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NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:
Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana.
Židovske alice štev. 5/1.

Na novo delo.
Z današnjo številko začenja «Rdeči Pra-

por» novi letnik. V povečani obliki se pri-
kazuje svojim čitateljem, da mu bode mogoče, 
v večji meri izpolnjevali naloge, ki jih ima 
delavski časopis. Z odločno voljo in priprav-
ljeni na delo stopamo v novo leto, prepri-
čani, da naš trud ne ostane brezuspešen. 
Ravno zadnji časi so pokazali, koliko priljub-
ljenosti je dosegel naš list med najširšimi 
sloji in v bodoče bodemo storili, kar je v 
naših močeh, da se dosedanje simpatije še 
povečajo.

Pri našem delu pa računamo tudi na 
dobro voljo in na energijo naših cenjenih od-
jemalcev. Da se list razvije, ni odvisno samo 
od nas, temveč tudi od kroga 'njegovih čita- 
teljev. Kajti čim bolje je časopis založen, 
tem ložje poveča s\ojo obliko in št-vilo nje-
govih sotrudnikov.

Dosedanji razvoj navdaja pač lahko orga-
nizirane delavce z veseljem. Ce je začetek 
za vsako delavsko glasilo težak, je bil še 
desetkrat težji na Slovenskem. Meščanski 
listi pripovi dujejo pri nas, da jim ni pre-
mehko postlano. Kaj še delavskemu listu! 
Materialnih sredstev ni bilo niti za tekoče iz-

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Prva knjiga.

I.
Jasen pomladni večer je plaval nad 

samotno kmetsko vasjo Gospojno. Dasi- 
ravno je bilo še svetlo, je vladala na dolgi 
cesti, ki so jo obrobljale od obeh strani 
prostrane meščanske in kmetske hiše, glo-
boka tišina. Z mirom v dolini je soglašal 
mir gora. Noben oblaček se ni pojavil nad 
posneženimi skalnatimi glavami in čeravno 
je pel še marsikak ptiček svojo večerno 
pesmico v gozdu, ki se je raztezal v širo-
kem, temnomodrem krogu nad dolino do 
planin, ga vendar ni bilo slišati do vasi, 
kajti bujni travniki in polja s cvetočim žitom 

datke; o fondu za izvenredne potrebe se še 
sanjati ni smelo. Listov boj za obstanek je 
bil tako trd. da ne sluti tega nihče razven 
tistih, ki so imeli direktno skrb.

In vendar se ni li.-t samo vzdržal, tem-
več je napredoval in razvil se je tako, da 
je stranka pač lahko ponosna. Toda zado-
voljni ne smemo biti nikoli, kajti to bi bil 
'začetek stagnacije, in kjer ni napredka, je 
nazadovanje neizogibno. Vedno naprej! mora 
biti naše geslo in to mora biti merodajno za 
vsakega, komur je na tem ležeče, da ima 
slovensko delavstvo dobro glasilo.

A kje bi bil zaveden socialni demokrat, 
ki nima smisla za svoje časopisje? Razkla-
dati pomen tiska bi bilo danes pač preveč. 
Opozoriti pa moramo ponovno na to, da 
mora vsaki pristaš neprenehoma izpolnjevati 
svojo dolžnost tudi v tem oziru in slab so- 

icialist je, kdor ne razširja svojega glasila, 
vedno in marljivo.

Da se razvije naše časopisje, je treba že 
zaradi tega, ker se glasila nasprotniških strank 
pomnožujejo in povečujejo, in če zaostaja 
delavstvo s svojim tiskom, trpe njegovi inte-
resi tem bolj, čim več orožja imajo nasprot-
niki v rokah. Seveda so razmere za meščan-
ske liste ugodnejše; tam je dosti denarja, pri 
delavcih ga pa primanjkuje na vseh straneh. 
Zato pa je treba več požrtvovalnosti. Ako 
so si delavci pri drugih narodih lahko vstva- 
rili velike časopise, mora biti to s časom 
tudi slovenskim delavcem mogoče. Je že res, 
da nas je manj; ali nihče ne misli na to, da 
bi si slovenski delavci oskrbeli tak tisk, ka-
kor ga imajo Nemci ali Francozi. Toda ako 
imajo n. pr. češki socialni demokratje, ki 
pripadajo tudi malemu narodu, tri dnevnike.

so ločila vas od gorovja. Samo dol od 
mlina je bilo slišati šumenje potoka, ki je 
metal svojo vodo čez jez. Mlin je nocoj 
ustavil svoje večno klopotanje. Saj je jutri 
svatba bogate mlinarjeve hčerke, in če se 
ženi njegova Cenka, je to pač prav tako 
velik praznik, kakor velika nedelja, ko mlin 
tudi stoji. Ljudje v vasi so delali celi dan, 
ali sedaj so trudni in čeravno še ni noč, so 
vendar hišna vrata že znotraj zaprta z lese-
nim zapahom in skozi marsikatero okno 
potrjujejo glasovi, podobni rezanju drv, da 
je kmetu trdo delo ravno tako dobra bla-
zina, kakor mirna vest. Pridna kmetica je 
seveda še budna. Ozreti se mora še, ali je 
pač vse v redu; ako ne bi pogledala v hlev 
k rujavi breji kravi in pa v konve za mleko, 
ne bi mogla mirno zaspati. Še na veliko 
dvorišče stopi — in res pride Sultan, ki 
mora stražiti domačijo, pa se obdregne s 
svojim mrzlim gobcem ob kmetico ter za- 

I toži tako Miciko, ki mu je pozabila prinesti 

do 'pitJeset drugih političnih in strokovnih 
listov, znanstveni reviji «Akademie» in «Cer- 
vanky», leposloven ilustriran list «Rude kvety>, 
dva humoristična lista i. t. d., je to zname-
nje, da pridemo lahko tudi mi naprej, ako 
imajo naši delavci dosti volje in žilavosti.

Zato apeliramo ponovno na delavce, naj 
ne zamude nobene priložnosti, da store kar 
največ mogoče za razširjenje lista. Največjo 
korist bodo imeli sami od tega.

Naj nihče ne misli, da je storil dosti, ako 
je pridobil enega novega naročnika in da mu 
potem celo leto ni treba več agitirati. Število 
naših odjemalcev se je pač zelo povečalo, ali 
pomnoži se lahko še trikrat in štirikrat, ako 
izpolni vsakdo svojo dolžnost. Pravi sodrug 
mora vedno misliti na svoj list in vedno 
mora delovati zanj.

Uredništvo pa bode tudi izpolnilo svojo 
dolžnost, kolikor bodo le dopuščale razmere. 
Seveda je prvo, da ostanemo pravo delavsko 
glasilo. Zastopati interese delavcev pri vsaki 
priložnosti in v vsakem oziru, nam bode prva 
in najvažnejša naloga. Na političnem, na 
strokovnem in na gospodarskem polju bo-
demo vodili brezobziren boj za delavske ko-
risti.

Da ostane list strogo socialno demokra-
tičen, se razume samo ob sebi. Saj ni druge 
zastave, pod katero bi bili delavski interesi 
tako za\arovani. Napadi nasprotnikov nas 
bodo v tem prav tako malo motili, kakor 
dobrikanje in sladkanje. Socialna demokra-
cija je prebila že tako hude čase, pa je ostala 
živa in se je okrepčala, da se ji ni treba bati 
boja. Nasprotno: Boj je naš element. Samo 
erio naglašamo: Tudi v boju ostane naš list 
vedno dostojen. Tisto surovost, ki je pri nas 

juho. V kuhinjo spremi gospodinjo, za-
sleduje s pametnimi očmi vsaki gibljaj njene 
roke, potem pohlasta svojo večerjo iz velike 
sklede in zapusti zadovoljen svojo jedilno. 
Za njim zapre kmetica vrata na dvorišču. 
Zadnja gre na počitek, toda ne v čumnato, 
kjer smrči kmet, temveč v izbo z železnim 
omrežjem pred oknom, kjer spi odrasla hči 
pod težko pirnico, ki jo je v spanju že na-
pol zbacnila. Mati jo zopet pokrije in jo 
poškropi z blagoslovljeno vodo iz glinaste, 
pri vratih viseče kropilnice. Sedaj prihaja 
tudi zanjo čas počitka. Toda še enkrat mora 
vstati. K oknu pristopi pa pogleda na hribe, 
da vidi, kakšno vreme bode jutri. Vrhovi 
žare še v rožnati zarji večera. Zadovoljna 
se tedaj povrne v posteljo. Lepo bode jutri. 
V mislih si razdeli delo za bodoči dan. Že 
se zapirajo trudne oči, ali večerna molitev 
je krščanska dolžnost. Počasi začne moliti, 
a delo, misli na opravke in pobožnost se 
ji pomeša v glavi in vse vpokojujoči spanec 



prišla v javno življenje in posebno v časo-
pisje, bodemo pobijali z vso odločnostjo, 
kajti naš smoter je kultura, nepa poživinčenje.

Že raditega pa bi nas moral podpirati 
vsakdo, komur je na tem ležeče, da se iztrebi 
tisto surovost in nizko ordinarnost, ki strupi 
pri nas politično .življenje. Naše orožje pri-
hajaj iz arzenala uma, ne pa iz gnojnice.

In končno ne more izhajati brez soci-
alno-demokratičnega lista dandanes nihče, 
kdor se zanima za javne reči in kdor razume 
duh našega časa. S preziranjem novih po-
javov se pač lahko zaostane, a ravno na 
Slovenskem vidimo, da je taka taktika uni-
čevalna le za tistega, kdor jo goji.

V tem smislu torej:
Srečno novo leto!

Vera m znanost. -
Na zadnjem katoliškem shodu so se zopet 

posvečeni in neposvečeni jezuitje trudili, da 
bi uničili znanost, ki je klerikalnim zelotom 
najhujši ti n v peti. Ker pa se je vendar že 
preveč razvila, da bi jo mogli kratko malo 
pohrustati, iščejo druga pota, po katerih jo 
•mislijo spraviti ob veljavo. Najnovejše geslo, 
ki služi tudi ljubljanskemu Jegliču, pravi, da 
'med vero in med znanostjo ni razlike. Vse, 
kar more znanost povedati, je že povedala 
vera in — zato je znanost kajpada nepotrebna, 
kar je nepotrebno, je škodljivo in tako je do-
kazano. da je znanost vendar škodljiva.

Ako'sinemo verjeti Jegliču, je v smetem 
pismu že vse povedano, kar- obsegajo knjige 
o matematiki in o geometriji, o fiziki in o 
kemiji, o živalstvu in o rastlinstvu, o zgodo-
vini in o zemljepisu, o jezikoslovju in o na-
rodopisju i. t. d. Ako pa je vendar v kakšni 
knjigi kaj takega, česar ni v sv. pismu, tedaj 
je brezverska in krivoverska, pa v ogenj ž 
njo, kakor s Cankarjevo liriko. Sicer pravijo 
skeptiki, da jezod Mojzesovih knjig težko zah-
tevati poznavanje Atnerike; da tudi Salamon 
še ni vedel ničesar, o elektriki, o Röntgenovih 
žarkih, o radiju i. t. d.; da v starem testa-
mentu niso mogli napisati zgodovine francoske 
in ruske revolucije, ali pa zgodovine papežev. 
Toda — kaj pa preroki? Saj so oni prero-
kovali bodočnost! Torej je v bibliji vendar 
vse — preteklost in bodočnost — mein Lieb-
chen. was willst du noch mehr?

zakrije celo hišo s svojini zavojem. Samo
■ zvesti Sultan bdi.

Cerkev na koncu vasi, ki se dviguje 
izmed številnih križev obkrožujočega jo po-
kopališča, je razsvetljena. Notri je vse tiho. 
Samo stara ura na zvoniku tikataka počasi, 
tako, da je slišati skoraj splošni mir. Lahni 
odsev, ki se bori na šipah visokih, rtasto 
obokanih okenj z večernim mrakom, prihaja 
od večne luči, ki gori v cerkvi dan in noč, 
leto za letom in se jo ugasne samo na ve-
liki petek. Od cerkvenega zidu se odražata 
dva velika, svetla četverokotnika: Odsev 
dveh razsvetljenih okenj, iz katerih sc raz-
liva soj svetilke po nagrobnih križih na po-
kopališču. To sta okna župnišča Gospojne.

■ Sicer je še nekoliko dnevne svetlobe, toda 
jedilnica župnišča, v kateri sedita ravnokar 
župnik Šušter in njegov kaplan Jožef Her-
cog pri večerji, ima samo to dvoje malih 
oken proti pokopališču, zamreženih z želez-
nimi drogovi, in debelo zidovje, ki nosi 
težak svod, zapira zgodaj nizko sobo pred 
lučjo. Zato je prinesla kuharica po juhi s 
pečenko tudi lestenec, ki ga je postavila z 
u-gane svečo na mizo. Kmetje v vasi ra-

pač že petrolej, ali župnik je konser-
vativen mož, pa je ostal zvest svečam in 
meni, da je petrolej nevaren, ker lahko po-
vzroči ogenj.

«Vera in znanost imata enaki temeljni 
cilj: Boga, vir svetlobe. Zatorej ne more biti 
nikoli razkola med vero in znanostjo,» piavi 
pater Boissl; in na katoliškem shodu so 
govorili govorniki, z vseh stiani v enakem 
tonu. Nevednemu človeku, ki povrh še malo 
misli, se s takimi trditvami lahko imponira. 
Kdor pa ima količkaj soli v glavi, opazi takoj, 
da je v stvari vendar preveč razlike; toliko 
razlike celo, da je vera v resnici nasprotna 
znanosti. Kajti vera zahteva, da sprejme 
človek brezpogojno, kar ona uči: znanost pa 
išče resnico brez predsodkov in brez pred- 
mnevanj.

Vera je absolutna konservativnost, zna-
nost pa nepretrgan napredek. Vera je neiz- 
premenljiva, ako hoče ostati čista in sama 
sebi zvesta; znanost je večen tok in večna 
izpremena. Vera zapoveduje in zahteva ab-
solutno poslušnost; znanost preiskuje in do-
kazuje.

Ali princ Lichtensfein pravi: «Pota 
vere in znanosti se ne bodo nikoli križala.» 
In klerikalni poslušalci mu pritrjujejo, kakor 
da bi bilo to gola in sveta resnica, v tem ko 
nam dejstva dan na dan pokazujejo, da sta 
si vera in znanost vedno navskriž. Stokrat 
se je postavila cerkev kot zaščitnica in na-
jemnica vere z vsem fanatizmom v bran, kadar 
je znanost odkrila ali dokazala resnico, ki je 
bila v nasprotju s starimi verskimi nauki. Či-
slala ni cerkev znanosti nikoli. Nicejski koncil 
leta 325 je določil, da bodi Velika noč za 
vse kristjane v nedeljo po prvi polni luni po 
prvem spomladnem enakonočju. Ali rimska 
cerkev si ni -znala izračunati svojega koledarja 
in določiti dneve svojih praznikov in kurija 
je morala poslati ljudi k Arabom v Španijo, 
da so ji mohamedanski aslrenomi in maie- 
matičarji izračunali, kdaj imajo kristjani Ve-
liko noč in Vnebohod in Binkošti. Kadar so 
bili rimski papeži z zdravjem ah s financami 
v.zadregi, so poklicali židovske zdravnike in 
trgovce. V zahvalo za vse službe se je cerkev 
najbolj trudila, da iztrebi mohamedance in 
Žide. Za vse napredke civilizacije je imelo pa- 
peštvo samo en odgovor: Prekletstvo, pre-
ganjanje, smrt. .Galilei, Campanella, Sarpi, 
Bruno so krvave priče papinske ljubezni do 
znanosti in «indeks», ki obsega najdragoce- 
nejše knjige svetovne literature, pokazuje, kako 
ravna rimska cerkev z vsako knjigo, katere 
ne more ovreči Franklinov gremo vod. to iz-

Župnik in kaplan sta povečerjala. Okna 
so bila še odprta; nikakršne zavese niso 
branile pogleda v sobo ali na prosto. Pa 
kdo bi hodil še zvečer po pokopališču? 
In kar se godi v župnišču, sme vsakdo vi-
deti in slišati.

„Jutri imate dober dan, gospod kap-
lan,“ je dejal župnik, pa je odložil časopis* 
„Jutri se Vam ni treba postiti. Ob sedmih 
zjutraj že lahko citate sveto mašo in potem 
zajtrkujete brez skrbi. Topot se hočem po-
stiti do opoldan in sam odslužiti svatovsko 
službo božjo.“ Kaplan se je molče poklonil, 
saj je vedel, da mu župnik vedno dobro 
želi. Ako bi bilo treba mesto bogate mli-
narjeve hčere kopulirati ubogega dninarja, 
bi gospod župnik gotovo dejal: „Gospod 
kaplan, jutri Vam je dobro; do desetih 
lahko spite, jaz pa moram vstati' že ob 
šestih zjutraj.“ A kaplanu se je zdelo po-
polnoma fiaravno, da je župnik sam pojedel, 
kar je bilo boljših grižljejev, slabejše kosce 
pa da je pustil kaplanu. Nič se ni jezil radi 
tega. Saj ni postal duhovnik kakor marsi-
kdo, ki misli že v seminarju, da je dobro 
mesto, to je župnija, ki nosi mnogo de-
narja, vrhunec poklica, pa jim je celo živ-
ljenje večna dirka za vedno večjimi do-
hodki. Nič ni bil podoben tistim, ki takoj 
radi pobegnejo iz župnije, ako lahko dobe 

naj Ibo «luteranskega norca», so zavrgli kot 
«predrzno izzivanje božje vsegamogočuosti». 
Pgpež Gregor XIV. je za «večne čase» pre-
povedal stavbo železnic v cerkveni državi, češ, 
da so to čudeži antikrista, ki prihaja v po-
gubo krščanstva. Dominikanec Hiacint Ro- 
manini je leta 186-2 v svojih pridigah pred 
Pijem devetim obsodil vse pridobitve fizike 
in kemije, plinsko razsvetljavo, brzojav in paro- 
brode — kot prokleto slepilo hudičevo, ter 
jc one, ki so jih iznašli, priporočil sveti inkvi-
ziciji kot obsedence. Z osemdesetimi stavki 
«Syllabusa» je cerkev dne 8. decembra 1864 
odklonila vso znanstveno kulturo.

Pomagalo to seveda ni nič. Cerkev je 
pobijala nauk, da je zemlja okrogla: danes se 
to uče otroci v ljudski šoli. Z vso odločno-
stjo je zagovarjala nauk, da je zemlja središče 
vsega sveta; gimnazijalci vedo danes, da je 
geocentrični nauk otroška sanjarija. Z eksko- 
munikacijo in z grmadami se je borila cerkev 
zoper nauk, da se obrača zemlja okrog solnca 
— pa vendar se obrača. Kolumbovo pod-
jetje je imenovala brezbožno in sedaj mora 
nastavljati duhovnike in škofe v Ameriki in 
Avstraliji. Zahtevala je, da se prve termo-
metre uniči kot grešne ; danes ima vsaki župnik 
nedolžni aparat v svoji sobi.

Da je katoliška cerkev načeloma na-
sprotna vedi, se vidi posebno jasno iz raz-
merja splošne ljudske izobrazbe v katoliških 
deželah. Povsod hoče cerkev dobiti šolo v 
svoje roke; kako bi bilo, ako bi se ji to 
posrečilo povsod, pokazujejo jasno številke. 
Čim bolj katoliška je dežela, tem slabejše so 
šolske razmere. Protestantizem, ki je zavrgel 
precejšnjo kopo katoliških dogem, daje tudi 
svojim pristalem relativno večjo duševno svo-
bodo, kakor katolicizem. Tako so tudi pro- 
testantovske dežele splošno bolj izobražene, 
kakor katoliške.

Število analfabetov v posameznih deželah 
dokazuje jasno to resnico, ki je razvidna iz 
sledečega pregleda:

Kat. preb. Analfabetov
Španija 99'5 odstotka 58 odstotkov
Italija 99'5 » 47 »
Avstro-Ogrska 76 '» 36 »
Nemčija 36 » 1'8
Danska 0-2 0 3
Šved.-Norveg. 0 » ■ 0-2 »

drugo, kjer se more hraniti pet krav mesto 
štirih. Kaplan Hercog pa tudi ni bil izmed 
tistih, ki jim je duhovništvo zadnje pribe-
žališče, kadar so se s težkim trudom pre-
rinili skozi gimnazij, pa se čutijo preslabe 
za visoko šolo in ostanejo lenobno pri pač 
malce suhih, a vendar hranilnih mesnih - 
loncih, da jim ni treba nastopati težavne 
poti po puščavi življenja. Mladi kaplan je 
izvršil zrelostni izpit z odliko in sin pre-
možnega kmeta bi bil imel dosti gmotnih 
sredstev, pa tudi duševnih darov, da bi se 
bil posvetil kakršnimsibodi posvetnim na-
ukom. Hotel pa je' biti duhovnik, pravi, po-
polni duhovnik. Bilo je sicer tudi njegovo 
srce, ko se je za večne čase odrekel svetu 
in vsem njegovim slastem, a radostnega 
srca je žrtvoval samega sebe. In že nekoliko 
mesecev je bil sedaj kaplan v Gospojni. Vsi 
šolski otroci so ga že poznali in ker jih je 
imel rad ter jih je poučeval z ljubeznijo, v 
tem ko je bil gospod župnik v šoli zelo 
strog in s šibo vtepal katekizem, so bili 
učenci gospodu kaplanu zelo vdani. Sicer 
pa je bil še precej tuj v Gospojni.

Gospod župnik se je zopet poglobil v 
svoj časopis in semtertja je udaril z roko 
po mizi, kakor mu je bila navada na priž- 
niči, zlasti kadar je zašel s svojo pridigo 
na politično polje. To pa se je zgodilo



Italija torej, skozinskoz katoliška dežela. 
Je 1 aj za P°Pe, kjer ima papež sam «voj 

sedež, kjer je dom «katoliške kulturo», kjer 
je cerkev poleg cerkve, samostan poleg samo-
stana. šteje 15 milijonov odraslih prebivalcev, 
ki ne znajo citati in pisati. Belgija, pobožna 
katoliška dežela, s klerikalno večino v parla- 
mei In. je vzlic velikanski industriji v izobrazbi 
tako zaostala, da je lijta 1901 po poročilu 
šolskega nadzornika komaj 21°/0 otrok v šol-
skih letih res zahajalo v šolo.

Katolicizem ne vstraja tal. na katerih bi 
lahko cvetela znanost. Upanja pa tudi m. da 
bi se to izpremenilo, kajti vsi poskusi, da se 
modernizira katoličanstvo, go se izjalovili in 
se morajo izjaloviti, kar reformirani katoli-
cizem ne bi bil več katolicizem. Papež, ki ne 
bi bil absoluten, ne bi bil več papež, vatikan, 
ki bi priznal svobodo znanosti, bi izrekel 
bankrot katoličanstva in cerkve.

Ako se prizna, da je znanost človeku in 
človeštvu nujno potrebna, tedaj je škodljivost 
in pogubnost klerikalizma ponolnoma jasna. 
Posebno delavcem škoduje klerikalizem» in 
njegova moč, sovražna vsemu napredku, brez 
katerega ni bodočnosti za delavstvo. In če 
se pri nas klerikalizem maskira, kakor bi bil 
delavstvu prijazen, se lahko ugane, da ima 
tudi tukaj svoje namene, s katerimi pa de-
lavci nimajo opraviti ničesar. Klerikalizem zna 
nastopati v vseh odejah, danes tako, jutri 
tako; vedno pa ostani duševni in vsaki svo-
bodi sovražni klerikalizem. Enkr.it uči: «Naj- 
hudobnejši so razkolniški kralji; oni morajo 
biti tirani; vsi krivoverski knezi so bili vedno 
predmet zaničevanja; vsi proroki so trdili, da 
so hujši kakor psi . . . Razkolniški kralj je 
največji hudodelec med ljudmi, po zapovedi 
sv. pisma mora biti umorjen ; nikoli ne more 
vladati nad kristjani, proti katoličanu ne sme 
nikoli nastopiti kakor priča pred sodnijo, 
sveti veri je nevarnejši kakor sultan: radi 
razkolništva izgubi kraljevsko dostojanstvo in 
nihče ga ne sme slušuti.». Drugič pa se brati 
z «razkolniškim» nemškim cesarjem in po-
šilja. «razkolniškemu» ruskemu carju blago-
slov in pozdrave. Zanašati pa se ni nikoli na 
njegovo ljubezen. Kadar se približuje delavcem, 
ima že pripravljeno vrv, da jih še močneje 
zveže.

prav cesto. Saj so bili politično razburjeni 
časi, ko se je koncem šestdesetih let pre-
tečenega stoletja vnel hudi- boj med libera-
lizmom in klerikalizmom v Avstriji in rav-
nokar so se bile zopet volitve. To je bil 
tudi uzrok, da je gospod župnik s tako 
vnemo prebiral „Ljudskega Prijatelja“. Ker 
so nocoj vtihnili vsi pogovori, je vzel tudi 
kaplan knjižico iz žepa in je začel citati. 
Bil je spis svetega škofa Avguština. Toda 
dolgo ni čital. Vstopila je zopet kuharica. 
Prinesla je samo priprost lestenec z lojeno 
svečo in železno utrinjalo. To je postavila 
pred duhovnega gospoda ter je prižgala 
svečo. Za kaplana je bilo to znamenje, da 
naj odide v svojo sobo. Tudi to se je zdelo 
gospodu Hercogu popoloma umevno. Saj je 
samo kaplan in ima le pravico do lastne 
sobe. Ta kaplanska soba pa je del žup-
nišča, kjer je župnik gospodar, v njegovem 
imenu pa vlada kuharica. Vse to je mlade-
mu kaplanu samoobsebi umevno, pa niti 
ne misli, da bi moglo biti drugače; To je 
sreča zanj, kajti nezadovoljnost z razme-
rami, ki jih posameznik ne more .izpre- 
meniti, je navadno začetek duhovniške bede 
in konec je večinoma grozen. Hercog vstane' 
torej nemudoma, vzame svečo, pokloni se 
župniku ter mu zaželi lahko noč. Prečastm 
pa je tako poglobljen v svoje berilo, da

Politični odsevi.
Baron Fejervary se je menda res nave-

ličal svojega ministrstva, kar je z oziiom na 
njegovo situacijo verjetno. Po poročilih ne-
katerih časopisov je na zadnji avdijenei resno 
prosil kralja, naj sprejme njegovo demisijo. 
kralj pa je cdgovoiil: Pripeljite mi najprvo 
naslednika. Tedaj se je Fejervary vdal.

Italijansko ministrstvo je demisioniralo, 
ker je zbornica pač izrekla zaupanje vladi, 
ni pa hotela potrditi trgovinskega ugovora s 
Španijo, vsled katerega bi bila dobila itali-
janska vinoreja velikansko konkurenco. Kralj 
je pozval vnovič Fortisa, da si stavi mini- 
sterstvo. Fortis sije obdržal predsedništvo, 
notranje zadeve in začasno tudi poljedelstvo, 
zunanje zadeve ima senator marki de San- 
g iuli a n o, pravosodje poslanec F i n s c h i ar o, 
finance senator Vacchelli, zaklad poslanec 
Carcano, vojno geneial Majnoni d’ In- 
tignano. mornarico senator admiral Mira- 
bello, pouk poslanec Dernarinis, javna 
dela poslanec Tedesco, pošlo in brzojav 
poslanec Mars en go Bastia.

Anarhističen atentat se je primeril na 
sveti večer'v Barceloni na Španskem. Kose 
je nadškof kardinal Ca san as zvečer ob 8. 
uri vrnil iz stolne cerkve, ga . je hotel anar-
hist José Salas Comas zabosti. Kanonik, 
ki je spremljal kardinala, je udaril napadalca 
po glavi in je tako preprečil atentat. Ko so 
hoteli napadalca aretirati, je izpraznil malo 
steklenico s strupom in je bil takoj mrtev.

Belgijec Joris, ki je bil obdolžen, da je 
izvršil znam atentat proti turškemu sultanu, 
je bil obsojen na smrt. Z njim je bilo ob-
sojenih še nekoliko sokrivcev, nekateri obto-
ženci so bili pa oproščeni. Ker je Joris 
belgijski podanik, je belgijsko poslanstvo za-
htevalo, naj se ji izroči obsojenca, kar pa je 
turška vlada odklonila.

0 volilni reformi, ki jo hoče baron 
Ga.utsch predložiti državnemu zboru, se sliši 
in čila vsak dan kakšno novo kombinacijo, 
včasi tudi po več na dan. Takemu ugibanju 
je seveda prav malo verjeti in dosti smešno 
jp, ako prinesejo nekateri časopisi o vsakem 
takem «načrtu» poseben razjarjen uvoden 
članek. Gautscheva osnova najbrže sploh še 
ni gotova; čemu naj bi suer tudi služile 
konference s strankami? Samo kot kuriozum 

niti ne dvigne pogleda in slišati je samo 
nerazumljivo mrmranje. Kuharica pa sprejme 
kaplanov pozdrav, kakor da velja tudi njej 
in odzdravi milostno. V župnišču, kjer 
opravlja stara kuharica službo, se zgodi kaj 
redko, da bi ta doma prva pozdravila ka-
plana. Kuharica je vedno središče, ki se 
suče okrog njega vse življenje v župnišču. 
Ona je konservativni element, stalnost v iz- 
premembi, kaplani pa prihajajo in odhajajo. 
Dvajset kaplanov je že v župnišču jedlo iz 
skled te kuharice. Ona pa stoji še vedno 
pri enem ognjišču Seveda je župnikova 
kuharica samo služkinja; toda je li gospod 
kaplan v resnici kaj druzega? Še pred ne-
davnim časom je bil njegov službeni naslov 
v nemščini „Gesellpriester“ in čeravno je 
naslov izpremenjen, pa se mu pravi po-
možni duhovnik, je vendar ostalo staro raz-
merje: Župnik je mojster, kaplan pa po-
močnik - Geselle, kakor pri krojačih in čev-
ljarjih, kjer vlada mojstrica navadno .nad 
mojstrom in nad pomočniki. Stari naslov 
pa si je ljudstvo po svoje prestavilo, da je 
resnici primeren; v mnogih avstrijskih kra-
jih imenujejo kaplana, ne da bi ga hoteli 
žaliti, duhovskega hlapca ali pa posvečene-
ga fanta"). V hierarhiji kmetske domačije 
sledi namreč kmetu hlapec, njemu pa fant, 

♦) „Pfarrkneclit“ ali „Geweihter Bube'. 

beležimo torej sledečo najnovejšo kombina-
cijo. Volilno pravico ima, kdor izkaže dve-
letno nepretrgano bi'anje v občini; samo v 
domači občini zadostuje šestmesečno bivanje. 
Timeljno število za volilne okraje bode 
50.000 prebivalcev. Pri razdelitvi se bode 
pa oziralo tudi na davčno moč, tako da bodo 
imeli volilni okraji, ki plačujejo razinerno več 
davka, lahko tudi manj kakor 50.000 pre-
bivalcev. Dunaj dobi 25 poslancev. Deželna 
glavna mesta bodo vol Ini okraji, tudi če 
imajo manj kakor 50.000 prebivalcev. Število 
poslancev se zviša na 240. Češko, Nižjeav- 
shijsko in Galicija dobe več mandatov, kakor 
doslej. — Ne sme se pozabiti, da bode tudi 
delavstvo govorilo, posebno kadar bode znan 
praxi načrt vlade.

Grof Goluchowski, slavni avstrijski mi-
nister za zunanje zadeve, baje olstopi. Sliši 
se, da njegova demisija ne izvira iz njegovih 
ponesrečenih političnih špekulacij, temveč iz 
neke privatne afere, ki se je odigrala v Bu-
dimpešti, v katero je baje vpletena neka dama.

Krščansko-socialna slava bledi tudi na 
Nižjem Avstrijskem, torej v njih rojstni de-
želi. Pri zadnjih volitvah za trgovsko in 
obrtno zbornico so njih kandidatje za četrto 
skupščino po celi deželi sijajno propadli; na 
Dunaju so izgubili tudi tista, dva mandata, 
ki so jih imeli doslej. Mali trgovci in obrt-
niki kažejo torej že hrbet stranki, ki jih je 
hotela «rešiti».

Pri barantanju za volilne okraje bode 
med meščanskimi strankami gotovo huda 
vojska, kadar se razvije stvar z volilno re-
formo toliko, da postane vprašanje okrajev 
aktualno. Že sedaj se mlati po vseh taborih 
fraze, da se kar kadi. Da bi vsaka stranka 
rada kaj prolltirala, lahko razumemo in radi 
verujemo. Samo prosili bi, naj bi to leno 
priznali, pa naj se ne bi sklicevali na pravico 
in pravičnost, na etiko in moralo in kdove 
na kaj še lepega. Tudi «Slovenski Narod» 
se je silno ©šofiral, ko je neki dunajski list 
— prav malo uvaževani «Neues Wiener Jour-
nal — pripovedoval, da dobi baje po izjavah 
nekega visokega državnika v bodoče tudi 
kranjska dežela manj mandatov, kakor jih 
ima sedaj. V «Narodovih» očeh je to aten-
tat na Slovence. S tako vabo je seveda 
lahko ribariti in zato je treba nekoliko po-
jasnila. Nam bi gotovo koristilo, ako bi bilo 

kakor pri rokodelcih mojstru pomočnik, 
njemu pa vajenec.

Ko je kaplan zapustil mračno jedilno, 
je stopila kuharica k vratom in je poslušala, 
dokler je bilo slišati njegove korake. Potem 
je malo odprla vrata in je pogledala na 
hodnik. Videla je še, da je izginila luč na 
stopnicah ; tedaj je zaprla vrata in je rekla 
gospodu župniku, ki je sedaj zložil časo-
pis: „Odšel je v svojo sobo.“

„S časom postane že še pameten“, je 
odgovoril župnik. „Po noči še po cele ure 
moliti v cerkvi, to bi mi bila povsem nova 
navada, ki je ne morem trpeti.“

„No, prečastiti gospod bi prišel pri lju-
deh na lep glas, ako bi hodil kaplan še v 
cerkev, kadar ni maševanja, pa bi tam mo-
lil po cele ure. Saj bi ljudje rekli, da je 
kaplan svetejši, kakor gospod župnik.“

„Zaradi mene se pač ne more nihče 
pritoževati; vsak dan berem svojo mašo pa 
ne vem, kje naj bi vzel časa, da bi hodil 
še molit v cerkev. Seveda, takemu kaplanu 
je lepo; saj ima vsak dan praznik. Ali šest-
deset oralov zemlje.x kakor jih imam jaz? pa 
20 krav in štirje konji — da, kaj pa je s 
prašno svinjo?“ <

V tem je kuharica zaprla okna in jih 
je zastrla z rdečimi progastimi zavesami, 
dasiravno je bil zrak, ki je prihajal od zu- 

Enkr.it


v deželi prav mnogo mandatov, vsled česar 
bi bili volilni okraji prav mali, kajti tedaj bi 
bilo tudi socialnim demokratom lahko, pri-
dobiti kak mandat. Ali če bi vsaka stranka 
presojala volilno reformo s stališča svoje lastne 
koristi, tedaj sploh nobena volilna pravica ne 
bi bila mogoča. Ako se hočete odpraviti pri-
vilegije, se ne sme zahtevati varstva za svoje 
lastne privilegije. In res je, da je sedanje 
število poslancev s Kranjske privilegij. Po 
številu prebivalcev' bi prišlo na deželo 8 man-
datov, sedaj pa je 11 poslancev s Kranjskega. 
Ali če bi se v bodoče to število zmanjšalo, 
se vendar ne bi moglo reči, daje to izguba 
dežele, kajti «Narod» menda pač sam ne 
bode trdil, da zastopajo veleposestniki de-
želo. Odločno nasprotujemo poskusu, da se 
ustvari kak privilegij za Nemce. Toda s 
kakšno pravico bi protestirali proti takim 
umetnim določbam, ako bi v isti sapi zahte-
vali izjemno varstvo naših koristi? Enako 
pravico zahtevamo in s tem je že rečeno, da 
ne obsojamo samo kurije, temveč tudi vsako 
krivično volilno geometrijo; iz tega pa sledi 
popolnoma logično, da tudi za lastno deželo 
ne smemo zahtevati predpravic. V teh na-
čelih nas tudi vsa certeficialna razburjenost 
«Narodova» ne bode omajala.

Ogrska volilna reforma.
Fejervaryjeva vlada je dne 19. decembra 

razglasila svoj načrt volilne preosnove za 
ogrski državni zbor. Vlade do vlade in tudi 
najboljša nima poguma, da bi šla z dobrimi 
nameni do skrajnih konsekvenc. Načrt, ki je 
tedaj zagledal beli dan, pokazuje, da se je 
dal tudi Krištoffy precej omehčati, kajti 
objavljena osnova in njegov znani kandidatni 
govor se ne ujemata popolnoma. Vlada pri-
pravlja pač prav obsežno razširjenje volilne 
pravice, toda načelo splošnosti ne pride 
do veljave. Najbrže misli Krištoffy, da se 
bode z «zmernim» razširjenjem ložje prido-
bilo sedaj vladajoče stranke, kakor pa s po-
polno splošno pravico. Ali se v tem ne 
moti, se bode pokazalo. Priznati je sev da 
treba, da so na Ogrskem razmere nekoliko 
drugačne, kakor v Avstriji; kar bi pri nas 
pomenilo korak nazaj, je tam še vedno lahko 
korak naprej. Zato je mogoče, da bodo 
ogrski delavci sprejeli Fejervaryjevo volilno 
reformo, v tem ko bi avstrijski delavci sogla-
sno odklonili tak načrt.

Največja njegova napaka je pač ta, da 
izključuje analfabete; in to je na Ogrskem 
lepo število. V Avstriji bi bilo kaj takega 

naj, toplejši kakor med mrzlim zidovjem, 
kajti velika starinska peč že ni bila zakur-
jena od sv. Jožefa. Na vprašanje o prašiči 
je kuharica prav kratko odgovorila: „To 
povem pozneje, prečastiti gospod.“ Odšla 
je, a kmalu se je vrnila s steklenico vina, 
iz stare široke omare za posodo z vlože-
nimi vrati, stoječe na starinski komodi, je 
vzela dva kozarca, postavila je vse na mizo, 
pa je sedla na stol, ki ga je bil kaplan 
šele pred kratkim zapustil.

Mesto, da prisluškujemo pogovoru iz-
med župnika in kuharice, ki je zadeval 
kmetijstvo, posle in ljudi po vasi, pohva-
limo rajši gospoda župnika, ki je tako ob-
ziren, da popije svojo steklenico vina šele 
tedaj, kadar odide kaplan iz obedovalnice; 
sicer bi moral pomočnik gledati, kako pije 
župnik. Kajti kaplan ima pravico do četr- 
tinke vina samo opoldan ob visokih praz-
nikih. Župnik daje svojim kaplanom vedno, 
kai pravica zahteva. Nobeden ^se ne sme 
pritoževati, da bi stradal in vrhutega do-
biva še vsako nedeljo opoldan dva goldi-
narja tedenske plače. To je gotovo lep de-

seve la nemogoče, kajti pri nas imajo ljudje 
ki ne znajo čitati in pisati, že volilno pravico, 
če že ne' drugje, pa v peti kuriji. Zdi se 
nam seveda, da bi vsled te določbe najbize 
tudi na Ogrskem nekaj volilcev izgubilo do-
sedanjo pravico, ako ne bi načit ustanovil 
izjemo; saj je najti analfabetov tudi med po-
sestniki. Določba je na vsak način kiivična. 
Da ni dosti šol, tega niso krivi tisti, ki niso 
prišli vanjo, temveč država in družba, ki ne 
skrbi za .zadostno šolstvo. Sicer pa še nika-
kor ni dokazano, da ne bi bilo med analfa-
beti pametnejših ljudi, kakor včasi med štu-
diranimi. Zanimivo bode tudi vprašanje, kako 
se bode konstatiralo, ali zna kdo čitati in 
pisati, ali ne. S šolskimi izpričevali se tukaj 
ne dokaže ničesar. In pa: Koliko mora 
znati:

Glavne določbe načrta so sledeče:
Volilno pravico ima vsak možki. ki je 

dosegel 24. leto, ako je ogrski državljan in 
zna čitati in pisati: D isedanji volilci. ki 
niso zmožni branja in pisanja, imajo volilno 
pravico še za dve volilni dobi.

Za poslanca je lahko izvoljen, kdor ima 
aktivno volilno pravico in je že deset let 
ogrski državljan ter more zadostiti določb', 
da je madjarščina zboroval ni jezik v 
parlamentu. Tpeba je torej, da zna mad.jarsko.

Od volilne pravice je izključen, kdor je 
bil obsojen radi kakšnega iz dobičkaželjnosti 
storjenega pregreška ali hudodelstva, ali pa 
kdor bi bil po uveljavljenju postave 
obsojen radi ščuvanja ene narodnosti 
proti drugi.

Razdelitev volilnih okrajev določi pose-
ben zakon. Vsak volilni okraj voli enega 
poslanca. Vsaka občina ima poseben volilni 
imenik in voli se v vsaki občini posebej. Vo-
litev je. direktna in tajna.

Dosedanje število poslancev ostane ne- 
izpremenjeno. Vsak mandat velja za pet let.

Utemeljitev, ki je dodana zakonu, obsega 
sto strani. Tam je rečeno, da se ne more 
.zahtevati od volilca. da bi moral znati 
madjarsko čitati in pisati, ker bi bilo to 
ogromno volilno oropanje. Dosti je, ako se 
zahteva sploh znanje čitanja in pisanja.

Število volilcev bi pač po tej osnovi zelo 
naraslo. V tem, ko ima sedaj samo 40.000 
delavcev volilno pravico, bi jo tedaj dobilo 
800.000.

Pri vsem tem ostaja še vprašanje, kako 
naj iz načrta postane zakon. Fejervaryeva 
vlada gotovo nima bodočnosti. Fejer- 
vary sam ne misli na to. Poroča se, da 
je zopet ¡predložil kralju svojo demisijo, ki 
pa ni bila sprejeta. Ako pride do kompro-

nar, ako se ima poleg tega dobro hrano 
in sobo od župnika. In gospod župnik 
Šuster je lahko, ponosen na svojo toč-
nost ; kajti on pozna marsikaterega duhov-
nega brata, ki ostane svojemu kaplanu po 
pol leta in še dalje dolžan tedensko plačo. 
Tega on ne mara. Seveda sta dva goldinarja 
na teden preveč za kaplana in prav dobro 
se še spominja na blagopokojnega škofa 
Tomaža, ki je dejal, da ne more razumeti, 
kaj počne kaplan s tako svoto denarja. Pa 
je že tako, da je treba skrbeti, da se ka-
planu dobro godi. No, njegova župnija že 
nese. Sam je umen gospodar, ki pozna po-
ljedelstvo, kuharica pa je vzorna gospodinja. 
Tukaj, v Gospojni si je prihranil že nad 
osemdeset tisoč goldinarjev; lahko je torej 
plemenit ter izplačuje kaplanu točno nje-
govo tedensko plačo.

V tem, ko se je gospod župnik Šuster 
tako pogovarjal, je kaplan klečal gori v 
svoji sobi, pa je molil. Po sobi se je raz-
širjal slab duh ; lojena sveča je bila smrkava 
in kaplan ni mislil, da bi moral vzeti pri 
vsakem gloria patri utrinjalo v roko. Končno 

misa med krono in med koalicijo, tedaj Fe- 
jervary seveda takoj odstopi in vlado se se-
stavi izmed večine v parlamentu, ki pač še 
igra nepopustljivo energijo, a je vendar že 
vidno popustila. Ali si bode nova vlada pri-
svojila Fejervaryjev načrt?

Z ozirom na stališče krone, ki je dala 
osnovi predsankcijo in na oficiozno razgla-
sitev' v' uradnem listu b’ bilo pač misliti, da 
je sprejem reforme Dogoj za vsako novo vlado, 
ki ga mora sprejeti. Ako bi se zgodilo tako, 
bi bilo pričakovati, da se stvar mirno reali-
zira. Toda vpričo sedanje zamotane situacije 
in z ozirom na n odkritosrčnost koalicije v 
volilnopravnem vprašanju je nemogoče s ko-
ličkaj gotovosti ugibati o bodočnosti načrta.

Gotovo je le toliko, da stvar ne more 
več zaspati in da ne pride več z dnevnega 
reda. Ogrski socialni demokratje, ki so s 
svojim ( nevstrašemm nastopom v najtežavnej-
ših časih omogočili, da je vlada — pod pri-
tiskom razmer — izdelala in objavila načrt, 
bode že skibeli, da postane zakon. Toliko 
volje in toliko moči imajo in to je najboljša 
garancija za reformo.

Rusija.
Vsako ublaževanje položaja je zaman. 

V ogromni ruski državi poka in gori na 
vseh straneh. Zadnji čas je pomolila reak-
cija zopet svojo taco, misleča, da doseže s 
strahovanjem, česar ni dosegla s konce-
sijami in z zvijačo; toda to je bil samo nov 
veter v ogenj in revolucija je le še bolj 
vzplamtela. V Peterburgu so vojaki in ka-
zalo obkolili hišo gospodarske družbe, kjer 
je zboroval svet delavskih delegatov, ter so 
aretirali vse zborovalce. Vse časopise, ki 
so objavili manifest delavskega sveta, po- 
zivajočega delavce, naj se pripravijo na 
ustajo, je vlada ustavila ter zaprla vse 
glavne urednike. Ali vse to ne pomaga 
nič. Ta korak je pač naredil vtisk, ali ne 
takega kakor ga je pričakoval reakcionarni 
minister Durnovo. Delavci so izvolili 
nov izvrševalni odbor, ki se je takoj 
posvetoval o splošni stavki in je tudi 
že izdal proglas. Aretirane delavske delegate 
so potem z malimi izjemami zopet izpustili.

Ječe v Petro-Pavlovi trdnjavi so prena-
polnjene, zunaj pa napreduje revolucija od 
dne do dne. Vse, kar je upal Vitte od 
manifesta z dne 30. oktobra 1. 1., je splavalo 
po vodi. Tekom šestih tednov izza razglasa 
konstitucije se je revolucija tako razvila, da 
je postala splošna. Iz vseh krajev prihajajo 

je bil gotov z oficijem za drugi dan. Z use- 
kačem je tako nerodno obdelava! poogljeni 
stenj, da je ugasnil luč. Ni je več prižigal, 
temveč odprl je edino okno in dolgo je 
gledal ven. Doli leži v globokem pokoju 
pokopališče z železnimi in lesenimi križi. 
Na nasprotni strani so na'cerkveni zid na-
slonjeni veliki nagrobni kamni domačih 
družin bogatih kosarjev. Tako sosedstvo 
mrličev in grobov ne bi bilo komu dru-
gemu ravno prijetno. Ali duhovniku ni po-
kopališče mesto strahu, tudi sredi noči ne. 
Saj so oni, ki leže tam doli pod travo, 
ravno tako njegovi prijatelji, kakor živahna 
mladina v šoli. Njegova lastna roka jih je 
blagoslovila za večnost, ko so jih pogrez-
nili v zemljo. In kakor se kmet ne^boji 
njive, ki je z lastno roko posejal semenja 
vanjo, tako se sprijazni duhovnik z bližino 
mrličev, ki jim je stal ob smrtni postelji in 
ki še vedno moli zanje vsaki dan. Od srca 
zadovoljen je vzel Hercog dolgo 'pipo, ki 
je imela svoje stalno mesto poleg postelje, 
tako da jo je tudi v temi lahko našel. In 
ko je nabasal vanjo komisnega tobaka, ki 



poročila o vojaških uporih. In kar je zna-
čilno: Mnogi zapovedniki izpolnjujejo želje, 
ki jih vojaštvo predlaga v taki obliki, da bi 
bile prej kar deževale najkrutejše kazni. 
Vojna sodišča obsojajo vojake radi upora, 
ki bi bili v prejšnjih časih neusmiljeno ob-
sojeni na smrt,' s kratkim zaporom ali pa z 
uvrščenjem v disciplinarni bataljon.

Kmalu ne bode več posadke, ki se ne 
bi bila uprla in razobesila rdečo zastavo. 
V raznih bojih so bili tudi že zvesti vojaki 
pobiti. Civilni ustaši imajo že mnogo orožja. 
Stavke se razširjajo. V mnogih mestih so 
organizirane provizorične vlade. Iz Mand-
žurije in iz Sibirije se poroča, da se je po-
lovica ondotnega vojaštva uprla.

Najhujše pa je v baltiških pokrajinah, 
ki so za carizem takorekoč že izgubljene’ 
Po mestih in po deželi imajo ustaši vso 
moč v rokah; v Rigi, takorekoč pred 
nosom Peterburga, se je vojaštvo pri-
družilo upornikom. Ustanovljena je neod-
visna vlada. Po pokrajini je 60.000 oboro-
ženih ustašev. Vlada hoče vse čete iz peter- 
burškega vojnega okraja poslati v Livlandijo. 
Ali kaj bode doma? In kaj bode vojaštvo 
zunaj počelo?

Iz Kovna je gubernator pobegnil. Iz-
med tujcev beži, kdor le more. In kako so 
se izpremenili nekdanji tirani? Socialno- 
demokratično „Načalo“ opozarja n. pr. na 
sledeči slučaj : Gubernatorju vzhodne Sibirije 
grofu Kutajsovu, ki je bil znan kot iz- 
venredno okruten — krvave dogodke v 
Romanovki ima on na duši, — je naročil 
surovo, naj pusti zapreti brzojavne in poštne 
uradnike, ki so vstopili v stavko. In Ku-
ta j sov ni slušal, češ — zahteve štrajka- 
jočih so opravičene. Vedel je, da ga Du- 
movo odstavi. Ali bolj kakor ministra, se 
je bal revolucionarjev? — Pesniki kakor 
Minski j in B a lm o rt, ki so nekdaj 
■plavali v sami dekadentni mistiki, so danes 
sotrudniki revolucionarnih časnikov in mladi 
tSuvorian, nekdanji panslavist, objavlja v 
svojem listu oklice delavskih delegatov . . .

Carizem leži v agoniji.

Domače stvari.
Ljubljanski občinski svet je imel zopet 

sejo, ali o volilnem redu ni bilo govora. Kaj 
se hoče zavleči to stvar ad calendas graecas? 
Načrt je tiskan, občinski svetovalci ga imajo 
in za študiranje menda ne potrebujejo celo 
leto. Kdaj pride torej na dnevni red?

ga dobi vselej od postajevodje orožnikov, 
se nasloni na okno, tako da visi kadeča se 
pipa ven. Kakor se izgubljajo oblaki dima 
-v temi, hité njegove misli daleč proč iz 
gorovja, v ljubljeno hišo staršev, v lepo 
.izbico, kjer je vzrastel in kjer moli mati 
zanj.

Kakšno veselje je imela dobra mati, ko 
jo je prvikrat blagoslovil novo posvečeni 
duhovnik, njen sin. In vsaki dan še po-
navlja v materinem srcu sreča, da ima sina 
■duhovnika. Da bi le še kmalu dosegel žup-
nijo, da bi imel lahko mater vedno pri 
sebi! Kako je blažen, da sme biti duhovnik! 
Nikomur ne more opisati te sreče ; a tam 
gori je eden, ki jo pozna.

Pipa mu je ugasnila v teh sanjarijah. 
Postavi jo na navadni prostor in upré po-
gled v svetla cerkvena okna.

Kakšni dnevi so bili pač, ko je po ve-
čerji lahko posvetil nekoliko ur popolnoma 
sam pobožnosti v sveti tišini cerkve pred 
podobo v oltarju!

Ali opaziti je moral, da take reči niso 
¡bili všeč župniku. Ni mu sicer ničesar na-

Revizija liberalnega programa daje vsemu 
slovenskemu časopisju snovi' Ako bi bile 
naše razmere količkaj normalne, bi se moralo 
res reči, da je tak dogodek važ n za politično 
življenje. Z določevanjem programa mora 
navadno računati dotična stranka sama, pa 
tudi vse druge stranke, ki z njo bodisi kon-
kurirajo ali pa se bojujejo. Toda pri nas ni 
izprožila nameravana revizija liberalnega pro-
grama nikjei' resničnega zanimanja; kdor piše 
o njeni, dela večinoma dovtipe, ali pa se 
zmeni za celo stvar komaj mimogrede. Za 
liberalno stranko je to slabo znamenje. Ali 
kako naj bi bilo drugače, ko v njenih lastnih 
vrstah ni opazili nobenega življenja in niti 
tako važna stvar, kakor revizija programa, 
ne more zbuditi njenih spečih duhov. Stranka 
je pač decimirana — to čivkajo vrabci po 
strehah. Gela vrsta starejših pristašev je že 
ušla — deloma direktno, deloma po ovinkih 
— v klerikalni tabor, mlajši elementi ji ne 
pristopajo ali pa se hitro poslove. tako da 
je že več disidentov, kakor zvestih sledbeni- 
kov; kar jih je še ostalo, so zlovoljni, ne-
složni in ne zaupajo drug drugemu. Celo 
mladi štreberji, ki že danes iščejo okraje, v 
katerih bodo nekoč kandidirali, si nočejo 
pokvariti politične kariere z vstopom v libe-
ralno stranko. To je gotovo neprijetna situ-
acija; toda ako stranka sploh še živi in ako 
ima kaj volje za življenje, bi morala v času, 
ko se pripravlja na reorganizacijo, napeti vse 
moči, da si ustvari nov temelj in da zbere 
vse, kar bi se moglo bojevati pod njenimi 
zastavami. A kaj vidimo? <Slov. Narod» 
sproži misel, da je treba revidirati program. 
A do danes še ni strankine izjave, ali se res 
namerava kaj takega ali ne. Shod zaupnih 
mož je takorekoč pred nosom, a še ne ve 
nihče, kakšno nalogo ima.

Revizija programa vendar ni kaj takega, 
kakor tarokova partija, da sede par ljudi k 
mizi, vzame karte v roke pa napoveduje pa- 
gate, kontre in rekontre. Niti najidealnejša 
stranka ne bode brez priprave v enem dnevu 
revidirala programa tako, da bi redakcija od-
govarjala mišljenju stranke. Najprimitivnejša 
zahteva bi bila vendar, da pove izvrševalni 
odbor, katere točke se misli revidirati in v 
kakšnem smislu, pa da se potem razbistrijo 
mnenja — v časopisju, na shodih i. t. d. — 
da pridejo zaupniki orientirani in pripravljeni 
na zbor. A tukaj? Živ krst se ne zmeni 
za to, kar se namerava; nihče ne pove ni-
česar, nihče ne vpraša. In taka revizija pro-
grama naj bi bila resna in naj bi regeneri-
rala stranko?

Občinski svetovalec gosp. Turk je bil 
ta teden pred okrajnim sodiščem v Ljubljaui, 

ravnost prepovedal, ali kaplan je moral sli-
šati dosti zbadljivih besed od svojega pred-
postavljenega, še več pa od kuharice. En-
krat ni bilo najti cerkvenega ključa, drugič 
se je reklo, da so hišna vrata zaprta. Du-
hovniku pa mora biti volja predpostavlje-
nega sveta in zato ostaja sedaj zvečer sam 
v svoji sobi. Saj ga tudi tukaj cerkvi tako 
blizu, da vidi skozi okno lahko na oltar in 
tja pošilja lahko svojo zahvalno duhov-
niško molitev.

Dolgo je klečal. Končno vstane. Noč 
se je spustila v dolino, zrak se je ohladil.

Kaplan Hercog je že legel v posteljo. 
Okno ostane odprto celo noč. Žabe v jarkih 
po trati in tisoč cvrčkov mu poje pesem 
uspevanko. V dalnji daljavi zalaja pes. Težki 
koraki pridejo po stopnicah, kmalu se zapro 
sosedna vrata. Gospod župnik je izpil svoj 
večerni delež.

Dalje prih. 

tožen radi žaljenja časti, ker je zmerjal okrajno 
bolniško blagajno in njenega kontrolorja so- 
druga Vičiča. Gospod Turk je nekoliko 
nagle krvi, nekoliko pa ošaben inčesevrhu- 
tega pomisli, da mnogo obrtnikov prav pi-
sano gleda na bolniško zavarovanje delavcev, 
se že lahko razume, da mu jezica včasi malo 
prekipi. Najbolj pa ga pač jezi, da uprav-
ljajo v bolniški blagajni socialni demokratje. 
Ta jeza mu je seve la prosta, ne' opravičuje 
ga pa, da zmerja odbornike bolniške blagajne 
s požeruhi in podobno in da žuga njenemu 
kontrolorju, da ga vrže ven. V takem slu-
čaju je že dobro poskrbeti, da se jezica ne-
koliko ohladi. Pri obravnavi je s cer gospod 
Turk skuhal tajiti in njegov zagovornik g. 
dr. Triller je za pričo citiral celo — «Rdeči 
Prapor», češ v našem listu ni bilo rečeno, 
da je imenoval odbor «požeruhe» i. t. d. 
Taka juristarija je vendar prefina. «Rdeči 
Prapor- seveda ni priobčil stenografičnega 
protokola o tisti sceni in končno ne more 
nihče zahtevati od nas. da publiciramo foto-
grafijo gospoda Turka. Ge pa smo blagi in 
če surovosti niti v reprodukciji ne ljubimo, 
se odtod vendar ne sme izvajati, da pričamo 
za gospoda Turka. Sodišču so dokazi bla-
gajne, ki jo je zastopal gosp. dr. Tekavčič, 
popolnoma zadostovali in gosp. Turk je bil 
obsojen na 50 kron globe, odnosno na pet 
dni zapora, njegov hlapec P., ki se je ude-
ležil zmerjanja, pa na 48 ur zapora. Zato se 
ima pač tudi zahvaliti g. Turku in seveda 
— samemu sebi, nikakor pa ne bolniški bla-
gajni, kakor bi bil stvar rad prikazal gosp, 
zagovornik. V bodoče bodeta menda oba 
imela bolj hladno kri, pa bo dobro.

Javna predavanja o prvi pomoči pri 
nezgodah, o higijeni premogarjev in njihovih 
boleznih imel bode pričenši s 7. prosincem 
1906 okrožni in bratovske skladnice zdravnik 
dr. Zarnik Tomo v Zagorju ob Savi vsako 
nedeljo med pol 9. in pol 10. mo v poslopju 
ljudske šole na Toplicah pri Zagorju. Vstop 
prost.

Plesni venček priredi odbor socialistične 
mladine v Trstu v soboto, 6. januarja 1906 
v dvorani Delavskega Doma, ki bode pri tej 
priložnosti primerno okinčana. Cisti dobiček 
je določen izohiaževalnim namenom. Ples 
začne ob pol 9. uri zvečer in je združen z 
raznimi drugimi zabavami.

Proč z nemarnostjo! Za nedeljo je bil 
sklican ljudski shod, ki se je imel vršiti v 
areni «Narodnega doma» v Ljubljani z 
dnevnim redom: 1. Kaj bode z volilno re-
formo? 2. Delavsko časopisje. Shod se ni 
vršil. Odpovedal ga je sklicatelj sam, ker se je 
zbralo v areni samo okrog 200 udeležencev. Ra 
zumemo, da ima vsaka stvar svoj uzrok; morda 
je bil Silvestrov dan res ponekod nepripraven 
za shod, menda tudi agitacija ni bila tako 
živahna, kakor bi morala biti. Ali vse to ni 
zadostno opravičenje za preslabo udeležbo. 
Piavimo preslabo — z ozirom na dnevni 
red. Za marsikateri, predmet bi bilo to za-
dostovalo. Ali kadar se govori o volilni re- , 
formi, mora biti izza vsega, kar so ljub-
ljanski delavci že storili, njih zanimanje ve-
liko bolj očitno. Sodrugi, ki mislijo morda, 
da je volilna reforma že popolnoma zago-
tovljena, se zelo motijo. Delavci se nimajo 
zanašati na nikogar, kakor na svojo lastno 
moč in to morajo pokazati. Kar je mini-
strski predsednik Gautsch obljubil, je še prav 
malo in če ne bi imela volilna reforma druge 
garancije, bi stala na dokaj slabih nogah. 
Da je vlada obljubila načrt, je pripisati veli-
kanski volji avstrijskega delavstva in eneržija 
barona Gautscha bode segala tako daleč, 
kakor eneržija delavcev. Stranke, ki imajo 
večino v državnem zboru, so v duši z ma-
limi izjemami vse nasprotne splošni in enaki 
volilni pravici. Večinoma jo presojajo samo 
z nacionalnega stališča, pa iščejo glasovite ... 
«kautele», da si zavarujejo svoje koristi — 
Nemci hočejo čuvati svojo hegemonijo v 
državi. Poljaki hočejo ostati v Galiciji abso-
lutni gospodarji, vse slovansko nacionalne* 
stranke bi rade pridobile popolno pravico in 



še obresti povrh. Krščanski socialci hauzirajo 
s svojim petletnim bivanjem v volilnem 
okraju ; nemški liberalci modrujejo o «davčni 
moči ■; slovenske stranke trdijo, da nobena 
dežela ne sme izgubili ne enega mandata, 
tudi če jih ima več, kakor ji gre po številu 
prebivalcev. To je toliko nasprotnih zahtev, da 
se iz njih nikoli ne bi izlegla pametna postava. 
In bardrP&arrtseh se hoče pogovarjati s stran-
kami. Slišati hoče njih egoistične želje, ki 
strme za popačenjem splošnosti in enakosti. 
Volilna rt forma pa zanima v prvi vrsti de-
lavce, in delavce mora slišati mini-
strski predsednik, delavce mora slišati 
tudi državni zbor. Nikakor toraj še ni čas, 
da bi delavci odložili orožje, a če bi bili 
shodi za volilno pravico tako obiskani, kakor 
zadnji, bi vlada mislila, da je delavska ener- 
žija pojenjala in da lahko reformira volilne 
pravico kakorsibodi. Vse dosedanje gibanje, 
vse velikanske nastope delavstva pa bi sma-
trala za igrarijo, za komedijo.

Kdor pozna dušo našega delavstva, ve 
dobro, da noče odjenjati od svoje pravice in 
da je res pripravljeno na najintezi vnejši boj 
za splošno in e> ako vol lno paavii o. Ali v 
sedanjem času ni dosti, da je delavec samo 
v duši prijatelj splošne in enake volilne pra-
vice. tem' eč pokazati mora svojo ne-podbojno 
voljo vsaki. Prepričani smo torej, da v taki 
zadevi ne bode več tako slabo obiskan' ga 
shoda, kakor je bil zadnji, marveč da se 
pri prvi priložnosti pokaže odločnost delav-
stva opet z isto močjo, kakor tikom celega 
sedanjega gibanja. Boj ni šala. In če je vse 
na Slovenskem podobno slami, ki gori ne-
koliko hipov z visokim plamenom, pa zapusti 
kupček pepela, ne smejo biti delavci taki. 
Delo, ki so ga začeli, je treba tudi tudi do-
končati — z vso resnostjo. Pri prvi prilož- 
nosti torej vsi na krov, pa dokažite, da nima 
nihče pravice, dvomiti o vaši železni volji.

Slovenska liberalna stranka je pač 
taka, da ji ni para na svetu. Ko so rekli, 
da morajo sklicati zaupnike, da slišijo, kaj 
sodijo o volilni rtformi, bi se bilo še lahko 
tolmačilo ta korak tako, da se hoče vodstvo 
stranke informirati. To bi bilo sicer tudi 
brez smisla, kajti če ima stranka splošno in 
enako volilno pravico na programu, je na-
javilo, da ne more biti pristaš stranke tisti, 
ki zahteva drugačno volilno «pravico». Ali 
to bi se bi'o še nekako razumelo. Toda ne! 
Stranka je pravi unikum, kajti vodstvo samo 
ne zavzema nobenega stališča spričo volilne 
reforme, vsaj ne. ako se ne vidi vodstva cele 
stranke v osebi drja. Tavčarja. Ako je 
osem voditeljev liberalne stranke skupaj, 
imajo sedem različnih mnenj o volilni pra-
vici. In to — pravijo — je še stranka! Kaj 
pa so torej vredne izjave take stranke? 
V deželnem zboru so vendar liberalni po-
slanci zahtevali. naj vlada predloži načrt splošne 
in enake volilne pravice za državni zbor. 
Glasovali so tudi za predlog, ki zahteva enak 
načrt za d eželni zbor. Na shodu dne 28. 
novembra je dr. Triller pred najmanje 
12.000 ljudmi v imenu «narodno-napredne* 
stranke izjavil, da je za splošno in enako v o- 
lilno pravico. In danes je vsak liberalni vodja 
druzega mnenja! Ali zasl.uži taka stranka še 
kaj zaupanja ? Kakšno halogo more še imeti, 
kakor da likvidira?

Pa se «Slov. Narod» čudi,, da je v,se 
nasprotno taki stranki! Naša zadača pač ni, 
lomiti kopje za mlade radikalne' elemente 
med meščanstvom. Razumemo pa. pač lahko, 
da si stavljajo vsi resnično svobodomiselni 
ljudje, ki niso politični, štreberji, za.prvo na-
logo. razrušiti tako stranko. To je namreč 
prvi pogoj, da se omogoči svobodomiselno 
meščansko politiko na ,Slovenskem. Stranka, 
ki nima programa, ne načel, ne vodstva, ne 
sloge,-ne skupnih interesov/ ne. pomladka, 
ne življenja, je samo-na poti. In kakor se 
mora1 v jeseni pomesti suho listje, ki je po-
padalo z drevja, tako je treba pospraviti 
ostanke take strgnke.’ Tudi, resen, boj proti 
klerikalizmu bod.e šele -tedaj mogoč. Kajti 
stranki, ki v nobeni sijaji ne ostane zvesta 

svojemu programu, tudi ni mogoče zaupati, 
da odaneprotikierikalna. Edino je še vprašanje : 
Ali je med slovenskim meščanstvom š< to-
liko mladosti, ždavosti in resne volje, da si 
modema, duhu časa primerna stiuga odrre 
pot — tudi črez grob nekdanjega liberalizma.

Žensko društvo za volilno pravico. Ka-
kor slišimo, pripravlja splosno žtn-ko društvo 
v Ljubljani protest proti tisti določbi novega 
občinskega volilnega leda, ki jemlje doseda-
njim volilkam volilno pravico. Bilo bi pa 
umestno, da bi društvo tudi javno nastopilo.

„Slovenski Narod“ se veseli, da so se 
slovenski delavci naveličali 'olilne pravice. 
Menda misli, da so njegovi argumenti tako 
Sijajni, kakor so nedosledni in zrn* šani. Toda 
«Narod» se moti Ako je njegovi gardi ne-
prijetno. da bi se morali liberalni kandidatie 
po vpeljavi splošne in enake volilne pravice 
bojevati za mandate, pri čemur je zmaga 
včasi dvomljiva, je to delavcem vseeno in 
od svoje piavice ne bodo popustili niti za 
las, pa če se «Narod» še tako zvija. Naučili 
so se slovenski delavci pač eno: Da namreč 
na Slovenskem ni liberalne strank*' m da 
besede liberalcev niso vredne piškavega oreha. 
Ako bi liberalna stranka res še živela, tedaj 
vsaj ne bi mogla dovoliti «Narodu», da jo, 
postavlja ne laž — v njenem lastnem imenu. 
Čudimo se le liberalnim di želnozborskim po-- 
slancem in pa dr. Trillerju, da še niso našli 
besedice pr*-testa proti pisavi «Slovenskega 
Naroda». Čeravno je «Narod» glasilo «Na-
rodne Tiskarne» in je Iib< ralna stranka sploh 
brez lista, velja vendar «Narod» za časopis 
stranke, vsaj za časopis, ki izraža njeno 
mnenje. In da' more tak list danes zopet pi-
sati proti splošni in enaki volilni pravici, ne 
da bi eden izmed tistih, ki so se v imenu 
stranke angažirali zanjo, ugovarjal, je vendar 
nekam čudno. Ljubljanski delavci pa bodo 
že še pokazali, da ne izpreminjajo svojih na-
čel tako kakor «Narod». Pa še kmalu.

„Slovenec“ pa misli, da je prišel čas, 
ko se lahko postavlja, K<r je bd nedeljski 
shod slučajno, slabgje obiskan, pripoveduje 
tistim, ki mu hočojo verjeli, da spravijo samo 
klerikalci lahko velike shode skupaj.. To st- 
veda lahko pripoveduje tistim, ki sami ni-
česar ne vedo. V resnici bi bili klerikalci tio- 
bili. da so imeli velikanski shod, ako bi bilo 
k njim prišlo toliko ljudi, kolikor jih je bilo 
v nedeljo v areni. Saj vendar vemo, kakšna 
udeležba je navadno na klerikalnih shodih. 
Razlika je samo ta, da socialni demokiatje 
niso taki demagogi, kakor klerikalci. Ako 
imajo oni shod s tridesetimi udeleženci, na-
piše «Slovenec» uvodni članek; ako pride pri 
socialnih demokratih za tako važen predmet 
premalo ljudi skupaj, tedaj ne zborujejo. So-
cialnim demokratom ni treba imeli strahu, 
ako odpovedo shod, dohro vedoči, da bodeta 
«Slovenec» in «Narod» obračala stvar po 
svoje; klerikalcem pa je zunanjost vse. In ta 
razlika pomeni mnogo.

Strokovni pregled.
Pasivna rezistenca traja še vedno na 

severni železnici. V Olomucu je kolodvor pre-
napolnjen z vozovi. Za vlake, ki prihajajo 
in odhajajo, je samo en tir prazen. Od Mo-
ravske Ostrove do Krakova je vsak promet 
z blagom ustavljen. Celo brzovlaki imajo po 
več ur zamude. Severu” železn ca je posku-
sila s terorizmom ter je posadila nekoliko 
uslužbencev na cesto s čemur pa le podpi-
huje ogenj. Sicer pa še je uprava toliko 
vdala, da je vstopila v pogajanja z želez-
ničar”'.

štrajk v Hrastniku je izbruhnil hipno- 
dne 20. m. m. Neposredni vzrok mu je bila 
krivična kazen, katero bi imel plačati neki 
rudar in surovo ter ošabno postopanje pro-
metnega vodje inženerja Schnecerja. Zju-
traj je stalo že vse delo v Hrastniku, popol-
dne pa tudi na Ojstrem. Delavci so stavili 
svoje zahteve in se pričeli pogajati. Pogajanj 
so se udeležili sodrugi delegatje rudarske za-
druge, zaupnika L i nh ar t m R i n a 1 do, nad- 
komi-ar Prahi, rudniški komisar S trga r in 
dir ktor Sei 11 er. Nekatere manjše zahteve 
je direktor takoj dovolil (kazen Korbarja sg- 
prekliče, «Verbruchi» se ne kaznujejo, streha 
na separaciji se napravi takoj i. t. d.) Zvečer 
so imeli rudarji shod, na katerem so sklenili 
nadalje štrajkali. Drugi dan zjutraj se je vr-
šila v rudniški pisarni preiskava proti inže-
nirju Schnect-rju. Zaslišalo m pndokoliralo 
se je celo'vrsto pritožeb, delegalje pa so ob-
ljubili, da bodo še druge slučaje oblasti pis-
meno naznanili. Popoldne je bil shod, na 
katerem se je sk'en-ila i.ezolucija, ki določujem 
Delo se prične zopet začasno pod pogoji, da 
izjavi inžener svoje obžalovanje nad zadnjimi 
dogodki in se zaveže v bodoče le pravično 
uelati; da se vzame obojestransko že dovo-
ljene zahteve na znanje iti da predloži di-
rektor upravnemu svetu na Dunaju nove za-
hteve. To rezolucijo so nesli zaupniki v .pi-
sarno, kjer je bila takoj podpisana. Množica 
pred graščino pa je zahtevala ustmeno onra- 
vičbo inženerja. To se je tudi zgodilo. Pred 
graščino s<- 'je vršil socialistični shod ... S- 
tem je bila stavka končana. Nove zahteve», 
na katere hočejo rudarji do 9. prosinca od-
govor, so sledeče: 1. Poleg t. zv. «gres»-pre— 
moga naj se daje rudarjem za kurjavo tudi 
gotovo mero premoga v koscih (Stückkohle),, 
dokler se separacija ne spremeni, da zamorejo 
dobiti premog v kockah (Wurf lkohle). 2. 
«Geding» naj se tako uredi, da zamore za-
služiti rudar pri srednjem delu najmanje 3 K. 
Ako ne pride med prometnim vodjo in ru-
darji do sporazumljenja, preišče direktor za- 
di vo in se ozira pri tem na nasvete lokalnega, 
odbora zadruge. 3. Osobju pri strojih in v 
delavnicah ter kurjačem se poviša plače, da 
dosežejo zneske trboveljskih plač. 4. Zidar-
jem se dostavi materijal na številko. — Raz-
vidno je na prvi pogled, da so vse te zahteve 
utemeljene. Hrastniški profesionisti in kurjači 
dobe plače pd 140 K do 2’80 K. Zidarji 
morajo sami kopati pesek in pol ure daleč 
nositi materijal. Za kurjavo pa dobe rudarji 
«greš», ki je nepraktičen. «Gedingi» so danes 
tako postavljeni, da nekateri delavci sploh po 
cele mesece ne zaslužijo niti vinarja. A po-
vedati je treba, da se bo te zahteve le z 
bojem doseglo. Pripravljajte se tedaj, so-
drugi !

Zahteve trboveljskih rudarjev. Na shodu 
dne 23. dtc. so sklenili trboveljski iudarji po 
referatu sodruga Linharta sledeče zahteve:. 
1. Plača vseh jamskih in zunanjih delavcev 
naj se zviša za 20 odstotkov (kakor zagorska 
zahteva). — 2. Plače naj se odmerijo odslej 
od hunta in ne več od tone (ker se na teht-
nici jako veliko izgubi). — 3. Delavkam na 
«Versatzu» naj se daje «herrenšht» po l‘6O 
K, kadar ni treba «Versatza*. — 4. Pri se-
kanju odkepov naj dobe vsi 4 rudarji «her- 
renšiht» 3 K. Pri «pecanju» naj se računi 
cele 3 m. — 5. Za prevoz lesa se določi 
posebnega voznika (lauferja). — G. Olje naj 
kupi družba direktno od producenta ter ga



oddaja za lastno ceno. — 7. Strojevodjam in 
■strojnemu osobju naj se daje mesečno plačo. 
— 8. Za izredne nočne šihte naj se daje te-
sarjem dvojno plačo. — 9. Pri delu na šte-
vilkah čez 30° se plačaj za vsak slučaj her- 
renšiht 3 K. Odgovor za te zahteve se pri-
čakuje najkasneje do 8. prosinca 1906.. Na 
delo, rudarji!

Velika rudarska nesreča se je prime-
rila dne 20. m. m. med 10. in 11. urn po-
poldan v rovu «Helena» v Novem Sedlu na 
Češkem. V.-led požara v mvu je poginilo 18 

rudarjev, ki zapuščajo 14 udov in nad 50 
sirot. Po vsem, kar je doslej znano, je ne-
sreče kriva zanikrnost podjetja, ki ni pravo-
časno poski belo za novo tesarsko uredbo in 
pa nemarnost nadzorstva, ki pregleduie var-
nostna naprave v jamah preveč površno.

Obravnave železničarske organizacije 
-so končane skoraj z vsemi privatnimi želez-
nicami. V zadnji uri je dovolila tudi severna 
železnica sprejemljive koncesije, tako da se je 
ustavilo pasivno rezistenco. Obravnave se vo-
dijo še s češko severno železnico in pa z že-
leznico Dunaj-Aspang.

V hrastniški tovarni za steklo vladajo 
razmere, ki se rogajo vsem določbam o de-
lavskem varstvu. Kakor se nam poroča, se 
rabi za delo otroke izpod štirinajst let, kar 
je v takem podjetju posebno hudo. Streha 
steklarne j- večna nevarnost za življenje de-
lavcev, ker je že tako izprhnjena, da se vsak 
hip lahko podere in zasuje delavce, ki so tam 
vposleni. Dne 14. m. m. je padel skoraj 4 
metre dolg tram s strehe, vsled česar so de- 

.lavci ustavili delo. Ali mojster jih je za-
podil nazaj in morali so delati v trajni ne-
varnosti za življenje. Ako bi začel padati 
sneg, nastopi lahko prav kmalu katastrofa. 
Okrajno glavarstvo v Celju naj bi se prepri-
čalo o teh razmerah in naj bi poskrbelo,, da 
se takoj ukrene vse, kar je potrebno za var-
nost delavcev. Kadar bi bilo nekoliko mrtvih, 
hi b'\n že prepozno.

Železničarska konferenca je bila dne
29. decembra v Trstu; 30. decembra pa v 
Ljub jani. Udeležili so se delegati vseh važ-
nejših postaj državne in južne železnice od 
Trbiža, Brežic, Reke, Pulja do Trsta. Cen-
tralo železničarske organizacije je zastopal 
sodrug Weigl, ki je poročal o obravnavah 
organizacije in zaupnikov z železmškim mi-
nistrstvom v pogledu južne železnice. Nazna-
nil je, kaj se je doseglo in je pojasnil, kako 
naj postopajo železničarji raznih kategorij v' 
posameznih postajah glede izpolnitve tistih 
-.želja, ki se.laj niso bile izpolnjene. Njegovo 
poročilo se je v obeh mestih vzelo na znanje. 
*O organizaciji in agitaciii se je na obeh kon-
ferencah razvila živahna debata. Delegatje 
so poročali o položaju v posameznih posta-
jah. Sklenjeno je, da se ustanovi v Trstu 
strokovno tajništvo, ki se ga v prvi vrsti 
udeleže železničarji. Za tajnika je izvoljen 
sodrug Josip Kopač. Ljubljanskim podruž-
nicam je konferenca svetovala, naj pretresajo, 
ali ne bi kazalo, da se združijo v eno po-
družnico, kar bi olajšalo delo. Splošno se iz-
reklo mnenje, da bi bil tak korak zelo kori-
sten in bi se organizacija tedaj zelo povzdig-
nila. Železničarji v Borovnici žele lastno 
■vplačevalnico, ki jo ustanovi centrala.

Mizarskim pomočnikom! Solnograški mi-
zarski pomočniki lazglašajo sledeče: «Mizarski 
m ojstri v Sölnogradu so nas dne lb. oktobra 
19Ö5, ko se nismo hoteli udati njihovi volji, 
izključili. Bojevali smo se 24 tednov leta 
1898 in 1899 za okrajšanje delavskega časa 
od 10. na 9^ ure Po dogovoru je imelo slu-
žiti skrajšanje za pol ure v ta namen, da se 
podaljša počitek opoldne. Sedaj nam hočejo 
podjetniki vzeti te pol ure in če bi se jim to 
posrečilo, nameravajo priti z zahtevami, ki 
bi nas potisnile za deset let nazaj. Ker smo 
že izključeni, naj imajo tudi podjetniki kaj 
od tega. Preden se vrnemo v delavnice, mo-
ramo doseči deveturni delavnik. Podjetniki 
se trudijo na vse pretege, da bi navabih 
stavkokazov v Solnograd in nas tako prisilili, 
da. se vdamo. Cenjeni sodrugi, skrbite za to, 

da ne gredo mizarski pomočniki v Solnograd. 
ledaj je zmaga gotova in yeljala bode tudi 
za vas.

Shodi.
Zagorje. Dne 17. m. m. se je vršil pri 

nas v Zagorju po želji vseh rudarjev javen 
rudarski shod, na katerem se je razpravljalo 
o sedanjih razmerah v rudokopih in končno 
se je sprejelo resolucijo, v kateri se je po-
zvalo delegate rudarske zadruge, da predlože 
rudniškemu ravnateljstvu spomenico z zahtevo 
20 odstotkov povišanja akorda, pri 30 stop-
njah vročine šesturno delo, zvišanje deputat- 
nega premoga, kakor tudi da se popravi sta-
novanja in skrbi za svežo vodo v rovih. Na 
spomenico ima družba odgovoriti tekom 14 
dni. V slučaju odklomtve zgoraj omenjenih 
zahtev, se sedaj ne hode odgovorilo s stavko,, 
pač pa s pasivno rezistenco. Ker se v rudo- 
kopu to jako lahko porabi, bodisi pri kopa-
čih, kakor voznikih, če se ravnajo po raznih 
naredbah rudniških oblasti, bode v tem slu-
čaju polovico manj producirali in rudniška 
družba bode imela gotovo večjo škodo, kakor 
v času stavke. 2 K 10 vin. bode morala 
plačati, ker se je zavezala, da se kopačem 
manj ne plača. Rudarji pa bodo, namesto 
da bi napravili po 5 vozov pfemoga, samo 
enega in kmalu se bode poučila družba, da 
bode na dan, ko sedaj izvaža po 40 vagonov, 
samo kakšnih 10 in boljše ho plačati po 3 K za 
40 vag., kakor pa 2 K 10 »in. za 10 vag. Or-
ganizacija pa bode preskrbela, da se rudarje 
pouči, kako da se naj obnašajo. Na zboro-
vanju, ki je sodrug Čobal razpravljal o pa-
sivni rezistenci, je bilo opaziti, da so rudarji 
pripravljeni, porabiti to novo orodje, ako 
družba ostane trdoglavna. Radi tega svetu-
jemo družbi, da vstreže delavskim zahtevam, 
ker drugače bode krivda, da se začne boj, 
iskati po njej. Svetujemo pa ji radi tega še 
bolj, ker so stavili rudarji v Trbovljah in 
Hrastniku enake zahteve, razburuost pa je 
tamkaj še večja 4

Kontovelj pri Trstu. Dne 25. decembra 
ob 4. uri popoldan je bil na Kontovelju 
ljudski shod, ki ga je sklical tržaški politični 
odbor jugoslo* anske soc. dem. stranke. Shod 
je vodil sodrug Jernejčič. Poročal je so-
drug Kopač temeljito o splošni in enaki 
volilni pravici ter je očrtal položaj, ki je 
nastal po zadnji izjavi ministrskega pred-
sednika. Govoril je tudi g. M. Nabergoj o 
slovenskih šolah, ki so prišle na ta shod 
kakor Pilat v «čredo». Potem je govoril 
sodrug Jaka Škrbic. G. Anton Starc je 
želel razna pojasnila, ki mu jih je sodrug 
Kopač takoj dal. Dvorana «Narodnega 
Doma» . kjer se je vršil shod, je bila natla-
čeno polna in poslušalci so se vidno zani-
mali za stvar.

Trst. Italijanska liberalna stranka, ki bi 
rada sama sebi natvezita, da še živi, je skli-
cala dne 17. decembra javen shod v gleda- 
dališče «Penice». Velikega shoda pa v Trstu 
dandanes ne more biti brez socialnih jlemo- 
kiatov in tako so imeli tudi na tem shodu 
večino. Shod bi se bil popolnoma v redu 
izvršil, ako bi ga bil znal liberalni predsednik 
ravnati. Ali temu ni bil kos. Ko je prišel 
znani Venezian do besede, je nastal velik 1 
hrup, ker je bilo ljudstvo sila razburjeno ; 
proti liberalcem. Sodrug Pittoni je hotel j 
narediti mir, kar bi se mu bilo gotovo po-
srečilo, a predsednik je bil tako neroden, da 
je ' končno vladni zastopnik . razpustil shod. 
— Socialno demokratična stranka je tedaj 
sklicala drug shod na 25. decembra v Poli- 
teama Rossetti in je povabila tudi drja. V e- 
neziana,, ki pa ni prišel. Na razpravi je 
bil znani reakcionarni učni red, ki ga je iz-
dalo naučno ministrstvo, ter pastirski list 
škofa Nagla. Zlasti poslednji je silno raz-
buril ljudstvo in komisar se, je nekolikokrat 
pripravljal, da razpusti shod, do čegar pa 
vendar ni prišlo. Tako se je shod , na ka-
terem je poročal sodrug I it toni, v ledu 
zaključil.

V Judendorfu pri Ljubnem je v nedeljo 
ob 9. uri dopoldan velik rudarski shod. 
Poročevalec je sodrug Etbin Kristan. Slo-

venskim rudarjem se priporoča, da se ga ude-
leže polnoštevilno.

Društvene vesti.
Društvo „Ljudski oder“ v Trstu poziva 

vse člane, ki še niso dobili izkaznice za leto 
1906, naj pridejo po njo v društvene pro-
store. Vse tiste, ki so zaostali z društvenimi 
doneski, pa poziva, naj jih pridejo plačat.

Društvo uslužbencev ces. kr. glavnih 
skladišč v Trstu naznanja: Ker je dovolj 
sredstev na razpolago, je odbor sklenil, da-
jati bolnim članom bolniško podporo že v 
drugim tednu bolezni. To ni smatrati kot 
dobrodelnost, temveč kot pravico vsakega 
člana.

Javno predavanje v Ljubljani. Splošno 
žensko društvo in Šolska matica sta priredili 
dne 27. decembra javno predavanje o igri v 
vzgoji otrok. Predaval je gospod ravnatelj 
Henrik Š raj n er iz Maribora. Priznati mo-
ramo brez laskanja, da je bilo predavanje 
čisto nekaj novega, nekaj krasnega za sloven-
sko občinstvo. Predavatelj je naglašal, da 
mu je namen predavati o tem predmetu za- 
raditega, da vzbudi zanimanje zanj in da 
navaja tudi učiteljstvo do daljnega dela. Snov 
je razdelil na več tipov, po katerih lahko 
delimo igre. Na vzgojo vpliva vsa okolica; 
pri vzgoji bi morala sodelovati pa posebno 
dom in šola skupno. Pri vzgoji moramo re- 
spektirati vedno otrokovo voljo, ker drugače 
ni pravega uspeha. Otroci igrajo glavno za- 
raditega, ker imajo moči, ki jih ne porabljajo 
za življenski boj. Navajal je predavatelj jako 
priproste primere iz otroškega življenja. Čim-
bolj priproste so igre, tem boljše so. Ome-
njal‘je tudi Frobleve igre, ki se uprizarjajo 
po otroških vrtcih. Igre so dobre, a vadijo 
se popolnoma napačno, ker gre tam vse na 
komando. Vrtnarice vzgajajo otroke le zato, 
da pokažejo, kaj so se otroci, seveda meha-
nično, naučili; od ene do druge priredbe, na 
katere potem vabijo stariše, sorodnike i. t d.; 
pri tej vzgoji trpi pravi namen. Z igrami se 
bistrijo tudi čutila; posebno važni so vid, 
sluh in.tip. To so glavni čuti. Vse igre, pri 
katerih se vežbajo čutila, seveda zopet po 
volji otrokovi, so koristne. Metanje žoge, 
streljanje z lokom, pelje, igra slepa miš itd. 
Priznati moramo da je g. ravnatelj izkušen 
pedagog in da ima glede te snovi, ki jo je 
obravnaval, moderne nazore, ki jih na pre-
davanjih še nismo culi. Gospod . predavatelj 
zavrača šibo in to je prav, dasi jo proteži- 
rajo še starši in tudi nekateri učitelji vsaj 
«za doma». Jako umestno bi bilo, da bi se 
prirejali večeri za stariše; prav zadnji čas bi 
pa tudi bil, da bi nastopali strokovnjaki kakor 
je gospod ravnatelj pred delavstvom v stro-
kovnih društvih. Zadnji čas bi pač bil, da 
se odpravi vse predsodke, pa se stopi med 
ljudstvo. — Predavanja se je udeležilo precej 
dam, nekaj učiteljstva in dijakov.

Zahvala.
Podpisana se toplo zahvaljuje slavni 

zvezi delavcev s kamnom za mnogobiojno 
udeležbo pri pogrebu njenega rajnega so-
proga Martina. Zahvaljuje se odboru za 
njegovo požrtvovalnost in vsem, ki so po-
ložili vence na krsto milega pokojnika.

Nad nastopom gospoda Čargota, ki je 
provzročil razburjenost na trgu med po-
grebom, izrekam svoje obžalovanje.

V Nabrežini, dne 10. dec. 1905.
Jožefa Kosmin.



Dopisi.
Trst. (Volih e v davčno komisijo. — 

Škofcna okrožnica. — Klerikalna stranka) 
Bližajo se volitve v cenilno komisijo za osebni 
dohodninski dfivtk in treba bode, da se ogla-
sijo tudi socialni demokratje. Te volitve so 
dosti važne. saj ni vseeno, kdo ceni in na 
kakšni podlagi se nadpisuje osebni davek. 
Tržaški delavci imajo dosti skušenosti, ki 
jim pokazujejo, da se ravno tistim, ki se 
najtežje branijo, cesto odriu ri več. kakor bi 
moiali plačati v smislu zakona, iztirja se 
brezobzirno, a rekurirati skoraj nima smisla, 
kajti pričakovati, da davkarija kaj povrne, 
je takorekoč utopija. Na drugi strani pa de-
lavcem tudi ne more biti vseeno, ako se 
takim. ki imajo dosti, premalo predpiše. Z 
ozirom na to sta izdali italijanska in jugo-
slovanska socialno demokratična stranka v 
Trstu sledeči oklic:

«Delavci 1
Meseca januarja 1906 se vrše volitve v 

komisijo, ki ima ceniti davek od osebnih 
dohodkov, katerega plačujejo tudi delavci v 
velik' m številu, kajti plakati ga mora vsakdo, 
ako ima več kakor 1200 kron letne plače.

V interesu vsakega delavca je torej, in 
njegova dolžnost je, da se udeleži volitve v 
< enilno komisijo za osebni dohodninski davek, 
ki ima določati, koliko davka naj plača 
vsakdo, kdor ima gori omenjeni dohodek.

Delavci 1 Vaši interesi bodo le tedaj 
dobro in pravilno zastopani in varovani, ako 
bodo sedeli v cenilni komisiji možje Vašega 
prepričanja. Glasujte torej vsi za kandidate 
socialno demokratične stranke!» — Da se 
olajša volitev in da se kolikor bolj 
zagotovi zmago, je dobro, da izroči vsakdo 
izmed vas volilni in legitimacijski listek pod-
pisan zaupniku ali pa v skladiščih naših 
zadrug. Vse drugo uredi politični odbor.

Tržaški škof Nagi je izdal okrožnico, o 
kateii razpravlja tudi «Edinost» — precej 
elastično. Priznava namreč, da diši preveč 
po politiki, da je bilo tržaško ljudstvo žnjo 
splošno nezadovoljno in zlasti učitelji, ki jim 
ni prav. da bi bili primoram, iti vsako ne-
deljo z otroci v cerkev. To je vse lepo. A če tudi 
dekaj politično klerikalna «Edinost» obsoja 
te reči, se nam zdi. da to ne izvira iz last-
nega nagiba, temuč da je prišel razumljiv 
migljaj iz okolice. «Edinost» ni nasprotna 
škofovi zahtevi iz načela, ker ima služiti 
spremljanje otrok v cerkev samo klerikalizi-• 
ranju šol in ker se hoče s tem udušiti razvoj 
vseh svobodnih in modernih idej v mladem 
življenju, temveč le zato, ker bi bilo hudo 
za starše in za otroke, ako bi zadnji morali 
hoditi k maši, ne da bi jih kdo iz družine 
spremljal v cerkev. Vse to je precej zofistično. 
In na vse zadnje je skoraj čudno, da si 
«Edinost» tako beli glavo s to stvarjo, kajti 
v mestu Slovenci itak nimajo šol. Ali nekaj 
druzega je vmes. «Edinost» pravi namreč, da 
velja njena sodba samo za mesto, za okolico 
pa ne. In tukaj je treba nekaj povedati. 
«Edinost» in žnjo narodnjaki sploh ne ma-
rajo, da bi prišla okolica do modernega in
-------- ---------------------------------------------------  

svobodnega naziranja. Da bi bili okoličanski 
otroci’ in ž njirhi učitelji prisiljeni, iti vsako 
nedeljo in vsaki praznik v cerkev, se ji zdi 
čisto prav. Mmda pač zato, ker sluti, da bi 
okoličani, čim bi se osvobodili katoliškega 
jarma, tudi od nje odpadli. Saj že danes n - 
majo druzega ugovora proti socialistom, 
kakor da «ne verujejo v boga». Zato je 
«Edinost», namerila svoje puščice v tej 
stvari tudi proti S’ cialistom. Svetujemo ji 
pa vendar, naj ne napenja loka preveč, ker 
bi utegnilo škodovati — njej. Ako «Edinost» 
tudi noče pa noče videti svobodne okolice, 
se bode vendar morala sčasom privaditi 
na to. Mi bodemo že pomagal'. Ni dosti, biti 
samo narodnjak, kakor se «Edinostovci» 
cesto imenujejo, temveč treba je tudi delo-
vati za izobrazbo naroda in za njegov du-
ševni in gmotni napredek. Narod je lahko 
velik in združen, a če ni izobražen, bode 
zaostal za malimi pa omikanimi narodi. Bilo 
bi pač dobro, da nam «Edinost» enkrat pove, 
kakšni narodnjaki so njeni voditelji in kakšne 
nazore imajo. —

V novoletni številki plaka «Edinost», 
češ, da tukajšnja klerikalna stranka pridobiva 
tal in boji se, da bi ji utegnilo pristopiti 
tudi mnogo Slovencev. Kdo pa drugi ? Saj 
obstoji cela «stranka» iz samih klerikalnih 
Slovencev. Vzgojo imajo pa ravno od »Edi-
nosti» in od narodnjakov, ki nočejo razumeti, 
da je njih politika zagrešena in da si pleto 
šibo, s katero, bodo sami tepeni.

Iz stranke.
Prizadetim so Irugom se naznanja, da je 

prepir med sodr. Linhartom in Č o b a - 
1 o in poravnan.

Umetnost in književnost.
„Pod spovednim pečatom“. Založništvo 

romana. k’i je pričel danes izhajati v našem 
listu, je pripravljeno izdajati ga tudi v zvez-
kih po tii pole, in sicer mesečno. Zvezek bo 
stal 40 vin. Prvi zvezek izide začetkom me-
seca februarja. Ves roman bo obsegal do 12 
zvezkov. Naročila prosimo zanesljivo do 
15. j a n u a r j a t. L, ker pričnemo z izdaj.) 
zvezkov le, če se oglasi vsaj 500 zanesljivih 
naročnikov. Prvi zvezek bo imel tudi sliko 
pisatelja, „kapelana Kirclisteigerja.

Žepni koledar za leto 1906 se še do-
biva v naši zalogi. Kdor ga želi, naj ga na-
roči pravočasno. Dobiva se še samo v platno 
vezan po 72 vin., po pošti 10 vin. več. Po 
povzetju pridejo posamezni izvodi predragi, 
zatorej se prosi v interesu naročnikov, da 
pošljejo denar naprej.

Novo izvirno dramo v štirih dejanjih, 
ki igra v osmem stoletju, ob času pokristjan-
jenja Slovencev, v Korotanu, je sprejelo slo-
vensko gledališče. Spisal jo je E. Kristan. 
Drama, ki je . pisana v verzih, pride koncem 
januarja na oder.

A. Aškerc: Mučeniki. (VIII 4- 168 
strani v 8°). Pri L. S chive n t n er j u v Ljub-

ljani je izšla nova Aškerčeva knjiga pod 
gornjim naslovom. To je zbirka pesmi, kr 
jim je zajeta snov iz dobe slovenske proti-
reformacije, torej iz časa, ki je za zgodovino 
slovenskega naroda in duševne svobode jako 
važen in zanimiv. Poezija je pogumna. — 
Naslovni list je narisal F. Tratnik. Cena 
broširani knjigi je 3 K, po pošti 3 I< 20 vin : 
elegantno vezana velja 4 K 50 vin., po posti 
4 K 70 vin. Oceno objavimo.

V lillllliani Je v sledečih tobakarnah „Rdeči
I L|lluljfllll prapor“ naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Bizjak, Bohoričeve ulice 10. 
Francot, državni kolodvor, Sp. Siska. 
Hotel „Union“, Miklošičeva cesta. 
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
Sva tega, Glavni trg.
Šešark, Selenburgove ulice.
Gostilna Traun, Glince pri Viču. 
Gostilna Podgorelec, Rožna dolina.

¥ Trstu: I
Lavrenčič, Piazza caserma.
Može, via Miramar.

V Gorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice L

Izjava.
Vsem sodrugom-dclavcem naznan-

jam, da nisem nikoli govoril proti vo-
lilni pravici delavcev, kakor se mi 
podtika. Nasprotno je resnica, da sem 
pristaš splošne in enake volilne pravice 
in smatram, da je prav, ako jo delavci 
dosežejo.

V Podkraju, meseca dec. 1905.
Fran Rakar

, gostilničar.

Soinigi, Mam
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobene 

delavski hiši.
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobene 

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogr. kraje- 
za celo leto K 5’44, za pol leta K 272* 
za četrt leta K T36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2'98 za 
četrt leta K T49. - Za Ameriko: za celo 
leto K 7'28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

'•¡fc 1 V 7 v4*’! $
v  P*’!

Kavarna

Unior)«“
H

ut

p.;

J) 

preje „Tedesco“ 
se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na 
polago so vsi važni in
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

SO- 
raz- 
slo-

Prva kooperativistično ure-
jena 

gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu. 

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

Jranc Weinberger 
gostilničar in izdeloval« sodavic in pokalic 
= v Zagorju =

se priporoča cenjenim gg. gostilničarjem in delavcem v obilno na- 
ročbo svojih izdelkov.

t 

t t 
t

m

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter.
Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.

4.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2 72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5*96 K, za pol leta 
2 98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije

Štev. 2. d V Ljubljani, dne 12. januarja 1906 Leto IX

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate L t. d.:
Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana.
Židovske alice štev. 5/1.

Volilni načrti.
Nekaj dobrega je velikansko volilno gi-

banje delavstva in precejšnja odločnost Gaut- 
schevega nastopa v poslanski in gosposki 
zbornici že rodila. Število absolutnih sovraž-
nikov splošne in enake volilne pravice se je 
že zelo skrčilo in malokje se drzne še kdo 
nastopiti, pa naravnost zametovati volilno re-
formo. Samo Velenemci Steinovega kalibra 
so še tako komični, da se postavljajo kakor 
kavke na gnojišču kurialne krivičnosti in sem- 
tertja zakokodajska «Slov. Narod», ki nikoli 
ne ve 24 ur zaporedoma, ali naj se odloči 
za reformo, ali proti njej.

Toda optimisti še ne smejo misliti, da 
je s tem splošna in enaka volilna pravica že 
priborjena, kajti velika večina njernh dobrih 
prijateljev nosi krinko, za katero se skriva 
pristna krivičnost. Saj je ni besede člove-
škega jezika, ki se je ne bi moglo obrniti in 
zlorabiti; ni ga načela, ki ga ne bi bilo mo-
goče popačiti. In če bi bila splošna in enaka 
volilna pravica prepuščena njenim najnovejšim 
zagovornikom iz meščanskih strank, bi dobila 
tako lice, da je ne bi nihče več izpoznal. Vsi 
so naydušeni za splošnost in za enakost, in

Listek.
Hans Kirchstei ger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

II.
V novi krasoti je napočilo novo jutro. 

Solnce se skriva sicer še globoko za gorami, 
ali zlato ožarjeni oblaki rosé svetlo roso 
dol na Gospojno. Krave se že oglašajo za 
hrano, petelini so zamenjali nočnega čuvaja 
in razglašajo jutranjo uro črez hiše in ulice. 
Hlapci z zaspanimi obrazi, ki se komaj vidi 
oči v njih, prihajajo na dvorišče k vodnjaku, 
iz katerega izliva lesen žleb svežo gorsko 
vodo, pa se umivajo. S težkimi koraki tava 
stari cerkovnik preko pokopališča. Zarjavela 
ključavnica na vratih zvonika se škripaje 
umakne velikemu ključu, gori na zvoniku 
stoka in praska glasneje in glasneje, končno 

vsakdo hoče kaj nesplošnega in pa kaj ne-
enakega ; povsod iščejo «kavtele»; na vseh 
straneh imajo varovati «opravičene interese» 
in na vse zadnje se izleže iz vseh teh kom-
binacij lahko spaka, ki ne bode imela niti 
dlake splošnosti in enakosti več na sebi.

Pred vsem so tukaj krščanski socialci. 
pod komando političnega sleparja drja. Lue- 
gerja, ki se boje resnično splošne in enake 
volilne pravice kakor satan križa. Dunajska 
Schneider- Gessmann- Bielohlavek-stranka ve 
prav dobro, da bi ji kmalu odklenkalo, ako 
bi vsi odrasli ljudje dobili enako volilno pra-
vico ; v kratkih letih bi njih sedanja večina 
splavala po Donavi. Njihova demagogija pa 
jim seveda ne dovoljuje, nastopiti odkrito 
proti splošni in enaki volilni pravici, ker ho-
čejo vedno veljati za ljudsko stranko in s tem 
sipljejo ljudem na Nižjem Avstrijskem že 12 
let pesek v oči. Vrhutega pa tudi slutijo, 
da se v sedanjem času ih? bode moglo več 
žadržati refoime in zato se mora Lueger 
pravočasno pripraviti, da se postavi v pozo 
zmagovalca in si da prižgati kadilo, češ: Jaz 
sem tisti, ki sem vam prinesel splošno vo-
lilno pravico, kakor se je leta 1897 postavil 
na rampo dunajskega parlamenta, pa je raz-
glasil, da je vrgel Badenija.

Zato morajo biti krščanski socialci prin- 
cipielni prijatelji splošne in enake volilne 
pravice. Ali v praksi morajo biti njeni so-
vražniki, ker se boje njene metle. Zato so iz-
našli sleparijo petletnega nepretrganega bi-
vanja v volilnem okraju, s čemur bi oropali 
na tisoče delavcev za njih pravico.

In že se sliši, da hoče Gautsch res na-
rediti poklon pred Luegerjem, pa upeljati če 

zvok zvona, potem dva, zopet udarca — 
ali se zvon še ni naspal, ali cerkovnik, ki 
vleče mehanično, nemarno za vrv? Končno 
se zvon vendar zave svoje dolžnosti. Sedaj 
kliče glasno in jasno čez vas in dolino: 
Hvalite Boga! Zdrava Marija! — in vse 
roke, ki so se ravnokar polotile dnevnega 
dela, se sklenejo v kratko molitev.

Ali naš kaplan ne sliši kikerikanja mla-
dih kuharičinih ljubljencev, zaprtih po dva-
najst in dvanajst v maloštevilnih kletkah in 
dobro hranjenih; on ne sliši vrabcev pred 
oknom, ki smelo zahtevajo svoj zajutrk; 

saj ne sliši niti zvonec z bližnjega zvonika, 
dasiravno je okno odprto 1|

Ali komaj je umolknil zadnji glas zvona, 
pa se strese glas vsled poka iz možnarja. 
Jeka meče zvok od gore do gore in še ni 
dosegel tal v dolini, ko poči drugi strel in 
takoj mu sledi tretji, da pač nihče ne po-
zabi, da ima danes mlinarjeva Cenka svatbo 
s Pepetom kmeta bogatina.

že ne petletno, vendar dveletno nepretrgano 
bivanje v volilnem okraju. Koliko je na tem 
resnice, ne moremo vedeti, pač po lahko pra-
vimo, da bi to bil pač nekoliko manjši rop, 
ali vendar rop in nobena vlada ne sme ra-
čunati na to, da sprejmejo delavci molče tak 
zakon.

Drugačen je poskus poljske žlahte. Ta 
slavna gospoda zahteva indirektne volitve za 
Galicijo, misleča, da volilne može ložje tero-
rizira in podkupi, kakor sto in sto tisoč di-
rektnih volilcev. Ta atentat gospode iz polj-
skega kola je že vzdignil vihar, kakršnega 
ošabni stančiki menda niso pričakovali. Ru- 
sinski in poljski kmetje in delavci prirejajo 
shode, kakršnih še nikoli ni bilo v Galiciji in 
povsod protestirajo z največjo odločnostjo 
proti žlahčiškim namenom. Vlada pa ne sme 
pozabiti, da je Galicija sosedinja tiste Rusije, 
v kateri revolucija še nikakor ni premagana.

Zanimivi so tudi nemški liberalci, nemška 
ljudska stranka in podobne koterije. Tam se 
že vse mesece sem sanjari o «historičnem 
pomenu, o posebnih interesih i. t. d.» posa-
meznih dežel, kar vse skupaj nima druzega 
namena, kakor izumiti zistem, ki bi nemški 
manjšini v držaji zagotovil večino mandatov. 
Zanimivo je, da se tisti meščanski Nemci na-
enkrat navdušujejo za «historični» pomen 
dežel, ki so imeli vedno ogenj v strehi, kadar 
so prišli meščanski Cehi s svojim «historičnim 
pomenom dežel krone sv. Vaclava». Ta družba 
pagod iz minulih časov nikakor ne razume, 
da ima splošna in enaka volilna pravica tudi 
nalogo, temeljito pomesti ves prah «histo-
ričnih pomenov», pa izčediti prostor za nove, 
žive, sedanjemu času primerne zahteve. —

V vasi in v celi župniji je danes praz-
nik, ki veseli stare in mlade.* Seveda ne 
zaradi ponosne mlinarjeve Cenke, tudi ne 
zaradi bogatega kmetovega Pepeta, ki ga 
tukaj niti ne poznajo, ker prihaja iz štiri 
ure oddaljene župnije, pač pa ker počiva 
danes delo radi bogate svatbe po vseh hi-
šah, ker se bode mladina lahko nagledala 
do sitega, a starina bode videla nekaj no-
vega in bode imela zopet govoriti o čem.

Streli so zbudili tudi kaplana iz spanja 
pravičnega; hitro je vstal ter odšel z bre-
virjem v vrt, da prouči predmet, o katerem 
bode danes predaval v šoli; tam izmoli 
pripravljalne molitve za sveto mašo, tam se 
vda prvemu vsakdanjemu -razmotrivanju — 
in dasiravno danes menda nihče ne bode 
mislil na izpoved, odide ob polu sedmih v 
cerkev ter sede v spovednico. Po maši in 
po gratiarium actio zajtrkuje, prižge si 
smotko pa odide na kratek izprehod, žup-
nikov psiček pa ga spremlja. Za vasjo za-



Splošna in enaka volilna pravica je protihi- 
storična in njena naloga ni, varovati razno-
vrstne politične mumije.

Zavreči sc mora pa tudi energično tisto 
sredstvo, s katerim bi nemške meščanske 
stranke rade dosegle posebno varstvo zase. 
Namreč upoštevanje davčnega zneska, ki se 
ga plačuje v posameznih deželah. To ne bi 
bilo nič druzega, kakor generaliziranje davč-
nega cenzusa in oškodovani bi bili volilci v 
tistih deželah, v katerih se plačuje manj davka. 
Enaka volilna pravica ima svoj temelj v tem, 
da gre pravica volitve vsakega posameznega 
državljana, ne pa njegovega žepa. Ge velja 
to za osebo, mora veljati za svoto oseb, ki 
živi v tej ali oni deželi, ravno tako. Sicer 
pa tudi davčna statistika ne daje prave slike 
o davčni moči posameznih dežel, kajti če pla-
čuje n. pr. južna železnica davke, se pač ne 
more pripisati njenih 'zneskov davčni moči 
Nižjega Avstrijskega, ker se plačuje davke 
južne železnice na Dunaju, temveč razdeliti 
bi se jih moralo na davčno moč vseh dežel, 
po katerih se vozi južna železnica, ker dobiva 
svoje dohodke od vseh. Seveda je za tako 
razdelitev težko najti pravi ključ. In tem 
manj veljave ima davčni znesek za volilno 
pravico, ker je mnogo takih zavodov, ki ne 
plačujejo svojih davkov ravno tam, odkoder 
dobivajo svoje dohodke.

To navajamo samo za primer, da se 
vidi, kako absurdne so take iznajdbe. Sicer 
pa bi vsako upoštevanje davčnih dohodkov 
falziflciralo enakost in zato delavstvo nikoli 
ne bode sankcioniralo takih slepil.

Kar zahteva delavstvo slej kakor prej in 
v čemur ga ne premotijo vsi načrti sveta, 
je čista, nepopačena: Splošna in enaka vo- 
ilna pravica 

Delavska politika.
Še vedno se pri nas lahko opaža med 

delavstvom dva pojava, ki sta največ kriva, 
da na Slovenskem delavci ne pridejo do tiste 
veljave, brez katere ne morejo misliti na 
resno zboljšanje svojega položaja. Poleg ti-
stih, ki so izpoznali. da je socialna demokra-
cija za delavce neizogibno potrebna, je še za 
naše razmere ogromno število popolnoma in-
diferentnih delavcev, ki se za politiko sploh 
ne zanimajo in če že imajo kakšne nazore, 
ni to nič druzega, kakor posnetek tistih «na-
zorov», katere pridiga njih najbližnja okolica.

vije počasi po ozkih stezah v žitno polje; 
njegovo suknjo zadeva zdaj z desne, zdaj 
z leve klasje in siplje sivi cvetni prah po 
njej. Po daljših potih se nameri k šoli in 
pet minut, preden bije devet, stoji pred 
mrežo malega sprednjega vrla, za katerim 
se dviguje staro šolsko poslopje s svojim 
sivim zidovjem in s svojo iztrošeno streho.

Seveda je postava pred kratkim tudi 
tukaj vpeljala novodobno šolo; ali njen duh 
še ni našel poti skozi ta nizka okna.

Kaplan otrese cvetni prah z dolge črne 
obleke, potegne še nekolikokrat hitro slastni 
dim iz smotke in ga odpuhne v gostih ob-
lakih, ko pa udari parkrat kladivo na cer-
kveni uri, vrže smotko proč in odhiti v 
šolsko hišo.

Župnikov psiček pa obsedi mirno, ve-
doč, da se gospod črez eno uro zopet po-
vrne. V malo sobo sme samo z gospodom 
župnikom samim, kaplan ne mara takega 
spremstva. Njemu je šola svetišče, ki ne 
spada noben pes tja, da bi povrh vsega še 
otroke motil v paznosti.

Danes pa ni kaplan prav nič zado-
voljen z otroci; svatba jih je čisto zmešala, 
tako da pazijo veliko bolj na drdranje pri-
hajajočih vozov in na vriskanje mladih svat- 

Lastnega mnmja sploh nimajo, ne čitajo ni-
česar, na shodi ne zahijajo in socialno de-
mokracijo sodijo tako, kakor razni župniki na 
prižnicah, ki radi govore o peklu, o hudiču 
in o strupu, ki ga trosi vrag po svetu.

To so obenem tisti d slavci, ki so najbolj 
izkoriščani in ki gosp idarji ž njimi lahko de-
lajo, kakor se jim poljubi. Večinoma se jih 
najde po deželi, po malih mestih in trgih, 
ali tuli po večjih mestih, v Ljubljani, v Go-
rici, v Trstu, v Gdju i. t. d. so še doma.

Druga kategorija pa je takih, ki prčge- 
vore o politiki, ki se tudi zanimajo za poli-
tične reči, toda na svoj način. Mislijo namreč, 
da je politika meščanskih strank nekaj sploš-
nega, pa tekajo, kakor že je, eni za liberalci, 
drugi za klerikalci, tretji pa dane; za libe-
ralno, jutri pa za klerikalno stranko. Tem 
zmotam ima slovensko delavstvo zahvaliti, da 
so njegove gmotne razmere skoraj najslabejše 
izmed vseh delavcev v Avslriji. Kajti če ho-
čejo delavci kaj resnega doseči, morajo voditi 
svojo lastno, popolnoma samostalno, čisto 
delavsko politiko. Tudi če se nekateri delavci 
imenujejo krščanske socialce, pa mislijo, da 
so s tem zavarovani njih interesi, je to velika 
zmota, kajti pri nas sploh ni samostalne kr- 
ščansko-socialne strauke, temveč organizacija, 
ki se imenuje tako, je sama ocvirek na kle-
rikalnih žgancih. Slovenski krščanski socialci 
ne morejo storiti ničesar po lastni volji, 
marveč samo po ukazih vodstva klerikalne 
stranke in če se zdi korifejam v takozvani 
«ljudski stranki» enkrat potrebno, nastopiti 
«demokratično», ne sme to motiti nikogar. 
Klerikalci porabljajo vse, kar jim pride prav. 
Danes so anarhisti, jutri so republikanci; 
danes pravijo, da je štrajk grda lumparija, 
s katero se zapeljuje delavce na korist židov-
skim milionarjeni in žepom socialno-demokra-
tičnih voditeljev, jutri pridigajo sami stavko, 
kjer ni nobenega upa na zmago. Pred očmi 
pa imajo vedno samo korist rimskega kleri-
kalizma, ki mu je edini namen, povečati moč 
papizma in organizacije rimske cerkve, katero 
lažnjivo vedno zamenjujejo z vero.

Povsod, kjer je obstajala kakšna samo-
stana, vsaj deloma delavska krščanskosoci-
alna ali krščansko-demokratična stranka, je 
bila v boju s klerikalci. Papež in škofje je 
niso trpeli nikjer. Preganjali so njih voditelje 
v Belgiji, na Francoskem, v Nemčiji, s kratka 
povsod. V Avstriji in zlasti na Slovenskem, 
pa vidimo, da živi duhovščina s škofi na čelu 
v najlepši slogi s krščanskimi socialci. Na ka-

benikov, kakor na učiteljeve besede. Ko pa 
začno še godci gosti pozdrav prišlemu že-
ninu, je mir popolnoma pri kraju in Hercog 
je zato danes zaključil pouk. Stari šomašler 
mora itak sedeti pri orgijah, mladi pod- 
učitelj, ki mu pa splošno pravijo kantor, pa 
mora v zakristijo obleči župniku mašno 
oblačilo.

Otroci so tako urno pohiteli ven na 
trg, da so peresne škatljice in knjige v šol-
skih torbah kar klapotale. Stiskali so se 
med ljudmi, ki so se že sestavili v špalir, 
gost in močan, kakor zid in so rinili naprej.

Samo psiček je sedel mirno, dokler ni 
prišel zadnji tudi gospod iz šole. Z glasnim 
lajanjem pohiti naprej pa se vsak hip obrne 
kakor da bi rad tekel še daleč, daleč in kar 
nič ni zadovoljen, da se vrača gospod že 
sedaj v župnišče.

Kaplan odide takoj v svojo sobo in 
gleda odtod, kako gre sprevod v cerkev. 
Celo pokopališče je polno ljudi, ki jih je 
radovednost od vseh strani zgnala na kup. 
Kdo naj bi zameril samotnim ljudem z de-
žele, ki celo leto ne vidijo ničesar ter ne- 
poznajo ničesar razven dela, da jim je taka 
svatba velika izprememba v vsakdanjem 
življenju! Že konji, ki pripeljejo svatbene

toliških shodih je vseeno, ali govori pristni 
klerikalec, ali pa kršcaoski socialec. Dr K-ei. 
dr. Lampe i. t. d. so Kolovodje v «ljudski 
stranki», pa tudi krščanski socialci. Da torej 
ta krščanski socializem nima nobeno sarno- 
stalnosti, je jasno kakor beli dan ln če um 
kakšen «delavski program», ne more biti ta 
drugičen, kitor gl hočejo im;ti klerikalen

Ravno tako jasno je pa tudi, da klerika-
lizem ne more voditi čiste delavske politike. 
Klerikalna stranka ni dilavska stranka; ona 
sploh ne zastopa nobenega razreda, temveč 
sami cerkev izven cerkve, svoj? pristaše pa 
išče povsod, v vseh slojih in vseh razredih, 
ne da bi zastopala interese vseh, kar je itak 
oopolnoma nemogoče, temveč da bi spravila 
vse v službo cerkve, v službo duhovniške 
nadvlade, v služb >. papeževskega absolutizma.

Katoliška cerkev ni nikoli pozabila na 
svoj glavni namen: Utrditi svojo vlado tiko, 
da bi si podložila ves svet. Najsi je Kristus, 
še tako jasno povedal: «Mije kraljestvo ni 
od tega sveta,» vendar ta nauk ne velja za 
tisto cerkev, ki trdi, da zastopa njegovo vero. 
Že s ten. da si je pipež ustanovil lastno 
svetovno državo in da klerikalci, odkar jo je 
izgubil, neprenehoma dokazujejo, da je bil to 
rop in da se mora «ubigethu jetmku v Va-
tikanu» povrniti sveto svetovno državo, s tem 
da hoče imeti papež svoje poslanike na vseh 
dvorih, je dokazano, da hoče imeti katoliška 
cerkev svoje kraljestvo na tem svetu. In še 
več. Ona hoče, da bi bil ves svet njeno kra-
ljestvo. In v tem kraljestvu bi bil papež naj- 
absolutnejši vladar; veljala bi samo volja 
rimske kurije, kateri bi se moralo vdati vse.

Ni si treba več beliti glave, kaj bi po-
menilo za delavce, ako bi se uresničilo to 
stremljenje, na kar seveda dandanes ni več 
misliti. Delavci, ki so danes že več kakor 
pol-sužnji, bi postali tedaj popolni sužnji, du-
ševni in telesni sužnji, in dokazovalo bi se 
jim, da poskusi za zboljšanje razmer niso 
samo predrzni, temveč da je vsak tak korak 
smrten greh. * * *

Klerikalci so toliko prebrisani, da ne po- 
kazujejo javno svojih name'- tam, kjer bi jim 
lahko škodovalo. Kadar pridejo med ljudstvo, 
se drže tega, s čemur se najložje pridobi do- 
tiene ljudi. Med kmeti so kmetski prijatelji, 
v mestih so meščanski zastopniki, med delavci 
so prijatelji delavcev. Ali kdor količkaj pozna 
današnje razmere na svetu, že ve, da je ne-
mogoče, zastopati vse interese, ki so si tako

goste v hitrem diru, obujajo zanimanje 
kmetov, pomenkujočih se s sosedi o vred-
nosti, barvi in o napakah vsake posamezne 
živali. S 
svilnate 
veste do 
nik ceni 
stov in 
danes pri oltarju. Celo ubogemu gospodu 
kantorju ne ostane žep na tak dan popol-
noma prazen. Pred cerkvenimi vrati stojita 
že dva ministranta v rdečih suknjicah in 
belih srajcah ter držita z resnimi uradnimi

kritičnimi očmi pregleduje kmetica 
suknje in pozlačene avbe od ne- 
zadnje botrice. Tudi gospod žup- 
s pogledom izvedenca število go- 
obenem darove, ki odpadejo zanj

obrazi razpeto rdečo vrv, star cingulum,
kajti pri njima si mora vsakdo, kdor nosi 
svatbeni šopek, kupiti pravico, da sme vsto-
piti v cerkev, za par novčičev. Seveda mo-
rata mala dacarja oddati nabrana obola stro-
gemu gospodu učitelju, kar jima je res žal 
Ali ministranti niso zaman na glasu da 
so največji prevejanci; na potu od cerkvenih 
vrat do_ zakristije, kjer gospod učitelj že 
hrepeneč čaka ter računa, koliko kozarcev 
piva si bode lahko kupil za to, se pač iz- 
gti i pest polna krajcarjev v žepih fantov 
izpod rdečih sukenj.

V cerkvi «e mara kmet čakati niti mi-
nute dalje, nego je treba, ali pred cerkvijo 



nasprotni, da jih niti največji umHnik ne 
«pravi ped en klobuk. Ni treba, da bi se 
iskalo naspiotja im d pi ebivalstvcm v mestih 
in na deželi. Lahko se ostane v enem kraju, 
n. pr. na deželi. Tudi tam prebiva najraz- 
no\rstrejše ljudstvo. O veleposestnikih niti ne 
govorimo. Ali čisto na kmetih opazi vsakdo 
lahko, da je med kmetom in kmetom veli-
kanska razlika. Kmetje v rodovitnih krajih 
imajo vse diugačne razmere kakor v neplodnih. 

V eni vasi žive bogati kmetje poleg siro-
mašnih. Kmet z obsežnim posestvom in z 
razvito živinorejo je velik gospod, tudi če 
ima kaj dolga na poseslAU; njegov sosed 
kajžar je vtik revež, tudi če ni živi duši 
dolžan niti krajcarja. Vsakdo lahko razume, 
da so interesi velikega kmeta vse drugačni, 
kakor oni malega.

Poglejmo pa samo še malo dalje. Kmet 
ima hlapce, dekle, po letu najema dninarje. 
Cim več jih je, ki iščejo dela po polju in 
pri hiši, tem bolje za kmeta, tem slabejše za 
dninarje. Cim več se jih ponuja, tem manj 
jim lahko plača. Že danes slišimo tudi pri 
nas stokanje, da je preveč industrije, da ho-
dijo delavci rajši v tovarno, v rudnik, na že-
leznico, kakor pa na polje. In n enda vendar 
ne more nihče oporekati, da jt za delavca 
bolj koristno, ako lahko več zasluži.

Koga hočejo klerikalci zastopati v takem 
slučaju — kmeta ali delavca? Ako so v na-
sprotju zahteve velikih in malih kmetov, na 
čigavo stian se hočejo postaviti? O tem, 
kako ravna duhovščina sama z delavci, ni 
treba izgubiti besedice, saj ve ves svet, da 
je bivši nadškof Kohn v Olomucu plačeval 
po 5 novčičev dnine — po zimi!

* * *
Klerikalci dobro vedo, da obstoje taka 

nasprotja, ali povedati nočejo, temveč jih pri-
krivajo, ker bi morali drugače priznati, da je 
njih politika lažnjiva in da ni mogoče odkrito-
srčno zastopati vseh interesov. Včasi se pa 
to vendar pokaže — proti njihovi volji. Naj-
več so pač socialni demokratje skrbeli, da so 
se razkrila velikanska nasprotja razredov v 
sedanji družbi, kajti jasnost je prvi pogoj vsa-
kega dela. Ptič noj vtakne glavo v pesek, 
ako se mu približuje nevarnost, da je ne 
vidi. Seveda mu to ne pomaga, temveč lovec 
ga še ložje ubije. Človek pa ni noj in zato 
ne sme zapirati oči pred nevarnostjo, temveč 
bistro ji mora gledati v obraz; le tedaj mu 
bo mogoče, da najde primerno sredstvo proti 
njej in da se je obvaruje. Klerikalcem seveda 

ga nikoli ne mine potrpežljivost. Že pred 
pol ure je „skupaj zvonilo“, a še vedno 
gleda vse na vrata velike gostilne pri „zla-
tem volu“. S polnimi rokami opravkov hite 
ljudje semtertja. Šivilja mora še nekaj ure-
diti na nevestini obleki, venčarica mora zve-
zati za več kakor sto oseb svatbeni venec, 
poln koš rožmarina je treba razdeliti, gospod 
boter iz Brezovice je šele prišel in mora 
še hitro pojesti svojo godlo. Oj, ako go-
spod župnik ne bi priganjal, ne bi prišli v 
cerkev pred poldnevem. Njega pa opominja 
lastni želodec; celo uro gledati, kako drugi 
jedo in pijo, v tem ko je sam še na teše, 
— pač da bi skoraj rajši prepustil kaplanu 
svatovsko mašo!

„Prihajajo! Prihajajo!“ se razleže od 
ust do ust med pričakujočo množico in vsi 
vratovi se podaljšajo. Godci in cerkveni 
zvonovi napravijo zmeso glasov, ki se zdi 
človeškim ušesom z dežele, da je lepa in 
slavnostna, župnikovemu psičku zadaj na 
dvorišču pa nikakor ne ugaja, vsled česar 
tuli strašansko.

Dopadljivo gleda kaplan skozi okno 
na sprevod, ki se pomika v cerkev. Velika 
svatba na deželi je mlademu duhovniku, ki 
je preživel vso svojo mladost za seminarskim 

bi bilo najljubše, ako bi bili ljudje sami noji, 
kajti tedaj bi bilo lahko. Klerikalci bi samo 
pridigali, ljudje bi pa verjeli vse. kar pripo-
vedujejo. In klerikalci bi se smejali v pest.

Delo razkrivanja nasprotij je imelo vendar 
toliko uspeha, da danes mnogo miljonov ljudi 
razume, da eno sredstvo ne more veljati za 
vse, dokler cbstoje sedanje razmere. Kajpada 
je »o klerikalcem zelo neprijetno, ker jih po- 
gostoma spravi v zagato.

Kako si pomagajo iz nje?
Najbolje nam to pokazuje bivši papež 

Leon XIII.. ki je bil zagrizen sovražnik soci- 
jalnih demokratov in je v svojih mnogošte-
vilnih enciklikah najrajši zahteval od delavcev 
brezpogojno poslušnost. Ker pa tudi on ni 
mogel zamolčati, da so eni ljudje odvisni od 
drugih in da se gmotno odvisnim slabejše 
godi, je prišel s svojo medico: Gospodarji naj 
imajo dobi o srce za svoje delavce; krščanska 
ljubezen naj vlada med obema. Kdor ne zna 
v današnjih ljutih socialnih bojih povedati 
nič druzega, naj bi pač rajši molčal. Vse te 
pridige o ljubezni do bližnjega niso pomagale 
prav nič. Še noben kapitalist se ni odrekel 
svojemu piofitu vsled take pridige, še noben 
veliki kmet ni poboljšal svojemu hlapcu 
plače iz ljubezni do bližnjega. Ta klerikalni 
nauk je praktično ravno toliko vreden, kakor 
obljuba, da se bode človeku na drugem svetu 
tem bolje godilo, čim več tukaj strada in 
trpi Še noben klerikalec ni zaradi nebes 
slušal Kristovega nauka: «Kdor ima dve 
suknji, naj eno da revežu.> Saj ne privoščijo 
bogati škofje od svojih velikanskih dohodkov 
niti svojim sobratom kaplanom malo pri-
boljška; k večjemu zahtevajo, naj jim «brez-
božna posvetna» država zviša plače.

Kako naj bi torej delavci pričakovali 
pomoči in rešitve cd take stranke? Konečno 
je treba vzeti v poštev, da so delavci reveži, 
jerkev pa se mora najbolj držati tistih, ki 
kaj imajo, ker oni lahko dajo veliko Petro-
vega vinarja. Seveda ne bi bilo škoda za 
klerikalce, ako bi se tudi delavci privadili, 
hoditi na Višarje, dajati velike «ofre», kupo-
vati lurško vodo, naročevati procesije i. t. d. 
Ali vsega tega ni od delavcev pričakovati 
preveč.

Vrhutega spada cerkev samo med pod-
jetnike. Tudi ona ima veliko premoženje, s 
katerim špekulira, ima posesti, ki jih je treba 
obdelovati, ima industrije, v katerih potrebuje 
mezdnih delavcev. V lastnem interesu torej 
mora stati na strani podjetnikov, to se pravi, 

zidovjem v škofovskem mestu, nekaj po-
sebno zanimivega. Saj je pač prijatelj ljud-
skega življenja ter šeg in običajev na de-
želi. Njegovo oko se razveseljuje ob stari 
gorski noši, ki se prikazuje pri taki prilož-
nosti zopet v vsej slikoviti lepoti; on ob-
čuduje krepke moške postave, ljubke pla-
volase device in glasno se mora nasmejati, 
ko se vaška mladina stepe za male krofe, 
ki jih razmetuje nevestina mati vso pot iz 
velike košare na obe strani.

Naenkrat pa utihne in resnoba ga pre-
vzame. Preko pehajoče in suvajoče se mno-
žice vidi človeško ■ lice bledo kakor nad- 
grobni kamen, za katerim se skriva, da je 
lahko naopažena priča svatovskega spre-
voda. Samo kaplan vidi iz svojega okna 
lahko to preplašeno, v bolečinah spačeno 
lice. Ruta na glavi, kakršno je v navadi na 
planjavi, pokazuje, da je oseba tuja v tem 
kraju. To priča tudi cela obleka, kolikor je 
ne skriva grobni kamen.

Kakor da bi izhajal iz tega lica mraz, 
pograbi kaplana za srce. Dobro čuti, da 
mora biti tam bolest, ki je človeška tolažba 
ne more izlepa ublažiti.

Tiste oči gledajo tako brezupno okrog, 
kakor da nimajo nobene solze več. Tiste

v praksi mora biti nasprolna delavcem in 
njihovemu stremljenju po zboljšanju razmer. 
Ce je kje kak neljubi podjetnik, pa zato kle-
rikalci agitirajo proti njemu, to je samo iz-
jema, ki ne ovrže pravila. V svojem bistvu 
mora bili klerikalna stranka nasprotna de-
lavcem. Dalje pi*ih.

Politični odsevi.
Na Ogrskem je bilo na dan novega 

leta slišati po stari navadi različne stare go-
vorance. Madjari paradirajo namreč radi 
pred svetom kot velekonstitucionalen narod, 
dasiravno vlada v deželi čista oligarhija, kar 
so številke v utemeljitvi Kristoffyjeve 
volilne reforme jasno dokazale. Ali bndimpeš- 
tanskim strankaiskim satrapom se itak ne 
gre za stvar, temveč samo za maškarado. 
Ker je Angleška znana kot stara konstituci- 
onalna država in ker je tam navada, da go-
vore voditelji strank na novo leto o poli-
tiki, jim slede Madjari kakor papiga in vsak 
voditelj ček sprejme prvega januarja svoj 
klub ali klubček, ki mu pride čestitat, pa 
deklamira o «položaju», kakor da bi bil prvi 
dan v letu res kakšnega političnega pomena. 
Tako je bilo tudi letos. Samo ministrski 
predsednik baron Fejervary ni mogel 
sprejeti odposlanstva svoje stranke, ker na 
Ogrskem vladne stranke ni. Sprejel je zato 
uradnike in nekoliko političnih prijateljev. 
Vendar se lahko konstatira, da "je bil njegov 
govor še najbolj zanimiv. Seveda tudi on ni 
mogel povedati nič novega; ali to, kar je 
dejal, je bilo izrečeno z neko slovesnostjo, a 
vendar brez umetniškega patosa, tako da se 
mora verjeti njegovim besedam. Stari ge-
neral nima častilakomnih političnih smotrov, 
temveč pripravljen je, umakniti se tisti hip, 
ko mu razmere dovolijo. Nekaj vojaškega 
je tudi v njegovem političnem nastopu. Kralj 
ga je poklical in on je slušal. To bi bilo se-
veda malo, tako malo, je rohnenje in grmenje 
koalicije, ki meče vso svojo jezo nanj, na-
ravnost smešno. Važnost daje Fejervary- 
jevi vladi samo njegova res državniška po- 
litiška misel, ki se izraža v volilni reformi. 
Nihče ne bode radi tega še prišteval Fejer- 
varyja socialni demokraciji in če njegova 
vlada ne bi bila tako od danes do jutri, 
kakor je, bi imeli ogrski delavci kmalu boj 
tudi z njo. Ali pravičnost zahteva, da se 
prizna zaslugo tudi nasprotniku, tem bolj

oči — sedaj se razširjajo, da je človeka 
strah. Nehote zasleduje kaplanov vid smer 
tistega pogleda. Ravnokar je prekoračil že-
nin na strani mladega lepega kupa za godci 
stopnice, ki vodijo z vaškega trga na po-
kopališče. Moška postava, za dobre polglave 
večja kakor drugi moški, gleda ravnodušno 
ljudem črez klobuke. Njegovo lice je po-
dobno obrazu človeka, ki je ravnokar na-
redil dobro kupčijo in nič njegovega ne 
izdaja, da gre svetemu dejanju nasproti, 
od katerega je vendar odvisna sreča celega 
življenja. Kvečjemu črna mestna obleka, 
čudno se odrašajoča od gorske noše ostalih 
fantov in mož pokazuje, da je ženin in 
sam po njegovi koži se izpozna, da pri-
pada kmetskemu stanu, ali ne tukajšnjemu, 
kajti lice mu je gladko obrito, v tem ko 
imajo vsi drugi poredne brke.

Sedaj je prišla tudi nevesta, bogata 
mlinarjeva Cenka za njim. Ob desni strani 
ji koraka ponosno važno gospod župnik. 
Samo pri prav posebnih svatbah, kjer se 
postavlja denar in bogastvo, spremlja župnik 
sam nevesto. Mlada pač ni več, lepa tudi 
ne in v črni svilnati obleki, še bolj pa pod 
težko, bliščečo zlato avbo je videti še sta-
rejša in še manj lepa.



če se nahaja v takem položaju, kakor Fe- 
j e r v a r y.

Nasprotno pa se pokazuje nastopanje 
koalicije tem odurnejše. Nejasne «radikalne» 
glave imajo velik rešpekt pred to kliko, češ, 
da je pogumna. To je bilo ponekod opra-
vičeno pod vlado grofa Tisze in deloma še 
prve dni po porazu liberalne stranke. Danes 
pa je treba brez ovinkov povedati, da je 
ravnanje koalicije strahopetno. Ustavnost 
gor, ustavnost dol — resnica je, da je kon-
flikt med koalicijo in med krono in če 
bi bila slavna opozicija tako pogumna, kakor 
se dela, ne bi tolkla Fejervarvja, temveč bi 
pokazala pravo barvo, pa bi bodisi gledala, 
da se poravna s krono, ali pa bi postavila 
spor v jasno luč, pa bi izvajala konsekvence 
iz položaja.

A če bi imela koalicija še kaj resnih 
simpatij v civiliziranem svetu, bi jih morala 
do dobrega zgubiti z ozirom na podlo 
orožje, ki ga rabi v svojem operetnem boju. 
Tudi to je imponiralo nerazsodnim politi- 
čarjem čustva, da so koaliranci po deželi 
preprečili nameščenje in zaprisezanje raznih 
novih velikih županev. O takem radikalizmu 
se lahko sodi tako ali tako. Toda, kar so ko- 
alirani junaki izvršili te dni v Debrecinu, ni 
radikalizem, temveč narodno rokovnjaštvo.

Za Debrecin je bil imenovan Gustav 
Kovač za velikega župana. Kdaj se pri-
pelje v Debrecin, ni bilo olicielno naznan-
jeno. Ali koalicija je najela posebne špicle, 
ki so zasledovali vsaki korak Kovačev, in 
ko se je odpeljal v Debrecin, se je takoj na-
znanilo njegov odhod. V torek — dne 2. ja-
nuarja — se je pripeljal ž osebnim vlakom 
v Debrecin, kjer se je zbrala ogromna mno-
žica na kolodvoru. Ko je Kovač opazil 
ljudstvo, ni hotel takoj izstopiti iz vlaka. 
Ali nekoliko ljudi je takoj začelo preiskovati 
vozove in ko so izvohali njegovega sovodnika 
— po drugih poročilih njegovega tajnika — 
je množica takoj naskočila dotični voz ter je 
po sili izvlekla Kovača. Ljudje so ga tolkli 
s pestmi in s palicami, in nič ni pomagala 
njegova obljuba, da hoče takoj demisionirati 
Ko so ga neusmiljeno izpremlatili, so ga 
vrgli na pripravljen mrtvaški voz, ki je že 
yeč dni prihajal k vsakemu vlaku in tako so 
ga tuleči odpeljali v mesto. Med vožnjo je 
večkrat skušal vstati, ali vselej so planili 
ljudje po njem. Šele pred hranilničnim po-
slopjem je posredovalo nekoliko ljudi in ker 
niso opravili ničesar, so poslali vest orož-

nikom. Žandarski ritmojster je prišel z vsemi 
orožniki, vzel je tudi mestnega glavarja s 
policisti seboj - do tistega hipa ni bilo vi-
deti v mestu niti enega policista — a moral 
je poslati še po huzarje, prelen se mu je 
posrečilo razgnati množico. Kovač se je po-
vrnil v Budimpešto. Na kolodvor so ga spre-
mili huzarji in žandarji; 4 orožniki in zdravnik 
so se peljali ž njim v vlaku. Amputirati so 
mu morali več prstov; rane ima na glavi, 
na rokah in na nogah. Ministru za notranje 
zadeve je podal demisijo. Državno pravdništvo 
je takoj začelo preiskavo; Kovač sam pravi, 
da je najbolj kriv policajni načelnik, čigar 
krivica je dokazana s tem, da so bili vsi po-
licisti skriti.

Na Francoskem je bil te dni senzacio-
nalen proces proti «antimilitaristom». Obto-
ženi so bili bivši profesor Hervé in tovariši, 
ker so izdali in podpisali oklic proti milita-
rizmu. Hervé je znan kot odločen nasprotnik 
militarizma in patriotizma. On je radikalno- 
mednaroden in vodi energično propagando 
proti nacionalizmu, patriotizmu in militarizmu. 
Oklic, radi katerega je bil s svojimi tovariši 
obtožen, je bil zelo radikalen. Razprava je 
bila zelo zanimiva. Obtoženci so nastopali 
brez strahu, ravno tako večinoma tudi priče, 
med njimi Jaurès. V svojem zagovoru je 
Hervé -najprvo razložil, kako se v današnji 
državi vceplja že v otrokovo dušo patriotizem 
kot vera sovraštva do tujcev. Potem je po-
jasnil razredni značaj Francoske, na idejah 
leta 1789 osnovane republike in je polemiziral 
z državnim pravdnikom: «Dva razreda sta! 
(Državni pravdnik je namreč dan poprej trdil, 
da na Francoskem ni različnih razredov.) Eden 
je tukaj na zatožni klopi, drugi, meščanski , 
razred, pa je poklican, da nas sodi. Vi. go-
spod državni pravdnik, mu tudi pripadate. 
Da ljubijo člani Vašega razreda domovino, 
je naravno. Domovina je dobra mati — za 
vas. Ali vi zahtevate tudi od nas, naj bo-
demo patriotje, da bi kakor psi čuvali vaše i 
blagajne, kadar je vaša domovina v nevar- i 
nosti, kakor v Fourmiesu in Limogesu (mesta, I 
kjer so vojaki streljali na stavkujoče delavce). 
No, dovoliti nam morate pač, da ne smat- i 
ramo te domovine za mater. Pravi se, da bi i 
se utegnilo napovedati vojsko Franciji. Toda i 
kaj ima vedno tisti prav, komur je vojna na- i 
povedana? Pomislite na Bure, na Japonsko, i 
Ali eno vemo gotovo. Ako izbruhne vojska, 
so vedno kapitalisti tisti, ki se tepejo za kost. 
In zato ne marširamo! Bodi vojna kakršna-

I koli, mi ne bomo slišali mobilizačne zapovedi, 
i Edinega, kar imamo, življenja, vam ne damo.

Kaj naj bi imeli mi od mednrrodne vojne? 
Elina vojska, ki bi nam lahko koristila, bi 
bila meščanska vojna. Kajti ako tam zma-
gamo, morate vi plačati stroške. Tudi fran-
coska buržoazija je imela svojo korist o 1 re-
volucije. — Mi hočemo organizirati družoo, 
ki bode bilja kakor sedanja; bolja tudi za 
vas in za vaše otroke. Nasi nemsii sodrugi 
imajo enake ideje, Nemški kapitalisti ne naj-
dejo v njih očeh več milosti, kakor francoski 
v naših. In nemška vlada je brezmočna proti 
njih propagandi. Sembatovim izjavam v 
francoski zbornici so odgovorile kakor jeka 
Beblove v reichstagu. Javni obtožitelj naj 
se le umiri: Gibanje je mednarodno.» Hervé 
je zaključil: «Prepričan sem, da nas rešite 
obtožbe. Treba je poguma, da nas oprostite. 
Boriti se morate s sugestijami, ki ste jim 
podvrženi že dolga leta. Premagati morate 
strah pred prijatelji, ki vam bodo rekli: Kaj? 
Oprostili ste bandita Hervéja, ki hoče zasa-
diti zastavo na gnojišče? Vi pa lahko odgo-
vorite: Oprostili smo jih, ker nismo imeli 
pravice, da bi jih bili obsodili. In še laljko 
dodaste: Ravnali smo v interesu našega raz-
reda, da ne podelimo tem ljudem aureôle 
mučeništva. Sicer pa — saj ste prijatelji 
miru. Mi pa smo našli sredstvo, s katerim, 
izsilimo mir, ne da bi vprašali šele mirov-
nega sodnika v Haagu.»

Porotniki niso imeli toliko poguma. Iz-
rekli so sodna prav razrednega značaja. Pat- 
riotična besliji se je hotela maščevati. Opro-
ščena sta bila samo Amilcare Cipriani in 
gospodična Teutscher-Numieska; obso-
jeni pa so bdi: Hervé na štiri leta za-
pora, Yvetot, Vigo in Gibot na tri, 
Grandidi er na d ve leti, Bosquiet, G a- 
m er y in G ou 11 a is na petnajst mesecev, 
G o hi er in ostali obtoženci na eno leto za-
pora. Ko je Numieska slišala, da je opro-
ščena. je rekla: Protestiram proti tej neumni 
sodbi! In poslušalci so glasno ploskali. Ob-
toženci so odšli, pojoč «internacionalo».

Na Francoskem je dne 9. t. m. začelo 
novo parlamentarno zasedanje. Pretečeni 
teden so se izvršile dopolnilne volitve za 
senat, pri katerih so bili izvoljeni večinoma 
dosedanji senatorji, med njimi tudi dva so-
cialista. Reakcionarji so s svojimi poskusi, 
pridobiti več mandatov, popolnoma pogoreli. 
Novo zasedanje začne z izvolitvijo predsel- 
sedništva ter je skoraj gotovo, da bode v

Zakaj se pač ni že zdavnaj omožila? 
O tem vedo največ ženske tam ob zidu 
pokopališča, ki iztegajo vratove, da bi jim 
kmalu popokale žile, in ki dajo tudi ustom 
dosti opravka, v tem ko so ušesa in oči že 
dosti na delu. Akoravno ne puste dobre 
dlake na nevesti, so vendar silno hude, da 
je prišel tuj fant, pa vzame njih sinovom 
bogato mlinarjevo hččr.p

Sedaj so izginili vsi za cerkvenimi vrati, 
odprtimi na iztežaj. Godci jo odmahajo 
teptaje po stopnicah na kor, zadnji zvok 
govorov utihne in jeka zadnjega poka iz 
možnarja se izgubi. Šolski otroci s svojimi 
klopotajočimi torbami, ženske z molitvenimi 
knjigami in z rožnimi venci se pehajo v 
cerkev, da bi prišli prav blizu oltarja in 
slišali, ali izreče nevesta svoj „da“ glasno 
ali tiho, da vidijo ali bodo gorele sveče na 
oltarju mirno ali pa bodo plapolale, kajti 
to je gotovo znamenje, ali bode zakon sre-
čen ali nesrečen. Moški pa zapuščajo po-
lagoma pokopališče, odhajajo v krčmo in 
zmerjajo krčmarja, ker je že dopoldan 
krstil svatovsko pivo.

Kaplanove oči hočejo zopet poiskati 
medlo, žalostno lice za nadgrobnim kamnom, 
ali tudi to je izginilo. Mar je šla tudi ta 

oseba v cerkev? Naj bi našla tolažbe in 
pomoči v molitvi!

Samo nekoliko dečkov išče še po prahu 
ostanke pohojenih svatovskih pogač. Neka-
terim kaplja kri 
boju za kolače 
črevljev drugih 
grizejo kosce, ki 
največjega prahu.

iz rok, ki so jim prišle v 
pod žreblje podkovanih 

dečkov.
so jih z

S, solznimi očmi 
rokavi obrisali od

III.

Tudi kaplan odide 
sobo. Še bolj tužno je 
noben žarek solnca se ne pritihotapi sem, 
ker je edino okno obrnjeno proti severu. 
Zato vlada celo leto tukaj zatohel mrak, 
v tem ko se* mu vlije polna struja svetloba 
v oči, ako vstopi v župnikovo sobo. In 
vendar je tudi kaplan prijatelj svetlobe; 
tudi on potrebuje solnca, še bolj za dušo, 
kakor za telo. Zunaj pa valuje morje blišča 
in luči. Zato mu ni več obstanka v temni 
izbi. Polo papirja vzame, zloži ga na osem 
gub, pa ga vtakne s svinčnikom v žep. 
Študirati hoče pridigo za prihodnjo nedeljo 
in to se mu posreči veliko bolj v božji lepi, 
prosti naravi, kakor v mračni samoti. Še

od okna v svojo 
sedaj tukaj, kajti

brevir vzame pod roko in tako jo odmahni 
urnih korakov iz vasi, ven v njegov raj. 
Ljudje pa pravijo, da je tam puščava. Vse, 
česar še ni obdelala človeška roka, imenu-
jejo puščavo; na tem koscu zemlje pa bi 
bilo zaman vsako delo. Velike in male pe-
čine leže okrog, deloma obraščene z ma-
hom, deloma popolnoma gole, in željno 
pije kamen solnčno toploto. Med skalami 
raste krasen praprot, visok skoraj kakor 
mož. Breze in mlade sn^reke, bori in tre-
petajoče trepetlike so se tukaj mirno zdru-
žile. Celo cesarsko mesto bi bilo lahko ve-
selo, ako bi imelo tako krasen naravni park 
ki mu pravijo tukaj puščava. To je kaplanov 
raj. Tukaj je ob lepih dnevih njegovo do- 
movje; tukaj moli, tukaj študira, ako ni v 
Odfnd 'i k?'’ aH pa pri SVOJih b0>nikih. 
Odtod lahko vidi tudi cerkev in tri okna 
župnišča; cesto gleda na ta okna, ne da bi 
vesele tn.sh vabile njegove pogiede tia 
temveč da ga ne hi h;m * u S e iskati H-. " b bll° treba Predolgo
skat. Ako ga hočejo poklicati , 

k bolniku, razobesijc 
je znamenje, da ga potrebujejo.

zelenim \ Sedi ZOpet tam zunab
klon rw lah°m obraščen kamen .mu 
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senatu zopet izvoljen Fallieres. V zbornici 
poslancev kan iidira desnica Doumera, sku-
pine na levici pa mu postavljajo protikandi-
data v osebi Sariena. Boj med obema 
kandidatoma utegne postati jako oster. Vo-
lilna borbi tem bolj zanima duhove, ker se 
ima v kratkem izvršiti tudi volitev predsed-
nika republike, kajti vladna doba dosedan-
jega prezidenta Loubeta je ta mesec pri 
kraju in za bodočo volitev prihajata najbolj 
v poštev ravno Fallieres in Doumer. 
Prvega kandidirajo radikalni republikalci, 
druzega pa reakcionarci, katerim se pridru-
žujejo tudi takozvani zmerni republikanci, ki 
so jako nezanesljiva stranka.

V zbornici poslancev je po mnenju po-
znavalcev francoskih parlamentaričnih razmer 
mogoče, da bi bil Doumer izvoljen za pred-
sednika, ali pa pri volit vi prezidenta repu-
blike mu preveč škoduje, da nastopajo mo-
narhisti in klerikalci javno zanj. Da to izbri-
šejo, so Doutnerovi prijatelji zadnje dni raz-
širili vest, da ni dal Doumer nobenega 
svojih osmih otrok krstiti. (Agitirajo tudi s 
lem, da ima toliko otrok.) Njegovi oekrščeni 
-otroci naj bi dokazali, da je tudi on proti-
klerikalen. Tembolj čudno je, da se zavze-
majo klerikalci zanj s tako gorečnostjo. Vidi 
se vsekakor, da pričakujejo od njega poli-
tičnih uslug in da bi jih radi sprejeli, če-
ravno ni pobožen. Kakšne naj bi bile te usluge, 
se lahko ugane, ako se ve, da je Fallieres 
odločen zastopnik zakona, s katerim je izre-
čena ločitev cerkve in države, kar je povedal 
tudi v svojem volilnem oklicu, v katerem 
obenem zagovarja svetovni mir, Fallieres je 
dober katoličan, ali ker ni klerikalec, pobi-
jajo reakcionarji njegovo kandidaturo.

V fraacoski zbornici je bil Doumer 
zopet izvoljen za predsednika. Zanj so gla-
sovali udje desnice, nacionalisti, klerikalci in 
monarhisti, pa tudi nekateri nezanesljivi re-
publikanci. Dobil je samo 7 glasov nad abso-
lutno večino. Oddanih je bilo 559 veljavnih 
glasov, absolutna večina je bila torej 280. 
Doumer je dobil 287 glasov, njegov na-
sprotni kandidat Sarrien pa 269.

Ta volitev pa je tudi pokazala, da Dou-
mer nima upanja, da bi bil izvoljen za pred-
sednika republike. Več glasov, kakor jih je 
dobil v zbornici, ne more pričakovati odtod. 
Iz senata utegne dobiti še kakšnih 50 glasov 
od monarhističnih senatorjev; to pa bode vse. 
Kongres v Verzelju bode štel okrog 870 udov; 
absolutna večina bode, ako se vzame najnižjo 

številko, 430. Tega Diumer n? doseže, oač 
pa računa Fallieres lahko na okroglih 200 
glasov iz senata, na 260 iz zbornice in če 
ostanejo pravi republikanci složni, je njegova 
volitev zagotovljena.

Iz Galicije prihajajo vesti, da namerava 
vlaia v nekaterih okrajih razglasiti izjemno 
stanje. Ako bi bila to resnično, bi se dalo 
samo tako razumeti, da hoče vlada pomagati 
poljskim stančikora proti poljskemu in rusin- 
skemu ljudstvu v boju za volilno pravico. 
Baron Gautsch bi se postavil s tem na jako 
nevarno stališče.

Razmerje med Francijo in Nemčijo 
vendai ni tako rožnato, kakor trdijo vlasto- 
držci zlasti na Nemškem vselej, kadar se jih 
potipa za žilico. Znano je, da je nastal.izmed 
obeh držav konflikt zaradi Maroka, ki je bil 
nekaj časa že zelo nevaren. Lahko se je še 
spominjati na razmere, ki so vladale, preden 
je odstopil francoski minister za zunanje za-
deva D el cassé. Agitacija socialnih demo-
kratov, posebno energični nastop sodruga 
J auresa na Francoskem je takrat zelo 
uplival na to. da ni prišlo do krvavega spo-
pada. V kratkem se snide v Algesirasu na 
Španskem interaacionalna konferenca, ki ima 
rešiti takozvano nnročansko vprašanje. Spnčo 
te konference je francoska vlada izdala «ru-
meno knjigo», to se pravi zbirko spisov, ki 
se nanašajo na to vprašanje. S temi spisi 
hoče dokazati, da je francoška vlada — in 
njen zastopnik v Maroku — ravnala popol-
noma pravilno in da ni hotela storiti n:česar 
na škodo drugih držav. Sedaj pa je izdala 
tudi nemška vlada svojo knjigo, v kateri raz-
laga svoje stališče, pi se posebno sklicuje na 
glasove nekaterih francoskih časopisov, ki so 
pripovedovali, da je nastopal francoski za-
stopnik v Maroku tako, kakor da bi bil imel 
mandat od evropskih držav sploh, čemur pa 
oporeka francoska vlada. Po nemških ilu-
stracijah bi bila imela Francija namen, uvesti 
v Maroku, torej v neodvisni državi, ravno 
take razmere, kakršne vladajo v Alžeriji in 
v Tunisu, v deželah, ki so od Francije od-
visne. Vidi se torej, da predstoječa konfe-
renca ne bode samo formalnost, ki bi zape-
čatila, kar sta francoska in nemška vlada v 
svojih pogovorih že sklenili, temveč se bode 
morala pečati konkretno z vsemi posamezno-
stmi zadeve. In zdi se, da francoski in 
nemški zastopniki ne pridejo z mejsebojnim 
zaupanjem na konferenco, temveč pričakovati 
je dosti živih bojev. Ako Nemčija ne sprejme

Komaj osemnajst let more biti stara mla-
denka.

Kaplan pretrga molitev, ki jo je molil 
ravno za to tujko in ogleduje deklico. Dolgo 
gleda neznanka na mlin, potem se obrne k 
potoku; zamišljena hodi na bregu gorin-
dol. Tam, kjer je voda vsled jezi najglobo- 
kejša, se ustavi pa bulji dolgo kakor iz-
gubljeno v bistro valovje. Naenkrat zakriči 
s pretresujočim glasom, tako močno, da jo 
kaplan preko pečine lahko natančno sliši : 
„Jožef! Jožef?“ Še vidi smrtni skok, še 
vidi, kako se voda zapeni ter pogoltne tujo 
deklico. V istem trenotku 'vrže knjigo na 
tla, tekoč sleče suknjo in telovnik, pa skače 
kakor zver, ki so ji lovci za petami,« od 
skale na skalo. Ako bi hotel teči po stezi, 
ki vidi okrog, bi prišel gotovo prepozno. 
Tudi tako potrebuje nekoliko minut, preden 
pride upehan do vode. Potok pa je bil že 
zopet stari lisjak pa se je delal, kakor da 
ne vé ničesar, da je ravnokar objel živo 
človeško telo z mrzlimi rokami. Bilo je, 
kakor bi vprašal: „Česa iščeš pri meni? 
Ničesar ne vem, ničesar ne vem, ne zadržuj 
me, naprej moram s svojo rfèvesto.“

Dalje prih.

zatrdila francoske vlade, da njen zastopnik 
ni nastopal kot maudator Evrope, temveč ci-
tira francoske časopise, ki so pisali v druge n 
smislu, je to že precej veliko nezaupanje in 
v oficielnih krogih drugače ni navada, da bi 
se pripisovalo glasovom časopisja več veljave, 
kakor uradnim izjavam vlade, s katero se 
živi v miru.

Zato ni čudno, di solijo angleški listi 
dosti pesimistično o položaju. Še bolj 'črno 
pa gledajo v Italiji. Tam je neki list celo 
pisal, da se bole morala Italija odložiti, ali 
naj se bojuje proti Franciji in Angliji, ali pa 
proti Avstriji. Prvo — pravi — bi bila ne-
sreča za Italijo, ki bi bila v takem boju pre-
magana. Na v jjno Avstrije z Italijo pa silijo 
militaristični in klerikalni krogi.

Ta.pesimizem je menda pač prevelik. Da 
bi se katerakoli evropska država prelrznila, 
za,četi vojno zaradi Maroke, je tako gorostasna 
ideja, da sploh ni verjeti v tak poskus. Ali 
ako čitamo, da silijo militaristični in — kle-
rikalni krogi na vojno z Italijo, se moramo 
nehote spomniti, kako glasno je še pred ne-
davnim časom rožljal «Slovenec» s sabljo. 
Mar mislijo klerikalci, da je res že prišel čas, 
da se napa.ie Italijo, da se jo uniči in da se 
povrne papežu cerkveno državo? Ako kleri-
kalci tako računajo, so men la pozabili, da 
ima v sedanjem času tuli proletariat nekaj 
pomena, kadar se gre za vojno in mir. De-
lavci niso prav nič željni, nositi svoje kos ti 
napro laj za papeževo svetovno kraljestvo. 
Razume se pa vendar lahko, zakaj skuša 
rimski klerikalizem dobiti ravno avstrijsko 
državo v svojo pest. Avstrija je sosed «bo- 
gotajne» Italije; nekateri mislijo, da je Avst-
rija «dedni sovražnik» Italije in s klerikalno 
Avstrijo — mislijo visoko leteči klerikalni 
političarji — bi se najprej ukrotilo Italijo in 
posadilo papeža na tron celega sveta. Ali ta 
račun delajo brez krčmarja.

Rusija.
Burno se zaključuje na Ruskem leto 1905. 

In nihče ne more vedeti, kako bode začelo 
leto 1906, ki prihaja na Rusko za 13 dni 
pozneje kakor k nam. Oborožena ustaja v 
Moskvi je pobita, javljajo poročila in verjetno 
je, da je v stari metropoli danes mir. Ali kdo 
bi se upal trditi, da je revolucija res pre-
magana?

Poročilom, ki prihajajo iz Rusije, je prav 
malo verjeti, naj so že oficielna, ali’ pa od 
raznih časnikarskih poročevalcev. Težko je 
torej dobiti pravi pregled položaja že zaradi 
tega, ker so vesti, tudi ako so resnične, vendar 
nepopolne. O neštevilnih mestih, iz katerih 
ne pride noben brzojav v Evropo, ne vemo 
ničesar, a vendar obujajo vse razmere slutnje, 
da so še marsikje nemiri, da razsaja v mnogih 
krajih punt, da se često upirajo vojaki, ne 
da bi svet izvedel vsega. Ali če je prav slika 
nepopolna, pokazuje vendar značilne črte, ki 
omogočajo, da se marsikaj ugane.

Ustaja v Moskvi je premagana, ko so se 
udali zadnji ustaši v Prohorovi tovarni; v 
raznih drugih mestih je punt potlačen; vojaki 
so zasedli nekatere železniške postaje, ki 
so bde v rokah ustašev. Toda kaj pomeni 
to ? Take revolucije se ne premaga v kratkih 
dneh. V Moskvi je razsajala vojna skoro 14 
dni in to priča, da so imeli revolucionarci 
veliko moč in izvrstno taktiko. Vladni organi 
priznavajo sami, da se je zadušila ustaja šele, 
ko je vojaštvo dobilo pomoč ne le iz sosed- 
ščine, temveč tudi iz Peterburga. To torej 
ni slavna zmaga in lahko se pravi, da je le 
slučaj za enkrat rešil vlado v Moskvi. Samo 
slučaj, kajti ako bi bil izbruhnil oboroženi 
punt v istem času tudi v Peterburgu, bi se 
bilo pelo v Moskvi tudi drugo pesem. Revo-
lucionarji so se bojevali tako, da je občudo-
vanja vredno. Imeli so izvrstno taktiko. Se-
zidali so na nagloma barikado iz pohištva in 
desek s pomočjo brzojavne žice i. t. d., na 
njo so zasadili rdečo zastavo in potem je 
prišla artiljerija. Slišalo se je streljati iz re- 

rabi za podlago papirja. Ali s pridigo mu
• danes ne gre'. Dan je prelep. Skozi listje, 
trepetajoče v lahnem vetru, meče solnce 
.tople svetle pege na njegovo črno obleko, 
raz brezo mu pridiga Štiglic o ljubem Bogu, 
ki hrani ptice in oblači cvetice. V globočini 
šumi gorski potok, ki si je predrl svojo 
pot skozi prepad s pridnim tisočletnim de-
lom, dalje doli stoji mlin — danes tako 
miren kakor začaran grad — noben hlapec 
me prihaja; z belo moko posut,'iz mlina. 
Skoraj da moti ta tišina človeka, ki je na-
vajen na večno klopotanje v dolini; samo 
srna pride na pašo na malo liso in gleda 
z začudenimi velikimi otroškimi očmi črno 
'kaplanovo postavo.

Vkljub povrnitvi in letni krasoti začuti 
naenkrat bolečino sočutja ter vzame brevir, 
da se spomni v molitvi tudi na neznano 
dujko, ki jo je danes opazil na pokopališču. 
V molitvi hodi na robu brezna semtertja, 
le včasi pogleda hitro predse na pot ali v 

dolino.
Dolgo ne koraka tako gorindol. Na-

enkrat opazi nekoga na trati pred mlinom. 
Začuden izpozna tujko s pokopališča. Kdo
bi to neki bil? Kaj jo vodi ravno sem, kjer' 
ni ceste? Sedaj opazi celo njegovo postavo. * *



volvcrjev. Kroglje so fičale topničarji m okrog 
ušes in tedaj je začela artiljerija prav okrutno 
streljati na barikado, za katero ni bilo nikogar. 
K ajti revolucionarji so se poskrili po hišah, 
pa so tako streljali. Bili so povsod, pa ni- 
kj er. In s tem so grozno upehali vojaštvo.

Vlada se sedaj baha, da so vojaki povsod 
ostali zvesti. Mogoče je, da so se ustaši 
preveč zanašali na vojake, a tako, kakor vlada 
slika, menda vendar ni bilo. Visoki generali 
v Peterburgu so bili prepričani, da infanterija 
podpira revolucionarje in trdili so, da so pe- 
šaki večinoma streljali, trda v zrak. In go-
tovo je tudi, da so nekateri oddelki prešli k 
revolucionarjem.

No, v Moskvi je zmaga. Ali vlada po-
ziva v Peterburgu prebivalstvo, naj se ne 
boji, ako izidejo oklici, ki bi v Peterbuigu 
napovedali oboroženo ustajo, češ, to so samo 
ubežne čete iz Moskve. Ako vlada sama ra-
čuna, da pridejo lahko še ustaši iz Moskve 
v Peterburg, tedaj je zmaga pač zelo po-
manjkljiva. Ali menda je stvar pač nekoliko 
drugačna. V Peterburgu so, kakor smo že 
poročali, zaprli mnogo revolucionarjev. Mo-
goče. da je to za nekaj časa provzročilo 
nered ali nesigurnost med revolucionarji. Ali 
že delajo novi odbori in razglašajo, da se ne 
ponovi več splošni štrajk, temveč, da se upri-
zori po ruskem novem letu oborožena ustaja. 
Kaj, ako ravna vlada po znanem reku: «Nič 
se ne boj, saj me je samega strah?»

Kako pa naj bi bila vlada tako samo-
zavestna, kakor se dela, ko še do danes ni 
mogla premagati ustaje v Livoniji? Baltijske 
pokrajine so skoro popolnoma v rokah ustašev 
in vlada nima dosti vojakov, da bi tam na-
redila red. Pod pepelom pa tli še po celi 
državi. Kako je v Sibiriji in na daljnem vz-
hodu. tega ne pove živa duša in vendar je 
gotovo, da bi bil brzojav z največjo hitrostjo 
raznesel vest, ako bi se bile razmere tam 
popravile. Linjevičevo poročilo, da se polovica 
armade punta in da si on ne more pomagati, 
je šla po vsem svetu in od tistega časa ni 
nobenega glasu več.

Ugibati je popolnoma brezuspešno. Samo 
počakati je treba, kaj se zgodi. Terorizem 
vladnih organov, ki obesijo strojevodjo, če noče 
voziti, pomaga morda za tronotek iz zagate, 
ali takih revolucionarjev, kakor so ruski, ne 
vžene v kozji rog. In Witte menda sam ne 
veruje svoji bahatodi.

Iz stranke.
Lokalna konferenca v Ljubljani. V ne-

deljo, dne 14. t. m. ob 8. uri dopoldan se 
vrši v salonu «pri Levu», Marije Terezije 
cesta, lokalna konferenca s sledečim dnevnim 
redom: 1. Letno poročilo odbora. 2. Poro-
čilo blagajnika in strankin davek. 3. Časo-
pisje. 4. Volilna reforma. 5. Dopolnilna 
volitev odbora, in imenovanje zaupnikov. 
6. Raznoterosti.

Na konferenco so vabljeni vsi somišlje-
niki in člani lokalne organizacije. Sodrugi, 
pridite v obilnem številu! Odbor lok. org.

Domače stvari.
Naznanilo naročnikom. Cenjene naroč-

nike, ki so zaostali z naročnino, se vljudno 
opominja, da jo obnove, da ne nastane nered 
v dopošiljanju. Pri vsaki pošiljatvi denarja 
naj se navede, v kateri namen se plača, ker 
se s tem ne le prihrani dosti poštnine, tem-
več tudi olajša delo.

Uprava «Rdečega Prapora».
„Edinost“ prinaša že nekaj časa dolge 

članke kot dopise iz Prage, kar bi bilo zelo 
hvale vredno, ako bi jim bil namen, seznaniti 
slovenske čitatelje z resničnimi razmerami na 
Češkem, o katerih tudi najbolj navdušeni obo-
ževalci Cehov in slovenske vzajemnosti ne 
vedo skoraj ničesar. Toda kdor čita pozorno 
te dolge dopise, opazi lahko, da jim je glavni

namen, delati reklamo za takozvane narodne 
socialiste, ki so pač narodno veliki šovinisti, 
socialisti pa pač nikakoršni ne. Kdor bi verjel 
temu čudnemu dopisniku, bi moral misliti, 
da je «narodnc-socialna» stranka najmočmjša 
na Češkem, vse drugo da je brezpomembno, 
češka socialna demokracija pa ravno tolika, 
da diha. Impozantno gibanje za splošno vo-
lilno pravico so uprizorili in vodili «narodni 
socialisti», socialna demokracija pa je štatirala 
poleg. No, nekaj ljudi je pač tudi na Slo-
venskem. ki poznajo nekoliko bolje češke raz-
mere, pa bi svetovali «Edinosti», naj se ne 
blamira tako hudo s svojimi praškimi poro-
čili. Od uredništva slovenskega lista se lahko 
zahteva, da (udi samo vsaj v glavnih potezah 
pozna najvažnejše struje med slovanskimi 
narodi. «Edinost» bi morala sama vedeti to-
liko iz novejše češke zgodovine, da ondotni 
«narodni» socialisti nimajo nobene, količkaj 
pomembne pclitične veljave. Njih voditelji 
so plitki kričači, kakor Fresl, ali pa kcmed- 
janti kakor Klofač; stranka nima svojega ob-
stanka od delavcev, temveč od peščice kapi-
talistov in «Pravo Lidu» ji je že pred leti 
dokazalo, da nabira svoje fonde pri kapita-
listih, pri nadškofu Skrbenskemu i. t. d., ka-
terim obljubuje, da uniči socialne demokrate, 
ki pa spričo njenega uničevanja izvrstno us-
pevajo. Postavljati te narodne socialiste v 
osredje političnega življenja na Češkem, bi 
bilo ravno tako, kakor trditi, da je «Amico» 
najvažnejši italijanski list.

Kaj nameravajo krščanski socialisti? 
Pretečeni teden se je slišalo, da snujejo kr-
ščanski socialisti na Dunaju za sv. tri kralje 
nekako konferenco, katere naj bi se pa ne 
udeležili samo dunajski krščanski socialisti, 
temveč vse, kar se v Avstriji imenuje tako. 
Tudi «Slovenec» je objavil nekako notico, 
ki je bila zelo mistična. «Ker govore socialni 
demokiatje vedno, da prirede splošno stavko, 
ako ne dobe take volilne pravice, kakršno 
zahtevajo, se bodo krščanski socialisti pogo-
vorili ...» Ako bi bili klerikalci, za katere 
je pisan «Slovence», količkaj željni jasnosti, 
bi bili vprašali, kakšen namen ima ta po-
govor. O čem hočejo konferirati. kaj skle-
pati ? . . . To bi bilo gotovo zanimivo vpra-
šanje, ali vprašal ni nihče in «Slovencu» zato 
ni bilo treba odgovarjati. O praznikih je bila 
res taka konferenca, ali naš dopisnik poroča, 
da je bila popolnoma tajna in da ni mogoče 
izvedeti, kdo je bil vse tam in kaj se je de-
batiralo, ali se je sploh kaj zaključilo ali nič? 
Krščansko-socialni molk o tej stvari je sum-
ljiv. Naši slovenski krščanski socialci bi bili 
pa pravzaprav dolžni pojasnila. Ako bi same 
besede kaj veljale, bi bili naši z dunajskimi 
navžkriž. Spominjamo se: Naši so neprene-
homa trdili, da so za splošno in enako vo-
lilno pravico ; dunajski so za petletno bivanje. 
Ko so socialni demokratje rekli, da je v tem 
boju splošni štrajk zadnje orožje, so slovenski 
pritrjevali; dunajski so bili nasprotni ne le 
splošnemu štrajku, temveč celo počivanju 
dela dne 28. novembra. Sedaj pa so sedeli 
skupaj in skupaj so se posvetovali. O čem ? 
Kako bi zavratno napadli socialne demokrate, 
ako stopijo v stavko ali ako bi sodelovali? 
Kdo je zmagal: Dunajčani ali Slovenci? Ali 
je ostal vsak na svojem stališču? Ali so vendar 
ostali združeni — z nasprotnimi nazori? Ali 
pa so se zedinili v tem, da naj vsakdo na-
takne isto krinko, ki mu v njegovem kraju 
najbolje kaže? — Sicer za izvedbo splošne 
stavke ni največjega pomena, kaj pravijo kr-
ščanski socialci. Ali pri nas so za splošno 
volilno pravico tako angažipani, da morajo 
govoriti, kajti drugače se mora misliti, da je 
bilo vse, kar so za njo govorili, samo švindel.

Strokovni pregled.
Vsled pasivne rezistence na železnicah 

je naredilo železničarsko ministrstvo usluž-
bencem in delavcem razne koncesije in temu 
zgledu so sledile — pač po hudem boju __
tudi privatne železnice. Na vsak način je

bila ta zmaga velikega pomena že 7ai’ad® 
tega, ker se je prvikrat v Avstriji podala vlada 
v obravnave z uslužbenci in z nji 
zacijo, kar je važen precedeos za bodočnost 
in daje organizaciji železničarjev neizmerne 
povečano veljavo. Tembolj se mora ceniti 
ta uspeh, ker je bil pred Vrb>o znam 
Wittek železniški minister, ki nikoli ni hotel 
priznati organizacije in je smatral železničarje 
za sluge, ki ne smejo imeti lastne 
Wittek je razvadil finančnega ministra, kajte 
kadar so železničarji prosili za kako zboljša-
nje, je enostavno odgovarjal, da ni denarja; 
nikoli pa ni pri vladi zastopal vseskozi opra-
vičenih železničarskih zahtev. Da je Vrba 
kmalu po nastopu svoje službe zavrgel ta 
zistem, je hvale vredno. Lepo je bilo tudi 
od železniškega ministrstva, da je posredovalo» 
med privatn'mi železnicami in njih uslužbenci. 
Svote. ki se jih porabijo za zboljšanje razmer.,, 
so navidezno velike, kajti samo na državnih 
železnicah se ima porabiti okrog 5 miljonov’ 
kron za zboljšanje.

Vendar pa se pokazuje pri praktičnem 
izvajanju reform, da so priboljški popolnoma, 
nezadostni; kajti veliko število uslužbencev 
— ravno v najnižjih kategorijah — in de-
lavcev ni pridobilo čisto nič ali pa komaj 5,. 
reci pet vinarjev na dan. Tudi glede iz-
vedbe avtomatičnega avanziranja so še razni 
pomisleki.

Razume se, da se pri takih pogovorih 
navadno ne doseže vsega, kar se želi. Alb 
ministrstvo je obljubilo, da bode preiskale 
vse pritožbe, ki bi prišle, da se ne izpolnju-
jejo obljube; vrhutegaje obljubilo, da izpolni 
tekom treh let še razne druge želje, ki. so jih- 
železničarji že prej izrekli v mnogih memo- 
randih. To bi bilo vsekakor lepo, ali zana-
šati se samo na obljube, je nevarno in že-
lezničarji morajo že poskrbeti, da si zagotove 
izpolnitev še na drug način.

Ne da se dvomiti, da je pripisati zadnji 
uspeh edino organizaciji. To se je jasno po-
kazalo. Ko je začelo gibanje s pasivno re-
zistenco na Češkem, ni hotelo ministrstvo- 
slišati ničesar o koncesijah in o pogovorih,, 
temveč kategorično je zahtevalo, naj začno 
železničarji brezpogojno delati kakor prej. 
Bil je tudi že pripravljen oklic, da se pozove- 
vse rezerviste, ki so železničarji, na vojaško 
službo. Šele, ko je organizacija nastopila 
ter so šli njeni zastopniki v ministrstvo, se je 
obrnila stvar in takoj so ee začela pogajanja.. 
Železničarji brez organizacije ne bi 
bili dosegli uspehov niti na državni 
železnici, niti na privatnih.

To pa morajo železničaiji sedaj resno 
vpoštevati. Mnoge nujne želje so še neizpol-
njene, in če se hoče doseči še kaj, se je treba 
takoj polotiti dela. Ako se prespi par lets. 
nastanejo iste razmere, kakor so bile pod 
Wittekom in deset let morda nimajo železni-
čarji pričakovati nobenega zboljšanja več. 
Treba je železo kovati, dokler je vroče.

V tem hipu, ko se je ministrstvo začelo 
ozirati na organizacijo, je nedvomno, da se- 
doseže tem več, čim močnejša bode orgarii- 

Zadnja leta so železničarji precej 
. Posebno velja to za slovenske in naj-

bolje se opaža to v Ljubljani. Ne sme se- 
pozabiti, da je v Avstriji blizu 280.000 že-
lezničarjev. To je ogromno število in moč 
ki tiči v njem, je velikanska. Ali to moč 
dobe železničarji šele v organizaciji. Dosier 
jih je komaj do 12 odstotkov organiziranih. 
Priboljške naj se pa pridobi za vse. Kaka 
je to mogoče?
se X12 £ ^rrÍs'e¿l 
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stoje za nj’ra vs' železničarji, tedaj gre za- 
,nau in povrne se s praznimi rokami. Vse 
drugače bode, ako se lahko sklicuje, da so 
železničarji organizirani in da so zahteve od-
bora v resnici zahteve železničarjev.

Zato velja sedaj parola za železničarje: 
Vsi v organizacijo! Kdor ostane v takem 
času doma, mesto da bi se pridružil svojim 
tovarišem v boju, zasluži res ime izdajalca. 
Upajmo, da se zbude tudi slovenski železni-
čarji iz dolgega spanja. Ako se organizirajo, 
kakor je treba, pride kmalu tudi za nje 
boljši čas.

Kadar je država delodajalec ... Razni 
idealisti trdijo, da je sedanja država najkras- 
nejsa in najpravičnejša organizacija v sedanji 
družbi. Ako bi bilo to resnično, bi se moralo 
pričakovati od države povsod dober zgled, 
posebno pa tam. kjer jo privatni ljudje lahko 
posnemajo. Tako bi morala biti vzorna tudi 
na socialnem polju — in tukaj še prav po-
sebno. Ali če se le količkaj zasleduje njeno 
ravnanje, se kmalu opazi, da je izkoriščanie 
in profit ravno tako njeno, kakor vseh pri-
vatnih kapitalistov načelo. Zadnji meseci so 
razsvetili to v Avstriji z bengalično lučjo. 
Ti a vseh avstrijskih železnicah je bila pasivna 
■rezistenca za . zboljšanje gmotnih razmer do- 
tičnih uslužbencev in delavcev. Začelo pa je 
to gibanje na — državnih železnicah. Kmalu 
pa so imeli časopisi vse polno poročil o gi-
banju poštnih uradnikov, državnih uradnikov 
itd. Od vseh strani prihajajo tožbe in ker so 
se tudi državni uslužbenci končno privadili, 
pritoževati se v javnosti, se lahko kontrolira 
njih zahteve. Da se vsem tem uslužbencem 
slabo godi, je jasno. Kar zahtevajo, je malo, 
in če bi bila država tako idealna, kakor nam 
pripovedujejo, ne bi bila čakala na pritožbe,i 
temveč bi bila že davno sama storila kaj 
resnega za zboljšanje položaja. Zgodilo pa se 
ni nič in zato se javljajo uradniki glasneje. 
'Tudi uradniki in pomožni uradniki c. kr. poštne 
hranilnice na Dunaju so se oglasili. Sklicali 
so nekoliko shodov, da bi se pogovorili o 
svojih razmerah in da bi sklenili memo-
randum, v katerem bi naznanili svoje za-
hteve ravnateljstvu. Ali dolgoletna pohlev-
nost se je maščevala nad njimi. Ravnateljstvo 
se je privadilo misliti, da so uradniki nekaj 
takega kakor sužnji, ki sploh ne smejo za-
htevati ničesar, temveč morajo izročiti vso 
svoje usodo predpostavljenim. Ko je direktor 
Schuster izvedel, da so uradniki priredili 
nekaj shodov, je takoj poklical nekatere pa 
jih je precej radikalno ozmerjal. Uradniki, pa 
naj so še tako državni, so seveda ravno tako 
državljani, kakor vsi drugi prebivalci in nihče 
jim ne more braniti, da bi se posluževali 
svojih dižavljanskih pravic. To pa ni šlo v 
glavo njihovemu ravnatelju, kakor take stvari 
sploh ne gredo v glavo mnogim c. kr. pred-
postavljenim. Gospod Schuster je prepovedal 
«svojim» uradnikom vsako agitacijo, dejal 
jim je, da bodo morali delati tako kakor 
hode zahteval, tudi čez ,čas tako kakor se 
bode njemu zdelo potrebno in na vse zadnje 
so prišli še trije uradniki v disciplinarno pre-
iskavo.

Kmalu na to se je zgodilo nekaj neza-
slišanega. Uradniki poštne hranilnice so mo-
rali delati tudi na dan sv. treh kraljev. Zadnji 
čas so imeli toliko dela, da so bili vsi že 
izmučeni do skrajnosti. Treba si je samo 
predočiti, da imajo ti ljudje opiaviti s samimi 
številkami; uro za uro pisati številke, sešte-
vati, računati in paziti, da se jim ne vrine 
kakšna pomota. Tega ne izdrže živci, če bi 
bili tudi iz železne žice brez izdatnega po-
čitka. In tako so morali delati tudi na ome-
njeni dan. Pri tem je prišlo nekemu uradniku 
slabo, kar pač ni čudo. Njegovi tovariši so 
zahtevali, naj se telefonira po rešilno družbo. 
Ravnat’ ljstvo pa ni hotelo in šele privatnim 
potom so kolegi poklicali rešilno družbo. Že 
m je razburilo vse. Ko je pa prišel rešilni 
voz, se je nervozna razburjenost polastila še 
mnogih drugih, itak že oslabljenih uradnikov 
in vsak hip je komu prišlo slabo, voz za 

vozom je poslala rešilna družba in 11 urad-
nikov je morala odpeljati.

fo ilustrira suženjstvo državnih usluž-
bencev. A do naj novejšega časa ni prišlo 
temu sloju na misel, da bi se tudi uradniki 
moral: organizirati, ako nočejo čakati, da 
pride njih beda do skrajnosti.

To pa je tudi nauk za delavstvo, ki zo-
pet lahko vidi, kam vodi hdiferentizem in 
pomanjkanje organizacije. Ne le delavci v 
državnih podjetjih: Na državnih železnicah, v 
tobačni tovarni, v erariškem rudniku, temveč 
tudi delavci v privatnih podjetjih se iz takih 
dogodkov lahko nauče, da se njih razmere 
nikoli ne bodo zboljšale, pač pa da se lahko 
poslabšajo še bolj, ako si ne oskrbe močne 
organizacije, ki jih lahko krepko brani. To 
naj bi vpoštevali zlasti naši slovenski državni 
in privatni uslužbenci in delavci, ki še vedno 
ne znajo dosti ceniti organizacije.

Občni zbor podružnice „Unije“ v Trbov-
ljah se je vršil dne 7. t. m. ob jako dobri 
udeležbi. Predsedoval je bivši preisednik so- 
drug Ratajc. Dohoiki zadnjih 3 mesecev 
so: za oktober K 810'83, za november Kil 14'20. 
in za december K 986'93, torej skupno 
2911 K 96 h. Tajniško poročilo je podal sode. 
Linhart. Volitev je imela sledeči uspeh: Ko-
govšek (163 glasov), Šol n (136), Weber 
(248), Ocvirk (252), Sodja (122), Petan 
(235), Novak (190), Rinaldo (110). Mo-
zetič (237), Škorjanc (139), Košak (145). 
To je tedaj novi odbor. Upati, da s tem 
občnim zborom prične novo delo!

Shodi.
Judendorf pri Ljnbnem. Veliko število 

slovenskih rudarjev je vedno na Gornjem 
Štajerskem, čeravno se zelo izmenjujejo. Danes 
pridejo, črez nekoliko tednov pa zopet odi-
dejo — večinoma naprej v Nemčijo ali pa v 
Ameriko. Alpinska družba rada sprejema slo-
venske rudarje, ker so še vedno bolj skromni 
kakor nemški. Mnogo je takih, o katerih se 
lahko pravi, da se jim sme sekati drva na 
hrbtu. Seveda s časom že občutijo, da je to 
pasje življenje, pa odidejo v svet. Ali družbi 
je to ljubše, kakor da bi zahtevali boljšo 
plašo. Novi rudarji, ki pridejo s Slovenskega, 
so zopet zadovoljni z malim. In tako se raz-
mere nikoli ne poboljšajo.

Da se tudi slovenskim rudarjem pojasni 
njih položaj v sedanji družbi in se jih se-
znani s koristjo, ki jo ima delavec od orga-
nizacije, je bil v nedeljo, 7. t. m. dopoldan 
tukaj javen rudarski shod. Udeležba je bila 
zelo velika. Tudi nemških sodrugov je prišlo 
mnogo, dasiravno so vedeli, da je shod na-
menjen slovenskim delavcem. Poročal je so- 
drug Etbin Kristan. V svojem poučnem 
govoru je pokazal, kaj pomeni premog, ru-
darstvo in vsled tega tudi premogar v se-
danji "kapitalistični družbi, kakšen je njegov 
položaj in kakšen bi moral biti,. Potem je 
razložil naloge organizacije in jako poljudno 
je dokazal, da delavci ne morejo pričakovati 
brez organizacije nobenega zboljšanja. Go-
voril je dve uri in pol slovensko in njegovo 
poročilo je naredilo velik vtisk. Da niso prišli 
nemški sodrugi zastonj, je govoril potem še 
pol ure nemško.

Na shodu se je pokazalo vsestransko 
veliko zanimanje. Treba je pa sedaj, da so-
drugi, ki so bili tam, tudi dalje agitirajo, 
kajti za tiste, ki ne pridejo na shode, bi bilo 
najbolj potrebno, da bi slišali, kaj se tam 
govori.

Dopisi.
Danaj, 9. januarja. Tukajšni socialni de- 

mokratje so priredili sinoči devet shodov z 
dnevnim redom: Kako stoji z volilno pravico. 
To je bilo že potrebno. Kajti ker se je de-
lavsko gibanje meseca decembra nekoliko po-
leglo, so razni krogi začeli misliti — kakor

v Ljubljani «Slov. Narod» — di so delavci 
izgubili zanimanje zi volilno pravico. To bi 
bilo seveda nacionalcem, klerikalcem in njih 
rezervi: krščanskim socialcem, zelo ugajalo. 
Ako gredo delavci spat za peč, bi se kih ko 
naredilo z volilno reformo čisto po srcu za-
kletih sovražnikov splošne in enake volilne 
pravice in končno bi se še Lueger po svoji 
stari navadi pobahal: Samo meni je zahva-
liti reformo.

Na take ideje prihajajo samo ljudje, ki 
jim je popolnoma neznano mišljenje delavstva. 
Dunajski krščanski socialisti ne znajo narediti 
ničesar brez povelja od zgoraj. «Krščansko 
socialna delavska stranka» — to ja sploh 
samo njen «volja» Kunschak. V glavah takih 
ljudi se kaj lahko narodi misel, da se na 
vsem svetu ne more zgoditi n;č brez ko-
mande od kakšnega «zgoraj». Saj mislijo 
celo, da je ruska revolucija «narejena».

Kdor je bil dne 31. oktobra na Dunaju, 
se mora smejati takim nazorom. Nepozabljen 
je tisti dan, kakor še nekateri drugi dnevi 
lanskega leta. Dopoldan je prišla brzojavka, 
ki je naznanila začetek carjevega manifesta. 
Nadaljevanje in konec je prišel opoldan. V 
mestu se je zvedelo zanj popoldan. Delavstvo 
je bilo v tovarnah, Večina bi bila čitala ma-
nifest šele drugo jutro v «Arbeiter-Zeitung». 
Toda zaupnikom ni dalo miru. Na kolesih 
so se odpeljali v vse okraje in po tovar-
niških zaupnikih so naznanili delavcem glavno 
vsebino manifesta. Nihče ne more opisati, 
kakšen vtisk je to naredilo na delavstvo. 
Ljudje so pač ostali v tovarnah, delali so, 
ali — kako! Vse je bilo kakor v mrzlici. In 
povsod je vladala enaka misel, ki jo je po-
navljalo tisoč in tisoč ust: Na Ruskem 
splošna volilna pravica, v Avstriji pa ne? 
Po šesti uri zvečer je oživelo na Ringu, 
kmalu je vse mrgolelo ljudstva, ki se je kar 
trgalo za posebno izdajo «Arbeiter-Zeitu ng», 
Bilo je treba videti tiste obraze! — In po-
tem navdušenje, ki je vladalo na shodu v So- 
fiensalle tri dni pozneje. In krvava demon-
stracija po shodu. Pa vse to mislijo izvestni 
krogi, da se lahko narodi! Zato tudi ne raz - 
umejo, da so delavci lahko nekoliko tednov 
tihi, ne da bi pozabili na svojo zahtevo.

Sinoči se je pokazalo, da se motijo vsi, 
ki mislijo, da se bode delavce opeharilo z 
volilno reformo. Sest shodov je bilo, ali 
kakšnih! Naj večje dunajske dvorane so bile 
polne, nekatere celo tako, da se je zdelo 
človeku kar nevarno. Govorili so večinoma 
samo referenti, med njimi tudi poslanca dr. 
Ellenbogen in Schuhmeier. Pa tudi ni 
bilo treba, da bi se bilo mnogo govorilo. 
Bilo je dosti, pogledati s tribine na obraze 
delavcev, ki so stali zbrani na tisoče, pa sli-
šati neštevilne medklice. Bil sem nekaj časa 
na shodu, kjer je govoril Schuhmeier. 
Dejal je med drugim: «Ako mislijo, da smo 
zaspali pa bodo poskusili, ogoljufati nas, poj- 
demo zopet na ulico». Takrat se je razlegel 
orkan pritrjevanja po dvorani in ako bi bil 
govornik dejal: «Pojdimo takoj!», sem pre-
pričan, da bi se bila množica brez pomisleka 
vsula ven; in če bi bil rekel: «Ne ulice so 
zaprte!», pa tudi to ne bi bilo zadržalo ni-
kogar. Nekaj časa sem bil pri Slambergerju 
in tudi tam je bila enaka odločnost in enako 
navdušenje. Med poslušalci je bilo povsod 
tudi mnogo žensk.

Pravijo, da je vlada že izdelala svoj na-
črt in da se hoče sedaj na podlagi svoje 
osnove pogovarjati z raznimi strankami. Tudi 
današnja «N. Fr. Presse» trdi to. Mogoče. In 
končno tudi ni napačno, ako ima baron 
Gautsch le toliko odločnosti, da se upre 
vsem neopravičonim zahtevam. Priznamo, da 
se v medsebojnih konferencah prizadetih fak-
torjev lahko napravi tudi nekatere koncesije, 
ako ne preobrnejo načela splošnosti in ena-
kosti. O proporcionalnem zištemu n. pr. vla-
dajo različna mnenja. Nekateri se mu sploh 
upirajo, drugi ga zagovarjajo, tretji so zanj 
v velikih mestih, ki volijo po več poslancev. 
Dopisnikovo mnenje je, da je proporcionalni 
zistem na vsak način najpravičnejši in da je



povscd primeren. Ako se prari, da je kom-
pliciran, je to pravzaprav pomota. Posamezni 
volilec glasuje ravno tako, kakor pri navadnih 
volitvah; računati morajo samo volilne ko-
misije. In od teh bi se pač lahko pričakovalo, 
da znajo tudi proporcionalni račun. Po mo-
jem mnenju torej ne bi bilo nikjer težav in 
najbolj piimerno bi se mi zdelo, da se vpelje 
povsod enak zistem. torej povsod proporcijo. 
To bi bilo gotovo manj komplicirano, kakor 

za vsak kot drug način. Toda če n. pr. na
Gornjem Avstrijskem nihče ne mara prcpor- 
cije, dobro; naj se jih ne sili. V takih vpra-
šanjih so torej koncesije mcgoče. Semtertja 
utegnejo pogovori koristiti tudi za razdelitev 
volilnih okrajev, ako so tisti, ki se pogovar-
jajo, pametni in pravični in če so pri pogo-
vorih vsi, ki so interesirani. Ako se hoče 
sestaviti narodno nanrtšane okraje, bodo 
marsikje težave. A če je mogoče, na Štajer-
skem razdeliti okraje v nemške in slovenske, 
tako da volijo res Nemci zase, Slovenci pa 
zase, ali če bi bilo to samo tako mogoče, da 
volilni okraji ne bi bili popolnoma enaki po 
številu prebivalcev in Nemci bi se s Slovenci 
dogovorili glede tega vprašanja, bilo bi to 
dobro. Seveda ne verujemo pieveč v dobro 
voljo niti na eni niti na drugi strani. In 
čisto narodnih okrajev sploh ne bode, dok-
ler bodo okraji razdeljeni po zemljišču. Kam 
naj n. pr. vtaknejo Slovence na Gornjem Šta-
jerskem, kam kočevske Nemce na Kranjskem ?

Ah to so sploh vprašanja narodne av-
tonomije. ki ne bode rešena, preden je iz-
vedena volilna reforma.

Take koncesije, ki ne oskrunijo načela, 
so torej mogoče. Na noben način pa se ne 
sme računati na to, da bi delavci molčali, 
ako bi se poskusilo slepariti. Volilna pravica 
mora biti splošna in enaka, to je glavno. V 
tem oziru ni nobenega popusta, absolutno 
ne, in kdor misli v kalnem ribariti, se bode 
zmotil.

To je dunajsko delavstvo sinoči jasno 
povedalo in zlasti odločno je protestiralo 
proti zahtevi podaljšanega, bodisi petletnega 
bivanja, kakor hoče Lueger, bodisi dveletnega, 
kakor namerava baje vlada. Volilna pravica, 
ki je zaprta za ^stotisoč delavcev, ni splošna 
in zato ne bodo delavci pripustili nobenega 
barantanja. Bila je že izrečena v Avštriji be-
seda: Politična stavka. Kdor še prej ni ve-
del tega, pa je bil sinoči na socialno demo-
kratičnih shodih, je lahko prišel do prepri-
čanja, da to ni prazna beseda. Preden se 
pusti delavstvo opehariti za svojo pravico, 
porabi rajši tudi to orožje.

Tako ni samo na Dunaju, temveč tudi 
na Češkem, na Moravskem, v Galiciji, po 
celi državi — in gotovo tudi na Slovenskem.

Paznoterosti.
Nenavaden minister je vsekakor John 

Burns, član nove angleške vlade. Njegovo 
ime je tudi v delavskih krogih znano, kajti 
John Burns je bil sam delavec, vodja brez-
poselnih delavcev in socialist. Zlasti kot ne-
ustrašen agitator med brezposelnimi je prišel 
na glas. Socialni demokrat že dolgo ni več 
in angleško socialistično časopisje mu je tudi 
zamerilo, da je prevzel ministrski porlfelj. 
Sedaj pa dežujejo nanj napadi z druge strani, 
namreč s konservativne in sicer zaradi vo-
lilnega ok ica, ki ga je ravnokar izdal spričo 
predstoječih volitev za angleški parlament. 
Za aktivnega ministra je oklic pač originalen. 
John Burns pravi v njem: «Obljubujem, 
da bode veljala v mojem uradu samo zasluga 
in značaj in da naj leta pogum in zmožnost 
zasluženo pospeševanje. Javna uprava naj 
ne bode piijetno počivališče za nevedne višje 
razrede in služba v uradih ne bodi dolgo-
časen presledek, v katerem prebiva pozlačena 
nezmožnost od 11. ure dopoldan do 4. po-
poldan. Naraščajočih potreb velikega naroda 
ne morejo zadovoljiti politični besedoslovci. 
Ako bodem izvoljen, bodem deloval proti

krivičnim vojnam in proti roparskim napadom 
denarja lačnih slojev na naše davkoplačevalce. 
Sem za supremacijo (večjo moč) meščanskih, 
sodnijskih in parlamentaričnih instanc nad 
uradno, vojaško in birokratično karto, bodisi 
na Angleškem, bodisi v kolonijah.» Potem 
se izjavlja Burns za dalekosežno zakonodajno 
neodvisnost Irske, za diete poslancev, za 
splošno volilno pravico za moške in ženske, 
za vpeljavo ožjih volitev, za triletno zakono-
dajno dobo parlamenta, za odstranitev «hiše 
lordov» (gosposke zbornice), za določbo zem- 
ljiščne rente potom razsodišč, za povišanje 
davkov bogatih veleposestnikov in sploh bo-
gatih stanov ter za osemurni delavnik.

Edisonovo proročanstvo. Ob novem 
letu se je zopet oglasil znani ženialni iz-
umitelj Tomaž Edison in njegove najnovejše 
vesti pričajo človeštvu najzanimljivejše slike 
bodočnosti o razvoju na polju elektrike pred 
oči. Angleški tednik «Englisch Mehanie« ob-
javlja najznamenitejši del Edisonovih izvajanj 
v sledečem: «Nahajamo se na začetku nove 
dobe svetovne zgodovine. Prav nič se ne bi 
čudil, ako bi se zbudil enega jutra pa bi 
slišal, da je eden izmed 300.000 učenjakov 
celega sveta odkril skrivnost, kako se pri-
dobiva elektriciteto direktnim potom in bi 
tako nastala popolna revolucija v človeških 
razmerah.» S temi besedami začenja Edison 
svoje proročanstvo o bodočnosti elektrike!

«Prva velika izpremena v pridobivanju 
elektrike napravi kopanje premoga v ta 
namen nepotrebnim. Namesto da bi se ko-
palo premog iz zemlje, nakladalo na vozove, 
pa na sto in sto kilometrov daleč vozilo, da 
se ga spravi pod kotel, sežge in pretvori v 
silo, napravimo priprave na izhodih prtmo- 
gokopov, proizvajamo tam moč, pa jo raz-
širimo po bakrenih žicah na vse strani, kjer 
jo ravno potrebujemo. Nesmiselno je, tako- 
rekoč na kolesih transportirati premogokope. 
Deset tisoč konjskih sil prenesemo po žici 
hitreje in ceneje, kakor če naložimo primerno 
oglje na železnico. Vse pokazuje, da se bode 
v bližnji bodočnosti proizajalo elektriko v 
posebnih silo nabirajočih postajah na iz-
hodih premogokopov za splošno porabo.

Elektrika odpravi kmalu konje in problem 
prometa v mestih bode rešen. Moja nova 
električna baterija akumulatorjev provzroči, 
da bode električna sila cenejša kakor konjska. 
Spomladi pridemo tako daleč, da spravimo 
lahko novo baterijo na trg. Tedaj se bode 
potrebovalo samo za polovico toliko pro-
stora, kakor pri konjskem prometu, doseglo 
pa se bode dvojno hitrost. S pomočjo ele- 
vatorjev se spravi baterije lahko tudi v višja 
nadstropja, da se jih rabi tam. Samo tla v 
Novem Jorku, ki se jih bode prihranilo vsled 
nepotrebnosti hlevov, bodo vredna najmanj 
90 milijonov krou. Ravno tako gotovo je za 
bodočnost, da dosežemo s pomočjo brzojava 
brez žice lahko vsako ladjo na morju. Vsa 
vodena moč na zemlji bode porabljena za 
proizvajanje elektrike. Gibanje je začelo in 
napreduje jako hitro, V Kaliforniji prenašajo 
elektiično silo že na 274 angleških milj. Na 
ta način gonijo cestne železnice in razsvetlju-
jejo mesta.

S praktičnega stališča je najhujše pri 
problemu elektrike, da se dobi samo 15 od-

je podlaga vsakega 
boja. Brez organizacije 
je vsaka zmaga ne-
mogoča.

Spominjajte se na to 
v sedanjem bojevitem 
času! Delavec, ki ni 
organiziran, škoduje 
več, kakor odkriti na-
sprotnik.

Kavarna 
I*

preje „Tedesco“
se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz- 
polago so vsi važni in slo-

ji y.en.sK’t italijanski in nemški u......listi. Vse pijače poceni. Na-
pitnina je izključena.

stotkov moči iz sežganega premoga, 85 od-
stotkov pa jih gre skozi dimnik. Ako bi 
mogli najti direktni način proizvajanja, da bi 
izrabili vso silo premoga, bi se električna 
sila tako pomnožila, in postala bi tako ce-
nena. da bi res začela nova doba. Posledice 
takega odkritja bi bile nedogledne, ako bi 
se proizvajalo elektriko direktno iz premoga 
in bi se pri porabi parnih kotlov in strojev 
lahko izrabilo vso silo. Za poskus sem sežgal 
skupaj oglik s čilisalpetron v elektrolitu in 
tako sem dobil elektriko. Ali ni to znanstven 
u=peh. Bilo bi predrago, na ta način proiz-
vajati silo v trgovinske namene. Kadar pa. 
piide omenjeni izum, postane parni stroj ne-
potreben.

Takrat dobimo tudi zanesljive zračne? 
ladje, v katerih bodo potniki varni. Upam, da 
uzrem še pred smrtjo, kako letajo take 
ladje po zraku. Seveda ne verujem da bodo 
letale kdo ve kako visoko. Ali dvigale se- 
bodo nad hiše in nad drevje. Tedaj bi se 
lahko tudi ladje z elektriko vodilo preko 
morja. V treh dneh bi se prišlo čez atlan- 
tični ocean. Elektrika bi bila tako pocenL 
da bi vsakdo rabil električno razsvetljavo. Za 
železnice bi se rabilo le majhen del sedanjih 
izdatkov. Mesto Novi Jork bi bilo n. pr, 
lahko razsvetljeno kakor podnevi, ne da bi- 
se stroški kol čkaj povišali.

Sodrugi, Delavci,
„Rdeči prapor" naj ne manjka v nobeni 

delavski hiši.
„Rdeči prapor" naj ne manjka v nobeni 

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogr. krajer 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2’7 2r 
za četrt leta K 1'36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5’96, za pol leta K 2'98, zs 
četrt leta K 1'49. — Za Ameriko: za celo» 
leto K 7i28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

ff I illhliani ie v sledečih tobakarnah „Rdeči:1 LJIlDljdlll prapor« naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Bizjak, Bohoričeve ulice 10.
Francot, državni kolodvor, Sp. Šiška.. 
Hotel „Union“, Miklošičeva cesta. 
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3. 
Svatega, Glavni trg.

ešark, Selenburgove ulice.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.
Gostilna Podgorelec, Rožna dolina»

! Trato:
Lavrenčič, Piazza caserma.
Može, via Miramar.

I Gorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1.

Prva kooperativistično ure-
jena

M* gostilna
v ilici s. Giovanni v Trstu. 

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi- 
w Hp1 so—Bigov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
VazPolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter- Zeitung» in «La- 

voratore».

Izdajatelj in odgovorni urednik' Ignacij Sitter.
Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2 72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5 96 K, za pol leta 
298 K, za četrt leta 1 49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 3. V Ljubljani, dne 19. januarja 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:
Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana.
Židovske alice štev. 5/1.

Krščanski socftalci in volilna pravica.
Na naša direktna vprašanja smo dobili 

končro indirekten odgovor, pač precej tak, 
kakšnega smo pričakovili, Potihem prizna-
vajo krščanski socialci, ki pač sami ne vedo, 
po kakšni pravici se imenujejo tako, da jim 
je boj za volilno pravico navaden humtug. 
demagogično sredstvo, s katerim hočejo pri-
gnati v klerikalni tabor dobrodušne misleče 
elemente, ne pa cilj, ki naj bi delavskemu 
ljudstvu pomagal do njegove opravičene po-

litične veljave.
Že v zadnji številki smo povedali, da so 

imeli takozvani krščansko-socialni delavski 
zastopniki na dan treh kraljev konferenco na 
Dunaju, kateie se je udeležil tudi dr. Krek 
iz Ljubljane. Tukaj se je treba prvikrat usta-
viti. S tem je namreč dokazano, da slo-
venske krščansko-socialne stranke 
ni. Dr. Krek je 27. novembra 1. 1. pred-
lagal na shodu klerikalnih zaupnikov v ho-
telu «Union» ustanovitev «slovenske ljudske 
stranke». S tem je izjavil pač dosti jasno, 
da prišteva samega sebe «ljudski» stranki. 
Dr. Krek je bil izvoljen v deželni zbor kot 
kandidat bivše «katoliško - narodne» stranke,)

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Ali pošten je tak gorski potok vendar 
še vedno, dokler ne pride med ljudi, ki ga 
skele in zastrupe. Bister je kakor steklo in 
dovoljuje, da se mu gleda do dna. In tako 
vidi tudi kaplan, kako se v globočini valja 
truplo ob rešetki pri mlinu, pa proti jezi. 
Dvakrat pograbi črevlje in jih sezuje, skoči 
v mrzlo valovje in izgine v njem. Vse to 
se zgodi skoraj mehanično, samo ena misel 
ga navdaja; veseli se, da se je v dijaških 
letih naučil plavati. Pod vodo tipa z rokami 
in pograbi nekaj, kar pa mu ostane v rokah 
lahko kakor peresce. To prepusti deroči 
struji in grabi globokeje; sedaj zagrabi roko 

ki se je potem prekrstila za «slovensko-ljud-
sko». Tudi to hrezdvomno dokumentira nje-
govo strankarsko pripadnost. Torej tudi na 
Dunaju ni mogel zastopati druge stranke, 
kakor «ljudsko». Zastopnika slovenske kršč.- 
socialne stranke ni bilo tam — ker take 
stranke ni.

Dobro pa je tudi opozoriti na to, da 
«ljudska» stranka ni delavska in bilo je zopet 
slepilo, ako je dr. Krek na Dunaju zastopal 
slovensko krščansko-socialno delavstvo.

Mimogrede bodi še omenjeno, da nasto-
pajo naši klerikalci vedno kot samostojna 
stranka: udeležba drja. Kreka na dunajski 
konferenci pa dokazuje neizpodbojno njih in-
timno zvezo z dunajskimi krščansko-socialnimi 
voditelji, vsled česar se tudi ne morejo izne-
biti soodgovornosti za grehe Luegerjeve kom- 
panije.

Konfer enca je bila odeta s plaščem glo-
boke tajnosti. Šele v soboto ga je nekoliko 
odgrnil «Slovenec». Objavil je resolucijo gla-
sovi! e konference. Torej zopet glasilo ljud-
ske stranke, ki prinaša krščansko-soci-
alne sklepe. Kje je torej krščansko-socialna 
stranka ?

Resolucija pa se glasi po «Slovencu» 
takole:

Strankarska koDfereDca krščansko-socialnega de-
lavstva avstrijskega izjavlja, da hoče z vsemi dopust-
nimi sredstvi r: daljevati boj v dosego splošne, enake, 
direltne in bjne volilne pravice.

V splošni politični stavki pa, ki jo je sklenil soci- 
alnodemokratični strankarski shod, ne glede na velike 
gospodarske pomisleke, ki so proti vsaki splošni stavki, 
ne vidi primernega sredstva v dosego tega namena, 
ker taka stavka pač nalaga, kakor pričajo vse doseda-
nje izkušnje s političnimi stavkami, delavstvu najtežje 
žrtve in zamr re vreči delavsko organizacijo za deset- 

telesa, ki ga vrti voda dalje. Z vso močjo 
se plavajoč upre sili besnečega potoka, ki 
noče izpustiti svoje žrtve, temveč bi rajši 
pogoltnil še drugo. Že sta oba blizu jezu; 
le še nekoliko korakov dalje in oba se mo-
rata raztreščiti tam ob skali.

Grozna je borba v sovražnem valovju, 
pač samo boj za ohranitev lastnega življenja; 
kajti truplo, ki ga drži kaplan v rokah, se 
zdi brez življenja, tako je svinčeno težko 
in nepremično.

Ali tudi tukaj premaga človeška volja 
naravno moč. In ko se sedaj posreči kaplanu, 
da se z eno roko krepko oprime kamna 
je delo dovršeno. Bilo je pač treba še mnogo 
truda, preden je dosegel s svojim bremenom 
črez jez suho zemljo. Komaj pa je ubegnil 
lastni veliki nevarnosti, ki je brez pomisleka 
skočil vanjo, se mu je povrnila zavest in 
mirna misel. Kaj naj stori sedaj ? Prva misel 
mu je, pohiteti v mlin po pomoč; toda tam 
je danes vse izumrlo, saj so vsi prebivalci 

litja nazaj, nikakor pa ji ni mogoče doseči zaželjenega 
uspeha.

Strankarska konferenca pa po najtemeljitejšem po-
svetovanju tudi izjavlja, da je splošna politična stavka 
v Avstriji za sedaj še nemogoča, ker organizacija de-
lavstva v vseh sxojih politiških in strokovnih smerah 
še ni zadostno izpopolnjena in utrjena ter bi splošna 
stavka v javnosti ne dobila one moralične podpore, ki 
edina omogoči uspeh.

Vsled tega je strankarska konferenca v interesu 
skupnega delavstva prisiljena izreči se odločno proti 
sklepu soc. demokratičnega strankarskega shoda.

Ne more drugače, kakor da označi način, s katerim 
je ta shod razpravljal vprašanje splošne stavke, kot 
silno lahkomišljen in vidi v tem ravnanju brezvestno 
igro z življenjem in eksistenco tisočerih delavcev.

Strankarsko vodstvo pozivlje vse somišljenike, naj 
povsodi pojašnjujejo to ladevo delavstva v tem smislu.

V vprašanju volilne pravice, o kateri se je tudi 
posvetovalo, se je konferenca zedinila za sledečo za-
htevo :

1. Volilna pravica naj se da vsem 24 let. siarim 
avstrijskim državljanom meškega spola, in sicer:

a) v domo' inski občini po preteku šestih me-
secev ;

b) zunaj domovinske občine po preteku enega leta.
2. Vpelje naj se volilna obveznost.

Ako bi se bili delavci zanašali kdaj na 
klerikalce, ki se imenujejo krščanske socialce, 
bi morali reči sedaj: Podlo izdajstvo! Ali 
delavstvo, ki je od začetka vedelo, da je 
krščanskim junakom splošna in enaka volilna 
pravica samo ‘fraza in komedija, ni presene-
čeno, temveč vidi, da se je le zgodilo, česar 
je pričakovalo.

Izjava resolucije proti politični stavki je 
skrajno hinavska. Praktično je seveda brez 
vrednosti, kajti ako bodo hoteli delavci štraj- 
kati, ne bodo vprašali krščanskih socialcev, 
ako jim dovolijo. O politični stavki nimajo 
tisti ljudje sploh nobenega pojma in če si jo 
predstavljajo tako, kakor navaden gospodar-

na svatbi. Da pohiti v vas? Preden pride 
tja, je morda vsaka pomoč zaman, ako je 
sploh še mogoče pomagati. Kaj naj stori? 
Tu leži mrtvo človeško truplo prednjim na 
živi, sveži, cvetni ruši, bledo, z zatisnjenimi 
očmi. Ali se sme on, duhovnik, tudi sedaj 
še dotakniti tega trupla? Saj je to žensko 
telo! Tedaj se spomni, da so imeli v du-
hovniškem seminarju posebna predavanja 
o reševanju zamrtnikov. Kakšen namen bi 
imela taka predavanja, ako duhovnik ne bi 
smel praktično porabiti vseukov, ki jih je 
dobil tam? V božjem imenu torej začne z 
drugim delom rešitve. Morda je vendar še 
kaj življenja v tem telesu. Milo se mu stori, 
ko vidi to truplo odrevenelo pred seboj. 
Mokrota je enostavno obleko tako prilepila 
ob telo, da so se njega krasne oblike jas-
neje odražale. In toliko lepote naj bi bilo 
že posvečene smrti in gnilobi? Bilo je treba 
hitro delati. Najprej je poskusil, odstraniti 

I vodo, ki je vdrla v usta in v pljuča. Potem



Vse to ne bode zaprašilo delavcev. Kar 
so rekli, pri tem ostane: Volilna pravica mora 
bili splošna in enika, nepopačeno splošna in 
enaka, drugače pa boj; in če je v tem boju 
treba štrajkati, pride tudi štrajk, pa naj skle-
pajo Krek in tovariši, kar hočejo.

ski štrajk, pokazujejo le, da se o delavskem 
gibanju niso naučili ničesar, niti iz teorije, 
niti iz aktivnih dogodkov. Naša naloga se-
veda ni, da bi jih poučevali, kako se vodi take 
stavke. Skrajno naivna — ali hudobna — 
je pa trditev, da dokazujejo vse dosedanje 
izkušnje nevspešnost politične stavke. To 
trdijo v čast, ko so delavci na Ruskem pre-
magali absolutizem ! Gospodje: Kunschak, 
Krek, Stojalowsky et consortes imajo še drug 
argument: Organizacija delavstva v Avstriji 
še ni zadostno izpopolnjena in utrjena. To 
govore ljudje, ki so najhujši sovražniki ne-
odvisne delavske organizacije! To podpisuje 
Krek, ki je hvalil Gutenberga, da je raz-
pustil železničarsko organizacijo!

Skoraj bi Vas bili previsoko taksirali, 
gospod dr. Krek! Tudi Vi ste navaden kle-
rikalec . . .

Ali dobro. Če s politično stranko res 
ne bi bilo nič: Kako, s kakšnimi sredstvi naj 
se pribori splošna in enaka volilna pravica, 
ako se je ne doseže po lepem ? Kdor hoče 
zmagati, mora vendar tudi vedeti, kako se 
bode bojeval. Fraza «z dopustnimi in pri-
mernimi sredstvi» ni nič: to je samo pesek 
v oči.

Stavka je zadnje sredstvo, ki je delav-
cem na razpolago. In kdor pravi delavcem: 
«Štrajkati pa ne smete,» pravi enostavno: 
«Ako vržemo oglodano kost pred vas, mo-
rate biti tudi zadovoljni, nam pa hvaležni, 
da ste jo dobili.»

Krščansko-socialna družba se moti. Ako 
ne pomagajo druga sredstva, bode politična 
stavka tudi primerno orožje in delavstvo se 
ga bode poslužilo. ne da bi vprašalo krščan-
ske socialce ali pa koga druzega za njegove 
simpatije in antipatije. Dunajska resolucija 
je samo sklep zadrege. Lueger hoče petletno 
bivanje kot pogoj za volilno pravico. Ker je 
ta lopovščina preveč razburila duhove celo 
v krščansko-socialnem taboru, — so si iz-
prosili dovoljenje, da smejo v svoji resoluciji 
znižati to zahtevo. Ostala je seveda še dosti 
krščansko-socialna in protidelavska; kajti vsak 
pogoj podaljšanega bivanja je sovražen de-
lavcem. Ako bi bili rekli: «Če ne pojde 
drugače, sprejmemo šestmesečno odnosno eno-
letno bivanje.» bi se bilo reklo: Mnogo ko-
rajže nimajo. Ali ko sami zahtevajo tako 
podaljšanje in vrhutega še skrajno farizejsko 
volilno obveznost, se ne more reči nič dru-
zega, kakor: Izdajstvo.

je moral, kakor se je še spominjal, umetno 
dihanje. V ta namen pa je treba osvoboditi 
prsi iz tesnega oklepaja modrca. Iz žepa 
vzame nožiček. S tresočimi rokami ga odpre, 
toda ko vidi, kako se zasveti jeklo na solncu, 
mu je pri duši, kakor da je zdravnik pri 
važni operaciji. Krepko prime za modrc, pa 
prereže tesni oklepaj. .

Snežnobele prsi dekleta se pokažejo. 
Kaplanova roka čuti, da je telo še toplo, 
zaman pa išče le najtišjega srčnega utripaja. 
Seveda je vedel, da bi mnogo finejše uho 
začulo bitje srca, ali ni se upal prisluško-
vati, ker bi bil moral položiti lice na golo 
dekletovo telo. Torej hitro z umetnim di-
hanjem, ako je sploh še mogoče pomagati. 
Pokleknil je ob glavi navidezno mrtve, pri-
jel je zgloba, pa je potegnil roki navzgor, 
da so se grudi vzdignili in potem jih jc 
zopet pustil.

Začetkoma jc izvajal to gibanje prehitro, 
potem pa ga je spravil v soglasje z globo-
kimi dihi lastnih prs.

Sedaj se je tudi kaplan umiril in je 
imel dosti časa, da je lahko razmišljal. Otrp- 
njenim rokam, ki jih je krepko držal, se je 
poznalo na žuljih, da so vajene dela. Ra-
mena so bila polna in okrogla. Kmalu je 
bilo kaplanovo čelo pokrito s toplim potom, 

Politični odsevi.
Avstrija pa Srbija in Bolgarija. Avstrij-

ska visoka politika je zopet enkrat blamirana 
do kosti. Naš ženialni minister Goluchow- 
ski ima menda na Balkanu velikanske na-
črte. To se vsaj lahke sodi po vseh akcijah, 
ki jih je izvršil, ali vsaj poskusil izvršili glede 
balkanskih dežel, posebno po njegovih inter-
vencijah zaradi Makedonije. Kakšni so listi 
visokoleteči načrti, naj vedo bogovi; morda 
jih Goluchowski sam ne pozna natančno. 
Pozitivno je pač, da mu je bilo vedno mnogo 
ležeče na tem, pridobiti Avstriji kar največ 
mogoče upliva na Balkanu, torej tudi v Sr-
biji in Bolgariji. Od diplomata s takimi na-
meni bi bilo pred vsem pričakovati in z dr-
žavniškega stališča tudi zahtevati, da je na-
tančno poučen o vseh dogodkih. Zato imajo 
tudi države svoje bogato plačane zunanje za-
stopnike z mnogoštevilnim osobjem in javna 
je tajna, da jim služi še cela armada špionov. 
Ves ta aparat pa ni poučil Goluchovvskega, 
da se pripravlja v Srbiji nekaj, kar daje celi 
njegovi politiki pravo klofuto. Srbija in Bol-
garija sta namreč sklenili takozvano colninsko 
zvezo, ki sicer še ni definitivna, a radi po-
litične važnosti tega koraka zasluži vso po-
zornost. Zbliževanje Srbije in Bolgarije nared: 
lahko konec raznim intrigam, ki so dosedaj 
preprečile vsako naravno konsolidiranje na 
Balkanu. V zunanjem ministrstvu je sedaj 
seveda ogenj v strehi. Goluchowski zahteva 
od Srbije, naj brezpogojno odstopi od ugo-
vora z Bolgarijo in naj ga ne predloži skup- 
štini. Srbija odgovarja, da to ne gre, da je 
pa pač pripravljena, izpremeniti take določbe, 
ld bi ovirale trgovinski ugovor z Avstrijo. To 
Goluchoivskemu ne zadostuje. Kaj še pride, 
se kmalu pokaže.

Ako se premotri stvar mirno in hladno, 
se vidi, da s trgovinskega stališča Avstriji ne 
bi bilo treba besneti. Uvoz in izvoz v Srbijo 
se giblje med 20 in 25 milijoni kron, kar 
torej ni tako velikansko, da bi srbsko-bol-

garski ugovor pomenil veliko škodo. Kar Av-
striji škoduje, je ogrska politika. Ge pa trgo-
vinski interesi niso v nevarnosti, tedaj se 
mora skrivati za njimi pač nekaj političnega 
in glasovom, ki so pripovedovali, da upa 
Goluchowski na Balkanu pridobiti zemlje za 
Avstrijo, postanejo verjetnejši. Ako se pa to 
Goluchowskemu prekriža, je le prav, kajti 
nihče pameten si ne želi vojske zaradi sand.- 
žaka ali kakšnega vilajeta in končno imajo 
balkanski narodi kakor vsi drugi pravico, da 
odločajo sami o svoji usodi.

V hrvatskem saboru je bila debata v 
zahtevi zagrebškega sodišča, da se mu izroči 
poslance drja. Vinko vic a, Harambašiča 
in B a n j a v č i č a zaradi veleizdaje, ki jo opaža 
sodisče v nekih saborskih mejklicih. Imuni-
tetni odsek predlaga, naj se zavrne izročitev, 
češ, da poslanci niso zakrivili veleizdaje. 
Jpozicija zahteva, naj se zavrne zahtevo so-
dišča, ker sodišče sploh nima pravice , pre-
ganjati poslance zaradi tega, kar govore v 
saboru. Vladna večina pa je sprejela odsekov 
predlog in je tako sama osmešila saborski 
imunitet.

Z Ogrskega prihajajo glasovi o novih 
poskusih pomirbe. Najnovejši posredovalec je 
nekdanji ministerski predsednik Wekerle. 
Še pred njim pa je baje poskušal posredo-
vati nadvojvoda Josip. Wekerle je kon- 
feriral s Košu torn, ki je izrekel željo, naj 
bi se Wekerle postavil načelo prehodnemu 
ministrstvu in koalicija bi mu dovolila pro-
računski hidemnitet za nekoliko mesecev. 
Wekerle pa je zahteval, da mu mora ko-
alicija dovoliti popoten proračun in rekrute, 
čemur se pa Košutovci upirajo. Pogovori se 
pa se nadaljujejo. Ali bode iz te moke kaj 
kruha in kakšen bode, o tem je težko ugi-
bati. Na Dunaju je bil ogrski domobranski 
minister Bihar na avdijenci in tudi to sprav-
ljajo v zvezo s posredovanjem. Po deželi se 
pa nadaljujejo kravali pri zapriseganju novih 
velikih županov. V Segedinu, kjer je bivši 
poslanec Mihael Nagy imenovan za velikega 
župana, so bile tako hude rabuke na ulicah, 
da so žandarji streljali ter so ranih štiri 
ljudi. V Satoralja Ujhelvju, kjer je pomejni 
grof Pallacivini veliki župan, so odpravili 
podžupana Dakuša, ki se upira novemu ve-
likemu županu, z brahialno silo iz urada. 
Peštanski municipij, ki je doslej pobiral pro-
stovoljno vplačane davke, ali jih ni oddajal 
vladi, hoče uložiti šest hranilničnih knjig, vsako 

ki je kapal na bledo čelo rešenega dekleta. 
Ej, da bi le kdo prišel, ki bi se ž njim iz-
menjal pri delu. Ali nihče se ne prikaže. 
Morda je bolje tako. Samo malo jato vrab-
cev prititi od mlina in blebetavi ptiči si 
ščabljaje pripovedujejo svoje misli. „Čiv čiv, 
glej glej, no, kaj še, kaplan!“ — „Kaplan 
pa dekle, pa mlado dekle» — „Lepa reč, 
lepa reč, res — grem sosedi povedat — 
povedat — poveda — “ Glej, glej, kakšne 
meče ima — debele, debele — Cenka ima 
lepe, lepe — lepe kakor vrabec — Cenka 
se ženi — se ženi.“ — „Se ženi? Kdo pa 
jo snubi? Kaj, Miha? Kaj, Janez? Kaj, Jur-
ček?“ — „Ej, Pepe, da Pepe.“ — „Kaj 
Pepe? Cenka ima Miha rada, Janeza rada, 
Jurčka rada —kuukal skozi okno.“ — „Jaz 
tudi — jaz tudi — skozi okno — Cenka 
debela, Cenka debela------ “. Naenkrat pa
poskoči mačka, Cenkina ljubljenka, iz trave 
in s hitrim skokom pograbi preglasnega 
brbljavca pa ga raztrga z zobmi. Ustrašeni 
odlete ostali, zabavljajo pa še dalje: „Cenka 
debela, Cenka debela, Miha, Janez, Jurček, 
pa tudi kaplan — no, taka reč, nič prida 
ljudje!“ . . .

Že dvakrat jc slišal kaplan, da je ura 
bila na bližnjem zvoniku; in še ni bilo 
znamenja, da sc povrača življenje. Roke so

mu bile že težke kakor svinec. Ali dokler 
more, hoče izdržati. Kaj ga ni dekle v zad-
njem trenotku klicalo, naj ji pomaga? „Jo-
žef!“ je bil njen zadnji vzklik. Mar ga je 
videla? Odkod je vedela, da mu je ime 
Jožef? Ali ga je poznala? Pogledal ji je v 
lice, ali bilo mu je tuje, popolnoma tuje. 
Nikakor se ni mogel spomniti, da bi jo bil 
že kdaj videl. A lepo je bilo to lice še v 
smrti. Toda kaj je to? Ali se ne pojavlja 
rdeč odsvit na obrazu? Ali ni belina na 
prsih bolj živa? Elipoma pozabi, da je sam 
utrujen pa nadaljuje svoje delo. Zaman. 
Torej je bila tista rdečica le slepilo? A 
sedaj — vzdih, da se ga komaj sliši — 
ustnice trepečejo. Tudi kaplanovo srce tre-
peče veselja. Človeško življenje ugrabljeno 
smrti! Še bolj marljivo nadaljuje reševanje. 
Kmalu opazi, da začno prsi nezavestne že 
delovati z lastno močjo in njegova roka 
začuti slab utripaj žile. Novo znamenje živ-
ljenja — „Jožef“ so dahnile njene ustnice. 
Kako more vedeti, da je on tukaj? Videti 
sc ne more, trepalnice ima zatisnjene; še 
le črez nekaj časa odpre oči, ki pa gledajo 
še srepo, kakor mrtve v daljavo.

Kaplan privzdigne malce njeno telo in 
ga uravna tako, da ga oživljajoči solnčni 
žarki popolnoma zadenejo. Kar je začel



na milijon kron, pri sodišču; kor pa je 
pričakovati, da nobeno sodišče ne sprejme 
teh vlog, hoče municipij rekurirati do naj-
višje instance, potem pa noče več sprejemati 
prostovoljnih davkov.

Kraljevski princ o splošni volilni pra-
vici. Ko je bil zakon o novi volilni praxici 
za Bavarsko v nemški gosposki zbornici, se 
je oglasil tudi bavarski prestolonaslednik princ 
Ludwig za besedo. Iz njegovega zanimivega 
govora, ki je značilen tudi za avstrijske raz-
mere, posnamemo po «Frankfurter Zeitung» 
sledeče stavke: «Vsa specialna vprašanja so 
sedaj izgubila veljavo in gre se samo za to. 
ah hoče zbornica dižavnih svetovalcev (nemška 
gosposka zboinica) razbiti zakon, ki ga je spre-
jela zbornica poslancev, ali ne. Merodajno 
je zame, da želi cela dežela izpremembo ob-
stoječega volilnega reda in da se je izrekla 
zanjo v ogromni večini . . . Srečne se lahko 
cenimo, da obstoji za nemški dižavni zbor 
volilni zistem, s katerim je največji del pre-
bivalstva zadovoljen. Pogledati je treba le 
inozemstvo in zlasti tiste dižave, v katerih 
so umetni volilni zistemi, ki nasprotujejo čutu 
pravičnosti velike mase prebivalstva. Da bodo 
taki zistemi še dolgo obstajali, dvomim. Lahko 
je mogoče, da jih bodo nadomestili radikalni 
zistemi. Volitve dajejo po mojem mnenju 
praviloma takrat pravo sliko mišljenja vsega 
prebivalstva, ako je volilna pravica splošna, 
enaka, tajna in direktna. Na Bavarskem je 
pravzaprav že sedaj splošna, enaka in tajna 
volilna pravica. Direktne volitve in postavno 
razdelitev okrajev naj pr nese novi volilni 
zakon. Dežela je pri zadnjih volitvah jasno 
pokazala svoje mišljenje. Da gosposka zbor-
nica pritrdi zakonu, je v interesu dežele, ki 
-drugače re doseže miru, pa tudi v interesu 
gosposke zbornice, ki s tem samo pridobi 
ugleda . . »

Krvava ironija je, da včasi kraljevski 
princi govore bolj, demokratično, kakor ljudje, 
ki se ponašajo s svojimi demokratičnimi in 
svobodomiselnimi nazori.

Nemški državni kancler knez Bfilow 
je prišel v državnem zboru v hudo zadrego. 
Neki rezervni častnik je bil odslovljen, ker se 
ni hotel dueli:ati s človekom, ki ga je raz-
žalil. Radi tegaje interpeliral poslanec Roer en 
vojnega ministra v. Ei n em a. Dotični častnik, 
dr. Feldhaus, je predložil svojo zadevo čast-
nemu svetu in brigadni zapovednik je naložil 
temu svetu, naj varuje drja. Feldhausa. Toda 

famozni častni svet je izrekel, da Feldhaus 
ni vreden, nositi častniško sabljo. Vojni mi-
nister v. Eine m a je odgovoril na interpela-
cijo, da je cesar Viljem I. dejal, da tistih 
častnikov, ki lahkoumno žalijo svoje tovariše, 
ravno tako ne bode trpel v vojski, kakor 
tistih ne, ki ne znajo braniti svoje časti. To 
velja tudi danes na Nemškem ravno tako, 
kakor v Avstriji in na Francoskem. Kar se 
tiče pregrehe proti božjim zapovedim, naj se 
prepusti posamezniku, ki poseže po dvoboju, 
da obračuna s svojim bogom. Častniški zbor 
ne more trpeti v svojih vrstah človeka, ki ne 
bi bil pripravljen, nastopiti z orožjem za 
svojo čast.

To izjavo, ki jo je v. Einem a pječital. 
mu je vročil kancler knez Bülow. Pro- 
vzročila je silno razburjenost in mnogo govor-
nikov se je oglasilo, ki so vehementno pole-
mizirali z ministrom. Bebel je v sijajnem 
govoru dokazal, da tepta vlada sama zakone 
in da višji sloji niti svojih predsodkov ne 
morejo zapustiti. Kenclerja pa bi bilo treba 
obtožiti po § 110, ker javno ščuje na nepo-
korščino proti zakonom. Minister Einema 
se je skušal zagovarjati, pa ni imel sreče.

Na Angleškem se vrše ravnokar nove 
volitve za parlament. To je gigantiČna borba 
med konservativno in liberalno stranko in 
nesreča je na strani konservativcev. Cham- 
berlainova colninska politika je popol-
nemu poražena, bivši ministrski predsednik 
Balfour je propadel, sedanji ministrski 
predsednik Ca mpbell-Bannerm a n jev 
Stjrlingu izvoljen soglasno. Angleški liberalni 
časopisi pravijo, da je to največji politični 
preobrat izza leta 1832. in reči se more, da 
imajo prav. Kajti o trgovinski politiki z vi-
sokimi colninami ne more biti več govora, 
imperializem je dobil hud udarec, Irčanom 
pa se pojavlja upanje večje svobode. Sedem-
desetletni Chamberlain, ki je začel svojo 
politično kariero kot radikalec, pa se je po-
zneje prelevil v liberalca in je končno pre-
skočil v konservativni tabor, nima nobene 
stranke več, v kateri bi mogel igrati veliko 
ulogo in težko ni razumeti, da je Balfour 
plakal. ko je izvedel, da je propadel.

Do 14. t. m. zjutraj je bilo znanih 58 
volilnih izidov. Do tistega časa je bilo iz-
voljenih 45 liberalnih poslancev, ako se ra-
čuna med nje 8 delavskih kandidatov, potem 
12 unionistov in 1 unionistični pristaš svo-
bodne trgovine. Liberalci so pridobili 18, 

Zato že ne sme pustiti tukaj, kjer bi jo 
našli ljudje, kadar se vrnejo iz cerkve, pa 
bi lahko uganili, kaj se je zgodilo. Pa kaj 
ni bilo nevarno, da poišče vnovič smrt v 
vodi, ako jo zapusti samo?

Ali kaj naj stori? Mar naj pokliče ljudi? 
To bi bilo ravno tako, kakor da obesi na 
veliki zvon poskus samomora. Ako ji je 
sam rešil življenje, ji mora tudi sam rešiti 
čast. Šele sedaj je opazil, da je samo na 
pol oblečen. Moral je poiskati suknjo; tedaj 
se je spomnil na svoj raj, na puščavo. Tako, 
tako pojde, to je najbolje.

Najprvo je poiskal črevlje, ki so ležale 
prav blizu, tik kraj potoka. Obul jih je. 
Potem je vprašal dekle, ki je ostalo od 
smrti, da lahko gre. Poskusila je vstati, a 
takoj se je zgrudila brez moči. Ali moralo 
je biti. Z mladostno močjo jo je vzdignil 
in šlo je. Seveda počasi; moral jo je bolj 
nesti, kakor voditi, ali vendar sta se uda- 
ljevala bolj in bolj od neugodnega prostora. 
Črez pečine seveda ni mogla tako urno, 
kakor je poprej skakal kaplan; morala sta 
poiskati daljšo pot okrog. Najprej sta prišla 
črez brv brez ograje. Tu je moral zopet 
toplo telo čvrsto pritisniti k sebi, ako ni 
hotel, da prideta zopet oba v nevarnost in 
ne vtoneta. Srečno sta prelezla brv — srečno

delavski kandidatje 4 nove mandate. Na de-
lavske kandidate je odpadlo G3.692 glasov, 
vtem ko so jih dobili leta 1900 samo 20.731’ 
Torej vsekakor velik napredek.

Švedski parlament je začel svoje zase-
danje. Otvoril ga je kralj Oskar dne 15. t. m. 
s prestolnim govorom, v katerem je dejal, 
da so sledili nevarnim dnem lanskega leta 
mirnejši časi in da so odnošaji z drugimi 
državami zadovoljni.

Rusija.
Tako živahno pač ni več poročanje iz Ru-

sije, kakor je bilo v zadnjih tednih ; ali to 
vendai ni dokaz, da hi se bil v državo res 
že povrnil mir. Da revolucija v glavnem po-
menu besede še ni in še ne more biti kon-
čana, je pač zelo naravno. Revolucija, ki po-
meni temeljito izpremembo glavnega reda, 
mora napredovati vsled svojih notranjih za-
konov; napredovala bode tudi takrat, kadar 
se snide gossudarstvennaja duma ter začne 
delovati. Mogoče, da bode v mnogih posle-
dicah takrat še bolj temeljita, kakor sedaj. 
Ali tudi krvava revolucija še ni končana; 
pred vsem ne v haitijskih pokrajinah, kjer 
imajo letski ustaši skoraj vso moč v svojih 
rokah, in sicer po mestih in po deželi. Dasi- 
ravno je poslala vlada iz Peterburga že razne 
čete nad Lete, vendar vojaštvo še ni mnogo 
opravilo. Pokazuje se pa tudi, da ima vlada 
res le malo zanesljivega vojaštva na razpo-
lago, kajti drugače ne bi bilo umevno, da 
pošilja proti ustašem iste mornarske bataljone, 
ki so se prav pred kratkim še sami puntali.

Iz Kavkaza so zadnji čas izostale vse 
vesti. Nekateri so to tako tolmačili, da je v 
Kavkaziji vse mirno. Sedaj se izve, da je bila 
to krvava pomota. Ondotni namestnik grof 
Voroncov Daškov je poslal dne 7. t. m. 
carju sledeče poročilo:

«Vsled pQpolnoma pretrganih zvez med 
Kavkazem in Rusijo in vsled vesti, ki so jih 
razširjali revolucionarji, je dobilo tukaj revo-
lucionarno gibanje novih moči. Ustaši so 
se polastili železnice, uredili so 
službo v lastnem interesu, organi-
zirali so splošne stavke in pregovarjali 
so tudi državne uslužbence, naj se pridružijo 
stavki. Nad mestom in okrajem Tiflis ter nad 
krajem, kjer gre železnica, sem razglasil 
vojno stanje. Našlo se je mnogo skla-

tudi za kaplana, namreč brez grešne razvne-
tosti. Sedaj sta bila na drugi strani in sta 
se morala povspeti na grič. Živa moč re-
šena se je krepkeje povračala, sigurneje so 
stopale noge in ko sta dospela v puščavo, 
je že lahko sama hodila.

Hvala Bogu, nihče ju ni srečal; sedaj 
je bila rešena tudi čast.

Drage volje mu je sledila v skrovišče. 
Tukaj ji je rekel, naj sede, kajti hoja jo je 
bila zelo utrudila.

Vprašal jo je, kako ji je ime.
„Lenka,“ je odgovorila.
„Tako, ljuba Lenka ; ostani tukaj, dokler 

se ti ne posuši obleka; jaz grem, pa ti pri-
nesem jedila, potem greš lahko počasi 
domov.“

„Domov — da, domov — na celem 
svetu nimam domovja. V vodi sem doma, 
v vodi. Kako pa sem prišla zopet iz vode?“

„Glej, videl sem, ko si padla notri, pa 
sem te hitro zopet potegnil iz potoka.“

„Zakaj si mi storil to? Tako ubogo, 
zapuščeno dekle, kakor jaz, nima česa iskati 
na tem hudobnem svetu. Jaz ne morem 
živeti in nočem živeti.“
bi] ■ „Ali glej, Lenka, tako ne smeš govoriti. 
Človeku, ki mu je bog podaril življenje, je 
dal tudi ta lepi svet in to je njegovo do-

kaplan, dokonča solnce. Črez nekaj časa 
stopi prednjo, tako da pade njegova črna 
senca nanjo. Celo telo ji vztrepeta. „Ali si 
ti hudič?“ so njene prve besede. In ko pade 
zopet svetla luč na njo, se ozre vsa začu-
dena. Kaj nisem v peklu? Ne, to ni pekel 
— to so nebesa. Bog me gleda, ali jaz ne 
morem prenašati njegovega blišča — gotovo 
si ti angelj varuh, ki me je odnesel v ne-
besa.“ Polagoma se ji povrne zavest in ona 
opazi, da ta človek z mokro obleko in z 
Tazkuštranimi lasmi le ne more biti angelj 
in ko še celo opazi, da je njeno gornje 
telo golo, potegne obleko skupaj ter za-
rode pokrije prsi z rokami.

* * * *
Življenje ji je kaplan rešil, sedaj jo pač 

lahko zapusti v miru. Toda ne, tega ne sme, 
popolnoma mora dokončati svoje delo. Še 
je bilo treba rešiti nekaj, kar velja največ 
izza življenja. Njeno čast. Nihče ne sme iz-
vedeti ničesar v poskušenem samomoru. 
Kdor se je hotel usmrtiti sam, ima za ljudi 
neizbrisno znamenje sramote na čelu. Boje 
se ga kakor človeka, ki ga je pekel preklel 
in obsodi, da se mora povrniti na zemljo. 
Otroci beže pred njim, stare ženske se kri-
žajo, ako ga srečajo. Celo v cerkvi se ljudje 
daleč umikajo, ako sede tak nesrečnik na klop.



dišč z bombami in zaprlo se .je mnogo 
agitatorjev. Vojaški vlaki vozijo. Nad pokra-
jinami Gori in Dušet, kjer je agrarno gi-
banje na novo oživelo, je razglašeno vojno 
stanje. V Dagestanu, Baku, Erivanu in Karsu 
vlada razmeroma mir. Stavka poštnih in 
brzojavnih uslužbencev je končana. Vse že-
lezniške in poštne postaje med Rostovom in 
Beglanom so dobile vojaške posadke.»

Kadar namestnik sam tako poroča, je pač 
jasno, da se ne more govoriti o miru. Počasi 
pa prihajajo vesti tudi iz drugih krajev, n. pr. 
iz Sibirije, kjer je železnica v rokah ustašev 
in kjer se ne more voziti nihče, ako nima 
pismenega dovoljenja od revolucijskega od-
bora.

Med tem išče namestnik ruske vlade, 
bivši finančni minister Kolovcev v Parizu po-
sojila, pa ga ne more dobiti, in sicer pravi 
francoska vlada, do katere se je Kolovcev 
najprej obrnil za posredovanje, da odklanjajo 
banke posojilo z ozirom na politični položaj. 
Poskusi ruskih oficielnih krogov, nasipati zu-
nanjemu svetu peska v oči, naj bi verjel, da 
ne pomeni revolucija nič in da gmotni po-
ložaj države ni trpel, so se torej tudi izjalo-
vili. Ako francoski bankirji ne zaupajo več, 
je to za carjevo vlado zelo bridko.

Jesenice.
Krasno priliko za študiranje obsto-

ječega volilnega «reda» dajejo sedanje pri-
prave za predstoječe občinske volitve na 
Jesenicah. Socialno - demokratična stranka se 
ni mešala vanje, ker sloni volilni red na sa-
mih privilegijih in zato je umevno, da je bore 
malo naših pristašev, ki bi imeli volilno pra-
vico za jeseniško občino. Direktno se nas 
torej divji jeseniški boj ne dotika, pač pa 
mora zanimati stvar vsakogar, kdor hočete 
izpoznati in razumeti notranjo vrednost in 
dušo sedanjega volilnega reda.

Malokdaj se lahko to lepo opazuje, da 
pri sedanjem zistemu sploh ne odločujejo 
volitve, temveč samo barantanje in preslep- 
ljevanje. kakor sedaj v Jesenicah. Odkar so 
se pokazale«* volitve na obzorju. je začela 
divja gonja in strastna agitacija, ne da se 
pridobi opravičene volilce za ta ali oni pro-
gram, temveč da si vsaka stranka umetno 
pripravi tla tako, da «mora zmagati». Bilo 
bi treba preveč prostora, ako bi hoteli ome- 

movje. Le oglej si ta krasni svet, poglej na 
jasno nebo, na visoke lepe gore, poglej 
cvetice, ki cveto tu okrog, vse to je naše, 
tvoje kakor moje.“

„Meni ne ugaja nobena reč na svetu 
več,“ je odgovorila Lenka in nevtolažen se 
ji je izgubil pogled črez planjavo. „Saj sem 
mislila sama, da je celi svet pravi raj. Če-
ravno nisem imela ničesar, kakor svojo 
ubogo obleko, vendar ne bi bila menjala z 
nobeno princezinjo. Vse se mi je smehljalo, 
vsaka cvetličica me je veselila, prepevala 
sem celi dan, da, da, svet je bil lep, ali 
odkar — odkar —

Hipoma je obmolknila in tudi kaplan 
je spoštoval njeno bol, kakor njeno tajnost. 
Usmiljenega srca je dejal:

„Ubogo dete, ubogo dete! Težko si mo-
rala pač trpeti, da ti je bila hladna voda ljubše 
domovje, kakor lepa solnčno topla zemlja.“

Kakor v odgovor so zadoneli z zvonika 
skoraj žalostni udarci zvona. Bilo je zna-
menje povzdigovanja pri svatovski maši. 
Takoj zatem so počili trije streli iz topičev 
in njih odmev je zahrumel naravnost v pu-
ščavo. Prestrašena se je Lenka zleknila in 
šele sedaj je zaplakala.

Kaplan, ki je vedel iz lastne dušobrižne 
izkušnje, da so solze v boli prvo znamenje 

niti vse posameznosti, ki so se zadnje me-
sece pripetile na Jesetrcah in ki so vse sku-
paj najkrutejša satira na pojem volilne pra-
vice. Samo nekatere naimarkantnejše mo-
mente hočemo izbrati, ki pa popolnemi za-
dostujejo za ilustriranje groteskne absurdnosti, 
ki tiči v obstoječi volilni «pravici».

Glavni boj na Jesenicah vodijo ondotni 
liberalci in klerikalci, vmes pa doni nepre-
nehoma gromovita fraza o varstvu slovenskih 
narodnih interesov, kijih ogrožuje tretji kon-
kurent, generalni direktor tovarne na Sivi, 
gospod Lukman baje kot predstraža Nemcev. 
Tako bi bile pravzaprav tri stranke, ki pa se 
v praktičnem reducirajo na dve, kar kaže, 
da sta Lukman in Zabukovec združena, če-
ravno so klerikalci navadno najbolj kričavi 
in frazasti nacionalisti.

Z delavskega stališča so vse te stranke 
enako vredne, „namreč vse skupaj nič. Niti 
od liberalcev, niti od klerikalcev, pa tudi od 
nemških nacionalcev nimajo delavci pričako-
vati ničesar. In zato lahko kot popolnoma 
nevtralni in neinteresirani faktor gledamo na 
to velikansko komedijo, vedoči, da bode tudi 
ta satira pospešila pogin privilegij, ki ne mo-
rejo voditi nikamor drugam, kakor do ab-
surdnosti, do splošne demoralizacije in do 
poloma.

Kaj nam kaže jeseniška slika?
Volilna pravica je odvisna od posesti, ki 

še projicira v davčnih knjižicah. Kdor pokrije 
toliko in toliko davčnega zneska, ima volilno 
pravico v prvem razredu, klor ga pokrije to-
liko in toliko, voli v drugem razredu. Tako 
pravi paragraf, a paragraf nima duše in tudi 
nikjer ni zapisano, da bi mo* * * * val imeti kaj 
smisla. Samo «pravico» ima. Ta pravica pa 
pravi na Jesenicah: Kadar je davčni znesek, 
ki vtemeljuje volilno pravico v prvem razredu 
pokrit, se vidi, da plača tvrdka Wutscher. 
Madile in dr. ves znesek za drugi volilni raz-
red. ergo ima samo ta tvrdka volilno pravico 
v drugem razredu. To se pravi: V drugem 
razredu se sploh ne voli, temveč ena firma 
imenuje enostavno vse odbornike. To preseda 
še zloglasno veleposestniško volilno pravico 
in privilegij virilistov. Da zastopa en poslanec 
pet volilcev ali pa le samega sebe, se še ko-
ličkaj razume, čeravno o pravici tukaj de 
faeto ni več govora. Ali da zastopa osem 
odbornikov eno samo tvrdko, to je popolno 
narobe svet. Proti temu tolmačenju zakona 
protestirajo. Toda bila bi velika škoda, ako 

tegnil iz vode. Morda bi te bili našli že 
danes, gotovo pa za nekaj dni v vodi, od-
nesli bi te bili v mrtvašnico, potem bi bila 
prišla sodnijska komisija, sami moški; tam 
bi te bili slekli in popolnoma gola bi ležala 
na mizi pri belem dnevu. Potem bi ti zdrav-
niki razrezali telo kakor mesar zaklanega 
prašiča.“

Dekletovo telo je zatrepetalo po teh be-
sedah, obenem pa jo je prvikrat prešinilo 
čuvstvo veselja, da lahko sedi tukaj, ne pa
da bi morala ležati mrtva in naga na mizi
v mrtvašnici.

„Ej, ako bi pomislili ljudje, ki si vza-
mejo življenje,“ je nadaljeval kaplan, „po-
sebno pa ženske, da jih bodo nage preisko-
vali in rezali, pa bi se jih največ že iz sramu 
ustrašilo samomora. Kajneda, Lenka, drugič 
ne storiš več tega,“ je končal z blagim, a 
resnim glasom.

Lenka mu je pogledala sedaj s svojimi 
modrimi očmi odkrito in iskreno v obraz in 
je rekla:

„Ne, prečastni.“
„Ali mi lahko obljubiš to pošteno in 

zagotovo?“
„Pri moji časti impri mojem zveličanju, 

nikoli več ne storim tega.“ 

blažila in najboljše hladilo za srčne rane, je 
prepustil Lenko dobrodejni samoti in je odšel, 
da poišče svojo, v naglici razmetano obleko. 
Iz razdalje posameznih kosov je opazil, kako 
hitro je bil tekel, in ko je sedaj gledal čez 
strmo pečino, preko katere je bil prej z ve-
likimi skoki hitel reševat, je komaj verjel, 
da je bilo mogoče preskočiti to strmino.

Ker je bila njegova srajca še mokra, ni 
takoj oblekel suknje in telovnika, temveč je 
nosil oboje s kolarjem v roki, pa se je po-
lagoma povrnil k Lenki. Začudena je pogle-
dovala s solznimi očmi časi njega, časi ko-
lar in črno obleko in končno je vprašala 
s stisnjenim glasom:

„Kaj si ti — kaj ste Vi — duhovnik?“ 
„No seveda, zakaj pa ne bi bil?« 
Rdečica jo je oblila in poskusila je zbrati 

obleko pred prsi.
„In ti — Vi ste me videli tako?“
Niti pogledati se ga ni prav upala, ko 

je rekla:
„Kako me mora biti sram sedaj.“
Kaplan pa ji je ogrnil rame s črno 

suknjo, tako da je bila popolnoma zavita 
vanjo.

„Glej, to mi ugaja, da si tako sramež-
ljiva in spodobna. Pomisli pa le, kaj bi se 
bilo zgodilo s teboj, ako te ne bi bil po-

bi protest kaj pomigal. Norosti se ne sme 
ublažiti niti oblačiti ali prikrivati; ostati mora 
gola, kakršni je v resnici, telaj se izpozna, 
da je res norost.

To je eno. Potem pa druga absurdu »st: 
V prvem rgzredu imajo volilno pravico častni 
občani. Za vladajočo stranko je to zelo pri-
jetno, kajti ta določba ji daje možnost, da si 
en »stavno vstvarja volilce. Kolikor ji manjka 
do večine, toliko imenuje častnih občanov in 
to je še bolj komodno, k »kor jemati volilce 
s pokopališča. Seveda je tudi s tem smisel 
volitev persifliran do skrajnosti, kajti volitev 
ima pač namen, da pokaže resnično razde-
litev rnoči v občini. Ce se pa lahko konstruira 
te moči, kakor se hoče, bi bilo bolje določiti, 
da imenuje o Istopajoči občinski odbor od-
bornike za prihodnjo dobo. Efekt bi bil enak 
in prihranilo bi se vsaj razburjenosti, stroškov 
in še marsičesa.

Ravno tako zanimivo je ime Lukman. 
Značilno je v tem boju, da se sliši nepre-
nehoma posamezna imena. «Zabukovec ne 
sme zmagati.» — «Premagati moramo Luk-
mana» — i. t. d. Volilci stoje popolnoma v 
ozadju, interesi občine, mase, vse je, kakor 
da so volitve samo zaradi dveh, treh oseb. 
Celo stranki izginjajo za temi posameznimi 
Imeni. «Lukman nam je ponudil kompromis; 
sprejel pa ne bode naših pogojev;» «Lukman 
pojde z Zabukovcem» — to so vsakdanje 
melodije. In nikomur ne pride na misel, da 
je občina vendar kaj druzega, kakor Zabu-
kovec, Klinar ali Lukman.

V to zmešnjavo pa štulijo — delavce. 
Malo jih je, ki imajo volilno pravico v tretjem 
razredu, ali — gre se za vsako dušo. In tako 
čitamo po časopisih in oklicih apostrofe de-
lavcem: «Lukman Vas hoče izrabiti za nem-
ške namene!» — «Samo liberalna občinska 
uprava Vas reši!» i. t. d. Ali razsodni delavci 
že vedo, da jih ne reši ne Lukman, ne libe-
ralizem, ne klerikalizem. In tud to vedo, da 
je le razmeroma majhen del njih interesov 
odvisen od občine, v kateri pa tudi tako 
dolgo nimajo pričakovati vpoštevanja, dokler 
ne bodo sami odločevali. Jesenice so pač že 
danes industrialen kraj in razvoj industrije še 
le začenja, delavstvo postane tukaj sčasoma 
najvažnejši faktor. Za to pa nimajo smisla 
vsi tisti, ki se danes pehajo za gospodstvo v 
občini.

Torej velja za delavce na Jesenicah za 
sedaj samo eno: Pustite razne krokarje, naj



•se prepirajo in naj barantajo, kakor hočejo, 
medtem pa pripravljati svojo organizacijo in 
jo utrjevati, da bodo imeli potrebno moč za 
lastni, neodvisni nastop, kadar pride čas, ki 
Jih pokliče in ki ni daleč.

Domače stvari.
„Slovenec“ bi rad izlezel iz blata. Pa 

ne pojde. Njegova bahava pisarija je pre-
dobro znana, da bi mu pomagala na noge. 
Naj se vrti kakor se hoče in naj očita kon- 
rfuznost komur hoče, resnica je, da je zatajil 
boj za splošno in enako volilno pravico, v 
tem ko je lani delal, kakor da je on edini 
pravi vodja in mentor tega boja. Vse, kar 
klobasa o politični stavki, je deloma jezuitska 
zofistika, deloma pa direktna laž. Socialni 
demokratje niso nikoli mislili, da bodo vodili 
klerikalce ali krščanske socialce, kakor se 
rajši imenujejo, za seboj, pa jih tudi nikoli 
niso prosili, naj gredo za njimi. Pač pa so 
klerikalci sami prihajali na vsak shod, ako so 
le vedeli, da se vrši, seveda s tajnim upanjem, 
da bodo tako kaptivirali socialne demokrate 
in jih vjeli v svojo zanjko. «Slovenec» še 
ne more prav nič izgovarjati; ako piše sedaj 
proti politični stavki, je to samo dokaz, da je 
dobil povelje, izpremeniti dosedanjo taktiko. 
Lani ni bil proti stavki — to je pribito. Ali 

•se njegovi čitatelji ne spominjajo več, s 
kakšno strastjo je zabeležil vsako napoved 
tega najskrajnejšega bojnega sredstva bodisi 

:z govorniškega odra, bodisi izmed uslužbencev 
mnogoštevilnih shodov? Gospod ŠLefe in 
drugi klerikalci so vedno govorili na naših 
shodih in nikoli niso rekli, da so proti stavki. 
To so bile situacije, v katerih je pomenilo ne 
zanikati ravno toliko, kakor pritrditi. Ali pa 
so morali ljubljanske klerikalce šele Kunschak 
in tovariši poučiti, da krščanski niso za stavko? 
Tudi to bi bilo jako klaverno izpričevalo za 
politični talent slovenskih Rimljanov.

Sedaj se pa tudi vidi, kakšen manever 
so nameravali s sklicanjem tistega shoda o 
občinski volilni pravici o času, ko je bila dr-
žavnozborska volilna reforma v največji ne-
varnosti. Z votlim grmenjem o stvareh dru- 
zega reda so hoteli odvrniti pozornost od 
glavne reči, pa še obenem glumiti najradi-
kalnejši radikalizem. Ali ptiča se pozna po 
perju. Prav kmalu pa ne bodo mogli odigrati
---------------   ■ - - ■ ' . ---------- - - —■ I

„Tedaj grem lahko mirno odtod. Za 
uro se povrnem, dotlej bode tvoja obleka 
suha. Prinesem ti jedi in kar je potrebno 
za šivanje, da si lahko popraviš obleko. 
Potem greš lahko v imenu božjem domov.“

Vzel je kolar okrog vratu in oblekel te-
lovnik. Tedej je iztegnila roki proti njemu, 
tako da ji je padla njegova suknja raz rame 

ma zemljo.
„Prečastni, tako usmiljeni ste bili z 

menoj!“ Oh, ostanite še trenotek. Živi duši 
se nisem tožila svoje nesreče. Niti pri spo-
redi si nisem upala povedati. Vam pa povem 
■sedaj vse, ker ste bili tako usmiljeni z menoj.“

Kaplan se je pripognil in ji obesil zopet 
•suknjo okrog rame, ki se ji je treslo od 
anraza.

IV.

S priprostimi besedami je Lenka pripo-
vedovala molčečemu duhovniku svojo bol.

Bila je stara pesem, ki se ponavlja dan- 
■madan in razliva vsaki dan nove srčne bo-
lečine nad ljudstvom.

Lenka je bila dete siromašnih staršev. 
Oče je bil tesar, ki je dobilo njegovih deset 
•otrok od njega več šib kakor kruha. Ona je 
bila najstarejša. Očeta je ubila greda, ko so 
znekoč postavljali strešilo. Malo, zadolženo 

podobne komedije, kajti drugič jim tudi tisti 
ne bodo verjeli, ki si doslej mislili, di znajo 
biti včas; tudi klerikalci odkritosrčni.

Ljubljanski krščanski socialci, ki ni-
majo svoje stranke, zopet manevrirajo, da bi 
nasuli delavcem peska v oči. Današnji «Slo-
venec» pripoveduje o nekakih sejah, kjer se 
je baje zopet sklenilo, da se ne uprizori po-
litičnega strajka, temveč ako bi se volilna 
reforma izpodrsnila, naj se — grozovito! — 
priredi protestne manifestacije. Ti ljudje bi 
torej naredili iz vsega teater in v tem, ko se 
delajo, kakor bi bili edini praktični političarji 
na Slovenskem, pokazujejo, da nimajo niti 
sledu kakšnega pojma o pomenu političnih 
sredstev. K vragu! Kaj pa je vredna mani-
festacija, ki že naprej pove: Sedaj se izpre- 
hajamo po ulicah, potem pa gremo domu 
spat. Ako hoče biti manifestacija kaj vredna, 
mora imeti vsebino. Ge se z demonstracijo 
pokaže, da je tukaj toliko in toliko tisoč ljudi, 
ki zahtevajo volilno pravico, se mora tudi 
povedati, kakšno moč ima tistih tisoč in tisoč 
ljudi, pa koliko te moči in kako so jo pri-
pravljeni porabiti, da dosežejo svoj cilj! Ako 
pa manifestacija nima tega namena, tedaj je 
švindel in značilno je, da krščanski socialci 
napovedujejo tak švindel. Njih izjavo proti 
štrajku je freba čitati, potem se vidi, da je 
tudi njih najnovejši «sklep», ki zahteva vo-
lilno pravico s samo trimesečnim bivanjem, 
ravno tak švindel. Zakaj pa ni dr. Krek po-
vedal tega na Dunaju? Tista konferenca je 
vendar soglasno sprejela resolucijo, ki jo 
je objavil »Slovenec». Na Dunaju je dr. Krek 
glasoval za šestmesečno bivanje domačih, za 
enoletno bivanje tistih, ki niso rojeni v vo-
lilnem okraju in če bodo danes krščanski so-
cialci v Ljubljani zahtevali reduciranje bivanja 
na štiriindvajset ur, jim ne bode nihče verjel, 
ker je vse skupaj samo prosta demagogija. 
Ali tudi tega političnega žonglerstva bode 
enkrat konec.

Za medvedovo kožo. Deželni zbor je, 
rakor znano, sprejel sredlog, naj vlada pied- 
oži načrt zakona o splošni in enaki volilni 
pravici tudi za deželni zbor. Prorokovati se 
seveda ne more, kako bode stvar rešena. Da 
bode treba hudih bojev, je precej gotovo. 
Veleposestniki so v deželnem zboru menda 
še odločnejši nasprotniki splošne in enake 
volilne pravice, kakor v državnem, ker tukaj 
ni gosposke zbornice, ki bi jim mogla slu-

žiti kot zadnje pribežališče privilegij; liberalna 
stranka je nezanesljiva, vsaj dr. Tavčar je še 
danes tako strasten nasprotnik splošne in 
enake volilne pravice, kakor je bil. Klerikal-
cem bi bila radikalna reforma pač koristna, 
gotovo pi ven lar ni, da bi ne sprejeli kak-
šnega kompromisa, ako bi imeli le sami dosti 
profita ol njega. Brez boja torej ne pojde. 
Delavci store gotovo svojo dolžnast, nikakor 
se pa ne motijo, da je deželnozborska vo-
lilna pravica še medvedova kože in da med-
ved še ni ustreljen. Zato tudi ne delajo ni- 
kakoršnih projektov glede kandidatur za pri-
hodnje volitve v deželni zbor. Seveda ne 
bodo spali za pečjo, kadar pride čas volitev, 
ali kože ne marajo deliti, dokler šo nimajo 
medveda. Drugega mnenja pa so narodno- 
napredni učitelji. Na občnem zboru deželnega 
slovenskega učiteljskega društva dne 28, de-
cembra je gospod Anton Grmek glasom 
«Učiteljskega Tovariša» predlagal, naj izreče 
zbor učitelju poslancu Jakliču za njegovo 
nekolegialno postopanje v deželnem zboru 
nezaupnico. Deželno učiteljsko društvo naj 
stopi v dogovor z narodno-napredno stranko, 
da da učiteljstvu pri prihod ljih volitvah en 
siguren mandat, ta mandat naj se izroči uči-
telju gospodu Ganglu. Najboljši bi bil id-
rijski mandat, zato naj stopi odbor v do-
govor z vodstvom socialno - demokratske 
stranke. — Predlog ni prišel na glasovanje, 
ker je politiškega značaja. Zanimiv je pa 
vendar. Gospod Grmek še niti ne ve, kakšen 
bode prihodnji volilni red za deželni zbor, 
pa že dela take diplomatične kombinacije. In 
javljajo se raznovrstna vprašanja. Da slede 
naši učitelji z malimi izjemami še vedno na-
ravnost slepo in z naj večjim samozatajevanjem 
liberalni stranki, o kateri vedo danes že naj-
večji politični otroci, da je bankrotna, je kar 
ginbivo. Da z Jakličem niso zadovoljni, se 
lahko razume, in da tistim, ki ne polagajo 
vsega spanja v štreberstvo, ne diši klerikalna 
stranka, ni nič čudno. Ali česa pričakujejo 
od liberalne stranke, ki ni storila ničesar za 
učiteljstvo, dokler je bila močna, sedaj pa ne 
more storiti ničesar, če bi tudi hotela? Mar 
mislijo, da se bode res posrečilo, galvanizirati 
tega političnega mrliča? Stranka, ki sploh 
nima več zagotovljenih volilnih okrajev, naj da 
učiteljstvu en siguren mandat! Odkod naj ga 
vzame? Menimo sicer, da stvar sploh ni tako 
nujna, kakor misli gospod Grmek. To ni de-

da je ne vznemiri, ji je položil, pač čuteč 
zoprnost v sebi, roko na glavo in je dejal 
usmiljeno:

„Ubogo dete!“
Pomirjena je Lenka nadaljevala:
„Da, ko sem priznala to Pepetu, je bila 

ljubezen pri kraju.“ Tedaj je morala izve-
deti, da vzame Cenko iz Gospojne. In si-
noči jo je kmetica izpodila sramotno iz hiše, 
ker je pripravila tako sramoto nad čestito 
družino. Sedaj je stala zunaj z malo culo, 
katero ji je kmetica še vrgla skozi vrata, ki 
jih je zaloputnila za njo. Ta cula v roki in 
otrok v telesu je bilo plačilo za osemletno 
delo.

Celo noč je hodila. Kam, ni vedela. 
Zjutraj je videla nekoliko kočij. Godci so 
igrali vesele napeve in na prvem vozu je 
sedel njen Jožef-ženin. Hitro se je še skrila 
za drevesom. Potem je pohitela za vozom 
in tako je prišla v Gospojno. Tukaj je vi-
dela Jožefa, ko je šel z nevesto v cerkev. 
Tedaj je zbežala, da mu zapusti spomin, ki 
ne pozabi nanj celo življenje. Pri mlinu je 
hotela skočiti v vodo in kedar pride nezvesti 
od svadbe, naj najde ogoljufano in zapu-
ščeno mrtvo v vodi. Dalje prih. 

hišico in kozo so prodali, mati je odšla 
daleč nekam v službo za hlevno deklo. Lenka 
je štela takrat deset let. Prišla je k boga-
temu kmetu v Brezovico, kjer si je morala 
takoj s težkim delom zaslužiti kruh. V šolo 
ni smela več hoditi, ali ob nedeljah je se-
dela pri Pepetu, edinemu kmetovemu sinu, 
ter se je učila ž njim. Vsako knjigo, ki jo 
je mogla dobiti, je čitala tolikokrat, da jo 
je znala na pamet; evangelij za vsako ne-
deljo je znala že tako dobro, kakor gospod 
župnik. Pepe je bil jako dober ž njo. Pri 
kosilu ji je dajal vedno večje kose in če je 
bilo žegnanje, ji je prinesel vsakikrat medeno 
srce. Vedno boljši je bil Pepe in ko je bil 
dvajset let star, se že skoraj ni mogla ubra-
niti njegove dobrote. Tudi ona ga je imela 
rada, lepega, krepkega fanta, ki so obračala 
ob nedeljah vsa dekleta oči za njim. Ali do 
pred pol leta je ostala pridna.

„Ti bodeš moja žena in nobena druga 
ne,“ ji je govoril vedno; tedaj ga je pustila 
končno v svojo izbo. Ko mu je nekaj me-
secev pozneje povedala, da ima dete pod 
srcem —

Nehote se je izvil kaplanu vzdih iz glo-
bočine prs. Mislil je na lepo človeško telo, 
ki ga je videl in ki ga je že omadeževal 
greh. Ustrašena ga je pogledala Lenka. Ali



mokratično, da bi moral vsak posamezni po-
klic imeti svojega poslanca in bilo bi prak-
tično tudi brezpomembno. Treba je le. da 
poslanec brez obzira na svoj lastni poklic 
zastopa interese vseh tistih, ki so ga volili. 
Naši učitelji, izvzemši jako skromno število, 
še niso prišli do izpoznanja, da se ločijo in-
teresi v sedanji družbi po razredih, ne pa po 
poklicih, in da so družabne razmere uvrstile 
tudi učitelje v delavski razred, pa naj se 
teoretično branijo, kolikor se hočejo. Že zato 
je absurdno, da služijo naši učitelji tako po-
hlevno liberalni, buržoazijski, posestniški 
stranki. Mi pustimo to vse. Radi bi imeli 
mandat. Toda zakaj ravno idrijski? Ker se 
tam ne more prezreti socialnih demokratov? 
Odpustite: Zakaj pa naj bi ravno socialni de- 
mokratje tam, kjer se ne more ignorirati 
njih moči, delali intrige liberalcem? Kaj go-
spod Grmek nikoli ne čita «Naroda», pa ne 
vd, da nihče ne napada tako podlo socialnih 
demokratov, kakor ravno liberalno glasilo? 
Če ga pa čila, bi pa moial razumeti, da bi 

se morali socialisti naravnost kastrirati, ako 
bi hoteli taki stranki pomagati do mandatov. 
Da bi bil kandidat učitelj, je čisto postranska 
stvar. Bil bi liberalec, to je glavno. Ako bi 
bil izvoljen, bi moral delati politiko dr. Tav-
čarja; prisegati bi moral na liberalni program, 
katerega sicer po trditvi «Narodovi» v praksi 
sploh ni. Nastopal bi proti delavstvu, proti 
demokraciji — in delavci naj bi ga, vedoč 
vse to. vendar volili? Ako je gospod pred-
lagatelj tako naiven, niso socialni demokratje. 
In končno bodi tudi povedano, da slovenski 
učitelji, zopet odštevši maloštevilne izjeme, 
še nikjer niso pokazali delavcem toliko na-
klonjenosti, da bi jim jo mogli delavci vra-
čati. Zato je bolje, da ne dele pred časom 
medvedove kože.

Nova orientna zveza. V francoskih ča-
sopisih se je objavil projekt, da se upelje 
novo ekspresno zvezo iz Pariza preko Italije. 
Benetek, Ljubljane in Zagreba do Belgrada 
in pozneje do Carigrada. In že čitamo, kako 
mnogo pridobi kranjska dežela, ako se to iz-
vrši, in kako se obogati slovenski narod. Hm. 
skeptični smo. Taka zveza bi bila prav lepa 
ali da bi Slovenci kaj pridobili od nje, bi 
morali imeti več podjetnega duha in več de-
lavnosti, kakor je pokazujejo. Kmalu bode go-
tova nova bohinjska proga preko Gorice pa 
do Trsta. Tudi ta odpre novo pot po Go-
renjskem. Ali so se pa naši ljudje kaj pripravili 
na to? Kadar bodo Nemci, Belgijci, morda 
Francozi sezidali nekoliko novih hotelov in 
drugih podjetij, začne zopet znano larnento 
o potujčevanju, a dokler bi bil še čas kaj 
storiti, se ne zgane nihče. Le tujska industrija 
bi pri nas lahko cvetela, kakor v Švici. A 
kdo naj hodi po gorenjskih gorah, ako cel 
dan ne dobi koščka klobase? Ogromni zakladi 
čakajo na industrijo, ki jih dvigne. Slovenski 
kapital pa spi in čaka, da bode lahko tarnal, 
kadar ga pretečejo drugi. — Ekspresne zveze 
in take reči so že lepe, ali dokler ne bode 
pri nas druzega duha, je ve zaman

Imenitno častniško zabavo so imeli v 
soboto zvečer v hotelu «Union». Laibaherica 
prinaša o tem navdušeno poročilo. Krasne 
dekoracije, elegantne toalete, koncert, ples, 
dragoceni šopki, damski darovi i. t. d. Pred 
božičem pa je izdalo zapovedništvo polka 
štev. 27 rezervatno zapoved štev. 362, ki pri-
poveduje, da so dolgovi častnikov pretečenega 
leta v posameznih častniških institucijah zelo 
narasli in pravi: «Uprava uniformiranja kakor 
tudi uprava Oversei fonda morata še danes 
urgirati razne častnike, ki so že davno izsto-
pili iz polka, naj plačajo svoje dolgove, v ne-
katerih slučajih se je moralo take zneske celo 
brisati na račun in na škodo častniškega 
zbora, ker jih ni mogoče iztirjati. Moja dolž-
nost je, preprečiti kaj takega za bodoče, radi 
česar bodem s strogostjo poskrbel, da popla-
čajo posamezni zadolženi častniki svoje dol-
gove v polkovnih institucijah. Na gaže čast-
nikov zabeleži ni zneski so se v pretečenem 
letu zvišali z okroglih 9000 na 15.000 kron. 
Neprenehoma dohajajo polkovemu zapoved- 

ništvu dovoljenja za eksekucije. Z obžalova-
njem moram torej konstatirati, da sem prišel 
do prepričanja, da se more nastopiti samo s 
strogostjo in s kaznimi proti temu naraščanju 
zadolženja. ki se ga da večinoma utemeljiti 
samo z lahkonmnim ravnanjem z dohodki in 
z lahkomiselnim življenjem. Razglašam torej 
na splošno znanje, da porabim za naprej vsa 
na razpolago mi stoječa sredstva, da ohranim 
posamezne častnike finančnega propada. Tudi 
ne prevzamem odgovornosti, da bi dal tako 
zadolženim častnikom z dopusti priložnost, 
da povečajo svoje dolgove . . . Vučetic, pol-
kovnik.» — Resnica je, da so častniške plače 
tako visoke, da jih akademično izobražen ci-
vilist v istih letih normalno nikakor ne doseže. 
In vendar ni nikjer razmeroma toliko dolgov, 
kakor med častniki. Vendar se nam zdi, da 
bi bilo napačno soditi, da so ravno častniki 
iz druzega testa. S strogostjo in s kaznova-
njem najbrže tudi gospod polkovnik Vučetic 
ne bode opravil mnogo. Napačna je v prvi 
vrsti vzgoja častnikov, pa tradicija, ki jim 
vceplja misel, da morajo z ozirom na svoj 
poklic, radi «dekoruma» nastopati povsod 
kakor grand seigneuri, pa dragocene navade, 
ki jih polkovnik s svojo gažo manje čuti, ki 
pa lajtnant.e lal.ko ruinirajo. Kazni pridejo 
navadno prepozno. In v enem samem polku 
se ne bode iztrebilo dragih šeg, dokler ne 
pride v cfli častniški zbor drug duh. Tistega, 
kar bi bilo najbolj treba za radikalno zbolj-
šanje, se seveda ravno merodajni krogi naj-
bolj boje: To je demokratiziranje častništva.

Pod imenom „Strokovna akademija“ se 
je ustanovilo v Ljubljani društvo, ki skuša 
obuditi domnevanje, da je socialno-demokra- 
tično. Društvo s tem dosti konfuznim na-
slovom prireja plesne šole in razne zabave. 
To je seveda dovoljeno vsakemu privatniku, 
nikakor pa se ne more dovoliti, da bi nosilo 
tako popolnoma privatno podjetje strankino 
krinko in zavajalo strankine pristaše. Kakor 
nam naznanja ljubljanska lokalna organizacija, 
ni «Strokovna akademija» ustanovljena niti 
soglasno ž njo, niti v soglasju s strokovno 
komisijo in ustanovitev tega društva naspro-
tuje strankinemu statutu, kakor tudi določbam 
strokovne organizacije. Njegove priredbe so 
torej zgolj privatne in nimajo socialno-demo- 
kratičnega značaja, kar naj sodrugi vzamejo 
na znanje.

Letošnja III. mednarodna maškarada 
bode dne 17. svečana- v prostorih starega 
strelišča.

Shodi.
Železničarski shod je bil v torek, 16. 

t. m. v Ljubljani v gostilni pri «Štajercu». Na 
dnevnem redu je bilo: 1. Koncesije železniš-
kega ministrstva in privatnih železniških uprav. 
1. Združitev organizacij na južni in na državni 
železnici. Predsednik je bil strojevodja sodrug 
Putz, zapisnikar pa sodrug Sorbek. So-
drug Putz je v kratkem omenil, kaj so že-
lezničarji dosegli pri zadnjem gibanju in česa 
niso. Potem je govoril sodrug E. Kristan. 
Preiskal je, kako je prišlo do zadnjega gi-
banja in je zaključil, da je na postopanje 
železničarjev uplivalo največ splošno gibanje 
delavstva za volilno pravico. Potem je ome-
nil, da je ostalo še mnogo opravičenih in 
skromnih želja neizpolnjenih, da pa se bode 
lahko še marsikaj doseglo, ako si železničarji 
učvrste svojo organizacijo. Končno je sprožil 
misel, naj bi se obe podružnici v Ljubljani 
in v Spodnji Šiški združili v eno. V debato 
je poseglo še več sodrugov. Predlog glede 
združitve je bil načeloma sprejet.

Shodi bodo:
V Trstu priredi mestni politični odbor 

jugoslovanske socialno-demokratične stranke 
ljudski shod v nedeljo dne 21. t. m. ob 
4. uri popoldan v «Društveni krčmi» pri Sv. 
Jakobu. Na dnevnem redu je «Stanje vo-
lilne pravice». Poziva se vse sodruge, naj

pridno agitirajo z ozirom na važnost dnev-
nega reda.

V Ljubljani je v torek, dne 13. t. m. ob’ 
8. uri zvečer javen železničarski shod 
v salonu restavracije pri «Levu» na Marije- 
Terezije cesti. Na dnevnem redu j^e «Zdru-
žitev organizacije državne in južne železnice>■„ 
Stvar je zelo važna, pa pozivamo železničarje 
z obeh železnic, naj pridno agitirajo in naj 
se mnogobrojno udeleže shoda.

V Spodnji Šiški je v petek, dne 26. t. 
m. ob 8. uri zvečer javen železničarski 
shod v salonu gostilne pri «Vodniku». 
Dnevni red: «Kakšne so koncesije železni-
škega ministrstva?» Vsi železničarji, ki so 
v svojih opravičenih upih prevarjeni, so vab-
ljeni, da se udeleže tega shoda in da agiti-
rajo m(d svojimi tovariši.

V Žalcu pri Celju je v nedeljo, dne 28- 
t. m. ob 3. uri popoldan ljudski shod z 
dnevnim redom: «Boj za splošno in enako 
volilno pravico». Vse sodruge se vabi, naj> 
poskrbe za mnogobrojno udeležbo.

Iz stranke.
Trst. V četrtek, dne 18. t. m. je v Trstu.' 

v delavskem domu konferenca zaupnikov mest-
nega političnega odbora jugoslovanske socialno- 
demokratične stranke. Dnevni red je važen«. 
Treba je, da se udeleže konference vsi za-
upniki.

Socialni pregled.
V trboveljskem revirju ) pride bržkone- 

do stavke. Družba se postavlja še vedno na 
svoje ekstremno stališče. Trboveljski rudarji 
dobe odgovor šele 15. t. m., ker je baje 
nekaj akcioharjev odsotnih, tako da ne morejo 
imeti sej. Za Hrastnik pa ti gospodje niso 
bili «odsotni». Hrastniški rudarji so dobili 
na svoje zahteve odgovor. Glavna zahteva,, 
da bi imeli delegatje rudarske zadruge posve- 
tevalni glas pri določitvi «gedinga», je od-
klonjena i. s. «ker bi to pomenilo določitev 
minimalne plače, kar se principielno ne more 
dovoliti». — Upamo, da bode organizacija 
omejila te principe dunajskih izkoriščevalcev. 
Določitev minimalne plače pomeni ravno 
konec brezmejnemu izkoriščanju in zato 
strah in grozo pri pijavkah . . . Glede pre-
moga je dovolila družba poleg «gresa» za 
zimo — 1 cel koš na teden režijskega pre-
moga. Mašinskemu osobju se je dovolilo, da 
se plače sukcesivno zvišajo, da dosežejo vi-
sokost trboveljskih plač. Zidarjem pa se je 
reklo, da bode vedno dovolj materijala na. 
prostorih, ki so v to svrho določeni. — Kakor 
se vidi, je vse skupaj prav malo Kaže se le 
ošabnost trboveljskih izkoriščevalcev in zato- 
pride bržkone do boja. Mi si ne želimo stavke,, 
ker vemo, da je tak boj težaven. Ali priprav-
ljeni smo na vse.

Umetnost in književnost.
Mučeniki. Pretečeni teden je praznoval' 

pesnik Anton Aškerc svojo petdesetletnico, 
katere so se spominjali skoraj vsi jugoslo-
vanski in tudi razni drugi slovanski, seveda 
neklerikalni listi. Nedolgo prej pa je izšla 
njegova najnovejša knjiga «Mučeniki» (v 
zalogi L. Schvventnerja v Ljubljani), ka-
tero smo že oglasili. In tudi o njej smo či- 
tali v slovenskih, hrvatskih in srbskih knjigah 
že raznovrstne ocene. Da jo je «Slovenec» 
obsodil kot navaden pamflet, ne pomeni nič 
111 knjigi ne bo škodoval njegov anatem. Zdi 
se nam pa, da so storili tudi mnogi svobodo- 
miselni listi pesniku slabo uslugo. Čudna je 
navada naše kritike: Ali tako grajati, da se 
knjigo popolnoma razmrcvari, ali pa hvaliti 
v nezmiselnih ditirambah. Eno in drugo je

*) Za zadnjo številko prepozno.



le malokdaj opravičeno. In to velja tudi za 
«Mučenike». Veselili smo se tudi na to 
knjigo, ker smo vedeli, da je snov zajeta iz 
velezanimive in za slovenski narod jako važne 
protiieformacijske dobe. Toda veselili smo 
se preveč, kajti Aškerc ni izvršil svoje naloge 
tako, kakor je bilo pričakovati od pesnika 
«Ahasverjeve himne noči», «Zaza», «Potresne 
balade» i. t. d. Da jo je spisal kdo drugi, 
bi lahko bolj milo sodili. Ali kakor zahte-
vamo r>. pr. od Cankarja kaj več, kakor 
od Jenka ali Krsnika, tako nas tudi od Aškerca 
ne more zadovoljiti, kar bi od marsikoga 
druzega mirno sprejeli. «Mučeniki» so zbirka 
.pesmi, ki jih je soditi že po njih naslovu. 
Knjiga bi nam morala razodeti, opisati, na-
slikati veliko mučeništvo, ki bi nas pretreslo 
v dnu duše. Tega velikanskega vtiska pa 
ne napravi in to je pesniški greli. Pač so v 
zbirki tudi tragični biseri; ali to ne zadostuje. 
Ako bi bil zbral Aškerc mesto 52 pesmi samo 
tiste, ki so v skladu z naslovom, pa bi bilo 
dobro. Ali če uvrščuje med mučenike Ada- 
mite, ne da bi nam pokazal tragike, ki je 
bila tudi v teh pojavih — da so jih zapirali, 
ni bilo v tem slučaju tragično — ako vme-
šava humoristične, skoraj površne verze vmes, 
je to tako na kvar stilu, da deluje naravnost 
neumetniško. In vendar imamo pred seboj 
pesmi, ne pa zgodovinskih sklic. Žal nam je, 
da je tako, kajti take površnosti delujejo tako 
neprijetno, da izgubi čitatelj včasi pravo raz-
položenje za čitanje drugih poemov, ki so v 
resnici krasni. Seveda se je pokazal Aškerc 
pogumnega pesnika. V našem farizejstvu je 
treba mnogo hrabrosti, da se zapoje slavo 
heretikom. A to ne zadostuje. Pogum ne 
more nadomestiti umetnosti. Sicer pa bi se 
človek lahko pošteno razjezil. Marsikdo, ki 
napiše pohvalno kritiko, da mu zmanjka iz-
razov za ekstatično veličanje, govori v ka-
varni tako zaničljivo o stvari, da ne more 
niti «Slovenec» nanesti več blata na kup. 
Prav tako je, kakor da bi nekateri hvalili iz 
hudobije. Kajti pesniku bi se gotovo mnogo 
bolje poslužilo, ako bi se povedalo resnico. 
In Aškerc menda še nekaj prenese. Kadar 
izda drugo zbirko, bode gotovo strožji sam 
s svojimi deli.

«Himno slovenskih heretikov» bi pripo-
ročili tudi tistim, ki kažejo pesniku najbolj 
profundno prijateljstvo. Heretiki niso bili 
samo protestantje; tudi na drugem kakor na 
religioznem polju jih je dosti. In Hren se 
imenuje včasi lahko tudi drugače. Sežigati 
biblije in postile na grmadah ni nič hujše, 
kakor preganjati ljudi zaradi njih političnega 
prepričanja, preterirati, tožiti, obsojati, jemati 
ekzistenco. Morda je danes še več Hrenov 
med nami, kakor jih je bilo takrat; nekateri 
se imenujejo katoličane, nekateri pa tudi 
drugače. In to je za pesnika pač največja 
bol: Piše in piše, vso svojo strast, vso lju-
bezen in vse opravičeno sovraštvo vloži v 
svoje delo. In ljudje čitajo, hvalijo, ploskajo, 
pa gredo in — delajo ravno nasprotno kakor 
je pesnik pisal. Brezuspešno! . . .

Knjiga vsekakor zasluži, da se jo čita. 
Nekatere pesmi je treba tudi po večkrat pre- 
čitati, potem se najde marsikatero lepoto, ki 
ostane skrita pri prvem branju. Sploh je v 
zbirki dosti lepega in če bi bil Aškerc zbral 
samo to, bi bila knjiga še vedno dosti debela. 
Slika na platnicah se pa ni posrečila.

Slovensko gledališče. Iz gledaliških krogov 
nam pišejo: Kakor vsako leto, se je poka-
zalo tudi letos, da se more vzdržavati red 
m točnost v funkcioniranju ensambla pri 
slovenskem gledališču le dva meseca, potem 
Pa je začne anarhija. Vzlic temu, da vlečejo 
naši igralci šest mesecev gažo in šest mesecev 
sustentacijo, hoče delati večina z vnemo le 
dva meseca; potem pa začno drug za drugim 
«marodirati» in popuščati. Le malo je med 
njimi izjem, ki so vestne vso sezono. To 
dejstvo opažamo najmanje že 5 let. Tako 
smo imeli en cel mesec le dve opereti in 
nekaj starih dramskih repriz; nove opere in 
nove drame pa ne moremo dočakati. Zadnji 
čas je, da se nastavi pri našem gledališču 

ravnatelj z vsem disciplinarnim pol-
nomočjem in naj večjo avtoriteto! 
Opustiti pa se mora ali opera ali opereta, 
ker za vzdržavanje obeh ni sredstev. Boljše 
manj, a to dobro, kakor vse za nič! — Za 
mesec februar se obljubljata dve izvirni 
dramski deli: Jakoba Dolinarja burka Ci-
gani» in drama «Starostova hči» E. Kri-
stana. Žal, da je usoda teh dveh del zopet 
v rokah naših igralcev! Ali naj kondoiiramo 
že vnaprej ?

Najnovejše vesti.
Faliéres — predsednik republike. Ver-

sailles, 17. jan. Fallieres je s 449 glasovi iz-
voljen za predsednika republike. Da ume rje 
dobil 371 glasov. 28 glasov je bilo razcep-
ljenih, 1 listek je bil prazen. Vladna doba 
novega predsednika začenja 18. svečana in 
traja 7 let. Proklamacija volilnega uspeha je 
bila sprejeta z burnim odobravanjem.

Volitve na Angleškem. London, 17. jan. 
Do danes opoldan je bilo izvoljenih 128 li-
beralnih, 40 nacionalisičnih, 3Ó neodvisnih 
delavskih kandidatov in 52 unionistov.

Državni zbor. Dunaj, 17. jan. Zbornica 
poslancev se snide 30 januarja.

Ogrske reči. Dunaj, 17. jan. Baron 
Fejervary je bil ob 11. dop. na avdienci, 
ki je trajala poldrugo uto. V ogrskem poli-
tičnem položaju se ni nič izpremenilo.

Ruske reči. Kijev, 17. jan. V židovskem 
okraju Podol je policija med službo božjo 
obkolila sinagogo in je zaprla vse navzoče. 
V sinagogi so dajali polpore najsiromaš- 
nejšim prebivalcem, ki so bili pri zainjih pro- 
tižidovskih kravalih uničeni. — V čemanski 
okolici so izbruhnili resni agrarni nemiri. 
Kmetje so zažgali sladkorne tovarne in so 
ujeli upravne uradnike.

Samara, 17. jan. Vsled eksplozije so 
prišli tukaj na sled tajni tovarni za bombe.

Pensa, 17. jan. Generaltajtnant Lis-
jak o w ski j, zapoveJnik 78. pešpolka, je bil 
dne 15. t. m. na ulici ustreljen. Napadalec 
je pobegnil.

Odesa, 17. jan. Vrše se priprave za vo-
litve v gosudarstveno dumo. Najmočnejša 
stranka so tukaj konstitucionalni demokratje.

Listnica uredništva.
Miren: Prihodnjič. —Solkan: V tej 

številki premalo prostora. Zato prihodnjič. 
— Nadaljevanje članka «Delavska politika» 
zaradi pomanjkanja prostora prihodnjič.

Strokovni pregled^
Štrajk ali pasivna rezistenca.*)

*) Stvar je jako aktualna n dobro bi bilo, ako 
se udeleže debate voditelji naših večjih organizacij, 
zlasti rudarski zaupniki.

V Svojem emancipijskem stremljenju rabi 
proletarijat vedno nova sredstva razrednega 
boja. V vsaki fazi svojega razvitka predrugači 
kapitalizem svoj sestav in odpor oziroma na-
skok na spremenjeno formo izkoriščanja se 
mora prilagoditi novim razmeram. Mlademu, 
napol razvitemu kapitalizmu. vezanemu še 
na malo obrtnijo, odgovarja delavniški štrajk ; 
razvitejšemu večja, čeprav še lokalna stavka; 
karteliranemu kapitalizmu pa generalni štrajk.

Vkljub temu pa je bil doslej princip stro-
kovnjakov razrednega boja: stavkaje sicer 
zadnje ali končno tudi edino radi-
kalno orodje delavstva. Boljše pogoje 
svojemu obstanku pridobi delavec mirnim 
potom ali na s silo. A socializem je že raz-
jasnil krščansko dobrohotnostkapitalista in ostali 
smo neverni Tomaži, kadar se nam je pela 
velepesen kapitalistične ljubezni do «brata 
delavca». Peticije, prošnje, deputacije in ves 
aparat milostnega tehtanja zidajo ravno na 
pesek te dobrohotnosti. Skozi kapitalistično 
deželo se pa ne pride s klobukom v roki. 
Ostane tedaj le pest — štrajk.

A tudi za štrajk se je kapitalizem že 
pripravil. Podjetniške organizacije postajajo 
vedno boljše, karteli vstvarjajo bogate re-
zervne blagajne, s katerimi se ne morejo 
meriti pritlikavski stavkini fondi organizacij. 
Pogodbe med producenti in kupci imajo 
splošne klavzule, ki določajo za stavke iz-
jeme. In kaj je koalicijski zakon druzega 
kot vrv za delavce ?

Treba je torej misliti na novo orodje. 
To novo so našle posamezne stroke v t. zv. 
pasivni rezistenci. Priznati se mora, da 
so dosegle nekatere stroke s tem novim 
orožjem znatne izboljške. Naravnost obču-
dovali smo gigantski boj železničarjev in ele-
gantni nastop tiskarjev. Nova taktika se je 
obnesla. Ali generalizirati ne smemo in tudi 
rezistenci ne vpijmo brezpogojno «hozijana». 
Z rezistenco so zmagale stroke, ki imajo 
stalno plačo. Kdor zasluži 3 K, kadar je 
priden in zopet 3 K, čeprav dela v najpo-
časnejšem tempu, rabi lahko rezistenco. Pri 
akordnem delu pa je to izključeno, 
ker je od delavčeve pridnosti odvisna visokost 
njegovega zaslužka.

Kaj je z rudarji? Zagorski sodrugi so 
prišli do zaključka, da bi v eventualnem boju 
radi sedanjih zahtev rabili rezistenco in ne 
več štrajkali. Jaz za svojo osebo si to težko 
predstavljam. Posamezni oddelki v rudokopih 
dobe sicer stalno plačo. Pri «bremzah» bi 
bila rezistenca lahka stvar. Ali glavni delavec 
je v rudokopu kopač (Häuer). Vsa druga dela 
so le pomožna; ako kopač vstavi, stoji se- 
peracija, stoje zavori in mašine, morajo vsta-
viti vozniki (lauferji). «fördrerji» in vsi drugi. 
Kopač' pa nima stalne, plače, temveč stoji v 
«gedingu» (akordu). 0.1 njegove pridnosti, 
— seveda tudi od primerne določitve «ge- 
dinga» od strani prometnega vodje — je 
odvisna visokost zaslužka. Res je torej, da 
bi se omejila produkcija promoga pri rezi-
stenci — kakor je sodrug Čohal izračunal 
od 40 na 10 vagonov (v Zagorju) — ali rav- 
notako res je, da bi rezalo to orodje v naše 
lastno meso.

Edini argument proti mojemu mnenju 
bi bila minimalna plača. Sodrug Čobal je 
omenil tudi na zagorskem shodu dne 31. 
p. m., da je zavezana družba plačati najmanje 
K 2T0. O tem se da torej debatirati. Jaz 
trdim, di nimamo doslej nikakršne garancije 
za tak «grundlohn». V odgovoru za hrast- 
niške zahteve pravi družba: «Die Forderung 
. . . würde die Einführung des garantierten 
Minimallohnes von 3 K bedeuten, was grund-
sätzlich nicht zugestanden werden kann.» 
Torej «grundsätzlich», iz temeljnih, principi- 
elnih vzrokov ne priznajo dunajski judje mi-
nimalne plače. V zahtevah dne 8. prosinca 
1906 so trboveljski rudarji tudi zahtevali, da 
naj se «geding» tako postavi, da zamore 
kopač zaslužiti srednje 3 K. Odgovor je bil, 
da je «ohnehin so», kar ne odgovarja resnici.. 
Na seji lokalnega odbora z dne 20., 22., 24. 
februarja je izjavil direktor Teunhert tudi, 
da je «ohnehin so», ampak takoj je rekel: 
«Ne garantiram, da bi vsak kopač moral 
3 K zaslužiti.» Res je torej, da so gotovi do-
govori, ki določujejo omenjeni najmanjši za-
služek 2T0 K, akoravno smo v zadnjem času 
v Trbovljah celo slučaje doživeli, ko se niti 
te klavrne določbe ni upoštevalo. Sicer je pa 
ta določba iluzorična, ako družba v eni sapi 
ne prizna sploh nobene minimalne plače. 
Utemeljen torej s tein še ni ugovor proti 
stavki in zagovor rezistence.

Vzemimo pa, da je minimalni zaslužek 
K 2T0 gotovi nepremakljivi temelj. Družba 
bi sicer pri izbruhu rezistence rekla, da velja 
ta teme'j le za normalne čase in noben vrag 
jc ne more siliti, da plača za ničevno delo 
goldinar. A vzemimo, da bi to storila. Na 
nekalei ih številkah bi postavila visok «geding» 
in gladni rudar, ki mesece dolgo ni dobil vi-
narja razven «fasunge» iz magacina, naj bi 
rabd rezistenco? Morda, ko bi imeli med ru-
darji same organizirane sodruge. Slovenski 
rudarji imajo sicer najboljšo organizacijo v 
Avstriji (18%); ali to je natančno pregle-



dano tiboveljska slika. Za Trbcvljc računamo 
lahko 1000 dolto organiziranih sodiugov. 
ako cdštejtmo nezanesljive ludarje. «čakovce» 
itd. Ali Zagorje, ki ima tudi procentualno 
manj članov? In Labinj, ki momentanno 
sploh ni stavil žrtev? In Kočevje, kjer splrh 
ni organizacije? Tri četrtine rudarjev je ne-
organiziranih. In ravno rezistenca je nesmi-
selna brez organizacije. Kak štrajk se še p< - 
sreči brez organizacije, rezistenca pa nikdar. 
Naši nasprotniki bi šuflali, da bi se kar ka-
dilo. najzanikc rnejšl bi z dobrim «gedingem» 
veliko zaslužili, dežurno delo bi cvetelo in — 
po trboveljsko povedano — knapr bi se le 
«spufali».

Pa še nekaj! Kakšne stavke, oziroma 
kakšni mezdni boji so uspešni? Stavka mora 
biti kratka in v pravem hipu pričeta. Dolge 
stavke so skoraj vedno izgubljene ali končajo 
le z malimi dobitki. Poglejte zadnji nabre- 
žinski štrajk, ljubljansko zidarsko stavko itd.
V kakem razmeiju stoje žrtve in uspehi?
V sezoni pričeti štrajkati ja končajo v par 
dneh z velik;mi uspehi. In pasivna rezistenca 
ni nič druzega kot podaljšanje Slavkinega 
časa, to je: j ovc Čanje bede, trpljenja in 
zmanjšanje upov na zmago.

Reklo se bode: rezistenca je nekaj go-
tovega, zanesljivega, stavka pa vedno špeku-
lacija. Ravno zate se mora pa pregledati 
in v pravem hipu udariti. Vzemimo sedanje 
okolščine trboveljske družbe. Sezona je tu. 
zadnji prah premoga so pomedli iz skladišč, 
zima se bo pravzaprav šele pričela, družba 
je preme g izdatno podražila, — torej? Ali 
naj pustimo to krasno priložnosti in čakamo...? 
Potem smo tako modri kot ljubljanski ko-
misar Lešek, ki je priporočal zidarjem, naj 
stavkajo — v jeseni. Ali naj pričnemo zdaj 

z rezistenco? En mesec jo bomo upeljavali, 
drug mesec jo bede diužba izdržala in tretji 
mesec pride pcmlad, skladišča se napolnijo 
in za eno leto smo zopet na suhem . ..

Še enkrat torej: Rezistenca v rudnikih 
je nemogoča; ker služijo kopači v «gedingu», 
ker podaljša bojni čas. ker potrebuje vzorne 
organizacije, ker je veliko težje uresničiti, ker 
ni določba o minimalni plači nič gotovega 
itd. — To je moje trdno piepričanje in ko-
likor mi je znano, tudi prepričanje starejših 
rudarskih zaupnikov.

V rudokopih ne bode izpodrinila pasivna 
rezistenca starega bojnega sredstva: štrajka I

Karel Linhart.

Iz trboveljskega gibanja. Na občnem 
zboru trboveljske podružnice rudarske «Unije» 
dne 7. t. m. je podal podružnični tajnik 
sodrug Linhart poročilo delovat Ja od 7. 
oktobra do 1. januarja. Prva naloga taj-
ništva je bila, pomiriti po Mlakarjevi aferi 
razburjene duhove. Lahko se konstatuje, da 
se je to posrečilo: organizacija ni nazadovala, 
temveč lepo se je razvila in celo povišalo 
število svojih članov. Cela vrsta nasprotnikov 
je došla v društvo in tudi najzanikernejši 
«čakovci» (indiferentneži) so se pričeli orga- 
nizovati. Napredek se čuti v Trbovljah, zlasti 
pa v Hrastniku, kjer je zadnji štrajk vzbudil 
duhove. Tajništvo je izvrševalo svojo nalogo, 
zlasti po javnih društvenih shodih (t. zv. dis- 
kuzijskih večerih), ki so se vršili vsak teden 
po 1 ali dvakrat. Poleg tega so se vršili 3 
večji ljudski shodi in 2 ženska shoda ter 4 
zborovanja cementnih delavcev. V Hrastniku 
so bili 3 javni shodi, h katerim je šteti še 
2, ki sta se priredila za časa zadnje stavke 
Poleg tega se je vršila cela vrsta sej lok. od-
bora, zadruge, predstojnikov brat, skladnice, 
odbora podružnice, akcijskega odbora 20 mož 
in drugih korporacij. Ker tajništvo ni revirno, 
temveč podružnično, oz. politično, je razvilo 
svoje delovanje tudi na političnem polju. 
Omenimo zlasti velike demonstracije za vo-
lilno pravico, ki so imponirale celo najhuj-
šemu nasprotniku. Tudi v Zabukovcu se je 
vršil shod in je upati, da se razvije tudi 
tam intenzivnejše gibanje. — Mezdnih gibanj 
oziroma stavk je bilo več. Razven res inten-

zivrega in usješrega delovanja delegatov 
ludaiske zadruge omeni še sledeče akcije: 
Odpust delavca Klemenčiča iz cementne to-
varne (uspešno, kajti delavec je bil zopet 
vzprejet), akcija proti hišniku Zupanu (prin- 
cipielnc uspešno), akcija za zopemi sprejem 
sodruga Poelolnika (nerešeno), štrajk v Hi ust-
niku (uspešno; glej «Prapor» 1. štev.), akcija 
za deputat, premoga (nerešeno, akcija za zo-
petni sprejem zaupnika Gajšeka v cim. to-
varni in drugih delavcev (uspešno), in nove 
zahteve, ki stoje ravno zdaj v stadiju odlo-
čitve. Političnih sodnijskih zasledovanj je bilo 
več. Omerfnio le sledeče: Tožba paznika 
Petenača j roti delavkam (4krat preložena 
in še nerešena); tožba stavke na «seperaciji» 
(uspešno končana, glej «Prapor»), tožba paz-
nikov Rožič in Turnšek contra Šoln-Mla- 
kar (piiziv potrdil L sedbo). tožba proti so- 
drugu Linhartu radi demonstracij (preloženo) 
itd. — Prošenj, tožeb in drugih spisov je 
napravilo tajništvo 42; pisem se je pisalo 
170, sprejelo pa 190, na katere se je odgo-
vorilo. — Situacija organizacije je danes iz-
vrstna in lahko se trdi, da smo pridobili v 
poročilni dobi moči, resnosti in upliva. Za 
to se bode nadaljevalo in imelo temveč us-
peha, čimbolj bodo ponehali notranji osebni 
boji.

Pekovske delavce se opozarja, da so v 
Pulju pekovski pomočniki v plačilnem gi-
banju. Priporoča se jim torej, naj tam ne 
iščejo dela in naj se ne puste zapeljati od 
nikogar.

Društvene vesti.
Zveza lesnih delavcev, podružrica Ljub-

ljana ima v nideljo 21. t. m. ob 9. uri do-
poldan svoj celotni občni zbor v Koslerjevi 
zimski pivovarni. Vsaki član, kdor koče biti 
poučen o letnem delovanju društva, mora 
porabiti to priložnost, tembolj ker je razen 
društvenih poročil na dnevni m redu tudi vo-
litev novega odbora. Podružnica pričakuje 
torej mnegobrojno udeležbo, kar je pač pri 
ljubljanskih organiziranih mizarjih in delavcih 
sorodnih strok že samoobsebi umljivo.

Vabilo.
Nabrežinske delavske zadruge sklicujejo 

na nedeljo, 28. januarja t. 1. ob 3. uri pop. 
v društveni pisarni pri Josipu Frančeškinu

1. Citanje zapisnika zadnjega občnega 
zbora.

2. Poročilo o zadružnem delovanju.
3. Razni predlogi in nasveti.
Morebitne predloge se sprejema vsaki 

dan v društveni prodajalni pismenim potom.

je podlaga vsakega 
boja. Brez organizacije 
je vsaka zmaga ne-
mogoča.

Spominjajte se na to 
v sedanjem bojevitem 
času! Delavec, ki ni 
organiziran, škoduje 
več, kakor odkriti na-
sprotnik.

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter.

Skrb vsake gospo-
dinje je posvečena 
družinski blaginji!

v

Kathreinerjeva
Kneippova 
sladna kava

je po Kathreinerjevem načinu svo-
jega proizvajanja okusna, zdravju 
v prospeh in poceni, ima torej neprecen-
ljive prednosti za vsako gospodinjstvo I

Poudarjajte pri nakupovanju 
izrečno ime Kathreiner in zahte-
vajte le izvirne zavoje z varst-
veno znamko župnik Kneipp.

berite in širite svoj list
j UuIOMj prapor**!

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 
delavski hiši.

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni' 
gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogr. kraje r 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2-72,. 
za četrt leta K 1’36. — Za Nemčijo: za> 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2;98, za 
četrt leta K 1'49. — Za Ameriko: za celo, 
leto K 7'28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

inhlioni Je v sledečih tobakarnah „Rdeči. bjtlljijdlii prapOr“ naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Bizjak, Bohoričeve ulice 10.
Francot, državni kolodvor, Sp. Šiška.. 
Hotel „Union“, Miklošičeva cesta. 
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
P i c h 1 e r, Kongresni trg 3.
Sva tega, Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.
Gostilna Podgorelec, Rožna dolina,.

f Mii :
Lavrenčič, Piazza caserma.
Može, via Miramar.

I Gorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice T.

Kavarna 

„Clr^iorje 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na i 
polago so vsi važni in : 
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

if

S0- 
raz- 
slo-

Prva kooperativistično ure-
jena 

gostilna 
v Hiti S. Giovanni v Trste.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
« Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2 72 K,, za retrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5 96 K, za pol Jeta 
2'98 K, za četrt leta 1 49 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — p0. 
samezne številt-e stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc, demokracije.

Štev. 4. V Ljubljani, dne 26. januarja 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:
Upravnistvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana.
Židovske alice štev. 5/1.

Našim prijateljem/
Z današnjo številko zaključujemo 

prvi mesec novega letnika. Pri tej pri-
liki se zahvaljujemo vsem našim ce-
njenim naročnikom in prijateljem, ki 
so nam pridobili v novem letu novih 
odjemalcev.

Obenem prosimo vse prijatelje, da 
pridno razširjajo naš list, čegar ured-
ništvo se hoče potruditi, da pospeši 
razvoj našega lista v vsakem oziru. Cim 
več pridobi „Rdeči Prapor“ zvestih od-
jemalcev, tem boljši bode in tem prej 
se tudi poveča.

Novi naročniki dobe lahko dose-
danje številke letošnjega leta z romanom 
„Pod spovednim pečatom“, dokler jih 
je še kaj v zalogi. Cim prej se naroče, 
tem sigurneje dobe dotične številke.

Listek.
Hans Kirchsteiger:

spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
Še vedno je ležala kaplanova roka na 

Lenkini glavi. Sedaj je začel govoriti kot 
človek in kot duhovnik. Besede so mu pri-
hajale iz sočutnega srca, pa so tudi našle 
ravno pot v ubogo obupano srce. Govoril 
je besede, ki jih ne bi bil našel v svojih 
teoloških knjigah, ki pa tnu jih je polagala 
v usta prava ljubezen do bližnjega. Pola-
goma, a s sigurno roko je potegoval zavoj 
obupa z duše trpinčenega bitja. In ko se 
je njen pogled zopet izjasnil, je govoril kot 
namestnik božji v imenu tistega boga, ki se 
sam imenuje dobrega pastirja, ki zasleduje 
izgubljene ovčice, dokler jih ne najde, ki 
neče grešnikove smrti, temveč daje moč za

Zlasti prosimo v«e zavedne delavce, 
naj se naroče na „Rdeči Prapor“ in naj 
delujejo neumorno na to, da se naroče 
tudi njihovi tovariši. Vsak napredek 
lista je tudi napredek stranke. Kdor 
hoče, da se razvije stranka, mora po-
magati, da se razvije njeno glasilo.

Na delo, sodrugi!

Maksim Gorkij delavcem vsega sveta.
Ob priliki spomina na lanske dogodke v 

Peterburgu dne 22. januarja objavlja slavni 
ruski pisatelj Maksim Gorkij sledeče od-
prto pismo delavcem vseh dežel:

Tovariši! Delavci!
Boj proti sramotnemu jarmu revščine je 

boj za osvoboditev svctn iz mreže najsuro- 
vejših nasprotij, v kateri se trpinčijo vsi ljudje, 
brezmočni in razjarjeni. Vi poskušate, pogumno 
raztrgati to mrežo; Vaši sovražniki Vas ho-
čejo trdovratno vse tesneje zvezati v svoje 
zanjke, Vaše orožje je ostri meč resnice, 
orožje Vaših sovražnikov je zakrivljena ost 
laži. Zaslepljeni od blišča zlata imajo suženjsko 
vero v svojo moč in ne vidijo, kako se vse 
sijajneje dviguje visoki ideal združitve vseh 
ljudi v prijateljsko družino svobodnih delavcev. 
Socializem, vera svobode, enakosti in bratstva 
jim je nerazumljiv, kakor glazba gluhone-
memu, kakor poezija idiotu. Ako ugledajo 
mogočni sprevod ljudskih množic na njih po-
hodu k svobodi in svetlobi, si sami zataju-

novo življenje. Govoril je kakor duhovnik, 
ki noče vladati nad ljudmi, temveč, ki žrt-
vuje svoje življenje za svojo čredo. In te, z 
živo vero napolnjene besede, so našle odmev 
v pobožnoverni duši telesa, ki ga je rešil.

Grozil ni s peklom in s hudičem, in 
vendar se je videla na robu dušnega pro-
pada, tako da se je privila k njegovim ko-
lenom, kakor da išče zavetja. Vsako gubo 
njenega srca je preveval duh kesanja, po- 
bešen je bil njen pogled, ki se ga ni drz-
nila dvigniti, kakor da bi se bala uzreti resno, 
užaljeno oko povsod navzočega boga. In ko 
so potem potekle najiskrenejše solze kesanja, 
ko se je v samoizpoznanju zgrudila pred 
njegovimi nogami, da je bila čisto mala, je 
zazvenela v duhovnikovem glasu zopet bla-
ženost upanja. Vsaka beseda je bila žarek 
svetlobe v temi prestrašenega srca. Ko je 
govoril s trdnim prepričanjem o velemoči 
usmiljenja in ljubezni božje, so se obrnile 
njene oči k njemu polne zaupanja. 

jejo resnico iz strahu za svoj mir in ker se 
boje za svojo moč kot gospodarji nad živ-
ljenjem, tolažeči se s slepilno mogočnostjo 
zmage nad resnico; proletariat obrekujejo, 
prikazujoči ga kot množico lačnih živali, ki 
streme samo po hiani ter bi uničili za dober 
kos kruha vse, česar se ne more žreti.

Iz vere in iz znanosti narejajo orodje, 
da Vas podjarmijo; izumili so nacionalizem 
in antisemitizem , strupe, s katerimi hočejo 
zastrupiti Vašo vero v bratstvo vseh ljudi; 
cdo Vsemogoči obstoji samo za buržoazijo, 
da ji varuje posest. Revolucija na Ruskem 
vzplamti — pred Vami pa obrekujejo ruski 
proletariat, prikazujoči Vam ga kot nezavedno 
elementarno silo, kot barbarsko tolpo, ki je 
zmožna, da uniči in razdene vse in ne more 
vstvariti ničesar, kakor anarhijo.

Do Vas se obrača sedaj človek, ki pri-
haja iz ljudstva, ki pozna ljudstvo in ki do 
današnjega dneva še ni raztrgal vezi ž njim; 
do Vas se obrača poštena priča boja ruskega 
proletariata in ta človek Vam pravi:

Ruski proletariat se bojuje popolnoma 
zavedno za politično svobodo, ki mu je 
potrebna in manifest od 30. oktobra je iz-
trgala vladi moč proletariata. Ta ukaz ni, 
kakor Vam pravijo, milosten dar carja na-
rodu, temveč zmagovalno znamenje narodove 
osvojitve — to je resnica.

Ako bi bil naši vladi ljub blagor dežele, 
bi skrbela za to, da dobi manifest z dne 
30. oktobra veljavno moč zakona po celi Ru-
siji. Toda vlada, ki je vajena samovolje, ki 
ni zanjo nobenih postav, žre vedno le skrb 
za njeno lastno moč, katere noče oddati za

„ln sedaj,“ je končal, „Vas odvežem 
vseh grehov, da začnete lahko novo, lepše 
življenje v ljubezni božji.“

Sklenil je roki in z blagim, svečanim 
glasom je govoril:

„Misereatur tui omnipotens Deus, et 
dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam 
aeternam, amen.“

Potem ji je nežno položil desnico na 
glavo, kakor da hoče izbrisati grehe, pa je 
dejal:

„Indulgentiam, absolutionem et remis- 
sionem peccatorum tuorum tribuat tibi omni-
potens et misericors Dominus, amen.“

Ves zavzet svetosti svoje službe je na-
daljeval :

„Dominus noster Jesus Christus te ab- 
solvat et ego auctoritate lipsius te absolvo ab 
omni vinculo eccommunicationis et interdicti, 
deinde ego te absolvo a peccatis tuis in no- 
mine patris et filii et spiritus sancti, amen.“ 



nobeno ceno, ker se ji zdi po pravici zelo 
koristna za njo.

In takoj po razglasitvi manifesta je za-
čela zarota gubernatorjev in drugih visokih 
uradnikov proti narodu; zarota, ki ji je bil 
cilj, dokazati, da ruski narod ni zmožen, iz- 
poznati in rabiti politične svobode, resnična 
zarota, ki jo je pozneje v časopisju razkril 
eden udeležencev. Uspeh te zarote je bilo 
barbarsko klanje mnogo trpinčenih Židov, ter 
razbojniška dejanja, izvršena nad revoluci-
onarno inteligenco in nad delavci.

Citali ste o teh modrih dejanjih ruskih 
mogočnežev; izvršili so hudodelstva, ki jim 
ni enakih v zgodovini človeštva in katerim 
ni najti dosti sramotnega imena.

Gotovo Vam je jasno, ako se Vam pri-
poveduje o ruski anarhiji, da je njen za-
četnik glava ruske vlade, slabotni in nezvesti 
Sergij Vitte. Pravijo, da vidi buržoažija Ev-
rope in Amerike v njem odličnega držav-
nika. Ako je to slično, tedaj žal meni, ki 
imam visoko mnenje o razumu in bistrovid- 
nosti zapadne buržoazije, a ne morem raz-
umeti, kako se more pripisovati talent in po-
litični razum možu, ki uničuje deželo in jo 
sedaj prodaja po kosih. Kajti njegov namen, 
da zastavi ruske železnice'tujim kapitalistom, 
se ne more imenovati drugače, kakor turška 
politika, katere nimajo na Ruskem niti kre-
teni za pametno.

Vlada tega Vitteja je očitno izzvala ruski 
narod, ko je poskusila izza 30. oktobra dati 
ruski revoluciji značaj anarhije, ko je šču-
vala narod proti narodu, razred proti raz-
redu ; to bode sodba, ki jo izreče pošten in 
nepi¡stranski zgodovinar o časih, v katerih 
živi sedaj moja domovina. Tisti pa, ki po-
reče, da je poskusila naša vlada pomiriti 
razburjeno deželo, bode lagal. Vse ravnanje 
vlade tekom meseca oktobra, novembra, de-
cembra do današnjega dne je neprikrito 
skrunjenje pravic, ki jih je narod osvojil in 
ki so bile priznane; in popolno pravico 
imamo trditi, da je bilo to skrunjenje pre-
mišljeno in da se je tako hotelo razdražiti 
narod na oboroženo ustajo, hoteči tedaj za-
treti njegovo moč s silo vojske. To se je de-
loma tudi posrečilo tistim visoko stoječim 
peterburškim anaihistom, ki so hoteli zadu-
šiti proletariat, preden bi se mogel organi-
zirati za javen boj. Ustaja v Moskvi in v 
v drugih mestih je bila potrebna posledica 
izzivajočega ravnanja oblasti, ki so javno 
grdile postave in obljube manifesta.

Admiral Dubasov. ki je prišel v Moskvo

Obenem mu je desnica naredila zna-
menje križa; potem je zopet sklenil roki in 
povzdignivši oči k nebu, je molil nad njo:

„Passio Domini nostri Jesu Christi, me-
rita beatae Mariae Virginis et omnium sanc-
torum, quid boni faceris et mali sustinueris 
sit tibi in remissionem peccatorum, aug- 
mentum gratiae, et praemium vitae aeterne, 
amen.“

Tam od vasi se je zaslišalo svatovsko 
godbo, vsled daljave slabejšo in zato tudi 
ne več tako neskladno. Slavnostna služba 
božja je bila končana, bogatega kmeta Pepe 
gre sedaj s svojo mlado ženo in z vsemi 
gosti iz cerkve v gostilno na pojedino in ples.

Veselo vriskanje se združuje z godbo; 
pokanje topičev kliče tja v gore: „Pepe in 
Cenka sta sedaj srečen par.“

V istem času kleči zunaj nad pečinami 
izgnano, zavrženo dekle v premočeni obleki, 
s Pepetovim otrokom pod srcem, nagolizemlji.

V gostilni zasede gospod župnik pri 
svatovski mizi častni prostor med ženinom 
in nevesto, zunaj v puščavi pa opravlja ka-
plan svojo ne tako prijetno, a višjo ,službo.

V gostilni godejo godci za ples — tam 
zunaj ukajo angelji nad rešeno človeško dušo. 

s polno močjo generalnega gubernatorja, je 
javno izrekel, da smatra za svojo nalogo, 
vzpostaviti avtokracijo, ki jo je omejil ma-
nifest z dne 30. oktobra; tukaj imamo vir 
moskovske ustaje.

Ali vlada se je kruto zarotila in težko 
jo bodo obremenile posledice te zmote. Raz 
dejala je Moskvo s topovi; toda proletariat 
nima nepremične lastnine, nima hiš; vsled 
tega je trpel buržoa od topov. In ker ceni 
svoje premoženje višje kakor čast in življenje 
je začel v svoji jezi sam postavljati barikade, 
ko je videl, da je izročila vlada njegovo pre-
moženje z življenjem vred na pol pijanim in 
od vtrudljive službe razdraženim vojakom. 
Tedaj je bil meščan tisti, ki je zidat bari-
kade in ne samo bojna četa revolucionarjev, ki 
ni imela niti dosti fizične moči. V poznejšem 
času, kadar se izve, kako malo je bilo število 
bojevnikov, se bode čudil svet, kako je mogla 
ta mala četa petnajst dni noč in dan naspro-
tovati tisočem vojakov, topništvu, konje- 
ništvu in infanteriji.

Ker se pa dandanes ne gode več čudeži, 
bodo vsi pametni ljudje razumeli ravnanje 
malomeščanov ob času moskovske vstaje in 
izpoznalo se bode velikanski heroizem, ki 
ga je zmožen ruski narod.

Po moskovskih ulicah se je bojeval 
nagon sebeohrane z duhom izpoznanja. Prvi 
se je boril bestialno kakor ranjena zver; 
drugi, ki je živel v revolucionarju, se je bo-
jeval kakor jukak, kakor mož, ki ga navdu-
šuje mogočni plamen ideala.

«Proletariat je premagan, revolucija je 
uničena 1» — kliče radostno naše reakcionarno 
časopisje. Ali prezgodaj se raduje. Prole-
tariat ni premagan, dasiravno so mu pri-
zadete izgube; revolucija ga je okrepčala 
z novim upom, njegove vrste so se neizmerno 
povečale tekom teh dni. Revolucija je do-
živela mogočno moralno zmago nad buržo- 
azijo, ki je morala jasno izpoznati, kdo 
spravlja na Ruskem anarhijo v življenje in v 
kakšne namene se vstvarja an irhija, ki pa je 
morala tudi izpoznati, kdo se bojuje proti anar-
hiji in za kakšne cilje.

Buržoažija je videla, da je proletariat 
branil svobodo, ki je potrebna tudi njej, svo-
bodo , ki jo je narod izkupil s krvjo in ka-
tere ga je hotela oropati vlada.

Ruska vlada je izvojevala Pyrrhovo zmago ; 
s svojo slabostjo in z blazno bestialnostjo 
je odrinila zmerne elemente daleč na ley o 
in prepričan sem, da jih odrine še dalje na 
to stran.

Notri pleše Pepe s svojo ženo prvi ples, 
tam pa pritiska angelj miru poljub sprave 
na belo čelo zapeljane. — —

„Prečastni, kaj pa moram moliti za po-
koro?“ vpraša končno Lenka, še vedno kle-
čeča pred kaplanom.

„Za pokoro?“ odvrne blago mladi du-
hovnik. „Saj bodete imeli celo dolgo živ- 
ljenje preobilno pokoro za trenotek greha; 
da pa bode Vaša pokora prav zaslužna, pa 
recite vsako jutro: „Iz ljubezni do boga 
hočem danes nositi prav potrpežljivo svoj 
križ.“

Tekom vsega Č3sa, ko je govoril in de-
loval kot duhovnik, je iskal njegov duh ob-
enem pomoči za izpovedovalko. Akoravno 
jo je rešil smrti iz vode, akoravno je spravil 
njeno dušo z bogom, bi ostalo vendar vse 
samo polovičarsko delo, ako ne bi skrbel 
tudi za njeno bodočnost v krščanski ljubezni 
do bližnjega. Ali kaj bi mogel storiti, ne 
da bi nakopal sebi in dekletu krivo sumni-
čenje ?

Spomnil se je na svojo sestro, ki je 
poročila v njegovi domači župniji bogatega 
kmeta in je tam živela v prav srečem za-
konu. Da, sestra naj dostavi malemu dobro-

Končna zmaga čaka na ruski 
proletariat, ker je v celi Rusiji samo 
proletariat duševno močan; ker ima edini za-
upanja vase, je bodočnost samo njegova.

Trdim, da je ruska revolucija vstvarja- 
joče kulturno gibanje, da je le ona zmožna, 
rešiti Rusijo političnega razkosanja. Trdim, 
da je buržoažija brezmočna in nezmožna, za 
politično vstvarjanje, in trdim, da se trudi v 
moji deželi njena lastna vlada, ki se peča 
edino z zavarovanjem svojih lastnih zajmov, 
ki nimajo ničesar skupnega z interesi na-
roda, da provocira anarhijo.

Vse, kar tukaj trdim, je resnično in to 
resnico potrdi zgodovina, ako bode le roka 
zgodovinarjeva poštena inpravica njegovavera.

Zato slava proletariatu, ki gre na 
pohod, da obnovi celi sveti Živeli proletarci 
vseh dežel, ki so s svojim delom vstvarili 
bogastva narodov in ki se sedaj trudijo, da 
vs t v ari j o novo ž i v 1 j e n j e! Živio so-
cializem, prava vera delavca !

Pozdrav bojevnikom, pozdrav 
delavcem vseh dežel! Vedno bodi z 
njimi zaupanje v zmago resnice, v 
zmago pravičnosti!

Živelo, človeštvo, ki ga bratsko združujejo 
visoki ideali enakosti in svobode!

Tržaški narodnjaki.
Po preteku štirih mesecev priobčuje 

«Edinost» govor dr. Rybara, ki gaje iz-
rekel na komerzu v času shoda slovenskih 
narodno radikalnih dijakov. Ta objava pač 
zahteva, da se pove radikalnim dijakom, 
kakšni so pravzaprav slavni slovenski narod-
njaki v Trstu.. Ne poznamo sicer ciljev ra-
dikalnega dijaštva, ne vemo, ali je to enotna 
struja, zdi se nam, da so tudi tam nasprotni 
element' združeni in da ne soglašajo niti v 
ciljih, niti v sredstvih. Ali danes ne maramo 
preiskovati tega. Ako hočejo vstvariti kaj 
novega in jim je res kaj ležeče na prepo-
rodu slovenskega ljudstva, tedaj naj se va-
rujejo tržaških narodnjakov in njih protekcije. 
Kajti od te gospode ne pride nič dobrega 
za naš narod.

Ne maramo govoriti, da narodnjaški vo-
ditelji niso nikoli povedali resnico o socialni 
demokraciji, da so vedno kalili pojme na-
rodnost in mednarodnost. To je naša lastna 
stvar in naša skrb ostane, da bode socialna 
demokracija tako urejena, kakor zahtevajo 
zajmi delavstva, ne pa po nejasnih in ne-
stalnih željah narodnjakov. Malo nam je mar, 

delstvu, ki ga je začel, veliko delo ljubezni. 
Saj je lahko, pomagati na noge človeku, ki 
se je izpodtaknil; ali da se odvede povz-
dignjenega v njegovo daljno domovino, je 
treba večjih težav. Sestra mu stori to, ako 
jo poprosi. Od nekdaj je poznal njeno ple-
menito srce. Pri njej naj najde Lenka novo, 
pravo domovino. Ta misel ga je navdajala 
z veseljem.

Lenka je rada sprejela njegov predlog; 
saj rada dela, da zasluži kruha za svojega 
otroka; dvomi pa le, ali najde odprta vrata 
v svojem sedanjem stanju.

„Ostanite še tukaj, pa si posušite ob-
leko; preden preteče ura se pač ne morem 
vrniti, tedaj pa Vam prinesem pismo, s ka-
terim odpotujete v Feldkirchen k moji se-
stri in zatrjujem Vam, da se Vam bode tam 
dobro godilo.“

Dekle ni niti opazilo, da ji je prej vedno 
dejal „li“, a sedaj jo nagovarja z „Vi“. 
Sam ni vedel ničesar o tej izpremembi v 
svojem govoru. Prehod je prišel sam po 
sebi vsled razvoja dogodkov. Ako govori 
duhovnik prav od srca z ljudstvom z de-
žele in ako ima prav dobre namene, tedaj 
pravi „Ti“, ravnotako kakor nagovarja v 



ako bode naša pot posuta s trnjem in s ka-
menjem. Kakor doslej, nas bode vodil naš 
program in zagotovljeni smo, da pridemo 
naprej. Abstrahiramo tudi od tega, da naši 
narodnjaki niso storili ničesar, prav ničesar 
za zboljšanje gmotnega položaja našega de-
lavstva, akoravno je to prvi pogoj vsakemu 
napredku. Toda kaj so storili narodnjaki za 
duševno povzdigo slovenskega naroda sploh 
in kaj za duševno povzdigo slovenskega me-
ščanstva? Vodili so narod po rakovi poti in 
privedli so ga tako daleč, da imamo danes 
mesto izobraženega meščanstva komaj neko-
liko ambicioznih oseb, ki jih goni brezmejna 
slavohlepnost, zadržuje pa jih otroška brez-
brižnost — v pogubo tržaških Slovencev. 
Mrtvi, neplodoviti. v sladkih sanjah svoje 
vmišljene moči speči ljudje so dosegli s svojo 
omejeno politiko, da je danes tržaško Slo-
venstvo brez izobrazbe; njih frazasto narod-
njaštvo, združeno z negacijo vsega, kar more 
povzdigniti kulturo, je vstvarilo Slovenca, ki 
se ne zanima za nič druzega, kakor za plese 
in za cerkev.

Silili so Slovence v cerkve, poslušat slo-
venske pridige, ki so jih prikazovali kot sred-
stvo za rešitev narodnosti; in danes imamo 
v Trstu mednarodno klerikalno 
strujo, ki propagira katolicizem in edino 
katolicizem. S svojimi pevskimi društvi ho-
dijo še vedno po krčmah «buditi narodnost» 
— in danes imamo v mestu in po okolici 
čimdalje se razširjajočo bolezen alkoholizma.

Kdor čita «Edinost», ve, da ni ta list, 
ki je že več let dnevnik, storil ničesar resnega 
za izobrazbo slovenskega ljudstva. Njeni čita- 
telji, ako se zanašajo na svoje glasilo, ne 
morejo vedeti, kateri slovenski pisatelji so 
dobri, kateri ne; nobene prave razlike si ne 
morejo narediti izmed različnih knjig, knjige 
družbe sv. Mohorja se vsiljuje njenim čita- 
teljem z isto, ali pa še z večjo vnemo, kakor 
kako novo Cankarjevo delo.

In ti ljudje očitajo socialni demokraciji, 
da smeši delo narodnih umetnikov in uče-
njakov! Malo imajo pravice do tega, kajti 
sami še niso rodili ne umetnosti, ne uče- 
njaštva, pospeševali ga tudi niso, svojih ljudi 
tudi niso seznanjali ž njim; pač pa so na-
redili ljudstvo tako apatično, da se ne za-
nima niti za leposlovno, niti za znanstveno 
knjigo, ne za sliko, ne za kip. Ravno socialni 
demokratje so s svojimi skromnimi močmi 
poskusili, tudi na tem polju storiti kaj. Tr-
žaški «ljudski oder» prireja popularna pre-
davanja, znanstvena, literarna, umetniška. Na 

propovedi tudi najodličnejše občinstvo s to 
besedico.

Vsled Lenkine izpovedi in odveze pa 
je vstala stena med njima, ki ni več dovo- 
ljevla zaupljivega „Ti“. Sveti pečat izpo-
vedi, ki zaklepa duhovnikova usta, naj zapre 
ta usta obenem za vsako zaupnejše občevanje.

Odkar je govoril kaplan Hercog z Lenko 
kot namestnik božji, ji je dejal „Vi“, ne da 
bi se bil sam zavedal tega.

V.

Urnih korakov je zapustil kaplan svoj 
raj, kamor je bil prišel pred dobro uro ve-
selega srca. Radostna zavest, da je potegnil 
mater in otroka iz mokrega groba, še bolj 
Pa> da je pridobil dušo — boljerekoč dve 
duši — za nebesa, je pospeševalo njegovo 
hojo. A tudi čut mraza in mokra obleka 
ga je gnala.

„No, kje pa ste danes zopet toliko časa? 
Že četrt ure stoji Vaša juha na mizi, Vas 
pa ni od nikoder.“

S temi besedami je pozdravila kuharica, 
stoječa pred vrati, kaplana. Nanj pač ni ča-
kala, temveč je izvrševala pred durmi svojo 

taka predavanja zahajajo pač delavci, so-
cialisti; meščanstva ni blizu, kajti ta sloj je 
klerikaliziran, vzgojen je tako, da zaničuje, da 
prezira umetnost in znanost, ker je že deset-
letja izi-očen na milost in nemilost škofom 
in popom.

Radikalnim dijakom se sedaj vsiljujejo . . . 
ali timeo Danaos et. donna ferentes! Ako se 
jih radikalno dijaštvo ne bode varovalo, tem-
več misli broditi pod njih protektoratom, 
ti daj bi morali pokopati tudi upanje, da pri-
nese to dijaštvo kaj boljšega. Ako hočete de-
lati za bodočnost, čuvajte se te sedanjosti 
ki pomandra s svojo slavohlepncstjo. s svojo 
kulturno apatijo in s svojim reakcionarnim 
mišljenjem vse, kar hoče svobodno živeti in 
v prostosti se razvijati.

Politični odsevi.
Avstrijsko ministrstvo hočejo parla- 

mentarizirati. To je že stara ideja. Kadar-
koli je odšel zadnji čas kak minister v pen- 
zijo, je ostal njegov portfelj brez pravega 
lastnika. Justično, učno, železniško ministrstvo 
je dobilo samo vodje, da ostane prostor za 
bodoče parlamentarične ministre. In sedaj 
se je zazdel baronu Gantschu pravi čas, 
da izpolni razna hrepenenja po ekscelenčnih 
naslovih. Že od novega leta ima zato po-
govore s strankami in zadnje dni je bilo že 
videti, kakor da je kupčija precej gotova. 
Dosedanji ministri-rojaki bi bili odstopili in 
potem bi bilo še več prostora. Slišalo se je 
tudi že razna imena, predvsem Derschatta, 
Racak, Bilinski, pa Prad e,-Kramar, 
Dziedusziczki i. t. d. Ali v nedeljo so 
prišle slabe vesti, kakor da se je vse razbilo 
in da poda Gautsch demisijo. Tako hudo 
menda še ni, saj imajo biti v sredo še novi 
pogovori. In kar se tiče deinisije ministrskega 
predsednika, se nam ne zdi verjetno, da bi 

jo cesar sprejel. Vsekakor pa je treba paziti, 
kajti sovražniki splošne volilne pravice so pri 
delu in gotovo bi jim bilo všeč, da bi se 
skalila voda in da bi tedaj ložje ribarili. De-
lavci morajo stati na straži, kajti naj se zgodi 
tam gori, kar se hoče, volilna pravica ne sme 
priti v nevarnost. Zaradi nas naj se ime-
nuje ministrski predsednik kakor se hoče, ali 
brez volilne reforme ne bode vladal no-
beden.

Cesar in volilna pravica. V pondeljek 
je bila pri cesarju na avdienci rusinska de-

nadzorniško službo nad fanti in dekleti, ki 
so hodili v gostilno in jo zapuščali.

„Pa kakšni ste! Kje pa ste hodili? 
Hlače imate vse mokre — kaj mislite, da 
imamo časa-------“

Kar je še godrnjala, tega ni slišal. Po 
stopnicah je pohitel v svojo sobo, pa je 
urno oblekel suho perilo in obleko. Ne da 
bi mislil na kosilo, je hotel takoj spisati 
pismo za sestro. A spomnil se je, da dekle 
tam zunaj menda ni jedlo od včeraj. Od-
nesti ji je hotel svoje kosilo. Pohitel je 
zopet v obedovalnico, kjer je danes sam; 
kajti gospod župnik obeduje danes na svatbi 
— z veliko žlico, kakor pravi ljudstvo. Ku-
harica mu prinese govedino z izhlajenega 
ognjišča.

«Zakaj ne pridete pravočasno h ko-
silu?» ga vpraša z očitajočim glasom. „Saj 
ne moremo zastonj žgati drv.“

„Imate popolnoma prav“, jo potolaži 
kaplan. «A prosim vas, storite mi malo 
uslugo. Prinesite mi za petdeset krajcarjev 
stekleničico vina.“

«Ako hočete —“ odgovori kuharica in 
vzame denar. Njeno lice je takoj prijaz-
nejše, kajti steklenica vina velja za župnika 

putacija, ki je prosila, naj se pii predstoječi 
volilni reformi ravna z vzhodno Galicijo, kjer 
prebivajo več. noma Rusini, ravno tako, 
kakor z diugimi deželami, to se pravi, naj 
se vpelje direktne volitve in naj se razdeli 
volilne okraje tako, da. ne bode prikrajšano 
ondotno prebivalstvo. Celarjev odgovor, ki 
je bil ze o značilen in pomemben, se je gla-
sil: «Moja vlada predloži, kakor je že napo-
vedala. prihodnji mesec volilno preosnovo 
državnemu zboru na ustavno razpravo.

Prepričani bodite, da bode pazila moja 
vlada pri tej težavni nalogi z vso skrbjo na 
pravice in interese vseh narodov, in da si 
bode prizadevala, dati vsakomur priložnost, 
da uveljavi svoje stremljenje. Bodite torej, 
ki ste prišli v imenu rusinskega naroda k 
meni, prepričani, da vzame volilna preosnova 
tudi na Vaš narod primeren ozir. Da se 
srečno izvrši to delo, pa je treba predvsem 
ostali v mejah popolne zakonitosti. To pri-
čakujem od vseh, in zato prosim tudi Vas, 
da vložite ves upliv, da izostanejo hujskalne 
priredbe in izjave nevtemeljenega nezaupanja. 
Kajti to ne pripelje miru, temveč samo po-
ostri narodna nasprotja. Sicer pa je v Va-
šem inteiesu, da živite v miru in v zaupanju 
z narodom, ki prebiva z Vami v moji ljub-
ljeni Galiciji. Spravljivost obeh narodov, ki 
stojita mojemu prestolu enako blizu, olajša 
tudi volilno preosnovo, ki se bode ozirala na 
zahteve časa.»

Cesar je torej mnenja, da je volilna pre-
osnova zagotovljena, da bode pravična in da 
bode odgovarjala zahtevam časa. To je pri-
ložnost, pri kateri se lahko pokaže, koliko 
je v resnici vredna lojalnost tistih, ki se 
vedno bahajo z njo.

0 nameravani reformi gosposke zbor-
nice se poroča z Dunaja: Po načrtu vlade 
naj bi imeli v gosposki zbornici sedež vsi 
deželni glavarji, župani vseh deželnih glavnih 
mest in predsedniki vseh trgovskih in obrtnih 
zbornic. Nadalje bi bila imenovana polovica 
dosedanjih veleposestniških poslancev iz po-
slanske zbornice, nekaj članov pa bi volili 
deželni zbori. Baje so sedanji člani gosposke 
zbornice zavrgli ta načrt razen treh.

Avstrijsko-srbski razpor je postal aku-
ten. G o 1 u c h o w s k i je zahteval od Srbije, da 
sploh ne predloži srbsko-bolgarskega colnin- 
skega ugovora skupščini; srbska vlada pa je 
to odklonila. Že poprej je izjavila, da je 
pripravljena izpremeniti posamezne točke ali 
pa napustiti celi ugovor, ako bi nastala ta 
potreba vsled trgovinskega ugovora z Avstrijo.

samo dvajset krajcarjev in sploh ni treba, 
da bi gospod župnik kaj vedel o njeni 
kupčiji. Vtaknivši denar v žep, odide v 
klet. V tem zavije kaplan meso v kos ča-
sopisa, odreže dober komad od hlebca, ki 
leži na mizi in hitro izgine meso in kruh 
v žepu njegove suknje. Med vrati sreča 
kuharico, pa ji takoj vzame malo stekle-
nico vina.

„Danes imate pa silo! Kaj steze jedli? 
Pa da ne odnesete vina! Za proste ljudi 
ni vino!“ kriči za njim.

Da kupuje kaplan vino pri njej, ji je 
že prav, ali da ga ne pije sam, temveč ga 
nosi bolnikom, to je razsipnost, katere ne 
razume. Saj gospod župnik tudi ne bi 
storil kaj takega. S takim mladim, ne-
praktičnim kaplanom je pravi križ. Njegov 
predhodnik je bil vse drugačen. Bil je ve-
činoma v kuhinji, pa ji je pripovedoval, kaj 
je novega v fari; cesto je sedel k pinji, pa 
ji je umetal najlepše maslo. Ali pa je igral 
kvarte z njo. In kako se je znal smejati. 
Zato pa mu je rada privoščila po čašo vina. 
In tudi gospod župnik je bil prav zadovo-
ljen ž njim, ker je tako mirno živel s ku-
harico.



Ali avstrijski zunanji urad, ki se je prej bla-
miral, je hotel sedaj prodreti z glavo skozi 
zid, pa se je blamiral vnovič. Srbska vlada 
je vsled tega poklicala svoje delegate za trgo-
vinski ugovor z Dunaja. Začela je prava 
colninska vojska med Avstrijo in Srbijo. Prvo 
je to, da Avstrija ne pušča srbskih prašičev 
čez mejo. Srbija pa misli, da si odpre nov 
trg na Francozkem in v Italiji. Srbska vlada 
je tudi naznanila Avstriji, da je pripravljena 
nadaljevati pogajanja zaradi trgovinskega ugo-
vora, ako izrazi Avstrija to željo.

Ogrska kriza ima baje zopet novo lice. 
O Wekerlu se sicer ne sliši nič več; o nad-
vojvodi Josipu se trdi, da ni nič posredo-
val. V torek pa je imel Fejervary izven- 
redno dolgo avdienco pri cesarju in pravi se, 
da se je šlo za jako važne reči. Govori se 
zopet o sporazumu s koalicijo — a na kakšni 
podlagi, se ne pove. Trdi se tudi da bode 
Fe j er var y demisioniral. Ako se doseže 
sporazum, pride definitivno ministrstvo, ako 
ne, pa prevzame zopet kak general vlado. — 
Koalicija se pogaja zadnji čas zopet s Hrvati. 
Za dan 2. svečana je napovedan ogrsko- 
hrvatski sestanek na Reki.

Ogrska koalicija je baje izdelala nov 
načrt za spravo, ki ga je grof Andrassy 
izročil Fejervaryju, ta na ga je predložii 
cesarju. Fejervary ostane še na Dunaju, 
iz česar se sklepa, da je novi načrt sposoben 
za pogajanja, ki bi utegnila privesti do miru. 
Vederemo.

Na Nemškem je začel intenziven boj za 
volilno pravico. Akoravno je namreč v Nem-
čiji volilna pravica za državni zbor splošna 
in enaka, so vendar za razne deželne zbore 
še prav predpotopne volilne določbe, ki so 
tako prikrojene, da so delavci kolikor mo-
goče izključeni iz deželnih parlamentov. To 
pa še ne zadostuje reakcionarcem, katerih se 
tudi na Nemškem ne manjka. Dosti si jih že 
razbija glavo, kako bi se dalo poslabšati vo-
lilno pravico za državni zbor. To je seveda 
moka, iz katere se ne da izmesiti kruha, 
kajti socialna demokracija je tam predobro 
organizirana, da bi se dala meni nič tebi nič 
oropati za svojo najvažnejšo pravico. Ali kar 
ne gre v državnem zboru, mislijo da bi šlo 
v posameznih deželnih zaslopib. Tako hočejo 
v Hamburgu poslabšati volilno pravico, dasi- 
ravno je neobdavčeni sploh nimajo, davko-
plačevalci pa so tako razdeljeni, da delavci 
sploh ne pridejo do veljave. Sedaj hočejo 
predelati volilne razrede tako, da bi še bolj 
potlačili delavce. A ko je prišla «reforma» 

na dnevni red, se je delavstvo takoj uprlo. 
Tisti dan, ko je «Biirgerschaft» (hamburški 
občinski in mestni zastop) zboroval o name-
ravani izpremembi, so ustavili delo vsi de-
lavci v mestu in luki, pa so priredili takoj 
velikanske shode, čeravno so podjetniki za- 
žugali, da jih izpro vse. Ker je policija bru-
talno nastopila, je prišlo do ostrih bojev in 
celo nekaj barikad je bilo postavljenih. Na 
obeh straneh je bilo več ranjenih in tudi 
nekaj mrtvih. Mestni zastop ni končal svo-
jega zborovanja, temveč je preložil sejo na 
sredo tega tedna.

Na Saksonskem so delavci že pred dvemi 
meseci začeli živahno propagando za dosego 
splošne volilne pravice in tudi tam je bilo 
že več bojev.

Sedaj pa je nastopila tudi socialna de-
mokracija nu Pruskem; v nedeljo je bilo v 
samem Berolinu 21 shodov, ki so se mirno 
izvršili, dasiravno je obhajal buržoazijo in 
policijo strah in trepet. Pouličnih bojev pač 
ni bilo. Ali pruska socialna demokracija se 
pripravlja na generalno stavko, ako ne do-
seže drugim potem splošne in enake volilne 
pravice za deželni zbor. In na Pruskem ni 
uganjati šale s socialno demokracijo. Preden 
kaj napovedo, si dobro premislijo stvar, ako 
pa jo napovedo, jo Ludi gotovo izvrše.

Vidi se, da prihaja proletariat po vseh 
deželah do prepričanja, da je splošna volilna 
pravica za njegov razvoj nujno potrebna. To 
je danes pravo svetovno gibanje in njegova 
moč jt tako elementarna, da se mu ne ustavi 
nobena nasprotna sila več. To velja tudi za 
Avstrijo in kdor še misli, da je socialna de-
mokracija pri nas začela boj za splošno vo; 
lilno pravico le za šport, je gluh in šlep in 
ne vidi znamenj po vsem svetu. Ako so mo-
gotci pametni, se ne bodo upirali; ako se pa 
hočejo upirati, bodo sami odgovorni za po-
sledice. Delavstvo ve, da je sedaj čas za boj 
in bode porabilo pravi čas.

V francoski zbornici je na dnevnem 
redu zakonski načrt o starostnem zava-
rovanju delavcev. Doslej je sprejetih že 
več določb. V sklad za starostne rente imajo 
vplačevati gotove zneske delavci, ki zaslužijo 
najmanj 1 frank 50 cent, na dan, enak znesek 
delodajalci, gotov donesek pa država.

Angleške volitve imajo do 22. t. m. 
zvečer sledeči rezultat: 274 liberalcev, 115 
unionistov, 79 nacionalistov in 35 delavskih 
poslancev. Udje neodvisne delavske stranke 
so izjavili, da ustanove v parlamentu samo- 
stalno skupino in se ne pridruže nobeni ob-

Tukaj sezuje Lenka najprvo črevlje. iz-
lije iz njih mlačno vodo in jih postavi tako, 
da sije solnce vanje. Potem pridejo noga-
vice na vrsto, ki so vsesale toliko vode, da 
jih mora dobro ožeti. Potem sleče še ostalo 
obleko, pa jo razobesi tu in tam po nizkih 
vejah, kamor sije solnce najtopleje. Naj-
boljši prostorček izbere za srajco, ki se 
mora najprvo posušiti. Vedoča, da je po-
polnoma sama in da ni nikogar blizu, iz-
vrši vse brez strahu. In vendar jo gleda 
dvoje oči začudeno in radovedno, in glava 
se obrača semintja, da zasledi pač vsaki 
gibljaj. To je glavica radovednega vrabca, 
ki je zapustil družino pri mlinu, da vidi, 
kaj neki počneta kaplan in mlado dekle v 
puščavi. Ko se je dekle sleklo, se je že 
hotel povrniti k mlinu po svoje tovariše, da 
sodijo, kdo je lepši: Mlinarjeva Cenka ali 
pa to dekle? Toda ne, tega ne sme storiti* *;  
njegova ljubosumna ženka bi mu gotovo 
pošteno razkuštrala lepo perje, ravno tako 
kakor Lenka pravkar svoje lase.

Prišedši v obedovalnico, pogleda na 
mizo.

„Ježeš! Vse meso je pojedel, a vso 
prikuho je pustil! Tako izbirčni so dan-
danes mladi gospodje.“ In vendar je danes 
naredila čebulno omako, vedoča, da ne 
mara čebule. Ali tega ni storila iz hudo-
bije — gotovo ne — le privaditi ga hoče 
na čebulo. Kajti kaplanski želodec se mora 
navaditi na vse.

* X- X-

Ko je Lenka ostala sama, je morala 
najprvo poskrbeti, da se ji posuši obleka, 
preden se povrne kaplan z obljubljenim 
pismom. Dejal je, da pride šele v eni 
uri. Dotlej izpuhti tudi zadnja kapljica na 
solncu.

Ali tam se noče sleči, kjer je sedel 
on pri njej ter ji je dal odvezo grehov. 
Globočje stopi v grmovje in tam najde pro-
storček, kakor vstvarjen za njen namen. 
Mlade, nizke jele in bukve so zrasle kakor 
zelena stena; tako visoke še niso, da bi 
zadržavale solnce, ki pošilja svoje vroče 
žarke na malo, z mehko mahovo preprogo 
pogrnjeno liso.

Ker se morajo tudi posušiti, je razpletla 
kite, in ker ni imela glavnika, jih je češljala 
z vsemi desetimi prsti, da ji je končno 
ogrnil dolg, zlatobarvast pajčolan celo gornje

stoječi stranki. To je torej prvi začetek, da 
dobe angleški delavci neodvisno zastopstvo 
v parlamentu. Delavska stranka je prido-
bila pri teh volitvah 28 mandatov.

Shodi.
Ljubljana. V torek je bil v salonu re-

stavracije «pri levu» na Marije Terezije cesti 
v Ljubljani dobro obiskan železničarski shod. 
Predsednikom je bil izvoljen sodr. Do stal, 
zapisnikarjem pa sodrug V ihar. Poročal jc 
o združitvi obeh podružnic, ljubljanske in 
spodnješišenske, sodrug E. Kristan. Ker je 
bilo navzočih mnogo slovenskih in nemških 
sodrugov, je govoril v obeh jezikih. Spomnil 
je navzoče na to, da je stala železničarska 
organizacija nekdaj na čelu vsemu organi-
ziranemu delavstvu v Ljubljani. Pozneje pa 
so mislili sodrugi, da se bode organizacija 
bolje razvijala, ako si ustanove južni želez-
ničarji svojo podružnico, državni pa svojo. 
To se je izvršilo, a danes se vidi, da je to 
več škodovalo, kakor koristdo. Tudi za po-
družnice velja, kar za celotne organizacije, 
da delujejo s tem večjim uspehom, čim so 
večje. Že službene razmere na železnici, ki 
zadržujejo ude vsled nepravilnosti službe bolj 
kakor industrialne delavce, ovirajo redno de-
lovanje v organizaciji. Slabo obiskane seje, 
društveni večeri in tudi občni zbori ilustri-
rajo to dejstvo. Združitev obeh podružnic pa 
vstvari tako veliko telo, da se bodo te težave 
zelo zmanjšale in delo v organizaciji se zopet 
oživi. Kakor obsojamo separatizem povsod, 
tako ga moramo obsoditi tukaj tudi. Ljub-
ljana je prišla po avstrijskih železnicah na 
slab glas, ako hočemo, da se to popravi, je 
treba organizacijo okrepčati in združitev bi 
bila prvi korak. — Shod je soglasno sprejel 
predlog, ki nalaga odboroma obeh podružnic, 
da store vse potrebne korake za združitev.

Hrastnik. —1.— V nedeljo 14. t. m. 
smo imeli krasno obiskano zborovanje pri 
«Ačkimu». Tudi iz Trbovelj je prišlo več 
100 oseb. O odgovoru na stavljene zahteve 
je govoril sodrug Linhart. Sprejet je bil 
sklep, da so hrastniški sodrugi s trbovelj-
skimi solidarni in store enake korake. Govoril 
je tudi sodrug Šuln. — Izvedelo se je, da 
ima podporno društvo «pri Rošu» občni zbor. 
Odbornik Felle nas je že preje vabil tja in 
prišli smo tedaj. Velikanska množica pa je 
preplašila uboge «podpornike» (v Hrastniku 
jim pravijo «parkleži») tako, da so hitro po- 

telo. Široko je raztegnil predrzni vrabec 
svoj kljun, ko je Lenka legla na topii mah. 
Celo solnce, ki mora gledati toliko zoper- 
nega na zemlji, se je veselilo te krasne 
slike in je pričaralo rdečkast lesk na nežno 
kožo, s poljubi je izpilo zadnjo kapljico s 
plavih las, in tudi na obleko ni pozabilo. 
Že prej je razgrelo mehki mah, da je bila 
postelja topla in je bilo prijetnejše spati 
tam. kakor na najmehkejšem perju. Spanec 
pa je prevzel Lenko po sili. Prejšnja vzbur-
jenost, obup, poznejša utrujenost in pred 
vsem mir srca in vesti po odvezi, ki jo je 
dobila od tujega, dobrega kaplana je pri-
klical spanje, ki je prišlo kot drugi dobrotnik 
duši in telesu.

V tem ko je ležala Lenka zunaj na 
zelenem v nežnem objemu spanja, se je 
pripravil kaplan v svoji mračni sobi, da na-
piše sestri pismo, ki naj ji ga Lenka od-
nese. Pisal je:

Ljuba sestra!
Poznavajoč Tvoje dobro, plemenito srce 

se obračam do Tebe z veliko prošnjo, katere 
mi gotovo ne odbiješ.

Seveda ne prosim zase, temveč za 
ubogo, zapuščeno dekle, ki Ti prinese te



'Žrli svojo besedo in poklicali žandarje. So-
drug Linhart je raz balkon Rošove hiše 
razkrinkal to postopanje s krepkimi besedami. 
:Stotero se je slišalo: Fej vas bodi, se bojite 
'ljudstva, za bajonete se skrivate itd. Končno 
se je čulo mogočno: Živela socialna demo- 
ikracija! Rošovi revčki so se poskrili kot 
miši. Nikdo jim ni hotel žalega storiti, a 
■poštenih rudarjev se boje ti kapitalistični 
-sužnji ... # # *
Shodi bodo:

V Celju v nedeljo, dne 28. t. m. ob 9. 
uri dopoldan v salonu gostilne «Pri zelenem 
ttravniku». Dnevni red je: «Kaj je z volilno 
.pravico?» Poročevalec sodrug E. Kristan. 
'Sklicatelji vabijo vse celjske sodruge, naj se 
mnogoštevilno udeleže tega važnega shoda in 
maj marljivo agitirajo, da bode dobro obiskan.

V Žalcu v nedeljo, dne 28.t. m. ob 3. 
mri popoldan. Dnevni red: «Kaj je z volilno 
-pravico?» Kot poročevalec je povabljen so-
drug E. Kristan. Upati je obilne udeležbe.

V Zagorju ob Savi je v soboto ob 4. 
uri popoldan javen shod rudarjev. Kot poro-
čevalec pride sodrug E. Kristan iz Ljub-
ljane. Shod je jako važen in treba je, da 
se ga udeleže vsi delavci, ki niso takrat na 

«delu.

Domače stvari.
„Slovenec“ mora imeti sila potrpežljive 

«čitatelje. V sobotni številki jim pripoveduje, 
da je bil dr. Krek na znani dunajski kon-
ferenci samo kot gost. Nekam pozno prihaja 
s to izjavo. Ko je klerikalno glasilo prvikrat 
povedalo, da pojde dr. Krek na Dunaj, nismo 
čitali besedice, da gre samo kot gost. Ko je 
objavil dunajsko resolucijo, ni dostavil no-
bene opazke, temveč natisnil je, kar so mu 
poslali z Dunaja od Kunschaka. In tam 
je bilo rečeno: Razven dunajskega vodstva 
so se udeležili konference sledeči . . . Med 
lemi «sledečimi» je bil tudi dr. Krek, ne da 
bi bilo rečeno da je bil gost. Nasprotno pa 
pravi tisti dopis, da je bila resolucija spre-
jeta soglasno, kdor količkaj logično misli, 
.mora torej soditi, da je glasoval za njo tudi 
<dr. Krek. In sedaj je šel na Dunaj samo 
poslušat? ... Pa če bi bilo to tudi res, 
'vendar «Slovenec» še ni povedal, kje je na 
Slovenskem krščansko socialna stranka, in 
povedal, kako to, da se mu je zazdel po-
litični štrajk v tistem hipu neuspešen, ko je 

to dekretirala dunajska konferenca, v tem ko 
v času najmočnejšega gibanja nikoli ni mislil 
na to in tudi še ni povedal, kakšno drugo 
sredstvo bi imeli delavci, ako postane po-
treben zadnji boj. O volilni reformi za ljub-
ljansko občino naj «Slovenec» le nikar ne 
govori; vsakdo razume da ni upanja, pribo-
riti splošno in enako volilno pravico za de-
žele in za občine prej, kakor za državo. To 
so klerikalci sicer tudi sami priznali takrat, 
ko so glasovali v deželnem zboru za liberalno 
resolucijo, ki pravi, da je pričakovati splošno 
in enako volilno pravico za deželni zbor še 
le tedaj, kadar bode vpeljana za državni 
zbor. Ali klerikalci tudi sami ne vedo, kaj 
so govorili, pisali in za kaj so glasovali? In 
kakošno pravico imajo klerikalci postavljati 
se za občinsko volilno pravico, ko odklanjajo 
boj za državnozborsko? Kako pa naj se de-
lavci bojujejo v občini? V državi imajo sto- 
tisoč delavcev-zaveznikov; ali naj se v Ljub-
ljani zanašajo na klerikalce? Ge narede popi 
generalni štrajk, bi to seveda malo zaleglo. 
Z dovtipi proti socialni demokraciji pa naj 
si «Slovenec» ne beli glave. Ako napravijo 
izmučeni vici drugod vtisk, pri nas ne.

Kaj je s shodom liberalnih zaupnikov? 
Januar gre h koncu, a o pompozno napo-
vedanem shodu zaupnikov liberalne stranke 
ni ne sluha ne duha. «Narod» se sicer nor-
čuje — a kako klavrno in prisiljeno! — iz 
vseh drugih strank in struj, ali da se nje-
gova stranka ne ve obrniti na nobeno stran, 
bi rad zamolčal, akoravno vidi to ves svet. 
Za januar je bil napovedan shod. «Stranka 
mora precizirati svoje stališče napram volilni 
reformi», je bila parola. In januar umira, li-
beralna stranka pa — menda tudi. Prav-
zaprav se ne zmeni nobena mačka, kako 
bodo liberalci precizirali svoje stališče, ki ga 
morda dva dni pozneje zopet izpremene, ali 
kak konec mora imeti nazadnje tudi kome-
dija. To pa se vleče kakor megla brez vetra 
in če se vpraša danes liberalnega zaupnika, 
kdaj bode shod, se ga spravi v največjo za-
drego, ker revež sam ne* ve ničesar; pogo- 
stoma niti ne ve, ali se ga smatra za zaup-
nika, ali ne. Ako pa zaupnik vpraša na pr. 
dr. Tavčarja, mu odgovori ponosni glavar 
nekdaj ponosne stranke: «Bomo že naredili.» 
Ravno tako, ako se ga vpraša, kaj bode z 
revizijo programa: «To že naredim jaz.» S 
stališčem napram volilni pravici je pač stvar 
menda ta: Kako naj ga precizirajo, tega sami 
ne vedo. Kajti v celi stranki jih ni morda 
deset, ki bi imeli enako mnenje. Če se pa
■■"■«"j——

Zopet se je prestrašen ustavil. Kaj pa 
je storil zopet? Kaj je ni ravnokar opro-
stil. tega greha? To bi bilo vnebovpijoče 
oskrunjenje spovednega pečata. Tudi to 
drugo pismo je odšlo za prvim v peč.

Tretjič je sedaj začel in je dovršil pi-
smo, v katerem ni bilo spomina o rečeh, 
o katerih ni smel pisati zaradi spovednega 
pečata.

Ko je bil gotov, je pogledal v miznico 
in prebrskavši jo, je našel zavitek, ki je 
imel v njem shranjenih deset forintov. V 
teološkem mesečniku, ki je bil nanj naro-
čen, je bila Liguorieva moralna teologija 
tako toplo priporočena vsem duhovnikom, 
da je hranil forint za forintom, hoteč si 
kupiti to delo. Ali s tem sedaj lahko po-
čaka; sedaj porabi denar bolje, ako ga da 
siromašnemu dekletu za pot. Ona ga po-
trebuje bolj, kakor Liguori.

Skoraj bi bil pozabil še na nekaj, kar 
se mu je zdelo ravno tako potrebno, kakor 
potnina. Sam je prerezal Lenki modrc s 
svojim nožem, da je mogel uvesti umetno 
dihanje. To škodo je bilo treba popraviti 
kolikor mogoče, kajti taka vendar ne more 
med ljudi. Vzel je torej iz svetlo - rujavo 

že mora kaj reči, je skoraj najbolj komodno, 
počakati, kako se razvije sl var, pa potem 
nastopiti z veliko pozo ter — obesiti plašček 
po vetru. Sedaj je za liberalce že še težava. 
Natančnega Gautschevega načrta še ne pe- 
žnajo; kakšna bode večina v državnem zboru, 
tega še ne vedo. Vrag naj torej precizira 
svoje stališče. Meseca svečana pa predloži 
Gautsch svoj načrt parlamentu, stranke v 
državnem zboru pokažejo svojo barvo in te-
daj — bode morda tudi tiberalna stranka 
vedela, kaj hoče. In zato čaka s shodom 
svojih zaupnikov. Bolj pač ne more politi čna 
stranka degradirati same sebe! — Zdi se 
nam seveda, da tudi meseca svečana ne po-
teče zaupniški shod tako gladko, kakor bi rad 
generalni štab. In menda vidi že tudi vrhovni 
zapovednik, da so slogo v njegovi stranki 
razglodale miši. Ako ne prineso posebnega 
kavčuka na shod in če ne povabijo samih 
takih zaupnikov, ki se a priori zavežejo, da 
bodo glasovali lepo "po komandi, tedaj ne 
vemo, kako naj izide liberalizem s tega shoda 
brez šizmej! Ako pa povabijo samo zanesljive, 
tedaj morajo izključiti najmanj dve tretjini 
voditeljev, med katerimi ni nič manj razprtij, 
kakor v liberalni črni vojski. Vsekakor — 
dober tek za ta shod!

Velik požar je bil v nedeljo na Jese-
nicah, vsled katerega je prišlo okrog 600 de-
lavcev kranjske industrialne družbe ob delo. 
Ogenj je izbruhnil v ondotni tovarni ob 4. 
zjutraj vsled vnetja valjca v tovarni za žice. 
Hitro se je razširil in izgorela je popolnoma 
cinkarija, tovarna za žice, tovarna za žičnike 
in skladišče z zalogo je izgorelo. Škoda iz-
naša okrog pol milijona kron. Štiri osebe so 
se pri požaru ponesrečile. Vprašanje je, kaj 
bode sedaj z delavci, ki so prišli tako na-
enkrat brez lastne krivice ob delo.

Sarajevski nadškof Stadler, učitelj in 
vzor ljubljanskega škofa Jegliča, je bil ob-
sojen na 500 K globe, ker je dal protipo- 
stavno krstiti nekega mohamedanca. Kdor vč, 
koliko različnih veroizpovedanj je v Bosni in 
v Hercegovini, razume, da je treba v verskem 
oziru ravnati s skrajno rahlostjo in obzir-
nostjo in bosenska vlada, ki je sicer storila 
dosti neumnosti, nerodnosti in tudi pristran-
skih korakov, je imela vsaj v verskem oziru 
nekoliko zrelejše nazore in je izdala stalne 
propise glede postopanja verskih funkcijo- 
narjcv pri prestopanju iz ene vere v drugo. 
Ali katoliška cerkev preži na človeške duše 
in Stadler je fanatik, ki mu jih ni mnogo 
ravnih, pa če more «pridobiti» za svojo cer- 

pobarvane nočne omarice škatljico, v kateri 
so bile igle, niti, naprstek, na papir na- 
motan konec bele in črne barve, ter gumbi.

Tako škatljico je pripisati najpotrebnej-
šim rečem za kaplana. Sedaj je treba pri-
čvrstiti nezvest gumb na suknji, sedaj zopet 
je treba izlečiti raztrgane hlače z izvežbano 
roko. Dolgi črni talar pokriva cesto glo-
boke srčne rane, ali nihče ne sluti, kakšne 
neizrečne stvari mora često še pokrivati tak 
duhovniški talar.

Iz škatljice je vzel naprstnik, iglo in 
konca, in sicer belega in črnega, ker se 
vzlic napetemu premišljevanju ni mogel 
spomniti, ali je bila razrezana obleka svetla 
ali temna.

Skoraj bi bil pozabil na najvažnejše: 
Na naslov sestre in na pot, ki ga mora iz-
brati Lenka, da pride do nje. Hitro ga je 
napisal na kos papirja, pa je stopil k oknu, 
mahajoč z listom po zraku, da se prej po-
suši. V tem je pogledal brez misli na po-
kopališče in slučajno je opazil tam predmet, 
ki ga ni izpoznal. Zaradi te čudne reči ni 
šel skozi glavna vrata, ki vodijo na cesto, 
temveč skozi vratiča, ki se jih poslužujejo 
duhovniki le, ako gredo v cerkev. Kmalu 

vrstice od tvojega brata. Gotovo ne bodeš 
mislila nič nepravega o meni, kajti kakor 
poznam Tebe jaz, tako poznaš tudi Ti mene. 
— Duhovnik sem in to ti bode zadosto-
valo. — Danes sem prvikrat videl to dekle, 
pa sem bil tako srečen, da sem ji rešil živ-
ljenje in Ti —“

Tako daleč je dospel s pisanjem. Na-
enkrat pa so se mu razširile oči, kakor da 
gleda nekaj strašnega. In videl je: Greh, 
največji greh za duhovnika. Hitro je zopet 
izbrisal zadnjo vrstico. Kaj bi bil kmalu 

.storil nevedoma! Ta vrstica bi bila prelom 
spovednega pečata. Saj je odvzel Lenko 
poskušenega samomora in zato ni smel o 
njem ne izreči, ne napisati besedice. Raz-
trgal je začeto pismo, kosce je vrgel v peč, 
potem jih je zažgal, pa čakal da je izgo-
relo vse.

Tedaj je začel drugo pismo in mesto 
prepovedanih besed je zapisal:

„Ni treba, da bi ti mnogo pisal o ne-
srečnem detetu. Sprejmi jo zaupljivo, pa 
pridobiš gotovo tudi njeno zaupanje in 
pove ti vso svojo nesrečo. Ker si bila sama 
že trikrat mati, izpoznaš takoj njeno sta-
nje. Ne zavrzi je radi tega, temveč —“ 



kev novo ovčico, se prav nič ne zmeni za 
prepire in za naredbe. Na prižnici sicer išče 
katoliški pop, da je vsaka oblast od boga in 
zatrjujejo vernikom, da jim je prva dolžnost, 
slušati; a sami slušajo le tedaj, ako jim je 
koristno. Tako so delali škofi na Fiancoskem, 
tako tudi Stadler. Med bosenskimi moha- 
medanci je pod avstrijsko vlado itak že dosti 
nezadovoljnosti in ako bi se dovolilo Stad-
lerju, da ravna pri pokrščevanju po svoji 
volji, bi se utegnila nezadovoljnost še vse 
drugače povečati. To je najbrže tudi vzrok, 
da se je gospoda nadškofa enkrat bolj strogo 
prijelo. Ali kaj izjavlja sedaj gospod Stadler? 
On ne prizna vladne naredbe, ker je ni po-
trdil papež ; on ne bode plačal glcbe in se 
ne vda drugače, kakor če se ga po sili od-
pelje v zapor! Navaden smitnik naj bi se 
tako uprl oblasti in postavam ! Državljane, 
ki niso nadškofje, se preganja, ako so te-
oretično druzcga mnenja, kakor vlada in 
zakoni; zaradi popolnoma akademskih besed, 
zaradi kritike obstoječih razmer so zapirali 
socialne demokrate na leta in leta v ječo. 
In katoliška cerkev je dajala svoj blagoslov 
pregonom. A če so rimski organizaciji za- 
brani, delati skrajno absolutistično po svoji 
glavi, tedaj nastopi rimsko-katoliški nadškof 
kot praktičen anarhist in njegov upor je te-
daj opravičen, on sam pa še mučenik! . . . 
Radovedni smo, kako daleč bode v tem slu-
čaju segala energija vlade. Poučen pa je do-
godek zelo, ker vnovič dokazuje, da je kle-
rikalcem vse le sredstvo v njih namene. Lo-
jalni so, če jim služi; patriotični so, ako 
nese; narodnjaki so, ako jim koristi; če pa 
jim kaže, so tudi puntarji. Nič ni pri njih 
pristnega, razven njih lastne koiisti.

Socialni pregled.
Trboveljska stavka.

Trbovlje, v nedeljo, dne 21. t. m. se je 
vršil na Lesjakovem vrtu velikanski shod. 
Došla sla tudi zastopnika «Unije» sodr. J ar 
rol in in rudniški komisar Strgar. V pred-
sedstvo so bili voljeni sodrugi Šuln, Ocvirk 
in Rinaldo, poročal pa je o odgovoru na 
naše zahteve sodr. Linhart Po poročilu se 
je vršila živahna debata, katere se je udele-
žila cela vrsta sodrugov, ki so se izjavili skoro

brez izjeme za stavko. Za predlog, naj bi se 
počakalo do dogovornega urada, se ni izjavil 
in ni glasoval niti en rndar. Soglasno pa se 
je sprt jel sklep, da prične Štrajk. Odgovor 
ošabne družbe je povsem brutalen. Dovolilo 
se je par postranskih malih zahtev, glavno 
zahtevo pa — 20% zvišanje plače — je 
družba enostavno odklonila. Pred vso jav-
nostjo moramo pribiti, da je ta štrajk posle-
dica brutalnega izkoriščanja akcionarjev trbo-
veljske družbe. Odgovor na zahteve je udarec 
v obraz delavstvu. In zato pade odgovornost 
na pijavke trboveljske družbe! — V svoji re-
pliki na ošabni odgovor vzame delavstvo do-
voljene točke na znanje. Dovoljeno je zlasti: 
Zvišanje «herrenšiblja» delavcu na «versatzu» 
od 140 K na 124" K. Dovolitev olja po fab- 
riški ceni. Priznanje mesečne plače stroje-
vodjem. Pole? tega še razne malenkosti. De-
lavstvo pa obdrži vse svoje druge zahteve z 
malimi izpremembami. — Štrajk je pričel r 
najlepšem redu. V pondeljek zjutraj je stal 
že ves trboveljski rudnik. Niti troje stavko-
kazov ni bilo. «Pazniško podporno društvo« 
je izjavilo svojo solidarnost s socialisti in 
upamo, da ostane mož beseda. Glede straže 
pri ognju so sklenili rudaiji, da se zanjo ne 
brigajo. Ravnateljstvo naj pošlje svoje paz-
nike na stražo, ako se mn to zdi potrebno. 
Rudarja ne briga to nič. — V Hrastniku pa 
so sklenili zjutraj «podporniki», biti stavko-
kazi. Sam predsednik Štraus jih je na te 
nagovarjal. Fej! Rudarji, zapomnile se tega 
možakarja. Popoldne pa se je tudi v Hrast-
niku in na Ojstrem delo ustavilo. — Popoldne 
je prišel že okrajni glavar v Trbovlje in tudi 
orožniki romajo od vseh strani. — Stavkini 
odbor funkcijonira izvrstno; ravnotako straže 
in zaupniki. Navdušenje je veliko in solidar-
nost vzorna.

* * *
Stavka se nadaljuje. Družba je še trdo-

vratna in izjavlja, da se ne spušča v nobena 
pogajanja. Kdor bi sodil po njeni ošabnosti, 
bi moral misliti, da ji stavka ne prizadene 
prav nič. Toda premega ni in znano nam 
je, da se v Ljubljani že ne dobi trboveljskega, 
temveč se prodaja kočevski premog. Družba 
menda upa. da bode njena trdovratnost im- 
ponirala delavcem in da se bode našlo iz 
strahu stavkokazov. Toda v tem se moti. 
Take solidarnosti ni bilo v Trbovljah še pri 
nobeni stavki, kakor sedaj. Podjetništvo išče 
tudi drugih izgovorov, češ, da mu ni mogoče, 
povišati plač. Ali tako hudo res še ni, da bi 
morali gospodje družabniki stradati, kakoi 
morajo marsikateri delavci. Ako bi bila družba 
pametna, bi se začela čim prej pogajati, 
kajti čim dalje traja stavka, tem več škode 
bode imela. Delavci si ne žele dolgotrajnega 
boja, ne plašijo se ga pa ne. Razmere v tr-
boveljskem rudniku so sploh take, da se ne 
morejo vzdržati in diužba sama bi morala 
skrbeti za to, da se napravi enkrat red. To, 
kar je bilo doslej v Trbovljah, mora vedno 
na novo podžigati nezadovoljnost delavcev 
in ako ne izvrši družba enkrat temeljite re- 
medure, se bode to še pozneje in še hujše 
maščevalo. Namesto da se postavlja na svoje 
ekskuzivno stališče, naj bi rajši porabila to 
priložnost, da temeljito preišče vse pritožbe, 
katerih je poln koš in ki so zelo opravičene, 
pa naj napravi red. Ako bodo delavci zado-
voljni, bode to tudi njej koristno.

* * *
Kolovodje trboveljskih «podpornikov» se 

je pokazalo v pravi luči. V tem, ko se je 
podporno društvo v Hrastniku izreklo po-
polnoma solidarno s stavkujočimi delavci, so 
vodje v Trbovljah insefnirali pravo izdaj- 
niško gibanje. Na čelu teh junakov sloji pi- 

ki Pa^ ve, zakaj se hoče družbi 
prilizniti. Danes je popolnoma jasno, da de-
luje proti interesom delavstva. To se je po-
kazalo dne 24. t, m. Na ta dan je sklical ne-
kak shod, za katerega niljče ne ve, kakšen 
je bil pravzaprav. Imenoval ga je «izven- 
leden» zbor. Povabljeni so bili tja tudi so-
di ugi Linhart, Rinaldo in Doberšek, 
besede pa niso dobili. Na tem shodu je pri-

šel Leb naenkrat z novimi zahtevami, nam-
reč z znižanimi. Na svojo pest stavljati nove 
zahteve, se pravi sploh razbijati solidarnost 
delavcev; reducirati zahteve še preden začno» 
kakšna pogajanja, reducirati jih brez znanja 
delavcev in izvoljenih delavskih zaupnikov, 
pa pomeni ne le diskreditirati zahteve de-
lavstva, temveč naravnost izdajstvo. Leb 
zahteva n. pr. samo 5% zboljšanja in sicer 
samo za zunanje delavce, nekatere druge- 
zahteve pa so take, da bi razne kategorije še 
manj dobile, kakor doslej. Sploh je jako 
čudno, da stavlja paznik - pisar zahteve za’ 
delavce! To zbuja razne misli! Vpraša se 
tudi, kaj ima Leb ravno sedaj toliko opraviti 
v pisarni. Prav blizu se primika šum, da se 
mu je reklo ali namignilo, da bi družba zvi-
šala zunanjim delavcem. 5%. ki bi jih dru-
gim vzela in to predlaga Leb naenkrat kot. 
zahtevo. Modra glavica! Tako bi se ubilo dve- 
muhi ob enem. Zgodila bi se volja družne 
in Leb bi paradiral kot rešitelj delavstva. Ali 
ta špekulacija se mu ne bode posrečila. Za 
njegove «zahteve» niso glasovali niti delavci 
v njegovem lastnem društvu. S svojo jezu- 
it.-ko taktiko doseže samo to, da odpro še 
delavci v podpornem društvu oči in da mu 
obrnejo popolnoma hrbet. — Modrijan za-
hteva tudi odgovor tekom 48 ur. Kaj se to- 
pravi, kadar je že enkrat stavka ? Kaj pa 
hoče storiti, ako tekom tistih 48 ur ne pri<ie- 
odgovor? Ali pa mm da že 'e, da bode 
družba ravno v tem času odgovorila? Kdo- 
pa mu je to povedal?

Družba goljufa samo sebe, ako ima pri 
tej zahrbtni igri prste vmes. Kajti solidar-
nosti trboveljskih delavcev ne razbije s tem p 
samo sebe bode morda motila, da je edinost 
razdrta. Na stavkokaze bode pa vendar ča-
kala zaman. Namesto takih manevrov naj 
lajši stori edino, kar je pametno, to se pravi n 
Poravna naj se z delavci.

* * *
V sredo ponoldan je bil zonet jako 

dobro obiskan ljudski shod na Lesjakoverm 
vrtu. Poročal je sodrug Linhart o Lebo- 
vih homatijah in o neizpremenjeni situaciji.. 
Sodrug Etbin Kristan, ki je prišel iz Ljub-
ljane, je pozival delavce, naj ostanejo soli-
darni in naj se ne dajo zapeljati od nikogar. 
Shod se je izvršil v popolnem miru. Sploh 
se lahko konstatira, da je v Trbovljah vzoren 
red. Za neštevilne orožnike, za katere je šola 
izpremenjeua v kosamo, se nihče ne zmeni. 
Po shodu je bila seja odbora za stavko, ka-
tere se je udeležil tudi okrajni glavar iz Celja,,, 
da se informira.

Jutri je zopet shod.

Pasivna rezistenca na južni železaict
V Nabrežini je začela zopet pasivna 

rezistenca — da ostanemo pri tej ne popol-
noma primerni besedi. Južna železnica bi si 
bila to prav lahko prihranila. Ali nekateri 
ljudje pri tej družbi so taki nerodni, da mo-
rajo vsak hip kaj pokvariti. Na nabrežinski 
postaji vladajo sploh take razmere, ki dajejo 
osobju vsak hip povod za opravičene pri-
tožbe. Ne zgodi se pa nič, da bi se enkrat 
popravilo neznosni položaj. In sedaj se to 
maščuje. Med tistimi, proti katerimi so se 
imeli železničarji v Nabrežini največ pritože-
vati, je tudi premikalni mojster Pavšič. Ta 
gospod je uganjal take reči, da so končno 
premikači zahtevali, naj se ga odstrani. Pre-
iskava je dognala, da so pritožbe ljudi po-
polnoma opravičene. A posledica tega ušpeha 
je bila, da so odpustili iz službe — nekega 
drugega mojstra in 12 premikačev. Razume 
se, da je to silno razburilo vse osobje. Od-
kod pa naj bi se tudi vzelo hladno kri pri 
takem postopanju? Priredili so shod in tam 
so soglasno sklenili. da bodo delali strogo po 
piopisih, dokler ne bodo po krivem odpuščeni 
zepet sprejeti na delo, pravi krivec pa od-
stranjen. Dne 23. t. m. zjutraj je res začel 
pasivni odpor, katerega je udeleženih okrog 
bGO delavcev in premikačev.

je našel tisto stvar. Bila je culica, kakršno 
nosijo uboge služkinje na potovanju. In 
ker je ležala poleg nagrobnega kamna, 
kjer je videl dopoldne Lenko, ni mogel dvo-
miti, da je culica njena. Vzel jo je pod 
pazduho in hitro se je povrnil v svoj raj.

Ako ga tudi ni nihče srečal na poti, 
videlo ga je vendar solnce, ki se je bolj in 
bolj približevalo puščavi; in videlo je tudi, 
da je Lenka še vedno spala na mehkem, 
toplem mahu, akoravno je bila obleka na 
vejah že davno posušena.

„Vstani! Hitro se obleci!“ je hotelo 
zaklicati, česar pa seveda ni moglo; z než-
nimi prsti svojih žarkov se je dotaknilo 
speče, a ni doseglo druzega, kakor da je 
sto in sto potnih biserov pokrilo bujno telo 
ki so se izpremenili pod tistimi žarki v 
samo drago kamenje. Pod vročimi solnčnimi 
poljubi je razširilo dekle v spanju roke ter 
seje izročilo brez volje popolnoma solnčnemu 
žžyu, ki je počival na njej.

Tudi'vrabec je že opazil črno postavo 
približajočega se kaplana. „Že pride! Že 
pride!“ je kričal. „To bode šala, šala, šala! 
Zame, zame, zame! To lahko povem! Tat 
gre! Tat gre!“

Ali tudi vrabec ni mogel zbuditi Lenke.
Dalje prili.



Ko se je izvedelo to v Gorici in Trstu, 
•so se ondotni železničarji izjavili solidarnimi 
z Nabrežinčani in tudi tam je začel pasivni 
odpor. Razni vlaki iz Trsta imajo zamudo. 
'Za Trst se ne sprejema blaga.

In vsega tega bi se bila južna železnica 
prav lahko izognila, ako bi ji bilo nekaj manj 
ležeče na avtokraciji, pa nekaj več na pra-
vičnosti. Upamo, da pride vsaj sedaj pamet 
do veljave. _________

Pekovski štrajk v Pulju je takorekoč 
končan ker je osem gospodarjev podpisalo 
«kontrakt»; proti drugim, ki tega še niso 
podpisali, se je izrekel bojkot. Nihče naj *tie 
vsprejme dela za Pulj. Pripomniti pa je 
sedaj še nekaj. Neradi moramo konstatirati, 
da so sodrugi v Gorici tako kakor v Pulju 
pozabili na sklep I. pekovske konference v 
Trstu, s čemur je priporočena prva akcija za 
skupni plačilni boj v primernem času, za 
enkrat onemogočena. Sicer pa se še povrnemo 
ob času k tej zadevi.

Dopisi.
Iz Rožne doline. Težko je delavcu ži-

veti ob sedanji draginji in vsak vinar mora 
obrniti, preden ga izda. Ali vendar se najde 
ljudi, ki mislijo, da delavec še ni dosti izko-
riščan. Tak gospod je tudi tukaj živeči črev- 
ijar Gačnik, ki si je lani, ko je prišel iz 
mesta, tukaj sezidal hišo. Ko je bil že go- 
stač. je kaj rad tarnal, kako so stanovanja 
draga, a sedaj, ko je hišni posestnik, ne za-
hteva le sam največje najemnine v celi Rožni 
dolini, temveč hujska še sosede, naj podraže 
stanovanja. Ge pa sliši, da so za delavce iz 
tobačne tovarne stanovanja itak že predraga, 
pa pravi, da naj naredijo tako kakor želez-
ničarji, da dosežejo boljšo plačo, potem bodo 
tudi lahko plačevali več najemnine. Gospcd 
Gačnik misli torej, da bi se morali delavci 
poganjati za to, da — on več zasluži in 
menda, da prej poplača svoje dolgove na 
hiši, za katere se pač ne bi zmenili, ako 
nas ne bi silil v to. Delavci potrebujejo bolje 
plače, ali v prvi vrsti zase, ne pa zanj. Tako 
hudo še ni, da bi bili delavci odvisni ravno 
od njega. Ako ne bode stanovanj pri njem 
in v Rožni dolini, jih bode pa drugje, po 
tem naj si pa išče najemnike. Delavci niso 
samo zato na svetu, da bi jih drugi izko-
riščali pri delu in pri prodaji.

Trst. (Radi preobilne udeležbe suspen-
diran shod.) Čudni ljudie so tržaški sloven-
ski narodnjaki! V politiki so bili od nekdaj 
diletantje, jasnih ciljev niso imeli nikoli, 
resne volje za krepko delo in vztrajnosti tudi 
ne. Ali sedaj prihajajo že tako na kant, da 
je joj. Te stranke, ki bi imela le tedaj kaj 
pomena, ako bi iskali najožje dotike z ljud-
stvom in ga čvrsto vodila, je sedaj strah pred 
ljudstvom. Drugače ni mogoče razumeti don- 
kihoterije, ki so jo izvedli v nedeljo, 7. t. m. 
Skicalo je politično društvo «Edinost» shod 
pri Sv. Jakobu z dnevnim redom: «Splošna 
volilna pravica in narodna avtonomija». In 
Tes so bili prostrani prostori društvene go-
stilne v pravem pomenu besede natlačeni, 
-da je človeka veselilo; Edinostovci pa so — 
suspendirali shod, rekoč, da ga skličejo zopet 
čez dva meseca. Zakaj to? Dr. Rybaf je 
dejal, da ljudje preveč kade, da je prepih in 
— kar je pač najimenitnejše — da kvartajo, 
pa da ni vredno, kratiti jim zabavo. In to 
naj bi bila resnost! Socialisti morajo kaj 
cesto zborovati v zakajenih prostorih, končno 
pa se lahko priporoči ljudem, naj ne kade 
m d zborovanjem in navadno ima to uspeh. 
Ako piha, zadostuje, ako se zapre ena vrata, 
pa je konec prepiha. In da ljudje kvartajo? 
Kaj se tega ne more ustaviti? Ako pa se 
adi narodnjakom kvartanje bolj važno, kakor 
volilna pravica in narodna avtonomija, se pa 
že razumemo.

Ali zdi se nam, da je treba drugje 
iskati uzroke. Na shodu je bilo tudi neko-
liko socialistov, ne rayno preveč, a vse kaže, 
da so se jih narodnjaki zbali. Seveda po 

nepotrebnem, kajti že važnost dnevnega reda 
je bila tolika, da bi bili imeli narodnjaki to-
liko miru, kolikor si ga le žele. Druga je, 
da bi bili pač zahtevali besedo, in pri točki 
o narodni avtonomiji bi bilo prišlo najbrže 
do polemike. Razume se, da bi bili socia-
listi polemizirali dostojno. Ali ako imajo na-
rodnjaki strah tudi pred tem, dajejo svojemu 
pogumu slabo izpričevalo. A če nočejo po-
lemizirati z nami o velikih vprašanjih, tudi 
nič ne de; marsikaj smo že morali rešiti 
brez njih, pa tudi sedaj ne bodemo plakali. 
Znamenje časa pa je to. Mi suspendiramo 
shod, ako ni dosd številno obiskan, narod-
njaki pa, ako je preveč ljudi. Nekoč so se 
hudo postavljali, ali — sic transit gloria 
mundi . . .

Trbovlje. —1,— Organizacija radarjev 
napreduje vidno, in smelo trdimo, da je to 
ena največjih in tudi najmočnejših organizacij 
na Slovenskem. Rudarji na Slovenskem so 
soloh najbolje organizirani; to pričajo tudi 
Trbovlje. Ponosni smo lahko na društvo in 
na delo, to pa tembolj, ker smo preboleli 
hude krize. Pomedli smo in zdaj smo čisti. 
Naš napredek pa ne daje temnim sovražnikom 
delavstva miru. In vkljub temu, da čutijo 
črnuhi, da so tla v trboveljskem revirju za 
nje izgubljena, streljajo vendar iz ozadja stru-
pene puščice na organizacijo. Roševo pod-
porno društvo je vodja teh napadov. Ker se 
resno delavstvo za ta «pipec-verein» paznikov 
ne meni, se je porodila v trboveljskem fa- 
rovžu nova ideja. Ne smejite se, res — nova 
ideja. To novo idejo so krstili «proletarci» 
v farovžu na ime «krščanske demokracije». 
Ta čudna prikazen, katero je rimski papež 
sicer že slovesno pokopal, priromala je torej 
na Slovensko. Krekov «krščanski socializem» 
je splaval srečno po Savi in zato — novi časi, 
nove ideje. Kaplančki zahajajo pridno k For- 
stelu in delajo «propagando». Javno nastopati 
se sicer ta gospoda ne upa. To je pokazala 
v Hrastniku, kjer se je skrila za orožniške 
bajonete. Le enkrat si želimo en javni shod 
teh možakarjev in potem radi umremo. Ali 
odkar je odšel kaplau Rabuza iz Trbovelj 
(morda bo «Naša moč» povedala, zakaj je 
moral oditi, kajti širijo se prav čudne govo-
rice) ni nobenega «beca» več. Podpredsednik 
Zupan je prišel na eno diskuzijo, obljubil, da 
pride zopet; a doma je moral čez metlo ska-
kati, in prišel ni več . . . Krščanska demo-
kracija pa ni prišla in ni prišla. Pač, prišla 
je. Pokazala se je v obliki pisma, katerega 
je pisal en kaplan drugemu; drugi kaplan pa 
je bil malo neroden in izgubil je pisemce in 
dobrohotna sapica je prinesla pisemce v naše 
društvo. Par besed iz tega pisma naj omenim: 
«Kaj pa pri vas? Vaše delavsko društvo se 
še vedno bori med življenjem in smrtjo? 
Skrbi, da se novi list «Naša moč» razširi med 
našimi delavci. Še posojilnica naj vam da 
podpore (!), da se novi časnik razširi. Pa da 
vam je Linhart tako razčesal staro častitljivo 
geslo: Vse za vero, dom in cesarja. Tega pa 
ne ! Tako drzen še Mlakar ni bil kot novinec. 
Ne bodete že enkrat te trboveljske diktotorje 
«panali». ?» — In tako dalje ... A žalibog, 
«panali» nas še niso. Tudi z Moškerčevo 
«Našo močjo» ne. Ta «list» napada našo or-
ganizacijo z vso surovosjo klerikalcev. V 4. 
štev, nas imenuje «opice», «judovske hlapce» 
i. t. d. Rudarji, zapomnite si, — kaplani vas 
imajo za opice. Kadar bo «ofer» ali «misijon», 
pa se spomnite teh besed. Od «opic» in «ju-
dovskih hlapcev» menda tudi fajmošter Peter 
ne bo jemal denarja. «Našo moč» pa upo-
števajte tako, kakor to zasluži. In čeprav po 
Zagorju kaplani po moči to cunjo kolportirajo, 
čeprav dobiva od posojilnice podporo, za kar 
castitamo ubogim članom počojilnice, — ne 
pozabile, da ostane pop vedno pop, in kadar 
tudi obleče «socialni» plašč. Torej Moškerc e 
tutti quanti, postavite se z vašimi kapelančki 
na glavo, rudarske organizacije ne ubijete. Še 
bolj zaničevani bodo farski podrepniki. Na 
svidenje!

Trst. (Slovensko-italijanska alianca.) Ko-
liko so morali socialni demokratje že prc- 

trpeti psovk, kolikokrat so bili «izdajalci, 
brezdomovinci» i. t. d., ker je njih stranka 
mednarodna, akoravno niso slovenski socialni 
demokratje nič manj Slovenci, kakor gromo- 
besedni prvaki, italijanski socialisti ne manj 
Italijani, kakor frazasti patriotje i. t. d. Zdru-
žiti se na polju praktičnega dela in skupne 
koristi s somišljeniki druge narodnosti, to je 
bil v očeh slovenskih narodnjakov greh na-
ravnost proti naravi. S frazami se je tukaj 
seveda kaj lahko dosezalo uspehe. Ali kdo 
ne pozna danes povesti o farizeju, ki je hvalil 
boga, da ni tak kakor tisti? Volitve v ce-
nilno komisijo za dohodninski davek so t  
Trstu zopet pokazale, da je buržoazija ena 
armada in kadar se gre proti delavcem, pade 
tudi narodnjaštvo v koš. Socialni demokratje 
so letos v tretjem razredu kandidirali, ker je 
dosti delavcev, ki morajo plačevati dohod-
ninski davek. In če bi bila narodnost za 
meščane res meja, preko katere se nikakor 
ne sme podajati roke «tujcu», bi bili morali 
socialni demokratje zmagati z veliko večino. 
Toda ko je buržoazija videla, da nastopa de-
lavstvo. so bile naenkrat pozabljene vse na-
rodnjaške trditve, rdeče-belo-zeleno, belo- 
moero- rdeče, črno-rdeče-zlato in črno-ru-
meno je bilo naenkrat vse eno, Italijani, Slo-
venci in Nemci, iredentovci in avstriakanti in 
«Drang nach Osten», vse je bilo združeno v 
enem taboru in složno — proti delavcem. 
Tako so dobili med 4120 glasovi 114 glasov 
več kakor socialisti, ter so «zmagali». Akcijo 
je vodilo italijansko društvo «Patria», ki je 
napelo vse moči. In niti ta mednarodna 
alianca jim ni mogla priboriti večje večine, 
kakor 144 glasov, pri čemur pa prihaja v 
poštev, da ogromna večina delavcev sploh 
nima volilne pravice v komisijo. Za politično 
bodočnost tržaških nacionalistov vseh barv je 
to slabo znamenje. In morda še doživimo 
čas, ko se bodo tudi pri političnih volitvah 
ravno tako združevali proti nam. Tako se 
pokazuje ničevnost vsega frazerstva.

Iz stranke.
Volilna okrajna organizacija Trst ima 

vsak četrtek zvečer ob 8. uri diskusijo.
V Splitu so socialni demokratje pri vo-

litvah v okrajno bolniško blagajno sijajno 
zmagali proti združenim meščanskim strankam. 
Dosegli so 200 glasov večine.

Najnovejše vesti.
Shodi:

Trst. Javen ljudski shod se vrši v so-
boto, dne 27. jan. ob 8. uri zvečer v delav-
skem domu. II. nadstropje. Dnevni red: Ruska 
revolucija in politični položaj.
D ruštvene ves ti.

Dramatična predstava. Društvo ljudski 
oder v Trstu priredi v četrtek, dne 1. febr. 
v delavskem domu, II. nadstropje dramatično 
predstavo. Igralo se bode: «Dve tašči» (Ve-
seloigra v enem dejanju) in «Kdaj pojdete 
domov». Med odmorom svirajo mandolinisti. 
Vstop 50 vin. Sedeži prosti.

Brzojavka.
Iz Nabrežine se nam ob sklepu lista 

brzojavlja, da je pasivna rezistenca in stavka 
z vspehom končana.

Umetnost in književnost.
Slovensko gledališče, v nedeljo, 21. t. m. 

je praznovala gospa Danilova dvajsetletnico 
svojega umetniškega delovanja v kraljestvu 
slovenske Tatije. O večeru samem ni treba 
mnogo pripovedovati. Igrali so Tolstega 
mračno dramo «Noč teme»; gledališče je 
bilo napolnjeno do zadnjega kotička — po 
naši sodbi je odšlo najmanj 200 ljudi brez 
vstopnic ol blagajne, oziroma iz predproda- 
jalnice. Občinstvo je odlikovalo jubilarko z
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bogatim aplavzom, z venci in šopki — če 
sino šteli prav, jih je bilo šest — in s čast-
nim darilom. Predstava nas v celoti ni za-
dovoljila; ne le, da se je igralo zelo počasno, 
temveč nekateri igralci so preštudirali svoje 
uloge premebanično in vsled tega površno. 
Anisjn gospe Danilova je bila pač jako 
dobra.

Ali druge misli se nam porajajo pri tej 
priliki. Dvajsetletnica slovenske igralke — to 
je nekaj skoro čudovitega. Seveda, slo-
vensko gledališče je mlado in to pojasnjuje 
marsikaj. Ali leta potekajo in iz njih posta-
jajo desetletja, tudi mladost gledališča mi-
neva — a v neprijetnem duševnem razpo-
loženju vprašujemo: Koliko podobnih jubi-
lejev pa in amo še piičakovati? Saj se nam 
ne gre za zunanjost, za ovenčevanje. ploskanje 
in za slavnostni štimung! Ali tak jubilej go-
vori! Slovensko gledališče imamo; a kje so 
slovenski igralci? Stare garde ni pomladka 
ni — in naše upanje leze po blatnih tleh, 
klaverno, pa se sramuje. Kje je bodočnost?

Danilova je imela dvajsetletnico. In da 
jo je imela tako sama, to jo časti, ker se 
vidi, da ni bila vsakdanja šala, vztrajati to-
liko časa; ali prijatelja umetnosti navdaja z 
žalostjo, ker ilustrira s tako medlo obsvet- 
Ijavo naše umetniške razmeze. Ali da ne po-
stanemo sentimentalni. Pri takih jubilejih je 
itak preveč konvencionalne solzavost, prav 
tako kakor pri porokah i. t. d. Ali vprašanje 
je umestno in menda dovoljeno: Kdaj bode 
bolje? Ako slavi umetnica dvajsetletnico, je 
pač s tem dokazano, da je bilo dosti časa 
tudi za delo na polju vzgoje. A kakor po-
doba kaže, ni bilo dela in po dvajsetih letih 
bi bilo že vendar treba začeti. Drugače pre-
teče zopet dvajset let, a tedaj ne bode novih 
jubilejev, kar sploh ne bode slovenskega gle-
dališča.

In drugi moment, ki se je tudi pokazal 
v nedeljo. Sicer ne prvikrat, ali pri tej pri-
ložnosti je človeka posebno zbodlo, videčega 
koliko ljudi odhaja od blagajne brez vstop-
nice. Ako bi to bilo raznovrstno občinstvo, 
bi se človek še potolažil. Dejal bi: Pa naj 
pridejo drugič, bode gledališče vsaj še enkrat 
polno. Toda taka ni. Drugič se pač napolni 
galerijo in stojišče, morda tudi še balkon, ne 
pa sedežev v parterju. Cenejših prostorov je 
premalo, to se pravi, nižjim slojem je gle-
dališče takorekoč zaprto. Istorija te stavbe 
je seveda znana. Ali s tem se nič ne po-
maga in nič ne popravi. Pomanjkanje cenej-
ših prostorov škoduje ljudstvu, pa tudi gle-
dališču. Vzgojevalni namen teatra je vtešnjen, 
dohodki so primanjšani in morda je škoda 
tudi še na drugi strani. Slovensko gledališče 
še dokaj časa nima upati mnogoštevilnega 
naraščaja iz -vrst inteligence; kar je naš oder 
doslej pridobil, je prišlo večinoma iz ljudstva 
in tako ostane reč še nekaj let. Zato pa bi 
bilo treba, da oživi med ljudstvom ljubezen 
do gledališča, da se tam poglobi dramatično 
razumevanje, da se vidi vzore — torej da 
je gledališče na iztežaj odprto ljudstvu Se-
danji nobel-teater pa nikoli ne premaga te-
žav v tem oziru. In zato ni dosti, zmajati z 
glavo, pa reči: «Nepraktično je zidano to 
gledališče«, temveč ukreniti je treba kaj, da 
se vsaj za bodočnost popravi, kar je bilo 
zgrešeno v preteklosti.

Društvene vesti.
Predavanje „Akademije“ v Ljubljani 

dne 7. januarja. Predaval je g. A. Dermota 
o «Poglavju iz socializma». Predavatelj je 
učenec profesorja Masaryka v Pragi, in je 
nastopil na tem predavanju s sarkastično 
opazko, da pri nas pojma «socializem» in 
«socialist» malokdo razume. Kdor govori ali 
hodi s socialistom, je socialist; kdor mani-
festira za volilno pravico, je tudi socialist. 
Vobče se označuje socialiste in socializem pri 
nas tako površno, da med označbo in socia-

lizmom ni prav nikake sličnosti. Predavatelj 
je na to prešel k snovi in pojasnjeval z iz-
reki zranstvemkov na podlagi zgodovine in 
gospodarskega razvoja, kaj je socializem in 
kdo je socialist. Socializem je veda ki ima 
cilj: komuniziranje proizvajalnih pomočkov m 
distribucije produktov. Kdor ima ta cilj in 
uravnava svoje življenje po njem je socialist. 
Preko Marksovih teorij ni danes mogoče 
ustvariti večjega svetovnega problema. Kršč. 
socializi m je predavatelj zanikal kot sociali-
zem. Poslušalci so bili po tem težkem a 
stvarnem predavanju n< kaj razočarani, ker je 
predavatelj po nepričakovani metodi, brez, 
sugestije utemeljeval in zaključil svoje defini-
cije; zdelo se nam je, kakor bi hotel reči: 
Takle je socializem, pa če vam je prav ali 
ne! To je posebna vrsta pedagogije, ki ima 
ob tako reakcionarnih razmerah, kakor so na 
Slovenskem, tudi svojo dobro stran. Ij.

Podružnica „Unije“ v Trbovljah je kon-
stituirala svoj odbor tako-le: Predsednik Ko-
govšek, podpredsednik Mozetič, blagajniki Pe-
tan, Ocvirk. Škerjanc, zapisnikar Šuln, od-
bornik Wiser, revizorji Rinaldo, Novak in 
Košak.

= Is Zagorja. =
Silvestrova veselica socialno-demokratske 

stranke z gospodom Čobalom na čelu je 
zbrala toliko občinstva v lepih prostorih ho-
tela g. Müllerja v Zagorju, da so bile dvorane 
do zadnjega prostora zasedene in še marsi-
kateri ni dobil sedeža.

Zahvaliti se imamo v prvi vrsti gospodu 
Gobalu za njegov trud, potem godbi in pevcem, 
ki so vse goste do ranega jutra zabavali s 
svojim izvrstnim delovanjem. Sploh se za-
hvali vsem došlim gostom za tako mnogobrojni 
obisk, ter jih uljudno vabi še v prihodnje in 
želi vsem skupaj veselo novo leto

fVIcitijti Pcmcer 
gostilničar hotela Müller v Zagorju.

Izjava.
Podpisana izjavljam, da nisem govorila ničesar ža-

ljivega <> Francetu Šulnu in Jožefi Majner; besede, ki 
se mi jih pripisuje v tem oziru, so izmišljene.

Jera Kotar.

Izjava.
Podpisana izjavljam, da prekličem vse žalitve, ka-

tere sem nepremišljeno rabila glede Frana Sulna in 
Jožefe Majner z ozirom na hrastniški izlet.

Marija Dežnak.

Izkaz tiskovnega sklada:
Za tiskovni sklad so darovali: Sodrug 

Falk nabral 1 K 8 vin.. Kopač 20 vin., Anton Jernej-
čič 30 vin., D bravec 95 vin., Ivan Kos 40 vin.; sku-
paj 3 K 65 vin. — Sodi ligi, spominjajte se povsod na 
tiskovni sklad.

Uprava «Rdečega prapora». |

je podlaga vsakega 
boja. Brez organizacije 
je vsaka zmaga ne-
mogoča.

Spominjajte se na to 
v sedanjem bojevitem 
času! Delavec, ki ni 
organiziran, škoduje 
več, kakor odkriti na-
sprotnik.

Kavaima

Cr)ior)s"
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na 
polago so vsi važni in 
venski, italijanski in nemški
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

so- 
raz- 
slo-

Mi|L Delavci,
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobenii 

delavski hiši.
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni- 

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogr. kraje, 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2‘72,. 
za četrt leta K 1’36. — Za Nemčijo: zas 
celo leto K 5-96, za pol leta K 2-98, za- 
četrt leta K 1 '49. — Za Ameriko: za celo- 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

II I jlihlionj je v sledečih tobakarnah «Rdeča 
1 uJliulJfliH prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Franzot. državni kolodvor, Sp. Šiška . 
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
Svate k. Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice. 
Velkavrh, Sv. Jakoba trg. 
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Giince pri Viču.

V Trstu:
Lavrenčič, Piazza Caserma.

y Bariči:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice

la Beki:
Ricardo Camera, Corso 16.

Prva kooperativistično ure-
jena

KT gostilna
v ulici S. Giovanni v Trsti.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

lzdajaielj in odgovorni urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.
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Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2 72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1 49 K. — Za Ameriko za celo kio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 5. V Ljubljani, dne 2. februarja 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:
Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana.
Židovske alice štev. 5/1.

Našim prijateljem!
Z zadnjo številko smo zaključili 

prvi mesec novega letnika. Pri tej pri-
liki se zahvaljujemo vsem našim ce-
njenim naročnikom in prijateljem, ki 
so nam pridobili v novem letu novih 
odjemalcev.

Obenem prosimo vse prijatelje, da 
pridno razširjajo naš list, čegar ured-
ništvo se hoče potruditi, da pospeši 
razvoj našega lista v vsakem oziru. Čim 
več pridobi „Rdeči Prapor“ zvestih od-
jemalcev, tem boljši bode in tem prej 
se tudi poveča.

Novi naročniki dobe lahko dose-
danje številke letošnjega leta z romanom 
„Pod spovednim pečatom“, dokler jih 
je še kaj v zalogi. Čim prej se naroče, 
tem sigurneje dobe dotične številke.

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
V tem je došel kaplan v puščavo in se 

je začudil, ko je našel prazen prostor, ki 
ga je Lenka zapustila. Kam je odšla? 
Morda ni ostala zvesta obljubi, pa je odšla 
vendar zopet dol k potoku, da poišče v 
njem hladen grob? Drugič! Mrzla zona 
ga je obletela pri tej misli. Kaj je bil za-
man ves trud? Žalosten je hodil gor in dol. 
Naenkrat je opazil nekaj svetlega, belega, 
kar je bliščalo skozi veje. Hitro jih je raz-
grnil in sedaj jo je opazil, a ne kakor se 
|e bal, v mrzli vodi, temveč ležečo na topli 
solnčni svetlobi. Čuvstvo radosti ga je obšlo, 
radosti, ker je bil prazen njegov strah. In 
čudno: Od Lenke so poskočile njegove

Zlasti prosimo vse zavedne delavce, 
naj se naroče na „Rdeči Prapor“ in naj 
delujejo neumorno na to, da se naroče 
tudi njihovi tovariši. Vsak napredek 
lista je tudi napredek stranke. Kdor 
hoče, da se razvije stranka, mora po-
magati, da se razvije njeno glasilo.

Na delo, sodrugi!

Stari in mladi.
Nikakor ni mogoče utajiti dejstva, da 

živimo ravno na Slovenskem v času velikih 
izprememb v političnem življenju. Akoravno 
se morda ne pokažejo nove oblike kmalu v 
dovršenosti, so vendar porodne bolečine ravno 
tako očitne, kakor senilnost in agonija starih 
prikazni. Klerikalna stranka je morala vnovič 
izpremeniti svoje ime in naj se kuje temu 
komentarje še z večjim zofističnim trudom, 
je vendar nedvomno, da imajo prekrstitve v 
politiki. svoj pomen, pa ga ima tudi prena- 
slovljenje klerikalne stranke. Nad vse je zna-
čilno, da je izbacnila ravno ime «katoliška», 
ki je vendar edino označevalo njeno bistvo 
in njene cilje. Kadar se odloči stranka na 
lako žrtev, ki je na vsak način bolestna, 
mora imeti za njo tehtne razloge in ne da 
bi uvaževali govorice o raznih intrigah med 
našimi katoličani in o presenečenju na zboru 
zaupnikov samih, moramo vendar sklepati iz 
vsega, da je postal izraz «katoliška», ki je 
nekdaj služil za najizdatnejšo reklamo, po-
lagoma zapreka razvoju in naraščanju sicer.

misli na svetnico njenega imena: Na sveto 
Magdaleno. Videl je že marsikatero sliko, 
ki jo je predstavljala. Vedno so slikali 
umetniki veliko pokornico golo, zavito v 
njene od solz porošene lase.

Celo vrabec je opazil veliko razliko med 
popolnoma črno oblečenim kaplanom in 
med nežnim, belim truplom na svetlo-zele- 
nem mahu.

Iz kaplanovih oči, ki še niso znale 
sveta, je gledalo začudenje nad nepričako-
vano situacijo, ki je prišel vanjo. Ni si 
vedel izhoda; tiho in negibčno je obstal. 
Ali mu je vrabec nekaj zakričal, ali se je 
javljal glas v njegovih sencih bijoče člo-
veške krvi? — Ali ni šepetalo vseokoli po 
drevju in po listju tihotno in šelesteče: 
„Pristopi! Pristopi! Zahtevaj svoje pla-
čilo! S svojim pogumnim dejanjem si do-
segel pravico do tega telesa, ki bi ležal 
sedaj hladan in mrtev doli v globoki vodi, 
ako ne bi bilo tebe! Tebi cvete sedaj ta

Srveda bi bilo neumno, domišljati si, 
da leži popovska stranka pri nas že na mrt-
vaškem odru. Klerikalci so na Slovenskem še 
najštevilnejši, dosti je krajev, kjer nima nihče 
drugi veljave v politiki, kakor fajmošter in 
kaplan: gotovih mandatov imajo poln koš in 
da veje v Avstriji rimski veter tudi po naj-
višjih aferah, je predobro znano. Vzlic vsem 
zunanjim veleugodnim okolščinam, vzlic visoki 
protekciji in vzlic žalostnemu pomanjkanju 
izobiazbe v nižavah naroda pa čuti kh l ikalna 
stranka, da niso temelji njenega obstanka 
tako čvrsti, kakor sami trdijo. Največ vsled 
giehov liberalizma se je klerikalna stranka 
na Slovenskem močno razvila, ali prišla je 
do mejnika, kjer se njen napredek ustavlja. 
Hrup, ki je spremljal vse njene priredbe v 
zadnjem času, ni mogel prikriti neke notranje 
slabosti in kadar so najbclj renomirali, se jim 
je poznalo na glasu, da sami sebi ne ve-
rujejo.

Samo slepec ne vidi, da vlada v kleri-
kalni stranki danes absolutizem, prehajajoč 
od dne do dne bolj v brutalno teroriziranje. 
Željo za neomejeno diktaturo pa spremlja 
konkurenca, ki stremi po enakem, kolikor 
mogoče izključenem uplivu; čeravno se pri-
reja v javnosti izjave najslajše bratovske sloge, 
se tke vendar za kulisami najstrastnejše in-
trige, ki jih kulise niti ne morejo popolnoma 
zakriti.

Ljudje v klerikalni stranki se znajo sicer 
bolj kakor drugače v meščanskih strankah 
podrejevati skupnemu cilju. Ultramontanizem 
je solidarna internacionala, pa naj mu je do-
movina na Slovenskem, v Avstriji, na Hr- 
vatskem, na Nemškem ali v Španiji, je nje- 

cvetica. Tudi ti si človek. Tisoč drugih ne 
bi bilo postavilo tako pogumno svojega 
življenja na kocko kakor ti. Zato pristopi 
pa privij zapuščeno na svoje srce! . . .“

Še dolgo bi bil vrabec tako čivkal, bi 
bil gozd tako šepetal in bi bilo listje šele- 
stelo — ali pa je bila le kri, ki je tolkla 
po njegovih žilah kakor s kladivom, da je 
kar bolelo? — Oglasil se je drug glas. 
Močan glas, in prihajal je gotovo iz njega 
samega. Bil je glas duhovniške dolžnosti: 
«Poglej tja dol k mlinu. Ali vidiš tam dolgo 
vrsto mlinskih kamnov? Glej, kar jih je, 
premalo jih je, da bi se ti jih obesilo za 
vrat, pa bi se te pogreznilo v morje, kjer je 
najglobočje, ako se le s prstom dotakneš 
tega telesa. Ali slišiš, kako šumi voda tam 
doli? Mar si jo zato potegnil iz vode, da 
jo pahneš še v globočje brezno? Ali bi 
tako poplačal zaupanje, ki ga je izkazala 
tebi, duhovniku?“

Izpovedanka — duhovnik, to dvoje be-



gov glavar vendar v Rimu in v zadnji vrsti 
mu določa Vatikan program in taktiko. Ali 
vkljub solidarnosti v stremljenju po absolutni 
avtokratični vladi papizma, katero ilustrira 
ravnokar Stadlerjev slučaj v Sarajevu, je v 
klerikalnem taboru neizmerno živo častihlepje 
in večina merodajnejših udov neduhovnikov 
je tam iz osebnih interesov. To pa mora 
voditi do konkurence in konfliktov zlasti tam, 
kjer ni mogoče izpolniti želja vseh aspirantov. 
Treba je le pogledati v deželnem zboru, 
kakšno ulogo igra tam dr. Krek. Kar milo se 
stori človeku, kadar vidi, kako ga drži dr. 
Šušteršič za suknjo, kako ga poteguje pri 
vsaki besedi, kako ga s svojim suiliranjem 
vedno moti v govoru. Tako je tudi razum-
ljivo, kako je mogoče, da dr. Krek, ki je ne-
dvomno ena najboljših glav v klerikalni 
stranki in ki se na ljudskih shodih pokazuje 
dobrega in navadno precej podkovanega go-
vornika, v deželnem zboru nikoli nima do-
vršenega govora.

Izpremena imena seveda no odpravi ne- 
vgasljive ambicioznosti iz klerikalne stranke. 
Dr. Šušteršič bode hotel ostati neomejeni 
imperator v «ljudski stranki» ravno tako, 
kakor je hotel biti v «katoliško-narodni», dr. 
Šuklje ne bode zadovoljen s podrejeno ulogo, 
dr. Kreka bode grizlo, da se ga porabi kveč-
jemu za kako brezpomembno, nehvaležno 
delegacijo, sicer pa da se ga poriva v kot 
in škof Jeglič bode hotel ostati generalissimus 
klerikalne armade, dokler je živ v Ljubljani.

Klerikalna stranka bi se rada pomladila; 
ali kaj pomaga želja, ko je njena renesanca 
nemogoča. Lahko se izpremeni ime, lahko se 
obleče drugo suknjo, lahko se vzame tudi 
kako modernejšo programno točko kje na 
posodo; ali duha ne more klerikalizem za-
menjati nikjer. Pomladitev klerikalizma v 
bivstvu je samomor. Zato ima katoliška 
stranka pač še jako prijetno sedanjost, nima 
pa bodočnosti.

Slabejše se godi liberalizmu. Poskus 
«Slovenskega Naroda», poboljšati renome 
tisti stranki, ki jo iz Tavčarjeve milosti za-
stopa, s pomočjo rezultata zadnjih angleških 
volitev, je jalov, kajti med angleškim in slo-
venskim liberalizmom je ravno tako ogromna 
razlika, kakor med angleško in nud avstrij-
sko politiko, med angleškim in avstrijskim 

sed je vplivalo na kaplana; zavedel se je 
zopet samega sebe. Bolest in sočutje se je 
izražalo na njegovem licu. To lepo telo je 
že pripravil greh ob svetost. In greh je bil, 
ki je ležal pred njim, ogrnjen z lepimi obli-
kami. Skoraj ga je pograbilo sovraštvo, ko 
se je spomnil na zapeljivca, ki je sedel v 
istem času doli v vasi pri svatovski poje-
dini, mož druge žene. Ali naenkrat se je 
zopet silno ustrašil. Mar je smel misliti 
tako? Ali ni že ta misel težak greh? Ali 
mu ni priznanje zapeljanega dekleta pri 
spovedi razodelo onečaščenje tega telesa? 
Mar ji ni dal odveze in je s tem odvzel 
kletev tega telesa pa ga zopet posvetil kot 
sveti hram? In spovedno tajnost je treba 
varovati tako strogo, da ne sme duhovnik 
niti misliti na to, kar je izvedel pri spovedi. 
Vsega tega se ne sme dotakniti sedaj, ko 
mora delovati, da odstrani nevarnost od 
sebe in od Lenke.

Z odvrnjenimi očmi je pokril mlado 
telo. Ali kako naj bi zbudil spečega de-
kleta? Ni se drznil, da bi sc je dotaknil. 
Odlomil je vejico in ž njo jo je potipal. 
Ali spala je in le malo se je obrnila, ne da 
bi se bila zbudila. Tedaj jo je prijel za rame 
in, tresoč jo, je zaklical njeno ime.

To je bilo uspešno.
„Jožef, moj Jožef!“ je zaklicala pol-

glasno, še vedno z zatisnjenimi očmi in 

konsiitucionalizmom, med angleškim in av-
strijskim parlamentom.

Slovenski liberalizem je samo posnetek 
nemškega in še celo slab. Nalepotičen je ne-
koliko z narodnjaško šminko; to pa je bil 
končno tudi nemški. Star je prišel liberalizem 
na svet pri avstrijskih Nemcih, še starejši pri 
Slovencih in zato je bil od vsega začetka 
nezmožen, da bi se bil učil, da bi bil napre-
doval in se razvijal. Takrat, ko se je poro-
dila slovenska liberalna stranka, so bile po 
Evropi liberalne fraze že zastarele, vsakdanje, 
brez privlačnosti in brez duše. Že takrat so 
gospodarske in politične razmere zahtevale 
nekaj novega. A slovenski liberalci so bili 
teoretiki, iluzionisti, volje za proučavanje re- 
elnih razmer pa niso imel'. Narodu niso dali 
ciljev, ki jih narod potrebuje, času niso dali 
programa, ki ga je zahteval čas; posneli so 
neke teorije, ki so se jim zdele lepe, zahteve, 
ki so bile tam obsežene, so še nekoliko ob-
ložili, ker so to zahtevali «obziri» in z ne- 
reelnim programom so morali delati nereelno 
politiko.

Sam «Slovenski Narod» je priznal v 
'zadnjem času, kar smo prej često trdili, pa 
so nas zato zmeraj zmerjali: Liberalne stranke 
sploh niso ustanovili liberalci; babica pri 
njenem rojstvu so bili klerikalni elementi, 
deloma taki, ki so imeli s svojimi sobrati 
malenkostne razpore, deloma taki, ki so upali, 
da pridejo v novi stranki prej do veljave. 
Bdo jih je med njimi, ki so hoteli porabiti 
liberalno stranko samo za most, črez kate-
rega bi prišli prej do boljšega prostorčka 
med klerikalci in bilo je tudi takih, ki so 
imeli dober nos, pa so znali spretno zakriti 
volčjo dlako z ovčjo volno in so položili 
otroku liberalizmu take darove v zibelko, 
kakor so jih nekdaj dajali Danajci.

Propadel je nemški liberalizem ; kako naj 
bi si slovenski ohranil življenje, ki je brez 
razvojne moči zagledal beli svet? Životaril 
je nekoliko časa, a že danes bi zaman iskali 
sledove njegovega življenja. Vstvaril ni ni-
česar, porodil in vzgojil ni nikogar. Jalov je 
bil povsod. Narodnost, politika, socialni inte-
resi, svobodna misel, šola, umetnost, litera-
tura — kje je kaj, kar hi moglo biti hva-
ležno liberalizmu? V osebnih vprašanjih je 
klika včasi skušala storiti kaj za interese ne- 

njene močne roke so se sklenile nad tilni-
kom kaplana, ki je bil nagnjen nad njo. A 
vzklic je veljal drugemu Jožefu. Mar ni 
bila njena izpreobrnitev popolna? Ali je 
ostala odveza brez uspeha? Ubogo dete, 
kdo ve, kolikokrat se še zbudiš iz spanja, 
ko ljubiš v sanjah svojega dragega Jožefa, 
pa ti nakaplje resnica britkih bolečin v srce! 
Ali čas zaceli tudi to rano, akoravno morda 
šele po dolgih letih težke boli.

Tako je mislil kaplan v nepričakovanem 
objemu. A njegova blagost je izginila. — 
Brezobzirno se je osvobodil in v njegovih 
mišičavih rokah se je Lenka zbudila. Odprla 
je oči in začudena je pogledela kaplana. 
Končno ga je izpoznala; spomin se je vrnil. 
Kaj je spala? Saj ni hotela; le posušiti je 
hotela svojo obleko. Naenkrat jo je pokril 
purpurni plašč; sramežljivost pred možem 
ji je pognala kri v nežno kožo od nog do 
glave.

Skočila je na noge in odtekla je kakor 
zasledovana srna. V teku jo je oviralo drevje, 
ali prerinila se je izmed mladih jelk, da so 
jo zelene igle zbadale in so se ji pokazale 
krvave kapljice pa koži.

„Glej no! Glej no!“ je čivkal vrabec. 
„Kaj takega! Kaj takega! Tako ni delala 
Cenka.“ Polna solnčna obla se je smejala 
in smejati se je moral tudi kaplan, ker ga 
je veselilo od vsega srca, da je bila nje- 

katerih pristašev; a razume se, da je bilo za 
to le malo priložnosti in take skrbi vstvar- 
jajo kaj lahko nepotizem, čegar sadovi nikoli 
niso koristni. Tako je neplodovita lib. stranka 
ostala, ne da bi imela' v svoji hiši pomladka 
in neizogibni konec je smrt v samoti, smrt 
brez potomkov. Agonija je sicer včasi dolgo-
trajna, ali njen konec je vedno enak.

Ali je treba žalovati?
Na svetu je bilo vedno tako, da je grob 

požrl, kar ni bilo več sposobno za življenje 
in tudi najsijajnejši velikani niso mogli klju-
bovati smrti. Naj umre, kar se je preživelo. 
Ako bi bili naši stari vsaj «filozofi», bi se 
mirno vdali v svojo usodo in kakor izroči 
osiveli krnet gospodarstvo sinu, tako bi po-
litična modrost svetovala starim, da prepuste 
oskrbovanje hiše pravočasno tistim, ki bodo 
živeli v njej.

A kako je s sinovi ?
Govoriti je za sedaj samo o dedščini li-

beralne stranke; klerikalni so se sicer že na-
selili razni bacili v telo, ali njena natura je 
krepkejša in razjedajoči mikrobi bodo imeli 
še nekaj časa dosti hrane. In klerikalizem 
živi v celibatu." Kadar mu odbije smrtna ura, 
ne bode naslednikov iz njegovega pokolenja.

Za liberalno dedščino pa se oglase na-
sledniki. Nekateri pojavi vtemeljujejo slutnjo, 
da bode teh dedičev precejšnje število. Kar 
se nas tiče, nismo optimisti in ne mislimo, 
da prikorakajo trume iz meščanskega liberal-
nega tabora k nam. Bilo bi sicer le logično, 
ako bi v krogih inteligence tisti, ki naj- 
ložje premagajo predsodke in ki so v svojih 
mislih najbolj svobodni, prišli do izpoznanja,, 
da je končna bodočnost socialistična in da 
je največ priložnosti za resno delo pri nas. 
Ali mi ne zaslepljujemo same sebe s cenenim 
upom. Vidimo pa dvoje zbirališč takih ljudi, 
ki vsaj kažejo, kakor bi se hoteli prej ali 
slej polotiti dela. Eno je krog narodno radi-
kalnih dijakov, drugo je kakor okrog «Našega 
Lista».

Mi nismo ljubosumni. In če bi se iz se-
danjega nekam kaotičnega gibanja izcimila 
meščanska struja ali stranka, ki bi bila nam 
nevprosna nasprotnica na socialnem polju, 
bi jo vendar iskreno pozdravili, ako bi le 
bila resnično moderna, to se pravi, ako bi 

gova varovanka tako sramežljiva. Le še 
Lenkine gole noge je videl, ki so skušale 
prodreti globokeje v goščavo.

„Lenka, nič se ne bojte, ne vidim vas 
več“, je dejal odkritosrčno. „Sedaj odidem. 
Brez strahu pridete lahko. Tukaj sem vam 
položim culo, ki sem jo našel na pokopa-
lišču. Gotovo je vaša. Menda imate obleko 
v njej, ki jo bodete potrebovala sedaj.“

Odstranil se je, ona pa je plašno po-
gledala skozi veje. Ni ga bilo več, a daleč 
menda ni bil. Že zavednost, da je blizu 
človek, pa ji je vzela naravnost, s katero se 
je gibala prej. Tiho in oziraje se na vse 
strani je prišla iz skrovišča, pa je hitro po-
grabila svojo srajco.

•X- «X- V

Na svojem najljubšem prostorčku je 
kaplan poiskal brevir, ki ga je bil opoldan 
odvrgel v naglici, ko je videl Lenkin skok 
v vodo. Kmalu ga je našel, kajti solnce 
mu ga je samo pokazalo z nežnim prstom, 
da se je zlata obreza kar svetila.

Bilo je treba hiteti. Že se je bližal čas 
večernice, on pa še ni bil opravil dopol- 
dnevnih kor. Saj ni več vedel, kje je bil 
pretrgal molitev. Ker ga je mučil dvom, 
je kar vnovič začel s terco.

Molil je morda četrt ure, pa je stala 
Lenka za njim. Ker je videla, da moli, se 



brez vsakega predinnevanja preučila dejstvene 
razmere, pa bi z železno doslednostjo od-
peljala meščanstvo na tisto pot, ki mu jo 
kaže čas in zakon realnih potreb. Da bi taka 
stranka v splošno kulturnih rečeh morala 
ko> periia'i s socialno demokracijo, bi se 
kmalu pokazalo.

Nesreča ne bi bila prav prevelika, ako 
bi nastopili tam. kjer je stala doslej ena, li-
beralna stranka, v bodoče dve politični formi, 
ena izmed narodno radikalnega dijaštva. 
druga kot konsolidacija slcdb' nikov «Našega 
Lista». Nesreča pa se nam zdi nekaj druzega: 
Niti prvi, niti drugi niso jasni glede svojih 
namenov; niti pni. niti drugi niso složni v 
svojih ciljih in potih. Kar jih združuje, je 
samo negacija, v pozitivnih rečeh pa se raz-
hajajo, tako da tudi od njih ni pričakovati 
enotne, krepke tvorbe.

O tem bode treba še govorili. Danes pa 
se že lahko reče, da doslej še nikjer ni vi-
deti tiste protiklerikalne, liberalnega doktii- 
narizma proste, na delo se veseleče in krep-
kega razvoja zmožne politične organizacije 
izven socialne demokracije, ki bi oškodovala 
slovenski narod za neplodna leta liberalizma.

Naloga socialne demokracije bode na 
Slovenskem težja kakor drugod. Ali slovenska 
socialna demokracija je žilava.

Okrajna bolniška blagajna v Trstu.
Nihče ne more trditi, da bi bila socialna 

politika v Avstriji previsoka. Podjetniki sicer 
stokajo, kakor da bi se mt rali zgruditi pod 
«silnimi» bremeni, ki jim jih baje nalagajo 
«prebitio se razvijajoče» socialne reforme; 
ali take jeremiade ne narede na nikogar več 
vtiska, kajti stok je že stara navada avstrij-
skih industrialcev. Celo leto tarnajo, da se 
človeku kar smilijo, kadar pa pridejo občni 
zbori raznih induslrialriih in prometnih družb, 
pa dele take dividende, da se lahko povsod 
pobotajo ž njimi. In smelo se lahko trdi, da 
gre to vse na račun izkoriščanega delavstva, 
kajti tudi lenoba je stara navada avstrijskega 
podjetništva in moderne tehnične naprave, s 
katerimi se povzdigne produkcijo in podpre 
konkurenco, potrebujejo cela desetletja, pre- 

ni osmelila, da bi ga nagovorila, temveč je 
potrpežljivo čakala, dokler ni prišel do «salve 
regina» pa pogledal iz knjige.

In ko jo je sedaj pogledal, je skoraj 
ne bi bil več izpoznal. Kako enostavno, a 
čedno je oblečena! V svežnju je imela 
boljšo obleko, katero je sedaj oblekla.’ Lase 
je ljubko ovila okoli glave, kakor da si je 
posadila krono na njo; nežna rudečica 
sramu je še barvala njen okrogli obraz. 
Trepalnice je imela pobešene; ni se drznila, 
pogledati možu v oko.

„Prečastni, gotova sem za pot,“ je de-
jala tiho.

Kaplan je posegel v žep, pa je poteg-
nil iz njega najprvo pismo za sestro, katero 
ji je prečital. Lenka je bila malce razoča-
rana; plaho je rekla:

„Ali prečastni, saj niste napisali niče-
sar o — o — vodi, ki ste me poteglili iz 
nje- Oj, povejte mi, ali je bilo zelo ne-
varno za vas?“

„Voda? Nevarno? Kaj pa mislite?“ 
je jecljal kaplan. Lenka pa ga je pogledala 
z velikimi, vprašujočimi očmi. Kaj mu je 
neki, da je tako v zadregi? Saj ni mogla 
vedeti, da je njen poizkus samomora že za-
krit ;s spovednim pečatom in da ne sme 
govoriti duhovnik niti s človekom, ki se je 
izpovedal, o rečih, ki mu jih je priznal pri

den pridejo iz drugih dežel črez avstrijske 
meje.

Po najnapiednejših deželah so se indu-
strialci že davno naučili, da je zadovoljno 
delavstvo ravno take pogoj za cvetočo indu-
strijo. kakor dobra tehnična sredstva in dobra 
tigovina. Zato se podjetniki uravnajo z de-
lavci, kjerkoli je mogoče. Ako se povzdigne 
promet in narastejo dohodki, zvišajo delavcem 
plače, skrajšajo delavni čas, sploh zboljšajo 
njih materialni položaj. Tarifni ugovori so v 
zapadnih državah že nekaj navadnega. Pri 
nas pa si morajo delavci nnjskromntjše zbolj-
šanje priboriti z žrttv polnimi stavkami.

Država še ni priznala, da ji je dolžnost, 
podpirati delavsko stremljenje po zbeljšanju 
položaja. Kjer je sama podjetnik, izkorišča, 
dokler delavci trpe, na privatno podjetništvo 
pa lakorekoč sploh ne upliva. Konec prih.

Politični odsevi.
Parlamentiziranje ministrstva se je 

torej razbilo. Baron Gautsch je hotel de-
loma izpopolniti svojo vlado, tako da bi bil 
namesto Pi e n tak a postal Bil i n s k i poljski, 
namesto Rezeka Pacakčeški, Derschat ta 
pa nemški rojak - minister. Nedvomno je 
hotel Gautsch s tem olajšati nameravano 
volilno reformo, ki bi že kot vladna predloga 
dobila večjo važnost, ako bi bila sopodpisana 
od ministrov različnih narodnostij. Ko so 
nemške stranke izvedele, kaj namerava 
Gautsch. so bile začetkoma neodločne. Pri-
pisati je to lakoti številnih nemških politi 
carjev po mi istrskih portfeljih. Jasno je po-
stalo to kmalu, ko so Nemci stavili zahtevo, 
da se imenuje iz njihovih vrst ne le ministra 
rojaka, temveč tudi vsaj enega resortnega 
ministra. A ker bi se bito tudi s tem nasi-
tilo samo dva, lačnih pa je bilo več, so za-
čeli intigrirati proti Derschatti, češ, da on ne 
sme vstopili v ministrstvo brez dovoljenja 
vseh nemških strank. S tem zahrbtnim ro- 
vanjem, pri katerem sta igrala zlasti večni 
ministrski kandidat Barnreiter in pa Lu- 
eger ulogi, so dosegli, da so se obravnave 
razbile in za sedaj ne postane niti D e r- 
schata, niti Pacak, niti Bilinski mi- 

spovedi, pa če bi tudi izpovedanec sam rad 
pozneje govoril o njih.

V svoji zadregi je zopet posegel v žep 
pa je potegnil iz njega kos kruha ter ji ga 
je dal. Njeni močni, beli zobje so se takoj 
zagrizli v kruh. Saj že več kakor cel dan 
ni bila jedla ničesar. Kruhu so sledili iz 
globokih žepov še v papir zamotani kosi 
mesa pa stekleničica vina.

V tem, ko je Lenka gladna jedla in pila, 
ji je kaplan opisal pot, ki jo mora izbrati.

„Skozi vas vam ni treba iti; tam je 
preveselo in lahko bi srečali novega mli-
narja, kar bi vas gotovo zopet zelo vzne-
mirilo“, je dejal Lenki, ki je le pokimala z 
glavo, ker je imela opraviti z jedjo.

„Bolje je, da greste črez hrib tam na 
levo. In še pol ure prej pridete v Raming 
pa na železnico. Glejte, tam gori, tisti ve-
liki oreh, tam je vaša pot. In še višje — 
ali vidite belo kmetsko hišo za drevjem? 
Da, tam gor morate. Takoj za hišo opazite 
velik rdeč križ, tam morate paziti, da ne 
zaidete levo na široko pot, ki vodi na pla-
nino. Ali desno je mala ozka steza v gozd; 
med bukvami pridete do malega potoka, ki 
vodi zopet na cesto. In tam se ne morete 
več zmotiti, pa ste v štirih urah lahko na 
kolodvoru. Ali ste si dobro zapomnili?

Lenka je zopet le prikimala.
„Ako pohitite, dospete še do večernega 

nister. Kot posledico tega ponesrečenega 
kompromisa pa navajajo meščanski časopisi, 
da se razbije volilna reforma. Tudi «Slo-
venski Narod» je filozofiral v svojem uvodnem 
članku v tem smislu. Da so imeli intriganti 
tak namen, je že verjetno, ali naredili so 
račun biez krčmarja, kajti proti volilni re-
formi naj nastopa katerakoli volja, drži jo 
volja avstrijskih delavcev, ki predobro vedo, 
da bi pomenilo, pokopati splošno in enako 
volilno pravico za nedogledne čase, ako bi 
se sedaj dovolilo, odstaviti jo sedaj z dnev-
nega reda. Vidi se pa tudi, kako prav so 
imeli delavci, ko niso samo teoretično stavili 
svoje zahteve, temveč so z vso odločnostjo 
povedali, da pojdejo za splošno in enako vo-
lilno pravico v boj in da ne odnehajo, 
dokler ne zmaga. In pokazuje se neodkrito- 
srčnost klerikalcev, ki so zahtevali volilno 
pravico s takimi geslami, kakor bili oni 
edini patentirani bojevniki za njo, a ko po-
staja vse verjetnejše, da se ničesar ne do-
seže brez trdega boja in se delavstvo pri-
pravlja na la boj, hočejo diskriditirati nje-
govo moč ter zahrbtno naskočiti delavce. 
Vsa je sreča, da je upliv klerikalcey na de-
lavstvo premalenkosten, da bi oni mogli za- 
prečiti politično stavko, ako postane potrebna. 
Zato je naše prepričanje neomajano. Volilna 
reforma bode izvršena, ali s sodelovanjem 
meščanskih strank ali pa proti njim. De-
lavstvo pa si hode tudi dobro zapomnilo, kdo 
je bil v teh dneh resnično napreden, kdo pa 
je postavljal zapreke najvažnejšemu napredku, 
ki ga potrebuje v Avstriji ljudstvo in država.

0 Črni gori so razširjali različni časopisi 
zadnji teden vesti, ki bi morale, ako bi bile 
resnične, razburiti javno mnenje v vseh 
državah, ki imajo na Balkanu kakšne inte-
rese. Pripovedovalo se je, da je imela Črna 
gora v pretečenem letu mobilizacijo za poskus, 
ki je bila očitno nameravana proti Hercego-
vini. Udeležili so se je baje tudi srbski in ita- q  
lijanski časniki, ki pa so imeli vsi črnogorske 
uniforme. Pripovedovalo se je tudi razne 
posameznosti o topovih, ki so prišli pre-
pozno, tako da je cela stvar videti bolj ver-
jetna. Tudi o alianci Črne gore s Srbijo 
se je govorilo in o večjem posojilu, ki ga je 
baje Črna gora najela v Italiji, S črnogorske 
strani se zavrača sedaj vse te vesti službeno 

vlaka in jutri zjutraj ste v Kremzu. Odtod 
imate še dve uri do posestva moje sestre. 
Bolje se Vam je peljati z večernim vlakom, 
da pridete podnevu tja. Glejte, tukaj sem 
Vam zapisal vse, kako morate potovati. Ali 
znate citati?“

Ravnokar je Lenka snedla zadnji griž- 
ljej kruha, pa je lahko odgovorila:

„Seveda, saj sem hodila dve leti v šolo.“ 
„Pojdite sedaj v božjem imenu. Daleč 

imate.“ S temi besedami ji je stisnil deset 
forintov v roko.

„Ne, tega ne potrebujem, tukaj imam — 
je rekla, pa je vzela iz cule v tenak papir 
zavit srebrn tolar. „To je še krstni tolar, ki 
sem ga dobila od botra. To bode že zado-
stovalo.“

„Ako že nočete sprejeti denarja v dar, 
pa vzemite za sedaj posojilo. Kadar bodete 
bogata kmetica, mi ga lahko vrnete, a sedaj 
ga morate vzeti.“

To je Lenka končno sprejela, položila 
je denar v pismo, pa je shranila oboje v 
nedrih. Potem ji je podal kaplan za tre- 
notek posvečeno roko. Oba sta si pogledala 
za slovo prvikrat resno v oči.

„Ne daj, da me prevari moje zaupanje,“ 
so govorile njegove oči.

„Gotovo ne, prečastni,“ je odgovarjal 
njen žalostni, nemi pogled. Potem je odhi-
tela navzgor po hribu. Nekoliko fantov, 



kot popolnoma izmišljene. Niti aliance ni, niti 
posojila, niti mobilizacije. S tem bi se javno 
mnenje konečno lahko pomirilo. Vidi pa se, 
da imajo neki skriti elementi vendar namen, 
ščuvati in vznemirjati in vprašati se mora, 
kdo ima pač koristi od tega. Od nekod mo-
rajo vendar izhajati take vesti in njih vir bi 
se moralo zaslediti. Saj morajo časopisi pač 
vedeti, odkod dobivajo taka poročila, kajti 
anonimne vesti vrže vsak resen list v koš. 
Ali tiči morda tudi za temi mistifikacijami 
premodra zunanja politika Avstrije? Ali bi 
morda rad kdo ¡zgladil blamažo, ki jo je do-
živel v Srbiji in Bolgariji, izravnal s kakšno 
blazno akcijo na drugi strani Balkana? 
Takih fantazij ne bi bilo priporočati nikomur. 
Če si žele nespretni d plomatje in liferanti 
orožja in vojnih potrebščin kakšne pustolov-
ščine v profitarske namene, se jih ne želi de-
lavsko ljudstvo. Avstrija ima preveč opravka 
doma, ako hoče ozdraviti, ne pa da bi iskala 
nepotrebnih in brezvestnih konfliktov zunaj.

Po celi državi so bili v nedeljo in v 
pondeljek neštevilni ljudski shodi, ki jih je 
sklicala socialno-demokratična stranka zaradi 
volilne pravice. Vsi shodi so bili izvrstno 
obiskani. Povsod so delavci izjavili, da za-
htevajo nepopačeno splošno volilno in enako 
volilno pravico, a če bi se hotelo v tem 
vprašanju oškodovati delavstvo, so priprav-
ljeni na politično stavko. Na Štajerskem so 
sklenili povili tega še nekaj druzega. Ker 
hoče ravno klerikalna stranka, da se podaljša 
doba bivanja za dosego volilne pravice, kar 
bi uničilo splošnost, izstopi na tisoče delav-
cev iz katoliške cerkve, ako se poskusi na 
ta način oslepariti delavstvo za njegovo 
pravico.

Ogrska kriza bi bila torej rešena, ako 
ne prinesejo prihodnji dnevi še kako prese-
nečenje. Kakor se vidi, popušča koalicija. 
Pretečeni teden je bil Andrassv poklican 
na dunajski dvor in ko se je vrnil z avdi- 
jence. ni bilo izvedeti od njega nič drugega, 
kakor da je dobil < d krone nekako poslan-
stvo do koalicije. Po postranskih potih je 
bilo še slišati, da vladar na noben način ne 
mara popustiti v zahtevi madjarskega povelj- 
nega jezika, da pa vabi koalicijo, naj sestavi 
vlado. Andrassv sam je delal skrivnostno 
in nič kaj veselo lice in tudi v časopisju so 
bili nazori vse prej kakor optimistični. Menda 
pa je koalicija v zadnji uri vendar izgubila 
pogum, kajti najnovejša poročila pravijo, da 
je odbor koalicije sklenil, sprejeti vladarjeve 
pogoje, odnosno začeti na njih podlagi pogo-
varjanje. Ministrsko predsedništvo bi prevzel 
Lukač ali Szell, ministrstvo za notranje 

idočih na ples, ki so jo srečali, se je usta-
vilo in gledali so za lepim dekletom.

„No, mlinarje neumen, da je zavrgel to 
dete zaradi Cenke,“ je dejal kaplan sam v sebi.

„Ti tudi neumen! Prav neumen! Prav 
neumen!“ je kričal vrabec na drevesu. „Ti 
neumen kakor vrabec! Neumen kakor vrabec! 
Kakor vrabec! Vrabec zoblje, kjer najde 
dobro žito. Vrabec pameten! Ti tepec, tepec, 
tepec!“ In odfrčal je k mlinu, pripovedovat 
svojim tovarišem o lepem dekletu in o ne-
umnem kaplanu.

Ali kaplan ni poslušal vrabčevega čiv-
kanja, temveč je zopet odprl brevir, da do-
konča večernico. Saj je imel sam tudi še 
dolgo pot. Dve uri je treba do drvarske 
koče k bolnemu Janezu, ki mu je tam zadej 
daleč v gozdu drevo v padcu odbilo nogo. 
Stari vaški zdravnik ga ni več maral obisko-
vati , Dvorniškova Reza, ki je znala bolje 
ravnali z zlomljenimi nogami kakor doktor 
iz mesta, je bila pa na dva meseca zaprta 
zaradi vračije. Tako je bil ubogi drvarski 
hlapec izročen smrti, njegova žena in šest 
otrok pa bedi.

stvari Andrassy, Zichy bi postal minister 
a latere. Košut pa trgovski minister. Vla-
darjeve koncesije so baje sledeče: Pri vojnih 
sodiščih se upelje madjarski službeni jezik, 
z ogrskimi oblastmi bodo poveljstva dopiso-
vala madjarsko in pri ogrskih polkih bode 
polkovni jezik madjarski. Zastave in drugi 
emblemi bodo imeli skupne grbe. Golninska 
ločitev se izvrši leta 1917. Kako točne so te 
vesti, se kmalu pokaže.

Na Srbskem so bile občinske volitve. V 
Belemgradu je izvoljenih 12 samostalnih ra-
dikalcev, 6 socialnih demokratov, 5 starih 
radikalcev, 4 naprednjaki in 3 nacionalisti. 
Drugod so zmagali v 11 mestih stari, v 5 
samostalni radikalci, v 4 pa nacionalisti. 
Kompromisni kandidatje samostalnih in starih 
radikalcev so zmagali v 3 mestih, v enem pa 
kompromisna lista samostalnih radikalcev in 
nacionalistov.

Pri angleških volitvah je doslej izvo-
ljenih 385 liberalcev, 42 delavskih kandida-
tov, 84 nacionalistov in 155 unionistov. Iz 
štirih okrajev že ni znan izid.

Danski kralj Kristian IX. je v poned. 
ob 3’40 uri popoldan umrl v Kopenhagenu. 
Bil je najstarejši vladar in dosegel je starost 
88 let. Njegov pomtn za resnično zgodovino 
človeštva je bil jako majhen. Kronika ofici- 
elnili historikov bode poskušala, konstruirati 
kako «globokoumno» znamenitost iz dejstva, 
da je imela Danska pod njegovo vlado leta 
1864 vojno s Prusijo in Avstrijo, ki je Pru-
siji prinesla Šlezvig- Holštajnsko kot cenen 
sad. Drugače pa se ne more povedati o njem 
nič druzega, kakor da je v sorodu skoraj z 
vsemi vladajočimi dinastijami v Evropi. Ljudje 
v poznejših časih pač ne bodo razumeli, da 
pomeni tudi to nekaj posebnega.

Domače stvari.
Ljubljanska volilna reforma je razburila 

liberalne duhove. Občinski svet se sicer še 
ni pečal z zadevo, kar pokazuje, da mislijo 
odložiti stvar zopet ad calendas graecas, ali 
razni svetovalci Tavčarjeve vrste že kažejo 
jezo in pripovedujejo, da bodo dovolili če-
trtemu razredu samo štiri mandate. Gospodje 
se motijo. Pred vsem opozarjamo na to, da 
potrpežljivost delavcev že pojema. Tretji me-
sec je, odkar je bil načrt razdeljen, pa še ni 
bil na dnevnem redu. Na kaj čaka občinski 
svet? Ali bode treba zopet malo podregniti, 
morda malo bolj energično kakor lani? Ako 
se ne pojavi osnova prav kmalu na dpevnem 
redu, se oglasijo delavci, to bodi povedano 
že danes. Drugič pa to: Načrt bode treba

In k tej koči, ki je trkala že smrt na 
njena vratu in je prodrla beda vanjo, je ko-
rakal sedaj kaplan. Preden je stopil v gozd, 
se je še malo ustavil, obrisal si je pot s 
čela in je pogledal na drugi hrib.

Da, tam kleči ravno Lenka pod rdečim 
križem. Sedaj vstaja — pa izgine, ker se 
zavija pot.

„Ali je tam pač molila?“ Upal je.
Hrib in dolina je ležala med njima. Ali 

jo ugleda še kdaj v življenju? Tudi bodoč-
nost zakriva debelo zidovje, kakor visoko 
gorovje tisto daljno deželo.

In vendar je lepo v tem gorovju. Kako 
lepo in srečno je življenje v tej gorski sa-
moti ! Kako dober je Bog, ki nam je sezidal 
tako visoke gore pred bodočnostjo, da ne 
moremo videti čez nje! Brez skrbi uživamo 
smehljaje današnji dan.

Ako bi bil mogel priprosti kaplan po-
gledati v bodočnost, bi bil pač zavidal ubo-
gega drvarskega hlapca, čegar gnijoča noga 
je napolnjevala kočo s smradom.

Po dolgih urah je korakal v zavednosti, 

izboljšati, o poslabšanju naj se pa gospodom 
le kar nič ne sanja. S štirimi siromašnimi 
mandati naj kar ne poskušajo ničesar, kajti 
tako slabotno pa ljubljansko delavstvo vendar 
ni, kakor meni morda gospod dr. Tavčar. 
Izjavili smo, da za sedaj ne začenjamo in-
tenzivnejšega boja za odstranitev raznih vo-
lilnih zborov. Ali s tem nismo rekli, da sprej-
memo volilno reformo, kakor se bode polju-
bilo priviligirani gospodi. Bodisi za sedaj če-
trti zbor; ali število mmdatov mora biti 
tudi v njem vsaj toliko pravično, kolikor je 
sploh mogoče iskati pravičnosti v kurijah. In 
vsekakor mora biti volilna pravica splošna ; 
o petletnem bivanju torej ni govora. Ako 
najde magistrat človeka takoj prvi dan, ka-
dar pride v Ljubljano, če ga potrebuje, ga 
bode moral najti tudi prej kakor v petih 
letih, ako se gre za volilno pravico. Ako 
koncedirarno šest mesecev z ozirom na teh-
nične potrebe, na sestav volilnih imenikov
i. t. d., smo naredili naj večjo koncesijo, ki je 
mogoča. Če pa ne, ima delavstvo tudi še 
razna bojna sredstva.

Najnovejša ljubljanska afera se imenuje 
dr. Tavčar—dr. Furlan. Seveda je njen 
začetek v «Slovenskem Narodu», ki ne more 
s svojo politiko in s svojimi načeli več upli- 
vati in privlačiti, pa je sedaj postal list za 
«senzacijo» po vzoru dunajskega *Extrablatta» 
ki ima značilni priimek «Blutige Hacke». V" 
treh člankih napada «Slov. Narod» dr. Fur-
lana, ki mu očita nečeden lov za klienti in 
nekako nelojalno ravnanje pri pravdah. Po 
navadi znanih «Biedermaierjev» dela «Narod» 
-ila nedolžno lice, češ, da se mu gre samo 
za ugled odvetniškega stanu, ki ima baje v 
Ljubljani marsikatero pego na sebi. Seveda 
mu tega stremljenja za očiščenje ljubljanskega 
advokatstva ne more nihče verjeti, kajti 
ako bi mu šlo za odvetniški stan, ne bi 
posvetil cele serije člankov edinemu d.rju, 
Furlanu, ki vendar ni ves ljubljanski barreau. 
Tega, kar «Narod» očita drju. Furlanu, ne 
moremo kontrolirati in tudi nimamo povoda 
za to. Da advokatura ni saki osankten poklic, 
temveč trgovska obrtnija, ve že vsakdo in 
nihče ne dvomi, da je tudi tam mnogo 
napak, kakor povsod, kjer vlada konkurenca 
za ljubi kruh. Ali «Narod» se ni pečal s tem 
predmetom, temveč je napadal izključno 
osebo enega advokata, čemur je povod tako 
prozoren, da ga slepec izpreglela. Dokazo-
vanje na to, da je dr. Furlan napisal baje 
neki članek v «Našem listu» odkriva povsem 
jasno politično nasprotstvo, ki je narekovalo 
piscu «Naroda» njegove članke; njih stiliza-
cija pa je tudi taka, da se konkurenčni ob-

da je izpolnil duhovniško dolžnost nad ubogo 
družino, kakor jo je bil izpolnil zjutraj nad 
obupanim dekletom, navzdol po zadnjem 
klancu. Za njim je ležal temni, molčeči 
gozd, doli je plaval mir med raztresenimi 
dvori, tudi daljna vas je ležala tako mirno, 
da ne bi bil slutil nihče, kako veselo se tam 
sučejo na svatovskem plesu. Solnce je bilo 
že davno izginilo za zapadnimi planinami, 
travniki in njive so zamenjali svojo svetlo- 
zeleno obleko s temnim žametom. Marsikak 
vrisk, ki je našel v daljavi vesel odmev, je 
pričal, da žive tudi tam doli ljudje, srečni 
ljudje. A tudi vriskanje utihne. Slavnostno- 
pojo skozi večer zvoki malega večernega 
zvona s stolpa, ki se komaj še loči od tem-
nega planinskega ozadja. Kakor glasovi ne-
znanega, nadzemeljskega sveta, govore zvoki 
zvona ubogih duš, ko utihne nežni glas ve-
černega zvona.

In poslej ni slišati nobenega vriska 
več. Samo potok šumi tem glasneje.

Dalje prih. 



:ziri kar silijo v oči. S tem se klasificirajo 
tisti članki kot tendenciozni in senzacije željni, 
pa izgube ves resni pomen. Dr. Furlan je 
objavil na to izjavo, v kateri pripoveduje, 
da ga je «Narod» že večkrat napadel, a 
«kadar je interveniral pri drju. Tavčarju, 
«odgovornem uredniku «Naroda». mu je ta 
odgovarjal, da so prišli tisti članki brez nje-
govega znanja v list, obenem pa mu je ob- 
juboval, da poskrbi, da se ne ponove taki 
napadi. A sedaj ga napada še hujše. In 
potem pripoveduje dr. Furlan, kaj je ukrenil. 
Iskal je s pričo drja. Tavčarja, ki ga pa 
ni dobil. Potem mu je poslal dva zastopnika, 
vabeč ga, naj tudi on imenuje svoje zastop-
nike, da se dogovore, kakšno zadoščenje da 
Tavčar Furlanu. Tavčar pa da je odklonil 
■vsako zadoščenje. In zato izjavlja dr. Furlan, 
da mora vsak kavalir poslej smatrati Tav-
čarja kot nezmožnega za satisfakcijo. — Ako 
so «Narodova» očitanja krivična ali zvita, 
tedaj je lahko razumeti, da jih dr. Furlan 
ni hotel molče vtakniti v žep. Ali tistapot, kijoje 
nastopil, se nam tudi ne zdi najumestnejša. 
Da je poslal svojemu nasprotniku dva zastop-
nika, to bi še šlo nekako, čeravno že drži 
:za željo za dueliranjem. Ali beseda «satis- 
faktionsunfahig» že nima več tega duha, temveč 
oravi rekvizit tistega otroškega «kodeksa», 
ki hoče s sabljami in pištolami krpati raz-
žaljeno čast.. Jeza dr. Furlana je morda po-
polnoma opravičena, ali tega ne dokaže 
miti z duelom, niti z odrekanjem «Satis- 
faktionsfahigkeita», temveč kot advokat go-
tovo ve, da je za to drugačna pot. In naj 
bodo razmere kakršnekoli, manije za dueli- 
ranje se ne more odobravati pod nobenim 
pogojem in tega «kulturnega» orodja res ni 
treba zanašati k nam. Le eno je zelo zani-
mivo v Furlanovi izjavi. Pravi namreč, da 
je dr. Tavčar baje nekoč vprašal, kje je v 
Ljubljani tista porotniška klop, ki bi njega 
«obsodila. Ako je to res — česar seveda ne 
vemo — tedaj bi bila to že prava cezarska 
manija in čudno bi se nam zdelo, ako bi 
tisti Ljubljančani, ki so poklicani na opravilo 
porotnikov, molče sprejeli trditev, da bi bili 
a priori pristranski, ako bi stal dr. Tavčar 
pred njimi.

Modema policija. Beseda se glasi skoraj 
kakor ironija, posebno v Avstriji. Še prav 
posebno pa v Trstu, kjer je bila policija do-
slej prava inkarnacija vsake reakcije, zaosta-
losti in brutalnosti. Dvorni svetnik Bussich, 
ki je bil dolga leta načelnik tržaške policije. 
Je bil mož z vsemi tistimi lastnostmi, ki so 
bile ravno nasprotne vsakemu modernemu 
pojmu. Sedaj je zapustil svoje mesto, in če 
bode to komu žal, tedaj ne moremo misliti 
na nikogar drugega, kakor na tisto proslav-
ljeno družbo tatov, ki vlomi vsaki teden 
drugje, pa je tržaška policija v treh letih še 
ni mogla zaslediti. Drugače pa so pač zado-
voljni vsi, ki so imeli opraviti ž njim. Na 
njegovo mesto je prišel vladni svetnik dr. pl. 
Manussi. Ko so se mu predstavili uradniki, 
ki so tudi srečni, da so rešeni Bussicha, 
jih je nagovoril, in — njegove besede so bile 
res moderne. Dejal je: «Policijsko službo je 
smatrati kot eminentno humanitarno, policijo 
samo kot dobrodelno napravo, ker so red, 
varnost in mir temeljni stebri javnega in pri-
vatnega življenja, premise vsakemu razvoju 
in podlaga vsakemu duševnemu in materi-
alnemu delovanju. Policija ima osigurati var-
nost živjjenja, zdravja in imetja, vzdrževati 
aniv, branili svobodo osebe in njenega pro-
stega gibanja, nastopati pa proti vsem tistim, 
ki zlorabljajo svojo svobodo in hočejo ovi-
rati svobodo svojih semeščanov. Treba je, da 

«čnti vsakdo svojo svobodo varne, najsi je 
tega ali onega jezika, vere in prepričanja. To 
varstvo pristoja siromašnim ravno tako, kakor 
bogatim, posebno pa delavcem, otrokom in 
vsem pomoči iščočim. Pripravljeni na usluge, 
uljudni napram vsem enaki bodemo imeli 
vedno pred očmi naše naloge. Tudi v boju 
in pri preganjanju se ne sme pozabiti, da se 
gre za človeka, za one nesrečneže, ki so bili 
potisnjeni na pot zmote vsled razmer, ali 

vsled napačne vzgoje. Tedaj je tudi upati, da 
postane ljudstvo sotrudnik pri delu, za zakon 
in za red.»

Besede so res znamenite in vidi se, da 
bi bila policija prav lahko moderna, ako bi 
se otresla tradicij iz predmarčne dobe. Radi 
priznamo gospodu Man us siju, da je bil 
njegov govor simpatičen. Ali pomagati si ne 
moremo; skeptični smo. Take besede smo 
slišali in čitali že pred leti, ko je bila na Du-
naju policijska razstava, iz katere se je razvil 
sedanji policijski muzej. Tudi takrat se je 
govorilo o dobrodelni napravi in o podobnem, 
a oktobra mestca so vendar dunajski poli-
cisti sekali na tleh ležeče ljudi, moške, žene 
in otroke. Ako pa ima novi policijski na-
čelnik čvrsto voljo, da uresniči svoje besede, 
ga bodo gotovo radi podpirali vsi, ki mislijo 
in čutijo moderno.

„Slovenec“ misli, da je zanimiv, ako 
zabavlja socialni demokraciji. Ali samo za-
bavljanje in duhovitost in ne nadomestiti 
znanja in resnice. Z vsemi temi rečmi pa je 
katoliško glasilo zelo navskriž. Kadar tiska 
kak dopis iz Nemčije, v katerem dela ame- 
rikansko reklamo za ondotni centrum, laže, 
da se kar kadi. Kadar govori o strokovnih 
organizacijah, o avstrijski in zlasti o jugo-
slovanski socialni demokraciji, mu zija neznanje 
skozi vse špranje. Ce pa hoče biti duhovit, 
pa človeka kar kolje. Včasi je markiral «Slo-
venec», da ga pišejo žurnalisti in ponašal se 
je s svojo dostojnostjo. Pa vendar nima no-
benega povoda, da bi se smejal «Osi», kajti 
sam ni prav nič boljši. «Korlček», «bradati 
Kristan». «Miha» — to so zelo siromašni 
dovtipi, še bolj neokusni in za ljudi, ki ho-
čejo dajati žurnalistične vzore, skrajno nedo-
stojni. Pa neumni so. Prvič se s tem prav 
nič ne dokaže, ako se imenuje človeka z di- 
minutivom krstnega imena ali pa bradatega, 
drugič se pa «Slovenec» ne bi smel prito-
ževati, ako bi se nasprotnik v polemiki spo-
minjal tudi na telesne kvalitete klerikalcev. 
Naša navada to sicer ni bila in ne bode. 
Sram bi nas bilo, učiti se stila indikcije pri 
naših meščanskih listih. Ali «Slovenec» naj 
pomisli, da se drugi lahko polotijo njegovega 
orodja in tedaj bi bilo dosti jeze med kleri-
kalci. Kar pa se tiče nežnih končnic, je pa 
klerikalna stranka cela diminutivum — v 
svoji duševnosti. In zato se njenemu glasilu 
slabo podajajo take reči.

Nova nesreča se je primerila na Jeseni-
cah. V nedeljo ob pol 12. uri po noči se 
je razpočila v tovarni na Savi železna cev, 
ki je bila napolnjena s smodnikom ali z di-
namitom in je bila prišla med železo, ne da 
bi se doslej vedelo kako. Eksplozija je bila 
tako močna, da jo je bilo slišati daleč okrog. 
Delavec Martin Strgar je bil tako hudo 
poškodovan, da je kmalu umrl, nekateri drugi 
delavci pa so dobili hude opekline.

Socialni pregled.
Štrajk ali pasivna rezistenca?

V tretji številki «Rdečega prapora» se 
je oglasil člankar iz Trbovelj, ki dokazuje, da 
je pa-iven odpor v rudarski industriji nepri-
poročljiv. Člankar utemeljuje svojo trditev 
okorno in prisilno, kajti prav tisti dokazi, ki 
jih navaja večinoma proti pasivnemu odporu, 
kar kriče zanj. Glavnega momenta, ki odloča 
pri vprašanju, ali naj se boj izvojuje s pa-
sivnim odporom ali pa s šlrajkom, člankar 
sploh ne omenja, če nečemo smatrati splošne 
fraze «o razvoju kapitalizma» kot argument, 
iz katerega naj potem posameznik napravi 
sam sodbo, ali je ta oblika bolj primerna 
ali pa ona. Organizacija, pravi člankar še, je 
pri pasivnem odporu bolj potrebna nego pri 
štrajku. Ta trditev tudi ne obvelja. Praksa 
uči docela drugače.

Preden vendar preidem do razmotrivanj, 
naglašam izrečno, da pasivna rezistenca n 
forma razrednega boja, ki bi bila trajne vred-
nosti, ker ni pozitivna, vsaj ne pri skupnih 
kolektivnih nastopih.

Pojma pasivni odpor in štrajk sta po 
svojem bistvu gotovo precej v zvezi; sicer bi 
se nam ne usiljevala obenem. Kaj je štrajk, 
ve vsak delavec, kaj je pa pasivna rezistenca, 
to pri nas še ni znano in se vobče tolmači 
napačno. Štrajk je docela ustavitev dela; iz- 
prtje tudi. Pri pasivnem odporu se pa ne 
ustavi dela popolnoma, nego omeji se le 
množino produkcije s tem, da se delavstvo 
upira pri delu; pri tem porablja najrazlič-
nejše obrtovalne okolnosti, da ne opravi to-
liko dela, kolikor navadno. Popolnoma na-
pačno pa mislijo nekateri delavci, češ, da je 
pasivni odpor, tudi to, če se opravi le deseti 
ali dvajseti del navadnega dela. To je štrajk, 
čeprav se vrši v delavnicah.

Kaj hoče pasivna rezistenca? To, kar 
štrajk, a v milejši, počasnejši obliki. Delavstvo 
ve, da podjetništvo gleda le po dobičku, kar 
je docela naravno. V tem izpoznanju pa išče 
potov, po katerih bi mu bilo mogoče, kadar 
stavi svoje zahteve, prisiliti podjetnika, da 
ugodi raznim delavnim ali mezdnim zahtevam. 
S pasivno rezistenco se omejuje produktivnost 
delavne sile, in če je produktivnost manjša, 
postajajo tudi dobički manjši kljub temu, da 
se niso obratni stroški zmanjšali ali pa le de-
loma vsled akordnih plač, ki niso več take, 
kakor so bile prej.

To je bistvo pasivne rezistence. Ni pa 
to še vse. Dobro vemo, da sklepajo indu- 
strijci razne pogodbe s konsumenti, ki potre-
bujejo mnogo dotičnih produktov. Sedaj na-
stanejo vprašanja: Ali je dosti blaga v za- 
ogah, ali je mogoče, da namesti podjetnik 

svoje izostale produkte z drugimi, od drugod, 
ali pa bodo pri tem podpirali njegovi zavez-
niki. ali morda’ izgubi pri dolgotrajnejšem 
boju industrija v tem ali onem kraju konsu- 
mente in se koncentrira drugače? Vsa ta 
vprašanja so v strokovnem gibanju emi-
nentne važnosti, ker delavska razredna 
organizacija niina namena eksponirati delav-
skih eksistenc, nego olajšati jih in bi brez-
obzirno postopanje glede teh okolnosti ne 
pomenilo nič druzega, nego dopuščati, da se 
rapital organizira in koncentrira preko glav 
delavstva, v tem ko ima delavstvo že danes 
dovolj moči, da prevladuje in predpisuje pot 
organizaciji kapitala marsikako. Boj s kapi-
talom je v tovarnah, v industrijah evolucio-
nističen, če ga označujemo kot posledico raz-
rednega boja.

Ožji namen in primernost pasivne rezi-
stence sklepamo lahko iz navedenega.

Dokazal sem, če bi odgovarjal na zgornja 
vprašanja, kdaj je pasivna rezistenca pripo-
ročljiva, kdaj pa ne. Na vprašanja si lahko 
v«ak posameznik odgovarja.

Prav gotovo je, da pasivna rezistenca 
ni tako porabno orožje vobče kakor štrajk. 
Možnost te ali one oblike boja pa ne zavisi 
od akordnih plač, ne od gotovega zaslužka, 
ne od dnevne plače, ne od zasigurane naj-
manjše plače, temveč le od obrtovalnosti in-
dustrije, razmerja med delavstvom in pod- 
jetništvm kot celotama (organizacijama) med 
konjunkture, t. j. razmerja med producenti in 
konsumenti.

Mezdna kakovost ne pride pri teh bojih 
sploh vpoštev. Rudarji imajo zagotovljene 
najmanjše plače, kjer pa je, so jo delavci 
večinoma priborili na podlagi kolektivne po-
godbe in tam, dokler obvelja taka pogodba, 
pasivna rezistenca ni opravičena, ako ni na-
sprotnik kršil pogodbe ali ni ista potekla; če 
je pogodba prekršena, potem pa sploh ne 
velja več tudi najmanjša plača ne.

Napačno je pa mnenje, ali vsaj ne do-
volj utemeljeno, da bi se mogla pasivna re-
zistenca vršiti le na stroške podjetnika. Saj 
tega niti zahtevati ne moremo in ne zahte-
vamo. Ako se to včasih dogaja, dogaja se le 
zaraditega. ker podjetniki nimajo nobenega 
pota, ki bi jim manj škodoval nego ta, če 
imajo pa le nekaj upanja do zmage, pridejo 
takoj z izprtjem.

Štrajk stane mnogo žrtev, pasivna rezi-
stenca ne stane toliko, a je počasneja glede 
vspehov.



Jako važna je torej pri pasivni rezistenci 
obrtovalna oblika. V industrijah s stroji, ob 
enotnosti dela je pasivna rezistenca težja, 
ložja pa pri industrijah, v katerih se produ-
cira v raznih oddelkih, ki so odvisni med 
seboj, ker je tu mnogo več pomočkov za 
vršilev rezistence nego drugod.

Vse' te okoliščine, ki sem jih tukaj na-
vedel, pokazujejo, da je odločitev o štrajku 
in o pasivni rezistenci le taktično vprašanje, 
s katerim se hoče doseči vspeh bolj zanesljivo. 
Prfsivno rezistenco, ako se vrši skoro ne-
opazno, bi lahko imenoval predhodnico štrajka. 
kajti delavstvo z njo izprazni zaloge in skrči 
dobiček, proklamira štrajk psu šele takrat, 
kadar so predpogoji zanj ugodni. Sicer pa 
pasivna rezistenca ni nič novega. Tudi po-
samezni induidui jo napravijo često, ako se 
jim delo ne plačuje po zaslužku. (Ta reakci-
onarnost naših podjetnikov, da nočejo bolje 
plačevati delavcev, je tudi kriva, da pri nas 
industrija ne napreduje.)

Kaj pa organizacija pri pasivni rezistenci 
ali pa pri štrajku? Potrebna je! Vendar je 
v obeh primerih, velika razlika.’ Pri pasivni 
rezistenci je kontrola delavstva samega na-
vadno dobra, ki krepi solidarnost; pri štrajku 
je pa potreben terorizem, ki mu je naravna 
posledica stagnacija; ta pa navadno ne rodi 
dobrih sadov, ako imamo res trdne orga-
nizacije.

Nočem zagovarjati tukaj ne štrajka, ne 
pasivne rezistence. Pripomnil pa bi še rad, 
da naj bi se organizacije ob takih primerih 
pač dobro posvetovale, ne samo med seboj, 
ali pa se lovile za stare fraze navdušenja, 
nego jazmotrivale dejansko stanje popolnoma 
stvarno, preden nastopijo boj. Prav lahko je 
pričeli boj, bodisi tako ali tako, toda šele 
pozneje študirati okolnosti, ki jih je mogoče 
študirati prej, je zločin nad organizacijami, 
ki gubi mnogo časa in ovira naše delo.

I. M.

Trboveljska stavka.
Delavsko prijateljstvo klerikalcev se po- 

kazuje pri sedanji stavki zopet v vsej krasoti. 
Na čelu sovražnikom delavstva maršira zopet 
kakor se razume pravzaprav samoobsebi, 
«Slovenec». Vsa njegova poročila o stavki 
so taka, kakor bi hotel dajati pogum pod-
jetnikom, pa ga jemati delavcem. V Trbov-
ljah se sicer nihče ne zmeni za njegove pi-
sarije, značilno pa je to pač in zapomniti si 
bode treba to, kajti čas pride zopet, ko se 
bodo klerikalci prilizovali delavcem. A takrat 
se jih bode spomnilo na sedanji čas tako, da 
jih bode glava bolela. Iz «Slovenčevih» notic 
je jasno razvideti, da katoliško glasilo ne bi 
imelo večjega veselja, kakor če bi bili delavci 
popolnoma premagani. Ravnanje voditeljev 
«podpornega društva», ki ni delavsko, temveč 
pazn’ško in ki je izkušalo organizirali kazanje 
stavke, hvali pobožni list tako, kakor da bi 
si Leb in tovariši zaslužili nebesa s tem. De-
lavske zahteve imenuje pretirane, pripoveduje 
o pomanjkanju solidarnosti, sploh govoriči 
tako, kakor da bi bili delavci vstopili v stavko 
na komando nedelavcev, pa bi komaj ča-
kali, da jih «Slovenec» zopet pošlje na delo.

Politični katoličani so seveda v veliki 
zmoti. Pred vsem bodi konstatirano, da je 
izšla ta stavka tako iz lastne volje delavcev, 
da bi bil izbruhnil sedanji štrajk, pa če bi 
bili vsi zaupniki odgovarjali od njega. Res-
nica je tudi, da so zaupniki na svojem po-
svetovanju pretečeno nedeljo dopoldan, ko 
so že imeli v rokah negativni odgovor družbe, 
sklenili predlagati delavstvu, da zahteva se-
stanek poravnalnega urada. In to se je tudi 
popoldan na shodu predložilo. Ali ravno de-
lavci niso hoteli slišati ničesar o tem, marveč 
so soglasno sklenili stavko.

Vedeti je treba, da so razmere ravno v 
Trbovljah grozne. Svoj čas je bila regulirana 
takozvana «v kraju običajna» dnina in je 
bila določena v znesku 2 K 20 vin. V rud-
niku pa delajo delavci še za 2 K 10 vin. 
Glede akorda so delavci popolnoma odvisni 

od dobre volje uradnikov. Kdor ugaja pred-
postavljenemu, dobi boljše, ugodnejše delo z 
višjim zaslužkom, kdor pa ni všeč dotičnemu, 
se pa lahko muči, da mu pokajo kosti, pa še 
ne zasluži ničesar. O slabih delavnih in za- 
službenih razmerah bi se lahko pisalo cele 
strani; a s tem še davno ne bi bile izčrpane 
opravičene pritožbe trboveljskih rudarjev. 
Malokje vlada taka prolekcija, kakor v Trbov-
ljah, malokje se ravna z delavci in z delav-
kami tako zaničljivo in žaljivo, kakor tukaj. 
Pazniki niso tukaj samo predpostavljeni, ki 
skrbe za to, da se opravlja delo, kakor je 
treba, temveč absolutisti so in njih moč nad 
delavstvom je skoro neomejena, tako da je 
trboveljski rudar v rudniku takorekoč brez-
praven. S tem, da imajo nekateri pazniki 
svoje krčme, so si pridobili še drug, vsakemu 
moralnemu nazoru nasproten upliv. Zahajati 
v take krčme in porabiti tam svoj denar, to 
že nekaj velja. Razni trboveljski predpostav-
ljeni so sprejemali od rudarjev darove, kar 
se je dokazalo.

In v takih razmerah naj bi bili delavci 
zadovoljni! Povod za sedanjo stavko ni pri-
šel čez noč, temveč snov se je nabirala že 
dolga leta. Družba pa ni nikoli storila ni-
česar, da bi si pridobila le količkaj zaupanja 
delavcev. Vse pritožbe so bile zaman, obljub 
se ni izpolnilo; ali je čudo, da končno iz-
bruhne nevolja z elementarno silo?

Zato pa tudi intrige klerikalcev no bodo 
izdale ničesar. Delavci vedo predobro, da 
bi sami sebi prizadeli največjo škodo, ako bi 
razbili sedanjo stavko, in v Urn je garancija 
za njihovo solidarnost. «Slovenec» triumfira 
prezgodaj, ker je šlo v pondeljek nekoliko 
slabotnežev na delo. Tistih 70 stavkokazov 
je v Trbovljah ravno tobko, kakor kapljica 
na razbeljen kamen. Najmanj pa bodo vpra-
šali delavci, kaj zapoveduje gospod Leb in 
kako modruje «Slovenec». Le zapomnili si 
bodo to ravnanje.

* * *
Celjskemu okrajnemu glavarstvu je bilo 

še premalo, da je Trbovlje polno orožnikov. 
Poklicalo je še bataljon infanterije iz Ljub-
ljane. To je sila čudno ravnanje, kajti v 
Trbovljah se ni zgodilo nič, prav nič, kar bi 
vtemc-ljilo to mobilizacijo. Celi t<den je že 
trajala stavka, a bilo ni nobenega izgreda 
nihče ni bil aretiran, orožniki sploh niso 
imeli nobenega opravka, pa so se dolgoča-
sili. V tem splošnem miru pa pokličejo še 
cel bataljon vojakov. Ker niso imeli varo-
vati ničesar, ker torej ni očitnega povoda, 
se porodi sum, da je bil zato tajen vzrok. 
Kakšen ?

Pravijo, da so straže pred jamami pro- 
vokatorične. Te straže nimajo druzega na-
mena, kakor paziti, ali gre kdo na delo, da 
ve odbor za stavko vsak čas, kakšna je si-
tuacija. Provocirati torej ne morejo nikogar 
in še manj terorizirati. Gotovo pa je pro- 
vokatoričen, ako se napolni ves kraj z bajo-
neti, kakor bi se hotelo reči delavstvu: «Vam 
ni zaupati; delavci ste, v stavki ste, torej 
mora orožje paziti na vas.» Ali ima morda 
kdo skrivno željo, da bi komu zavrela kri 
spričo tolikih pušk pa bi bila potem prilož-
nost, da bi se porabila «druga sredstva»? 
To bi bilo nezaslišano strankarstvo v prid 
družbi in proti delavcem. Ali trboveljski ru-
darji si bodo znali ohraniti hladno kri, pa 
osLanejo tako mirni, kakor so bili doslej. 
Zavedajo se, da je pravica na njih strani, pa 
se zato ne bodo clali provocirati od nikogar, 
a tudi od nikogar ne zastrašiti.

* * *
Premogokopna družba ima trdo kožo. 

Minil je teden, dela se pa, kakor bi ji stavka 
ne bila nič mar. O pogajanjih doslej ni go-
vora. V soboto je nabila nekake lepake, ki 
so pozivali delavce, naj se brezpogojno vrnejo 
na delo, kdor se ne uda, bode odpuščen, 
koncesij pa ne stori družba nobenih. Mislila 
je, da pade delavcem pri berilu teh plakatov 
srce v hlače. Ali zmotila se je. Računala 
je, da pride v pondeljek zjutraj že vsaj tisoč 

delavcev na delo, a cel dan jih Di bilo več 
v jamah, kakor kakšnih 70. Te junake so» 
spremljali orožniki in vojaki na delo in z. 
dela domov. V jamo so jim prinesli žganja. 
Že to je znamenje, da niso mnogo delali. S 
temi stavkokazi si bode družba prebito malo 
nomagala. Na to pa naj nikar ne upa, da 
bode izstradala rudarje. Energija delavstva 
je prevelika. Ako je družba količkaj pa-
metna, se mora poskusiti pogoditi z delavci? 
to je tudi v njenem interesu.

* * *
V Zagorju ob Savi je bil v soboto ob 

4. uri popoldan rudarski shod v Mullerjevi 
gostilni. Na dnevnem redu je bila trbo-
veljska stavka. Vsi prostori so bili tako 
polni, da se je komaj dihalo. Tudi iz Trbo— 
v> lj je prišla lepa množica rudarjev na shod.
V Zagorju se doslej še dela. V ned. ljo, ko 
je bil tukaj shod, še ni bilo znano, kaj se 
sklene v Trbovljah; vedelo se je pa, da ho- 
6 jo zaupniki svetovati trboveljskim rudarjem, 
naj zahtevajo poravnalni urad. Vsled tega se-
je predlagalo to tudi zagorskim delavcem in 
tak predlog je bil sprejet, tembolj, ker so 
zagoiske razmere nekoliko drugače, kakor 
trboveljske. V tem pa so v Trbovljah skle-
nili stavko. Zagorski rudarji so ostali na 
d- lu, ker so upali, da se družba pobota s 
trboveljskim delavstvom in da bode igralo to 
tudi pri poravnalnem uradu ulogo. Ali prvi 
teden je pokazal vso brezobzirnost družbe in 
to je izpremenilo situacijo tudi za Zagorje.
V takih razmerah je tudi od poravnalnega 
urada malo pričakovati. O tem so govorili 
na shodu sodrugi Čohal, Kristan, Lin-
hart in drugi. Ker pa je bila večina za-
gorskih rudarjev ob tem času v jamah, se je 
preložilo definitivno sklepanje.

V nedeljo so imeli zaupniki zagorskih 
rudarjev sejo, katere se je udeležil tudi za-
stopnik «Unije» sodrug Zvvanzger in za-
stopnik strokovne komisije, sodrug Avsob- 
sky. Po temeljiti debati so sklenili zagorski 
zaupniki sledečo resolucijo:

«Dne 28. januarja 1906 zbrani zaupniki, 
zagorskih rudarjev izjavljajo, da so solidarni 
s svojimi v staMvi stoječimi tovariši v Trbov-
ljah, Hrastniku in Ojstrem ter smatrajo za 
dolžnost vseh rudarjev trboveljske premogo- 
kopne družbe ne le da materialno podpirajo 
stavkajoče, temveč če postane potrebno, po-
zovejo tudi zagorske rudarje na stavko. Od 
trboveljske premogokopne družbe pričakujejo, 
da stopi v svrho sporazuma v dogovor z za-
upniki rudarjev. Ako bi ostala družba na 
svojem dosedanjem stališču negacije, se skliče- 
za nedeljo, dne 4. svečana zagorske rudarje 
na shod, na katerem se sklene o vstopu v 
stavko. Zastopniki rudarske zadruge, ki so se 
udeležili posvetovanja, imajo nalog, da na-
znanijo ta sklep ravnateljstvu prometa.

Radovedni smo, ali hoče premogokopna; 
družba, da se res štrajk še bolj razširi.

* * *
V Trbovljah je bil v pondeljek ob 3. uri 

popoldan zopet shod. Udeležba je bila na-
ravnost ogromna in lahko se jo ceni na 3000 
oseb Govorili so sodrugi Linhart, Kristan 
in nekateri rudarji. Vsi so se soglasno izrekli 
za brezpogojno nadaljevanje stavke.

Obstrukcija na južni železnici. Kakor 
smo naznanili že v zadnji številki, je obstruk-
cija na južni železnici v Nabrežini, Gorici in 
v Trstu končana po posredovanju organi-
zacije. Železničarji so dosegli popoln uspeh. 
Premikači, ki so bili odpuščeni, so zopet 
spiejeti v službo, ravno tako vozni mojster 
Brenkovi č, za voznega mojstra Pavšiča, 
ki je bil povod gibanju, je pa družba oblju-
bila, da ga odstrani iz Nabrežine. Tukaj je 
res zmagala pravična stvar. Železnica pa bi 
si bila lahko prihranila to, ako ne bi neka-
teri višji uradniki vedno mislili, da morajo 
biti bolj papeževski, kakor papež sam. Ne-
kateri paše se pa lahko nauče, da ni dobro, 
preveč napenjati lok.



— Dodatno se nam še poroča: V tem 
ko je na Dunaju dr. Fried kot zastopnik 
vodil razprave z generalno direkcijo južne 
železnice, je bila v Trstu pri prometnem nad- 
zorništvu lokalna obravnava. Prišli so tja 
zaupniki s tržaškim tajnikom ozganizacije so- 
drugom Kopačem. Prometni inšpektorat je 
izjavil, da ne obravnava s poslednjim, ker ni 
■nameščen pri južni železnici. Sodrug Ko-
pač je rekel, da obžaluje, da stoji južna že-
leznica še vedno na tako zastarelem in neute-
meljenem stališču, da pa bode železnica sama 
odgovorna, ako nastanejo iz tega posledice. 
Na to se je odstranil. Zaupniki pa so izja-
vili. da ne začno nobenih poravnav, ako ne 
bode navzoč tajnik organizacije. Po kratkem 
obotavljanju je inšpektorat poslal ponj. Tedaj 
so se začele razprave. Rezultat je znan. Dodati 
je še, da se je železnica zavezala, da ne bode 
kaznovan, preganjan ali oškodovan nihče, ki 
se je udeležil tega gibanja.

Z gor iške postaje nam pišejo: Na ko-
lodvoru v Gorici so bile vsa leta take raz-
mere, da je kar čudo, ako niso vsi tukajšnji 
uslužbenci že davno zbežali. In dolgo je bilo 
tako, kakor da ne bi smeli nikoli upati zbolj-
šanja. V svoji bedi je bilo delavstvo tako 
malomarno, da ga ni bilo mogoče pridobiti 
za nobeno delo v tem oziru. Vendar pa je 
bilo nekoliko energičnih sodrugov, ki niso 
popustili in s časom se jim je posrečilo, 
ustanoviti prav lepo organizacijo. Od tistega 
časa se očitno opazuje zboljšanje. Tekom ne-
katerih mesecev smo že dosegli sicer malo 
.zvišanje plače in nekaj drugih uspehov. Med 
drugimi bremeni pa je tukaj še pomankanje 
•vsakega nedeljskega počitka. To je dalo po-
vod, da je bil dne 15. t. m. zvečer shod, ki 
so se ga udeležili večinoma skladiščni delavci 
ter so sklenili, da nastopijo za remeduro. 
Drugi dan je odšla deputacija k gospodu po-
stajnemu načelniku s prošnjo, naj uvede ne-
deljski počitek tako, da bode vsako nedeljo 
ena polovica praznovala, druga pa delala. 

..Načelnik je to odklonil z izgovorom, da to 
ni v njegovi moči, temveč naj narede prošnjo 
na generalno direkcijo. Deputacija pa mu je 
odgovorila, da imajo s tem že prebritke iz-
kušnje, kajti vsaka taka prošnja roma v koš. 
Popoldan je bila zopet deputacija pri njem 
in pridružil se je tudi en premikač. Ali na-
čelnik je ostal pri svojem. Tedaj so delavci 
sklenili, da pač vlože še enki at prošnjo, a da 
bodo zahtevali odgovor tekom 15 dni, kajti 
•drugače vedo že zanaprej, da ostane zopet 
vse pri starem. Zahteva delavcev je zelo 
•opravičena in južni železnici ne bi bilo treba 
pravzaprav nič druzega, kakor dobre volje 
pa bi šlo. To bi bilo vsekakor bolje, kakor 
dajati povoda za nove konflikte.

Dopisi.
Iz Idrije. Mislili smo že, da bodemo vo-

lili župana, ali skoro smo se zmotili. Volilni 
imenik so ovrgli in sestavlja se nov. Kdaj 
bode gotov, se še ne ve, kajti merodajnim go-
spodom v naši občini se kar ne zdi prav, 
vpisati v imenik razne volilce, za katere vedo, 
da bodo volili proti njim. Naša občina je 

•vobče vzor občin! Deželni odbor je izdal 
okrožnico na občine, v kateri je svetoval, 
naj se pri proračunih vzame v poštev doklade 
na žganje, češ, da se podpre s tem uspi šen 
boj proti žganjepitju. Naša občina pa je mo-
rala izkazati v proračunu 20.000 kron pri-
manjkljaja. Občinskih doklad na direktne 
davke imamo že tako celih 75 % — zvišati 
se te na 80 — 90 % so se gospodje bali, 
kajti Občinarji-posestniki bi se uprli ter vo-
lili antiliberalno. Zato so zatekli k nasvetu 
•deželnega odbora in naložili 20% doklade 
na žgane pijače, češ: začnimo bojevati proti 
alkoholu ... V resnici pa so s tem postavili 
žganjarja med poglavitne vire občinskih do-
hodkov.'. Razume pa se samoobsebi, da 
tudi teh 20% doklad na zganjene bo zado-
ščalo v pokritje primanjkljaja. Gospodje bodo 
zopet zadolžili za 20—30.000 kron občino. 

Doklade na žganje so jim pomagale pred 
volitvijo; po končani volitvi pa bodo na 
dnevnem redu bodisi nove doklade ali pa 
novo zadolženje naše občine ...

Delavci imamo polno opravkov. Danes 
je shod, ki razpravlja o občinskem gospo-
darstvu. včeraj se je vršil shod, ki je pre-
tresal tužne rudarske razmere, predvčerajšnjem 
smo se posvetovali o pomenu časopisja itd. 
Skoro vsako nedeljo se vrši javen shod, ki 
resno in stvarno razmotriva o javnih rečeh, 
ki so razmotrivanja potrebne.

Pa tudi zabave ne manjka! Zadnjič so 
jo nam priredili klerikalci, ki se po novem 
krstu, v hotelu «Union» izvršenem, imenu-
jejo «slovenska ljudska stranka». Ti možje 
pa se boje ljudstva. Javen, ljudstvu pristopen 
shod se sploh boje sklicati. Še zaup-
nega skličejo komaj vsako drugo leto enkrat. 
Od 1903. ga do zadnjič niso sklicali. 14. ja-
nuarja pa smo zopet doživeli to redkost! Pri 
Didiču so se zbrali klerikalni veljaki; pa tudi 
nekaj nas socialnih demokratov je dobilo 
vabila. Stopil je na kancelj naš tehant, 
pa je govoril in govoril o dež. zboru in o 
klerikalcih, koliko so dobrega storili. Ko je 
končal, dobil je besedo naš sodrug Anton 
Kristan, ki je razmrcvaril prav pošteno kle-
rikalce, ki se kot «ljudska stranka» ne upajo 
pred ljudstvo. Potem je začel pridigati ka-
tehet Osvald. To vam je bilo res za pred- 
pust. Mož je debel — vaga najmanj poldrug 
kvintal — vesel, rdečeličen, prava podoba 
zadovoljnega kranjskega popa. Začel je tuliti 
kot čednik — dva kilometra daleč so slikali 
lo vpitje. Povedal ni nič kot to, da «Naprej» 
klerikalnim odbornikom očita, da «niso za 
nič». Odgovarjal mu je zopet sodrug A. Kristan, 
ki je posvetil korenito na klerikalne besede 
in — dejanja. Nazadnje je prišel na vrsto 
velikan velikanovič — gosp. Miha Mojškerc, 
ki so ga baš za ta shod povabili iz Ljubljane. 
Dejal je, da bode govoril o časopisju, ali 
vezal je otrobe, da kaj tacega že davno 
nismo culi. Smejali smo se kot v najlepšem 
cirkusu. Ko je navezal dosti otrob skupaj, 
kakor: organizacija mora biti krajevna, denar 
naj ostane doma, ja, pa vendar je zveza po-
trebna, samo slovenska mora biti, ja, pa tudi 
mednarodna, če so Nemci katoliški, drugače 
pa narodna — judov nič, ja, pa če so judje 
škofi kakor Kohn, potlej je kaj druzega itd. 
Ce bi stenografirali njegovo šveflanje v našem 
dopisu, stavimo glavo, da bi urednik «Ježa» 
povabil Mojškerca v sotrudništvo. Miha Moj-
škerc je hotel krošnja riti z nekim časopisom, 
ki ima naslov «Naša moč», in ki je bojda 
podedoval po raznem «Glasniku» staro ver- 
bično. Vi. sodrug urednik, najbrže še tega 
lista ne poznate. Na naslovu sede ob luni 
ali mesecu neke osebe v znak, da jih najbrže 
luna trka ... Ge bodete kaj takega videli, 
pa se spomnite, da je to «glasilo krščansko-
socialnega odseka slovenske ljudske stranke 
brez ljudstva», kakor je krstil g. Mojškerc 
svoj časnik. Sodrug A. Kristan je v svoji 
hudomušnosti vzel ubogega Mojškerca na 
muho. To vam jo bil smeh. Take zabave že 
dolgo nismo imeli. Vidite torej, da so tudi 
klerikalni zaupni shodi potrebni, vsaj za naše 
kraje, kjer nam manjka zabave.

Razvedrila imamo tudi za silo, pouka 
tudi še nekaj. Realčni učitelji predavajo vsako 
nedeljo. Predmeti so različni, kakor: o elek-
triki, o pračloveku, o življenju rastlin itd. 
Vsako soboto zvečer pa se vrše prav zanim- 
ljive diskusije v podružnici Unije rudarjev . . 
Naša strokovna organizacija prav lepo na-
preduje. Politična je v polnem razcvetu. Stran-
karski davek se vedno odračunava. okrajni 
časopis «Naprej» pridno razpečava — pa 
tudi «Rdeči Prapor* pridobiva vedno novih 
naročnikov. Od novega leta sem imamo 60 
novih naročnikov na «Rdeči Prapor» in 
upamo, da jih v februarju pridobimo še 60. 
Koledarjev smo razpečali 400; knjiga «Pod 
spovednim pečatom» pojde bržkone zelo od 
rok.

V gospodarskem oziru smo prav zado-
voljni. «Občno konsumno društvo» je doseglo

440.000 kron letnega prometa. Nad osem 
tisoč čistega dobička se razda letos. «Prva 
idrijska čipkarska zadruga» (v kateri 
so same organizovane žene) je imela tekom 
prvih 6 mesecev nad 20.000 kron prometa 
ter dosegla čez 500 kron čistega dobička. 
Društev sploh imamo, kolikor jih rabimo. 
Kolesarji imajo svoje kolesarsko društvo 
«Sloga», rudarji ruiarsko strokovno orga-: 
nizacijo, ženske svoje žensko društvo «Veda» 
in — delavci - lovci. «Delavsko lovsko 
društvo», kar je pač unikum med socialno- 
demokratičnimi organizacijami. In vsi člani 
«Del. lovskega društva» so oboroženi s puš-
kami dvocevkami . . . Groza, kajne? Bli-
žamo se čudnim, prečudnim časom . . .

Nu, pa še drugič kaj iz naše grape. Za 
danes dovolj!

Solkane, dne 14. januarja 1906. Čas je, 
da se enkrat tudi mi delavci v Solkanah od-
ločimo, kako in kaj naj ukrenemo za pri-
hodnje volitve in za bodočnost sploh. Tak-
tika, po kateri smo se bojevali dosedaj za 
naše pravice, je zastarela ter nam ni in ne 
bode prinesla nikdar ničesar. Delali smo 
«štafažo» za narodnjake in gospode, ki so nas 
semtertja tudi pohvalili zato, in smo bili 
Se ponosni na to. Treba bode iti drugo pot, 
kaj hočemo storiti pri novih volitvah ? 
Kateri stranki naj damo svoje glasove? Kdo 
nas bode zastopal? Morebiti meščanska libe-
ralna stranka, ki ni storila dosedaj ničesar 
za delavce, pa tudi ne sme in ne more, ako 
hoče ostati zvesta svojim načelom, če ima 
sploh kaka načela? Nemogoče je, da bi me-
ščanske stranke zastopale druge interese 
kakor svoje. Kar je bilo dosedaj, je bilo far- 
banje v pravem pomenu besede. Dandanes, 
ko se organizira vse, da si opomore v tej 
socialni bedi, snujemo mi telovadna društva,, 
pevska društva in bralna društva, seveda na 
narodni podlagi, za svoje socialne razmere in 
politične pravice se ne brigamo. Ali naj se 
pri novih volitvah udarno krščansko-socialni 
stranki? Seveda je ta stranka zmožna, za-
stopati vse sloje v človeški družbi; najprvo 
zastopa svoje interese, ali predno pridejo 
zadnji na vrsto, ne ostane nič več. Oni za-
stopajo vsakega, kdor jim kaj zaupa in ver-
jame. No, mi tej stranki ne verujemo ni-
česar, to je še edino dobro, kar smo si sedaj 
ohranili.

Ne vemo še, kako bode Gautsch razdelil 
volilne okraje na Goriškem, ali zna se zgo-
diti, da priklopi k mestu Gorici tudi sosednje 
občine; tedaj smo mi delavci v Solkanah 
važen faktor. Socialna demokracija na Gori-
škem bode postavila gotovo svojega kandi-
data, klerikalna tudi, liberalna slovenska ne 
bo prišla v poštev, zakaj tudi? Saj je «Na-
rod» nasprotnik volilne reforme. Dosedaj se 
še ni odločil definitivno, on bode nastopal, 
kakor bo veter pihal. Naloga delavcev sol-
kanskih bi bila, da z vso odločnostjo nasto-
pijo za kandidaturo socialnega demokrata; 
toliko bomo gotovo zastopani, kakor smo 
bili dosedaj. Mogoče, da pride do ožjih vo-
litev med narodnjaki obeh strank; tedaj se 
bode odločiti na vsak način. Socialni demo-
krati so se bojevali za volilno pravico, za 
pravico ljudstva, klerikalci so šli v boj iz do- 
bičkarije, napredna stranka pa bi najraje ase- 
kurirala svoje manpate. Solkanski delavci, 
pozor!

Miren na Goriškem. Spali smo tukaj 
res že spanje pravičnega. Predramili pa so 
nas neki gospodje, ki so prišli iz Ljubljane, 
lovit duše po Goriškem. Ustanovit so prišli 
namreč društvo abstinentov. To bi bilo se-
veda prav lepo, saj se tudi mi ne potegu-
jemo za pijanstvo; ali ta abstinenca ni nič 
druzega kakor pretveza, pod katero hočejo 
lažje delati — klerikalno propagando. Društvo 
stoji na strogo katoliški podlagi in kar se 
nam je vsiljevalo, so bile pristno katoliške 
ideje. Rekli so pač, da jim je vsakdo všeč, 
kdor pride, naj je tudi liberalec, ali pa celo 
socialist. Saj to jim verjamemo! Zakaj pa ne 
bi vzeli pri volitvah za njih kandidate ttjdi 
glasove socialistov, če jih dobe? Na drugem



svetu nam bode vse poplačano. Je že prav. 
A kaj pa na tem svetu? — Ta agitacija naj 
bi vendar že zdramila naše delavce. Saj lahko 
vidijo, da jih izkorišča vsakdo politično in 
gospodarsko, ako niso dobro organizirani. 
Zakaj naj bi bili ravno mi na Goriškem 
zadnji? Klerikalci se vedno gibljejo, a da ni-
mamo od njih pričakovati ničesar, je jasno 
kakor beli dan. Na noge torej, pa začnite z 
delom, da si tudi mi enkrat pomagamo z 
lastno močjo.

Iz stranke.
Proletarec. Tako je ime novemu listu, 

ki smo ga dobili iz Chicage. To je prvo res 
socialistično slovensko glasilo v Ameriki ter 
ga je smatrati za lastnino slovenske sociali-
stične organizacije. Prej so se ondotni sodrugi 
posluževali lista «Glas Svobode», k, pa je 
privatna lastnina nekega gospoda Konda in 
urednik je smel toliko časa urejevati ga v 
socialističnem smislu, dokler se je lastniku 
zdelo, da to nese. Že tedaj so bile menda 
uredništvu ponekod vezane roke, kajti zlasti 
lani se nam je že čudno zdelo, da je bil 
«Glasu Svobode» eden najglavnejših virov 
ljubljanski «Slovenski Narod». Ko se je pa 
pokazalo, da je Kondi samo na dobičku le-
žeče, je prišlo do razpora, ki je bil itak po-
treben in koristen. Sedaj vsaj kaže, da se 
slovenski socialisti v Ameriki samostojno or-
ganizirajo in v «Proletarcu» so dobili tudi 
svoje lastno glasilo, pa jim ne bode treba, 
iskati milosti pri privatnih podjetnikih. Prva 
številka je spretno urejena in ima res soci-
alistično lice. «Proletarec» izhaja za sedaj po 
enkrat na mesec in velja za celo leto 50 cent. 
Naroča se ga pri sodrugu Antonu Prešernu, 
678 W. 17 th St., Chicago; rokopise se pa 
pošilja uredništvu «Proletarca», 683 Loomis 
St., Chicago, Illinois.

Vzorno delo. Kdor hoče razumeti, kako 
se dela v stranki in od česa so odvisni 
uspehi, naj pregleda poročilo o lanskem de-
lovanju stranke v kladenskem okraju na Če-
škem. Ondotna okrajna organizacija je imela 
te dni glavno konti renco in iz poročila so- 
druga Austa posnamemo sledeče: V celem 
okraju je šamo še 13 občin, ki niso organi-
zirane, 195 občin pa je organiziranih. Po-
litično organiziranih je v okraju 12.541 oseb, 
med njimi 1170 žemk. Strokovno organiziranih 
pa je 12.040 moških in 376 žensk. V ob-
činskih zastopih je 109 socialnih demokratov. 
Pretečenega leta je bilo 93 velikih ljudskih 
zborov, 402 navadna ljudska shoda, 1354 
organizacijskih in strokovnih shodov ter 484 
predavanj. Dnevnika «Pravo Lidu» se proda 
v okraju ob delavnikih 5232. ob nedeljah pa 
7581, krajcarskega lista «Zar» 9099, okraj-
nega glasila «Svobod» 3174, ter 13.000 iz- 
tisov drugih političnih in strokovnih listov . . . 
Spričo takih številk se razume, zakaj je 
stranka na Češkem tako močna in zakaj do-
sega take uspehe. Seveda so taki rezultati 
plod ogromnega, splošnega dela in to bi mo-
rali imeti tudi slovenski sodrugi pred očmi. 
Ako bi imeli vsi naši sodrugi resno voljo za 

strankino delo, pa bi tudi lahko dosegli take 
uspehe.

Kongres srbskih socialistov iz Ogrske 
je bil o pravoslavnem božiču v Novem Sadu. 
Udeležili so se ga tudi srbski socialni demo- 
kratje iz Hrvatske. Razven Novega Sada je 
bilo zastopanih 36 mest; navzočih je bilo 42 
delegatov. Organizacija srbskih socialnih de-
mokratov je v zadnjem času zelo lepo na-
predovala; v Novem Sadu je sedaj 9 socia-
lističnih društev. Kongres je zaključil več 
važnih sklepov, da se stranka med Srbi še 
bolje razvije. Iz odborovega poročila je po-
sneti, da se je naklada srbskega strankinega 
glasila povečala od 300 na 1000 iztisov. 
Sklenilo se je, uvesti strankin davek po 5 vin. 
na teden. Osnovanje izdajateljske zadruge 
«Naša Snaga»,ki je bilo sprejeto na hrvatskem 
strankinem zberu o božiču, je pozdravil 
kongres ter je pozval srbske sodruge, naj ji 
pristopijo za ude. V izvrševalni odbor je 
bilo izvoljenih 11 sodrugov.

VABILO

,Prve idrijske čipkarske zadruge'

v IDRIJI,
vpisane zadruge z omejeno zavezo

ki se vrši
dne 11. svečana t. 1. ob 2. uri popoldne

v prostorih ženskega društva „Veda“.

Dnevni red:
1. Čitanje zapisnika ustanovnega obč. 

zbora.
2. Poročilo načelstva o delovanju za-

druge v letu 1905.
3. Poročilo računov za leto 1905 in 

razdelitev čistega dobička.
4. Poročilo nadzorništva in podelitev 

odveze načelništvu.
5. Volitev štirih nadzornic in ene na-

mestnice.
6. Poročilo o izvršeni reviziji zadruge.
7. Predlogi in nasveti.

Za nadzorništvo:

Ivana Štravsova Alojzija Kosova
zapisnikarica. predsednica.

Pristop k občnemu zboru imajo le čla-
nice s člansko knjižico. Brez članske 
knjižice ni vstop dovoljen.
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Skrb vsake gospo-
dinje je posvečena 
družinski blaginji!

Kathreinerjeva 
k Kneippova 

sladna kava
Kathreinerjevem načinu svo-

' va

1U j
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Io o
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je po
jega proizvajanja okusna, zdravju 
v prospeh in poceni, ima torej neprecen-
ljive prednosti za vsako gospodinjstvo!

Poudarjajte pri nakupovanju 
izrečno ime Kathreinerin zahte-
vajte le izvirne zavoje z varst-
veno znamko župnik Kneipp.

t/1 Ö -ft 53 ~ -° Ra” 8 r,i ¡¡L

Sodrugi, Delavc
„Rdeči prapor“ naj

delavski hiši.
„Rdeči prapor“ naj

gostilni, kavarni 
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogr. kraje: 
za celo leto 
za četrt leta 
celo leto K 
četrt leta K 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

I berite in širite svoj list
9 ,,Rri» prapor"! 

ne manjka v nobeni;

ne manjka v nobeni 
in brivnici, kamor de-

K 5-44, za pol leta K 2-72,. 
K T36. — Za Nemčijo: za; 
5 96, za pol leta K 2’98, za, 
T49. — Za Ameriko: za celo

V I johljsni Je v sledečih tobakarnah «Rdečo 
I LJllUIJulU prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Franzot, državni kolodvor, Sp. Šiška, 
Kanc. Sv. Petra cesta.
K u š e r, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
Svat e k. Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice. 
Velkavrh, Sv. Jakoba trg. 
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

1 Ha:
Lavrenčič, Piazza Caserma.

U Gorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1„

»a Učki:
Ricardo C a m er a, Gorso 16.

Weinberger
Kavarna

CJoiope"
gostilničar in izdelovalec sodavic in poKalic 
= v Zagorju =

se priporoča cenjenim gg. gostilničarjem in delavcem v obilno na- 
ročbo svojih izdelkov.

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter.

preje „Tedesco“
se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in slo-
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

Prva kooperativistično ure-
jena

el ?" gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La-

vorato re».

B

‘V

L
Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2 72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1 49 K. — Za Ameriko za celo trio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc, demokracije.

Štev. 6. V Ljubljani, dne 9. februarja 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:
Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana.
Židovske ulice štev. 5/1.

Škof Jeglič in politika.
Pcgostoma. so že slovenski klerikalci tr-

dili, da so popolnoma neodvisna stranka, ne-
odvisna tudi od škofa, ki ga katoličani pač 
spoštujejo in slušajo kot cerkvenega glavarja, 
ki se pa ne meša v politiko in ne upiiva v 
nobenem oziru na stranko. Verjel jim ni 
nihče, ker je bilo vedno preveč očitno, da je 
dr. Jeglič vrhovni zapovednik stranke. Strastni 

fanatizem ljubljanskega škofa, združen z ma-
nijo, ki jo imajo mnogi ljudje, da se ne sme 
nič zgoditi biez njega, je dobro znan; ve se 
tudi za preveč slučajev, v katerih je dr. Jeglič 
direktno posegal v politiko: ali kadaikoli se 
je kaj takega reklo klerikalcem, so odgovar-
jali, da je pač škof tudi državljan in da bi 
bilo proti svobodnim načelom, braniti njemu, 
kar je dovoljeno vsem drugim državljanom.

Ako bi bila stvar taka, bi bilo vse v 
redu. Gotovo: Tudi škof ima lahko politično 
prepričanje, tudi škof je lahko član politične 
stranke ali njen vodja, lahko aktivno sodeluje 
v politiki, Jahko agitira — vse, kar hoče; ali 
ne v službeni lastnosti škofa, temveč kot pri-
vatna oseba. Ako gre na prižnico v šenklavško 
cerkev, ima tam govoriti o evangeliju in ne 
o drugih rečeh; ako hoče z ljudstvom govo-
riti o političnih vprašanjih, naj gre na ljudski

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje. ,

VI.
Ko se je kaplan povrnil v vas, je le-

žala že črna, hladna noč nad strehami in 
nad cesto. Kakor pošast z mnogimi ognje-
nimi očmi se je dvigala gostilna s svojim 
širokim pročeljem. Iz vseh oken je padal 
oster soj v molčečo temo. Čad in tobakov 
dim, pomešan s potnim soparom stiskajočih 
se parov je prodiral sukaje se na prosto. 
Prav blizu je bilo treba priti, da se je sli-
šalo pojoče klavrne glasove gosel, ki so 
napolnjevali hišo. Le semintja je zabučala 
troblja skozi cepetanje plešočih nog. 

shod kakor vsak drugi državljan, pa naj tam 
politizira, kolikor se mu poljubi.

Tako pa ne dela učenec jezuita Stad-
lerja, škof Jeglič. Političar in škof sta v njem 
zlita v eno celoto; tam, kjer naj bi bil samo 
dušni pastir, uganja strankarsko politiko, tam 
kjer politizira, se odeva s plaščem škofovske 
avtoritete. To pa je nedopustno z verskega 
in političnega stališča. Vera mera trpeti, ako 
se jo meša s posvetnimi rečmi in res se lahko 
opaža, da nikjer ni več resnične, čiste vere; 
v politiki pa mora biti ljudstvo neodvisno od 
vsakega upliva, ki ima drugačen, enostransk 
značaj. Kakor se ne more trpeti, da bi v 
politiki namestniki in okrajni glavarji s svojo 
uradno avtoriteto pritiskali na politično mnenje 
državljanov, tako je to tudi za škofa nedo-
pustno. In če avstrijski škofje neprenehoma 
izrabljajo svoj uradni položaj v politiki, je 
to dokaz, da je sedanje razmerje med državo 
in cerkvijo nezdravo in da je privilegirani 
položaj katoliške cerkve škodljiv politični svo-
bodi ljudstva. Resna svobodomiselna politika 
mora torej biti protiklerikalna in delovati 
mora dosledno in nevtrudljivo, da se odpravi 
nezaslišane privilegije, ki jih ima pri nas ka-
toliška cerkev.

Na te misli nas navaja zadnje pastirsko 
pismo gospoda Jegliča, ki je — skoraj bi 
rekli seveda, zopet politično. Pastirsko pismo, 
beseda dušnega pastirja! — bi moralo govo-
riti vernikom o rečeh, v katerih so katoličani 
podrejeni škofom. Po naravi stvari ne mo-
rejo biti to druga kakor verska vprašanja, 
kajti v drugih rečeh ni nobenega razmerja 
med pastirjem in čredo in v drugih zadevah 
niso katoličani odvisni od svojih škofov. Ali 
v svoji prevzetnosti predpisuje gospod dr. Bo-
naventura slovenskim vernikom tudi njih po-

Župnišče je ležalo že v temi, ko je 
prišel Herzog truden na smrt domov od 
svojega bolniškega obiska.

Celo okna obedovalnice so bila nocoj 
izjemno temna, le v spalnici gospoda žup-
nika je gorela luč. Pred pol ure je prišel 
nekoliko se opotekajoč od svatovske poje-
dine; drugače bi ga bila spremila godba 
domov in kakor je bil plemenit, bi bil mo-
ral dati za to forint napojnine. Temu pa 
se je hotel izogniti. Sicer pa je bila posta-
vila kuharica tisto luč na župnikovo mizo, 
ker je čakala na svojega dobrega gospoda, 
že odkar je odzvonilo večernico. Saj mu 
je rada privoščila dobrote svatbe, ki niso 
veljale ničesar, ali če bi bil izostal prav 
predolgo, bi bila godrnjala, ker je bila v 
skrbi za župnikovo zdravje.

Pred prepirom s svojo gospodinjo pa 
je imel mož miru sveti strah. Gotovo bi 
bil danes še ostal v gostilni, ker je bilo 

litično prepričanje in delovanje, proti čemur 
se mora odločno protestirati.

Letošnje pastirsko pismo je posebno je- 
zuitično. Za predmet svojega razmotrivarija 
si je izbral vprašanje, ki zanima danes v po-
litiki pač vse duhove, — s čemur hoče loviti 
dobre duše — ki pa vendar ne spada v pa-
stirsko pismo, ravno zato ne, ker je politično. 
Gospod Jeglič filozofira namreč o splošni in 
enaki volilni pravici. To ni nič druzega, kakor 
navadna špekulacija. Komur ne ugaja pa-
stirsko pismo, se mu bode reklo, da je so-
vražnik splošne in enake volilne pravice; med 
njenimi pristaši pa se najde vsaj nekaj na-
ivnih ljudi, ki porečejo: Glejte, škof tudi za-
govarja splošno in enako volilno pravico; to 
je lepo; torej je vendar prijatelj ljudstva. 
Tako računa dr. Bonaventura. Ali ta račun 
se ne vjema. Ako hoče don Jeglič pisati o 
volilni reformi, naj napiše brošuro, ali pase- 
rijo člankov. S svojim delom pa kompromi-
tira pastirski list in volilno pravico.

Tendenca zadnjega škofovega koncepta je 
naperjena v glavnem proti socialni demokra-
ciji. To je skoraj čudno; saj so v škofovi 
palači doslej vedno gledali nekako z ironskim 
prezirom na socialno demokracijo in škofov 
«Slovenec» je pisal o njej, kakor bi je na 
Slovenskem pravzaprav ne bilo. Kaj se je 
zazdela vladiki in njegovim satelitom naenkrat 
tako velika in nevarna, da jo mora pobijati 
v pastirskem listu?

Nedvomno se je zgodilo nekaj takega. 
Škof se poslužuje proti socialnim demokratom 
taktike, ki je že dobro znana in se jo ozna-
čuje z besedami: «jemati veter». Ker so so-
cialni demokratje pristaši splošne in enake 
volilne pravice, jim je treba izpodkopati tla 
s tem, da se markira klerikalno prijateljstvo 

zanj, ki je poročil par, vse zastonj. Ali 
godrnjajoče kuharice v bližini se je bati 
bolj kakor nemilosti škofa v daljavi.

„Jej, gospod župnik, kako lepo je to, 
da ste že tukaj! Ali vas nič ne boli glava? 
Skuhala sem vam čaj, da se vam popravi 
želodec“.

Župnik je hotel pravkar reči nekaj, pa 
se je izpodtaknil na pragu in bi bil kmalu 
padel v temno vežo, da ga ni zadržala pre-
vidna kuharica.

„Sakrabolt!“ se je znesel nad nevljudno 
stopnico. Ako ne bi bil imel dobrosrčne 
kuharice, ne bi bil nocoj našel vrat, pač ker 
je bila veža tako temna.

Med kuhinjskimi vrati pa je potegnil 
roko izpod kuharičine in s prisiljenim do-
stojanstvom je pristopil k mizi, na kateri je 
gorela luč. Vsekakor niso vedele župni-
kove noge, da so že tako blizu mizi, kajti 



do iste pravice. Ali v take namene je pa-
stirsko pismo prav slabo sredstvo. Med so-
cialisti in nied klerikalci je velika razlika, ka-
tere milostljivi gospod škof ne omenja, ki pa 
obsega vse. Socialni demokratje se boju-
jejo in so pripravljeni, bojevati se s skraj-
nimi sredstvi, klerikalci pa nimajo ničesar 
druzega, kakor dolgočasno patetične tirade. 
Ako bodo delavci, če se res potrgajo druge 
vrvi, stavkali za splošno in enako volilno 
pravico, bi radi vedeli, kaj bi storili kleri-
kalci. Ali bodo morda popi čitali maše in 
litanije ?

Splošna in enaka volilna pravica pa je 
v škofovem pastirskem listu sploh samo vaba, 
na katero naj bi se vjele lahkoverne in dobro-
dušne ribice. Glavni namen njegovega se-
stavka pa je drugi. Gospod Bonaventura za-
čenja s polemiko proti socialni demokraciji; 
a vsi dobri katoličani bi morali želeti, naj 
bi bil ostal s temi ekspektoracijami doma, 
ker se je ž njimi milostljivi, a zelo nevedni 
škof samo blamiral. Pokazal samo toliko, da 
nima nobenega pojma o socialni demokraciji, 
o njeni teoriji in znanstveni podlagi. Cesar 
človek ne pozna in ne razume, o tem naj 
tudi ne piše. Ako pa hoče pisati o kakšni 
stvari, jo mora najprej temeljito preštudirati, 
pa če je desetkrat škof. Seveda se v semi-
narju ni učil socializma; a če misli, da se 
ga lahko nauči iz «Slovenca» in iz «Katoli-
škega obzornika», se kruto moti.

Nekaj rešpekta je pač dobil pred soci-
alno demokracijo, ker že piše, da si bodeta 
stala nasproti dva svetovna nazora: socialno- 
demokratični in katoliški. Nekaj je že res-
nice glede dveh taborov, v katerih se bodo 
s časom koncentrirale bojne čete, le da stvar 
gospodu škofu ni jasna in da zlasti ne pozna 
glavnih nagibov, ki ločijo gospodarske in 
politične stranke. Vera ni tukaj prvotna stvar, 
temveč sekundarna.

Moti se pa gospod škof tudi, ako misli, 
da oslabi s svojimi pastirskimi pismi socialno- 
demokratično koncentracijo. Ta je od takih 
konceptov popolnoma neodvisna. Kar vodi 
delavstvo — in v naraščajočih trumah tudi 
inteligentno delavstvo, vse, kar je odvisno od 
kapitalizma — v socialno-demokratični tabor, 
je železni zakon potrebe, ki ga škof lahko za 
nekaj časa potemni s svojimi deklamacijami, 
ki ga pa nikoli ne spravi iz sveta, razven če 
bi iznašel čudovito sredstvo, da odpravi ka-
pitalistični družabni red; tega pa ni pričako-
vati ; ker pri gospodu Jegliču ne vidimo take 
duševne kapacitete in pa, ker mu je ta dru-
žabni red popolnoma všeč.

Druga naloga, ki jo ima izpolniti ško-
fovo pastirsko pismo, je pa čisto navadna, 
lahko bi se reklo «judovska» reklama za kle-
rikalno časopisje. Da postanejo pastirska pisma 

miza je začutila tak sunek, da se je stresel 
lestenec na njej.

Na drugi strani seje zbudila kuhinjska 
Micika, ki je bila v solzah zaspala v kotu 
pri ognjišču. Presrčno je plakate, kajti kaj 
rada bi bite šla na ples, a za uslužbence 
iz župnišča ni mesto na plesišču. Hlapci 
se seveda niso zmenili za to strogo prepo-
ved pa so jo na tihem popihali, ali uboge 
Micike ni pustite kuharica iz oči. Zato jo 
je sedaj poslala v posteljo. Ko se je Mi-
cika, zaspano rekši „lahko noč“, odstranite, 
je začel gospod župnik prazniti svoje žepe, 
ki so bili še globlji kakor kaplanovi. Ocvrt 
zrezek, pol piščanca brez perotnice, četrt 
race, kos srne, ki se ji je še poznalo omako, 
rumeno in rujavo torto, ki pa sta bili tako 
zlepljeni skupaj, da je dobil gospod župnik 
rujavo rumene prste, je potegiiil iz žepa.

„Prečastiti, zakaj pa vendar ne pazite 
bolje? Najbolj sem se veselila na torto.“ 
V tem je kuharica že obrisala z ruto prste, 
ki jih je molil župnik daleč od sebe. Potem 

v dvajsetem stoletja reklamni letaki za kato-
liška tiskovna podjetja, tega tudi ne bi bil 
nihče mislil v prvih časih krščanstva. Ali tudi 
to je dobro. Še nekoliko takih pastirskih 
listov, pa se začno odpirati oči tudi po naj-
bolj skritih hribovskih vaseh; še nekoliko 
Jegličev, pa sploh ne bode treba pisati pa-
stirskih pisem, ker jih ne bode čital nihče več.

Gospod škof se boji socialne demokracije 
in bobna reklamo za klerikalne časopise. S 
tem pa pokazuje tudi pot vsem tistim, ki raz-
umejo, kakšna nevarnost tiči v klerikalizmu 
in ki jim je res na tem ležeče, da se vodi 
odločen boj proti mračnjaštvu.

Socialna demokracija mu leži v želodcu. 
Krepčajte torej socialno demokracijo 1 S kle-
rikalnim časopisjem hoče zatreti nasprotnika, 
ki mu je najbolj neprijeten. Pospešujte torej 
socialno-demokratično časopisje! Razširjajte 
ga, agitirajte zanj, pazite na to, da čita vsak 
tovariš socialno-demokratične časopise in da 
jih naroča. In če naredite svoje časopisje 
močno in veliko, tedaj naj gospod Jeglič le 
piše politična pastirska pisma! 

Državni zbor.
Ako bi bilo naše življenje kaj druzega, 

kakor strastno, besno, skoraj brezdušno po-
ganjanje za vsakdanjim kruhom, brezobzirna 
konkurenca, bitje in vzhihovanje; ako bi od-
sevalo v naše dneve le nekaj žarkov starega 
grškega solnca; ako bi večna lepota le nekaj 
veljala v naši vsakdanjosti: Danes bi moral 
ves avstrijski svet čutiti slavnostni dih sve-
tovne zgodovine, kajti danes je izvenreden, 
velepomemben dan.

Avstrijski državni zbor se zopet shaja. 
Dolge božične počitnice sc minile.

Dostikrat so se že odprle duri bele pa-
lače na Franzensringu in časopisi so pisali 
dolge uvodnike. Kajti prostor v listih je bilo 
treba napolniti. A vse je bilo brez pomena. 
Državni zbor je hil navadna mašina, ki je 
metala iz sebe vsprijetne zakone, ali pa je 
bil njen mehanizem pokvarjen in kolesa so 
neprijetno hreščala, peresa so škripala, na-
videzno je stroj delal, rezultata pa ni bilo. 
Zanimali so se zanj ljudje prav tako, kakor 
za kakšno senzacionalno porotno razpravo ali 
za kako blazno burko v gledališču,

Ali sedanji dnevi v državnem zboru 
imajo zgodovinski pomen. Kajti novo zase-
danje parlamenta ima preresno nalogo, da 
naredi prvi in najvažnejši korak za neizogibno 
preustrojstvo te države, da postavi konstitu-
cijo na novo podlago, da odloči usodo vo-
lilne reforme. Nič ne more zanimati javnosti 
spričo tega parlamenta, kakor volilna reforma. 
Kdor ima količkaj političnega občutka, čuti

inu je obrnite žep ter je z žlico postrgate 
sladko vsebino.

Izurjena kuharica je pokusite in kriti-
zirate vsaki kos, oprta ob mizo, pa je včasi 
nagnite gornje telo, kakor bi se tudi ono 
pečalo z gastronomskimi študijami.

„Gospod župnik je gotovo že zaspan; 
kar pojdite v posteljo,“ je dejala pa je pri-
jete takoj z eno roko lestenec, z drugo pa 
ljubega gospoda in tako sta, večkrat se 
spodtaknivši, srečno prelezla stopnice in 
dospela v spalnico. Župnik je poskusil, 
sezuti črevlje, ali noga ni hotela slušati in 
nikakor ni mogel zadeti zajca.

„Le sedite, gospod župnik, tako bode 
bolje“, ga je potolažila pa je pokleknite in 
mu je z vajenimi rokami potegnite škornje 
z nog, pri čemur pa bi bil gospod župnik 
kmalu padel s stote. Končno je vendar 
srečno počival v postelji.

„Sakrabolt, zdi se mi, da še nisem 
molil večernice!“

danes, da se bližamo velevažnim, usodepolnim 
dnevom. V sedanjem zasedanju predloži vlada 
volilno reformo. To je gotovo, to je obljub-
ljeno. Napovedal jo je Gautsjch, potrdil je 
to cesar pri raznih priložnostih. In vprašanje 
je le: Kako bode ravnal državni zbor? Ali 
postane splošna volilna pravica zakon po 
končanih mirnih, stvarnih razpravah v dr-
žavnem zboru, ali pa zahrumi prej po celi 
državi potres, čigar posledic ni mogoče uga-
niti in določiti? Kajti nekaj gotovega je v 
tem procesu. Splošna in enaka volilna pra-
vica mora postati in postane pravica v 
državi. Tega ne prepreči nobena s>la. Ako 
ne pojde gladko, pojde pa v boju. Delavstvo 
je izrazilo svojo voljo, in ta volja je železna. 
Velikanske manifestacije delavstva po celi 
državi niso bile prirejene za šalo, temveč so 
bile resen izraz nevpogljive volje avstrijskega 
proletariata vseh narodnosti, da doseže prvo, 
najvažnejšo politično pravico, ker brez nje 
ne pride do drugih pravic.

Ako so prišle stranke v državnem zboru 
do treznega ižpoznanja dejanskih potreb, te-
daj je proces jako enostaven. Vlada predloži 
svojo reformo, državni zbor jo vzame v raz-
pravo, debatira, glasuje, pa jo sprejme s po-
trebno večino. In kar sestavlja zbornica po-
slancev, nič ni mar gosposki zbornici, sprejme 
poslednja, kar ji predloži prva. Da cesar po-
trdi novo postavo, je brezdvomno. To je 
najmodrejši pot. Nič na svetu ni tako modro, 
kakor storiti, kar je potrebno in kar mora biti.

Ako pa stranke v državnem zboru ni-
majo potrebnega razuma, tedaj bode pot 
drugačna, ali končni rezultat more biti enak. 
Ako ne stori državni zbor sam svoje najnuj-
nejše naloge, tedaj bode moralo delavstvo 
pomagati. In z vso potrebno resnostjo po-
navljamo danes, ko se bliža ura odločitve : 
Delavstvo je pripravljeno na vse in če mora 
Avstrija doživeti dramo političnega štrajka, 
jo bode doživela tako gotovo, kakor drži 
proletariat svojo besedo.

Delavce pozivamo, naj pripravijo, kar bi 
bilo še treba pripraviti. Skoraj gotovo se nam 
zdi, da postane štrajk res potreben, kajti v 
Avstriji živimo, opraviti imamo z avstrijskimi 
strankami. Delavci naj se pripravijo tako, da 
jih štrajk ne preseneti. Kar je še treba opra-
viti, naj opravijo kmalu. Urejeno mora biti 
vse tako, da štrajk, danes napovedan, jutri 
lahko začne. Pred vsem naj se delavci tudi 
aprovizionirajo.

Ako nas preseneti državni zbor z večjo 
modrostjo kakor upamo, ne bode nihče za- 
dovoljnejši od nas. Nikoli nismo želeli boja; 
ali kadar je potreben, se ga ne ustrašimo. 
Socialna demokracija je pripravljena, da bi 
bil le državni zbor tako!

* iv *

Hotel je vstati, pa je takoj zopet padel 
nazaj.

„Pojdi, pa mi prinesi brevir in diur- 
num.“

„Oh, gospod župnik, tega gotovo ne 
zahteva več naš gospod Bog“, je vgovar- 
jala kuharica.

„Čenča neumna, kaj veš ti, kakšna je 
naša duhovniška dolžnost! — Da, da, naš 
stan je težak.“

Prinesla mu je, kar je zahteval. Ali 
takoj so se mu začele vrteti črke pred očmi, 
ravno tako kakor veseli fantje in dekleta 
tam v gostilni.

„Deus in — in — adju — ju — —“ 
je začel; ker se je spomni! na kaplana. „Ali 
je kaplan že doma?“

„Že od opoldan ga ni.“
„Kje se pa ta zopet vlači, pa še kadar 

mene ni doma. No, čakaj, jutri mu razlo-
žim rezidenčno dolžnost. Seveda, seveda, 
vedno veselo. Čemu pa imam kaplana, ako 
ne ostane doma? — Deus in — adjujuju —



Razven najvažnejšega vprašanja — vo-
lilne refoime. ki jo predloži vlada meseca 
svečana — ima državni zbor v tem zase-
danji rešili starostno zavarovanje privatnih 
uradnikov, obrtno jeformo in zakonsko pred-
logo o rekrutih. Na prvi seji je bila že — 
skoraj tradicionalna — debata o dnevnem 
redu. Vlada bi rada dobila najprvo rekrute 
pod streho; zato je bil ta načrt prvi na 
dnevnem redu. Češki radikalni poslanec Choc 
je predlagal, naj se prej razpravlja o sta-
rostnem zavarovanju privatnih uradnikov. 
Toda njegov predlog je bil odklonjen. Začela 
je razprava o rekrutih. Prvi je govoril Pra-
šek. za njim pa neizogibni grof Stern-
berg. Napadal je volementno ministrskega 
predsednika barona Gautscha, kateremu 
je očital, da ima njegov zet. ki je dodeljen 
avstrijskemu poslaništvu v Parizu, izvenredne 
dohodke in protekcije. Baron Gautsch se je 
takoj oglasil za besedo ter je ogorčeno pro-
testiral proti Sternbergovi trditvi, rekoč, 
da ima njegov zet prav tisto plačo, ki je 
predpisana za njegovo službo.

* * *
Italijanski poslanci mislijo interpelirati 

vlado zaradi omejitve občinske avtonomije v 
Trstu. — Zakonski načrt o italijanski fakul-
teti v Roveretu je vlada umaknila, ker se 
bode še pogajala z italijanskimi poslanci. Po-
slanec Vukovič.- bode interpeliral zaradi 
avstrijsko-srbskega konflikta.

Okrajna bolniška blagajna v Trstu.
Konec.

Vendar pa je ta država silno ponosna 
na svojo socialno politiko in kadar se je 
vpraša, kaj je pač že storila tako znameni-
tega, se pobaha z — zavarovalnicami za ne-
zgode in z okrajnimi bolniškimi blagajnicami. 
Ta ponos pač ni zelo opravičen. Oba zavoda 
pomenita prav malo za materialno povzdigo 
delavstva, in oba sta tako urejena, da ne za-
dostujeta niti za najskromnejše zahteve. Od-
škodnine, ki jih dobe bolni in ponesrečeni 
delavci, so skiajno male in niti ne zaslužijo 
tega imena. Vrhutega pa je po zakonu do-
ločen delavcem vse premajhen upliv.

Država se je postavila na navidezno pra-
vično stališče, da morajo imeti v teh go-
vorih upliv tisti, ki jih vzdržujejo. Zato daje 
volilno pravico v zavarovalnice in v bolniške 
blagajne delavcem in podjetnikom. Na oko 
je to zelo nepristransko, v resnici pa je po-
polnoma neopravičeno. Stvar je ravno taka, 
kakor z indirektnimi davki; veleindustrialec 
jih odnese v davčni urad in ima zato posebne 
politične pravice, a v resnici so jih plačali 

to — rium mu — e — e — cum tende —
— ——

„Kajneda, prečastiti, danes ste se pa 
jezili?“ mu je vpadla kuharica v marljivost.

„Jezil? Ker ni kaplana domov? A, 
jezi se — —“

„Ne, ne.“ Ni mu dala časa, da bi bil 
končal. „Saj mislim, pri svatbi.“

Župnik je zatisnil oči in, čeravno ga je 
bolela glava od razmišljavanja, je vendar 
sedaj premišljeval, zakaj naj bi se bil jezil. 
Jedi so bile dobre, pivo je bilo pač slabo, 
zato pa je pil vino, in vse zastonj. Resnično 
se ni spomnil, zakaj naj bi se bil jezil. In 
kar je glavno: Mlinar je poplačal že vse 
do zadnjega vinarja za župnišče; nevestin 
izpit, oklice, vse spise, poroko, veliko mašo 
in spremstvo, dasiravno je porabil topot za 
merilo svojih računov svojo lastno štolnino 
prvega razreda.

Kuharica pa le ni popustila: „Seveda 
ste se morali jeziti, pa še močno. Saj je 

vendar konzumenti, torej v veliki večini de-
lavci. Tako je tudi z doneski za bolniško bla-
gajno. Nekaj mora plačati delavec, nekaj pa 
podjetnik. V resnici pa plača vendar vse de-
lavec, kajti tisti znesek, ki ga vplača mojster, 
je moral tudi zaslužiti delavec s svojim de-
lom. Ta znesek je pravzaprav samo en del 
delavčeve plače. Zato bi bilo opravičeno, ako 
bi bila uprava teh zavodov popolnoma v de-
lavskih rokah, tembolj ker so bolniške bla-
gajne namenjene delavcev in je že s tega 
stališča neopravičeno varuštvo podjetnikov 
nad delavei.

Za dosego reform v tem oziru je seveda 
potrebno politično delo, kajti obstoječi zakon 
je mogoče izpremeniti samo zakonodajnim 
potom, v parlamentu, politično. In to je nov 
dokaz, kako važna je politična organizacija 
za delavce.

Ali tudi v sedanjih razmerah bi bilo 
marsikaj lahko drugače, kakor je.

Za bolniško blagajno imajo delavci vo-
lilno pravico poleg podjetnikov. Toda povsod 
se lahko opazuje, da skušajo nasprotniki od- 
jesti delavcem njih zastopstvo tudi v delav-
skih volilnih razredih in ravno v Trstu so 
imeli nasprotniki ves čas srečo v tem oziru. 
Sreča morda ni pravi izraz, kajti navadno so 
korigirali svojo srečo. Dejstvo je, da je bila 
tržaška okrajna bolniška blagajna vse do 
zadnjega časa v rokah vladajoče nacionalno 
meščanske klike, delavci pa niso imeli nobene 
besede v upravi. Poleg tega, da je vladajoča 
stranka izrabljala svojo moč tudi nekorektno, 
so bili že tudi delavci nekoliko krivi, ker se 
niso dosti zanimali za ta zavod, ki je za nje 
vsekakor dosti važen.

Že večkrat se je slišalo, da stvari v tr-
žaški bolniški blagajni niso tako v redu, ka-
kor bi morale biti. Tudi blagajna je bila vla-
dajoči stranki sredstvo za j ospeševanje njenih 
koristi. Ali piotekcija je držala močno roko 
nad kliko in na noben način se ji ni moglo 
priti do živega. Šele lani se je končno po-
srečilo socialnodemokratični stranki, dokazati 
vladi, da je v gospodarstvu bolniške blagajne 
mnogo gnilega in tedaj šele se je porabilo 
radikalno sredstvo. O tem smo pisali že v 
pretečenem letu.

Sedaj pa so stvari v bolniški blagajni 
toliko urejene, da jo lahko zopet prevzame 
lasi na uprava iz rok vladnega komisarja.

V kratkem bodo volitve za odbor bla-
gajne in delavci bodo poklicani, da oddajo 
svoje glasove. To je jako važen moment v 
socialnem življenju tržaškega delavstva, kajti 
sedaj se mu ponuja priložnost, da pridobi 
upravo blagajne. Stari greh mlačnosti se te- 
tos ne sme ponoviti, temveč delavci morajo 
napeti vse moči, da zmagajo pri teh volitvah, 

imela nevesta venec na glavi, ko je ple-
sala. Še tam me ni bilo, pa vendar vem. 
In sama sem se jezila tako, da bi bila naj-
rajši šla tja, pa bi ji bila strgala venec z 
glave.“

„Kaj? Kaj pa še! Venec gor, venec 
dol, mlinar je plačal poroko. Pusti me 
spati sedaj,“ je godrnjal v postelji.

„Glejte, gospod župnik, za tako ni več 
venec. Še celo košata je Cenka. To po-
znam. Ali morda tudi tega ne verujete? O, 
dobro veste, ali jaz nimam vašega zaupanja. 
Da, to je hvala za to, ker nimam nobenih 
skrivnosti pred vami, ker vam povem vse, 
kar se zgodi v župniji. Daleč pridete, če-
prav ne smem biti zaupna z vami. Kdo pa 
je odkritosrčnejši pred vami, jaz ali kaplan?“

Tako bi bilo šlo to še dolgo. To je 
vedel župnik iz izkušnje dolgih let. Takemu 
izlivu deviške žolči njegove kuharice je sle-
dil vselej cel [teden, da ni izpiegovorila 
besedice in redno je moral tedaj popustiti 
župnik radi ljubega miru. Tedaj se je vsako 

Ako so složni in delajo, lahko zmagajo, in 
zato morajo zmagati.

Za delavce ne more biti vseeno, kdo 
odločuje o njihovi usodi, kadar ohole! Kakor 
blagajna ne sme postati molzna krava za 
brezvestne ljudi, ki bi jo hoteli samo izko-
riščati, tako mora biti tudi ona skrajno pra-
vična napram bolnim udom. Na tako pra-
vičnost pa delavci le tedaj lahko računajo, 
ako imajo sami vodstvo blagajne.

Čas do volitev bode menda kratek, zato 
je treba izrabiti vsako uro. Prva naloga, ki 
jo imajo sedaj organizirani delavci, je agi-
tacija. zlasti pri takih tovariših, ki se še ne 
zanimajo dosti za stvar. Tem je treba od-
prt ti oči. da izpoznajo važnost tega zavoda. 
Pri volitvah bode potreben vsaki glas, kajti 
tudi nasprotniki bodo napeli vse moči in 
znano je, kakšna sredstva jim navadno služijo.

Ohenem pa tudi priporočamo sodrugom, 
naj pridno razširjajo naš list, ki pojasni v 
prihodnjih številkah še natančneje pomen 
bolniške blagajne. Ako bodo delavci vpo- 
števali te nauke, tedaj narede velik korak 
naprej.

Politični odsevi.
Penzijsko zavarovanje privatnih urad-

nikov. Dolga leta že zahteva delavstvo, da 
se uvede v Avstriji splošino zavarovanje za 
starost in onemoglost, kakršno imajo že davno 
po drugih državah. Ali vse je bilo doslej 
zaman, kakor sploh niti vlada, niti državni 
zbor privilegirancev nista imela doslej smisla 
za socialno-politične naloge. Dr. Korber-
je predložil, preden je odstopil, državnemu 
zboru nekak «program», po katerem bi se 
imelo izdelati zakon za starostno zavarovanje. 
Toda tisti program je še vedno progi am in 
vlada samo obljubuje, da bode «v ne pre-
dolgem času» pri dložila zakonski načrt.

Državni zbor, ki daje že zadnje dihe od 
sebe, se je pa hotel pred svojo smrtjo ven-
dar še pokazati «socialno - političnega» in je 
vzel na obravnavo zakonski načrt o zavaro-
vanju privatnih uradnikov, ki ga je predlo-
žila vlada že 21. majnika 1901. Bilo bi ve-
liko bolj umestno in praktično, ako bi se bilo 
to združilo s splošnim zavarovanjem. Ali v 
Avstriji ni navada, da bi se zgodilo, kar je 
najbolj pametno in tako je prišel načrt sam 
zase v zbornico. Dobil ga je socialno-poli-
tični odsek v roke in ta ga je izdatno po-
slabšal. Znižal je starostne rente, podaljšal 
je karenčno dobo, zato pa je — zvišal do-
neske zavarovanih. In končno je še določil, 
da se ima za onemoglega smatrati samo ti-
stega, ki ne more prav ničesar več zaslužiti, 
torej, ki je nesposoben — recimo — tudi za 

nasprotje raztopilo na kuharičino zadovolj-
nost. In nocoj bi že tako rad spal! Zato 
se je udal, pa je priznal Cenkino stanje. 
Ali s tem je rekel samo A, kuharica pa je 
hotela sedaj vedeti tudi B.

„Moj Bog, kdo pa je bil neki?“
„Žagarjev Mihec je. Sedaj pa mi daj 

mir.“ In s tem se je obrnil k steni. Kaj-
pada je bil Miha, saj mu je nekdo povedal. 
E, kdo pa? Tega že sam ni več vedel. 
Ako bi ga vprašala kuharica drugi dan, ko 
bi se spomnil, da mu je Cenka sama vse 
priznala pri splošni spovedi, tedaj mu ne bi 
bila izpulila skrivnosti z razbeljenimi kleščami. 
Ali kuharica je poznala svojega dobroduš-
nega gospoda. Sicer je bila tudi danes njena 
radovednost še nezadovoljna in bi bila še 
kafdosegla, a spanec, ki ga je krepčalo 
vino, je imel končno vendar več moči nad 
župnikom, kakor je more imeti celo kuha-
rica. Dalje prih. 



pisanje adres. Te določbe so neizmerno 
tesnoprsne in pokazujejo pravi značaj «soci- 
alno-političnega* odseka, ki skrbi le za to, 
da ne bi bilo treba podjetnikom preveč pla-
čati, ne pa za to, da bi bili uslužbenci za-
dostno zavarovani. Tudi državi pride stvar 
zelo poceni; po načrtu ji ni treba »iti vinarja 
doprinašati za penzijski zaklad.

V smislu zakona je privatni uradnik 
vsaki uslužbenec, ki ima mesečno plačo in 
uradniški značaj, nadalje vse uslužbene osebe, 
ki opravičujejo samo ali pa vsaj pretežno du-
ševno ali višje delo, vštevši trgovsko pomoč-
niško osobje in delovodje v tovarniških pod-
jetjih. Zakon velja tudi za javne uslužbence, 
izvzemši dvorne in državne, ako nimajo ni- 
kakšne penzije, Na korist podjetnikom ne 
velja zakon za osebe izpod 18 let, za take, 
ki imajo manj kakor 600 kron letnega do-
hodka in za uradnika nad 65 leti. Moški 
uradniki, ki so na dan, ko stopi zakon v 
veljavo, nad petdeset let, ženske uradnice, ki 
so takrat nad štirideset let stare, ne bodo 
zavarovane, temveč dobe, ako dosežejo 65. 
leto, ako popolnoma onemorejo ali pa če so 
celo leto brez službe, samo vplačane premije 
s tremi odstotki nazaj. Kdor dobi že vsled 
kakšne druge službe višje rente, ne dobi za-
varovalnine; ravno tako je ne dobi, kdor ima 
službo v inozemstvu.

Rente, ki jih določa zakon, so prav 
malenkostne in lahko se sluti, kako slabo se 
misli urediti šele splošno zavarovanje. Na-
črt, ki ga je bila predložila vlada, je razdelil 
vse uradnike v tri razrede in je določal:

Renta za
. , . onemoglost starost udove
Letna plača (5 let) (35-40 lot) (10 let)

600—1200 K 600-— 900’- 300-— 
1200—2400 » 900— 1350’— 450 —

nad 2400 » 1200'— 1800- — 600-—
Tisti, ki ne bi bili vplačevali premije celih 
35 do 40 let, bi bili dobili nižjo starostno 
rento. Odsek pa je rente znižal in sicer takole:

Renta za
onemoglost

Letna plača (10 let)
f vsako ] starost
dal nje (40 let)

1 leio I

udove 
(10 lot)

600— 900 K 180-— 9-— 180-— 90-—
900—1200 » 270-— 13'50 270-— 135-—

1200-1800 » 360 — 18’— 360-— 180--
1800—2400 » 540-— 27’ — 540-— 270-—
2400-3000 » 720-— 36-— 720-— 360--

nad 3000 » 900-— 45-— 900’— 450-—
Za sirote določa odsekov načrt 25--50 od-
stotkov rente. Kdor je dovršil 30. leto, nima 
po tem načrtu nobenega upanja več na sta-
rostno rento; ako bi jo hotel doseči, bi mo-
ral doživeti 70. do 90. leto. Ako onemorejo, 
dobe le tedaj, ako so že 10 let zavarovani.

Naravnost neverjetno je, kako je odsek 
izpremenil določbo glede rente za onemog-
lost. V vladnem načrtu je bilo rečeno: «Do 
invalidne rente pa nima pravice tisti, kdor 
zasluži z delom, primernim svojim delav-
nim močem, znesek, ki presega invalidno 
rento, do katere bi imel pravico.» Odsek pa 
je naredil iz tega, da do invalidne rente 
nima pravice, kdor je zmožen, zaslužiti 
toliko. Torej, ako ima še dešno roko in levo 
oko, da še lahko kaj piše, nima pravice do 
rente, čeravno mu živ krst ne da službe!

Socialni dernokratje so podali več pied- 
logov, s katerimi naj bi se zboljšalo ta kla-
vrni načrt. f

Italijanska vlada je padla. Po zadnji 
ministrski krizi, ki je nastala vsled nasprotstva 
zbornice proti bivšemu ministru za zunanje 
zadeve, je Fortis rekonstruiral svoje mini-
strstvo, pa se je v torek zopet predstavil 
zbornici. Ta pa je z veliko večino zavrgla 
zaupnica. Nad svojimi lastnimi pristaši je 
našel Fortis, ki je vodil popolnoma ne-
jasno, iz liberalizma in klerikalizma zmešano 
polil ko, dosti nasprotnikov in po jasni ne-
zaupnici, ki jo je dobil, mu pač ni ostalo 
nič druzega, kakor demisionirati.

Klerikalna revolta. Na Francoskem se 
sedaj lahko vidi, kako lepo soglašajo kleri-
kalne besede s klerikalnimi dejanji. «Katoli- 

čanstvo je kultura,» kriče moderni farizeji in 
prsti so jim kar prekratki, kadar pokazujejo 
na brezbožnike. ki se potegujejo za svoje 
pravice, pa se tudi bojuje za nje. Kolikokrat 
smo slišali tudi modrega drja. Kreka, da 
se socialne demokracije ne sme priznati in 
podpirati, ker — tako trdi dr. Krek — ni 
mogoče doseči njenih ciljev brez krvave re-
volucije. Človek bi torej mislil, da so kato-
ličani najmiroljubnejši ljudje, ki posebno ne 
morejo videti kapljice krvi. Pravi katoličan 
ne ubije niti bolhe, ako ga grize. A glej! 
Na Francoskem še puntajo katoliški kleri-
kalci proti postavi; nič jim ni mar, da teče 
kri in če bi mogli, bi spravili celo deželo v 
revolucijo. Zakon o ločitvi cerkve in države, 
ki ga ne morejo klerikalci dovolj oblatiti, je 
pravzaprav cerkvi zelo prijazen in določa, da 
se ima raznovrstno cerkveno imetje izročiti 
verskim občinam, ki se ustanove. Država bi 
bila ravno tako rekla, da je tisto premoženje 
narodovo, pa bi bila sama določila, kako naj 
se ga porabi. Klerikalci sami niso nikoli 
tako rahločutni, ako morejo dohiti premože-
nja v roko. Država je mnogo milejša. Da 
se pa more izvršiti dotično zakonsko določbo, 
mora država imeti inventar cerkvenega imetja. 
Te dni je torej začelo inventariziranje po 
cerkvah. Jasno je, da to ne škoduje ne veri, 
ne cerkvi, temveč za poslednjo je naravnost 
koristno. Ali mili klerikalci, ki niso mogli 
preprečiti neljubega jim zakona s svojimi in-
trigami. so mislili, da onemogočijo izvrševanje 
postave, pa so se uprli inventariziranju. V 
cerkvi sv. Klotilde v Parizu je pričakovala 
oborožena klerikalna četa državnega uradnika, 
ki je prišel z maloštevilnimi spremljevalci, da 
opravi svojo nalogo. Pri cerkvenih vratih 
ga je napadla, pa ga je tako razmrcvarila, 
da so ga morali odnesti v bolnišnico. Oblast 
je bila prisiljena, poklicati oboroženo silo na 
pomoč; klerikalci pti so napadli tudi vojake, 
razbili so cerkvene klopi pa so metali kose 
proti vojaštvu, tolkli so policijskega prefekta 
Lepena in v cerkvi so vprizorili krvav boj, 
kakor v krčmi, kadar se stepejo pijanci. 80 
ljudi je bilo deloma težko, deloma lahko ra-
njenih. S tem je pravljica o blagem značaju 
klerikalizma vnovič raztrgana in vsi misleči 
imajo nov dokaz, da se gre klerikalcem samo 
za njih neomejeno vlado, a vse besede o po-
nižnosti, blagosrčnosti, poslušnosti so same 
prazne, slepilne fraze. Blagi naj bi bili ljudje, 
kadar jih klerikalizem tare; ponižni naj bi 
bili do samozatajevanja pred popi. Za kutarje 
pa vse to ne velja. Oni hočejo biti gospo-
darji sveta, in če se ne zgodi vse tako, ka-
kor hočejo sami, tedaj razbijajo, pa se pun-
tajo. Pa so še tako predrzni in trdijo, da 
je“ to Kristusova vera!

Socialni dernokratje v Nemčiji bi mo-
rali imeti zopet enkrat grozen strah. V pruski 
gosposki zbornici kujejo načrte, kako bi ugo-
nobili socialno demokracijo. Bismark je bil, 
naj se sodi o njegovi politiki kakor se hoče, 
mož velike volje in nenavadne moči. Zedi-
njenje Nemčije je bilo vsekakor veliko delo 
in če se tudi odračuna vse pogodnosti te-
danjih razmer, se vendar lahko zapiše še 
dober del uspeha na Bismarkov račun. A ta 
mož, ki je vstvarjal in vničeval in zmagoval, 
da se je čudil svet, je moral v brezmočni 
jezi gledati in trpeti, da so bila zaman vsa 
slepstva, ki jih je rabil proti socialni demo-
kraciji. katero je sovražil bolj kakor vse na 
svetu. Niti s sramotno postavo proti soci-
alistom ni opravil ničesar; stranka se je raz-
vijala in je naraščala, Bismarkova zvezda pa 
je bledela in ko je bil on sam že togoten 
puščavnik brez upliva, je stopala socialna de-
mokracija zmagoslavno po svoji poti navzgor. 
Kar pa se ni posrečilo Bismarku, to bi radi 
izvršili degenerirani epigoni, katerim ni ostalo 
od Bismarkove moči nič druzega, kakor ple-
šasto sovraštvo. Veliko akcijo so začeli v 
pruski gosposki zbornici, v zbirališču vseh 
sovražnikov napredka in svobode, v muzeju 
mumij iz preteklih časov, trkajočih na polne 
mošnje in okrašenih z rdečimi orli. Tara so 
interpelirali vlado kratko ,in jedrnato; ali 

misli, da zadostujejo sedanje postave v boju 
proti domovini sovražni socialni demokraciji ? 
V oklepajih priporočamo našim narodnjakom 
vseh barv, naj si zapomnijo to karakteriza-
cijo, da nam ne bodo jutri zopet pripove-
dovali, kakšni patriotje so nemški socialisti. 
— Interpelirali so torej. In Bülow je od-
govarjal. Povedal jim sicer ni tega, kar so 
želela njih srca, namreč da naredi izjemne 
postave proti socialistom, ali grmel je, kakor 
da je pruska zbornica gledališče, v katerem 
se predstavlja kako spektakeldramo. Kar kurja 
polt obhaja človeka. Kakšni barbari morajo 
biti, tisti socialni dernokratje! Ali Bülow 
misli vendar, da jim pride s sedanjimi po-
stavami do živega.

Obžalovanja vredna Nemčija, ki ima 
lake državnike! Saj vidi celi svet, da se tru-
dijo gospodujoči, kar le morejo, da bi iztre-
bili socializem. V vsakem boju s kapitalizmom 
je vsa oficielna moč Nemčije na strani izko-
riščevalcev. Nemško pravosodje je, kadar sodi 
socialnemu demokratu, tako okrutno, kakor 
so ruska vojna sodišča. Pa jim vendar vse 
skupaj nič ne pomaga. Kako si neki domiš-
ljajo uničenje socialne demokracije? Dva fak-
torja sta, ki bi jih bilo treba ugonobiti: So-
cialistična ideja in pa ljudi, ki jih navdihuje 
in vodi. Uničevati ideje, to je pač malo težka 
reč. Tudi ideje izginejo, kadar ni več tal. iz 
katerih bi njih korenine zajemale redilne 
snovi. Ali ubiti se jih ne da. Ljudi pa? Na 
Nemškem je danes nekoliko milionov soci-
alnih demokratov, in če bi poskusili moža-
karji iz gosposke zbornice, pohrustati tiste 
nepregledne množice, bi se jim peklensko 
pokvaril želodec. Njih komedija pokazuje 
torej samo onemoglo jezo in socialna de-
mokracija se ji smeje.

Z rešitvijo ogrske krize torej vendar 
ni nič. Resnično: Stvar je že kaj dolgočasna. 
Večno se ponavljajoča motiva: «Poravnava 
na obzorju», pa zopet «Poravnave so se raz-
bile» — to ni ne veselo, ne diplomatično, 
ne politično, ne modro, to je samo dolgo-
časno. Le da je tako dolgočasje v politiki 
draga stvar, ker gre na račun razvoja in na-
predka narodov. Ko je bil Andrassv v zad-
njem času prvikrat zopet pri cesarju, je od-
šel z dvora kakor vtelešena uganka. Potem 
se je izvedelo, da je dobil poslanstvo, ki naj 
ga naznani koaliciji. Slišalo se je, da glavne 
zahteve koalicije niso izpolnjene v poročilu 
krone, da se torej najbrže razbije vse. A 
stvar se je zasukala: Koalicija sprejme vla-
darjeve pogoje za podlago obravnav. In že 
je bila sestavljena nova ministrska lista. Ko-
alicija naznani kroni svoje nove, znižane za-
hteve. Kakšne so, tega zopet ne ve nihče. 
Vse te reči se vrše skrivnostno, v nekem mi- 
nisterioznem mraku, kakor da niso nič mar 
ne ogrskim ne avstrijskim narodom. Naenkrat 
se izjasni tema, ali ne, kakor da bi posijalo 
solnce vanjo, temveč kakor da se je v črni 
noči zabliskalo pa se pokaže noč še temnejša 
kakor je. «Kralj je zavrgel pogoje koalicije.» 
Kaj se to pravi? Kadar se dva poravnavata, 
je pač tako, kakor pri vsaki kupčiji: Eden 
ponuja, drugi zahteva, popušča ta, popušča 
oni, dokler se ne domenita. Ako torej nove 
zahteve koalicije niso všeč kroni, bi to po 
sodbi navadnih podaniških možgan še ne 
b lo nič hudega. Krona sedaj pač stavi svoje 
nove pogoje. — Ali ne. V visoki avstro-ogr- 
ski politiki je to drugače. Tu se pogajajo z 
namenom, da eden popolnoma zmaga, a 
drugi da se vda v vsem. Mi siromaki ne 
razumemo takega «poravnanja». Ali tako je. 
Včeraj so godli muzikantje, danes je pa pe-
pelnična sreda. Krona je odklonila pogoje 
koalicije in kot posledico nam slikajo, da se 
odgodi ogrski državni zbor do decembra, ali 
pa da se ga razpusti, ne da bi se razpisalo 
nove volitve. Torej poskus z nezakrinkanim 
absolutizmom. Ako je to resen namen, bi 
bilo vendar dobro vedeti, kdo svetuje vla-
darju take reči. Zadnje leto je pač pokazalo, 
kako velika je razburjenost na Ogrskem. Ko-
alicija gotovo nima tistih splošnih simpatij, 
o katerih deklamira; ali z absolutizmom



sploh ne bode simpatiziral nihče. S tako po-
litiko se napeljuje le vodo na mlin šovinizma. 
Če pa nastanejo na Ogrskem nove homatije, 
ne more biti to niti avstrijskim narodom 
■vseeno. Lepo bi se zahvalili, da bi morali 
plačevati stroške za kdove kakšne pustolov-
ščine zaradi devetdesetih nemških poveljevalnih 
besed, za katere se briga ljudstvo ravno to-
liko, kakor za lanski sneg!

V srbski skupščini je bila daljša de-
bata o srbsko-avstrijskem razporu. Ministrski 
predsednik Stojanovič je odgovarjal, da 
je morala srbska vlada ravnati kakor je rav-
nala, da varuje neodvisnost Srbije. Za besedo 
se je oglasilo več govornikov, ki so imeno-
vali ravnanje vlade pravilno; izražali so pa 
tudi mnenj“, ^a bi bilo v interesu Srbije že-
leti, da se doseže sporazum z Avstrijo. Re-
solucija, ki priznava ravnanju vlade pravil-
nost in ga odobrava, je bila sprejeta. — Sr-
bija je pripravljena, storiti prvi korak, da se 
doseže sporazum na podlagi formule, da se 
izpremeni v srbsko-bolgarskem zveznem ugo-
voru tiste točke, ki bi ovirale trgovinski ugo-
vor z Avstrijo.

Turška vlada je odgovorila na belgijsko 
zahtevo, naj izroči Belgiji na smrt obsojenega 
J o ris a, ki je izvršil znani atentat na sul- 
taiia, da ne stori tega. 

Domače stvari.
Naša žurnalistka. Ko so z glasnim bum- 

bum in tamtam snovali v Ljubljani društvo 
■žurnalistov, je objavil «prvi jugoslovanski 
list», glasoviti «Slovenski Narod» serijo 
člankov o važnosti časnikarskega poklica, o 
njega visokih nalogah plemenitosti in po-
dobnem. Potrpežljivi papir je potrpel vso 
tisto švadronarijo in tiskarsko črnilo je sto-
rilo, kar se je zahtevalo od njega. Uspeh se 
le pokazal; doneski za društvo so prihajali 
od vseh strani, blagajničar je imel toliko 
dela, da ga je komaj opravil, pisec tistih re-
klamnih člankov pa se je hudomušno smejal, 
kakor vselej človek, ki se mu je posrečilo, 

-speljati ljudi na led. Na mnogoštevilne usta- 
novnike pač niso vplivale tirade o'znameni-
tosti žurnalistovskega poklica, temveč misel, 
da je za reklamno — pozitivno in negativno 
— časopisje potrebno. Navihanemu avtorju 
le bilo menda tudi vseeno, kaj mu .ljudje 
verujejo, kaj pa ne; da je le dosegel svoj 
namon. Ali če se toliko trobi o časnikarski 
plemenitosti, je vendar vredno pogledati, 
kakšna je v resnici. Opazuje se seveda' lahko 
vsak dan. Te dni pa je sam po sebi ma-
lenkosten slučaj podal priložnost za vsestransko 
opazovanje. Pretečeni teden sta bila v Celju 
jn v Žalcu dva shoda o volilni pravici. Takih 
shodov je seveda prav mnogo in nihče se ne 
bi čudil, ako bi jih meščanski časopisi eno-
stavno zamolčali. Saj tudi mi nimamo dosti 
prostora, da bi poročali o vseh. Toda bur-
žoazni listi niso molčali; pisali so — sicer 
kratko, ali — infamno. Da se bolje razume 
tisto pisarijo, je treba omeniti sledeče: Oba 
shoda je sklicala socialno demokratična 
stranka, na obeh je govoril sodrug E. Kristan. 
Razume se, da so bile šance volilne reforme 
jedro obeh referatov. Ravno tako naravno 
Je, da je bilo treba vteineljiti potrebne re-
forme in pojasniti stališče političnih strank. 
Da so nemški nacionalci nasprotniki voldne 
reforme, je znano. Torej je govornik kritiziral 
njih politiko in njih intrige; a da niso med 
Slovenci sami odkritosrčni prijatelji splošne 
m enake volilne pravice, je tudi znano; torej 
je govornik kritiziral tudi njih politiko. Zelo 
umevno je, da se je moral dotakniti tudi šo-
vinizma — in zgodilo se je tako. Sedaj pa 
oglejmo poročila. V Gradcu izhaja nek pon- 
deljski list, ki je objavil hitro brzojav o 
celjskem shodu, v katerem hvali socialno de-
mokratičnega govornika na vse pretege. 
Nemško-nacionalnemu glasilu se je zdelo ko-
ristno, prikazati stvar tako, kakor bi bili so-
cialni demokratje nastopili proti Slovencem, 
pa je zato enostavno zamolčalo govornikovo 
kritiko o nemško - nacionalni politiki in o

nemškem šovinizmu, ter je in usum delphim 
dalo socialistu toliko poveljevalnih apitetov, 
kolikor jih ima komaj na kupu, kadar piše 
o «velikanih» svoje lastne stranke. «Der nam-
hafte Führer der slovenischen Sozialdemo-
kraten.» «ein Mann, der das Instrument der 
deutschen Sprache meisterhaft beherrscht», 
«die ätzende Lauge . . . , die werbende 
Kraft, welche seiner Rede innewohnt . . .» 
Nelojalnost tega poročila je očitna; hvaliti 
nasprotnika na podlagi falzifikacije njegovih 
besed je pač ravno tako infamna, kakor fal- 
zifikacija sama. V Celju pa izhaja tudi slo-
venski list «Domovina». Ta je sploh zamolčal 
celjski shod, dasiravno je bilo na njem tudi 
več slovenskih naciönalcev in je bil gospod 
Rebek celo izvoljen v predsedništvo; zani-
mivo je tudi, da so nacionalni Slovenci živo 
aplnvdirali. Pač pa piše «Domovina» o shodu 
v Žalcu. A kako? Ljudstvo je pazno poslu-
šalo , ljudstvo je odobravalo ... a kdo je 
sklical shod, kdo je govoril — o tem niti 
besedice! Ali je to lojalno? — Ni se čuditi, 
da pisari sedaj tudi «Slovenski Narod» o 
teh shodih, a ta ošabni list, ko se vedno 
baha s svojimi obsežnimi informacijami, piše 
o dogodku v Celju na podlagi notice — v 
celjski «deutsche Wacht»! Kajpada, tako ima 
vsaj priložnost, da napada socialne demokrate: 
ako bi se sam informiral, bi bilo trebe več 
zofistike, nekoliko več truda. «Slovenec» pa 
ve samo, da se je v Žalcu po shodu — 
nemški pelo. Da so delavci - pevci najprvo 
slovensko zapeli, da je bilo njih nemško petje 
internacionalno, tega ne sme povedati, saj 
drugače ne bi mogel izvajati, da so socialni 
demokratje germanizatorji. Da se poje v slo-
venskih cerkvah latinsko, to ga nič ne boli. 
Taka je naša žurnalistika!

Ljudska knjižnica v Ljubljani. Na ljub-
ljanskem magistratu se zbira že več let knjige 
z namenom, da se ustanovi v Ljubljani javno 
ljudsko knjižnico, o kateri se je že večkrat 
razpravljalo. Občina je nameravala, v dveh 
letih ustanoviti in otvoriti tako knjižnico na 
mestnem trgu. Da pa bi se pospešilo stvar, 
je sklenilo društvo «Prosveta», da ustanovi 
začasno samo tako knjižnico, ki bi imela 
prostora menda v sedanji restavraciji «Na-
rodnega Doma». Ako se uresniči to namero, 
bi jo bilo iskreno pozdraviti, kajti tisti sloji, 
ki čutijo potrebo izobrazbe, a nimajo takega 
premoženja, ali takih dohodkov, da bi si 
mogli sami nabaviti dosti knjig, nimajo danes 
takorekoč nobene priložnosti, da bi kaj čitaii. 
Licealna biblioteka ima druge namene, pa 
tudi nima takih prostorov, da bi mogli širši 
krogi kaj citati tam. Licealna biblioteka — 
to bodi pri tej priložnosti tudi omenjeno — 
je kar pomilovanja vredna. Njena čitalnica 
je pravzaprav pisarna knjižničnih uradnikov 
in če pridejo trije, štirje ljudje obenem, ki 
bi radi kaj študirali, ni prostora ne zanje, ne 
za kustosa in skriptorja. Ne vemo, ali je še 
kje na svetu javen knjižničen zavod v tako 
žalostnih razmerah, kakor edina naša znanst-
vena knjižnica. V resnici je to že škandal in 
če se v tem oziru ne ukrene kmalu kaj v 
popravo, bi bilo prav dobro, da bi se enkrat 
sešli ljudje, ki se poslužujejo biblioteke, da 
se posvetujejo, kako bi se na poklicane fak-
torje nekoliko čvrsteje pritisnilo. A to le en 
passant. Kar pa se tiče ljudske knjižnice, je 
stvar tuli nujna, kajti brez knjig ne more 
biti izobrazbe. A naše upanje je precej ža-
lostno. kajti «Prosveta» menda tudi ni bo-
gata in brez denarja je težko urediti dobro 
knjižnico. A biblioteka bodi dobra, ali pa 
nikakršna ne. Če je tudi v začetku bolj 
skromna, da je le izbrana. Ako bode imela 
kaj dobrih knjig, se ji ne bode treba bati za 
obiskovalce. Ravno v nižjih slojih jih najde 
dovolj. V tem oziru imamo dobre izkušnje v 
naših strokovnih društvih, ki store po svojih 
skromnih sredstvih za biblioteke več kakor 
marsikatero bogato meščansko društvo. In 
če ne bode takoj v začetku vse polno čita- 
teljev, se tudi ni treba ustrašiti. Na vse se 
morajo ljudje privaditi. A na biblioteko se 
privadijo prav kmalu.

Tržaški magistrat je dobil zopet udarec 
od vlade. Doslej je izvrševal magistrat v 
Trstu posle politične oblasti prve inštance in 
okrajno šolsko nadzorstvo. Vlada mu je sedaj 
odvzela te posle ter jih je izročila vladnemu 
komisarju, ki dobi pri namestništvu poseben 
odsek. Vlada ni vtemeljila svojega odloka, 
pač pa je lahko razum »ti razloge njenega 
koraka. Občinski svet je protestiral in poziva 
m lepakih občinstvo, naj ga podpira v boju 
za «občinsko avtonomijo». Današnji vladajoči 
krogi v Trstu so lahko razburjeni, ali ob-
činstvo pač nima nobenega povoda, da bi 
podpiralo magistratno kliko, ki pokriva z be-
sedo «avtonomija» najbrutalnejšosamolastnost. 
Tiranija občinskih veljakov nima nič opraviti 
z občinsko avtonomijo. Sploh je danes ob-
činska avtonomija samo fikcija, ker v sedanjih 
občinah ne odločujejo občine, to se pravi 
vsi Občinarji, temveč samo klike. In če je 
lila tista avtonomija, ki danes obstoji v ob-
činah, nekdaj morda vtemeljena, so se danes 
razmere tako izpremenile, da postane neko 
diferenciranje potrebno. Tudi v drugih pa-
nogah se je nosle, ki so bili nekdaj v eni 
roki, razdelilo, kadar so tako narasli, da je 
postala razdelitev potrebna. Nekdaj je imela 
občinska avtonomija namen, varovati Obči-
narje prevelikega vpliva države; bila je varst-
veno sredstvo. Danes pa so nekateri deli te 
«avtonomije» le še sredstvo za brutaliziranje 
posameznih delov občine in zato je reme- 
dura neizogibna. Vladni komisarji sicer niso 
aparat, s katerim bi se moglo definitivno re-
šiti to vprašanje, temveč poiskati bode treba 
vse drugačna srelstva, ki bodo lahko jamčila 
za svobodo vseh; ali danes nimajo socialni 
demokratje nobenega povoda, da bi podpi-
rali take koterije, kakršna je tista na tržaškem 
magistrata in v boju med rotovžem na Pi- 
azza grande in med vlado ostanejo lahko 
popolnoma nevtralni.

Shodi.
V Spodnji Šiški je bil v petek, dne 

26. m. m. železničarski shod z dnevnim redom : 
«Koncesije železniškega ministrstva». Shod 
je bil izvenredno dobro obiskan. Sploh se 
opazuje zadnji čas na državni in na južni 
železnici naraščajoče zanimanje za organiza-
cijo, pa je upati, da se to še poveča. Neka-
terim gospodom je to zelo neljubo in znani 
postajni načelnik Gutman v Ljubljani je že 
začel terorizirati ljudi. Prav prijazno mu sve-
tujemo, naj ne uganja burk. Ako ljubi mir, 
ima za to izvrstno sredstvo; Naj da sam mir 
železničarjem in naj se ne briga za njih 
društva in za to, kar delajo izven službe. 
Potem ga noben maček ne opraska. Ako ne, 
zna biti pa tudi drugače.

Na shoda v Šiški je poročal sodrug E. 
Kristan. Razložil je, kako je prišlo do zad-
njega boja na državnih in na privatnih že-
leznicah ter je dokazal, da je pripisati uspeh 
edino organizaciji železničarjev. Seveda je 
dosedanji uspeh premajhen, a železniško mi-
nistrstvo je obljubilo, da izpolni tekom treh 
let še razne druge želje, ki so jih železničarji 
naznanili v mnogoštevilnih prošnjah. To pa 
se zgodi "le tedaj, ako bode močna organi-
zacija lahko podpirala zahteve. Žel zo je treba 
kovati, dokler je vroče. Prva naloga je sedaj 
za železničarje, da z vso močjo izpopolnijo 
svojo organizacijo. Kako se hoče zlorabljati 
železničarje, se je pokazalo ravno v Ljubljani, 
kjer so na državni železnici sestavili nekako 
depntacijo, da bi se bila šla zahvalit želez-
niškemu ministrstvu za pridobitve, in sicer 
v imenu železničarjev, ki pa niso ničesar ve-
deli o taki deputaciji in ki jih tudi ni vprašal 
nihče. Žalostno je. da so med železničarji še 
taki elementi, ki se dajo tako izigravati proti 
interesom lastnih tovarišev. Kak premarljiv 
uradnik jim pravi, naj se gredo priklanjat v 
imenu železničarjev in takoj so pripravljeni! 
Do svojega cilja pač ni prišla tista depmtacija 
in pohvale ni prinesla seboj. Na progi so že 
izvedeli za njo in železničarji so jo povsod 



pozdravljali tako, da ne bodo nikomur po-
vedali tega. V Amstetlnu jih je pa že čakal 
telegram, naj se vrnejo, odkoder so prišli. In 
vrnili so se, ne tako ponosni, kakor so bili 
odpotovali.

Shod je tudi sklenil, da se združije po-
družnici Ljubljana in Spodnja Šiška v eno.

Celje. V nedeljo, dne 28. m. m. ob 10. 
uri dopoldan je bil ljudski shod pri «Zelenem 
travniku». Predsednikom je bil izvoljen sodr. 
Majcen, namestnikom pa g. Rebek. O 
volilni reformi je poročal v obsežnem, dve 
uri trajajočem govoru sodrug Kristan, ki je 
briljantno opisal situacijo v Avstriji in jasno 
dokazal, da je splošna in enaka volilna pra-
vica neizogibna potreba ne le za delavce, 
temveč tudi za državo. Parlament, ki se 
snide v torek, ima res zgodovinsko nalogo, 
a če ji no bode kos, bodo govorili delavci. 
Navzočih je bilo tudi nekaj pristašev meščan-
skih strank. Govor je naredil na vse zboro-
valce velik vtisk. Shod je sprejel reso'ucijo. 
ki ponavlja zahtevo splošne in enake volilne 
pravice, in obljubuje, da nastopi delavstvo za 
njo, ako treba, z vsemi sredstvi.

Žalec. Tukaj smo imeli v nedeljo, dne 
28. m. m. velik ljudski sod; pravi se namreč 
res lahko velik. V tem malem trgu se ne 
zbere zlepa toliko ljudstva, kakor ga je bilo 
na našem shodu, kjer niso našli niti vsi ude-
leženci prostora v veliki dvorani. Zbrali so 
se delavci in kmetje, moški in ženske. Zani-
manje za volilno reformo je pri nas res ve-
liko. Za socialno demokracijo so tukaj zgednja 
tla, še več takih shodov bi bilo treba, kakor 
je bil nedeljski. Govoril je sodrug Etbin Kri-
stan iz Ljubljane. Žal nam je, da nam ni 
mogoče podati natančnejšega poročila o tem 
velezanimivtm govoru, ki so ga zasledovali 
zborovalci z napeto pozornostjo. Natančno je 
govornik razložil sedanji volilni red, ki ga 
tudi kakor za ironijo imenujejo volilno «pra-
vico», ter njega posledice v gospodarskem 

rin v političnem oziru Opisal je tudi položaj 
v državi in zbičal je brezvestno nacionalno 
ščuvanje, da je bilo veselje. Končno je vte- 
meljil potrebo splošne in enake volilne pra-
vice ter označil posledice, ki jih je pričako-
vati od nje v političnem, narodnem, gospo-
darskem in kulturnem oziru. Shod je sprejel 
sklep, da se zahteva nepopačeno splošno in 
enako volilno pravico, če bi bilo treba tudi 
z najostrejšim bojem. Shod je končal ob pol 
6. uri.

Trst. V proslavo obletnice ruske revo-
lucije se je vršil velik shod naših italijanskih 
sodrugov v nedeljo 21. jan. v Politeama Ros- 
setti. Govorila sta Arturo Labriola in 
Pit toni. Shod je bil impozanten glede šte-
vila obiskovalcev in vsebine govorov.

V soboto, dne 27. m. m. zvečer se je vršil 
javni ljudski shod v delavskem domu. Tukaj 
je govoril sodrug Skerbic in Petejan. 
Sodr. K e r m e 1 j pa je fungiral kot predsednik. 
Shod je bil dobr o obiskan. • Z novo, mlado 
in revolucionarno Rusijo misli in čuti z vso 
dušo ves omikani in zares napredni svet; 
ako ostanejo naši narodnjaki — ki havzirajo 
s slovansko vzajemnosljo — doma, nas to 
ne moLi v trenutku, ko izraža proletar soli-
darnost in bratski čut svojim občudovanja 
vrednim soborilcem onkraj mejnikov Velike 
Rusije. Zvezda ruskega carizma je obledela 
za večno, a na njega razvaline stopa zmago- 
nosno s krepkim korakom ruski proletar. Naj 
živi, ruska revolucija!!

Dopisi.
Z Dolenjskega. Jako čudne razmere 

vladajo sedaj na postaji v Rudolfovem na 
Dolenjskem pod vlado gosp. Kiepacha. 
Mož se hoče baje izkazati delničarjem do-
lenjskih železnic zelo koristnega s svojo 
strastno varčnostjo, katera zadene jako ob-
čutno marsikaterega njegovih uslužbencev. 
Lahko si vsakdo misli, da taka službena 
vnetost gotovo ni zastonj. Pod tem famoznim 
gospodom mora čuvaj delati službo od 4. ure 

zjutraj pa do 11. ure ponoči in to dan za 
dnevom, tako, dij ima mož po 19urni 
službi samo 5 ur počitka! Razun tega mora 
še petrolej, katerega med službo zjutraj in 
zvečer za luč porabi, sam plačati. — Tako 
službo mora mož opravljati ob slabem vre-
menu in na mrazu brez potrebne obleke. Že 
celo leto prosjači, da se mu podeli zimsko 
suknjo, ali to je pri gospodu načelniku vse 
zaman. Štediti se mora za uboge delničarje! 
— Ali to še ni dovolj! — Človekoljubnost 
omenjenega gospoda seza še dalje. Imel je 
dotični čuvaj 200 metrov zemljišča, (Boschung), 
odkazanega za svojo porabo. Tudi to ni bilo 
gospodu načelniku všeč, pa je vzel možu to 
zemljišče. Ako pa se predrzne tak revež pro-
siti gospoda Kiepacha za olajšanje službe, da 
bi bil vsaj vsako četrto noč prost, tedaj je 
ta gospod takoj pripravljen z odgovorom: 
«Saj ste dobili 5 krajcarjev poboljška, pa še 
niste zadovoljni, kaj pa hočete še več?» 
Nato pa gospod Kiepach ne pomisli, da je 
čuvaj poprej plačeval 3 gld. najemščine. 
sedaj jih mora pa plačati 5 gld. To je lep 
poboljšek, kajne, gospod Kiepach? — Pri-
tožbe pa tega gospoda tako razburijo, da za-
podi človeka, kar z «marsch hinaus» iz pi-
sarne ! —

Društvene vesti.
„Krajna skupina zveze lesnih delavcev 

v Ljubljani“ je imela dne 21. januarja t. 1. 
ob % 10. uri dopoldan v Koslerjevi zimski 
pivarni svoj celoletni redni občni zbor, ki je 
bil jako dobro obiskan. Otvoril ga je pred-
sednik sodiug Menart s primernim po-
zdravom. Po prečitanju zapisnika zadnjega 
polletnega občnega zbora, ki je bil vzet brez 
opazke na znanje, je računovodja sodiug 
Meden preciziral računske sklepe in sicer 
najprvo od zadnjega polletnega občnega zbora 
vsaki mesec posebej, potem za pretečeno 
polletje, končno pa za celo leto. Celoletna 
bilanca je sledeča: Skupnih dohodkov 3284 
kron in 62 vinarjev. Izdatki: 1020 kron 38 
vinarjev bolniške podpore, 186 kron podpore 
biezpostlnim. 84 kron 23 vinarjev potovalne 
podpore. 20% odračun za lokalno blagajno 
iznaša 584 kron 80 vinarjev. Odračun za 
glavno blagajno iznaša torej 1409 kron 21 
vinarjev. Vedeti se pa mora, da obsega ta 
odiačun stavkini zaklad, da se iz njega po-
krivajo izdatki za časopisje članstvu, kar iz-
naša okroglih 600 kron, potem iz njega do-
bivajo podpore k orožnim vajam poklicani 
člani, izplačuje se iz njega v slučaju smrti 
pogrebščina, na njegov račun se dopolnjuje 
knjižnica, dele se izvanredne podpore i. t. d. 
To poročilo se je vzelo z zadovoljstvom na 
znar je. Število članstva znaša ob koncu leta 
302 nevštevši člane, ki so odpotovali. Poro-
čilo knjižničarja sodruga Kramarja je iz-
kazalo, da ima skupina mnogo lepih sloven-
skih in nemških knjig. Med članstvom je 
opažati, da se širi čim dalje več živo zani-
manje za čtivo, kar je jako hvalevredno. Po 
zboru navedenem številu sej in shodov se 
lahko reče, da je v društvu jako živahno de-
lovanje. Korespondent je moral pisati 103 
pisma in dopisnice. Tudi poročilo sodruga 
Umek a o izvanrednem podpornem skladu, 
se je odobrilo. Volitve novega odbora so 
imele sledeči rezultat: Ivan Umek, načelnik; 
Ivan To kan, namestnik. Odborniki: Jakob 
Golar, Anton Stanovnik, Ivan Kocmur 
(tapetnik), Franc Mihel, Franc Meden, Lov-
renc Gabršek, Franc Jagodic, Ivan Pod- 
kovšek, Franc Trškan, Tomaž Kavčič. 
V kontrolno komisijo so bili izvoljeni: Štefan 
Kuli,. Franc Hlebš, Franc Verbič, Ivan 
Ženko in Ivan Po v še. Na predlog odbora 
se je enoglasno sklenilo prenehati z naroče- 
vanjem «Slovenskega Naroda» z ozirom na 
njegovo protidelavsko in delavstvu sovražno 
pisarjenje. Dalje je bil storjen sklep, da se 
izplačuje petletnim članom iz lokalnega sklada 
na teden po 1 krono doklade k bolniščini; 
tako bode iznašala bolniška podpora do 5 let

6 kron 30 vinarjev, po 5letnem članstvu pa
7 kron 30 vinarjev. Ta sklep stopi dne 1. 
maja 1.1. v veljavo. O predlogu sodruga Ga- 
šparija, naj skupina naroči «Arbeiter Zei- 
tung», se je razvila med Gasparijem, Me-
denom in Tokar om precej živahna debata,, 
katera se je slednjič končala na obojestransko 
zadovoljnost. Po rešitvi neke interne zadeve 
je dobil besedo sodrug To kan, ki je opisal 
v daljšem govoru delo društva v pretečenem 
letu ter narisal daljno pot, delo in boje, ki 
čakajo ljubljansko mizarsko in tapetniško de-
lavstvo vsled predolgega delavnega časa, 
draginje, živil in stanovanj. Naposled se za-
hvaljuje starim odbornikom in predsedniku, 
za njih trudapolno delo in vzpodbuja novi 
odbor na daljšo požrtvovalno vztrajnost. 
Njegov govor je bil vsprejet z gromovitimi 
živio-klici. Stari načelnik sodrug Menart 
se je v primernih in vzpodbujajočih besedah 
zahvalil tovarišem ter zaključil zborovanje ob 
*/4 1. uro opoldan. V torek dne 23./2. se je 
novi odbor pri prvi svoji seji tako-le kon-
stituiral: Jakob Golar, blagajnik; Franc Me-
den. računovodja; Ivan Kocmur, tajnik;. 
Franc Mihel, namestnik; Ivan Tokan, ko-
respondent. Knjižnico se je poverilo Jerneju 
Kramarju in Francu Rupniku.

Sodelavci! Na izid bilance, kakor na 
celo delovanje društva smo lahko ponosni in 
zadovoljni; urejevali smo si delavci vse sami 
in to je piav; ne potrebujemo nobenih ko-
ristolovcev iz uredništva «Slovenca». Boje- 
smo imeli in kdo je zmagal? Naša solidar-
nost in naša požrtvovalnost, in le naša so-
lidarnost in naša požrtvovalnost bode zmago-
vala v bodoče. Vzajemno smo se podpirali, 
delajmo tako zvesto naprej. Naj se zrcali med 
nami prava sloga, pravo bratstvo. Agitirajmo, 
dokler ni zadnji slovenski lesni delavec v 
naših vrstah in bodočnost je naša, ako kro-
namo vse naše delo z besedo «vstrajnost»^ 

Rectus.
Letno poročilo pekovske podružnice 

Trst. V nastopnem podamo poročilo o finan- 
cijelnem stanju podružnice Trst «Zveze pe-
kovskih delavcev» v Avstriji.

Poročilo datira od 1. jan. do 31. dec. 
1905.

Dohodki:
217 vpisnin po 60 vin. . . . K 130'20
6 duplikatov po 20 vin. . . . » 1-20
347 znamk I. razr. po 52 vin. . » 180-44
5732 znamk II. razr. po 68 v. . » 3897-76
1413 znamk III. razr. po 88 v. 1243-44
Globe pri knjižnici.................... » 3-26
Inkasiran račun......................... > 6-—
Doklada centrale.................... > 84-—

Izdatki:
K 5546-30

Brezposelna podpora .... K 1342-—
Potovalna podpora.................... » 27-—
Bolniška podpora.................... 839-—
Podpora za ostale umrlih . . » 40-—
Organizacija in agitacija . . . » 47-—
Tiskovine................................... » 168-20
Pisalne potrebe......................... » 35-99
Razno ......... » 37-46,
Predavanje, naročbe .... > 12-96
Knjižnica.................................... 54-20
Provizija blagajnika .... > 161-29
Izdatki rezervnega zaklada > 6-—
Inventar .... > 3-—
Stanarina društvenega lokala . > 280-18
«Rdeči prapor» .... » 99-20
Korektura Šešek . . . > 26-69
Prevod pravil Panek . . » 4-—

» » Skerbic .... > 4-—
Glavni blagajni.......................... 2358-13;

Blagajna mala v Trstu:
Dohodki:

K 5546-30

Ostanek iz leta 1904 . . K 26-66«
Pekovska veselica 87-37
Kavarna Union . . » 100-—
Darila sodrugov.......................... 24-99

K 239-02



Prenos . K 239'02
Izdatki:

Male podpore in tiskovine za
veselico ............................. K 112 08

Ostane . . K 126'94

Rudarji so imeli vsaki dan shode v 
Trbovljah in v Hrastniku. Pokazalo se je. 
da vse intrige in mahinacije niso mogle vzeti 
poguma delavcem in delavkam. Posameznih 
izdajalcev je bilo pač nekoliko. Tupatam se 
je našla kreatura, ki je danes prišla k orga-
nizaciji po podporo, drugi dan pa je šel pod 
varstvom bajonetov na delo. Ali ogromna 
večina je ostala solidarna in na vseh shodih 
je bilo videti izvrstno razpoloženje. Skoraj 
vsi shodi so bili izvrstno obiskani. Po 3000 
ljudi ni bilo nič nenavadnega na Lesjakovem 
vrtu. Niti pomanjkanje, niti hudi mrazi jim 
niso vzeli poguma.

Socialni pregled.
Trboveljska stavka.

Ko je začetkom pretečenega dela odšlo 
nekoliko rudarjev na delo, so nasprotniki že 
vriskali, češ, sedaj so socialni demokratje pre-
magani. Organizacija stavkokazov pod po- 
veljništvom gospoda Leba in njeno pokro-
viteljstvo v graščini je že mislilo, da se stre-
sejo vsem zavednim delavcem hlače in da 
pohiti vse na delo. To je bila huda pomota, 
kajti že bližnji dnevi so pokazali, da je pač 
tudi v Trbovljah nekoliko takih ljudi, ki so 
pripravljeni, bodisi iz strahu, bodisi iz dobička- 
željnosti, bodisi iz klečeplaziva zatajiti soli-
darnost s svojimi tovariši, da pa je ogromna 
večina trboveljskega delavstva zavedna in 
krepka, in če je judstvo sklenilo boj. da zna 
tudi vztrajati v njem. Lebovi «podporniki» 
so se pač trudili na vse pretege, da bi po-
večali število stavkokazov in ravnateljstvo 
jim je močno zaupalo; mislilo je. da pripelje 
Leb vsaj 800 rudarjev na «šiht». Upanje 
je splavalo po vodi. Po časopisih so trobili 
danes, da je šlo 500 delavcev na delo, jutri, 
da jih je šlo 600, 700. Vse je bilo zagnano. 
Okrog 300 je bilo najvišje število, kar so jih 
spravili skupaj. A kdor jih je videl, je gledal 
čudež. Najslabejši delavci so kazili stavko; 
to je sicer stara prikazen. Ženske, ki jih 
drugače nikoli ni bilo videti v rudniku, so 
hodile z lopatami okrog-. A kar je naj večji 
škandal in o čemur se bode moralo na vsak 
način še govoriti, je to. da so rabili šol-
ske otroke pri delu. Šolo so izpraznili in 
iz nje so naredili kasarno za orožnike in za 
vojake. Šest stotnij vojakov in do 120 orož-
nikov je bilo le v Trbovljah, 3 stotnije pa 
so prišle v Hrastnik. In zakaj? Celi prvi 
teden se ni kalil mir nikjer. A. Lebovi ju-
naki so izjavili, da gredo le tedaj na delo, 
ako jih bodo varovali vojaki. In tako se je 
■zgodilo. Imenitno je bilo gledati jih, kadar 
so jih vodili žandarji in vojaki z nasajenimi 
bajoneti z dela domov!

Stavkajoči delavci so delali svoje šale, 
drugače pa je ostalo vendar vse mirno. A 
nekaj časa je bilo videti, kakor da ta mir ni 
všeč nekaterim faktorjem. Sredi pretečenega 
tedna so naenkrat posamezni orožniki začeli 
provocirati. Pravimo izrecno posamezni, kajti 
videli smo tudi druge, ki so se obnašali zelo 
korektno. A posamezni so nastopali, kakor 
da so v službi družbe in kakor bi jim bila 
naloga, razbiti štrajk. Začeli so preganjati 
stavkine straže, ne le z grobimi besedami, 
temveč tudi s puškami in z bikovkami. Paz-
niki, ki so prihajali v dotiko s stavkajočimi, 
so se vedli sila grobo. Tudi vsi častniki 
menda niso vedeli, kako nalogo imajo. Tako 
je neki poročnik 27. pešpolka nagovarjal de-
lavce, naj gredo na delo, češ, da itak ne do-
sežejo ničesar.

Službo, ki jo zahteva stavka: straže, 
kontrolo i. t. d., so opravljali rudarji izvrstno, 
akoravno se jim je delalo velikanske težave. 
Najprvo je okrajni glavar zahteval, naj se ne 
postavlja straž. Dopovedalo se mu je, da je 
to absolutno potrebno zaradi evidence stavke. 
A pomagalo je šele, ko se mu je povedalo, 
da se zastraži hiše, ako se prepove straže pri 
roveh. A tudi pozneje se jih je še oviralo. 
Dogovorjeno je bilo, da se naznani imena 
straž vselej vojnemu zapovedništvu, ki jih 
razglasi v «Befehlu», da jih patrole puste na 
miru. A zgodilo se je, da imena niso pravo-
časno prišla v «Befehl» in potem se jim je 
nagajalo, kar se je dalo. Pa tudi to ni raz- 
buiilo stavke.

V torek, 6. svečana. Stavka je končana ; 
jutri gredo rudarji v celem revirju zopet na 
delo. Shod, na katerem je bilo več kakor 
4000 rudarjev iz Trbovelj in iz Hrastnika, je 
danes z vsemi proti enemu glasu sklenil, da 
se konča stavko. Konec prih.

Socialistični učitelji na Bolgarskem so 
ustanovili svojo lastno organizacijo, ki je pri-
stopila tudi bolgarski strokovni zvezi. Orga-
nizaciji pripada blizu 50 socialnodemokratičnih 
učiteljskih krožkov, ki štejejo nad 550 udov. 
Med slovenskimi učitelji jih je še večina ta-
kih, ki mislijo, da bi bili nekako degradirani, 
ako bi se organizirali skupno z delavstvom, 
čeravno jim končno ne bode preostalo nič 
druzega, ako nočejo odkorakati v klerikalni 
tabor, kakor da postanejo socialisti. Seveda 
gori to izpoznavanje kaj počasi. Da so na 
Bolgarskem razmere same naredile iz učiteljev 
socialne demokrate, se vidi že iz tega, da se 
pripravljajo bolgarski učitelji na stavko.

Stavci v Splitu so bili 18 dni v stavki, 
ker lastniki tiskarn niso hoteli priznati tarifa. 
Zanimivo je, da so akcionarji splitskih tiskar- 
niških podjetij sami patentirani «patriotje» 
hrvaške in italijanske barve in pa popi. 
Stavka je končala z zmago stavcev.

Ko se intrige podpornega društva niso 
posrečile in se število stavkokazov ni tako 
povečalo, kakor so nasprotniki mislili, je po-
skusilo ravnateljstvo drugo sredstvo. Odpo-
vedalo je 36 delavcem delo in stanovanje. 
Tudi ta terorizem ni imel zaželjenega uspeha. 
Stavka je ostala neizpremenjena v Trbovljah, 
v Hrastniku in na Ojstrem.

V petek pa se je situacija izpremenila v 
drugem smislu. Do tistega časa je stala 
•družba na stališču, da se morajo delavci vdati 
brezpogojno in da ne začne absolutno nobenih 
pogajanj. V petek pa so bili zaupniki brzo-
javno povabljeni na Dunaj. Družba je sicer

Iz stranke.
Socialistično časopisje. V Gracu izha-

jajoči «Arbeitervville» je z novim letom pre-
koračil dnevno naklado 10.000 izvodov, ob 
nedeljah pa iznaša njegova naklada 16—17.000. 
Tak napredek v petih letih je bil mogoč le 
vsled tega, ker sodrugi na Štajerskem ne la 
čitajo svoj list, temveč tudi agitirajo zanj. To 
bi moral biti vzgled tudi slovenskim sodrugom.

izjavljala, da sprejme zaupnike, a da se ne 
spusti v obravnave. Zaupniki sodrugi Go- 
bal, Linhart in Dolinšek so se vendar 
odpeljali na Dunaj. In v soboto so res za-
čele poravnave. V soboto je bil trboveljski 
ravnatelj Teuschert brzojavno poklican na 
Dunaj.

* * *

VABILO
k 

rabinu letam olmmu zboru 
„Občnega Konzumnega društva“ V Jdrijl 

vpisane zadruge z omejenim poroštvom 
ki se vrši

dne 18. svečana ob 1. uri popoldne 
pri <Črnem orlu».

Lnevni red:
1. Čitanje zapisnika zadnjega rednega obi. zbora.
2. Poročilo predstojništva o delovanju zadruge v 

letu 1905.
3. Poročilo računov za leto 1905 in razdelitev 

čistega dobička.
4. Poročilo nadzorst. in podelitev odveze nadzorstvu.
5. Volitev štirih članov, oziroma dveh namest-

nikov nadzorništva.
6. Revizijsko poročilo.
7. Predlogi predstojništva: a) prizidava mlina; 

h) prenos dispozitnega sklada v rezervni sklad; c) dolo-
čitev glede terjatev pri nekaterih članih in sidadiščnicah.

8. Potrdilo sklepov skupnih sej glede imenovanja 
poslovnih oseb.

9. Poročilo in sklep glede pristopa k velenakupni 
družbi avstrijskih konsumnih društev.

10. Predlogi, nasveti in pritožbe.

Za nadzorništvo:
Anton Kos 1. r., zapisn., Ivan Štraus 1. r., predsed.

Vstcp je dovoljen le z izkazom poverilnega lista 
ali pa s potrdilom o oddanih znamkah.

Umetnost in književnost.
Naši zapiski. Prva številka novega let-

nika je izšla. Zanimiva in jedrnata vsebina 
priporoča to revijo najbolje. Poln zdravega 
sarkazma je uvodni članek «Testament starih». 
Sledi mu predavanje gospoda Dermote <Po-
glavje iz socializma», potem Karla barona 
Levvetzovva krasni članek «Rimski božji 
mrak». Pregled obsega politiko, socializem, 
tisk. Pod poglavjem «Književnost» so refe-
rati o knjigah <Iz naroda za narod». «Iskre», 
«Uvod do sociologije». Zadnja številka je 
nekoliko zakasnila vsled izprememb v admi-
nistraciji. Poslej bodo izhajali «Naši zapiski» 
redno vsakega 15. v mesecu. Naročnina za 
celo leto 3 K.

Slovensko gledališče. V torek je bil 
vendar enkrat večer, o katerem je vredno 
poročati. Prvič Ibsenov «Sovražnik ljudstva» 
in Andrija Fijan iz Zagreba kot gost. «So-
vražnik ljudstva» je ena tistih dram, ki ne bi 
smele manjkati na repertoarju nobenega gle-
dališča, ki resno smatra dramatično nalogo. 
In da ga je slovensko gledališče, čeravno 
pozno, spravilo na oder, je hvale vredno. 
Čudno je, kako se sploh zanemarja Ibsena 

po odrih, ne le pri nas. Ena najmarkant- 
nejših pojav našega časa, človek, ki je enako 
velik mislec, kakor umetnik, zaostaja v dram-
skih razporedih za pritlikavci kakor Blumen- 
thal in Kadelburg, in občinstvo, ki obiskuje 
gledališče, se ne spunta zaradi tega! Tudi 
slovenskemu gledališču ne bi škodovalo prav 
nič, ako bi se pogosteje zatekalo k Ibsnu.

«Sovražnik ljudstva» je tipičen za veli-
kega novskega pisatelja. V njem izreka avtor 
svoj «čredo» : «Najmočnejši človek je tisti, 
ki je popolnoma sam.» Dokler nisi osamljen, 
te vežejo obziri, ki jih imaš na vse strani, 
pa izpodkopujejo tvojo moč. Kar izpoznaš, 
da je prav in dobro, tega vendar ne izvršiš, 
vsaj ne popolnoma, ker bi temu škodovalo, 
onemu ne bi bilo prav. Kadar se ne moreš 
zameriti nikomur, ker si se že zameril vsem, 
tedaj si neodvisen in zmožen za veliko delo.

Dr. Oton Stockman je izkusil gorje živ-
ljenja, ali ohranil si je krepkošt, zaupanje in 
ljubezen do ljudstva. Svojemu rojstnemu 
kraju hoče pomagati z ustanovitvijo kopa-
lišča. Občina, kateri je na čelu njegov brat 
Ivan kot župan, je res ustanovila kopališče.



Sezidala ga jač ni tem. kjer je želel dr. 
S t o c k m a n ; ali mestni mu prebivalstvu j o- 
stane kopališče vir dohodkov. Stockn an je 
tam kc j ališčni zdravnik. Teda s čarom opazi, 
da ni vse tako, kakor bi moralo biti. Voda 
mu obudi sum. Ker sam nima potrebnih pii 
prav, jo j ošlje na vseučilišče na preiskavo. 
Tu izve, da je voda okužena in polna bak-
terij. Ko so napravili vedoved. ga niso tako 
visoko položili, kakor je on zahteval in sedaj 
prihaja ves smrad iz tovam v vodo. Takoj 
sestavi poročilo kr paličnemu ravnateljstvu. 
Ali župan, njegov brat, mu ga vrne; tega se 
ne sme izvedeti, kajti popravki bi veljali naj 
manj 100 GOO kron in kopališče bi se moia.o 
zapreti na dve leti, preden bi bilo vse pre-
urejeno. Kdo bi jotem prišel v kopališče? 
Stockman protestira. Bolnikom, ki iščejo 
zdravja, se yendar ne moie prodajati gnoj-
nice in bakterij. Pa stvar sploh ni več tajna, 
ker jo je že povedal uredniku «Ljudskega 
glasu» pa tiskarnarju Thomser u, ki je tudi 
predsednik društva hišnih posestnikov. Vsi so 
mu obljubili svojo podporo. Tliomsen mu 
pravi, da stoji za njim kompaktna večina. 
Župan zahteva, naj poda izjavo, da stvar ni 
taka, kakor se mu je zdelo v prvem trenutku. 
On je župan, brat pa je uslužbenec in mora 
slušati. «Oho!» meni dr. Stockman, «jaz imam 
svoje prt pričanje» ; ali brat mu pravi, da 
uslužbenec ne sme imeti prepričanja. Dobro, 
ako odbor ne sprejme njegovega poročila, ga 
da natisniti v «Ljudskem glasu». Urednik 
Hannstadt se veseli, zlasti ko mu dr. Stock-
man obljubi, da napiše še več člankov o 
stvari. Ali tudi župan pride v uredništvo, pa 
pripoveduje, kako drag bi bil popravek in da 
bi to škedovalo mestu, posebno hišnim po-
sestnikom. Sedaj zatajita Tliomsen in Hann-
stadt zdravnika. Dr. Stockman je presenečen. 
Ali nič ne de. Ako mu ne sprejmejo članka 
v list, ga natisne v brošuri. Toda Hannstadt 
ne prevzame tiska in nobena tiskarna v mestu 
ne stori tega. — Tako? Torej skliče shod, 
pa pove tam ljudstvu resnico. «Nihče v mestu 
Vam ne da lokala za tak sliod,» mu odgo-
vore. «Tedaj vzamem boben, pa pojdem po 
ulicah in na vsakem oglu razglasim resnico.» 
Vendar dobi po prijaznosti kapitana Holstera 
dvorano. Ljudstvo se zbere, ali na shod pri-
dejo tudi župan, Hannstadt in njegov so- 
trudnik, pa Tliomsen, pa govore, kako škodo 
bi imelo mesto, ako bi obveljala zdravni-
kova. Shod sklene, da dr. Stockman ne sme 
govoriti o predmetu. On pa nastopi in pravi, 
da hoče govoriti o drugem. Ne kopališče — 
cela naša družba je okužena in stoji na gni-
lih tleh. V svojem govoru karakterizira glu- 
post «kompaktne večine» in sleparstvo vo-
diteljev. Shod kriči, Thomsen predlaga, da se 
označi dr. Stockmana kot soviažnika ljudstva 
in shod sklene to. Kakor divjaki se udeco za 
njim, ko odide z družino domov, pa mu raz-
bijejo okna. Kopališče mu odpove službo, 
hišni gospodar stanovanje, njegovo hčer Petro, 
učiteljico, odslove, otroke mu pošljejo iz šole 
domov. Sumničijo ga, da je uprizoril vse le, 
da bi padle akcije kopališča, pa da bi jih on 
poceni nakupil. Besen požene podle duše s 
palico iz stanovanja. A zadovoljen je. Sedaj 
je sam in zato je močan. Ustanovil bode 
privatno šolo, v njej pa bode poučeval otroke, 
capine, kajti med njimi so največji talenti.

Dr. Stockmana je igral Pijan. Pravi 
užitek je bil, gledati ga. To je bil naiven člo-
vek, poln zaupanja, ki ljubi in sovraži tako, 
kakor mu je pri duši. Pri Stockmanovi ulogi 
sta dve nevarnosti: Da se ga idealizira, ali 
pa da se zaide v karikaturo. Ah Pijan je 
umetnik. Njegova igra je bila vseskozi gladka, 
naravna, elegantna, polna temperamenta, in 
v momentih najostrejših konfliktov je našel 
akcente prekrasne elementarne moči. Župana 
je igral gospod Dragutinovič; ako bi se 
imelo klasificirati, tedaj: Dobro. Nemško bi 
človtk imenoval tega malomestnega pašo 
«eio Autoritatsprotz»; in to ni bilo dosti 
karakteristično izraženo. Zdi se nam, da bi 

g. Dragutinovič lahko nekoliko poglobil to 
ulrgo. Gospa Danilova (žena) in gospo-
dična K rej so v a (hči Stockmariova) sta bili 
dobri, le od hčerke bi bilo simtertja priča-
kovati bolj energičnega izraza v detaljnem 
nastopu: zelo simpatična je bila njena igra 
v uredništvu. G. Lier je imel ulogo Thom- 
sena. Ničesar se mu ne more prigovorih; ali 
— v vseh ulogah je nekako enak. Nekateie 
kretnje se ga kar drže. Podolno je tudi z 
gospodom Nučičem, ki je sicer ambiciozen 
igralec. A nekakega «e» in «o» bi se moral 
odvaditi. Gospod Ved ral je bil slaboten. 
Gospoda Verovšek in Danilo sta imela 
malo opraviti.

Gledališče je bilo prav dobro obiskano. 
G. Fijan je dobil venec in toliko aplavza, 
da se je moral po štirikrat, petkrat zahva-
ljevati. In to ploskanje nam je bilo čudno! 
Vse je ploskalo — a vendar jih je bilo v 
gledališču, ki bi se morali zvijati pod bičem, 
ki ga je vihtel dr. Stockman nad njimi. Vse- 
polno Ivan Stockmanov, Hannstadtov in 
Thomsenov je sedelo v gledališču. Tam so 
aplavdirali; a v življenju ostanejo Stockmani, 
Hannstadti in Tliomseni, kompaktna večina, 
«svobodoumniki», «prvaki» in prijatelji ljud-
stva. ... O Ibsen! Kaj pomaga tvoja umet-
nost? e. k.

V torek je bila, ako abstrahiramo odi 
predigre in poigre k «Županovi Micki» —I 
prva izvirna novost letošnje sezone na odru. 
To je Jak. Dolinarja burka «Cigani». Pod 
pseodoninom se skriva avt<>r, ki je že prej 
poskusil svojo srečo na ljubljanskem odru. 
V «Ciganih» je pokazal vsekakor napredek in 
če bi se bil potrudil nekoliko bolj, pa bi bil 
lahko iz svoje snovi naredil nekaj dobrega. 
O umetniški in 1 terarni vrednosti novitete ■ 
pač ni govoriti. Pri burki je kritika vedno’ 
nekoliko blažja, čeravno je pomota, da bi j 
morala biti burka literarno ničvredna. Tudi j 
v tej obliki se lahko pokažejo prav tehtne 
umetniške in etične reči. «Cigani» nimajo 
tako visokih namenov. Razveseljevati hočejo 
občinstvo in to se je posrečilo, pa bi se bilo 
še bolj, ako stvar ne bi bila tako rezburjena, 
kakor je. Snov je sama po sebi nekoliko 
suha in dejanje je nekoliko bolj zategnjeno 
kakor bi bilo dobro. V tretjem dejanju 
se že precej zmanjša zanimanje in obii- 
gatni konec je že skoraj neinteresanten. 
Glavna prednost «Ciganov» pa je v njih 
dovtipnosli, ki je zlasti v prvih dveh dejanjih 
jako živahna. Boljša kakor razne burke, ki 
so bile za slovensko gledališče prestavljene, 
je Dolinarjeva, pa bi bila tudi zaslužila 
nekaj več zavzetja igralcev, kakor ga je bilo 
opaziti. Igralo se je zelo srednje in videti je 
bilo, kakor bi bili nekateri igralci nalašč na-
gajali. To se mora grajati. Da bi igralci ru- 
imrali kako igro iz neopravičene antipatije, 
to le ne gre. Ako so užaljeni, ker je avtor 
takorekoč persifliral tudi igralce, je to sila 
malenkostno. V burki sega šala po vseh, pa 
bi morali biti stalno užaljeni vsi stanovi in 
poklici, ako ne bi bilo tako užaljenje smešno. 
Ako bi bili vsi igralci storili svojo dolžnost, 
bi bila predstava veliko boljša. Gledališče je 
bilo še precej dobro obiskano in občinstvo 
se je prav dobro zabavalo in mnogo smejalo.

je podlaga vsakega 
boja. Brez organizacije 
je vsaka zmaga ne-
mogoča.

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter.

*
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Kavarna 

„Clr)ior>č 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in slo-
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

((

Podpisana naznanjata, da sta pre-
vzela 21. januarja t. 1. zgoraj omenjene- 
prostore.

Poslovanje je popolnoma 
reorganizirano.

Dvigalo, kopelji, električna razsvetljava,, 
najtočnejša postrežba, izvrstna kuhinja, 

izbrana vina.
Za mnogobrojni obisk se priporočata

Počkaj & Kogl.

Soirugi, Delam, 1
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

delavski hiši.
„Rdeči prapor" naj ne manjka v nobeni: 

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogr. kraje: 
za celo leto K 5’44, za pol leta K 2'72,. 
za četrt leta K 1’36. — Za Nemčijo: za. 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2’98, za 
četrt leta K 1'49. —Za Ameriko: za cele- 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

V lillhiiani ie * v bdečih tobakarnah «Rdeč» 
! BjjUUlJaHl prapor» naprodaj:

Spominjajte se na to
v sedanjem bojevitem 
času! Delavec, ki ni 
organiziran, škoduje 
več, kakor odkriti na-
sprotnik.

Blaž, Dunajska cesta.
Franzot, državni kolodvor, Sp. Šiška..
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kuse r, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
Svate k. Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice. 
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

I Trstu:
Lavrenčič, Piazza Caserma.

I Gorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1„

Ricardo Camera, Corso 16.

Prva kooperativistično ure-
jena

Biir gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

*

s»

Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



v

Naročnina znaša: Za avstro-ogršfce kraje za celo leto 544 K, za pol leta 
2 72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 7. V Ljubljani, dne 16. februarja 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vS6 dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:
Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana. 
Židovske aliee štev. 5/1.
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Delavci! Pozor!
it Približuje se dan, ko predloži vlada svoj 

načrt volilne preosnove. Najbrže se zgodi 
to v torek, 20. t. m,

To bode zgodovinski dan za našo dr-
žavo. Že ta dogodek je velik uspeh impozant-
nega delavskega gibanja, ki je vladi poka-
zali), da je volilna reforma neizogibna in da 
ne zaustavi nobena sila tega gibanja.

Gigantičen je bil doslej naš boj, a dolgo | 
smo morali čakati na prvi vidni uspeh. A 
vlada, ki se je zavezala, da predloži osnovo 
neizogibne reforme, izpolnjuje sedaj svojo 
obljubo.

Toda useda splošne in enake volilne 
pravice še ni končno odločena s tem. So-
vražniki enakosti so na delu. V tem-
nih skroviščih se še vedno spletkari in ruje 
proti volilni pravici ljudstva. Vkljub temu, 
da se je tudi krona jasno izrekla za splošno 
in enako volilno pravico, intrigirajo za kuli-
sami najbolj «lojalni» elementi v zvezi z 
najhujšimi demagogi ter iščejo sredstva, da 
preprečijo zakon, ki vstvari nov in boljši 
temelj državi.

V parlamentu se morajo kmalu pokazati 
vsa riasprotstva. Kmalu se bode lahko pre-
štelo sovražnike ljudske pravice. Ni dvoma,

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Sedaj, ko je izvedela vsaj od dveh ljudeh 
nekaj zanimivega, je bila kuharica zopet 
zvesta duša. K nočni omarici je postavila 
stol, nanj pa veliko skledo za žrtev, ki jo 
je imel pričakovati sveti Urh. Seveda je 
bilo tukaj tudi nekaj samoljubja vmes, kajti 

-vselej je bilo neprijetno, ako je morala drugi 
dan brisati sledove, ki jih je zapustil ta 
svetnik; Miciki pa tudi ni smela prepuščati 
tega dela. Tako posvetno mislečim poslom 
ni bilo treba vedeti ničesar o obisku sv. 
Urha pri prečastitem gospodu.

Njena skrb za bolnega gospoda bi bila 
morda potrajala še nekaj ur, toda zaslišala

da je med njimi takih, ki bodo obupno bra-
nili privilegije. Koliko jih bode, izvemo v 
bližnjih dnevih.

Delavci!
Za Vas je splošna in enaka volilna pra-

vica tako potrebna, da si ne morete misliti 
nobenega napredka, nobenega izboljšanja 
svojega položaja brez nje. Neštetokrat ste 
pokazali, da je vaša nevpcgljiva volja, pri-
boriti splošno in enako volilno pravico za 
vsako ceno.

Odločilna ura se bliža.
Ako pride v državnem zboru do veljave 

modrost, ki jo zahteva važni in resni čas, se 
mora najti brez težav ogromno večino za 
pravično volilno reformo.

Upajmo, da bode v parlamentu, kjer se 
je že toliko grešilo proti interesom ljudstva, 
vsaj v tem zgodovinskem trenotku dosti po-
trebne modrosti. Tedaj je vse dobro.

Toda bodoči dnovi so še nejasni. Sa-
moljubje privilegiranih klik je velikansko in 
marsikomu bode pretežko, ločiti se od man-
data, ki ga je doslej dobival brez truda in 
borbe. Še se ne more vedeti, koliko bode 
takih egoistov. Ako bi se zgodilo, da ne gla-
suje potrebna večina za splošno in enako 
volilno pravico, tedaj vendar ne bode in ne 
sme biti pokopana, kajti, ako ljudstvo sedaj 
ne doseže svoje najvažnejše pravice, tedaj iz-
gine za dolga leta upanje na vsako zboljšanje 
gospodarskih razmer.

Splošnainenakavolilnapravica 
mora postati zakon v Avstriji!

Sedaj, delavci, mislite na svoje 
besede!

Neštetokrat ste zatrjevali, da pojdete za 
splošno in enako volilno pravico v boj, če 
treba do skrajnosti. Sklenili ste, da razglasite 

politično stavko, ako ne bi dosegli splošne 
in enake volilne pravice brez tega .sredstva.

Vedeli ste. kaj obljubujete.
Krščansko socialni manevri, ki pomenijo 

izdajstvo, vas ne morejo ustrašiti in preslepiti.
Odločilna ura se približuje. Bodite pri-

pravljeni!
Bodite čvrsti in složni — zmaga mora- . 

biti naša!

Socialni boj.
Predpustni čas navadno ni najbolj pri-

meren za proučevanje socialnih razmer. Kdor 
bi sodil stopnjo splošne zadovoljnosti po 
množini veselic, po udeležbi na plesih in po 
porednost’, in razuzdanosti, ki vlada tam. bi 
lahko prišel do zaključka, da se ljudem vobče 
prav dobro godi in da nimajo razloga za 
nezadovoljnost. Sklep bi bil pač zelo napačen. 
Predpustne zabave so jako slab barometer. 
Želja po razvedrilu je v človeški naravi tako 
močna, da premaga včasi vsak obzir na slab 
položaj in pogostoma gre zadnja krona za 
maškarado, ne da bi družina drugi dan na-
tančno vedela, kako si kupi moke in soli. In 
kjer so množice skupaj, deluje posebna su-
gestija. Kakor postane človek, ki je drugače 
prava ovčica, lahko fanatiziran revolucionar, 
ako pride med revolucionirano množico, tako 
je na dobro obiskani veselici veselje in raz-
uzdanost nalezljiva in najdolgočasnejši ljudje 
zaplešejo in zaukajo, kjer pleše in kjer uka vse.

Ali ako se pokazujejo v takem, skrbi 
sovražnem času znamenja nenavadne neza-
dovoljnosti, ako taka že prej se pokazavša 
znamenja ne izginejo, tedaj je stvar resna. 
In v Avstriji je tako. Brez pretiravanja se

Sedaj je še kaplan pozvonil; bila sta 
samo dva slaba zvoka, ki ne bi bila mogla 
zbuditi župnika. Ali sprejem je bil zelo ne-
milosten. Ko so se odprla vrata, je dejal 
„hvala lepa“; kuharica pa se je takoj raz-
vnela: „Kako morete tako močno potegovati 
za zvonec, kadar milostljivi gospod že spi! 
Mladi gospodje nimajo dandanes prav no-
bene izobrazbe. Tako dolgo izostanete! Ali 
mislite, da ostanem lahko cele noči po-
konci pa pazim, kdaj pride kaplan domov? 
Da, tak kaplan se lahko izprehaja cel dan, 
jaz pa se moram celi dan mučiti in dreti, 
pa bi imela ponoči rada počitek.“

„Ali prosim, odpustite, saj je vendar 
šele devet,“ se je osmelii ustrašeni kaplan.

„Naj bo kolikor hoče; ’gospod župnik 
se je povrnil že pred eno uro iz gostilne, 
pa tudi Vam ni treba dalje pijančevati.“

„Saj niti nisem bil v gostilni,“ je rekel 
kaplan ter je odšel proti obedovalnici.

je krepke korake, ki so se približevali žup-
nišču. Ta korak je že poznala. Bil je kap-
lan. No, ta naj danes le čaka zunaj; zakaj 
pa ne pride o pravem času domov? Saj ne 
more zapuščati bolnega gospoda župnika, 
da bi odpirala vrata kaplanu. Ali tedaj bode 
gotovo zvonil ter zbudil gospoda župnika. 
To se pa tudi ne sme zgoditi. Vzela je 
torej svečo ter je hitela, kolikor je le objem 
njenega telesa dopuščal. A kaj je morala 
vjdeti. Micika je ravno stopicala po prstih 
skozi vežo; predpasan je imela svoj lepi 
predpasnik, na glavi pa koketni klobuček. 
Takoj je vedela kuharica, da hoče Micika 
kljub strogi prepovedi na ples in preden se 
je uboga dekla le ozrla, je imela že dve 
krepki zaušnici. Ej, kuharica je znala zagosti 
za ples I Sreča za župnika, da počiva hišna 
vlada v tako čvrstih rokah! Ker se Miciki 
ni tožilo po nadaljevanju tega takta, je tu-
leča izginila v svoji izbici.



lahko pravi, da je v tej državi vse nezado-
voljno, kajti malo številce tistih, ki so še za-
dovoljni in ki nimajo povoda za nezadovolj-
nost, sploh ne pride v poštev.

Nezadovoljnost je bila nekdaj takorekoč 
delavski greh. Prav močno se je zamerilo 
delavstvu, da se noče molče vdati v svojo 
usodo, temveč da nastopa kar kot razred z 
raznovrstnimi zahtevami, vtemeljevaje jih z 
neznosnimi razmerami, porajajočimi neza-
dovoljnost med delavstvom v splošnem. Za-
merilo* se je to in z vsemi mogočimi sred-
stvi se jim je hotelo izbiti nezadovoljnost iz 
glav. Državna moč jim je prepovedovala, po-
kazati svojo nezadovoljnost; konfiscirala jim 
je časopise, razpuščala jim je shode, ovirala 
jih je v snovanju društev, vozila jih je v ze-
lenih vozovih semintja — kakor bi nezado-
voljnost izginila, ako je ni videti. Meščansko 
časopisje je imenovalo delavce trebuharje, ki 
nimajo smisla za nobene «ideale», temveč 
samo za želodec. Popi so hodili okrog, pa 
so pridigali, kako nevarna je nezadovoljnost, 
ker je vir vseh grehov in ker je nezadovo-
ljivemu človeku še težje nositi breme, ki mu 
ga je naložil bog. Policija in žandarmerija, 
sodišča in ječe so omejevale in potlačevale 
nezadovoljnost . . .

In prišli smo srečno tako daleč, da je 
nekdaj delavska nezadovoljnost postala splošna 
in ni ga več razreda, ne sloja, ne poklica, 
kjer se ne bi pokazala z vso močjo. Marksov 
nauk, da se beda v kapitalistični družbi 
nujno razširja, se sijajno potrjuje; to resnico 
izpričujejo ne le socialisti, temveč tudi tisoč 
in tisoč strastnih nasprotnikov socialistične 
teorije.

Velezanimive pojave smo opazili zadnji 
čas v Avstriji. Ko so koncem pretečenega 
leta železničarji začeli svoj boj za zboljšanje 
položaja s takozvnano pasivno rezistenco, je 
bila velika večina železničarjev na njih strani 
in je pospeševala njih gibanje, tako da je 
dunajsko društvo železniških uradnikov, ki je 
hotelo varovati nekako «nevtralnost», izgu-
bilo pri svojih udih ves kredit.

Finančna straža, uniformiran, vojaško 
organiziran in pod strogo disciplino stoječ 
zbor se organizira, stavlja zahteve, prireja 
shode in vabi vanje socialnodemokratične 
poslance.

Med uradniki poštne hranilnice narašča 
razburjenost; oni žugajo s pasivno rezistenco, 
odpovedo krščanskosocialnim poslancem za-
upanje. izroče zastopanje svojih interesov 
«parkljem» kakor poslanec Schuhmeier i. dr.

Državni uradniki, nekdaj udje društev, 
ki so imeli gojiti samo lojalnost, prirejajo 
vse pogosteje shode; govori se od dne do 
dne radikalnejši; resolucije ostrejše; najpri- 
ljubnejši govorniki so Seitz, Ellenbogen, 
Schuhmeier i. t. d.

Občinski zdravniki na Nižjem Avstrijskem 
stopijo v pasivno rezistenco in razširjajo le-
take, pojasnjujoče njih položaj, ki bi se jih 
bilo pred par leti imenovalo naravnost re- 
vulucijske.

Kamor se ozremo, enake prikazni. Uči-
telji, odvetniški uslužbenci, trgovsko osobje, 
privatni uradniki so že davno nezadovoljni 
in pokazujejo to javno.

To so vsi sloji, ki bi jih bilo, strogo 
jenhaje, prištevati delavcem; živeti morajo od 
svojega dela, odvisni so ne od svoje prihod-
nosti, od svojih zmožnosti, od konjunkture, 
temveč le od svojih delodajalcev. V zunanjih 
oblikah je njih socialni položaj drugačen, ka-
kor industrialno delavski, v bistvu mu je enak.

Toda s temi sloji ni omejena nezado-
voljnost. Industrialci, obrtniki, trgovci, kmetje 
so ravno tako nezadovoljni. Avstrijska indu-
strija se slabo razvija, obrtnija hira, trgovina 
je nesigurna, kmetije propadajo. V državnem 
zboru, v ministrskih salonih, na zborovanjih, 
v dnevnem življenju se sliši take tožbe dan 
na dan. Vtemeljene tožbe, glede katerih se 
samo vpraša, kaj jih provzrokuje. Gotovo je 
res, da so naši industrialci premalo samo- 
stalni, da imajo ozko obzorje in da jim ne- 
dostaje podjetniškega duha. Ali posamezni 
uzroki stoje v drugi vrsti, mogočno pa se 
pokazuje slika splošne nezadovoljnosti, ki 
priča, da mora biti v splošnih razmerah ne-
kaj nezdravega.

Dolga leta se j'e poskušalo, zdraviti po-
samezne rane s Stupicami, z mazili, z obliži. 
A bilo je vse zaman. Celo socialno in dr-
žavno telo hira bolj in bolj in jasno je, da 
brez radikalnega sredstva ni pomoči. Kapita-
listične družbe sicer ni mogoče ohraniti za 
večnost in v tej družbi ni mogoče urediti 
razmere tako, da se lahko sloji razvijajo in 
da dihajo. A tudi za tako preureditev je 
treba radikalnega sredstva. Socialni boji se 
izražajo v državi v političnih borbah. Kakor 
poči kotel, ako je premajhen za množino 
pare in ako nima ventilov, tako so neizogibne 
socialne eksplozije, ako za socialne boje ni 
zadostnega prostora. Dosedanji preozki prostor 
pa razširi splošna in enaka volilna pravica, 
ki je vsled tega danes najvažnejši problem 
za državo in za družbo.

Politični odsevi.
0 načrta volilne preosnove pripove-

dujejo dunajski listi že različne posameznosti, 
ki pa so deloma kombinacije, deloma pa po-
izkusi, da se potipa javno mnenje. V krogih 
poslancev se pripoveduje o načrtu sledeče: 
Z ikonska osnova hode izdelana na temelju 
načela splošne in enake, direktne in tajne 
volilne pravice za vse dežele. Volilno pravico 
ima vsaki državljan, ki je 24 let star in ni 
izgubil državljanskih pravic. Analfabeti niso 
izključeni. Doba bivanja v volilnem okraju za 
dosego volilne pravice bode določena z enim 
letom. Pasivno volilno pravico ima vsaki vo- 
lilec, ako je 30 let star. Število mandatov 
bode povišano na 450. Na posamezne dežele 
bodo mandati razdeljeni takole; Češko 118, 
Dalmacija 8. Gališko 90, Nižje Avstrijsko 5&, 
Gornje Avstrijsko 20. Solnograško 6. Šta-
jersko 28, Koroško 10, Kranjsko 12, Buko-
vina 11, Moravsko 43, Šlezija 12, Tirolsko 
21. Predarlberžko 4, Istra 4, Goriško 4, Trst 
4. Tako bi Kranjsko pridobilo 1 mandat, 
Štajersko 1, izgubila pa bi Istra 1, Goriško 
1, Trst 1. Vsa ta poročila so nezanesljiva in 
mogoče je, da se jih razširja tudi zato, da 
se ložje ščuva proti volilni preosnovi sploh.

Proti nameravani reformi zakona ro-
govilijo klerikalci z vso močjo. Naravno je, 
da prikazujejo nevednemu ljudstvu stvar 
tako, kakor da se hoče že uničiti cerkev in 
vero. Laž jv staro sredstvo klerikalcev v po-
litičnem boju. Agitacija proti reformi zakona 
označuje klerikalce; to je nov slučaj, ki po-
kazuje, da se jim gre samo za neomejeno 
vlado. Z nameravano reformo bode tisočerim 
ljudem olajšano življenje, ki so danes obso-
jeni, da se ne smejo nikoli oženiti, ker so 
se enkrat v življenju zmotili. Ako bi hoteli 
klerikalci biti odkritosrčni, bi morali priznati, 
da ne izgube katoličani prav nič pri celi 
stvari. Ločeni mož ali žena se poslej lahko 
vnovič poroči; ne sili ga pa vendar nihče 
na to. Kako pa pride tisoč in tisoč takih, ki 
bi se radi zopet oženili, do tega, da morajo 
trpeti do groba radi klerikalne trmoglavosti? 
Govoričenje, da se hoče vpeljati v Avstriji 
francoske razmere, je prebedasto. Sicer pa bi 
bilo le koristpo za Avstrijo, ako bi posne-
mala francosko cerkveno politiko.

Na Ogrskem se bližajo nedvomno resni 
dogodki. Ko so se razbili zadnji spravni po-
skusi, se je že govorilo o razpustu državnega 
zbora. Toda nejasno so se pojavljali še nevi 
spravni načrti, imenovalo se je nekatera po-

bi pač vedela, čemu se hrani takega kap-
lana.“

Vzela' je robec ter je šla sama po 
klobuk v gostilno. Tam je poklicala gostil-
ničarja ter mu je naložila, naj ji prinese 
klobuk milostljivega gospoda.

Bilo je ravno polnoč, ko se je vrnila. 
V postranski sobici je opazila ravno neko-
liko znanih kmetic, ki so smatrale za po-
sebno čast, da sinejo preklepetati tri ure z 
župnikovo kuharico. Vino, torta in kos race 
—- to je šlo vse na svatovske stroške ; kar 
pa je izvedela pri tej priložnosti novic, s 
tem zabava gospoda župnika lahko cel teden.

Iz hvaležnosti za novice je vsaj lahko 
povedala, seveda popolnoma zaupno isto- 
rijo o Cenki in o žagarjevem Mihcu. Ni 
čuda, da je pretekal čas tako hitro. Sedaj 
se je v duhu izmirila celo s kaplanom, ki 
ni hotel iti po klobuk in rada je soglašala, 
ko so splošno hvalili dobrega mladega go-
spoda.

Kaplan se ni togotil, da ni celi dan 
zavžil ničesar. „Jutri bode zopet drugače,“ 
si je mislil, pa si je prižgal pipo, ki mu je 
imela nadomestiti večerjo. Saj ni postal du-
hovnik radi jedi in kot duhovnik^ je imel 

danes zelo srečen dan. V molitvi je poslal 
svojo zahvalo tja v tiho cerkev. Prej kakor 
po navadi je šel v posteljo. Bil je truden 
in enolična plesna godba, ki je prihajala iz 
gostilne skozi odprto okno, ga je zazibala 
v spanje kakor pesem uspavanka.

vj- ■K- ■ rž

Ko je stopila kuharica z vročo glavo 
in s težkimi nogami iz gostilne v temno, 
hladno noč, bi bila kmalu zgrešila pot k 
župnišču in ko se je končno vendar srečno 
prigugala do vrat, ji je zopet huda predla, 
ker ni mogla najti ključavnice. Z občudo-
vanja vredno potrpežljivostjo, katere sicer 
ni bila vajena, je pretipala z nesigurnimi 
prsti velika vrata, ki so bila danes tako hu-
dobna, da so se pod njenimi rokami skoraj 
četrt ure neprenehoma zibala semintja. Sama 
je občudovala svoje potrpljenje in zdelo se 
ji je, da je prava svetnica, ker ni klela in ni 
tolkla s pestmi po vratih, kakor je bila dru-
gače njena navada, kadar jo je pograbila 
jeza. Seveda je morala danes ostati lepo 
potrpežljiva, kajti v župnišču ni smel nihče 
vedeti, da je bila še tako pozno zunaj. Ko- 
nečno je bilo njeno potrpljenje naplačano 
in našla je začarano ključavnico. Počasi je 

„Niste bili v gostilni? Torej pa niste 
večerjali? Jaz pa tudi nisem kuhala ve-
čerje, ker sem mislila, da si privoščite v 
gostilni košček svatovske pečenke.“ In dobro-
dušno je dostavila: „Lačen pa vendar tudi 
ne morete iti spat; veste kaj, pojdite v go-
stilno, pa si kupite pečenko, tedaj prinesete 
lahko tudi klobuk milostljivega gospoda 
domov.“
' „Ne, nočoj ne maram v gostilno; pre- 

nemirno mi je tam,“ je odvrnil Herzog ter 
je stopil v kuhinjo, vedoč, da je tam njegov 
prosti lestenec z lojevo svečo. Tam so bile 
na mizi tudi še jedi, ki jih je bil prinesel 
župnik s svatbe. Ali ni se drznil reči: Dajte 
mi kos tega, akoravno je imel pošten glad. 
Kuharici pa tudi ni prišlo na misel, da 
bi mu bila dala kaj .namesto večerje, do ka-
tere je imel pravico; saj je to gospod 
župnik prinesel njej in s svojimi rečmi ji 
ni bilo treba krmiti kaplana. Prižgal je svojo 
lojevo svečo in s kratkim „lahko noč“ je 
odšel s krulečim želodcem v svojo sobo.

„No, tak skopuh, ki si ne privošči niti 
ženitvanjske pečenke, in prav za nič ni ra-
biti takega kaplana; niti po župnikov klobuk 
ne gre. Vse mora človek storiti sam. Rada 



pularna imena, ne da bi bil kdo verjel, da 
se izcimi kaj stvarnega iz vseh tistih naklepov 
in kombinacij. Danes pa naznanjajo brzojavi 
popolnoma odločno, da bode državni zbor v 
bližnjih dneh — menda 19. t. m. — raz-
puščen. nove volitve pa da bodo razpisane, 
kadar se pomirijo duhovi. To je na 
vsak način čuden konstitucionali2em. Zakon 
določa želo natančno, kdaj morajo biti nove 
volitve, ako se razpusti parlament. «Kadar 
se pomirijo duhovi» — to je termin, ki se 
ga ne najde v nobenem zakonu. Pa — ka-
teri duhovi naj se pomirijo? Kako se hoče 
konstatirati. da so se že pomirili , ali pa da 
se še niso? Ako se razpusti državni zbor 
na ta način, tedaj je ustava suspendirana in 
goli absolutizem vlada. Tedaj se pa tudi ni 
čuditi, ako postane opozicija neustarna. Tako 
se duhovi sploh ne pomirijo, temveč se le 
še bolj razburijo. Vse to je le voda na mlin 
koalicije, katero se hoče zadeti s takimi na-
silnimi sredstvi, a se-ji le daje prildžnošt, da 
se jostavi v teatralno pozituro kakor da 
brani pravico. Mogotci pa se sedaj lahko ke-
sajo , da niso že davno storili v Avstriji in 
na Ogrskem tistega, kar je prvi pogoj vsake 
resnične konstitucionalnosti: da niso vpeljali 
tostran in onstran Litve splošne in enake 
volilne pravice. Ako bi se bilo zgodilo to, ko 
je ljudstvo zahtevalo, pa ne bi danes mogle 
privilegirane klike stavljati na kocko usode 
eelih narodov. In take krize, kakor jih gle-
damo sedaj, bi bile tedaj nemogoče.

Za militarizem mora biti vedno denar 
i a razpolago. Na ‘Ogrskem je državni zbor 
že celo leto na neprostovoljnih počitnicah. 
V Avstriji že dolga leta vsled obstrukcije ni 
bil dovoJjtn proračun v parlamentu. To je 
za vlado prijeten izgovor, ako se zahteva 
denarja za kakršnekoli ljudske potrebe. «Ni-
mamo; ne sinimo,» se pravi tedaj. Ali ka-
dar pride večino lačni molo, je denar vedno 
na razpolago, tako ali pa tako. Z ozirom na 
to. da svote, ki so jih delegacije dovolile za 
izvenredne vojne zahteve, niso mogle biti iz- 
plačene, sta obe vladi naznanili skupnemu 
vojuemu ministerstvu in mornarskeinu od-
delku. da jima bodo dane svote za nabavo 
novih topov in torpedovk od novega 
leta začenši v mesečnih obrokih na raz-
polago. Tako je torej mogoče hitreje naba-
viti brzostrelne topove; pet torpedovih raz- 
diralk in trinajst torpedovk za debelo morje 
pa se bode lahko še letos izgotovilo. — Pa 
tožijo ljudje, da ni denarja!

Novo italijansko ministerstvo je sestav- 

Ijeno pod predsedništvom Sonnina. Poli-
tično je precej mešano. Sonnino ima raz- 
ven predsedništva tudi notranje zadeve, Gu- 
icciardini zunanje, Car ni ne javna dela, 
G a 11 o pouk, Salandra pošto in brzojave, 
S a cehi pravdsodje.

Rusija. Vit te, ki ga je liberalna buržo- 
azija vsega svet<g vedno kovala v zvezde kot 
žtnialnega državnika in svobodomisleca, stoji 
že danes nag pred sodišči m zgodovine. Naj-
bolj počasni možgani morajo danes razumeti, 
zakaj mu revolucionarji niso zaupali in zakaj 
carjev manifest z dne 30. oktobra ni mogel 
pomiriti duhov. Še vedno prihajajo poročila 
iz Rusije, a novega ne pripovedujejo nič. Dan 
na dan enake vesti. In če so se tankočutne 
duše zgražale, ko je vsaki dan poročal o re-
volucijskih dogodkih in o krvavih bojih, se 
zgraža človek še veliko bolj sedaj, ko govore 
vse brzojavke samo o delovanju rablja. Cela 
ogromna država je v izjemnem stanju; v 
emm kraju «nujno stanje«, v drugem «iz- 
venredno varstvo», v tretjem «povečano var-
stvo» — a to je vse enako; povsod vladajo 
vojna sodišča, povsod se strelja in obeša; 
cela država je danes prostor za rabljeve ek-
sekucije. Reakcionarna bestija je spuščena z 
verige in liberalec Vitte jo pušča, da besni 
po mili volji. Skoraj človek že ne pazi na 
druge brutalnosti, na zapiranje, bičanje, na 
zatiranje časopisov — vse a kljub določbam 
carjevega manifesta, ki je razglasil nedotak-
ljivost osebe in svobodo tiskopisja! Vlada se 
pripravlja na volitve za gossudarstvennajo 
dumo in z brezprimernim terorizmom bi si 
rada zagotovila večino. Reakcija torej tri- 
umfira. Pa vendar se tresejo tla pod nje-
nimi nogami in kakor je Gorkij dejal: 
Vlada se kruto moti, ako misli, da je revo-
lucija premagana. Veliki francoski revoluciji 
je sledil Napoleonov imperium, pa burbonska 
restavracija in beli strah. A danes je Fran-
cija vendar republika in se osvoboduje od 
klerikalne nadvlade. Pariška komuna je bila 
krvavo zatrta, in vendar prodira danes soci-
alizem na Francozkem močneje in močneje. 
Ruska revolucija je pred vsem ideja, in te 
ni moči ne ustreliti, ne obesiti. Ruska revo-
lucija je pokazala toliko junaštva, da bi bila 
utopija, pričakovati njen pogin. Oddahniti si 
mora; ali kadar zopet vstane, bode kras- 
nejša in močnejša, kakor je bila. Ali slutijo 
nekaj podobnega tudi v Peterburgu? Ali se 
morda zato razširja carjev namen, proglasiti 
konstitucijo in odreči se samovlade? Mos-
kovski krvavi boji torej vendar niso bili po-

začelo mnogoznačilno mežikanje in posme-
hovanje, ki je takorekoč vabilo hrabrega 
dragonca, naj enkrat potrka na njeno okno, 
„toda tiho, da ne sliši župnik,“ so rekla 
njena usta; njene plamteče oči pa so dejale 
še več.

Tako se je porodilo takrat posebno pri-
jateljstvo med kuharico in med hišnimi vrati; 
ključavnico se je skrbno mazililo z oljem, 
da ne bi predrzno škripanje izdalo, kdaj je 
odprla svojemu najmilejšemu vrata svoje 
izbice in kdaj je ob tihi polnoči razširila 
svoje roke.

Sedaj beračijo vrata in ključavnica že 
dolga leta za mazilo, kajti tudi za kuharico 
so prišli dnevi stokanja, ki ga je morala 
skrivaj pogoltniti. Takrat, ko je pripeljal 
nezvesti Ljudevit s planine bogato kmetsko 
hčer — „devico“, je dejal kuharici v obraz — 
kot kramarico v svojo hišo.

< Kako je moledovala, naj vendar vzame 
njo! On pa jo je le čudno gledal, kakor 
da je hotel reči: „Le ostani ti pri tvojem 
župniku; mojo ženo hočem imeti sam.“

In ko ga je hotela zamamiti še s pri-
znanjem, da si je prihranila šest tisoč fo-

polnoma brezuspešni, Čeravno so bili carjev, 
topovi močnejši, kakor revolverji revolucijo1 
narjev. Menda sluti tudi reakcija, da se ne 
opravi vsega s kanoni.

V Algecirastl na Španskem zboruje že 
dlje časa takozvana maročanska konferenca, 
na kateri je 21 zastopnikov raznih držav in 
ki naj bi uredile razmere med posameznimi 
državami, v prvi vrsti med Francijo in med 
Nemčijo z ozirom na interese v Maroku. Pri 
vprašanju policajske organizacije so se poja-
vila razna nesporazunrljenja in sedaj se širijo 
glasovi, da bode konferenca brez uspeha pre-
trgana in menda zopet sklicana. Videti je, 
kakor bi igrale tukaj spletkarije Nemčije po-
sebno ulogo. Menda je res nekoliko glav na 
Nemškem, ki se ne bi ustrašile grozovitosti 
nemško-francoske vojne. Ravnanje Nemčije 
naredi včasi prav tak vtisk, kakor bi hotela 
gnati razvoj tako daleč, da postane vojna 
«neizogibna». Toda če imajo v Berlinu res 
take zločinske namene, se bodo najbržje hudo 
opekli.

Domače stvari.
Sovražniki delavcev. Stavka v Trbov-

ljah je zopet lahko poučila delavce o lepih 
lastnostih klerikalcev. Vsaki dan je imel po-
božni list kako notico ali kak brzojav o stavki, 
a vsaka besedica, ki jo je napisal, je imela 
namen, škodovati stavkajočim delavcem, pri 
tem pa je katoliški lisjak delal lice, kakor da 
bi se topil same ljubezni do delavcev. Po-
povsko glasilo sploh lovi med delavstvom že 
dlje časa, pisari o strokovni organizaciji in o 
delavskem gibanju, čeravno pri «Slovencu» 
vsi skupaj, kar jih je tam, ne razumejo ni-
česar o delavskih vprašanjih. Seveda bi jih 
veselilo, ako bi mogli za prihodnje volitve 
naloviti prav mnogo delavskih glasov. Ali s 
takim počenjanjem ne bode imel mnogo 
sreče. Ko je začela stavka v Trbovljah, je 
«Slovenec» že pisaril, da se ne bode doseglo 
ničesar, da je stavka nepremišljena in po-
dobne reči. Ako piše tako kapitalistično gla-
silo, je stvar naravna. Ali kdor hoče kori-
stili delavcem, ne sme pisati tako, pa če bi 
tudi bilo res, da so težave. Kajti s tem se 
daje nasprotnikom poguma, delavcem pa — 
seveda če se ima kaj upliva pri njih — se 
ga jemlje. Na srečo se v Trbovljah med de-
lavci nihče ne zmeni za «Slovenca». Ali dobro 
je, da se ga pozna. Popovski list je tudi 
takoj pripovedoval, da bodo udje pazniškega 

rintov, je rekel čisto nesramno: „Čim več 
ima župnikova kuharica, tem slabša je.“

Da, njegova nesramnost je segala tako 
daleč, da je celo prosil gospoda župnika, 
naj dovoli, da prida gospica kuharica kot 
družica na njegovo svatbo, češ, da je to 
zanj posebna čast, ker v celi fari ni tako 
krepostne device, kakor je kuharica. Župnik 
je to rad dovolil svojemu sosedu. In vse 
to je morala pretrpeti brez tožbe in brez 
ugovora. Kaj naj bi bila tudi storila dru- 
zega, —• ona, načelnica deviške družbe! Ali 
od tistega časa ni kupila pri kramarju niti 
za novčič užigalk.

Na te pretečene čase so jo spomnila 
nocoj zopet škripajoča vrata in stokajoča 
ključavnica. Ali sedaj se je že navadila, 
vdati se v svojo usodo, kar sicer ni slabo. 
Mislila je na dobrega gospoda župnika, ki 
ji je prepuščal vlado v hiši; od župnika so 
odplavale njene misli k njegovemu klobuku, 
ki ga je hotela prinesti iz gostilne in ki je 
srečno ostal tam. In kmalu je spala v svoji 
izbi pod župnikovo spalnico ravno tako 
sladko, kakor župnik v svoji.

Kuharica je spala tako trdno, da ni niti 
slišala, ko je začel po priliki ob dveh po- 

vtaknila ključ in prav potihoma ga je obr-
nila. Ali vendar je bilo slišati škripajoč 
ropot kljub njeni paznosti in pri odpiranju 
in zapiranju je stokal zarjaveli tečaj. Končno 
je bila na varnem v temni veži. Ako bi jo 
bil sedaj kdo srečal, bi bila rekla kot dobra 
gospodinja, da je morala še enkrat pogle-
dati, ali so pač vrata dobro zaprta.

Da, ta vrata in škripajoča ključavnica 
je vzbudila v njej stare, blažene spomine. 
Ta ključavnica je imela srečne čase, ko jo 
je kuharica vsaki teden dvakrat namazala z 
lastnimi rokami. Bilo je takrat med njima 
tajno, tesno prijateljstvo. Ali davno, davno 
je že, ko je prišel kramar Ljudevit domov 
od dragoncev.

Kot dragonec v mestu, je imel kuha-
rico dvornega svetnika za ljubico in tako 
dobro se mu je godilo, da ves čas, kar je 
bil v vojaški službi, ni jedel komisnega 
kruha. Zakaj ne bi poskusil tudi doma s 
kuharico, pa naj si bode tudi župnikova 
kuharica? Tudi njej je fant bržčas ugajal; 
saj je bila prej preveč ponosna, da bi ho-
dila sama h kramarju po sol in poper. 
Odkar pa je bil Ljudevit v trgovini, je po-
trebovala vsak hip kaj drugega in tako je



«podpornega» društva stavkali samo tri dni. 
To je vendar ravno tako, kakor bi hotel reči 
družbi: Nič ne popuščaj! Naši ljudje hodo 
že skrbeli za stavkokaze! Katoliško trobilo je 
tudi neprenehoma pisarilo o razporih med 
delavci, o «govoricah» itd., češ: «Glejte, ži-
dovska gospoda od trboveljske premogokopne 
družbe; saj se ni treba bati teh delavcev, ki 
nimajo nobene sloge! Le trda bodi!»

To seveda niso nove reči. Klerikalci so 
bili vedno sovražniki delavcev in ostanejo 
taki. Ali treba je, da delavci to ne le izpo- 
znajo, temveč da izvedejo iz tega tudi po-
trebne posledice. Kakor je «krščanski» list 
sedaj napadel trboveljske. delavce, tako bode 
prihodnjič napadal zagorske, idrijske, jese-
niške, nabrežinske in vse, ki bodo branili 
svoje pravice in ne bodo hoteli padati na 
kolena pred popi. Boj proti tej družbi je to-
rej neizogibno potreben in postati mora vse 
bolj odločen in energičen, kakor je bil doslej. 
«Slovenec» pokazuje, da se morajo slovenski 
delavci z največjo močjo polotiti dvojne na-
loge: Povečati in okrepčati svojo politično 
in strokovno organizacijo, pa razširiti svoje 
časopisje. Dan na dan je «Slovenec» pti 
stavki razširjal svoje laži, delavstvo pa ni 
imelo toliko časopisja, da bi bilo moglo takoj 
zavrniti vsako laž. In kakor je to bilo sedaj, 
tako bode vedno, dokler ne bode delavski 
tisk tako razvit, kakor bi moral biti. Naj bi 
naši delavci to enkrat izpoznali. pa naj bi z 
večjo vnemo kakor doslej delovali, da se 
razširi vsaj to časopisje, kar ga imamo, po 
vseh krajih, v zadnjo delavsko kočo. Samo 
iz delavskega časopisja izpozna svet življenje, 
nazore in boj delavskega ljudstva. In kadar 
bode močan naš tisk, bode močno tudi de-
lavstvo.

Spomini, ki jih je 28. november 1905. 
vzbudil z manifestacijo za splošno in enako 
volilno pravico v Ljubljani, se še niso iz-
gubili. Manifestirala je cela Ljubljana, mani-
festirali so vsi stanovi — tako da ga ni bilo 
glasu, ki bi se bil osmelil nastopiti proti za-
htevi, v kateri se zrcali najaktualnejša kul-
turna težnja brezpravnega ljudstva. Kul-
turna težnja — ponavljamo! Saj dne 28. 
novembra 1905. ni šlo za politično de-
monstracijo! Manifestacija in demonstra-
cija — je razloček. Dne 28. novembra je 
šlo za to, da se manifestira očitno pred ce-
lim svetom, da je ljudstvo brez političnih 
pravic — torej potisnjeno na nižjo kulturno 
stopinjo nego buržoazija, in da je to ljudstvo 
vsaj tako zrelo za primitivne politične pra-
vice in njih porabo, kakor buržoazija. Ljud-
stvo je 28. novembra zahtevalo na dostojen 
način, naj se mu ne zabranjuje, če bi se 
rado kulturno povspelo višje. In tega dne 

je vsa javnost pritrjevala ljudstvu, če ne na 
glas, pa- vsaj molče, da so njegove težnje in 
želje opravičene in poštene. Klerikalci so se 
navduševali na javnem shodu pred «Mestnim 
domom» za splošno in enako volilno pravico. 
Za liberalce je dr. Triller pozdrave prinašal 
delavstvu in simpatije izražal njegovemu 
stremljenju po volilni reformi. Župan Hribar, 
predsednik kluba liberalnih deželnih po-
slancev, je bil tačas nazvoč na shodu — in 
ni dal ukora dr. Trillerju. Da, celo slavna 
vlada je bila tega dne tako liberalna, da ni 
nobenega izmed delavskih deputatov zapreti 
dala, ko so zahtevali splošno in enako vo-
lilno pravico. — Par tednov pozneje pa 
je na ne posebno lep in časten način 
izvedel slavni deželni odbor kranjski, da se 
je te manifestacije udeležil tudi človek, nad 
katerim je lahko iztegnil svojo močno loko, 
V deželnem odboru tvorijo poslanci strank, 
katere so se izjavile slovesno v deželnem 
zboru za volilno reformo, večino. In isti 
Ij u d j e s o šli inv disciplinarno preiskavo 
spravili človeka, ki se je drznil 
imeti toliko svojega prepričanja in 
toliko poguma, da se je v Ljubljani 
očitno udeležil manifestacije za vo-
lilno reformo dne 28. novembra 
19 05! Vsi deželni odborniki so se zgrozili, 
da imajo v službi človeka, kateri ima svoje 
prepričanje, ki ga ne skriva le v svojem srcu 
m v svoji duši, ampak kateri si lasti celo 
pravico, da se mora njegovo prepričanje 
respektirati, kakor on respektira pre-
pričanje drugih ljudi! Deželni odborniki pa 
so menili, da smejo in morajo rabiti nasilje, 
če tak človek ni «le v srcu to, kar hoče 
biti» in so ga začeli disciplinirati. NB. Vsi 
odborniki — klerikalni in liberalni, slovenski 
in nemški! Ukoru se tisti človek ne izogne 
na noben način; oster ukor pa dobi, ako 
preiskava dožene, da je šel v manifestacijskem 
sprevodu deset korakov za rdečo za-
stavo, oziroma za Etbinom Krista-
nom . . . Menite, da je to šala? Povejte to 
deželnemu odboru; — poreče Vam, da je 
kruta resnica, dasi je — predpust!

O reviziji liberalnega programa je na-
pisal «Gorenjec» nekaj člankov. To je bil 
edini liberalni list, ki se je sploh pečal s 
tem vprašanjem. Njegovi nagovori so pač 
zgrešeni. Ljubi «Gorenjec» živi še vedno v 
«starem, dobrem» času, ko se je lahko 
spravljalo največja nasprotstva pod en klobuk; 
v Evropi pa se živi danes v znamenju raz-
redne zavednosti, torej tudi razrednega boja 
in stranka, ki bi obsegala vse sloje naroda, 
je dandanes nemogoča, ter bi morala kmalu 
razpasti prav tako, kakor sedaj razpada li-
beralna stranka. «Gorenjec» je prespal dolgo

dobo razvoja in zato jemlje za moderno živ-
ljenje programe iz stare preteklosti. ; Ali on 
je vendar edini liberalni list, ki se je sploh 
pečal z važnim, naravnost temeljnim vpra-
šanjem svoje stranke. «Slovenski Narod» pa 
še ni zmenil niti o tem, kaj se piše v nje-
govem lastnem taboru, še manj pa, da bi 
sam pospešil debato o tako pomembni stvari. 
'Sedaj sploh ne piše ničesar več, ne o revi-
ziji, ne o shodu zaupnikov, temveč molči 
kakor grob. Ali je vendar le res, da tistega 
najprvo za mesec januar naznanjenega zaup-
nega shoda sploh ne bode? Ako je to res-
nica, tedaj je liberalna stranka samo, zape-
čatila-drugo resnico, namreč da je sploh ne-
zmožna za vsako plodovito delo.

Demonstracija v Trstu. V nedeljo teden 
je bil v Trstu velik ljudski shod, na-katerera 
se je razpravljalo o volilni pravici. Po sho iu, 
o katerem poročamo na drugem mestu,! so 
zborovalci priredili demonstrativen obhod po 
mestu, pojoči delavsko pesem, marzeljezo in 
«rdeči prapor». Pred uredništvi «Piecola» in 
«Indipendenteja» so demonstranje žvižgali; 
potem so odkorakali na veliki trg. Tukaj so 
nekateri nacionalisti, med njimi dr. Jel le rsi tz, 
provocirali ljudstvo ter so žalili demonstrante. 
Vzlic prigovarjanju hladnokrvnih sodrugov je 
Jellersitz ponovil svoje psovke. Tedaj so se 
zapodili nekateri demonstrantje proti njemu. 
•Junak je retiriral v kavarno «Municipio», 
kjer je sedelo še več nacionalistov, ki so 
sprva žugali demonstrantom z rokami, potem 
pa začeli celo metati posodo nanje. To je 
ljudstvo tako razkačilo, da je naskočilo ka-
varno, ter je s stoli razbilo okna. Naciona-
listi pa so hrabro pobegnili. Prigovarjanju 
hladnejših sodrugov se je posrečilo pomiriti 
množico, ki se je tedaj povrnila po korzu do 
delavskega doma, kjer se je po krepkem na-
govoru sodruga Pittonija razšla. Meščansko 
časopisje bi seveda rado prikazalo dogodek v 
taki luči, da bi padala svetloba na šoviniste, 
senca pa na socialne demokrate, pa laže, da 
je bila demonstracija namerjena proti občini. 
Modrijani se delajo, kakor bi ne vedeli, da 
je razlika med občino in pa med kliko, ki ko-
mandira v občini župana, Veneziana in Pi- 
tacca na Dunaj, naj pri vladi posredujeta, 
da se falzificira volilno pravico za Trst, a ko 
so se povrnili, niso imeli poguma, javno po-
vedati, po kaj so šli na Dunaj in kaj so 
tam opravili. Tej kamori povedati, kar ji 
gre, je vsekakor zdravo.

Tudi celjska „Domovina“ je med tistimi 
listi, ki ščujejo proti socialnim demokratom, 
kjer je in kjer ni priložnosti. Odpuščamo ji 
to, ker meščansko časopisje pač ne more 
drugače. Ali da je «Domovina» tudi ob 
času trboveljske stavke blatila stavkujoče

tepeža ne bi bilo popolno. Hitro je obul 
škornje, oblekel je samo talar, pa je pohitel 
po stopnjicah dol. V hišnih vratih ni bilo 
ključa. Kje naj ga išče sedaj? Skočil je do 
zadnjih vrat, ki vodijo na dvorišče. Posre-
čilo se mu je, da jih je odprl. Zid je pre-
skočil. Hladni nočni zrak je stresal njegovo, 
tako nagloma iz tople postelje iztrgano, le 
slabo odeto telo. Ali kmalu je v gostilni, 
kjer se med vrati stiskajo pijani fantje in 
drgetajoča dekleta.

Brez glasu mu dajo prostora. Nataka-
rica ga odvede v malo, postransko sobo, 
kjer se je pred dvema urama kuharica tako 
dobro zabavala. Na pol prazni kozarci in 
krožniki leže okrog, kakor da se jih je hitro 
pospravilo, da se je moglo položiti ranjenca 
na mizo. Zaduhel, zadušljiv sopar je na-
polnjeval nizko sobo. Sem so prinesli po-
nesrečenega, ker je tako zapovedal gostil-
ničar. V plesni dvorani ni mogel ostati, 
drugače bi bili pobegnili vsi gostje in go-
stilničar bi bil imel škodo. Sedaj pa, ko je 
bilo odstranjeno krvavo truplo, je naročil 

godcem, naj zopet zagodejo in gori so ve-
selo plesali, med tem ko je doli smrtno 
ranjen človek na umazani gostilniški mizi 
izdihoval svoje življenje.

Ne vrzimo kamna na te enostavne ljudi, 
ki jih je omotila megla vina in piva. Jutri, 
ko bodo zopet trezni, pojdejo po najvišjih 
planinah, v največji nevarnosti, za izgubljeno 
kozo in prinesejo s skalnatih sten travko, 
ki je ne doseže niti divja koza.

Ali so morda boljši tisti, ki tudi ple-
šejo in se smejejo, v tem ko hira pod njimi 
cel razred človeške družbe v lakoti in v 
bedi . . .

Ne bi bilo treba, da je natakarica po-
kazala pot kaplanu. Tudi sam bi jo bil 
našel, kajti dolga krvava proga je tekla od 
stopnjic v vežo — strašen kažipot. Neko-
liko kmetov je stalo v zadregi okoli mize, 
na kateri je ležalo negibčno truplo, ter so 
govorili s pritajenim glasom.

Kaplan je poznal še malo ljudi v tem 
kraju. Ali kljub popačenemu krvavemu ob-
razu je izpoznal nesrečnika.

noči hišni zvonec neprenehoma zvoniti. 
Glasni klici so doneli kvišku skozi okna: 
„Hitro naj pride duhovnik! Obhajati je treba. 
Zadnja pomoč. Že umira. Odprite vendar!“

Celo gospod župnik je slišal klice. Toda 
potegnil je pernico čez težko glavo, misleč: 
„To mi nič ni mar. To je kaplanova stvar.“ 
In mirno je zopet zaspal.

Vse upitje, zvonenje in trkanje je bilo 
zaman. Tedaj je prišlo gostilničarki nekaj 
boljšega na misel. Pohitela je po pokopa-
lišču na drugo stran župnišča, kjer je bilo 
kaplanovo okno odprto, pa je zaklicala: 
„Duhovni gospod! Duhovni gospod!“

Z obema nogama je poskočil iz po-
stelje, ko je zaslišal prestrašeni klic. Pohitel 
je k oknu. V temi ni mogel ničesar razlo-
čiti. Vprašal je: „Kaj pa je? Kdo pa je 
doli ?“

„Jaz sem. Pridite hitro. Pri nas so se 
stepli, pa so enega zaklali. Pridite takoj!“

„Pridem, pridem,“ je odgovoril. Dasi- 
ravno ni razločil glasu, je vendar takoj vedel, 
kje se je zgodila nesreča. Ženitovanje brez



«delavce in hvalila izdajalce, o katerih je celo 
pisala, da žrtvujejo svoje življenje (komu?!), 
to jo karakterizira kot ljudstvu sovražno gla-
silo istega kalibra, kakor n. pr. ljubljanski 
«Slovenec». Urednik «Domovine» je gospod 
Vekoslav Špindler. Nekdaj je imel socialna 
-čustva. Da jih je žrtvoval in da je prišel do 
•drugega «prepričanja», mu ne. zamerimo. A 
vprašamo ga: Ali je iskrica,ki je nekdaj tlela 
v njegovih prsih, tako docela ugasnila, da 
<ra ni niti sram, kadar čita v svojem lastnem 
listu tako podle notice, kakor je tista o trbo-
veljski stavki v zadnji številki?

Volilna reforma. Čim bolj se približuje 
dan, ko predloži vlada svoj načrt volilne 
preosnove. tim bolj postaja politično polje v 
Avstriji podobno sejmišču. Mešetarenje na 
■vseh koncih in krajih. Meščanske stranke bi 
-si rade zagotovile kolikor mogoče več profita. 
«Enaka» bodi volilna pravica, a vsakdo raz-
ume to enakost. tako, da mora biti njemu 
koristna. Nemško posestno stanje mora ostati 
nedotaknjeno — kriče nemške buržoazijske 
stranke. Kar kdo ima, tega ne sme izgubiti», 
godejo slovenski liberalci. «Gaiiške razmere 
so posebne», piska poljska žlahta «in reforma 
se mora ozirati na nje». Za kulisami se pa 
intrigira, da še na nobenem gledališkem odru 
ni bilo toliko intrigantskih komedij. Fevdalni 
-aristokratje demonstrirajo proti kroni. Kleri-
kalci snujejo volilno geometrijo, ki bi spra-
vila same kute v bodoči parlament. Kadar 
bode načrt na razpravi, bode prvi hip taka 
rabuka, da bode dobro, zamašiti si ušesa, 
kakor je storil Odisej. Ali to se menda po-
leže. Kajti to bodi povedano: Volilna reforma, 
ki ima namen, odpraviti privilegije, ne more 

■služiti vstvarjenju novih privilegij. Enakosti 
se ne more tolmačiti na sto različnih načinov 
in če bi se tudi sedaj skrpalo nekaj umet-
nega, kar bi popačilo dejanske razmere, bi 
se to kmalu maščevalo. Volilna reforma je 
stvar, ki jo je treba rešiti z razumom, a ne 
s strastjo. Kar se tiče narodnega vprašanja, 
ki ga vlačijo prav napačno v volilno vpra-
šanje. je pa stvar taka, da bode pravična 
volilna reforma šele izgladila pot za nje-
govo rešitev. Ako bi imeli v Avstriji zanes-
ljivo ljudsko štetje, bi bila stvar drugačna.

'Tedaj bi se na podlagi oficielnih številk lahko 
razdelilo mandate med narodnosti po raz-
merju njih števila. Ali to razmerje morajo 
volitve šele pokazati. Za sedaj more priti 
samo načelo splošnosti in enakosti v poštev. 

.Ako se to izvrši, bodo dale volitve držav-
nemu zboru lice, ki odgovarja dejanskim 
razmeram v državi. Tedaj šele bode mo-
goče govoriti dalje; tedaj šele bode vstvar- 
jena podlaga za tisto, kar je v narodnostnem 
oziru v Avstriji potrebno: Za narodno avto-
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nomijo. Kdor nasprotuje splošni in enaki vo-
lilni pravici, je tudi sovražnik narodne avto-
nomije.

Učiteljsko pasivno rezistenco napove-
duje v predzadnji številki «Učiteljski Tovariš». 
Vsaka pogumna ideja je simpatična, in kdor 
pozna dolgoletno klicanje učiteljev po ure-
ditvi plače, njih čakanje in razočaranje, se 
ne more čuditi, da se pripravljajo končno na 
energičen boj. Kako se more izvršiti pasivno 
resistenco v šoli in kak uspeh je upati od 
nje. morajo vedeti učitelji sami. Njih glasilo 
razpravlja obširno o tem vprašanju. Opozo-
riti pa je vendar treba, da so tiste razprave 
zelo enostranske, kakor da- jih je pisal človek, 
ki je v prvi vrsti pristaš liberalne stranke, 
potem pa šele učitelj. Gotovo je umevno in 
tudi popolnoma prav, da kaže «Učiteljski To-
variš» s prstom na grehe, ki jih imajo kle-
rikalci glede učiteljstva na duši. Ali te ne-
dvomno in absolutno utemeljene kritike ne 
le da pripuščajo, temveč naravnost obujajo 
mnenje, da je liberalna stranka boljša v tem 
oziru. To mnenje pa je napačno, kajti naši 
liberalci si belijo glavo, kakor naši klerikalci. 
Šola in učiteljstvo sta sicer združena, a ven-
dar ne identična pojma; ako bi tudi, liberalci 
imeli kaj živejšega zanimanja za šolo, s tem 
vendar še ne bi bilo dokazano, da se zani-
majo. v enaki meri tudi za učitelje. A libe-
ralna ljubezen do šole našim liberalcem sploh 
ni tako važna in visoka, kakor se delajo. 
Liberalna buržoazija zahteva pač toliko šol, 
kolikor jih je treba za njene sinčke, hrepe-
neče po lepih «karierah». Ali kar je več, za 
to jim ni nič mar. In prišel je tudi izgovor 
liberalcev na klerikalno obstrukcijo. Seveda 
je bila ta potencirana opozicija za učitelje 
škodljiva; toda učiteljska beda je veadar sta-
rejša, kakor obstrukcija na Kranjskem in li-
beralci so v prejšnjih časih že ravno tako 
malo storili za učiteljstvo, kakor klerikalci. 
Platonična ljubezen do učiteljstva je pač le 
malo vredna in še te ni mnogo najti v kro-
gih pravih liberalcev, bogatih in ošabnih na-
ših veljakov. Vsaka številka učiteljskega lista 
pripoveduje o bedi in o stradanju učiteljstva. 
To pa ni nič za liberalce, katerim sta beda 
in malovrednost skoraj sinonimna pojma. Za 
izpoznanje liberalne ljubezni do šole je treba 
le pogledati, koliko je resnične inteligence v 
tej stranki. Bahajo se že radi, inteligenco od- 
odrekajo radi vsakomur, ali sami je imajo 
najmanj v svojem taboru. Imajo pač nekaj 
ljudi, ki so se nekdaj naučili nekaj, kar pa 
so že davno pozabili, a še to je neznatna 
večina. Novega se pa niso naučili ničesar, 
kar se lahko razume v stranki, katere vodja 
pravi, da je prestar, da bi se naučil kaj no-
vega. Omeniti je treba to, ker nimajo učitelji
——I ■ I IH. Hill....................

cesto in lahko. Primerilo se je že mnogo 
mlajšim dekletom. Ali da je bil to otrok 
siromašnega delavca iz mlina, to je čutila 
kakor britko sramoto. Sina beračice ni mogla 
narediti za gospodarja v mlinu. Drugače 
seveda je mislil Miha, ki je zidal še ponos- 
nejše graddve po zraku, ko mu je Cenka 
povedala, da je mati. Ali kakor se žene 
gorska vpda zunaj na mlinska kolesa, tako 
mu je zadel mrzel curek srce, ko mu je 
Cenka povedala, da vzame v štirinajstih 
dnevih bogatega kmetovega Pepeta. Objela 
ga je in poljubila tako nežno, kakor prej. 
Rekla mu je, da mora vedno ostati v mlinu, 
da je njeno srce vedno in večho njegovo 
in da' bode imela vedno kako dro prosto 
zanj. Dasiravno Miha ni bil svetnik, vendar 
se je iztrgal iz njenega objema in se je 
čvrsto namenil, da zapusti mlin, čim le dobi 
kje drugje dela. Odslej se je izogibal njene 
izbe in slab je bil le še, ako mu je Cenka 
sama prinesla mošt za južino. Dalje prih. 

od liberalne stranke pričakovati nič več, 
kakor od klerikalne in ker je v politiki težko, 
težko popravljiva napaka, obešati se na frak 
propadajoči kliki.' Učitelji naj bi vendar od-
prli uči, pa pogledali v bodočnost, da bi iz- 
pozntdi, čegava je. In v stranki bodočnosti 
bi morali poiskati tudi zase prostora, tako bi 
si zagotovili bodočnost.

III. velika mednarodna maškarada, ki 
jo letos priredi ljubljanska krajna skupina 
strokovne zveze tobačnih delavk in .delavcev 
avstrijskih, se vrši jutri v soboto, dne 
17. februarja v prostorih starega strelišča. 
Razne šaljive predmete se bode dobilo na 
večer veselice na starem strelišču po nizkih 
cenah. Vstopnice se dobi tudi v upravništvu 
«Rdečega Prapora» v Židovskih ulicah št. 5, 
I nadstropje.

Socialni pregled.
Trboveljska stavka. Konec.

Pred vsem konstatirdmo, da so trbo-
veljsko - hrastniški rudarji pri tej priložnosti 
pokazali disciplino, ki je vredna ob-
čudovanj a.

Šestnajst dni so stali delavci v boju in 
ko so ga začeli, je bilo opravičeno upanje, 
da dosežejo uspeh, ki bode vreden boja. 
Kajti solidarnost je bila prvi dan čudovita. 
Ne le socialni demokratje, temveč tudi udje 
«podpornega društva» v Trbovljah in v Hrast-
niku so sklenili stavko. Ali kmalu se je po-
kazalo izdajstvo. Vodstvo trboveljskega pod-
pornega društva je organiziralo kazenje 
stavke; Leb je začel nabirati podpise rudar-
jev, ki so pripravljeni delati in ko je minil 
teden, so začeli marširati stavkokazi pod 
varstvom bajonetov v jame. Razume se, da 
je to poslabšalo situacijo. Družba je dobila 
pogum, vrgla je 38 delavcev na cesto, od-
povedala jim je stanovanje, da ustraši druge 
in v torek se je moralo konstatirati, da so 
koncesije, ki jih daje družba, malenkostne, 
da generalni pardon ne velja za tistih 38, ki 
so že odpuščeni, a ko se je delavcem pred-
lagalo, da se vendar povrnejo na delo, pa 
da se pripravijo za bodočnost, je delavstvo 
mirno, dostojno, brez hrupa, brez očitanj, 
glasovalo za predloženo resolucijo.

Morda so bili rudarji v zmoti tisto ne-
deljo, ko so glasovali za štrajk, akoravno so 
jim zaupniki predlagali, naj poskusijo najprvo 
svojo srečo pri poravnalnem uradu. Ali da-
nes so pokazali, da so res treznomisleči, za-
vedni delavci, katerih sploh ni mogoče pre-
magati. Na današnjem shodu so pokazali, ds 
so vedeli, kaj je boj, ko so ga začeli. Ne 
kadar začne štrajk, temveč kadar konča, se 
pokaže prava vrednost delavcev. In danes 
pravimo: Klobuk z glave pred trboveljskimi 
rudarji! ...

O zadnjih dnevih stavke je . poročati sle-
deče:

V petek so se zaupniki odpeljali na Du-
naj. Družba je izjavila, da je pripravljena, 
sprejeti jih, da pa odklanja vsako nadaljno 
koncesijo. Zaupniki se niso dali ustrašiti, 
temveč so vendar začeli pogajanja s central-
nim ravnateljem, ki je bil začetkoma jako 
trd, a je vendar v soboto še izjavil, da bi 
družba popustila delavcem, ki so v rudniških 
stanovanjih, stanarino, ki iznaša 3—4 krone 
na mesec, drugim pa bi dala isti znesek v 
gotovini. Sodrug Čohal je odgovoril v imena 
zaupnikov, da je važnejši od vseh drugih 
koncesij generalni pardon. Po dolgem poga-
janju je centralni direktor obljubil, da ne 
bode nihče več odpuščen, da pa družba tistim 
38 delavcem, ki jim je že odpovedano delo, 
ne sprejme na noben način nazaj. Uteme-
ljeval je to tako, da tisti delavci niso odpu-
ščeni radi stavke, temveč da jim je pravilno 
odpovedano in da je ravnateljstvo že davno 
nameravalo, storiti to. Delegatje so dokazo-
vali, da so med odpuščenimi večinoma taki 
delavci, ki nimajo ničesar opraviti z vod- 

Cesto, kadar je romal v svoj raj, je 
srečal zalega fanta, ki je gledal tako po-
nosno v svet. Ako je prišel, obiskujoč svoje 
bolnike, mimo mlina, ga je vselej slišal peti 
pri delu. Bil je Žagarjev Mihec, ki je ležal 
pred njim. Šele danes dopoldan ga je bil 
-opazil krepkega in zdravega, ko je skozi 
okno gledal svatovski sprevod. In s kakš-
nimi očmi ga je pogledovala tudi nevesta. 
Ako opazi celo kaplan tako zalega fanta, 
pač ni čudo, da ugaja tudi mlinarjevi Cenki. 
Bil je dosti lep in mlad za ljubezen, ali 
preveč siromašen je bil za poroko s Cenko. 
Ona je bila seveda zadovoljna z ljubeznijo. 
On pa je upal, da mu pomaga ljubezen 
tudi do mlina, kajti praktične misli je imel. 
Ali še bolj praktična je bila pač Cenka. Ko 
je izpoznala, da je nosila vrč ljubezni to-
liko časa k studencu, da je počil, ko je obču-
tila, da je mati, je bila njena prva skrb, da 
najde svojemu otroku očeta, ki je kaj in ki 
ima kaj. Njen ponos je bil večji kakor 
njena ljubezen. Nezakonskega otroka je ne 
bi bilo sram. Moj bog! Kaj takega-se zgodi



sivem stavke; nekateri med njimi so celo 
delovali, da ne bi bilo prišlo do stavke; tudi 
štirje delegati iudarske zadruge so med njinp. 
A centralni direktor je odgovarjal, da je to 
dokazovanje nepotiebno, ker niso odpuščeni 
radi starke, temveč zalo, ker so pazniki 
in uradniki izjavili, da ne delajo z 
njimi. Intriga je torej postala jasna. Da, na 
Dunaju so tudi trdili, da so oblasti sve-
tovale, naj se izpodi nekoliko delavcev iz 
dela. Nemogoče nam je kontrolirati, ali je 
ta trditev resnična. Ali če je, tedaj, je do-
ti čna oblast na nadopusten način poteptala 
objektivnost, ki jo jeddžna varovati v takem 
boju in v državnem zboru bode treba, od-
ločno govoriti o tem.

V soboto torej ni bilo mogoče, doseči 
sporazum. V nedeljo je dobil trboveljski rav-
natelj T eni scher nak g, da pride na’Du-
naj, a v ponedeljek se je nadaljevalo obrav-

navanje. Gospod Tentscher ni bil navzoč 
pri razpravi; to je vstkakor značilno', kajti 
lojalnost bi bila zahtevala, da se da zaup-
nikom priložnost, da gledajo ravno njemu v 
obličje. Ali nijmel g. Teutscher toliko poguma?

V ponedeljek je odšlo v Trbovljah nekaj 
več delavcev na delo, kakor v nedeljo. To-
liko uspeha so imele stavkokazne intrige iz 
Lebove tovarne. To pa je bilo odločilno. 
Kajti, ko so na Dunaju izvedeli, da se je šte-
vilo stavkokazov nekoliko povečalo — če-
ravno ne znatno — jim je narasel pogum. 
Centralni direktor je znižal svojo sobotno 
obljubo in je koncediral samo še eno krono 
pri stanovanju ter tiste koncesije, ki jih je 
družba naredila že ob začetku slavke, pa jih 
je pozneje deloma preklicala. O vsprejetju 
odpuščenih 38 delavcev ni hotel slišati ni-
česar. Ravnatelj Teutscher je c^lo zahte-
val, naj se odpusti še 50 drugih delavcev jn 
je prinesel že njih imenik seboj. A. centralni 
ravnatelj je obljubil, da tega ne stori, ker se 
je v soboto zavezal, da ne bode odpovedano 
nikomur več.

Zaupniki so še enkrat ponudili kompro-
mis: zavezali so se, uplivati na delavce, da 
se odpovedo tudi tisti kroni, ako sprejme 
družba rudarje, katerim je odpovedala. A 
ravno tega ni hotelo centralno ravnateljstvo 
na noben način.

Jasno je torej to: 1. Da je 38 delavcem 
odpovedano delo, tega so po izjavah central-
nega ravnateljstva krivi pazniki in uradniki.

2. Da se ni doseglo več, so krivi tisti, 
ki so fabricirali stavkokaze. Kajti od sobote 
do pondeljka je znižala družba svoje konce-
sije od 3—4 kron na eno krono.

Delegatje so se odpeljali z Dunaja z iz-
javo, da prepuste odločitev rudarjem samim.

Danes dopoludne je bila seja zastop-
nikov. Najprvo so poročali delegatje. -Zaup-
niki so se tedaj posvetovali, kaj naj se pri-
poroči delavstvu. Konstatiralo se je, da po-
ložaj pač ni obupen; kajti v celem revirju ni 
bilo več kakor 10 odstotkov stavkokazov, kar 
ni mnogo. Unija rudarjev je naznanila, da 
prizna stavko; za organiziraue rudarje bi 
bila torej zagotovljena podpora. Ali konsta- 
tirati je bilo treba tudi, da bi bil boj jako 
dolgotrajen, ako bi se hotelo nadaljevati 
stavko. Po poročilu zagorskih rudarjev, bi 
bili ondotni delavci pripravljeni, stopiti v 
stavko; ali v Labiniju, kjer je bila dispozicija 
enaka med delavci, so razmere sedaj take, 
da družba ne bi čutila hudih bolečin od on- 
dotne stavke. Razprave na Dunaju so poka-
zale, da bi bile neizogibne daljnje žrtve, ako 
bi se nadaljevalo stavko. Navzočnost velike 
množice orožnikov in vojaštva je breme za 
Trbovlje. Uvaževaje vse te razmere, so za-
upniki sklenili, priporočiti delavcem, naj 
sprejmejo malenkostne koncesije pa naj se 
povrnejo na delo, obenem pa naj se orga-
nizacija obrne do socialnodemokratičnih' po-
slancev, da posredujejo primernim potom pri 

poljedelskem ministrstvu, da se ovrže od-
poved 38 delavcem.

Popoldan ob 3. ur i je bil na Lesjakovem 
vrtu shod. Udeležba je bila ogromna. Tudi 
Hrastničani so prikorakali na shod.

Sodr. Linhart je poročal o obravnavah 
na Dunaju. Potem je sodrug E. Kristan 
pojasnil situacijo, ter je predložil sledečo 
resolucijo:

Dne 6. svečana 1906 v Trbovljah zbo-
rujoči rudarski shod sklene po poročilu svo-
jih zastopnikov, ki so obravnavali s trbo-
veljsko premogokopno družbo na Dunaju, 
sledeče:

Rudarji v Trbovljah, Hrastniku in na 
Ojstrem skenejo sprejeti delo dne 7. svečana 
na podlagi koncesij, ki jih je obljubila družba 
zastopnikom rudarjev, namreč:

1. Koncesije, ki jih je družba dovolila 
v svojem odgovoru z dne 20. januarja t. 1.

2. Znižanje stanarine za 1 krono na 
mesec, odnosno izplačanje tega zneska tistim 
rudarjem, ki nimajo rudniškega stanovanja.

Shod izjavlja, da smatra pač te konce-
sije za nezadostno, da pa v sedanjih razme-
rah ne smatra za primerno, nadaljevati stavko, 
temveč izjavljajo rudarji, da si pridrže ob-
novitev svojih opravičenih zahtev za poznejši 
čas. Obenem poziva shod trboveljske rudarje, 
da se pripravijo za bodočnost z okrepčanjem 
organizacije, ki je edino sredstvo delavcev v 
neizogibnem boju za zboljšanje svojih razmer. 
Obenem sklene shod, obrniti se do socialno- 
demokratične frakcije v državnem zboru, naj 
posreduje primernim potom, da poklicane in-
stance intervenirajo pri trboveljski premogo- 
kopni družbi, da prekliče odpust tistih ru-
darjev, ki jim je bilo odpovedano delo ob 
času stavke. Shod poziva, tudi družbo, naj 
se v tem oziru ne da zapeljevati do skraj-
nosti od elementov, ki jih vodi samo osebno 
in politično sovraštvo proti prizadetim de-
lavcem.

Končno izjavlja shod, da je v interesu 
družbe same, zboljšati položaj trboveljskih 
rudarjev in odstraniti kričeče nedostatke, ker 
je to edina pot, da izgine nezadovoljnost 
delavstva. Rudarji pa naglašajo, da se bodo 
borili za svoje pravice slej ko prej nevstrašno 
ter nalagajo vsakemu posamezniku Za dolž-
nost, z vso odločnostjo delovati za učvrstitev 
organizacije. Z ogorčenjem pa obsoja shod 
ravnanje stavkokaznega pazniškega društva, ki 
je pokazalo, da mu je namen in smoter, de-
lovati proti interesom delavstva v korist ka-
pitalizma.

To resolucijo je shod sprejel z vsemi 
proti enemu glasu.

Shod se je izvršil tako mirno, tako do-
stojno, kakor da se viši z najnavadnejšim 
dnevnim redom v času popolnega miru. Da-
nes so trboveljsko - hrastniški rudarji naredili 
izpit zrelosti z odliko.

♦ * ♦ .

Buržoazno časopisje je poročalo potem o 
koncu stavke. Seveda po svoje. «Delavci niso 
dosegli ničesar; poraženi so» — v tem tonu 
se piše. Ali če se ne oziramo na zares ma-
lenkostne materialne pridobitve, moramo 
vendar reči resnici na ljubo: Rudarji so do-
segli nekaj velikega. Njih disciplina se je po-
kazala v najsvetejši luči; to je prvo in tega 
tudi ravnateljstvo ne more prezreti. Pokazala 
se je ta disciplina ob času stavke, ko je sto 
reči provociralo rudarje, pa so vendar ostali 
ves čas miini in niso .dali oboroženi sili no-
bene priložnosti, da rabi puške in bajonete. 
Na kakšnem glasu je bilo nekdaj to Trbovlje! 
«Sami pijanci! Razgrajači! Vsak hip pretep 
in poboj!» — tako se je .govorilo. In kaj je 
naredilo nekaj let socialnodemokratična orga-
nizacija iz teh Trbovelj! Kaj se je vse sto-
rilo proti delavcem v tem štrajku, pa vendar 
je vladal ves čas tako vzoren red, da ga je 
občudovati. Ali verjame kdo, da se bode 
moglo s takim delavstvom poslej tako grdo 
ravnati, kakor se je ravnalo doslej ?
j; /n.r.ikaj so trboveljski rudarji še prido-

bili? Izpoznali so svoje sovražnike. Sedaj 
vedo, koga se morajo varovati in kje morajo 
najprej narediti red.

«Slovenec» je pa tudi pisal: «Pazniško 
društvo je zmagalo.» To je beseda, ki jo je 
treba pribiti. Lažnjiva je seveda v tem smislu ; 
\

kajti trboveljski rudarji niso premagani. Pre-
trgali so boj. ali to ni poraz. Z bojišča niso» 
šli, kakor tepena truma; na delo niso lezli 
posamezno, proseči milosti; niso se plazili v 
jame, kakor sive podgane. Ponosno so se 
vrnili na delo in s povzdignjenimi glavami 
hodijo lahko po mestu — briz varstva ba-
jonetov.

Ali «Slovenčeve» besede se vendar ne- 
sme pozabiti. Katoliško glasilo jih imenuje- 
premagane in pravi, da je pazniško društvo 
zmagalo. Dobro: Ako je to zmaga, tedaj 
vprašamo, komu koristi in komu škoduje? 
Ako so rudarji premagani, je to njim na 
škodo, izkoriščevalni družbi na korisl. Po 
lastnem priznanju krščanskega glasila je torej 
izvrševalo trboveljsko pazniško društvo službo 
kapitalistične družbe proti svojim lastr im de-
lavskim tevarišem. Efialtovo službo to-
rej! Rudaiji so to vedeli,-že ko je g. Leb> 
začel nabirati podpise stavkokazov. Vedeli so 
to, ko so lezle prve podgane v jamo. Ali’ 
sedaj priznava to «Slovence» in to si bodo- 
rudarji zapomnili.

Saj še ni vsth dni konec. Saj je de-
lavcem dobro znano, da bode treba še mnogo-
boja do končne zmage. In še z večjo vnemo 
kakor doslej bodo včvrščevali svojo organi-
zacijo, da se pripravijo za bodoče btfje, ka-
terim se delavstvo ne izogne. In v svoji or-
ganizaciji imajo jamstvo bodoče zmage. Alf 
tisti, ki so jih v sedanjem boju izdajali, ki 
pa bodo vendar radi vzeli borno krono;, ka-
tero so priborili zavedni rudarji, se bodo 
z žalostjo spominjali tistega dneva, ko’ je ka-
toliški «Slovenec» dejal, da so oni zmagali 
nad tovariši, bojujočimi se za pravico. Im 
morda pride tisti dan prej, kakor mislijo iz-
dajalci.

Shodi.
Trbovlje. V nedeljo, dne 11. t. m. je 

bil na Leljakovem vrtu dobro obiskan javen 
shod. Izpregovoril je nekoliko besed Linhart, 
potem je govoril E. Kristan obširno o or-
ganizaciji. Tisti, ki so mislili, da bode prazno- 
govoričenje o zmagi podpornikov ustrašilo 
trboveljske socialiste, so se grdo zmotili.. 
Nihče v Trbovljah ne misli, da bi bili po-
raženi, a v resnici bi bili šele tedaj prema-
gani, ako bi izgubili pogum. Tega pa klepe-
tavi nasprotniki ne bodo doživeli. Še z večjo 
vnemo bodo trboveljski rudarji izpopolnili 
svojo organizacijo, da povečajo svojo moč.

Hrastnik. V nedeljo, ob 4. uri popoldan: 
je bil tukaj javen shod, na katerem sta go-
vorila sodruga Kristan in Šoln. Govorilo 
se je o strokovni in o politični organizaciji.. 
Kar je bilo v tem oziru odslej zamujeno^ 
bode kmalu storjeno, flrastniški rudarji še-
ne vdajo.

V Sv. Petru na Krasu je bil dne 29.. 
januarja prav dobro obiskan železničarski' 
shod, na katerem je govoril sodrug Kopač. 
Tukajšni železničarji so v zadnjem času 
dobro učvrstili svojo organizacijo, posebno de-
lavci iz kurilnice in tudi na reški železnici 
se organizirajo. Le, kar je višjih, korakajo na 
Krasu bolj počasi in pa tisti, ki bi radi 
avanzirali, pa se boje.

Gospodarski pregled.
Nabrežinske delavske zadruge so imele 

dne 28. januarja občni zbor. Iz poročila je 
razvidno, da zadruga lepo napreduje, a da 
so ravno v Nabrežini tla, kjer bi lahko za-
družništvo še vse bolj vzcvetelo na korist 
delavcev, od katerih je pričakovati, da se 
bodo bolj živahno oprijeli dela za svoje za-
druge. Od 20. novembra 1904 do 30. de-
cembra 1905 je bil skupni promet zadrug 
73.451’55 K ; dohodki so iznašali 37.083’57 K, 
izdatki pa 36.367’98 K. Prvi sklepi zadružnih 
računov bodo po dovršenem občnem zboru 
30. junija 1906.



Dopisi.
Velika Pristava pri Sv. Petru. Čuden 

zakon bole v kratkem na Krasu: Sv. Jožef 
vzame Marijo za ženo. Dvakrat sta že okli-
cana in tretjič bode veselo. Naredil pa je to 
šentmihelski kaplan — slava mu ! Tudi tukaj 
je namreč neka Marijina družba, ki prireja 
tudi veselice na katoliški podlagi. Tako je 
bilo v nedeljo popoldan.. Na takih veselicah 
preoblečejo ljudi kakor na maškaradi, morda 
Zato ker je predpust. In tako je naredil 
kaplan fanta iz Velike Pristave za sv. Jožefa, 
dekle iz Nadanjega Sela pa za Mater božjo. 
'Ter pa sta ženin in nevesta in tako bodemo 
imeli pri nas poroko sv. Jožefa z Marijo. Ve-
selo bode, kakor po navadi na svatbah; le 
da ne bi bilo preveselo. Kaj menite, g. kaplan?

Iz stranke.
Proti uredništvu „Slovenca“ je sodrug 

Miha G obal vložil tožbo. Kakor je pri po-
božnem listu že stara navada, je tudi ob pri-
liki zadnje stavke v Trbovljah skušal oblatiti 
razne sodruge, izpodkopati zaupanje delavcev 
do njih, na ta način povzročiti prepire^, na-
pade, neslogo in tako omajati moč delavstva, 
iti je v času boja najbolj potrebna. Na so- 
■druga G obal a imajo klerikalci že davno 
piko; vsled njegovega neutrudljivega dela je 
Zagorje popolnoma izgubljeno za klerikalizem. 
Najsrditejši popovski agitatorji niso mogli 
zatreti socializma v Zagorju in rešiti rim-
skega mračnjaštva. Vsi misjoni, vsi škofovi 
obiski so bili zaman; delavstvo v Z Igorju 
je socialno demokratično in stranka je tam 
utrjena, ker sodelavci zavedni. Ako bi pri 
«Slovencu» razumeli take reči, bi si prihra-
nili trud, ki ga rabijo, da bi zasejal; svoj 
strup med zagorske rudarje. Ali ker jim je 
zavednost tuj pojem, mislijo, da bi dosegli 
svoj namen, ako bi mogli omajati tla pod 
posameznimi osebami. «Ge bi le mogli nakak 
način podkopati zaupanje do tega Gobala!» 
si mislijo; «tedaj bi bilo zopet ložje delo v 

-Zagorju». Zato porabijo zlasti vsak čas, ko 
je ljudstvo nekoliko bolj razburjeno, da za-
nesejo svojo nečisto politikof Ko je izbruh-
nila stavka v Trbovljah, se jim je zdela pri-
ložnost posebno krasna. «Slovenec» jo je 
takoj porabil pa je pisaril take infamije o 
sodrugu Gobalu, da bi res lahko oglodal za-
upanje, ki ga imajo delavci do njega. Kajti 
«Slovenec» je «krščanski» list; njegov odgo-
vorni urednik je duhovnik tiste cerkve, ki 
trdi, da jo je ustanovil Jezus Kristus. Sin 
nazarenskega mizarja sicer ni učil, ogovarjati 
in obrekovati ljudi; laž je sicer greh tudi po 
katoliških naukih. Ali kadar je treba napasti 
socialnega demokrata, tedaj je tem modernim 
krščanom vse krščanstvo Hekuba in vsako 
sredstvo je dobro, ako se more škodovati 
političnemu naspiotniku. Odgovorni urednik 
«Slovenca» g. Žitnik je poslanec in imum. 
Ali izmuznil se vendar ne bode. Praksa dr-
žavnega^ zbora pokazuje. da pri žalitvah tudi 
poslanec ne uide lahko roki pravice. In «Slo-
venec» ima že toliko na svoji krščanski duši, 
da je cas, prijeti ga enkrat in potegniti ga 
na odgovornost. Morda se tako s časom 
vendar nauči, da je treba premisliti, preden 
se kaj napiše za javnost.

Sodruga Karla Linharta so oni teden a re- 
tovali orožniki v Trbovljah ter so ga izročili 
deželnemu sodišču v Ljubljani. Nasprotniki 
so slastno pograbili ta slučaj, ki bi po njih 
'umenju lahko škodoval socialni demokraciji. 
«Slovenec» je že ob času stavke škodoželjno 
pisal, da preti Linhartu zapor; «Slov. Narod* 
cen čari po liberalni šegi o «osrečevalcih» 
ljudstva. Mi pa smo popolnoma mirni. Kajti 
pred vsem nima aretacija Linharta prav nič 
opraviti ne s stranko, ne s strokovno orga-
nizacijo. Nadalje pa tudi mislimo, kolikor 
smo poučeni o stvari, da zapor ne bode 
dolgotrajen. Dolži se baje Linharta, da je 
zanetil požar v prodajalnici ljubljanskega kon-
zumnega društva. Kakor nam je znano, ni 
bil Linhart pri usodi tega društva nič anga-

žiran; neumevno bi bilo torej, kakšen interes 
naj bi ga bil vodil, da zažge prodajalnico. 
Takrat, ko je bil — sicer neznaten požar — 
v konsumnem društvu, je bila pač kakor v 
vsakem takem . slučaju oblastni komisija na 
licu mesta, a ničesar nismo čali, da bi bila 
imela kak sum, da je kdo nalašč povzročil 
ogenj. Dandanes pač izvedenci kmalu konsta- 
tirajo, ali je jfckrivil požar slučaj, ali pa 
zlobna roka. Človek, ki čita časopise in je 
količkaj zasledoval sodnijske obravnave, mora 
biti blazen, ako poskuša zanetiti požar, misleč, 
da se ne bode zasledilo uzroka. Obdolžitev 
torej pač nima močne podlago. Zdi se nam, 
da je njen vir iskati, bodisi v kakem nespo-
razumu, ali pa v želji za maščevanjem. Pa 
bodi tako ali tako; slučaj ni tako kompli-
ciran, da ne bi bilo upati pojasnila od sod- 
nijske preiskave, ki je menda pač že uve-
dena Stranke pa sploh ne tangira ta stvar. 
— V soboto je bila preiskava proti Lin -
hartu ustavljena ter so ga takoj izpu-
stili iz preiskovalnega zapora. Vredno je 
omeniti, da ga je gnalo v zapor osem orož-
nikov in policajev! Pač mora biti strah pred 
socialisti sila velik.

Umetnost in književnost.
Slovensko gledališče. V soboto je bil 

zopet novitet: «Mali lord», igrokaz v treh 
dejanjih;’ spisal Godgson Burnett, poslo-
venila M. G. — Kaj pa je tebe treba bilo? 
Novela na odru. Ena tistih sladkih novel, v 
katerih postane idealen otrok vkljub intrigam 
podlih hudolcev grof in bogataš. Nerealistična 
in — nedramatična reč. «Hosenrolle» ma-
lega lorda, ki j i mislil, da postane nekoč 
predsednik Amerike, a niti v sanjah ni pri-
čakoval take nesreče, da postane lord, menda 
ni zadosten razlog za uprizoritev takih brez- 
pomembnosti. Škoda za čas, škoda za trud. 
Tukaj se je namreč res opazilo, da so se 
igralci, ki so imeli zadnji čas dosti študirati, 
pošteno trudili. Morda tudi to nekoliko po-
jasnjuje, da nekatere druge predstave, ki so 
se nam zdele pa bolj, važne, niso bile tako 
dobre. Sestava repertoarja je pri nas pač 
čudna. Dolge tedne nič, potem pa kar no-
vitet za novitetom. Ni čuda, ako tedaj ravno 
take stvari niso gladke, ki bi želeli, da se 
jim posveti največ zanimanja. «Mali lord», 
ki ga prav nič ne bi pogrešali, ako ne bi 
bil prišei nikoli na naš oder, je bil prav 
dobro insceniran in igralce bi to pot lahko 
hvalili kar po vrsti. Žal, da tudi z najboljšo 
vprizoritvijo in igro ni mogoče iz izmišljene 
pripovesti za višjo dekliško šolo narediti 
drame. Je že res. da so igrali Burnettovo 
plitko gracioznost tudi na Dunaju; ali Dunaj 
danes ni več vzor za gledališča. Tudi tam je 
treba izbirati. Reči se pa tudi ne more, da 
ni boljših modernih dramatičnih stvari, kakor 
so male Dorrit. pa mali lordi. — Igralce bi 
lahko kar prepisali z gledališkega listka. Go-
spodična S pur m a je bila jako dobra lju-
beča, na eni strani jokavo nežna, na drugi 
nesebično hrabra mati; g03p. K rej s o v a pa 
jako simpatičen njujorški poba in posili-lord. 
Gospa Danilova je imela ulogo zoprne 
pustolovke, na kateri ni nič intresantnega; 
naredila je iz svoje vloge, kar se je pač dalo. 
Tudi gospodična Kočevarjeva, je bila prav 
simpatična v svojih hlačicah; morda bi bilo 
dobro, da si ji posveti nekaj več pozornosti, 
kakor‘opažamo. Gospod Dobrovolny je 
igral starega bolnega in trdosrčnega lorda — 
jako znana figura! — ki je proti svoji volji 
naenkrat dobrodelen. Tudi on je storil, ko-
likor je le avtor dovolil. Elegantno je na-
stopil g. Dragutinovič kot odvetnik. Go-
spoda Danilo in Verovšek sta imela pre- 
bedasti ulogi; beda lahko zelo potlači člo-
veka, ali v take prikazni, kakor je ta najem-
nik na grofov^ pristavi, ne verujemo; in 
ameriški trgovci tudi niso tako neumni, ka-
kor jih slika Burnett. Pisateljevim zahtevam 
sta oba igralca zadostila, za njegove grehe 
pa nista odgovorna. — Vsebino «igrokaza» 
pripovedovati ni vredno. —an.

Najnovejše vesti.
Dunaj, 14. svečana. Včerajšnja seja dr-

žavnega zbora je bila popolnoma izpolnjena 
z dvemi nujnimi predlogi. Poslanec Pitacco 
(Italijan) je podal prvega glede znane vladne 
naredbe, s katero so tržaški občini odvzeti 
posli' prenesenega delokroga. Vodja ministr-
stva za notranje zadeve je kratko odgovarjal, 
da je bila naredba z avstrijskega stališča po-
trebna. Potem je govorilo še nekaj govor-
nikov. Predlog je bil olklonjen z vsemi proti 
22 glasovom. Poslanec Stein (Vsenemec) je 
tedij utemeljeval svoj nujni predlog glede 
razrešenja vojaške skupno iti avstro-ogrske. 
Debata je bila burna. Stein je utemeljeval 
svoj predlog s tem, da je zmerjel vse stranke. 
Berger je provociral popolnoma neuteme-
ljen konflikt s podpredsednikom Žačkom; 
grof Sternberg je psoval še bolj robato, 
kakor ponavadi; napadal je cesarja osebno 
na tak način, da bi moral razburiti najradi-
kalnejšega republikanca. Zašel je celo tako 
daleč, da je očital cesarju njegovo starost in 
je skoro neprikrito izrazil željo, da bi se 
vladar kmalu umaknil iz sveta. Predsednik 
ga je klical na red. Ministrski pred-
sednik je ogorčeno protestiral proti Stern- 
bergovemu tonu in je potem dejal, da so 
Vsenemci podali svoj nujni predlog le zato, 
da bi naredili nove zapreke volilni reformi. 
Sedaj so zopet Vsenemci burna protestirali 
in so celo trdili, da so pristaši splošne vo-
lilne pravice. Grof Gautsch je izjavil, da 
se ne’ da ustrašiti z nobenim sredstvom, 
temveč predloži na vsak način osnovo vo-
lilne reforme. — S tein o v predlog je bil s 
117 proti 25 glasovom odklonjen.

Danes se je zopet razpravljalo o nujnem 
predlogu Vsenemcev. Stein je zahteval, 
naj ministrski predsednik predloži zakon, ki 
dovoli1 vladi sredstva za doneske k avstro- 
ogrskim skupnim izdatkom, ali pa naj demi- 
sionira. — Baron Gautsch je odgovarjal, 
da poda tak zakonski načrt, kakor je ob-
ljubil že 28. novembra, da pa sedaj noče za- 
vlačiti volilne reforme. Vsenemci, zlasti Berger 
in Stein so .zopet silno bučali; Stein je 
zmerjal Gautšcha s šuftom. Steinov predlog 
je bil odklonjen.

Dunaj. Vlada predloži načrti volilne 
reforme v pondeljek, dne 19.,t. m. v par-
lamentu. Osnovo bodeta obširno utemeljevala 
ministrski predsednik baron Gautsch in mi-
nister za notranje zadeve grof B y 1 a n d t - 
R h e i d t.

Budimpešta, 14. svečana. Ministrski pred-
sednik baron F ej er vary je bil včeraj po-
poldan poldrugo uro pri vladarju na avdienci 
in ostane na Dunaju.

V dobro poučenih krogih se zatrjuje, 
da bode ogrski državni zbor razpuščen tisti 
dan, ko predloži avstrijska vlada parlamentu 
volilno reformo, torej v pondeljek 19. t. m.

Atene, 14. svečana. Predvčerajšnja seja 
zbornice je trajala do 2. ure zjutraj.- Na 
dnevnem redu je bilo tretje čitanje zakona, 
ki izključuje vojaške osebe iz parlamenta. 
(Sedaj se na Grškem lahko voli tudi vojake 
v zbornico; nekateri aktivni časniki so po-
slanci.) Vojaki so energično obstruirali, 
da bi preprečili ta zakon. Končno je vstal 
ministrski predsednik Theotokis in je za-
hteval z ozirom na sredstva, ki jih rabijo 
vojaki, hoteči preprečiti večino o izvedbi nje-
nega programa, naj se zaključi sejo. Ve-
čina je glasno odobravala in je zahtevala, 
naj se razpusti zbornico. Ministrski predsednik 
bode od vladarja zahteval dovoljenje za raz-
pustitev parlamenta, ker mu ni mogoče vla-
dati s sedanjo zbornico. Ako bi vladar od-
klonil to zahtevo, hoče Teotokis demi- 
sionirati.

Pariz, 14. svečana. Včeraj je zbornica 
nadaljevala razpravo o zakonu glede starost-
nega'zavarovanj a delavcev in je spre-
jela določbo, da velja zakon tudi za po-
ljedelske delavce.



Raznoterosti.
Velika nesreča v cerkvi. V pek k.

t. m., se je zgodila v cerkvi v starem Lerchen- 
feldu na Dunaju grozna nesreča. Popoldan 
od 4. uri je bila tam pridiga za otroke. Du-
hovniki so razdali tiskana vabila in kateheti 
ter nune so pripeljale veliko množico otrok. 
Pridiga je bila taka, da je silno delovala na 
živre poslušalcev in mnogo otrok je že želelo, 
da bi kmalu prišli iz mračne cerkve na prosto. 
Ravno, ko so ljudje poklekovali za blago-lov. 
se je zgrudilo devetnajstletno dekle, ki. je 
klečalo blizu oltarja, na tla in začel jo je 
lomiti krč. Ljudstvo se je ustrašilo. Nastala 
je silna razburjenost. Pomirjevalne besede 
niso nič zalegle. Slišalo se je vse mogoče 
kliče: «Besen pes!» «Ogenj!» «Pomoč!» Ne-
kateri so bili kakor v religiozni blaznosti, pa 
kričali: «Hudič! Satan! Gospod, usmili se! 
Ven! Ven!» Vse je začelo tiščati ven. Od-
prta so bila samo ena vrata, dasiravno 
ima cerkev pet izhodov. Nastala je grozna 
stiska,, boj za pot, mnogo ljudi je padlo na 
tla, drugi so jih pohodili. Morali so pokli-, 
cati reševalno družbo in kmalu se je izve-
delo, da je bil en otrok mrtev, štirje otroci 
so bili na smrt poškodovani, 36 otrok pa je 
dobilo dosti težke poškodbe. Tako grozno 
je končala ta pridiga za otroke. Zdi'se nam, 
da bi bil res že čas, da se enkrat pokaže 
zobe tudi cerkvi. Misijoni za otroke to 
je sploh iznajdba, ki je pameten človek ne 
razume. Da bi otroci razumeli fanatične be-
sede, ki se jih sliši pri takih priložnostih,: je 
nemogoče. Pač pa tisti fanatizem razburja 
otroške živce in draži njih fantazijo. Kakor 
se ne pošilja otrok v množicah na druge 
kraje, kjer je nevarnost, tako .jih pametni 
starši tudi ne bi smeli pošiljati k nevarnim 
■pridigam v nevarne cerkve.
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Skrb vsake gospo-
dinje je posvečena 
družinski blaginji!

ANA Kathreinerjeva 
Kneippova 
sladna kava

je po Kathreinerjevem načinu svo-
jega proizvajanja okusna, zdravju 
v prospeh in poceni, ima torej neprecen-
ljive prednosti za vsako gospodinjstvo.!

Poudarjajte pri nakupovanju 
izrečno ime Kathreiner in zahte-
vajte le izvirne zavoje z varst- 

) veno znamko župnik Kneipp.

Vabilo
k

rei v

t

Podpisana naznanjata, da sta pre-
vzela 21. januarja t. 1. zgoraj omenjena 
prostore.

Poslovanje je popolnoma 
reorganizirano.

Dvigalo, kopelji, električna razsvetljava^ 
najtočnejša postrežba, izvrstna kuhinja^ 

izbrana vina.
Za mnogobrojni obisk se priporočata

Počkaj & Kogl.

berite in širite svoj list 
„.Rd. prapor“!

ne manjka v nobeni

Listnica uredništva.
L. L. Trb.: 1. Kdor hoče izstopiti iz cerkve, mora 

10 intmeno ali pa pismeno naznaniti politični oblasti 
prve instance. Župniku ni treba naznanjati tega. To je 
naloga politične oblasti. Ako je to Vaša lastna volja, 
Vam duhovnik ne more in ne sme braniti. V nazna-
nilu je treba povedati ime. kje in kdaj ste rojeni, ter 
kje ste krščeni. Ako nočete vstopiti v dru o cerkev, 
Vas tudi na to ne more siliti nihče.' Preganjati Vas ne 
sme nihče zaradi izstopa. 2. Seve a; ako hoče tudi 
žena izstopiti, je treba tudi to naznaniti ravno tnko.
— Učitelj na Goriškem: «Freie Schuie» je društvo, 
stoječe izven strank. Imate'prav, da bi bilo kaj takega 
tudi pri nas potrebno. Ali pa upate, da bi imeli naši 
liberalci dosti poguma in dosti delavnosti za to? Da 
služi družba sv. Cirila in Metoda klerikalizmu, smo že 
sami večkrat naglašali. Za take reči so liberalci gluhi.
— Gorenjec: Radi Vam ver.jemo vse, kar pišete,
toda anonimni dopi i gredo brez usmiljenja v koš in 
brez izjeme. — Epikbet: Zakaj se jezite? Da lažejo 
in obrekujejo, kjer morejo, je stara stvar. Ako bi se 
lahko zanašali na svojo notranjo moč, jim ne bi bil-» 
treba takih sredstev. — Ant. B.: Okrajnemu glavarstvu. 
Tri dDi. — A. B. C. TrbovljeČe je re=, da podganp 
prenašajo kugo? To je res. Tudiako podgana ugrizne, 
postane lahko nevarno. Da podgana lahko'pokvari člo-
veku tek? I, kajpada. Da se jih prav lahko dresira, se 

je pa pokazalo.______________________________
Nepričakovano hitro se je vobče priljubil 

«Ivana Hofta kandol kakao». ki se j« pričel razpeča-
vat) pred nekaj meseci zaradi svojih velikih prednost, 
ki so v tem, da ima najtmejši ukus in nejfinejšo 
aromo ter se lahko prebavlja. Od vseh vrst kakao 
ima kandol kakao najmanj tolšče in je zarodi tegi 
najbolj prebaven. Pivci čokolade in kave se ne bodo 
kesali, ako poizkusijo kandol kak.'o.

• M’ 

t • ■

občnega konsumnega društva 
v Zagorju

ki se vrši
dne 25. svečana t. L ob 2. uri popoldne

v gostilni g. Antona Jana.

Dnevni red:

1. Čitanje zapisnika zadnjega občnega 
zbora.
0 2. Računsko poročilo.

3. Poročilo nadzornišlva.
4. Sklepanje o čistem dobičku.
5.. Poročilo zveznega preglednika.
6. Pristop k velenakupni družbi.
7. Predlogi in interpelacije.

.... ■ -;Ui' '-i • . ■
Za nadzorništvo:

Jakob Strajner. Jakob Zajko.

i
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vuuiuyi, vuiuiui,
„Rdeči prapor“ naj

delavski hiši.
„Rdeči prapor“ naj

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogr. kraje:: 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2'72. 
za četrt leta K 1’36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2’98, za. 
četrt leta I< 1'49. — Za Ameriko: za celo» 

c.leto K 7-28.
Posamezne številke stanejo 10 vin.

ne manjka v nobeni,

IlhlwiiÜ ie v sadečih tobakarnah «Rdečk 
illJljflin prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
F ranzot, državni kolodvor, Sp. Šiška..
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kuser, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
S v a t e k. Gla vni trg.
Sesa rk, Šelenburgove ulice.
V e 1 k a v r h,- Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču..

!
Lavrenčič, Piazza Caserma.

B

0

Krebelj Peter, Kapucinske ulice L
□ ,, > ,i v .,

o

Ricardo Camera, Corso 16.

Zaloga in tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijab, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in fraiiko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brocl 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

Kavarna
if

____________________

| „CJotorje
se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na 
polago so vsi važni in 

?! venski, italijanski in nemški 
I listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

preje „Tedesco“
SO- 

raz- 
slo-

t

Prva kooperativistično ure-
jena 

gostilna 
v ulici S. Giovanni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

M?

e

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Naročnina, znaša: Za avstro-ogrsie kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2 72 K, za četrt leta 1'36 K. — Zn Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1 49 K. — Za Ameriko za celo leio 7 28 K. — Po-
samezne ‘številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 8. V Ljubljani, dne 23. februarja 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:
Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana.
Židovske alice štev. 5/1.

Slovenska politika.
V raznih časopisih čitamo včasi razmo- 

trivanja, kakšna bodi slovenska politika. Ve-
činoma imajo taki članki eno napako: Izha-
jajo namreč od jnnenja, da je politika stvar 
zase, z laslnimi cilji, z lastnimi sredstvi. To 
plitvo mnenje je krivo, da se uganja pri nas 
nekako «visoko» politiko, pri kateri političarji 
sami ne vedo, kaj pravzaprav hočejo. Oče te 
meglene politike je idealizem brez krvi in 
mesa, vsled tega nezmožen za plodnost. Kerl 
sanjavi lov za «ideali» ne more doseči no-
benih stvarnih ciljev, sledi takemu idealizmu !
pesimizem najslabše vrste: Jokav, siten, kve- 
rulanten. zdražljiv. In ker se vendar ne more 
živeti v oblak h od idealogije, se postavlja 
na mesto skupnega realnega cilja, katerega 
ni, lastne egoistične in stvarna politika se 
razdrobi.

Najjasneje pokažuje to pri nas liberalna 
stranka. Liberalizem na Slovenskem m bil 
druzega, kakor reakcija proti klerikalizmu. 
Bil je negativen, ne pa pozitiven. Dolgo 
časa je bil vsled tega sploh brez programa. 
Ko se je liberalna stranka leta 1894 orga-
nizirala, je bilo na njeni liberalni juhi preveč 
klerikalnih ocvirkov, a kar je bilo res na-

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.
Čim hladnejšega se je kazal, tem višje 

je plamtela njena vroča ljubezen in danes 
na plesu se je privila mlada žena čvrsto ob 
zalega fanta in nežno mu je gledala v ža-
lostne oči.

Sedaj leži to močno deblo uničeno na 
mizi; blisek golega noža ga je zadel. Od 
solnca ogorelo lice je tako bledo, kakor 
obraz neveste, ki sedi gori v svatovski sobi 
nepremično poleg svojega ženina.

Blag stoji kaplan pred težko dohajajo-
čim fantom; nežno mu je pogladil rujave 
kodre s čela in mu je položil roko na glavo. 
Še bližje pa je stala smrt, ki je iztegovala 
svojo roko po fantovem srcu. 

prednjaškega, je prezrlo, da mora imeti po-
litika trdna tla in da mora biti njen vir de-
janska potreba. Politične stranke imajo na-
logo in namen, zastopati ter pospeševati 
interese. Liberalna stranka pa ni vedela, 
čegave interese naj zastopa. Hotela je sesta-
viti program za celi narod. To je na papirju 
jako lepo, v stvarnem življenju pa je to ne-
mogoče, ker narod ni skupin^ enakih ljudi z 
enakimi težavami in težnjami, temveč sestoji 
iz različnih razredov, ki imajo različne in v 
marsičem zelo nasprotne interese. Podjetnik 
in delavec, trgovec in konzument, mestni 
prebivalec in kmet, špekulant in uradnik, 
veleindustrialec in mali obrtnik, veleposest-
nik in mali kmet, duhovnik in učitelj — 
kako naj se vse to združi v skupino, ki bi 
se lahko solidarno bojevala za en smoter?

Ako bi bil idealizem tako močan, da bi 
lahko zatrl vse stvarne nagibe egoizma, tedaj 
bi bilo mogoče, da bi vsi dejali: Sedanje 
razmere nas razdružujejo, s tem nas slabe in 
uničujejo; zapostavimo torej vsako separa-
tistično stremljenje, pa se združimo v edini
narnen. da vstvarimo take razmere, ki nam 
omogočijo skupno življenje in skupno delo-
vanje, ki nam daje en cilj, ki nas narede 
enake.

O tem so sanjarili socialistični utopisti. 
Ali ker je stvarnost močnejša od vsake ide-
ologije, je bil njih nauk neploden in zma-
gala je politika interesov: Razredni boj. Kjer 
so razmere res napredne, so politične stranke 
razredne organizacije. Tukaj kapita-
listična. tam delavska politika; tukaj vele-
posestniška, tam agrarno-socialna. Te jav-
nosti pri nas še ni in zato stagnira slovenska 
politika, zato propada liberalna stranka, zato

Ali ne zija z votlimi očmi na nož, ki 
je porinjen do ročaja v prsi? Ali se ne 
smeje porogljivo: „Ta je moj! Na vaših 
svatbah mi je vedno dovoljen en ples, dru-
gače ne bi bilo ženitovanje dosti lepo.“

Kaplan pa moli:
„Si adhuc vivis, ego te absolvo a pec- 

catis tuis in nomine Patri et filii et spiritus 
sancti, amen.“

To je bila splošna odveza, odpuščenje 
vseh grehov, ravno tako uspešno, kakor da 
se je najmanjših in največjih izpovedal po-
samezno — ako umirajoči ni več zmožen 
izpovedi, a še živi.

Potem je nagovoril najbližjega kmeta: 
„Pojdite hitro k cerkovniku, naj mi pri-

nese iz cerkve sveto olje za bolnike.“
Nagovorjeni kmet je pogledal drugega, 

ta zopet drugega, ali nihče se ni ganil. V 
tem je pohitela natakarica proč z besedami: 
„Rajši grem sama k cerkovniku.“ In že je 
izginila.

se tudi med «mladimi» ne izjasni nič. Iz 
«Našega Lista» n. pr. še do danes ni posneti, 
kaj pravzaprav hoče. Tudi, kar se giblje okoli 
njega, je večinoma samo negacija, reakcija 
proti dosedanjemu neplodnemu liberalizmu. 
Tudi tam se govori mnogo o «slovenskem 
narodu» in tudi tam ge prezira, da ni samo 
slovenskih kapitalistov, ne samo slovenskih 
proletarcev. In dokler si ne bodo na jasnem, 
čegave interese hočejo zastopati, ne bodo 
ustvarili ničesar.

Politična organizacija na podlagi raz-
rednih interesov je prvi pogoj, da se omo-
goči tudi «slovensko politiko». Kajti skupno 
delo je pač mogoče, ali le tedaj, kadar je 
javnost v vseh rečeh. Razna kulturna vpra-
šanja bi tudi pri nas lahko združila velike 
skupine; posebno velja to za šolstvo, za li-
teraturo, za umetnost. Boj nasprotnih inte-
resov, kjer so res nasprotja j ne izključuje 
zveze tam, kjer velja skupna korist. To pride 
zlasti v poštev v boju zoper klerikalizem. 
Vsaka «narodna» politika — v plemenitem, 
ne šovinističnem smislu — mora biti proti-
klerikalna. Pri nas pa je klerikalizem danes 
nepreporno še naj večja moč, čeravno se 
lahko vidi, da je izgubil že mnogo pristašev, 
da je v njegovem lastnem taboru že mnogo 
nesloge, ker tudi tam interesi niso enaki, in 
da omejuje napredujoča kultura njegovo po-
zicijo po vsem svetu,, bolj in bolj. A na Slo-
venskem je boj proti klerikalizmu nekoncen- 
tričen in ostane tak, dokler ne bode proti-
klerikalno meščanstvo politično moderno or-
ganizirano.

Kdaj se to zgodi?

Herzog je odprl okno. Svež dih noč-
nega zraka je zapihalo v sobo ter je izgnal 
vroči, soparni dim skozi vrata v vežo.

Celo mračna, zakajena petrolejska sve-
tilka je zaplapolala svetleje in kaplanu se 
je zazdelo, da se je Mihovo lice malce po-
barvalo. Vzel je eno serviet, ki so ležale 
okrog, nalil je na njo vode iz steklenice in 
je položil mrzli obkladek Mihi na čelo. Niti 
očesa ni odvrnil od lica nezavestnega. Njegov 
pogled je bil tako čvrst, kakor bi hotel reči: 
„Zbudi se, zapovedujem ti. Jaz, duhovnik, 
sem tukaj, da ti pomagam v smrtni uri.“

In ko je tedaj obraz ranjenca nalahko 
zadrhtel, je bilo res, kakor da hoče zbrati 
umirajoče telo zadnje moči, da sluša duhov-
nikovo zapoved.

„Miha, jaz sem tukaj. Duhovni gospod 
je tukaj. Ali me poznaš?“

Mihova desnica se je gibala, pač le 
neopazno, a vendar tako, kakor da je hotel 
prijeti kaj. Hercog je položil svojo belo



Slovensko učiteljstvo in pasivna re-
zistenca.

Docela naravno je, da postaja učiteljstvo 
vedno bolj nezadovoljno s svojimi material-
nimi razmerami, ker nastaja vedno večja 
draginja in pa ker se učiteljstvu z narašča-
jočo kulturo nalaga vedno več dela, za ka-
tero sta tudi večja duševna energija in vse-
stranska izobrazba predpogoja. Nezadovolj-
nost je opravičena. Toda, kako naj prične 
učiteljstvo boj, da opomore temu nedostatku ? 
Ali naj učiteljstvo štrajka, ali naj prične s 
pasivno rezistenco?

Učiteljstvo je že tako ogorčeno, da go-
vori danes celo o pasivni rezistenci. Zdi se 
mi potrebno opaziti, da sem v tem listu že 
omenjal stvari, ki se tičejo delavstva. Ko sem 
bil dotični sestavek napisal, sem moral mar-
sikaj zamolčati, da nisem vplival slabo na 
štrajk v Trbovljah. Med vrsticami pa lahko 
čita vsakdo marsikaj, kar ni jasno izraženo; 
motilo je sestavek tudi nekaj tiskovnih po-
mot, ki pa jih vsakdo lahko popravi sam. 
Pasivna rezistenca se je izkazala pri zadnjih 
bojih železničarjev kot jako izdatno orožje. 
Še bolj je vplivala pasivna rezistenca tiskar-
jev na našo domačo javnost, ker je bila 
vidna, občutna; bistvo pasivne rezistence se 
pa ni pokazalo javnosti.

Ne tajim čisto nič, da je učitelj prav 
tako uslužbenec kakor delavec. Formalna raz-
lika je sicer, ki ima jako važne posledice. 
Delavčev gospodar je interesiran na produk-
tivnosti delavčeve delavne sile sam, torej 
poleg onih, ki so ž njim v obrtovalni zvezi, 
poleg konsumentov, poleg splošnosti. Gospo-
dar učiteljev je pa le administrator, upra-
vitelj splošnosti, ki pa v sedanjih žalostnih 
razmerah ne čuti čisto nič ali prav malo in-
teresa na tem, ali so uspehi v šoli dobri ali 
ne, ali je produktivnost učiteljske delavne 
sile večja ali ne. In če govorim o masi, ali 
pa o klerikalcih, potem lahko trdim, da je 
tem všeč, da so srečni, ako se omejuje na- 
obraževalno delo; masa se pa po večini ne 
zaveda pomena dobre šole. Tukaj torej ne 
bi občutili ne naprednjaki, ne klerikalci škode, 
ako bi začela pasivna rezistenca v šoli, tem-
več le s posmehom, ali celo z nekakim ve-
seljem bi gledali nanjo. Ako se ne motim, 
se je že pisalo po našem časopisju o enakem 
boju, ki naj ga prične učiteljstvo, toda tak 
boj bi bil udaiec po vodi.

Učiteljstvo se kaj pridno organizira. 
Učiteljska organizacija je prav tako stanovska 
kakor delavske organizacije, le da tam ni 
označeno razredno stališče; dalje je glede uči-
teljstva polno zakonov, ki so bili izdani v 
«varstvo» učiteljstva, a ga v resnici ovirajo 
ne le osebno nego tudi pri poklicu in pri 
organizaciji. Takih ovir delavstvo nima to-
liko. Sedaj pa je treba poizvedeti, kdo je 
kriv slabih razmer pri učiteljstvu in kje je 
sovražnik najbolj občutljiv?

Nikakor ne bom trdil, da učiteljstvo ne 
pozna svojega sovražnika; pozna ga, toda 
doslej še nima vobče toliko stanovskega čuta, 
smisla za kolektivnost, da bi b:lo otreslo 
predsodke, ki ga vežejo na meščanske pri-
vilegirane stranke. Saj učiteljstva vendar ne 
bomo šteli med privilegirance, kajti privile-
gija, da imajo vsled svojega poklica domo-
vinsko in pa deloma volilno pravico, mu ne 
neseta nič. Učiteljstvo spada med inteligentni 
proletariat, ki ima sicer najsvetejšo nalogo 
v družbi, obenem pa tudi prav podrejeno 
mesto kruboborca, delavca, ki ne ravna z 
njim «delodajalec> prav nič drugače nego 
podjetnik kapitalist s svojim delavcem. Pri 
obeh se zahteva izpolnitev dolžnosti v smislu 
kakršnihkoli predpisov, a dá se jima le to, 
kar si priborita s svojo odločnostjo.

Velika večina učiteljstva se oklepa libe-
ralnih strank, češ, da so te za napredek. 
Priznati pa mora tudi učiteljstvo, da niso 
slovenske napredne stranke prav nič boljše 
nego klerikalne, ker, ako bi bile, ne bi bile 
čakale, kjer imajo prevlado, da bi se med 
drugim učiteljske zahteve odlašale ad calen-
das graecas. Vladajočim strankam gre za 
vlado in se bore edino zanjo; saj vendar 
vemo, da bi se bila v teku let napravila 
lahko že velikokrat kakršnakoli politična kon-
stelacija, t. j. združenje res naprednih poli-
tičnih struj ali elementov, če bi se bilo ho-
telo napredka. To se ni zgodilo; boj za pre-
vlado pa doseza najgrše ekstreme in najpa-
metnejši napredek se pobija s kolom, tako 
da je danes znak slovenstva skoro vobče — 
največja reakcionarnost.

Umevno je, da so to nezdrave razmere, 
v katerih ni iskati spasa in ga tudi učiteljstvo 
ne najde.

Omenjal sem prej, da hodi učiteljstvo 
večinoma za «naprednimi» strankami. Te 
stranke, ta podjetniški administrator v de-

želnih zborih in odborih, v šolskih svetih, se 
še ni odločil za učiteljstvo, ker sam ne čuti 
materialne škode in pa ker je prepričan, da 
učiteljstvo v svoji dobri, resni volji ostane 
zvesto svojim načelom, ki se za njih firmo 
skrivajo slovenski naprednjaki. Ako bi pa ne 
imeli tega prepričanja, ne bi bili tako brez 
skrbi in prav radi bi napravili vsaj kompro-
mise z učiteljstvom, da si ga ohranijo. Smešno 
bi pa bilo, če bi te stranke dajale koncesije, 
preden je učiteljstvo kaj zahtevalo odločno 
od njih.

Nisem sicer prepričan, da bi tak kom-
promis imel uspeh, ker, kakor sem prej re-
kel, službeno razmerje ne tangira žepov po-
litičnih strank, temveč le splošnost in je za- 
raditega naravno, da bi tudi kompromis s 
tako stranko ne bil zdrav, odkritosrčen, nego 
le političen lov, političen boj za prevlado, za 
katijero.

Povsem nekaj drugega bi pa nastalo, 
ako se postavi učiteljstvo na svoje noge. Ne 
maram prigovarjati učiteljstva, da naj se pro-
glasi za socialnodemokracijo, češ, zdaj smo 
pa rdečkarji. Ne, tega ne zahtevam. Prav 
priporočljivo bi pa bilo, da se učiteljstvo 
postavi v vrsto razrednega boja odločneje 
kakor doslej; ne le v organizaciji, tudi zunaj 
nje. Učiteljstvo ima najsvetejšo nalogo; mo-
ralo bi tudi imeti svobode in kruha. Osvobo-
diti se pa mora najprej samo meščanskih, pri-
vilegiranih strank, ker ne spada k njim.

Ako nastopi učiteljstvo to pot, bodo 
pričele stranke računati s tem in politične 
razmere se predrugačijo prav kmalu, obenem 
pa učiteljske in šolske.

Potrebna je torej najprej pasivna rezi-
stenca v politiki — toda ne samo rezistenca, 
nego popolna ločitev, ker to zahtevajo uči-
teljski stanovski interesi.

Omenjal sem zadnjič, da pasivna rezi-
stenca ni pozitivna. Negacija sama pa ne 
prinese rešitve, nego le otrplost; razvoj gre 
preko nje svojo pot. Naj se prične pasivna 
rezistenca kjerkoli, treba je nadomestiti ne- 
dostatek. škodo, drugačnim z delom, z orga-
nizacijo, s samostojnim nastopom, ki nado-
mesti vse to, kar prepreča pasivna rezistenca.

Misliti si namreč ne morem pasivne re-
zistence, ki ne bi škodovala vsaj dvema stran-
kama, in svojo škodo moramo popraviti. 
Pasivna rezistenca je torej samo tedaj pri-
merna, ako zadene najprej krivca. Splošnost

dlan v krepko žuljavo Mihovo roko in lahak 
pritisk mu je pokazal, da ga je bolnik iz- 
poznal. Sedaj je na' smrt ranjeni polagoma 
odprl motne oči. Na duhovnikov migljaj 
so se odstranili navzoči kmetje počasnih 
korakov. Zadnji je zaprl vrata. Kar se seda 
godi med duhovnikom in med žrtvo smrti, 
je za vse tajnost, ki jo posvečuje izpoved 
in ki bi bilo hudodelstvo, ako bi jo kdo 
hotel slišati.

Sedaj si gledata v sobi oba v oči. Po-
gledi ubogega Miha pravijo:

„Kajneda, še tako mlad sem, pa moram 
umreti? Tudi ti mi ne moreš pomagati. Ne, 
že čutim, da ne more srce več utripati. Tu 
je nekaj v mojih prsih in roke so mi čisto 
slabe. Ako bi mogel še enkrat pograbiti 
njega, ki mi je storil to! V mojih pesteh 
bi moral umreti, ki mi je ugrabil moje lepo 
mlado življenje. Grozno je, ako se mora 
umreti . . .“

Iz duhovnikovih oči so plavali sijajni 
žarki svetlobe v smrtno medle, tožeče Mi-
hove oči. Neskončno sočutje je žarelo iz 

, njih in rekle so: „Ubogi človek, kako se 
mi smiliš! Kako rad bi dal moje življenje 
za tvoje. Kajti duhovnik tistega sem, ki je 
dal svoje življenje za nas vse. Vse hočem 
storiti, kar mi je mogoče. Tvoje posvetno 

življenje ni v mojih rokah, ali večno ti živ-
ljenje ti hočem odpreti, kajti duhovnik sem. 
Ti pa, kajneda, mi pomagaš, da rešim tvojo 
dušo?“

In tedaj so govorila njegova usta ž njim, 
ne kakor je čital v duhovniških knjigah, 
temveč kakor mu je narekovalo njegovo 
pravo, pristno človeško in duhovniško srce. 
Dopustiti ni smel, da bi odšel na drugi svet 
s sovraštvom do morilca. Umirajoči duh 
je moral odpustili celo ubijalcu, odpustiti 
ne le z besedami, temveč z vsem srcem.

Miha je vedel, kdo mu je dal smrtni 
udarec. Bil je novi mlinar, Cenkin mož. 
Čvrsta volja, da odpusti, je tudi vlila sedaj 
njegovim ustnicam moč besede. In Miha 
se je izpovedal za celo svoje življenje in z 
vsako besedo je prišlo več sreče in miru v 
njegovo srce.

„Ti, kaplan,“ je dejal, ko mu je bil du-
hovnik s težavo vlil požirek vina v usta, 
glej, saj se mi zgodi prav. Čisto dobro je, 
ako umrem; tedaj bode vsaj Cenka dobra 
žena in ostane zvesta svojemu možu. In tako 
rad sem jo imel! — Kajne, da mi jo po-
zdraviš; in povej ji, da jo prosim, naj ostane 
dobra. — Tega ne sme izvedeti, da je bil 
njen mož tisti, ki — ne, tega ne sme vedeti, 
sicer zapro mlinarja, ona pa nima moža in 

njen otrok — nima očeta. — Tako rad sem 
imel Cenko! Še v grobu ne bi imel miru, 
ako bi mlinar radi mene trdo ravnal ž njo. 
Kajneda, nož vzameš seboj — tukaj — 
tukaj tiči — to boli! — Pa če mlinar ne 
bi bil dober s Cenko, mu pokažeš nož — 
pa ga pozdraviš od mene — saj razumeš. 
Kajneda, to mi obljubiš. — Potem že ve, 
kaj in kako — da — da — da — nož — 
a ne daj ga nikomur.“

Kaplan mu je stisnil roko in pogledal 
ga je. To je bil odgovor, da mu izpolni 
željo.

Še kapljo vina mu je vlil s trudom in 
življenja luč je v Mihi še zadnjikrat zapla-
polala.

„A Cenkin otrok — moj otrok — najin 
otrok, kaj bode iz njega? Kajneda, za tega 
otroka poskrbiš, da bode boljši in pridnejši, 
kakor sva bila jaz in Cenka. Glej, od mene 
podeduje pač to, da bi bil jaz, ubogi hlapec, 
rad postal bogat mlinar; ako se pa poda za 
Cenko, postane ošaben in neodkritosrčen in 
če se poda po obeh, bode pač ravno tako 
zaljubljen, kakor sva bila midva. To pa je 
slabo; sedaj vidim sam, kako nesrečnega 
me je naredila ljubezen ... Ali v šoli moraš 
izruvati plevel, da ne poraste. Tam je še čas. 
Moj otrok! — Nihče ne ve, da je moje 



in šola direktno tukaj nista krivi. Rezistenca 
torej ne more biti naperjena proti šoli, proti 
splošnosti, nego le proti tistim, ki upravljajo 
šolo, ki so gospodarji pri šoli in ne store v 
prilog učiteljstva potrebnih reform; potem bo 
uspešna, pa ne predolga, ne preobčutna.

Boj se more torej najbolje izvojevati 
izven šole. Učitelji imajo zakonito določene 
učiteljske konference; pri teh jim ni nujno, 
da bi se udeleževali razprav; to jim nič ne 
škoduje, ker vse tisto delo lahko opravijo na 
svojih diuštvenih shodih: da, mnogo svobod-
neje. Obenem se pa s takim Tavnanjem pod-

krepljuje samostojnost učiteljstva, krepi so-
lidarnost in prepotreben smisel za kolektiv-
nost. Ono in to skupaj bi bila ajboljša pa- 
.sivna rezister ca.

Ako se učiteljstvo osamosvoji in brez-
obzirno deluje kot stan, si bo pridobilo re-
špekt, ki je potreben, da doseže svoje pra-
vice. Učiteljstvo ima poleg tega polno po- 
močkov, s katerimi doseza svoj namen potom 
pasivne rezistence ali sicer. Poiskalo jih bo.

Moto pasivne rezistence pa bodi: Čuvaj 
sebe in zadeni pravega sovražnika tam, kjer 
je Dajbolj občutljiv, da ga spraviš ob moč, 
da ga strmoglaviš. I. M.

Volilna reforma — odložena.
Vladni načrt volilne reforme, ki je imel 

biti po poročilih pretečenega tedna predložen 
državnemu zboru najprvo v pondeljek, potem 
v torek, končno v sredo, še ne leži na mizi 
parlamenta; mesto tega pa prihaja poročilo, 
da je na seji klubskih načelnikov ministrski 
predsednik baron Gautsch predlagal, naj 
se odloži volilno reformo za nekaj dni, da se 
prej spravi trgovinske ugovore, zlasti onega 
z Rusijo, pod streho. Vlada bi torej predlo-
žila volilnopravni načrt v petek ali najpozneje 
v soboto. Poslanec Pernerstorfer kot 
predsednik socialno-demokratičnega kluba je 
grajal to cdlsganje. ki daje sovražnikom vo-

lilne preosnove le priložnosti za nove intrige. 
Končno je bilo sklenjeno, da predloži vlada 
svoj načrt v petek ali v soboto — najpoz-
neje, razprava v parlamentu pa da začne 6. 
marca. Državnozborske stranke pravijo, da 
potrebujejo osem dni za študiranje načrta, 
kadar jim bode predložen.

Stališče ministrskega predsednika je mo-
goče razumeti. Da potrebuje vlada pravo-

časno trgovinske ugovore, je umevno. Vendar 
se ne more zamolčati, da je vlada grešila že 
s tem, ker je prepozno sklicala državni zbor. 
Več kakor mesec dni božičnih počitnic, to je 
bilo pač nekoliko preveč. Vlada je morala 
biti pripravljena na to, da se v parlamentu 
stvar zavleče, že zaradi tega, ker ima volilna 
reforma sovražnike, ki bi storili vse, ako bi 
jo mogli spraviti iz sveta. Zato bi bila mo-
rala sklicati drža\ni zbor v takem času, da 
bi bila izvestno lahko predložila svoj načrt 
vsaj sredi svečana.

Te napake sedaj seveda ni moči več po-
praviti. Ali svečan gre počasi h koncu in 
vsaj to se mora zahtevati, da ostane vlada 
mož-beseda in da predloži svojo reformo še 
tekem tega tedna; kajti na najzadnje dneve 
meseca ne sme računati in da pride preosnova 
še ta mesec v parlament, je baron Gautsch 
svečano obljubil. Odlagalo se je že dosti in 
če bi zadnji termin, ki je določen za petek 
ali soboto, zopet pretekel, ne da bi bila ob-
ljuba izpolnjena, bi se moralo res misliti, da 
vlada nima tiste resne volje, ki jo je kazala. 
Ta cdločna volja pa je tem bolj potrebna, 
ker javni in tajni sovražniki reforme še vedno 
ne mirujejo ter upajo, da se nepričakovano 
kaj zgodi, kar bi lahko pokopalo celo pre- 
osnovo.

Ta račun je sicer jako slab. Kdor danes 
še ne razume, da je postala splošna in enaka 
volilna praviea v Avstriji neizogibna: kdor še 
ne pojmi, da se splošne in enake volilne pra-
vice ne more več preprečiti, ni politik. Te 
potrebe ni treba danes več utemeljevati. Vsak 
politični dogodek, vsaki dan v parlamentu jo 
ravno tako dokazujejo, kakor splošne državne, 
gospodarske, narodne in kulturne razmere. 
Splošna in enaka volilna pravica je rešitev 
bodočnosti; kurije so propad.

Ogrska kriza.
Z ogromno napetostjo je pričakoval ves 

politični svet zadnji pondeljek. Po avdiencah 
ogrskega ministrskega predsednika barona F e- 
jervaryja pri cesarju v pretečenem tednu 
se je izvedelo, da bode ogrski državni zbor 
razpuščen. Semtertje se je še pojavila vest, 
da se vendar še poskusi mirno spravo krone 
s koalicijo; a takim racam ni nihče več verjel. 
Bilo je tudi očitno, da novi poskusi ne bi 
i meli uspeha. Kmalu so prišle na dan še 

razne posameznosti glede razpustitve parla-
menta. Določen je bil za ta korak dan 19. 
svečana. Bivši domobranski minister gene-
ralmajor pl. Nyiri je bil imenovan kraljev-
skim komisarjem. Ko se je izvedelo to, se 
je povsod pojavilo eno vprašanje: Kaj stori 
koalicija?

Vprašanje je bilo zamotano prvič, ker so 
listi naznanjali, da se razpiše nove volitve, 
«kadar se pomirijo duhovi», drugič vsled 
imenovanja kraljevskega komisarja. Cernu ta 
komisarijat, katerega ustava res ne pozna, 
pa naj se skuša komentirati njegovo imeno-
vanje kakor se hoče!

Samo en odgovor se je našlo na to 
vprašanje: «Koalicija bi se utegnila upreti 
razpustitvi državnega zbora in za ta slučaj 
ima kraljevski komisar pooblaščenje, da po-
rabi najskrajnejša sredstva. Toda ta argu-
ment je bil vsekakor nelogičen. Krona ima 
nedvomno pravico, da razpusti državni zbor, 
ako misli, da se ne more vladati ž njim in 
koalicija ne bi imela nobenega pravnega po-
voda, da bi se uprla kraljevi volji. Šele 
imenovanje «kraljevskega komisarja» ji je 
dalo sredstvo za to, ker sedaj lahko izjavlja, 
da po ustavi nihče drugi ni pooblaščen za 
razpustitev, kakor vladar z odgovornim mi-
nistrstvom. Krona pa je po temeljnih za-
konih tudi dolžna, pravočasno sklicati nov 
parlament; seveda je njena dolžnost samo ta, 
da se drži zakonitega termina, in da bi mo-
rala naznaniti, kdaj se vrše nove volitve, se 
ne more zahtevati ravno sočasno z razpu-
stitvijo. Ali tiste ominozne vesti, da se po-
čaka na pomirjenje duhov, so le še prav raz-
burile duhove, kajti takega termina faktično 
ne pozna noben zakon.

Da koaliciji razpustitev ne bode všeč, je 
bilo lahko uganiti. Ali to ji ne bi bilo prav 
nič pomagalo. Drugo je vprašanje, ali je 
bilo treba gnati stvar tako daleč. Ogrski 
parlament sicer ne izraža volje ogrskih na-
rodov; državni zbor, ki izhaja iz takih pri-
vilegij, kakršni vladajo doslej na Ogrskem, se 
ne more imenovati zastopstvo naroda. Toda 
na to stališče se lahko postavi ljudstvo, ki 
je politično brezpravno, a ima uzrok, da za-
hteva politično enakopravnost. Za vlado pa 
je parlament tak, kakršen je, zakonodajni 
zbor. To so vse vlade respektirale toliko 
časa, dokler so imele večino v parlamentu 
in najmanj nedosledno je, ako se pravic ve-
čine v tistem hipu ne prizna, ko hoče ta

dete — samo jaz, ti, pa Cenka. — Ne, nihče 
ne sme reči, da je kaznjenčevo dete — ne 
— zato tudi ne sme nihče vedeti, da me je 
mlinar zabodel. Kajneda, nož vzameš seboj? 
Dobro ga skrij — vse mi obljubiš — tedaj 
umrem lažje.“

Duhovnik je obljubil, da pomiri umira-
jočega, dasiravno ni vedel, kako pojde z 
nožem. Kajti globoko je bil zaboden in 
čvrsto je tičal v težko dihajočih prsih. Ako 
bi ga bil izvlekel, bi moral ranjenec umreti 
isti hip. Kaplan pa je moral sedaj misliti 
na to, da podeli umirajočemu izpovedancu 
še enkrat odvezo. V kotu med okni je vi-
selo staro zarjavelo razpelce. Hercog je stopil 
na klop. Krepko je potegnil, pa je raztrgal 
trak, s katerim je bilo privezano. Stopivši 
na tla, je odpihnil prah s križa, pa ga je 
pomolil Mihi, da ga poljubi. V imenu njega, 
ki je še na križu molil za svoje morilce, je 
izrekel besede odpuščanja in kesanja. Potem 
je se enkrat izrekel svečane besede odveze 
in sveti mir je ožaril lice umirajočega.

Nemirno se je oziral kaplan po vratih. 
Mučilo ga je, da še ni bilo cerkovnika s 
svetim oljem. Kajti bil je zadnji čas, da 
dobi umirajoči Miha zadnje pomazanje.

Naenkrat se je ranjenec dvignil z zadnjo 
močjo svoje mladosti. Srepo je zrl kaplanu 

v obraz: „Kajne, da storiš, kar si mi ob-
ljubil — da — duhovnik si — ti ne smeš 
lagati — nož — mlinarjev nož —“

Čvrsto je pograbil z obema rokama za 
ročaj — potegnil je — — — Padši na 
znak, je pomolil Miha kaplanu okrvavljeno 
morilno orodje. Debel curek krvi se je izlil 
iz rane — oči so ugasnile — „oče, odpusti 
mu“ — so bile njegove zadnje besede.

To se je zgodilo tako hitro, da kaplan 
ni mogel preprečiti. Njegov črni talar je bil 
ves pobrizgan s krvjo. Mrtev je ležal Miha 
pred njim. Ali je bil samomorilec? Ali ni 
sam povzročil svoje smrti, ker si je potegnil 
nož iz rane? Še so držale njegove roke 
orodje, ki ni smelo izdati morilca, da ne 
pripravi nesreče nad njegovim lastnim de-
tetom in nad celo družino. Pazno je ločil 
kaplan mrličeve roke od noža in pri svitu 
svetilke je lahko čital na lesenem ročaju 
besedi: Jožef Gros.

Ime novega mlinarja.
S tresočimi rokami je zavil krvavo 

orodje v svojo belo žepno ruto, ki je hitro 
vsesala kri, pa ga je vtaknil v zadnji žep 
svojega talarja.

Potem je zatisnil mrliču oči in ga je 
poljubil na čelo. Kakor biser mu je kanila 
solza na bledo lice mrtveca.“

Hercog je pristopil k vratom in ko jih 
je odprl, je dejal ljudem, ki so čakali zunaj: 
„Končano je.“

Plaho so vstopili. Na pol radovedni, 
na pol bojazljivi so ogledovali mrliča.

„Ta si davi tudi ne bi bil mislil tega 
— pa kako leži — — Jezus, Marija, koliko 
krvi!“

Vse te opazke je hitro odrezal kaplan 
s tem, ka je pokleknil in začel moliti.

„Oče naš-------gospod, daj mu večni
mir . . .“

Vsi navzoči so posneli njegov primer. 
Cela izba je bila polna klečečih molilcev in 
vsaki novi prišlec je pokleknil med vrati ali 
pa v veži.

Veličanstvo smrti je prepodilo vinske 
megle iz razgretih glav in svečano, kakor 
v cerkvi, resno kakor pri mrtvaški maši, se 
je glasila soglasna molitev.

Iz svatovske sobe pa se je vmešaval 
poskakujoči takt plesnih napevov, petje in 
skakanje med molitev, ravno tako kakor da 
se bori pustni torek s pepelnično sredo.

Ali ne le, da je prodirala godba dol. 
Tudi glasna molitev je našla svojo pot v 
plesno dvorano. In sedaj je vsakdo vedel, 
kaj pomeni molitev. Par za parom je nehal 
plesati ter je sedel k mizi, ali pa je zapu- 



večina nastopati kot zastopnica volilcev in ne 
kot pokorni služabnik vlade.

Pravi se, da krona ne more odnehati 
od svojega stališča v armadnem vprašanju. 
Tudi ta nazor se lahko razume. A ko je 
postalo jasno, da koalicija ravno v tem vpra-
šanju ne odneha od svojega stališča, bi se 
bilo lahko prikrajšalo krizo s tem, da bi se 
bilo že takrat apeliralo na volilce, to se pravi, 
da bi se bilo razpustilo državni zbor in raz-
pisalo nove volitve. Jasna je bila stvar že 
davno. In da. se je državni zbor neprene-
homa odlagalo, namesto da bi se bilo takoj 
storilo, kar se je zdelo potrebno, je bila na 
vsak način velika politična napaka.

Novo vprašanje pa je: Kaj bode sedaj? 
Parlament je razpuščen. Oficiozni glasovi 
trdijo, da nihče ne misli na’ absolutizem. 
Torej bode kmalu treba razpisati volitve. In 
kaj, ako bode uspeh zopet tak, kakor je bil 
pri zadnjih volitvah? Ako ne bode pritiska, 
je pri sedanji kvaliteti volilcev celo mogoče 
in verjetno, da se povrne koalicija še pove-
čana, posebno da dobi Košutova stranka še 
več mandatov. Kriza je torej še nerešena, 
pač pa se še poostri. In kaj tedaj ?

Ali pa se misli na kaj druzega! Kombi-
nira se lahko vse mogoče. Ali hoče morda 
vlada apelirati na volilce — pa ne na se-
danje, temveč na tiste, lFi bi res izražali 
voljo narodov?

Hoče li morda oktroirati splošno volilno 
pravico, pa tedaj razpisati volitve. To bi 
bilo sredstvo, da dobi drugačen državni 
zbor, kakor je bil sedanji; ali nihče ne more 
vedeti, ali bi to šlo gladko.

Vsekakor je jasno, da si vlada sama ni 
na jasnem glede bodočnosti. In to je največje 
zlo. Politika, ki tava po temi, je najhujša in 
v njej se skrivajo največje nevarnosti.

Mi nimamo razloga, da bi se zavzemali 
za ogrsko koalicijo. Zoprna koterija je to. 
ki s svojo puhlo ošabnostjo ne more vzbu-
diti nobenih simpatij. V samem šovinizmu se 
napenja. Napram Avstriji igra ulogo brez-
vestnega, skrajno egoističnega izkoriščevalca. 
Napram nemacljarskim narodom na Ogrskem 
je krivična. Za zahteve in potrebe delavstva 
nima prav nič smisla. Ali parlament je 
končno vendar parlament in tista beseda, da 
je absolutizem boljši od take ustavnosti, je 
zelo prazna. Za ogrsko koalicijo se ne za-
vzemamo, ali za konstitucionalnost se moramo 
zanimati.

Videli pa smo, da je bil ogrski državni 
zbor razpuščen s pomočjo bajonetov. V po-
nedeljek zjutraj je bil pred državno zbornico 
v Budimpešti pravi policijsko-vojaški tabor. 
Vhode v zbornično poslopje je zasedla po-
licija. V zbornično dvorano sta prišla dva 
častnika generalnega štaba in sta prinesla 
predsedniku zbornice pismo kraljevskega ko-
misarja ter kraljevo ročno pismo. Po kon-
čani seji, ki je sicer vrnila pisma kot ne-
ustavna ter je protestirala, a se je vendar 
mirno zaključila, je prišel polkovnik Fabri- 
ciu s s policisti v zbornico, vtem, ko so domo-
branci z nasajenimi bodali zasedli vsa vrata, pa 
je tam prečital kraljevo ročno pismo, s ka-
terim se razpušča parlament in je zažugal. 
da porabi silo, ako se ne odstranijo vsi. 
Kdor je bil še v poslopju, so ga domobranci 
izgnali in potem so zapečatili vse prostore v 
parlamentu.

To poraja misli, katerih se ni lahko 
iznebiti. Moč parlamenta se pokaže tukaj 
jako majhno in nehote se urine človeku 
vprašanje: Kaj, ako bi prišel parlament v 
drugih res važnih vprašanjih v navskrižje z 
drugimi ustavnimi faktorji? Kaj, ako bi se 
res poseglo po njegovih pravicah? Kakšno 
moč ima, da se brani ?

Vojaki, ki sfeo jih poslali v budimpeštan- 
ski parlament, so slušalj, ne da bi bili vpra-
šali, ali ima državni zbor prav ali ne. V tern 
slučaju poslanci rps niso imeli pravice, da 
bi bili ostali skupaj, čim je bil razpust raz-
glašen. Ali vojaki bi bili slušali, ne da bi 
bili vprašali, tudi če bi bile kršene pravice 
parlamenta. In to so bdi ogrski domobranci, 
ki ne prisegajo samo kralju, temveč tudi na 
ogrsko ustavo. Recimo, da pride enkrat vla-
dar, ki se tudi za ustavo noče več meniti. 
Kaj tedaj1* Ako pošlje vojaštvo v parlament, 
da ga razženejo, naredi s pomočjo milita-
rizma lahko konec celi ustavnosti. Da je ab-
solutizem že zaradi gospodarskih razmer 
trajno nemogoč v našem času, spada na 
drugo stran. Važno je. da je militarizem v 
sedanji obliki lahko nevaren konstitucional- 
nemu življenju. To obsega jako tehten nauk 
zlasti za «patriote», ki nočejo razumeti, kako 
opravičena je socialnodemokratična zahteva 
po reformi vojaštva.

Za koalicijo pa ima ta dogodek še po-
seben nauk. Ako so delavci imeli kje kak 
boj, se je hitro mobiliziralo vojake in me-
ščanskim junakom je bilo to vselej všeč. 
■Sedaj lahko spoznajo, da udari šiba, ki je

pripravljena, danes po tem, jutri pa po dru-
gem hrbtu. Bajoneti, ki se jih brusi proti 
deldvcem, se obrnejo lahko tudi proti po-
slancem.

«Vojaško» vprašanje je provzročilo težko 
sedanjo krizo na Ogrskem, vsleg katere lrpi 
— tega se ne da zatajiti — tudi Avstrija. 
«Vojaško» vprašanje bi bilo res treba rešiti, 
(oda ne v smislu ogrske koalicije, temveč v 
smislu vsesvetovne soeialne demokracije. 
Dokler je vojaštvo organ izven ljudstva, visi 
vedno Damoklejev meč nad svobodo.

* * *

Ogrska koalicija se je pripravljala na 
pondeljek. Imela je sejo za sejo in ves svet 
je pričakoval, da se odigra ta dan velika 
drama. Doživeli pa smo samo tragikomedijo. 
Koalicija bi bila rada podala svetu vzor sil-
nega junaštva, pa ni imela korajže za to. In 
tako se je iz velikanskih načrtov izlezla smeš- 
nost. Dve poti je imela koalicija: Priznati 
mirno, da ima krona pravico, razpustiti dr-
žavni zbor, dostojno označiti nepravilnostim, 
ki so bile storjene, pa se potem dostojno 
,raziti; ali pa postaviti se na stališče, da se 
ji godi krivica, protestirati z vso energijo pa 
se upreti tudi sili. Prvo bi bilo modro drugo 
bi bilo hrabro. Koaliranci pa so hoteli biti 
junaki brez riskiranja. In ker to ni bilo mo-
goče, je njih nastop moral biti komičen. 
Hoteli so prezreti razpust pa so odšli iz 
zbornice, kakor da se ni zgodilo nič; kakor 
ki se igrajo, so sklenili «prihodnjo sejo» za 
sredo. Potem pa je prišel polkovnik Fabri- 
cius po nalogu kraljevskega komisarja Ny- 
iria ter je naredil celi komediji konec s 
tem, da je prečital reskript glede razpustitve 
in domfbranci so gonili posameznike iz zbor-
nice kakor kroka je po pretepu v krčmi. Za-
res historična drama se je odigrala brez do-
stojnosti.

Častilci meščanskega «radikalizma» so 
dobili kaj slabo sliko. Zgodilo se je že več-
krat, da so vojaki ali policaji vdrli v kak 
parlament; Napoleon je že poskusil to sred-
stvo; parlament v Kromerižu je bil tako 
razgnan; v avstrijsko zbornico so prišli po-
licaji. Tako tragikomično se take drame niso 
odigrale nikjer, kakor v Budimpešti. To je 
nov dokaz nazadovanja in oshbljenja buržo- 
azije. To je znamenje, da je za bodoče baje 
treba novih, krepkejših elementov — in teh 
ne bode od drugod, kakor izmed delavstva.

stil neprijetno hišo z mrličem. Samo neka-
teri najrazuzdanejši, ki se posmehujejo živ-
ljenju in smrti, so hoteli šele prav veselo 
zaplesati. Toda godci so spravili gosli in 
trobente v zavoje iz mehke telečje kože, 
zbrali so se pri prazni mizi in so si razde-
lili zaslužek.

Hitro se je izpraznila plesna dvorana. 
Samo mlinar in njegova žena Cenka sta še 
sedela tam. Saj tudi nista mogla oditi; 
noge ju ne bi bile nosile. Ko sta naenkrat 
zaslišala mrtvaške molitve, sta oba začutila, 
da ju je nekaj zbodlo in nehote sta se oba 
prijela za srce. Od srca pa je zdrsnila mli-
narjeva roka dol k pasu, kjer je visel mali 
žep za nož. Bil je prazen; tipajoči prsti niso 
našli noža. Tresoča roka je naznanjala po 
razburjenih živcih srcu: „Morilec si!“, glavi 
pa: „Izgubljen si; nož te izda.“

In tudi Cenkina roka je trudna padla 
raz utripajoče srce, pod katerim je že živelo 
dete umorjenega.

Sedela sta drug poleg drugega, pa 
vendar sta si bila neskončno oddaljena. Oba 
sta imela toliko opraviti z lastnimi groznimi 
mislimi, da nobeden izmed obeh ni mogel 
niti slutiti skrbi drugega.

Nepotrpežljivo je čakal krčmar, da konča 
kaplan mrtvaško molitev, kajti mrliča ni 
mogel, bolje rekoč ni hotel obdržati v hiši. 
/ Ko je videl, da je Miha umrl, je poslal 

hlapca s svetilko na dvorišče po nosilnico 
za travo, s katero nosijo ob sv. Lovrencu 
seno s planinskih travnikov v stoge.

„V koči za vozovi mora biti kaj takega,“ 
je dejal.

Prinesli so nosilko pri zadnjih vratih, 
ravno ko je natakarica prihitela skozi sprednja.

Krčmar jo je že začel zmerjati, kje da 
se potepa in zakaj me ostane pri delu. Ona 
pa ni poslušala njegovega togotenja, temveč 
je s pretrganimi besedami povedala kaplanu, 
da dolgo ni našla cerkovnika. Končno je 
čutila nekaj smrčečega poleg cerkovnikove 
hiše; to je bil mežnar, ki je bil tako pijan, 
da ni našel hišnih vrat, pa je legel v travo. 
Ko ga je toliko pretresla, da se je zbudil, 
nista mogla najti cerkvenega ključa, akoravno 
sta preiskala vso izbo. Gotovo ga je imel 
cerkovnik v žepu, pa ga je izgubil.

„Seveda ne bi bil mogel pomagati ne 
cerkovnik, ne ključ,“ se je tolažil kaplan.

Miha je umrl v miru tudi brez zad-
njega pomazanja.

Gostilničar je silno hitel, da spravi mrt-
vega gosta iz hiše. Nosilnico so prinesli v 
izbo, položili so mrliča nanjo, pa so ga pri-
vezali z vrvmi. Kaplan je vzel eno izmed 
razmetanih brisalk ter je ž njo pokril mrt-
večevo lice. Gostilničar pa je debelo po-
gledal, pa je vzel brisalko. Kako lahko bi 
se jo izgubilo in tedaj tucat, ki je bil tako 
natančno sestavljen, ne bi bil popoln.

Štirje hlapci so vzdignili čudno breme. 
Eden je šel naprej s svetilko. Kaplan jim 
je sledil; tukaj ni imel ničesar več opraviti. 
Na stenskem žeblju je pač opazil župnikov 
klobuk; pustil ga je mirno tam, kjer je visel. 
Ko so prišli pred hišna vrata, je opazil, da 
so zavili z mrličem na levo proti cerkvi. 
Hitro je stopil za njimi, pa je vprašal:

„Kam pa ste se namenili?
„V mrtvašnico naj ga odnesemo, je 

rekel gostilničar,“ je odgovoril prvi nosilec, 
ne da bi se ustavil.

Ta mrtvašnica pa ni bila nič druzega, 
kakor k cerkvi prislonjena lesena baraka, 
shranišče za deske, s katerimi se je pozimi 
pokrivalo kamneni pod v cerkvi. Grobar pa 
je imel tam svoje lopate in vrvi, s katerimi 
je spuščal krste v grobove. Kvečjemu vsakih



Politični odsevi.
V državnem zboru je V ponedeljek za-

čela debata o izjavi barona Gautscha 
glede avstroogrskega vprašanja. Govorili so 
poslanci Grabmajer, Dzieduszycki, 
Grofi in dr. Ellenbogen. Vsi govorniki 
so bili v tem složni, da je sedanji položaj 
neznosen. Socialno-demokratični poslanec 
dr. Ellenbogen je naglašal, da je politika, 
ki hoče za vsako ceno ohraniti sedanje raz-
mere, napačna. Ostro je kritiziral ogrsko ko-
alicijo, poudarjal pa je, da je ločitev tudi v 
interesu Avstrije, ki sedaj le plačuje ogrske 
potrebe. Tudi ločitev vojske ne bi bila škod-
ljiva; Avstrija bi imela od tega le dobiček, 
ker bi potem Ogrska morala sama plačevati 

■svojo vojsko. A če bi avstrijski parlament 
dudi hotel preprečiti ločitev, vendar nima 
sredstev za to in vsled tega je bolje, ako 
stori Avstrija sama potrebne korake, da se 
pride do mirne ločitve, kakor pa, da bi se 
morale pozneje sprejeti razmere po volji 
Madjarov nam samim v škodo. — Na inter-
pelacijo nemške ljudske stranke glede Ma-
roka je odgovoril baron Gautsch, da se ni 
bati zamotanja, ker žele vse države mir. Av-
strija zasleduje v Maroku samo gospodarsk 
interese. Na hrvatsko interpelacijo glede col- 
ninskega konflikta s Srbijo je pa odgovoril 
ministrski predsednik, da želi vlada ureditev 
trgovinskih razmer s Srbijo.

Hrvatsko-srbsko-madjarska konferenca, 
'ki bi imela biti v pondeljek na Reki, se ni 

■vršila, ker je bil tega dne budimpeštanski 
parlanunt zaključen. Košut je brzojavno 
izrekel željo, da se preloži konferenco na 
'28. svečana. Sedaj pa je vprašanje, ali se 
bode konferenca sploh vršila, ker stoje ne-
kateri hrvatski delegati na stališču, da bi 
bili pogovori z madjarskimi poslanci vsled 
.razpustitve ogrskega državnega zbora brez-
pomembni in da je treba počakati na pri-
hodnje volitve, odnosno na prihodnji parla-
ment.

Papežu ni všeč ločitev cerkve od države 
na Francoskem. Izdal je encikliko, namenjeno 
katoličanom na Francoskem, v kateri obsoja 
postavo, češ, da žali «od boga postavljeno 
cerkveno hierarhijo», cerkveno svobodo in 
cerkveno lastninsko pravico. Da papežu os-
voboditev države ni všeč, že verjamemo. Ali 
privaditi se bode moral. Svobodo drugih so 

• v Rimu vedno imenovali zatiranje cerkve. To 

Je In koristno; polagoma vsaj izpozna svet, 
kaj tiči za klerikalnimi frazami. In kdor 
spozna neresnico v eni strani, se ga poloti 
sum tudi glede drugih. To pa je koristno.

Novi francoski predsednik Fallieres se 
je preselil v elizejsko palačo in je prevzel 
predsedništvo francoske republike.

V angleškem parlamentu je bila v pon-
deljek otvoritvena seja. Kralj Edvard jo je 
otvoril s prestolnim govorom, v katerem 
pravi, da so razmere z vsemi državami trajno 
prijazne; omenja pogodbo z Japonsko; izreka 
uoanje, da privede konferenca v Algesirasu 
do trajnega miru; pravi, da je položaj v Ma-
kedoniji še vedno nevaren. — Irski poslanci 
so sklenili, da se ne pridružijo niti liberalni, 
niti konservativni stranki. V novem parla-
mentu bodo igrali delavski poslanci važno 
ulogo.

Domače stvari.
Stritarjev slavnostni večer priredi dru-

štvo pisateljev in novinarjev dne 6. marca v 
slovenskem gledališču. Vspored začne s pro-
logom, ki ga je spesnil prof. Funtek in ga 
govori režiser slov, gledališča gosp. Dobro- 
volny. Potem se uprizori Stritarjevo 
dramatično sceno «Medea», en čin Smeta-
nove opere «Dalibor» in eno dejanje Stri-
tarjeve drame «Logarjevi». Kakor čujemo, 
pride zaslužni pesnik takrat v Ljubljano. — 
Dne 3. marca ima prof. To m inšek v «Mest-
nem domu» predavanje o Stritarju.

Jugoslovanska ideja rogovili zopet po 
predalih slovenskih meščanskih časop;sov. 
Srbsko-bolgarska trgovinska zveza in srbsko- 
avstrijski spor dajeta lepo priložnost za to. 
Nam bi bilo to prav všeč, ako bi le mogli 
enkrat izvedeti, kaj pravzaprav obsega jugo-
slovanska ideja. Ako objavlja «Slov. Narod» 
dolge gliste znanega «Wichtigtuerja» — uta, 
ako pisari «Slovenec» o fantastičnih make-
donskih dogodkih, še ne vidimo v tem ne 
jugoslovanske ideje, ne njenega realiziranja. 
Smešno je, kadar pisari «Slovenec» o jugo-
slovanstvu, tisti «Slovenec», ki trobi v en 
rog z zagrebškim klerikalnim «Hrvatstvora» 
in s Frankovim «Hrvatskim Pravom», s temi 
fanatičnimi sovražniki Srbov,* * ki pa so vendar 
tudi Jugoslovani in jih ni mogoče pozabiti za 
zajutrk. Smešno je, če se klerikalno glasilo 

deset let je prišel sem mrlič in tedaj je bil 
-samomorilec.

„Tam bi ležala sedaj Lenka, ako je ne 
bi bil rešil,“ je mislil kaplan. A tudi Miha, 
čegar dušo je rešil, ni smel priti v ta ne-
dostojni kraj. To je moral preprečiti.

„Ljudje, kaj pa vam prihaja na misel? 
Kaj ni bil mrtvec vaš dobri tovariš? In sedaj 
bi ga kakor človeka, ki se je-sam obesil, 
vtaknili v tisto luknjo, kjer bi ga še lahko 
požrle podgane?“

„Seveda, prav imaš,“ je odgovoril tisti, 
ki je nosil svetilko.

„Torej ga odnesite tja, kjer je prostor 
zanj," je ukazal kaplan.

„E, kam pa?“ so vprašali nosilci.
„Kaj ne veste tega? Glejte, toliko let 

služil Miha doli v mlinu, pa se je trudil
• in mučil za mlinarjeve. Menda sme tudi v 

smrti odpočiti nekoliko dni tam. Ali mislite, 
da ne? Kaj bi vam bilo všeč, ako umrjete, 
pa bi vas enostavno vrgli iz hiše, kjer ste 
dannadan težko delali?“

„Seveda, prav imaš že. Ali dol v mlin 
je hudirjeva pot. In težak je Miha tudi. Pa 
kar strah je skoraj človeka — pa počij z 
mrličem.“

„Grem pa z vami, da vam pomagam nesti.“

na papirju navdušuje za tako idejo, ko ven-
dar ne prizna ničesar razven katoličanstva, 
pa mora vendar vedeti, da so Srbi pravo-
slavne vere, da je v Bosni in v Hercegovini 
mnogo mohamedancev Jugoslovanov in da 
so zlasti na Hrvatskem številni Židje tudi 
Hrvati. Služiti Rimu, pa simpatizirati s pra-
voslavnimi, z islamiti in Izraeličani — to je 
preveliko protislovje. Ali tudi «Slovenski 
Narod» še ni nikoli definiral jugoslovanske 
ideje, in vsi pokrajinski listi tudi še niso sto-
rili tega. Kdor se navdušuje za kako stvar, 
jo mora vsaj poznati. Prosili bi torej po-
polnoma resno pojasnila. V naših očeh je 
stvar važna. Socializem je kultura in reči si 
upamo tudi nasprotno: Kultura bodočnosti je 
socializem. Zato nam kultura ni deveta briga; 
kar jo more pospešiti, hočemo porabiti. Torej 
bi tudi radi vedeli, ali je jugoslovanska ideja, 
kakor si jo mislijo naši narodnjaki — ako si 
sploh kaj mislijo pri tem — kulturno sredstvo 
ali ne. Prepevanje nacionalnih pesmi, vza-
jemni sprejemi, brzojavni pozdravi, to ni nič. 
To je megla. Ideja, ki je samo megla, je pa 
slepilo. Treba je imeti jasen, določen in se-
veda tudi dosežen cilj in potem je treba delo 
uravnati v približevanje k cilju. Kakšen je 
torej smoter jugoslovanstva v kulturnem, v 
jezikovnem, v gospodarskem, v političnem 
oziru? To je treba enkrat definirati, da bode 
ljudstvo vedelo, pri čem da je. Šele tedaj 
se bode lahko tu li kaj storilo. Vse drugo 
pa so prazne čenče.

Na čast Stritarju je priredilo dijaško 
društvo «Slovenija» v Kursalonu na Dunaju 
večerno veselico. Pravzaprav malenkostna 
stvar v vsakem oziru. Stritar je precej spi-
sal, ali da bi bil kvalitativno kdove kako 
obogatil našo literaturo, je zelo eviimistična 
trditev. Da mu je priredila «Slovenija» za 
njegovo sedemdesetletnico časten večer, je 
ja že s tem opravičeno, da je njen častni 
član in pa da je pisal v času, ko je bila 
slovenska literatura še prava «pepeljuga». 
Zabava je bila čisto interna, brez zunanjega 
irupa, in to je bilo prav. Vendar pa so 
imeli udeleženci razne zapreke. Za veselico 
so izvedeli Schonererianci, pa so mislili, da 
morajo storiti nekaj v varstvo nemštva. V 
ta namen so priredili demonstracijo v mest-
nem parku pred Kursalonom. Tudi to je 
bilo malenkostno v vsakem oziru; prvič, ker 
je bila smešna razburjenost zaradi slovenske 
soareje, drugič, ker je bila «demonstracija» 
davrna kajti množice ne spravijo Velenemci

„Le ostani, duhovni gospod! Saj bi nas 
bilo res sram, če ne bi storili te prijaznosti 
svojemu ubogemu mrtvemu tovarišu. Fantje 
— primite! — Tako. —Lahko noč, duhovni 
gospod!“

Tako je dejal najmlajši.
Žalosten izprevod je odšel v temno noč. 

Kaplan je postal in pogreznjen v misli, je 
gledal za njim. Kakor veša je plavala sve-
tilka in kmalu je izginila za zavojem ceste. 
Semtertja se je zglasilo vriskanje vračajočih 
se parov s planin; a tako veselo ni bilo, 
kakor po navadi. Smrt je ogrnila dolino s 
svojim plaščem.

Kaplan je moral iti preko pokopališča, 
da pride domov. Kakor iz navade, je zavi 
k cerkvi. Vrata so bila odprta in tudi iz-
gubljeni ključ je bil v ključavnici. Cerkovnik 
je bil, ko je odzvonil angeljsko češčenje, 
najbrže z eno nogo zopet v gostilni, ko je 
bila druga še v cerkvi. To ni bilo čudno; 
saj se mu je postreglo v krčmi brez denarja, 
kakor gospodu župniku.

Hercog je vstopil v cerkev ter je izmoli 
de profundis za Miho. A kmalu se je trese 
mraza.

Nekoliko minut ;— in bil je zopet preko 
zidu v svoji hladni sobi, pa je pohitel, da 

pride v toplo posteljo. Ko je odložil talar, 
je padel nož na tla, da je zažvenketalo. Po-
bral ga je in položil v miznico, ki jo je 
pazno zaprl.

Že so se javljale na vzhodu prve rdeč-
kaste barve novega dneva, ko je zaspal in 
prvi petelinov klic na dvorišču ga ni mogel 
več zbuditi.

A v miznici je ležal okrvavljeni nož z 
odlomljeno ostjo.

Ako bi hoteli pisati mikaven roman, bi 
imela fantazija dosti snovi za zanimiv kri-
minalen slučaj: Odlomljeno ost najdejo pri 
razudenju. Kuharica, ki preiskuje skrivoma 
kaplanova pisma, najde krvavi nož. Kaplan, 
ki ga pokličejo za pričo pred sodišče, pride 
v zadrego; dolžnost pričanja in spovedni 
pečat si sovražno nasprotujeta. Konečno je 
duhovnik žrtev spovednega pečata — v 
malem Janez z Nepomuka . . .

Ker pa ta spis ni plod bolj ali manj' 
živahne fantazije, temveč pripoveduje vsaka 
vrstica samo resnične dogodke, mora potr-
pežljivi čitatelj odpustiti nedostajanje mi-
kavnih in razburjajočih momentov. Resnica 
sama naslika morda še temnejšo sliko, kakor 
bi jo mogla najbolj razgreta fantazija/ 

___________ Dalje prih. 



na Dunaju na noge. Malenkostni in prosti 
dogodek pa je provzročil več hrušča, kakor 
je bilo vredno. Slov» nski časopisi so pri-
občili razburjene telegrame. Vedenje Vsenem- 
cev pod vodstvom nekaterih poslancev je 
bilo gotovo pobalinsko; ali pa se ne zdi na-
šim narodnjakom, da je pobalinstvo čisto 
enako, ako se moti n. pr. Schillerjevo slav-
nost, ako se ometuje Grünov spomenik z 
blatom i. t. d.? Jeze se nad šovinizmom 
Malika in Steina, junakov, ki nimajo na. 
Dunaju prav nobenega pomena in ki jih pa-
metni Nemci sami ne vpoštevajo. Doma pa 
sami navajajo ljudi na šovinizem in zmerjajo 
vsakogar, kdor ne trobi v njihov rog. Morda 
bi bilo tu tudi nekoliko avtokritike dobro? 
Predstavljalo se je stvar tako, kakor bi bili 
Dunajčani napadali Slovence pri Stritar-
jevi slavnosti. Treba je vendar konštatirati, 
da se razven peščice Wolfijancev in Schöne- 
reriancev živi duši na Dunaju ni sanjalo, da 
bi šli motit slovensko akademijo. S takim 
nevtemeljenim pretiravanjem se hoče le do-
kazati potrebo šovinizma, dočim pokazuje 
dogodek v svoji malenkosti, da je šovinizem 
samo umetna rastlinica. Tudi Stritar sam 
s svojimi naivnimi verzi o «sovražnem me-
stu» bi lahko nekoliko trezneje mislil o takih 
rečeh ... Da se je moralo govoriti o aferi 
tudi v parlamentu, je kar samoobsebi 
umevno. Odlikoval se je zlasti duševni rev-
ček Malik, ki je porabil priložnost, da je 
tudi delavce imenoval «Pöbel». Schuh- 
meier mu je dal odgovor, ki ga je zaslužil 
in je tudi naglašal, da je Dunaj glavno mesto 
ne le Nižje Avstrije, temveč cele države, da 
mora biti torej članom vseh narodov mo-
goče, da se tam prosto gibljejo.

«Edinost» pravi v svojem poročilu, da 
se je tisti večer «prikazala nemška kultura v 
vsej svoji nagoti». Žargon tržaškega lista je 
že znan, V imenu slovenske kulture se mora 
pa vendar protestirati proti taki hujskajoči 
pisavi. V Trstu bi lahko vedeli, da ni imela 
nemška kultura ničesar opraviti z onimi po-
balinskimi izgredi. Poslanček Malik ni re-
prezentant nemške kulture, ki je vkljub vsej 
nacionalni zakrknjenosti velika in bogati in 
kateri imajo — to je resnica, ki je ni moči 
utajiti — tudi Slovenci na kulturnem polju 
prav mnogo zahvaliti. Kdor tako neumno 
smeši kulturo drugega naroda, ponižuje kul-
turo lastnega rodu. To naj si pri «Edinosti» 
enkrat zapišejo za ušesa. S takimi nesmi-
selnimi frazami so slovenskemu narodu več 
škodovali, nego so mu koristili s svojim 
«delom».

Rudniški zdravnik dr. Berdah v Trbov-
ljah je postal ponižni sluga ravnatelja Ten- 

, scherta. Le ta mu je komand ral: Kdor je 
odpuščen, ne dobi več zdravil in bolniščine, 
— in dr. Berdah posluša. Neki fant ima od 
bolezni popolnoma zvito nogo; vsak slepec 
mora videti, da je nezmožen za delo; zdrav-
nik dr. Berdah ga podi na delo. Drug rudar 
je težko na srcu bolan; zdravnik Berdah ga 
preišče in ne najde ničesar; mož gre k celj-
skemu zdravniku in le-ta konštatira, da je 
nezmožen za delo in nevarno bolan. Tako 
razni drugi. Dr. Berdah je uslužbenec de-
lavskega zavoda bratovske skladnice; v pred- 
stojništvu sede naši sodrugi, ki mu naj v 
prihodnji seji povedo, da se nima držati za-
povedi kakšnega zbesnelega madžarskega di-
rektorja, temveč le tega, kar zahteva Statut 
in pravičnost.

Na pustni ponedeljek prirede organizi-
rani steklobrusi v Zagorju navadno plesno 
veselico v prostorih g. I. Müllerja. Začetek 
ob 7. uri. Cisti dobiček je namenjen lokalni 
organizaciji jugoslovanske socialdemokratične 
stranke v Zagorju.

Socialni pregled.
Brutalnost trboveljske družbe se kaže 

zlasti v odpustu 32 rudarjev. Od teh tu- 
darjev je delalo v rudniku: šest delavcev po 

5 let, dva po 6 let, štirje po 7 let, pet po 
8 let. trije po 9 let, eden 10 let. eden 11 
let, eden 16 let, trije pa čez 20 let. Vsak 
teh odpuščenih ima tedaj vsaj 1 provizijski 
razred. A pravila bratovske skladnice so 
tako pomanjkljiva, kakor nikjer v Evropi. 
Rezervni delež se dobi (ako znaša manj kot 
100 K) po enim letu, drugače pa sploh ne 
pred stalno onemoglostjo. Penzijonira se pa 
rudarja šele, ako napravi rudniški zdravnik 
spričevalo, da je za delo nezmožen. To spri-
čevalo je pa od zdravnikov, ki trobijo v rog 
družbe, težko dobiti. Na drugi strani pa ne 
dobi nikdo, ki je nad 40 let star, v rudniku 
dela. Brez penzije in brez dela tedaj! Me-
nimo, da se mora vsak civiliziran človek 
zgražati nad to brutalnostjo. A družba seje 
vettr in bode žela vihar!

Iz stranke.
„Slobodna Riječ“, glasilo hrvatske soci- 

alnodemokratične stranke, je s svojo zadnjo 
številko tako povečala obliko, da ima sedaj 
skoraj dvakrat toliko vsebine, kakor jo je imela 
doslej. Obenem naznanjajo hrvatski sodrugi, 
da pripravljajo izdajanje še drugega lista pod 
naslovom «Napred». Naj bi ta napredek 
hrvatskih sodrugov služil tudi slovenskim so-
di ugom za vzor! Tudi nam je nujno treba 
razširjenja časopisja.

Gospodarski pregled.
Idrija. Prva idrijska čipkarska zadruga 

v Idriji je imela prvi redni občni zbor dne 
11. svečana 1906 v prostorih ženskega dru-
štva «Veda» pod predsedstvom sodruginje 
Alojzije Kosove. Na dne\nem redu je bilo: 
1. Citanje zapisnika ustanovnega občnega 
zbora. 2. Poročilo načelništva o delovanju 
zadruge od 1. majnika do konca leta 1905. 
3. Poročilo računov za leto 1903 in razde-
litev čistega dobička. 4. Poročilo nadzor- 
ništva in podelitev odveze načelništvu. 5. Vo-
litev štirih nadzornic in ene namestnice. 6. 
Poročilo o izvršeni reviziji zadruge. 7. Pred-
logi in nasveti. O delovanju zadruge je po-
ročala načelnica Marija Hladnik. 'S skrom-
nimi močmi smo začele težavno delo in 
nasprotniki (trgovke in trgovci z čipkami) so 
se nam smejali in se norčevali, češ, kako 
pojdejo te uboge delavke na svetovni trg. 
Ali s trudapolnim delom se je nam posrečilo, 
da smo same gospodarice; v 6. mesecih se 
je izplačalo zadružnicam za čipke 5517 kron 
53 vin. in sedaj ob koncu leta dobe 5 od-
stotkov dividende. V začetku nismo imele 
posebno veliko denarja. Žensko društvo 
«Veda» nam je posodilo 357 kron za temeljni 
kapital. Trgovci s čipkami v Idriji so v za-
četku nekoliko poskočili z cenami, ker so mi-
slili. da s tem uničijo zadrugo ali ravno to 
je odprlo čipkaricam oči, češ, zakaj popreje 
niste hoteli boljše plačevati. Zadruga je zato 
pokazala dobro stran. Svojo opravičenost je 
tudi kmalu dokazala. Sedaj ima že po celi 
Avstriji odjemalce blaga, na Dunaju, v Pragi, 
v Zagrebu, v Gradcu, v Ljubljani itd., tako 
da se je meseca januarja tekočega leta že 
razpečalo za 3800 kron Čipk. V prvi vrsti 
se gre zadrugi za to, da se gmotno stanje 
čipkaric zboljša. Na nas je ležeče vse; do 
sedaj smo morale od našega krvavega za-
služka dajati drugim dobiček, drugi so si 
premoženje nakopičevali. Me bi sicer že 
zdavnaj lahko imele tako zadrugo, ali nihče 
nam ni pokazal te poti. Žensko društvo 
«Veda» je začela zbirati kapital, me smo se 
jele zavedati — in ustanovila se je zadruga. 
Koncem leta 1905 je imela 102 zadružnice. 
O stanju blagajne je poročala blagajničarka 
Rčižena Kristanova. Dohodkov 10.981 K 
73 vin., izdatkov 10.868 K 74 vin.; ostalo v 
blagajni 112 K'-9 9 vin. Dobiček 6733 kron 
26 vin., izguba 6152 K 21 vin., čisti dobiček 

torej 581 K 5 vin. Bilanca: aktiva 6001 E 
75 vin., pasiva 6001 K 75 vin. Razdelitev 
čistega dobička 5 odstotkov za 5517 K 53 v 
= 265 K 90 vin., skupaj 581 K 5 v. Bla-
gajniško in nadzorništveno poročilo se je vzelo- 
na znanje in se je podelila odveza načelništvu- 
V odbor so bile izvoljene: Jereb Marijar 
Eržen Marija, Reven Frančiška, Jereb 
Marijana in Lapajne Neža. Poročilo revi-
zije zadruge se je sprejelo na znanje. Govo-
rile so še nekatere zadrugarice, potem je 
zaključila sodr. Kosova občni zbor. J.

Umetnost in književnost.
Slovensko gledališče. V nedeljo zvečer? 

«Lukrecija Borgia», drama v treh de-
janjih, spisal Viktor Hugo. Gledališče raz-
prodano, aplavz neskončen, kritika zadovoljna 
— kaj bi še? In vendar bi se človek zjokal,, 
ne nad tistimi žrtvami, ki jih pisatelj pomori 
brez števila, temveč nad žalostnimi razme-
rami, v katerih je mogoče, da doseže Lukre-
cija Borgia tak uspeh, v tem ko se resnično 
dobre stvari, ako sploh pridejo na oder, ne 
morijo obdržati na repertoarju. Kam smo 
prišli z estetičnim okusom, da je mogoče 
peti take himnuse drami, ki deluje z najbolj 
grobimi, krvoločnimi efekti, z bodalom in s- 
strupom, z zakrinkanimi menihi, s skladiščeni 
krst med gorečimi svečami, s šesterimi mrt-
veci za zaključek? Viktor Hugo je bil go-
tovo velik pisateij ; ali to vendar ni razlog,, 
da bi se moralo nekritično hvaliti vse., kar 
je spisal. Kdor ne pozna samo njegovega 
imena, temveč tudi njegova dela, ve, da je- 
imel silno nagnenje za velikanske efekte, ki 
pa so večinoma samo scenični ; njegova ro-
mantika se ni ozirala mnogo na psihologijo;-, 
glavna stvar mu je bila, da je deloval z ve-
likostjo dogodkov. Zato je moral zlasti v 
drami zabresti v bombastično, a prazno tea- 
traliko, tako da so nekatere njegove stvari 
pisane popolnoma v žanru znanih fantovskih 
romanov. Na odru gazi po krvavih lužah,, 
povsod so skrovišča, po skroviščih odurni lo-
povi, vsak hip zavratni umori, — da le ob-
haja zona ljudi! Tako je v njegovem Erna- 
niju, tako v Rigolettu, ki je spisan po nje-
govi noveli «Le roi s’amuse», tako je še bolj; 
v njegovi Lukreciji Borgiji. Sama lopovščina,.. 
sama grozodejstva. Res je, da pripoveduje 
zgodovina strahovite reči o družini Borgia, o> 
papežu Aleksandru, o njegovi hčeri in o nje-
nih bratih itd. Ali gledališču vendar ni na-
men, prikazovati nam kroniko svetovnih škan-
dalov, enostavno reproducirati grozovitosti 
preteklih časov! Kaj bi dejali, ako bi kdo v 
treh do desetih slikah predstavil vsa umor- 
stva, ki jih je storil Hugo Schenk in končno- 
njega, ko ga vlačijo na vislice? — Občinstvo 
je aplavdiralo. To je žalostno znamenje, da se 
ni pri nas nikoli resno skrbelo za pravo vzgojo 
ljudstva. Puhlost kulturne fraze, ki vlada 
vsemogočno pri nas, se pokazuje pri takih 
priložnostih v najslabejši luči. A kaj naj šele 
rečemo, ako čitamo kritike v naših dnevnikih? 
Neki kritičar je celo dejal, da je bila to naj-
boljša drama, kar jih je bilo letos na našem 
odru. Zaboga! Kaj naj misli tujec o našem 
gledališču, ako čita samo to recenzijo? Ali 
ni bila šele prav pred kratkim predstava 
Ibsenovega «Sovražnika ljudstva? Ali se 
ni igralo Jerneja Turazerja? Ena najbolj 
votlih iger celega leta, ki ni nič druzega ka-
kor bombastična in krvava — in to imenu-
jejo najboljšo dramo! .... Koliko vzgoje- 
valnega, kulturnega dela bode treba, preden 
pridemo v dvajseto stoletje !... Intendance 
je pač vprizorila bumbum- in huhu-dramo 
največ zato, da dobi gospodična Spurna 
ulogo, v kateri lahko pokaže svoje zmožno-
sti. Igrala je res dobro, prav dobro ; ali 
zato ni bilo treba ravno Lukrecije Borgie. V 
dramatični literaturi je pač še nekoliko ulog, 
v katerih bi gosp. Spurna lahko briljirala. 
Fina je bila igra gospoda Dobrovolnega^ 
ki je glumil vojvodo Alfonza elegantno in z 



jako primernim izrazom. Gospod Nučič je 
predstavljal stotnikaGeunara, temperamentno; 
ali pozabil je, da je to benečanski stot-
nik. Tisti ljudje niso bili tako mehki. Tudi 
se mora navaditi, da vlada samega sebe v 
-ekstazah; ravno v takih trenotkih se pokaže 
•pravi umetnik. Vsekakor se opazuje, da 
mladi g. igralec napreduje in da ima ambi-
cijo. Košček uloge je imel še gosp. D ragu- 
tinovič kot Gubetta, ki ga je dobro po- 
o-odil. Vse drugo je brezpomembno, —an.
"° Opera. Toliko imen ni vsaki dan na 
gledališkem listku, kakor jih je bilo nocoj — 
torek, 13. svečana. Besedilo za opero «Poljski 
žid», ki so jo danes prvič peli v slovenskem 
gledališču, sta spisala Viktor Leon in Ri-

chard Bat k a. Leon — ta navadno ne oblju- 
buje mnogo; mož je znan kot libretist raznih 
operet in v njegovih tekstih je težko najti 
kako idejo. Da je besedilo «Poljskega Žida» 
izjema,ni pripisati njemu, temveč Erckmanu 
«Chatrianu, po čigar noveli je izdelan li-
breto. Opero je uglasbil Karol Weis, nje-
gova glasba ga karakterizira kot. ženialnega 
komponista, inteligentnega in samostalnega 
mojstra glasov. Zato tudi ni čudo, da je 
moral prebiti hud boj, preden je prišel do 
veljave, in dasiravno je Ceh, je moral iskati 
zavetišča na nemškem odru, kajti v «Na-
rodnem divadlu» ga niso hoteli priznati. 
Weisova glasba je podobna gorskemu po- 
loku; živa, bistra, zdaj molko nežna, zdaj 
strastna, bobneča, brezobzirna — a vendar 
taka, kakršna mora biti, da naslika prav, 
kar se godi v srcih in v zunanjosti. «Poljski 

:žid» je ena tistih kompozicij, ki jih bode 
morala imeti na repertoarju vsaka opera, 
ako si hoče ohraniti veljavo. Pri nas je bila 
skrbno vprizorjena; žal, da nekateri pevci 
niso bili prav disponirani, pa so tako nastali 
nekateri neprijetni momenti. Partijo župana 
Mattisa je pel g. Oufednik, ki se je v 
sliki pred sodiščem dvignil na vrhunec svoje 
umetniške moči. Tu je bil efekt njegovega 
petja in njegove igre ogromen. Gospod Or- 
želski je dobro pel; popolnoma razpoložen 
ni bil, z mimiko je pa pri njem vendar križ. 
Dobra Aneta je bila gospodična Rindova. 
Pela je s čistim glasom in s primernim tem-
peramentom. Gospodična Kočevarjeva 
se je iznebila svoje naloge z dobrim vspehom. 
Gospod Bette to nas je zadovoljil kot gozdar 
in kot predsednik sodišča v sanjah. Da bi 
moral biti notar leta 1832. taka karikatura, 
kakor jo dela Zach, nam ne gre v glavo; 
dr. Franck vendar ni ženitvanski mešetar 
iz «Prodane neveste» ali pa zakotni pisar. 
Zbori so bili z ozirom na razmere dobri; v 
sanjah je imel kor nekaj prav krasnih mo-
mentov. Tudi z orkestrom smo bili to pot 
zadovoljni. Gospod Benišek je imel svoj 
častni večer; dobil je mnogo aplavza in lo-
vorjev venec ter se je moral zahvaliti z 
odra, marljivi kapelnik je zaslužil to ovacijo. 
Slabo je igrala svojo ulogo svetloba v sanjah; 
■ples v prvem dejanju je sicer kmetski, ali 
pleše se vendar v gostilni, ne pa v beznici.

Ib.
Hinter geweihten Mauern. V zalogi

Hugo Bermühler v Berlinu (S. M. 61) 
je izšla knjiga s tem naslovom; spisal Pater 
Veridiens po zapiskih samostanskega duhov-
nika. Cena ljudskega izdanja 3 krone. S ta-
kimi knjigami smo dandanes zelo previdni. 
Tendenčni romani so na dnevnem redu in 
največ se jih spiše samo v svrho dobička. 
Foda ta knjiga je izjema. Uvrstiti jo je 
treba med leposlovno karikaturo, in sodrugom, 
• nen?k°i zlasti društvenim knjižnicam,

J° a"~°. PriPoročimo. Pisatelj, ki očividno 
jako dobro pozna razmere, je temeljito po-
svetil za zidovje avstrijskega samostana in 
čeravno je snov komponirana, da odgovarja 
tehniškim potrebam povesti, dela knjiga 
vendar mogočen vtisk resničnosti. Jezik in 
slog je jako lep; razvoj v duši mladega me-
niha, ki ga dogodki v samostanu popolnoma 
razočarajo in ga skupaj z zbujeno ljubeznijo 
zapode nazaj v živo življenje, je prav dobro 
opisan.

Dopisi.
Trbovlje. Surovost raznih biričev v Tr-

bovljah je že vobče znana. Poslanec šodrug 
Resel je v tem oziru tudi te dni interpeliral 
ministra glede dejstva, da so žandarji tepli 
rudarje z bikovkami. Interpelaciio objavimo 
še in radovedni smo. kaj ukrene vlada 
proti tej brutalnosti. Omenim) še, da so 
zaupniki takoj po tem nastopu zbesnelih 
orožnikov vposlali vojaški oblasti in glavarju 
natančni zapisnik prič. Dva rudarja sta bila 
ranjena, eden zelo težko, kar priča zdrav-
niško spričevalo. Do danes ne vemo n česar. 
Ali je vsa stvar lepo zaspala? Celjski straž- 
mojster je bil najbolj znan, odlikovali so se 
pa poleg njega tudi domači trboveljski orož-
niki. Ti možakarji so pokazali svojo «inte-
ligenco» tudi pri aretaciji sod. L i n h a r t a. 
Ne samo, da jih je bilo toliko, da se človeka 
iz gozda bajonetov niti videlo ni, — so po-
stopali naravnost brezobzirno. O tem se je 
vložila pritožba. Škandalozno vlogo pa igra 
občinski policaj Uršič To je nekdanji orož-
nik in sliši se prav čudne govorice, zakaj je 
pustil ta posel. V Trbovljah je znano, da 
mož kaj rad pije. Ni še dolgo, odkar je 
prišel iz bolnice, kjer ga je neki rudar pi-
janega z njegovo lastno sabljo naklestil. A 
pijače vkljub temu ne pusti. In v pijanosti 
dela potem neumnosti. Imenoval je n. pr. 
vse odpuščene rudarje «lumpe». Ponoči .je 
sod. Linharta po tujih stanovanjih iskd, 
ne da bi imel od občine ukaz itd. Zahte-
vamo od županstva in oblasti, da store svojo 
dolžnost; drugače govorimo še drugje!

Trbovlje. Trboveljski rudarji gotovo niso 
razvajeni od svojih direktorjev in paznikov. 
Pero bi nam zastalo, ko bi hoteli popisati 
vse lastnosti te gospode. Gele romane izra-
žajo imena paznikov Turn seka, Božiča, 
Petenača, Eichelterja in tovarišev. In 
med ravnatelji so poskusili rudarji že Draša 
ter Terpoteca, — dvoje tipičnih brutalnih 
natur, ki sta sesala svoje nazore iz srednje-
veških razmer, ki sta v svoji surovosti pre-
zirala najenostavnejše pravice, katerima je 
bila bikovka sveto žezlo, s katerim sta vla-
dala knape ... Ali priznajmo: Draš in 
Terpotec sta bila odkritosrčno-surova, njih 
brutalnost se ni skrivala pod plaščem jezu- 
vitsko - gladkega obnašanja. Vsaka njuna 
kretnja je izrazila živo: Jaz sem surov, sem 
brutalen, ampak po lisičje ne znam misliti! . . . 
Direktor Tenschert pa je prišel z Madjarskega 
kot človek, katerega imenujejo Dunajčanje 
«ein Süsser». Gladak kot kača, modern za 
bogpomagaj, dober, da je človeku slabo pri-
hajalo, — tako se je predstavil rudarjem. 
In ubogi rudarji so že mislili, da je prišla 
doba sedmih debelih krav. Kako kruto so 
se zmotili! Ko je prišel Tenschert malce 
do sape, poiskal si je hinavske elemente in 
jim ponudil Judežev groš, da prodajo ru-
darje. In našel jih je, — ne med poštenimi 
delavci, ampak med farškimi podrepniki, nad 
katerimi ima «Naša moč» svoje veselje. In 
ko se je čutil močnega, je pokazal svojo 
pest ter vrgel 33 poštenih rudarjev na ulico. 
Komandiral je svojemu zdravniku, ,naj ni-
komur niti zdravil ne da; vzel je po biričih 
kapelniku rudniške instrumente; izpustil je 
biriče nad bolne rudarje itd. Tako postopanje 
ne zasluži druzega odgovora kot krepak «fej!» 
In skrbeli bodemo, da izve svet o tem člo-
veku vso resnico.

Strokovni pregled.
Mizarske pomočnike opozarjajo solno- 

graški sodrugi, naj ne sprejmejo dela za 
Solnograd v sedanjem času. Ondotna mi-
zarska zadruga išče delavcev, a ne pove, da 
hoče pripraviti svoje pomočnike ob sadove 
zadnjega boja. Pred kratkim je bila tam 
mizarska stavka, ki je končala uspešno za 

I delavce. Obe stranki sta takrat sklenili ugo-

vor, a podjetniki ga hočejo sodaj prelomiti. 
Po nemškonacionalnih časopisih pripovedu-
jejo, da je baje odpotovalo mnogo mizarskih 
pomočnikov iz Solnograda in da je upati na 
ugodno stavbno sezono. S tem hočejo pri-
vabiti toliko delavcev od zunaj v Solnograd, 
da bi potem lahko snedli obljubo, ki so jo 
dali pomočnikom, da so končali stavko. Po 
štrajku so prosili delavce, naj ne govore po 
časopisih o zmagi, sedaj pa sami pripovedu-
jejo. da so delavci dosegli uspeh, da bi tem 
ložje privabili pomočnikov. Mogoče je, da 
pridejo agitirat tudi k našim mizarjem. Zato 
opozarjamo na ta položaj in smo prepričani, 
da ne pojde nihče na limanice in da nihče 
no sprejme tam dela.

Klerikalci in strokovne organizacije. 
Klerikalci so duševno jako siromašni. Last-
nih idej nimajo prav nobenih. Ako kje kaj 
začno, se takoj lahko vidi, da je vse le po-
snemanje. Za delavce se niso brigali niti 
toliko kakor za lanski sneg, dokler niso de-
lavci sami stopili na noge in se jeli organi-
zirati na podlagi socialnodemokratičnih načel. 
Ali, ko so opazili, da vstaja tukaj moč, ki 
bode morala igrati važno ulogo v politiki, so 
kar črez noč postali «socialni». Ako bi imeli 
pri tem resne misli, bi bilo dobro. Kar je 
delavcem koristno, bi sprejeli, pa če bi pri-
nesel sam Belcebub. Socialna demokracija 
tudi tedaj ne bi postala nepotrebna, saj se 
gibjejo nasprotniki samo tam, kjer se jih 
poziva. Toda klerikalcem se sploh ne gre 
za to, da bi se delavci osamosvojili, marveč 
le, da bi jih sami dobili v kremplje in da bi 
jih mogli brezskrbno rabiti v svoje namene. 
Zato posnemajo vse, kar vidijo, da se stori 
drugje za delavstvo. Sestavili so krščansko-
socialen program, ki so ga večjidel prepisali 
od socialnih demokratov. Ali programatični 
krščanski socializem je ostat na papirju. Po-
snemali so konsumna društva, sedaj posne-
majo tudi strokovna društva. Čudna stro-
kovna društva! Ime imajo; ali vsebina je 
taka, da je ime kar smešno. Načelo stro-
kovne organizacije je pač boj. Toga pa 
klerikalci ne priznajo in ga seveda ne smejo 
priznati, ker bi drugače kaj hitro izgubili pri-
staše iz podjetniških krajev. In tako snujejo 
«strokovna društva», v katerih so delodajalci 
člani, odborniki, predsedniki, tako da so de-
lavcem že zvezane roke. A če bi bila tista 
društva res delavska, bi vendar ostala brez-
pomembna, ker so separatistična. Moč 
delavstva tiči v združitvi, v najpopolnejši so-
lidarnosti. Organizacija delavcev ene stroke 
v enem kraju je jako slabotna stvar. Moč 
ji podaje šele federacija z delavci v drugih 
krajih. Ako bi bili n. pr. jeseniški delavci 
do zadnjega združeni v jeseniškem strokov-
nem društvu, pa naj bi bilo klerikalno, libe-
ralno ali kakršnokoli, pa bi izbruhnil na Je-
senicah delavski boj, bi delavcem njih društvo 
kaj malo koristilo, čim bi Lukman poiskal 
delavcev drugod. Drugače bi bilo, ako bi 
bili jeseniški delavci skupno organizirani z 
vsemi avstrijskimi kovinarji, med katerimi bi 
se v takem slučaju zaman iskalo moči za 
Jesenice. Demagogično agitirajo klerikalci z 
najbolj obrabljenimi, najnižje instinkte ma-
mečimi frazami, kakor: Denar ostane tukaj; 
sami bodemo gospodarili i. t. d. Delavci, ki 
premalo mislijo, sedajo še na take limanice, 
ali kadar pride do resnega, tedaj se pokaže, 
kako puhle so vse tiste lepe besede. Stro-
kovna organizacija je tem mečnejša in tem 
več vredna, čim večji je njen obseg. Zdru-
ževati mora delavce cele stroke, ne pa de-
lavce enega kraja, ene narodnosti, ene vere 
in pod. Kdor vabi delavce v separatistične 
organizacije, je ravno tako sovražnik delav-
stva, kakor tisti, ki ga ovira v organizaciji 
sploh. Prej ali slej izpoznajo to tudi slo-
venski delavci — povsod. In tedaj odklenka 
tudi zadnjemu popovskemu društvu, ki mu 
pravijo na posmeh «strokovno».

Nova organizacija v Trstu. V nedeljo, 
dne 11. februarja se je vršil ustanovni občni 
zbor zveze uslužbencev c. kr. glavnih



skladišč, v veliki dvtrani delavskega dema, 
ki je bila do zadnjega kotička natlačena. K 
prvi točki je podal cdbor daljše pore čilo o 
svojem delovanju in dosedanjih uspehih, do-
seženih cd tistega časa, ko se je pričelo z 
organizacijo. Doseglo se je namreč, da do-
bivajo delavci mesto K 1'60 tri krone za 
delo ob nedeljah, na katero pa niso nikakor 
prisiljeni, pač pa da vstrežejo želji in po-
trebi le v vrednih slučajih. To so bili prvi 
uspehi solidarnosti delavcev, ki so desedaj 
ostali apatični napram vsej delavski propa-
gandi. Ne le iz poročila osnovalnega odbora, 
pač pa iz uspehov, katerih je deležna orga-
nizacija, se je uvidelo, da je res deloval ne-
umorno. To nam priča veliko število članov, 
ki jih šteje organizacija že ob svoji ustano-
vitvi , 790. Veliko zanimanje je vladalo pri 
volitvah: človeku se je dozdevalo, da bodo ti 
ljudje volili kakega državnega poslanca. Vzrq£ 
temu je bil namreč, da so nekateri elementi 
hoteli stvar zamotati in kvariti organizaciji. 
Toda ni se jim posrečilo, kajti izvoljeni so 
bili skoraj soglasno sledeči odborniki, pred-
lagani od volilnega odbora : Ivan J ed rej či č, 
predsednikom; Artur Ramspott. podpred-
sednikom; Anton Štolfa, tajnik; Srečko 
Go m el, namestnik; Avgust Novak, bla-
gajnik; A. Janežič, Romej Talento, 
Edvard Stebel. Fran Lapajne, Anton 
No rdi o in Josip Perne, odborniki; Leo-
pold Brumuller, Avgust Čerin in Drago 
Pischler pa v modroslovni odsek. Izid vo-
litev so vsi navzoči pozdravili z odobravanjem. 
Sklenilo se je dati listu «Lavoratore» 50 
kron, ker je hišna administracija dovolila 
društvu brezplačno porabo prostorov v de-
lavskem domu. Naložilo se je posebnemu 
odboru, da nabira med svojimi tovariši za 
podporo sedanjih bolnih tovarišev. — Z 
ustanovitvijo tega društva smo napravili 
zopet velik korak naprej, in pridobili smo 
mogočno organizacijo. Eno opazko še našim 
slovenskim delavcem. Nekateri med njimi se 
jezijo, da se je na občnem zboru govorilo v 
italijanskem jeziku več nego v slovenskem 
Italijanski delavci so se namreč pridno ogla-
šali k besedi. popraševali so za pojasnila 
ter se zanimali za to in ono točko, dočim 
se izmed slovenskih delavcev ni oglasil no-
beden in je sodrug Jernejčič moral vse 
sam povedali, kar je le mogel. Ti slovenski 
delavci pa protestirajo potem, a ne pri od-
boru, marveč le pri posameznih osebah, ki 
nimajo pri tem čisto nič opraviti.

Želeli bi, da prihodnjič nastopijo tudi 
slovenski delavci tako kakor italijanski. S tem 
bode ustreženo njim in obenem tudi nam. 
To smo omenili le zato, ker se z nekaterih 
strani očita vodstvu, da prezira slov, jezik, 
dočim je v odboru zastopano tudi lepo šte-
vilo Slovencev.

Provizijski sklad c. kr. državnih želez-
nic. Pri volitvah v odbor provizijskega sklada 
c. kr. državnih železnic so socialno-demo-
kratični kandidatje zmagali z ogromno ve-
čino. Kdor potrebuje v zadevah provizijskega 
sklada kak svet ali pomoč, naj se obrne do 
izvoljenih odbornikov, ki se bodo zavzeli za 
vsakega železničarja brez razlike vere, narod-
nosti ali stranke. Naslovi izvoljenih odbor-

nikov, ki morajo po pravilih stanovati na 
Dunaju, so sledeči: Anton Syrisle, višji de-
lavec (Obervveikmann) Dunaj XV, Dingel- 
sledtgasse 3, I./-9.; Leopold Löwy, višji de-
lavec,. IX. Althanplatz 5. I./24.; Konstantin 
Kneidinger. vozni nadzornik, IX., Kaiser 
Franz Josef Bahnhof, I. Lastenstrasse; Franc 
Flögl, sprevodnik, XVIII. Kutschkergasse 12. 
II./19; Karel Strasser, ^prevodnik, XIV. 
Illekgasse 17, III/10; Jožef Keppnik, stro-
jevodja. XIV., Goldschlagstrasse 21, II./22; 
Franc Schimon, strojevodja, VIII./8, Chri- 
stinenhof; Karol Groß, čuvaj, XIX. Heili-
genstädterstrasse 148: Karol Hofbauer, 
delavec površne stavbe, X1L, Rückergasse 51. 
I1./19; Karel Winter, ključavničar, XIV. 
Goldschlagstrasse 45, I./7.

Društvene vesti.
Društvo „Ljudski Oder“ v Trstu je pri-

redilo v čelrttk, 1. t. m. diletantovsko pred-
stavo v delavskem domu. Igralo se je eno-
dejanki «Dve tašči» in «Dobro došli.» Pred-
stava, ki je bila dobro obiskana, se je gladko 
izvršila.

Tržaške veselice, v soboto zvečer je 
bila v Trstu veselica južnih železničarjev. Za-
bava je bila nenavadno dobro obiskana in 
animirana. Vspeh je bil tako moralno kakor 
materijalno izboren. — V soboto 24. t. m. 
zv.ečer se vrši veliki ples tržaških socialistov. 
Ker je čisti dobiček namenjen skupnim po-
trebam organizacij, se priporoča obilno 
udeležbo. — V nedeljo zvečer pa priredi pe-
kovska organizacija svoj običajni predpustni 
ples. Vstopnina 30 kr. brez razlike spola. Za-
četek ob 9. uri. Tombola in šaljiva pošta.

Najnovejše vesti.
Dunaj, 22. svečana. Volilna reforma 

bode jutri predložena v državnem zboru,
Pulj, 22. svečana. Pekovska stavka traja 

še dalje.
Rim, 21. svečana. Italijanski parlament 

je sklican na dan 8. marca.
Pariz, 21. svečana. V včerajšnji seji 

francoske zbornice je predsednik Rouvier 
prečital poročilo novrga predsednika repu-
blike, Fallieresa, ki poživlja vse republi-
kance, naj sodelujejo s predsednikom. Armade 
ne bode nič motilo v izpolnjevanju njene 
naloge glede državne obrambe. Republika 
ostane zvesta svojim zaveznikom in prijate-
ljem ; s svojo zunanjo politiko pokaže, da 
hoče varovali dobre razmere z vsemi drža-
vami.

Ministrski svet je določil, da bodo nove 
volitve za zbornico dne 29. aprila, ožje vo-
litve pa, ako jih bode treba, dne 13. maja.

Finančni minister Merlout je naznanil, 
da bodo izdatki države na temelju zakona o 
zavarovanju delavcev za starost in onemog-
lost iznašali v prvih desetih letih okroglo 270 
milijonov frankov, v poznejših letih pa 150 
milijonov.

Podpisana naznanjata, da sta pre-
vzela 21. januarja t. 1. zgoraj omenjene 
prostore.

Poslovanje je popolnoma 
reorganizirano.

Dvigalo, kopelji, električna razsvetljava,, 
najtočnejša postrežba, izvrstna kuhinja^ 

izbrana vina.
Za mnogobrojni obisk se priporočata

Počkaj & Kögl.

Sßimgi, Delavei,
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

delavski hiši.
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje: 
za celo leto K 5-44, za pol leta K 2‘12r 
za četrt leta K 1’36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2 98, za 
četrt leta K 1’49. — Za Ameriko: Za celo 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

II illhliüni v sledeč'h tobakarnah «Rdeči 
Ljlluljdin prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Franzot, državni kolodvor, Sp. Šiška. 
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3. • 
Svate k. Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice. 
Velkavrh, Sv. Jakoba trg. 
Weise r, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

Lavrenčič, Piazza Gaserma.

T Gorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1.

Na Reki:
Ricardo Gam era, Corso 16.
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pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi ZKEinzija
Trst — Piazza Rosam 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in Iranko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brež konkurence. — Predmeti se postavijo na brocl 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.
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Kavarna

Grjiorje"
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na 
polago so vsi važni in 
venski, italijanski in nemški
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

so- 
raz- 
slo-

Prva kooperativistično ure-
jena 

gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
« Arbeiter-Zeitung» in «La-

voratore».

&
fr

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Leto IXŠtev. 9, V Ljubljani, dne 3. marca 1906.
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NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ijubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t d.:
Upravniitvo „Bdečega Prapora“, ljubljena. 
Židovske olice štev. 5/1.

Volilna reforma.
Vlada je izpolnila svojo obljubo: V pe-

tek je ministrski predsednik baron Gauisch 
predložil državnemu zboru zbirko zakonskih 
načrtov, ki določujejo nov volilni red za Av-
strijo, odnosno so z volilno reformo v zvezi. 
Vseh načrtov je pet Prvi se tiče izpremembe 
temeljnih zakonov o državnem zastopstvu, 
drugi volitve poslancev in volilnega reda, 
tretji svobode volitev, Četrtr imunitete po-
slancev, peti novega opravilnika za zbornico.

Prvi korak za vzakonitev splošne in 
enake volilne pravice je torej storjen; od-
visno je sedaj glavno od državnega zbora, 
ali se pride do nje gladko ali ne, kajti za- 
prečiti sedaj ni več mogoče volilne reforme; 
za njene nasprotnike, ki spletkarijo in šču- 
jejo, velja, kar je dejal ministrski predsednik 
baron Gautsch: «Padem lahko jaz, ali z me-
noj ne pade volilna reforma.»

Kdor hoče biti pravičen, mora priznati, 
da si je dala vlada s svojimi načrti mnogo 
truda; očiten je Djen namen, da bi vstregla 
vsem. Nemcem hoče ohraniti vladni načrt 
toliko mandatov, kolikor so jih imeli doslej, 
Slovanom jih hoče pomnožiti; delavstvu pri-
haja vštric z načelom splošnosti in enakosti, 
krščanskim socialcem na ljubo hoče povišati

Listek.
Hans Kirchsteiger.

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

VII.
Tako kakor sta zjutraj vesela in polna 

upov zaročenca zapustila mlin na poti v 
cerkev in k poroki, tako žalosten in mračen 
je bil sedaj povratek mladih zakoncev v 
skupni dom. Take svatovske noči nista pri-
čakovala zjutraj, ko sta šla preko bistrega 
potoka, iz katerega so se sedaj dvigali 
strahovi.

Kaplan je poskrbel, da ne pozabita ni-
koli na to svatovsko noč, ko jima je po 
"olikih veselih gostih dneva poslal takega 
-ovariša na prenočišče.

dobo bivanja na eno leto. Tako je naravno, 
da mora biti prva posledica njene osnove 
splošna nezadovoljnost. To je vtemeljeno v 
avstrijskih razmerah in nihče ni mogel priča-
kovati, da vstvari vlada reformo, kateri bodo 
vsi peli «hoziana». Ako bi vladal v državnem 
zboru čut pravičnosti, bi bila preosnova vo-
lilne pravice razmeroma lahka naloga. .Realni 
političar pa ve, da zastopa vsaka stranka 
egoistične interese: vsaka vprašuje: Kaj do-
bim? — vsaka hoče doseči največji dobiček 
in s tega stališča je volilna pravica, ki bi 
ugajala vsem, popolnoma nemogoča stvar 
To je bilo vladi jasno in zato je jadrala med 
različnimi težavami previdno in umetno sem- 
intja pa je skusila sestaviti načrt, ki bi iz-
polnil vsakemu nekaj njegovih zahtev.

Z vladnega stališča je to razumljivo. 
Ministrstvo hoče pridobiti potrebno večino 
za reformo in zato je -“stavilo svoje načrte 
tako, kakor je upalo, da najložje privabi ve-
čino. S stališča pravice je stvar seveda dru-
gačna. Kdor bi hotel vstvariti za Avstrijo 
absolutno pravičen volilni zakon, bi moral 
ravnati strogo matematično; seveda tedaj 
menda ne bi pridobil nikogar razven socialnih 
demokratov za svoj načrt. Oportunizem vlade 
je torej umeven in Gautscheva osnova je 
vsekakor taka, da je primerna za temelj raz-
prave. Napram sedanjim razmeram pomeni 
velik napredek; ni pa seveda taka, da bi 
mogli biti socialni demokratje brezpogojno 
zadovoljni ž njo. In naša naloga bode, delo-
vati z vso močjo nato, da se reforma pri-
bliža kolikor je le največ mogoče zahtevam 
popolne pravičnosti.

Tega stremljenja ni pričakovati od me-
ščanskih strank. Med njimi je pred vsem še 
mnogo elementov, ki ne žele ničesar tako

Mrlič bi bil pač lahko ležal tudi v mrt- 
vašnici. Pravzaprav bi bilo to vseeno. Toda 
Hercog jima je hotel izreči nepozabno pri-
digo z nemimi usti mrtveca. Mrlič naj go-
vori, ker zapira njegova lastna usta spovedni 
pečat.

Ko sta se poročenca približala mlinu, 
! so bila hišna vrata odprta kakor za sprejem. 
Veža 'in troja okna velike izbe so bila raz-
svetljena in v nevestini izbi, kjer sta stali 
čisto pregrnjeni postelji vspored, je odsevala 
rdečkasta luč skozi pritegnjene zavese. Stara, 
dobra Katica je vse tako uredila za sprejem, 
ko so prinesli hlapca mrtvega in krvavega 
v hišo, še preden sta se vrnila mlada po-
ročenca.

A tudi v mali, posebni sobici je pla-
polala luč, slabotna, a tem bolj usiljiva.

Cenka in njen mož sta vstopila skozi 
odprte duri in živo duša se ni zganila. Šla 

strastno, kakor da se sploh prepreči volilno 
reformo in da ostane vse pri starem, pri 
privilegijih. V prvi vrsti med temi sovražniki 
splošne in enake volilne pravice stoje poljski 
stančiki in Vsenemci. Drugi pa hočejo, naj 
se jim z reformo zagotovi kolikor je le 
največ mogoče mandatov. Nemci vseh frakcij 
zahtevajo nemško večino; Slovani — vsaj en 
del izmed njih — hoče več kakor večino. 
Nemci in Italijani se opirajo na svoj «kul-
turni» pomen, na svojo «davčno moč», Cehi 
na svoje število, na zgodovino, na davčno moč, 
Poljaki na «posebne interese». Kdor pogleda 
danes na kaos v državnem zboru, bi moral 
misliti, da je volilna reforma že pokopana.

Toda ta pesimizem je neopravičen. Par-
lament danes ni bojno polje, temveč veliko 
sejmišče in vse zabavljanje ni nič druzega, 
kakor predigra mešetarenju, ki mu bode sle-
dilo. Tudi v tem propadajočem državnem 
zboru prodira prepričanje, da je volilna re-
forma neizogibna in preden pride do defini-
tivnega glasovanja, se poleže še marsikatera 
razburjenost. Prevzeti pred zgodovino in 
pred ljudstvom odgovornost za tisto, kar bi 
moralo slediti, ako bi kdo res izkušal prepre-
čiti volilno reformo, je huda reč in toliko 
razsodnosti so si menda ohranili tudi še naj-
hujši hujskači, da v zgodovinskem trenotku 
ne store greha, ki bi se kruto maščeval nad 
njimi.

S tem seveda ni rečeno, da je treba 
vladno predlogo sprejeti neizpremenjeno. 
Marsikaj na njej je tako, da se mora na 
vsak način popraviti. Ako ima kdo pravico, 
pritoževati se nad ministerialnim načrtom, je 
to socialna demokracija, kajti volilni okraji 
so kakor nalašč tako razdeljeni, da socialni 
demokratje ne morejo priti do svoje naravne 

sta v jasno razsvetljeno veliko sobo, kjer 
tudi ni bilo ničesar videti, ne slišati. Celo 
velika črna ura poleg vrat se je bila usta-
vila, ker ni danes nihče mislil na to, da jo 
navije. Rašen molk je vladal povsod. Cenka 
je odprla vrata v posebno sobico, a vzklik- 
nivša se je naslonila na steber. Tudi mlinar 
se je prestrašen ustavil. Tam na klopi je 
ležal Miha, kakor je bil dolg — hladan in 
otrpnjen. Majhna oljenica je gorela nad 
njegovo glavo na mizi, na stolu pa je sedela 
stara Katica z rožnim vencem v roki.

Oba skupaj nista slutila, da so prinesli 
umorjenega v hišo. Nihče ni imel toliko 
poguma, da bi bil vprašal, ali je mrlič še 
v gostilni.

In sedaj sta novoporočenca v velikih, 
mehkih posteljah, ne da bi vedela, kako sta 
prišla tja. Tiho in ne da bi se ganila ležita 
tam, kakor mrlič pod njima, ki straži Katica 
ob njem.



veljave. Vsem strankam se je delalo konce-
sije ; na opravičene interese delavstva se 
nikjer ne jemlje obzir, pač pa jih skuša vo-
lilna geometrija oškodovati kolikor le mo-
goče. Tu je delavski okraj, ki naj voli enega 
poslanca, dvakrat večji, kakor drugi, ki je 
razdeljen med štiri meščanske poslance. Tam 
je industrialni okraj vrinjen med kmetske 
tako, da je delavska množica potisnjena v 
manjšino. Ali če se delavci ne postavljajo na 
glavo, pa priznavajoči težave v razmerah 
te države in prepričani, da mora bodočnost 
odpraviti razne nedostatke, ako se le stori 
prvi, najvažnejši korak, sprejmejo, kar svetuje 
razum in potreba, imajo tudi pravico zahte-
vati, da spoštujejo meščanske stranke pamet 
in da ne gonijo svojega egoizma do skraj-
nosti.

To dosti pohlevno upanje je menda 
opravičeno. Mirne duše počakamo, kako se 
razvije veliko mešetarenje. Za vsak slučaj pa 
ostanemo pripravljeni. Za splošno in enako 
volilno pravico stoji delavstvo na straži do 
zadnjega trenotka.

Vladni načrt volilne preosnove.
Temeljni zakon o državnem zastopstvu.

Načrt vlade, ki izpreminja dosedanji te-
meljni zakon' o državnem zastopstvu, o d - 
pravlja pred vsem dosedanje ku-
rije, pa določa splošno in enako vo-
lilno pravico.

Člane gosposke zbornice se lahko voli v 
zbornico poslancev, a dokler so poslanci, po-
čiva njih mandat za gosposko zbornico.

Število poslancev je 455 (doslej 425); 
za posamezne dežele; Češko 118 (110); Ga- 
liško 88 (78); Nižje Avstrijsko 55 (46);
Gornje Avstrijsko 20 (20); Solnograško 6 
(6); Štajersko 28 (doslej 27), Koroško 10 
(doslej 10), Kranjsko 11 (doslej 11), Bukovina 
11 (11); Moravsko 44 (43); Šlezija 13 (12); 
Tirolsko 21 (21), Predarlberško 4 (4); Istra 
5 (doslej 5), Goriško 5 (doslej 5), Trst 5 
(doslej 5).

Po računu vlade bi se delili mandati po 
narodnostih v bodočem državnem zboru tako, 
da bi imeli Italijani 16 (poprej 19), Nemci 
205 (kakor doslej), Čehi 99 (poprej 87), Po-
ljaki 64. (poprej 72), Malorusi 31 (poprej .1,0) 
Slovenci 23 (poprej 15), Hrvatje in Srbi 13 
(poprej 12), Romuni 4 (poprej 5).

Aktivno volilno pravico bi imela vsaka 
moška oseba, ki je dosegla 24. leto, ki ni 
izključena od volilne pravice vsled postavnih 
določb, in ki prebiva najmanj eno leto v 
kaki občini v državi, Pasivno volilno pravico

ima, kdor je volilec, 30 let star in 
leta avstrijski državljan.

Volilni red.
Novi volilni red določa, da tvorijo vsi 

volilci enega volilnega okraja en volilni raz-
red. ki voli enega poslanca. Izjema pa je za 
gališke kmečke volilne okraje, od katerih 
voli vsaki okraj po dva poslanca, toda vsaki 
volilec le enega, tako da sta tista dva izvo-
ljena, ki imata relativno največ glasov.

Na Moravskem se vpelje nacionalni vo-
lilni^kataster kakor za deželni zbor. Cela de-
žela'je razdeljena na 27 okrajev, v katerih 
volijo samo Cehi, in cela dežela zopet na 17, 
v katerih volijo samo Nemci.

Voli se povsod direktno in tajno (z vo-
lilnimi listki). Po pravilu se voli v vsaki ob-
čini, ali deželna vlada lahko zloži več takih 
občin, ki štejejo samo 500 ali pa manj pre-
bivalcev enega volilnega okraja. Vsaki volilec 
ima samo en glas. Volilne dolžnosti ni.

Izmed večjih mest .dobi Dunaj 28 man-
datov. Prag brez predmestij 8, Lvov in Gra-
dec po 4, Krakov in Brno po 3, Linec, Čer- 
novice, Plzenj, Kraljevski Vinogradi, Inomost 
in Žižkov po 2, Trst z okolico 5, druga 
večja mesta, med njima Ljubljana, po 1 
mandat.

Volilno pravico izgubi: Kdor ni samo-
stojen; kdor uživa sirotniško podporo; kdor 
je v konkurzu; komur je sodnijsko vzeta 
očetovska oblast; kdor je obsojen zaradi 
tatvine, poneverjenja, goljufije, zvodstva, ode- 
ruštva, preprečenja eksekucije, vagabondaže, 
prestopkov vojnega zakona ter radi prestopka 
zakona o svobodi volitev. V vseh teh slu-
čajih se izgubi volilno pravico, dokler trajajo 
zakonite posledice kazni.

Volilni imeniki morajo biti 14 dni javno 
¡zloženi. V mestih, ki imajo nad 2,0.000 pre-
bivalcev, morajo biti imeniki vsaj 8 ur na 
dan razgrnjeni. V takih mestih mora biti to-
liko volilnih imenikov tiskanih, da vsakdo 
lahko dobi en iztis, ako povrne stroške. Re-
klamira lahko vsaka oseba, ki ima v dotič- 
nem volilnem okraju volilno pravico. O re-
klamacijah odločuje okrajno glavarstvo od-
nosno deželna vlada.

Ako je potrebno za nemoteno izredno 
volitev, se lahko določi, da se pusti pri vo-
litvah vsakega volilca, ki ima uradno legiti-
macijo, posamezno v volilni lokah ki ga 
more zapustiti takoj, ko odda volilni listek. 
Med volitvijo so v poslopju in v okolici pre-
povedani nagovori in volilne agitacije.

V volilne komisije imenuje občinski za- 
stop tri članel volilni komisar tri, vseh šest 
pa voli sedmega. Povsod, kjer voli okraj

vsaj 3 I enega poslanca (torej izven galiških kmetskih 
občin) odločuje absolutna večina.

0 varstva volilne svobode.
Poseben načrt vlade določa kazni za 

kršenje volilne svobode pri volitvah za dr-
žavni zbor, za deželne zbore, za občinske in 
za okrajne zastope. Določbe merijo zlasti 
proti nepravilnemu vplivanju na volilca, proti 
preprečenju glasovanja, proti volilnemu sle-
parstvu, proti ustanovitvi volilnega uspeha, 
proti volilni tajnosti, proti preprečenju vo-
lilnih shodov. Kot nepravilno uplivanje na 
volilce se navaja podkupljevanje, volilno na- 
silstvo in razširjanje neresničnih vesti, ki 
utegnejo uplivati na volitve. Kot preprečenje 
v izvršitvi se šteje krivično prilastitev tujih 
volilnih dokumentov ter preprečenje glaso-
vanja.

Kot volilna goljufija je kaznjivo glaso-
vanje brez volilne pravice, naj si dotični. ki 
inja volilno pravico, soglaša ali pa ne. fal- 
zificiranje glasovanja in izida volitve. Falzi- 
fikacija je tudi, ako kdo komu drugemu iz-
polni volilni listek drugače, kakor ta hoče. 
Prepovedan je poskus, nepravilno izvedeti, 
kako je kdo glasoval.

Taka kaznjiva dejanja — ako ne pod-
legajo že splošnemu kazenskemu zakonu — 
veljajo za pregreške ali prestopke in se tako 
kaznujejo. Razven tega je z njimi združena 
izguba volilne pravice za tri leta.

* * *
Dva posebna zakonska načrta določata 

nekatere izpremembe o imuniteti poslancev 
in o državnozborskem opravilniku. Sodišča 
naj imajo pravico, da vodijo predizide ter da 
zaslišijo priče v procesih proti poslancem, 
tudi preden dovoli državni zbor preganjanje. 
Tožbe zaradi žaljenja časti, ki so vložene 
proti poslancam. ne za,stare, dokler traja 
njih imuniteta. Za kaznjive čine v prostorih 
državnega zbora predlaga načrt skrajšano 
postopanje.

Načrt glede opravilnika poostruje dose-
danje določbe in zlasti v disciplinarnem oziru, 
tako da predsednik, ako glasuje zato dve- 
tretjinska večina, lahko izključi posamezne 
poslance—največ na teden dni. V tem času 
tak poslanec ne dobi-diet.

Ako razžali poslanec v zbornici ustmeno 
ali pismeno osebo, ki ne pripada zbornici, 
se dotični tekom 4 tednov lahko pritoži pri 
predsedstvu, ki izroči tako pritožbo odseku 
devetih članov.
Volilni okraji na Slovenskem.

V deželah, kjer prebivajo Slovenci, so 
volilni okraji po načrtu vlade tako razdeljeni, 
da bi po njenem računu dobili 23 sloven-

Oba se delata kakor bi spala, da ne 
izdasta svojega srčnega' strahu.

Končno pa ni mogel mlinar več oble-
žati v postelji. Premagal je grozo pred mr-
ličem. Z rezko jasnostjo se je naenkrat 
spomnil na vse. Ko ga je bil v besni ljubo-
sumnosti in v nepremagljivi jezi zabodel, ni 
mogel potegniti noža iz rane. Nož mora 
torej tičati še v prsih. Dobiti ga mora za 
vsako ceno. Vsa njegova bodočnost je . od-
visna od noža. Jutri pride sodnijska komi-
sija, pa najde nož.

Zato se je skrivoma odplazil v izbo,, 
pred katero ga je bilo strah. Plašno se je 
ustavil tupatam ter je poslušal. Moralo je 
biti! Potihoma tipajoč, je. stopical dalje in 
dalje. Sreča mu je bila prijazna. Stara Ka-
tica je zaspala pri mrliču, rožni venec ji je 
padel iz rok. .

Sedaj le urno! Roka se mu je začela 
tresti, ko sc je le dotaknil mrzlega trupla, 
da poišče nož v strjeni krvi. Ali divja groza 
ga je pograbila, silno je drgetal, prsti so sc 
mu zadrli skozi zgoščeno kri v široko rano. 

Globoko je lahko posegel z roko, ali noža 
ni mogel najti.

Prepaden je strmel mlinar mrliču v 
obraz. Ali umorjeni je ležal tiho in mirno. 
Bilo je, kakor da so govorila njegova usta: 
„Nož iščeš? Prepozno prihajaš. Nož je v 
boljših rokah, kakor bi bile tvoje. Sedaj te 
držim. Morilec! Morilec!“

Mrzel pot je prodiral mlinarju iz čela. 
Ali ne done klici skozi okno: „Morilec!“ 
Ali mu ne trči že nož v vratu? Vso samo-
zavest je izgubil. Ne da bi mislil na svoje 
okrvavljene roke, šklepetaje z zobmi se je 
povrnil v posteljo in s svojimi črnordečimi 
prsti je zamazal snežno bele rjuhe.

Pa tudi mlada mlinarica je ležala, ne 
da bi zaspala. Neprenehoma je morala mi-
sliti na njega, ki jo je tolikokrat objemal v 
vroči ljubezni, a sedaj leži mrzel kakor led 
na mrtvaškem odru. Le ena misel jo je to-
lažila. Ko je bil prišel Pepe ogledat ne-
vesto, ga je vodil njen oče po dvorišču in 
po hiši, po polju in po travnikih, po gozdu 

in po planinskih pašnikih. Vse mu je po-
kazal in vse mu je ugajalo zelo.

„Kaj pa jaz. Ali ti nič ne ugajam?“ 
mu je pošepetala v uho z vročim dihom in 
sramežljivo je zarudela.

„Ti? Glej, še prav pogledal te nisem," 
je hotel reči. Ona pa je že smuknila skozi 
vrata in da ji more odgovoriti, je moral za 
njo. Cenka pa je vedela, kako se gluini 
sramežljivo devico in kako se podraži nje-
govo poželjenje. Zapeljivo ga je pogledala, 
a vendar se je branila. Tako si jo je bil 
takrat osvojil. In sedaj, kadar se v nekoliko 
dneh oba umirita nad smrtjp ubogega ne-
pozabnega Mihe, prizna sramežljiva in srečna 
svojemu možu, da se počuti izza tistega že-
ninovega objema mater. Tedaj bode pač 
vse zopet v redu.

V tem, ko je prebdel mladi zakonski 
par zadnje ure noči v mečnih mislih v svojih 
posteljah in je ležal dolgoletni zvesti hlapec 
mrtev in mrzel na trdi klopi, sta spala prava 
morilca spanje pravičnega na mehkih leži-
ščih, ki jima jih je poslal vinski bog.



skih mandatov, in sicer na Kranjskem 11, na 
Štajerskem 6, v Trstu 1, na Goriškem 3, v 
Istri 1. na Koroškem 1. Razdelitev volilnih 
okrajev v posameznih deželah je taka:

Na Kranjskem:
Mesto Ljubljana tvori volilni okraj zase 

iu voh 1 poslanca, okraji Radovljica, Kranjska 
gora in Tržič 1, okraja Kranj in Škofja Loka 
1 ograja Kamnik in Brdo 1, okraji Vrhnika. 
Logatec. Idrija in Cerknica 1, okraji Postojna. 
Senožeče, Ilirska Bistrica, Vipava in Lož 1, 
okraji Litija. Višnja gora in Radeče 1, okraji 
Krško, Kostanjevica, Mokronog in Trebnje 1. 
okraji Kočevje, Ribnica, Velike Lašče in Žu-
žemberk 1 in okraji Novo mesto, Črnomelj in 
Metlika 1.
Na Štajerskem:

Na Štajerskem odpade na Slovence 6 
mandatov, in sicer tvorijo okraji Maribor na 
levem dravskem bregu, Št. Lenart, Ljutomer, 
Zgornja Radgona, v radgonskem okraju ob-
čine Dedonjci, Potrna. Plitviški vrh, Zetinci, 
Gorica in Zenkovci, v mureškem okraju pa 
Ščavnica, Dražen vrh in Velka 1 volilni 
okraj, okraji Maiibor na desnem dravskem 
bregu, Slovenska Bistrica in Konjice 1 volilni 
okraj, okraja Ptuj in Ormož 1 volilni okraj, 
okraja Celje in Laško 1 volilni okraj, okraji 
Šmarje, Rogatec, Kozje, Brežice in Sevnica 
1 volilni okraj in okraji Marenberg, Šoštanj, 
Slovenji Gradec, Vransko, Gornjigrad in ob-
čini Kaplja in Gradišče v arveškem okraju 1 
volilni okraj.

Spodnještajerska mesta, trgi in občine so 
izločeni iz teh voldnih okrajev in tvorijo vo-
lilni okraji zase ta-le mesta, trgi in občine: 
Ormož, Laški trg, Brežice, Ljutomer. Zgornja 
Radgona, Slovenska Bistrica, Šoštanj, Maren-
berg, Muta. Zgornja Vižinga. Gortina, Sobota, 
Ptuj, Brežice, Št. Lenart. Rogatec, Slatina, 
Št. Lorene pri Mariboru, Celje, Vojnik, Kon-
jice in Vitanje.
Trst:

Spodnja in gornja okolica tržaška je en 
(slovenski) volilni okraj.

Mesto Trst je tako-le razdeljeno: 1. okraj: 
staro in novo mesto; 2. okraj: Greta, Škorklja 
in Kljaduc: 3. okraj: Barriera vecchia; 4. 
okraj: Sv. Jakob, Sv. Vid, Sv. Marija Magda-
lena gornja.
G oriško:

Slovenski okraji: 1. Sodni okraji Go-
rica (brez mestne občine Gorica in občine 
Ločnik), potem občine Biljana, Kožbana, Me-
dana; 2. Ajdovščina, Komen, Sežana, občini

Gospod župnik bi bil gotovo prespal 
čas za mašo, ako ga ne bi bila prišla ku-
harica, samo s spodnjim krilom odeta, budit. 
A tudi kuharica se ne Ui bila zbudila, ako 
je ne bi bila Micika tresla, dokler ni od-
prla oči.

Sedaj je šel župnik k oltarju in ni niti 
mislil na to, da je postal morilec. Nekaj 
mu je pač bučalo v glavi in zato se je na-
menil, da pove, kadar pojde čez mesec dni 
kspovedi. pravskesano: „Malo prevečsem pil/

Sedaj je torej že zopet dosti svet, da 
se lahko približa oltarju. Še prav posebno 
je hitel z mašo. Silno ga je žejalo po vodi, 
a pred mašo popiti le kapljico vode, je 
strašen greh.

Da je bil snoči od vina tako opojen in 
zaspan, da je izblebetal kuharici spovedno 
tajnost, na to se ne spominja. In če bi mu 
to kdo dejal, ne bi verjel.

Oskruniti spovedni pečat — tega ni 
storil še noben duhovnik. On, eden naj-
boljših, pa že celo ne bi storil kaj takega.

Dalje prih.

Doberdob in Devin; 3. Tolmin, Cerkno, Ko-
barid, Kanal, Bovec.

Italijanski okraji: 4. Kormin (brez občin 
prvega volilnega okraja). Gorica, Ločnik; 5. 
Cervinjan, Gradiška, Tržič.
Istra:

Slovenski okraji: Podgrad, Buje, De-
kani. Dolina. Marezige, Očizla-Klanec, Pomjan.

Hrvatska okraja: 1. Sodna okiaja Pazin 
in Labinj. občine Kanfanar, Barban in San- 
vinčent; 2. sodni okraji Volosko, Krk, Čres 
in občina Veliki, Lošinj.

Italijanska okraja: L Sodni okraji Buje, 
Piran, Motovun, mestni občini Koper in 
Milje; 2. Sodna okraja Poreč in Pulj ter 
mestne občine Rovinj, Vale, Vcdnjan, Mali 
Lošinj. Osor.
Koroško:

Slovenski okraj: Borovlje, Dobila vas. 
Železna Kapla, Pliberk.

Ministrski predsednik o volilni reformi.
Ko je predložil baron Gautsch dižavnemu 

zboru načrte zakonov glede volilne preosnove, 
jih je obrazložil z govorom, iz katerega po-
snemamo sledeče:

«Ministrski predsednik je izjavil, da ve-
lika misel reforme sloni na odpravi vseh vo-
lilnih predpravic, kakor tudi vsakega cenzusa. 
Vlada je poskusila vse, da kolikor mogoče 
zabrani narodne izgube. Radi ustvaritve po-
litično možno reforme se je o razdeljevanju 
mandatov ohranilo v vseh deželah brez iz-
jeme dosedanje število zastopnikov: le tam, 
kjer so množina prebivalstva, visočina dav-
kov in stopnja omike govorili za to. se je 
število povišalo. Matematično natančna raz-
delitev mandatov po kateremkoli vnanjem 
označenju je nemogoča. Volilna reforma ni 
računski eksempel. Celo tam, kjer utegne 
kaka stranka kaj malega izgubiti na številu, 
bo tfi izguba poravnana s tem, da stranke 
ne bodo več po nobeni pravni pregradi lo-
čene od velike mase in da bodo njihovi man-
dati na podlago enakega prava podeljeni 
takorekoč od vsega ljudstva. Ministrski pred-
sednik navaja vzroke za ločevanje na mnogih 
krajih med mesti in deželo, s čemer naj se 
zmanjšajo socialna nasprotja med velikimi 
mesti in kmečkimi občinami.

Ministrski predsednik naglaša, da sestava 
naše države dovaja do tega, da je volilna 
reforma po svoji vsebini in po svoji tajnosti 
velika politična reforma za razmerje narod-
nega vprašanja, v kolikor se more udajati v 
zistem političnih stremljenj. Ne da bi se 
narodno razmerje sil bistveno spremenilo, na-
rašča nje trajnost. Zato tvorijo odnošaji 
volilne reforme do narodnega vprašanja od-
ločilno točko te reforme. Vlada si je bila 
svesta, da ta predloga izzove mnogokje ne-
zadovoljstvo. Kdor pa brez predsodkov uva- 
žuje neizmerne težave take predloge v državi 
mnogih narodnosti, pripozna morda, da vladi 
ni smeti odrekati volje za pravičnost. Za 
rešitev narodnega vprašanja je uporabila vlada 
v prvi vrsti teritorijnlni princip, da je kolikor 
možno ustvarila onotne volilne okraje in je 
posegla pri tem doli do krajnih občin. V tem 
pogledu se je le za Moravsko napravila iz-
jema, kjer bi bilo težko vstvariti narodno 
enake volilne okraje. Razdelitev volilnih okro-
žij, sloneča na svobodnem združenju volilnih 
okrajev za Moravsko je vlada tem laglje 
vzela za podlago, ker taka razdelitev služi 
narodnemu miru. Temu namenu služi zistem 
zastopstva manjšin v Galiciji. Po takih ured-
bah se bodo volitve vršile ugodneje, redno 
in ne več v znamenju narodnih bojev, s če-
mer bo vstvarjena možnost zdravega tvor-
jenja strank z gospodarskega, socialnega in 
kulturnega gledišča. Nadaljna prednost tiči 
v nekaki zgostitvi narodnega zastopstva, ka-
kor tudi v tem, da — do čim je bil doslej 
znaten del vseh narodnosti zastopan po po-
slancih druge narodnosti — daje nova volilna 
pravica prostora za kolikor le možno popolno 
narodno zastopstvo vsacega plemena. Dočim 

doslej v narodno mešanih deželah 20 odstot-
kov prebivalstva ni bilo narodno zastopanih, 
bo ta od=totek znašal odslej le 6 odstotkov, 
kar je zopet naroden dobiček, ki si ga mo-
rejo vračunati vsa plemena Avstrije. Vlada 
predlaga brez izjeme direktno volitev. Dolo-
čitev volilne dolžnosti se je opustilo, ker ne 
odgovarja ljudski zavesti .in bi provzročila 
administrativne težave. Kar se tiče stalnega 
bivanja, je postopala vlada objektivno, da 
omogoči, da ostanejo volilni okraji kolikor le 
možno narodno enotni. Zato se jih je moralo 
čuvati pred prenaglimi spremembami v njih 
sestav i.

Ministrski predsednik je govoril na to o 
potrebi, da volitev ni podvržena nikakemu 
vplivanju, in je naglašal, da vlada sledi nuj-
nemu klicu javnosti, ako podreja svarilnemu 
postopanju hude napade na čast oseb, ki 
stoje izven zbornice. Da pa ne napravi vo-
lilni reformi zapreke, se je vlada za sedaj iz-
ognila reformi gospodske zbornice. Razprav-
ljal je potem o odnošajih volilne reforme do 
narodnega posestnega stanja ter je naglašal, 
da je važnim nositeljem kulturnega razvoja 
v državi dolžnost, da ustvarjajoče moči ne 
trosijo brez koristi, da se združijo in da od-
govorno sodelujejo na vodstvu poslov.

Ministrski predsednik se je uprl očitanju, 
da je volilna reforma vložena socialni demo-
kraciji v prilog, ter je naglašal, da se povsod, 
kjer obstoji splošna volilna pravica, meščan-
ske stranke, prisiljene v boj, krepčajo. Ako 
napravimo prvi poskus, da izvršimo veliko 
delo politične enakosti, potem ostajamo tudi 
v soglasju z vidno razvito tendenco našega 
gospodarskega življenja. Brez take resnosti 
se ne da izvršiti velikih stvari. Ako sedanji 
politični razredi glasujejo za t.o reformo, po-
tem si bo zbornica v svesti, da je pripomogla 
do političnega napredka, ali tudi do social-
nega miru. Slednjič pričakuje ministrski pred-
sednik od te reforme vstajenje evstrijskega 
parlamenta na podlagi enake pravice vseh. 
Ker me' navdaja to prepričanje, se podajam 
z dobro vestjo v boj, katerega nevarnosti mi 
niso neznane. Stvari sem dolžan, da vstra- 
jam do zadnjega trenotka in ne položim 
orožja dotlej, dokler ne bodo izcrpljena vsa 
sredstva v legalnem boju. In tudi če bom 
poražen, si bom v svesti, da nisem dopri-
nesel brezkoristne žrtve. Osebe ginevajo, 
ideje ostanejo. Moj pad ne bo pad volilne 
reforme.

Pobratimstvo krščanskih socialcev s 
kapitalisti v Vevčah in na Je-
senicah.

Dostikrat smo že naglašali, da krščanski 
socialci niso prijatelji delavstva. Že njih 
program sam bolj ščiti kapitaliste kakor pa 
delavce. Saj zahtevajo najprej, da se ohrani 
gospodarski red in šele potem poprosijo prav 
milo, da naj se gospodarji ozirajo tudi na 
delavce, kolikor dovoljuje gospodarska uredba, 
ki je «po božji volji». Po tem načelu delavec 
torej ne more zahtevati nobene pravice od 
gospodaija, nego se mora zanašati le na nje-
govo milost.

Pa to ni nič čudnega, kajti krščanski so-
cializem je otrok cerkve, klerikalizma, pri nas 
rimskega. Izmed glavnih načel «rimskih» je 
pa tudi, posredovati med sloji v človeški družbi 
tako, da napeljavajo kapitalizmu denarne vire 
na roko, kjer niso sami kapitalisti zaraditega, 
da jih kapital hvaležno podpira in se opira 
nanje. Pregovor pravi: roka roko umiva.

Za to trditev smo doživeli v zadnjih letih 
dva precej očitna dokaza, in sicer v Vevčah 
in na Jesenicah.

Spominjamo se še prav dobro na štrajk, 
ki je bil pred nekaj leti v Vevčah. Vodstvo 
tvorniško se pred štrajkom ni nič menilo za 
cerkvene stvari, menda tudi ne za župnika 
ali pa kaplana v župniji. Ko je bil izbruhnil 
štrajk in so ga z vspehom končali socialni 
demokratje, so se začeli dobrikati gospodje 
drug drugemu z obeh strani. Posebno se je 



pa napravilo pobratimstvo takoj, ko se je4 
osnovala strokovna organizacija v Vevčah. 
Tvorniško vodstvo je izpoznalo, da ima v 
krščanski organizaciji lepo in zanesljivo za-
slombo. Od takrat sta si župnišče in tvor-
niško vodstvo najboljša prijatelja. Tvornica 
je dala lepo svoto za cerkev, material in de-
lavne moči za popravljanje cerkve, samo da 
si ohrani prijateljstvo z duhovništvom, ki ima 
upliv nad delavstvom v imenu boga in vere. 
Tvornica torej daje denar cerkvi, podpira 
cerkev, namesto, da bi ga dala delavstvu, ki 
je ta denar zaslužilo. Klerikalci pa jemljo ta 
denar. Obenem pa delajo z lažmi namesto 
z resnico proti res delavskim organizacijam 
(«Slovenec» ob gratvajnskem in trboveljskem 
štrajku).

Ravno tak proces se je dogodil na Jese-
nicah. Tudi tam so štrajk delavstva izrabili 
tako, da so začeli letati okoli ravnateljstva 
tvornice, sklenili prijateljstvo ž njim in danes 
marširajo s tvorniškim vodstvom ne le pri 
občinskih volitvah, nego tudi sicer.

Zgoraj omenjena trditev, da skušajo kle-
rikalci imeti denarni žep vedno na svoji strani, 
se nam v teh primerih kar vsiljuje. Nas sicer 
ne briga sedaj še toliko politični boj med 
klerikalci in liberalci na Jesenicah, ki je sicer 
značilen, ali konštatirati moramo vendar stvari, 
ki so za klerikalce značilne.

V obeh omenjenih primerih se je pričelo 
(posebno prijateljstvo med klerikalci in tvor-
niškim vodstvom šele po štrajkih; v obeh 
primerih sta tvorniški vodstvi nemški, kleri-
kalci pa izrečno slovenski in kruti sovražniki 
nemštva; v obeh primerih podpirata tvorniški 
ravnateljstvi cerkvena podjetja, zagovarjata 
klerikalce po letakih in drugače in jih prote- 
žirata.

Ge to premišljujemo, pridemo kmalu do 
prepričanja, da so tukaj klerikalci napravili 
zase iepo kupčijo in prav vsiljuje se nam 
misel, ki gotovo ni brez resne podlage, da 
so klerikalci potrebo delavstva, štrajk, ki ga 
je napravilo delavstvo v svoj prid, izrabili v 
ta namen, da so vstrahoyali tvorniški vod-
stvi, a če že ne vstrabovali, pa vsaj spravili 
do prepričanja, da morata tvornici marširati 
z njimi, če hočeta biti varni pred delavstvom.

Kaj poreče delavstvo, če začne to opa-
žati, ne vemo. Vsekakor pa bo smatrati tako 
ravnanje kot nezanesljivo, kajti, kdor izkuša 
v sporu dveh nasprotnikov prevladati oba in 
sklepa prijateljstvo z močnejšim kapitalistom, 
nikakor ne zasluži zaupanja delavstva. Iz vseh 
teh posledic je slutiti, da so »si klerikalci z 
delavskim bojem kupili tukaj prijateljstvo ka-
pitalistov. lj.

Politični odsevi.
Ogrske razmere so izgubile precej svoje 

politične zanimivosti. Da je ustava suspen-
dirana in da vlada absolutizem, tega ni mo-
goče zatajiti, pa naj se obrača stvar kakor 
se hoče. Ravno zato pa mora presenetiti 
človeka mir, s katerim je prebivalstvo spre-
jelo preobrat. Kako je bilo v državnem 
zboru, smo poročali že zadnjič. Hrabro se 
koalicija ni obnesla. Še bolj pa sili v oči, 
da ni bilo v Budimpešti prav nobene demon-
stracije, ki bi bila le količkaj vredna -govora. 
Opozicija je vabila hišne posestnike in trgovce, 
naj razobesijo črne zastave, pa niti tega ni 
bilo. Lahko je umevno, da delavci niso de-
monstrirali. Zanje je vladal na Ogrskem že 
davno absolutizem in nobenega uzroka niso 
imeli, da bi se potegovali za koalicijo, ki se 
din je vedno le posmehovala in jih je tlačila, 
Ko koalicirani junaki niso znali storiti ničesar 
več, so šli — v cerkev, kjer je opat Molnar 
bral mašo, naj bog pomaga koaliciji. Tudi 
po deželi jc ostalo vse mirno — za Košuta, 
Aponjija, Baniija i. t. d. jako slabo znamenje. 

Prebivalstvo ne čuti tega, kar čuti koalicija 
in to ji mora dajati slabo upanje za bodoč-
nost.

Absolutizem v državi se širi sedaj tudi 
na županije in na mestne uprave. Kakor je 
bil za razpustitev državnega zbora imenovan 
vladni komisar general Nyiry, tako je sedaj 
policajni glavar Rudnay imenovan vladnim 
komisarjem za budimpeštanski municipij z 
neomejenim pooblastilom. Proti njegovemu 
imenovanju je vložil bivši nadžupan Markuš 
protest. Gela stvar pa je bila tako podobna 
komediji, da je eden mestnih zastopnikov 
podal ironičen predlog, naj. se voli posebno 
deputacijo, ki se pojde na Dunaj zahvalit. 
Vsled tega je bilo na seji po odhodu kraljev-
skega komisarja nekoliko kravalov, končno 
pa je bil vendar predloženi protest soglasno 
sprejet.

Hrvatsko-ogrska konferenca, ki se je 
imela vršiti na Reki, je sedaj preložena do 
tistega časa, ko se povrnejo konstitucionalne 
razmere na Ogrskem. Reči moramo, da ne 
gojimo posebnih upov glede te konference. 
Ali če polagajo Hrvatje res veliko važnost 
nanjo, je le čudno, da se ravno pri takih 
priložnostih pozabi na jugoslovansko idejo. 
Ureditev razmer izmed Hrvatske in Ogrske 
se tiče seveda v prvi vrsti Hrvatov in Ogrov. 
Pa že tukaj nahajamo anomalijo, ki se je ven-
dar ne more lahko prezreti. S hrvatske strani 
prihajajo Hrvatje in Srbi, kar je gotovo prav ; 
z ogrske strani pa prihajajo samo Madjari in 
vendar ve tudi hrvatska koalicija, da na 
Ogrskem ne bode mogoče odločevati za vse 
čase biez nemadjarskih narodnosti. Abstra-
hiramo popolnoma od načela nacionalne sim-
patije, čeravno je gotovo, da Hrvatje le ne bi 
smeli pozabiti na ogrske Hrvate, Srbe, Slo-
vake, ogrske Slovence, ako že ne govorimo 
o Rumunih in Nemcih, Ali politična pre-
vidnost bi jim morala reči, da je treba ra-
čunati s temi faktorji tembolj, ker pride tudi 
na Ogrskem splošna in enaka volilna pravica. 
Koliko bodo vredni ugovori Hrvatov s Košu- 
tijanci, ako pride na Ogrskem druga, bolj 
opravičena večina na krmilo?

Bilo bi pa tudi zelo umestno, da (?i po-
iskali Hrvatje v -tej stvari zvezo s Slovenci, 
kajti če jugoslovanska ideja ni samo fraza, 
tedaj mora biti vpoštevana pri akciji, ki ji je 
namen preuredba odnošaja posameznih delov 
v državi. Sedanja kriza ni samo ogrska, 
temveč je avstro-ogrska. Kadar pride do 
reševanja — in priti mora do tega v dogled-
nem času — počijo sedanje razmere sploh, 
poči dpalizem in treba bode na novo urediti 
ne samo razmerje med Ogrsko in Hrvatsko. 
temveč razmerje izmed vseh narodov v obeh 
polovicah dvojne države. Menda bi bilo za 
tak slučaj vendar treba nekaj sporazuma med 
narodi, ki iščejo skupno bodočnost, bodisi že 
v katerikoli obliki. Drugače je pa vsa nacio-
nalna politika pust diletantizem.

Srbsko-avstrijski colninski konflikt se 
približuje rešitvi. Dne 1. marca izteče trgo-
vinski ugovor izmed Avstrije in Srbije in vsled 
tega je izročil srbski poslanik na Dunaju 
Vuič avstrijskemu ministrstvu za zunanje 
zadeve naznanilo srbske vlade, da sprejme 
vse avstrijske pogoje glede izpremembe srbsko- 
bolgarske colninske zveže. Do definitivne ure-
ditve trgovinskega ugovora bode veljal trgo- 
ivnski provizorij.

Na Ruskem se pokazuje reakcija še vedno 
v najtemnejših oblikah. Vojna sodišča delu-
jejo nevtrudljjvo, rabelj ima mnogo opravka, 
ženske bičajo na javnih prostorih, ali zato se 
pokazuje zopet stara revolucionarna taktika: 
Atentati se množe. Volitve ža gossudarstve- 
najo dumo začno, kakor se poroča, dne 5. 
marca in naj bi bile končane do 23. marca. 
Malo je dobrijanov, ki pričakujejo kaj korist-
nega od tega parlamenta. Vittejeva ylada, 
ki je že vseskozi reakcionarna, se že sedaj 
trudi, da bi dobila zanesljivo večino v dumi, 
ki bi bila tedaj lepo orodje v rokah vlade. 
Na resne socialne reforme Vitte že davno

več ne misli. Poljedelski minister Kellei In 
njegov pomočnik Kauffmann sta izdelala 
načrt za agrarno reformo na temelju raz-
delitve velikih posesti proti primerai od-
škodnini, ki pa ga je Vitte zavrgel, vsled česar 
jc Keller odstopil. Zemljiščna reforma je v 
poljedelski Rusiji eno najvažnejših, menda 
sploh najvažnejše gospodarsko vprašanje in 
če ga vlada ne reši mirno, je prejalislej pri-
čakovati ogromne kmetske nemire, kajti v 
sedanjih razmerah so ruski kmetje obsojeni 
na pogin. In kaj se zgodi, ako se jih nažene 
v obup, se je že videlo. Tudi finančni mi-
nister Tim os aj e v je odstopil, ker se je sprl 
z Vittejem. Zahteval je, naj se pravočasno 
skliče dumo, da se naredi konec vojnemu in 
obsednemu stanju ni grozotam vojnih sodišč, 
Vitte pa mu je svetoval, naj ne prihaja na 
seje ministrskega sveta, na katerih bi utegnil 
uriti v nasprotje z drugimi ministri. Toda 
Timosajev. ki ni radikalec, tudi ni hotel 
biti marioneta, pa je rajši odstopil. Za Vitte- 
jevo ministrstvo pa je to značilno. Timosajev 
hoče sedaj kandidirati za dumo.

Ruska „gossudarstvonnaja duma“ je s 
carskim ukazom sklicana na dan 10. majnika. 
Drugi ukaz določa, da se volitve lahko vrše 
ob različnih dneh, v tem ko je ukaz z dne 
30. oktobra določal, da morajo biti volitve 
po celi državi na en dan. Vlada računa, da 
bode do 10. majnika več kakor 360 poslan-
cev izvoljenih.

Švedska vlada je predložila državnemu 
zboru zakonski načrt glede volilne pravice. 
Zbornica poslancev bode imela 165 poslan-
cev iz kmetskih in 65 iz mestnih volilnih 
okrajev. Vsak volilni okraj voli po enega 
poslanca. Volilna pravica je splošna 
za vse neporočene možke, ki so dosegli 24. 
leto. Pri splošnih volitvah je potrebna za 
izvolitev absolutna večina, pri ožjih volitvah 
pa relativna. Razdelitev volilnih okrajev do-
loča vsako deveto leto kralj.

Domače stvari.
Liberalna stranka čaka torej s svojim 

zaupniškim shodom na — deželni zbor. Pae 
da je res med nebom in zemljo več stvari, 
nego se sanja šolski modrosti. Komu naj bi 
se sanjalo, da je treba za tak zaupni shod 
deželnega zbora? «Slovenski Narod» je naj- 
prvo pisal, da se mora sklicati ta shod, da 
določi narodno-napredna stranka svoje stališče 
v vprašanju volilne reforme, ki je bila dru-
gače po splošnem mnenju že določena v pro-
gramu. Pa če tudi ne bi bilo tega, je do-
ločanje stališča v taki stvari popolnoma ne-
odvisno od deželnega zbora. Na vsak način 
pride shod tedaj že prepozno, saj bode vendar 
prihodnji teden že debata o volilni reformi v 
državnem zboru. Kako naj ravnajo takrat 
poslanci narodno-eiapredne stranke in kaj 
bode, ako izreče zaupniški shod drugačno 
mnenje, nego ga bodo zastopali poslanci v 
debati in pri glasovanju? Vrhutega je pisat 
«Narod», da je treba tudi revidirati program. 
Kaj ima neki to opraviti z deželnim zborom? 
O reviziji programa se sicer že dolgo časa 
molči. Ali je to sploh padlo pod mizo? 
«Narod» misli, da je pomagal stranki iz za-
drege. ko je napovedal zaupni shod za tisti 
čas, ko bode sklican deželni zbor, a le še bolj 
jo je potisnil v zagato. — Liberalno glasila 
meni tudi, da se za to stvar zanimajo ljudje, 
ki jim nič ni mar. Ali take reči kakor vo-
lilna reforma smejo, odnosno morajo zanimati 
tudi druge ljudi kakor liberalce. Sicer pa 
lahko povemo «Narodu», da je med tistimi, 
ki «vprašujejo» in ki z ravnanjem v tej stvari 
niso nič zadovoljni, tudi marsikak pristaš na- 
rodno-napredne stranke, ki pa ne «vprašuje» 
v «Narodu», ker ve, da bi to bilo brezus- , 
pesno.. In morda bode narodno-napredni 
stranki vendar žal, ako izgubi še nekoliko 
takih pristašev.



Krščanstvo prepoveduje lagati, klerika-
lizem pa bi moral poginiti brez laži. sZato 
se človek tudi ne razburja preveč, kadar 
najde kako novo laž v «katoliškem» listu. 
Kaj bi bilo n. pr. s «Slovencem», ako bi mu 
kakšna absolutna moč zabranila, tri dni la-
gati? Revež ne bi mogel več izhajati. Torej 
se mu takorekoč iz ljubezni do bližnjega ne 
-sme zameriti, da laže. Toda est modus in 
rebus _  ¡n če se mu že prizanese navado,
brez katere ne more živeti, vendar ne bi 
smel lagati na ta račun tako bedasto, da se 
mora vprašati, kje je konec laži, pa začetek 
blaznosti ... V starolerhenfeldski cerkvi na 
Dunaju se je primerila velika nesreča. Po-
polnoma kratko smo poročali o dogodku v 
predzadnji številki. A «Slovenec» se že repenči. 
-Jezi se, da nismo zamolčali katastrofe. Ali to 
mu ne zadostuje, temveč iz dunajske kleri-
kalne «Reichspost», iz lista, ki stoji na isti 
■višavi, kakor «Slovenec» sam, ponatiskuje 
pravljico, ki je tako neumna, da se mora 
človek držati za trebuh. Tako je neumna, da 
je bilo drugih dunajskih klerikalnih listov 
sram, da bi jo ponatisnili. Tam se namreč 
.pripoveduje, da so katastrofo v cerkvi pro- 
vzročili — socialni demokratje. Kako to? 
-«Ljudje z rdečimi krinkami so plašili otroke» 
— pripoveduje «Reichspost» in kakor papiga 
blebeče «Slovenec» za njo. Sama po sebi je 

' bajka tako blezgava, da mora uredništvo, ki 
jo servira, že sila nizko taksirati svoje čita- 
telje. Toda prezrimo kolosalno neumnost, pa 
govorimo, kakor da bi bilo sploh mogoče 
razpravljati o taki fabuli, ki jo bode sicer pre-
iskava temeljito razpršila. «Ljudje z rdečimi 
krinkami» — velecenjeni «Slovenec», ali so 
morda rdeče krinke navadna toaleta socialnih 
demokratov? Ako bi bil kdo res tako velik 
lump, pa bi hotel provzročiti katastrofo med 
nedolžnimi otroci, — ali je mogoče misliti, 
da se bode karakteriziral kot pristaš sociali-
stične stranke*— z rdečo krinko? In kako 
naj bi v polno cerkev prišli ljudje s krinkami 
pred obrazi, ne da bi se jih takoj izpodilo? 
¡Gospodje uredniki «Slovenca» naj vendar 
poskusijo kaj takega; gredo naj enkrat za-
krinkani v šenklavško cerkev, pa bodemo 
videli, kako se jim bode obneslo! — Razven 
«Reichsposte» sploh nihče ni videl tistih 
krink. Ali videlo se je, da so bila cerkvena 
vrata razven enih zaprtih; videlo se je, da 
za varnost življenja ni bilo nič poskrbljeno. 
In zato smo rekli, da bi bilo treba tudi cer-
kvi enkrat pokazati zobe. Katoliško glasilo 
odgovarja na to, da se nihče ne togoti, ako 
se zgodi kakšna nesreča v gledališču, od-
nosno da se ne prepoveduje, obiskovati te-
ater. Toda počasi! Gledališke katastrofe so 
povzročile, da, se je poostrilo stavbne pre-
pise za gledališča, da je gledališka policija 
zelo stroga, da se neprenehoma proučava 
vprašanje varnosti v gledališčih, da ipiajo 
n. pr. na Dunaju modelno gledališče, kjer se 
neprenehoma eksperimentira z ognjem i. t. d. 
.Naj se ravna tako s cerkvami, pa bodemo 
zadovoljni. Mi nismo rekli, naj se prepove 
obiskovanje cerkva, temveč naj se ne sili 
ljudi, zlasti otrok vanje, kakor se tudi ne 
sili nikogar v gledališče. Da pa bi se moralo 
v cerkvah skrbeti za varnost življenja prav 
tako strogo, kakor v drugih zbirališčih ljud-
stva, je pač naravno in opravičeno. V mar-
sičem je v cerkvi več nevarnosti, kakor v 
gledališču. Kakšen je včasi zrak v cerkvah? 
Kakšna je razsvetljava? Kako primanjkuje 
izhodov? In vse to bi moralo ostati brez 
kritike, ker je cerkev? Doslej še nimamo do-
kazov, da bi bilo v cerkvi na kak izvenreden 
način poskrbljeno ‘za varnost obiskovalcev; 
torej ni drage, kakor da skrbi oblast zanjo 
z isto strogostjo, kakor v gledališčih in v 
koncertnih dvoranah.

Krščanska demokracija — to je nova 
fraza, s katero bega «Slovenec» svoje, kakor 
se vidi, zelo potrpežljive čitatelje. Pravi: Boj 
sta si napovedali krščanska demokracija in 
poganska demokracija. Pogani — to smo 
namreč po «Slovencu» mi, socialni demo- 
krafje. Klerikalno glasilo je zelo previdno, da

rabi izraz «krščanska demokracija», kjer bi 
moralo reči pravzaprav «katoliška». V tem 
tiči namreč jako velika razlika. Krščanska 
demokracija je mogoča, ako se misli na pr-
votno krščanstvo, na Kristusov nauk in na 
življenje prvih, nepriznanih, potlačenih, pre-
ganjanih, trpinčenih kristjanov. Katoliška de-
mokracija pa je absurdna reč, kar je, ni or-
ganizacija, ki bi bila demokraciji tako bist-
veno in tako temeljito nasprotna, kakor je 
katoliška cerkev. Demokracija pomeni dru-
žabno organizacijo, v kateri odločuje ljudstvo 
samo o svoji usodi, o svojem življenju v 
vsakem oziru. Ako bi katoliška cerkev po-
skusila postati res demokratična, bi bil to 
njen konec, kajti katolicizem ne obstoji samo 
v strogo verskih naukih, temveč ne bi bil 
več, kar je, ako bi izgubil svojo zunanjo ob-
liko, uredbo svoje cerkve, ki je dejansko 
važnejša od vse verske teorije. To se vidi že 
odtod, da je katoliška cerkev ustanovila raz-
lične dogme, ki nimajo ničesar opraviti z 
vero, temveč jim je namen samo, uvrstiti 
moč cerkve, a vendar jih mora katoličan 
sprejemati za verske resnice. Tako je n*. pr. 
s papeževo nezmotljivostjo, ki se je že zato 
ne more pripisati verskim resnicam, ker do 
papeža Pija IX, nihče ni trdil, da je papež 
nezmotljiv in nihče ni zahteval, da bi se 
verjelo v to. Kar pa pred sto leli ni bilo 
versko resnično ne more postati tako kar 
črez noč. Katoliška cerkev pa vendar danes 
zahteva vero v papeževo nezmotljivost; ka-
toličan, ki ne veruje vanjo, greši. Cerkev je 
naredila iz te nezmotljivosti dogmo, da utrdi 
svojo moč. Da pa je ta moč avtokratična, 
mora razumeti, kdor le količkaj logično misli. 
Organizacija z nezmotljivim papežem na čelu 
ne more biti drugačna, kakor absolutistična. 
Tu nima narod odločevati ničesar, temveč, 
ako hoče biti katoliški, mora slušati, odločuje 
pa papež, bolje rekoč vatikan, rimska kama- 
rila. Ne more se niti ugovarjati, da je ta 
monarhistično absolutistična uredba veljavna 
samo na verskem in na notranje cerkvenem 
polju. Tudi v političnih stvareh je kompe-
tentna za katoličane; papež izda encikliko o 
državnem zakonu glede ločitve cerkve in dr-
žave na Francoskem — in njegov spis ob-
vezuje katoličane; papež obsodi državno na- 
redbo o prestopanju iz vere v vero v Bosni 
in nadškof Stadler se spunta proti državnim 
predpisom; cesar označi svoje stališče napram 
šolskim zakonom in katoličani se morajo 
držati tega. Vse to je očitno, razumljivo, 
nepobitno — in vendar ima «Slovenec» to-
liko predrznosti, da pisari o krščanski demo-
kraciji! Zakaj tako smelo laže? Ali misli, da 
z resnico ne bi mogel pridobiti pristašev? . , 
Najbrže bi bilo res tako. A ravno s tem ob-
soja klerikalizem in klerikalno politiko. Sicer 
pa ima laž kratke noge.

Za nerazdruživost zakona so začeli kle-
rikalci agitirati kakor besni. Povsod nabirajo 
podpise proti nameravani reformi zakona, a 
da bi jih ložje nabrali, lažejo, da se vse kadi. 
Tako n. pr. pripovedujejo, da bode v bodoče 
zakon veljal samo tri leta in podobne pri- 
smodarije. To je znamenje, da s čisto resnico 
tudi v tej stvari ne bi dosegli svojega na-
mena. Ali če bi tudi nabrali kdove koliko 
podpisov, bi bile njih pole vendar brezpo-
membne. Važno ni, da je v državi nekoliko 
tisoč fanatičnih, zapeljanih, nevednih ljudi, 
ki hočejo, da ostanejo razmere glede zakona 
neizpremenjene. Pač pa je važno, da je tisoč 
in tisoč ljudi, ki trpe pod težo teh razmer, 
kajti to dokazuje, da jih je res treba izpre- 
meniti. Klerikalna hinavščina je malokje tako 
velika, kakor ravno v tem vprašanju. V tem, 
ko trdijo, da hočejo varovati nravnost, so v 
resnici sedanje razmere največja nevarnost 
za moralo. Dočim pripovedujejo ženam, da 
hočejo ščititi njih interese, vklepajo sedanje 
razmere ravno žene v najhujše suženstvo. 
Sredstva, s katerim bi se preprečilo ločevanje 
takih zakoncev, ki sploh ne morejo živeti 
skupaj, sploh ni. Ogromno število ločenih 
zakoncev dokazuje to. Ločitev je torej tudi 
danes mogoča in ne, gre se za to, da se še 

i 

le dovoli možu in ženi razhod, ako ne mo-
reta živeti drug z drugim. Saj se tega tudi 
tedaj ne bi moglo preprečiti, ako državni 
zakon ne bi dovolil ločitve; neznosne raz-
mere razbijejo ljudje tako ali pa tako. Toda 
kje ostane pamet, ako se hoče takim ljudem, 
ki bi morda v novem zakonu lahko našli 
srečo, prepovd in onemogoči poroki? Kpniu 
naj to koristi? Katoliška cerkev sicer pravi: 
Zakon je nerazdružljiv. To je njena stvar in 
če ravno hoče, lahko ostane pri tem? A 
zakaj naj bi država ne smela dovoliti ločitve 
in nove združitve? Ako cerkev noče priznati 
novega zakona, naj ga ne prizna in kdor 
misli, da mora res žrtvovati svojo srečo 
cerkveni volji, naj jo žrtvuje. Nihče mu ne 
brani tega. A zakaj naj bi morali vsled tega 
trpeti tudi tisti, ki mislijo drugače? . . . Da-
nes je katoliško ločenim zakoncem nomogoče, 
poročiti se vnovič. Ali mrtva črka zakona ne 
more zatreti živih čutov. Posledica okrutne 
določbe je ta, da ljudje, ki bi se v milejših 
razmerah drugič omožili in oženili, poiščejo 
drugod, česar ne smejo iskati v zakonu in 
tako se pospešuje prostitucijo in konkubinah 
— pa še hujše reč’. Klerikalci pa imenujejo 
to v svojem farizejstvu «varstvo morale!» . . 
Dosti je zakonov, v katerih trpi žena več 
kakor mož. Statistika pokazuje, da se izvršit 
prav mnogo sodnijskih ločitev na ženino že-
ljo. A klerikalci se dobrikajo ženam, češ: Za 
vaš blagor skrbimo; preprečiti hočemo, da bi 
vas smel mož zapustiti. V resnici silijo le 
ženo, da mora pretrpeti vse, pa varujejo mo-
ževo surovost, nemarnost i. t. d., ker jemljejo 
tudi ženi pravico, da bi raztrgala vezi, ka-
terih ne more prenašati. Zlasti s prepovedjo 
druge poroke pa se zadene žežo še hujše 
kakor moža. V naši družbi je že tako, da si 
mož izven zakona lahko dovoli marsikaj, ne 
da bi se mu štelo v greh, žena pa je v ta-
kih razmerah naj večja reva. Tega seveda kle-
rikalci ne povedo.

Stritarjeva slavnost je vsled bolehnosti 
pesnika in na njegovo željo preložena in se 
vrši tekom majnika. Vsled tega je tudi na-
meravano predavanje odloženo.

Tržaške delavske zadruge. Ker razpo-
lagajo sedaj z zadostnimi gmotnimi sredstvi, 
je odbor sklenil, dajati članom podporo že 
po dveh tednih bolezni. To ni smatrati kot 
darilo, temveč kot pravico, ki pripada čla-
nom. Vsled novih naredb tržaškega namest-
ništva o nedeljskem počitku, so člani napro- 
šeni, nakupiti ob nedeljah vse svoje potreb-
ščine pred 11. uro, kajti potem je proda-
jalcem prepovedano prodajati ter morajo 
zapreti skladišča. Ker se vrše odborove seje 
vsako sredo večer ob pol 8. uri, so vsi, ki 
imajo tisti dan kaj opraviti v uradu, napro- 
šeni, da pridejo pred pol 8. uro ali pa da se 
vrnejo dan pozneje, da se ne moti seje.

„Slovenski Narod“ je z reformo volilne 
pravice zelo nezadovoljen. V petek je pri-
občil brzojav o seji, na kateri je baron Gauč 
predložil svoj načrt, o katerem skoraj človek 
ne bi verjel, da ga je mogel telegrafirati go-
spod Penižek. Iz njega je sukalo strupeno 
sovraštvo do volilne reforme sploh. Prizna 
se pač lahko, da načrt vlade ni ravno ide-
alen. Tudi socialni demokratje imajo pri-
tožbe proti njemu, in ravno te so najbolj 
opravičene. S slovensko - narodnega stališča 
pa mu je vendar le malo ugovarjati. Na 
Štajerskem bi bilo pravično, ako bi dobili 
Slovenci dva mandata več in tudi z našega 
stališča bi bilo vsekakor ugodno, ako bi bili 
tam volilni okraji manjši. Na Koroškem bi 
se z nekoliko dobre volje lahko naredilo še 
en okraj za Slovence; seveda bi bil razme-
roma majhen. Toda 11 mandatov na Kranj-
skem ni ravno malo. Ako se povrh računa, 
da dobe Slovenci 1 mandat v Trstu, enega 
v Istri, na Goriškem pa tri, da se poviša šte-
vilo slovenskih mandatov s 15 na 23, vseli 
jugoslovanskih od 27 na 36, tedaj je to že 
pač precejšen napredek. Ako pri tem števila 
mandatov liberalci kot stara stranka ne do-
sežejo ničesar, tedaj pač nimajo pripisati ne-
uspehov volilni reformi, temveč le sami sebi. 



Pomisliti bi morali, da se je položaj za nje 
sedaj imenitno izboljšal, kajti sedaj nastopijo 
lahko v narodno zavarovanih okrajih na Šta-
jerskem, na Goriškem i. t. d. proti klerikal-
cem, ne da bi se jim moglo očitati po stari 
navadi, da spravljajo slovensko posest v ne-
varnost. Ravno zmanjšani volilni okraji bodo 
v prid agitatoričnemu delu in če imajo libe-
ralci kaj agitacijske moči, tedaj morajo po-
zdraviti novo razdelitev. Da bodo imeli kleri-
kalci v začetku največjo korist, to je seveda 
gotovo. Tega ni kriva volilna reforma, tem-
več razmere v naših deželah, pomanjkanje 
pravega političnega življenja, pomanjkljiva 
omika, brezbrižnost inteligence in seveda tudi 
agrarni značaj. Ali to ni brezupen položaj. 
«Slov. Narod» je te dni odgovarjal dr. Rav-
niharju, da Rima niso sezidali v enem 
dnevu; tudi klerikalne nadvlade se ne zruši 
v enem dnevu. Ali enkrat se mora začeti 
rušiti. In če se dela vztrajno, se bode ravno 
s pomočjo splošne in make volilne pravice 
vrglo klerikalce iz sedla. Težko je seveda 
upati, da izvrše to delo liberalci. Kdor spričo 
načrta splošne in enake volilne pravice tako 
zastoka, kakor «Narod», daje malo nade. 
Tudi nam ne odpira vladni načrt preljubez- 
nive perspektive. Na delavstvo se osnova ni 
ozirala nikjer, najmanje menda na Sloven-
skem. Ako bi se bilo le količkaj vpoštevalo 
dejanske razmere in interese delavstva, bi se 
bilo piav lahko tudi pri nas razdelilo volilne 
okraje tako, da delavstvo ne bi bilo raztrgano. 
In to ne bi bila protekcija. Ali tega itak 
nismo upali. Pa če nima slovenska socialna 
demokracija za začetek pričakovati kdove kaj, 
se vendar ne ustrašimo, ker hočemo delati 
za bodočnost, in vemo, da resnega dela tudi 
klerikalizem ne bode mogel trajno premago-
vati. Ako se bodo torej liberalci potegovali 
za to, da dobe Slovenci še par mandatov, 
smo čisto zadovoljni. Ali ne mislijo naj na 
to, da bi preprečili volilno reformo sploh.

Zborovalna svoboda krščanskih je tri- 
umfirala pretečeni četrtek v Ljubljani. Ker je 
socialnodemokratična lokalna organizacija za 
ta dan sklicala ljudski shod, da se pomeni o 
volilni reformi, so ga sklicali katoliški kakor 
opice tudi prav tisti dan. Bili so pač ab 
principio skromni, kajti priredili so svoj 
«ljudski shod» v prostorih «krščansko soci-
alne zveze» v poslopju hotela «Union», torej 
v privatnem lokalu, kamor ne zahaja na-
vadno nihče razven njih društvenikov in kjer 
je povrhu prostora komaj za kako stotino 
«ljudstva». Volilna pravica, ki so jo vzeli kot 
prvo točko na dnevni red, je bila samo vaba. 
Glavni predmet shoda je bilo «giftanje» nad 
nameravano reformo zakona. S tem^— bil je 
ljudski shod, torej javen, splošno pristopen. 
In ko je bilo končano socialno demokratično 
zborovanje, so hoteli nekateri udeleženci še 
slišati, kakšne modrosti razkladajo krščanski. 
Samo mal del zborovalcev je odšel v «Union». 
A bilo jih je vendar več, kakor katoličanov. 
In čeravno dolga praksa uči, da ni nihče v 
Ljubljani na shodih tako miren, kakor soci-
alni demokratje; čeravno je bilo očitno, da 
nočejo prišleci nič druzega, kakor poslušati, 
kvečjemu še, da bi se bil kdo oglasil po dr. 
Kreku za besedo; čeravno se jim na javni, 
ljudski shod ne more zabraniti pristopa, je 
vendar med krščanskimi takoj začel grozen 
hrup; da, po šegi novodobnih katoličanov 
so se celo zasvetili noži in podobni inštru-
menti v zraku. Posledica je bila, da je vladni 
komisar razpustil shod.

Značilno je pač, da se primerjajo take 
reči ravno na krščanskih shodih. K nam jfe 
prišlo že dostikrat nasprotnikov, a socialni 
demokratje jim nikoli niso branili udeležbe. 
Oglašali so se nasprotniki za besedo in vselej 
so jo dobili. Zakaj se krščanski tako boje 
socialnih demokratov na svojih shodih? Sve-
tujemo jim eno: Ako imajo tak strah pred 
ljudstvom, tedaj naj ne sklicujejo ljudskih 
shodov, temveč naj lepo ponižno ostanejo 
pri svojem ljubljenem § 2. Na ljudskih 
shodih si pa ljudstvo ne bode dalo zapirati 
vrat.

Javna ljudska knjižnica, katera ima 
namen, po mogočnosti dajati delavstvu pri- 
iko za potrebno izobrazbo, se snuje v Na- 
jrezini. Novo društvo sklicuje za nedeljo 
dne 4. marca 1906 ob tričetrt na 2. uro po- 
poludne v gostilno g. Franceta občni zbor 
s sledečim dnevnim redom: 1. Pozdrav pred-
sednika. 2. Poročilo začasnega tajnika in bla-
gajnika. 3. Vpisovanje udov. 4. Volitev od-
bora. 5. Predlogi in raznoterosti.

Iz stranke.
Mnogim vpraševalcem naznanjamo, da 

se sedaj lahko naroči knjižico «Štol n in a» 
pokojnega Roka Drofenika pri upravni- 
štvu «Rdečega Prapora». Cena 24 vin., po 
pošti 30 vin.

Dopisi.
Trst. (Volilve v tržaški mestni svet.) V 

času od 12. do 22. marca bodo volitve za 
tržaški občinski zastop. Agitacijo so itali-
janski liberalci začeli takoj, ko je bil občini 
odvzet prenešeni delokrog. Bil je velik stok 
zaradi «kršenja občinske avtonomije» in se-
veda so liberalni gospodje trobili, da so 
edini, ki morejo varovati avtonomijo občine. 
Seveda tolčejo same sebe po zobeh, kajti 
ravno njih politika je provzročila, da se je 
municipiju odvzelo prenešeni delokrog, torej 
posle, katerih so se občine same pogostoma 
že hotele iznebiti. Sploh pa tisto, kar dela 
na tržaškem magistratu lepo in grdo vreme 
ni nikakšna občina, temveč klika. Žal, da se 
je pustil italijanski sindikalist sodrug La- 
briola, ki ne pozna podrobno avstrijskih 
razmer, dal zapeljati ter je napisal v rimskem 
«Avantiju» članek o vladni naredbi, ki ne 
soglaša z mišljenjem tukajšnjih socialnih de-
mokratov; tega članka se poslužujejo sedaj 
tudi liberalci v svoji agitaciji in bi radi z 
njeg,a pomočjo naredili vtisk, da so socialisti 
nasprotniki avtonomije. Upamo, da jim ta 
zvijača ne bode mnogo zalegla. Socialni de-
mokratje so posegli v boj in bodo preprečili, 
da bi se napravilo iz teh volitev po stari 
navadi komedijo. Stranka je imenovala v 3. 
razredu svoje kandidate in sicer za vseh 12 
mandatov. V tem razredu ima več kakor 
3000 delavcev inteligentov volilno pravico. 
Njih število je letos naraslo za 900 volilcev. 
državnih uslužbencev, ki imajo po mestnem 
Statutu volilno pravico, a se jim jo je doslej 
vedno zanikavalo. S socialno-demokratičnimi 
kandidaturami je popolnoma resno računati 
in zmaga je mogoča, čeravno so industrijalni 
delavci brez volilne pravice. Liberalce je 
spravilo to ob pamet in ker s svojo politiko 
ne morejo nikogar prepričati, so začeli tero-
rizirati. Na shodih po § 2., kajti javnega 
shoda se ne upajo sklicati, psujejo in blatijo 
že zanaprej vsakogar, kdor ne bode glasoval 
za njih kandidate. Posebno se odlikuje v 
tem znani Venezian. — Videti je, da se 
pripravljajo tudi Slovenci pridno za te vo-
litve, kar lahko store v večjem miru, nego 
Italijani. Saj v okolici nimajo resnega na-
sprotnika. Seveda so to menda zadnje vo-
litve, ki se vrše še tako idilično, kajti po se-
danjem zistemu se tudi v občini ne sme več 
voliti. Kakor je delavstvo nastopilo proti 
privilegijem kurij v državnem zboru, nastopi 
tudi proti patentom klik v tržaški občini. Za 
sedaj je treba pred vsem pridno in odločno 
delovati na to, da se spravi socialno demo-
kratične kandidate tretjega volilnega razreda 
v mestni svet, da bode tam vsaj zanesljiva 
kontrola liberalnega «delovanja». Slovenski 
sodrugi bodo podpirali ta boj z vsemi svo-
jimi močmi. Radovedni pa smo, kako se 
obnesejo slovenski narodnjaki. Ali se pokaže 
morda tudi tukaj tista meščanska mednarod-
nost, ki smo jo opazili pri volitvah v cenilne 
komisije za dohodninski davek?

Trst («Ed inost» in shod pri sv. 
Jakobu.) Cela Avstrija stoji pod vtisom’ 
volilne reforme in tudi shod pri sv. Jakobu 
v Trstu je bil sklican zaradi važnosti tega 
predmeta. Zato pač ni čudno, da se je med 
govorom nekega, recimo kar naravnost «anti-
semita» njegovim — k predmetu o splošni 
volilni pravici gotovo ne spadajočim — izva-
janjem ugovarjalo. Pondeljska številka «Edi-
nosti» čuti v neki notici potrebo, reagirati na 
ta ugovarjanja, češ, no, Pijanecki je rodom 
Poljak, govori lepo slovensko in povedal je 
resnico, da hodijo v Trst regnicoli domačinom 
kruh pojedat in da še domačine žalijo. Da je 
prišlo že kar 30.000 regnicolov v Trst! — 
Človek bi sklepal, da vodi tisti Brejski mat-
rike o ljudstvu, prihajajočem v Trst in od-
hajajočem iz Trsta. Kontrolirati teh trditev 
ne moremo, ali pač lahko konštatiiamo, da 
je s 30.000 regnicolih velika klobasa. Res je 
pa, da se puste nekateri slov, delavci voditi 
za nos od antisemitov; ali na tej poti se 
slovensko ljudstvo odnosno delavstvo gotovo 
ne bo rešilo. Treba je vendar malo bolj z 
odprtimi očmi pogledati v svet. S tisto ki- 
nezarsko politiko, ločiti prebivalstvo v domače 
in tuje, ne pridemo nikamor. Zgodovina in 
ustroj današnje človeške družbe nam solnčno 
jasno dokazuje, da je treba organizirati in 
delovati in kdor je bolje organiziran in de- 
lav« n, taisti zmaga. Kitajskih zidov pa okrog 
Trsta vendar ne bomo več zidali. Saj Trst 
je vendar postal velik s tujimi močmi, delav-
skimi in kapitalnimi. Tehnični razvoj sili vsak 
dan bolj in bolj na selitev. Na tisoče Slo-
vencev roma po svetu iz domačije, ker je 
družina prevelika, kruha pa doma premalo. 
Za kruhom gredo v Ameriko, Prusijo ali v 
Rumenijo i. t. d. Kdor ni pribit in se noče 
izstradati na mestu, gre naprej, saj svoboda 
ceste, svoboda iskanja dela, svoboda obrtnije, 
trgovine in umetnosti je posledica že velike 
francoske revolucije. Ali pustimo makari vse 
to na strani in napravite res kitajski zid okrog 
Trsta, in lahko, gremo staviti, kar hočete, — 
razmere so močnejše kakor papirnati para-
grafi — da bi samim domačinom sape in živeža 
zmanjkalo, pa bi morali jutri sami podreti 
tisti zid. ki bi bil danes zmagoslavno sezidan, 
in kdo bi več trpel, ako bi se vsi ljudje po-
stavili na tako stališče kakor tržaški antise- 
mitje v zavetju «Edinosti»?

Z Goriškega. V zadnjim «Našem Listu»- 
je objavil gosp. dr. Henrik Tuma članek, ki 
zaslužuje vsekakor nekoliko pozornosti. Tam 
se izraža neke nazore, ki so navidezno jaka 
prikupljivi, a bi vendar lahko porodili veli-
kansko konfuzijo. Dr. Tuma je nasprotnik 
programov. V svojem članku citira to in 
ono, kar nam pokazuje, da je mnogo čitaL- 
Ali, on ne mara programov in to odseva 
tudi iz njegovih citatov. Zdi se nam, da je 
čital mnogo — brez zistema. Nekaj tukaj — 
nekaj tam; vsega skupaj je velika knjižnica, 
ali pogostoma se v njej ne najde ravno tis-
tega, kar bi bilo treba. Dr. Tuma je na-
sprotnik programov; torej bi moral biti 
anarhist. Gotovo jako zanimivo, prav umet-
niško nabiranje sveta in življenja. Samo re-
alno ni. Kajti, da bi bilo mogoče živeti tako,, 
bi moral biti svet že tako daleč, da bi bila 
anarhija mogoča. Anarhija je realizacija ide-
alov; zanjo je treba idealnih razmer in ide-
alnih ljudij. Dandanes pa mora imeti celo 
anarhist svoj program, tem več stranka alt 
posameznik, ki hoče stvarno delovati. Kaj se 
pravi, sestaviti program? Vendar enostavno: 
Kaj hočemo doseči, kako, s kakšnimi sredstvi. 
To pa je vendar nekaj, kar se v javnem 
življenju ne le sme, temveč naravnost mora 
zahtevati. Za to ni treba, da bi se izpreme- 
nilo politiko v juristarijo, da bi odločevali 
sami paragrafi. Tudi ni treba, da bi skupno 
delujoči ljudje soglašali v vsaki posameznosti. 
To je celo nemogoče. Ali v ciljih, ki jih ho-
čejo skupno doseči, morajo pač biti soglasni, 
sicer igrajo slepo miš. — O klerikalizmu 
pravi dr. Tuma, da se ni treba bojevati z 
njim. Pravi — in tu zopet citira — da iz-
podriva vero splošna izomika, pa priporoča 



šolstvo, predavanje, gledališče i. t. d. Tu pa 
»ravna malo — predistigitatersko. Vera je 
.eno, klerikalizem je pa vendar drugo! Ljud-
stvo je lahko verno, kakor so bili prvi kri<t- 
jani, pa ni treba, da bi bilo klerikalno; kle-
rikalci so lahko popolnoma brezverni. Za 
oboje se najde dosti primerov. Ker je «Naš 
List» političen in ker govori di. Tuma o po-
litičnih strankah, menimo menda po pravici, 

■ da je tudi to pisal v politiškem smislu.. Da 
politični boj ne sodi vera, mislimo sami.

Drugje mora bili pač tudi v tem oziru svo-
boda in razmatranja, razprave, polemike o 
veri morajo biti ravno tako proste, kakor o 

■bakterijah ali o solncih v rimski cesti. Kleri-
kalizem pa je na vsak način politična stvar 
in kdor svetuje, naj se opusti boj proti kle-
rikalizmu, ga podpira. — Dr. Tuma izjavlja 
tudi, da ni socialni demokrat. To nam ni 
novo. Vendar nam je všeč ta izjava, kajti 
dr. Tuma se včasi ni branil mnenja, da je 
socialni demokrat ali pa vsaj, da se resno 
pripravlja na vstop v socialno demokracijo. 
Kakorkoli ga osebno čislamo, smo vendar 
prepričani, da on sploh ni za socialno de-
mokratično stranko, a morda se ne motimo, 
ako pravimo, da menda politika sploh ni 
zanj, ali pa on ne za politiko. Njegove sodbe 
o «Rdečem praporu» in o «Naših zapiskih», 
oboje lista, ki ju čitamo natančno, res ne 
razumemo. Kaj misli o stoičnem miru soci-
alnih demokratov nad razsulom liberalno 
stranke in nastopanjem mladih, nam ni 
umevno. Vsi njegovi citati namreč ne nado-
mestijo — jasnosti, Priamos.

Socialni pregled.
V Trstu štrajkajo kurjači in mornarji že 

čez tri tedne.' Vseh štrajkujočih je okrog 
1500. Lojdova družba noče koncedirati ni-
česar. Stavka traja dalje.

.Shodi.
Ljubljana, v Četrtek, 22. svečana ob 8. 

uri zvečer je bil v kazinskem steklenem sa-
lonu jako dobro obiskan ljudski shod. Libe-
ralci, ki so ob novem letu že govoričili, da 
so se delavci naveličali volilne pravice in pa 
klerikalci, ki so čenčali, da socialni demoratje 
v Ljubljani ne morejo prirejati shodov, ako 
tercijani ne agitirajo zrnje, so se lahko pre-
pričali. da ne opravijo ničesar s takimi ne-
slanostmi. Salon je bil tako poln do zad-
njega kotička, da je bilo v stiski komaj mo-
goče, priti od mize do mize. Prav jasno se 
je pokazalo, da v Ljubljani res ni nikjer to-
liko političnega zanimanja, kakor med soci-
alnimi demokrati. Tega ne izpremeni nobeno 
zabavljanje. V predsedništvo so bili izvoljeni 
sodrugiVičič, Sitar in Tokan. Nadnevnem 
redu je bila volilna reforma. Poročal je so- 
drug E. Kristan. To je bil ravno predvečer 
dneva, ko je baron Gautsch predložil svoj 
načrt v državnem zboru, torej takrat še ni 
bil znan. Govornik je omenil skrivne in javne 
namene, s katerimi so skušali nasprotniki vo-
lilne reforme preprečiti jo. Dosegli so pač, 
da se je stvar nekoliko zavlekla, a doseglo 
se je tudi to, da se danes nobena stranka ne 
upa priznati kot nasprotnico splošne in enake 
volilne pravice. Tem več pa se seveda splet-
kari na tajnem. Ker je govornik tudi opisal 
ravnanje obeh slovenskih strank, je naravno, 
da ne ena, ne druga ni zadovoljna s shodom.

pa je ravno prav, kajti ako bi bili bodisi 
liberalci, bodisi klerikalci zadovoljni z nami, 
bi bilo to znamenje, da smo na napačni poti. 
; — Shod je izrekel upanje, da postane splošna 
in enaka volilna pravica mirnim potom zakon; 
drugače pa so delavci pripravljeni na najod-
ročnejši boj.

Trst. V nedeljo 11. m. m. je bil shod v 
Skednju, sklican od društva tekstilnih in ke-
mičnih delavcev. Dnevni red je bil: Namen 
n korist strok, organizacije. Govorili so sodr. 

Skrbič slovensko. Panek italijansko. Shod 
je bil precej obiskan.

V torek dne 12. m. m. je bil v delavskem 
domu shod vseh politično organiziranih slo-
venskih sodrugov. Govorilo se je o političnem 
delovanju in o preosnovi volilne okrajne or-
ganizacije.

Pretečeno nedeljo smo imeli javni ljudski 
shod pri sv. Jakopu radi volilne reforme v 
parlamentu. Tu je govoril sodr. Kopač, od 
strani slov, narodne stranke pa gospod C o - 
tič. Nekdo je čutil potrebo, da pogreje anti-
semitske fraze o «regnikolih»; nekaj takega, 
kar dunajski krščanski socialisli prodajajo kot 
politiko domačinov. Shod je postal vsled tega 
govora nemiren. Gosp. Cotič je končno še 
enkrat izjavil, da v točki enakega političnega 
prava ostanejo solidarni z nami, kakor se 
izrekli na shodu v Narodnem domu. Kopač 
je v zaključnem govoru primerno karakte 
riziral tisto antisemitsko gonjo, za katero se 
nekateri slovenski-delavci prostituirajo, na-
mesto da bi se organizirali v bojne organi-
zacije in apelira na solidarnost v boju za 
splošno in jednako volilno pravico.

Skoraj ob istem času se je vršil shod 
pol. društva «Edinost» v Rojanu, kjer je go-
voril dr. Rybar radi razmer, ki so nastale 
vsled odvzetja .poslov prenešenega delokroga 
na Tržaškem magistratu.

Mi socijalisti smo principijelno proti temu, 
da se vlada vmešava v avtonomijo občine 
ali kdor pozna razmere na tržaškem magi-
stratu, korumpirano gospodarstvo na vseh 
straneh, razume, da v tej stvari ne moremo 
grajati vlade. * * *
Shodi bodo:

Trst. Dne 4. marca se ima vršiti ljudski 
shod zaradi volilne reforme pri Sv. Ivanu v 
«Narodnem domu».

Gospodarski pregled.
Tržaške delavske zadruge. Nadzorovalni 

odsek naznanja: Revizija knjig, računov, be-
ležk, dividendnih znamk i. t. d. je pokazala, 
da je administracija in knjigovodstvo v po-
polnem redu. Nadzorovalni odsek je bil na-
vzoč pri inventuri v vseh treh skladiščih ter 
je našel, da odgovarja ohramba blaga po-
polnoma vknjižbam. Skontriranje blagajne je 
bilo dne 5. m. m.; v blagajni je bilo 4863 K 
73 vin., soglasno z blagajniško knjigo. — 
Mervitz, Mincus, Demarchi, Suban. —

Nadzorovalni odsek priporoča društve- 
nikom ponovno, naj natančneje vračajo 
znamke od razprodaje in menjave. Nekateri 
udje se za to malo zanimajo.

Umetnost in književnost.
Naši zapiski. Druga številka IV. letnika 

te revije je izšla s sledečo vsebino: As: Nove 
stranke. —D.: Poglavje iz socializma. —E. 
Kristan: Vprašanje slovenske drame. — 
Pregled: Politika; Gospodarstvo; Socializem: 
Književnost. — Opažamo, da je letos zlasti 
pregled v «Naših zapiskih» jako bogat in 
zanimiv. Sploh se ta revija res kaj lepo raz-
vija in izpolnjuje v maši periodični literaturi 
prostor, ki bi ostal drugače občutno prazen. 
Kdor hoče poznati življenje našega naroda z 
vseh strani, mora citati «Naše zapiske».

Opera. — V torpk, 20. min. m. se je 
ponovilo krasnega «poljskega Žida». Partijo 
župana Mathisa je. pel gospod Ranek, ki je 
kreiral to figuro v češkem gledališču v Plznju. 
Glas gospoda Ran ek a ni tako obsežen in 
močan, kakor oni gosp. Ourednika. toda 
on zna jako ekonomično ravnati s svojimi 
sredstvi, nijansira jako fino in dosega tem 
večji uspeh, ker tudi izborno igra. V sanjah 
je bila slast, gledati njegovo premišljeno in 
tudi v naj večji ,razburjenosti elegantno igro. 
Tudi ostali solisti so bili zopet jako dobri; 
zdi se nam, da je bil gosp. Orželski celo 
boljši kakor prvič; samo njegova igra je bila 
včasi pomanjkljiva, gibanje tuintam preveč 

eksaltirano. Zbori pa so bili siabejši. Na-
sprotno je bila razsvetljava v drugem dejanju 
primernejša. Orkester je igral precizno in 
temperamentno, česar žal ni mogoče reči pri 
vsaki operni predstavi. Bil bi pa tudi res 
greh, ako bi se pokvarilo tako krasno, vse-
skozi karakteristično in moderno glasbo, kakor 
je Weisova, kateri je pač menda zagotovljen 
obstanek na našem opernem repertoarju.

Repertoir slovenskega gledališča. Pri-
hodnja noviteta je «Ljubislava», drama v 4 
dejanjih. Spisal E. Kristan. Vprizori se v 
torek in četrtek, ali pa v četrtek in v soboto. 
Dejanje se vrši v prvi polovici osmega sto-
letja v nekdanji Karantaniji, v času bojev med 
pogani in kristjani.

Najnovejše vesti.
Dunaj, 28. svečana. Razprava o volilni 

reformi v državnem zboru začne 6. marca. 
Pričakovati je, da bode dolgotrajna in ostra.

Dunaj, 28. svečana. Stranka «Svobodnih 
Vsenemcev» zahteva, naj se duhovnikom vzame 
pasivno volilno pravico.

Budimpešta, 28. svečana. Po težkem 
porodu je koalicija vendar izdala svoj mani-
fest. Odkar je državni zbor razpuščen, je od 
dne do dne napovedovala, da ga razglasi, a 
dan za dnevom je minul, ne da bi se mogle 
posamezne frakcije zediniti, kako naj ga se-
stavijo. Izza kulis prihajajo celo glasovi, da 
so se v vsaki stranki kazala nasprotna mnenja. 
Sinoči je vendar ugledal dan. Vse je priča-
kovalo nekaj zelo radikalnega, bojevitega, ali 
vse je razočarano. Spis je zelo pohleven in 
nikjer ni opaziti, da bi ga preveval «zgodo-
vinski dih». Manifest pravi: «Združena opo-
zicija se čuti zavezano, lojalno verjeti 
besedam dekreta o razpustu, s katerimi je 
napovedano, da bode kmalu sklican nov dr-
žavni zbor. Toda narod mora biti pripravljen 
spričo nasilstva vlade, da zadenejo še hudi 
udarci njegove pravice, postave, svobode 
in njegovo ustavo in da jih bode treba krepko 
braniti. Boj, ki je usiljen celi deželi, ni več 
boj strank; prelevil se je v obrambo ustave, 
katere se je dolžan udeležiti vsak ogrski dr-
žavljan.»

Budimpešta, 28. svečana. Grof Andrassy 
je objavil odprto pismo svojim volilcem. V 
njem pripoveduje, da je bila od začetka nje-
gova želja, da bi ogrska vojska dobila 
popolnoma narodni značaj, kar se tiče jezika 
in znamenj. Ko je videl, daje nasprotstvo 
med krono in med parlamentom v tej stvari 
preveliko, je bil pripravljen deloma odnehati 
in sicer v tem smislu, da bi prišel madjarski 
jezik v ogrski vojski do večje veljave, a da 
toliko časa ne bi bil zapovedovalni jezik, 
dokler ne bi razmere dozorele. V tem smislu 
je sestavil svoj kompromisni predlog. Ali za-
vrglo se je vse. Vlada se je postavila na sta-
lišče, da parlament, nima besede v vprašanjih 
vojne. Tega duha je vojna zapoved iz Chlopjj 
in odgovor krone od 23. septembra. To sta-
lišče pa je morda mogoče v Avstriji, ne pa 
na Ogrskem. Pokazalo se je, da je glede te-
meljnih zakonov državnega prava popolnoma 
nasprotno mnenje med krono in med parla-
mentom.

Listnica uredništva.
Kamnik: Prihodnjič.
Radovednež: Prihodnjič. Bilo bi nam všeč, ako 

bi nas enkrat obiskali. Najbolje popoldan.
Skeptik: Tiste kombinacije — objavljene so bile 

najprvo v «Neue Freie Presse» — so otročarija. Soci- 
alno-demokratična stranka ni tako optimistična in vo-
lilna geometrija bode na vsak način proti njej. Naši 
liberalci ? Ako imajo v ljudstvu kaj zaslombe, jim ne 
bi bilo treba stokati z iradi volilne reforme. Klerikalni ia- 
čuni letajo gotovo previsoko. Seveda je vprašanje, kako 
se bodo antiklerikale! postavili. Mislimo tudi na «mlade». 
Sicer so vse kombinacije nevčasne, dokler ni razdelitev 
volilnih okrajev definitivna.

F. B.: Dobile gotovo pri L. S eh w e n t n er j u, Ljub-
ljana, Prešernove ulice. Tudi na Vaše vprašanje do-
bite tam gotovo odgovor.

Dijak: Heine nima spomenika na Nemškem. Dc- 
tični verz se glasi: Schade, dass ich ibn nicht küsse7 
kann, denn ich bin selber der brave Mann.



Društvene vesti.
Zveze pekovskih delavcev krajna sku-

pina Ljubljana je imela dne 8. februarja 
t. 1. svoj 3. redni občni zbor v salonu go-
stilne «pri Kroni». Na dnevnem redu je bilo: 
1. Volitev novega odbora, 2. Poročilo bla-
gajnika za leto 1905, 3. Raznoterosti. Iz-
voljen je bil z večino glasov dosedanji odbor, 
kateremu je izrečena hvala za delovanje v 
pretečenem letu. Iz blagajniškega poročila 
je posneti, da je imela krajna skupina v 
preteklem letu 1275 K 12 vin. dohodkov in 
790 K 61 vin. izdatkov. Preostanek 484 K 
51 vin. je bil odposlan centrali na Dunaj; 
od tega zneska se je plačevalo tudi strokovno 
časopisje. Stroški so iznašali za brezposelno 
podporo 367 K 14 vin , za bolniško podporo 
255 K 86 vin., za potovalno podporo 85 K 
53 vin., za blagajniško provizijo, poštnino 
i. t. d. 82 K 8 vin. — Sodrug Avbelj je 
poročal o delovanju društva od tistega časa, 
ko se je razpustilo staro strokovno društvo, 
ki je bilo prišlo vsled brezbrižnosti in pa 
vsled osebnih prepirov popolnoma na kant. 
To je bilo pred tremi leti. Ko se je usta-
novila krajna skupina zveza, je dosegla v 
prvem letu komaj 300 K denarnega prometa. 
Drugo leto se je promet že povišal na 600 
kron, letos pa je dosegel 1275 kron, kar po- 
kazuje precejšen napredek skupine. Vendar 
je tudi to za Ljubljano še premalo, kajti 
organizacija bi bila tukaj prav lahko večja. 
Ako se sodrugi poprimejo agitacije kakor je 
treba, je upati, da se kmalu pokaže še večji 
napredek. — V zadnjem času se je doseglo, 
da se je v treh večjih pekarnah odpravilo 
hrano in da se je vpeljalo nadomestni po-
čitek. — Sprejelo se je načrt plačilne po-
godbe, ki naj velja za Ljubljano in okolico. 
Dela se že priprave, da se spomladi vpelje 
novi tarif na podlagi te pogodbe, tudi če bi 
bilo treba boja za to.

Članom se naznanja, da je društveni 
lokal ljubljanskih pekov v gostilni «pri Kroni», 
Gradišče štev. 7.

Raznoterosti.
0 „siromašnosti“ cerkve v Avstriji pri 

čajo sledeče številke: Premoženje posa-
meznih škofij iznaša v Olomucu 14.241.938 
kron, Praga 11,508.516, Dunaj 6,946.944, 
Solnograd 6,442.560, Vratislava (avstrijski 
delež) 6.418.038, Ljubljana 2,133.520. 
Przemysl 1,951.640, Gradec 1 560.544, Lvov 
1.544.908, Kraljev gradeč 1,514.330. Brno 
1,504.172, Briksen 1,431.810 kron, Celovec 
1,398.400, Trient 1,018.330. — Dohodkov na 
letoi majo škofije Olomuc 571.068 K, Praga 
501.868, Dunaj 308.506. Solnograd 253.270 
Vratislava 213.270, Ljubljana 82.114, Prze- 
mysl 80.900, Gradec 74.320, Lvov 136.124, 
Kraljev gradeč 60.340, Brno 69.540. Briksen 
58.632, Celovec 65.644, Trident 74.044 K. 
— Ubogi škofje!

I

Letni račun
tržaških delavskih zadrug

II. društveno leto.

Julij 
Avgust 
September 
Oktober 
November 
December

1905
»

»

»

Razprodaja.
za . . .

»

Januar 1906 za

»

Jt>

»

»

K

»

»

»

»

ï>

10.747-27
9.957'40

10.533'27
12.139'42
12.237'93
12.462 65
12.72081

■

I berite in širite svoj list.
j „Rd. prapor“!.

naj ne manjka [v nobeni
- ■•'•at®

naj ne manjka v nobeni 
in brivnici, kamor de-

Dividenda:
Meseca jan. t. 1. se je dalo 

blaga na naslov dividend.
Ravno omenjenega meseca^ pa se je dalo 

za K 161'77 blaga kot tedensko bolniško 
podporo.

Hranilni odsek.
Meseca januarja 1.1. se je vložilo v hra-

nilni odsek K 17.725'83. dvignilo pa iz omen-
jenega odseka K 10.553'49.

za K 42'45

„Rdeči prapor“
delavski hiši.

„Rdeči prapor“
gostilni, kavarni 
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske krajer. 
za celo leto K 5 44. za pol leta K 2‘72r. 
za četrt leta K 1'36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2'98, za: 
četrt leta K 1-49. — Za Ameriko: Za celih 
leto K 7’28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

Sklad za ruske revolucionarje.
V Trstu se je nabralo 20 kron, kalen znesek se 

je odposlal na osrednje vodstvo avstr, socialne de-
mokracije na Dunaj.

franc Weinberger
gostilničar in izdtloValtc sodaVit in poKalic
= v Zagorju = * 

se priporoča cenjenim gg. gostilničarjem in delavcem v obilno 
ročbo svojih izdelkov.

Je podlaga vsakega ? 
boja. Brez organizacijei
je vsaka zmaga ne-
mogoča.

Lavrenčič, Piazza Gaserma.

f Sorici:
na-

i
Í1 
■ ¡3

Spominjajte se na to 
v sedanjem bojevitem 
času! Delavec, ki ni 
organiziran, škoduje 
več, kakor odkrit na-
sprotnik.

S^alog^En in tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosarlo 2 — Trst

, (šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franke vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnice, ne da bi se za to kaj računalo.

B
B

g
© 
El

« « « t 
:

je v sledečih tobakarnah «Rdeča 
prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Fr an z o t, državni kolodvor, Sp. Šiška.. 
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
S vat ek. Glavni trg. 
Šešark, Šelenburgove ulice. 
Velkavrh, Sv. Jakoba trg. 
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

Krebelj Peter, Kapucinske ulice

la Reki:
Ricardo Camera, Corso 16.

Kavarna 

„Cip tope 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in slo-
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

íí

Prva kooperativistično ure-
jena

W gostilna
v ulici S. Glomoi v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

t i
Izdajatelji in odgovorni urednik Ignacij Sitter. / Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.
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samezn« številke stanejo 10 vin. ■— Reklamacije so poštnine proste, 
frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 10 V Ljubljani, dne 9. marca 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora1, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:
UpravniStvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana,
Židovske alice štev. 5/1.

Volilna reforma.
Odkar je vlada predložila svoj načrt vo-

lilne reforme, je ta preosnova volilni motiv 
v razniotrivanju vsega časopisja. To ne more 
presenetiti nikogar. Da mora splošna in enaka 
volilna pravica sezati tako globoko v javno 
življenje države in narodov, kakor nobena 
draga politična izprememba, čutijo tudi tisti, 
ki govore o reformi z navadno prezirljivostjo. 
Ako se je časopisje že izza 28. novembra
1. 1. hote ali nehote pečalo s to snovjo, je 
še bolj naravno, da piše sedaj, ko je znan 
načrt, dan na dan o njej. A ravno tako na-
raven je drugi pojav, namreč splošna neza-
dovoljnost. Kdor je pričakoval kaj druzega. 
je pač tako velik utopist, da ni poraben za 
redno politiko. Razdeliti volilne okraje pra-
vično, bi bilo morda še mogoče, dasiravno 
se lahko dvomi tudi o tem, ako imamo 
namreč absolutno, brezizjemno pravičnost na 
umu. Razdeliti jih pa tako, da bi bili vsi 
zadovoljni, je gotovo in popolnoma nemo-
goče. Baron Gautsch pač menda sam ni 
pričakoval, da pozdravijo stranke navdušeno 
njegov načrt volitve; ako vlada ne bi bila 
pripravljena na to, da se bode udrihalo po 
njej z vseh strani, bi bila tako kratkovidna, 

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Ustrašil se je, ko mu je cerkovnik v 
zakristiji povedal o umoru. V. najglobokejše 
peklensko brezno je preklel morilca. Toda 
Se bi mu bil sedaj njegov angelj varuh 
tožeč dejal, da je sam morilec, bi bil prej 
verjel, da je angelj božji zmožen umora, 
kakor on, sluga božji.

V prvi cerkveni klopi, prav pred oltar-
jem, je sedela kuharica. Seveda se je mo-
rala danes boriti s spancem; ali njene roke 
so sukale rožni venec, ustnice so se ji gi-
bale v marljivi molitvi. Hvalila je boga, da 
ni tako hudobna, kakor drugi ljudje. Da so 
med ljudmi zverine, ki more druge ljudi,

da bi bila največja nesreča za državo, pu-
ščati jo samo 24 ur na krmilu.

Toda kaj pomeni to? Politika je nevarna 
reč, ker razburja strasti, strasti pa slepe 
jasni vid in so sovražne treznemu razmiš-
ljanju. Kdor pa si zna tudi v jako razbur-
jenih časih ohraniti potrebno hladno kri, 
mora reči, da je ravno vladna zakonska os-
nova največje važnosti za njo.

Vendar je tudi to splošno razburjenje 
dobro znamenje. Pokazuje namreč, da načelo 
volilne preosnove ni izpostavljeno hudim na-
padom , temveč da se upirajo vse pušice le 
na postransko točko. Pesimizen bi bil opra-
vičen, ako bi nastopali v velikem številu na-
sprotniki splošne in enake volilne pravice 
sploh; ali tega ne vidimo več. Tisti hudi 
vihar, ki se je dvignil 28. novembra in ki 
je razsajal naslednje dni, se je polegel. So-
vražniki splošne volilne pravice gotovo niso 
izginili. Ali napredek leži v tem, da se ne 
upajo več na dan.

Na skrivnem in pod krinko delajo pač 
na vse pretege. Kdor resno zahteva, da se 
naj z volilno reformo vred reši tudi druga 
temeljna vprašanja, je nasprotnik splošne 
volilne pravice. Ako Vsenemci tirjajo 
nemški državni jezik, ločitev Galicije in po-
dobne reči, tedaj vedo vsi politično razsodni 
ljudje, da so to samo polena, ki jih hočejo 
nametati na pot volilne pravice. In če pri-
dejo Cehi s svojim državnim pravom, Poljaki 
s svojo avtonomijo, pomenijo te zahteve 
ravno take zapreke.

Toda važno je, ne da se poskuša s ta-
kimi sredstvi ovirati volilno reformo, temveč 
da se stranke ne drznejo povedati, v kak 
namen stavljajo take zahteve; da se ne 

tega ni mogla razumeti, a še zlasti ji ni 
šlo v glavo, da bog ne pokonča takih ljudi 
z žveplom in s smolo.

Na to pa prav nič ne misli, da je bila 
s spovedno tajnostjo na jeziku, ki jo je 
bila s svojim prilizovanjem iztlačila iz žup-
nika, pohitela v družbo klepetavih žensk. 
Z njenega jezika je šel strup častikraje od 
ust do ust, a po preteku ene ure se je se-
sedel v ušesih ženinove tete. Ta pa je sto-
rila zopet le dobro delo, ko je posvarila 
ženina: „Ti, Pepe, le pazi na svojo ženo. 
Ti, ta ima nekaj s hlapcem iz žage, z Mi-
hom. Prav žal mi je, da si tako osleparjen. 
Kaj ne veš, da je tvoja žena nosna od 
Mihe? Dobro mislim za te; pazi nanjo! Da 
da, lahko mi veruješ. Župnikova kuharica 
sama je pripovedovala in ona bode že ve-
dela, drugače ne bi bila rekla. Glej, pa bi 
bil rajši vzel mojo Reziko; bi bil dobil le 
čisto devico.“

upajo nastopiti kot nasprotniki volilne re-
forme.

Prijatelji preosnove bodo imeli v državnem 
zboru dosti priložnosti, da prisilijo vse neza-
nesljive elemente na jasnost. Ljudje, ki ni-
majo danes poguma, da bi razkrili tajne 
želje svojega srca, tudi v državnem zboru 
ne bodo tako junaški. Bilo bi seveda mnogo 
bolje, ako bi lahko rekli, da je v državnem 
zboru potrebna večina za volilno reformo iz 
prepričanja, Ali ker tega ni, ker tega v 
priveligiranem parlamentu tudi ni pričakovati, 
moramo biti zadovoljni, ako se najde po-
trebna večina sploh, pa naj bode nagib že 
tak ali tak. Menda se ne motimo, ako že 
danes pravimo, da se bode dobilo večino. 
In neko prepričanje bode igralo ulogo: pre-
pričanje namreč, da je morda mogoče, za-
vleči stvar za nekaj — in sicer za prav 
malo — časa , da pa ni mogoče preprečiti 
volilne pravice. V to prepričanje bode segal 
tudi strah.

Ali je politična stavka v Avstriji izved-
ljiva ali ne, je vprašanje, ki ga ne morejo 
reševati veleposetniki. klerikalci in taki fak-
torji. Mi smo prepričani, da se pride ravno 
v Avstriji in ravno v sedanjih razmerah 
s splošno stavko lahko do zmage. Da tak 
boj tudi za delavce ne bi minul brez žrtev, 
je naravno; a to je tudi delavstvu znano, 
kajti ako bi bil štrajk podoben salonskemu 
boju z rapirji, kjer ni rane in izgube, bi de-
lavci že davno ustavili delo in bi štrajkali, 
dokler ne bi dosegli vseh svojih zahtev. 
Ravno zato, ker vedo, da reže tak meč na 
dve strani, ga potegnejo le takrat, kadar je 
res potrebno in kadar se gre za veliko 
stvar.

Ali mlinar že ne posluša več na to, 
kaj ona govori. Vino mu je že v glavi, se-
daj se pridružuje še ljubosumnost. Ravno-
kar je njegova nevesta plesala s hlapcem. 
In kako se je ona prislanjala nanj in s 
kakšnimi bliščečimi očmi ga je gledala!

Župnikova kuharica ima že prav. Sedaj 
pleše hlapec zopet z drugo. Zal fant je res. 
Ni čuda, ako se je prikupil Cenki. Morda 
je nemanič celo računal na lepi mlin, ki je 
sedaj njegov. S Cenko vred ... Ali je ona 
njegova ali hlapčeva? Z mlinom naj dobi 
še otroka povrh? . . . Tako mu je prele-
tavalo po vinjeni glavi,, pesti so se mu 
stiskale, v očeh se mu je bliskalo. Naenkrat 
pa skoči drug fant, Miha pa mu iztrga ple-
salko, kričeč: „Z mojo deklino ne bodeš 
plesal. Razumeš. Ali bi jo rad vjel? Tega 
ne bo!“ Pest, ki jo je okrepčala ljubosum-
nost in želja za prepirom, je telebnila Mihi 
na glavo. Ali Miha ni bil len, temveč je



Tak moment bi bil na vsak način, ako 
bi državni zbor zavrgel volilno reformo. So-
cialna demokracija bi tedaj morala porabiti 
to najostrejše sredstvo, ker je resna stranka, 
ki ne govori tjavendan. Splošna stavka je 
bila za omenjeni slučaj sklenjena in socialna 
demokracija bi morala izvajati konsekvence 
iz take situacije, ker bi drugače sama iz-
podkopala svoj politični ugled za nedosežne 
čase.

Mi smo prepričani, da bi s tako stavko 
tndi zmagali. Nasprotniki menijo, da ne. A 
tudi to je postranska reč, ki se tiče v zad-
njih posledicah samo socialno-demokratične 
stranke, njenega obstanka, njenega razvoja 
in njenega napredka. Glavno pa je, da bi 
se sploh naredilo tako stavko. Ali bi z njo 
dosegli, za kar gremo v boj, mora skrbeti nas. 
Škoda, ki bi jo naredila nasprotnikom, mora 
skrbeti njih. In preporno je, da bi bila ta 
škoda ogromna.

Toliko razuma imajo, izvzemši morda 
največje gospodarske in politične frazerje, 
tudi nasprotnike in odtod izvira njih opravi-
čeni strah. Zato se od dne do dne bolj utr-
juje upanje, da bode načelo volilne reforme 
sprejeto z zadostno večino. Kar pa se tiče 
posameznosti, razdelitve okrajev, jamstva za 
popolno svobodo volitev i. t. d., je naloga 
državnega zbora in v njem zastopanih strank, 
da najdejo pot, na kateri se lahko zedinijo.

Na eno dejstvo se ne sme pozabiti. Vo-
lilna reforma je neizmerno važen dogodek za 
Avstrijo. Neizogiben korak je to in velepo-
memben. Toda to ni zadnji korak, temveč 
prvi. Volilna reforma ne konča narodnega 
boja, ali splošna in enaka volilna pravica 
ustvari podlago, na kateri bode rešitev tega 
kočljivega vprašanja veliko prej mogoča, kakor 
je sedaji Volilna reforma ne ustvari v Avst-
riji čez noč modernega gospodarstva; vendar 
pa povzdigne javno zanimanje za gospodarsko 
vprašanje, spravi jih v državni zbor in prisili 
vlado, da jim posveti svojo pozornost. Na 
dan splošnih volitev ne postane Avstrija so-
cialno pravična; ali parlament, ki izide iz 
splošnih volitev, bode imel veliko več čuv- 
stva za socialno dolžnost in odgovornost, 
kakor sedanji.

Volilna reforma pa bode, in naj jo po-
boljša državni zbor kolikor le more, tudi na 
svojem lastnem polju prvi korak. Nikakor se 
ne sme misliti, da bi bila to zadnja volilna 
reforma v Avstriji. Za bodočnost ne more 
ostati nič druzega, kakor temeljno načelo 
splošne in enake pravice. Na tem temelju pa 
se bode morala stvar razvijati dalje. Naj raz-
deli sedanji državni zbor volilne okraje kakor 
jih hoče — za večnost ne morejo ostati ne- 
izpremenljivi, temveč nove razdelitve se bodo 

dvojno povrnil udarec. Oba fanta imata 
svoje prijatelje, ki se zavzemajo vsak za 
svojega tovariša, in najlepši svatovski tepež 
je gotov. Dekleta, ki so v takiii slučajih 
vselej prvi povod, se plašno stiskajo v kotu 
in vsaka zakriči, ako dobi njen ljubček po-
sebno krepko po glavi. Godci so pravza-
prav zadovoljni, ker se lahko spočijejo. Do 
slej je še prav prijetno; tolče se samo s 
pestmi, klopi še ne pokajo in težki vrči 
stoje še popolnoma mirno na mizah.

In danes tudi ne bode hujšega, kajti 
že se vmešava ženin. Ko je dobil 'Miha 
prav pošten udarec v obraz, da je brizgnila 
kri, je Cenka, sedeča poleg svojega moža, 
nehote vstrašena zakričala — pač prav na- 
tihoma. Mlinar pa je poskočil in se je po-
mešal med razsajajoče fante. Ali jih hoče 
pomirili? Ali je morda pozabil, da je že 
poi dneva mož, pa sc hoče še enkrat ude-
ležiti fantovskega veselja? Kdo ve? . . . 
Nikogar ni udaril, nihče ni videl, da. je bil 
v njegovi roki nož; morda zaslepljen v lju-
bosumnosti sam ni videl tega. Ali v besnem 

morale približevati bolj in bolj cilju popolne 
pravičnosti. Ureditev narodnega vprašanja, 
ki postane neizogibna, izpremeni temeljilo 
obliko države in to ne more ostati brez up- 
liva na način volitev. Avtonomni narodi bodo 
morali tudi voliti v lastnem okviru; narodni 
volilni katastri na Češkem dajejo že sedaj 
nekak pojem, v kateri smeri se bode to raz-
vijalo. Pogoj za volilno pravico je danes do-
seženo 24. leto; že sedaj je v nekaterih dr-
žavah volilna pravica podeljena od 21. leta 
dalje. Ženske so še izključene od volilne pra-
vice ; da se jim je ne bode moglo trajno kra-
titi, je popolnoma gotova stvar. Proporcio-
nalne volitve, ki dajejo tudi manjšinam 
pristojno pravico, se s časom brezdvomno 
uveljavijo. Cim bolj pa se bode država na 
tej poti demokratizirala, tem nujnejše posta-
nejo tudi druge demokratične reforme, ki 
stoje z volilno pravico v tesni zvezi: Refe-
rendum, glasovanje naroda v važnih vpraša-
njih, volitve raznih funkcionarjev i. t. d.

Razvoj se nikoli ne ustavi. Ali na potu 
razvoja je treba narediti vselej tisti nujni 
korak, ki ga čas zahteva. In tak korak je 
sedaj volilna reforma, ki uveljavi načelo sploš- 
nosti in enakosti. Kdor bi hotel preprečiti 
tako reformo, bi prevzel odgovornost, katere 
ne bi mogel prenašati.

Štajerski mandati.

Glede razdelitve mandatov so Slovenci 
najbolj nezadovoljni z določbami glede Šta-
jerskega in Koroškega. Na Štajerskem do-
loča vladni načrt 6 slovenskih okrajev, na 
Koroškem enega.

Splošne trditve zaležejo v takih stvareh 
prav malo. Treba je pogledati pod površje. 
Tedaj dobimo na Štajerskem sledečo sliko. 
Vseh volilnih okrajev je 28; od teh je 22 
nemških in 6 slovenskih. Razdeljeni so tako:

1. Gradec, notranje mesto, 14.000 pre-
bivalcev.

2. Gradec: St. Leonhard in Geidort 
32.400 prebivalcev.

3. Gradec: Gries in Jakomini, 48.000 
prebivalcev.

4. Gradec-Lend, Andritz, Eggenberg, 
Gosting 38.900 prebivalcev.

Mestni okraji:

5. Kindberg 30.700 prebivalcev.
6. Donnavvitz, Ljubno 33.600 prebivalcev.
7. St. Gallen, Groming 33.900 prebi-

valcev.
8. Hartberg 31.400 prebivalcev.
9. Stainz 40.700 prebivalcev.
10. Friedau 29.100 prebivalcev.

sovraštvu trenotek pogledal Mihi v oči in 
veseli hlapec se je zgrudil, z nožem v prsih, 
kakor da ga je strela zadela.

Kdo je storil to? Kdo? Da — kdo bi 
to vedel? Mlinar gotovo ne. On sedi že 
zopet, težko dihajoč, s steklenimi očmi, 
poleg plakajoče neveste. Cenka plaka za 
svojega Miho. Imel je torej prav, da se je 
rešil svojega tekmeca.

Doma je župnik že sanjal o nebesih, 
kuharica pa o kramarju Nandetu; a vendar 
sta bila oba kriva uničenega človeškega 
življenja. Iz župnikovih ust izvlečena spo-
vedna tajnost je potegnila tudi morilni nož 
iz nožnic . . .

Za kuharico je klečala včeraj poročena 
dvojica. Nasprotovalo bi šegi in bil bi greh, 
ako ne bi bila prva pot mladih zakoncev 
iz postelje v cerkev. Samo siromaki, ki si 
morajo že prvi dan zaslužiti svoj kruh, so 
prosti te dolžnosti.

Ta dvojica je molila res pobožno, se-
veda iz strahu in obupa. Mlinar se je pri 
bogu zaobljubil, da se vdeleži romanja k

Kmetski okraji:
11. Mürzzuschlag 44.100 prebivalcev.
12. Bruck 42 000 prebivalcev.
13. Liezen 47.200 prebivalcev.
14. Murau 50.500 prebivalcev.
15. Voitsberg, Stainz, 49.600 prebivalcev.
16. Gradec okolica 54300 prebivalcev.
17. Nemški Landsberg 42.900 prebivalcev.
18. Leibnitz 53.600 prebivalcev.
19. Fehring 43.000 prebivalcev.
20. Fürstenfeld 43.000 prebivalcev.
21. Gleisdorf 53.100 prebivalcev.
22. Hartberg 45.900 prebivalcev.
23. Maribor severno od Drave 72.100 

prebivalcev.
24. Maribor južno od Drave 58.500 pre-

bivalcev.
25. Ptuj 64.900 prebivalcev.
26. Celje 65.000 prebivalcev.
27. Šmarje Rogatec 74.700 prebivalcev.
28. Marijinbreg 67.000 prebivalcev.
Velikanska razlika med velikostjo posa-

meznih okrajev, oziroma med številnostjo 
njih prebivalstva, je očitna. Največja razlika 
se kaže med gosposkim okrajem Gradec mesto, 
ki šteje 14.000 prebivalcev in kmetskim ok-
rajem Šmarje-Rogatec, ki jih šteje 74.700. 
Očitna je tudi razlika med nemškimi in med 
slovenskimi okraji. Naj večji nemški okraj je 
Gradec okolica (54 300), največji slovenski 
Šmarje-Rogatec (74.700). Najmanjši nemški 
Gradec notranje mesto (14.000), najmanjši 
slovenski Maribor južni dravski breg (58 500).

Vseh prebivalcev na Štajerskem je 
1,313.300; izmed njih je 902.300 Nemcev, 
409.500 Slovencem Volilcev je 348.994, izmed 
njih 241.443 nemških in 106.961 slovenskih. 
Ako je 22 nemških mandatov, bi moralo biti 
torej po številu prebivalstva 9’9, po 
številu prebivalstva pa 9'7, na vsak 
način torej 9 slovenskih. Z ozirom na to, da 
je Gr dec mesto s 134.000 prebivalci in s 
precej razvito industrijo, kjer je pričakovati 
večjega premoženja prebivalstva, kakor po 
deželi, bi se lahko opravičilo še malo konce-
sijo. Industrijo po gorenještajerskih okrajih 
izven Gradca pa paralelizira industrija, ki je 
tudi na spodnjem Štajerskem razvita. Tako 
bi torej pravica res zahtevala, da se napravi 
na spodnjem Štajerskem vsaj 8 slovenskih 
mandatov.

Ako se pa že vse to konštatira, je pa 
treba končno še konštatirati, da je razdelitev 
okiajev naperjena v prvi vrsti proti delavcem 
— proti nemškim in slovenskim. Da bi Slo-
venci za nekaj časa lahko pretrpeli, ako bi 
imeli — v celoti — dva mandata manj, se 
ne more tajiti. Ali razdelilo se je okraje 
zlasti ne spodnjem Štajerskem tako, da ne

Mariji pomagaj, ako ne pride na dan, da 
je morilec. Mlinarica je molila za očeta 
svojega otroka.

•X* TV X-

Celo kaplan bi bil danes skoraj zaspal 
jutro. Njega ni nihče budil razven solnca 
in žvrgolečih ptic, a danes so ga pustile 
tudi one na miru, misleče menda, da mora 
nadomestiti mnogo spanja.

Kaplanova maša pa je bila danes za 
uro daljša, kakor župnikova. Saj je moral 
danes moliti mnogo: Za morilca — za 
Miho in za njegovega otroka — skoraj bi 
bil pozabil na Lenko, ki je menda ravno v 
tem času vstopila v hišo njegove sestre.

VIII.

Dva dneva sta bila pretekla izza tiste 
lepe, vesele svatbe, ki je končala z ubojem 
Orožnik v lepi uniformi in s peresom 
na glavi, ki so ga občudovali vsi otroci, ko 
so hiteli iz šole, je prišel v vas, iskat mo-
rilca. Našel pa ni niti noža, s katerim se je 
izvršilo umorstvo, kaj še da bi bil našel morilca. 



bi mogel biti voljen nikjer delavski kan-
didat. Vsekakor ima torej socialna demokra-
cija največ pravice, da se pritožuje nad se-
danjo razdelitvijo.

Kranjski mandati.
Kakor smo že poročali, je po vladnem 

načrtu za Kranjsko izračunano 11 mandatov. 
Razdelitev okrajev je po osnovi sledeča:

1 Ljubljana, mestna občina, 35.600 pre- 
bivalcev, 6500 volilcev.

2. Postojinski politični in ložki sodni 
okraj. 50.000 prebivalcev, 12.400 volilcev.

3. Kočevski politični in žužemberški sodni 
okraj, 52.100 prebivalcev. 10.100 volilcev.

4. Krški, kostanje viški, mokronoški in tre-
banjski sodni okraj, 54.100 prebivalcev, 11.900 
volilcev.

5. Kranjski in škofjeloški sodni okraj, 
45 .900 prebivalcev, 10.400 volilcev.

G. Ljubljanski sodni okraj 44.600 prebi-
valcev, 9600 volilcev.

7. Litijski politični in radeški sodni okraj, 
44.000 prebivalcev, 10.100 volilcev.

8. Idrijski, logaški, cirkniški in vrhniški 
sodni okraj, 47.100 prebivalcev, 10.300 vo-
lilcev.

9. Radovljiški politični in tržiški sodni 
okraj, 36.300 prebivalcev. 9000 volilcev.

10. Kamniški politični okraj, 40.000 pre-
bivalcev, 9000 voliicev.

11. Novomeški, črnomaljski in metliški 
sodni okraj 45.000 prebivalcev, 10.600 vo-
lilcev.

Vsi mandati bi bili slovenski. Dr. Šu-
šteršič se je v nedeljo na shodu v Ribnici 
že bahal, da bodo imeli klerikalci 10 man-
datov na Kranjskem. Ne vidimo sicer v bo-
dočnost, a tako poceni ne pojde klerikalcem, 
kakor mislijo. Naj ne pozabijo, da bode svo-
boda volitev vendar bolje zajamčena, kakor 
doslej.

Učiteljstvo in naše stranke.
(Glas iz učiteljskih krogov.)

V seriji člankov, naslovljenih «Kakšna 
bo učitelj-ka pasivna rezistenca?», razmotruje 
«Učiteljski Tovariš» bedo slovenskega uči-
teljstva in njene uzroke. Glede pasivne rezi-
stence lahko pravimo, da je stvar še nedo-
gnana; nahaja se takorekoč v «Stadiju študi- 
ranja». Nekaj resnega se bode moralo na 
vsak način ukreniti, ako hočejo slovenski 
učitelji doseči kaj boljše razmere in ker so 
razni delavski sloji zadnji čas jako uspešno 
porabili sredstvo pasivne rezistence v svojem 
gospodarskem hoju, je lahko razumeti, da

Miha ni mogel več govoriti; pa tudi 
ako bi bil mogel, ne bi povedal, kdo ga 
je zabodel na smrt. Mlinar se je kazal ne-
skončno lužnega, da je izgubil na tako ža-
losten način hlapca za žago ravno sedaj, 
ko leži toliko lesa pred mlinom. Gostilničar 
seveda ni vedel ničesar. Pa tudi če bi bil 
kdo kaj vedel, orožniku ne bi bil nihče 
povedal.

Zopet je plavalo krasno jutro nad do-
lino, ko so nesli iz mlina krsto, v kateri 
je bil zabit Miha. Ko je stal pred enim 
mesecem veselo pojoč pri svoji žagi, ki je 
ravno tako pela, ko je rezala debla in je 
metala žaganje na vse strani, bi se bilo 
njegovo okroglo lice še bolj veselo nasme-
jalo, ako bi mu bil kdo dejal, da napravijo 
ravno iz teh desek krsto zanj. Za tako ve-
selega in krepkega fanta še ni zrastel les 
za krsto . . .

V nobenem očesu ni bilo opaziti solze. 
Saj hlapec ni imel ne očeta, ne matere, 
tudi ne ljubice, ne neveste. Cenka ni smela 
plakati, kajti bilo bi vendar zelo sumljivo 

mislijo tudi učitelji na to orožje. Priznam 
pač rad, da je treba še dobro prevdariti, 
ali more povesti pot, katero so ubrali n, pr. 
železničarji, tudi učitelje do cilja. Pomisleki, 
k' j’h je v tem listu nekdo sprožil, so vse-
kakor uvaževanja vredni; a danes me ne 
vodi namen, razpravljati o pasivni rezistenci. 
Prepričan, da ima učiteljstvo sredstva, s ka-
terimi lahko prisili kompetentne faktorje, da 
se ozro na njegov položaj in če ni pasivna 
rezistenca v šoli najprimernejše orožje, se pa 
gotovo dobi drugo.

Zadnji članek v št. 9. pa je zbudil v 
meni neke druge misli. Naslovljen je: «Nase 
bede je kriv tudi liberalizem». V tem pri-
znanju , vidim velik napredek. Saj je znano, 
da je doslej liberalna stranka na Slovenskem 
posebno na Kranjskem, mislila, da sme pri 
vsakih volitvah brezpogojno računati na uči-
teljstvo. Volitve pa so pri nas takorekoč 
jedro vse politike. Mislili so pa tudi učitelji, 
da jim je dolžnost, podpirati liberalno stranko 
in lahko bi se dokazalo, da so tuintam res 
samo učitelji s svojimi glasovi' in s svojo 
agitacijo rešili liberalne postojanke. «U. T.» 
popolnoma resnično dokazuje, da niso imeli 
učitelji od t< ga ničesar. Seminfja kak sim-
patičen članek o učiteljstvu — to je, bore 
malo. Resne volje, da bi pomagali učiteljem, 
niso imeli liberalci nikoli.

«U. T.» pripoveduje o nekih slučajih, 
ki prav dobro ilustrirajo to trditev. Vredno 
je, da jih izpoznajo tudi širši krogi.

«Tudi od liberalcev,» pripoveduje „Uči-
teljski Tovariš“, «smo slišali tekom leta pre-
mnogo grenkih. Šolstvo pije kri našega na-
roda, pa kaj bo še, sedaj je naše šolstvo 
komaj v povojih. Res je, da je financar 
bolje plačan kot naš učitelj, ali financar 
ima težjo službo, zvezano z večjimi stroški, 
kot učitelj.»

«Neki učitelj prosi za razpisano mesto. 
V gala-uniformi se poda na pot pritiskanja 
kljuk. Neka jako vplivna liberalna oseba reče: 
Kako je to, da želite to službo zaradi od- 
goje svojih otrok, ali bi ne bilo bolje, da bi 
jih dali učit kakega rokodelstva? Zaradi 
otrok nimamo nobenega postavnega določila, 
da bi se takim dajala najboljša učiteljska 
mesta.»

«Drugi naleti pri liberalnem članu de-
želnega šolskega sveta na nesrečen dan: Iz 
srca rad bi vam pomagal, ako bi le mogel. 
Vendar od mene ni vse odvisno. Kar je naj-
hujše, je pa to, da se jih za eno službo 
pride priporočat kar po deset. Človek postane 
zaradi tega kar nervozen. Prepričan sem, 
da je vsak zelo potreben, ker pa ne morem 
vsem vstreči, ne grem niti k seji.» 

in kmalu bi kdo opazil, da ji je bil več 
kakor hlapec. Samo drevje okoli mlina je 
posulo nekoliko jutranje rose na krsto, ko 
so jo hitro nesli mimo. Mlinsko kolo stoji 
tudi danes mirno kakor pred tremi dnevi, 
kakor da žaluje za tovarišem, ki je bil ravno 
tako uren pri delu, kakor kolo, ki ne pozna 
počitka. Voda pa hiti preko kolesa pa šumi: 
„Nič ne žaluj. Ljudje so kakor voda. Po-
stajanja ni. Eden gre, pa pride drugi.“

„Glejte, kako malo gnezdo ima Miha!“ 
je zakričal vrabec svojim tovarišem; „tako 
malo gnezdo, da se ne more niti obrniti v 
njem.“

Gore pa so gledale v svojem tihem 
veličanstvu ravnodušno na mrtvaški sprevod. 
Kaj je človek prirodi! Planine so jih videle 
sto in sto tisoč, ki so prihajali pa so izgi-
njali, odkar so se pred tisočletji ljudje na-
selili v tej dolini.

Samo po gozdu je šumelo; drevo je 
pripovedovalo drevesu in dalje je šumelo 
gor do borovja in do kota, kjer je izviral 
gorski potok:

Omenjam, da bi se lahko naštelo še 
obilo takih primerov. Pa ni treba. Meni je 
glavno, da prihaja končno tudi «Učiteljski 
Tovariš» na dan s takimi rečmi. Primeri 
sami niso tako važni, kakor načela liberalne 
stranke, ki jih taki primeri samo ilustrirajo.

O klerikalizmu je bil pač že davno 
vsak misleči učitelj na jasnem. Stranka, ki 
sovraži šolo, ne more biti prijateljica uči-
teljem. Vsa politika klerikalne stranke napram 
učiteljstvu je bila od nekdaj taka, da je mo-
rala odpirati oči. Učitelj, ki je danes še 
pristaš te stranke, tudi ne more biti nič 
druzega kakor štreber. Gotovo lahko smelo 
trdimo, da ni noben učitelj na Slovenskem 
iz nagnenja klerikalec: o prepričanju pa že 
sploh ne govorimo. Prav ta opravičena anti-
patija pa je gnala učitelje v liberalni tabor. 
Poznam prav mnogo stanovskih tovarišev in 
njih mišljenje. «Ker je klerikalna stranka 
sovrašna učiteljstvu, mu mora biti nasprot-
nica klerikalizma, liberalna stranka prijazna,» 
tako zaključujejo skoraj vsi. S tem pa so v 
veliki zmoti. Za učiteljstvo je odločilno go-
spodarsko vprašanje. Na tem polju pa je 
naša liberalna stranka nasprotna delavnim 
slojem sploh, dosledno tudi učiteljem in 
uradnikom. Za zboljšanje položaja učiteljev 
je treba poseči v žep. In to je zelo kočljiva 
točka. Liberalna stranka se ozira v prvi 
vrsti na posedujoče sloje in če bi to javno 
priznala, ji nihče pameten ne bi zameril 
tega. Bilo bi vsaj jasno in ljudje, ki morajo 
živeti od svoje plače, bi vedeli, da ne smejo 
pričakovati zboljšanja odtod. Učiteljskih plač 
se ne more povišati na račun učiteljev. To 
je menda jasno. Poseči je treba v žep 
tistih, ki imajo kaj. A to je nevarno za li-
beralno stranko, kajti prav lahko bi izgubila 
pristaše v tistih krajih, kjer jih najbolj išče. 
Politična načela posedujočih niso ravno 
krepka. Prečesto smo že opazovali, da 
obračajo svoj plašč po vetru; ljudje, ki so 
bili včeraj navdušeni liberalci, so danes 
«pristni» klerikalci; dosti je pri nas takih, 
ki so bili že vseh strankah, tudi «divjaki» in 
končno skušajo vstvarjati nove stranke. Ne 
čudim se torej, da hoče politična stranka 
ohraniti svoje «posestno stanje» in da se za-
radi tega ozira na glavni voj svojih pristašev. 
Da tudi liberalci tako ravnajo, jim ni zame-
riti; njih greh pa je, da ne povedo tega, 
temveč da pobirajo stopnje za klerikalci in 
vedno zatrjujejo, da so «za celi narod» — 
kar je pač dandanes spričo diametralnih na-
sprotnih interesov razredov in slojev ne-
mogoče.

Huda sila prisili včasi politično stranko, 
da stori, kar ji ne pride od srca. Učiteljev

„Sedaj je sam mrtev, ki je rezal naša 
najlepša debla v ozke deske. Ne tožite! 
Šumite veselja! Človek je nevarnejši kakor 
lesni kukec.

Spremstvo mrliča je naraslo, da je bil 
dolg sprevod. Od vseh strani so prihajali 
ljudje, stari in mladi, s planin in iz doline, 
da izkažejo zadnjo čast njemu, ki je tako 
žalostno vzel slovo. Štirje krepki fantje, 
najboljši Mihovi tovariši, so nesli krsto, ka-
teri so sledili glasno moleči moški, potem 
pa ženstvo po dva in dva. Ako ne bi bilo 
šele pol sedmih zjutraj, temveč vsaj de-
seta ura dopoldan, bi bilo po velikem šte-
vilu žalujočih slutiti, da je to pokop bo-
gatega mlinarja, ne pa njegovega hlapca. 
Čim bogatejši je bil kdo v življenju, tem 
poznejša je ura, ko ga pokopljejo. Kajti 
zastonj se ne posti gospod župnik tako 
dolgo. Zato pa se nad mrtvim bogatinom 
poje molitve. Kmetje pač ne razumejo, kaj 
poje gospod župnik, ali glavno vsebino so 
uganili po svoje: Čim več se poje, tem 
večji je račun. _________ Dalje prih.



je vendar več kakor peščica in utegne se 
zgoditi, da store liberalci ali klerikalci še 
kaj malega za učitelje — iz strahu pred iz-
gubo glasov, posebno ako se uveljavi splošna 
in enaka volilna pravica. Ali da bi bili uči-
telji ravnopraven faktor v eni izmed omen-
jenih strank, je popolnoma izključeno. Ako 
ne slišati bodo pa morali vsaj čutiti tisto 
bahato geslo: «Mi vas plačamo.» Kar bo-
demo pridobivali na tej poti, bodo vedno le 
drobtine, podarjene nam iz milosti, čeravno 
bode skrb za mandate narekovala to milost.

Zato bi bilo treba, da se strese uči-
teljstvo klerikalizma, pa tudi liberalizma. 
«Narodno - napredna» stranka, ki je z na-
predkom precej navskriž, smatra gotovo 
članek «Učiteljskega Tovariša» za revolver 
in misli, da ji bodo zopet politično zagotov-
ljeni, ako stori kaj zanje. Potem bi se jo 
moralo zopet deset let pustiti pri miru, da 
se ne razburja njenega odra: Posedujočih. 
Bilo bi napačno, ako bi tudi učitelji mislili 
tako. Zuganje ni nič vredno; izvesti je treba 
konsekvence.

Vprašalo se bode: Kam pa naj gre uči-
teljstvo, ako se loči od liberalne stranke? 
Ako bi bilo med mojimi stanovskimi tovariši 
dosti odločnosti, bi brez pomisleka odgovorili: 
V socialno demokracijo! Toda priznam, da 
sem v nekem smislu oportunist. Ne zahtevam 
namreč, kar je nemogoče. Nemogoče pa je 
pričakovati, da bi se večina slovenskega uči-
teljstva tako osokolila, da bi prestopila v 
socialno demokratični tabor. Zakaj? — Največ 
pač zaradi tega, ker so tudi v naših krogih 
zelo krivi pojmi o socializmu. Ne bi se mi 
zdelo nič tako logično, kakor da bi bil vsak 
učitelj socialni demokrat. Od kapitalizma je 
ravno tako odvisen, kakor industrialni de-
lavec in menda čuti še bolj svojo neodvisnost. 
Ako se pravi, da je inteligenten proletarec, 
ni to pogrda, temveč enostavno konstati- 
ranja golega fakta. Zato pa bi morala biti 
proletarska tudi naša politika. Da se učitelji 
plašijo, vstopiti v socialno demokratično 
stranko, je pripisati predsodkom. Tako močni 
pa ne smejo biti predsodki nikoli, da na 
svojo škodo ne bi storili vsaj najnujnejšega, 
kar nam je storiti. To pa je za sedaj neod-
visnost od klerikalne in od liberalne stranke.

Na to ni misliti, da bi učitelji ustano-
vili lastno politično stranko v navadnem 
pomenu besede. Za to nas vendar ni dosti. 
Lahko pa bi si vendar vstvarili politično 
organizacijo, da bi imeli določeno smer. In 
taka organizacija bi na vsak način morala 
iskati zveze s socialno demokracijo, vsaj v 
gotovih momentih. Da je socialna demokracija 
resnično prijazna učiteljstvu, ni dvomiti. 
Pokazala je to že dostikrat. Pa ne le stranka 
v celoti, temveč organizirani delavci sploh 
goje velike simpatije do učiteljev; iz lastne 
izkušnje lahko trdim, da ni nikjer toliko za-
nimanja za izobrazbo, kakor med organizi-
ranimi delavci in šola jim je resnično svet 
pojem. Poznam več trideset-, štiridesetletnih 
delavcev, ki so kot analfabetje vstopili v 
svojo organizacijo, a tam se jim je vzbudilo 
zanimanje, pa niso mirovali, dokler se niso 
naučili čitati in pisati. Od takih ljudi je 
pričakovati, da bodo storili tudi za izobrazbo 
svojih otrok, kar največ morejo. Odtod pa 
tudi sledi, da je napredek delavske organi-
zacije začasno napredek' šolstva in uči-
teljstva. Torej je naša dolžnost, podpirati 
stremljenje socialnih demokratov, kjer le 
moremo, zlasti pa podpirati razvoj njih or-
ganizacije.

Kdor se zanima za to, lahko opaža, da 
so v socialno demokratičnih organizacijah naj- 
bistrejši in najinteligentnejši delavci. Ni nain 
torej niti treba agitirati za socialno demo-
kratično stranko. Ako le pomagamo razšir-
jati prosveto med delavstvom, pomagamo s 
tern socialni demokraciji, a tudi sami sebi. 
Vsakdo ve, da primanjkuje pri nas ljudske 
izobrazbe. Učitelj je sicer velik revež, a v 
tem oziru bi pač lahko storil marsikaj. Za 
poljudna predavanja ni treba kdovekaj. 
Ljudstvo je zelo hvaležno za najmanji dar 

z zaklada znanja. Učitelj, ki je vajen po-
učevati otroke, ima pa tudi najboljšo kvali-
fikacijo za pouk primitivnih, a znanja željnih 
ljudi. In marsikdo ne sluti, kako lahko s 
tem priveže ljudstvo nase.

Pri volitvah pa naj bi učitelji res 
povsod glasovali za socialno demokratične 
kandidate. Kdor je zadnjih 10 let zasledoval 
politiko v Avstriji, mora pritrditi, da si je 
socialistična stranka pridobila velik upliv, 
ki ga rabi vestno v prid izkoriščanih 
slojev. Posebno učiteljstvo pa nima od no-
bene stranke pričakovati toliko odkritosrčnega 
zanimanja in tako energičnega zastopanja, 
kakor od socialne demokracije. Pomnoževanje 
socialno demokratičnih zastopnikov v javnih 
zastopih pomeni velik napredek tudi za uči-
telje. Pomagajmo torej, da se pomnožajo v 
vseh korporacijah od občinskih zastopov pa 
do državnega zbora. P—g.

Politični odsevi.
Brez krvi ni v Avstriji nobenega na-

predka; bilo bi torej popolnoma neavstrijsko, 
ako bi splošna volilna pravica prišla do ve-
ljave brez krvi. Ali da mora biti vsaki bar-
barizem brez meje, to vendar menda tudi za 
Avstrijo ni predpisano. Ge zahteva nora tra-
dicija, da mora teči kri tudi za volilno re-
formo, bi bilo treba vendar preudariti., da je 
že tekla na Dunaju in v Pragi, na Češkem 
in na Moravskem, ko se je še ljudstvo samo 
bojevalo za pravico. Ali zagrizenim sovraž-
nikom demokratičnega napredka ne zadostuje 
to. Še vedno žive taki blazuiki, ki mislijo, 
da je mogoče splošno volilno pravico zadu-
šiti v krvi. In kje naj bi se iskalo prej takih 
krščanov, kakor na Gališkem, v tej zgodo-
vinski deželi vsake brutalnosti? Kadar se 
sliši, da je tam tekla kri zaradi politike, se 
človek že ne čudi. Ali najnovejše umorstvo 
je vendar tako, da mora razburiti tudi člo-
veka mirnih živcev. Zgodilo se je v vasi 
Ladzkie dne 28. svečana.

V pondeljek, 26. svečana je bil v mestu 
Nižniovv shod, katerega se je udeležilo okrog 
10.000 Rusinov, večinoma kmetov. Da so 
poljski stančiki in njih oprode najzagrizenejši 
sovražniki splošne volilne pravice, je znano. 
Saj so doslej neomejeni vladarji dežele, splošna 
volilna pravica pa bi naredila temu gospo-
darstvu kmalu konec. Branijo se torej z 
zobmi in z usti. Pomagajo pa jim razni ok-
rajni glavarji in državni uradniki. Shode, ki 
imajo na dnevnem redu splošno in enako 
volilno pravico, se kolikor mogoče prepove-
duje ali pa razpušča. Posebno piko ima 
družba poljskih mogotcev na rusinsko ljud-
stvo. Da bi prišli tudi Rusini do politične 
pravice, jih še bolj jezi, kakor da bi dobili 
poljski delavci in kmetje nekoliko mandatov. 
Zato so se pripravljali, da razbijejo na kak 
način tudi shod v Nižniovvu. Po zakonu je 
to sicer težka reč; ali koliko velja takim 
ljudem zakon? — Shod je začel popolnoma 
mirno in tudi mirno se je vršil. Samo neki 
znani provokator, okrajnega odbora tajnik 
Walewski, brat znanega poljskega poslanca 
Walewskega, ga je motil in dajal nepre-
nehoma komisarju znamenja, češ, naj prekine 
govornike. Ko se mu to ni posrečilo, je 
skočil sam na oder in hotel govoriti. To je 
razkačilo poslušalce, ki so že dobro poznali 
moža in so vedeli, da bode hotel samo pro-
vocirati, pa so protestirali proti njegovemu 
govoru. V takih trenotkih je vsak shod ne-
koliko glasnejši. A to jc bil pričakovani «po-
vod». Walewski je sedaj zahteval od ko-
misarja, naj razpusti shod in to se je res 
zgodilo. Poslušalci sicer niso razumeli, kaj 
se godi, a ko so videli, da je shod razpu-
ščen, so sc začeli mirno razhajati. Na poli 
so srečali okoli 50 ljudi, ki so prihajali iz 
vasi Lodzkie in so hoteli na shod. Izvedevši, 
da je shod razpuščen, so se vrnili. Eden 
izmed njih je privezal rdeč listek na palico 
'n je marširal med ljudstvom. To «zastavo» 

je hotel komisar konfiscirati, a ni se mu po-
srečilo, ker ni mogel prodreti do dotičnega 
moža. A to ga je razjezilo in hotel se je 
maščevati. Komisar Dunikowski in ome-
njeni Walewski sta brzojavila v Tlumatz, 
da je v Nizniowu upor; iz Tlumatza je brzo-
javil komisar Burzinski v Stanislav po vo-
jaško azistenco in kmalu so bili vojaki in 
orožniki tukaj. V torek so začeli orožniki po 
Lodzkiu iskati zločince. Zapisali so si, kdo je 
iz vasi bil šel na shod, pa so odšli. Ob 11. 
zvečer pa so prišli zopet trije orožniki in 
osemnajst vojakov pod komando kadeta 
Rande, ne da bi bil navzoč kak komisar, 
kar predpisi zahtevajo. Takoj ponoči so ho-
dili od hiše do hiše in do sedmih zjutraj so 
aretirali dvanajst ljudi. Nekateri so prosili, 
naj se jih pusti toliko domov, da urede svoje 
stvari. To se jim je dovolilo v spremstvu 
orožnikov. Potem so se zopet vrnili. Okrog 
aretovanih se je počasi zbrala večja množica. 
Naenkrat je nekdo dejal, da so nekateri ujet-
niki zbežali in pomešali med ljudstvo. Kadet 
se je razburil, orožniki so aretirali nekoliko 
ljudi izmed množice, a naenkrat, ne da bi 
kdo razumel zakaj, je kadet komandiral 
«Schießen». Ljudstvo se je v strahu obrnilo 
in je hotelo bežati, a že so počili streli in 
deset ljudi se je valjalo v krvi na 
tleh; trije so bili ubiti, drugi težko ra-
njeni. Tedaj je kadet komandiral: Kehrt euch! 
Marsch! — vojaki in orožniki so odkorakali. 
Vsi trije mrtveci in tudi ranjenci so zadeti 
v hrbet.

Poslanec D a s z y n s k i bode o nezaslišnem 
dogodku interpeliral v državnem zboru; ra-
dovedni smo, kaj odgovori vlada.

Ogrska koalicija in njena politika je 
doživela nezatajiv poraz. Že se množe do-
kazi, da je bila vsa njena hrabrost le teatralna 
baharija, ki se izpreminja v brezmočno sto-
kanje, odkar je vlada pokazala zobe. Gotovo 
se ne navdušujemo za absolutizem, tudi za 
Fej ervaryjevega ne: cilji, ki jih ima ofi- 
cielna Avstrija na Ogrskem, nas prav nič ne 
ogrevajo. Ali če ne bi imele konstitucionalne 
ideje na Ogrskem drugačnih zagovornikov in 
zastopnikov, koalirani gospodje, tedaj bi bilo 
res žalostno za ogrsko ustavnost in svobodo. 
Kar se sedaj godi na Ogrskem, mora poznati 
zadnji rešpekt pred to koalicijo. Za karakte-
ristiko naj služi le nekaj vzgledov. Baron 
Banffy, ena najmanj simpatičnih figur iz 
ogrskega javnega življenja, je izdal svojim 
volilcem odprto pismo, ki je nekako poročilo 
o delovanju. To pismo je provzročilo v koa-
liciji malo revolucijo, ker je s stališčem koa-
licije v precej velikem nasprotju. Vsaj navi-
dezno. Kajti v resnici je težko govoriti o 
«stališču» te koalicije, ki je sestavljena iz 
najrazličnejših elementov in iz naj večjih na-
sprotij. Vsekakor je odbor koalicije pozval 
Banffyja na odgovornost. Ali ponosni 
baron ni prišel, temveč je odgovoril s pismom, 
ki ga sicer le mlačno opravičuje, ki pa je 
velezanimivo za izpoznanje koalicije. Banffy 
pripoveduje, da se je odbor koalicije pogo-
varjal z zastopniki socialistov, da bi pridobil 
njih podporo. Socialisti so zahtevali, naj se 
koalicija potegne za splošno volilno pravico. 
To so zastopniki koaliranih strank obljubili, 
ali na seji koalicije je bila splošna volilna 
pravica zavržena. Izvemo torej: 1. Da so-
vraži koalicija splošno volilno pravico. 2. Da 
je ogrska socialna demokracija resnična moč. 
Dalje pravi Banffy Košutu: «Dragi pri-
jatelj, jaz sem mislil, da se bojujemo za 
nekaj, kar se lahko doseže; ti pa si sam 
priznal, da si bil od začetka prepričan o ne-
uspešnosti našega boja». Banffy trdi, da 
je Košut sam dejal to. Kaj naj se pa 
vendar soli o voditelju stranke, o voditelju 
združenih strank, po njegovem lastnem mne-
nju o voditelju celega naro la, ki ščije ljud-
stvo v najhujši boj z najskrajnejšimi sredstvi, 
vedoč, da je boj brezuspešen in zmiga 
nemogoča? To je brezvestnost, ki bi drug id 
pokopala vsakega političirja; a na.Ogrskem 
je tak ju jak lahko vodja koalicije! B raff v 
očita Košutu tuli, da mu je bil e lin ni-



men, doseči večino za svojo stranko. Te in-
trige1 nam sicer niso nič mar, pokazujejo pa 
vendar, koliko resnobe tiči v tej pol tiki. — 
Hrvatski opozicijonalci naj si častitajo, da 
niso imeli napovedane konference s to gos-
podo ... . .

Ko je bil državni zbor razpuščen, je bilo 
pričakovati, da se poveča opozicija po deželi, 
v žnpanijali in v občinah. Manifest koalicije 
je pozival ljudstvo in uradnike na odpor. 
Godi pa se 'ravno nasprotno. Vlada pošilja 
kraljevske komisarje v mestne občine in v 
županije in — uradniki se jim predstavljajo, 
pa obljubujejo, da ostanejo na svojih mestih 
in da bodo izpolnjevali svoje dolžnosti. Pro-
stovoljno plačane davke se izroča državni 
blagajni, rekrutom, ki gredo prostovoljno na 
nabor, se daje dokumente — vse gre tako 
gladko, kakor ves čas poprej ni šlo. Koali-
cijska baharija pa je bila donkihoterija.

Fejervary gre v tem svojo, pot. V 
nedeljo je sprejel 150 člansko deputacijo iz 
Budafoka, ki ga je prosila, naj vlada nada-
ljuje svoje delo, da se povrne mir, ker dru-
gače propadajo obrtnija, industrija in trgo-
vina in baron Fejervary .je odgovarjal 
programatično. Posebno je naglašal, da splošne 
volilne pravice ni mogoče več ustaviti. Mini-
ster Kristoffy pa je imel v svojem volil-
nem okraju shod, na katerem je govoril v 
enakem smislu.

Nov nkaz ruskega carja določa, da 
naj se vrše volitve za dumo v 28 notranjih 
okrajih dne 8. aprila, v 17 gubernijah dne 

.27. aprila, v dveh gubernijah pa dne 2. maj- 
nika. Socialno demokratična stranka je skle-
nila, da se ne udeleži teh volitev; volilci 
pojdejo pač k volitvi. a ne bodo oddali gla-
sov. Revolucija pojde torej svojo posebno 
pot. Da Vittejevi vladi ni zaupati ničesar, 
potrjujejo pač vsa poročila, ki prihajajo iz 
Rusije. Krvoločnost generalov, ki imajo na-
praviti «mir» po deželi in bestijalnost raz-
uzdane soldateske presega vse meje. Stre-
ljanje in obešanje je še vedno na dnevnem 
redu; pravilno sodno postopanje je kaj redka 
stvar, navadno pa se strelja in obeša, kakor 
se zmislijo komandantje. Kjer pa to ni mo-
goče, se pretepa ljudi, da je groza. Vlada je 
izdala ukaz, da se sme samo take ljudi brez 
sodnijskega postopanja ustreliti ali obesiti, ki 
se jih zasači pri zločinu, ker se je pngostoma 
zgodilo, da se je usmrtilo nedolžne ljudi «po 
pomoti», ker so se n. pr. tako imenovali, 
kakor kak revolucionar, ki so ga iskali. V 
takih slučajih obsojajo sedaj ljudi na 100 
do 400 udarcev z nagajko, kar je tako 
grozna kazen, da je treba za njo res zve-
rinskega srca. Kako deluje «red», se vidi iz 
tega, da je n. pr. samo general Orlov ob-
sodil 259 ljudi na smrt. V ječah in na poti 
v Sibirijo je nad 70 000 obsojencev. Vsled 
tega tudi meščansko konstitucionalne stranke 
ne zaupajo v dumo, ker so vsi ljudje, ki bi 
bili sposobni za kandidature, zaprti ali pa 
izgnani v Sibirijo. — Poročnik Šmid, ki je 
bil obtožen zaradi mornarske ustaje v Odesi, 
je obsojen na vislice, čeravno je državni 
pravdnik sam izjavil, da ne predlaga smrtne 
kazni. V mestu je silna razburjenost. Pravijo, 
da nameravajo Šmida ustreliti, ker ni pri 
roki rablja, ki bi ga obesil. Pomirjevalno 
taki dogodki pač ne delujejo na ljudstvo. V 
resnici se množe atentati in pogosteje se ši-
lijo zopet glasovi, da se ponovi oborožena 
organizirana revolucija.

Francoski socialisti se pridno priprav-
ljajo za prihodnje parlamentarne volitve. Sa-
dovi združitve socialističnih strank se kažejo 
ze sedaj. Prej je bila po celi deželi razvada, 
da je vsaka socialistična frakcija postavila 
svoje kandidate povsod, kjer je imela kaj 
pristašev in tako se je zgodilo, da so bili v 
mnogih okrajih po dva, po trije socialistični 
kandidafjp, kar je seveda navadno koristilo 
le meščanskim strankam. Sedaj tega ni več; 
vse frakcije postopajo dogovorno, tako da ni 
nikjer nasprotij in v nobenem okraju se ne 
postavi več, kakor enega kandidata. Pač pa 
se naznanjajo socialistične kandidature že v

mnogih okrajih, kjer doslej socialisti niso 
vstopali v volilni boj. Ravno tako hočejo na 
razrednem stališču stoječi socialisti pri bo-
dočih volitvah obračunati s tistimi poslanci, 
ki so se po združenju socialističnih strank 
priklopili meščanski levici, ne pa socialistični 
zvezi. Vsak taki «ne tič ne miš» dobi proti-
kandidata, tudi Mi lie ra n d.

Koncentracija socialistov pa pokazuje 
tudi druge posledice, ki se kažejo pri občin-
skih volitvah. V Limoži n. pr. šo prišli soci-
alisti v ožjo volitev s klerikalci. Odločiti so 
imeli meščanski radikalci, ki se imenujejo 
tudi «socialne radikalce». In odločili so v 
prid klerikalcem. Vidi se torej zopet, da je 
meščanski radikalizem jako nezanesljiv in kjer 
pridejo načelna nasprotja v ospredje, je na-
predni buržcaziji le še ljubša klerikalna bur- 
žoazija, nego napredno delavstvo. Za opra-
vičenost razsodnega stališča je to važna ilu-
stracija.

Protimilitaristično gibanje na Francos-
kem nič ne pojema; proces proti profesorju 
Hervéju in njegovim tovarišem ni rodil 
žaljenega sadu. Sedaj so protimilitaristi ob-
javili nov manifest, ki je v bistvu enak tis-
temu, zaradi katerega so bili Hervé in so- 
drugi obsojeni. Vlada pa je v veliki zadregi, 
kajti na manifestu je — 2000 podpisov. In 
proces proti takemu številu «hudodelcev» 
je vendar pretežka stvar. Da pa vendar ob-
varuje «avtoriteto», namerava sedaj državno 
pravdništvo obtožiti «kolovodje». Uganka je 
le, dokazati, kdo izmed 2000 podpisanih je 
kriv, ako drugi, ki so storili ravno tisti greh, 
niso krivi. Vsekakor pa ne opravi vlada iz 
sveta resnice, da se proti militaristična ideja 
vse bolj razširja.

V angleški zbornici poslancev je podal 
delavski zastopnik Wilson predlog, ki gre 
za tem, da se da v šolah slabo hranjenim 
otrokom zajutrk in obed iz javnih sredstev. 
Lokalne oblasti imajo določiti v posameznih 
slučajih, ali kaže iztirjati stroške od staršev. 
Zaradi socialistične tendence nahaja sicer 
predlog nekaj nasprotovanja v zbornici. Ali 
učni minister Birell je izjavil, da soglaša 
s temeljno idejo načrta in minister Burns 
je izjavil, da hoče poskusiti od strani vlade, 
da bode predlog sprejet še v sedanjem za-
sedanju.

Domače stvari.
Ljubljanskemu gradu je namenil župan 

gosp. Hribar lepo bodočnost. Stavbeni odsek 
občinskega sveta je dobil županov nasvet v 
preudarek, po katerem naj bi se na gradu 
ustanovilo narodni muzej s sledečimi oddelki: 
1. Slovenski etnografski muzej po vzoru po-
dobnih muzejev v Pragi, Moskvi, v Tiflisu, v 
Gurihu. 2. Vseslovenska knjižnica za porabo 
učenjakov, pisateljev, preiskovalcev, umetnikov 
i. t. d. — po priliki kakor dunajska dvorska 
biblioteka. 3. Galerije znamenitih slovenskih 
mož. 4. Slikarska in kiparska galerija. 5. 
umetniški atelier (v stolpu desno od vhoda). 
6. Ljubljanski mestni muzej. Nadalje pripo-
roča župan, naj se uredi metereološko postajo 
in zvezdarno na gradu. Zvezalo naj bi se 
grad z mestom z električno žično železnico 
(vzpenjačo), ki bi vozila iz mestne hiše, me-
stni trg štev. 1 naravnost na grad. Za to že-
leznico je tvrdka Siemens <fc Schuckert že izde-
lala načrte. Uredilo naj bi se na gradu tudi 
restavracijo in popravilo naj bi se kapelico 
sv. Jurja. Restavracijo in kapelo naj bi se 
uredilo že letos, električna železnica naj bi 
začela voziti, ako ne letos, pa prihodnje leto. 
Poleg mestne občine naj bi prispevala tudi 
dežela in država.

0 demokraciji bi se rad «Slovenec» pre-
piral z nami. Ali več kakor par nerodnih 
zofizmov in navadnega prostaškega obreko-
vanja ne spravi skupaj. Klerikalni modrijan 
pravi: «A;i' morda katoliška cerkev izbira, ko 
podeljuje ravno ista svetotajstva revežem,

bogatašem in kronanim glavam?» In misli, 
da je s tem dokazal demokratično uredbo 
katoliške cerkve. S takimi dokazi naj se gre 
«Slovenec» solit. Da je krst krst, birma pa 
birma, to je nekaj, česar katoliška cerkev ne 
more izpremeniti. Ali hinavski organ naj 
napravi le en korak naprej, čez mejo meta-
fizike, pa se takoj vjame v lastni zanjki. Po-
roka n. pr. je zakrament. Ali podeljuje to 
svetotajstvo enako delavcu in kmetu? In 
kako je pri drugih obredih? Koliko zvonov 
zvoni, kadar pokopljejo siromaka, a koliko, 
kadar nesejo pokrščenega Žida milijonarja v 
rako? Koliko duhovnikov poje enemu mise- 
rere, koliko drugemu? Koliko maš se bere 
za pokoj duše in zveličanje prvega, koliko za 
druzega? Naj se ne reče, da je to samo raz-
lika v zunanjosti. Nedemokratično bi bilo 
tudi to. Ali razlika sega bolj globoko. Kato- 
ličanstvo vendar uči. da pomagajo molitve 
in maše ubogim dušam iz vic v nebesa. Moli 
in mašuje se tem več, čim več se plača. Torej 
pride večji grešnik, ako je zapustil dosti de-
narja, lahko prej v nebesa, kakor manjši 
grešnik, ki je umrl v revščini. Nedemokra-
tični, naravnost plutokratični značaj katoli-
cizma se torej ne omejuje le na ta svet, 
temveč sega tudi preko groba. To ni očitanje, 
temveč samo konstatiranje. Očita pa se lahko 
klerikalnemu, glasilu, da zavija resnico in da 
jo naravnost pači, kar pač ni krščansko, a 
kar je klerikalcem zaradi lastnega obstanka 
potrebno. — Ali želi «Slovenec» še več takih 
primerov? Ali naj mu povemo kaj o pro-
dajanju odpustkov, o lotriji za duše v vicah 
i. t. d.? Ge želi, mu lahko napišemo o tej 
zanimivi materiji ne notico, temveč celo 
knjigo. — Dokaz demokratizma je katoliškemu 
trobilu tudi to, da je papež Pij X. sin pre-
prostega seljaka. Pa tudi to ni nikakršen 
dokaz. Ne vpraša se, kakšna je papeževa 
rodovina, temveč kakšna je njegova moč. 
Tudi Napoleon I. je bil nizkega rodu in ko 
je bi) poročnik pri artiljeriji, je imel prav 
toliko upa na francoski prestol, kakor nekdanji 
kaplan Sarto na papeževega. Mar torej Na-
poleon I. ni bil avtokrat? Papež Pij X. ima 
kakor vsaki papež absolutistično moč v cerkvi 
— kolikor je ne omejuje vatikanska kama- 
rila — torej vlada v katoliški cerkvi absolu-
tizem. «Slovenec» pa naj gre pripovedovat 
svojim Uršam, da se absolutizem in demo-
kracija lahko skladata. Kakor v cerkvi, je pa 
katoličanstvo tudi izven cerkve nedemokra-
tično. Italijanskim volilcem predpisuje papež, 
ali smejo voliti v parlament ali ne; v svojih 
enciklikah obsoja papež takozvano krščansko 
demokracijo kot nasprotno načelom katoli- 
čanstva; kakor priznava ali zametuje papež 
postave držav, tako j'h morajo priznavati ali 
zametovati škofje in verniki. To je demokra-
cija? Ne, ali to, kar «Slovenec» piše, je 
švindl. Ker pa mu zmanjka sape takoj, ko 
začne dokazovati demokracijo katoličanstva v 
nebesih in na zemlji, se nazadnje razjezi, pa 
pljune staro psovko o «po bogatih judih vo-
deni in po kapitalistih podkupljeni socialni 
demokraciji». A sedaj jo imenuje tudi še 
«vladno». Na infamije ne odgovarjamo. O 
bogatih judih naj «Slovenec» le molči; kato-
liška cerkev zida rada z židovskim denarjem, 
ako ga le dobi — in dobi ga več, kakor so- 
sialna demokracija. Lueger je z Rotschildom 
boljši prijatelj, kakor Schuhmeier. Ge pa go-
vori klerikalni Lažikljukec o «vladni» socialni 
demokraciji, nam pa izvabi celo v teh resnih 
časih smeh. «Slovenec», ki objavlja iz voj-
nega ministrstva vesti, očitno hujskajoče na 
vojno, hoče komu očitati, da je vladen? Naj 
nam to vendar popovsko glasilo poskusi do-
kazati. Vzemite protokole državnega zbora, 
pa nam pokažite, kdaj so socialni demokratje 
glasovali za zahteve vlade, za proračun, za 
rekrute i. t. d.? Ali pa naj morda gonijo 
opozicijo tako daleč, da bi pobijali splošno 
in enako volilno pravico, ako jo predlaga 
slada? . . . Menda so v uredništvu «Slo-
venca» mislili, da jedo jurčke, pa so jedli 
nekaj druzega, listi, ki so sedeli pri mi/.i, pa 
so bili Jurčki.



Novela o ločitvi zakona kar nič ne diši 
našim klerikalcem. Čudno je, da se popi 
tako potegujejo za dosedanje določbe in za 
brezpogojno nerazdružijivost, ko še nikoli niso 
zahtevali postave, ki bi določala, da se ne 
sme menjati kuharic. Njih jeza nad namera-
vano novelo jih čisto slepi. Pri nabiranju 
podpisov na svojih prismojenih peticijah ne 
vidijo več, da prinesejo iz ene hiše včasi to-
liko podpisov, da tam ne bi moglo stanovati 
toliko ljudi, ako bi bila hiša petkrat večja. 
Tej slepoti je tudi pripisati, da so se zaleteli 
v socialno demokracijo, češ, na zadnjem shodu 
v kazini so prišli na dan z zahtevo po lo-
čitvi zakona. To pa je po «Slovenčevem» 
modroslovju naša velika hinavščina, ker smo 
baje rekli, da mora mirovati vse drugo, dokler 
ni rešena volilna reforma za državni zbor. 
To da smo rekli, ko so se krščanski so- 
cialci (ki jih ni) potegnili za volilno pravico 
za občinski svet. Ako ne bi bila še zima, bi 
se moralo kar bliskati ob tolikih lažeh. Ko-
rigirajmo torej vsaj nekatere. 1. Socialni de- 
mokratje niso prišli na kazinskem shodu z 
zahtevo po ločitvi zakona na dan, temveč je 
to že stara socialno-demokratična zahteva. 
Kdor čita «Slovenca», bi moral misliti, da se 
je na kazinskem shodu govorilo kdove koliko 
o zakonu. V resnici je poročevalec ravno 
omenil to stvar, povod temu pa ni dal nihče 
drugi, kakor takozvani krščanski socialci, ka-
terih se je okrog 40 zbralo na «shod» v ho-
telu Union, kjer so imeli novelo o lo-
čitvi zakona na dnevnem redu. 2. 
Socialni demokratje niso nikoli rekli, da mora 
vse mirovati, dokler ni rešena «volivna» 
reforma za državni zbor. Rekli pa smo, da 
je neodpustno začenjati akcije, ki utegnejo 
oslabiti moč delavstva v boju za državno-
zborsko volilno pravico; rekli smo. da je 
demagogičen švindel,zahtevati splošno 
in enako volilno pravico za mestno občino, 
dokler se je ne doseže za državni zbor, po-
sebno še, ako se ne ve povedati, s kakšnimi 
sredstvi se jo hoče priboriti. 3. Socialni de-
mokratje niso molčali o občinski volilni 
pravici; kritizirali so jo temeljiteje kakor kle-
rikalci, povedali so samo, da se sedaj ne more 
koncentrirati moči za boj. v mestni občini, 
ko se jih krvavo potrebuje za boj v državi. 
4. Med akcijo za volilno pravico it) za ločitev 
zakona je velikanska razlika. 5. Socialni de-
mokratje niso začeli akcije za ločitev zakona, 
temveč je le slučaj, da je postala stvar ravno 
sedaj aktualna . . . Kdo se bije po zobeh?

Zaupni shod liberalne stranke bode, 
kakor poroča «Slovenski Narod», dne 25. 
marca. Kakšen mu bode dnevni red, ni po-
vedano. Kakor slišimo, so dobili vabila tudi 
taki, ki se ne prištevajo liberalni stranki. 
Shodu je menda namen, preprečiti osnutje 
kake nove stranke. Ali se bode to posrečilo 
spričo globoko segajočih nasprotij med «sta-
rimi» in «mladimi», je veliko vprašanje. Preveč 
strank sicer ni dobro v malem narodu; a po 
sili zbijati, kar tišči narazen, tudi ni zdravo.

Nepotrebno nadlegovanje delavcev. Piše 
se nam: Rad bi dobil pojasnila, ali je res 
potrebno, nadlegovati delavce z rečmi, ki jim 
ne moremo najti nobenega pametnega smotra. 
Gre se za sledeče: Zglasilni urad nekega 
manjšega mesta na Kranjskem — ki ga za 
sedaj ne imenujemo -- je pred kratkim zah-
teval od delavcev, da se morajo izkazati ne 
Je z delavsko knjižico, temveč tudi s potnim 
listom. Ne vemo, ali je zahteva samaobsebi 
opravičena ali ne in menda ni naša naloga, 
da bi to preiskavah. Zdi se nam vsaj, da 
je nepotrebno, ker velja delavska knjižica pač 
povsod za pravoveljaven dokument in obsega 
po našem mnenju vse tiste podatke, ki jih je 
oblasti treba vedeti. Kolikor nam je znano, 
se kaj takega v glavnini mestu ne zahteva. 
Dotični urad, o katerem govorimo, je zah-
teval dokumente tudi od delavcev, ki delajo 
že po dve, tri, tudi štiri leta v mestu. A če 
je imel dotični urad posebne vzroke za tako 
preiskavo dokumentov, bi se bil vsaj lahko 
spomnil, da jih ne hrani delavec sam, kadar 
je v delu, temveč da morajo biti delavske

knjižice hranjene pri delodajalcu. Nikakor 
torej ne bi bilo treba vznemirjati delavcev in 
jih goniti od pisarne do pisarne, kajti končno 
je delavcu čas drag. Na vsak način je to 
stvar, ki jo je treba urediti, pa upamo, da 
se ukrene, kar je treba, da se konča tako 
pehanje delavcev. Saj imajo itak dosti križev 
in težav, pa res ni razumljivo, čemu naj se 
jim naprti še novih bremen na hrbet.

V ljubljanskem občinskem svetu je 
podal na seji v torek, dne 6. t. m. občinski 
svetovalec dr. Triller nujni predlog v za-
devi državnozborske volilne pravice, ki se 
glasi:

«Na predsedstvo državnega zbora je od-
poslati peticijo, s katero se zahteva, da se 
ima ustanoviti na Kranjskem poleg Ljubljane 
še dva mestna volilna okraja, v katera je 
uvrstiti vsa mesta, trge, industrialne centre 
in one vasi, ki so sedež c. kr. okr. sodišča in 
da je stoprav ostalo deželo razdeliti mesto v 
vladni predlogi projektovanih deset, v osem 
volilnih okrajev.»

Župan gosp. Ivan Hribar je predlagal, 
naj se predloži peticijo tudi ministerskemu 
predsedniku. Predlog dr. Trillerja z žu-
panovim dostavkom je bil soglasno sprejet. 
Klerikalni «Slovenec» bruha vsled tega iz 
sebe ogenj in žveplo, kriči o izdajstvu, in s 
trudom jezuita išče argumentov, ki naj bi 
dokazali, da 'je liberalna zahteva krivična. 
Znano je pač dovolj, da smo v vprašanju 
volilne pravice že od začetka zelo skeptični 
naprani liberalcem in ta skepticizem je bil 
gotovo opravičen. Ali «Slovenčevo» ropo-
tanje je v tej stvari kaj smešno, pa vendar 
tudi zanimivo, ker razkriva, kakšne namene 
ima ta družba pravzaprav z volilno pravico. 
Klerikalno glasilo trdi, da vtemeljuje taka 
razdelitev neenako volilno pravico. In če 
se ne stopi lažnjivcu takoj na prste, bode s 
to frazo toliko časa krošnjarilo pri neraz-
sodnih ljudeh, da bode končno veijelo samo 
sebi. Takim zofizmom je treba takoj stopiti 
na pot. Kaj pomeni enaka volilna praviba? 
Po «Slovenčevi» teoriji to, da se mora vzeti 
cirke), pa razdeliti celo državo na popolnoma 
enake okraje. To pa ni res; temveč enakost 
volilne piavice obstoji v tem, da ima vsak 
volilec enako volilno pravico, vsak en glas 
in nihče več in vsak pravico na enako za-
stopstvo. Naenkrat je pluralni volilni zistem, 
ki daje enemu volilcu en glas, drugemu dva, 
še drugim pa tudi po tri in štiri. Neenak je 
kurialni zistem, ki daje v eni kuriji 12 vo- 
lilcem enega poslanca, v drugi pa šele 
48.000 volilcem enega.' Ali enaka je lahko 
volilna pravica n. pr. pri proporcionalnem 
zistemu, ki daje vsakemu volilcu en glas, ki 
provzroči, da dobi večina primerno več man-
datov, ki pa omogoči tudi manjšini, da pride 
po svojem številu do zastopstva. Enaka je 
volilna pravica tudi tedaj, ako ima vsakdo 
en glas, a volijo volilci na kmetih zase, vo- 
lilci v mestih pa zase. Ravno tako je enaka 
volilna pravica, ako ima vsaki volilec en 
glas, pa volijo Nemci zase, Čehi zase, Poljaki 
zase, Slovenci zase i. t. d.

Seveda je lahko mogoče, da imajo glede 
razdelitve volilnih okrajev posamezne stranke 
in posamezni ljudje različna mnenja. Da je 
klerikalcem razdelitev 'cele dežele enostavno 
po zemljevidu v volilne okraje všeč, verja-
memo radi. Ali ravno tako imajo drugi prav, 
ako žele, da voli mestno prebivalstvo zase, 
cmetsko pa zase, ako le ostane ohranjena 
enakost pravice. In liberalni predlog ob-
sega resnično nekaj pametnega.

Najidealnejšo volilno pravico, v kateri 
vidimo mi volilno pravico bodočnosti, bi se 
v Avstriji doseglo — teoretično — na sle-
deči način: Izvršiti bi se moralo zanesljivo 
judsko štetje, ki bi ustanovilo razmerje na-
rodnosti v državi. Narodnostne statistike da-
nes še nimamo, pri ljudskem štetju se ne 
popisuje narodnosti prebivalcev, temveč ob-
čevalni jezik in še tu ni potrebni^ garancije 
za svobodo popisancev. Ako bi ljudsko štetje 
na drugi kakor dosedanji podlagi pokazalo, 
koliko članov ima vsaki narod, bi se moralo

na podlagi popolne enakosti odkazati vsa- 
komu narodu toliko mandatov, kolikor mu 
jih gre po načelu enakosti. Recimo, da se- 
določi po enega poslanca na 50.000 prebi-
valcev, bi morala dobiti vsaka narodnost to-
liko mandatov, kolikorkrat 50.000 udov šteje. 
V vsakem narodu pa bi se volilo poslance 
po proporcionalnem zistemu, tako da bi bila 
vsaka stranka vsakega naroda v parlamentu' 
ravno tako zastopana, kakor je dejansko za-
stopana v življenju.

Taka volilna pravica je za danes idealf 
ker ni predpogojev, glavno zato, ker ni za-
nesljive narodne statistike. Ali če je ta cilj, 
za danes nedosežen, je pač pametno, da se 
skuša že sedaj približati se mu kolikor le- 
mogoče. Proporcionalni zistem na podlagi 
splošne in enake volilne pravice bi bil že 
danes priporočljiv. Vladni načrt ga ni sprejet 
in slišali smo, da se zdi vladi preveč kom-
pliciran. Mi sicer ne mislimo tako. Za volilca 
ni tu nobene komplikacije, samo volilna ko-
misija mora znati nekoliko računati. Ali mi 
res nismo svojeglavi. Ako se misli, da je 
proporcionalni zistem za sedaj še združen s 
prevelikimi težavami, pa počakamo še malo. 
Bilo bi pa pač neumno, ako bi nasprotovali 
razdelitvi okrajev, ki bi vsaj deloma nado-
mestila proporcijo. In tako nadomestitev se 
res najde, ako se zbere kmetske okraje zase, 
mestne in industrialne pa zase, pa se jim 
razdeli mandate po razmerju enakosti. To, 
resnicoljubni «Slovenec», ni kršenje enakosti,, 
temveč ravno nasprotno; s tem se enaki 
pravici le približamo.

Katoliški moniter trobi, da se hoče 
kmetom odvzeti dva mandata. To je narav-
nost impertinentno, kajti «Slovenec* sam ne 
more trditi, da žive na Kranjskem sami 
kmetje. Veliko več pravice bi imeli ostali 
prebivalci, ako bi rekli, da se jim hoče po 
nameravani razdelitvi vzeti vsako zastopstvo 
na korist kmetom. Kajti ako se res enostavno 
razreže deželo -na 10 kosov, je prav lahko 
mogoče, da se zaduši vse nekmetsko prebi-
valstvo, katerega je pa na Kranjskem vendar 
toliko, da mu po vsej pravici pri-toja neko 
zastopstvo. Sicer pa je ta «Slovenčeva» lju-
bezen do kmetov zelo sumljiva. Kdor pozna 
te katoliške ptičke, bode pomnil, da se jim 
ne'gre za interese kmetov, temveč za koristi 
popov in za absolutno vlado klerikalizma.

Strokovni pregled.
Slikarski pomočniki v Ljubljani so 

predložili mojstrom zahteve in pričakujejo 
njih odgovora. Opozarja se slikarje, naj v se-
danjem času ne iščejo dela v Ljubljani, da 
ne otežčajo položaja svojih tovarišev.

Pozor na agente za stavkokaze! Iz Reke 
nam pišejo: Neki H. Tomc se je odpeljal v 
Ljubljano, da privabi sem delavce za tukajšnjo 
tovarno papirja. Ker so tukaj sedaj take raz-
mere med delavci in podjetništvom, da bi 
prihod zunanjih delavcev lahko škodoval tu-
kajšnjim, opozarjamo, naj se nihče ne ozira 
na Tomčeve vabe in ponudbe.

Iz stranke.
Ljubljanska lokalna organizacija nam 

pošilja sledečo izjavo: Ker se je po časopisih 
in tudi v ljubljanskem mestnem svetu mar-
sikaj govorilo o maškarnem korzu, ki je bil 
na pustno nedeljo v «Zvezdi», pa se je pri-
kazovalo stvar tako, kakor bi bila socialno 
demokratična stranka priredila tisti korzo, 
smo prisiljeni izjaviti, da to ne soglaša z 
resnico. Stranka in njena ljubljanska organi-
zacija ni s tisto prireditvijo v nobeni zvezi; 
korzo se je vršil, ne da bi bila politična or-
ganizacija vedela o njem kaj več, kakor 
kdorsibodi v Ljubljani in ni v nobeni smeri 
vplivala nanj, pa zato tudi odklanja vsako 
odgovornost, ako je bil korzo r^s tak, da 
upravičuje prigovore.



Shodi.
Labinj V Istri. Dne 4. marca je bil v 

občinski dvorani javen rudarski shod. Dvo- 
-ana je bila do zadnjega kotička napolnjena. 
Sodrug Buči c je odključil zborovanje ob 
10. uri dopoldan; na dnevnem redu je 
bilo: «Predložene zahteve in odgovor trbo-
veljske družbe». Sodrug C obal iz Zagorja 
ve onisal sedanjo situacijo, kakor tudi kon- 
1 .. ^»rlniški mdustrm. omenil lejunkturo 
stavko v

v rudniški industriji, omenil je 
Trbovljah in obsodil nečloveško 

postopanje trboveljske družbe ter njih pašev 
ter končno dejal, da, čeravno so zahteve, ki 
so popolnoma opravičene, od izkoriščevelne 
družbe odklonjene, jim ne svetuje sedaj 
stavke in sicer z ozirom na to ne, ker kon-
junktura ni ugodna za tak boj, obenem pa 
tudi organizacija še ni taka, da bi se rudarji 
lahko zanašali, da bodo izdržali vsi kot en 
mož. Petem je govoril sodrug Jurčič, ki je 
tudi odsvetoval od stavke, ter je delavce 
opozoril, naj se bolje organizajo. Potem so 
govorili še razni sodrugi, ki so se pritože-
vali, kako neusmiljeno se jih trpinči, za ne-
si amno je posebno smatrati, da se delavce, 
ki zaslužijo na dan po 2 kroni, kaznuje za 
malenkosti po 5 kron. Obenem pa, da se 
jih sili delati več kakor po 9 ur v rovu, kar 
ni nič druzega, kakor da se jih hoče provo-
cirati v stavko. Delavci pa, ker znajo ceniti 
svojo moč, so sedaj sklenili stavko opustiti 
oziroma ne pozabiti, ter se bolje organizirati 
in o pravem času nastopiti za uresničenje 
zahtev. Končno sta izvoljena dva delegata 
za unijski zbor.

Naznanilo.
Predrznifi so se nekateri, da so 

prejemali naročnino za list. Vse cenj. 
odjemalce opozarjamo vljudno, na nima 
nihče pravice kaj tacega napraviti. De-
nar sprejemati sme le upravništvo 

Rdečega prapora“ v Ljubljani.

Upravništvo.

Društvene vesti.
Društvo „Ljudski oder“ v Trstu priredi 

17., 18. in 19. marca vrsto znanstvenih pre-
davanj v veliki dvorani delavskega doma, 
ulica Boschetto 5, drugo nadstropje. Pre-
daval bode gospod 4r- Ernest Dereani, 
zdravnik iz Gorice. Vspored predavanj je 
sledeči:

V soboto, 17. marca ob poldevetih 
zvečer: Kako si ohranimo oči zdrave 
in dobre? — Oko in vid; anatomija in 
fiziologija očesa; kratkovidnost in dalekovid- 
nost; izbiranje pravih očal; nalezljive očesne 
bolezni in njih profilaksa; vpliv alkohola in 
tobaka na oči; škodljivost raznih obrtij za 
oko; higiena očesa.

V nedeljo, 18. marca ob 4. uri po-
poldan: Higijena splošnega življenja 
za moške; anatomija in fiziologija spolnih 
organov; prehod iz deške v mladeniško in 
moško dobo; spolno življenje v zakonu in 
izven zakona; spolna patologija; prostitucija; 
spolne holezni; spolna morala in potreba pra-
vilne spolne vzgoje.

V pondeljek, 19. marca ob 4. uri po-
poldan: Prvapomočvslučaju nesreče, 
nezgode ali bolezni; predavanje z de-
monstracijami.

Vstopnina na vsako predavanje je 20 v. 
JJruštvo upa, da ustreže s temi važnimi in 
koristnimi predavanji želji splošnosti in vsled 
ega je gotovo opravičeno pričakovanje, da 

bode udeležba jako velika. Zlasti naše so- 
druge opozarjamo, naj nihče ne izostane.

Vplačevalnica Zidani most splošnega 
strokovnega in pravovarstvenega društva opo-
zarja tiste člane, ki so zaostali s svojimi pri-
spevki, naj jih pravočasno poravnajo, ker 
drugače izgube pravico na pravovarstvo in 
se jim mora ustaviti časopis.

Socialni pregled.
Trboveljska premogokopna dražba je 

izza zadnje stavke v Trbovljah, pri kateri so 
ji hlapčevale krščanske podgane, povečala 
svojo itak ne malo brutalnost in provocira 
rudarje po vseh rudnikih, kakor da bi ji bilo 
že vse dovoljeno in kakor bi bili delavci 
njeni brezmočni sužnji. Družba seje veter, a 
če se ne iztrezni prav kmalu, bode žela vihar, 
o kakršnem se ji niti ne sanja. Provokacije 
teh izkoriščevalcev imajo trajno obliko. Trganje 
akorda in pa surovo postopanje uradnikov in 
priganjačev. O razmerah v Trbovljah govo-
rimo na drugem mestu. V Zagorju ob Savi 
je v zadnjem času znani. Turnšek pokazal 
svoje rogove. Ali rudarji mu svetujejo, naj 
jih le kmalu zopet skrije, kajti ako misli, da 
ima tukaj opraviti s kakim Mlakarjem, se 
moti. Zagorski rudarji se ne bodo pečali s 
stvarmi, ki jih ne skrhe, vedo pa prav dobro, 
kaj jim je storiti. Cesta je še vedno tista, 
ki je bila v času Jereba in vodi na kolo-
dvor. Naj se torej prav hitro poboljša, dru-
gače se govori prihodnjič več.

Večja pa je brutalnost uradnikov in pri-
ganjačev v Labinju. Videti je, kakor da so 
nekateri popolnoma znoreli. Delavce se kaz-
nuje, a ne le z zneskom, ki ga rudar zasluži 
na dan, ki je itak že mnogo, temveč kar za 
5 kron in še več. Iz dela se jih odpušča za 
malenkosti. Uradniki večinoma ne razumejo 
slovenskega ali hrvatskega jezika in če pride 
delavec kaj prosit, se ga odpusti iz dela, na-
mesto da bi se ustreglo njegovi prošnji. 
Ondotni ravnatelj posluša samo na svoje pri-
ganjače; z ljudmi sploh ne zna ravnati inče 
pride delavec, da bi se pritožil, kričijo po 
pisarni, kakor da bi gonil vole po istrskih 
pašah. Pred kratkim je bil sodrug C obal v 
Labinju in pri tisti priložnosti je hotel opo-
zoriti ravnatelja na nedopustnost takega su-
rovega ravnanja ter mu svetovati, naj se ne 
provocira ljudi. Ali velerodni gospod rav-
natelj ni hotel govoriti z njim; bržčas je 
mislil, da bi se ponižal s tem.

V tem ravnanju, ki je enako v vseh 
družbinih rudnikih, se opaža zistem in kar 
vsiljuje se šum, da se godi vse to po volji 
družbinega vodstva, ker bi bilo drugače ven-
dar čudno, da se pojavlja taka potencirana 
brutalnost povsod. Ako se motimo, tedaj 
naj družba hitro napravi rnd. Drugače pa 
naj se iztrezni. Kajti ako misli, da so de-
lavci že poteptani, se moti. Naj nam to le 
veruje, kajti drugače se bode naučila verjeti 
na drug način, ki bode zanjo bolj — ne-
prijeten.

Rudarje trboveljske družbe pa pozivamo 
v vseh rudnikih, naj se bolj čvrsto organizi-
rajo, kajti brez krepke organizacije ni mogoče 
upreti se takemu nasilstvu. Posebno pripo-
ročamo to Čakovcem, ki vedno mislijo, da je 
še dosti časa za organizacijo. Ravno to ča-
kanje je najbolj škodljivo. Na neorganizirane 
delavce računa družba in neorganizirani de-
lavci res nimajo tiste moči, da bi se lahko 
zanesljivo bojevali, z gotovim upanjem na 
uspeh. V organizacijo! To mora biti geslo 
vsakemu rudarju, ki resno želi, da se napravi 
konec temu neznosnemu suženstvu.

V Trbovljah je ošabnost priganjačev naj-
večja in blazno zatiranje delavcev najhujše. 
Veter piha od zgoraj;-to se vidi jasno v 
Trbovljah. Kakor znano, je bilo ob času 
stavke odpuščenih 33 delavcev, o katerih sta

rekla trboveljski ravnatelj Tenschar in cen-
tralni ravnatelj Belak, da niso odpuščeni 
zaradi štrajka, temveč zato, ker so se jih 
sploh hoteli iznebiti. Tentschar je dejal, 
da jih niti ne pozna, ampak da so zahtevali 
pazniki in drugi uradniki, da se jih mora 
odpustiti. Seveda, trboveljski priganjači so 
sami dobri kristjani! Ker je bilo očitno, da 
so bili odpuščeni samo iz sovraštva, se je 
poskusilo, kar je le bilo mogoče, da bi se 
pripravilo družbo do poravnanja te krivice. 
Tako se je sodrug C o bal trudil ves čas, 
bil je pri ravnatelju v Trbovljah, beračil je 
v Zagorju, pisal je družbi, naj se jih sprejme 
nazaj, ker se jim ne more očitati ničesar. 
Bilo je vse zaman in pokazalo se je, da ti 
paše nimajo prav nobenega človeškega čuv- 
stva. Samo maščevati se hočejo in iz vsake 
špranje gleda skrajni barbarizem. Tako ne-
človečnost pa mora pač obsojati vsakdo.

Zadnji čas se je zgodilo tukaj še nekaj 
novega, kar mora le povečati splošno raz-
burjenost. Trboveljske razmere so porodile 
razne sodnijske obravnave, od katerih se ne-
katere vlečejo kakor morske kače. Ker še- 
niso končane, počakamo za sedaj s poročilom 
o zanimivih rečeh, ki so prišle tam na dan. 
Ali s temi procesi je nekaj drugega v zvezi. 
Paznik Petenač — tudi o njem molčimo 
še za sedaj — je tožil nekatere delavke. Za-
deva pride še pred prizivno sodišče. Proti 
glavni priči teče preiskava zaradi krivega pri-
čanja. Stvar je juridično še nerešena. Ali 
ravnatelj Tentschar je vrgel vse de-
lavke, ki jih je bil Petenač tožil, na 
cesto. Pa še nekaj neverjetnega je prišlo 
na dan. Ravnatelj Tentschar je delavcem 
v obraz povedal, da je bilo nad 30 sta-
rih delavcev odpuščenih in progna- 
nih v širni svet, ker je to — oblast 
zahtevala! Uradniki pri okrajnem glavar-
stvu in pri rudniški oblasti imajo baje toliko 
opraviti s trboveljskimi zadevami, da ne 
morejo na počitnice! In gg. Apfal- 
ternu in Strgarju so počitnice važnejše, 
kakor pravice delavcev! Ponavljamo, da je 
to povedal ravnatelj. In ker ni mogoče ver-
jeti, da bi lagal v taki važni stvari, stoje 
tangirane oblasti sedaj v taki luči, da mora 
izginiti vsako zaupanje v njih ob-
jektivnost. Sedaj je tudi razumljivo, zakaj 
je okrajni glavar v času stavke mobiliziral 
tako vojsko v Trbovljah. Ali če je to res-
nica, tedaj je to škandal, preko katerega se 
ne more preiti na dnevni red. Omenjene 
oblasti so piisiljene, da govore, — 
sicer pa se poskrbi tudi še na drugem me-
stu, da ta stvar ne zaspi.

Spričo takih dejstev ni čudo, da se je 
tudi dei minorum gentium, da se celo naj- 
zadnji biriči že repenčijo, kakor bi bili go-
spodarji sveta in uganjajo reči, ki so komaj 
na Ruskem v navadi. Poroča se nam iz 
Trbovelj slučaj, ki presega, če je resničen, 
vse meje odpustnega in je tako škandalozen, 
da ga objavljamo z vso rezervo, čeravno nam 
dohaja iz popolnoma zanesljivega vira. Po-
roča se nam sledeče:

Dne 5. t. m. je aretoval policaj Fran- 
chetti nekega delavca. Peljal ga je v orož-
niško kasarno ter ga pričel neusmiljeno pre- 
tepavati. Klofutal je delavca in ga je udaril 
končno z železnim orodjem po rami, tako 
da je moral delavec drugi dan iskati zdrav-
niško pomoč. Potem je pustil delavca na 
ostrem polenu klečati in mu je pretil, da 
ga ubije, ako ne kleči. Pri tem je razgrajal 
in kričal: «Vse socialiste pobijem», «feraj- 
narski psi» i. t. d. — Znana nam je marsi-
katera surovost neizobraženih in neolikanih 
policajev; ali tako predrzno postopanje pre-
sega že vse meje. Takega divjanja tudi ob-
čina ne sme mirno prenašati, ako noče po-
stati soodgovorna. Naj torej nemudoma 
ukrene, kar je potrebno. In težko ni uganiti, 
kaj se mora zgoditi v tem slučaju. Upamot 
da se potrebno res izvrši brez zavlačenja. 
Kajti drugače se porabi vsa pravna sredstva. 
A če nastanejo še drugačne posledice, od-
klanjajo zavedni rudarji vsako odgovornost.



Stavka kurjačev in mornarjev v Trstu 
je torej kcnčana in končala je tako neredno 
in nepremišljeno, krkor je pričela, brez stika 
z zavednim delavstvom. Po znanih, celi svet 
pretresujočih februarskih nemirih, ko je šlo 
organizirano delavstvo po kostanj v ogenj 
za kurjače in mornarje, je želo edino zahvalo 
za vse to, da so se demonstrativno izselili iz 
delavskega doma in so obrekovali v odborih 
delujoče sodruge na nep» pisen način. Ali ko 
bi tudi z ozirom na skupne proletarske stvari 
pozabili na vso preteklost, se ne more pre-
zreti, da tudi na sedanjih shodih med časom 
štrajka ni bilo važnejšega, kakor pošiljati naj- 
podlejše psovke na adreso socialističnestranke. 
Kurjači in mernarji so se obrnili na delavski 
dom s prošnjo, da se jim dovoli zborovati v 
dvorani delavskega doma. Na to se je skli-
calo zastopnike vseh, v delavskem domu pri-
zadetih organizacij — in po tri ure traja-
joči debati se je soglasno odklonilo to prošnjo. 
Listi poročajo, da je Llojelova družba v eni 
svoj'h zadnjih sej sklenila, s 1. majem po-
višati plačo za najnižje kategorije — 
seveda mil ostno

Bolniško zavarovanje na Goriškem. 
O pomankljivosti bolniškega zavarovanja v 
Avstriji se je pisalo že marsikaj in treba 
bode pisati še mnogo, preden dobimo mo-
derne razmere v tej vele važni stvari. Ako 
delavec resno zboli in- mora ostati nekaj 
tednov v postelji, je to zanj še vedno škoda 
na zdravju, temveč tudi gospodarska kata-
strofa. Za mnoge delavske sloje sploh ni 
poskrbljeno, n. pr. za kmetske posle, veči-
noma ne za hišne posle, ne za poljedelske 
delavce in za obrtniške vajence. A tudi iz-
vrševanje obstoječega zakona ni zadovoljivo. 
Pritožbe v tej smeri se slišijo od vseh 
strani. Posebne slabo pa je urejeno to na- 
Goriškem. V baški dolini so vladale pred 
zgradbo železnice Gorica-Podbrdo res idilične 
razmere. Najbrže tudi po drugih krajih ni 
mnogo bolje, ali ker nimamo zanesljivih po- 
datkev iz vsakega kraja, ostanimo za dane- 
v baški dolini. Predvsem preseneti človeka 
razdalja od Gorice do Podbrda. To je 16 ur 
hoda, ali pa s famozno pošto vožnja od 
jutra do pozne noči. In tako daleč seza de-
lokrog okrajne bolniške blagajne v Gorici — 
do Podbrda, ako ne celo- do Bovca. Zato 
se imenuje «okrajna». Kanal, Sv. Lucija, 
Cerkno, Tolmin, Grahovo, Huda južna in 
Podbrdo bi pač popolnoma zadostovalo za 
eno bolniško blagajno s sedežem v Tolminu 
ali v sv. Luciji. Vendar spada vse pod Go-
rico, okrajno glavarstvo v Tolminu se pa 
ne zgane, da bi se uredilo to perečo stvar. 
Morda ni prišlo vprašanje bolniške blagajne 
še nikoli na um kakemu uradniku tolmin-
skega glavarstva. Dokler je blagajna samo v 
Gorici, bi bilo pa vsaj treba, da bi določila 
blagajniške okrajne zdravnike v Kanalu, 
Tolminu in Kobaridu. A tudi to se ni zgo-
dilo in voditelji bolniške blagajne v Gorici 
niso menda še nikoli pomislili, kako daleč je 
do Podbrda. Deželna vlada v Gorici in 
okrajno glavarstvo v Tolminu, ki sta nadzo-
rovalni oblastvi, se pa tudi ne zmeni za to. 
Vsied tega je delavec, ako zboli, prepuščen 
sam sebi in slučaju. Ko je nekdo zbolel v 

Grahovem, pa je iskal pomoči v Gorici, niso 
pri ondotni bolniški blagajni niti vedeli, da 
spadajo zavarovanci iz tolminskega okraja v 
njeno področje, pa so ga pošiljali v Tolmin, 
kjer še ni bilo bolniške blagajne, odkar stoji 
svet. Delavec, ki je oboki, je moral pis-
meno urgiraii in goriška pekovska podruž- 
nica je moiala krepko posegati vmes, da je 
končno po dveh mesecih dosegel svojo 
pravico. To so razmere, ko se jih pač ne 
more prenašati in treba bode, da se orga-
nizirano delavstvo na Goriškem resno pri-
pravi na prihodnje volitve v bolniško bla-
gajno. Ako se ne dvigne organizirano de-
lavstvo, ne bode nikoli reda v tej stvari.

Za volitve v tržaško okrajno bolniško 
blagajno je volilni odbor socialno demokra-
tične stranke v nedeljo, dne 4. marca, določil 
kandidate za delegate. Volitve so razpisane 
za 31. marca in treba je, da se delavci 
dobro pripravijo. Doslej še ni opaziti nikjer 
volilnih priprav, kakor med socialnimi de-
mokrati. To pa ne sme zapeljati delavcev. 
Mogoče je, da so nasprotniki izpoznali, da 
ne dobe več bolniške blagajne v roko, ako 
ne morejo po stari navadi slepariti pod sta-
rim protektoratom; mogoče pa tudi, da špe-
kulirajo na brezbrižnost delavstva. Vsekakor 
je treba paziti. Vodstvo okrajne bolniške bla-
gajne pripada delavstvu in stranka bode skr-
bela, da ne bodo delavci opeharjeni s kakimi 
zahrbtnimi manevri. Delavci pa morajo tudi 
sami izpolniti svojo dolžnost.

Umetnost in književnost.
Slovensko gledališče. Zadnja novost je 

bila Dellingerjeva mična opereta «Don 
Cezar», ki je stalna na repertoarju skoraj 
vseh operetnih odrov. Zopet se je lahko opa-
zilo, da novejše operete res ne dosezajo sta-
rejših; maloštevilne izjeme ä la Lehar pač 
le potrjujejo pravilo. Tekst, ki ga je spisal 
Uskar Walther, Don Cezarja, je sicer tudi 
neumen; neverjetnosti kar mrgoli v njem, a 
na to se pri opereti že ne gleda prestrogo. 
Priznati pa se mora, da ima knjižica mnogo 
dobrega humorja, dovtipi niso iztlačeni v potu 
obličja, kakor v kakšnem «Fremdenführerju» 
ali «Vergelts Gottu», melodije so ljubke, ne 
trivialne, instrumentacija priča o iznajdljivosti 
in originalnosti komponista. — Muzikalno je 
opereta zelo bogata in nekatere točke se dvi-
gujejo dosti visoko nad običajni nivo operetne 
glasbe. Ne, naša antipatija proti opereti le 
ni principielna in če bi sedanji skladatelji 
komponirali kakor Offenbach, Strauß, Mil-
löcker, Dellinger i. t. d., pa bi se radi sprijaz-
nili tudi s tem žanrom. — Solisti so bili jako 
dobri; prav lepo je pela gospa Skalova 
(Maritana), le da je operna pevka, dočim 
bi bilo treba za Maritano v igri nekoliko več 
lahkote. Bila pa je zelo graciozna in ele-
gantna. Partijo Puebla je pela gospodična 
Rindova izvrstno; posebno se ji je posre-
čila molitev in pa vložek v tretjem dejanju. 
Gospod Orželski, ki je imel pri premieri 
svoj častni večer, je ustvaril prav dobrega

Cezarja; pel je.z vervo in tudi igral živahno.. 
Komičnega arhivarja je glumil gosp. Lier, 
da se je občinstvo neprenehoma smejalo.. 
Gosp. Zach (kralj). Beteto (minister de Mi- 
rabilas), Ra n ek (stotnik), Bukšek (alkald), 
Dr agutino v ié (Alerta) in gospa Ronovska 
(Uraka) so bili dobri. Zbori so se še dobro- 
držali, le včasi so prišli v neprijetno navs-
križje z orkestrom. Nagajali pa so triko, krinke 
in podobne reči. Tudi to je bilo komično,, 
le da ni bilo tega v tekstu.

Testament. Narodna igra; po romanu. 
Janka Krsnika spisal Janko Rozman. Za-
ložil L. Schwentner v Ljubljani. Cena 
1'40 K, po pošti 1’50 K. Lani je uprizorile 
slovensko gledališče Rozmanovo dramati-
zacijo Krsnikovega romana «Testament»... 
Takrat smo na kratko poročal' o tej drami. 
Sedaj je izšla v tisku in se jo bode lahke 
natančneje presodilo, kakor po enkratni upri-
zoritvi. Zmenimo se o knjigi ob priliki.

V I illhiiillli v s'edeö’h tobakarnah «Rdeča 
v iuJllOlJdill prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Franz ot. državni kolodvor, Sp. Šiška. 
Kanc, Sv. Petra cesta.
K u š e r, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
S vat e k, Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice. 
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču-

1Trstu:
Lavrenčič, Piazza Caserma.

Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1..

Satti:
Ricardo Camera, Corso 16.

it
„Rdeči prapor“ naj ne manjka jv nobeni 

delavski hiši.
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske krajef 
za celo leto K 5‘44, za pol leta K 2‘72r 
za četrt leta K 1’36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5-96, za pol leta K 2'98, za. 
četrt leta K 1*49. — Za Ameriko: Za celo 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

Zaloga tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra^ Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst 

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

g
i

1
¡i
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Kavarna 

wClr>ior>e 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na i 
polago so vsi važni in i 
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

(f

so- 
raz- 
slo-

Prva kooperativistično ure- 
jena jp,

jmt  gostilna
v ulici S. GiovaoDi v Trstu. & 

Izvrstna vina. Dalmatinska Mb 
vina, direktno od organizi- 
ranih sodrngov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter- Zeitung» in «La- 

voratore».

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.
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Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2 72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2’98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 11. V Ljubljani, dne 16. marca 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
Usta: Uredništvo „Bdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:
Upravništvo „Bdečega Prapora“, Ijubljana,
Židovske alice štev. 5/1.

Volilna reforma.
V državnem zboru je začela razprava o 

volilni preosnovi. Govorili so že pristaši 
raznih strank. V začetku debate je bilo sli-
šati gromovitih glasov proti reformi, zlasti 
poslanec Grabmayer iz kurije veleposestnikov 
i» pa Poljaki so se delali sila razbuijene. 
Vendar se od dne do dne bolj krepča vtisk, 
da je reforma zagotovljena. Seveda bode v 
odseku hudih bojev, ki pa bodo naperjeni 
večinoma proti razdelitvi mandatov in 
okrajev. V odsek pride baje en socialni de-
mokrat in 4 Jugoslovani. Vlada je priprav-
ljena, še nekoliko povišati število mandatov, 
da kolikor mogoče potolaži nezadovoljne 
stranke.

Izmed vseh govorov, ki so bili doslej 
izrečeni, je bil najznamenitejši govor drja. Ad-
lerja, ki ga vsled tesno odmerjenega pro-
stora ne moremo objaviti v celoti, iz kate-
rega pa posnamemo v naslednjem vsaj neka-
tere posameznosti.

Dr. Adler je dejal:
Zavedam se tega, da je vstopil parlament 

v usodno uro za Avstrijo. Za splošno in 
eDako volilno pravico se bojujejo avstrijski 

narodi že desetletja, delavstvo je vodilo zanje 
težke in krvave boje. Vem, da še nismo 
na koncu bojev. Ali tega ne morete pre-
zreti, da smo na začetku konca, da stojimo 
pred izpolnitvijo pravice. Kar smo slišali od 
nasprotnikov načrta, ni nič druzega, kakor 
boji na retiradi. Mi ne smatramo volilne re-
forme za idealno, našemu programu odgo-
varjajoče delo. Mi zabievarno enako volilno 
pravico za vsakega državljana od 20. leta, 
brez obzira na spol. Odgovorili mi bodete, da 
postanemo šele s 24. letom polnoletni. Toda 
delavske množice so prej dorasle in umirajo 
prej. S 35. leti je proletarec star človek, s 
40. leti jih že večina pomije. Tukaj ne pred-
lagamo volilne pravice za ženske, ker vemo, 
da v tem parlamentu ni upanja nanjo. Ali 
to je samo znamenje, da je ta država za-
ostala. V drugih deželah je vprašanje ženske 
volilne reforme že zrelo; v nekaterih je že 
rešeno, v nekaterih bode kmalu rešeno. Za 
nas splošna volilna pravica toliko časa ni do-
sežna, dokler polovica državljanov — in 
žene so državljani, ki nosijo ravno taka in 
težja bremena kakor moški — nima enake 
pravice.

Dr. Adler je potem kritiziral zahtevo, 
da ima volilno pravico samo tisti, kdor biva 
celo leto pred razpisom v občini. Zahteva 
stalnega bivanja postavlja ljudi, ki so vsled 
gospodarskih razmer prisiljeni, da zapuščajo 
svoje bivališče in da iščejo drugod dela, na 
enako stopnjo z zločinci in z blaznimi. Mi 
imamo sedaj šestmesečno bivanje, ali Nem-
čija in druge države ne poznajo tega po-
goja. Vsled zahteve enoletnega bivanja bi 
izgubilo v Avstriji 5 do 6 odstotkov opra-
vičenih volilno pravico. Ali več kakor 10 

odstotkov bi bilo takih, ki so od 24 do 30 
let stari, to se pravi, prizadeti bi bili veči-
noma delavci. Iz te pomnožitve volilnega 
•ropa ne bode nič in resno se bodemo bo-
demo borili, da odvzamemo roparjem zopet 
del njih plena. Nam se gre za pravico de-
lavcev in tega ne bodemo pripustili, da bi 
se enemu delu delavcev vzelo volilno pravico 
iz uzrokov, na katere sami ne verujete.

Predložen je tudi zakon za varstvo vo-
lilne svobode. Nihče ne potrebuje volilne 
svobode bolj kakor delavci in nihče ne želi 
bolj, da bi bila zavarovana, kakor oni. Ali 
zakon o varstvu ni tako važen, kakor 
varstvo pri volitvi. Volilna tehnika, ki jo 
predlaga vlada, ima mnogo napak. Ne 
maram govoriti o volilnih imenikih, o rekla-
macijski dobi, o komisijah i. t. d. ; ali da bi 
bil skrutinij tajen, da bi sedla volilna ko-
misija sama skupaj in štela glasove, to ne 
more biti. To diši popolnoma po Galiciji.

Predloži se tudi nov opravilnih za 
državni zbor. Mi nismo prijatelji tukajšnjega 
nereda. Mi želimo, da dobi parlament, kadar 
ga bodemo imeli, tak opravilnih, ki mu za-
gotovi točno, pametno in hitro reševanje 
opravil; in ker predlaga take izpremembe, 
bodemo glasovali zanje. Tudi nismo prija-
telji rabuk. Ali to, česar se je bati, ni po-
litična strast. Bali se je izgredov frivolnosti 
in patoloških izgredov. To pa ni odvisno od 
opravilnika; take reči bodo izginile, kadar 
bode parlament močan, kadar bode državni 
zbor res ljudsko zastopstvo. Obstrukcija se 
ne more ubiti z nobenim opravilnikom. 
Kjer se pokaže obstrukcija, je to znamenje 
bolezni, katere se pa ne ozdravi, ako se 
odpravi samo simptom.

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
'Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
Bil je ubožni sprevod vkljub velikemu 

spremstvu. Ako nastopi bogatin zadnjo pot 
na pokopališče, buče in brne vsi zvonovi 
celo uro; za Mihcem pa sta toževala le naj-
manjša zvončka na stolpu svojo žalno pe-
sem, ko so nesli krsto že preko pokopa-
lišča. Ker poznajo tudi zvonovi veliko raz-
liko med siromakom in med bogatinom, 
pojo tudi na svoj način ....

Mladi kaplan, ki ga je zadelo, da je 
blagoslovil mrliča siromaka, kar je bilo brez-
plačno, je bil globoko ginjen zaradi nesreč-
nega konca, ki ga je bil sam videl, in tudi 
vsled velikanske udeležbe pri pogrebu. Ko 
je poškropil krsto z blagoslovljeno vodo, 

je kanila nanjo tudi solza iz njegovega 
očesa in ko je vrgel tri lopatice zemlje v 
grob, ga je prevzela taka ginjenost, da je 
brez prevdarka začel govoriti ljudstvu, ki 
je stalo v gostih vrstah okrog groba.

Govoril je v imenu njega, ki je počival 
tam doli v odprtem grobu. Najprej se je 
zahvalil vsem, ki so prišli, da se zadnjikrat 
poslove od njega; govoril je tako lepo in 
živo o veličanstvu smrti, pa tako enostavno 
in zato ginljivo o pripravi na smrt, da se 
je kmalu zglasilo splošno ihtenje med mno-
žico. Besede, ki bi bile padle v cerkvi, iz-
rečene na prižnici, na trda tla, so našla ob 
grobu plodovito prst v človeških srcih. Go-
voril je o ljubezni, ki je močnejša nego 
smrt, o pravi ljubezni, ki združi po kratki 
ločitvi zopet ljudi gori v nebesih, ako so 
se na zemlji zvesto in pošteno ljubili — 
zato naj vsakdo tako živi, da sme pričako-
vati gori svidenje v večni ljubezni.

Ker so vsi plakali, je smela sedaj tudi 
Cenka odvzeti vire svojim solzam, ne da bi 
vzbudila sum. Samo mlinar je stal tam 
neginjen; kakor da je bil njegov duh od-
soten, je gledal na tla. Ali naenkrat, kakor 
da ga je nekaj sunilo, je dvignil glavo, ko 
je kaplan končal:

„In sedaj vam moram sporočiti še po-
ročilo, katero mi je naročil ranjki v zadnjem 
trenotku, preden je umrl. Seveda ne vem, 
ali je tukaj tisti, komur naj izročim zadnje 
naročilo, zadnji pozdrav. Ali ker je zbrana 
skoiaj cela fara, je med vami morda tisti, 
ki mu je s svojim ostrim nožem prerezal 
nit življenja. Ako si ti, ubogi grešnik, s 
krvavimi rokami res med nami, tedaj čuj 
zadnjo vest mrtveca iz groba: Od srca ti 
odpušča kot pravi kristjan; odpušča ti, ka-
kor i je Kristus odpustil svojim morilcem. 
Njegova zadnja beseda je bila: Oče v ne-
besih, odpusti mu! In sedaj gotovo že



Ali vkljub tern in mnogim drugim na-
pakam pozdravljajo socialni demokratje načrt 
volilne preosnove. Volilna reforma ne izpol-
njuje vseh naših želja, ali imeli jo moramo.

Predvčerajšnjem ste slišali dr. pl. Grab- 
mayerja, ki nam je razložil, da je za svo-
bodo. a ne za demokracijo. To je novo 
izdanje stare prikazni, starega liberalizma, 
kateremu je bila svoboda nekaj negativnega. 
Svoboda po stari liberalni teoriji ne pomeni 
nič drugega, kakor v socialnem pogledu svo-
bodo, da se pogine lakote, v političnem 
oziru pa toliko pravice, kakor se je more 
plačati. Liberalci so sestavljeni iz dveh ten-
denc: Iz doktrinarne liberalne ideje in pa 
iz želje za nadvlado plemstva vseh narodov 
in nemške buržoazije; produkt teh dveh 
struj pa je avstrijska birokracija, ki je na te-
melju državnih temeljnih zakonov z najlep-
šimi načeli tlačila vse prebivalstvo.

Grof Dzieduszycki nam je včeraj raz-
lagal, da poljski in rusinski narod noče enake 
volilne pravice. Gospoda! Vi ne poznate na-
roda in narod ne pozna vas. Pritožujete se. 
da Galicija ne dobi dosti mandatov in o tem 
se bode še govorilo. Gotovo je odstotek man-
datov za Gališko slabši kakor za druge de-
žele, ali poljski in rusinski narod ve, da je 
načrt velik napredek napram sedanjemu raz-
merju. V eni sapi je pripovedoval, da se pri-
hodnji parlament ne bode mogel upirati vlad-
nemu centralizmu in — da bode centralizem 
položen v grob.

Grof Dzieduszvcki je dejal, da bode pri-
hodnji parlament omara lačnih podgan. Če 
moramo govoriti z oliko privilegirancev in 
zajemati iz živalstva, tedaj vprašam: Kakšne 
bestije pa so združene v sedanjem parlamentu? 
Kakšne bestije so to, ki se koljejo med 
seboj, ki se ne znajo pametno pogovarjati? 
Kakšne bestije, ki so site in presite, pa so 
vendar tako požrešne, da branijo vrata tega 
doma. z lažmi, z obrekovanjem, s fabuli- 
ranjem, s strahovi, in če bi mogli s krvjo in 
s silo? Kakšne bestije so to, ki so želele, da 
bi se postavilo topove proti delavstvu, ki je 
zahtevalo svojo pravico? Kakšne krvoločne 
bestije so to, ki bi rajši, da se zatre gibanje 
v krvi, kakor da popuste kaj od svojih be-
stialnih privilegijev?

V ostalem prepuščam grofa Dziedu- 
szvekega svojemu sodrugu Daszynskerou.

Volilna reforma obsega za nas najmanj, 
kar je mogoče, ne pa največ. V koncesijah 
pa, ki se jih dela nacionalni neenakosti, ob-
sega največ, kar je še mogoče. Gospodje 
Nemci bi morali vedeti to iz lastne zgodo-

vine. Enaka pravica v Avstriji spominja na 
staro, staro povest o sibilinskih knjigah. Pred 
kratkim sem dejal, da jo krivično, ako se je 
nemški narod obremenil z očitanjem, da tlači 
druge narode, ne v svojem interesu, temveč 
v interesu dinastije. Takrat se mi je to zelo 
zamerilo in reklo se mi je, da sem slab 
Nemec. Gospoda! Mi socialni demokratje 
pripadamo vsak svojemu narodu ravno tako 
kakor kdo drugi. Kakor je Daszynski na Vaše 
začudenje tukaj izrekel: Poljak sam. kar 
nam ni bilo nič novega, tako tudi mi 
lahko pravimo: Nemci smo, in boljši Nemci 
kakor Vi! Proletariat, ki sledi interesom svo-
jega razreda, varuje povsod lahko tudi in-
terese svojega naroda; proletariat priznava 
narodne interese, ne pa interese narodne 
nadvlade. Narodna politika mora biti pred-
vsem socialna politika.

Ni treba da bi tukaj jaz govori! Slo-
vanom : to poskrbe moji slovanski sodrugi. 
K Nemcem govorim pa pravim: Ne preti-
ravajte svojih zahtev! V lastnem interesu 
jih ne pretiravajte! — Mi pravimo: Prava 
narodna naloga za vsaki narod tukaj je ne 
pohlepnost za vlado ne osvojevanje in potla- 
čevanje. temveč izpoznanje, da so v zadnji 
vrsti kulturni interesi vseh narodov solidarni.. 
V bratski zvezi samostalnih narodov mora 
postati nova Avstrija. Avstrija je bila dosti 
dolgo birič narodov. Narodi hočejo nastopiti 
svojo dedščino. Živa moč narodov more po-
stali temelj Avstrije.

Da ne bodete mislili, da ne vemo, kaj 
se je zgodilo, Vam povemo: Vi vsi, Nemci, 
Cehi, Poljaki, liberalci, nacionalci, krščanski 
socialci ste porazdelili volilne okraje proti 
delavstvu, iz naših hrbtov ste izrezali svoje 
mandate. Ali mislite, da živite res od danes 
do jutri, da morate hitro pobrati, kar je mo-
goče? Toda mi vemo: Bodi trenotek Vaš, 
bodočnost je naša. Ne mislite na to, da se 
zavrže preosnovo. Brez najhujšega boja, ki 
gre do življenja ne spravite tega parlamenta 
v sedanji obliki več skupaj. Jaz vidim tukaj 
samo enega mrliča:'Mrtev je parlament pri-
vilegij ; v življenje pa .stopa sveta pravica 
narodov.

Emakost ali enakopravnost.
Socialna demokracija ni prikazen od 

včeraj. Njeno delovanje je javno. V njenih 
naukih, v njenih ciljih, v njeni propagandi 
ni nič tajnega. Literatura, ki je izšla izpod 
peres njenih umov in ki obsega že ogromno

knjižnico, je vsakomur pristopna. Bilo bi to-
rej misliti, da bodo končno nasprotniki so-
cialne demokracije skušali tudi pri nas iz-
podbijati, kar stranka sama uči. Argument 
proti argumentu. Nihče se ne bi jezil zaradi 
takega boja; vsi, ki žele kolikor mogoče pri-
bližanja resnici, bi se ga veselili. Socialna 
demokracija sama ravna tako, ne le v boju 
z nasprotniki, temveč tudi v svojih lastnih 
rečeh' Očitalo se ji je pogostoma, da je 
doktrinarna in dogmatična, a kdor jo ko-
ličkaj pozna, se je že prepričal iz njenega 
časopisja, iz debat na njenih zborih in kon-
gresih, da je tukaj vsako mnenje svobodno 
in da nobena teža ne dobi veljave, ako ni 
vsestransko obdelana in pregledana. Pristaši 
meščanskih strank navadno ne razumejo, 
kako je mogoče, da se pokazujejo med so-
cialnimi demokrati včasi, -¿lasti na zborih 
nasprotja v vehementnih oblikah. A ravno v 
tej svobodi nazorov je moč stranke in iz ne-
oviranega duševnega boja se izcimijo načela, 
ki jih stranka lahko pripozna iz izpoznanja 
in iz prepričanja.

Ako bi se nasprotniki na enak način 
postavljali v okom naukom socialne demo-
kracije, bi bil j dobro. Ali pri nas je v na-
vadi drugačna metoda, ki je pač lažja, ali 
ne lepa. Najprvo se socialni demokraciji ne-
kaj podtakne, potem pa se tisto pobija. Tako 
se je zadnjič gospod dr. Henrik Tuma raz-
jezil nad «enakostjo», ki jo baje propagira 
socialna demokracija. Ako pride kak kaplan- 
ček, ki je šele zapustil lemenat, s takim 
bojnim geslom, se človek nasmeje. Kako naj 
bi klerikalci dosegli sploh kak uspeh, ako bi 
govorili resnico o svoji in o drugih strankah ? 
Zakrinkavanje svojih ciljev in suroniranje 
namenov nasprotnikom, kakršnih nimajo, je 
predpogoj klerikalni politiki. Od dr. Tume pa 
bi bilo vendar pričakovati drugačnega boj-
nega načina; če že ne iz drugih uzrokov, 
pač zato, ker je*poleg mnogih drugih disci-
plin proučeval tudi socializem in je prihajal 
s socialno demokracijo toliko v dotiko, da 
tudi socializem in je lahko nekoliko po-
znal.

Dr. Tumi ne ugaja enakost, on ne ve-
ruje vanjo in v «Našem Listu» skuša doka-
zati, da je to utopija. Škoda za čas, ki ga je 
porabil v ta namen. Nič ni treba, da bi 
vzel vse tiste knjige v roko, ki jih je že pre- 
čital: dosti bi bilo, ako bi malce premisli^ 
pa bi moral reči sam, da socialna demokra-
cija še nikoli ni sanjala o ulogi Prokrusta, 
ki naj bi naredil vse ljudi enake. Kajti ravno 
socialna demokracija se skrbno varuje vseli

moli zate gori v nebesih. Stori pa sedaj 
tudi ti, kar je treba, da ti bog odpusti.

O kristjani! Bratje! Zakonci! So-
sedje ! Ne sovraštva! Čuvajte se sovraštva, 
da umrete v miru!“

Pridige ob odprtem grobu ni doživel 
še nihče v Gospojni. Molče je odšlo ljud-
stvo v cerkev k maši, ki jo je čital kaplan 
pro fideli defuneto Michaele v črni mašniški 
opravi. Cerkovnik je bil že pripravil rdečo, 
a kaplan je zahteval črno.

Ko je bila maša končana, se jih je naj-
več povrnilo še enkrat k Mihovemu grobu, 
da izmolijo še molitvico. Marsikdo je podal 
tam v spravo roko svojemu sosedu, s ka-
terim je živel že dolga leta v sovraštvu; 
marsikak družinski prepir je padel tukaj v 
globok grob.

Samo mlinar je odšel v težkih mislih 
domov. Ali je mislil kaplan nanj? Ali ni 
morda vjel kratek pogled. Menda vendar 
več ve, kakor je videti. Ali mlinar je ostal 
trden, to mora priznati sam sebi; niti oko 
se mu ni orosilo, ko je kaplan vse omehčal 
kakor maslo pa jih je ovijal okoli prsta. 
Gotovo ima kaplan njegov nož? A kako 

bi ga dobil od njega? Ali naj ga poskusi 
podkupiti? Zakaj ne? Za denar se dobi 
vse od popa? Ali pa da bi mu ga vzel po 
sili ali pa z zvijačo? Dobiti ga. mora — 
tako ali tako. Dokler je njegova usoda v 
kaplanovih rokah, nima mirne ure.

Ko pa je šel črez potok, iz katerega je 
pred tremi dnevi kaplan potegnil Lenko z 
mlinarjevim otrokom, se je naenkrat na-
smejal. Z dlanjo se je udaril po čelu pa 
je dejal: „Kako more biti človek tako ne-
umen! Da se nisem takoj spomnil na to! 
Bedastemu kaplanu že zamašim nsta, da ne 
bode mogel reči niti, bel Takoj v nedeljo 
se grem izpovedat, pa mu povem vse. Tedaj 
ohrani lahko vsa poročila in vse pozdrave 
svetega Mihe zase, z nožem vred. Ej, iz-
poved je vendar koristna stvar, baha! Sedaj 
se šele veselim svojega mlina!“

„Pa Cenka tudi? Cenka tudi?“ je 
vpraševal vrabec na drevesu. A mlinar ga 
ni več slišal od veselja nad svojim lepim 
načrtom; in opoldan mi je vse tako dobro 
teknilo, da je celo zmanjkalo cmokov.

Cerkovnik je ravnokar odzvonil enajst 
in vse se je veselilo tega klica po vaških 

hišah. Ako 'zvoni zjutraj na vstajanje, ali 
pa opoldan in zvečer na molitev, se ne 
sluša tako točno tega glasu, kakor če na-
znanja ob enajstih: „Miza je pogrnjena, 
pridite jest!“

Tudi kuharica v župnišču je kuhala 
danes s posebnim veseljem za gospode in 
za posle. Cerkovnik je postavil po maši 
dve kositrovi skledici, polni novčičev, ki so 
jih ljudje darovali med mašo, na kuhinjsko 
mizo in kuharica je takoj preštela. Bilo je 
18 kron in 94 vinarjev. Toliko včasi. niti 
največji pogreb ne nese, pri ubožnih po-
grebih pa se nabere včasi komaj 40 vin.

Miha pa je ležal že sam zunaj na po-
kopališču. Solnce ni moglo doseči do njega, 
akoravno se je igralo toplo in prijazno okoli 
gomile. Vedno mu je bilo dober prijatelj; 
njegovo lepo lice je opeklo, da je bilo ru- 
javo, povsod je izvabljalo življenje, njega 
pa ni več moglo obuditi.

Kos je sedel na priprošti leseni križ in 
je pel sladko pesem, naenkrat pa je sunil 
dol po malega črva, ki je hotel zlezti v grob.

Nobenega oblačka ni bilo na nebu. 
Naenkrat pa je vendar začela razsajati ne-



■umetnih ideologizmov in hodi samo po trdih 
realnih tleh.

Pcbijati nazore o enakosti, je danes že 
banalno. Kdcr ima le zdrave oči v glavi in 
nekoliko jazuna pod lobar,jo. ve, da je raz-
novrstnost viemeljena v naravi. Ne je, da je 
hrast, drugačen, kakor vrtnica in lisica dru-
gačna kakor volk, tudi ni dveh bitij na svetu, 
ki bi bila dingo drugemu popolnima enaka. 
Ljudje se razlikujejo po svejih telesnih in 
duševnih lastnostih in čeravno je prorcko- 
vanje v takih rečeh zelo nedopustno, je 
ver dar vseskozi verjetno, da se bodo vedno 

razlikovali.
Ravno tako kakor g. dr. Tuma, ve to 

tudi vsaki socialni demokrat. Kdor bi zapisal 
enakost vseh ljudi v svoj program, bi sploh 
ne smel pričakovali, da bi se smatralo nje-
govo delo in njegov cilj resnim.

Toda priznavajoči neenakost ljudi, pri-
znavajoči tudi, da si ne moremo prav misliti 
življenja v absolutni enakosti, moramo vendar 
pnvdarjati, da neenakost ni ravno taka, kakor 
jo radi slikajo naši nasprotniki in še bolj 
važno je, da ni treba, da bi ostala za bo-
dočnost taka, kakršna je danes.

Gospod dr. Tuma in ž njim vsi slo-
venski narodnjaki bodo gotovo glasno pro-
testirali, ako imenuje kak Wolf Slovence in-
ferioren narod. Našteli bodo vse znamenite 
ljudi, ki so bili rojeni od slovenskih staršev, 
z različnimi primeri bodo ilustrirali bistri um 
Slovenca, tisti, ki so najbolj navdušeni, se 
bodo celo toliki? zaleteli, da bodo imenovali 
Nemce ali Italijane inferiorne. Isti Wolf ali 
Franko Stein pa ozmerja drugi dan nemške 
delavce in jim vrže v obraz psovko, da so 
manje vredni, kakor on in njegovi pajdaši; 
slovenski šovinist pa bode govoril o «tepcih» 
in «¡distih», ki pa so vendar Slovenci, le da 
ne trobijo v njegov rog. Nemškemu nacio- 
nalcu, ki čita slovenske časopise, ni treba 
nič druzega, kakor nabrati šopek cvetlic, ki 
jih dajejo klerikalci duhat liberalcem, libe-
ralci pa klerikalcem, pa lahko dokaže iz slo-
venskih virov, da so vsi Slovenci lumpi, ba-
rabe, norci, bedaki in kdove kaj še.

Razumen človek pa ve, da se ne more 
delati sumarične karakterizacije celih narodov. 
Zagrizeni «rassenteoretičarji» imajo malo 
sreče s prakso. Ravno tako se ne more pav-
šalno označevati celih slojev ali celih raz-
redov. Modrih in neumnih, poštenih in lo-
povskih, lepih in grdih ljudi se najde med 
Evropejci in med Azijati, med kapitalisti in 
med delavci, med moškimi in med ženskami, 
aaed katoličani in med brezverci.

Vse obstoječe razlike radi priznamo in 
’ erujemo vanje. Ali priznati in konstatirati 
neenakost, ne zadostuje; tuba je tudi najti 
njene uzroke. In menda je dovoljeno vprašati, 
ali so vse razlike koristne in dobre? Tega 
menda vendar nihče ne potrdi. Neenakost 
škoduje včasi subjektu samemu, včasi drugim 
posameznikom, včas’ skupini, katere je član 
in včasi tudi celi družbi; pravzaprav vselej 
diužbi, kajti, kar je škodljivo posameznikom 
in posameznim delom, škoduje tudi celoti, 
l.enuhi, invalidi, idioti, zločinci gotovo niso 
koristni nikomur. Ako bi bilo mogoče, od-
praviti ali vsaj omejili take neenakosti, b 
bilo to gotovo koristno. In glej, ta presneta 
socialna demokracija hoče to. Seveda, ako 
je to nemogoče, tedaj je socialna demokracija 
blazna in njen obstanek že nesreča. Ali to 
je mogoče in zategadelj je dolžnost družbe, 
da odpravi take neenakosti, kolikor se jih 
le da odpraviti. In če socialna demokracija 
stremi za takim ciljem, je težko umeti, da 
se ji more nasprotovati.

V glavnem je človek produkt svojih pred-
sodkov in pa razmer, v katerih živi. Glede 
tega dejstva se danes menda ni treba več 
prepirati. V obojem oziru pa je mogoče 
vplivati na izboljšanje produktov. Na prvem 
polju je pred vsem znanost poklicana. Ako 
je mogoče, izboljšati konjske in pasje'pasme, 
se to gotovo ne more zanikati za človeka. 
Seveda ostane znanost s svojo teorijo ne-
plodna, ako ji ne pride praksa na pomoč; 
političar tukaj ne more in ne sme izpodriniti 
učenjaka, ali podpirati ga mora in pospeše-
vati mora njegovo delo. To hoče socialna 
demokracija.

Še več pa je mogoče storiti v drugem 
oziru. Ako se izboljša razmere življenja, se 
izboljša s tem tudi ljudi. Vzemimo le en 
primer. Viri zločina so sicer različni, ali vsaki 
sociolog in vsaki moderni jurist ve, da je 
beda povod, edini povod neštetih hudodelstev. 
Odpravite bodo in Jegion zločinov izgine, z 
zločiui pa izginejo tudi zločinci. Odpravite 
lakoto, prostitucija se omeji. Dajte ljudem 
izobrazbe in izpremenili se bodo. Vse polno 
neenakosti, ki danes obstoje, izgine, ako se 
preuredi razmere. V dobrih razmerah izgine 
mnogo slabih lastnosti, kakor se udje, ki se 
jih ne rabi, s časom izpremene v rudi merite 
in končno popolnoma izginejo; dobre last-
nosti pa dobe priložnosti, da se razvijajo in 
porastejo.

Seveda tudi tedaj ne nastane splošna 
enakost na svetu. Ali fraza «ljudje ne bodo

nikoli enaki», je vendar jako površna in s 
sociološkega stališča je pregrešna.

Toda četudi bodo imeli nekateri ljudje 
do konca sveta črne lase, drugi plave, tretji 
pa plešo, čeravno bodo imeli eni bolj primi-
tivne, drugi bolj komplicirane možgane, je 
vendar popolna enakost v enem oziiu mo-
goča in potrebna: To je e n ako st p r a v a 
za vse. In to zahteva socialna demekracija. 
Vsakdo mora imeti enako pravico za razvoj 
vseh koristnih lastnosti, a ta pravica ne sme 
biti samo zapisana v kakem paragrafu, tem-
več mora biti dejanska. To se pravi: Dru-
žabne razmere, v prvi vrsti gospodarske, mo-
rajo biti take, da nikomur ne ovirajo raz-
voja. Torej ravnopr avnost, ki je vte- 
meljena in zagotovljena v razmerah. To je 
cilj socializma in socialne demokracije.

Kdor ne veruje v ta cilj in kclor noče 
delovati v tern smislu, naj se ne imenuje 
socialiste.

Politični odsevi.
V državnem zboru je bil sprejet zakon 

o akskultantih. Potem so prišli G. t. m. na 
dnevni red nujni' predlogi poslancev Ro-
ma n čuk a, Breiterja in Daszynskega 
o znanih krvavih dogodkih v vasi Lackie. 
Debata je bila jako burna, ker so posegli 
vanjo tudi nekateri poslanci iz poljskega kola, 
ki so po stari navadi skrajno pristransko go-
vorili in so hoteli vso krivico zvaliti na ljud-
stvo. Minister za notranje zadeve grof By- 
landt-Rheidt je odgovarjal po informa-
cijah, ki jih je dobil od gajiških oblasti in ki 
slikajo seveda stvar tako, kakor bi bilo orož- 
ništvo in vojaštvo popolnoma pravilno po-
stopalo. a kakor da se je ljudstvo vedlo raz-
bojniško. Vendar je obljubil, da se strogo 
preišče vso zadevo.

Dne 7. t. m. je končno začela generalna 
debata o volilni reformi. Oglasilo se je 205 
govornikov. Prvi je govoril minister za not-
ranje zadeve, ki je utemeljeval načrt in sta-
lišče vlade, a je izjavil, da se vlada ne veže 
strogo na svojo osnovo, temveč bode rada 
sprejela izpremembe, ki jih sklene državni 
zbor. Za ministrom je prvi govoril poslanec 
G r a b m a y e r.

V državnem zboru je v sredo ministrski 
predsednik baron Gautsch odgovarjal do-
sedanjim govornikom, ki so se udeležili de-
bate o volilni reformi. Energično je zago-
varjal vodilno idejo načrta, dejal pa je, da 
je vlada pripravljena pritrditi kompromisu, ki

vihta, da so celo vrabci preplašeni odleteli 
z župnijskega okna, kjer so radovedni in 
lačni gledali v jedilnico.

Notri sta ravnokar sedla župnik in kaplan 
k mizi. Že med molitvijo je švigalo okoli 
trdih župnikovih ust kakor bliskavica.

Komaj je pojedel kaplan prvo žlico 
juhe, pa je že švignila župnikova beseda:

„No, s kakšnimi komedijami pa za-
čenjate? Saj ste imeli fulminanten nagrobni 
govor! Kaj ste mar protestantovski pastor! 
Cela župnija je pokoncu. Tako mi pokvarite 
ljudstvo, da kmald ne bode več vedelo, ali 
je še katoliško, ali pa že lutrovsko. Veste, 
mnogo vaše dušobrižje ni vredno; da ste 
pa tako krivoveren, tega vendar ne bi bil 
pričakoval. No, Bog se naj vas usmili, ako 
izve prečastiti konzistorij za to.“

„Ali, prečastni —Toda dalje ni pri-
šel kaplan.

„Kaj, še ugovarjati mi hočete? Ali ne 
izprevidife, kakšno neumnost ste naredili 
kot katoliški duhovnik? Takega greha na 
posvečenem pokopališču ne morete opro-
stiti.“

„Gospod župnik, jaz sem —.“ Zopet 
ni mogel kaplan nič več reči.

„Da, jaz, jaz! Ali ste vi župnik, ali 
jaz?“

Sedaj je sledil blisku še grom. Z 
dlanjo je udaril župnik po mizi, da je za- 
žvenketal kaplanov krožnik in kozarec za 
vodo. Tako krepko je udaril, kakor na priž-
nici, kadar je pridigoval o novih, grdih šol-
skih postavah.

„Da, ako bi se za nagrobni govor še 
dobro plačalo! Toda kdo plača kaj za 
tega lumpa, za tega falota, ki je Cenki —“ 
Naenkrat se je prekinil. Skoraj bi mu bilo 
ušlo nekaj, kar je mogel vedeti samo od 
izpovedi.

„Saj je bilo samo nekoliko svarilnih 
besed, ki ni treba plače zanje,“ se je drznil 
omeniti Hercog.

„Tako, ne plačati? Zakaj pa ne? Mi 
nismo lutrovski pastorji, ki govoričijo za-
stonj nad grobom. Seveda, tak kaplan bi 
lahko vse storil zastonj, l$er mu mora žup-
nik dati jesti. Odkod pa naj župnik vzame 
denarja, da izdrži kaplana, zato se tak mladi 
gospod ne briga. Bodete že videli, kadar

postanete sam župnik. Ali to vam lahko 
pravim, da iz vas nikoli ne bode župnik, 
ako ne postanete boljši duhovnik.“

Kakor ubog grešnik je sedel kaplan na 
svojem mestu. Jesti ni mogel več. Ali je 
bil res tako velik greh, da je slušal glas 
svojega srca? In sedaj je moral reči žup-
niku, svojemu strogemu gospodu, še nekaj, 
kar gotovo tudi ostro obsodi. Ali moralo 
je biti, ker je bilo zaradi mašnega štipen-
dija, torej zaradi svete stvari. Torej pove 
rajši takoj, kakor da bi privabil pozneje še 
novo nevihto. Skoraj tresoč je povedal še 
svoj drugi greh:

„Prečastiti gospod župnik, bral sem 
danes sveto mašo za pokopanega Miho.“

„Tako, tako; zato torej niste oblekli 
rdeče mašne obleke, temveč črno? Cerkov-
nik mi je že povedal. Že dobro. Pa be-
rete jutri rdečo mašo. Ali kdo plača črno, 
ki ste jo brali danes? A?“

,,Ko sem opazil, da gre toliko ljudi k 
maši, sem si mislil, da bodo pač toliko da-
rovali, da ostane še dosti za sveto mašo. 
Menim, da se je nabralo gotovo šestnajst 
kron ofra, pa ostane še dosti, ako se od-



bi ga sklenile stranke glede razdelitve volilnih 
okrajev. Bodoči parlament, je dejal, ne more 
nikakor pasti na nižje stališče, 'kakor je se-
danji. Protestiral je tudi proti temu, da se 
podtika vladi zvezo s socialisti. Značilno je, 
da so Vsenemci hrupno ugovarjali, a še bolj 
značilno je, da beleži to «Slov. Narod» s 
posebno slastjo. Debata se nadaljuje.

Za baronom Banfyjem je izstopil tudi 
poslanec Eotros iz ogrske koalicije. Uteme-
ljil je svoj izstop s tem, da obstoje že dlje 
časa tehtna nesoglasja med njegovimi nazori 
in med stališčem koalicije. Začela se je toraj. 
nekdaj trdna koalicija drobiti in to ni dobro 
znamenje za njo,

Staročeška stranka bi rada od mrtvih 
vstala. Odkar so leta 1900 Mladočehi, takrat 
radikalni in demokratični, premagali Staro- 
čehe na celi črti, je postala staročeška stranka 
brezpomembna. Tupatam je našla še v 
kakšnem občinskem zboru zavetišče, sicer pa 
je iz političnega življenja skoraj popolnoma 
izginila. Ali ko je prišla mladočeška stranka 
na krmilo, je začel pojemati njen radikalizem 
in demokratizem; polagoma so se porajale 
nove stranke meščanstva, nastala je agrarna 
stranka, zlasti pa je naraščala socialna de-
mokracija. Vpliv mladočeške stranke je pešal 
od leta do leta, čimbolj se je politično pro- 
stituirala. To je povzdignilo nade Staročehov, 
ki so pač v tem času izgubili svojo najboljšo 
glavo in svojega voditelja drja. Riegerja. 
Odkar stoji na dnevnem redu volilna re-
forma, se je situacija na Češkem še bolj iz- 
premenila. Na čelu boja za splošno in enako 
volilno pravico so stali socialni demokratje. 
Mladočehi so hoteli popraviti svoj izgubljeni 
renome s tem, da so se pridružili boju. Toda 
med njimi je dosti poslancev, ki zastopajo 
pretežno kmetske okraje, agrarci pa naspro-
tujejo splošni in enaki volilni pravici. To 
spravlja dotične poslance v zadrego in sliši 
se, da nameravajo nekateri izstopiti iz mla- 
dočeškega kluba, pa se pridružili agrarni 
stranki. Zmešnjava v meščanskem taboru je 
torej precej velika in to je porodilo med 
Staročclii misel, da bi kazalo, reorganizirati 
stranko in stopiti zopet na politično polje. V 
nedeljo je bil v Pragi shod, katerega so se 
udeležili zastopniki cele dežele. Tu so revi-
dirali svoj program, pa so pokazali, da 
se niso ničesar naučili. Postavili so se zopet 
na stališče češkega državnega prava 
in zahtevajo primerno zastopstvo dežel češke 
krone v kronskem svetu in v centralnih 
oblastih. V posebni resoluciji protestirajo 
proti volilni reformi, ki je nespremenljiva s

stališča narodne enakopravnosti, državnega 
prava in avtonomije. Sploh se izrekajo proti 
splošni in enaki volilni pravici. — Mogoče, 
da zbero s takim programom konservativne 
elemente okoli sebe, ali to ne pomeni nič; 
stranka, ki se postavlja na reakcionarno sta-
lišče, obsoja dandanes sama sebe na brez- 
močnost in na smrt.

Ogrsko ministrstvo se je nekoliko iz- 
premenilo. Doslej je imel baron Fejervarv 
razven predsedstva tudi finančno ministrstvo, 
katero je sedaj oddal. Tudi domobranski mi-
nister Bihar je odstopil. Za finančnega mi-
nistra je imenovan Hegeduš, ki je že bil 
pod Ti sz o v ministrstvu; učno ministrstvo 
je prevzel Joszi, domobransko pa sekcijski 
predstojnik iz vojnega ministrstva Pap.

Med Srbijo in Avstrijo so začeli pogo-
vori zaradi trgovinskega ugovora. Srbski mi-
nister D raško vic je bil te dni na Dunaju. 
Nekaj časa je bilo videti, kakor bi se do-
seglo sporazum na temelju avstrijskih zahtev. 
Toda večina srbske skupščine je zavzela vladi 
nasprotno stališče ter je pričela z obstrukcijo. 
Vsled tega je Stojanovičevo ministrstvo 
odstopilo. Ministrski predsednik je izjavil v 
zbornici, da so avstrijski pogoji težki. Klub 
samostalnih radikalcev hoče poiskati stikov s 
staro radikalno stranko, da bi se iz obeh 
strank sestavilo novo vlado. Tudi podpred-
sednik skupštine Katic je odložil svoj man-
dat. Položaj je zelo zamotan.

Umori V Ladzkijah, o katerih smo po-
ročali v zadnji številki, imajo sedaj svoje po-
sledice. V parlamentu je bila vsled interpe-
lacije poslancev Roman čuka, Daszyn- 
skega in Brciterja nenavadno razburjena 
debata o krvavem dogodku. Na Gališkem pa 
delujejo sedaj sodnije, civilne in vojaške, 
toda nekoliko drugače, kakor bi mislil pri- 
prosti razum podložnikov. Trinajst izmed 
aretiranih kmetov je izročenih okrožnemu so-
dišču v Stanislavu, ostali so v svobodi, a 
nadaljuje se preiskavo proti njim. Zaprli pa 
so tudi pet vojakov, ki so, pri krvavem se-
stanku streljali v zrak, ali pa sploh niso iz- 
prožili puške. Oddali so jih pod eskorto gar-
nizijskemu zaporu v Stanislavu, kjer se bodo 
morali zagovarjati pred vojnim sodiščem. 
Med njimi je tudi neki kmetski sin, po imenu 
Siderak, ki je opazil med množico, 
na katero naj bi bil streljal, svo-
jega lastnega brata. Vsled tega ni iz- 
prožil puške. Zato je sedaj zaprt in pride 
pred sodišče. Vojni zakoni so čudni, ali ci-
vilno ljudstvo ne bode nikoli razumelo, da 
je zločin, ako kdo ne strelja na svojega last-

nega brata. — Iz vseh poročil pa ni posneti, 
kaj se je zgodilo s kadetom Rado, ki je 
zapovedal streljati na množico, ki je že be-
žala, kar je razvidno iz tega, da so bili vsi 
mrliči in ranjenci zadeti v hrbet. Da bi bili 
njega aretirali in obtožili, se ni slišalo. — 
Naj že izteče preiskava proti vojakom kakor 
hoče, vendar je v tem strašnem dogodku nov 
dokaz, da je neizogibno potrebna izprememba 
vojnega kazenskega zakona in kazenskega 
opravilnika, ki bije s svojimi skrivnostmi in 
skrovišči pravnemu prepričanju našega časa 
naravnost v obraz.

Srbska vladna kriza, ki je nastala 
vsled demisije Stojanovičevega mini-
strstva, še ni rešena. Poskušalo se je prido-
biti obe radikalni stranki, da skupaj sesta-
vite vlado. V ta namen je bilo več skupnih 
posvetovanj, ne da bi se bilo doseglo spo-
razum. Med obema frakcijama so velika 
nasprotja. Zmerni radikalci so predlagali, naj 
se obe stranki zdužita, mladoradikalci pa so 
samo za koalicijo. Zastopniki ene in druge 
stranke so stavili nesprejemljive zahteve. 
Tako n. pr. so zmerni radikalci zahtevali, naj 
izpremene mladi radikalci svoj program, na-
sprotno pa so stavili mladi pogoj, da tudi v 
slučaju sporazuma, voditelja zmernih Pašič 
in Pr o tič ne prideta v kombinacijo za mi-
nistrstvo. Obe frakciji se razhajata tudi v 
načelih, kakor naj se reši razna vprašanja 
kakor trgovinski ugovor, oboroževanje in 
stavbo železnic. — Vkljub temu se je kralj 
izrekel proti razpustu skupštine, pi tudi 
proti colninski vojni z Avstrijo. Videti je 
torej, kakor da je rešitev krize mogoča samo 
na temelju preosnove dosedanjega kabineta.

Danes, v torek, se naznanja, da je kralj 
Peter pozval predsednika državnega sveta, 
generala Gruiča, naj sestavi vlado. Misli se, 
da vstopijo v novo ministrstvo skoraj vsi 
udje Stojanovičevega kabineta.

Na Ruskem začenjajo volitve za gosu- 
darstvenajo dumo. Čudne volitve, katerim je 
težko najti para v zgodovini političnih ano-
malij. Priprave za volitve so sicer gotove po 
celi državi, toda izvršile se bodo volitve sarao 
v notranjih gubernijah. Na Poljskem, v bal-
tiških pokrajinah, na Kavkazu se volitve 
sploh ne vrše. Duma se bode sestala, a v 
njej bode komaj polovica poslancev! Švindl 
s to konstitucijo je torej popolnoma očiten. 
Duma je sklicana samo zato, ker francoski 
bankirji ne dajo posojila absolutistični Rusiji, 
brez posojila pa vlada ne more naprej in 
zato hoče glumiti konstitucionalno državo. 
Pa tudi, v notranjih gubernijah skrbi vlada

trga krono in dvajset vinarjev za mašo za 
pokojnega, ki je bil pač tudi kristjan.“

Ali ta pregrešek je bil v župnikovih 
očeh še večji, kakor govor na pokopališču. 
Z velikimi nemirnimi očmi je gledal kaplana, 
potem je udaril z obema rokama po mizi:

„Kaj so vam mar darovani krajcarji? 
Čegavo je darilo? Ali ne veste, da je sveto-
skrunstvo, tatvina, rop nad opravičenim žup-
nikom, ako se kdo dotakne darila?“

Sedaj bi se bil kaplan skoraj sam sme-
jal, kajti v tem oziru se je čutil nedolžnega 
in skoraj z učiteljskim glasom je dejal:

„Ali, gospod župnik, saj se vam ne 
vzame niti vinarja; mašni štipendij za po-
kojnega je vaš in ravno tako so vaši daro-
vani krajcarji. Seveda, po cerkvenem pravu 
bi bilo z darilom malo drugače.“

„Tako? Čegavo pa je darilo pri oltarju, 
ako ne župnikovo?“

„Po cerkvenem pravu pripada darilo 
duhovniku, ki mašuje, kadar se pobira dar. 
Ali jaz tega gotovo nikoli ne bodem za-
hteval, pa vam rad pustim te darovane kraj-
carje.“

„Pojdite se solit z vašim cerkvenim 
pravom, ako pripravi župnika ob njegovo 
pravico. Vi razumete o cerkvenem pravu 
toliko kakor zajec na boben. Tukaj velja 
pravica navade —“

V tem je prišla kuharica z govedino in, 
še preden je postavila krožnik na mizo, je 
začela:

„Kaj je z darilnimi krajcarji? Že ver-
jamem, da bi jih radi, da jih lahko zapijete. 
Ali veste, jaz jih potrebujem za siromake.“

„Sreča za kuharico, da ne pride noben 
siromak več do župnijskih vrat. Kajti ako 
je kuharica opazila, da je pozvonil berač, 
sploh ni odprla vrat. Ako pa se je že zgo-
dilo, da je berač lahko poprosil, se je reklo: 
„Polovico nazaj!“ In berač je dobil še le 
tedaj novčič, ako je vrnil vinar. Ali tudi za 
berača je čas denar, ne le za milijonarja in 
tako se je zgodilo, da so šli berači redno 
mimo župnišča. Da, potujoči rokodelski po-
močniki so naredili celo tajno znamenje 
tistim, ki pridejo za njimi.

Seveda, enkrat je sedel gospod župnik 
takemu malopridnežu na limanice in od ti-
stega časa noče ničesar več vedeti o tej 

sodrgi. Enkrat je imela namreč kuharica 
tolsto gos na ognjišču, ko je tako močno 
pozvonilo, kakor da je prišel sam škof. 
Kuharica ni mogla oditi od ognjišča in zato 
je šel župnik sam odpreti. Zunaj pa je stal 
zopet predrzen berač, pravi potepuh in je 
lepo poprosil za malo miloščino. Župnik 
je posegel v žep in mu je pomolil novčič. 
Že je hotel prosjak poseči po njem, rekoč: 
„Bog poplačaj 1“ Ali župnik je hitro po-
tegnil roko nazaj, pa je zagrmel: „Polovico 
nazaj!“ Kljukar je iskal po vseh žepih, a 
ni našel nikjer pol novčiča. Že je hotel 
župnik zaloputniti vrata, ali predrznež je 
vtaknil nogo za prag in je gledal s tako 
čudnimi očmi župnika, da se je ustrašil in 
mu je vendar dal novčič, rekoč: „Zato pa 
eno leto ne smeš priti.“

„O prečastiti, akoravno imam raztrgano 
suknjo, sem vendar pošten človek. Dam 
vam častno besedo, da vam vrnem pol kraj-
carja, čim ga dobim. Pretežko bi bilo za 
mojo vest, da bi vam ostal celo leto dolžan 
pol krajcarja.“

To rekoč je berač izginil z mnogimi 
pokloni.



«a uspeh reakcije. Izdala je vsem ženstvom 
ukaze, ki nalagajo predstojnikom s klasičnim 
jezuitizmom, naj ne posegajo aktivno v vo-
lilno gibanje ali da naj preprečijo nastopanje 
socialno demokratične, socialno revolucionarne, 
konstitutivno demokratične stranke in drugih 
radikalnih organizacij pri volitvah. Vrhunec 
’volilnega terorizma je pač v tem, da naj se 
na volišču naznani, kateri kandidatje ne 
smejo biti voljeni; a če bi vendar dobili ve-
čino glasov, se ima smatrati te glasove za 
¿neveljavne in se jih nima šteti. Bilo bi res 
veliko bolj enostavno, ako bi Vitte kratko- 
malo imenoval poslance. Efekt bi bil enak. 
V teh razmerah je torej razumljivo, da so 
socialni demokratje in socialni revolucionarji 
bojkotirali dumo.

Na Francoskem je popolnoma nepriča-
kovano izbruhnila ministrska kriza. Pretečeno 
sredo je bila v parlamentu debata o izva-
janju cerkvene inventure v Bsescheppe, 
kjer je pri rabukah, ki so nastale vsled agi-
tacije kaplanov, padlo človeško življenje za 
žrtev. Seja je bila dosti čudna. Ministrski 
predsednik Ro u vi er je govoril o izvajanju 
zakona glede ločitve cerkve in države, ter je 
-žel odobravanje večine, ki je sklenila, naj se 
plakatira njegov govor po deželi. Ali ko se 
je glasovalo o predlogu, naj se izreče vladi 
zaupanje, je zbornica odklonila predlog s 33 
glasovi večine. Proti predlogu so glasovali 
tudi socialisti, ki stoje seveda na stališču, da 
se izvrši zakon o ločitvi cerkve in države, a 
zahtevajo, da se postopa z obzirnostjo in 
zlasti da se ne preliva krvi. Vsled tega gla-
sovanja je dalo Rouvierovo ministrstvo 
demisijo. To torej nikakor ni bil uspeh kle-
rikalcev in nacionalistov in tudi prihodnja 
vlada bode morala biti vsekakor taka, da se 
bodte lahko upirala ob levico ter bode mo-
rala imeti izvršitev zakona o ločitvi na pro-
gramu.

Kriza je bila v začetku težavna. Najprej 
je predsednik republike Fallieres povabil 
poslanca Bourgeoisa, naj sestavi novo vlado, 
ki pa je po prvih poskusih napustil svoj 
namen. Potem je dobil Sarrien to nalogo, 
ki je skušal pridobiti radikalno večino, pa 
tudi nekaj zmernih elementov. Med drugimi 
se je obrnil do socialista Buanda. ki je ob-
ljubil, da vstopi v kabinet, ako mu bode 
tudi Clemenceau član; ta je bil pri-
pravljen, ako dobi ministrstvo za notranje za-
deve. Temu je ugovarjal zlasti Poincarre. 
ki je zahteval, naj dobi C le m enceau vojni 
resor. Po najnovejših vesteh je Clemenceau 
vendar zmagal in novo ministrstvo bode se-

„Častna beseda, poštenje, vest — pojdi, 
pojdi!“ si je mislil župnik.

Ali štiri tedne pozneje je prišel s pošte 
iz štiri ure oddaljenega mesta, kajti v Gos- 
pojni ni bilo pošte, poseben sel z velikim 
denarnim pismom, zapečatenim s petimi ve-
likimi, rdečimi pečati. Z moško roko za-
pisan je bil na zavitku celi lepi naslov go-
spoda župnika in bilo je videti, da je 
pripadal pošiljatelj boljšim slojem. Po de-
belosti pisma je bilo soditi, da je vsebina 
bogata. Z velikimi očmi, kakor da je vse- 
učiliški dijak in kakor da je že 25. v me-
secu, je zijal župnik na pismo v poštarjevih 
rokah.

„Krono šestdeset vinarjev dobim za 
posla, pa porto je dve kroni dvaintrideset.“

Z ozirom na debelost pisma je župnik 
plačal, akoravno s težkim srcem. Pošiljatelj 
'bi bil lahko plačal vsaj porto!

Sel je komaj izginil s svojim plačilom, 
ko je župnik že prerezal pismo, pazno, da 
ne poškoduje kakega bankovca ali kake 
obligacije. Vsebina je morala biti vsekakor 
črnogo vredna, kajti prvo je bil prazen pa-
pir, drugo tudi, ravno tako tretje, četrto. 

stavljeno tako: Predsedništvo in pravosodje 
Sarrien, zunanje zadeve Bourgeis, vojna 
Etienne, mornarica Thomson, finance 
P o incarré, pouk in bogočastje Briand, 
poljedelstvo Ruan, javna dela G ai 11 aux, 
trgovina Barthou, kolonije Hubert. Gail- 
laux in Barthou sta zmerna republikanca.

Osiednji odbor socialistične zveze je v 
nedeljo sklenil na predlog Va i 11 an ta izreči, 
da se je Briand s tem, da je vstopil v 
meščansko ministrstvo, sam izključil iz soci-
alistične stranke.

Maročanska konferenca v Algecirasu, 
ki je že postala nevarna za svetovni mir, se 
je zadnji čas zopet obrnila na bolje. Najbolj 
preporna točka je bilo vprašanje, kako ure-
diti policijo v Maroku. Francozi so zahtevali, 
naj se to prepusti Franciji in Španiji; temu 
pa so ugovarjali Nemci. Pretečeni teden je po-
dal avstrijski zastopnik grof Welseršheimb 
predlog, naj v nekih določenih krajih zapo-
vedujejo francoski, v drugih pa španski 
častniki policajne čete; v kakšni luki pa naj 
ima višji častnik kake tretje, nevtralne 
države vrhovno zapovedništvo. Kakor se 
kaže, bode ta predlog v glavnih črtah 
sprejet. Sedaj se prepira konferena o bančnem 
vprašanju.

Socialni pregled.
Mizarji, pozor! Iz Inomosta (Insbruk) 

smo sprejeli od tamošnjih mizarjev sledečo 
pismo: «Inomost, meseca marca 1906. Ce-
njeni sodrugi! Že več let sem stopajo tukaj 
cene živil in stanovanj tako, da ne moremo 
izhajati z našimi sedanjimi plačami, ker zdav-
naj ne odgovarjajo že neznosni draginji, ki 
vlada tukaj. Pripravljamo se ravnokar na to, 
da se naše plače vsaj deloma tako uredi, da 
bodo vsaj približno odgovarjale tukajšnim 
razmeram. Da se nam to olajša, obračamo 
se do Vas s prošnjo, da opustite vsako po-
tovanje v Inomost. Vsekakor naj se opozori 
sodruge, da je v Inomostu vsako popraše- 
-vanje za delo po delavnicah strogo prepo-
vedano. Vsakdo, ki bi morebiti slučajno pri- 
popotoval v Inomost, naj se zglasi pri pod- 
pisamem. V nadi, da naši želji po možnosti 
vstrežete, beležimo s socialnim pozdravom, 
za agitacijski komite Anton Sfihs, Maximilian- 
strasse št. 7. II. nadstropje.

Objavljamo to pismo, ker vemo, da po-
tuje vsako pomlad mnogo slovenskih mizar-
jev v Tirolsko. Opozarjamo vse tovariše, naj 
nihče ne gre v Inomost, dokler ne bo gi-

Končno je imel v rokah pismo, v pismu pa 
— nov novcat krajcar. Pismo pa je glasilo:

„Prečastiti gospod!
Blagovolite odpustiti, da sem moral to-

liko časa ostati Vaš dolžnik. Nisem sam 
kriv, da tako dolgo nisem našel tako uma-
zanega človeka, ki bi dal ubogemu potniku 
pol novčiča miloščine. Šele danes mi je 
pomagal prošt v Mattighoffnu, da Vam 
lahko povrnem častni dolg.

Sprejmite, prečastiti gospod, še enkrat 
mojo najiskrenejšo zahvalo in ohranite me 
v dobrem spominu, dokler se ne povrnem.

Josip pl. Jarošin, 
ponesrečen turist.

V Mattighoffnu, 16. julija 1865.“
Nad tako hudobijo se je celo svet mož 

lahko razjezil. Topot je pošteno psoval, 
dobri, za poslovo plačo in za porto ogolju-
fani gospod župnik. Celo iz Mattighoffna, 
torej iz tuje dežele je poslal potepuh pismo, 
da je bilo le treba plačati visoko poštnino. 
Da je prav slabih ljudi na svetu, je že davno 
vedel, a da je kje tako hudoben človek, ne 
bi bil nikoli mislil. 

banje tamošnjih mizarjev končano, kar zopet 
pravočasno naznanimo.

Krajna skupina zveze lesnih delavcev 
avstrijskih v Ljubljani.

Društvene vesti.
Podružnica zveze lesnih delavcev v 

Opatiji nam piše: Bivši član naše podružnice 
Matio Lovko iz Sv. Ivana pri Trstu, s knji-
žico št. 60 855, je 1. marca odšel iz Opatije,, 
ne da bi bil podružnici naznanil svoj odhod. 
Da se ga bodo delavci, s katerimi bi utegnil 
priti v dotiko, varovali, moramo naznaniti, 
da je oškodoval našo podružnico za 100 K 
gotovega denarja in za eno knjigo iz knjiž-
nice, več sodrugov pa tudi za razne zneske.

Društvo „Ljudski oder“ v Trstu na-
znanja, da se vrši v soboto dne 31. t. m. oh 
pol 9. uri zvečer v delavskem domu I. nad. 
občni zbor s sledečim dnevnim redom:. 
1. Čitanje in odobrenje zapisnika zadnjega 
(ustanovnega) občnega zbora. 2. Poročilo od-
bora. 3. Predlogi in nasveti. 4. Raznoterosti. 
Odbor si pridrži pravico, dostaviti ali preme- 
niti kakšno točko dnevnega reda. Vsi člani 
in prijatelji našega društva naj se v polnem 
številu odzovejo temu vabilu, kajti tako 
poročilo, kakor tudi debata, ki pri tem na-
stane, bode zelo zanimiva.

Domače stvari.
Za zaupni shod liberalne stranke po-

daja «Slovenski Narod» razne predloge v 
dolgi seriji člankov, ki pa pohajajo vsi iz 
enega peresa, tako da je prišlo doslej — 
ako odračunamo nekaj člankov v «Gorenjcu» 
— samo eno mnenje v javnost. To mnenje 
pa je morda liberalno v strankarskem po-
menu, svobodomiselno pa nikakor ni. Pisa-
telju, ki ga ni težko uganiti, n. pr. nič ne 
diši splošna in enaka volilna pravica. Glede 
vladnega načrta volilne reforme se izraža 
le površno. Očita ji, da ni pravična Slo-
vanom, ali kako bodo glasovali liberalni po-
slanci, tega ne pove direktno. Vendar se 
čita med vrsticami, da bi avtor še konce- 
diral splošno in enako volilno pravico za 
državni zbor, nikakor pa ne za deželni zbor 
in občinske zastope. Med temi korporacijami: 
vidi namreč velikansko razliko, pa trdi, da v 
deželnih in občinskih zborih nima vse pre-
bivalstvo enakega interesa, kakor v državnem

Od tega dne so se izogibali vsi berači 
farovških vrat, ker bi bili morali slišati be-
sede, ki so bile namenjene poštenemu po-
tepuhu. In križali so se sedaj pred žup-
niščem namesto pred cerkvijo.

Ako je takrat bliskalo in grmelo, je 
sedaj padala toča nad kaplanom, da je celo 
župniku zaprlo, sapo.

Toda sedaj je imel tudi kaplan že do-
sti. Župnika je moral doslušati, to je bila 
njegova duhovniška dolžnost, ki mu je na-
lagala, izpoznati v predpostavljenem župniku 
božjega namestnika. Ali da bi ga zmerjala, 
kuharica, ki je kradla darilo, kakor šolskega 
otroka, vendar ni moral trpeti. Ne da bi 
bil zavžil kaj druzega, kaker nekoliko žlic 
juhe, je odšel iz neprijazne jedilne.

Šel je v svojo sobo, a tudi v tem mrač-
nem kotu se mu ni povrnilo ravnotežje 
njegove tresoče se duše. Torej ven na 
solnce!

In sedaj je dobil župnik sam svoj 
delež.

„Prav se vam godi, kei ste predober s 
tem mlečnozobnežem. Sedaj imate! Cela 
fara je kakor med za kaplana. Ali ne opa- 



kajti deželni parlament in občinski zastopi 
imajo pretežno gospodarski značaj. V tem se 
izraža staro liberalno mišljenje, ki je ravno 
tako reakcionarno, kakor klerikalni nazori. 
Ali če se gospodje liberalci ne bodo hoteli 
naučiti nič novega, tedaj tudi z novim pio- 
gran.om ne pridejo daleč. Gospodarskih in-
teresov nimajo samo posedujoči sloji, temveč 
tudi delavci in tudi oni imajo pravico, da 
jih zaslopajo. Kar govori liberalni avtor o 
dokladah, velja ravnotoliko, kolikor poglavje 
o indirektnih davkih; fiksija, da plačuje take 
reči tisti, ki odnese denar v davčni urad, je 
že davno razdružena in kdorkoli se količkaj 
zanima za vprašanje javnega življenja, 'mu 
je danes znano, daje tisti, ki plačuje indi-
rektne davke, doklade i. t. d., samo nabiralec 
denarja, ne pa faktični plačnik. Kakor indi-
rektne davke, tako se zvali tudi doklade na 
konsummte, na stanarje, le da se priznava 
hišnim posestnikom i. t. d. za to posebne pra-
vice. pravim plačevalcem pa ne, Interesi, ki 
jih imajo reševati deželni zbori in občinski 
zastopi , so za vse deželane in Občinarje 
enaki, še lahko bi se reklo, da so za nižje 

sloje večji, kakor za višje. Delavci ne plaču-
jejo samo državnih direktnih in indirektnih 
davkov, pa krvnega davka, temveč indirektno 
tudi deželne in občinske doklade. S svojim 
delom ne vstvarjajo samo državnega bogastva, 
temveč tudi deželno in občinsko, vrhutega 
pa tudi privatno bogastvo, iz katerega izva-
jajo eksplcatorji posebne pravice zase. De-
lavci so v deželi in v občini ravno tako 
opravičeni, zahtevati splošno in enako vo-
lilno pravico, kakor v državi. Vendar je 
čisto prav, da ponujajo liberalci še pred 
svojim shodom doslej brezpravnemu ljudstvu 
samo surogat volilne pravice v podobi novih 
kurij. To bode vsaj jasno in nam je popol-
noma všeč. Delavstvo bode izpoznalo, da 
tudi v deželi in v občini ne pride do svoje 
pravice, ako si je ne pribori in tisti, ki danes 
še čakajo, bodo izpoznali, da se ne doseže 
ničesar brez moči. Saj »je še dosti delavcev, 
ki potrebujejo tega nauka in ki se ne bodo 
organizirali, dokler se ne prepričajo o ab-
solutni potrebi boja in organizacije. Ako bi 
nam nasprotniki poklonili volilno pravico, bi 
bilo to veliko manj vredno, kakor če si jo 
delavci pribore, pa naj je tudi treba več 
časa za to. Da pa si jo bodo priborih, bodo 
liberalci že še izvedeli.

Predavanja v Trstu. Kakor smo že zad-
njič omenili, predava dne 17., 18. in 19. t. m. 
zdravnik iz Gorice g. dr. Ernest Dereani v 

zujete, da hodijo ljudje mnogo rajši k njemu 
na pridigo, kakor k vam? In kako se je s 
komedijo na pokopališču zopet priliznil lju-
dem ! — E, moj Bog! Da sem jaz župnik, 
še danes bi stante pede pisala škofu. Ali 
vi se ne upate, bojite se kaplana. Da, le 
dajte si darilne krajcarje — naenkrat je bil 
njen glas miren; pokazala je skozi okno na 
kaplana, ki je šel v cerkev, — „glejte, no-
rec hiti zopet v cerkev, pa naju zatoži oba 
pri gospodu Bogu!11 S tem dovtipom je 
bila nevihta končana. Župniku je šlo jedilo 
v tek, kuharica pa je sedla na mesto no-
rega kaplana in je jedla njegov delež.

Ali kaplan ni v cerkvi nikogar zatožil 
bogu, temveč je rnolil za mir svojega srca. 
In ko je šel iz cerkve v šolo pa se mu je 
iz jasnih otroških oči nasmejalo čisto modro 
nebo, je pozabil na nevihto. Po šoli se je 
vrnil čez pokopališče in ko je uzrl sveži 
Mihov grob, ga je bilo sram, da je bil prej 
tako razburjen. Enostavni hlapec je še v 
smrti odpustil svojemu morilcu, on pa je 
bil že zaradi nekaterih neprijaznih besed 
tako nepotrpežljiv! Ne, to se ne sme več 
zgoditi. Rajši trpeti krivico pa se jeziti 
nad njo. _________ Dalje prih. ■ 

«Ljudskem odru» (delavski dom II. nadstropje) 
o sledečih predmetih: 17. marca ob */49. 
zvečer: Kako si ohranimo oči dobre in 
zdrave? — 18. marca ob 4. popoldan: Higiena 
spolnega življenja za moške. — 19. marca ob 
4. popoldan: Prva pomoč v slučaju nesreče 
nezgode ali nenadne bolezni. — Dne 24., 25. 
in 26. marca predava sodrug Anton Kristan 
iz Idrije o socializmu.

Predavanje v Ljubljani. Društvo «Aka-
demija» priredi v soboto. 17. t. m. ob 8. uri 
zvečer v «Mestnem demu» predavanje. Go-
voril bode g. dr. Novak o «zakonskem pravu 
pri nas in drugod». Ta predmet je ravno 
sedaj jako aktualen in tembolj zanimiv, ker 
mjejo klerikalci proti nameravani in prepo-
trebni reformi zakona največ z lažmi in z 
obrekovanjem. Našim sodrugom priporočamo, 
naj obiščejo to predavanje.

Katoliška akcija proti reformi zakona. 
Silno so se razkoračili naši klerikalci; tako 
strastno agitirajo proti nameravani reformi 
zakena, kakor da bi bil od tega odvisen ob-
stanek katoliške cerkve. Da jim je vsako 
sredstvo prav, ni treba šele povedati; to je 
bilo pri klerikalcih vedno tako. Začeli so 
najprej z nabiranjem podpisov. Ta fehtarija 
je sicer popolnoma brezmiselna, ker se tu ne 
vpraša, kdo je za dosedanje določbe; re-
forma zakona je potrebna stvar, čim 
je res večje število takih, ki čutijo do-
sedanje določbe kot neznosno breme. Ven-
dar pa je dobro povedati, da postopajo 
mnogi katoliški nabiralci podpisov naravnost 
goljufivo. Posebno mnogo pritožb nam je 
prišlo iz tobačne tovarne, z Viča, z Gline, 
pa tudi iz mesta samega in iz raznih krajev 
po deželi. Na mnogih polah se bode našlo 
vse polno «podpisov», napisanih ženo roko; 
nabiralci kar sami podpisujejo, ali pa si dajo 
od posameznika napisati kar vse prebivalce 
ene hiše. Pogostoma se ljudem sploh ne 
pove, kaj naj podpišejo; govoriči se kaj o 
«dobrodelnih namenih», ali pa si izmislijo 
priganjači kaj druzega.

V lažeh prekašajo klerikalci topot sami 
sebe. Ako bi jim bilo kaj verjeti, bi b;la 
nameravana reforma take grozna, da bi po-
stala iz Avstrije prava Sodoma in Gomora, 
kakor bi jo državni zbor sprejel.

V nedeljo je pobožna družba priredila 
poseben «protesten shod» v hotelu Union. 
Na vsak način je bil to zanimiv shod. Skli-
can je - bil samo za ženske. To je sicer ne-
kaj, česar avstrijski zborovalni zakon ne 
pozna. Toda mi ne bodemo nasprotovali, 
ako bode vlada poslej zborovalne določbe 
bolj liberalno tolmačila, kakor doslej, le da 
hodemo zahtevali enako pravico za vse. Ako 
se nam zljubi prihodnjič sklicati shod samo 
za socialne demokrate ali pa samo za 301etne 
moške, pa ga bode morala vlada ravno tako 
vzeti na znanje, kajti protekcij za eno stranko 
ne bodemo trpeli na noben način. Zanimivo 
pa je, da so imeli na ta izključno ženski 
shod vendar taki moški pristop, ki so bili 
klerikalcem všeč, v tem ko se niti nekleri- 
kalnim časniškim poročevalcem ni dovolilo 
vstopa. Vsled tega tudi «Slovenec» lahko 
pisari brez kontrole. Pozabil je le, da se je 
število udeležencev vendar lahko kontroliralo, 
kajti nekje so morale katoličanke vendar 
notri in pa ven. Da krščansko trobilo ude-
ležbo na svojih shodih vedno strašno preti-
rava, je že stara stvar; ali pa je bilo v 
«Unionu» 3000 udeleženk, je le predebela 
laž. Seveda objavlja «Slovenec» svoje poro-
čilo na prvem mestu, kot uvodni članek. 
Kadar imajo naši klerikalci kje kak shodek, 
jim je to vselej svetovno važna stvar. Ali 
človek se o tem sprijazni, kajti cela stvar je 
sila humoristična. Na klerikalnih sestankih 
se pove vselej kako neumnost; ali tu se ni 
govorilo sploh nič druzega, kakor same ne-
umnosti. Govorilo je najprvo nekaj žensk, 
potem pa sta prodajala dr. Schweitzer in 
pa dr. Šušteršič svoje modrosti. 
Schweitzer je od nekdaj sila pust govor-
nik in niti s frazami, ki jih nabere, ne ve 
kaj početi. Šušteršič pa tudi ni ravno

Demosten in kar je v nedeljo klobasal, je- 
bilo že tako, da bi bile morale miši cviliti, 
ako jih je kaj v «Unionu». Polemizirati z 
«argumenti» teh ljudi se res, kakor pravi 
arhivar v don Cezarju, ne splača. To je bilo 
pridušavanje, da se je vse kadilo. In sveto 
jezo so prodajali, kakor da živimo v časih 
starega testamenta. «Zakon je zakrament!» 
je zaklicala neka dama. Zakrament — zakaj 
pa ne? Kdo pa vam brani? Nameravana 
reforma vendar nikomur ne prepoveduje, iti 
v cerkev, ako hoče. «Me, ki smo neomožene,. 
tudi lahko govorimo, ker ima vsaka pravico, 
omožiti se.» Seveda, seveda; ali’ vam morda 
tisti rdečkarji, nad katerimi ste se tolika 
znašali, branijo? Možite se! V tem vas tudf 
reforma ne bode ovirala. Ce Vas niso nala-
gali, bi morale vedeli, da Vam to reforma, 
celo olajša. «Na Francoskem se vidi, kam- 
taki zakoni vodijo; tam so samomori, tam 
je prostitucija.» A/jej, jej. Tega pa v Av-
striji ni? Čitajte vendar statistiko samo-
morov! Pojdite po ljubi katoliški Avstriji,, 
kamor hočete, oglejte se, pa nam potem 
povejte, kje ni prostitucije. Pogledate lahka 
tudi v različne farovže! Cenjene dame, na-
meravana reforma ravno omeji prostitucijo,, 
ker omogoči marsikateri ženi možitev, kateri 
je danes prepovedana, pa se vsled tega pro-
stituirá. In samomori? Človek, ki mu branite 
srečo, pojde prej v vodo, kakor tisti, ki jo 
lahko najde. Vsa ta ogorčenost je bila ve-
činoma smešna. Civilni zakon obstoji že da-
nes in taki zakoni so navadno srečnejši, ka-
kor marsikateri, ki jih je zvezal zakrament, 
pa jih po sili drži skupaj. Ljubezni, cenjene 
dame, ne vstvari noben zakrament in zve-
stobe tudi ne. — Ce pa se je neka govor-
nica povzpela do trditve, da je krščanstvo 
vrnilo ženi svobodo, je pa to že tako po- 
brkanje pojmov, da obvzame človeka žalost.. 
Krščanstvo? Tisto krščanstvo, ki zahteva da 
«mulier taceat in ecclesia», ki zahteva, da. 
bodi ženil možu poslušna? Tisto krščanstvo, 
ki se je prepiralo, ali ima žena dušo? Ali 
res ne veste ničesar o ženi pri starih Grkih, 
pri poganskih Slovanih i. t. d. Saj ni razven 
krščanstva samo islam s haremom na svetu! 

.— Reforma zakona je nameravana še veliko 
beli v interesu žene, kakor v interesu moža. 
— Kar pa se tiče otrok — ne bojte sel 
Zdi se nam, da družina, kjer se gledata mož 
in žena kakor pes in mačka, pa se zmerjata, 
preklinjata in pretepata, tudi ni najboljše 
vzgojevališče za otroke. Sicer pa — kaj je 
s tistimi otroci, ki imajo mater, očeta pa ner. 
ker je oče — svet mož? To bi bila nujnejša 
skrb.

Grozna nesreča v rudniku.
Zopet se je zgodila nesreča, ki osvet-

ljuje s krvavo zarjo kapitalistični red, ta red, 
ki ga branijo mogotci s topovi in z bajoneti, 
ki ga blagoslavljajo popi in ki pravijo, da ga 
je uredil bog. Več kakor 1200 delavcev je 
poginilo, ker je v dobi kapitalizma profit več 
vreden, kakor življenje ljudi, ker je delavec 
samo orožje v rokah brezvestnih, nenasitnih 
izkoriščevalcev.

Strašne katastrofe v courridrskih rudnikih 
na Francoskem ni prištevati tistim nesrečam, 
ki zadenejo ljudstvo, ne da bi se jih moglo 
preprečiti. Tehnika in znanost je že toliko 
napredovala, da se nesreče v rudnikih skoro 
vedno lahko prepreči in kadar pride poro-
čilo o tako ogromni katastrofi, je že opravičen 
sum, da se je zgodil zločin. A vesti s Fran-
coskega že danes izključujejo vsako drugo 
mogočnost. Delavci in uradniki so slu-
tili nev a rnost in so se branili, a pri-
sililo se jih je, da so šli na delo.

Grozovit prizor se je odigral, ki ga pač 
ne more opisati človeško pero in ga ne na-
slika noben čopič v popolni strahoti. Kdo se 
ne spominja na Aškerčevo pesem o premogu, 
na Zolov «Germinal», v katerem je opisana 
katastrofa v rovih? A kaj je vse to spričo 



grozovite resnice, spričo strašnega požara, ki 
meče plamen iz vseh lukenj, spričo pokanja 
tramov, spričo strupenih plinov? Kaj vse 
spričo neštetih žensk in otrok, ki tekajo v 
blaznem obupu okrog pa plakajo in prosijo, 
naj se reši, naj se pomaga, a nihče rie more 
pomagati, nihče ne more rešiti?

Prva vest, ki Je Prišla iz Lensih še ni 
dala slutiti, kako velika je nesreča. V soboto 
je prišel prvi brzojav v Pariz, ki je naznanil: 
v roveh pri Corrieresu so eksplodirali plini* 
vsled česar je več ljudi izgubilo življenje. 
Drugi brzojav ministrstvu je že naznanjal, da 
je popolnoma nemogoče, preceniti število po-
nesrečencev. Zjutraj je šlo 1500 delavcev v 
jame. «Upa se, da se največjemu delu po-
sreči, rešiti se skozi stranske izhode.» Temu 
upanju menda tisti, ki so brzojavljali, sami 
niso verjeli. «Vzrok nesreče je neznan.» Tri 
jame so izpremenjene v morje plamenov. 
Ogenj izbija skozi vse vhode rovov. Sledeča 
brzojavka iz Douaia je prinesla nekoliko to-
lažbe, ali pobila je še več upov:

«Vsled eksplozije plinov, kateri se pri-
pisuje katastrofa v roveh IV. in XI. v courri- 
erskih jamah, so bili najprvo odtrgani vsi 
trami, ki so podpirali rovske hodnike, vsled 
česar so se rovi na mnogih mestih podrli. 
Poskuša se, izprazniti rov III., da se prinese 
pomoč delavcem, ki so v nevarnosti. Opoldan 
se je spravilo enega samega ranjenca na dan; 
pozneje se je spravilo iz rova XI 120 živih 
ljudi na dan. ki so splezali na tesarsko stavbo, 
kjer so čakali na pomoč. Groza in obup 
prebivalstva sta tako velika, da ga ni mogoče 
opisati.»

Prihodnje poročilo je bilo že jasnejše: 
Lens, 10. marca: «Ogenj se je vnel že 
pred nekaterimi dnevi v rovu III in 
je povzročil eksplozijo plinov. Razventegaje 
zadela katastrofa rov II in rov IV. D vi gaj o či 
se plini ovirajo vsak pristop; poma-
gati se vsled lega ne more. Ob vhodih jam 
se odigravajo prizori, ki trgaja srce človeku.»

Pravi se. da je nad 1000 delavcev iz-
gubilo življenje, kar pa ni gotovo, čeravno 
se doslej iz omenjenih treh jam še ni spra-
vilo nobenega rudarja na dan. V rovu IV je 
rešilno delo sila težko, ker je jama vsled 
eksplozije poškodovana in se vozne košare 
ne more spustiti do tal.

Lens, 10. marca ob poi6. zvečer. «Sedaj 
je konstatirano, da je šlo danes v Courieresu 
1795 rudarjev v jame; 591 jih je zapustilo 
rove, manjka jih torej 1201. Misli se, da je 
vsaka rešitev nemogoča.»

* ^4 *

Izginilo je pač vsako upanje, da bi se 
moglo iz gorečega morja v jamah še koga 
rešiti. Natančnega števila žrtev še ni mogoče 
določiti, vsekakor dosega 1200, rudarji raču-
najo celo do 1400 usmrčenih delavcev. Vsled 
velikanske nevarnosti se je moralo ustaviti 
vsako reševanje. Prvi inženerji. in delavci, ki 
so poskušali reševati, so morali dati kmalu 
znamenje, naj se jih potegne na dan; neka-
teri so plačali svoj poskus z življenjem. Misli 
se, da bode komaj tekom meseca mogoče, 
spraviti vse mrliče na dan.

Pogreb prvih žrtev je bil v torek ob 11. 
uri dopoldan ob ogromni udeležbi.

Prebivalstvo je v strašni bedi. V celi 
veliki vasi ni skoro hiše brez mrliča. Malo 
število rešenih rudarjev je skoro vseskozi več 
ali manj poškodovano. Ogromna nesreča pa 
si je izbrala svoje žrtve tudi med zaostalimi. 
Mnogo ljudi, ki so izgubili pri katastrofi ro-
jake, je zblaznelo. Neka žena, po imenu Me- 
ricourt je izgubila vseh svojih sedem sinov. 
Delavec Glin je izgubil tri brate, pet svakov, 
štiri nečake in zeta. V Lensu je neka žena 
izgubila moža in pet sinov.

Neki delavec se je petkrat spustil v jamo 
m vselej je pripeljal nekoliko ranjenih in 
mrtvih seboj. Ko je šel šestič v rov, se ni 
več povrnil. Neki paznik je šel v jamo iskat 
3yojega sina. Našel ga je mrtvega, strupeni 
Pbni pa so ubili tudi njega.

Za popravek rovov bode treba najbrže 
celo leto. Prezračen^ doslej ni imelo uspehi. 
Zato so sklenili inženerji, hermetično zapreti 
rove III., IV. in IX, rov II. pa naj služi kot 
zračna sesalka. Kar se tiče škode, je ogromna ; 
doslej je ni mogoče oceniti. Tako se maščuje 
nenasitna želja za profitom tudi nad izkori-
ščevalci samimi.

Najnovejše vesta.
Pariz, 1 3. marca. Novo francosko mi-

nistrstvo je sestavljeno. Predsedništvo in 
pravosodje ima Sarrien; notranje zadeve 
Clemenceau; zunanje zadeve Bourgeoi s ; 
vojno Eti e m e; mornarico Thompson; uk 
in bogočastje Briand; trgovino Doumer- 
gue; javna dela Barthou; poljedelstvo 
Ruau: finance Poincare; kolonije Ley- 
g u e s. — Sarrien, Bourgeois in Ruau so ra-
dikalci, Clemenceau in Doumergue socialna 
radikalca, Briand je socialist, ostali ministri 
so udje republikanske demokratične levice. 
Državnimi podtajniki so imenovani Sarraut 
za notranje zadeve, Dujardin-Beaumetz 
za umetnost in Berard za pošto in brzojav.

Bsograd, 13. marca. Uradno glasilo ob- 
j a vij a naredbo finančnega ministrstva, uprav- 
ljeno vsem colninskim uradom glede avto-
nomnega colninskega tarifa, ki je uveljavljen 
s 16. svečanom po starem koledarju. — V 
krogih poslancev vladne stranke se priporoča, 
naj se v Avstriji sploh ne sklene trgovin-
skega provizorija, temveč naj se vodi obrav-
nave glede trgovinskega ugovora brez provi-
zorija. Skupštino pa naj se odgodi do konca 
aprila.

V opozicionalnih krogih vlada mnenje, 
da se je kombinacija z Gruičevim mini-
strstvom razbila. V vladnih krogih pa za-
trjujejo, da je Gruičev kabinet že sestavljen, 
samo vojni portfelj še ni oddan. Gruič pre-
vzame baje predsedništvo in zunanje zadeve.

Lens, 14. marca. Včeraj je bil pogreb 
tistih žrtev rudniške katastrofe v Courrieresu, 
ki se jih ni moglo izpoznati. Pogreba so se 
udeležili zastopnik predsednika republike, mi-
nister za notranje zadeve Dubief, zastopniki 
ministrskega predsednika iu drugih ministrov, 
več senatorjev in poslancev, zastopniki civil-
nih in vojaških oblastij in velika množica. 
Oddelek ženijske čete je izkazal pri pogrebu 
vojaško počast. Nad grobom je govoril ar- 
raški škof in minister Dubief. Poslednji je 
obljubil udovam in sirotam državno pomoč 
ter je hvalil reševalne oddelke, Govorila sta 
tudi poslanca Lamendin in Sel les. ki sta 
ostro prijemala podjetniško družbo. Culo se 
je burne glasove iz množice: «Dol s kapita-
listi!» in «dol z morilci!»

Velikansko senzacijo provzroča izjava 
jamskega nadzornika Možina, ki je včeraj 
rekel, da je že pred tremi tedni po-
slal prefektu poročilo, v katerem je 
opozarjal na dušeči in soparni zrak 
v courierskih jamah. Na njegovo za-
čudenje pa do današnjega dneva sploh ni 
dobil odgovora.

Ko se je to izvedelo, so tudi inženerji 
izjavili, da so že pred daljšim časom opo-
zarjali ravnateljstvo, naj zapre^rov III, da se 
more omejiti požar, ki je tam nastal in da 
se prepreči razširjenje ognja po drugih roveh. 
Ravnatelj pa je to odklonil. Sliši se, da 
prideta zaradi tega ravnatelj in prefekt pred 
sodišče.

Dopisi.
Trst. Ko to pišem, začenjajo v Trstu 

volitve v mostni svet in deželni zbor tržaški. 
Pri teh volitvah se bije veliki boj v III. raz-
redu med dosedanjo vladajočo ital, stranko 
in med socialno demokracijo. Le-ta dela 
našim psevdoliberalcem preglavice. Za tako- 

zvano «Ljudsko stranko» in druge v trenutku 
improvizirane stranke se italijanski liberalci, 
kakor se vidi, ne zmenijo. Kako izidejo vo-
litve, bodemo videli; soc. dem. stranka ima 
veliko upanja, čeprav se od vseh strani hoče 
preprečiti, da bi ne prišla od te stranke v 
mestni svet kontrola nad dosedanjim izko-
riščanjem občine od strani gospodovalne 
stranke. Kako izidejo te volitve, je torej 
vprašanje; zanimiv pa je boj, ki pričenja, 
kakor nekaka predigra velikemu boju, za ka-
terega se vse stranke pridno pripravljajo, in 
ki se bije pri prihodnjih političnih volitvah po 
uvedbi splošne volilne pravice. To potijuje tudi 
dejstvo, da se udeležuje sedanjega boja v 
tretjem razredu tudi slov. nar. stranka, ki si 
pa ne postavlja svojih kandidatov, pač pa 
sklicuje shode volilcev III. razreda — svoje 
pristaše —. da se ž njimi pogovarjajo o sta-
lišču, ki naj ga v tem boju zavzame. Ako 
si malo ogledamo, kaj se sklepa na takih 
shodih slov. nar. stranke, in če zapazujemo 
agitacijo, ki jo je ta stranka pričela po oko-
lici za sedanje mestne volitve, ravnotako pa 
agitacijo, ki jo vodijo druge stranke, moramo 
trditi, da se vse pripravlja na bodoče poli-
tične volitve.

Slovenska narodna stranka je pričela iz- 
izbirati po okolici zaupnike ter. jih vabiti v 
mesto na tajne zaupniške seje — kar se 
druga leta za mestne volitve ni delalo. Iz 
gotovih virov smo izvedeli, da se hočejo po 
okolici še naprej tako utrditi, da si zagotove 
zmago za državne volitve. Na prej omenje-
nih shodih noče zavzeti nikakega stališča v 
prilog eni ali drugi stranki, nastopajoči v III. 
razredu mestnih volitev, najbrž iz razloga, 
ker se hoče pri političnih volitvah gotovo 
združiti s katero novih strank, ki so se sedaj 
pokazale na dan, da pridobe kak mandat v 
kakšnem mestnem okraju, kjer so tržaški Slo-
venci uplivni. Vzemimo še gnjusno, izziva-
jočo propagando ital, liberalne stranke, ki jo 
je pričela proti soc. dem. stranki. Oglejmo 
si tudi taktiko novih improviziranih strank, 
ki imajo edini namen, delovati proti socialni 
demokraciji ter oglejmo si se nova — do 
sedaj še nikdar ne rabljiva volilna bojna 
sredstva in prišli bomo do zaključka, da se 
od vseh strani deluje na to, da se prepreči 
pri prihodnjih državnozborskih volitvah vspeh 
soc. dem. stranke. Sicer pravijo vsi, da ho-
čejo škodovati ital, vladajoči stranki, v res-
nici pa se le škoduje in se hoče škodovati 
socialistični stranki.

Uverjeni pa smemo biti, da se vse te 
zapreke, ki se jih stavi na pot naši stranki, 
gotovo izjalove. Če se že ne posreči, poslati 
nam v mestni svet tržaški par svetnikov, se 
nam bode gotovo posrečilo, poslati v državni 
zbor kakega mestnega poslanca.

Imamo preveliko zaupanje v naše so- 
druge, ki načelujejo temu gibanju, da bi 
imeli dvomiti o tem. Tega pa še ne moremo 
reči slov, skupini socialistične stranke v Trst u, 
katero tvorijo žal le ljudje preveč odvisni in 
preveč zadržanih v svojih poslih, ln vendar 
si bodo morali kmalu naložiti na rame tudi 
oni breme agitacije v nekaterih predmetih in 
po okolici, da se razširi zanimanje za .social n e 
ideje, da se pridobi novih svežih pristašev, 
ter da se ustanovi pol. organizacije.

Ako se pusti 'okolico in nekatera pred-
mestja v mirnem spanju pravičnega, ostane 
vse pri starem, in mi ne bomo mogli nikdar 
pokazati vspehov tam, kjer bi jih lahko naj-
več dosegli.

Treba je, ’ da se tudi v našem taboru, 
prične oživljati, kar je zaostalo. Sicer imamo 
še precej mesecev do političnih volitev, toda 
čas hiti, in kdor mu ne sledi, ostane osam-
ljen. Treba pričeti, in ložje nam bode po-
tem nadaljevati. Ge se pa ne začne v kratkem, 
preteče čas. Na delo torej, da ne bode pre-
pozno. Ris.

Trbovlje. Ko je bila zadnja stavka v 
Trbovljah končana, se je družba popovskih 
podrepnikov v podpornem društvu bahala.



češ: Zmagali smo! Takrat je bila tam velika 
ošabnost, pameti pa grozovito malo. Kdo je 
zmagal, kako, kdo je bil premagan — s tem 
si nihče ni belil glave. Le «zmagali smo!» 
se je kričalo. Ali le malo časa je trajalo in 
že je pijanost minila, maček pa je tu. In že 
se kesajo tisti, ki so takrat kričali, pa se po-
časi vprašujejo, ali so res zmagali? Ali niso 
bili tudi sami premagani? Zopet se skuša 
od gotove strani vdornačiti svetopisemske 
razmere, ki so vladale v časih Diaža in 
Terpotica in kesanje prihaja. Prepozno pa 
izpoznavajo posamezniki, da so sedli Lebu 
na limanice . . . Njegovi interesi in pa inte-
resi delavcev so narazen kakor zemlja in ne-
besa. A takrat niso mislili na to. Prihaja pa 
čas, ko se pokaže, da je izkoriščevalcem de-
lavec enak objekt za izsesavanje, naj je že 
socialni demokrat, ali pa naj se imenuje 
drugače. Kadar se tepe delavce, se ne pazi, 
kam padajo udarci.

Ko je bila stavka končana, ni bil v 
resnici nihče premagan. Žrtve so bili pač 
tisti rudarji, ki jim je ošabno podjetništvo 
odpovedalo delo — po lastni trditvi ne za-
radi stavke, temveč ker so bili že davno ne-
ljubi direkciji in raznim paznikom. Ali po 
stavki je narasla prevzetnost in brutalna 
brezobzirnost podjetništva, ki je mislilo, da 
ima zahrbtišče v podpornem društvu. Tuka. 
se pokazuje škodljivost Lebove popovske 
organizacije, ki škoduje vsem. Ako se po-
slabšajo razmere za delavce, se ne poslab-
šajo samo za socialne demokrate, temveč za 
vse. Tako so pod Lebovo komando stoječi 
nepremišljeni rudarji vrezali sami sebi v 
meso. Danes že sami potihoma pripovedu-
jejo po Trbovljah, zakaj je Leb sedel k 
«pulverkišti» ter jih izročil na milost in ne-

milost trboveljski družbi.
Semtertje premišlja že tudi ta in oni, 

kaj se kaplani mešajo v delavske reči. Ko je 
neki tuji kaplan v pismu, ki smo ga obja-
vili, vprašal trboveljskega, kdaj «bode soci-
alno demokracijo panal», so se tukajšnji 
črni kosi čutili prizadete. Šlo se jim je za 
slavo. Uničiti socialno demokracijo! Toliko 
razsodnosti ti fantje iz črne šole nimajo, da 
bi izpoznali brezuspešnost takih namenov. V 
rudarskem kraju, kakor je trboveljski, je so-
cialna demokracija vsled naravnih razmer 
moč, katere m mogoče uničiti. In če bi res 
prišla kaka posebna sila, kak ženialen, bru-
talen brezobzirnež in bi se mu posrečilo, 
speti jo v verige, je vendar ne bi mogel 
uničiti in ne bi mogel preprečiti, da kmalu 
raztrga okove. Kako naj bi naši kaplani raz-
umeli take naravne zakone? Naši kaplančki, 
ki hočejo biti učitelji izkušenim rodbinskim 
očetom, ki pa ne vedo ničesar druzega, ka-
kor tisto, kar so čitali v dogmatiki in v li- 
turgiki, pa morda še tistega ne, ker so že 
pozabili! Uničiti socialno demokracijo — to 
•je bil cilj njih častihlepnosti in ker sami niso 
imeli moči za tako Herkulovo delo, so se 
združili z junakom Lebom — saj sredstva 
posvečujejo namen in na kvalitete zaveznika 
ni treba paziti — pa so se — krščani! ka-
toličani! antisemitje! — vpregli v službo ži-
dovske izkoriščevalne družbe. Nam je to 
razumljivo in se ne ešofiramo zaradi njih 

gusta. Ali tisti delavci, ki so jim sedli na 
limanice, se kesajo sedaj prepozno. Ali se 
bodo vsaj naučili iz britke, izkušnje?

Škofije pri Divači. Dne 13. aprila bode 
13 let, kar-se pri nas išče rudo. Toda to ni 
pravi rudnik, temveč nekako divje delo. Danes 
se vzame delavce, jutri se jih odpusti. Tako 
je bilo 1. t. m. odpovedano 3 delavcem na 
15 dni. Med njimi je tudi eden, za katerim 
drugi delavci nič ne bodo žalovali. Bil je 
slab tovariš, da si ni lahko misliti slabšega. 
Njegovo največje veselje je bilo, hoditi v pi-
sarno, pa tam prenašati pošte o ostalih de-
lavcih. Posebno je imel piko na organizi-
rane, ki jih je pri vsaki priložnosti tožil in 
ogovarjal, vsled česar si je tudi marsikateri 
bal, pristopiti društvu. Sedaj ga torej izgu-
bimo. Ali še enega takega imamo med seboj 
— dobro ve, koga mislimo. Njemu svetu-
jemo, naj se popravi, kajti tukajšni delavci 
ne žele, da se dela vedno zgage med njimi. 
Ako jih bode dotičnik še nadalje provociral, 
poskrbe, da dosežejo mir.

Naznanilo.
Predrznih so se nekateri, da so 

prejemali naročnino za list. Vse cenj. 
odjemalce opozarjamo vljudno, na nima 
nihče pravice kaj tacega napraviti. De-
nar sprejemati sme le upravništvo 
„Rdečega prapora“ v Ljubljani.

Upravništvo.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

je podlaga vsakega 
boja. Brez organizacije 
je vsaka zmaga ne-
mogoča.

Spominjajte se na to 
v sedanjem bojevitem 
času! Delavec, ki ni 
organiziran, škoduje 
več, kakor odkrit na-
sprotnik.

predavanje -w 
«Kako je Peter zatajil Gospoda» se 
vrši v nedeljo, dne 18. maiea 1.1. ob 10. uri 
dopoldne v dvorani gosp. J. Vospernika na 
Turjaškem trgu.

Vstop prost vsakomur.

Uljudno vabi
Anton Chraska

evang. pridigar.

V I illNmii Je v sledečih tobakarnah «Rdeče 
I jJUllljfllli prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
F r a n z o t, državni kolodvor, Sp. Šiška» 
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
S vat e k, Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice. 
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču...

Lavrenčič, Piazza Caserma.

Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1«.

Ricardo Camera, Corso 16.

lj berite in širite svoj list-
ll| „Rd. prapor11J,

Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni' 
delavski hiši.

Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 
gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje” 
za celo leto K 5-44, za pol leta K 2‘72r 
za četrt leta K T36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2’98, za 
četrt leta K 1’49. — Za Ameriko: Za celo» 
leto K 7*28.
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...........  ffl

Zaloga in tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra» Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 —- Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in Iranko vsakemu na zahtevo. — Gene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

Kavarna

preje „Tedesco“

(f$ „Cloiorje
se priporoča cenjenim so- 

rffcz drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in slo- 

jp venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na- 

pitnina je izključena.

Prva kooperativistično ure-
jena 

gostilna
i ulici S. Glovanoi v Trstu. 

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v P 
Vedno dobra kuhinja, 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter- Zeitung» in «La- 

voratore».

Dalmaciji. 
dinja. Na 
"Tj

Izdajatelj in odgo-.orni urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.
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Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto' 5'44 K, za pol leta 
2 72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-

samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.
frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 12. V Ljubljani, dne 23. marca 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:
Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana,
Židovske alice štev. 5/1.

Volilna reforma in avtonomija.
Volilna reforma je v državnem zboru v 

razpravi. Na zbornični mizi leži načrt, ki se 
ga lahko v marsičem predela in ki se ga 
brezdvomno v posameznostih izpremeni. 
Vladna osnova je še nedogotovljena stvar; 
a vendar že deluje čudoviti upliv splošne 
volilne pravice, vendar je zbornica poslancev 
danes že popolnoma izpremenjena. Še sede 
v njej tisti poslanci, ki so bili tam pri otvo-
ritvi tega razdobja in večinoma že prej, cela 
desetletja. Se govore govorniki tistih strank, 
ki so jih poslale v parlament na podlagi 
kurijskih privilegij. In vendar je tako, kakor 
bi bil tam zbran zbor popolnoma drugih, 
novih ljudi; nov zrak veje v tej dvorani, 
nov duh plava po njej. Ako ne bi bilo do 
sita znanega grofa Sternberga, zaveznika 
Vsenemcev in ljubljenca naših klerikalcev, 
pa Franka Steina in še dveh treh komičnih 
eksaltadov, ki jih ne more popraviti nobena 
družba, pa bi se človeku lahko zdelo, da ne 
sedi na galeriji avstrijskega parlamenta, nego 
da je zašel v zbornico kake civilizirane 
države.

Različne čase je že doživela palača na 
Francensringu; raznovrstni dogodki so se 

odigrali v njej. Ali še.nikoli ni bi a ta dvo-
rana tako podobna zastopstvu ljudstva, resni 
politični areni, kakor zadnje dni. Še nikoli 
ni stala debata na tako visoki stopnji, kakor 
stoji ta razprava.

Izraža se različna mnenja, često diame-
tralno nasprotna. Vodi se boj. Hoče se ar-
gumente, močne, brezobzirne. Nasprotje 
treska ob nasprotje. In vendar: Debata je 
dostojna, kakor da so se nenadoma poslanci 
vseh kurij, vseh strank, vseh struj zavedli, 
da so poslanci, da govori v parlamentu, 
pred narodom in pred zgodovino.

Čudovita je moč splošne volilne pravice, 
ki lahko zbornico, takih lastnosti, kakršnih 
je avstrijska, še na smrtni postelji tako te-
meljito izpremeni! Kajti nenavadno odlični 
ton, ki vlada sedaj v dunajskem parlamentu 
ni moči pripisali ničemur drugemu, kakor 
na obzorju žareči volilni pravici.

Ta ton je dobro znamenje za volilno 
pravico v dvojem pogledu. Od Taafovega 
padca pa do zadnjih dni se ni moglo govo-
riti o rednem poslovanju našega ljudskega 
zastopstva. Rekriminacije so pač nepotrebne. 
Kdor je preživel čas ve, kako je bilo. A od 
daleč se pojavi splošna volilna pravica, in 
glejl zbornica živi in delà! Ali je še treba 
dokazov, da je splošna in enaka volilna 
pravica potrebna parlamentu samemu in 
državi.

Uglajeni način debate pa tudi pokazuje, 
da je volilna reforma takorekoč zagotovljena.

Treba se je spomniti, kako se je govo-
rilo v poslanski in v gosposki zbornici, ko 
je baron Gautsch dne 28. novembra 1. 1. v 
parlamentu naznanil, da vlada predloži 
osnovo volilne reforme! Kdor je bil takrat 

v tej dvorani, ne pozabi nikoli na strastno, 
vse meje presegajočo jezo sovražnikov splošne 
in enake volilne pravice. Plemenitaški po-
slanci poljskega kola, fevdalna gospoda vele-
posestniške kurije, na svojo aristokratično 
sliko ponosni zastopniki največjih privilegij 
so naenkrat začeli govoriti o maniri Stern-
berga, Steina, Fresla in Schneidra in stru-
pene puščice so letale iz ust velerodnikov, 
kakor da hočejo tekmovati z najrazuzdanej- 
šimi obiskovalci lučnih beznic.

Kakšna razlika je med tedanjo in med 
sedanjo debato! Ne da bi bili izginili na-
sprotniki volilne enakopravnosti iz te zbor-
nice. Še jih je dosti javnih in tajnih. Ali 
njih- govor je drugačen kakor je bil; tudi če 
hočejo junačiti sami sebe pa vzkliknejo, da 
je'volilna reforma mrtva, vibrira vendar v 
njihovem glasu nezaupanje in nekaj kakor 
resignacija. Prepričanje, da je volilna re-
forma neizogibna, se razširja tudi med 
tistimi, ki jo sovražijo. In tudi to je garan-
cija za njeno izvedbo.

* * *

V tem oziru bi bilo vse lepo in prav. 
Vendar se v takih časih sme spati in če bi 
bila reforma že pri drugem čitanju sprejeta, 
bi moralo delavstvo še vedno stati na straži. 
Težave, ki se jih dela preosnovi, so razno-
vrstne; med njimi tudi ta, da se hoče na 
njena krila obesiti stvari, ki nimajo nobene 
zveze ž njo. Vlada predlaga obenem reformo 
državnozborskega poslovnika, o kateri je 
«Rdeči prapor» že pisal. Razne stranke pa 
prihajajo s svojimi posebnimi željami, ki se 
jih večinoma lahko všteje v poglavje «izpre- 
mena ustave». Dosti je, ako navedemo ne-

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

IX.
Dva tedna sta minula izza velike svatbe. 

Mlinar je bil res prvo nedeljo pri kaplanu 
na spovedi. Župnik je po svoji dolžnosti 
že najvdanejše vložil škofovskemu konzisto- 
nju ovadbo o kaplanovem „protestantov- 
skem“ vedenju; kuharica je štela darilne 
novčiče kakor poprej; kaplan je tekal čez 
hribe k svojim bolnikom, molil in študiral 
je v svojem raju kakor poprej. Naenkrat 
mu prinese poštni sluga dva pisma. V enem 
ie bil poziv škofovega konzistorija, naj se 
pride zagovarjat; drugo je bilo od njegove 
sestre. Pisala mu je;

„Ljubi brat!
Čudil se bodeš, da Ti še nisem odgo-

vorila na pismo, ki si mi ga poslal po 
Lenki. Nisem mogla pisati, ker nisem 
imela časa. V hlevu imam namreč dve 
kravi s teleti, svinja pa je dobila štirinajst 
mladih. Sedaj sem vesela, da si mi po-
slal Lenko, kajti dobro zna ravnati z ži-
vino v hlevu in tudi v kuhinji jo že prav 
dobro rabim. Nisem Ti pa hotela pisati 
prej, ker sem hotela najprej videti, kakšno 
je dekle. Saj si mi pisal tako malo o 
njej. Zakaj mi nisi pisal več o tem? Vse 
mi je povedala: Kako dober duhovnik si. 
To me veseli. V vodo pa ne skači več, 
kajti sicer lahko še sam utoneš, ali pa 
oboliš in umrješ in tedaj nimam več do-
brega, ljubega brata. Ako ostane Lenka 
tako pridna, o čemur ne sumim, tedaj je 
ne zapustim, kadar dobi otroka. Sedaj 
smo tudi dobili novega kaplana; pri pri-

digah kriči in zmerja; kar ne maram iti 
več v cerkev, kadar ima on pridigo. Tudi 
političen kazino je ustanovil in rad bi 
dobil mojega moža vanj, a jaz ga ne 
pustim tja.

Sedaj nas pač kmalu obiščeš. Moj mož 
je kupil dva lepa vranca. Lahko se po-
pelješ z nami v Krems, toda kočijažiti ne 
smeš. Ali še veš, kako smo se prekucnili, 
pa smo padli v sneg, ker si napačno po-
tegnil povodnika? Lenka Te tudi lepo 
pozdravlja in se Ti še enkrat zahvaljuje 
za vse, kar si ji storil dobrega. Dala mi 
je tudi pet forintov, ki so ji ostali od 
potnine in pravi, naj Ti jih pošljem. Ali 
obdržim jih, kajti za otroka jih bodemo 
rabili in tebi ni nič ležeče na njih; du-
hovniki imajo dosti denarja. Ali morda 
preveč razdaš? No, če potrebuješ kaj, 
pač veš, kje je Tvoja sestra, ki se Ti ne 
more dosti zahvaliti za vse, česar si jc



koliko primerov. Nemški nacionalci sploh za-
htevajo določbo nemškega državnega jezika; 
Mladočehi in Poljaki tirjajo avtonomijo; Vse- 
nemci predlagajo izločitev Galicije in Buko-
vine iz zastopstva v državnem zboru, nekam 
podobno kakor Ogrska, le bolj konfuzno. To 
se deloma ujema s poljsko in mladočeško 
zahtevo po «avtonomiji».

O nemškem državnem jeziku govoriti, 
je sploh nepotrebno. Nemški nacionalci, ki 
zahtevajo z vso trdoglavostjo tako določbo, 
pokazujejo samo, da so ostali politični 
otroci in da so prespali ves razvoj izza 48. 
leta. To so sanje, ki se ne uresničijo nikoli 
več, ker nimajo stvarne podlage.

Drugo je vprašanje o avtonomiji in o 
federalizmu. .

Kar zahtevajo Vsenemci, je zelo pro-
zorno, a nelogično. Oni bi radi dali Galiciji 
obširno avtonomijo, to pa ne morda iz lju-
bezni do avtonomističnega načela, temveč iz 
nacionalno šovinistične špekulacije. Ako bi 
se razširilo delokrog gališkega deželnega 
zbora tako, da bi poslanci iz Galicije v du-
najskem državnem zboru glasovali samo v 
vojaških in nekaterih drugih «skupnih» za-
devah, bi imeli Nemci v centralnem, parla-
mentu zagotovljeno večino in Schonererianci 
računajo, da bi tedaj ostale avstrijske de-
žele lepo brez težav germanizirali. Misel na 
germanizacijo je sicer jalova; po sili se dan-
danes ne more nobenemu narodu več vzeti 
njegove narodnosti. Ali to sploh ni glavna 
stvar. Odločilno je, da bijejo Vsenemci sami 
sebe po zobeh, ako predlagajo avtonomijo 
za Galicijo, za druge dežele pa ne.

Zahteva čeških nacionalcev je bolj 
splošna. Oni zahtevajo razširjen delokrog za 
vse deželne zbore. Konjičku, na katerem 
jahajo, je ime deželna avtonomija, v kateri 
pa vidijo le prvo stopnjo k realiziranju, češ-
kega državnega prava. To je program, s ka-
terim ne morejo soglašati ne ostali Slovani, 
ne socialni demokratje, torej gotovo ne mi, 
ki smo Slovani in socialni demokratje. Po-
litika čeških narodnjakov je v tem oziru 
skrajno egoistična in ni prav nič narodna, 
najmanj pa je slovanska; ravno tukaj se naj-
bolje pokazuje ničevost tistega gesla «slo-
vanske vzajemnosti», ki mu je tekla zibelka 
na Češkem.

Z deželno avtonomijo bi bili izmed Slo-
vanov poleg Čehov tudi Poljaki lahko zado-
voljni, ker bi tedaj lahko po mili volji zati-
rali Rusine. Čehi pa menijo, da bi bili go-
spodarji nad Nemci na Češkem in Moravskem. 
Njih kratkovidnost je velika. Kakor ni bilo 
mogoče pohrustati Čehov, ko je germani-
zacija cvetela, je tudi popolnoma izključeno, 
da bi se Čehom posrečilo, bodisi z najširšo

učil v počitnicah. Knjige 0 poljedelstvu, 
ki si mi jih poslal, mi zelo ugajajo; 
mnogo se lahko naučim iz njih.

Ali vaš mlinar, ki se je pred nedavnim 
oženil, mora biti slab človek. Ti, čuvaj 
se ga. Kdor najprvo zapelje ubogo dekle, 
pa jo pusti potem na cedilu in v bedi, 
je zmožen vsake hudobije. Čuvaj se tega 
človeka; zdi se mi, kakor da bi pahnil 
tudi Tebe v nesrečo kakor Lenko.

Za danes moram končati in vse, kar bi 
Ti imela še povedati, si prihranim za tisti 
čas, kadar nas razveseliš s svojim obiskom.

Pozdravlja in poljubuje Te v sestrski 
ljubezni Tvoja hvaležna sestra Ana.

Lep pozdrav od mojega .moža.
Sedaj vidim, da sem zapisala veliko 

neumnost z mojim „poljubuje Te“. Za-
pisati bi bila morala „poljubujem preča-
stito roko“. Duhovnika tudi sestra ne 
sme več poljubiti.“

To pismo je kaplana zelo razveselilo. 
Lenka je našla pri njegovi sestri nov dom 

deželno avtonomijo slavizirati Nemce. Kakor 
pa je to stališče nebulozno, tako je tudi 
nevarno, ne le ostalim Slovanom, temveč 
Čehom samim. Ako bi se uveljavilo načelo 
deželne avtonomije, bi bili Čehi na Nižjem 
Avstrijskem žrtvovani in tukaj bi bila pač 
nevarnost veliko večja, da’ bi jih nemško 
morje, nemška gospodarska premoč in pri-
vlačna sila velikomestne kulture pripravila ob 
njih narodnost.

Rusini in Slovenci pa se morajo naj-
odločneje upreti takim idejam. Prvi bi po-
stali politični sužnji Poljakov, drugi pa bi 
bili razkosani na milost in nemilost izročeni 
drugim narodnostim, Nemcem in Italijanom.

Čehi, ki prihajajo neprenehoma s to 
staro, morda častitljivo, zato pa vendar ne 
pametno in pravično zahtevo, jemljejo s 
tem sami sebi pravico, imenovati se narodne. 
Kajti njih stališče ni nacionalno, temveč je 
državno. Njih cilj ni rešitev in neodvisnost 
češkega naroda, ampak ustanovitev države, v 
kateri bi vladali Čehi. In to je reakcionarno.

Kar se mora danes zahtevati, je na-
rodna neodvisnost, narodna avtonomija. 
Avstrija je skupna država in v njej ne more 
veljati sto načel. Narodna avtonomija je 
edini temelj, na katerem lahko dosežejo vsi 
narodi enake pravice in zato mora ona biti 
cilj vsake poštene narodne politike. Deželna 
avtonomija bi bila nova zapreka na poti k 
temu cilju in zato je treba prezreti ceneno 
demagogijo, pa se odločno upreti takim na-
cionalno egoističnim nakanam.

Zahtevo pa je smatrati tudi nevčasno, 
tudi ako ne bi govorili itak že tako tehtni 
argumenti proti njej. V času, ko se razpravlja 
o novem volilnem redu, je popolnoma ne-
umestno in neopravičeno, vlačiti taka vpra-
šanja na dan. Politični pomen volilne re-
forme tiči v tem, da se ima pokazati mnenje 
in stališče tistih, ki bodo imeli volilno pra-
vico po sprejeti reformi. S tem, da sprejme 
preosnovo, priznava parlament in vlada, da 
mnenje prebivalstva sedaj m izraženo in 
uveljavljeno. S tem priznanjem pa je nemo-
goče, vpeljevati tako dalekosežne reforme, ki 
naj vežejo bodoče volilce, stoječe morda na 
čisto drugačnem stališču.

Naloga poslancev, katerim je kaj ležeče 
na rešitvi narodnega vprašanja, in eksperi-
mentiranje s tem vprašanjem, temveč skrb, 
da bode volilna reforma čim največ mogoče 
pravična. Vse drugo pa je v jedru škodljivo 
volilni reformi in narodnemu vprašanju.

Na Dunaju, sredi marca.

in šele s tem je bilo dokončano delo re-
šitve. Tudi za pričakovanega otroka je bilo 
storjeno najnujnejše; ne bode se mu treba 
pokoriti za očetov greh. Da, sestra je do-
bra; čim mu dovoli župnik nekoliko dni 
dopusta in čim lahko zapusti šolo in svoje 
bolnike, jo obišče. To pismo ga je prav 
tako razveselilo, kakor se ga je drugo ne-
prijetno dotaknilo. Kaj hočejo od njega 
pri škofovskem ordinariatu ? Nobenega greha 
se ni zavedal.

„Eh, kaj 1 Videli bodemo. Za glavo ne 
pojde,“ si je mislil.

Tisti dan, ko je kaplan dobil ta pisma, 
je dejal mlinar zvečer svoji ženi;

„Speci mi jutri kozico rezancev.“
„Jutri imamo vendar mladega zajca s 

cmoki. Pečene rezance pa imamo šele v petek.“ 
„Sakram —! Če pravim, da naredi 

rezance, narediš rezance. In polno kozico 
jih hočem imeti, da veš. Pojutrišnjem od-
idem. Na romanje grem k Mariji Pomagaj, 
da veš.“

Dan po poroki se je bil v svojem strahu

Politični odsevi.
Državni zbor dobi prihodnji teden na 

razpravo nujni predlog, ki zahteva posebno 
državnopravno stališče za Galicijo. 
Gališki deželni zbor naj dobi kompetenco 
za vse tiste zadeve, ki so danes pridržane 
delokrogu državnega zbora, a niso strogo 
«skupne», kakor zadeve armade, zunanjega 
zastopstva itd. To bi bil po priliki tak po-
ložaj, kakor ima danes Hrvatska napram 
Ogrski. Tudi posebno delegacijo v državnem 
zboru bi imela Gališka, kakor jo ima 
Hrvatska v Budimpešti in kakor tam, bj 
glasovala samo v skupnih zadevah. Zanimivo 
je, kako si v tej stvari podajata roko dva 
gospoda: Poljaki in Vsenemci; med obema 
pa stoje češki konservativni veleposestniki, ki 
mislijo, da se s tem sproži vprašanje deželne av-
tonomije. Češko plemstvo bi namreč rado igralo 
na Češkem tisto ulogo, katero igra na Ogrskem 
ondotna aristokratska oligarhija. S predlogom 
se bode menda le izgubilo nekoliko časa.

Debata o volilni reformi v parlamentu 
se bliža koncu. Zadnje dni sta govorila tudi 
dva Slovenca: dr. Šušteršič in dr. Fer-
jančič. Stvar je v resnici žalostna; od 
liberalnega zastopnika bi človek pričakoval 
liberalen, krepak, svež govor. Ali slovenski 
liberalci so menda le še za to na svetu, da 
razočarajo vsakega, kdor veruje še količkaj 
v liberalizem. Dr. Ferjančiča govor je po 
sili spominjal na otroka, ki mu je stric pri-
nesel konjička, a mu barva grive ni všeč, 
pa se kremži in cepeta in drži šobo, naj se 
mu tudi prigovarja, da se grivo še lahko 
drugače pobarva in da je konj s tako grivo 
vendar še konj in drugega kakor nič. «Vo-
lilna reforma ne reši narodnega vprašanja,» 
«rajši nič, kakor to», «škof je izdal pastirsko 
pismo pioti liberalcem» — to je skelet Fer-
jančičevega govora. Nazadnje se še ne ve, 
ali je Ferjančič sploh za volilno pravico, ali 
ne. Navadno so bili ravno naši liberalci jako 
oportunistični ljudje in prav njih politični nauk 
je bil, da se sme le toliko zahtevati, kolikor 
se more doseči. Odkod naenkrat tolika in- 
trasigeanca ? . . . Takega liberalizma ne raz-
ume živ krst. V narodu hočejo izpodriniti 
klerikalce. To pa hočejo doseči tako, da pri-
puščajo klerikalcem demokratične nastope, 
pozo in masko ljudskih prijateljev, sami pa 
hodijo na visokih koturnih in docirajo nauke, 
ki jim niti abčcedarji na verujejo več. Ali je 
bilo liberalcem res treba te nove blamaže? 
Poleg Šušteršiče ve filipike je bil Ferjan-
čičev govor res blamaža. Vodja kranjskih 
klerikalcev je gotovo demagog; o tem ne 
dvomijo niti generalsteblerji klerikalne stranke. 
Ali vsaj bolj diplomatičen je, kakor naši 

zaobljubil k Mariji Pomagaj, da uide za-
poru. To obljubo je hotel izpolniti. Ako 
se doslej ni izvedelo ničesar, se mu sploh 
ni treba več bati ničesar. Tudi pred kap-
lanom ga ni bilo nič več strah, odkar je 
bil pri njem na spovedi in je tam povedal, 
kaj je storil. Vsled spovednega pečata je 
postal tudi kaplan neškodljiv. Seveda je 
kaplan tako govoril, da ga je spreletavala 
mrzlica. Kolena so ga bolela, kajti najmanje 
pol ure ni prišel iz spovednice. Zato pa 
ga je sedaj tudi sama jeza nad popom.

Ali mlinar je imel srečo. Še druga 
skrb mu je ležala na srcu; Zapeljana Lenka 
v hiši staršev. Sedaj pač ne bode drugače, 
kakor mastno plačevati, ako pojde dekle k 
sodniji. In v kakšni luči bode tedaj pred 
svojo ženo? Ali pa če bi mu Lenka kar 
prinesla otroka v hišo ? Priseči, da ni oče, 
bi bilo nazadnje še najpametnejše.

Ta kamen se mu je zvalil s srca. Ko 
je bil pretečeni teden zaradi dote pri očetu, 
je na svojo radost slišal, da je Lenka odšla 
in da nihče ne ve, kje je.



Priloga „Rdečemu praporu“ SL 12.
liberalci. Kar je dejal o volilni reformi je 
bilo večinoma dobro in iz njegovih besed je 
dihalo zdravje. Govoril je pred Ferjančičem; 
da mu ne bi bilo ostalo nič več materijah 
za govor, se pač ne more reči. A če govori 
izza svojega političnega tekmeca tako medlo, 
tedaj mora to narediti vtisk labodjega speva. 
Liberalci imajo morda še nekaj zelje, ali 
volje za življenje nimajo. To priča ler- 

J''nL!Qqrska° vlada je naredila neumnost. 
Drnače se ne more krstiti njenega ukaza, s 
katerim je razpustila upravni odbor 
koalicije. V naredbi je rečeno, da si je 
odbor lastil pravice, ki pripadajo samo 
državni eksekutivi in da je nastopal kakor 
protivlada. Da se je na Ogrskem vgnezdil 
absolutizem, je gotovo. Tudi ta razpust je 
absolutističen korak; Fejervary, ki se je od 
Kristoffyja pač marsikaj naučil, vendar ne 
more pozabiti, da nosi sabljo. «Dienstre- 
glement» mu tiči v vseh kosteh. Njegovo opra-
vičenje razpusta je popolnoma ponesrečeno; 
odbor koalicije ni društvo, ki se ga po za-
starelih zakonih naših držav lahko razpusti, 
temveč je organ političnih strank, ki se po 
vseh konstitucionalnih nazorih lahko zdru-
žujejo, kakor se hočejo. Od ideje parlamen-
tarizma je ideja političnega strankarstva ne-
ločljiva; politična stranka pa je po svojem 
bistvu tako svoboden organizem, da se upira 
vsakemu paragrafiranju in vsaki avtoritativni 
določbi. Jasno je, da brezparlamentarni čas 
v parlamentarni državi ne more pretrgati 
življenja političnih strank in funkcije njih 
organov. Eksistenčna opravičenost koalicijskega 
odbora torej ni prenehala, ker je državni 
zbor razpuščen. Pravic eksekutive si pa odbor 
ne more lastiti, dokler nima materialne mo'či, 
s katero bi lahko izsilil izvršitev svojih 
sklepov. Fejervary je torej ustrelil kozla. Ali 
zopet je značilno, da je ostala dežela tudi 
spričo tega nedvomno absolutističnega ko-
raka mirna. S koalicijo nimajo sočutja.

Baron Fejervary je sprejel dne 13. t. m. 
zopet deputacijo vohlcev iz Nove Peste, ob-
stoječo iz 150 udov, ki je čestitala minister- 
skemu predsedstvu, da je ostal čvrst v boju 
za razširjenje ljudskih pravic. Vodja deputa- 
cije je naglašal, da si lasti koalicija pravico, 
govoriti v imenu večine naroda, v tem ko 
ogromna večina sploh nima političnih pravic 
in ne stoji v taboru koalicije. Baron Fejer- 
vary se je.deputaciji zahvalil v daljšem go-
voru, v katerem je naglašal, da je splošna 
volilna pravica neizogibna. «Vsaka druga re-
šitev,» je dejal, «ki bi hotela pogreti to se-
daj neodložno zahtevo duha časa, je nemo-
goča. Delavsko ljudstvo izpolnjuje svoje dolž-
nosti napram državi; davke plačuje in vo-

jaško službo izvršuje. Gospoda moja, videl 
sem po deset tisoč sinov najnižjih razredov 
ljudstva na bojnem polju, ko so sredi toče 
krogelj naskakovali sovražne topove, pa so 
prelivali svojo kri za kralje in domovino. In 
pravim Vam, gospoda moja, tistim, ki tako 
junaško izpolnjujejo svojo politično dolžnost, 
se ne sme in ne more jemati političnih pra-
vic. Tudi politični razum zahteva splošno vo-
lilno pravico. Kadar pridejo zastopniki širokih 
slojev v parlament, stopijo socialna in go-
spodarska vprašanja v ospredje. Najvažnejši 
gospodarski interesi so že več.kakor leto dni 
zanemarjeni. Milioni ljudstva so v bedi, pa 
čakajo na pomoč zakonodajstva. Koalicija pa 
ne sliši njih klica. Blagostanje in pravice 
ljudstvu, to je moje geslo.» ~~ Ne da se pre-
zreti, da so to znamenja, ki kažejo, da ko-
alicija niti med sedanjimi privilegiranimi vo- 
lilci nima tako ogromno število pristašev, 
kakor je kričala ves čas. Njena dosedanja 
taktika sploh polagoma peša. Tako se n. pr. 
množi število županij, v katerih sklepajo 
uradniki, da bodo izvrševali svojo službo, 
dokler ne bode vlada zahtevala od njih kaj 
protipostavnega. Prostovoljno vplačane davke 
oddajajo državni blagajni in tudi rekrutom, 
ki gredo prostovoljno na nabor, ne delajo 
več težav.

Gode pa se tudi še drugi čudeži. V ne-
deljo je bil grof Apponyi v Jaszberenyiju, 
kjer je poročal svojim volilcem. V svojem 
govoru se je v imenu neodvisne stranke iz-
rekel za splošno volilno pravico. Res, 
skoraj da je to čudež. Ni še minilo pol leta, 
kar je grof Apponyi, ko je Fejervary 
napovedal volilno reformo, izrekel, da se iz-
seli v Ameriko, ako pride splošna volilna 
pravica. Danes je sam za njo 1 Ako bi bila 
Košutova stranka pred enim letom tako go-
vorila, pa bi bil položaj danes gotovo dru-
gačen. Ali meščanski političarji se nočejo ni-
česar naučiti pravočasno.

Na Ruskem sejejo še vedno veter. Po-
litični razum bi moral reči vladi, da dejanje 
vojnih sodišč, ki ne najdejo dosti ljudi, ki bi 
jih obsodili na smrt, ni modro. Ako bi ho-
teli pomiriti prebivalstvo, bi se morali pri 
vladi sami pomiriti. Toda avtokratični tero-
rizem nima konca ne kraja. Poročnik Šmid, 
ki je stal na čelu sevastopolske mornarske 
ustaje, je bil obsojen na smrt na vislicah. 
Splošno se je pa pričakovalo, da bo pomilo- 
ščen. In to se je res zgodilo — toda na 
ruski način. Obesili ga niso, temveč s tremi 
mornarji so ga ustrelili. Seveda je vladni 
barbarizem zadnje mesece tako okrutno raz-
grajal, da eno človeško življenje spričo ne- 
številnih žrtev skoraj nič več ne šteje. Ali 
pregovor, da se polna kupa prelije vsled ene

kapljice, ni prišel ob veljavo. Ravno za 
Šmida so bile simpatije v javnosti nena-
vadno žive, čeravno so bili mnogi drugi v 
tem revolucijskem času gotovo večji junaki. 
Ali zanimanje in simpatije hodijo svoje poti. 
Za Šmida so upali, da bode pomiloščen in 
upanje je potrto. Admiral Cuhnin je po-
trdil smrtno obsodbo in na osamljenem otoku 
so ustrelili poročnika s tremi tovariši. In — 
med mornarji se že pokazuje nevarno gibanje. 
Kako se motijo tisti, ki mislijo, da bodo v 
toliki kr' i zadušili revolucijo!

Na Francoskem je začelo gibanje, da se 
odpravi vojno sodišče v miru. Vlada noče 
nasprotovati, ako bode v zbornici podan 
predlog v tem smislu.

Dopisi.
Radovljica. Znano je, da je položaj 

proletarca tem slabši, čim manjši je kraj, kjer 
živi, odnosno čim manj je tam delavstva. To 
opažamo tudi v Radovljici. Navesti hočemo 
samo nekoliko slučajev, ki pokažejo, kako se 
ravna s proletarcem tudi tam, kjer bi bilo 
pričakovati, da se poda vzor drugim delo-
dajalcem. Ustavimo se najprej na naši poti. 
V Radovljici imamo enega samega pismo-
noša, čeravno bi imela dva popolnoma dosti 
dela. Ker se nam zdi čudno, da opravlja v 
takem trgu en sam človek to službo, smo se 
nekoliko informirali in reči moramo, da je 
to pravi trpin. Svojo službo mora nastopiti 
pri jutranjem vlaku ob pol 2. uri po noči. 
Po dnevi mora ves čas raznašati pošto in 
če ga dva dni zasledujete, se lahko prepri-
čate, da ima komaj toliko čaa, da se naje, 
kajti biti mora tudi pri vsakem poštnem vlaku 
na postaji. Opraviti ima seveda tudi z de-
narnimi pošiljatvami in za to vtrudljivo in 
odgovorno službo dobiva, kakor smo slišali, 
nezaslišano visoko plačo: 50 kron na mesec, 
od česar se mu še nekaj odračuna za pen- 
zijski sklad in od česar si mora sam kupo-
vati službeno obleko. — Naredimo ’ par ko-
rakov dalje do mestnega sluge. Imeti bi 
morali naturalno stanovanje poleg zaporov. 
Tako je bilo prej vedno v navadi. Prejšnji 
tuje sluge so prosili večkrat za povišanje 
plače in za nameščenje še enega sluge, ker 
je za enega preveč dela. Prosili so seveda 
zaman. A sedanjemu se ne le ni nič povi-
šalo, temveč vzelo se mu je še stanovanje, 
ki je oddano proti mali odškodnini privatni 
osebi v porabo. Vprašati bi bilo, kdo ima 
sedaj nadzorstvo nad zapori in ključe ? Kdove, 
morda stanujejo sedaj tudi v zaporih privatni 
ljudje. Ali mestni sluga mora molčati, kajti 
tako hoče neka oseba. Da je domačin ravno 
tako kakor pismonoša, to mu nič ne pomaga,

„Gotovo si je kaj storila, in to je tudi 
najboljše za njo in za otroka, pred vsem 
pa zame.“

Imel je torej še en uzrok, da se poda 
poln hvaležnosti nad srečnim izidom vseh 
dogodkov na božjo pot.

Ali tudi Cenka bi šla rada k Mariji 
Pomagaj. Smrt njenega dolgoletnega ljubčka 
jo je vendar močno potresla. In tudi njen 
mož le ni bil tak, kakor si je bila mislila 
zakonca. Že sedaj je surov in goropaden. 
Kaj bode šele pozneje? Kmalu je potlačil 
njen ponos, tako da se ji je že v tem krat-
kem času skupnega življenja z možem po- 
gostoma porodila misel naskrivaj: Da bi 
bila le vzela Miho! Kako lepo bi bilo tedaj 1 
Sama bi bila gospodinja v hiši, mož pa bi 
jo nosil na rokah. Sedaj mora biti še ve-
sela, da ji je mož po mnogih prošnjah do-
volil, da sme ž njim na božjo pot.

Rezanci so bili pečeni in z okajenim 
mesom spravljeni v torbo. In sedaj se pe-
ljati v čisto namazanem koleslju v mesto na 
železnico.

Na pol pota sta opazila pred seboj na 
cesti črno postavo, katero sta kmalu dohi-
tela. Bil je kaplan, ki je hotel tudi na že-
leznico, da se odpelje s pozivom v žepu v 
škofijo.

„Ti, naš duhovni gospod gre tam le. 
Reci mu vendar, naj sede na voz,“ je pro-
sila kmetica.

Mlinar pa ji ni dal odgovora. Švignil 
je z bičem po konju, da je imel kaplan 
komaj dosti časa za skok čez jarek, drugače 
bi ga bilo povozilo.

„Kaj pa ti je vendar? Duhovni go-
spod ti je —“ dalje ni mogla govoriti.

„Ne govori mi o prokletem popu!“ S 
tem je mlinar na kratko odrezal pogovor.

Slučaj je nanesel, da so se vse tri os^be 
na železnici sešle v enem vozu. Kaplan je 
prijazno nagovoril mlinarja, vprašal ga je, 
kam potuje, govoril je o vremenu in o le-
pem konju. Vedel se je tako, da se ne bi 
zdelo, da je zato neprijazen ali zdržljiv, ker 
ve, da ima mrliča pred seboj.

Kaplan je prišel prvi do cilja in do

dolgega nosa zaradi nagrobnega govora. Ni 
pa bila taka nevihta, kakor jo je bil pri-
redil župnik doma. Škof je bil pač strog, 
toda pravičen. Ko je bil „službeni del“ 
končan, je celo povabil kaplana na obed. 
Pri kosilu ga je vprašal:

„Gospod kaplan, kaj bodete pridigali v 
nedeljo?“

„0 dobrem pastirju, ki daje življenje 
za svoje ovce.“

„Ne, ne, tega ne storite. Pridigajte rajši 
o deročem volku, ki hodi sedaj okrog, pa 
žre uboge ovce. Pridigajte o grdobnem li-
beralizmu, ki mi hoče uničiti zvesto čredo. 
Pridige morajo biti času primerne. Vzemite 
si sploh svojega gospoda župnika za vzor, 
ki je eden mojih najdostojnejših dušebriž- 
nikov. Upam, da ne zaslišim nobene tožbe 
več zaradi Vas; tedaj Vam ostanem tudi 
naklonjen škof. “

Kaplan se je nem poklonil v znamenje 
pokorščine.

„Še nekaj Vam hočem položiti na srce,“ 
je nadaljeval škof poučevalo. „Tudi prav



še celo na škodo mu je. Take so razme-re 
v malih mestih.

Trst. (Kapitalistična brezobzir-
nost.) Tukajšna tvrdka Costruzioni Irn- 
presa Zamatia je imela vposleno veliko šte-
vilo zidarjev, ki so delali v ulici Carlo Ghega 
in v ulici Celini Benvenuto. Čeravno je go-
spod Zamatia jako bogat, kajti odkar ni 
več sam delavec, je vedno znal izborno 
izkoriščati delavsko moč in si iz delav-
skega truda nakopičiti ogromno bogastvo, 
mu vendar še ni dosti. S profitom, ki bi 
ga imel, ako bi vsaj nekoliko moderno rav-
nal z delavci, ni zadovoljen; hotel jim je v 
svojo korist prikrajšati počitek, pa je zahteval, 
da bi hodili zjutraj in opoldan po 10 do 15 
minut prej na delo, kakor je bilo dogovorjeno. 
Delavci so na to sklicali shod, kjer so skle-
nili, da nikakor ne odstopijo od svoje pra-
vice. Zamatia se je jezil, a molčal je. Se-
daj pa, ko je prišla hiša pod streho, se je 
znesel nad delavci. V soboto, 10. t. m. zve-
čer je poklical tiste delavce, ki so svoj čas 
vodili shod, glavno organiziranih, med njimi 
največ Hrvatov, pa jim je odpovedal 
delo. Ze dva dni poprej je vzel nekoliko 
novih delavcev in dejal je, da bode pisal v 
Italijo po nove delavce, češ, da mu nič ni, 
ako ga to velja 20 tisoč, saj ima denarja. 
Odkod ga ima, pa ni povedal. Tako rav-
nanje pač ni mogoče dosti strogo obsoditi. 
Ako bi imel gosp. Zamatia smisla za kaj 
druzega, kakor za profit, bi ga moralo biti 
sram takega nizkotnega maščevanja. Žal, da 
zidarji še niso tako organizirani, kakor je treba. 
Sicer bi tem izkoriščevalcem kmalu prešle 
take muhe. A tisti, ki še niso v organiza-
ciji, naj pomislijo, da velja pregovor: Danes 
meni, jutri tebi. Prihodnjič jih ravno tako 
zadene ošabna brezobzirnost izkoriščevalca in 
dokler ne bodo imeli močne organizacije, se 
ne bodo mogli upreti nobeni krivici.

Domače stvari.
0 vprašanju šolstva zavzema liberalni 

avtor v «Slovenskem Narodu» nekam mo-
dernejše stališče. Zahteva namreč izvrševanje 
obstoječega zakona, izboljšanje v protikleri-
kalnem smislu, odpravo zadnje naredbe 
učnega ministrstva, narodno avtonomijo glede 
šolstva in izboljšanje učiteljskega položaja. 
Z vsemi temi točkami smo tudi mi sporaz-
umni, bojimo se le, da bode težje pridobiti 
za take zahteve tiste, med katerimi hoče li-
beralna stranka iskati pristaše. Naše me-
ščanstvo ni protiklerikalno; to se pravi, 
množica tega meščanstva ni nasprotna kle-
rikalizmu in bivstvu klerikalizma, temveč je

pridno kuharico imate v hiši, o kateri po-
roča gospod župnik le vse dobro. V kano-
nični starosti je že in to je glavna stvar za 
me. Vsako nedeljo gre k spovedi, torej je 
zelo pobožna in krepostna. In, kar moram 
priznati s pohvalo: Predstojnica deviške 
družbe je. Častite in spoštujte v njej kr-
ščansko devico.“

Kaplan je bil dovolj pameten, da tudi 
sedaj ni ugovarjal. Molk je najpotrebnejša 
krepost vsakemu kaplanu.

Še mnogo je govoril škof o hudobni 
novi šoli, o civilnem zakonu, o časopisju, 
o volitvah. Končno je bil kaplan milostno 
odpuščen s škofovim blagoslovom, ki ga je 
sprejel na kolenih.

Juha torej vendar ni bila tako vroča, 
kakor mu jo je bil skuhal župnik s kuha- 
ričino pomočjo.

Tudi zakonca iz mlina sta srečno do-
spela k Mariji Pomagaj. Njuna prva pot je 
bila v cerkev milosti. Mlinar je kupil dve 
sveči ter je žrtvoval eno za Miho, eno pa za 
Lenko — ker je pač vse tako lepo končalo. 

samo ponekod prolipopovsko. Jezi se, ako 
hočejo popi povsod komandirati, ali ne bi 
se postavilo v bran proti klerikalnim za-
htevam. To se vidi jasno pri družbi sv. Ci-
rila in Metoda. Dokazano je, da je to kleri-
kalna družba; njen namen je, snovanje kon-
fesionalnih, popolnoma po škofovih zahtevah 
urejenih šol — a liberalno meščanstvo služi 
tukaj klerikalnim tendencam s slastjo. Ne 
vemo, koliko pristašev bi se dobilo med me-
ščanstvom , ako bi se ustanovilo slovensko 
«Svobodno šolo». Naše meščanstvo ni vzgo-
jeno v zapadno liberalnem duhu. Seveda 
ako imajo liberalci resno voljo glede osvo-
boditve šole, tedaj bi jih sedanje žalostne 
razmere ne smele ženirati. Zaupnemu shodu 
je namen, ustanoviti novo liberalno stranko: 
o reformiranju ni vredno govoriti, kajti 
danes ni liberalne stranke. In bilo bi za li-
beralce tudi resnično bolje, postaviti se na 
to stališče. Ustanoviti je treba novo stranko. 
Tu pa ne bi smel biti merodajen namen, da 
se vstvari takoj novo stranko; Lo bilo le 
tedaj mogoče, ako bi se delalo koncesije na 
vse strani, a v ta namen ni treba svobodo-
miselne stranke. Konces je deiajo že klerikalci 
radi. Stranka, ki bi stala na čisto svobodo-
miselnem naprednem stališču, ne more biti 
danes na Slovenskem velika. A to nič ne de. 
Kar je v začetku malo, lahko raste m se 
razvija. Kar je veliko, pa lahko razpade; v 
tem doživi že «ljudska stranka» še svoje iz-
kušnje! — Končno vse to ni naša stvar. Li-
beralna buržoazija naj si uredi svoje raz-
mere kakor hoče. Ali kar se šolstva tiče, 
smo interesirani. Gotovo je, da je boj za 
osvoboditev šole na Slovenskem nemogoč 
brez socialne demokracije. Glede tega se 
menda tudi klerikalci ne motijo. Med nami 
in med vsako meščansko stranko so m mo-
rajo biti velika nasprotja. Ali v šolskem vpra-
šanju bi bilo mogoče sodelovanje. In zato 
imamo mi, ki stojimo brezpogojno na staiisču 
svobodne šole, pravico vprašati, kaj ukrene 
nova stranka v tem oziru.

„Slovenec“ — prijatelj delavcev. Ko 
srno zadnjič nekoliko posvetili na klerikalno 
prijateljstvo naprain delavcem, s katerim se 
naši srednjevečneži radi bahajo, se je «Slo-
venec» silno raztogotil in deml se je do una 
srca užaljenega. A glej! Prav malo vode je 
preteklo po Ljubljanici in klerikalno prija-
teljstvo se že kaže, v praksi. Razmere kro-
jaških pomočnikov v Ljubljani so neznosne 
in vsled tega so sklenili, predložiti mojstrom 
neke zahteve, ki so z ozirom na položaj 
prav skromne. Sklenil jih je pomočniški zbor 
krojaške zadruge, torej popolnoma nepo-
litična, v smislu zakona obstoječa korporacija. 
A pobožni «Slovenec», prijatelj delavcev, je 

Mlinarica pa je prinesla ' težke kamne 
seboj, ki naj bi jih ji Marija odvzela. Prvi 
ji je ležal na srcu; to so bili grehi, ki jih 
je zgrešila še pred poroko, nenadana smrt 
Mihe, pa njen neprijazni mož; drugi kamen, 
ki ji je močno pritiskal srce, je bil njen 
otrok, ki ga je sprejela v grehu. Da bi ob- 
lažila nebeško mater, je storila sveto, veliko 
obljubo. Darovala je otroka se v materinem 
telesu sveti Mariji, da postane iz otroka 
duhovnik, ako bode deček in da izbriše 
pred oltarjem materin greh, ali pa da po-
maga kot nuna za svetim samostanskim 
zidom poravnati materino napako.

In mati božja je morala sprejeti to ob-
ljubo ravno tako, kakor mlinarjeve sveče. 
Saj ijirtva podoba milosti ni mogla govoriti, 
sicer bi bila dobila mlinarica pač odgovor, 
da bi bilo izgubilo vsako romanje veljavo.

Drugi dan sta šla seveda oba k spo-
vedi. Mlinarica je imela vprašati nekaj prav 
^osebnega, kar ji je delalo še več skrbi 
kakor greh in otrok. Mučil jo je dvom, ali 
mora priznali svojemu možu, da je bila že

že na nogah, pa ščujc proti opravičenim za-
htevam pomočnikov, hinavsko kričeč, da ho-
čejo socialni demokratje podražiti obleke. 
Da je v svoji sobotni številki nakopičil, to-
liko laži, kolikor je v 22 vrsticah le mogoče, 
se razume samo po sebi. Laž je, -da je so-
cialno demokratično strokovno aruštvo pred-
ložilo zahteve, resnica pa je, da jih je pred-
ložil pomočniški zbor zadruge. Laž je, da 
zahtevajo, naj bi bil prvi majnik prost m 
plačan dan; v resnici zahtevajo, naj bodo 
plačani drugi prazniki, ki jih niso pomočuiki 
dekretirah, prvi majnik pa bodi prost. Laž 
je, da si je predsednik soc. dem. strokov-
nega društva postavil neki privilegij, da bi 
on še dalje lahko delai na domu, resnica 
pa je, da zahtevajo pomočniki sploh v de-
lavnicah take zdravstvene in čistotne raz-
mere, da se more tam delati.

Stališče «Slovenca» je seveda razum-
ljivo. Nihče ne more služiti dvema gospo-
doma in ker bi se klerikalno trobilo rado 
prikupilo mojstrom, misli, da mora udrihati 
po pomočnikih. Tistim, ki še vedno mislijo, 
da je klerikalcem res blagor delavstva pri 
srcu, se bodo vsaj polagoma odprle oči. Ali 
mojstrom se na ta način tudi ne koristi. 
«Slovenec» pravi, da naj pomočniki na-
pravijo red v tistih delavnicah, kjer ga ni. 
Da nimajo delavci nobene moči, ako ne po-
stopajo složno, nego vodijo boj v vsaki de-
lavnici posebej, bi tudi klerikalni organ 
lahko pojtnil. 'Na te limanice se pomočniki 
tie bodo vjeli. Dobro bi pa bilo, da bi tudi 
mojstri presodili stvar s svojega, ne pa s 
«Slovenčevega» stališča. Kar jim škoduje, 
niso zahteve pomočnikov, • temveč konku-
renca, ki jo delajo drug drugemu. To kon-
kurenco pa se spravi najprej s sveta, ako 
se vpelje povsod enake razmere. Ako bode 
moral mojster A plačati svojim pomočnikom 
toliko, kolikor mojster B, bode moral tudi 
svojim naročevaicem računati tako kakor B, 
konkurenca bode tedaj obstajala v solidnosti 
dela, ne pa v umazanem podcenjevanju. 
Mojstrom je treba več solidarnosti m orga-
nizacije , ne pritiska na pomočnike. Tudi 
ako hočejo voditi boj s konfekcijo, jim je 
polrebna organizacija. S pritožbami ne bodo 
spravili veleindustrije s sveta. Menda bodo 
torej mojtri sami preudarili stvar in ne poj-
dejo k «Slovencu» po svet. Kar bi se tam 
naučili, bi jim pač lahko škodovalo, poma-
galo pa nikakor ne.

Delavci niso stavili svojih zahtev tja- 
vendan in iz objesti, temveč zato, ker jih 
beda mori in ker se v dosedanjih razmerah 
ne more ekzistirati. Složni so v svojem na-
stopu in «Slovenčev» jezuitizem jih ne 
razdruži.

mati vsled druge ljubezni, ko je poročila 
njega. Vest ji je dejala: „Povedati moraš, 
sicer si lažnjivka in goljufivka. Bodi poštena, 
pa se spokori za to, kar si storila.“ Ali kaj 
bi mislil mož? Pa šele ubogi otrok — kaj 
bi moral pretrpeti! To je bila še večja skrb. 
Spovedovalec, prav mlad menih, sam ni prav 
vedel, kaj naj pravi. Končno je dejal: „Po-
čakaj deset minut tukaj: Potem se vrnem.“

Odšel je iz spovednice v svojo celico 
in je vzel moralko svetega Liguorija v roko. 
Našel je rešitev za to vprašanje vesti, pa 
se je povrnil s poročilom, ki je donelo 
mlinarici še mnogo lepše, kakor romarsko 
zvonenje;

„Nič ni treba, da bi povedala svojemu 
možu. In če te vpraša, reci: Ne, tega greha 
nimam na sebi. Tudi lahko prisežeš, da si 
popolnoma nedolžna. Lahko storiš to, ker 
si se izpovedala, vsled česar si zopet čista 
in nedolžna. Niti Bog ne ve ničesar več, 
torej tudi ni treba, da bi vedel človek.“

Cenka je torej res pustila težke kamne 
pri Mariji Pomagaj. Njeno srce je bilo lahko



Za razmere na južni železnici je zna-
čilna razprava ljubljanskega sprevodnika Ur-
šiča proti nekemu dr. Henge 1 niül lerj u, 
ki se je vršila dne 6. t. m. na Dunaju pri 
okrajnem sodišču Neubau. O tej zadevi se 
nam poroča sledeče: Meseca aprila preteče-
nega leta se je peljal neki dr. Hengel-
müller iz Opatije na Dunaj. Na reškem ko-
lodvoru je izrazil sprevodniku Uršiču željo,, 
da bi zanj in za njegovo družino, skupaj za 
šest oseb, odkazal poseben kupe! Uršiču sc 
je odprl oddelek, v katerem je bilo osem se-
dežev. Kmalu pa je odšel dr. Hengelmüller 
v sosednji kupe. Sprevodnik ga je večkrat 
opozoril, da je ta oddelek naročen in ga je 
prosil, naj zapusti kupe. Oni pa mu je od-
govoril: «Saj nisem letošnji zajec! Ta švindl 
že poznam!» Sprevodnik se je skliceval na 
svoje predpise, dr. Hengelmüller je razdražen 
odgovarjal in Uršič je dejal, da se bode mo-
ral za besedo «švindel» zagovarjati. Dr. Hen-
gelmüller pa je odgovoril še enkrat: «Po-
znamo ta švindl ! Mene in ravnateljstvo osle-
parite. Tukaj je meja karta, dober prijatelj 
generalnega ravnatelja dr. Egerja sem. Vam 
že pomagam!» V Ljubljani je sprevodnik 
Uršič izstopil ter je naznanil dogodek. Tri 
dni pozneje pa je prišel od generalne direk-
cije brzojavni ukaz, naj se Uršiča od-
stavi od službe pri brzovlakihinnaj 
se ga dodeli tovornemu prometu. V 
naznanilu, ki ga je dr. Hengelmüller 
uposlal generalni direkciji, je tudi dejal, da 
je bil Uršič pijan. Generalna direkcija sploh 
ni preiskala slučaja, temveč je enostavno na 
pritožbo ravnateljevega znanca kaznovala 
sprevodnika. Uršič je na to tožil Hengel- 
müllerja zaradi žaljenja časti v službi. Tožbo 
je dobiio najprvo okrajno sodišče v Voloski; 
nastal pa je prepir zaradi kompetence in 
končno je bila stvar odkazana neubauskemu 
sodišču. Dr. Hengelmüller ni prišel na 
razpravo. Njegov advokat dr. Wagner je 
predložil zdravniško spričevalo, da je bolan 
m da morda še pol leta ne ozdravi. Zastop-
nik Uršiča, odvetnik dr« Braas je pied- 
lagal, naj se vsekakdr izvrši obravnavo, ker 
so že vse priče zaslišane in ker se ne more 
zahtevali, da bi trpel sprevodnik še pol leta 
škodo. Sodnik je s leni soglašal. Prečitalo se 
je protokolirane izjave. Dr. Hengelmüller je 
priznal besedo «švindel», izgovarjal pa se je, 
da jo je rekel samo napram svoji ženi; trdil 
je tudi, da je bil Uršič pijan. Enako so pri-
čali člani njegove družine. To pašo odločno 
zanikale druge priče, neki dr. Hinterstoi- 
szer, neka dama in dva sprevodnika. Tudi 
U ršič sam je bil zaprisežen in zaslišan. Sod-
nik je obsodil obtoženega dr. Hengelmül- 
lerja na globo 50 K. S svojo zahtevo po 

odškodnino 20 K mesečno je bil tožitelj od- 
kazan na civilno pravdno pot. — Ravnatelj-
stvo južne železnice izpozna sedaj menda 
vendar, da je storila Uršiču krivico in jo po-
plavi. Za bodoče pa bi bilo dobro, da se v 
takih rečeh ne prenagli.

„Slovenski Narod“ je v vprašanju vo-
lilne reforme še vedno neodkritosrčen. Kjer 
le more, se trudi, da bi napravil «stimung» 
proti njej. Tako je zadnjič dejal, da sto let 
ni več pričakovati pravičnejše uredbe, ako 
bode sedaj sprejeta volilna preosnova. Ako je 
«Narod» tako pesimističen, potem sploh ne 
razumemo, kako je mogoče, da drži pokonci 
zastavo napredka. Kako se more list boriti 
za načela, v katera sam ne veruje? Napred-
nost naših liberalcev nam sicer nikoli ni po-
sebno imponirala, ali vendar nismo mislili, 
da delajo s to besedo sami sebi vodo. Mo-
goče pa je tudi, da ima «Narod» malega 
mačka, ker ga jezi, da se položaj za splošno 
volilno pravico očividno popravlja in da vsi 
dunajski telegrami o predstoječem padcu 
Gautscha, o pokopu volilne reforme i. t. d. 
niso doživeli uresničenja, pa je v tej togoti 
postal malodušen ravno tako kakor takrat, 
ko je Štefe na galeriji deželnega zbora za-
kričal, da liberalci tudi v Ljubljani ne dobe 
več mandata. V tem slučaju bi bilo dobro, 
da si malko pomiri živce in da se spomni 
na znane besede Grka: Panta rei — vse teče. 
To velja tudi za volilno pravico. Po reformi 
bode državna zbornica temeljito predrugačena, 
odgovornosti poslancev bodo drugačne — kdo 
naj verjame, da se ne pokažejo tam tudi 
zahteve glede izboljšanja volilne pravice? Ah 
mislijo v Knailovih ulicah, da bodo avstrijske 
žene tudi še sto let spale ? In da postane 
prebivalstvo politično bolj razsodno, kakor je 
sedaj, kar bode tudi uplivalo na mehanični 
in na legislatorični razvoj volilne pravice, to 
prezirajo popolnoma v «Narodovem» ured-
ništvu ? — Le izvedite sedaj potrebno reformo, 
pa se za bodočnost ni treba bati.

Mizarje v Ljubljani se opozarja na va-
bila, ki so jim bila vročena ta teden in se 
jih nujno poziva, da se jim polnoštevilno 
odzovejo, ker je predmet jako važen.

Tako fin žurnalistični ton, kakor v slo-
venskem časopisju, je pač drugod komaj v 
najbolj zakotnih ¿istkih doma. Eleganca po-
litičnega boja mW liberalci .in med klerikalci 
je vzajemna; «Slovenski Narod» in «Slove-
nec» si nimata v tem oziru ničesar očitati. 
Predpreteklo nedeljo so imeli klerikalci svoj 
protestni shod. Čvekanje žensk in moških je 
bilo gotovo dosti smešno; ali da je «Slo-
venski Narod» ironiziral govornice s aforizmi 
iz njih privatnega življenja, ki ni nikomur nič 
mar, je bilo ravno tak.o nepotrebno, kakor 

nedelikatno. V svoji krščanski ljubezni do 
bližnjega pa se je «Slovenec» hitro revanširal 
ter se je spustil nad privatno življenje «Na-
rodovega» urednika. In z ozirom na pleme-
nite dispozicije v našem časopisju je prav 
lahko mogoče, da pridejo sedaj pikantne 
anekdote iz obeh taborov na vrsto — ad ma- 
jorem gloriam slovenske kulture. In temu se 
pravi pri nas «načelni boj».

Društvene vesti.
Društvo „Ljudski oder“ v Trstu priredi 

v dneh 24., 25. in 26. marca 1906 v veliki 
dvorani delavskega doma (ul. Boschetto 5, II. 
nad,) cikel treh znanstveno poljudnih preda-
vanj o socijalizmu. Predava sodrug Anton 
Kristan iz Idrije. V soboto, dne 24. marca 
ob 8. uri zvečer: a) utopističui socializem; 
b) predzgodovina socijalnega gibanja. V ne-
deljo, dne 25. marca ob 4. uri popoldne: a) 
Karel Marx; b) sedanje stanje socijalizma. V 
ponedeljek, dne 26. marca ob 8. uri zvečer: 
razne organizacijske oblike gospodarskega 
boja v sedanjosti, a) Strokovna organizacija, 
b) zadružna organizacija. Delavci! Prihitite v 
velikem številu na ta predavanja, da se natan-
čneje seznanite o razvoju in razvijanju socia-
lizma in o različnih oblikah gospodarskega boja. 
Cena k vsakemu predavanju 20 vin. za osebo.

Umetnost in književnost.
Slovensko gledališče. V petek sta bili 

na ljubljanskem odru dve noviteti: Milana 
Begovica enodejanka «VenusVicttix» (Zma-
gujoča Venera) in Tu r genje v 1 j e v «Tuji 
kruh». Ker je prva komedija iz peresa du-
hovitega hrvatskega pisatelja, druga drama 
pa delo glasovitega ruskega literata, je bilo 
gledališče sramotno slabo obiskano. Mogoče, 
da je to tudi nekoliko uplivalo na predstavo; 
v prazni hiši igrati, ni veselje. «Venus Vic- 
trix» je fina stvarca, ki obdeluje sicer že 
znan predmet — mož, ki ga znanost in lite-
ratura tako zanima, da zanemarja ženo — 
a je zanimiva vsled izborno naslikanega mi- 
ljeja. Firenca v 15. stoletju. Doba visokega, 
estetičnega okusa, obenem doba kondoijerov,' 
bojev med sovražnimi mesti, politične razko- 
sanosti. Milan Beg o vic pozna italijansko 
kulturo zelo natanko in v svoji komediji je 
podal sliko, ki očara človeka. To je važno, 
kajti predmet sam je tak, da hi se dramica 
ravno tako lahko vršila v starem Rimu, ali 
pa v kakem modernem mestu. Za milje in 
za pravi štimung mora torej predstava skr- 
oeti. To se ni zgodilo. Helenista Francesca, 
človeka zanesenega za starogrško literaturo, 
za plastike, za numigmatiko, skratka za arti-

kakor torba, v kateri je bilo le še nekaj 
rečenih rezancev. Svojo obljubo pa izpolni: 
Njen otrok je posvečen cerkvi.

X.

Vroče leto je bilo končano. Veljalo je 
mnogo potu, preden je bila žetev shranjena. 
Živina je že prignana s planin v velike 
hleve, posejano žito gleda krvavo rdeče iz 
polja, lastavice ne letajo več okoli starega 
zvonika, gozdovi so slekli zeleno letno 
obleko pa so razširili pisano suknjo po 
celi gori. Gotovo si pripovedujejo otroci dr-
varjev, igrajoči se pod drevjem, o lepi pi-
sani suknji egiptovskega Jožefa, ki jim ga 
je gospod katehet v šoli tako lepo opisal. 
Sedaj je obleklo tudi drevje tako lepo pi-
sano suknjico, rumeno, rdečo in rujavo. Ker 
gozd od spodaj tako lepo rdečkasto odseva, 
so si tudi gorski vrhovi lice, ki se smeje 
tako milo v dolino, pobarvali z zadnjo, od 
solnca izprošeno večerno zarjo in mazilo 
planinskega žara pomlajuje njih obraz, ki 
so vdrla tisočletja vanj razpoke in brazde. 

Celo' potok Šumija tišje kakor po leti, ne 
skače poredno črez pečine in nima niti za 
polovico toliko vode, kakor prej. Vsaka 
kapljica se obeša ob skale, kakor da noče 
zapustiti gorske domovine. Tudi rosa na 
travi se smehlja ves dopoldan z bliščečimi 
očmi solncu, pa se skrije potem v zemljo, 
da prespi zimo ob korenini kake rastline, s 
katero bode imela spomladi svatbo, da se 
porodi novo organično življenje.

Voda pa, ki mora dalje v širni tuji 
svet, poje žalostne pesmi za slovo. Pri vsaki 
skali v potoku poskakujejo šumljajoče kap-
ljice v zrak, da si še enkrat ogledajo mate-
rinske gore, ki so jih porodile. Še zadnji 
solzni pogled, pa naprej v tujo ravnino, kjer 
mora prosti sin planin postati suženj, kjer 
mora nositi bremena na plečih in kjer se 
izgubi njegova čista nedolžnost v izlivih 
kloak. Ali naj se tolaži gorski potok s tem, 
da se tudi mnogim ljudem ne godi bolje, 
ki so kot otroci pili iz njegovega vira, ki 
so se kopali v njegovi čisti vodi, pa za-
puščajo domačijo, sledeči njegovemu toku 

in morajo živeti kakor sužnji v tovarnah, 
ali pa se zaduše v nesnagi daleč, daleč od 
jasnega domovja?

Tako lepega jesenskega dne je čital 
kaplan v Gospojni že v jutranjem mraku, 
ob peti uri, svojo mašo. Imel je dolgo pot 
pred seboj. Daleč v dolini, kjer je mahova 
zibelka bistrega potoka, tam gori, kjer so 
se jele umaknile sočnim gorskim zeliščem, 
je živela stara vedeževalka v še starejši kolibi. 
Več kakor pet ur in je bilo treba dobremu 
pešcu do zadnje hiše gospojinske župnije. 
Zato je bila tudi smrt predolga pot k siro-
mašni hišici, kajti vedeževalka je bila že 
devetdeset let stara. A tudi ljudje so prišli 
redkokdaj sem gor. Samo solnce je videlo 
vsaki dan staro zgubančeno in vraskavo že-
nico, sedečo na leseni klopi pred kolibo, z 
molkom v suhih prstih, gledajočo s polsle- 
pimi očmi, ali še ne pride smrt. Ali solnce 
je rado grelo hladno kri v žilah, ki so se 
raztezale po rujavi koži kakor modrc niti 
in je zadrževalo življenje v njih. Dalje prih.



stično lepoto, tako zanešenega, da je slep za 
živo lepoto poleg sebe, ni pogodil gospod 
Lier. Tako tudi kondoljer Alberigo (g. Nu- 
č i č) in Gianello (g. Danilo) nista bila prav 
na svojem mestu. To so jima neznani tipi 
in menda ni nihče pojasnil glumcem atmos-
fere, v kateri se vrši dejanje. Dobra je bila 
gospa Danilova (Francescova soproga). 
Ogenj se je prezgodaj užgal. Soigra proti 
koncu je bila tako zmedena, da so se po-
trebne posameznosti popolnoma potopile. — 
Turgenjeva «Tuji kruh», delo socialnega 
značaja, je bilo dobro odigrano. To je v prvi 
vrsti pripisati gospodu Verovšku, ki je 
igral obubožanega plemiča Kuzovkina, očeta, 
ki prikriva svoje očetovstvo, dokler ga ne 
razdražijo tako, da skoraj ne ve, kaj govori. 
Uloga je krasna, a težavna, največ zato, ker 
zelo mika igralca, da bi karikiral. Gospod 
Ver o vš ek se je tej nevarnosti s priznanja 
vredno rezervo izognil in je s tem dokazal, 
da še nikakor ni izgubil sposobnosti za seri- 
ozne uloge. Tudi ostali igralci so se tukaj 
lepo potrudili ter lahko pohvalno imenujemo 
gospo Kreisovo, izmed gospodov pa zlasti 
Nučiča, Dragutinoviča in Danila.

—an.

Zločin v Courrieres.
Izključen je vsaki dvom. Vse tolažbe so 

bile jalove; kdor ni bil rešen v prvih urah 
po grozni katastrofi, je izgubljen. Smrt je 
imela strahovito žetev v courrierskih jamah in 
danes se ceni število mrtvih celo na 1500.

Po nalogu rudniške oblasti je proti rav- 
. nateljstvu uvedena kazenska preis-
kava. Vsled požara v jamah je moralo re-
ševalno delo nekoliko dni počivati. V nedeljo 
je bil ogenj večinoma pogašnjen, tako da se 
kmalu lahko zopet začne iskati trupla. Da bi 
bil v jamah še kdo živ, na to seveda ni 
misliti.

Strašna nesreča, pri kateri se je pokazala 
pregrešna brezbrižnost podjetnikov in njih 
skrajna izkoriščevalna dobičkaželjnost, je zbu-
dila rudarje po celem revirju in prva posle-
dica katastrofe je stavka rudarjev po celem 
okraju. Dasiravno je razburjenost delavcev 
ogromna, kar je gotovo lahko razumeti, je 
vendar red popoln. Tudi pri demonstracijah 
se ni niti najmanje kalilo miru.

V nedeljo je korakalo do tisoč stavku- 
jočih rudarjev na pokopališče v Billy-Mon- 
tigny, kjer so defilirali pred grobovi žrtev ka-
tastrofe. Pred sprevodom so nosili tri rdeče 
zastave. Nad grobovi je govorilo več delav-
cev, ki so z zadoščenjem konstatirali povzdigo 
strokovnih društev, pa so močno napadali 
podjetniško družbo. Po demonstraciji je bil 
velik shod.

V nedeljo popoldan je bila razprava, ka-
tere so se udeležili zastopniki stavkujočih de-
lavcev iz pokrajin Nord in Pas de Calais ter 
zastopniki družb. Poslednji so izrekli, da po-
ložaj sedaj sicer ni ugoden, da pa so priprav-
ljeni, zvišati plače jamskim delavcem za deset, 
zunanjim pa za pet odstotkov. Zastopniki 
delavcev so odgovorili, da nimajo pooblastila 
za pogajanje o koncesijah, temveč da se mo-

rajo v torek še zmeniti z delavci na konfe-
renci v Lensu.

V stavki stoji 54.000 rudarjev. «Magde- 
burger Zeitung» poroča iz Pariza, da je mi-
nister Clemenceau svetoval podjetnikom, 
naj izpolnijo zahteve delavcev; na pomoč dr-
žave proti rudarjem naj ne računajo.

Na zadnjem shodu stavkujočih je bil tudi 
minister Clemenceau, ki je govoril. Mi-
nister na shodu stavkujočih delavcev — to 
je avstrijskim čitateljem skoraj nerazumljivo.

Vsled nesreče so tudi belgijski delavci 
hudo prizadeti. Najmanj 400 izmed rudniških 
žrtev so bili Belgijci. Mnogo je takih, ki sta-
nujejo v Belgiji, pa gredo vsaki ponedeljek 
čez mejo na delo, v soboto pa se vrnejo 
domov. Najhujše v nesreči je to, da po fran-
coskem zakonu iz leta 1898 udove in sirote 
inozemcev nimajo pravice do nobene pen- 
zije. V belgijski zbornici je socialistični po-
slanec Maroille opozoril na strašno usodo 
zapuščenih družin in na nevarno delo rudarjev 
ter je naglašal, da je socialna naloga, zbolj-
šati njih razmere. V Belgiji trpi prebivalstvo 
v raznih okrajih sedaj tudi hudo vsled velikih 
povedenj. Po cele vasi so uničene. Sociali-
stični poslanec Pepin je zahteval dva mili-
jona frankov za podpore v bedo zabredlemu 
prebivalstvu; klerikalni ministrski predsednik 
pa se je izrekel proti temu predlogu in je 
priporočil nesrečneže — privatni blagohotnosti 
in občinam, ki so same večinoma zelo siro-
mašne. Socialisti v Bruselju so sklenili, da 
poskrbe sami za pomoč. V nedeljo ob 2. uri 
popoldan odkoraka 200 nabiralcev s pušči-
cami iz Maison du Peuple (ljudskega doma) 
po vseh ulicah ter bodo nabirali milodare. 
Zupan je dovolil nabiranje od 2. popoldan 
do 9. zvečer. Nabrani denar bode v pone-
deljek izročen županu in je namenjen žrtvam 
povodnji in courrierske nesreče.

Ga Reki:

! Gorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1.

9
»

Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 
delavski hiši.

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 
gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo. »

Skrb vsake gospo-
dinje je posvečena
družinski blaginji!

sladna kava

joga proizvajanja okusna, zdravju
v prospeh in poceni, ima torej neprecen-
Ijive prednosti za vsako gospodinjstvo I

Poudarjajte pri nakupovanju
izrečno ime Kathreiner in zahte-
vajte le izvirne zavoje z varst-
vena znamko župnik Kneipp.
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Kathreinerjeva 
Kneippova

Je po Kathreinerjevem načinu >vo-

Izjava.
Pri konferenci dne 18. prosinca je Karel Linhart 

pri seji zaupnikov trdil, da sem ga jaz ovadil radi 
hudodelstva in da sem vložil prošnjo za paznika pri 
trboveljski direkciji. Pri tisti seji sem zahteval, da se 
mi to dokaže in prosil, da se naj izvoli odsek treh 
mož, da to preiščejo, ker sicer smatram trditelj-., za 
najnesramnejšegi obrekovalca in lažnika. Ker mi Lin-
hart tega noče dokazati, izjavljam, da je lagal in me 
obrekoval.

V Trbovljah, dne 19. sušea 190fi.

Franc Ratajc.

I K'^or SI h°6e oskrbeti trpežna blago, 
llhlflilil I S?3 se <jhrne naravnost na mojo firmo. 
UUlili Ul i Naročbe se izvršuje natančno in po meri.

A* Žakelj
čevljarski mojster v Žireh.

V I illhli/tni J'e v sle(^e6‘h tobakarnah «Rdeči I LJliilljEilll prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Franzot, državni kolodvor, Sp. Šiška. 
Kanc, Sv. Petra cesta.
K u š e r, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
Svat ek, Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice. x
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

I Mb :
Lavrenčič, Piazza Casevma.

Ricardo Camera, Corso 16.

HdHVPI berite in širite svoj list 
uUlUiblj jjRd. prapor“ J

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje: 
za celo leto K 5’4:4:, za pol leta K 2'12, 
za četrt leta K 1’36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5-96, za pol leta K 2'98, za 
četrt leta K 1*49. — Za Ameriko: Za celo 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

1
Zaloga in tovjarna

pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolBko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.
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Kavarna
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Izdajatelj In odgovorni urednik Ignacij Sitter,

preje „Tedesco“
se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in slo-
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

Prva kooperativistično ure-
jena

Mr gostilna
v ulici S. Giovanoi v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

Tiska I«. Pr. Lampret v Kranju.
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sarnezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste, 
frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 13. V Ljubljani, dne 30. marca 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Bdečega Prapora“, 
Ljubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
mserate i. t. d.:
Upravnistvo „Bdečega Prapora“, Ljubljana, 
Židovske alice štev. 5/1.

Cepim narraita na zrnje!
Vsem onim odjemalcem, katerim 

je naročnina s tem mesecem potekla, 
se prilaga nakaznica in se prosi na-
ročnino ponoviti, da ne nastane ne-
red v dopošiljaiyu.

Po končani debati.
Generalna debata o volilni preosnovi je 

končana. Akoravno je bila nenavadno dolga, 
se mora vendar priznati, da je bila zanimiva 
— skoro cd kraja do konca. Zanimivo je 
bilo poslušati ne le govornike, ki so jo za-
govarjali, temveč tudi tiste, ki so ji naspro-
tovali. Marsikaj se je zjasnilo, marsikdo je 
bil prisiljen, odložiti svojo krinko, pokazalo 
se je, da vsa tista «načela», na katere se 
meščanske stranke vedno sklicujejo in ki 
nanja prisegajo, nimajo dosti moči, da bi 
premagale stvarne razmere.

V debati so nastopali govorniki takih 
strank, ki so imele teoretično od vsega za-
četka splošno in enako volilno pravico na 

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil

Dalje.

„Pojdi, France, pokliči mi 
hovnika, preden pride zima, 
prebijem več;
vsak dan.“

E. Kristan.

še enkrat du- 
Te zime ne 

; smrt in zima prideta lahko

Tako je dejala včeraj svojemu vnuku, 
kateremu je trdo delo bolj skrivilo hrbet 
kakor starost. Zvečer je PriJe^ v zUPn’sc ’ 
napovedat obhajilo. Prenočil je pri r 
Tancu v vasi, zjutraj je bil pri maši m sed 
sPremlja duhovnega gospoda, v eni 
držeč svetilko in svoj start klobuc, g 
>Jarve ni mogoče opisati, v ru®1 L . hišj 

s katerim zazvoni, čim se pri

v rožnatem jutranjem žaru in proti severu, 
tam za sprednjim pogorjem, se je razširjalo 
veliko močvirje v svetlosivi gladčini. Jesenska 
megla je pokrivala ravnino.

France je potegnil malo steklenico prist-
nega brinjevca iz žepa in z vprašujočimi 
očmi jo je ponudil kaplanu. Ta pa je samo 
zmajal z glavo in mu je pomignil, naj se 
le sam okrepča. Ko je France grgraje vlil 
požirek v grlo, sta zopet izstopila in ko sta 
prišla po dveh urah iz poltemnega gostega 
smrečjega gozda, sta imela pred seboj malo 
kolibo, ki se je komaj razločevala od raz-
tresenih ogromnih skal. Prvi žarki solnca, 
ki se je ravnokar vzdignilo nad dolgim gor-
skim hrbtom, so oblili krajino z jasno svet-
lobo. Mašni zvonček, ki ga je France po-
lagoma tresel, se je glasil po rosnosvežem 
zraku. Ko je zaslišala bližajoče se žvenk- 
Ijanje, se je vzdignila stara mamica s klopi 
pred hišico in je obtavala po ozki stezi proti

programu in — govorili so proti splošni in 
enaki volilni pravici. Prišli za zastopniki Vse- 
nemcev, ki so nekdaj sami podajali predloge 
za splošno in enako volilno pravico, a sedaj 
so grmeli proti njej. Bili so njeni pristaši, 
dokler so upali, da — propadajo s svojimi 
predlogi. Takrat so lahko pozivali velike de-
mokrate; hodili so k svojim volilcem pa so 
z izbočenimi prsi in s patetičnim glasom 
pripovedovali, kako so se bojevali za pravice 
ljudstva, ali — žal — večina jih je zatajila, 
vlada jih je prevalila. Sedaj predlaga vlada 
splošno volilno pravico in demokratizem teh 
junakov se je stajal, kakor sneg na pomla-
danskem solncu.

Zastopnikom poljskega kola ni lahko za-
meriti, da se branijo z vsemi štirimi. Zanje 
koplje volilna preosnova grob. Kadar bode 
gališko ljudstvo volilo se povrne le malo 
teh ponosnih stančikov v parlament. Ali le-
pega izpričevala si ne dajo s svojo opozicijo, 
ker z njo priznavajo jasno, da jih ljudstvo 
ne mara in da žive samo od privilegij.

Nekateri pravijo, da je treba priznati 
tudi veleposestnikom to olajševalno okolnost. 
Vendar pa je tukaj situacija drugačna. Polj-
skim žlahčicem je moral pomagati švindel, 
da so prihajali v takem številu v državni 
zbor, veleposestnike je spravljal notri čisti 
privilegij in odreči se tega, kadar čas do-
zori in se privilegij preživi, ne bi bilo poni-
žanje samega sebe, temveč dokaz izpoznanja 
in moder državniški korak. Da morajo vele-
posestniki kot politične osebe umreti, to itak 
še ni posledica volilne reforme. V parlamentu 
vendar ni dosti, da ima kdo ta ali oni svoj 
posebni poklic, temveč treba je, da ima 
stalna politična načela. S temi pa stopi tudi 

ali popotniku. Nevarnosti pač ni bilo, vendar 
je delal kaplan navkreber tako dolge ko-
rake, da je bilo Francetu težko, ostati dva 
koraka pred njim, kakor je predpisano. Saj 
je hotela stara mati na tešče sprejeti obha-
jilo in zato je kaplan hitel, da ne bi bilo treba 
starici postiti se čez opoldan. Na celi dolgi 
poti nista izpregovorila besedice; dokler 
nosi duhovnik najsvetejše, ne govori z ni-
komur. Ko pa sta dospela na prvo planinsko 
trato, ne bi bila sploh mogla govoriti; vsled 
hoje po hudem klancu, so se jima prsi 
močno gibale, pljuča so silno delala, da so 
se nasrkala slastnega hladnega gorskega 
zraka. Stoje sla se malo spočila. Hercog 
si je obrisal naočnike, ki so se pod potnim, 
zardelim čelom pokrili s soparom. Pogled 
v krasno jesensko jutro ga je odškodoval 
za težave hitre hoje. Solnce še ni prišlo 
čez temne visoke planine, a zapadne stene 
in pečine so že do polovične višave gorele 

veleposestnik v bodoče lahko v volilni boj 
in gotovo je še dosti takih okrajev, v katerih 
bodo tudi veleposestniki lahko zmagali.

O neštevilnih željah, ki so jih izražali 
vsi govorniki glede razdelitve volilnih okrajev, 
ni vredno govoriti, kajti to so vse kupčijski 
opravki. Smešno je, ako vsi Nemci tarnajo, 
da jim je storjena grozna krivica, v tem ko 
je resnica, da je vlada vpoštevala njih na- 
cionale interese veliko bolj, kakor bi pravica 
zahtevala. Ali tudi jeremijade raznih slovanskih 
govornikov nam ne morejo ganiti srca, ker 
so vse preveč teatralne. Da bi Gautscheva 
osnova utrdila nadvlado Nemcev za vse čase, 
to enostavno ni res. Po vladnem načrtu nima 
nobena narodnost sama zase večine in tako 
je tudi s prebivalstvom v državi. Ge pa 
imajo Nemci nekaj mandatov več, kakor bi 
po strogi enakosti smeli zahtevati, tedaj to 
pač ni absolutna pravica, ali take strašne 
nesreče, kakor jo slikajo naši kar naenkrat 
radikalni narodnjaki, pa tudi.ni.

Slovenci zlasti se nimajo glede števila 
mandatov preveč pritoževati. Kar pripove-
dujejo za Koroško in Štajersko, je vse lepo; 
ali če vzamemo skupno število slovenskih 
mandatov, tedaj se nam pokažejo tiste tožbe 
zelo malenkostne.

Seveda odgovarjajo nasprotniki radi s 
«slovansko vzajemnostjo». Toda naj nam 
milostno dovolijo, da ne verujemo v to 
fantazmagorijo. Naj se napravi volilno re-
formo, naj se razdeli mandate kakor se hoče, 
naj pride tudi slovanska večina v parlament, 
vendar se ne bode smelo govoriti o «slo-
vanski večini». Kajti v parlamentu menda ne 
more priti niti eno vprašanje na dnevni red, 
glede katerega bi vsi Slovani složno glaso-



vali. Proti nemški hegemoniji bodo itak tudi 
drugi nenemški narodi nastopali. Italijanov 
ne bode nikoli pridobiti za nemški državni 
jezik. V drugih rečeh pa ni «slovanske vza-
jemnosti.» V šolskih vprašanjih ne bodo gla-
sovali Slovani skupaj in Nemci skupaj, tem-
več na eni strani svobodomiselne, na drugi 
strani pa reakcionarne stranke. Saj bi bilo 
tudi prežalostno, ako bi se potegovali recimo 
Mladočehi ali rusinski radikalci za klerikalno 
šolo same zato, ker so Slovani. In nemški 
liberalci naj stokrat predlagajo svobodno šolo, 
pa vendar nemški klerikalci ne bodo iz na-
rodne solidarnosti glasovali zanjo.

Celo v takozvanih narodnih vprašanjih 
ni mogoče doseči take vzajemnosti med Slo-
vani. Rusini vendar ne bodo zaradi prazne 
besede sami sebi napravili vrvi, s katero jim 
zadrgnejo Poljaki vrat — z deželno avtono-
mijo. In če bi se Slovenci potegnili za češko 
državno pravo, bi sami sebi kopali grob.

A popolnoma prav je, ako pokaže novi 
parlament, da v lej državi nobena narodnost 
nima večine zase. Tedaj mora priti konec 
praznih fraz in politika pride do veljave. 
Enaka politična načela bodo združevala in 
razdruževala stranka in do svojega pravega 
pomena priti tisti pametni kompromis, brez 
katerega sploh ne morejo živeti narodi, ki 
ne stanujejo le v sosedstvu nego so med 
seboj tako izpremešani, da jih ni mogoče 
ločiti.

Že debata o volilni reformi je pokazala 
puhlost absolutno' nacionalnega načela. No-
benega druzega primera ni treba, kakor da 
so nastopali v najsrčnejši družbi Vsenemci in 
najradikalnejši Čeh grof Sternberg; da so 
češki agrarci stali na strani nemških reakci-
onarjev in da bi se bili naši liberalci kaj 
radi pridružili največjim nemškim šovinistom. 
Politična vprašanja niso skrojena vsa na eno 
kopito in logično tudi politične zveze, ako 
ne slone na brezumni trmoglavosti ne mo-
rejo veljati za vse slučaje. In parlament, ki 
bode izvoljen na podlagi splošne in enake 
volilne pravice, bocle imel vsekakor več spo-
sobnosti kakor sedanji, da se postavijo nje-
govi posamezni udje brez predsodkov napram 
vsakemu posameznemu vprašanju, ki pride 
na dnevni red. Navada, ki je pri nas tako 
dolgo vladala, da se je rekla: Če glasuje A 
za, glasujem tudi jaz tako; če pa glasuje B 
za, glasujem jaz proti — ta navada je otroška 
igrača, ne pa parlamentarizem. A za par-
lamentarizem v Avstriji je treba novega 
parlamenta.

V odseku začne sedaj delo, ki bode po-
dobno veliki kupčiji. Da bode vsaka stranka 

poskusila iztlačiti za sebe kar m )goče več 
profita, jim pravzaprav ni zameriti. Ali na 
noben način ne sme to segati tako daleč, da 
bi prišla vsled tega volilna reforma sama v 
nevarnost. Za Slovence bode novi položaj, 
kakršenkoli bode, ugodnejši kakor je bil do-
sedanji in že zaradi tega je tudi narodna 
dolžnost slovenskih poslancev, storiti vse, da 
pride volilna reforma pod streho. Pred očmi 
pa morajo vsekakor imeti, da parlamentarno 
ni mogoče spraviti preosnove do vzakonjenja 
brez kompromisa. Načelo «vse ali nič» je v 
tem slučaju izdajalsko z demokratičnega in 
z narodnega stališča. Mi ne vidimo v Gaut- 
schevi osnovi našega ideala; povedali smo 
to že dosti jasno. A naša, delavska potreba 
na polju volilne pravice je večja, kakor na-
rodnjaška. Vendar smo pripravljeni, sprejeti 
najboljše, kar je za danes mogoče — se-
veda ne sme biti manj kakor je v Gautsche- 
vem načrtu — ker je tak korak napredka v 
resnici boljši, kakor dosedanja stagnacija. 
Gautscheva osnova ne prinaša delavcem 
mnogo mandatov, ali daje jim priložnost za 
volilni boj. Na to ne sme pozabiti noben 
iskreni prijatelj napredka.

Naj pa tudi klerikalci ne pozabijo, da 
nosijo veliko odgovornost. Zanje je volilna 
reforma obilno posejala. Naj ne bodo po-
žrešni pa naj ne zahtevajo vsega zase. Da 
bodo dobili na Slovenskem večino, je go-
tovo. To vedo sami, to vemo mi, to vedo 
liberalci, to ve vlada. Ali da na Slovenskem 
ne bi bilo nikogar razven klerikalcev, tega 
ne morejo trditi in če se postavijo na sta-
lišče, da morajo dobiti vse slovenske man-
date, tedaj bodo krivi, ako s tako brezob-
zirnostjo razdražijo nasprotnike in provzro- 
čijo posledice, za katere se jim na noben 
način ne bi moglo dati odveze.

Liberalci zbirajo sedaj peticije, da se 
napravi na Kranjskem še dva mestna od-
nosno industrialna okraja. Po našem mnenju 
pa bi bilo bolj umestno, ako-bi posegli po 
sklepu, ki je bil že enkiat soglasno spre-
jet. Naj zahtevajo za slovenske mandate pro- 
procionalno volitev. Lahko bi se naredilo 
n. pr. na ta način, da bi volili kranjski Slo-
venci skupaj, štajerski zase, primorski pa 
tudi zase. Za tak zistem so se izrekli že li-
beralci in klerikalci; mi smo ga davno pri-
poročali (nemška socialna demokracija ga 
ima že v erfurtskem programu) in takozvani 
«mladi» se tudi strinjajo z njim. Ta zistem 
pa ne tangira nikogar razven Slovencev; 
Nemcem, Italijanom in vladi mora biti vse-
eno, ali volijo Slovenci proporcionalno ali 
poprečno in zato se nam zdi, da ne bi bilo 

pripravljeno za sveto dejanje. Miza je bila 
pogrnjena s svetlobelim prtom, v sredi je 
stalo razpelo iz medi, desno in levo dva 
stara lestenca, v katerih sta voščeni sveči 
več kakor na pol dogoreli in s svojo ru-
menkasto barvo pokazovali svojo visoko sta-
rost. Prižigalo se jih je samo ob izvan- 
rednih priložnostih. Bolj zadaj je bilo 
prislonjeno ob lonec za mleko nekoliko 
podob svetnikov, ki pa so se postavile tako 
bahato, da ni bilo videti prozaične podpore. 
V skledici, namenjeni sicer samo ob praz-
nikih za kavo, je bila blagoslovljena voda 
in vanjo je bilo namočenih pet zvezanih 
žitnih klasov. Blizu mize je bila tudi mala 
pručica stare matere. Bel ročnik, s katerim 
je bila pogrnjena, je naredil za danes iz 
nje klečalo za duhovnika.

„Mir bodi s tem domom in z vsemi 
njegovimi prebivalci,“ je dejal Hercog, pre- 
stopivši prag, pri čemur bi se bil malone 
udaril v glavo, ako se ne bi bil urno pri-
klonil. Vzel je z rdečim plaščem zagrnjeni 
ciborium, ki mu je visel na beli vrvici okoli 
vrata in ga je postavil na beli prt. Poprej

nobenih težav, doseči ta zistem. S svojim 
dcželnozborskim sklepom pa so pravzaprav 
liberalci in klerikalci vezani, da ga zahtevajo. 
To jim priporočamo, to store, ako so do-
sledni.

Politični odsevi.
Poslanec dr. Kramar je izdal brošuro 

pod naslovom «Grnse k češki politiki», v 
kateri se peča tudi z razmerami, ki nasta-
nejo vsled nove volilne pravice. Med drugim, 
poudarja, da so Čehi in Nemci glavni svo-
bodomiselni elementi in da bode v novem 
pai lamentu več konservativnih poslancev, 
kakor se navadno misli, vsled česar bode 
treba sodelovanja vseh svobodomiselnih in 
demokratičnih zastopnikov. — To sicer ni 
mladočeška iznajdba. Ko so socialni demo- 
kratje zahtevali splošno in enako volilno pra-
vico in ko vlada še ni hotela ničesar slišati 
o njej, so že povdarjali, da pridejo na pod-
lagi take volilne pravice šele politična na-
čela do praktične veljave. Vsekakor je dobro, 
da uvidevajo to polagoma tudi posamezni 
meščanski poslanci. Morda se dr. Kramar 
moli v tem, ako misli, da pridejo svobodo-
miselni in demokratični elementi samo iz 
čeških in nemških vrst v večjem številu v 
parlamant. V Galiciji se izpremene razmere 
najbrže precej temeljito in če se doslej ni 
moglo govoriti o demokratičnih poljskih po-
slancih, jih bode v bodoče gotovo toliko, da 
pridejo bolj v poštev, kakor doslej. To velja 
pa tudi za Rusine. A splošna in enaka vo-
lilna pravica je brezdvomno tisto sredstvo, 
ki spravi s časom več in več takih poslancev 
v parlament in takorekoč demokratizira našo 
državno zbornico. Ta razvoj pa bode tudi 
provzročil, da se bodo politični somišljeniki 
raznih narodnosti bolj in bolj združevali in 
nedvomno bode to uplivalo tudi na oblaženje 
narodnih nasprotij in na večjo naklonjenost 
za rešitev narodnega vprašanja. Nekaj takega 
sluti tudi dr. Kramar v svoji brošuri in tako 
se pokazuje blagodejni vpliv splošne in enake 
volilne pravice, še preden je vpeljana.

Mandat za kočevske Nemce je ena naj-
bolj prepornih točk med Nemci in Slovani. 
Nemci pravijo, da je zanje žalitev, ako na 
Kranjskem, kjer so imeli doslej več mandatov 
(namreč veleposestniških) poslej ne dobe no-
benega; Slovenci trdijo, da bi bilo zanje po-
nižanje, ako bi morali razmeroma malemu 
številu Nemcev priznati mandat. Kdor ne 
vlači po sili nenaravnega patosa v vsako 
realnost, mora priznati, da je prepir komičen,

pa je še razprostrl drug pisan prtič na mizi, 
katerega je sam prinesel seboj. Najsvetejše 
se sme postaviti samo na prt, ki ga je škof 
sam .posvetil.

S snopičem klasja je poškropil vse na-
vzoče in vse štiri strani sobe, tako da so 
visele kaplje blagoslovljene vode kakor solze 
na obrazih. Obenem je govoril: „Poškropi 
me, o gospod, z izopom in čist bodem; 
umiješ me in bolj bel bodem kakor sneg.“ 
Nato je sledilo nekoliko molitev in potem 
izpoved, med katero je družina v veži ob 
zaprtih vratih glasno molila, da nihče ni 
mogel slišati, kaj se godi v izbo med du-
hovnikom in grešno staro materjo.

Ali kaplan menda ni našel mnogo gre-
hov, kajti kmalu je poklical zvonček zopet 
vse notri in po cerkvenih propisih je podal 
duhovnik stari materi z .največjo pobož-
nostjo obhajilo, morda njeno zadnje.

Ko je bilo sveto dejanje končano, ki 
je izpremenilo malo kočo v zlatožareč hramr 
si je kaplan umil posvečene prste, ki so se 
bili dotaknili hostije, dal je to vodo izliti v 
ogenj in si je obrisal prste s posvečenim

prihajajočim. Na zelenem ozadju je zagle-
dala duhovnikovo mašno srajco kakor belo 
liso; takoj je pokleknila na kamen, da do-
stojno pozdravi s koprnenjem pričakovanega 
Boga. Prišedši do nje, se je Hercog ustavil 
ter joje blagoslovil. Potem ji je pomagal, 
da je vstala in vsi trije so šli počasi proti 
hišici. Mala okna so se slavnostno svetila 
v odsevu jutranjega solnca, kakor da je bilo 
sto luči prižganih za gladkimi šipami. Na-
enkrat se je pojavila plavolasa glava po 
priliki osemletnega dečka, ki pa je takoj 
zopet izginila s klicem: „Mati, mati, gospod 
že prihaja.“ Z licem, od dela močno za-
rdelim, je prišla močna žena, ki si je hitro 
še obrisala roke s predpasnikom ter je po-
kleknila pred hišo. Dekletce z ravnokar po-
česanimi lasmi in izza bolečega delovanja 
še mokrimi lasmi se je-krčevito in boječe 
držalo za materino krilo. Sunek na desno 
in na levo, krepak materin opomin, in oba 
otroka sta klečala poleg nje, kakor v cerkvi 
dva angelja poleg kipa matere božje.

Kaplan je blagoslovil tudi njih, potem 
so vsi vstopili v nizko izbo. Vse je bilo 
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nai se gleda nanj s te ali z one strani. Nem-
cem se z razdelitvijo mandatov, kakor jo je 
na črtala vladna osnova, res ni storilo kri-
vice; priznava se jim celo velik privilegij. 
Slovenci pa tudi ne bi trpeli škode, ako bi 
dobili kočevski Nemci svojega poslanca. Ker 
bi se potem okraji na Kranjskem zmanjšali, 
bi bili celo na dobičku. In končno bi bil to 
tudi prejudic za pravice slovenskih manjšin. 
Nekaj resnejšega pa vendar tiči v tem pre-
piru, česar pa ravno stranki ne opažata. Boj 
zaradi tega mandata pokazuje, da je vsak 
poskus rešitve narodnega vprašanja na pod-
lagi «kronovin», na podlagi teritorija sploh, 
fikcija. Ako bi bili narodnjaki narodni, bi 
morali gledati na to, da dobi njih narod pri-
merno zastopstvo in da dobi vsak član na-
roda priložnost, glasovati s svojim narodom. 
Ako je narodnost res tako močan faktor, 
kakor trdijo, ako je narodnost v prvi vrsti 
merodajna za politično življenje, tedaj bi se 
morali pokašljati na dežele in na deželne 
meje. 26 ali 28 ali 30 mandatov dobe Slo-
venci in za te mandate naj glasujejo Slo-
venci, pa naj žive v Ljubljani, v Mariboru, 
v Gracu ali na Dunaju; to bi bilo narodno. 
Kočevski in ljubljanski Nemci pa naj bi gla-
sovali s svojimi sonarodnjaki. To bi bilo na-
rodno avtonomno volilno pravo. Ali avstrijski 
narodnjaki — vsi skupaj — niso narodnjaki; 
kaj je narodnost, se nauče morda s časom 
od mednarodnih ali «breznarodnih» socialnih 
demokratov.

V odsek za volilno reformo je izvoljen 
od socialnih demokratov dr. Adler, od jugo- 
slovanov Plantan, Ivčevič., Ploj. Šu-
šteršič. Pri konstituiranju je bil izvoljen 
za predsednika dvorski svetnik Marchct. Na 
krščansko socialnega Steinerja je odpadlo 
17 glasov.

Na Ogrskem se pripravlja zopet nekaj 
«skrivnostnega». Bolje rekoč: Pripravlja se 
na Dunaju za Ogrsko. Z Dunaja se nam na-
znanja sledeče: Od včeraj — t. j. od pon- 
deljka — so tukaj zbrani vsi ogrski ministri, 
nadalje hrvatski ban Pejačevič in hrvatski 
minister Kovačevič. Domobranski minister 
je bil že v nedeljo tukaj. Sinoči so imeli vsi 
ministri in ban skupno sejo, ki je trajala 
skoro do 10. ure. Danes bode ministrska seja 
pod predsedništvom krone. Vsekakor je ta 
skupna preselitev cele ogrske vlade na Dunaj 
izvenreden slučaj, pa ni čuda, da vzbuja ve-
likansko senzacijo. Kaj to pomeni, ne ve 
nihče, zato se pa tem bolj pridno ugiba. 
Raznovrstnih kombinacij pa ni vredno bele-
žiti, ker se bode menda kmalu pojasnilo.

Na konferenci v Algecirasu so se po 
mnogih razprtijah baje končno združili za-

stopniki držav v najvažnejših vprašanjih. Pri-
čakuje se, da bode konferenca v osmih dneh 
uspešno končana.

Kmetje in socialna demokracija.
V zadnjem času je bilo v socialističnem 

časopisju večkrat govora o jugoslovanski so-
cialni demokraciji z ozirom na agrarno večino 
slovanskega naroda in nekolikokrat se je 
skoro dobesedno ponovil stavek: «Dokler so-
cialna demokracija ne reši kmetijskega vpra-
šanja, ne moremo biti socialni demokratje.» 
Ne moremo tukaj pokazati, kako površno je 
tako pisanje samoobsebi. Tudi nimamo 
namena, na tem mestu dostojno preiskovati 
agrarno vprašanje; kajti z enim ali s par 
članki se tukaj ne pride do nobenega cilja.
V ozkem okvirju, je samo mogoče, nekoliko 
osvetliti stvar in razpršiti nekoliko napačnih 
nazorov. To bodi namen sledečim vrsticam:

Kdor zahteva od socialne demokracije, 
naj «reši» agrarno vprašanje, izraža s tem 
pred vsem, da ne pozna socialne demokracije 
in socializma. Zahteva je nelogična, ker so-
cialna demokracija ni agrarna stranka in je 
torej čudno zahtevati, naj reši vprašanje, ka-
terega odločne agrarne stranke doslej še niso 
rešile in — to si upamo trditi mirne vesti 
— ga tudi ne bodo rešile. — Socialna de-
mokracija pa je sama povedala, da se ne 
peča z «reševanjem» agrarnega vprašanja, 
ker je to jalova stvar. In če se pravi, da 
so socialisti vendar mnogo debatirali in pi-
sali o poljedelskih rečeh, je to pač resnica, 
ki pač dokazuje, da so se pečali tudi s to 
rečjo, da so se hoteli informirati, da so ho-
teli pojasniti razmere, tudi da so iskali sred-
stev, kako bi se obložilo težki položaj kmetov, 
ne pa da so «reševali» agrarno vprašanje.
V tem oziru so nazori socialne demokracije 
na čistem; komur ni zgodovina samo včeraj, 
danes in jutri, mora priznati, da kmetskega 
stanu ni mogoče «rešiti» za bodočnost. 
Proces koncentracije se vrši na polju zem-
ljiške posesti ravno tako, kakor v industriji 
in nobena sila ga ne ustavi. Poljedelstvo ima 
seveda samoposebi konservativen značaj; 
dočim je industrija revolucionarna; zato se 
vrši razvoj industrije v velekapitalistične 
promete veliko hitreje, kakor vsesavanje malih 
kmetij od veleposesti. Ali, kar se vrši po-
časi, se vendar vrši in s tem dejstvom mora 
računati politi čar, ki ne zida sebi in drugim 
gradov v oblakih.

Naši ljubi nasprotniki napravijo veliko 
napako že s tem, da govore o agrarnem 
vprašanju, kakor da bi bile poljedelske raz- 

žlice so bile edino, kar je bilo novega v 
hiši. Mali Janezek je takoj pograbil svojo. 
Izpoznal jo je po križu, ki je bil včrtan 
vanjo. Držal jo je v ročici kakor vojak svojo 
puško na paradi. Oči je imel srepo uprte 
proti kuhinji. Vedel je, da bode danes nekaj 
posebno dobrega: Zabeljeni rezanci, ki jih 
je kuhala mati samo nekolikokrat v dolgih 
letih. Plašno je pogledoval Janezek kaplana, 
ali ni morda tudi zelo gladen, pa mu poje 
vse rezance.

In res je jedel s takim tekom, kakor 
bi bil pravi drvar; mnogo slastneja se mu 
je zdela priprosta hrana teh navadnih ljudi, 
kakor doli v župnišču, kjer je moral sedeti 
poleg mračnega župnika, ki je neprenehoma 
čital časopis. Kaplan je prijazno govoril z 
otroci; bili so mu tuji, kajti iz gorske sa-
mote niso mogli nikoli priti v šolo. Začudil 
se je, ko je dobil same dobre odgovore. 
Znali so že citati in pisati ter so poznali 
katekizem in evangelij. S svetlimi očmi je 
poslušala mati pohvalo svojih otrok; saj je 
bila sama učitelj Jn katehet v hiši. Samo na 
Janezkov odgovor je moral kaplan čakati 

mere vse skupaj enake. Da pa so tukaj raz-
like jako velike, tega vendar ni mogoče uta-
jiti. Veleposestnik, kmet z obsežno posestjo, 
kmet s poljem, ki ravno še zadostuje, da 
prehrani njega in njegovo družino, kmet z 
nezadostno posestjo, kajžar, poljedelski de-
lavec — to so samo nekateri agrarični sloji, 
katerih pa bi se lahko prav dosti naštelo. In 
kdor to vidi, ne more zahtevati enotnega 
pravila v vprašanju, v katerem butajo naj- 
nasprotnejši interesi drug od drugega. Dobro 
bi bilo torej, ako bi naši prijatelji kmetov 
enkrat povedali, na kateri agrarni sloj prav-
zaprav mislijo, kadar govore o agrarnem 
vprašanju. Komu bi radi pomagali? Koga «re-
šili» ?

Veleposestnikov n. pr. ni treba reševati. 
Kar se pripoveduje o težavnem vprašanju 
veleposesti, je največ prazna čenčarija. Ako 
ljudje ne znajo gospodariti, ako nimajo pojma 
o racionelnem poljedelstvu, o živinoreji, o 
gospodarstvu i. t. d., pa jim oskrbniki ne 
pošljejo toliko denarja, kolikor bi ga radi 
zapravili na Dunaju in drugod, tedaj to ni 
dokaz za bedo veleposestništva, temveč le za 
njih nezmožnost.

Kako naj bi se pomagalo tej večno ne-
zadovoljni gospodi? Ničesar se jim ne more 
dati, ne da bi se vzelo drugim. Oni zahte-
vajo visoke colnine; te so na škodo konsu- 
mentom, torej takorekoč vsemu prebivalstvu. 
Nižje davke bi radi; torej naj bi drugi pla-
čevali za nje. Zviša naj se indirektne davke, 
ki so zopet na škodo vsemu prebivalstvu. 
Večja posestva bi radi imeli; torej naj se 
vzame manjšini kmetom. Konec prih.

Domače stvari
Shod zaupnikov nar.-napredne stranke 

se je vršil v nedeljo v «Narodnem Domu» v 
Ljubljani. Že davno napovedan, večkrat pre-
ložen, se je končno vendar izvršil. Ali glasni 
godbi, s katero je bil naznanjen, vendar ne 
odgovarja končni uspeh. Udeležba ni bila 
tako velika, kakor bi bilo pričakovati izza 
prorokovanj «Slov. Naroda», debate pa tudi 
niso stale posebno visoko in često so nare-
dile vtisk banalnosti. Narodno-napredna 
stranka se je na tem shodu reorganizirala. 
To pa velja v jako omejenem smislu, kajti 
vsa reorganizacija obstoji v tem, da je iz-
voljen nov izvrševalni odbor. To pa prav-
zaprav ni reorganizacija; saj organizacija 
stranke vendar ne obstoji samo iz izvrševal- 
nega odbora. Glavni poročevalec gospod dr. 
Triller je zamenjal reorganizacijo stranke 
z revizijo strankinega programa. A to je 

delj, ako je ravno vtaknil žlico, polno top-
lega masla s kosom rezancev, v usta.

Tudi s častitljivo starko je duhovnik 
govoril in opazil je, da ostanejo ženska usta 
vedno sveža, četudi je telo velo in na pol 
mrtvo. Sicer je sedela starka včasi po ves 
dan nema in zamišljena; kar je vedela, so 
vedeli že vsi v hiši na pamet, danes pa je 
oživel spomin na minole čase, danes je imela 
ravno tako radovednega, kakor potrpežjivega 
poslušalca.

Da, francoski časi. To so bila huda 
leta, posebno leto 9. Takrat je bila zalo 
dekle in je služila doli pri gostilničarju. 
Francozje so bili pravi premotenci. Nobena 
ženska ni bila varna pred njimi, niti stare 
ne. Tudi njo je pograbilo enkrat kar njih 
deset, ona pa je pobegnila. Tekla je višje 
in višje v gozd, Francozje pa kar za njo. 
Noge so jo že izdajale, sama ni več vedela 
kam, a Francozje so ji sledili kakor psi je-
lenu. Naenkrat je stala pred strmim skal-
natim propadom. Že so jo hoteli Francozje 
pograbiti, ona pa je hotela kakor čista de-
vica skočiti čez pečino. Samo „Marija po- 

prtom, ki ga je prinesel seboj. Potem je 
odložil belomodro štolo z rame, slekel je 
belo mašno srajco in je vtaknil vse s knjigo 
in ciborijem v trdno kožno torbo, ki jo je 
bil prej nosil France. Malo da ni pozabil 
utakniti zvončka, s katerim se je igral mali 
Janezek. Kajpada, tak zvonček bi bil nekaj 
druzega, kakor klavrni limasti kragulj, ki 
ga nosi koza okoli vrata, kadar jo mora ču-
vati gori med skalami.

Pazno, a vendar dosti hitro sta pospra-
vila mož in žena mizo. Lončki so šli zopet 
v kuhinjo, svetniške podobe, križ in lestenci 
pa so prišli vsak na svoj prostor. Mizo so 
Pogrnili zopet s prtom z vtkanimi rdečimi 
nitmi, in sedaj je ¡me]a marljiva žena sama 
opraviti. Najprej' je dobila stara mati svoj 
zajutrk. V slavo dneva je bila danes mesto 
kozjega mleka smetanina juha, katero je Sta-
riča počasi in s tresočo roko zajemala. Oče 
je posegel gori v kot, kjer so visele starinske 
steklene slike. Morda jih je obesil tja že 
tisti, ki je postavil kočo; na srednji sliki je 
bila letna številka 1486. Izza teh slik je vzel 
žlice ter jih je položil na mizo. Te limaste 



druga stvar. Pa tudi v tem oziru ni skle-
njeno nič definitivnega; dr. Triller je razvil 
neke vodilne misli, novemu izvrševalnemu 
odboru pa je naloženo, da izdela detajliran 
program, o katerem naj v jeseni sklepa nov 
zbor zaupnikov. Temu ne bi bilo prigovar-
jati. Ker ni bilo pred tem zborom nobene 
temeljitejše debate o programu, bi bilo celo 
dosti lahkoumno, ako bi bil moral nepriprav-
ljeni zbor v kratko odmerjenem času skle-
pati o novem programu. Strankin program 
je gotovo tako važna stvar, da ga je treba 
pazno in premišljena koncipirati in da se 
mora temeljito debatirati o njem. Toda 
dokler ne bode program izdelan in sprejet, 
toliko časa se tudi ne more resno presojati 
obnovljene stranke. Volilne misli so lahko 
lepe, a to ni nič konkretnega. Program pa 
mora biti jasen in določen. Šele, kadar bode 
program gotov, se pokaže, kdo soglaša z 
njim, koga je prištevati stranki in kakšna je 
ta stranka. Vodilne misli dr. Trillerja so 
posnetek iz dolge serije člankov, ki jo je bil 
objavil v «Slov. Narodu», ter obsezajo ravno 
toliko nejasnosti in nasprotij, kakor članki 
sami. Po dr. Trillerju naj bi bila narodno- 
napredna stranka, stranka za vse stanove in 
sloje. Kako pojde to, naj vedo bogovi. Nas 
zanima poglavitno, kakšno stališče zavzema 
stranka spričo delavcev. Glede njih je deja 
dr. Triller: «Narodno -napredna stranka 
slednjič uvideva krivični položaj delavskega 
stanu, zlasti onega, ki stoji v službi velein-
dustrije in velikih prometnih podjetij ter je 
vsekdar pripravljena z vso vnemo podpirati 
socialno organizacijo tega enakopravnega 
stanu v dosedanje boljše bodočnosti. Stranka 
je zlasti za omejitev ženskega in otroškega 
dela v tovarnah, za izdatno starostno in in- 
validitetno preskrbljenje vseh delavskih slojev 
ter drugih privatnih i. t. d. V to svrho bode 
stranka podpirala vsako resnično delavsko 
stranko.» — To je prav mnogo, a vendar 
prav malo. Temu so zaupniki na zboru pri-
trjevali. Kako bode v praksi? Kaj porečejo 
industrialci, ki so člani stranke, ako bode 
res hotela podpirati stremljenje delavstva po 
boljšem položaju? — Da so vladala med 
udeleženci shoda v marsikaterem vprašanju 
zelo različna mnenja, je javna tajnost, katere 
ni mogoče zatajiti. A da te razlike niso našla 
nobenega izraza, dokazuje, da je v stvari 
nekaj nezdravega. Nikakor ni treba, da bi 
prišlo do rubrik in morda do klofut; ali zbor, 
ki naj sklepa o podlagi stranke in o njenem 
obnovljenju, vendar ni samo reprezentacijski 
shod, ki ima glumiti slogo in ljubezen. Končno 
se pojavljajo povsod različna mnenja; a v 
živih strankah se ne zatajuje tega, temveč 
pove se jih, debatira se o njih, osvetli se 

jih od vseh strani, kajti samo tako se jih 
lahko razbistri. Zato tudi malo pomeni, da 
so bili v izvrševalni odbor izvoljeni ljudje 
.različnih nazorov, tako različnih, da so se 
do zadnje ure prav velemcntno bojevali. 
Brez poprejšnjega razjašnjenja tudi tak odbor 
ni simbol renesance. Kakor pred zborom, 
tako se lahko pravi tudi po njem: Počakajmo, 
pa bodemo videli.

Predavanje v Ljubljani. Predzadnjo 
soboto zvečer je predaval v Mestnem domu 
član «Akademije», gosp. dr. Novak o 
nameravani reformi zakona. Predavanje je 
bilo dobro obiskano. Gosp. dr. Novak 
je opozoril, da slikajo klerikalci na-
meravano preosnovo popolnoma drugače, 
kakor se jo hoče v resnici izvršiti. Naše 
zakonsko pravo je že čez 100 let staro in 
skoraj vse države so nas že prehitele na 
tem polju. Cerkvi se noče z reformo vzeti 
ničesar; treba pa je za vse državljane 
enotnega zakonodajstva, ki je nekonfesionalno, 
kajti država sama je interkonfesionalna. V 
sedanjih razmergh je država odvisna od 
cerkve, kar nasprotuje že njenemu poklicu. 
Za enotnost zakonskege prava je seveda po-
treben obligatorični civilni zakon, a kdor se 
hoče tudi cerkveno poročiti, mu nihče ne 
brani tega. Da bi se vsled reforme povečalo 
število zakonskih ločitev, ni pričakovati; 
omogočilo se bode le tistim, ki so ločeni, da 
se lahko zopet oženijo, odnosno omože. 
Kdor se bode hotel držati cerkvene prepo-
vedi, ga pa tudi ne bode nihče silil. Ne sme 
se misliti, da bode ločitev igrača, temveč 
dovoljena bode le tedaj, ako bodo vsi po-
stavni pogoji za njo. — Občinstvo je glasno 
odobravalo predavanju. Bilo bi želeti še 
več takih predavanj, kajti čeravno je snov 
pravzaprav dosti enostavna, vlada po ljub-
ljanskih glavah vendar velikanska zmešnjava 
in več luči bi bilo zelo potrebno.

Predavanja dr. Dereanija v Trstu so 
bila moralen uspeh «Ljudskega odra», toda 
žal, da se ni udeležilo toliko poslušalcev, ko-
likor jih je bilo pričakovati z ozirom na 
važne predmete. Pri vseh treh predavanjih 
je predavatelj prav z učiteljsko potrpežlji-
vostjo razlagal pazno poslušajočim udeležen-
cem svoje predmete. Anatomijo in fiziologijo 
raznih delov človeškega trupla, razvoj teh 
delov, potrebo trajne pazljivosti na svoje 
telo i. t. d. In vse je s slikami ilustriral ali 
pa je sam narisal potrebne stvari. Veliko 
pozornost je vzbudil med navzočimi de-
lavci, ko jim je svetoval pri prvem predavanju, 
da bi mogli prisiliti svoje gospodarje, da 
jim dajo pri nekaterih delih primerne na-
očnike. Največ poslušalcev je privabilo drugo 
predavanje, na katerem je predavatelj raz-
pravljal o higijeni spolnega življenja. Na 
vsak način moramo biti dr. Dereaniju hva-
ležni za krasna nam prirejena predavanja.

Rudniška nesreča. V nedeljo zvečer 
okoli osme ure so se užgali v Trbovljah v 
baron Hopfenovem rovu strupeni plini, vsled 
česar sta se zadušila paznik Ivan Ščurk in 
rudar Viljem Kani žar. Kdo je tukaj kriv? 
Koliko so vredne večne trditve trboveljskih 
mogotcev, da je v trboveljskih rudnikih vzorno 
poskrbljeno za varnost delavcev?

V „Našem Lista“ izhajajo članki — piše 
jih Kukovec v Ljutomeru — o socializmu 
in Slovencih. Članki so izvrstni in pokazujejo, 
da pisec mnogo ve in veliko misli. Ali ravno 
zato obhaja človeka žalost. Kajti razumni 
argumenti ne zaležejo nikjer tako malo, 
kakor pri Slovencih. Avtor pravi našim 
ljubim rojakom, da bi tako mal narod, 
kakor je slovenski, ne more zagotovili bo-
dočnosti drugače, nego če koraka na čelu 
napredka. Kdaj smo to že pripovedovali 
Slovencem I Kukovec jih opozarja, da je 
slovenski narod proletaričen, da mu brez 
gospodarske rešitve ni narodne in politične, 
da pa je gospodarska rešitev nemogoča v 
okviru kapitalističnega družabnega reda. Tudi 
stara pesem. Ali kaj zaleže to pri nas? 
Piscu bodo rekli, da je socialni demokrat;

socialni demokrat pa je v očeh poprečnega 
Slovenca v najbližjem slučaju norec in kar 
on pravi, o tem se ne razmišlja, tega se 
ne preiskuje, to se onostavno prezira. Da 
je v socializmu za Slovence tudi narodna 
rešitev, to je resnica, a morda preveč eno-
stavna resnica. Z druge strani pa se je 
treba kaj učiti, ako se hoče poznati so-
cializem. To pa je 'zahteva, s katero se 
našo gospodo naravnost žali. Ne gledamo 
sicer tako črno kakor tisti, ki menijo, da 
je naš pogin že zagotovljen; ali da bode 
treba več kakor ene generacije, preden iz- 
pozna slovenski narod svojo politično na-
logo, to je gotovo.

Brežice, v predzadnji številki «Pode-
čega Prapora» čitam, da vam’ dohajajo iz 
mnogih krajev dopisi, kako sleparsko nabi-
rajo klerikalci podpise za tiste pole proti 
reformi zakona. Iz našega kraja pa vam 
morda vendar ni nihče poročal. Pri nas je 
namreč ljudstvo strahovito zaostalo in je 
popolnoma v duševni oblasti klerikalcev, 
ki zlorabljajo svojo moč, da je groza. Na-
sprotnikov tukaj nimajo; inteligenca po 
južnih štajerskih krajih drži roke križem, 
klerikalcem ni treba nič druzega, kakor da 
si ogrnejo «narodni» plašč, pa smejo delati, 
karkoli hočejo. Človeka mora srce boleti za-
radi neverjetne nevednosti tega ljudstva, ki 
se mu lahko natveze največje neumnosti, 
pa jih veruje. O nabiranju podpisov sem 
izvedel iz našega okraja od popolnoma za-
nesljivih ljudi skoraj neverjetne reči. Bilo bi 
treba mnogo pisati, ako bi hotel poročati 
vse. Zadostuje naj le nekoliko. V Pišecih 
n. pr. so v nedeljo, 11. t. m. kar na priž-
nici zapovedovali, da morajo priti vsi od 
14. leta naprej, moški in ženske, na podpise. 
Ljudje seveda niso imeli pojma, kaj je na 
tej stvari. Na prostoru pred cerkvijo so 
bile postavljene tri mize in ljudje so se kar 
gnetli okrog njih pa so priganjali drug dru-
zega. Bilo je tudi dosti smešnih prizorov. 
Neka stara ženica je jokavo zaklicala: «Poj-
dimo, pojdimo na podpis, da nas ne bodo 
zapustili možje sedaj, ko smo že stare. Oh, 
jej, kam pa pojdemo potem I Kaj bodo še 
naredili, nesrečni neverniki!» Lepe reči jim 
je moral kaplan pripovedovati v cerkvi, kajti 
tarnanja ni bilo ne konca ne kraja. — Pole 
za podpise so bile poslane tudi v vse tri 
gostilne, v šoli pa je učiteljica Gomilšak 
vabila žene in dekleta, naj se podpišejo. 
Pred cerkvijo je veter z ene mize odpihnil 
vse popisane pole; kam jih je zanesel, ni 
videl nihče, a lahkoverni ljudje pravijo , da 
jih je odnesel — židom. — V cerkvi je 
kaplan pripovedoval, da se hoče narediti 
zakon za osem dni in in da bode smel mož 
ženo po osmih dneh spoditi v svet, kamoi- 
bode hotel, in seveda še več takih prismo- 
darij. Najžalostnejše pa je, da je vse razven 
nekaterih mož verjelo vse klobasanje. Znano 
mi je, da je neko dekle, ki še hodi v šolo, 
zapisalo na kaplanovo povelje tudi mater, 
dasi ta ni vedela ničesar, dekle pa ni še niti 
14 let staro. Nekdo se je bahal, da je pred 
cerkvijo popisoval vse ljudi iz vasi po vrsti 
— seveda ne da bi bil koga vprašal, in 
dobro, vem, da je med njimi več takih, ki 
bi odločno zavrnili svoj podpis. Ako bi 
imeli taki podpisi kaj veljati, tedaj bi bil to 
pač konec vsake pameti. Menda pa bodo v 
državnem zboru tudi vedeli, kako se jih je 
fabriciralo. Naše kmetsko ljudstvo pa moramo 
le obžalovati, da je popolnoma v krempljih 
klerikalizma in ne vidi, da bode to njegov 
pogin. Boljše ne vidi, dokler ne pride so-
cialna demokracija tudi v naše kraje. Od 
druge strani nimamo pričakoyati omike in 
pouka za to obžalovanja vredno ljudstvo.

Trst Volitve v mestni svet tržaški 
se sicer nadaljujejo, toda zanimanje je kon-
čalo takoj, ko se je izvedelo za izid volitev,

magaj!“ je še zaklicala. Tedaj je skočil iz 
goščave črn mož; samo belo v očeh se mu 
je strašno svetilo. Z eno roko jo je potegnil 
nazaj, z drugo pa je tako silno udaril naj- 
bližnjega Francoza, da je telebnil v propad. 
Ostali so zbežali, kar so le mogli, pa so 
upili „diabl, diabl!“

Tedaj pa sama ni vedela ničesar več. 
Osvestila se je šele, ko jo je črni mož na 
oddaljenem mestu rahlo položil na mah. 
Seveda to ni bil hudič, ki bi ga ji bila po-
slala mati božja na pomoč, temveč, ko se 
je lepo čisto umil, se je pokazal zal fant. 
Bil je Janez, ki je bil skrivaj na lovu za 
jelenom. Ravno prav je prišel, ko se je ho-
tela s smrtnim skokom obvarovati onečaš- 
čenja. Seveda jo je odnesel v oddaljeno 
kočo svojega očeta, kamor niso došli niti 
Francozje. In tam je ostala, dokler niso 
Francozje zopet zapustili oplenjene dežele 
in potem je postala žena svojega bratranca 
in tedaj so prišli drugi časi leta 16.

Dahe prih.



IIL mestnega razreda. V tem razredu so 
nastopale, kakor sem že svoječasno poročal, 
3 stranke in sicer: Dosedanje vladajoča 
ital. lib. stranka, soc. demokratična in menda 
že mrtva »ljudska» stranka. Konec teh vo-
litev je bila zmaga ital, liberalne stranke ki 
je dobila preko 1600 glasov, dočim je do-
bila ljudska stranka do 1100 in soc. demo-
kratična stranka z nad 500 glasovi, je lahko 
konštatirati, da je med volilci III. razreda, 
katere tvorijo po večini uradniki, le 6. del 
njih, ki se zavedajo svojega položaja 
napram izkoriščanju kapitalizma.

Italijanski liberalci napenjajo svoje me-
hove ter trobentajo zmago svoje stranke, katero 
hočejo prikazati kot zmago mesta, zmago 
poštenega mišljenja zavednih ljubiteljev svoje 
.narodnosti. - <

Najbolj naznanja mesto ali kdor si 
hodi, smo li mi soc. demokratje pošteni ali 
ne, to je naša briga, in le malo nam je 
mar, kako se nas opisuje, ki se nas hoče 
pokazati kot razbojnike, kot zaveznike av-
strijske vlade i. t. d.

Naj bo kakor hoče, naj kriči kakor 
kdo hoče; na te volitve ne smejo tržaški 
socialisti pozabiti, ne smejo reči, da ni bilo 
vredno postaviti svojih kandidatov. Ne! 
vredno je bilo, kajti sedaj si bodo zamogli 
tudi nekaterniki zapomniti, kje naj išče 
soc. stranka svoje moči, kje svojih zavez-
nikov. Nikjer drugje nego med delavci ki so 
najbolj izkoriščani od kapitalizma. Oni tvo-
rijo našo moč, našo eksistenco. In ko bomo 
te združili mednarodno v eno veliko maso, 
tedaj bomo lahko tudi mi dejali: Zmagala 
je ideja, zmagala je pravica.

Slovenskim delavcem pa priporočamo, 
da ' nekoliko preštudirajo slovenskih na-
rodnjakov stališče pri teh volitvah, ki so 
■tako željno pričakovali, da bi prišla krepka 
opozicija v mestni svet tržaški, a so vse 
mogoče naredili, da ni prišla. Saj se 
poznamo.

Shodi.
Polčane na Štajerskem. V nedeljo, dne 

25. t. m. je bil v Polčanah nenavaden dan. 
Imeli smo ob 4. popoldan shod in če je to 
že samo po sebi redkost v našem kraju, je 
■še bolj pomembno to, da je bil shod dobro 
obiskan. Blizu 100 ljudi, to ni malo pri nas 
in omeniti je treba še posebno, da je bilo 
ljudi z vseh sosednjih postaj, iz Ponikve, iz 
Pragarskega, iz Slov. Bistrice i. t. d. Socialno 

-demokratično gibanje se je pri nas zadnji 
čas sploh lepo razvilo, posebno vsled delo-
vanja železničarjev, ki so se zbudili izza pa-
sivnega odpora, s katerim so dosegli vendar 
nekaj priboljška, pa so tako izpoznali vred-
nost socialno demokratične organizacije. Ne-
dvomno bode tudi ta shod veliko pomagal, 
da se gibanje še razširi, ker vdeleženci so 
dobili na tem shodu kar najboljši vtisk. Da 
začne svitati tudi v tem kraju, kjer je bilo 
doslej vse pod vlado črne suknje in so kle-
rikalci lahko sejali vse laži, ne da bi se jim 
bilo treba bati dvoma ali nasprotovanja, 
mora veseliti vsakega prijatelja napredka in 
svobode. In svita se že prav lepo! Pred 
tremi leti smo imeli tukaj socialno demo-
kratični shod, katerega se je udeležilo — 6 
judi, Pa danes! Seveda imamo še mnogo 
zagrizenih nasprotnikov, a teh se ne ustra-
šimo. Tu je n. pr. neki «partiefuhrer» Fischer, 
ki grozi delavcem, da bodo odpuščeni iz 
službe, ako pristopijo organizaciji. Opozarjamo 
tega moža, da je lahko tako strašil, dokler 
nas je bilo malo, danes pa ne več. Po av-
strijskem društvenem zakonu je vsakemu 
dovoljeno, da pristopi tistemu društvu, ka-
teremu hoče in kdor mu hoče s strahovanjem 
preprečiti to pravico, se pregreši proti za-
gonu. Toliko naj si za sedaj zapomni. Pa 
paj se poboljša. Ako pusti druge na miru, 
bode sam imel mir, drugače pa naj si sam 
pripiše posledice. Nismo tako nevedni, kakor 
aorda misli. — Na shodu je bil predsednik 

sodrug Pak s Pragerskega, govoril pa je 
sodrug Etbin Kristan o razmerah delavstva, 
o potrebi in važnosti organizacije in njegov 
govor je naredil tak vtisk, da se bodemo še 
dolgo spominjali nanj. Dobre posledice go-
tovo ne bodo izostale.

Strokovni pregled.
Rudarji, pozor!

V pruski Šleziji se nahajajo rudarji v 
nekaterih jamah v opravičenem plačilnem 
gibanju. Mezde rudarjev so tam silno po-
tlačene. Lastniki jam bi radi zatrli to gi-
banje, pa so poslali v Avstrijo agente po 
delavce. Išče se naravnost stavkokaze 
in tisti subjekti se ne ustrašijo nobene 
infamije.

V poslednjem času so v plačilnem gi-
banju rudarji premogokopov in koksovih 
rudnikov v Gottesbergu v pruski Šleziji. Tam 
je na delu mnogo inozemcev, zlasti Av-
strijcev. Prometno vodstvo je poslalo agente 
v Avstrijo, med katerimi je tudi več Av-
strijcev, ki mislijo, da imajo več upanja, 
pridobiti med svojimi rojaki deloljubne — 
tako pravijo tam stavkokazom in tistim, ki 
tlačijo mezde. Rudarjem, ki se jih najema v 
velikem številu, se pa ne pove, kakšen je 
položaj in zlorablja se jih večinoma le za 
stavkokaze.

Rudarji! Pazite torej! Pojasnite indife-
rentnim tovarišem položaj, da ne postanejo 
žrtve sramotnega početja.

To velja tudi za srednjo Nemčijo, kjer 
se pripravlja resno gibanje med delavci z ru- 
javim ogljem. Unijsko vodstvo.

Umetnost in književnost
Naši zapiski. Tretji zvezek je izšel s 

sledečo vsebino: Volilna reforma. — Baron 
Lewetzo\v: Rimski božji mrak. — Dr. I. D.: 
O spolnih boleznih. — Abditus: Socialni 
boji slovenskih kmetov v srednjem veku. — 
Gospodarstvo. — Socializem. — Književnost: 
A. Aškerc «Mučeniki»; poroča E. K.

Raznoterosti.
Kako umirajo ruski revolucijonarji.

V zadnjih dneh so v Minsku obesili revolu- 
cijonarja Ivana Pulihova. Nekoliko ur 
pred smrtjo je naznanil svojim sodrugom v 
sosednih celicah s trkanjem na zid svoje 
zadnje misli takole: «Durnovo je dejal: Na 
goreči hiši se ne šteje razbitih šip. Taka 
razbita šipa na velikem, mnogonadstropnem 
poslopju, ki se bliža svojemu uničenju, sem 
jaz. Bodisi! A srečen sem, da je mogel 
prodirati skozi to razbito šipo, dokler sem 
bil živ, če tudi slaboten žarek svetlobe. Hiša 
gori! Naj se danes pretrga moje življenje! 
Ali skozi razbito šipo prodre, to upam, 
vihar, ki podpiha ogenj, da bode plamen 
vedno višji in končno, končno se zruši po-
slopje. Prisegam vam, da sem srečen. Ne 
lažem! Kakor da je vroč val ravno v tej 
minuti umil vso nečistost in 'neresničnost 
iz moje duše. Veliko veselje mi dela v tem 
trenotku misel na vas, dragi, mili moji! 
Zdravstvujte! Ivan Pulihov.

Beda in zločin. Nauk, da je zločin v 
tesni zvezi z bedo, potrjuje statistični pregled, 
ki ga podaja dr. Siegfrida v «Neue 
Zeit» na podlagi uradne statistike. S po-
močjo avtentičnih številk iz «Preuss. stat. 
Jahrbuch» za 1. 1904 je sestavil pregled v 
raznih pruskih mestih navadnih najnižjih plač 
za navadne dninarje, obenem pa pregled 
obsodb zaradi zločinov in pregreškov proti 
državnim postavam. Iz .teh tabel se vidi, da 
pada število zločinov, kakor narašča mezda.
V mestu Opapelu, kjer je naj nižja plača 1 
marko, je prišlo na stotisoč po kazenskem

e

zakonu doraslih oseb 2017 obsodb, v Wies- 
badenu, kjer je plača 2 marki, samo 1092, 
v Siegmaringen (plača 2 marki 15 fenigov) 
samo 613, v Mariemverderju (plača 1 marko 
10 fenigov) 1547. Berlin je pač izjema, kakor 
je sploh v svetovnih mestih odstotek zlo-
činov večji. Ako pa se odšteje Berlin, se 
vidi po vseh pruskih pokrajinah, da pride 
tam, kjer je poprečna plača več kakor 1 m. 
80 fen. manj kakor dve obsodbi na tisoč, 
povsod drugod pa več. Dr. Siegfrida za-
ključuje svoj članek z besedami: «Številke 
dokazujejo, kako izginejo vsi drugi faktorji 
zločina za enim: Za socialno bedo! Pokazu- 
jejo pa tudi, da je načeloma samo en 
način boja proti zločinu uspešen: Socialna, 
osvoboditev!»

Društvene vesti.
Društvo tiskarjev na Kranjskem je 

imelo v soboto, 24. t. m. ob 8. uri zvečer 
svoj redni občni zbor v restavraciji «Narod-
nega doma». Iz poročila, ki je bilo članom 
predloženo v tisku, posnemamo sledeče: Pri-
prava za revizijo normalnega mezdnega ce- 
novnika in revizija sta tekli nad poldrugo 
leto. Novi cenovnik bi bil moral obveljati že 
1. julija 1905, kar se je pa zgodilo šele 1. 
januarja 1906, zaradi tega, ker se udeleženca 
nista mogla preje zediniti glede posameznih 
točk. Tudi kranjski pomočniki so sledili z 
veliko napetostjo tarifnim pogajanjem in cela 
vrsta polnoštevilno obiskanih shodov doka-, 
žuje, kako živahno so se zanimali člani za 
obravnave.

V zmislu sklepa zveznega shoda v Ino- 
mostu z dne 12. avgusta 1904 se je poob-
lastilo zvezno načelništvo, da izdela načrt za 
nov normalni mezdni cenovnik, ki bo odgo-
varjal sedanjim življenskim razmeram, in ga 
predloži tarifnemu uradu na Dunaju. Ko je 
zvezno načelništvo izdelalo primeren načrt, 
so se sešli pomočniški zastopniki iz vse dr-
žave na Dunaju, da so se posvetovali o njem. 
Nato se je predložil pomočniški načrt nor-
malnega mezdnega cenovnika tarifnemu uradu. 
A tudi državna zveza avstrijskih lastnikov 
tiskaren je poslala tarifnemu uradu načrt, ki 
pa je'imel za pomočnike v primeri s starim 
cenovnikom še poslabšanja. Pomočniškim za-
stopnikom se je zdelo primerno izjaviti spričG 
tega, da se na podlagi takega načrta sploh 
ne morejo pogajati. Tarifni urad je sestavil 
nato iz pomočnikov in principalov štirinaj- 
storičen odbor, ki je imel nalogo, da izdelav 
načrt cenovnika, ki bo služil pri glavni ob-
ravnavi kot podlaga. Leta odbor se je sešel 
dne 5. marca 1905. Pet dni se je posvetoval 
in rešil komaj splošne določbe, ker sta oba 
udeleženca vztrajala pri svojih zahtevah. Po-
svetovanja štirinajstoričnega odbora so se 
odgolila in se je izvolil ožji odsek, da na-
pravi osnovo, po kateri se sestavi načrt ce-
novnika. Dne 25. marca je imel štirinajsto- 
rični odbor zopet sejo, ki se je pa po šestih 
dneh zopet odgodila. Daljna posvetovanja tega 
odbora dne 16. in 17. maja so se končno 
razbila, ker so principalski zastopniki vzdržali 
zahtevo, da ne bi bilo treba za napravo ro-
kopisnih pascev na novem stavnem in livskem 
stroju «Monotype» in sličnih zistemih po-
rabljati izučenih pomočnikov. Pomočniški za-
stopniki so uvideli, da morajo spričo tega 
pretrgati pogajanja.

Kakor po Avstriji vobče, imeli so tudi 
v Ljubljani pomočniki zaraditega dne 4. ju-
nija prav dobro obiskan shod, na katerem 
so protestirali proti principalskim nakanam.

Po posredovanju tarifnega urada je imel 
štirinajstorični odbor dne 24. septembra zo-
pet sejo. Principali so sporno točko glede 
«Monotype» umaknili in tuli pri drugih od-
loženih točkah se je dosegel sporazum. Načrt 
cenovnika je bil torej gotov in doposlan po«- 
sameznim kronovinskim društvom v presojo.

Dne 15. oktobra je bil v Ljubljani shod 
v navzočnosti skoro vseh članov, na katerem 
je tovariš L. Werzak kot pomočniški za-
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stopnik za glavno obravnavo na Dunaju ob-
širno poročal o načrtu cenovnika. Člani so 
p osebno želeli, da se uvrsti Kranjska v višji 
mezdni razred, ker obstoječe mezde spričo 
neugodnih življenskih razmer nikakor ne za-
doščajo. Zborovalci so se posvetovali tudi o 
skrajšanju delavnega časa in o poslabšalnili 
načrtovih določbah.

Glavna obravnava je bila sklicana na 
Dunaj za dan 24. c-ktobra in je zborovala 
celih pet dni; imela pa ni nikakršnega uspeha. 
Končno so izjavili principali. da pridejo v 
vseh mezdnih razredih po eno krono k naj-
nižji mezdi takoj in po štirih letih še eno 
krono, če bi veljal cenovnik osem let in bi 
se odložene točke sprejele tako, kakor so jih 
predlagali sami. Pomočniški zastopniki temu 
niso mogli pritrditi. Tarifna obravnava se je 
slednjič po nasvetu principalov odgodila do 
13. novembra.

Dne 13. novembra se je glavna tarifna 
obravnava zopet pričela, toda ker principalski 
zastopniki niso odnehali od svojega stališča, 
so se pogajanja razbila docela.

Pomočniški zastopniki so ostali še en 
dan na Dunaju, da so se posvetovali, kako 
postopati, če pride breztarifni čas; to priliko 
so porabili principali in poizkušali znova 
pričeti pogajanja s pomočniki, obijubivši jim 
neznatne koncesije. Pomočniški zastopniki pa 
niso mogli ustreči želji principalov.

Neugoden konec tarifnih obravnav je 
tudi na Kranjskem povzročil med pomočniki 
veliko razburjenost. Tarifna komisija je skli-
cala za dan 19. novembra zaupni shod, na 
laterem je bila soglasno sklenjena resolucija, 
ki je zahtevala, da se po vseh tiskarnah od-
klanja čezurno delo, dokler se ne dožene ta-
rifno vprašanje. Po tem sklepu so se ravnali 
vsi pomočniki in so povsod odklanjali čez-
urno delo. V tem kritičnem času, ko se je 
že pričela po nekaterih kronovinah pasivna 
odpornost, poizkusilo je c. kr. trgovinsko mi-
nistrstvo posredovati in je, zaslišavši prej 
načelnika pomočniške zveze ter načelnika 
državne zveze lastnikov tiskaren, doseglo, da 
so se pogajanja v ožjem krogu dne 23. no-
vembra zopet pričela pod predsedstvom go-
spoda sekcijskega svetnika dr. H. Bacha, ki 
so imela tudi ugoden uspeh ter se je napra-
vil normalni mezdni cenovnik za osem let. 
Mezdni razredi so se uredili tako, da se zviša 
najmanjša mezda v vseh sestih razredih takoj 
za dve kroni, po štirih letih zopet za dve 
kroni in po dveh letih nato zopet za eno 
krono. Tudi cena za tisoč črk se je soraz-
merno zvišala in skrajšal se je delavni čas 
na dan za četrt ure; istotako se je dosegel 
sporazum tudi glede drugih, pri glavni ob-
ravnavi odloženih točk. Slednjič se je še 
sklenilo, da se da novi cenovnik na splošno 
glasovanje v obeh organizacijah ter da se, 
ker niso bili pri obravnavah navzoči vsi za-
stopniki, razredna uvrstitev deloma prepusti 
kronovinam. Konec prih.

Zločin v Courrieres.
Vsaki dan se prinaša nove dokaze, da 

je velikanska nesreča pravzaprav velikansko 

hudodelstvo. Spričo vseh dejstev, ki doka-
zujejo, da je bila nevarnost, ki je pretila živ-
ljenju vsakogar, kdor se je spustil v courri- 
erske rove, že dlje časa znana, se človeška 
misel ustavi; kajti tukaj prihaja do zapreke, 
ki je ni lahko preskočiti. Kapitalistična družba 
je morala vedeti, da lahko pogine več kakor 
tisoč ljudi v jamah; morala je vedeti, da je 
katastrofa skoraj neizogibna, a da jo je mo-
goče preprečiti — in vendar je gnala rudarje 
na delo in v smrt, vendar ni ničesar storila, 
da odstrani nevarnost! Vera in človeštvo se 
z vso močjo upira misli, da bi bili kapitalisti 
iz navadne hudobije želeli in hoteli smrt sto-
terih in stoterih ljudi, katerim so imeli za-
hvaliti ogromne dobičke. Ali zločinstvo se je 
vendar zgodilo. Kako je to mogoče? Ali zmeša 
kapitalistična dobičkaželjnost možgane tako, 
da jim izgine izpred vida vse razven profita? 
Ali potencira lahkoumnost do take višave, 
da se zanaša na slepo srečo? Kakšna je psi-
hologija tega kapitalizma, da prodaja za di-
vidende tuje življenje in lastno vest? Skoraj 
nerazumljivo je. Ali razumljivo je, da je ka-
pitalizem kulturno nevaren in da se človeštvo 
ne vzdigne iz barbarstva, dokler ne pride 
na mesto tega brutalnega kapitalizma višji, 
etičnejši gospodarski in družabni red.

Da je bila nevarnost znana, izpričujejo 
med drugimi sledeča dejstva: Inženir Ber-
ra uit, ki je v jami izgubil življenje, je poslal 
125 delavcev ravno pred katastrofo z dela.

Že pred tedni je pisal poslanec Basi y 
v socialističnem listu «Reveil du Nord»: «Na-
kopali bi krivico nase, ako ne bi pokazali na 
izkoriščevalce, ki so s svojo lahkoumnostjo 
in brezbrižnostjo dobavili rokavico delavcem 
in higienikom. Vzrok slabosti, ki se jih je 
konstatiralo na delavcih courrierske družbe, 
je pomanjkanje zraka, pomanjkanje kisika in 
strupeni plini, ki napolnjujejo atmosfero, v 
kateri so delavci.»

Rudarski delegat z rova III, Limon Pi- 
e r r e, je podal 3. marca oblasti sledeče po-
ročilo :

«Uvoz do nadstropja 326 metrov . . . 
Med protutežami in lestvami je nekoliko desek 
popustilo . . . Mnoga mesta v rovu za izvoz 
so poškodovana. Prešel sem pot «Bazin», 
kjer je tesarska oprava polomljena in pri-
manjkuje zraka. V zračnem rovu sem 
našel dva udrta mesta. Pot «Michelet» 
in delavski pot poškodovan . . . Nujno je 
potrebno, napravititri m etre zračne ga 
o tv o ra, da dobita Capón in Fraquet (dve 
žili) zraka. Sploh nisem videl še nikoli 
kaj tako poškodovanega, kakor de-
lavsko pot in potFraquet. PotDenel 
je na večkakor40metrovbrezzraka; 
človek se tam zaduši.»

In osem dni pozneje se je zgodila grozna 
nesreča. Zakaj? Ker je družba nenasitna. 
Courrierske akcije so izdane po 10 frankov. 
Že leta 1905 pa je izplačala družba v treh 
delnih dividendah po 78 frankov, četrto pa 
bi imela še izplačati, tako da pride na enega 
akcionarja po 100 frankov, to je 1000 od-
stotkov! Akcionarji so vplačali 600.000 
frankov kapitala, a od leta 1897 do 1904 so 
vtaknili 74 milijonov frankov v žep.

Pri vsakem delavcu so profitirali po 5 frankov 
na dan, pri vsaki toni 4 franke 80 centimov.. 
Pri teh ogromnih profitih pa niso hoteli iz- 
pustititi toliko iz krempljev, da bi se bilo 
očedilo jame od prahu, katerega je bilo v te te 
rovih, kakor piše «Journai» več, kakor v ka-
terem si bodi rudniku. Seveda, družba je 
imela zelo koristonosne ugovore in prav to 
potrjuje, da je strahovita nesreča res profi- 
tarski zločin.

Rnlniini I Kd.or s' oskrbeti trpežno folagOp 
f II k I na^ S? °':)rne naravnost na mojo firmo-.

jUulUl Ul a Naročbe se izvršuje natančno in po meri..

A. Žakelj
čevljarski mojster v Žireh.

II iiuhliüni Je v sadečih tobakarnah «Rdeči 
” lÜjmjMi prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Franzot, državni kolodvor, Sp. Šiška... 
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
S vat e k, Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice.
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

Hrsta: ' ''
Lavrenčič, Piazza Caserna.

Krebelj Peter, Kapucinske ulice T.»

Ricardo Camera, Corso 16.

berite in širite svoj lis: 
„Rd. prapor“!

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v uobeni 
delavski hiši.

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v noben; 
gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje:■ 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2‘72, 
za četrt leta K 1‘36. — Za Nemčijo: z®- 
celo leto K 5’96, za pol leta K 2-98, za 
četrt leta K 1*49. — Za Ameriko: Za cele 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.
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Zaloga im tovama
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi M in zija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.
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Kavarna

¡orje"
preje „Tedesco“

se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in slo-
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

Prva kooperativistično ure-
jena

v ulici S. Giovanni v Trstu.
Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2 72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1'49 K, — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije

Štev.15 V Ljubljani, dne 13. aprila 1906 Leto IX
NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 
lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“ 
Ijubljana.
Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. L d.:
Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana,
Zidovske alice štev. 5/1.

f| H ■! Prvi rajnik se pribli- 
IBoVPl žule- Pr4Pravite se, da 
Unllllhl; ga dostojno praznujete! uuiuiuh  Ne pozabit e > da  je  Vaš  
praznik letos posebnega pomena, kajti 
v letu reforme živimo. Storite vse 
potrebno, da bode Vaš letošnji praznik 
dostojna in mogočna manifestacija za 

splošno in enako volilno pravico!

Obstrukcija.
Bela Ljubljana je imela velik «hec». 

Kajti to je treba najprej naglasiti: Koncerti 
liberalne bande v kranjskem deželnem 
zboru niso «beli Ljubljani» nič dru- 
zega, kakor prijetno iznenadenje, nov in že 
vsled tega z zadovoljstvom pozdravljen ton v 
dolgočasju vsakdanjosti, pripraven predmet 
za plitko gostilniško politiziranje, skratka to, 
kar pravi Ljubljančan nad vse ljubi in za 
kar slovenski jezik vendar nima lastnega 
izraza: Velik hec!

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Z namiznim nožem je Hercog prerezal 
pismo, vprašujoč se, kaj naj bi pač bilo v 
njem, saj vendar ni ničesar. — A že so ple-
sale črke, neprenehoma naraščajoče, pred 
njegovimi očmi. Čital je:

»Prečastiti škofovski ordinariat je od-
ločil, premestiti Vas v Dolenjo vas. Ukazuje 
se Vam, da nemudoma odidete na svoje 
novo mesto in da sprejmete svojo jurisdik- 
cijo v Farjem dvoru.“

Torej premeščen! Prva premestitev je 
za mladega duhovna včasih dogodek, ki 
odločuje o celem njegovem življenju. Mrzla 
bolečina je izpreletela kaplanovo telo. Torej

Sakrament, Tavčar s trobento in Hribar 
z bobnom, kaj takega pa še ne — to je 
stališče, s katerega presoja «Ljubljana» de- 
želnozborske volitve, in kdor misli, da je 
provzročilo obisk galerije, shodov i. t. d. 
resno zanimanje za volilno reformo, pozna 
prokleto slabo ljube Ljubljančane in našo 
«metropolo», ki je tako nepolitično mesto, 
da jih je malo takih na civiliziranem 
svetu. Nekritičnost, površnost, to glavno 
oboležje nepolitičnosti, se izraže v tem, da 
je sodba o dogodkih zadnjega tedna obse-
žena v dveh absolutnih formulah: «Liberalci 
imajo prav» — «klerikalci imajo prav.» 
«Slovenec» zakriči s svojim znanim patosom: 
«Liberalci nasprotujejo razširjenju volilne 
pravice» in vse, kar prisega na pobožno 
politiko, je s tem doseglo «modrosti zadnji 
sklep». «Slovenski Narod» napiše: «Zadaviti 
hočejo meščanstvo in delavstvo,» in vse, 
kar se navdušuje za naprednost, zaploska 
kakor da naj tisoč rok pomnoži rene iz de-
želne zbornice.

Politična opravičenost pa ni ne na eni. 
ne na drugi strani; na pravice ljudstva ne 
mislijo ne liberalci, ne klerikalci — o vele-
posestnikih menda ni treba govoriti! — 
temveč korist lastne stranke je polarna 
zvezda narodno-napredni ravno tako, kakor 
«slovensko - ljudski stranki». Opazujočemu 
hinavščino v obeh taborih se mora človeku 
kar želodec obrniti.

Kako pa je vendar bilo?
Vlada je predložila načrt volilne reforme 

za deželo, čegar glavna točka je vstvaritev 
nove, četrte kurije s splošno volilno pravico 
in z deseterimi mandati.

proč iz župnije, s katero se je danes na 
njeni najvišji točki takorekoč na novo po-
ročil v ljubezni.

Ker kliče srce, kadar trpi, vedno drugo 
sočutno srce, je pogledal kaplan župnika in 
s tožnim glasom, kakor da kliče na pomoč, 
je dejal:

„Gospod župnik, premeščen sem!“
„Že vem. Jutri pride Vaš naslednik. 

Prihodnjo nedeljo morate že pridigati v Do-
lenji vasi. Ako bi bili danes Še pravočasno 
prišli domov, bi že jutri lahko odpotovali. 
No, meni ni nič več mar, kje ste se danes 
potepali. Saj niste več moj kaplan.“ Hladno 
kakor ledena sapa so prišle besede iz druge 
strani mize.

Kuharica ni rekla ničesar. Podprla si 
je samo boke in s porogljivim smeškom je 
gledala kaplana. Da ga je premestitev močno 
bolela, to je opažala in to jo je veselilo. 
Saj je zmagala ona. Tega kaplana pač ni 
mogla trpeti in zato je neprenehoma silila

Deželni zbor je v svojem zadnjem za-
sedanju pozval vlado, naj mu predloži vo-
lilno reformo, ki bi določila splošno in enako 
volilno pravico z vporabo proporcionalnega 
zistema. Vlada odgovarja, da ni mogla vdo- 
voljiti deželnega zbora, ker misli, da je za 
deželne zbore najbolj primerno, odnosno 
potrebno «zastopstvo interesov», meni pa, 
da je njen načrt prav blizo zahtevi deželnega 
zbora samega.

Stališče vlade je biez dvoma razumljivo. 
Drugo je vprašanje, ali je pravično ali opra-
vičeno. Zakaj naj bi bile v deželnih zborih 
kurije dobre, ko v državnem zboru niso, 
tega možgani ljudstva nikoli ne bodo raz-
umeli. In zakaj vlada ne vpošteva zadeve, ki 
jo je večina deželnega zbora izrazila v svoji 
resoluciji, tega ne ve nihče razven vlade in 
— morda klerikalnega dela tiste večine: 
kajti zelo verjetno je, da so imeli klerikalci 
pri osnovi načrta svoje prste vmes. Ako bi 
vlada hotela vpoštevati javno izraženo sta-
lišče deželnega zbora, bi bila morala pred-
ložiti načrt splošne in enake volilne pravice 
s proporcionalnim zistemom. To bi bilo 
pravično in opravičeno. Tega ni storila, ker 
je hotela potolažiti veleposestnike in v to si 
je najbrže poskrbela dovoljenja klerikalcev.

Ako je hotela deželnozborska večina 
ostati dosledna, bi bila morala načrt vlade 
na vsak način odkloniti. V kakšni obliki 
naj bi se bilo to zgodilo, je vprašanje druge 
vrste. Ali naj bi bila zahtevala predložitev 
novega načrta, ki bi odgovarjal deželno- 
zborski resoluciji, ali naj bi bila sama pre-
delala vladno osnovo v tem smislu, to je 
postransko. Da sede v deželnem zboru tudi 

v župnika, da je vendar dvakrat poprosil za 
drugega pomožnega duhovnika. A zaman. 
A sedaj se je zbudil kuharičin ponos. Čegar 
ni mogel doseči župnik, to je bila za njo 
malenkost. Saj je bila načelnica deviške 
družbe, torej tudi nekakšna duhovska uradna 
oseba. V tej lastnosti je znala toliko poro-
čati o kaplanu, da je končno njena volja 
prodrla pri škofovskem konzistoriju.

Kaplanu je prešel sedaj celo tek do 
pogrete juhe. S svojim dekretom je šel v 
svojo sobo. Žalosten je gledal dol na po-
kopališče. Saj je življenje kaplana tudi tako 
pokopališko polje z mnogoštevilnimi križi. 
In danes so mu zasadili posebno velik križ 
v srce.

Malo da ni v svoji žalosti pozabil, da 
danes še ni končal svoje brevirne molitve. 
Vzel je knjigo, pa je molil, a tako raztresen 
ni bil še nikoli pri molitvi.

• * * * 



veleposestniki, je seveda dejstvo. To pa vendar 
ns more biti vzrok, da ne bi slovenska ve-
čina poskusila, izvršiti, kar je pred par me-
seci sama sklenila.

Tukaj so klerikalci storili napako, iz 
katere se po vsej pravici lahko izvaja, da 
niso imeli čistih namenov. Deželni zbor bi 
bil moral vsekakor izvesti generalno debato 
o vladnem načrtu; vse filozofiranje o opra- 
vilniku ne izbriše te napake. Ge bi bil ob-
segal vladni načrt, kar je resolucija dežel-
nega zbora zahtevala, bi bilo hitenje razum-
ljivo. A ker je vstvarila osnova novo situ-
acijo, bi bila generalna debata vsaj razjas-
nila položaj. Ako bi se bilo tedaj poka-
zalo, da zahteva večine po splošni in enaki 
volilni pravici in po proporciji nikakor ni 
izvedljiva, bi bil še vedno čas, iskati kom-
promis, ki bi se kolikor mogoče približal 
principu. Klerikalci tega niso storili. Šuš-
teršič je hotel imeti reformo čim prej pod 
streho in odtod je jasno, da mu ni nič za 
načelo splošne in enake volilne pravice, 
temveč da hoče samo klerikalno hegemonijo 
in da mu je za njo dobro vsako sredstvo. 
Odgovornost za obstrukcijo, ki se je tukaj 
izlegla, imajo torej na vsak način klerikalci.

S tem seveda liberalci niso oprani. Da 
so poskusili preprečiti vzakonenje načrta, 
jim ni zameriti. Da so v ta namen porabili 
muziko, je stvar okusa. Ali tega niso storili 
iz ljubezni do splošne in enake volilne pra-
vice, temveč zopet le zaradi tega, ker je 
vladna osnova za njih stranko neugodna in 
radi bi sprejeli vsako reftrmo, ki bi jim za-
gotovila toliko mandatov, da bi ostali od-
ločilen faktor v deželnem zboru, pa če bi 
obsegala preosnova še več privilegij kakor 
dosedanji volilni red. «Narod» se je izdal, 
ko je trdil, da je deset mandatov za splošno 
kurijo preveč in da bi bili štirje dosti za 
splošni razred. Resnično je nasorotno. Ako 
ne bi bila mogoča drugačna reforma, kakor 
taka z novo kurijo, tedaj bi se moralo za-
htevati, da ta razred vsaj v številu man-
datov ne bode prikrajšan, temveč se kri-
vico , ki tiči v ohranitvi privilegij, vsaj z 
večjim zastopstvom doslej brezpravnih po-
nekod oblaži.

Sedaj je deželni zbor odložen. Vlada 
torej upa. da se doseže med strankami kom-
promis. In v resnici bi imele stranke sedaj 
nalogo, da ga iščejo. A politična poštenost 
bi zahtevala, da se postavita obe slovenski 
stranki na stališče splošne in enake volilne 
pravice ter proporcionalnega zistema, ter od 
tega izhodišča iščeta sporazuma z velepo-
sestniki. Obenem pa bi bila deželnozborskim

Bila je huda noč. Vzlic svoji utrujenosti 
ni mogel spati niti eno uro. Vsake četrt 
ure je slišal biti in z vsakim udarcem se je 
bolj približevala ura ločitve, ura, ko mora 
vzeti slovo od ljubljenih gora, od naroda, s 
katerim se je komaj seznanil.

Tak kaplan je kakor mlado drevo, ki 
ga presade iz drevesnega vrta semenišča 
ob daljno, tujo cesto. Plašno iščejo kore-
nine stalnosti v neznani zemlji. Kadar mine 
prva kruta zima, se ozaljša drevesce s popki 
in s cvetjem. Tedaj pa pride gospod in z 
železno voljo zapove, naj se iztrga drevesce 
in naj se ga presadi v druga tla. Pri tem 
pa mu potrgajo najnežnejše korenine, raz-
tresejo najlepše cvetke, oj, in kako dolgo 
je treba, da končno vsaj deloma ozeleni! 
Lastnih sadov pa se ne sme nikoli veseliti. 
In če tako drevo celo popolnoma usahne, 
pride gospod s sekiro, poseka drevesce in 
ga prekolne, ker ni moglo zeleniti na vsaki 
zemlji.

XI.
Šele zjutraj, ko so prišli že vrabci na 

njegovo okno, je Hercog malo zaspal. Na- 

strankam dolžnost, dogovoriti se tudi s 
tistimi, ki doslej niso bili zastopani v zbor-
nici, katerim pa ima reforma odpreti, če že 
ne poti vanjo, vendar pravico za boj. Ako 
slovenski stanki ne razumeti te naloge, tedaj 
je za sodbo bodočnosti vseeno, ali «zmaga» 
ta ali ona. Obsojeni bodete obe. Dosedanje 
grehe se da še popraviti, ako se jim doda 
še novih, pa ne bode več popravka, pa tudi 
narodove odveze ne.

Politični odsevi.
Drž. zbor je odšel zadnjo soboto teden na 

počitnice. Vnovič se snide šele 24. aprila. S 
tem so ustavljene tudi seje odseka za volilno 
reformo. Baron Gautsch hoče . počitnice 
porabiti za dogovore s strankami ter je že 
konferiral s poljskim kolom in z grofom 
Sylva-Taroucca. Fevdalni veleposestniki 
in Poljaki objavljajo izjave, da stoje še vedno 
na svojem stališču, kar pa ne pomeni nič 
druzega, kakor da upajo še’ vedno na veliko 
politično kupčijo. Poljakom se ne gre le za 
pomnožitev galiških mandatov, temveč oni 
bi radi', da se zagotovi mandate poljskemu 
kolu. Obenem hočejo razširjenje gališke de-
želne avtonomije, da bi imeli vsaj 
doma Rusine v krempljih. Skratka oni so 
tudi za splošno in enako volilno pravico, 
ako se jo more tako popačiti, da imajo oni 
profit od nje.

Rešitev ogrske krize se lahko imenuje 
najvažnejši politični dogodek zadnjega tedna. 
Kakor skoraj vsaka pomembnejša stvar v 
Avstriji in na Ogrskem, se je tudi to dejanje 
zgodovinske drame odigralo prav senzacionalno. 
V zadnjem trenotku, ko je imel biti ogrski 
absolutizem slovesno potrjen z manifestom, 
ki bi razložil, zakaj se ne razpiše volitev, 
kakor zakon zahteva, je dosežen sporazum, 
ki bi ga bila koalicija pač lahko prej in ce-
neje dosegla. Kajti več kakor sedaj tudi pred 
enim ietom ne bi bila morala popustiti in 
njen ugled ne bi bil takrat tako omajan, 
kakor je danes, ko prevzema vlado. Vojaške 
zahteve so bile glavna točka koalicijskega 
programa; zaradi njih je trajala več kakor 
leto dni borba med krono in med večino 
ogrskega parlamenta; tekom tega boja je 
bilo imenovano nekonstitucionalno ministrstvo, 
suspendirana avtonomija županij, razpuščen 
državni zbor, imenovani kraljevski komisarji 
in končno je imel biti odložen razpis volitev, 
s čemur bi bil absolutizem uveden in optima 
forma. V zadnji uri je koalicija spremenila 
svoje stališče. Nenadoma je prišel bivši po- 

enkrat ga je vzbudilo močno ropotanje. 
Hlapec se je peljal s staro župnijsko kočijo 
po dvorišču. Ne da bi bila vprašala žup-
nika, je kuharica sinoči naročila, naj gre 
kočija po novega duhovnega gospoda na 
postajo. Čemu naj bi vpraševala? Saj je 
milostljivemu gospodu itak vse prav, kar 
ona ukaže. Itak razume ona vse najbolje.

Dopoldan je pretekel kaplanu z žalost-
nim opravkom pospravljanja. Obleka in 
perilo je prišlo v kovčeg, knjige pa v tri 
zaboje. Pri tem delu mu je prišel še v okr-
vavljenem robcu zaviti nož, s katerim je bil 
pred meseci Miha zaboden, pod roke. Prej 
svetlordeča kri je popolnoma zlepila robec 
in ga pokrila s črnikasto skorjo, tako da se 
je kaplanu kar gabilo, izvleči nož.

Toda kaj naj bi začel ž njim? Najbolj 
enostavno je, da ga spravi med druge reči 
v kovčeg. V njegovi roki je najbolje -shra-
njen, drugod bi ga slučaj še vedno lahko 
razkril, pa bi izdal morilca. To pa se za-
radi svetega spovednega pečata ne sme 
Zgoditi. Dalje prih. 

slanec Bela Barabas dne 2 aprila dogo-
vorno sKošutom k baronu Fejervaryjv 
ter mu je predložil površen načrt, na čigar 
temelju bi bila morda vendar še mogoča 
mirna sprava. Fejervary je s Kristof- 
fyjem pregledal načrt in oba sta se takoj 
odpeljala na Dunaj in sta bila sprejeta v 
avdijenco. Z dovoljenjem krone so tedaj za-
čeli pogovori med vlado im med voditelji 
koalicije na temelju sledečih pogojev:

Vojaška vprašanja se izloči. Vlada dobi 
prosto roko v notranjih vprašanjih. Gospo-
darska vprašanja je rešiti v dogovoru ogr-
skega in avstrijskega parlamenta; ako se ne 
doseže sporazuma, se ohrani gospodarsko 
skupnost do leta 1917. Novi državni zbor 
dovoli proračun, normalni kontingent vojaških 
novincev in neizogibne izdatke za vojsko ter 
potrdi trgovinske ugovore in colninski tarif. 
Kardinalna točka v programu nove vlade 
bode splošna volilna pravica. Volitve 
se izvrše na podlagi sedanjega volilnega reda; 
parlament pa bode po sprejemu splošne vo-
lilne pravice razpuščen in nove volitve bodo 
razpisane na podlagi nove volilne pravice.

Te pogoje je koalicija sprejela in tedaj 
je nastalo vprašanje, kako sestaviti novo 
vlado. Za ministrskega predsednika je bil 
izvoljen bivši minister Wekerle, ki pa je 
s svoje strani predlagal Andrassyja. Ta 
je odklanjal in Wekerle je že bil priprav-
ljen, prevzeti vlado, ko je nastopila klerikalna 
«ljudska stranka» proti njemu. Na ogrske 
klerikalce deluje namreč Wekerle tako, ka-
kor rdeča barva na bika. On je kalvinist, 
odločno je protiklerikalen ter je madjarskim 
tretjerednikom v najslabšem spominu, ker je 
kot ministrski predsednik uvedel cerkveno- 
nolitične postave s civilnim zakonom. Cela 
truma klerikalcev se je pripeljala na Dunaj, 
intrigirat proti njemu. Wekerle je že hotel 
popustiti, a Košut in njegovi prijatelji sg  
silili, da prevzame on ministrsko predsed- 
ništvo.

Končno je bilo v soboto ministrstvo se-
stavljeno z Wekerlom na čelu in z vodi-
telji vseh koaliranih strank za posamezne 
stroke. Grof Julius A n dr assy je prevzel 
ministrstvo za notranje zadeve, grof A p p o n y i 
pouk in bogočastje, Košut trgovino, Geza 
Po lonyi pravosodje, grof Aladar Zichy mi-
nistrstvo na dvoru, dr. Ignac Daranyi po-
ljedelstvo. Po strankah pripadajo Košut, Ap- 
nony in Polonyi neodvisni stranki, Andrassy 
in Daranyi ustavni, Zichy ljudski. Wekerle 
stoji izven strank.

Glavni del sporazuma je ta, da je pre-
vzela nova vlada splošno volilno pravico v 
svoj program. Bodoči parlament nima sploh 
nobene druge naloge, kakor dovoliti državne 
potrebe, da pride državno gospodarstvo v 
red, potem skleniti volilno reformo in se 
posloviti. S tem je splošna volilna pravica 
na Ogrskem zagotovljena. To pa je velikan-
skega pomena tudi za nas, kajti absurdno je 
misliti, da bi mogla Avstrija ohraniti svoj 
zastareli, reakcionarni zistem privilegij, kadar 
dobi Ogrska splošno volilno pravico. To naj 
premislijo tisti, ki še danes mislijo, da bodo 
preslepili avstrijske narode in ovekovečili 
privilegije.

Srbsko zarotniško vprašanje je prišlo 
zadnji čas zopet na dnevni red. Anglija je 
zahtevala, da se odpusti 11 častnikov, ki so 
bili v zaroti za umorstvo kralja Aleksandra 
in kraljice Drage, iz vojske ter da potem 
Anglija zopet vstopi v diplomatično zvezo s 
Srbijo. Dotični srbski častniki so izjavili, da 
se podvržejo zahtevi, ako se penzionira dva-
krat toliko pristašev nasprotne stranke. Iz-
javili pa so tudi, da ne pojde samo tistih 
enajst, temveč vsi častniki, ki so bili priza-
deti v zaroti, ker so takrat vsi skupaj izvr-
šili svoje delo. To je bil menda glavni uzrok, 
da je Gruičeva vlada sklenila, odložiti re-
šitev zarotniškega vprašanja, dokler ne bode 
gotov trgovinski ugovor z Avstrijo.

Konferenca v Algecirasu je končno po 
dolgotrajnem guganju vendar nekako prišla 
v ravnotežje in je dosegla sporazum. Pie-



Priloga „Rdečemu Praporu“ žf.
narna seja, ki je v soboto trajala do 6. ure 
večer in je bila posledica dopoldnevnega 

pogovora med poslanikoma Revoilom in 
nofom Tattenbachom, je razdelila ma- 
ročanske luke za policajno službo med Špa-
nijo in Francijo tako, da dobi Španija Tetnan 
in Larache, Francija Mogador, Salti, Mazagan, 
Rabat, obe državi skupaj pa prevzamete 
Casablanca in Tanger, Ugovor o pol: cajni 
uredbi velja o let. tudi v bančnem vpra-
šanju je dosežen sporazum. Končno je bil 
izvoljen odsek, ki sestavi protokol. Tako je 
torej konec tudi nesrečnega maročanskega 
vprašanja, ki je vzdignilo toliko prahu, da je 
bil evropski mir dolgo časa v nevarnosti.

Domače stvari.
Proporcionalni zlatem, za katerega se 

je deželni zbor kranjski v svojem zadnjem 
lanskem zasedanju izrekel, je v krogih slo-
venskih poslancev zopet popolnoma po-
zabljen. Tako je pri nas seveda z vsemi ra-
čuni, kajti vsa slovenska politika je samo 
dnevna, vse, kar se govori, namerava, snuje, 
obljubuje, začenja, je od danes do jutri. 
Med dvemi dnevi je noč, ponoči se spi, ako 
se ne kroka in na vsak način se danes po-
zabi na to, kar je bilo včeraj. Državni zbor 
je izročil vladno osnovo volilne reforme po-
sebnemu odseku, v katerem sede tudi slo-
venski poslanci, med njimi en liberalec. 
Znano je, da so liberalci z osnovo barona 
Gautscha zelo nezadovoljni. Na Štajerskem 
in na Koroškem je premalo mandatov za 
Slovence, na Kranjskem so volilni okraji 
tako razdeljeni, kakor da bi bil ta del 
načrta izdelal dr. Šušteršič popolnoma sam. 
Liberalci mislijo, da volilna reforma ne sme 
imeti namena, da posadi klerikalce na konja 
in da ubije vse druge stranke. In to je res. 
Volilna pravica naj bi podala v zastopih mi-
niaturno sliko političnega razmerja v deželi 
in v državi. Nekatere malenkosti izginejo 
pač v vsaki miniaturi in take volilne pra-
vice ni mogoče iztuhtati, ki bi zagotovila za-
stopstvo tudi najmanjšim manjšinam. Ali 
nikakor ni njen namen, dodati večini vse 
mandate, vse manjšine pa potlačit'. Vulilna 
pravica more biti več, kakor glasovalna 
pravica. Večina ima pravico do tako veli-
kega zastopstva, kakršno odgovarja njenemu 
številu, ali pojem pravice zahteva, da naj 
dobi tudi manjšina svoji moči primerno 
reprezentanco. To leži tudi v bistvu parla-
mentarizma, ki postane nezmiseln brez opo-
zicije. «Parlament» izvira od «parlare» == go-
voriti. V skupini, sestavljeni iz enotne večine, 
je govorjenje nepotrebno in brezpomembno. 
Ponavljati eno misel, varirati eno načelo, 
je samo izguba časa. Vlada večine brez opo-
zicije je ravno tako absolutistična, kakor 
vlada posameznika. Globokejši smisel par-
lamentarizma je ta, da izrazijo govori raz-
lična mnenja, da je mogoče dobiti popolno 
sliko, popraviti pomote in tako priti kolikor 
mogoče do utemeljenega prepričanja. Opo-
zicija je torej že s tega stališča neizogiben 
ud parlamentaričnega telesa. Potrebna pa je 
opozicija tudi zaradi kontrole, katero mora 
vladajoča večina, ki ima poštene namene, 
tem bolj želeti, ker taka kontrola opravičuje 
njeno delovanje. Zastopanje manjšin je torej 
s stališča čistega parlamentarizma potrebno 

pravično. Prave slike večine in manjšine 
pa ne daje nobena diuga metoda tako na-
tančno , kakor proporcionalni zistem, ki je 
vsekakor najpravičnejši. Da so klerikalci hitro 
pozabili na svojo resolucijo, se nam ne zdi 
čudno. Njim bi bilo najljubše, ako ne bi 
J,° V P311™1“ n>kogar razven Šušter-
šičev. Njih medenim besedam ni verjeti ni- 
riear m kadar deklamirajo o lepih načelih, je 
^.'vomno, da se za njimi skriva egoizem, 
so \naženi ^aju ne bi smeli pozabiti, da 
svežipotain* na volilnopravno gibanje še 
za DrJn so 8^asovai* v deželnem zboru 
Ako zistem, je še nepozabljeno.

“odo že sedaj s takim veseljem poka-
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v?' ’ J1,n sPloSl*a iu enaka volilna pra-
lca ničesar ne velja zaradi načela, temveč 

da hocejo samo tako ali tako vtakniti vse 
slovenske mandate v svoj žep, bodo pre-
hitro razkrinkani in koristilo jim to ne bode.

Za liberalce vstvarja volilna reforma 
drugačno situacijo, kakor za klerikalce. Njih 
zastopstvo je v nevarnosti, pa kličejo, da se 
jim godi krivica. Na Kranjskem da jih je 
vendar toliko, da bi po pravici morali do-
biti nekoliko mandatov. Seveda ne vemo, 
koliko je v tem resnice. Koliko je enih, 
drugih, tretjih, bodo volitve šele pokazale. 
Ali gotovo je vendar, da so med meščanskim 
industrijalnim in kmetskim prebivalstvom 
vsled različnih gospodarskih interesov tudi 
različni politični nazori, da pa so po razde-
litvi kranjskih volilnih okrajev neagrarni 
prebivalci razven Ljubljane povsod a priori 
majorizirani. Slika političnega razmerja v 
deželi je na podlagi te razdelitve nemogoča. 
Liberalci sklepajo sedaj resolucije, ki zahte-
vajo posebne mestno - trgovsko - industrialne 
skupine. To je zopet nmetna razdelitev, ki 
tudi ne more imeti trajne vrednosti, ker se 
razmerje med industrijo in poljedelstvom 
izpreminja. Podjetnosti je pač pri nas malo 
in razvoj je počasen, a vendar ne more 
nihče zanikati, da imamo tudi na Kranjskem 
dobo prehoda v industrijalizem. Tu se po-
stavi novo tovarno, tam se odpre rudnik, 
drugod se sezida železnico; prebivalstvo dobi 
drug karakter. V desetih letih bi bilo treba 
zopet izpremeniti okraje. Temu se je pa 
lahko izogniti s proporcionalnim zistemom, 
ki pokaže letos sliko sedanjega razmerja, v 
desetih letih pa zopet sliko tedanjega, in 
sicer čisto avtomatično.

Izgovor, da je proporcionalni zistem 
kompliciran, je piškav. Od volilca ne zahteva 
ničesar druzega, kakor pri sedaj navadni 
majoritetni volitvi. Vedeti mora, za koga 
glasuje. Volilcu ni treba ničesar kombi-
nirati in nič računati. On voli toliko kandi-
datov svoje stranke, kolikor jih je sploh vo-
liti v njegovem okraju in z oddajo listka je 
njegova naloga končana. Računanje pa je 
stvar volilne komisije, od katere se pač 
lahko toliko zahteva, da zna izračunati eno-
stavno proporcijo.

V taki deželi, kakršna je Kranjska, se 
vsiljuje proporcionalni zistem takorekoč sam. 
Tukaj nimamo čistih industrijalnih okrajev, 
mesta so majhna, meščansko in delavsko 
prebivalstvo je razsuto po celi deželi, po 
Gorenjskem, po Dolenjskem in po Notranjskem 
in drugače kakor s proporcijo ga pri vo-
litvah ni mogoče zbrati. Čemu torej umetne 
kombinacije? Ako ste že enkrat bili složni 
za proporcionalni zistem, tedaj ostanite pri 
njem, pa ne bpdite političarji kakor muhe 
brez glave.

„Slovenec“, lažnivi prijatelj delavcev, 
sladko besedni kristjan, apostol ljubezni do 
bližnjega, bojevnik vere, ki prepoveduje 
trgati zaslužek delavcem, farizej ki ne iz- 
pregovori besede', da ne bi tičala v njej 
kakšna laž, se zaletava v krojače, ker ho-
čejo tudi v Ljubljani doseči človeške raz-
mere” pa so vsled kratkovidnosti in trmo-
glavosti mojstrov prisiljeni, bojevati se za 
košček pravice, ki bi ga sami gotovo rajši 
dosegli mirnim potom. Ta kos papirja, ki se 
vsak čas pomaže z visokodonečimi tiradami, 
s katerimi bi rad pokazal, da kranjski 
popje in njih oprode kaj razumejo o de-
lavskem gibanju, se zaletava n. pr. v stav- 
kine straže, ki so neizogiben aparat vsakega 
štrajka. Delavce, ki so v boju, blati krščanski 
obrekovalec v pravem kranjsko - klerikalnem 
tonu. No, med krojaškimi delavci je bilo še 
nekoliko takih, ki so verjeli v obstanek 
«krščansko-socialne» stranke, pa so mislili, 
da klerikalci lahko zastopajo delavske in-
tense. Sedaj se tudi njim odpirajo oči. 
Dvema bogovoma se ne more služiti, pre-
brisani «Slovenec» 1 Nekaj časa se lahko 
slepari na dve strani, ali enkrat se mora 
sneti krinko in krojaška stavka jo trga tem 
patentiranim kristjanom prav nemilo z obraza. 

Pa le napadajte krojače! Le še bolj! Poka-, 
žite se take, kakršni ste! Cim prej, tem 
bolje, kajti večno vendar ne morete tekati z 
dvojim Janusovim obrazom po svetu. Čiv-
kajte, čivkajte, po tem.se izpozna ptička!

Liberalni socialni program. Na shodu 
liberalnih zaupnikov je bilo slišati tudi neke 
vodilne misli o socialnem delu novega pro-
grama, ki ima biti izdelan po leti, sankci-
oniran pa v jeseni. Klerikalni clown «Slo-
venec» piše, da so tiste točke posnete po 
klerikalnem programu. S tem pa nas spo-
minja katoliško trobilo na nekaj, česar naj 
bi rajši ne zbudilo. Kje pa imajo klerikalci 
pravzaprav svoj program’? 27. novembra 1. 1. 
se je z velikanskim pompom in z glasnim 
vriščem konstituirala «slovenska ljudska 
stranka», beri «stranka preoblečenih kleri-
kalcev». Ali programa te stranke še do da-
našnjega dneva ne poznamo. Prekrstila se 
je in to je bilo vse. Šušteršič je mnogo pe- 
roriral o demokratizaciji stranke, toda demo-
kracija ni ime. Kje je program? Ali velja še 
vedno program stare «katoliško - narodne 
stranke»? Čemu tedaj novo ime? Kje je tu 
pomladitev? Sedaj šele prav pokazujete, ka-
ko velika politična sleparija je bila cela tista 
komedija v hotelu «Union».

Iz programa «ljudske stranke», katerega 
ni, torej nihče ni mogel ničesar prepisati. 
Socialne fraze v starem klerikalnem programu 
pa itak niso bile katoliški original, temveč 
slab prepis iz socialno - demokratičnega pro-
grama. In ta prepis je ostal na papirju, kar 
se je najbolje pokazalo pri zadnjem krojaškem 
šlrajku, kjer so klerikalci zopet izdali delavce 
kakor že neštetokrat, tako da so tudi kato-
liški krojaški pomočniki dobili čisto novo 
mnenje o «Slovencu» in o njegovi stranki. 
Naj torej klerikalni moniteur kar nič ne čenča 
o socialnem programu.

Svetovati pa bi bilo tudi liberalcem, naj 
si ne delajo nobenih iluzij s svojimi social-
nimi točkami. Če bi tudi imeli dobre namene 
s socialno reformo, jim to vendar nič ne 
pomaga, kajti če hočejo biti meščanska 
stranka, ne morejo biti delavska. Saj pa tega 
tudi nihče ne zahteva od njih. Dosti bi imeli 
dela, ako bi hoteli organizirati moderno svo-
bodomiselno meščansko stranko. V delavski 
politiki ne morejo biti nič druzega, kakor 
diletantje; s tem nikomur ne koristijo, svoje 
lastne naloge pa bi zanemarjali.

Liberalni shod, ki je bil v soboto v 
«Mestnem domu», je bil pač v marsičem za-
nimiv, s čemur pa ni in ne more biti rečeno, 
da je bil morda vzoren. Liberalni shodi so 
na Kranjskem, zlasti pa v Ljubljani, redkost, 
ker v stranki že dolgo let ni bilo nobenega 
življenja, pa zato ni čudno, da zborovalci 
nimajo mnogo rutine in takta. Prikrajševanje 
svobode govora je nekaj navadnega pri lju-
deh, ki se bavijo s politiko kot diletantje pa 
vsled tega niso vajeni, da bi mirno poslušali 
nasprotnikovo mnenje. Da na socialno-demo- 
kratičnih shodih tudi liberalci in klerikalci 
neovirano govore, je pripisati tisti iziežba- 
riosti socialno - demokratičnih poslancev, ki 
more biti samo plod dolgotrajnega, rednega, 
aktivnega sodelovanja v javnem življenju. 
Tega pa manjka liberalcem. To je tudi 
razlog, da je bilo slišati toliko deloma su-
rovih, deloma frazastih medklicev, kakor se 
jih sliši sicer le pri klerikalcih. Toda to 
samo njimogrede. Bolj zanimivo je že to, 
da je bil predsednik shoda dr. Vladimir Rav-
nihar, ki je stal še pred nedavnem v naj-
ostrejši opoziciji. Sedaj je seveda član iz- 
vrševalnega odbora liberalne stranke in s 
precejšnim patosom je povdarjal slogo, ki se 
je povrnila v liberalne vrste. Ravno te sloge 
pa ni moči razumeti, kajti razen dejstva, da 
so bili Ravnihar, Turk i. t. d. izvoljeni v 
eksekutivo. ne vidimo ničesar, kar bi se bilo 
tako temeljito izpremenilo, da bi bila brez-
pogojna solidarnost «mladih» s prejšnjimi 
nasprotniki razumljiva. Prav v vprašanju 
volilne pravice mora nastop mladih osupniti 
človeka, ki je do zbora liberalnih zaupnikov 
čital njih članke in poslušal njih govore. Pod 



predsedništvom dr. Ravnili ar ja se je na 
sobotnem shodu mnogo govorilo in sprejeti 
sta bili tudi dve resoluciji. Dve na enem 
shodu; človek bi dejal, da je to dovolj. In 
vendar to ni nič. Kajti ravno tistega, kar 
bi bilo najbolj važno, ne pove nobena reso-
lucija. Poslancema Graselliju in Hri-
barju je izrečena zahvala za obstrukcijo; 
poročilo dr. Tavčarja je sprejeto na znanje 
in izrečeno mu je zaupanje. Prvo resolucijo 
je predložil dr. Švigelj, drugo Fran Ber-
gant. Nihče pa ni predložil resolucije, ki bi 
povedala, kaj naj se zgodi. Liberalni po-
slanci so govorili, da so za splošno in enako 
volilno pravico; zakaj se torej ni sklenilo, da 
se imajo bojevati zanjo? Ne ene besede ni 
bilo slišati, s katero bi se bili gospodje za-
vezali glede bodočega nastopa. Vladni načrt 
hočejo obstruirati. S tem namenom se je 
pod stalnimi pogoji mogoče sprijazniti, ali to 
je samo negativno? To bi bilo bolj važno 
izvedeti, a glede tega je vse molčalo kakor 
grob.

0 socialnih demokratih je na liberalnem 
shodu modroval dr. Tavčar. Njemu naša 
stranka ne ugaja; že davno vemo, da mu je 
premalo lina. Ali to vendar ne more opra-
vičiti, da ji z zavijanjem besed podtika du-
ševno inferiornost. Dr. Tavčar se je že 
sam — recimo — motil. Ko je v državnem 
govoril zoper splošno in enako volilno pra-
vico, se je tako zmotil, da je pozabil, kaj 
obsega program njegove stranke. V soboto, 
ko je pripovedoval, da je bila njegova stranka 
vedno za splošno in enako volilno pravico, 
se je zopet tako molil, da je pozabil na 
svoj lastni govor v parlamentu. Neprevidno 
je torej očitali drugim pomote. V konkret-
nem slučaju pa je njegovo očitanje tudi kri-
vično in razlagati ga je le' s tem, da se on, 
političar, državno- in deželnozborski poslanec, 
in illo tempore urednik, pa vodja stranke, ni 
brigal za to, kar se je godilo po deželi in po 
mestu v času boja za volilno reformo. Dr. 
Tavčar je dejal v soboto na shodu, da se 
glede Gautscha ne bode prepiral s social-
nimi demokrati, «ki v spoznavanju značajev 
niso baš mojstri, saj so danes sami pripo- 
znali, da so bili tako lahkoverni in neizku-
šeni, da jih je celo mož kakor je Gostinčar 
vodil za nos in jih speljal na led. Dr. Tav-
čar je dosegel svoj namen; žel je burno 
pritrjevanje — tistih, ki vedo o gibanju lan-
ske spomladi toliko ali pa še manj kakor on. 
No, take špekulacije ne bi smele biti stvar 
političarja, ki ljubi višave. Tega, kar je on 
trdil, ni nihče priznal in ni nihče mogel 
priznati. Sodrug Kocmur je pač karakteri- 
ziral lažnivo demagogijo klerikalcev in je 
povedal, kako so v času volilnopravnega boja 
prihajali na naše shode ter se izrekali soli-
darne, a ko so dobili signal z Dunaja, so se 
izrekli zoper politični štrajk. Ali kaj je s tem 
priznal? Ako bi bil dr. Tavčar informi-
ran, bi vedel, da smo naše shode prirejali 
mi sami, da smo izvrševali svoje delo, da 
smo demonstrirali in manifestirali, a nismo 
vpraševali klerikalcev, ali jim je to všeč ali 
ne, temveč smo samo varovali načelo svo-
bode, pa smo dovolili vsakomur, udeleževati 
se naših shodov in govoriti na njih. Ravno 
tako je imel tudi dr. Triller na našem 
shodu dne 28. novembra prosto besedo. Za-
čeli smo svojo akcijo sami in vodili smo jo 
sami. Nasprotij med nami in med klerikalci 
nismo nikoli terjali in v samem «Slovencu» bi 
dr. Tavčar še danes lahko čital, kako od-
ločno smo zagovarjali svoje protiklerikalno 
stališče. Posebno pa Gostinčar ni igral 
nobene uloge, kajti on ni niti govoril na 
naših shodih. Ergo nas ni mogel nihče vo-
diti za nos in nihče speljati na led. Zakaj 
govori dr. Tavčar neresnico? Ali misli, da 
bodemo vsled tega napustili svoje stališče 
glede volilne reforme? Nam je vse eno, za-
kaj se je Gautsch ¡spreobrnil, kakor nam je 
vseeno, zakaj glasujejo klerikalci za njegov 
načrt. Tudi liberalcev, ako bodo glasovali 
za reformo, ne bodemo vprašali, kakšen na-
men jih vodi. Od naših nasprotnikov ne 

moremo nikoli pričakovati, da bi imeli naše 
nazore. Videti pa je, kakor da bi dr. Tav-
čar s svojimi lamentacijami o Korošcih in 
Štajercih rad speljal koga na led. A če mu 
je res kaj na tem ležeče, da ondolni Slo-
venci ne poginejo, bi se moral odločno izreči 
za reformo. Ako dosežejo liberalci še kak 
mandat za Korošce in Štajerce, nam je go-
tovo všeč. Če pa to za sedaj nikakor ne bi 
bilo mogoče, ne da bi prišla reforma sploh 
v nevarnost, tedaj mu delavci nikoli ne bi 
odpustili, da je zaradi enega ali dveh man-
datov preprečil nujno potrebno preosnovo in 
s tem oškodoval tudi Korošce, ki bi morali 
izgubiti vsako upanje na zboljšanje, ako bi 
ostal sedanji volilni red v veljavi, dočim je 
gotovo, da bi se morale na temelju reforme 
tudi tamkaj zboljšati razmere. Govor dr. Tav-
čarja o državnozborski volilni reformi je bil 
zelo sumjiv. Naj liberalci pazijo, da ne na- 
rede kakšne neumnosti v parlamentu! De-
lavci hočejo na vsak način volilno reformo: 
kdor bi jo preprečil, bi moral obžalovati to.

Roditeljski večeri v Ljubljani. V so-
boto večer dne 7. aprila je bil prvi roditelj-
ski večer v telovadnici druge mestne deške 
ljudske šole (na grabnu). G. ravnatelj Ga-
bršek je najprej opisal namen roditeljskih 
večerov in naglašal, da se bode na roditelj-
skih večerih obravnavalo snov v zmislu učnega 
načrta, ki velja za šole pri nas. Nato je 
predaval g. učitelj Likar o vzgoji otrok pred 
šolsko dobo. Predavatelj je obravnaval snov, 
dasi ne obširno, vendar s tako poljudnostjo, 
da so bili poslušalci in poslušalke prav za-
dovoljni s predavanjem. Namen predavatelja 
je bil v tem in bo tudi v naslednjih rodi-
teljskih večerih, da dokaže potrebo enotne 
vzgoje doma in v šoli in pa, da je potreba 
posebno v nežnih olročjih letih paziti na to, 
da se otročji duh ne presili. Dokler otrok 
ni goden za šolo, ga ni treba učiti ne pisati 
ne brati in ne drugih stvari na pamet. Za-
dostuje popolnoma, ako dobi otrok v svoji 
najnežneji dobi nagnjenost k čednostim, ki 
so potrebne človeku. — Glede na vzgojo so 
roditeljski večeri pri nas prav potrebni in 
tudi naše delavstvo naj bi se jih udeleževalo. 
— Prosimo, da bi tudi našemu uredništvu na-
znanjalo slavno ravnateljstvo priredbo rodi-
teljskih večerov.

Ob sklepu lista.
Ustanovni shod krajne skupine Trsi III 

pravo varstvenega in strokovnega društva za 
Avstrijo je v torek, 17. t. m. ob 8. uri zvečer 
v Trstu, ulica Boccaccio štev. 10,. gostilna 
gospe Gokelj, s sledečim dnevnim redom: 1. 
Poročilo. 2. Predavanje. 3. Volitev odbora. 
4. Predlogi in vprašanja. Vsi udje in tisti, 
ki žele pristopiti društvu, so vabljeni, da se 
polnoštevilno udeleže tega zbora.

Stavka ljubljanskih krojačev je po ve-
čini delavnic končana, in sicer uspešno za 
delavce. Povod stavki je bil, da mojstri niso 
hoteli sprejeti tarifa, ki ga je predložil pomoč-
niški zbor vsled naraščajoče draginje, kateri 
stare plače že davno niso bile več primerne. 
Nekateri mojstri so izdelali drug tarif, ki pa 
je bii popolnoma nezadosten, ter bi bili imeli 
pomočniki od njega precej veliko škodo. Ve-
čini mojstrov niso bile prave zahteve pomoč-
nikov niti natančno znane, ker od mojstrskega 
zbora niso bili prav poučeni. Ker torej po 
tej poti ni bilo mogoče doseči sporazuma, so 
delavci dne 25. marca skoraj soglasno skle-
nili, vstopiti v stavko. Dne 26. marca je stavka 
začela. Udeležbo se je je 78 krojaških po-
močnikov. Kmalu so začela pogajanja po po-
sredovanju obrtnega nadzornika in obrtnega 
komisarja ter je večina L razreda ugodila v 
redo, H. razred v četrtek, lil. razred pa v 

petek zahtevam delavcev. Samo nekoliko 
mojstrov ni hotelo vsprejeti predloženega ta-
rifa ter se je v njih delavnicah nadaljevalo 
stavko. V drugih pa je delo takoj drugi elan 
začelo. Natančneje o tem v prihodnji številki.

Shodi.
Ljubljana. Izvrševalni odbor in ljubljanska 

lokalna organizacija jugoslovanske socialno- 
demokratične stranke sklicujeta j a ven i j u d s k i 
shod, ki bode v nedeljo, dne 15. t. m. ob 
pol 10. uri dopoldan na vrtu restavracije «pri 
levu», na Marije Terezije cesti. Na dnevnem 
redu je: Deželnozborska obstrukcija 
in stališče delavstva. Povabljeni so tudi 
deželnozborski po-lanci.

Volilna reforma za kranjski deželni zbor 
se živo dotika interesov delavstva, ki doslej 
nima nobene besede v deželnem zboru, a ima 
vendar pravico do primernega zastopstva tudi 
v deželnem parlamentu. Zato je nujno po-
trebno, da označijo delavci svoje stališče, ka-
tero morajo deželnozborske stranke upošte-
vati, ako hočejo biti pravične. Naravni namen 
vsake volilne reforme, ako noče biti reakcio-
narna, je podelitev volilne pravice tistim, ki 
so še brez nje. Kranjski deželni zbor je od- 
goden. Kadar bode zopet sklican, mu bode 
odločevati o volilni reformi. Naj torej pravo-
časno izve, kaj zahteva in pričakuje delav-
stvo od njega. Pridite zato polnoštevilno na 
nedeljski shod in agitirajte pridno, da izve 
sleherni delavec v Ljubljani in okolici, da je 
njegova dolžnost, udeležiti se tega shoda. 
Pri sklepanju o volilni reformi se ne sme 
preiti na dnevni red preko delavstva.

Splet. Da se giblje tudi v Dalmaciji, v 
tej. najbolj zapuščeni vseh dežel, kar jih 
stoji pod avstrijsko upravo, se vidi tudi 
odtod, da smo priredili te dni dva preda-
vanja z jako lepim uspehom. V Dalmaciji je 
prav malo industrije, čeravno se ne more 
trditi, da bi ne bilo tal za njo. Dežela ima 
mnogo pogojev za njo, ali kdo ve, koliko 
časa bode še treba, preden se tukaj kaj 
razvije. Res je, da je vlada zelo zanemarila 
deželo, ali tudi domačini so mnogo krivi. 
Ljudi z denarjem je tukaj, ali oni hočejo 
dobivati obresti brez skrbi, brez rizike, samo 
z najprimitivnejšim izkoriščanjem. Najbrže 
bodemo dobili industrijo, kadar jo ustanove 
tujci; tedaj bodo seveda narodnjaki zakričali. 
A kdo jim bode kriv? Uboga dežela je po-
polnoma izsesana. Največji bogataši in tako- 
rekoč gospodarji dežele so popi in kutarji, 
katerih je toliko tukaj, kakor menda v no-
beni drugi avstrijski deželi ne. V Spljetu 
n. pr. je zastopan vsak katoliški samostanski 
red. Tu se pri vsakem konaku naleti na 
meniha ali pa na cele gruče njih, tu na 
bele, tam na črne, na rujave, na vsakršne. 
Mesto nima prav 20.000 prebivalcev, pa ima 
dva škofa in več kakor 40 cerkev. Razume 
se torej, da je cela armada popov tukaj. In 
ubogo ljudstvo naj vse to izdržuje. Dve 
tretjini spljetskega zemljišča sta v popovski 
posesti. A menihi ne delajo. Delo morajo 
opravljati kmetje, takozvani težaci, ljudje, ki 
žive v razmerju kakor pred 48. letom. Težak 
mora plačevati od zemljišča davke in vse 
mogoče, a od pridelka mora dajati polovico 
«gospodarju», samostanu, župniji, škofiji, s 
kratka popom. Nekdaj so morali dajati 
šestino, ali prebrisani kutarji so pri vsakem 
novem sklepanju ugovora znali povečati 
svoje pravice. Kako naj ubogi kmet pridela 
m kako naj ostankom živi, to jim ni nič 
mar. Človek bi mislil, da imajo v takih 
razmerah dosti. Ali ne. Celo leto še bera-
čijo. Vsak hip hodi kak «sluga božji» z na-
biralnikom od hiše do hiše: «Almozinu za 
šv. Josipa» — «almozinu za majku božju od 
milosti» — «almozinu za majku božju od 
zdravlja» — tako gre celo lelo in gorje člo-
veku, ki ne da vselej svojega obolusa. Ni 
čudo, da se ljudstvo izseljuje trumoma v 
Ameriko. Kar pa živi še v Dalmaciji, je 
propadlo, da je groza. Treba je le pogle-
dati stanovanja spletskih težakov. To so 
propadle koče, pač iz kamna, ali slabejše 
kakor hoče kranjskih in celo hrvatskih 
kmetov. O sobah ali izbah se ne more govo-
riti. To so luknje, podobne svinjakom in 
pred vrati leži kup gnoja, da smrdi ljudem



naravnost v nos, pri jedi v spanju. Naravno, 
da razsajajo tukaj nalezljive bolezni vsako 
leto. Kadar je južno vreme, je celo mesto 
en smrad in kogar je usoda prignala sem in 
ga je prisilila, da mora živeti tukaj, mora 
enostavno resignirati. ako ne pogine prej. 
'"Gorje, ako bi se zneslo sem kakšno kolero! 
Tedaj tudi petsto zdravnikov ne opravi ni-
česar. Vsega tega pa ne vidi gospoda, ki 
ima neprenehoma blagor naroda na jeziku. 
_  To se mora vedeti, ako se hoče raz-
umeti, kako je mogoče, da se razvija socialna 
demokracija tudi pri nas. Ljudstvo se je 
naveličalo narodnjaških fraz. Velika večina 

/je v popolni apatiji, misleči del se pa oklepa 
socialne demokracije, ki ima sicer še težak 
položaj in hude boje ali tudi zagotovljeno 
bodočnost.

Prijateljstvo do delavcev se je pokazalo 
'zopet, ko smo naznanili svoja predavanja, 
na katera smo povabili sodr. E. Kristana iz 
Ljubljane. Prvo predavanje v nedeljo do-
poldan smo imeli v kavarni na obrežju, kjer 

.ge lep, velik prostor, drugo pa smo mislili 
prirediti v gledališču v ponedeljek zvečer. Z 
gledališčem disponira občina, kateri stoji na 
želu župan dr. Trumbič. Odločilno besedo 

-v njej imajo demokratje, ki se laskajo de-
lavcem na vse pretege. A ta ljudstvu pri-
jazna gospoda ni hotela dovoliti gledališča. 
'Vsled tega je moralo bili drugo predavanje 
v delavskih društvenih prostorih, ki seveda 
za tako svrho niso tako pripravni kakor 
gledališče. Nič ne de. Gospoda naj le tako 
dalje pokazuje svoje praktično prijateljstvo, 

.ljudstvo pa bode izvajalo svoje praktične 
konsekvence iz tega.

Predavanja so zato vendar lepo uspela. 
Sodrug Etbin Kristan je govoril prvi dan 
o predmetu: «Zakoni razvoja in bodočnoti» 
drugi večer pa o: «Delavstvo, inteligenca in 
socializem». Udeležba je bila pri obeh pre-
davanjih za spljetske razmere zelo velika, 
seveda v nedeljo večja, ker v pondeljek 
-nismo imeli dosti prostora. O predavanjih 
sodruga Kristana nam ni treba poročati. 
Slišali smo ga govoriti že v drugih krajih in 
prav zato smo ga povabili tudi sem. Nje- 

..gova temeljita in temperamentna izvajanja 
so naredila velik vtisk in sodrugom je bilo 
splošno žal, da ni bilo mogoče prirediti še 
'nekoliko podobnih predavanj. Upamo pa, 
da se to zgodi pozneje. Snoči je sodrug 
Kristan odpotoval v Dubrovnik, pa mu že-
limo tudi tam enak uspeh, kakor ga je 
Imel v Spljetu, v interesu dalmatinskega 
proletariata.

'Nesreča v Conrrieres.
V ogromnem grobu courrierskega rud-

nika, kije požrl več.kakor 1200 delavcev 
¿rudarjev se je zgodil komaj razumljiv slučaj. 
-13 delavcev je živelo v njem 20 dni in žive 
so jih spravili iz rovov. Porušili so se pač
ako, da so postali skoraj okostnice, a vendar 

so živi in rešeni. Skupina delavcev, ki je ga-
sila požar v rovu III, jih je našla ter je 
naznanila neverjetni slučaj tovarišem.

Ta vest je provzročila, naravno, skoraj 
revolucijo nad jamo. Na tisoče in tisoče ljudi 
se je zbralo pri izhodu jame, tisoč upov je 

'Oživelo — in tisoč upov je žalostno poginilo. 
Kajti neštetim množicam, ki so čakale vsak 
v nadi, da so ravno njegovi ljubi'rešeni, se 
;e povrnilo samo 13 ljudi.

V petek 30. marca je bilo, ko se je raz-
širila vest o čudni rešitvi, o kateri pripove-
duje očividec sledeče: Danes zjutraj se je 
spustilo moštvo v rov II, da očisti zasuto 
pot k rovu III. Naenkrat prihiti delavec ka- 
,<or blazen in zakliče tresoč in z motnim po-
gledom inženirju, ki je vodil delo: «Dol v 
rovu za vož je trinajst živih mrličev, 
ki hočejo gor!» — «Živi mrliči?» vpraša
nženir ves v čudu; «kaj pomeni to?» — 

«Da, živi ljudje, ki so se rešili v ka-
tastrofi,» odgovori rudar. Inženir in de- 
svci so poskočili proti rovu. Kmalu na to 

se je pojavil koš, iz katerega je izstopilo 13 
e avcev. podobnih sencam, iz podzemeljskega 

j en izmed njih’ kopač Nemy, se je 
aro čudno smejal, da nas je kar zona ob-

hajala.
Ko je ljudstvo izvedelo, kaj se je zgo-

dbo, se je polotila množice silna razburjenost. 
Imena rešenih so šla od ust do ust in vsakdo 
Jih je hotel videti. Pripovedovalo se je tudi, 
da je slišati še klicev na pomoč, toda te 
vesti ni mogoče kontrolirati. Rešeni rudarji 
so tako oslabeli, da se komaj vlečejo. Njih 
vodja Nemy je pripovedoval, da so prišli 
iz jame III v Mericourtu, kjer so bili več 
kakor 20 dni zaprti. Z največjo pažnjo so 
jih spravili na dan. Svetlobe niso mogli pre-
našati, bili so jako slabi, sicer pa so se še 
precej dobro počutili. Vsi so odgovarjali na 
vprašanja ter so pripovedovali, da so se hra-
nili od jedil, ki so jih našli pri ponesrečenih 
tovariših in od ovsa iz konjskega hleva.

Nemyja je pričakoval njegov oče. 
Njemu je, ko ga je ves solzan objel, pripo-
vedoval :

«Eksplozija me je silno prestrašila in 
takoj sem zbežal, da najdem kakšno zave-
tišče. Naletel sem na gručo mrličev. Posre-
čilo se mi je, doseči konec rova. Bili so 
obupani, ko so izvedeli, da je tudi on, ki so 
ga imeli za rešitelja, zasut. On pa jim je 
prigovarjal in jim je dajal poguma. Tako so 
ostali osem dni v tistem rovu. Nemy ni ni-
koli pozabil, naviti svojo uro in tako je vedno 
vedel, kako pozno je. Vsem pa je manjkalo 
jedil. Tedaj so se hranili z zemljo in s 
skorjo lesa, skratka z vsem, kar so našli. 
Zaman so izkušali v temi sredi mrličev in 
ruševin najti izhod iz zagate, v kateri so bili 
zaprti. Nekega večera so dotavali v konjski 
hlev, kjer so našli ovsa, s katerim so se dva 
dni hranili. Jedli so potem meso konja, ki je 
že začel gniti in pili so vodo, ki so jo imeli 
še v steklenicah in katero so pomnožali z 
lastno vodo. Zadnje dni so se razdelili v tri 
skupine, da bi ložje našli kak izhod. Snoči 
so začutili svež zrak. Tedaj so se privlekli 
do tistega prostora, kjer so jih danes našli.

Zdravnik, ki jih je preiskal, je izjavil, 
da se boji, da izbruhne med njimi infekciozna 
mrzlica vsled hrane z lesom, surovim ovsem 
in pokvarjenim mesom. Vendar upa, da jih 
ohrani na življenju.

Eden izmed rešenih je padel ob času 
eksplozije na svojo svetilko in si je poško-
doval oko. Ker je ostala rana vseh dvajset 
dni brez nege, je izgubil oko. Vsi pripove-
dujejo, da so mnogo trpeli, ker jih je zeblo. 
Spali sploh niso, temveč neprenehoma so 
iskali kak izhod. Sobe v bolnišnici je bilo 
treba popolnoma potemniti, ker ne prenašajo 
svetlobe.

Za družbo je tudi ta rešitev nova ob-
tožba. Delavski delegati so še pretečeni teden 
rekli, da so bržčas še živi ljudje v jamah. A 
vendar se je ustavilo vsako reševalno 'delo 
in samo z gašenjem ognja so se še pečali.

Dne 31. marca so spravili še nekoliko 
mrličev na dan, ki so izgledali kakor mumije. 
Zdravnik, ki jih je preiskal, trdi, da so pred 
20 urami še živeli. V njih bližini so našli 
konja še živega.

Inženir Laur pravi, čeprav je slišati ne-
verjetno, da je najbrže še nekoliko živih, ali 
pa vsaj umirajočih ljudi v jamah. Dejal je še:

«Moje mnenje je bilo takoj po eksplo-
ziji, da je treba izčistiti rov III, ker je bila 
vsa verjetnost, da se najde tam še živih 
ljudi. Prodrl sicer nisem s svojim mnenjem, 
ali sedaj ni čas, da bi igral občutljivca. Ker 
pa človečnost zahteva, je, da se takoj še en-
krat preišče najbolj oddaljene kraje, kamor 
je najtežje prodrl dim in strupeni plin.

Socialistični poslanec Basly je interpe- 
liral o stavki, pa tudi o načinu, kako se je 
vodilo reševalo delo.

Umetnost in književnost
Slovenski igralci na Hrvatskem. Ne-

koliko članov slovenske drame in opere je 

sestavilo družbo, ki je odšla po končani 
ljubljanski sezoni na Hrvatsko, kjer priredi 
v Karlovcu in pozneje v Varaždinu več pred-
stav in sicer dramskih, opernih in operetnih. 
Družbo vodita gospoda Lier in Draguti- 
novič. Zagotovila sta si tudi več gostov iz 
Zagreba za prav ličen ' repertoir. — Druga 
družba je odšla pod vodstvom g. Danila v 
Slavonijo, kjer priredi več predstav v Osieku 
in v ondotnih mestih. Upamo, da bodete 
imeli obe družbi dober uspeh — umetniški 
in materialen.

Socialni pregled.
V tržaško okrajno bolniško blagajno 

so bile v soboto, 31. marca, nove volitve. 
Blagajna je bila vsled velikih nerodnostij, ki 
so se godile pod liberalno upravo, precej 
dolgo brez odbora in komisar jo je vodil. 
Ko so bile končno razpisane nove volitve, 
so socialni demokratje takoj postavili svoje 
kandidate, dočim so nasprotniki molčali, ka-
kor da jih ni. Ker je v Trstu potajno ro- 
varenje nekaj navadnega, je bilo misliti, da 
skušajo nasprotniki tudi tukaj v kalni vodi 
in na skrivnem naloviti svoje ribice. Ali če 
so to poskusili, so se morali vendar kmalu 
prepričati, da jim je med delavci odzvonilo 
in res ni nihče imenoval kandidatov, ne li-
beralci, ne avstriakantovski «partito popolare», 
ne «nacionalni socialni demokratje», ta naj-
novejša spaka, ki pač hitreje pogine, nego 
se je rodila. Socialni demokratje so torej 
zmagali takorekoč brez boja; seveda ne brez 
dela. Kajti že davno pred razpisom volitev 
je začelo delo in agitacija in ravno temu je 
pripisati, da so nasprotniki izpoznali popolno 
slabost svoje pozicije ter se niso spuščali v 
boj, v katerem bi se bili samo blamirali. 
Sedaj začne v tržaški bolniški blagajni nova 
doba in delavci bodo v bolezni uživali vsaj 
tiste pravice, ki jim jih daje itak dosti skopi 
zakon. Ali to je prvi korak, ki ga je bilo 
treba storiti, ako hočejo delavci doseči raz-
širjenje svojih pravic tudi na polju bolniš-
kega zavarovanja.

Stavka v Labinju. Ker je trboveljska 
premogokopna družba odbila vse zahteve de-
lavcev rudnika Karpan v Istriji in ker so bili 
vsi poskusi, doseči mirnim potem kakšno 
zboljšanje, brezuspešni, so delavci sklenili sto-
piti v stavko, kar se je tudi zgodilo. V za-
četku je bila družba v vsakem oziru trdo-
vratna, pozneje pa se je spustila v pogovore 
z delavskimi zastopniki. Stavka traja dalje. 
Natančneje poročamo v prihodnji številki.

Raznoterosti.
Svetost zakona. Med ogrsko aristokra-

cijo zavzema kneževska družina Odescalchi 
odlično mesto. Dasiravno Odescalchiji nimajo 
bogastva, je vendar njih plemstvo zelo staro, 
razven tega pa so tudi zelo pobožni in vsled 
tega papežu dragi in ljubi. Leta 1902. je 
poročila iz te družine princezinja Alinka 
Odescalchi navadnega posestnika Gustava 
Korerja. Pred poroko je moral srečni ženin 
svoji nevesti pred javnim bilježnikom zapisati 
300.000 K kot ženitvansko darilo s pogojem, 
da izplača to vsoto ženi, ako bi se zakon 
ločil. Že poldrugo leto pozneje je vložila 
princezinja tožbo za ločitev ter je zahtevala, 
da se ji izplača 300.000 K. Za dokaz mo-
ževe nezvestobe je predložila več ljubezenskih 
pisem, ki jih je neka natakarica pisala nje-
nemu možu, ki pa jih je sluga pridržal in 
izročil princezinji. Toda Korerju se je posre-
čilo dokazati, da ga ta natakarica niti ne 
pozna in da je pisala tista pisma po naročilu 
sluge, katerega sta na to napeljala prince-
zinja in njen brat, knez Odescalchi. Dokazalo 
se je, da so imeli pobožni Odescalchiji od 
prvega trenutka namen, opehariti plebejca za 
300.000 K, zakon pa je bil sredstvo, ki je 
imelo posvetiti cilj.



Gospodarski pregled»
Nove zveze čez Ljubljano. Ko so prišla 

v javnost poročila, da se namerava napeljati 
novo vzhodno ekspresno zvezo iz Pariza čez 
Trst, Ljubljano, Zagreb v Belgrad, se je 
obrnila zagrebška trgovska zbornica v tej 
zadevi do pariške, od katere je dobila sle-
deči odgovor: «Na naši seji dne 21. t. m. 
smo sklenili, da se ima naznaniti francoskemu 
trgovinskemu ministrstvu in ministrstvu za 
javna dela, da pariška trgovska zbornica ne 
zagovarja samo ureditve mednarodnega vlaka 
po primeru orientnega ekspresnega, temveč 
tudi ureditev brzih in direktnih navadnih 
zvez iz Pariza čez Pontarliere, Lausame, Mi-
lan, Benetke, Trst, Zagreb v Belgrad.» — Te 
zveze bi šle torej tudi čez Ljubljano. Rado-
vedni smo, koliko praktičnega zanimanja 
pokažejo slovenski kapitalisti za ta namen. 
Optimisti, ki mnogo pričakujejo, se bodo 
najbrže zmotili.

Društvene vesti.
Društvo „Ljudski oder“ v Trstu je 

imelo v soboto, dne 31. marca, svoj prvi 
redni občni zbor. Iz poročila odbora je raz-
vidno, da je društvo v teku enega leta do-
seglo res velik moralen vspeh na polju iz-
obrazbe, ki tvori program tega društva. 
Ustanovili so ga pred letom slovenski so- 
drugi, in sicer so se postavili na delo s praz-
nimi rokami, toda z resno voljo do dela in 
s prepričanjem, da store s tem del svoje 
dolžnosti v pospeševanje emancipiranja slo-
venskega delavca, ki je, zlasti v Trstu, zelo 
zanemarjen na polju izobrazbe.

Ustanovili so svojo čitalnico, v kateri je 
na razpolago članom lepo število slovenskih, 
nemških, italijanskih, hrvatskih in drugih 
časnikov in znanstvenih revij. Čitalnica je 
bila v tej kratki dobi zelo dobro obiskana in 
sicer se je naštelo 5000 rednih obiskovalcev. 
Društvo je ustanovilo potovalno knjižnico, ki 
je bila letos tudi zadostno obiskana, včasih 
celo izkoriščana, ker pa je le v korist in v 
prospeh društvu. Knjižnico tvori jako lepo 
število zbranih slovenskih knjig. Vsega skupaj 
se je čitalo 800 zvezkov in sicer zavzemajo 
v tem pogledu prvo mesto ruski pisatelji. 
Med njimi je dosegel največji vspeh Tolstoj 
s svojim «Vstajenjem», ki je bilo 2okrat či- 
tano. Za njim pridejo Čehov, Dostojevski, 
Puškin, Turgenijev, Potapenko, Čajkovski in 
Karmak. Od slovenskih pisateljev je dosegel 
največji vspeh Mihajlek s svojim «Iz nižin 
življenja». Potem pridejo Cankar, za čegar 
spise so se člani večkrat kar trli, Aškerc, 
Šorli, Zofka Kvoder, Govekar itd. Tudi drugi 
slovanski spisi in prevodi pisateljev drugih 
narodov so lepo zastopani. Od znanstvenih 
spisov se je največ čitalo Staretovo «Občno 
zgodovino». Iz števila čitateljev — primerno 
po nizkem številu članov in iz knjig, katerih 
so člani posluževali, je razvidna neopravičena 
trditev nekaterih, da se med Slovenci ne bi 
moglo narediti lepe znanstvene in beletri- 
stične književnosti. Treba je le dati sloven-
skemu delavcu priložnost, in treba je tudi, 
da uplivni faktorji uplivajo nekoliko nanj in 

imeli bomo v kratkem delavca, ki se bode 
bolj zanimal za resne in koristne knjige, kar 
bo dalo obenem podlago slovenski književ-
nosti. Dokler pa se bode sililo v svet knjige 
kakor Mohorjeve, je gotovo ves trud zaman.

Društvo je priredilo tudi 15 znanstveno- 
poljudnih predavanj, pri katerih je bilo 
okroglo 4000 obiskovalcev, od katerih so tvo-
rili 90 (dstotkov delavci. Tržaškega me-
ščanstva je bilo pri predavanjih bore malo 
število, kar gotovo ni na čast tistim, ki bi 
morali biti v izgled delavcu, pa dajejo samo 
spričevalo svoje nevolje do izobrazbe. Pre-
davalo se je večji del o socialnih stvareh, 
vendar je bilo par zgodovinskih in zgolj 

umetniških predavanj ter tri medicinska. 
Dosedanji predavatelji so: dr. Ivan Novak 
1. predavanje, dr. Hinko Tuma dva, sodrug 
Etbin Kristan tri v Trstu in eno v Nabre-
žini, prof. dr. Lončar tri v Trstu ih eno v 
Nabrežini, dr. D er e a ni tri v Trstu in Ant. 
Kristan tri. Število gotovo ni preveliko, 
bilo bi pa lahko veliko večje, ako društvo ne 
bi imelo toliko skrbi v iskanju predavateljev, 
ter če bi se sploh smelo zanašati na lepo 
število udeležbe. Tri predavanja se je moralo 
suspendirati in sicer dvakrat radi nepred- 
vidnih zaprek, enkrat pa radi premale ude-
ležbe. V zadnjem se opazuje sicer vedno 
večje zanimanje do predavanj, kar nam daje 
upa, da jih bomo imeli letos veliko več.

Društvo je priredilo tudi eno dramatično 
predstavo; ta odsek ni mogel nadalje delo-
vati radi pomanjkanja osobja za oder.

To je poročilo predsednika na občnem 
zboru. Poročilo enostavno, ki pa nam do-
kazuje, da je odbor društva res umel svojo 
vzvišeno nalogo, pa jo je tudi po svojih mo-
čeh vestno opiavljal. Ako pomislimo, da so 
to sami resnični delavci, smo lahko uveijeni, 
da so imeli res voljo do dela. Poročilo je 
bilo pohvalno sprejeto.

Po poročilu blagajnikn se jo prešlo na 
volitev novega odbora, ki je izšel tako-Ie: 
Predsednik: Anton Jernejčič. Odborniki: Ant. 
Furlan, Vincenc Gogola, Fran Gruden, Ivan 
Makove, Jo-ip Petejan, Fran Potočnik, Ivan 
Regent in Fran Šešek. V pregledovalni od-
sek: Rudolf Može, Jaka Škrbic, Ant. Vavpotič.

Pri točki raznoterosti so člani izrekli za 
bodoča predavanja sledfeče želje: Petejani: o 
socialnem gibanju, Makove: o darvinizmu, 
drugi o alkoholizmu itd., kar je novi odbor 
obljubil upoštevati. Naložilo se je obenem 
novemu odboru, naj nikar ne zapusti pre-
davanj, temveč naj ne poskusi, da se jih 
čim več priredi, v kar bodo tudi člani v ko-
likor mogoče primogli, ter da naj poveča 
knjižnico.

Končalo je prvo leto tega društva, po-
kazalo se je resnost, pokazalo se je delo in 
veselje do tega in mislimo, da bodemo v 
kratkem videli tudi uspeh.

I Kdor si hoče oskrbeti trpežno blago, 
I naj se obrne naravnost na mojo firmo. 
■ Naročbe se izvršuje natančno in po meri.

A. Žakelj 
čevljarski mojster v Žireh.

Poslano.
Gospod Karel Linhart, ki se je hotel vsiliti rudarsk 

uniji kot tejnik južnega revirja, je pridobil nekaj de-
lavcev v Trbovljah s svojimi sofističnimi in lažnivimi, 
nastopi ter jih nahujskal proti zaupnikom rudarske unije, 
češ, da so zakrivili, da Di bil on nastavljen kot tajniki 
Unija ga ni sprejela zaradi tega, ker je njegova preteklost 
preveč umazana. Že 12. avgusta 1904 se ga je v Ljub-
ljani pri strankini konfei enci odstavilo iz uredništva «Rde-
čega prapora» zaradi nekih neredov. Poizvedeli smo pa 
pri strankinih zaupnikih, da ni zanesljiv. Üa je to res-
nica, kaže zadnji primer. Iz Zabukovce se nam namreč 
piše, da je dobil tam enkrat 24 K in enkrat 8 K, ki sc 
bile last unije in ni imel nikakršne pravice do nobenega 
zneska. Linhart je vzel denar, a ga do danes ni odra- 
čunal, dasi je že od takrat preteklo par mesecev. Obenem 
se nam poroča iz Trbovelj, da sedaj tamkaj obrekuje 
razne zaupnike, preti, da bo izstopil iz stranke in izdal 
biosunco proti zaupnikom in da hočejo razni zaupniki 
škodovati delavcem v Trbovljah pri njih gospodarski za-
drugi. Mi izjavljamo tukaj, da je to sama laž g ,sp. Lin-
harta, ki ima sicer dober jeziček, a vse drugo malo velja» 
Svarimo vse delavce, da ne verujejo človeku, kateri je že- 
doslej grozno škodoval trboveljskim rudarjem.

Turn-Top lit z, dne 7. aprila 1906.

Odbor rudarske unije.

Izkaz tiskovnega sklada.
V Trstu nabrano na shodu med uslužbenci c. kr., 

glavnih skladišč 8 K 15 vin. Upravništvo.

Organizacijam na znanje.
Izvrševalni odbor ne izda letos poseb-

nega majnikovega spisa. Prvi majnik se bo 
poslavil s tem, da se primerno olepša zadnja 
števika «Rdečega prapora» v mesecu aprilu.. 
S tem bomo omogočili, da dobi vsak na-
ročnik obenem z listom tudi nekakšen maj- 
nikov spis. Stroški pri tej številki se bodo 
znatno povečali, zaradi tega vljudno vabimo 
da nam organizacije, ki bi potrebovale več 
izvodov kakor navadno, to naznanijo vsaj do 
22. t. m.

Upravništyo «Rdečega prapora».

Sotai delavei,
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v uobenb 

delavski hiši.
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje? 

za celo leto K 5'44, za pol leta K 2‘72,. 
za četrt leta K 1'36. — Za Nemčijo: z® 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2’98, za 
četrt leta K 1'49. — Za Ameriko: Za celo 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.
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ŽZalOiza. tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Gene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

Kavarna

| „Clrjiooe"
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na 

Oz polago so vsi važni in 
™ venski, italijanski in nemški

so- 
raz- 
slo-

Prva kooperativistično ure-
jena

W gostilna
v ulici S. Giovaooi v Trstu. 

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na

£
-'0

X ■ venski, italijanski in nemški razpolago «Rdeči Prapor?, is. 
JI listi. Vse pijače poceni. Na- « Arbeiter-Zeitung» in «La- T 
Vj pitnina je izključena. voratore».

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Naročnina znaia: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2’72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2'98 K. za četrt leta 1’49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 16. V Ljubljani, dne 20. aprila 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d. :

Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana,
Židovske olice štev. 5/1.

Prvi majnik.

Običajni delavski praznik se približuje 
in po celi državi se pripravlja delavstvo, da 
ga letos posebno slovesno praznuje. Vsako-
letno praznovanje prvega nrajnika obsega 
tudi manifestacijo za politične pravice de-
lavnega ljudstva. Letos je ta manifestacija 
tem bolj aktuelna, ker je v državnem zboru 
na razpravi splošna in enaka volilna pravica, 
ki mora biti v Avstriji uveljavljena za vsako 
ceno. Se vedno je v državi ljudi, ki mislijo, 
da so bile vse delavske manifestacije za vo-
lilno pravico samo zunanjost, samo poskus 
pritiska, a da delavstvo nima tiste resne 
volje za odločilni boj, ki jo je pokazalo pri 
neštetih priložnostih. Mnogi veleumni poli- 
tičarji še ne razumejo, da je splošna in 
enaka volilna pravica za delavstvo politični 
kruh, brez katerega ne morejo politično ži-
veti in da si jo hočejo toraj priboriti, če bi 
bilo treba tudi z najskrajnejšimi sredstvi.

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje:

Pri kosilu je Hercog prosil župnika, 
naj bi dovolil, da se odpelje tistih par reči, 
kar jih ima, o priliki na kolodvor. Župnik 
je bil vsled te prošnje v zadregi in je neka 
mrmral. Kuharica pa je milostivemu go-
spodu takoj pomagala iz neprilike: „No, to 
je pa že preveč, kaj si danes mladi go-
spodje domišljajo; kaj mislite, da imamo 
konje le za vas? Mar kupujete vi oves? 
Jutri je treba orati, pojutrišnjem tudi ne 
bodo gotovi in sploh —“

„Če gospod župnik noče, je vpade 
Hercog kuharici v besedo, „saj tudi nič ne 
de. Pa pošljem iz mesta voznika jutri, ko 
pridem tja.“

Prvega majnika hočemo tem neveru-
jočim Tomažem še enkrat povedati, da je 
volja delavstva železna. Letošnje praznovanje 
prvega majnika mora imeti značaj dostojne 
volilno - pravne manifestacije. Letos mora 
biti praznovanje splošno v dokaz, da je 
volja delavstva, doseči volilno pravico splošna.

Na Kranjskem pa ima delavstvo še po-
seben povod, praznovali letos prvi majnik 
do zadnjega moža, do zadnje žene. Kajti 
tudi v kranjskem deželnem zboru stoji vo-
lilna reforma na dnevnem redu in tudi za 
to reformo je treba slišati glas delavstva.

Mnogo let že praznuje slovensko de-
lavstvo prvi majnik; ali letos je to prazno-
vanje dolžnost, kateri se ne sme izogniti 
noben zavedni delavec. Ne samo v Ljubljani, 
temveč po vseh industrijalnih krajih mora ta 
dan pokazat’, da je naše delavstvo budno in 
da se zna tudi v svojih težkih razmerah bo-
riti za svojo pravico. Pokazati mora vsem 
tistim, ki ga še prezirajo, da noče več stati 
v kotu, temveč da je pripravljeno na boj za 
svojo povzdigo in osvoboditev.

Pripravite se torej povsod, da bode le-
tošnje praznovanje dostojno Vaše organi-
zacije, Vaše volje, Vašega napredka.

Praznujte prvi majnik!
Priredite z impozantnim praznovanjem 

zgovorno manifestacijo za Vaše pravice, pred 
vsem za splošno, za enako volilno pravico!

Po obedu je obiskal kaplan še nekoliko 
bolnikov in se poslovil od njih. Nikoli ne 
bi bil verjel, da je ločitev tako grenka. 
Vsako drevo ob cesti bi bil objel in se ga 
oklenil, da mu ne bi bilo treba oditi. Po-
sebno rad bi bil šel še enkrat v svoj raj; 
a čas je bil prekratek. In bolje je, tudi 
bolje tako, saj bi bila tam- zunaj ločitev 
še težja.

Ko se je vrnil, je že v veži slišal vesel 
smeh iz kuhinje. Njegov naslednik je že 
prišel. Sprejem je bil ugoden in pomemben. 
Kuharica je poslala župnika na izprehod, 
tako da je moral priti vozu nasproti. Seveda 
je moral potem sesti na voz in- med vožnjo 
je dajal novemu kaplanu modre svete. Zlasti 
ga je opomnil, naj bode prav prijazen s ku-
harico, ki da je prav pridna in dobra, za 
vse v gospodarstvu skrbeča ženska, ker 
župnik sam nima časa, da bi se'brigal za 
posvetne reči.

Novi kaplan, čegar lasje so že neko-
liko prehajali v sivo, ni bil več letošnji

Slovenski rudarji v Nemčiji.
Na drugem shodu delegatov rudarske 

unije, ki je zboroval o veliki noči na Dunaju, 
je bil navzoč tudi zastopnik rudarske orga-
nizacije iz Nemčije, poslanec Hue. Ker je 
znano, da je na Nemškem prav mnogo slo-
venskih rudarjev, mnogo pa še doma, ki ča-
kajo na priložnost, da bi tudi odšli tja, ob-
javljamo izHuetovega pozdravnega govora 
sledeči odstavek, ki morda odpre marsikate-
remu slovenskemu delavcu oči ter ga pouči, 
da je naloga naših rudarjev, doma učvrstiti 
svojo organizacijo in tako priboriti si boljši 
položaj, ne pa na slepo iskati po svetu srečo, 
katere vendar ne najdejo.

Poslanec Hue je dejal med drugim:
«Na podlagi mojih izkušenj moram iz-

reči željo, naj bi si tovariši v revirjih posta-
vili nalogo, pojasniti delavcem, da tudi Nem-
čija ni dežela, kjer se cedi med in rnleko. 
Agenti naših rudniških podjetij delujejo že 
mesece in leta v Avstriji in skušajo izvabiti 
rudarje k nam. Obljubuje se jim visoke 
mezde, 5 do 6 mark, celo po 7 mark na 
dan, pa prosto stanovanje, prosto kurjavo 
i, t. d. Najprej hočem konstatirati, da je 
najvišja poprečna plača v rurskem okraju po 
službenih izkazih samo 4 marke 88 fenigov; 
to pa zaslužijo samo zelo izurjeni delavci. 
Delo pri nas je bistveno drugačno kakor pri 
vas, ter zahteva večjo telesno moč, več okret-
nosti in več vstrajnosti. Jame so veliko bolj 
globoke; tam vlada izvenredna vročina, tako, 
da morajo delavci v mnogih jamah delati 

zajec in je dobro vedel, kako je treba rav-
nati, da se mu bode najbolje godilo. Zato 
je sedel sedaj že prav prijetno pri kuharici 
v kuhinji, pa je, z izvrstnim tekom jedoč 
mrzlega piščanca, delal kuharici poklon za 
poklonom, pa trdil, da še nikoli ni našel 
kuharice, ki bi znala peči tako fine piške, 
dasiravno je imel že dvanajst služb. Potem 
je delal dovtipe, nad katerimi se je kuharica 
tako smejala, da je rdela in je čisto poza-
bila, da je predstojnica deviškega društva.

„Saj pravim vedno: Jed in pijača veže 
dušo s telesom in taka dobra papica je itak 
edino, kar imamo ubogi duhovniki. Moj 
Bog, onega, kar je še veliko bolje, se mo-
ramo itak odreči. Ali ne pustite, da mi raz-
padeta duša in telo! No, pa tega se mi ni 
trebil bati pri 'vas, saj vam poznam na licu, 
da imate res srce za takega ubozega kap-
lana.“ Pri tem jo je tako dobrosrčno po-
gledal, da je v mislih že kar divjala med 
piščanci ter jih klala brez usmiljenja; v srcu 
pa je začutila tako veliko sočutje s kap- 



popolnoma nagi in plača ne iznaša za kopača 
navadno več kakor 3 marke. Tovariši, ki so 
prišli s svojimi družinami iz, Avstrije k nam, 
priznavajo vsi. da ne zaslužijo niti toliko, 
kolikor so zaslužili v Avstriji, Zivljeriske po-
trebščine pa so pri nas tako drage, da 5 
mark, s katerimi se v Avstriji izhaja, pri nas 
nikakor ne zadostuje. Celo, ako nimate last-
nega stanovanja, temveč si najmete samo 
posteljo, potrebujete vsak dan 1 marko 70 
fenigov, torej forint, za stanovanje. Avstrijske 
tovariše se pri nas izkorišča na najnesram- 
nejši način. Kar jim pripovedujejo agenti, 
je vse laž in goljufija Odpravi se jih z 2 
markami do 2 marke 50 fenigov, če se pa 
branijo, se pokliče žandarje, ki takoj udri-
hajo. Šele ta teden se je zgodilo nekaj 
takega avstrijskim delavcem, ki so potem v 
svoji jezi potegnili nože proti žandarjem. Pri 
nas v Nemčiji so avstrijski delavci 
enostavno brezpravni. Policija jih kon-
trolira; ako pridejo v organizacijo, se špio- 
nira za njimi, ako branijo svojo pravico, se 
jih izžene. Na tem kongresu je tovariš, ki 
je več let delal v Nemčiji, pa je v jami iz-
gubil roko. Ta mož ne dobi niti feniga od-
škodnine in kot ubogo paro so ga odpravili 
v Avstrijo.

Vsak avstrijski delavec, ki pride k nam, 
je v tej nevarnosti in živa duša izven orga-
nizacije se ne briga zanj. Treba bi bilo, 
opozoriti avstrijsko vlado, da je njena dolž-
nost, skrbeti za svoje sodeželane, ki se jih 
izvabi s sleparskimi obljubami v rurski okraj, 
pa so tam na milost in nemilost izročeni vsem 
lopovščinam lastnikov jami

Omenil sem že, da je delo v naših jamah 
težje in bolj komplicirano, kakor pri vas. 
Odtod prihaja, da zadene avstrijske delavce, 
ki niso vajeni tega dela, mnogo več bolezni 
in nezgod, kakor nemške rudarje. Na sto 
avstrijskih rudarjev pride pri nas po 60 do 
80 slučajev bolezni, na 100 nemških le 40 
do 47. Ravno taka je z nezgodami. Avstrij-
ski rudarji imajo torej nevarno bodočnost, 
ako pridejo k nam. Zato vas prosim, de-
lujte v svojih krogih, da se nihče ne zapiše 
agentom naših podjetnikov; to so trgovci z 
dušami, kupčevalci s sužnji, ki morajo na-
brati kolikor mogoče več sužnjev, ker dobe 
takso za vsako glavo. Nihče potem ne vpraša, 
kaj se zgodi z ljudmi.

Avstrijski rudarji žive v najbednejših 
razmerah glede stanovanja. Tako bedne so 
te razmere, da je izbruhnila v Oberhauzen- 
skem okraju med njimi nevarna bolezen, 
otrpnenje tilnika. Šele pred štirinajstimi 
dnevi sem bil tam na shodu in tedaj so mi
I _______ __________________________ .--LZTZZre-----------

lanom, da si je na tihem obljubila, podariti 
mu še tisto, kar je veliko bolje, ako se iz-
kaže, da je vreden njenega usmiljenja.

Kmalu bi bila zaradi veselega kaplana 
pozabila na svoje delo. Maslovnjak, v ka-
terem je do gospodovega prihoda kaj pridno 
mešala,' je stal tam zapuščen; sedaj pa je 
začela zopet tako , pridno delati, kakor da 
mora nadomestiti vse, kar je zamudila.

„Nikar se ne trudite tako; to je ravno 
pravo delo zame,“ je dejal novi kaplan in 
že je prijel za roč, ki ga je imela kuharica 
še v rokah in oba sta sedaj vrtela in se 
smejala. Ona je čutila njegovo vročo roko 
v svoji; naenkrat je zapel celo veselo pesem 
v taktu kakor je šumelo v sodčku. Kuharica 
je pohitela k župniku.

„Prečastiti, srečo imamo! Tako ljubega, 
dobrega in pridnega duhovnega gospoda ni 
več na svetu. Že danes izmolim rožni venec 
za gospoda škofa, ker nam je poslal takega 
gospoda.“

S steklenico vina za ljubega gospoda, ki 
zna delati tako dobro maslo, se je vrnila v 
kuhinjo.

rekli ljudje: «Če bi le mogli toliko prihraniti 
od svoje plače, da bi imeli za pot! Po sto 
in sto bi se nas vrnilo domov!»

To poročilo, ki odkriva grozne razmere, 
pouči lahko naše rudarje, da za zboljšanje 
položaja ni druzega sredstva, kakor tisto, ki 
se jim že toliko časa priporoča: Učvrstiti 
svojo organizacijo! S tem, da hodijo v Nem-
čijo, škodujejo nemškim tovarišem in sami 
sebi, škodujejo pa tudi svojim domačim to-
varišem, ker se s tem slabi organizacija.

Politični odsevi.
Oficielna avstrijska politika je na po-

čitnicah. Izven parlamenta pa je še dosti 
živahno. Pristaši in nasprotniki splošne in 
enake volilne pravice se pripravljajo za boj, 
ki začne zopet po velikonočnih počitnicah 
in ki bode brez dvoma strasten. Kajti 
lastniki političnih privilegij še niso izgubili 
upanja, da se zgodi čudež, ki pokoplje vo-
lilno reformo. Kakor so bili slabi političarji 
v vsakem vprašanju, tako tudi glede volilne 
pravice ne morejo jasno gledati, kajti dru-
gače bi morali razumeti, da ne more noben 
dogodek več preprečiti splošne in enake vo-
lilne pravice, ki jo zahtevajo milijoni de-
lavskega ljudstva z železno voljo in ki je 
edini izhod iz notranje državne krize. Ali 
kratkovidnost je bila vedno velika zapreka 
in težav se naredi splošni in enaki volilni 
pravici lahko še dosti. Da mora njeno na-
čelo zmagati, je nedvomno. Ali po kateri 
poti pride v Avstriji do zmage, je drugo 
vprašanje in če ostanejo veleposestniki in 
zastopniki buržoazijskih strank tako bornirani 
kakor doslej, bode vendar le treba, da za-
pusti delavstvo svojo sedanjo rezervo. Volilna 
reforma ne sme biti pokopana, pa če bi 
bilo treba ustaviti vse industrialno življenje 
v tej državi, da se jo uresniči. Politična 
stavka zahteva mnogo žrtev, tudi od strani 
delavstva; ali kar trpi proletariat vsled do-
sedanje politične brezpravnosti, je še veliko 
več, kakor žrtve stavke, ne računaje bremen, 
ki bi jih naložila delavstvu ohranitev do-
sedanjega položaja še za bodočnost. Naj 
bodo gospodje nasprotniki le prepričani, da 
žuganje s politično stavko ni prazna fraza. 
Ako pa hočejo na vsak način poskusiti, 
kakšna je taka reč, naj poskusijo. Šola to 
ne bode zanje.

Rrvatski minister še ni imenovan. 
Vsled temeljite izpremene zlstema na Ogrskem 
je to imenovanje pač nekoliko težavna 

Ko je bilo maslo gotovo, steklenica pa 
prazna, je hotel novi kaplan videti tudi svojo 
sobo. Nekako z vrha je pozdravil svojega 
predhodnika. Zavedal se je svojega dosto-
janstva; saj je bil štirinajst let starejši od 
mladega, neizkušenega skakavta.

„Kako pa je tukaj s krsti? Koliko pa 
dobi kaplan?“ je bilo njegovo prvo vpra-
šanje?

„Ljudje so večinoma siromašni, dajejo 
pa radi. Povprečno pride sedemdeset nov-
čičev na krst.“

„No, te umazanosti jih že odvadim. 
Kaj pa pri obhajilu in pri obiskih bolnikov?“

„Ljudje postrežejo z najboljšim, kar 
imajo; prekajeno meso, tupatam mošt, ve-
činoma kako staro žganje. — A povsod se 
opazi odkritosrčno zaupanje in zelo bi raz-
žalil dobre ljudi, kdor ne bi vsaj pokusil, 
kar so mu ponudili.“

„Pa denarja ne? Hvala lepa! Krmo si 
že lahko pridrže, to mi mora itak dati žup-
nik, ali pravzaprav kuharica. Kajneda, za 
kuharico Vam bode žal?“

„Ne, gotovo ne!“

stvar. Madjaronska stranka na Hrvatskem 
pač pozdravlja ogrskega ministrskega pred-
sednika Wekerla, ali njeno glasilo «Dnevni 
list» se skrbno ogiblje vsake besedice o 
drugih ministrih. Ogrska koalicija, ki je sedaj 
prevzela vlado, ni bila namreč takorekoč v 
nobeni zvezi z madjaronsko stranko, pač pa 
je imela mnogo stikov s hrvatskimi opozi- 
cionalnimi skupinami in bilo bi konsekventno, 
da bi bil za hrvatskega ministra imenovan 
kak član opozicionalne hrvatske koalicije, 
loda v hrvatskem saboru ima madjaronska 
stranka večino in zato se vzame ministra 
vendar najbrže iz njenih vrst. Govori se, da 
bode imenovan Josipovič, ki je že imel ta 
portfelj. Vsekakor bode zanimivo, kako se 
razvije sedaj razmerje med Ogrsko in 
Hrvatsko.

Ogrske volitve za državni zbor so 
razpisane in v tem oziru je torej konstitu- 
cionalizem ohranjen. Vsi novi ministri bodo 
kandidirali deloma v svojih dosedanjih, de-
loma v drugih volilnih okrajih. Ogrska so-
cialno - demokratična stranka se resno pri-
pravlja na volilno borbo ter bode razvila 
veliko agitacijo. Zahtevati hoče od kandi-
datov, da se zavežejo, da volilna reforma 
ne bode slabša, nego jo je izdelal Kristoffy. 
Proti kandidatom, ki se ne bi zavezali glede 
tega, hoče socialna demokracija postopati z 
vso eneržijo, brez obzira na stranko, kateri 
pripadajo.

V Srbiji žuga zopet ministrska kriza. 
Šele 14. marca je prevzelo po težkem 
porodu Gr uide v o ministrstvo vlado, a že 
so nastale take težave, da bode kabinet 
morda odstopil. V tem slučaju pa bode tudi 
skupščina razpuščena in bodo razpisane nove 
volitve. Težave so nastale radi angleške za-
hteve, da se reši vprašanje zarotnikov, dalje 
vsled obravnav glede novega trgovinskega 
ugovora z Avstrijo, največ pa vsled vpra-
šanja dobave novih topov, s čemur je zdru-
ženo tudi vprašanje posojila.

Nova mirovna konferenca se ima se-
stati letos meseca junija ali julija v Hagu. 
Vabila nanjo je izdelal — ruski car. Pač 
res je težko, ne pisati satire! Take kome-
dije morajo narodi , mirno prenašati. Danes 
Hag, jutri Mandžurija; danes sentimentalno 
vzveličevanje miru, jutri prelivanje krvi. In 
pri vsem tem se še sklicujejo na boga, kle-
rikalizem vseh barv pa blagoslavlja konference 
in vojno!

Pri ruskih volitvah, ki so že v mnogih 
gubernijah končane, je zmagalo največ kan-
didatov konstitucionalno demokratične stranke.

„Tako?“»No, vidi se, da še niste prak-
tičen dušebrižnik. Taka stara, domišljava, 
bedasta kuharica,' ki ima povrh še župnika 
pod komando, je pravi angelj za kaplana. 
No, čujte, čestitam Vam; kuharica v Dolenji 
vasi.je pravi satan. Ali Vam bode všeč, da 
pridete proč iz tega gorskega gnezda. Fej. 
Hudiča! Kamor se pogleda, sami hribi, nič 
kakor hribi in skale, kjer nič ne raste. No, 
ko je gospod Bog vstvarjal to gnezdo, je 
moral pač tudi spati.“

„Saj vendar ni lepšega na svetu, nego 
so gore!“

„Sedaj res verujem, da ne poznate raz-
ločka med katoličanstvom in med lutrov- 
stvom, če ne znate ločiti lepo od grdega. 
Res da, kje pa ste se nasesali lutrovskega 
duha? V celi diecezi se pripoveduje, da ste 
začeli po lutrovsko pridigovati.“

Menda mislite na tistih par besed, ki 
sem jih izrekel pri nekem pogrebu?“

“Za to ste dobili gotovo dobro plačilo?. 
“Seveda. Dolg nos sem dobil od škofa.„ 
„A denarja, denarja?“
„Denarja? Od koga? Zakaj?“



prHoja „Rdečemu Praporu“ žt.
Pri grških volitvah je izvoljenih skoraj 

dvakrat toliko Theotokistov, kakor opo- 
zicionalcev.

V severni Ameriki prihajajo delavci po-
tegoma tudi do političnega izpoznanja, kakor 
na Angleškem. Doslej so bile socialistične 
kandidatinje pri političnih volitvah v Zdru-
ženih državah nekaj redkega in velik del 
proletariata je bil napram njim popolnoma 
apatičen. Socialistična organizacija v Severni 
Ameriki sploh še ni ravno vzorna. Deloma 
je podobna francoski pred zedinjenjem vseh 
socialističnih frakcij, deloma pa Angleški v 
tem, da store delavci pač prav mnogo za 
strokovno, a razmeroma malo za politično 
organizacijo. Korist od tega je imela dosle, 
meščanska republikanska stranka, ki je pn 
volitvah obljubovala zvezde z nebes. Tako 
je dobivala po ceni njih glasove. Sedaj pa 
»o velike organizacije sklenile, da postavijo 
pri prihodnjih političnih volitvah svoje lastne 
kandidate. Tako se izvršuje proces, ki je 
povsod neizogiben. V nekaterih deželah gre 
nolj počasi, v drugih gre hitreje. Ali ker se 
mora izvršiti po prirodnih zakonih, se prej 
ali slej povsod izvrši. Republikanci so me-
ščanska stranka in če bi imeli kdove koliko 
toplote v srcu za delavce, morajo vendar v 
zakonodajnih zborih varovati interese me-
ščanstva. Teh pa v kapitalistični družbi m 
mogoče spraviti v soglasje z delavskimi in-
teresi in tako mora neizogibno priti dan, ko 
se delavci prepričajo, da morajo tudi na po-
litičnem polju vzeti zastopanje svojih inter-
esov v lastne roke. To je dober nauk za 
slovenske nasprotnike. Tudi pri nas gre po-
časi. Ali ker se slovenskih krajev ne more 
vzdigniti s sveta pa jih odnesti v oblake, se 
bode moralo tudi pri nas zgoditi, kar se 
godi povsod po svetu. Socializem je tudi naša 
bodočnost.

Ruska vlada potrebuje denarja, pa išče 
po zapadmh državah posojila, ki ima znašati 
92 milijonov funtov, to je 1840 milijonov 
kron. Glasovili pisatelj Maksim Gor kij, ki 
je. sedaj v Ameriki, je izdal oklic, v katerem 
svari finančnike zapadnih držav, naj ne dajo 
ruski vladi denarja. Odkar se je izvedelo, 
da je Gorkij socialni demokrat, je začela nje-
gova slava bledeti; dočim so prej tudi nje-
gove slabejše spise kovali v nebesa in je bil 
zlasti slovanskim žurnalistom «veliki slovanski 
genij», nahajajo sedaj tudi v njegovih naj-
boljših stvaieh napake in slabosti, hi ko je 
izdal svoj zaduji uKlic radi posojila, so pla-
nih naši časopisi po njem kakor po izdajalcu 
domovine. Recept je že znan. Tisti, ki so

„No, čujte! Vi hočete biti praktičen 
dušebrižnik pa dobite mesto denarja samo 
dolg nos? Vzemite si mene za vzgled. Več 
kakor osemtisoč goldinarjev sem že prihra-
nil ; to je praktično dušebrižje. Z mojo hra- 
nilniško knjižico lahko prosim za največjo 
ekonomijsko župo in če si vzamem potem 
kuharico, ki si je tudi toliko prihranila, sem 
na konju.“

„Prečastni, večerja je pripravljena 1“ S 
tem lepim vabilom je prekinila kuharica raz-
pravo o praktičnem dušobrižju. To se Her-
cogu nikoli ni primerilo, da bi ga bil kdo 
poklical k mizi.

„O gospodična, preveč ste ljubezniva. 
fako| prideva. Dd, da, taka ljuba gospo-
dična skrbi, da .ima tudi ubog kaplan še 
kako dobro uro.“

„Z velikimi očmi je gledal Hercog svo-
jega učitelja iz praktičnega dušebrižja.

Drugi dan je bila pri maši, katero je 
čital Hercog, cerkev skoraj natlačena, kakor 
ob nedeljah. Kakor ogenj na vetru se je 
ra2širila po celi župniji vest, da je preme-
ščen dobri kaplan, ki je bil zmerom tako 
prijazen z otroki. In zato so se hoteli po-

nt?AaZ-e so vhrašali< ali ni morda
oklica izmislila nemška žurnalistika. Toda ta 

vom je nepotreben. Gorkij je sam pisal in 
o javil svoje svarilo in sicer samo iz ljubezni 
clo ruskega naroda, česar seveda naši patri- 
otje ne razumejo. In vendar je stvar zelo 
razumljiva. Ruska vlada tlači, preganja, za-
sužnjuje, strelja, obeša ruski narod : kdor je 
na strani ruskega naroda, ne sme pomagati 
ruski vladi. Tega mnenja ni samo Gorkij, 
temveč vsa resna ruska opozicija. «La corre-
spondance russe» n. pr. priobčuje sledečo 
brzojavko: «Protestno gibanje proti uslugi, 
ki jo hoče otvoriti Francija ruski reakciji, se 
neprenehoma povzdiguje. Finančni svet smatra 
pogoje posojila za ponižujoče in političarji so 
zelo razburjeni.» Petrunkovič je objavil v 
«Rječi» oster članek, v katerem odločno 
protestira proti francoski vladi, ki izkazuje 
slabo službo Franciji in Rusiji in trga prija-
teljske vezi, združujoče oba naroda ravno v 
času, ko prihaja ruski narod do moči. So- 
drug Rubenovič piše v «Tribune Russe»; 
«Umirajoči carizem potrebuje denarja, da bi 
nakupil pušk, topov, mitraljez, da bi sezidal 
nove kaznilnice. Odkod vzeti denarja? Dežela 
je ruinirana. Kmetje umirajo v pravem po-
menu besede gladu in se puntajo. Tovarne 
stoje. Republikanska Francija je tista, ki naj 
bi podala denarja. Pod ministrstvom Briand 
Glemenceauvovim ima biti izvedena financi- 
elna operacija, ki bi ruski vladi omogočila, 
prelivati nove reke krvi in tako še za neko-
liko mesecev preprečiti svoj padec. Ali do-
voli to socialistična Francija?» «Molva» piše: 
«Francija se mora odločiti za eno v alterna-
tivi: Aii je proti ruskemu narodu in za pro-
vizorično vlado, ki potrebuje sredstev za boj 
pioti ruskemu narodu, ali pa ostane na ne-
vtralnih tleh in počaka lojalno na konec boja. 
Resnično hočemo vedeti, ah nas Francija 
proda ali ne.» «Rječ» posvečuje stvari cel 
člantk, v katerem pravi: «Za čudo je, s 
kakšno naglico hite tuji bankirji in pred vsem 
francoski financialuo na pomoč vladi Witte- 
Durnovo. Zastopstvo naroda je v konfliktu 
z vlado, ki se trudi, da bi čimprej zgnala de-
narja. V teh razmerah bi bilo naravno, da 
bi tuji finančniki počakali na sestanek na-
rodnega zastopstva, čegar prvi kontakt z 
vlado mora pokazali, v kakšni meri hoče ta 
izpolniti svoje konstitucionalne obljube. Kajti 
samo konstitucionahii zistem garantira miren 
politični in gospodarski razvoj ter fmancialno 
jamstvo naše dežele.»

Med drugimi državami bi se imela tudi 
Avstrija udeležili posojila za Rusijo. Nemška 

sloviti od njega vsi, ki niso morali ostati 
doma. Odkritosrčno sočutje ga je ganilo.

Po maši je obiskal na pokopališču še 
grobe vseh tistih, ki so umrli v njegovem 
naročju, ob njegovih tolažbah. Pri grobu 
Mihe pa se je ustavil. Bilo mu je, kakor 
da govori iz groba ljubeznivo:

„Ne obupaj zaradi selitve. Saj imaš 
ljubezen v srcu in z ljubeznijo se pride po 
vsem svetu. Iz ljubezni do Cenke sem tudi 
jaz odpustil mlinarju, ki me je umoril. Glej, 
toliko se tebi vendar ne zgodi, kakor se je 
zgodilo meni. Ako ti bode kaj prav težko, 
pa misli ndme. Saj tudi ni malenkost, ako 
mora človek umreti tako mlad kakor jaz. 
Zato nikar ne bodi malodušen, saj bi te 
moralo sicer biti sram pred ubogim hlap-
cem.“

To slovo od Mihovega groba je bilo 
za Hercoga koristno tolažilo, kajti sicer bi 
bil moral plakati kakor otrok, ko so mu 
kmetje, drvarji, dninarji ginjeni stiskali roko 
in se zahvaljevali za pridige, za pouk otrok, 
za obiske bolnikov.

Ko pa sta se prerila dva soseda, ki sta 
živela mnogo let v najhujšem sovraštvu, 

vlada je svojim finančnikom prepovedala ude-
ležbo, kar utemel juje s tem, da bode v kratkem 
Nemčija sama imela fmancialno potrebo, za-
radi česar mora ostati nemški denarni trg 
ohranjen za Nemčijo. Razlogi, ki veljajo za 
Nemčijo, veljajo pač tudi za Avstrijo. Menda 
pač ne mislijo slovenski denarni zavodi na 
to, da bi posodili ruski vladi denarja? Mi-
slimo, da je to popolnoma nemogoče, a bilo 
bi tudi neopravičljivo. Avstrija sploh nima 
toliko kapitala, da bi mogla eksportirati 
denar, a na Slovenskem je z denarnimi sred-
stvi sploh sila trda; saj je znano, da so celo 
veliki zavodi financirani s kapitalom iz drugih 
krajev. Dokler je pri nas potreba tako velika, 
da se je ne more zadostiti z lastnimi sred-
stvi, je izposojevanje denarja kamorkoli greh 
proti slovenskemu narodu. A neodpustljiv 
greh bi bil, s slovanskim denarjem pomagati 
rabljem slovanskega naroda ruskega in polj-
skega. Bilo bi pa tudi blazno, kajti kakor 
kaže vse, ne bi bile izgubljene samo obresti, 
temveč v nevarnost bi prišel tudi kapital.

Punt na portugalski ladji. Nekaj po-
dobnega kakor lani na ruski oklopnjači 
«Knjaz Potemkin» se je primerilo te dni na 
največji portugalski bojni ladji «Don Karlos». 
Gela posadka, ki šteje 300 mož, se je spun- 
tala, zvezala je častnike, ter že signalizirala, 
da bode bombardirala mesto Lissabon, ako 
se ne izpolni sledečih treh zahtev: 1. Garan-
cija, da ne bode nihče kaznovan. 2. Odstra-
nitev strogih častnikov. 3. Zboljšanje služ-
benih razmer. Nekateri visoki pomorski čast-
niki so svetovali, naj vlada izpolni te zahteve.

Domače stvari.
Občinska volilna pravica je prišla na 

liberalnem shodu en pasant v pogovor, a 
naredila je župana gospoda Hribarja zelo 
nervoznega. Ali gospod župan naj trezno 
prevdari stvar, pa naj potem odgovori, ali 
nima delavstvo desetkrat več pravice, da bi 
postalo nervozni. Kar se godi s to ubogo 
občinsko volilno reformo, se že lahko ime-
nuje škandal. Zavlačenje ne traje nekoliko 
tednov, temveč dolga leta in nihče ne more 
zameriti delavcem, ako nočejo več verjeti ob-
ljubam. Saj bi morali biti otroci, ako bi še 
verjeli. No, liberalci so s svojo obstrukcijo 
pokazali, da se v političnem boju lahko po-
rabi tudi sredstva, ki ne stoje v nobenem 
paragrafu, pa se bodo za prihodnjič iz tega 
naučili, kar je treba. Kajti sedaj je dosti 
komedije. — Gospod župan se pa s svojim 

skozi množico ter sta se zahvalila za tisti 
lepi nauk nad Mihovim grobom, ker sta od 
tistega časa zopet dobra prijatelja, so se 
Hercogu zasvetile oči in ni mu bilo več žal, 
da ga je tista kratka pridiga pognala v 
tujino.

Skrita za zastorom sta gledala župnik 
in kuharica s strupenimi očmi na množico, 
ki se je zbrala, da se poslovi od kaplana.

„Glejte, prečastni, bil je zadnji čas, da 
se je odpravilo tega človeka; ta bi vam bil 
zapeljal še celo župnijo.“

V zahvalo ji je župnik krepko stisnil 
roko.

Hercog je hitro še vsakemu podal roko ; 
izpregovoriti je mogel samo nekoliko kratkih 
besed, ali njegove mokre oči so izražale tem 
jasneje njegovo bol in njegovo hvaležnost.

Ločitev dobrega duhovnika je kakor 
operacija. Član se odreže od člana. A čim 
krajša je operacija, tem bolje je.

In tako je romal sedaj Hercog dalje, z 
malo potno torbico čez rame, ki jo je še 
kot dijak nosil na počitnicah, pa z močno, 
zakrivljeno palico v roki. Dalje prih.



načrtom tudi ne bi smel toliko bahati, koli-
kor se je v soboto. Da je volilni razred za 
dosedanje volilce, dokler se obrani kurije, še 
vedno boljši od zvijačne splošne kurije, pri-
znamo. Ali zahteva petletnega bivanja je 
tako reakcionarna, da je nerazumljivo, kako 
jo more izmisliti naprednjak. In šest man-
datov je tako ozkosrčno, kakor more biti le 
zagovornik privilegij ozkosrčen.

Nenavadno živahen shod je bil na ve-
likonočni ponedeljek v telovadnici v Spodnji 
Šiški. Sklicali so ga liberalci, da vtemelje in 
opravičijo svojo obstrukcijo v deželnem 
zboru. Poročati sicer ni prišel noben po-
slanec, temveč so poslali magistratnega 
uradnika gospod Jančigaja, čeravno bi bilo 
veliko bolj razumljivo, da poroča o deželno- 
zborskih dogodkih človek, ki je bil pri nj.h 
sam angažiran. In iz Ljubljane do Šiške 
vendar ni tako daleč, da bi ne mogel priti 
poslanec za uro ali dve tja. Vendar ni bilo 
nikogar. Zato pa je prišlo tja nekoliko kle-
rikalcev — ne ravno mnogo — a vendar 
ni mnogo manjkalo pa bi bili v večini. Vsta-
jenje liberalne stranke toraj ni zelo veli-
častno in stari njih greh, lenoba, se že zopet 
pojavlja. Ako bi bilo zanimanje liberalcev 
večje, bi bil moral imeti shod drugačno lice, 
kakor ga je imel. Tako pa je pogum kleri-
kalcev mogočno vzrastel in shod se je vršil 
tako, kakor da bi bila Šiška nekje v deželi 
divjakov. Bilo je namreč skoraj več pretepa, 
kakor zborovanja. Pri takih priložnostih je 
navadno težko ustanoviti, kdo je bil za-
četnik rabuke. Gotovo je vsekakor, da so 
liberalci pometali klerikalce ven. S tem so 
seveda dokazali, da so bili v večini. Vendar 
se nam ta taktika ne zdi zelo priporočljiva; 
argumenti s pestjo so končno le slabo pre-
pričevalno sredstvo. In surovosti na Kranj-
skem pač ne bi bilo treba gojiti. Tega 
blaga imamo tukaj več nego ga je treba in 
vsak^ stranka, ki hoče, da se jo vzame kot 
resno v poštev, bi morala z vsemi sredstvi 
skušati, da zabrani take surove izbruhe. S 
klerikalci je seveda boj nekoliko težaven, 
kajti brahialna sila, ako jo imajo, je pri 
njih že od davnih časov ultimum refugium. 
Ali zato še ne bi bilo treba posnemati kle-
rikalnega vzgleda, kjer se pride lahko tudi 
z drugimi sredstvi do cilja. Ako pridejo 
pretepi na shodih zopet v navado, se ne bo 
čuditi, če bodo delali tuji časopisi znane 
nelaskave opazke o slovenski kulturi. Tudi 
na to bi morale nekoliko misliti stranke, ki 
se imenujejo «narodne» in «slovenske».

Klerikalna eksekutiva je prejšnji teden 
sklenila sledečo resolucijo: 1. Stoječ na sta-
lišču splošne in enake volilne pravice, odo-
brava stranka povsem postopanje deželno- 
zborskega kluba «Slov, ljudske stranke» v 
zadnjem zasedanju deželnega zbora kranj-
skega. 2. Ugotovi se, da so koncesije deželno- 
zborskega kluba «Slov, ljudske stranke», koju 
je bil voljan napraviti glede sprememb de- 
želnožborskega volilnega reda na korist 
liberalni stranki,, ugasnile, ker niso bile od 
liberalne stranke ob določenem roku spre-
jete. Stranka odklanja odslej vsako poga-
janje in vsak kompromis v tej zadevi in 
bode z najostrejšimi sredstvi nadaljevala 
boj za volilno pravico ljudstva. 3. C. kr. 
vlada se pozivlje, da nemudoma izvrši v 
polnem obsegu resolucijo deželnega zbora 
kranjskega z dne 17. novembra 1905 glede 
preosnove deželnega reda, in deželnega vo-
lilnega reda. 4. Napram izmišljenim, laž- 
njivim in naravnost smešnim liberalnim 
trditvam se konstatuje, da med «Slov, 
ljudsko stranko» in Nemci ne obstoji ni-
kakršna zveza. «Slov, ljudska stranka» bode 
slej ko prej delala popolnoma neodvisno 
politiko in pobijala z vsemi zakonitimi 
sredstvi vsako stranko, ki se zoperstavi 
pravicam slovenskega ljudstva. — Pa naj 
se človek ne prime za glavo 1 Liberalci za-
trjujejo na svojem shodu, da hočejo splošno 
in enako volilno pravico; klerikalci trdijo, 
v resoluciji, da stoje na stališču splošne in 
enake volilne pravice. Zakaj pa je torej

nastal med obema strankama tisti srditi 
boj? Zakaj obstrukcija? . . . Kdo naj izmeri, 
kako daleč sega politična hinavščina? V 
svoji resoluciji pozivajo klerikalci vlado, naj 
nemudoma predloži zakonski načrt, s ka-
terim se vpelje splošno in enako volilno 
proporcionalnim zistemom (resolucija z dne 
17. novembra 1905), a liberalcem je 
dr. Krek dejal, da je odprava velepo-
sestniške kurije nemogoča stvar. Eksekutivni 
odbor odobrava povsem postopanje deželno- 
zborskega kluba, ki se je odpovedal splošni 
in enaki volilni pravici, a stoji na stališču 
splošne in enake volilne pravice. Kje je tu 
logika? Kje doslednost? Eksekutivni odbor 
odklanja vsako pogajanje in vsak kompromis 
v zadevi volilne reforme, a «Slovenec» do-
kazuje, da se proti volji veleposestnikov ne 
more izvesti nobene reforme, ker je dovolj, 
ako zapuste zbornico. — Resolucija je v 
«Slovencu» debelo tiskana, ali debele črke 
ne dokazujejo ničesar. Ako govorita slo-
venski stranki resnico, da zahtevate, kar 
stoji v resoluciji z dne 17. novembra, tedaj 
imate obe dolžnost, stopiti v dogovor v za-
devi splošne in enake volilne pravice ter po 
doseženem sporazumu določiti skupno po-
stopanje, da kolikor bolje doseči cilj, o ka- 
tererem trdite, da je obema skupen. Osebne 
simpatije in antipatije nimajo v tej stvari 
nobene veljave. Stranka, ki ne izvrši te dol-
žnosti, pokaže, da ji ne gre za splošno in 
enako volilno pravico in vse tirade o pra-
vicah slovenskega ljudstva ji ne morejo za-
gotoviti odveze.

„Slovenčeve“ laži. Iz dubrovniškega 
popovskega lista «Prava crvena Hrvatska» 
je posnel «Slovenec» razne laži o mojih 
predavanjih v Dubrovniku, katerim je dodal 
še nekaj svojih. Pisava «Slovenca» je tako 
znana, in moja ambicioznost tako mala, da 
zaradi svoje osebe gotovo ne bi odgovarjal. 
Storim to na kratko samo zato, ker prika-
zuje «Slovenčev» članek razmere v Du-
brovniku tako', da bi se človek, ki jih ne 
pozna, res lahko motil. Na klavrne «Sloven-
čeve» dovtipe mi ni treba reagirati. Koliko 
so bila vredna moja skromna predavanja, 
bodo sodili tisti, ki so jih slišali. 'Omeniti 
hočem samo, da je bil na tretjem preda-
vanju, katero je obiskalo najmanj 600 ljudi 
iz vseh slojev, dotični frater sam kriv, ako 
ni mogel govoriti. Moje predavanje je ob-
činstvo popolnoma mirno poslušalo, od no-
bene strani ni bilo ugovora ali znamenja 
ogorčenja. Tudi, ko je frater začel govoriti 
je bil mir in bilo je videti, da se bode tudi 
njega mirno poslušalo. A že v začetku svo-
jega govora je v vidni razburjenosti, katero 
pojmim, z besedami: «Nisem mislio, da če 
svakav čovjek tudjinac» — izzval gromovit 
protest občinstva. Posebno iz lož so mu do-
neli klici ostrega prosvedovanja nasproti in 
to je bil povod, da je vladni zastopnik 
razpustil shod, dasiravno sem ga jaz prosil, 
naj tega ne stori, ker sem bil prepričan, da 
se razburjenost poleže. Držanje občinstva 
med mojim govorom je jasno pričalo, da 
ima svobodoumna, protiklerikalna misel v 
Dubrovniku mnogo pristašev. «Slovenec» 
govori o 40 socialnih demokratih, ki so baje 
provzročili hrup. Kako naj bi vendar 40 
ljudi teroriziralo 600 drugih? Meni je žal, 
da bojeviti frančiškan ni mogel govoriti, a 
kriv nisem tega. Ogorčenost dubrovačkega 
občinstva obstoji samo v «Slovenčevi» do- 
mišliji; jaz sem opažal v lepem dalmatinskem 
mestu povsod prijaznost. Zato mi tudi m 
bilo treba, skrivaj bežati, kar je absurdno, 
ker ve v Dubrovniku vsako dete, kdaj od-
hajajo parobrodi, temveč sem se v spremstvu 
mnogoštevilnih sodrugov in prijateljev po-
polnoma javno odpeljal na Gruž in odtod 
na Reko. Našim klerikalcem bi bilo gotovo 
ljubše, ako bi bilo v Dubrovniku vse črno, 
toda ako se hoče informirati, izve lahko, da 
je drugače. E. K.

Sami proti sebi hočejo posredovati 
klerikalci na letošnjem katoliškem shodu. 
Oklic gospod^ Flisa pravi namreč: «Treba

je, da — narodi — slovesno prosvedujejo 
proti vsakemu nasilju za svobodo ve ti». To 
bi bilo res izvrstno. Ali, ako stori to slo-
venski narod na katoliškem shodu, bodo 
klerikalci pisano gledali, kajti ta prosved bi 
moral biti v prvi vrsti naperjen proti njim. 
Svoboda vesti! Kdo jo zatira bolj, kdo iz-
vaja nad njo večje nasilje, kakor klerika-
lizem? Škof Jeglič zapoveduje katoličanom 
s svojo duhovniško avtoriteto, voliti kleri-
kalne poslance, čitati klerikalne časopise, za-
puščati dedščine cerkvi; razni popi ne da-
jejo ženam pri spovedi odveze, ako glasu-
jejo njih možje za socialistične ali za li- 
beialne kandidate, knjige, ki klerikalcem 
niso všeč, pridejo na indeks in katoličan 
jih pod smrtnim grehom ne bi smel čitati. 
Ali je treba še več nasilja nad vestjo? S pe-
klenskim ognjem in žveplom se žuga ljudem, 
ki verujejo moderni, dokazujoči znanosti več 
kakor popu, staiše se ščuje proti otrokom, 
brate proti bratom, večno zveličanje se 
odreka ljudem, ki ne slušajo slepo in po-
korno popa; ali je to svoboda vesti! In 
katoliški shod hoče prosvedovati proti nasilju 
na svobodo vesti! Radovedni smo, kakšen 
bode ta protest. Ali bode shod prosvedoval 
proti dosedanjim Jegličevim pastirskim pis-
mom, ali proti zlorabi prižnice in spovednice, 
proti politični agitaciji popov pod duhov-
niško avtoriteto? Ali hoče ustanoviti orga-
nizacijo, ki bi lahko podkrepila besedni 
protest z dejanjem? Ako bi hotel biti ka-
toliški shod dosleden, tedaj se bojimo, da bi 
moral storiti sila radikalen korak, ki bi bil 
predpogoj, da bi njegov protest postal po-
memben; izreči bi moral usodeptihio besedo 
Proč od Rma! Kajti Rim in svoboda vesti 
— to se ne sklada. A.i tedaj to ne bi bil 
več katoliški shod. In tako smemo priča-
kovati, da bodo klerikalci do avgusta tuhtali, 
kako bi se dalo najbolje stilizirati zofizme, 
da vsaj vdeleženci katoliškega shoda ne bi 
takoj izpoznaii farizejstva. Toda ■— apropos — 
ali bode vsakemu katoličanu dovoljen pristop 
na «katoliški shod».

Dopisi.
Jesenice. Tudi pri nas šo pobirali pod-

pise proti reformi zakona. Tako slabo pa 
niso rrnnda nikjer opravili, kakor na Jese-
nicah. Komaj uo 900 podpisov, ko vendar 
prebiva v jeseniški občini nad 5000 duš. 
Zarjavele Marijine device, so nadlegovale 
ljudi po dnevi iu po noči. Župnik Zabu-
kovec je strašil ljudi, in posebno žene, na vse 
mogoče načine. Bliskalo in treskalo je že 
par nedelj z leče, in tercijalke mislijo, da 
bo konec sveta, ako pride ta zakon v ve-
ljavo. In res, v marsikateri družini je nastal 
prepir in pretep, vsled tega, ker se možje in 
mladeniči niso hoteli podpisati. Ko bi se na

I Jesenicah pobiralo podpise za ločitev zakona, 
gotovo bi se dobilo več glasov, kakor pa 
proti. Delavstvu na Jesenicah in Savi se 
svita. Delavstvo zahteva socialno demokratsko 
organizacijo. V strokovnem društvu se kuha 
že dalje časa. Delavci izprevidevajo, da jih 
vodijo klerikalci za nos. Pri vsakem shodu 
in predavanju pride župnik Zabukovec in 
tov. uradnik Pongratz med delavstvo. Nihče 
si ne upa povedati besede, bodisi za zbolj-
šanje delavskega položaja, ali za kakšno 
drugo stvar. Več kakor polovica delavcev v 
omenjenem društvu, zahteva socialnega de-
mokrata za govornika pri predavanjih. Pa 
ne dosežejo nič! Popovski odbor omenjenega 
društva jim ga ne pusti, ¡ter tega nočeta 
župnik in tovarna, tukaj se vidi, kakšna 
zveza je med tovarno in župniščem. Samo 
za po.ieumnevanje ljudstva skrbe ti ljudje. 
Neki listič «Naša moč» jim usiljujejo in pa 
«Slovenca». Mislimo, da kmalu vržejo te 
trote iz društva, in da se pnčno oi ganizirati, 
kakor delavci drugod. Ne odnehajte za 
pravo organizacijo. Kuha se, in'kmalu se 
no skuhalo, v to vam pa kiiRmo: Le 
krepko naprej!



Shodi.
Ljubljana. Na velikonočno nedeljo do-

poldan je bil na vrtu restavracije pri «Levu» 
javen ljudski shod, ki gaje priredila ljubljanska 
lokalna organizacija z dnevnim redom «Dr-
žavnozborska obstrukcija in stališče delav-
stva». Dasiravno so velikonočni prazniki ne- 
oripravni dnevi za shode, je bila udeležba 
vendar dobra, iz česar je razvidno, da je med 
organiziranim delavstvom mnogo zanimanja 

■za deželnozborske dogodke in za volilno pra-
vico. Nasprotno pa so se odlikovali s svojo 
odsotnostjo vsi deželnozborski poslanci. Dr. 
Šušteršič in dr. Krek sta se pač opravi-
čila s tem, da sta morala odpotovati iz Ljub 
Ijane; drugim pa se tudi to ni zdelo vredno. 
Volilna reforma ima navadno namen, podati 
volilno pravico slojem, ki je še nimajo. Za 
kranjski deželni zbor pridejo torej v prvi 
vrsti delavci v poštev. Ako bi bilo torej de-
želnim poslancem kaj ležeče na tem, da 
ustrežejo brezpravnim slojem, bi morali porabiti 
priložnost, da bi izpoznali zahteve delavstva. 
Ali čeravno naglašajo zadnji čas liberalci in 
klerikalci svoje prijateljstvo napram delavcem, 
ter skušajo celo eni in drugi opravičiti svoje 
postopanje v deželnem zboru s tem, da so 
ravnali v interesu delavcev in da so varovali 
njih koristi, se jim vondar ne zdi potrebno, 
■slišati mnenje delavcev in razložiti nagibe 
svojega nastopa. To je še vedno tisto suve- 
rensko preziranje delavstva, katerega se naši 
priviligiranci ne morejo odvaditi. Še se niso 
naučili, da so današnji delavci politično iz- 
vežbani, da imajo svoje mnenje in da nočejo 
•stati pod kuratelo. Brez obzira na stabšče. 
ki ga delavci sami zavzemajo, bi bilo vendar 
za vladajoče stranke koristno, da bi v tem 
oziru izpremenili svojo taktiko. Bodisi res, 
da se pri nas razvijajo stvari bolj počasi, 
kakor v deželah z bogato industrijo, mora 
vendar človek, ki ni slep, izpoznati in pri-
znati, da gre razvoj tudi na Slovenskem po 
istih potih kakor drugod. Delavstvo je vendar 
že faktor, ki se ga ne sme kar prezirati in 
za mirni razvoj hi bilo vsekakor bolje, da bi 
gospodje poizkusili, pridobiti z ljudstvom 
vsaj toliko stikov, kolikor razmere dopuščajo.

Shod je otvoril sodrug Avbelj kot skli-
catelj. V predsedništvo so bili izvoljeni so-
drugi Vičič, To kan in Pogačar. O pred-
metu dnevnega reda je govoril sodrug E. 
Kristan. Naglašal je, da sta v deželnem 
zboru pogrešili obe slovenski stranki. Z reso-
lucijo, za katero ste glasovali dne 17. no-
vembra 1905, ki je zahtevala, naj vlada pred-

loži zakonski načrt volilne preosnove na pod-
lagi splošne in enake volilne ptavicer in 
proporcionalnega zistema, je bila obema 
strankama določena pot. Omenjena resolucija 
nikakor ni dovolila, da bi se enostavno spre-
jelo načrt vlade, ki v nobenem oziru ni od-
govarjal zahtevi deželnozborske večine. Da so 
bili klerikalci pripravljeni, sprejeti osnovo, 
kakršna je bila, dokazuje le, da jim je splošna 
in enaka volilna pravica ugodna fraza, da pa 
jim je — kar smo že večkrat rekli — všeč 
vsaka volilna reforma, ki jim zagotovi moč 
in mandate. A tudi liberalci se v začetku 
^iso spodtikali nad načelom predložene re- 
-orme, temveč so zahtevali samo drugačno 
razdelitev okrajev in manjše število mandatov 
^ splošno kurijo. Bila je torej politična na- 
nredi °a °beh straneh- Je bila reforraa 
resSu^3 in se videlo, da ne odgovarja 
-obe stra v ^ne I?- novembra, je nastala za 
acija, TnJ'°treba, da se jima izjasni situ- 
hi! deželni \Se bil° lahko zgodilo, ako bi 
vladnem nrfjin irQel generalno debato o 
obeh strank r?’ ab Pa s skuPn0 konferenco 
odgovornost ' rTeeili so to klerikalci in 
nanje. Ali tri' vohstFukeijo pade vsled tega 
kakor tisto k\>. k bll°’ ni tako važno, rall»i M0k,".he- Pravzaprav bi mo- 
iranka tudi ofipi iZeo .€nostavna. Klerikalna 

boitad» ao bode
Jjin° pravico. "V za splošno in enako vo- 
-'oj1h shodih. N;*1,0 *.° trdijo liberalci na 

Orej ne bi bilo tako na- ’

ravno, kakor da se sporazumele obe stranki, 
na kak način bi dosegli cilj, ki je obema 
skupen. Politični razum ju naravnost sili na 
to pot; v taki situaciji so vse izjave, s ka-
terimi se odklanja kompromis, prazne in na-
pačne. . Kompromis je tukaj naravnost po-
treben in zato imate obe stranki dolžnost, 
sporazumeti se v tem vprašanju. To je tem 
bolj potrebno, ker so na poti do splošne in 
enake volilne pravice zapreke. Dr. Krek je 
baje dejal, da veleposestniki nikoli ne bodo 
sprejeli volilne reforme, ki bi uničila njih 
orivilegij in da lahko preprečijo vsako re-
formo, ako le zapuste zbornico. Ne vemo 
sicer,” kaj veleposestniki mislijo, a verjetno je 
že, da se oklepajo svojih predpravic z vso 
močjo. Prav zato pa je potrebna zveza ti-
stih strank, ki hočete splošno in enako vo-
lilno pravico. Ce je tudi cilj sam za sedaj 
nedosežen, se vendar resna politična stranka 
ne sme zadovoljiti s kakršnim si bodi suro- 
gatom, temveč mora vsaj izkušati, da se cilju 
kolikor mogoče največ približa. Veleposest-
nikom se lahko dokaže, da ne bodo mogli 
ohraniti svojih privilegij za večne čase. Sicer 
se nam zdi. da igra v tem vprašanju nem-
štvo večjo vlogo kakor veleposestništvo. Pro-
porcionalni zistem pa bi tudi Nemcem zago-
tovil njih pravice in morda bi se tukaj našlo 
sredstvo za pameten kompromis z velepose-
stniki. A če bi že gospodje Schwegel, Barbo 
i. t. d. ostali na stališču absolutne negacije, 
je vendar gotovo, da se vprašanje volilne re-
forme lahko reši še na drug način kakor s 
splošno kurijo kot prikrpino. Kateri modus 
bi bil v tem slučaju najboljši, bi pa bilo treba 
preučiti; tudi to zahteva torej kompromis. 
Naj je torej bilo, kar je bilo, za bodočnost 
morate slovenski stranki vsekakor izpremeniti 
taktiko. Tista stranka, ki bi ostala trdovratna, 
bi bila ljudstvu odgovorna za vse posledice.

Govornik je nato predložil sledečo re-
solucijo, ki naj se jo vpošlje obema slo-
venskima kluboma v deželnem zboru:

«Ljudski shod, zborujoč dne 25. aprila 
1906 na vrtu pri «Levu», smatra nastop obeh 
slovenskih strank v deželnem zboru spričo 
vladne osnove volilne reforme zgrešenim. Re-
solucija deželnega zbora z dne 17. novembra 
1905, za katero ste glasovali obe stranki, po- 
kazuje obema pot, po kateri jima je iti v 
vprašanju volilne reforme. Delavstvo, ki je 
glede volilne preosnove najbolj interesirano. 
pričakuje od obeh strank energično delo, da 
se doseže za deželni zbor volilno preosnovo, 
ki bode kolikor največ mogoče odgovarjala 
zahtevi splošne in enake volilne pravice s 
proporcionalnim zistemom.»

Shod je soglasno sprejel to resolucijo. 
Gospod Tuma je priporočal, naj bi se 

izdalo poročevalcev govor v posebni brošurici.
Potem je sodrug Vičič zaključil shod. 
Maribor. V nedeljo, dne 29. t. m. ob 

pol 10. uri dopoldan je javen železničarski 
shod v dvorani restavracije «Kreuzhof» v 
Mariborn. Na dnevnem redu je: Zvišanje 
plačila, izplačevalni listki, volitev zaupnikov, 
delavni red, provizijski fond i. t. d. Kot po-
ročevalec pride poslanec sodr. dr. Ellen- 
boden z Dunaja. Shod je posebno važen za 
železniške delavce. Mariborski delavci upajo, 
da se zberejo na njem delavci južne želez-
nice iz vseh koroških in štajerskih postaj. 
Naši čilatelji v teh krajih so naprošeni, naj 
pridno agitirajo za shod, da bode udeležba, 
velika.

Zagorje. Lokalna organizacija v Zagorju 
ob Savi priredi v nedeljo. 29. t. m. ob 
2. uri popoldan javen ljudski shod z 
dnevnim redom: Prvi majnik in volilna 
pravica. Poročevalec sodrug. E. Kristan. 
Z ozirom na važnost dnevnega reda je pri-
čakovati obilno udeležbo.

- n «g Kdor si hoče oskrbeti trpežno bJago« 
IfD PllMH naj se obrne naravnost na mojo firmo. 

OOlOuI b Naročbe se izvršuje natančno m po men. 

=.===== A. Žakelj
čevljarski mojster v Žireh.

Strokovni pregled.
Avstrijska strokovna organizacija je v 

pretečenem letu lepo napredovala. Pridobila 
je’več kakor 120.000 novih udov. Začetkom 
leta 1905 je bilo v Avstriji 189.000 strokovno 
organiziranih delavcev, koncem leta jih je bilo 
več kakor 300 000, in v prvih treh mesecih 
tekočega leta jih je pristopilo zopet več ka-
kor 30.000. Slovenskim delavcem, ki ne stoje 
ravno v prvi vrsti, naj bi to bilo v spodbujo, 
da tudi povzdignejo svojo organizacijo, brez 
katere ni napredka za delavce.

V rudarski uniji se je v pretečenem 
letu število udov podvojilo, tako da jih šteje 
sedaj 30.000.

Železničarska organizacija se je izza 
zadnjih bojev mogočno povzdignila. Lansko 
jesen je štela okrog 24.000 udov, sedaj jih 
ima okrog 46.000. Število pa še vedno na-
rašča. Upati je, da pridejo sedaj tudi indi-
ferentni železničarji do pravega izpoznanja. 
Kadar bodo vsi organizirani, bodo nepre-
magljivi.

Društvene vesti.
Pravo varstveno in strokovnodruštvo 

za Avstrijo
„Podružnica Spodnja Šiška“ 

naznanja svojim cenjenim članom da se vrši 
letošnji občni zbor podružnice dne 29. t. m. 
ob 8. uri zjutraj v gostilni gosp. Vodnika v 
Spod. Šiški št. 89 s sledečim dnevnim 
redom: 1. Čitanje zapisnika zadnjega občnega 
zbora. 2. Poročilo odbornikov. 3. Volitev 
novega odbora. 4. Raznoterosti. 5. Preda-
vanje. Sodrugi, udeležite se tega važnega 
shoda polnoštevilno.

Zveza lesnik delavcev, podružnica 
Ljubljana, priredi v nedeljo, 22. t. m. ob 
9. uri dopoldan društveni shod v dvo-
rani «Puntigarnske pivnice» (bivšega «Ka-
toliškega doma»). Shod je važen in so vsled 
tega vsi društveni člani vabljeni, da se ga 
polnoštevilno udeleže.

Društvo „Ljudski oder“ v Trstu pri-
redi koncem tega meseca štiri predavanja in 
sicer: V petek, 27. aprila ob l/.( 9. zvečer v 
Trstu: «O pokristjanjenju Slovencev»; v so-
boto, 28. aprila ob */4 9. uri zvečer v Trstu: 
«Jugoslovani in socializem»: v nedeljo, ob 
4. uri popoldan na Kontovelju: «Kaj je so- 
eialno .vprašanje?»; v pondeljek ob 1li9. uri 
zvečer v Trstu: «Revolucija v zgodovini člo-
veštva». Predavatelj je sodrug Etbin Kristan. 
Društvo upa tembolj na obilo udeležbo, ker 
so predmeti predavanj vseskozi zanimivi.

Iz stranke.
Ogrska socialna demokracija je imela o 

velikonočnih praznikih svoj deželni kongres. 
— Slovaška socialno-demokratična stranka se 
je na Ogrskem konstituirala ter stoji s celotno 
ogrsko socialno demokracijo v enakem raz-
merju, kakor socialno - demokratične stranke 
avstrijskih narodov napram skupni avstrijsko- 
socialni demokraciji. — Nesporazumljenje 
čeških in nemških socialnih demokratov v 
Brnu, ki je bilo že zelo neprijetno, je po 
posredovanju centralnega izvrševalnega od-
bora poravnano in je sodelovanje obeh za 
bodočnost zagotovljeno. Veselje nasprotnikov 
je zopet splavalo po vodi.

Deželna organizacija nemške socialno- 
demokratične stranke na Nižjem Avstrijskem 
je imela o velikonočnih praznikih na Du-
naju svoje štirinajsto zborovanje. Poročilo 
deželnega odbora naznanja, da je imelo de-
želno glasilo «Volkstribune» koncem lanskega 
leta 62.000 odjemalcev, do konca marca le-
tošnjega leta pa se je število povišalo na 
65.400. Iz tega je razvidno, kako pridno 
delujejo nemški sodrugi za svoje časopisje. 
Bil bi res že čas, da bi se tudi slovenski 
sodrugi bolj poprijeli agitacije za svoje ča,- 
sopisje.

----------------—
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Raznoterosti.
Vezuv je začel koncem pretečenega 

tedna metati kamenje, pepel in lavo v taki 
množini, da je več vasi in kultur popolnoma 
uničenih. Pepel je padal tako daleč naokoli, 
da se na ladjah ni moglo dihali.- Precej 
ljudi je izgubilo življenje, a njih število še 
ni določeno. Tako silnega izbruha Vezuv že 
dolgo časa ni imel.

Preklic na prižnici. Zanimiv slu čaj se jepri- 
meril zadnji čas v dunajskem Novem Mestu. 
Kakor pri nas, tako agitirajo klerikalci 
povsod proti reformi zakona, pa hočejo vse 
svetnike in včasih tudi hudiča na pomoč, 
boječi se, da bi izgubili zopet košček svoje 
moči nad ljudstvom. Seveda mora tudi 
prižnica zopet služiti političnemu namenu. 
Tako je tudi v Novem Mestu župnik grmel 
proti grozni nameravani postavi. Zlasti je 
kričal, da je ponovna poroka ločenih za-
koncev nasprotna vsaki morali. Trdil je, da 
katoliška cerkev še nikoli ni dovolila ločitve 
katoliškega zakona, izvzemši Napoleonovega, 
ki ga je ločil papež. Pozneje pa se ni nikoli 

. več primerilo kaj takega. Ta pridigarjeva 
trditev je vzbudila veliko senzacijo, ker se 
je pred par leti ravno v Novem Mestu od-
igrala zakonska afera, ki dokazuje nasprotno. 
Mlado dekle je bilo poročeno, a kmalu po 
poroki je bilo opaziti na njej znamenja glo-
bokega duševnega pretresa. Preiskovanja so 
končno dognala, da je mož zlorabljal svojo 
mlado ženo. Posledica tega je bil zakonski 
proces, ki je končal tako, da je papež ločil 
zakon, kar se sme po kanoničnem pravu 
samo tedaj zgoditi, ako zakon ni bil dejanski 
izvršen. Kmalu po tem je poročila ločena 
žena znanega zdravnika v Linču, s katerim 
sedaj srečno živi. Njena mati je izvedela, kaj 
je trdil pridigar in to jo je razburilo, ker 
so njene prijateljice, ki obiskujejo cerkev, 
mislile, da je drugi zakon njene hčere kon-
kubinah Zato je interpelirala župnika in je 
naravnost trdila, da je lagal. Zahtevala je 
preklic na istem mestu, ker ne dovoli, da 
bi se žalilo njeno hčer. Ako župnik ne bi 
ugodil njeni zahtevi, mu je žugala, da si 
poišče svojo pravico. Župnik se je dolgo 
obotavljal, končno pa je vendar obljubil, da 
prekliče. Storil je to, rekoč, da se je zmotil 
in da so bili res še drugi slučaji, v katerih 
je papež dovolil ločitev.

Prepir zaradi zemeljskega blaga. List 
modernih čeških katoliških duhovnikov «Bily 
prapor», javlja, da se vleče pravda med nek-
danjim olomuškim nadškofom dr. Kohnom 
in med ondotnim kapitlom v neskončnost. 
Gre se za 800.000 K, ki jih je imel nadškof 
novrniti škofiji. Dr. Kohnu se ne ljubi, izpla- 

" ¿ati to vsoto in težko ga bode prisiliti na to, 
ker on zahteva odškodnino od nadškofije, na 
svojo posest pa je vzel tako posojilo, da ne 
bode najti kupca, ki bi dal zanjo več nego 
iznaša posojilo. Svojo gotovino pa je vložil 
Kobn na sigurnem prostoru. Škof Kohn ne 
dovoli, da bi se od njegove letne plače, ki 
iznaša 70.000 K, odtrgalo le vinar za povr-
nitev olomuškemu kapitlu. Ker je dr. Kohn 
zelo prepirljive narave, ni videti konca tej 

pravdi za zemeljsko blago med Kristusovimi 
nasledniki.
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Skrb vsake gospo-
dinje je posvečena 
družinski blaginji I

Kathreinerjeva 
Kneippova 
sladna kava

Je po Kothreinerjevem načinu svo-
jega proizvajanja okusna, zdrav)« 
v prospeh in pocenl, ima torej neprecen-
ljive prednoiti za vsako gospodinjstvo I

Poudarjajte pri nakupovanju 
Izrečno Ime Kathreiner in zahte-
vajte le Izvirne zavoje z varst- 

> vene znamko župnik Knelpp.

Vabilo

reflni tt zli .Občnega ^tsuianep drnštfa*
v Trbovljah

ki se vrši

V NEDELJO, 22. aprila 1906 
ob 9-uri v gostilni Gioles.

4.
5.
6.

Dnevni re‘d:
1. Poročilo predstojništva in letni račun.
2. Poročilo nadzorništva.
3. Sklepanje o razdelitvi čistega dobička. 

Volitev enega člana predstojništva. 
Volitev nadzorništva.
Poročilo zvezinega revizorja in predavanje 
o zadružništvu.

Vstop dovoljen je le članom.
Za predstojništvo:

France Rinaldo
ravnatelj.

Organizacijam na znanje.
Izvrševalni odbor ne izda letos poseb-

nega majnikovega spisa. Prvi majnik se bo 
postavil s tem, da se primerno olepša zadnja 
številka «Rdečega prapora» v mesecu aprilu. 
S tem bomo omogočili, da dobi vsak na-
ročnik obenem z listom tudi nekakšen maj- 
nikov spis. Stroški pri tej številki se bodo 
znatno povečali, zaradi tega vljudno vabimo 
da nam organizacije, ki bi potrebovale več- 
izvodov kakor navadno, to naznanijo vsaj do»

Upravništyo »Rdečega prapora*.

1 berite in širite svoj list: 
j nRd. prapor“!

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v noben» 
delavski hiši.

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni’ 
gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje:: 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2‘72r 
za četrt leta K 1’36. — Za Nemčijo: zas 
celo leto K 5-96, za pol leta K 2'98, za 
četrt leta K 1'49. — Za Ameriko: Za cele- 
leto K 7’28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

aI I v s’edee'h tobakarnah «Rdeči
v bjlMlJfflllill prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Franzot, državni kolodvor, Sp. Šiška« 
Kanc, Sv. Petra cesta.
K u š e r, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
Sva tek, Glavni trg. 
Šešark, Šelenburgove ulice. 
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

? Trstu:
Lavrenčič, Piazza Gaserma.

I Gorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1,

Na H:
Ricardo Camera, Corso 16.
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in tovHfiia
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

Kavarna

Ortiorte"

Bogat 
cenik 
brez

Izdajatelj la odgovorni urednik Ignacij Sitter.

preje „Tedesco“ 
se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na 
polago so vsi važni in 
venski, italijanski in nemški
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

so- 
raz- 
slo-

Prva kooperativistično ure-
jena 

gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu. 

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter- Zeitung* in *La- 

voratore».
«j

Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.
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Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2’72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo lelo 5’96 K, za pol leta 
2’98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 17. V Ljubljani, dne 27. aprila 1906. Leto IX.

/T* Približuje se veliki dan, ki je v delavskem koledarju zapisan z rdečimi črkami: 
Tp Prvi majnik, svobodno izvoljeni praznik zavednega delavstva vseh dežel.

■ Nekaj svečanega je v tej besedi, pravi praznični občutki prevzamejo delavca
ob njenem glasu. Prvi majnik je resničen praznik. Dosegel je ta značaj kakor vsi 
prazniki človeštva; posvečenje posebnemu namenu in odtod izvira tudi njegov pomen.

Človek, ki živi v svetu stvarnosti, ljubi simbole, da mu predstavijo njegove 
ideje in ideale. Tako je tudi najmočnejša misel novega časa zahtevala svoj simbol in 
našla ga je v praznovanju prvega majnika. Ko je v delavstvu dozorelo zavedanje svo-
jega razrednega značaja, se je porodila želja, dati tej zavednosti viden in dostojen 
izraz. Revolucionarna ideja je zaželela revolucionaren simbol in vseskozi revolucionarno 
je praznovanje prvega majnika. Med stare praznike, tradicionalne, priznane in potrjene, 
se je vrnil nov praznik, ki ga nihče ni dovolil in posvetil. Svobodna volja delavcev 
ga je izvolila in proletariat mu je moral priboriti priznanje v dolgih, trdih bojih, ki še 
niso končani. Z bojem pridobljen praznik, to je pravi simbol delavskih ciljev in de-
lavskega stremljenja, spremljevanega povsod in vedno s požrtvovalnimi, silnimi boji.

A delavstvo si ga je izvojevalo vkljub trdovratnemu, 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 funkci-
jami. Nastopilo je delavstvo dne prvega majnika in s tem je pokazalo, da hoče biti 
faktor v javnem življenju in da si zna pridobiti veljavo, ki mu gre. To je bila mo-
gočna demonstracija, ki je pomenila nekaj čisto novega v starem svetu. Četrti stan 
je stopil na plan in revolucionaren je bil njegov korak. Svet je ostrmel. Bilo mu je 
znano, da. žive v njegovi družbi tudi delavci, ki delajo na polju, po delavnicah in to-
varnah, v jamah, na železnicah; a nikoli ni mislil na delavski razred. Naenkrat pa je 
stalo pred njegovimi začudenimi očmi delavstvo, enotna, mogočna množica, podobna 
velikanu, ki sam ni poznal svojih moči, a so se mu skoraj čez noč napele mišice in

M



zasvetile oči. Različni, nejasni občutki 
so navdali ostarelo človeško družbo, 
kakor vselej spričo novega nenadnega 
pojava. Strah, jeza, domišljava ošab-
nost, želja za maščevanjem — vse se 
je mešalo v dušah dednih gospodarjev. 
Delavstvo pa je s smeškom motrilo vse 
izgube, kajti vedelo je, da je boj ne-
izogiben in čutilo je, da mu bodo moči 
v boju naraščale.

In na svoj praznik je povedalo 
strmečemu svetu, kaj hoče. Preozek 
je postal okvir družbe, preslaba njena 
sredstva za nove potrebe. Vsak čas 
zahteva svoje lastne oblike in ker so 
vedno lastniki pravne moči zadovoljni 
s koristjo, ki jo uživajo in vsled tega 
zaljubljeni v razmere, ki ravno obstoje, 
morajo prihajati razdedovanci dražbe, da 
razbijejo verige in da podero stene ječe, 
v katero se izpremeni svet, kadar se v 
starem poslopju izpremene razmere.

Dobro in prijetno je bilo razredom, 
ki so si v meščanski družbi zavarovali 
posest in pravico do izkoriščanja dru-
gih 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. Se dalje je sledil dnevu 
dan in letu leto in ker je novi čas po-
rodil novega, 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 pomagalo, dopovedati jim, da 
človek ne more zidati za večnost ? Kakor 
ob vsem, kar je nastalo v času, tako 
gloda čas tudi ob domu buržoazije; 
kakor je propadlo vse, tako mora pro-
pasti tudi zistem kapitalizma. Ali vsak 
organizem hoče ohraniti svoj obstanek; 
tudi kapitalistična družba hoče živeti, 
pa išče eliksirov, 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 kapi-
talizmu samo za krmo in ker jim ob-
stoječa družba ne more dati svobod-
nega razvoja, potrebujejo novo družabno 
obliko, v kateri bode prostora tudi 
zanje.

Človeško družbo namesto kapita-
listične — to zglasuje delavstvo dne 
prvega majnika in v tem mogočnem 
geslu tiči njegov največji pomen.

Vse drugo, kar demonstrira delav-
ski praznik, izvira iz te kardinalne za-
hteve. Boj je pot, po kateri 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 konzerva- 
tizmom in odločnim napredkom. Prvi 
majnik je praznik boja.

S samim načelnim idealom se pa 
ne zmaguje. Za boj so potrebna sred-
stva in na dan svojega praznika jih 
zahteva delavstvo. Prvega majnika se 
dviga delavski glas za politične in go-
spodarske pravice. Iz njih arzenala 
mora dobiti orožje; iz večjih pravic 
mora črpati moči, da more vztrajati v 
boju. Volilna pravica, tiskovna zboro- 
valna in združevalna svoboda, odstra-
nitev militarizma, osemurni delavnik, 
delavsko varstvo — to niso cilji mo-
dernega delavstva, temveč posamezne 
postaje na njegovi poti, ki vodi do po-
polne preosnove človeške družbe. Ali 
dosega vseh teh zahtev je potrebna, 
ker ne more človeštvo preko noči sko-
čiti iz kapitalistične družbe v sociali-
stično, temveč je tudi v svojem boju 
vezano z železnimi zakoni razvoja, ki 
ne trpe, da bi se jih prezrlo. Od etape 
do etape vodijo koraki in tudi naj- 
strastnejša 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.

Prav letos stojimo pa na pragu 
take postaje in prvi majnik ima v 
Avstriji svoj posebni značaj. Splošna 
in enaka volilna pravica trka na duri 
te stare države, da jo pomladi in da 
vlije njenim narodom svoje moči v 
žile. Delavstvo, ki je dolga desetletja 
prenašalo politično brezpravnost, je iz-
gubilo potrpljenje v očigled velikih 
dogodkov, ki izpreminjajo temelje držav 
po drugem svetu. Dokler nima pro-
letariat enake volilne pravice, kakor jo 
imajo drugi, nič koristnejši sloji, je 
ves njegov trud na političnem, in 
vsled tega tudi na gospodarskem polju 
zaman, ker vsako pridobitev njegovega 
strokovnega dela lahko uniči eno gla-
sovanje sovražnega parlamenta. Volilna 
pravica je za delavstvo politični vsak-
danji kruh, ki je vreden, da zastavi 
za njega dosego vse moči. In če je 
delavstvo vsako leto demonstriralo za 
njo, ima letos tem več povoda, ker' je 
napočil odločilni čas.

Delavskega huda je bilo treba, 
da je prišlo velevažno vprašanje na 
dnevni red. Posrečilo se je. Drugi 
faktorji lahko govore, kar hočejo; ali 
resnica je nepobitna, da avstrijski 
državni zbor še ne bi razmotrival vo-
lilne pravice, ako ne bi bilo delavstvo 
z močnim glasom povedalo, da je 

zadnji čas za to. Ne brezpravnost 
milijonov, ne klavrno malenkostne 
narodnjaške homatije, ne poniževalni 
položaj meščanstva, ne smrtna zadrega 
vlade ne bi bila pripravila vlade in 
strank do izpoznanja, da je iskati 
novih moči v širokih plasteh doslej 
politično izključenega prebivalstva.

Proletariat je storil svoje delo 
in volilna reforma je prišla na 
dnevni red.

Ali že zopet je obtičal voz. Javno 
in skrivno delujejo sovražniki ljudskih 
pravic, mlačni prijatelji kažejo lenobo, 
kratkovidni strankarji pa se prepirajo 
za malenkostne profite pri razdeljevanju 
mandatov. In zopet je treba, da na-
stopi delavstvo in pokaže svojo od-
ločno voljo, v katero nekateri nasprot-
niki ne verujejo več. Intrige sovražnikov 
ne smejo zmagati in volilna reforma 
se mora izvršiti. Kajti delavci hočejo 
dobiti vsaj toliko zraka, da morejo dihati.

Prvi majnik je letos v Avstriji 
dan volilne pravice. To vprašanje 
stoji v ospredju praznovanja; najele- 
mentarnejši interesi delavstva zahte-
vajo, da praznuje letos ta dan tako 
obširno in tako dostojno, da izgube 
sovražniki volilne reforme vsako 
upanje.

Nihče ne more danes reči z go-
tovostjo, kaj čaka letos delavce. Ako 
bi se razmere v državnem zboru tako 
zasukale, da pride volilna reforma v 
nevarnost, tedaj napoči za delavstvo 
usodepolni trenotek, ko mora pokazati 
vso svojo moč in izvršiti, kar je ne-
štetokrat javno in slovesno naglasilo. 
Politična stavka je hudo in ostro 
orožje; njene posledice utegnejo biti 
ogromne. Milijone lahko požro in 
fundamente države lahko uničijo. Ali 
danes ni več naloga delavstvu, da bi 
mislilo na to. Meščanske stranke si 
imajo napraviti račun, kaj se lahko 
izleže iz takega političnega štrajka in 
kako bi bil v tem slučaju prizadet 
njih mošnjiček. Oni imajo nalogo, pre-
prečiti nevarnost, ki je neizogibna, 
ako se ustavijo s svojo trmo kolesu, 
ki mu ni mogoče zastaviti leta. De-
lavstvo nima skrbeti za državo, ki ni 
nikoli skrbela zanj. Delavstvo mora 
misliti na svojo najnujnejšo potrebo 
in vložiti mora vse moči, da se iz-
polni. Ako hočejo nasprotniki boj na 
vsak način, ga bodo imeli. Delavci 
niso govorili praznih besed; kar* so 
rekli, je bilo dobro premišljeno in če 
je treba, bode sledilo delo besedam.

To pove letos delavstvo dne 
prvega majnika vsem tistim, ki še 
vedno podcenjujejo njegovo voljo.

1
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Življenje.
V brezsolnčnem svetu dela rod trpinov, 
oči brez ognja zro v brezupen mrak, — 
v življenju upov ni in ni spominov, 
prokletstvo mu rodi trenotek vsak. 
Pozabljenje pokriva mlada leta, 
bodočnost se zarija v megle prt, 
sedanjost tužna je na križ razpeta 
in cilj edini je gotova smrt.

Ko blisek švigne včasi misel v glavi: 
Čemu življenje? Kak mu je pomen? 
A misel hitro tlake mož zadavi, 
ker z mislijo bi čas bil izgubljen, 
a čas je drag; ž njim varčiti je treba, 
bogastvo da narašča dan in noč, 
da dviga se denarja kup do neba, 
da se krepča zlata neskončna moč.

A vrača se v nočeh: Čemu-življenje? — 
Enakomerno mine vsaki dan 
in vsaki dan prinaša le trpljenje 
in vekomaj je skrita solnčna stran. 
Ljubezni ni in vera je umrla, 
oči so motne in trudno je srce, 
brezkončna beda vse je nade strla 
in kdaj bo konec, nihče ne pove.

Enak je stroju človek — božja slika; 
nebeško iskro je pepel pokril, 
ne slast, ne strast duha mu več ne mika — 
Pokaj je tu? Čemu se je rodil? . . . 
Oddaleč išče pot beseda plašna, 
njegovo da doseglo bi uho, 
s tolažbo da prodrla noč bi strašno 
in obnovila upanje sladko.

Obljuba sladka bajno mu lepoto 
in opisuje neopisen raj;
gorje sledi na zemlji vso pohoto, 
a smrt odpira vrata v sreče kraj-------
Opojna, kakor vino je beseda 
in kakor zvon miloben glas je njen; 
posluh pa ji odpoveduje beda, 
oko odvrača se od zlatih pen.

Iz bolne duše vstaja tiha kletev, 
zamolklo se razlega votel grom, 
nevihta temna javlja grozno žetev . . . 
Poslednje upanje! . . . Sveta polom! — 
Oblaki zbirajo se nad gorami, 
na zemljo lega grozopolna noč, 
stoteten srd zakliče nad vodami: 
Ti smisel si, uničevalna moč!

In človek zre strahotno razsajanje, 
grmenje sliši in viharjev bes.
Od tlake vid odvrača mu divjanje 
peklenskih' sil, moči demonskih zmes. 
Za stare krivde vstaja maščevanje, 
krvavo se rodi plačilni dan, 
potop pogoltne vse poniževanje, 
enaka zdaj sta suženj in tiran.

Ferdinand Lassalle.

In grom zatuli in vihar zapiska, 
iz morja zabobni valovja šum, 
in znamenje ognjenih strel se bliska 
in divje poje glas titanskih trum: 
Življenje boj je, borba je življenje, 
uničenje je smoter in pomen; 
dosojeno je svetu pogubljenje, 
modrost je vsa: Umri, kdor si rojen! —

Divja vihar------- A glej! Njegova sila
utrudi se, nebo se izjasni, 
lepota cvetna, ki je noč jo skrila,

razgrne se in solnce zablišči. 
Nebeška slika — luč, mladost, vstajenje! 
A grom molči in pekel je zaprt., 
Neumrjoče se smehlja življenje: 
Življenja volja premaguje smrt . . .

Kaj socialisti zahtevamo?
Ni še preveč dolgo od časov, ko so pro-

glašali klerikalci in liberalci socializem in nje-
govo organizatorično formo, socialno demo-
kracijo, za utopijo. Ne le za utopijo, temveč 
tudi za slepilo in socialna demokracija je bila 
v očeh teh ljudi družba, ki se ji studi delo, 
pa bi rada živela od «krivih» naukov.

Brez dvoma je velik napredek, da so se 
pojmi tudi v tem pogledu zelo ¡zbistrili. 
Danes se tudi v naši ožji domovini več ne 
polemizira z nauki socializma na tak način. 
In treba je, da si današnje argumente 
nasprotnikov ogledamo bolj od blizo.

Pravijo: Socialisti hočejo komunizem. 
To je enakost. Komunizem je bil že v stari 



Šparti, komunizem so gojili že prvi kristjani, 
toda danes, pri vedno bolj komplicirani se-
stavi človeške družbe je komunizem nemo-
goč. Komunizem bi bil celo ovira človeškega 
napredka, katerega prijatelji smo. Tako in 
še drugače govore nasprotniki.

Treba pa je povedati tem deklatnator- 
jem, da socialna demokracija sploh ne za-
hteva komunizma. Saj bi moralo biti vendar 
znano, da zahteva socialna demokracija, ozi-
roma je njen cilj: kolektivistično pro-
izvajanje blaga. To sicer ne more biti 
všeč kapitalistom, tistim pa, ki hočejo ustreči 
ljudstvu, ta zahteva ne more biti nesim-
patična. Oglejmo si to postavko socialne 
demokracije nekoliko pobližje. Danes proiz-
vaja vsak podjetnik blago na svojo roko. 
Njegova je tovarna ali podjetje, njegovo 
je orodje, njegovo delo ljudi, ki so usluž- 
beni — skratka vsa piodukcija je v njegovih 
rokah. Rosledica tega pa je, da je tudi ko-
rist vsega proizvajanja in dela le njegova. 
Zakaj tisti, ki faktično ustvarjajo s svojim 
vsakdanjim delom bogastvo, dobe za svoj trud 
ne plačilo, temveč le nekako mezdo, toliko 
sredstev, da se zamorejo borno preživih ali 
pa niti toliko ne. Socialna demokracija za-
hteva v imenu delujočega ljudstva, da se ta 
kričeča gospodarska neenakost zjednači. 
To pa je mogoče le na ta način, da se po-
državi vsa proizvajalna sredstva ali še bolj 
umljivo povedano: Podržavijo naj se tovarne, 
rudniki, železnice, orodja itd. S tem se do-
seže, da se dobiček, ki ga vtaknejo v žep v 
današnjih časih razni podjetniki in špekulantje, 
privede v skupno blagajno države. Le na 
ta način je mogoče, da bi bilo delujoče ljud-
stvo vsaj približno deležno koristi svojega 
dela in truda. Ne enako. Zakaj marsikdo 
je zmožen v eni uri napraviti več, kakor 
njegov tovariš v dveh urah. In nesmiselno 
bi bilo, da se potem razreže hleb kruha v 
toliko in toliko enakih delov. Ampak vsak, 
naj ima toliko, kolikor je storil, zakaj tisti, 
ki ne dela, naj tudi ne je. To pa je 
tudi mogoče izvesti. Treba je le, da posta-
nejo državljani enaki, da se odpravijo razne 
predpravice različnih stanov; treba je, da 
upravlja državo, ki je najvišja instanca v so-
cialnem življenju družbe, ravnopravno držav-
ljanstvo.

Zopet se oglase nasprotniki. Pravijo: 
Ni mogoče, da bi to izvršila država s svo-
jimi postavami na en mah. Nastala bi zmeš-
njava, revolucija, ker ni mogoče tako kom-
pliciranega gospodarskega življenja potisniti 
v eni noči na čisto nov tir, ki tudi še poiz-
kusen ni.

In na to moramo odgovoriti: Se po-
polnoma strinjamo. Socialna demokracija to 
dobro ve. Toda socialna demokracija tudi 
ve, da se gospodarsko in kulturno življenje 
bolj in bolj socializira. Kapitalistična — 
to povdarjamo — produkcija ne nazaduje, 
temveč napreduje neprestano. Vedno bolj se 
množi kapital v posameznih rokah in tudi 
življenske razmere onih, ki delajo in se tru-
dijo, se počasi izboljšujejo. Izobrazba, ta naj-
večja gonilna sila nezadovoljnosti, se širi isto- 
tako neprestano. Vse to povzroča, da se živ-
ljenje zjednačuje. Zakaj, ravno z rastočo 
izobrazbo se veča tudi odpor proti izkori-
ščanju. Ljudstvo se organizira, z organiza-
cijami se brani in napada. Posamezne 
stroke že spadajo v zadružniško življenje. Že-
leznice se tudi že podržavljajo. In rudniki 
bi se istotako lahko. In če država sama pro-
izvaja smodke, zakaj ne bi proizvajala sama 
tudi šivalnih strojev, čevljev, klobukov? Zakaj 
bi tiskarne ne mogle bili državni monopol? 
Ves gospodarski proces, ki množi na eni 
strani kapital in bogastvo, v rokah kapital- 
stva in na drugi strani ustvarja vedno večjo 
množico ljudi, katerih edino bogastvo so 
pridne roke in bister um, teži na to, da se 
osvobodi delo. Kddar zahteva socialna 
demokracija politično enakopravnost, 
ki je predpogoj in sklep v verigi tega pro-
cesa in katera se zrcali povsem v splošni 
in enaki volilni pravici, tako zahteva

tudi gospodarsko enakost. Ne tako ena-
kost, da bi dobil vsakdo enak hleb kruha, 
temveč enakost v svobodi. Nihče ne 
imej te moči, da bi prisilil svojega bližnjega 
v svojo odvisnost, kakor se to 'dogaja danes. 
Nihče ne izkoriščaj cele množice v svrho svo-
jega lastnega dobička!

Popolnoma napačno pa je, da bi bil tak 
gospodarski red družbe okoren m vodil celo 
v stagnacijo. To ne. Zakaj ravno pri tej 
socialistični uredbi družbe bi se razvile in se 
morale razviti individualne sile in kreposti v 
medsebojnem tekmovanju. Vsak imej toliko 
slave, kolikor se je sam prislužiš in toliko 
kruha, kolikor si ga sam pridelaš. Napačno 
je trditi, da bi socialistični gospodarski zistem 
ubil individualizem. Ravno nasprotno. Danes 
v kapitalistični družbi zasužnjenega in nesvo-
bodnega dela se ubija sile in kreposti po-
sameznika. In tudi zalo je današnji položaj 
nesprejemljiv in zahteva po izpremenitvi 
družabnega reda, ki ga hočejo doseči socialni 
demokratje, upravičena. Proletarjat love. 
In ve tudi, daje predpogoj gospodarske 
socialne pravičnosti politična enako-
pravnost v državi. Vsled tega pa je tudi 
umevno, da so dandanes edino-le socia-
listi in delavci vobče odkritosrčni prijatelji in 
bojevniki splošne in enake volilne pravice. 
Politične pravice proletariata so njegov vsak-
danji kruli. Kruh pa je danes ljudstvu naj-
bolj potreben. J. J.

gsEsaagsaaaaaaaga
Maje kraljestvo ni od tega sveta...

Kleiikalci imajo neprenehoma Kristusa in 
boga v ustih; s sv. pismom in z božjimi za-
povedmi utemeljujejo, razlagajo in dokazujejo 
vse in kadar jim neizpodbojna znanost do-
kaže, da to ali ono, kar uče, ni resnično, ter 
pridejo v zagato, iz katere ni izhoda, tedaj 
si pomagajo s kakšnimi besedami iz starega 
ali novega' zakona in bog jih mora rešiti iz 
zadrege.

To je zelo enostavna praksa; seveda ni 
veliko vredna. Ali zato se «božji namestniki» 
malo zmenijo. Kristusovih naukov ne po-
trebujejo za se, temveč za ljudstvo. Sami 
se ravnajo po svoji koristi; svoj dobiček 
iščejo na tem svetu, kraljestvo, «ki ni od tega 
sveta» jim je pa le primeren predmet za 
pridige — drugim.

Kristus je učil, naj ljudje ne nabirajo za-
kladov, ki jih žro rja in moli. «Oče krščan-
stva», papež Pij X., pa ima ravno s temi za-
kladi največje skrbi. Njegov predhodnik, 
Leo XIII., mu jih je zapustil. Predzadnji 
papež je bil namreč vkljub svoji «eteričnosti» 
zelo praktičnega mišljenja in je ljubil denar 
neizmerno. Da bi povečal svoje, bogastvo, 
se je spustil v zemljiške špekulacije, ali vkljub 
svoji nezmotljivosti je zašpekuliral 40 milionov 
lir. V jezi nad nehvaležnostjo sveta je vlo-
žil drugih 40 milionov pri pariškem Rotšildu, 
ki se je za svojega klienta tako malo zmenil, 
da se ni dal zaradi te kupčije niti krstiti. 
Papežu izplačuje navadne odstotke, ki pa 
Piju X. ne zadostujejo za njegove potrebščine. 
Ljudje, ki verujejo v papeževo siromaštvo, 
pošiljajo sicer iz celega sveta Petrov vinar v 
Rim, ali teh ljudi je končno vendar od dne 
do dne manj. Francija zapira svojo mošnjo 
— odkod torej jemati? V Vatikanu je dolga 
vrsta ljudi, ki ničesar ne delajo, a zajemajo 
iz papeževe blagajnice težke tisočake. Tam 
je 6 palatinov prelatov z majordomom na 
čelu, 7 upraviteljev Vatikana, ki nimajo celo 
življenje kaj delati in uradujejo samo ob 
času med smrtjo starega in izvolitvijo novega 
papeža. Vsega skupaj je takih raznovrstnih 
dobrodružnikov dnhovniškega stanu 2030. 
Poleg tega so raznovrstni kanoniki, gardisti, 
cuharji in drugo osobje — skupaj: 1160; s 
slugami in delavci vposluje ubogi jetnik v 
Vatikanu 4455 oseb. Da se ne bi «Slove-
nec» mučil z zatajevanjem, mu bodi pove-
dano, da so te številke zajete iz katoliškega, 
v Parizu izdanega dela o Vatikanu.

Pij X. bi torej rad prišel do denarja in 
ima raznovrstne načrte zato. Najprej bi rad 
dobil milione, ki jih ima pri italijanski vladi. 
Ko je bilo Piju IX. odvzeto svetovno gospod- 
stvo nad Rimom in okolico — fcer tudi 
Kristusovo kraljestvo ni bilo od tega sveta, 
mu je odkazala italijanska vlada 3.225.000 
lir na leto. Papež je v jezi, da ga hočejo 
izpreobrniti na krščanstvo, odklonil ta doho-
dek, vlada pa je shranjevala denar, dokler 
bi prišel k drugi pameti. Do konca leta 
1904 je bilo za papeža shranjenih pri vladi 
109,650.000 lir. Toda, ako jih hoče dobiti, 
mora priznati italijanskega kralja kot zako-
nitega vladarja nad Rimom. Pij X. bi bil 
nekako pri volji za to, toda njegova okolica, 
zlasti jezuitje, mu branijo z vsemi močmi.

Vsled tega je papež začel reformirati v 
Vatikanu. Znižal je razne plače, odpravil je 
nekatere nepotrebne iz službe. Ali s tem je 
posegel v sršenovo gnezdo. Od vseh strani 
prihajajo napadi nanj, izdaja se letake, kari-
kature in zasmehujoče pamflete. Da bi po-
polnoma uničili njegovo moč, agitujejo jezu-
itje na vse kriplje, da bi bil papež Pij IX, 
proglašen za blaženega in potem za svetnika.

Pij IX. je bil zadn'i papež, ki je imel 
tudi svetovno oblast. Kako je vladal, poka- 
zuje dejstvo, da se mu je rimsko ljudstvo 
leta 1848 uprlo, ubilo njegovega ministra 
Rossija, papež pa je moral pobegniti v Gasto 
in se je vrnil šele pod varstvom avstrijskih 
in francoskih bajonetov leta 1850 v Rim. 
Ko je leta 1870 francoska posadka zapustila 
Rim. je bilo papežu takoj odvzeto njegovo 
svetovno gospostvo. Pij IX. se je fanatično 
postavljal proti znanosti. On je določil je- 
zuitični nauk o neoskrunjenem spočetju device 
Marije za dogmo katoliške cerkve. Pod nje-
govo vlado je narasla moč jezuitov, ki so 
mu izkazali svojo hvaležnost s tem, da so na 
koncilu 18. julija 1870 dosegli dogmo, ki trdi 
papeževo nezmotljivost, čeravno se je velik 
del škofov, med njimi tudi Strossmayer, upi-
ral in smatral to za nesmisel. Pij IX. je 
storil tudi to komedijo, da se je proglasil za 
jetnika v Vatikanu, čeravno gre papež lahko, 
kamor hoče, ne da bi ga kdo oviral.

Sedaj bi ga imel Pij X. proglasiti za 
blaženega in s tem blamirati samega sebe. 
Odtod se tudi izpozna, da žive duhovni 
očetje v Vatikanu kakor bratje med seboj, 
da skrbe samo za krščansko revščino in 
skromnost in da jim je edino veselje, ako 
more drug drugemu storiti kaj prijetnega.

«Ljubite se med seboj ...’.»

Ruski ministrski očeuaš.
Peterburški časopis «Rus» je objavil 

kratek čas, preden je bil od vlade ustavljen, 
sledeči ministrski očenaš:

Oče naš, dobro je, da si na nebesih, 
kajti če bi bil na zemlji, bi te Vuič odgnal. 
Izpolni naj se volja Dumova in pride naj k 
nam njegovo kraljestvo. Kredit nam daj 
danes v Evropi, Petru Nikolajeviču podaj 
ovsa in narod naj plača naše dolgove, samo 
ne tako, kakor mi plačujemo našim upnikom. 
Ne vpelji nas v izkušnjavo, temveč reši nas 
Kalajeva!»

Za ta očenaš so seveda urednika — zaprli.

Kakor vrba.
Na Nemškem so v. petih letih od 1898 

do 1903 razni sodniki obsodili ondotne so- 
druge na 11 s/i let kaznilne, na 257 let ječe 
in na več kakor 100.000 mark globe. V istem 
času,se je zvišalo število socialno-demokra-
tičnih glasov od 2.107.000 na 3,025.000 in 
število socialnodemokratičmh državnozborskih 
poslancev od 56 na 81.

Cim bolj se obrezuje vrbo, tembolj 
raste.

saaagsasesese»®»



Krščanski učitelji nekdaj in danes.
Socialna demokracija uči, da je vera 

privatna stvar, iz česar sledi, da mora biti 
vsakomur prepuščeno, da si po lastni volji 
in po svojem nagnenju izbere vero, ki mu 
najbolj ugaja. Novodobni katoličani napadajo 
zaradi tega socialno demokracijo z vso 
strastjo. Včasi so cerkveni učitelji mislili 
drugače: njih nauki se niso strinjali s sta-
liščem današnjih klerikalcev, pač pa z za-
htevami sedanjih socialnih demokratov.

Škof Tertulian, ki je živel v letih 
160—220 p. Kr. v Kartagu, pravi: «To ni 
verstvo, jemati ne svobodno izvoljenje bo-
žanstva, ki ga hočem častit', tako da tedaj 
ne morem častiti, kogar bi rad, temveč 
kogar moram. Tudi človek ne mara pri- 
siljnega čaščenja.»

Na drugem mestu pravi:
«Temeljito pravo človeka je, da si svo-

bodno izvoli predmet svojega religioznega 
čaščenja. Ako se vrši zaradi verstva pritisk, 
tedaj to. kar izide odtod, ni več verstvo.»

Lactantius iz Nikodemije, imenovan 
krščanski Cicero, iz 3. stoletja, kliče:

«Čemu ta pritisk in sila? Gre se vendar 
za vero in te ni mogoče nikomur vsiliti. Ne 
udarcev, ki vganjajo strah, temveč besede 
ljubezni, ki prepričujejo, morate rabiti. 
Krvoločnost in vera so različne nči. Zaman 
je združevati resnico in silo, pravičnost in 
okrutnost. Gotovo je treba braniti vero, ali 
ne brani se je s tem, da se ubija nasprut- 
nike. Ako hočeš varovati -.ero s prelivanjem 
krvi in z mučenjem, tedaj jo kališ in raniš, 
ali ne obvaruješ je. Ako je kaj prepuščeno 
svobodnemu uvaževanju vsakogar, tedaj je 
to ravno vera.

Sedanji klerikalci so druzega mišljenja 
in za sveto inkvizicijo jim je še danes žal.

Aforizmi.
V jamo vržete človeka in pri tem mu 

pravile, da mora biti zadovoljen s položajem, 
ki ga je vanj dovedla previdnost božja. 
Tako je naše moderno krščanstvo. Pravite: 
«Nismo ga vrgli tja.» Seveda, ne zavemo se 
vsega, kar storimo in česar ne storimo, 
dokler se ne vprašamo vsako jutro, kako 
imamo čez dan delati ne to, kar nam ko-
risti, temveč, kar je pravično. Dotlej ne po-
stanemo vsaj toliko kristjani, da bi priznali 
resničnost mohamedanskega izreka, da <je 
ura pravičnosti več vredna, kakor sedem-
deset let molitve.» John. Ruskim 

Pravijo, da je enakost nemogoča, ker 
bodo vedno nekateri ljudje močnejši in raz-
umnejši od drugih. Ali ravno zato je zlasti 
treba, da bi bile pravice vseh ljudi enake. 
Ako bi bila poleg neenakosti moči in neena-
kosti razuma še neenakost pravic, bi bilo 
potlačevanje slabejših od močnih še večje.

Lichtenberg.

Predstavite si jato golobov na žitnem 
polju. Predstavite si, da devetindevetdeset 
«med njih, namesto da bi zobali, kar ho- 

ejo in uživali, kar potrebujejo, vse zbirajo,
?°sežeJ° na ve^k Zase ne jemljejo 

'esar razen plev; celi kup hranijo za 
4 lneg'i najslabotnejšega in najbolj suhega

goloba iz cele jate. Predstavite si prizor: 
Vsi sede naokrog in gledajo, kako eden, ko 
se je najedel, razmetuje in uničuje žito, a na 
smelejšega in gladnejšega tovariša se vržejo 
vsi pa ga trgajo na kosce, le zato, ker se 
je dotaknil edinega zrna s kupa.

Ako bi gledali to, bi videli le, kar je 
urejeno in kar se godi vsaki dan med 
ljudmi. Palej.

Strokovni pregled.
Stavka v Koslerjevi pivovarni v Ljub-

ljani. Dčlavstvo Koslerjeve pivovarne v 
Ljubljani je razmeroma jako slabo plačano. 
Že pred nekaj tedni se je piičelo tam gi-
banje, ker je tvornica hotela podaljšati de-
lavni čas za eno uro in pla-
čati zanjo po 10 v. Delavci 
so se temu uprli, in zaradi 
tega jih je bilo nad 30 od-
puščenih. Drugi delavci so se 
potegnili zanje ter dosegli s 
poldnevno stavko, da je tvor-
nica sprejela odpuščene delavce 
nazaj ter se zavezala, da bo 
plačevala uro črez čas po 20 h. 
Delavstvo v tvornici je plačano 
povprečno po 00 do 60 K na 
mesec V tvornici so pa tudi 
nekateri drugi nedostatkb Se-
daj je zahtevalo 15 odstotkov 
zvišanje plače in prenaredbo 
nekaterih domačih razmer, ki 
so v zdravstvenem oziru po-
trebne. Zaradi tih malenkostnih 
zahtev je izbruhnila 23. t. m. 
popoldne stavka v popolnem 
ob-.egu. Tvornica razpošilja 
pisma ter pravi, da so de-
lavci stavili zahteve, ki jih ni 
mogoče dovoliti. To je na-
vadna laž. Pri tej stavki se-
veda gredo na roko tvornici 
država s svojimi jetniki in pii- 
poveduje se celo, da je ljub-
ljansko in šišensko gasilstvo 
pomagalo^ nakladali vozove s 
pivom, če je to res, potem je 
to pač nezaslišano in se nikakor 
ne strinja s «častjo» gasilcev, v stavko je 
stopilo 126 oseb, večinoma moških in nekaj 
žensk. Med delavstvom vlada najlepše so-
glasje kljub temu, da jih tvornica straši z 
vsakršnimi poročili, in želeti je, da se so-
glasje ohrani, ker so zahteve le opiavičene. 
Dela naj v tvornici ne prevzema nihče, 
dokler ni konec stavke. Ako bo stavka 
dalje trajala, bo delavstvo gotovo priskočilo 
kolikortoliko s pomočjo. Sprejemalo bo naše 
upravništvo darila. Prav pametno bi pa 
tudi bilo od gg. Koslerjev, da bi se porav-
nali z delavstvom, ker si bosta sicer mnogo 
škodovala in so zahteve tako malenkostne, 
da je neodpustljivo, ako bi brata Kosler ne 
stopila v dogovor s svojim delavstvom.

Umetnost in književnost.
Dramatično društvo je imelo v petek 

svoj občni zbor, ki pa je ostal brez uspeha 
in bode sklican drug, izvenreden zbor. Odbor 
je dejal, da se bode moralo zapreti slovensko

gledališče, ker deželni odbor ne izplača sub-
vencije, ki jo je deželni zbor že dovolil. Dolga 
vrsta govornikov je iskala sredstva, kako bi 
se prišlo iz zagate, a porabnega sredstva ni 
znal nihče povedati. Nam se zdi, da vpra-
šanje dosedanje subvencije ni najvažnejše. Z 
dosedanjimi dohodki se slovensko gledališče 
sploh ne bode moglo razvijati. Kako naj se 
dobi obilnejših sredstev, ki so potrebna, 
če se hoče imeti res kulturen in umet-
niški zavod, ne pa tingl-tangl, to je glavno 
vprašanje in s tem bi se moral pečati občni zbor.

Društvene vesti.
' 6

Drušivo «Ljudski] ¡Oder» v Trstu pri-
redi dne 27., 28. in 30. aprila v veliki dvo-

Avgusf Bebel.

rani «Delavskega dotha» ul. Boschetto 5, II. 
cikel treh znanstvenih predavanj. Predava 
znani govornik in slovenski pisatelj Etbin 
Kristan iz Ljubljane. Razpored predavanj je 
sledeči: V petek, dne 27. t. ra. ob 1/a 8. uri 
zvečer «Pokiistjanjenje Slovencev» ; v soboto, 
dne 28., ob */2 8. uri zvečer «Jugoslovanstvo 
in socijalizem» in v pondeljek, dne 30. ob 
1/2 8. uri zvečer «Revolucija v zgodovini člo-
veštva». Predmeti, o katerih bode razpravljal 
predavatelj, so zelo važni za vsakogar, ki želi 
spoznati nekatere važne zgodovinske dogodke 
slovenskega naroda, razne dogodke v zgodo-
vini človeštva ter spoznati stališče jugoslo-
vanstva naprarn socijalizmu. Kdor se . tedaj 
zanima za izobrazbo, naj ne zamudi teh 
važnih predavanj. Vstopnina k vsakemu pre-
davanju ,20 vin. za osebo. Listke je dobiti od 
danes naprej v društvenih prostorih ul. Bo- 
schetto št. 5., I. nad.



Domače stvari.
Občinske volitve v Ljubljani so 17. t. m. 

začele v tretjem razredu. Kakor je bilo pri-
čakovati, so liberalci zmagali z veliko večino 
in klerikalni poskus z «neodvisnimi» kandidati 
se je prav klavrno ponesrečil. Klerikalci uga-
njajo glede občine politiko najnižje vrste. 
Svojih kandidatov ne postavljajo, a vselej 
producirajo kakšne «obrtnike», «neodvisne» 
ali kakršne že bodi kandidate. Ali je rokopis 
vodmatskega oklica Lampetov ali ne, je pač 
vseeno; da so tiste kandidature klerikalno 
maslo, je vendar gotova stvar in «Slovenec» 
jih redno podpira, kolikor le more. To pa je 
na vsak način nelojalna in nelepa politika. 
Klerikalci imajo vendar ravno tako pravico, 
poskušati, da bi prišli v občinski svet, kakor 
vsakdo. Ali store naj to z odprtim vizirjem, 
pa naj se ne skrivajo za kandidaturami pod 
tujo firmo. Resnosti nimajo take igrarije itak 
nobene. Nastopanje kandidatov, ki nimajo 
nobenega progiama, ki ne morejo produci-
rati niti kritike občinskega gospodarstva, 
temveč premorejo kvečjemu nekoliko pav-
šalnih fraz, je gola komedija. Opozicija v ob-
činskem svetu bi bila gotovo potrebna, pa 
naj bi imela že kakršnokoli barvo; ali opo-
zicija mora biti utemeljena. Ge že smatrajo 
liberalci občinski svet za domeno, za katero 
ni treba nobenega boja, ter so občinske vo-
litve v Ljubljani formalnost najbolj trivialnega 
značaja, bi morala vsaj opozicija nastopiti 
■stvarno. Seveda, kandidature iz zakotja, pa 
stvarnost — to se ne da združiti.

„Slovenski Narod“ poroča o socialno- 
demokratičnem shodu, ki je bil v nedeljo 
dopoldan, precej objektivno, a koncem po-
ročila se spušča v polemiko, ki je popolnoma 
ponesrečena. Piše: «Klerikalci mu — soci- 
alno-demokratičnemu govorniku — niso všeč, 
ker so nastopili proti splošni volilni pravici, 
liberalci pa ne, ker so koj od začetka hoteli 
preprečiti klerikalni namen in ga tudi pozneje 
preprečili . . . Peščici kranjskih Nemcev in 
bankrotiranih veleposestnikov je pa napravil 
eleganten poklonček, rekoč, da deželnega 
zbora kranjskega brez Nemcev ni. Nam |se 
zdi jako verjetno, da bi Kristan privoščil 
nemškim veleposestnikom prav od srca vse 
njihove mandate, samo 4. kurija naj bo vsa 
socialno-demokratična. Ge se socialni derno- 
kratje potegnejo za to, kar je pa čisto go-
tovo, potem mer.da ni tolik greh, če narodno- 
napredni poslanci ne puste, da bi mesta in 
trgi bili izročeni na milost in nemilost kleri-
kalnim kmetskim občinam. Tudi liberalci smo 
naposled sami sebi najbližji.» — Kaj «Slov. 
Narod» o socialnih demokratih misli, je nje-
gova stvar. Ali njegova misel ima samo 
namen, opravičiti svojo lastno taktiko. Mo-
goče, da je «Narodov» poročevalec slabo 
slišal, kaj se je govorilo na shodu; to bi raz-
jasnilo, da nahaja nasprotja tam, kjer jih ni. 
Bodi torej povedano, da je bilo na shodu 
nekoliko drugače. Nihče ni obsodil obstruk-
cije same po sebi; kadar ni več druzega 
sredstva, je obstrukcija vselej opravičena, se-
veda, če ni njen namen neopravičen. Ali zato 
se vendar ne more pričakovati od socialnih 
demokratov, da naj odobre en bloc vse, kar 
so liberalci storili. Ali naj se morda socialni 
demokratje ogrevajo, če pledira «Narod» za 
štiri mandate v četrti kuriji? . . . Kar se 
tiče Nemcev, se pa njih ekzistenca na Kranj-
skem nikakor ne more zanikati. «Narod» se 
moti, ako misli, da «privoščimo» nemškim 
veleposestnikom vse njih mandate. To je mala 
eskamotaža. Nemški veleposestniki in nemški 
prebivalci na Kranjskem — to vendar ni 
vseeno. Mandati veleposestnikov so privilegij 
in sicer nezaslišan privilegij. Primerno za-
stopstvo Nemcev v kranjskem deželnem zboru 
pa je postulat pravice. Nasprotovati takemu 
zastopstvu ni narodno, temveč brutalno. Če 
bi bilo prav, izključiti Nemce iz kranjskega 
deželnega zbora, tedaj je tudi prav, da ni-
majo tržaški — mestni — Slovenci nobenega 
zastopstva v tržaškem mestnem svetu, ozi-
roma deželnem zboru. Kar hoče kdo zase, 

mora priznati tudi drugim. In zakaj se «Na-
rod» toliko ešoflra? Ko so njegovi poslanci 
glasovali za proporcionalni zistem, so morali 
vendar računati, da zajamči to sredstvo tudi 
Nemcem primerno zastopstvo. Ali danes ne 
velja, kar je veljalo 17. novembra? Pa že iz 
taktičnih razlogov bi morale slovenske stranke 
uvaževati tako proporcionalno zastopanje. Da 
so v današnjih razmerah nemški velepose-
stniki velika ovira volilni reformi, je nepre- 
porno. Nacionalni moment igra tukaj gotovo 
večjo ulogo, kakor stanovski. Ako se bode 
Nemcem reklo, da morajo izgubiti vsako re-
prezentanco, bode.njih odpor gotovo mnogo 
hujši, kakor če jim ostane upanje, da si ohra-
nijo vsaj tako zastopstvo, ki jim gre po pra-
vici. To menda ni tako težko razumeti,. 
Mesto, da bi «Narod» iskal socialno-demo- 
kratične absurdnosti, kjer jih ni, naj rajši li-
beralci mirno in trezno presodijo situacijo in 
če so res zavzeti za splošno in enako volilno 
pravico, naj to dokažejo s pozitivnim delom.

Terminologija naših liberalcev je včasi 
zelo čudna. Že nekaj dni piše «Slovenski 
Narod» in govori dr. Tavčar o deželno- 
zborski volilni reformi in povsod se ponavlja 
-enak nesmisel. V komunikejih, noticah in go-
vorih pravijo gospodje, da zahtevajo splošno 
in enako volilno pravico s proporcionalnim 
zistem om; če se pa tega ne bi dalo doseči, 
zahtevajo, da naj imajo v četrti, splošni 
kuriji, samo tisti volilno pravico, ki je nimajo 
že drugod. O tem bi se dalo še debatirati: 
seveda bi bilo treba vedeti, koliko mandatov 
bi dobila ta kurija. Ali liberalci bi bili vendar 
že lahko opazili, da to ne bi bila več splošna 
kurija. Splošna je n. pr. državnozborska peta 
kurija, ker v njej vlada splošna volilna pra-
vica. Tak razred, ki mislijo liberalci nanj, bi 
bil pa omejen, ne pa splošen. Vidi se, da so 
se liberalci doslej bore malo pečali z volilno 
pravico, če mešajo tako primitivne pojme.

„Slovenec“ ponatisne z veliko slastjo 
vsako besede, ki jo najde v našem listu proti 
liberalni stranki. Pri tem pa ga vodi fari-
zejski namen. Klerikalno glasilo špekulira 
tako: Ako bodo naši čitatelji brali, da soci-
alni demokratje kritizirajo liberalno delovanje, 
bodo morali misliti, da odobrujejo klerikalno. 
— Tega, kar pravi «Rdeči Prapor» proti 
klerikalcem, «Slovenec» seveda ne ponatisne.
V sedanji situaciji bi bilo to namreč posebno 
neprijetno. Kakorkoli se lahko kritizira libe-
ralno takliko v deželnem zboru, tako strogo 
se lahko obsoja klerikalno. Kjer so liberalci 
delali napake, so klerikalci delali grehe. Brez-
obzirnost, s katero so hoteli njih poslanci iz-
siliti volilno reformo, ki ni imela nobene 
druge prednosti, kakor zagotoviti klerikalcem 
absolutno večino, ne bodo socialni demokratje 
nikoli odobravali in «Slovenec» se trudi za-
man. da bi vzbudil v širši javnosti domne-
vanje, da so socialni demokratje zadovoljni 
s tisto spako, ki so jo hoteli klerikalci spre-
jeti kakor nebeško mano.

Nove vrste Shod sklicujejo klerikalci za 
nediljo. Javen je; v smislu zakona bi moral 
biti torej pristopen vsakomur. Ali klerikalci 
dovoljujejo vstop samo članom «slovenske 
ljudske stranke». Nimamo nič zoper to, če 
se uvede v Avstriji tudi take shode — v 
Nemčiji jih n. pr. imajo — ali doslej jih naš 
zborovalni zakon ne pozna. Radovedni smo, 
ali vzame vlada naznanilo na znanje. Čisto 
prav nam bode, ako to stori, povemo pa že 
danes, da bodemo tedaj zahtevali tudi za 
našo stranko absolutno enako pravico. Zna-
čilno pa je za klerikalce vsekakor, da se na 
shod zaradi volilne reforme ne upajo prepu-
stiti ljudi, ki ne pripadajo klerikalni stranki.
V svojem listu imajo več poguma in kadar 
skličejo nasprotniki shod, tudi. Samo ne 
vemo, ali bodo izpoznali svoje pristaše po 
nosu, ali sb mora vsaki izkazati z molkom.

Tretji katoliški shod bode letos koncem 
meseca avgusta. «Slovenec» ga naznanja z 
bombastičnim oklicem, čegar prisiljeni patos 
ne izziva druzega, kakor ironičen posmeh. 
Klerikalno vabilo trdi, da se je s prvima 
dvema katoliškima shodoma začela renesansa 

slovenskega naroda. Klerikalizem in pa re-
nesansa — to sta dva pojma, ki se združu-
jeta tako, kakor ogenj in voda. Preporod 
pomeni začetek novega življenja, emancipa-
cijo od starega in zastarelega, osvoboditev 
od predsodkov, stremljenje za novimi cilji, 
zarjo novega dneva. Takemu obnovljenju 
pa je klerikalizem zagrizen sovražnik; njegov 
namen je uničenje novega, povratek v minole 
čase; klerikalizem ni renesansa, temveč mo-
rilec nove dobe. Ideali klerikalizma leže v 
preteklosti, v srednjem veku, v tistih stoletjih, 
ko je imela cerkev absolutno moč nad mate- 
rielnim in duševnim življenjem, ter je faktično 
lahko uničila vse, kar ji ni bilo všeč. Nje-
govo stremljenje gre v tiste ča-e, ko so ce-
sarji romali čez planine v Kanoso in stali v 
sami srajci pred papeževim pragom; v tiste 
čase, ko so ležali narodi na trebuhu pred 
papeževim poveljem in pred vsako popovsko 
besedo; v tiste čase, ko so plamtele grmade 
in na grmadah bolni ali pa z lastno glavo 
misleči ljudje izdihovali svoje duše v neznan-
skih mukah. Papež kot najvišji vladar in 
sveta inkvizicija kot edini regulativ življenja je 
ideal klerikalizma. Oni pa govore o renesansi! 
Za prispodobo svojega stremljenja jemljejo 
življenje Kristusa in njegovo smrt, a od na-
ukov blagega, velikega mučenika, ki je uka-
zoval, ljubiti vse ljudi, ljubite sovražnike, od-
puščati, ne soditi, jim ni ostalo toliko, da bi 
Kristus vsaj oddaleč izpoznal svoj nauk, ako 
bi se danes prikazal med nami.

Oklic žonglira z besedami, kakor da vabi 
na kako predstavo v cirkus.^ «Kako vsepo-
vsod tako vneto religiozno, socialno in poli-
tično življenje!» kliče vabilo. Katolicizem bi 
sicer moral bili vera, ne pa politika, ne so-
cializem, kraljestvo Kristusovo ni bilo od tega 
sveta in katoliški shod bi se imel pečati z 
vero, ne pa s socialnim in političnim življe-
njem. S tem, da prestopa svoje meje, izreka 
sam, da se ne prireja katoliškega shoda, tem-
več klerikalnopolitičen zbor. A če je na 
Slovenskem res kaj političnega in socialnega 
življenja, ne sme klerikalizem pripisovati tega 
katoliškim shodom, kajti politično in socialno 
življenje vstvarjajo razmere. Govoriti o reli-
gioznem življenju na Slovenskem je pa na-
ravnost blasfemija. Kje pa je pri nas še kaj 
religioznosti? Inteligetni sloji so izgubili vero; 
nekateri so napram religiji popolnoma indife-
rentni, drugi jo smatrajo za sredstvo, potrebno 
prostemu ljudstvu, tretji jo nosijo kakor 
krinko, ki pospešuje njih osebne koristi. Na 
kmetih je razširjeno neko novodobno mali-
kovanje. V cerkvah se |e naselila politika, 
na prižnicah grmi strankarsko priduševanje, 
izpovednice so mesta za profano agitacijo, v 
bolniških sobah se dela propagando za- kleri-
kalno časopisje in za testamente, pastirska 
pisma so volilni oklici. Nikjer pa ni čiste 
pobožnosti, nikjer naivne religioznosti. In 
tretji katoliški shod bode zopet tribuna za 
politično agitacijo; na njem se bode zopet 
razširjevalo sovraštvo do ljudi drugega mišlje-
nja in drugih nazorov, zopet se bode tam 
izpodkopavalo pravo religioznost in uničevalo 
Kristusov nauk.

Katoliški shod — krvava ironija! Ali le 
naj ga prirede. Le naj deklamirajo o svo-
bodi cerkve, pa v eni sapi preklinjajo Fran-
cijo, ki — daje cerkvi tako popolno svobodo, 
da ne bode imela država sploh ničesar opra-
viti z njo. Le naj perorirajo o sreči sloven-
skega naroda, pa obenem odpirajo ogromno 
rimsko kletko, v kateri naj bi izginila vsaka 
samostalnost. Cim bolj bodo zbirali taka 
očitna nasprotja ria enem kupu, tem prej se 
bodo morale ljudstvu odpreti oči. Ogromno 
je poslopje, ki ga zida klerikalizem; ali en 
sunek živega vetra pride, pa podere vse.

Kruh na prvi majnik. Ljubljanski pe-
kovski pomočniki prosijo cenjeno občinstvo, 
ki izdeluje kruh doma, pa ga daje peči v 
pekarno, naj dne 1. majnika ne izdeluje ta-
kega kruha, da bodo tudi pekovski pomoč-
niki lahko praznovali delavski praznik.



Delavci na Kranjskem se zmenijo 
i tej priložnosti tudi o deželnozborski 

volilni pravici, ki je postala ravno 
tako aktualna.

Tako je prvi naajnik letos resen 
praznik kakor nobeden izmed tistih 
4ni ki so v oficielnih koledarjih rdeče 
zaznamovani.

Slovenski delavci store svojo 
dolžnost.

Slava prvemu majniku!
Živela splošna in enaka volilna 

pravica

v ada zahtevala, da se morajo izvršiti nove 
volitve na Hrvatskem brez vsakega pritiska 
m je pozvala zlasti svoje lastne, namreč v 
skupnih ogrsko-hrvatskih uradih nastavljene 
uradnike, naj se takoj naravnost pri ogrski 
vladi pritožijo, ako bi kdo izkušal nepostavno 
uplivati na nje zaradi volitev. To je lepa vest; 
toda — die Botsclaft hör’ ich wohl, allein 
mir fehlt der Glaube. Svobodne volitve na 
Hrvatskem — če se to zgodi, potem splava 
Ben Akibova modrost po vodi.

Imenovanje hrvatskega ministra je pro- 
vzročilo hudo krizo v hrvatski vladni stranki. 
Gospod pl. J o sip o vic, ki je imel biti ime-
novan, je zahteval na seji stranke od bana 
Pejačeviča, naj začne izvrševati svoj pro-
gram, pa naj zahteva, da se popravi vse pre- 
kršaje ogrsko-hrvatske nagodbe. Ker se je 
ban izgovaijal s frazami, je J o si p o vic od-
klonil kandidaturo za ministrski portfelj. Tudi 
baron Rauch ni hotel sprejeti kandidature 
in sedaj išče madjaronska stranka v največji 
zadregi moža, ki bi hotel postati hrvatski 
minister.

Za hrvatskega ministra so končno 
vendar našli osebo. Imenovan je Geza Jo-
sipovič, sin komesa Josipoviča, ki je svoj 
čas bil že hrvatski minister.

Srbska kriza še vedno ni rešena. Kralj 
Peter je povabil Vujiča, naj sestavi novo 
vlado, toda ta je odklonil in je utemeljil 
svoje stališče s tem, da je rešitev zarotniš-
kega vprašanja absolutno nujna, tako da se 
ne more imenovati nobene nove vlade, dokler 
ni rešena zarotniška zadeva.

Ogrski nadškof kardinal Vaspary je izdal 
duhovnikom sledeči ukaz: «Ker sem izvedel, 
da hočejo pri volitvah nekateri udje duhov-
ništva moje nadškofije nastopiti kot kandi- 
datje za državni zbor, opozarjam moj preča-
stiti kler, da se strogo drži dejstva, da je v 
smislu od papeža Klementa XIII. leta 1759 
izdane enciklike «cum primum» dušebrižnikom 
prepovedano, prevzeti državnozborski mandat 
brez dovoljenja nadškofijske oblasti.» Nadškof 
Vaspary je zagrizen Madjar.. S- svojim 
ukazom hoče preprečiti kandidaturo duhov-
nikov na podlagi programa kakšne nemad- 
jarske. zlasti slovaške stranke.

Dogodki na Ogrskem so politično zelo 
poučljivi. Takozvani konservativci, ki hočejo 
vedno «obstoječe razmere» ohraniti na večne 
čase, bi seveda lahko prelivali solze nad ta-
kim naukom. Ljudje, ki so bili pred par 
dnevi še veleizdajalci, so danes ministri. 
Kakor satirično anekdoto se čita n. pr. vest, 
da je Polonyi ogrski justični minister, tisti 
P o 16 n y i, ki je bil pred kratkim v preiskavi 
zaradi žaljenja veličanstva. In pravi lojalist 
mora kar strmeti nad besedami, s katerim je 
ta minister odgovoril na pozdravni govor vo-
ditelja državnih pravdnikov. Polonyi je 
dejal: «Ne morem zamolčati opazke, da so 
nekateri udje zbora državnih pravdnikov pod 
bivšo vlado storili napake. Čeravno je po 
doslej veljavn h zakonih državno pravdništvo 
odvisno od vlade, vendar ni bilo v redu, da 
so nekateri udje tega zbora pozabili, da je 
ogrska ustavnost tisti vir, iz katerega izvira 
vse narodno pravo jn da je ustavnost napra-
vila čvrste meje vsakemu stremljenju zlasti 
po uničenju svobode časopisja. Vem tudi 
dobro, da je zbor državnih pravdnikoy v 
svoji sedanji organizaciji in pri pomanjkanju 
službene- pragmatike popolnoma izročen dr-
žavni moči. Ali ravno zato, da se ne bi 
moglo za bodočnost neopravičeno izrabljati 
državnega pravništva, bode na podlagi izku-
šenj moja najvažnejša briga, tako izpremeniti 
zakonito organizacijo državnega pravdništva, 
da ta v justični službi tako važno nalogo iz-
vršujoči organ v bodočnosti ne bode izložen 
nikakršnemu pritisku in sumničenju.» — Za 
Avstrijanca so to nenavadne besede. Vsi 
ogrski dogodki pa uče, da je izpremena 
v političnem življenju ravno tako ne-
vzdržna, kakor v gospodarskem, v kulturnem 
in v osebnem. In če leži cilj socialne demo-
kracije nekoliko bolj daleč, kakor buržoazija 
navadno gleda, je vendar otroško reči: Tega 

Politični odsevi.
Državni zbor je končal svoje velikonočne 

počitnice in je imel v torek prvo sejo. Ta dan 
se je sešel tudi odsek za volilno reformo. V 
njem se opravi najvažnejše delo, ki ga ima 
izvršiti ta parlament, preden konča svoj ob-
stanek. Ministrski predsednik baron Gautsch 
je imel pretečeni teden pogovore z voditelji 
nekaterih meščanskih strank, ki so seveda 
zadevali volilno reformo. Kaj so konferirali 
in kakšen je bil uspeh, še ni znano. Ne-
dvomno je izrekel vsak posameznik želje glede 
razdelitve volilnih okrajev, pri čemer je mi-
slil bržčas vsakdo na interese svoje stranke. 
Take volilne reforme, ki bi ustrezala vsem, 
seveda ne izdela nihče; dati večino Nemcem 
in Slovanom, ne povečati števila vseh man-
datov, pa vendar napraviti toliko volilnih 
okrajev, da postane lahko vsakdo poslanec, 
kogar to mika, to so nemogoče reči. In kadar 
se bode natančno dognalo, kaj zahtevajo 
stranke, se bode tudi videlo, kdo je prijatelj, 
kdo pa sovražnik splošne in enake volilne 
pravice. Delavstvo bode točno pazilo na de-
lovanje poslancev in si bode zapomnilo vse. 
Besed je slišala že dovolj, sedaj prihaja čas, 
ko hoče videti tudi kaj dela. To naj bi vzeli 
tudi gospodje lastniki mandatov v poštev.

0 parlamentariziranju ministrstva se 
•zopet nekaj več govori. Poljsko kolo je haje 
izjavilo, da je sporazumno s preustrojstvom 
uradniške vlade v parlamentarno, ako se iz-
vrši parlamentariziranje temeljito in ako se 
izpolni želje poljskega kluba. Bilo bi zani-
mivo vedeti, kako si to cenjeno «kolo» pred-
stavlja. Ako hoče imeti svoje zastopnike v 
vladi, pa glasovati za volilno reformo, če 
«dobi Galhija nekaj več mandatov, bi bilo to 
■čisto sprejemljivo. Ako pa se bode igralo z 
volilno pravico slepo miš, mu bodo poljski 
delavci tako posvetili, da mu preide vsa sle-
pota.

Baron Gautsch je naznanil raznim po- 
litičarjem, da želi krona, da se dožene volilna 
reforma na vsak način in sicer v najkrajšem 
■času.

Kompromis za volilno reformo, ki ga 
noče baron Gautsch predložiti strankam, ob-
stoji baje v tem, da se pomnoži število po-
slancev za 10 galiških, 1 češkega, 1 italijan-
skega in za 12 nemških. Kaj je na tem 
resnice, se kmalu izve.

Vsenemški komedijanti žugajo. Znani 
;-’ranko S tein, ki se je podal popolnoma v 
Aužbo veleposestniških interesov, je dejal na 

shodu, da Vsenemci na noben način 
,ne, odo dopustili volilne reforme, ako ne 

o e sprejeta separacija Galicije, sicer da 
oc-^o uprizorili v zbornici take škandale, ka- 
Oimm še ni bilo y avstrijskem parlamentu. 

Delati škandale je res edino, kar znajo Vse- 
nemci, ah modri Franko S tein je pozabil, 
A .on, ,in peščica njegovih tovarišev niso 
'x'ni, ki sede v zbornici.
□ in Sabor je bil V soboto zaključen,
i razPušč.en in je dobil nalog,

Pbati nove volitve. Baje je budimpeštanska

ne bode nikoli. Tudi pri ogrskem preobratu 
se ne ustavi razvoj.

Francoski bankirji so vendar sklenili, 
dovoliti ruski vladi posojilo v družbi z dru-
gimi državami. Celo posojilo se ima po-
višati na 2250 milijonov frankov s 40 letno 
amortizacijo in 5 odstotnimi obrestmi. Pre-
vzeti ima Francija 1200 milijonov, Anglija. 
330, Avstrija 165, Rusija 500 in Nizozemska 
55 milijonov. Italija je torej že odstopila, 
Počakati treba še, kaj poreče v Avstriji 
finančni minister.

Razven na „Don Karlosu“ so se spun- 
tali portugalski mornarji tudi na bojni ladji 
«Vasco de Gama».

Ruske volitve za državno dumo so v 
27 gubernijah končane. Izvoljenih je doslej 
179 poslancev in sicer velika večina opo- 
zicionalcev. Največ (94) je kmetov, potem 
70 konstitucionalnih demokratov. Dosedanji 
izid volitev bi moral opozoriti vlado na to, 
da je zadnji čas, končati z reakcijo. A vlada 
dela ravno nasprotno. Na kaj se pripravlja, 
je razvidno iz pisave njenih časopisov. Vlada 
stoka, da med izvoljenimi poslanci ni 
«boljših ljudi», da duma ne bode imela 
dosti inteligence in da ne bode sposobna 
za delo. Za tako delo, kakor si ga želita 
Vitte in Durnovo seveda ne bode spo-
sobna. Vlada namerava torej razpustiti dumo 
in monarhistična glasila pravijo, da se mora 
monarhistična stranka že sedaj pripraviti na 
nove volitve. Ako se to res zgodi, hoče 
vlada najbrže porabili še več pritiska, kakor 
pri sedanjih volitvah. Posledica večjega te-
rorizma pa ne more biti nič druzega, kakor 
novi boji. Vitte in Durnovo se igrata z 
ognjem.

Dopisi.
Trst. (Narodnjaška nerodnost) Od naših 

narodnjakov je težko zahtevati, da bi si iz-
mislili kaj pametnega. Zahtevati pa bi se 
smelo vsaj, naj ne uganjajo neumnosti in 
naj ne delajo vsega kar iz navade. Kajti 
kar je včasi menda bilo dobro, je danes 
slabo. Kakor dandanes ljudje ne hodijo nagi 
po svetu, dasiravno jim je bila obleka 
nekdaj neznana, tako so tudi drugi ostanki 
iz minolih časov barbarski in naš čas za-
hteva, da se jih odpravi. Umrl je v Trstu 
mož, ki ga hočejo naši narodnjaki po vsej 
sili všteti v vrste svojih nacionalistov. A te 
ni bil pokojni Bukovič nikoli. Tistega na-
rodnjaškega šovinizma in one netolerantnosti, 
ki karaktezira nacionaliste, se ni mogel Bu-
kovič nikdar privaditi. Ali če so si oni 
nekaj vtepli v glavo, mora biti kakor ho-
čejo in tako je tudi pokojni Bukovič po njih 
trditvi bil «narodnjak». Kadar so dospeli 
tako, daleč, pa morajo narediti še kako na-
rodnjaško nerodnost. In to so storili — 
brez glave, kakor po navadi. V pondeljek 
je prišlo v hišo žalosti nekoliko pevcev, 
Kolašev, češ, da zapojo pokojniku žalostinko. 
Vprašali niso nikogar, temveč kar zapeli 
so. Uspeh je bil ta, da se je žena pokoj-
nikova onesvestila. To sicer ni nič tako 
novega, da se ne bi bilo moglo uganiti že 
prej tak konec. Žalostni ljudje ne potrebu-
jejo izrazov žalosti, temveč tolažbe. A da. 
bi se udove potolažilo z mrtvaškimi pesmi, 
se ne smejo narodnjaški pevci domišljati. V 
starih časih je bila navada, da so prihajale 
v hiše, kjer je bil mrlič, cele trume jadi- 
kovalk — Klageweiber —, kar je menda 
nekdanjim pojmom o smrti in manje finim 
čutilom odgovarjalo. Danes pa bi se vendar 
lahko vedelo, da se z melanholičnimi gla-
sovi le poveča bolj srca, ki čuti težo izgube. 
Mrlič ne potrebuje sožalja v obliki tužnih 
akordov, udovi pa je treba tolažila, ki 
oblaži njeno bol in povzdigne njen pogum. 
Take nezavesti so včasi nevarne in zato naj 
bi se vendar enkrat naučili, da barbarizmi 
iz davnine ne sodijo v dvajseto stoletje. 
Kaj se moramo ravno Slovenci zagrizti v 
vsako brezumnost, le zato, ker je stara?



Celje. Narodnjaška politika na Spodnjem 
Štajerskem je res otroško nedolžna, Tukajš-
njim Slovencem je vedno služilo v ponos, 
da na Štajerskem ne poznajo tistega stran-
karstva, ki je na Kranjskem doma — «v po-
gubo našega milega naroda», kakor vselej 
radi pristavljajo. Toliko je resnice na stvari, 
da tukaj ni liberalne in klerikalne stranke in 
pri naših političarjih se nikoli ne more prav 
reči, kakšnega političnega mišljenja da so. 
To pa zalo ne, ker nobeden nima jasne po-
litične barve, temveč njih glavno načelo je 
neka vodenost, v kateri se mora raztopili 
vsak politični nazor kakor sladkor v limonadi. 
Kranjskim strankam radi prid'gajo slogo, pa 
deklamirajo, kakšen vir nepremagljive na-
rodne moči je edinost. Trdijo tudi, da na-
šemu narodu ni treba razmotrivanja o libe-
ralizmu in klerikalizmu, kajti take misli vo-
dijo baje samo do tega, da se razbije slogo. 
Pa so kratkovidni, da se Bog usmili! Če ni-
majo točno določenih političnih strank, pa 
mislijo, da so složni! Nasprotja gospodarskih 
interesov, razlike izobrazbe, nepreprečni uplivi 
zunanjega sveta, vse to ne ekzistira zanje; 
da se morajo iz takih protislovij poroditi 
tudi druga nasprotja, in da se morajo končno 
odražati tudi na političnem polju, tega ne 
razumejo. A v nedeljo bi bili lahko videli, 
na kako krepkih nogah stoji ta njih blago-
slovljena sloga, katere ne morejo vstvariti 
vse frazaste peroracije, kadar, ni podlage’ 
zanjo. Narodnjaško politično društvo «Na-
prej» v Celju je priredilo v nedeljo javen 
shod, ki se je imel pečati z državnozborsko 
volilno reformo in z nekimi kandidaturami. 
Umrla sta dva državnozborska poslanca: 
Žička r in vitez Berk s. Za prvi mandat je 
volitev že razpisana ter se ima izvršiti pri-
hodnji mesec. Krasna štajerska edinost pa 
se je pokazala v tem, da se je oglasilo to-
liko kandidatov, kakor je na primerni zemlji 
gob izza dežja. Nekateri izmed kandidatov 
so se priglasili pismeno, diugi so prišli na 
shod, pa so se tam predstavili in so tudi 
govorili. Bili so dosti obširni tisti govori. Ali 
gotovo ne more nihče trditi, da je iz teh eks- 
pektoracij posnel, kakšna politična načela 
imajo gospodje kandidatje. Eden je na dolgo 
in široko razkladal svoje življenje od mladih 
nog, drugi je pripovedoval, da se mora de 
lovati za kmeta,, pa tudi za delavca in sploh 
za vse stanove, ali jasnega političnega pro-
grama ni podal nihče. In pri kandidaturi za 
državni zbor bi bilo to pač najvažnejše. Se-
veda. klerikalni so vsi. Posamezne fraze o 
katoliški veri, o reformi zakona i. t. d. izpri-
čujejo to. Ali zakaj ne povedo tega? Zlo-
rabljanje besede «sloga» je vendar že nedo-
pustno; saj, kdor ima oči, da vidi, mora 
razumeti, da ne pomeni ta sloga nič druzega 
kakor to: Bodimo vsi klerikalni. Nedopustno 
je pa tudi, da se opravičuje to gnilo slogo 
vedno z narodnim interesom. V resnici je 
ravno ta politična brezbarvnost Spodnješta- 
jercev veliko kriva neštetih izgub slovenske 
narodnosti. Kdor se nekoliko ozre po naših 
krajih, izve prav lahko, da je v nekaterih 
krajih takozvano renegatstvo v polnem cvetu. 
Tukajšnji voditelji tarnajo zaradi tega, pa 
iščejo vzroke povsod, samo tam ne, kjer res 

z narodnim interesom. V resnici je

tiče. Eden najvažnejših vzrokov pa je ta, 
da je postal mnogim napredno mislečim 
ljudem pojem Slovenstva na Štajerskem iden-
tičen s pojmom reakcionarnosti in klerika-
lizma. Ljudje, ki vidijo, da je vse, kar je v 
tej deželi oficielno slovensko, obenem kleri-
kalno, a ki sami nočejo biti klerikalci, se ho-
čejo rešiti klerikalizma s tem. da beže iz 
Slovenstva. Na vprašanje: «Zakaj pa držite 
z Nemci?» — se lahko dobi odgovor: «Ker 
nočemo biti farški.» To so sadovi tiste «sloge», 
z narodnim interesom pa se tako politiko kaj 
slabo prikriva. No. pa tiste številne kandi-
dature so pač izvrstna ilustracija fiktivne 
sloge. Namesto zdrave razdelitve strank po 
političnih načelih, imamo separacijo posa-
meznih okrožij, posameznih krajev in pa klik. 
Ako bodo vodili politiko še dolgo v tem tiru, 
pride kmalu čas. ko sploh ne bode več pro-
stora za spodnještajersko slovensko politiko. 
Omenil sem že. da se je govorilo na shodu 
tudi o državnozborski volilni reformi. O po-
trebi volilne preosnove nismo slišali ničesar. 
Nihče ni mislil na to, da je ravno za Slo-
vence veleposestniška kurija monstrum. ki ga 
tak narod, kakršen je naš, kar ne more 
prenašati. Nihče se ni spomnil, da je treba 
slovenskim proletarcem političnih pravic, ki 
jih danes nimajo. Vse, kar so znali povedati, 
je bilo to, da je na Štajerskem in na Koro-
škem premalo slovenskih mandatov. Končno 
so sklenili resolucijo, v kateri pravijo, da 
rajši nobene volilne reforme, kakor Gautschevo. 
Premodro. zares! Vidi se, kako izvrstno znajo 
računati. Seveda je opravičeno, če poizku-
sijo poslanci pridobiti štajerskim in koroškim. 
Slovencem še par mandatov. Toda: -Rajši 
sedanjo vr lilno pravico, kakor Gautschevo 
reformo, to je vendar neumnost. To se 
namreč pravi: Rajši tri mandate, kakor šest. 
Samo otroci lahko trdijo, da je to pametna 
politika. Spodnještajerski okraji so po na-
črtu vlade res precej veliki; ali na Dunaju 
je n. pr. okraj Favoriten. ki ima 117.000 pre-
bivalcev, torej dvakrat toliko, kakor jih imajo 
spodnještajerski. Le torej vse, kar je prav. 
Manjši volilni okraji bi bili gotovo tudi nam 
všeč. Ako bi bili količkaj pošteno razdeljeni, 
ne bi bilo mogoče, da bi prišli vsi v kleri-
kalne roke. Seveda, z umetno volilno geo-
metrijo se lahko tudi najmanjše okraje spravi 
v klerikalno oblast, kakor kaže primer na 
Kranjskem. Tudi tukaj bi bil proporcionalni 
zistem najpravičnejše sredstvo. V tem smislu 
naj bi poslanci poizkusili svojo srečo. A če 
hočejo delovati na korist ljudstva, se ne 
smejo postaviti na tako stališče, kakor z ne-
deljsko resolucijo, temveč reči morajo: «Gau- 
čeva volilna reforma je primerna podlag- 
za razpravo, potrebuje pa popravkov in slo-
venski poslanci imajo dolžnost, delovati ener-
gično na to, da se jo kolikor mogoče po-
pravi — v smislu splošnosti in enakosti.» 
Tako bi tudi prej kaj dosegli, kakor s trmo-
glavostjo, ki tukaj ni znamenje energije, 
temveč simptom politične kratkovidnosti.

Listnica uredništva.
Brežice! Prihodnjič. — Trst! «Zmaga» pri-

hodnjič. — Trbovlje! Dopis prihodnjič.

Izjava.
Izjavim, da izstopim iz raznih vzrokov, ki ne tan- 

girajo ne stranke ne javnosti, iz jugoslovanske soc., 
demokratične stranke ter me ni smatrati več za nje-
nega uda.

Karel Linhart.

Izjava.
Razširjajo se povorice, da sem jaz dolžil Čobalar 

ua noče škodovati trboveljskim rudarjem in njih kon- 
sumnemu društvu. Oporekam tej trditvi in kdor jo je 
sprožil na temelju moj.h besed, me ni razumel ter 
razširja sedaj neresnico.

Karel Linhart.
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! berite in širite svoj list, 
lip „Rd. prapor“!

„Rdeči prapor“ naj 
delavski hiši.

„Rdeči prapor“ naj 
gostilni, kavarni 
lavci zahajajo.

ne manjka v uobeni

ne manjka v nobeni- 
in brivnici, kamor de-

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske krajec 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2’72r 
za četrt leta K 1’36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K o-96, za pol leta K 2'98, za 
četrt leta K 1'49. — Za Ameriko: Za celo 
leto K 7'28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

BII i illlilinni v skečih tobakarnah «Rdeči 
I LJllUljdlil prapor» naprodaj:

ll 1 a ž, Dunajska cesta.
Franzot, državni kolodvor, Sp. Šiška, 
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
S vat e k. Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice.
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču,

I Mu:
Lavrenčič, Piazza Caserma.

? Gorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1.

Ha Belli:
Ricardo Camera, Corso 16.
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Zalogei iii tov-arna
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

El

g
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1 g ffl

Kavarna 

| „(Jniorie 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim so- 
n&j drugom najtopleje. Na raz- 
Vj polago so vsi važni in slo- 

venski, italijanski in nemški 
'V! listi. Vse pijače poceni. Na- 

pitnina je izključena.

Prva kooperativistično ure-
jena

W gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu. 

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



vV

Glasilo jugoslov. soc. demokracije Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2 72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5 96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 1’49 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 18 V Ljubljani, dne 4. maja 1906 Leto IX

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:

Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana, 
Židovske alice štev. 5/1.

Delavci in volilna pravica.
Ako bi delavstvo v Avstriji upoštevalo 

v svojem računu samo razum strank, tedaj 
bi se moralo odreči za večne čase vsake vo-
lilne preosnove v smislu pravičnosti in ena-
kosti. Bomiranost srečnih posestnikov pri-
vilegij je prevelika, da bi jo mogel prema-
gati čisti razum samo s svojimi lastnimi ar-
gumenti; njih barbarski egoizem je tako 
močan, da zapostavljajo njegovemu interesu 
vsako zahtevo in vsako potrebo, pa so 
slepi in gluhi za vsa znamenja, ki naveščajo 
novo dobo in neodvisnost reforme.

Splošna in enaka voiilna pravica, stara 
zahteva demokracije, tudi v Avstriji že 
često izrečena, se je pojavila lani kakor 
ognjena prikazen v državi; po tlaku vseh 
mest je zagrmel odmev njenega hoda, njen 
mogočni glas je dosegel v vladne palače, v 
vladaijev dvor in v zbornico ljudskega za-
stopstva. Milijoni politično brezpravnih so 
dvigali svoj glas: «Dovolj je sramote; 
čas je, da se izpolni, kar se mora izpolniti.» 
Trudni, zaspani parlament se je zbudil, na 
razvalinah njegove davno razpadle slave se 
je pokazalo nekaj kakor novo življenje; bi- 
rckratični duh v starinskih uradih se je za-

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.

Dokler ga je vodila pot po gospojin- 
skem gorovju, so stali pred vsako hišico 

cesti ljudje, ki niso mogli sami priti v 
cerkev, da bi se zadnjikrat poslovili od 
njega.

Neprenehoma se je moral ozirati po 
ljudeh in po stvareh, ki jih je gotovo videl 
poslednjič. Zunaj pri mostu je videl zad-
njikrat vas s temnozelenimi strehami, na ka-
terih so se svetili beli kamni pa vitki zvonik 
2 velikim petelinom na njem. Malo šolsko 
Poslopje za župniščem je že davno izginilo 
izpred njegovih oči. 

vlekel v kote in brezdušni šema se je 
umaknil mišljenju. Po dolgih, mučnih deset-
letjih je končno prodrlo izpoznanje, da za 
absolutizem v nobeni obliki ni več prostora 
in da je enakost politične pravice prvi 
pogoj za saniranje razrovanih in zastrupljenih 
razmer v državi.

Politična kratkovidnost, ki je malokje 
tako razširjena, a vrhutega tako ošabna, 
kakor v Avstriji, je dolgo časa mislila, da 
je splošna in enaka volilna pravica .samo 
zahteva delavcev. Strah pred brezpravnimi 
masami ljudstva, ki jih aristokracija in bur- 
žoazija manj pozna, kakor Hotentote in Pa- 
tagonce, nejasno, nervozno sovraštvo do de-
lavcev, groza pred socialno demokracijo je 
vedno združevala najljutejše politične na-
sprotnike v odpor proti splošni in enaki vo-
lilni pravici, ki je k večjemu kakor demo-
kratičen ornament ozaljševala program te 
ali one politične stranke, ne da bi bila sama 
verjela vanjo. Javno življenje je moralo po-
stati tako klavrno, kakršno je postalo v 
zadnjih letih, država sama je morala zabresti 
tako globoko v blatno močvirje, kakor je 
res zabredla, vsi poizkusi saniranja so morali 
tako ponesrečiti, kakor so faktično pone-
srečili. predno je postalo tudi ohranjevalcem 
sedanjega družabnega reda tudi jasno, da 
ni iz splošne zmešnjave druzega izhoda, 
kakor izpremena političnega temelja, na ka-
terem je osnovana država, predvsem izpre-
mena volilne pravice.

Tako se je zgodilo, da je Gautscheva 
vlada, birokratična, konservativna vlada, v 
začetku sama nasprotna demokratičnim pra-
vicam, končno vendar predložila državnemu 
zboru reformo, ki ne obsega ideala socialno- 
demokratičnih zahtev, a se vendar pribli-

Samo veselo šumeči potok ob cesti ga 
je spremljal ves dan. Bil mu je drag to-
variš; neprenehoma je kramljal o lepoti 
potovanja, pokazoval mu je vesele skoke 
čez skale in jezi in ko se je kaplan po tri-
urni hoji ogrel, mu je pot kar kapal z ob-
raza, ga je celo povabil, naj se osveži s 
kopeljo.

Tudi drevje ob desni in levi mu je 
podajalo nemo slovo, kakor da mu hoče 
reči: „Glej, z močnimi koreninami stojimo 
v naši domači zemlji, čvrsteje kakor ti v 
nestalnih srcih ljudi; in vendar moramo tudi 
mi zapuščati lepo gozdno domovino. Hu-
dobni ste, ljudje! S sekirami in z žagami 
nas napadate, pa hajd z nami v tuje de-
žele. Hudobni ste, ljudje, vi še sami pre-
ganjate drug druzega iz ljubega domovja.“

Ko je Hercog prispel v malo mestece, 
je moral še tekati okrog, da najde voznika, 
ki bi mu odpeljal v Gospojni zaostale za- 

žuje načelu splošne in enake volilne pravice 
in vstvarja popolnoma novo podlago za 
parlament.

Ko je Gautsch položil svoj načrt na 
mizo zbornice, ni bilo pričakovati nič dru-
zega, kakor splošen protest, izraz nezado-
voljnosti na vseh straneh. Minister je iskal 
sredstev, da bi kolikor mogoče uzadovoljil 
vse, torej je naravno, da nihče ni mogel 
biti zadovoljen. Vse izpoznavanje, da mora 
biti nova volilna pravica zmožna, odpreti 
duri ljudskega zastopstva doslej izključenim 
slojem in tako izpremeniti razmere v par-
lamentu, vendar ni bilo dosti močno, da bi 
se mu umaknil vsaki egoizem. V državi, v 
kateri so narodna nasprotja tako velika in 
tako vkoreninjena. kakor v Avstriji, je 
umevno, da je skoraj vsaka stranka pre-
sojala reformo s stališča posledic, ki jih 
bode imela za dotično narodnost.

Ali to so bili prvi momenti in tista 
razburjenost ni bila kdove kako nevarna. 
Dokler se gre samo za zahteve, zahteva 
navadno vsakdo več, nego upa pridobiti. 
Tako je zlasti pri nas, kjer je mešetarenje 
stara politična institucija. Glavno je bilo 
vendar, da se izvrši volilno reformo mirnim 
potom in za to ceno se že lahko tudi kaj 
žrtvuje. Par mandatov gor ali dol ni za no-
beno narodnost odločilno, tem manj, ker 
itak nobena narodnost sama za se nima 
večine in bodo v bodočem parlamentu, bo-
disi kakršenkoli vse narodnosti odkazane 
na sporazumljenje od slučaja do slučaja.

Ali tisti čas je pretekel. Vlada je po-
sredovala pri strankah, ponudila jim je 
nove kompromise in da zagotovi uspeh re-
forme, je poskusila, parlamentizirati mini-
strstvo. Pri tem je naletela na odpor Po-

boje na kolodvor. Šele s četrtim se je mogel 
pogoditi, kajti vsak je hotel od kaplana za-
služiti trojno vozarino. „Saj imajo popi dosti, 
pa naj plačajo.“ Seveda bi bil storil bolje, 
ako bi bil kakega kmeta v Gospojni po-
prosil, naj mu stori prijaznost. Toda zastonj 
ni maral dela, plačila pa gotovo ne bi bil 
sprejel nobeden.

Tako pa je zamudil popoldnevni vlak, 
a ponoči se kot duhovnik ni hotel voziti. 
Zato je rajši prenočil v mestecu, da nada-
ljuje drugo jutro pot v Dolenjo vas.

Zvečer je obiskal gospoda dekana, a 
namesto vabila na večerjo in na prenočišče 
v dekanskem dvoru, je dobil dolg nos za-
radi tistega nagrobnega govora. Ko je potem 
vstopil v posebno sobo gostilne pri „modri 
ščuki“, je bila navadna večerna družba že 
zbrana. Gospod okrajni sodnik je spojil z 
družino kar „meščanski večer“ in je imel že 
petnajsti vrček pred seboj. Poleg njega je 



ljakov, odnosno glavnih faktorjev v poljskem 
kolu, ki hočejo svoje načelno, zagrizeno so-
vraštvo proti splošni in enaki volilni pra-
vici maskirati z vedno novimi, pretiranimi 
in naravnost nedopustnimi zahtevami ne le 
glede števila mandatov za Galicijo, temveč 
tudi glede deželne avtonomije. Ker se ne 
upajo naravnost povedati, da so na vsak 
način proti splošni in enaki volilni pravici, 
bi radi odvalili odgovornost na druge, bodisi 
tudi na vlado.

Manevri poljskega kola so preveč pro-
zorni in ne bodo premotili nikogar, najmanj 
pa delavcev. Posrečilo se jim je, provzročiti 
krizo. Nekatere vesti javljajo, da je baron 
Gautsch in ž njim celo ministrstvo že po-
dalo demisijo, a da se krona še ni odločila; 
imenuje se pa že grofa Schonborna kot 
presumptivnega naslednika Gautschevega. V 
tem hipu še ni mogoče kontrolirati teh po-
ročil; zadnji čas frfota sploh toliko naspro-
tujočih si vesti po zraku, da si je težko, 
vsak čas napraviti pravo sliko situacije.

Toda bodisi kakorkoli. V kratkem se 
mora položaj izjasniti. Ako je Gautsch 
padel, ni pokopana volilna reforma. Kajti 
splošna in enaka volilna pravica ni združena 
z usodo Gautscheve vlade, ona ni postulat 
njegovega ministrstva, ki se lahko izpodtakne 
nad intrigami Abrahamovicza in Dziedu- 
czyckega, temveč jo zahteva milijonov, ki se 
ne ustrašijo poljskega kola.

Čas je kritičen in delavci morajo biti 
pripravljeni na vse. Naše razpoloženje od 
vsega začetka ni bilo optimistično. Vedno 
smo opozarjali delavce na to, da se me-
ščanskim političarjem ne sme zaupati. Tudi 
glede splošne in enake volilne pravice se 
delavstvo ne sme zanašati na nikogar, kakor 
samo na svojo moč. Ako bi politični razum 
zmagal pri buržoaziji, bi bilo dobro. Ako bi 
delavci dosegli volilno pravico brez žrtev, 
bili bi zadovoljni, ker potrebujejo moči še za 
mnogo drugih bojev. Toda tega nasprotniki 
ne smejo misliti, da sprejme delavstvo vo-
lilno pravico le kot njihov dar in da potolaži 
svojo žalost morda s cvičkom, ako ne dobi daru.

Ako ne bode splošne in enake volilne 
pravice brez boja, pride pa v boju. Besede 
delavstva, ko je stopilo na plan, niso- 
bile flavze. Delavstvo je izvedlo neštete 
stavke za zahteve, ki niso bile izdaleč tako 
važne, kakor je splošna in enaka volilna 
pravica, pa bode storilo svojo dolžnost tudi 
v tem vprašanju.

sedela njegova hčerka Lavra, petnajstletno 
dekletce, ki je imelo nalogo, odvesti očeta 
domu in se je pripravljalo na to službo z 
marsikaterim krepkim požirkom. Gospod 
davčni kontrolor je vlačil goste oblake iz 
svoje lepe pipe, gospoda davkarja pa še ni 
bilo, ker mu stroga gospa Roza ni izročila 
vežnega ključa. Zato pa je bil potnik ve-
like dunajske trgovine za pristna umetna 
vina milostno sprejet v domači krog. Izkazal 
se je hvaležnega za to čast, pripovedujoč 
brez prestanka in neutrudljive krepke in 
mastne anektote, ki so vzbujale viharen smeh. 
To je izvrstno uplivalo na njegovo razpo-
loženje in pripovedke so bile vse smelejše; 
ognjeni pogledi sramežljivo zardevajoče Lavre 
pa so ga še bolj vzpodbujali. Samo stari 
vpokojeni gozdni mojster je bil slabe volje, 
ker ni mogel svojih devetindevetdesetkrat 
povedanih pustolovščin družbi stotič pogreti 
in prodati za nove.

Čisto na kraju sta sedela star diurnist 
in mlad učitelj prirodoslovja kot zadnja 
predstavnika inteligence. Imela sta še vedno 
prvo čašo pred seboj in izpregovorila nista 
besedice. Pravzaprav — še dva finančna 
stražnika je bilo treba prišteti inteligenci, 
že zaradi njih uniforme.

Pokazujejo se sedaj sicer posledice 
krščansko-socialnih grehov. Zahrbtni naskok 
na socialne demokrate, ko so sklenili znano 
infamno resolucijo proti politični stavki, je 
dal marsikateremu sovražniku splošne in 
enake volilne pravice poguma. Ali tisto 
izdajstvo se bode najbolj maščevalo nad 
krščanskimi socialci samimi, kajti še bolje 
jih bodo izpoznali delavci. Za naš boj pa 
ostanejo njih resolucije brez pomena.

Čas je resen. Skrajni boj bode menda 
neizogiben. Toda ne ustrašimo se ga. Ako 
hočejo sovražniki na vsak način enkrat iz- 
poznati moč delavstva, pa naj jo izpoznajo. 
Boj bode zahteval žrtve, ali to ni delavcu 
nič novega. Saj je njih življenje večno 
žrtvovanje in če morajo vse žrtvovati drugim, 
bodo znali nekaj žrtvovati tudi sami za se. 
Nasprotniki naj ne pozabijo, da ne ostanejo 
delavci v tem boju osamljeni. Splošna in 
enaka volilna pravica ni samo v interesu 
avstrijskih delavcev. Naša zmaga bode zmaga 
proletariata vsega sveta; v našem boju 
bode stala za nami socialna deinokracija 
vseh dežel.

Ali delavci si bodo tedaj tudi dobro 
zapomnili, kdo jih je prisilil na ta boj. In 
prišel bode dan, ko bodo obračunali — a 
temeljito.

Mali kmetje in poljedelski delavci, 
organizujmo se!

Vsakemu, kdor čita slovenske časopise 
in knjige, je znano, da naši klerikalci nepre-
stano vpijejo, kako jim leži na srcu kmetov 
blagor. Oni, pravijo, zahtevajo za kmeta 
državne podpore, ugodne gospodarske in 
konsumne razmere in še drugega več.

To debelo prijateljstvo do kmeta se mi 
zdi sumljivo. Predvsem so dosegli klerikalci 
in agrarci, da se je preprečil, kakor pač 
mogoče, uvoz tujega žita in drugih polje-
deljskih pridelkov. To se je doseglo tako, 
da so se na nekatere take potrebščine zvi-
šale colnine. Ker Američan, Rus, Italijan 
ne more več prodajati svojih pridelkov tako 
nizko, je domači kmet lahko vsprejel tuj-
čevo konkurenco. Podražila so se neizmerno 
živila, žito, meso, tudi sladkor in drugo. S 
tem so bili občutno prizadeti vsi, ki se ne 
pečajo s poljedelstvom, predvsem delavci, 
obrtniki, nižji uradniki, učitelji — sploh vsi 
konsumentje.

Ostali udje omizja, nekoliko trgovcev, 
branjevcev, čevljarjev in krojačev je moralo 
smatrati za posebno čast, da so sploh smeli 
piti svoje pivo v tako plemeniti družbi. 
Zato pa so imeli doma pravico, zapisovati 
imena inteligence v svoje knjige in poleg 
imen debele številke. Samo poštar, neki 
sedlar in kovač so imeli samo svojemu li-
beralnemu mišljenju zahvaliti, da so lahko 
sedeli pri eni mizi z gospodom okrajnim 
sodnikom.

Ko je Hercog skoraj plašno vstopil v 
zakajeno svetišče, so zijali vsi s tako veli-
kimi očmi nanj, da so celo pozabili, po-
vrniti njegov uljudni pozdrav. Pogledovali so 
drug druzega, kakor bi hoteli vprašati: „Kako 
pa pride far sem?“

Kaplan je sedel k prazni mizi v naj- 
zadnjem kotu in natakarica je hotela pri-
žgati luč.

„Rezika, kaj pa Vam pride na misel?“ 
je zakričal okrajni sodnik; „farji se vendar 
boje svetlobe; črni krti ljubijo samo temo.“

Krohoten smeh je bil odgovor temu 
dovtipu in kakor zmagovalen vojvoda še je 
ozrl sodnik s steklenimi očmi po družbi. 
Sedaj je bil vinski potnik v pravem tiru. 
Dovtipi so se kar podili, vsak mastnejši

S tem pa je pomagano kmetom, vpijejo 
klerikalci.

To pa ni resnica. Prvič je ta agrarna 
politika koristila le veleposestnikom, raznim 
baronom in knezom. Ti imajo velika po-
sestva. Veliki so pridelki njihovih zemelj. 
Cim več kdo ima in čim več kdo proda, 
tem večji je tudi dobiček. To je umljivo. 
Da pa je to koristilo kmetom, slovenskim 
kmetom, to moramo odločno zanikati.

Pač! Tudi kmetom je koristilo. Toda 
le večjim, tako imenovanim celim grun- 
tarjem. Ni pa to koristilo kmetom z malim 
posestvom, takoimenovanim «kajžarjem». Ti 
kmetje, ki so pri nas na Slovenskem v ve-
liki večini, komaj in z največjim trudom 
komaj toliko pridelajo, da morejo izhajati 
pri velikih davkih in drugih potrebah, ki jih 
ima dandanes vsak človek. Ti kmetje ne 
prodajajo svojih pridelkov, ali če jih pro-
dajajo, morajo spomladi kupovati zopet in 
kupovati tudi druge pridelke. Ge prodaja 
tak mali in revni kmet recimo mleko, mora 
kupovati seno in otavo. Če prodaja zelje, 
mora kupiti zopet kaj druzega, kar je pri 
večji draginji prodal, je dotični dobiček 
izgubil na drugi strani, ko je kupil recimo 
sladkor. Da, niti s številkami ni treba do-
kazovati , da pri vsej tej agrarni klerikalni 
gospodarski politiki nima nihče drugi do-
bička, kakor edino le veleposestniki in bo-
gatejši, trdnejši kmetje, ki pa jih ni veliko.

Mali kmet in poljedelski delavec nimata 
od tega debelega klerikalnega prijateljstva 
nič druzega, kakor — lepe besede!

Poglejmo pri nas poljedelske delavce. 
Ti se rekrutirajo iz malih kmetov. Ob časih 
košnje in drugih večjih poljedelskih opravkov 
zapusti naš mali kmet svojo revno domačijo 
in hajd križem dežele, da si zasluži nekoliko 
za zimo. Veleposestniki in veliki kmetje zelo 
izkoriščajo te delavce. Saj je splošno znano, 
da znaša delavni čas poljedelskih delavcev 
16—18 ur na dan. Pri vsem tem je za- 
služek silno pičel. Tudi sicer so posli na 
kmetih veliki reveži. Nimajo nobene orga-
nizacije. Gospodar lahko zapodi hlapca od 
hiše, kadar se mu ravno poljubi. Pravic po-
ljedelski delavec nima pravzaprav nobenih.

Zato pa je že zadnji čas, da se te iz- 
koriščevane trpine zbudi iz mrtvila. Zahte-
vati moramo krajši in odmerjeni delavni čas 
in večje plačilo ter urejeno mezdno raz-
merje.

kakor prejšnji in v vsakem je bil vpleten kak 
far ali pa župnijska kuharica. In glasna po-
hvala je izzivala vedno nove anekdote.

Hercog je naročil čašo piva, večerjo in 
sobo za prenočišče. Ali v tej družbi mu jed 
ravno tako ni šla v slast, kakor ne v žup-
nišču v Gospojni, kadar mu je kuharica po-
kvarila tek.

Okrajni sodnik se je med tem domislil 
novega dovtipa: Vse farje mora dati zapreti 
kot vagabunde in berače, ker beračijo celo 
po cerkvah za bogatega papeža. Komaj je 
potihnilo navdušeno priznanje za to šalo, 
je začel pripovedovati o prihodnji gonji, ko 
se pojde nad črno divjačino.

„Bravo! Vsi pojdemo, vsi! Prosit! Pogin 
farjem,“ je šumelo iz družbe filistrov in ko-
zarci so žvenketali.

Več poguma pa je pokazal finančni 
stražnik; saj je imel uniformo, da je bil 
hrabrejši od civilistov. Ves razgret je pri-
povedoval, da ima že davno bikovko in 
vanjo vloženih deset brivskih nožev, priprav-
ljenih za boj proti farjem.

V kotu je sedel ubogi kaplan kakor 
oplašen golob. Kako se mu je stožilo po 
gorski samoti in po ubogih, a poštenih 
ljudeh! Tam živeč priprost drvar, ki zna



priloga „Rdečemu praporu» žt 18.
Zato pa je treba organizacije. Brez sta-

novske organizacije ne dosežemo ničesar. Še 
¡e s krepko in zavedno proletarsko organi- 
zacijo bo zarinila, tudi tem sužnjem, nam 
malim kmetom in poljedelskim delavcem,
zarja protestujočega maja. 

Dolenjsko. T. S., kmet.

Gautsch odstopil — Hohenlolie na
Dunaju.

Poljakom se je torej posrečilo: Gautsch 
se jim je umaknil. S svojimi zahtevami so 
vzeli Gautschevi vladi upanje, da bi dobila 
večino za svojo volilno reformo in logična 
posledica je bila demisija. Gautsch jo je 
cesarju podal in krona jo je sprejela, kot 
njegovega naslednika pa se imenuje trža-
škega namestnika kneza Hohenloha, ki je ne-
pričakovano odpotoval na Dunaj. Trdilo se 
je sicer, da hoče samo obiskati svojega 
bolnega brata, toda prve dogodke pred kon-
stituiranjem novega ministrstva se skuša 
vselej maskirati. Da je vladar povabil kneza 
Hohenloha, da sestavi novo vlado, je ne-
dvomno, verjetno je pa tudi, da sprejme 
dosedanji tržaški namestnik to misijo.

In Poljaki lorej niso dosegli nič dru- 
vega, kakor da stoji na Gautschovem mestu 
Hohenlohe. Če so mislili, da spravijo splošno 
in enako volilno pravico iz sveta, so se mo-
gočno prevarili, kajti volilna reforma pojde 
svojo pot do zmage in če se bode napuh-’ 
njena žlahta še dolgo repenčila, jo utegne 
zadeti žalosten konec. Ošabni stančiki, ki 
so ves čas intrigirali proti Gautschu, so še 
zadnje dni tajili, da bi mu bili nasprotni, a 
Gautsch je d< jal Abrahamoviczu kratek čas, 
preden je odstopil, naj bode vendar odkrito-
srčen. Ali če so rovarili proti Gautschu, je 
bil cilj njih zakulisnih manevrov vse dru-
gačen; z načelnikom vlade so hoteli zadeti 
njegovo delo, volilno reformo sploh, ter si 
zagotoviti privilegije na nedosledne čase.

V tem pa se je ta brutalna klika kruto 
prevarila. Gautsch je šel. Ali knez Hohenlohe 
je živi reprezentant politike, ki hoče volilno 
reformo, in njegov poziv je eklatantno desa- 
vouiranje žlahčiških mahinacij. Vlada kneza 
Hohenlohe, bodisi uradniška ali parlamen- 
tarična, bode zasledovala edino pol, ki je v 
političnih razmerah opravičena in vtemeljena: 
Pot k splošni in enaki volilni pravici.

Iz popolnoma zanesljivih virov nam je 
znano, da je dosedanji tržaški namestnik

prepričan prijatelj splošne in enake volilne 
pravice in da vidi samo v njej sredstvo, ki 
spravi državo zopet na noge. Knez Hohen-
lohe je pač avstrijski uradnik in bilo bi uto- 
pistično, pričakovali od njega politiko v 
smislu socializma in radikalne demokracije. 
Vsekakor pa se lahko prizna, da ima veliko 
modernejše nazore, kakor večina visokih do-
stojanstvenikov v državi in da se zanima 
tudi za življenje in za želje tistih slojev, do 
katerih zapirajo sicer osebam v njegovem 
položaju najmogočnejši predsodki pot.

Znani so nam tudi njegovi izreki, iz ka-
terih se da s popolno sigurnostjo izvajati, 
da bode z vso energijo zastopal splošno in 
enako volilno pravico.

Sovražniki volilne reforme niso torej 
ničesar pridobili, pač pa so se tako prosti- 
tuirali, da se ne bode moglo kratkomalo 
pozabiti na njih nelojalno, ljudstvu sovražno 
igro. Ako bi bili sprejeli, kar je itak ne-
izogibno , bi se jim odpustilo stare grehe; 
pokazali so pa jasno, da so ljudskim pra-
vicam nevarni, dokler imajo politični ob-
stanek. In ta nauk bode ljudstvo upoštevalo.

Delavci pa ostanejo vzprieo vladne iz- 
premembe ravnodušni. Gautsch, Hohenlohe 
ali kdo drugi, to jim je vseeno. Volilna pra-
vica mora priti, naj vlada ta ali oni. Intri- 
ganti bi imeli še kaj upanja, ako bi stali za 
volilno reformo posamezni ministri; toda za 
njo stoje milijoni delavskega ljudstva in njih 
orožje je pripravljeno za vsaki slučaj.

Situacija v Avstriji je sedaj taka: 
Splošna in enaka volilna pravica, ali pa 
boj do skrajnosti. Ako pa postane boj res 
neizogiben, tedaj ne bode prizanašanja.

Shodi.
Zidani most. V nedeljo, 6. t. m. ob 

8. uri zvečer je v gostilniškem salonu go-
spoda Moserja javen železničarski shod ž 
važnim dnevnim redom. Železničarji iz Zida-
nega mosta in iz okolice so vabljeni, da se 
ga polnoštevilno udeleže ter da pripeljejo 
seboj tudi druge tovariše in pa svoje žene.

Brežice na Štajerskem. Dne 6. majnika 
t. 1. bode ob 10. uri dopoldan v gostilni go-
spoda Žerjava (pri kolodvoru) javen želez-
ničarski shod. Predmet razprave je jako 
važen in treba je, da se železničarji mnogo-
številno udeleže shoda. Vabimo torej vse že- 

lczničaije, ne le naj se udeleže shoda, 
temveč naj tudi pridno agitirajo med svojimi 
tovariši, da pridejo na shod.

Socialni pregled.
Čevljarski pomočniki pri tvrdki F. Szant- 

ner v Ljubljani so predložili dne 23. aprila 
podjetju razne zahteve z novim plačilnim 
cenikom. Čevljarske pomočnike se opozarja, 
naj sedaj ne iščejo in ne sprejemajo dela pri 
omenjeni tvrdki, da ne otežčajo svojim to-
varišem stališča v kritičnem času.

Katastrofe.
Kakor da so se tajne, v zemeljskih glo-

bočinah skrite moči naenkrat razjezile nad 
človekom, ki si lasti gospodarstvo nad zem-
ljo, so se zadnji čas zaporedoma pojavile 
grozne katastrofe na raznih krajih ter so pre-
tresle srca vseh čutečih ljudi.

V Courrieresu na Francoskem so stru-
peni plini in jamski požar uničili življenje 
1200 ljudi.

V južni Italiji je izbruhnil vedno neza-
nesljivi Vezuv, pogubil je na- stotine ljudi, 
uničil je imetje in ekzislenco stoterih družin.

V severni Ameriki je izvanredno močan 
potres razrušil cvetoče mesto San Francisco, 
nad tisoč ljudi je izgubilo življenje, silovit 
požar je vpepelil cele dele mesta, milionarji 
so v kratkih minutah postali berači . . .

To je le nekaj največjih nesreč podob-
nega značaja. Ponosni človek, ki kroti pri-
rodo in vprega njene moči v svojo službo, 
je slabotno bitje; ako se navidezno krotka 
priroda razsrdi, se poigra ž njim kakor dete 
z žogo, kakor mačka z mišjo. Znanost in 
vera ga ne rešita zbesnelih elementov.

Velik je napredek človeške vede, a ne-
skončno večje je polje, kamor še ni postavil 
svoje noge in začrtane so mu meje, katerih 
ne prekorači nikoli. Seismograli ga obve-
ščajo o zemeljskem gibanju, observatorji ga- 
poučujejo o vulkanskih dogodkih in njih zna-
čaju. Ali dočim se je naučil uravnavati hu-
dournike, jemati oblačni elektriki nevarnost 
s strelovodi, značiti podzemeljske jame, se 
rogajo njegovemu naporu še legioni tajnih 
besov. Potresa se ne more rešiti, vulkanskih 
izbruhov ne more preprečiti in kjer kroti so-
vražne elemente, ga njegova sredstva in nje-
gove moči često izdajo.

komaj citati, je podoben svetlemii biseru, 
ako se ga primerja s takimi spakami, ki se' 
šopirijo brez veljave v nepristnem okvirju 
omike in napredka.

A kako je bilo mogoče, da je bil tuji 
potnik izpostavljen takim žalitvam le, ker je 
imel črno suknjo duhovnika? Celo narodom 
brez civilizacije je gostoljubje sveto, tukaj 
pa so ravnali z gostom grše kakor s psom; 
pa ravno ljudje, ki se prištevajo najomika- 
nejšim 1

A čim dalje je premišljeval, tem bolje 
se ga je lotevala žalost. Ni li moral delati 
pokoro za grehe svojih sobratov? Zato, ker 
pridiga evangelij ljubezni, ne bi mogel du-
hovnik žeti sovraštva. Ako pa sam seje raz 
Prižnico seme političnega sovraštva, ne more 
zoreti žetev nič druzega, kakor vihar. Ker 
poučuje otroke, tolaži bolnike in pomaga 
siromakom, ga ne bi preganjali kakor div-
jačino; ako pa hoče le gospodovati in za-
stavlja pot napredku, pride seveda pod ko-
lesa in če je celo župnik bolj skrbnik za 
henar, kakor dušebrižnik, ni mogoče zame- 
riU ljudem, da vidijo v duhovniku le farja.

Toda kljub temu izpoznanju je kaplana 
vendar bolelo, da je moral postati človek, 
k* ¡e prav toliko časa študiral kakor okrajni 

sodnik, tarča zasmehovanja. Zato je hotel 
oditi že v svojo sobo, ko je sodnik, ki je 
imel že dvajseti vrček, zaklical:

„Rezika, Rezika! Sakrament, kje pa ti-
čite? No, vendar! Sedaj mi pa pokličite 
hlapca, a takoj naj pride.“

Natakarica je mislila, da zahteva sodnik 
hlapca kakor že večkrat, da bi ga odpeljal 
domov.

„Jej, saj nocoj še ni tako pozno. Pa 
ne, da bi milostljivi gospod že odhajal?“

„Bedak neumni! Hlapca mi pokliči, 
pa takoj,“ se je razjezil mogočni gospod, 
čegar lice je bilo že vse v ognju, oči pa 
kakor iz stekla.

Natakarica je kmalu našla hlapca v nje-
govi izbici, kjer je še oblečen sedel na po-
stelji in srkal dim iz svoje stare pipe. Oba 
sta se kmalu prikazala v svetišču posebne 
sobe. Hlapec je ponižno stiskal čepico v 
žulje vi roki.

„No, vendar enkrat da je tukaj, medved. 
Ali si hočete zaslužiti vrček piva?“

„Seveda, prav rad.“
„Si ga lahko zaslužite; le če vržete 

tamkaj tistega farja ven, a krepko, in če se 
pobije, ni škode. En far manj na svetu.“

„Bravo! Bravo!“ je zagrmelo v okrožju.

Kaplan je seveda razumel vsako be-
sedo in že vsaka beseda ga je moralično 
vrgla iz sobe.

To je bil res kritičen dan.
Zjutraj ga je bil vrgel škof po kuha- 

ričini želji iz priljubljene župnije, ki mu je 
bila takorekoč druga domovina, zvečer pa 
ga pusti zastopnik posvetne oblasti posa-
diti na tlak. Seveda, okrajni sodnik je bil 
v megli pivnega duha in ni več vedel, kaj 
dela; škof pa je vedno trdil, da je poln 
svetega duha in da zapoveduje le to, kar 
mu napoveduje sveti duh. V celi diecezi je 
bilo znano, da škof ne trpi nobenega ugo-
vora in da zavrača vsako prošnjo, ki ni v 
skladu z njegovo voljo, strogo trdeč: Jaz 
imam svetega duha. Zato je mislil kaplan, 
da se sodniku morda odpusti lažje, kakor 
škofu. Kajti duh piva, ki je govoril iz sod-
nika, se nikoli ni delal nezmotljivega, škof 
pa je trdil, da je brez zmote. Že je kaplan 
vstal, .da bi prostovoljno zapustil ta nepri-
jazni kraj. Tedaj se je hlapec obrnil in z 
nesigurnim smehljanjem je pogledal objekt, 
ki je bil namenjen njegovim krepkim pestem. 
Mlatiti mirne goste iz sobe, vendar ni bila 
njegova dolžnost, tudi če je zapovedal go-
spod sodnik.



In nešlevilne žrtve padajo.
A človeško srce je usmiljeno; človek 

pomaga svojemu bližnjemu v nesreči. Ob 
courrierski nesreči, ob grozovitem klubovanju 
Vezuva, ob strašnem potresu v San Fran-
ciscu je znesla brzojavna žica izraze sočutja 
iz vseh prestolic v Pariz, v Rim, v New-York 
in blaga srca so začela nabirati denar in 
druge potrebščine, da. oblažijo posledice si-
lovitih katastrof. Povsod so se ustanovili po-
možni odbori in humanitarnost slavi triumfe.

Pač, nesreča mora biti tako velikanska, 
da pretrese celi svet, prodno se zbudi usmi-
ljenje. Hekatombe morajo pasti v trenpLku, 
tedaj se omehčajo srca. In pasti morajo ne-
pričakovano. Ogromna nesreča mora biti stis-
njena na razmerno malem prostoru. Sicer so 
oči slepe, ušesa gluha, srca se ne zganejo. 
Žrtve padajo neprenehoma, a človek se jih 
je privadil in, kar se redno vrši, mu ne po-
seže v dušo. Človek je trd.

A tolažba je vendar, da ga vsaj nena-
vadne nesreče omehčajo. Človeški čut še ni 
umrl v njem, čeravno je potlačen zelo glo-
boko in upapolna radost se vzbudi v tem 
izpoznanju. Grlo bi najraje zapelo himno 
človeštva.

Pa vendar — nekaj britkega se pomeša 
v te sladke občutke. Nekaj ni tako, kakor 
bi bilo lahko. Tudi, kadar je naša družba 
najmilejša, ne more preprečiti grenkosti.

Katastrofe so neizogibne tudi najide-
alnejša družba jih ne bi mogla preprečiti, 
nas apostrofizirajo zagovorniki sedanjega 
reda. To je res; tudi smrti ne bi‘ mogla 
odpraviti nobena socialna preuredba, A nekaj 
bi bilo lahko drugače, nekaj važnega.

Nastala je velika nesreča in bogatini 
priskočijo v pomoč. Človeštvo ne more po-
magati svojim težko ranjenim bratom, kajti 
človeštvo nima ničesar, človeštvo je siromašno 
kakor cerkvena miš. V blagajnah posamez-
nikov tiči vse bogastvo, samo tam se odpira 
vir pomoči. Njih volja mora biti dobra, 
sicer se ne poveže ran. In od posameznikov 
morajo ponesrečenci sprejeti — milost.

Pravice nimajo, milost pa — boli. Kajti 
tudi v nesreči ne izgubi človek svojega do-
stojanstva, ako se mu ga ne vzame po sili 
in se ga ne ubije. Ali dostojanstvo se mora 
ponižati in sprejeti mora miloščino. Slabši ni 
od darovalca, ali ponižan je.

To pa bi bilo drugače v družbi, za ka-
tero stremi socialna demokracija. V sociali-
stično urejeni družbi bi izginila milost, na 
njeno mesto pa bi prišla pravica, ki opleme- 
njuje in povzdiguje. Družba ne bi dajala mi-
loščine, temveč izpolnjevala bi svojo dolžnost 
in vsi njeni člani bi imeli sladko zavednost, 
da so storili, kar so morali.

Katastrofe so neizogibne — toda demo- 
ralizovanje, kije danes posledica vsake male 
in velike, vsakdanje in izvenredne katastrofe,

„No, naprej, naprej, bedasti hribovnik!“ 
je sodnik podžigal dvomljivca.

„Pograbi ga, še posebej ti plačam vrček 
piva,“ je financar sekundiral sodniku.

Ali hlapec je sedaj s prijaznim licem 
pristopil h kaplanu.

„Vi ste kaplan iz Gospojne. Ali me ne 
poznate? Seveda, Vi me ne morete poznati, 
saj je bilo toliko ijudi na kupu, ko smo 
pokopali mojega ubogega brata. Veste, Miha 
iz žage v Gospojni je bil moj brat. Pri po-
grebu sem Vas videl. Zame je bilo zelo 
žalostno, da je moral moj brat tako zgodaj 
oditi v večnost. Ali Vaš lepi govor, ki ste 
ga imeli nad grobom, me je vendar poto-
lažil. Na to ne pozabim do smrti. Bog Vam 
poplačaj 1“

In s krepko roko, ki bi bila morala 
kaplana posaditi na ulico, si je hlapec 
obrisal solze iz oči. paije prih.

ni neizogibno. Odpraviti pa ga ne more 
nikdar kapitalizem in njegova družba.

Milionarji in miljarderji niso monopoli- 
zovali samo produkcije, konzuma in distribu-
cije, temveč tudi človečnost so vrgli v zakup 
in s tem so naš čas tako ponižili, da ljud-
stvo, čim se zave te degradacije, ne more 
mirne duše prenašati sramotnega položaja, 
ki mu brani izvrševati, kar je človeku naj-
svetejše: človekoljubnost! Šele socializem 
odpre v srca pot dejanski ljubezni do bliž-
njega, tisti čisti ljubezni, ki pomaga brez 
postranske misli, v zavednosti obče človeške 
dolžnosti, v namen, da zadosti lastni potrebi 
plemenitosti. Barbaričen je kapitalizem, živa 
etika vzcvete šele na polju socializma. Tedaj 
dobi tudi človeštvo pravo, zdravo barvo !

Politični odsevi.
Državni zbor je imel v torek sejo, ki je 

trajala vsega skupaj 10 minut vsled demisije 
barona Gauča, s katerim je obenem odsto-
pil tudi minister za notranje zadeve grof 
Bylandt-Rheidt. Prihodnja seja bode 
pismeno sklicana, najbrže 10. majnika. Novi 
ministrski predsednik knez Komad Ho h en- 
lohe Schillingsfurst hoče medtem kon- 
ferirati o posameznimi strankami in pride v 
ta namen že v petek na Dunaj. V Trstu 
ostane provizorično dosedanji zastopnik grof 
Schaffgotsch na čelu namestništva, ker 
smatra Hohenlohe svoj poziv za sedaj za 
provizoričen. Na prvi seji državnega zbora 
razvije novi ministrski predsednik svoj pro-
gram in pričakuje se, da bode z vso ener-
gijo naglašal splošno in enako volilno pra-
vico. Misli se, da ohrani Hohenlohe glavna 
načela Gautschevega projekta in da ga izpre- 
meni samo v nekaterih posameznostih, da 
olajša kompromis strank, ker želi, da se re-
alizira volilna reforma brez razpusta zbornice 
in brez drugih izjemnih sredstev. Igra izza 
padca grofa Taaffeja se na noben način 
ne ponovi več. Ako upajo Poljaki, Vsenemci 
in drugi sovražniki splošne volilne pravice, da 
se zavleče volilno reformo zopet v kak koa-
licijski subkomite, kjer bi jo polagoma zada-
vili, se motijo tako, kakor se še nikoli niso 
motili.

Domače stvari.
Veliki boben doni zopet pri klerikalcih. 

V nedeljo so imeli v hotelu «Union» svoj 
veliki, ljudstvu nepristopni «ljudski» shod 
in «Slovenec» je porabil kar tri strani za 
poročilo o konfuznih govoricah, ki so jih 
tam sproževali veliki klerikalni proroki od 
Šušteršiča do Gostinčarja. Korajža kranjske 
popovske garde je vsekakor zelo straho- 
pežljiva, ker drugače se ne bi bila tako bo-
ječe zastražila pred vsakim človekom, ki ni 
prišel pod popovskim vodstvom na shod. In 
sedaj tudi vemo, kaj je legitimacija kleri-
kalnih pristašev. Kogar pripelje kaplan, ta 
je član slavne «S. L. S.» No, če so se tudi 
zavarovali s svojo strankino policijo, kakor 
da so se bali vtihotapljenja bomb in granat, 
vendar nimajo pravice, da lažejo tako na 
debelo, kakor v «Slovencu». Da pretiravajo 
udeležbo na svojih shodih, je že tako stara 
stvar, kakor so stari njih shodi; toda tako 
multiplicirati, kakor oni delajo, je pa že 
vendar malo prevelika predrznost. Ge smo 
zelo zelo popustljivi, lahko koncediramo, da 
je bilo na shodu 500 oseb, vštevši pri-
ganjače kaplane. «Slovenec» na napravi iz 
tega «najmanj 1500». Ima torej svoje lastne 
pristaše za tako bedaste, da ne znajo šteti. 
Da bi ponavljali tiste površnosti, ki so jih 
prbdajali globokoumni klerikalni agitatorji 
za politično modrost, ne bode nihče zahteval. 
Da imajo klerikalci svoje lastne nazore, jim 
ne zameri nihče in da jih zagovarjajo, je 
naravno. Ali če se pogreva vedno eno kašo, 
se mora sčasoma pokvariti vsaki želodec.

Klerikalno trobilo dela za svoje voditelje 
tako reklamo, kakor da ni modrejših in 
učenejših ljudi ter boljših govornikov nikjer 
na svetu, kakor so njihovi. A vendar so 
to tako plitke duše, da ne ostane v njih nič, 
če tudi nalivaš kaj vanje. S svojo frazeolo-
gijo imajo pri nezavednem ljudstvu še-'- nekaj 
sreče. To pa prav nič ne dokazuje za njihovo 
kapiciteto, ki je tako majhna, da je pomi-
lovanja vredna. Nekoliko več skromnosti bi 
bilo torej klerikalni gospodi vsekakor pri-
poročiti, kajti prevelik tamtam dovede le do 
tega, da se ga bodo ljudje nasitili in jim 
tudi takrat ne bodo verjeli, kadar bodo 
resnico govorili, če niso te zmožnosti že 
preveč radikalno izgubili.

Strokovni pregled.
0 mizarski obrti v Ljubljani.

(Piše Piektus.)
1.

Mizarski pomočniki v Ljubljani so dlje 
časa uvaževali o vedno naraščajoči draginji, 
ki postaja^ za delavce posebno v Ljubljani 
naravnost neznosna. Naravno je, da tudi 
delavci mizarske stroke v obstoječih razmerah 
neizmerno trpe, in da je njih stremljenje, pri-
lagoditi svoje plače in delavni čas nastalim 
potrebam, posebno pa, ko je znano, da so v 
drugih, vsaj večjih mestih v Avstriji, plače 
v tej stroki veliko boljše in delavni čas znatno 
krajši. Da pa podjetniki sami ne pridejo k 
delavcem in jim ne ponudijo, kar jim po 
vsej pravici gre, je vsled egoizma delodajal-
cev že zdavnaj znana stvar.

Zato so mizarski pomočniki v zadnjem 
času sklenili, obrniti se do delodajalcev, po-
jasniti jim položaj, v katerem se nahajajo, 
in jim predložiti, zanašajoč se na njih raz-
sodnost in čut pravičnosti nekake zahteve v 
obliki prošnje.

Iz tega namena je sklical odbor organi-
zacije lesnih delavcev na dan prvega aprila 
javen društven shod v bivši Katoliški dom. 
na kojem je govoril sodrug Mvkvička z Du-
naja. Na tem shodu je bilo sklenjeno, vro-
čiti mizarskim podjetnikom ljubljanskim sle-
deči memorandum;

«Razvoj krajevnih razmer z ozirom na 
cene stanovanj in živil, naraščajoča draginja 
življenskih potrebščin sploh, ravnotako raz- 
vitek razmer v okviru poklica samega, po-
množene zahteve na delavno zmožnost posa-
meznika, ki vodijo k vedno večji kvarljivosti 
zdravju in ki ob dolgosti delavnega časa po-
stajajo vedno boj neznosne, dovedle so tu-
kajšnje mizarsko pomočništvo do skupnega 
sklepa, na podlagi sledečih zahtev uvesti v 
vseh delavnicah splošno zboljšanje plačilnih 
in delavnih pogojev in sicer:

1. Skrajšanje delavnega časa ob sobotah 
za eno uro, in sicer od 5. do 6. ure zvečer.

2. Zvišanje dosedanjih plač za 15 od-
stotkov.

Vljudno Vas prosimo, da blagovolite teni 
zahtevam pritrditi ter pričakujemo odgovora 
do vštevši dne 7. aprila t. 1. na spodaj ozna-
čeni naslov mezdne komisije, ki sestoji iz 
zastopnikov vseh ljubljanskih mizarskih pod-
jetij. Ako pa smatrate za potrebno, da se 
preje ustmeno obravnava, izjavljamo, da smo 
vsakčas pripravljeni, na skupni seji še po-
drobneje utemeljiti zahteve in se bomo even-
tualnemu povabilu k taki seji dra°’e voljo 
odzvali».

(Sledi naslov.)
Dalo bi se soditi, da bodo imeli pod-

jetniki toliko razuma, in se takim malenkost-
nim zahtevam ne bodo upirali.

Namesto da bi bili veseli, da se delavci 
zadovoljujejo s tako malenkostnimi zahtevami,- 
. bi jim ne bile v nobenem oziru škodovale 
m ki bi zagotavljale zopet v stroki na več let 
mir m medsebojno sporazumljenje, so na seji 
dne 5. aprila, ki se je vršila v klerikalnem 
hotelu «Union», prošnjo delavcev enostavno 
odklonili, in so to odklonitev utemeljili, kakor 
sledi:



sp n. mezdna komisija mizarskih po-
močnikov ljubljanskih.

Vsled cenj. dopisa od 4. t. m. so pod- 
pisani podjetniki sledeče sklenili:

1. Skrajšanje delovnega časa ob sobotah 
<a eno uro, in sicer od 5. do 6. ure zvečer, 
ni v cenj. dopisu utemeljeno.

Ge morajo z ozirom na splošni nedelj-
ski počitek posamezni delojemalci svoje po-
trebščine in nakup v soboto izvršiti, imajo 
podpisani voljo v posameznih slučajih pri 
prošnji na delodajalca dovoljenje za to dati, 
toda brez plačila zamudenega časa.

2. Z ozirom na naraščajoče cene stano-
vanj in živil so se plače v vseh obratih vsako 
leto primerno povišale, vkljub temu so pod-
pisani drage volje pripravljeni zboljšanje plač 
z vsakim posameznim po njegovi zmožnosti 
in delu vrediti.

S spoštovanjem zveza mizarskih podjet-
nikov.

Helena Naglas, Fr. Burgar, Ad. Petrin, 
Karl Binder, G. Tonnies, za Krain, Baugesell- 
■schaft, Franz Unger, Arch. Job. Mathian. >

To je torej utemeljitev odklonitve teh 
skromnih zahtev. Pripravljeni so, dati posa-
meznikom seveda, ako preje za to prosijo, 
prosti čas, v svrho priskrbe potrebščin in 
nakupov, in sicer z ozirom na zamujeni čas 
na škodo delavcev samih. Prašamo te vele- 
modre ljubljanske mizarske podjetnike, ali 
mislijo, da imajo pomočniki pri teh beraških 
plačah, katere jim ti človekoljubni gospodje 
plačujejo, prihranjene kakšne kapitalije, da 
lahko gredo, kadar se jim poljubi, priskrbo- 
vati si svoje potrebščine in nakup, ter pri 
tem še tratiti svoj itak nezadostujoči zaslu-
žek? Ali ne čaka vsak pomočnik z veliko 
skrbjo na te težko zaslužene vinarje?

Ali ne vedo ti dobrosrčni podjetniki, da 
stanuje velik del pomočnikov vsled neznosne 
draginje mestnih stanovanj daleč za mestnimi 
periferijami ?

Pri tvrdki Tonnies na primer morajo de-
lavci dostikrat čakati na te groše tudi do 
poiosme ure, pri tem še v zimskem času na 
prostem zmrzovati. In, tudi delavci imajo 
opravke v svojih domačijah in priprave za 
nedeljo in za drugi teden; kaj to mar mi-
zarskim mojstrom? Oni imajo vendar cel 
teden čas za urejevanje svojih stvari in pri 
tem ničesar ne zamude, in če nimajo česa 
urejevati, tedaj gredo enostavno v kavarno 
ali restavracijo in «vrejujejo» svoje zadeve 
pri čaši piva, dostikrat pa tudi pri steklenici 
šumečega šampanjca. In da se ne bi moglo 
reči, da so napram delavcem brezobzirni, so 
drage volje pripravljeni, dati pomočnikom 
prosto, seveda z otegljajem od plače za za-
mujeni čas, in vprašanje glede skrajšanja de-
lavnega časa je pri gospodi rešeno.

Vsiljuje se nam misel, da so si ljubljan-
ski mizarski podjetniki napravili v svojih 
možganih okoli Ljubljane nekak kitajski zid, 
čez katerega ne vidijo, ali videti nočejo. 
Drugače bi prišli do izpoznanja in bi videli, 
da je drugod že v veliko manjših mesteh 
krajši delavni čas v tej stroki. Če se pa ho-
čejo ravnati gospodje po ljubljanski megli, 
katera je vedno ena in ista, jim lahko po-
vemo, da delavci nikakor niso voljni, ravnati 
se po njih zgledu. Z odklonitvijo te ure so 
dokazali, da nimajo za kulturni napredek na-
vzlic svoji domišljavi inteligenci prav nobe-
nega smisla. Da, oni so dokazali, da so 
kar celih deset let socijalnega razvoja med 
zidovjem bele Ljubljane prespali. Degradirali 
so se na najnižjo stopinjo slabih računarjev. 
Kajti, ko bi bili samo malo računali, bi si 
hib morali reči, da ne pretrpe pri dovolitvi 
te ure prav nobene škode, in da bodo mo-
rali prej ali slej tudi mizarski pomočniki v 
Ljubljani nastopiti za skrajšanje delavnega 
časa. Bili bi morali pripoznati, da deseturni 
delavni čas itak ne stoji več na tako trdnih 
aogah, kakor pred leti. Dokaz je to, da je tudi 

v Ljubljani v eni tovarni in sicer v oni 
Mathiana konec dela ob sobotah ob pol-

asti urj.

Vprašanje nastane, kakšne ugodnosti bi 
dajalcev10 pripoznanie te ure od strani delo-

Ena in sicer najvažnejša je ta, da, ko bi 
,ii ugodili podjetniki sedanji želji delavcev 
in čez nekaj let dali zopet primerno konce-
sijo, bi imeli čas in priliko, prilagoditi svoje 
otertne ponudbe danim razmeram.

Sicer nam ni znano, da bi se bil že kak 
podjetnik, pri katerem je krajši delavni čas 
rakor deset ur na dan pritožil, da se pri 
njem vsled skrajšanega delavnega časa manj 
izdela.

Seveda bi bilo od naših ljubljanskih go-
spodov preveč zahtevano, da bi o takih stva-
reh premišljevali.

Na navedeni način bi bili prišli deloda-
jalci in delavci v Ljubljani na enako stališče 
kakor drugod, samo s to izjemo, da bi se 
bilo to vprašanje brez vsakojakih konfliktov 
gladko rešilo.

Toda, ljubljanski podjetniki nočejo v tem 
oziru delati nobenih izjem. Res škoda bi 
bilo, ko drugod podjetniki kozle streljajo, da 
bi jih ljubljanski ne. Dalje prih.

VABILO 
k

rednemu občan zboru 
delegatov ©Kr. feolnisKs blagajne ljubljanske 

dne 13. maja 1.1. ob 9. uri dopoldne
v gostilniških prostorih restavracije „Pri 

levu“ na Marije Terezije cesti št. 16.

Dnevni red.:
1. Gitanje zapisnika zadnjega izrednega 

občnega zbora.
2. Poročilo načelnikovo.
3. Poročilo blagajnikovo o računskem 

zaključku za leto 1905.
4. Poročilo nadziralnega odseka.
5. Volitev: a) nadziralnega odseka; b) 

razsodišča.
6. Raznoterosti.

Okrajna bolniška blagajna ljubljanska
Načelnik: Josip Breskvar.

Opomba. Brez legitimacije ni nikomur 
dovoljen pristop k zborovanju (§ 29. blagaj-
niških pravil).

Dopisi.
Iz Zagorja ob Savi. «Slovenec» z dne

18. m. m. očita v članku iz Zagoija m. d.: 
«Mokraška fehtarija» delavskemu pevskemu 
društvu, da je kupilo «horn» in da delavci 
pobirajo novce zanj. Kaj so pa storili <aj- 
mohtarji» leta 1896, ko so beračili za tam- 
buraško društvo? Prišel je kaplan na dom, 
v tovarno i. t. d. in je silil nevedne delavce, 
da gredo fehtarit. Ker niso znali dosti na- 
beračiti, so si pomanjkljive krajcarje od ust 
odtrgali in kupili tamburice. Župnik je pač 
obljubil, da, ako bodo tamburaši koncertirali, 
bode zaslužek njihov. Ko je prišlo tako daleč, 
da so pri prvem koncertu imeli nekaj do-
bička, je župnik rekel: «Vam ne morem ni-
česar dati, potrebujemo denar za oder.» Ko 
so tamburaši videli, pri čem da so, so rajši 
opustili društvo. Kaj delajo pa nenasitljive 
črne pijavke vedno? Ali ne pobirajo vsak 
dan in pri vsaki priliki za farško bisago? 
Zagorskemu kaplančku je bilo na veliko ne-
deljo trn v očeh, ko je videl, da nekateri 
zavedni možje niso šli v cerkev in niso ho-
teli dati novcev za popovsko mošnjo. Tedaj 
se je drznil iti k možem in jih je hotel na-
ganjati v cerkev, ali ker so možje stopili čr- 
nuhu na rep, je zamjavkal in — odšel. Ker 
kaplanček «horna» do danes ni slišal, mu

bodo pevci enkrat tako zapiskali, da ga bode 
slišal in zapomnil njegov glas za vedno.

Gitatelj «Slovenca».
Volosko. («Slov. Narodu.») V svoji 

številki z dne 19. aprila prinaša «Slov. Narod» 
nekako poročilo o shodu socialnih demokratov, 
ki se je vršil na Voloskem dne 16. m. m. Zopet 
se je pokazal mojster v lažeh. Ni nam treba 
reagirati z besedami omenjenega poročila, 
pač pa podamo za danes liberalnemu glasilu 
nekaj podatkov. Najprej o delovanju volovske 
bolniške blagajne.

Omenjena bolniška blagajna je imela v 
pretečenem poslovnem letu 53.124 kron do-
hodkov. Za zdravnike je potrošila 5854 kron, 
za zdravila in podpore pa 4772 kron 61 vin. 
Od teh 4772 kron 61 vin. je na 31. decembra 
manjkalo za izplačati še 2317 kron 10 vin. 
Tukaj imamo že znak, da blagajna ne vre- 
juje svojih • stvari tako sila dobro. Da pa 
imajo tamošnji delavci prav, ako niso zado-
voljni s sedanjo upravo bolniške blagajne, 
imamo še sledeče dokaze: Pravila te blagajne 
so menda najstarejša, karkoli jih ekzistira te 
vrste. 1.) Čeprav je vsak delavec prisiljen, 
vpisati se v blagajno, mora vendar vplačati 
pristopnino. 2.) Ako je član osem dni bolan, 
mora čakati štirinajst dni, če hoče dobiti 
denar (in vse to se vrši po pravilih). 3.) § 13, 
pravil omenjene bolniške blagajne določa, da 
vsak, ki hoče dobiti denar, mora pokazati 
legitimacijski listek, katerega pa ne dajo ven, 
ampak jih imajo na kupih shranjene; ravno 
tako mora prinesti legitimacijo, če hoče iti 
k zdravniku, pa je nima in ne more dobiti 
zdravil. 4.) Pravil nima nihče, kar bi pa vsak 
član moral imeti. 5.) Kadar pride bolnik iz 
bolnišnice, mora prehoditi križevo pot, če 
hoče dobiti ostalo, kar mu pripada. 6.) Bol-
niška blagajna daje podporo članom le za 
čas 20 tednov, dočim je ni več bolniške 
blagajne, ki bi dajala manj kot 26 tednov, 
tržaška n. pr. daje 30 tednov. 7.) Kdor ima 
spolno bolezen, težko dobi podporo, in tisti, 
ki jo dobi, se mora najprej vsaj stepsti. 8.) 
Pri volitvah ni nikdar več nego 5% članov 
navzočih, ker nihče ne ve, kedaj so volitve, 
kajti naznanijo se še prav po starem: V listu. 
«Osservatore triestino» in en plakat se pri-
bije na cerkvena vrata in to povsod. (Kakor 
da cerkev res ni za drugo kakor za reklamo. 
Zdi se,z da tam vsak zahaja v cerkev, ker so 
na čelu liberalci kakor ljubljanski). 9.) Tajnik 
blagajne je posestnik vile, kontrolor pa upo-
kojen redar. To, dragi «Narod» je vzrok, 
da tamošnji delavci niso zadovoljni s sedanjo 
upravo, in da hočejo delavci (ne soc. dem. 
stranka) vzeti v svoje roke to, kar jim po 
pravici gre. Seveda, da je čisto lahko, pri-
hraniti si denar, pa pustiti delavca brez bol-
niške podpore. Seveda je žal tamošnjim na-
rodnjakom in meščanom, da delavec prične 
spoznavati, kaj je njegovega. Gotovo bi «Na-
rod» rajši videl, da bi delavec le molčal ter 
pobiral sramotne novice izpod dobro oblo-
žene mize, kakor delajo to slovenski narod-
njaki napram vladi. Toda mi imamo kri in 
ne vode v žilah. Mi znamo, da smo ljudje, 
možni si popravljati vse sami brez podpore 
raznih meščanskih strank. Mi hočemo imeti 
svoje in bomo imeli, če se tudi «Narod» na 
glavo postavi.

Poročevalec «Narodov» je najbrže slep, 
ali pa lažnjivec. Na shodu je bilo kakih 5 00 
ljudi navzočih, ne pa 40, kakor on pravi. Ce 
pa «Narodu» zadostuje, da 'preslepi samega 
sebe, nam ni nič za to, mi bomo vendar 
napredovali. On naj ima laži, mi pa fakta. 
Tudi čez tržaške socialde se «Slov. Narod» 
spodtika. Čudno, celo italijanski liberalci so 
spoznali, da je bila tržaška bolniška blagajna 
na koncu, ko so jo imeli oni v rokah, in 
sedaj niso postavili niti svojih kandidatov, 
ker so vedeli, knkšno luknjo bode treba po-
krivati. Naj torej molči «Slov. Narod», kadar 
mu njegovi poročevalci pošiljajo tako bedasta 
poročila, vsaj prikrije nevednost svojih poro-
čevalcev. Toliko za danes. Po končanih vo-
litvah v volovsko bolniško blagajno pa se 
zopet vidimo in tedaj povemo še kaj.



Trst. (Nepotrebno platno.) Tukajšnji 
narodnjaki nočejo, pa nočejo odjenjati od 
tiste svoje zastarele neumnosti, radi katere 
so že zasloveli po celem svetu. Ni mogoče 
sicer pojmiti, toda človek išče zaman tre- 
notek. v katerem bi naši narodni voditelji 
ukrenili kaj resnega, kaj res potrebnega. 
Znano je že vsakomur, da so naši narodnjaki 
napolnili mesto in okolico s slovenskimi tro-
bojnicami tako, da bi se smelo soditi o njih, 
da so mešetarji za pobaivano platnino in 
svilo. Da pa se hoče sedaj potrošiti zopet 
kakih par tisočakov delavskega denarja za 
nakup nove zastave, je že odveč. Tak sklep 
je namreč naredil novi odbor tukajšnjega 
podpornega in bralnega društva. Temu odboru 
načeluje znani Kamuščič. Dokler so bili v 
odboru možje, kakršen je bil pokojni Fran 
Bukovi č, se gotovo ni moglo priti do takih 
sklepov; komaj pa se je posrečilo, iznebiti 
se takih ljudi v odboru, pa so že prešli k 
tej , za obstanek tržaških Slovencev najbrž 
zelo važni zadevi. Toda to pot poizkusimo 
preprečiti izkoriščanje delavskega denarja v 
tako nepotrebne in bedaste namene. In to 
pred vsem zato, ker odbor društva, ki ima 
lepo število italijanskih članov in takih slo-
venskih, ki se ne strinjajo z mišljenjem naših 
narodnjakov, nima nikakršne pravice, naku-
povati raznih zastav, ki v bistvu ne koristijo 
ničesar. Za danes bodi dovolj, da povemo, 
ako odbor omenjenega društva ne odjenja 
od omenjenega sklepa, da bodemo videli na 
plenarni seji članov, če sme res odbor kaj 
takega skleniti, čemur je na občnem zboru 
nasprotovala večina navzočih. Videli bodemo, 
ali je že mogoče napraviti enkrat mir pred 
tem neznosnim terorizmom in se obraniti za-
pravljanja za stvari, ki nimajo druzega na-
mena, nego slepiti ljudstvo in zabavati pre-
sito in indolentno tržaško meščanstvo. Pokojni 
Fran Bukovič je že enkrat preprečil v odboru 
omenjenega društva tak sklep in tako pri-
hranil revnim delavcem par lepih tisočakov. 
Sedaj bodemo izkušali mi. Pika za danes.

I Kdor si hoče oskrbeti trpežno blago, 
I naj se obme naravnost na mojo firmo. 
J Naročbe se izvršuje natančno in po meri.

A. Žakelj 
čevljarski mojster v Žireh.

Iz stranke.
Nižjeavstri jski socialno - demokratični 

zbor je sčglasno sprejel resolucijo glede 
volilne reforme, ki obsoja združitev reforme 
z izpremeno državnozborskega opravilnika 
in z omejitvijo poslanske imunitete, nadalje 
protestira proti zahtevi enoletnega bivanja, 
obsoja proti reformi naperjeno postopanje 
Vsenemcev, Poljakov in veleposestnikov ter 
kategorično izreka, da je delavstvo za dosego 
splošne in enake voline pravice pripravljeno 
porabiti tudi najskrajnejše orožje ter upri-
zoriti splošno stavko. —

Resolucijo v istem smislu je sklenila 
tudi zveza nepolitičnih socialno demokra-
tičnih organizacij štajerskih na svojem veli-
konočnem zborovanju v Gradcu.

Društvene vesti.
Jugoslovansko del. izobraževalno dru-

štvo «Danica» v Gradcu je imelo dne 8. 
aprila t. 1. svoj polletni občni zbor. Računski 
zaključek je bil sledeči : Prenos od preteče-
nega leta 57 K 33 vin., polletni dohodki 
884 K 35 vin., polletni izdatki 865 K 83 vin., 
ostanek 75 K 85 vin. O društvenih zadevah 
so govorili udje Boček, Dražar in Herzog.. 
Društvu je pristopilo več novih članov. Dru-
štveni lokal je sedaj v Dominikanergasse št. 7. 
(gostilna «Bienenkorb»),

Sßirugi, tora, ävxä
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v uobenš 

delavski hiši.

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 
gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje:: 
za celo leto K 5’44, za pol leta K 2'72, 
za četrt leta K 1’36. — Za Nemčijo: za: 
celo leto K 5’96, za pol leta K 2’98, za 
četrt leta K 1’49. — Za Ameriko: Za cele 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

V I -J6 v s'ec^ei;ih tobakarnah «RdečišI LJHUlJulll prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Fran zof, državni kolodvor, Sp. Šiška-..
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
Svatek, Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice. 
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

■«»J P«® •AiSSS*

Jranc Uemberger
gostilničar in izdelovalec sodavic iti pokalic
= v Zagorjts =

se priporoča cenjenim gg. gostilničarjem in delavcem v obilno na- 
ročbo svojih izdelkov.

<y W

je podlaga vsakega 
boja. Brez organizacije 
je vsaka zmaga ne-
mogoča.

? Wo:
Lavrenčič, Piazza Caserma.

? fioriGi:

Spominjajte se na to 
v sedanjem bojevitem 
času 1 Delavec, ki ni 
organiziran, škoduje 
več, kakor odkrit na-
sprotnik.

Krebelj Peter, Kapucinske ulice !..

Ricardo Camera, Corso 16.

^[gLlíglI^lOlígjigiiá
*»Zaloga in tovarna

pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

Kavarna 

„Clpior^e 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na i 
poiago so vsi važni in i 
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

ff

so- 
raz- 
slo-

Prva kooperativistično ure-
jena 

w gostilna 
v ulici S, Giovanni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in <La- 

voratore».
>ra

Izdajatelj in odj’cvornl urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Izhaja 
v Ljubljani 
vsaki petek.

Glasilo jugoslov. soc, demokracije. 
Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5 96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 19. V Ljubljani, dne 11. maja 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Bdečega Prapora“, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:

Upravništvo „BdečegaPrapora“, Ljubljana,
Frančiškanske uhce štev. 8/1.

Ceterum cemseo.
Knez Hohenlohe je začel s svojim delom. 

Hoteč vstvariti jasen položaj, je določil, da 
se skliče državni zbor na 15. t. m., do tega 
časa pa se hoče pogovoriti s posameznih i 
strankami. Njegove konference s političnimi 
voditelji so že začele in najvažnejše, kar se 
more doslej poročati o njih, je izjava mini-
strskega predsednika, da je prepričan pristaš 
splošne in enake volilne pravice. Dejal je 
tudi, da je njegova naloga, na vsak način 
izvesti volilno reformo. Za podlago njego-
vega dela bode služil Gautschev načrt.

Glede vlade smo torej na jasnem in kar 
je doslej znanega iz ust njenega načelnika, 
zadostuje. Tako kakor je začel, je bilo Hohen- 
lohu sploh ravnati. Vsako izdelovanje novih 
načrtov je bilo samo zavlačevanje volilne re-
forme in s tem so njeni nasprotniki največ 
računali. Zato so se z Gautschevim padcem 
javljale vse tiste reakcionarne ideje, s kate-
rimi naj bi se rešilo privilegije, kakor plu-
ralni zistem, izdelovanje volilne preosnove v 
deželnih zborih i. t. d. Čez vse te račune je 
Hohenlohe naredil velik križ in storil je prav. 
Kajti čeravno Gautschev načrt ni izdelan, je 
veDdar primeren za podlago kompromisu in

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Tako razveseljen mu je Hercog podal 
roko, kakor da je po dolgi ločitvi našel lju-
bega brata.

„Vi ste torej brat ubogega žagarskega 
Mihe? Gotovo imate nekoliko časa, da se-
deva skupaj, pa se pogovoriva o Vašem 
bratu. Zunaj, v prvi sobi bode gotovo pro-
stora, kajti semkaj oba ne spadava. Vaš 
vrček piva pa tudi dobite, pa Vam ga plačam 
jaz.“

„Ne, ne, tega ne bo. Danes plačam 
vse jaz, toliko že imam. Saj sem Vam to-
liko dolžan za dobroto, ki ste jo izkazali 

izboljšanju, več kakor podlaga pa sploh ne 
more biti nobena vladna osnova. Predlaganje 
novih načrtov ne bi bilo nič drugega, kakor 
koncesija sovražnikom splošne in enake vo-
lilne pravice.

Hohenlohe ima torej brez dvoma dober 
namen. To seveda delavstvu ne more zado-
stovati, kajti o preosnovi bodo sklepale stranke 
v državnem zboru in danes je vsakomur 
jasno, da je med njimi vse polno sovražnikov 
splošne in enake volilne pravice. Ako zago-
tavlja dr. Groß ministrskemu predsedniku, da. 
je nemško-liberalna stranka zavzeta za re-
formo, a takoj dostavlja pogoje — ako ne 
bo obsegala neprijetnih iznenadenj za Nemce, 
ako ne bode tega, ako ne bode onega, tedaj 
ni lahko verjeti v njegovo navdušenje. Ravno 
tako sumljivo je stališče poljskega kola; Abra- 
hamowicz in Dzieduszicki bi se bila sicer že 
lahko prepričala, da je odpor proti volilni 
reformi brezuspešen. Toda sladkim obrazom, 
ki jih sedaj delajo poljski stančiki, ne verjame 
nihče in tista absolutna enakost, ki jo zahte-
vajo za Poljake, prikriva samo načelno na-
sprotovanje. Znamenj, da ima volilna reforma 
malo odkritosrčnih prijateljev v državnem 
zboru, je torej dosti in s tem mora proleta-
riat računati.

Kratek pogled po civiliziranem svetu po- 
kazuje, da se vrši povsod preobrat, tako te-
meljit, kakor ga ni bilo izza časov francoske 
revolucije. Avstrijsko delavstvo je dolga leta 
prenašalo vso reakcijo, svoje zapostavljanje, 
preziranje delavskih interesov, prevzetnost 
privilegij; ali ko se poraja na Ruskem, na 
Ogrskem, na Hrvatskem i. t. d. novo življenje, 
je postal dosedanji položaj za avstrijske de-
lavce vseh narodov naravnost neznosen. Raz- 

mojemu bratu, da Vam ne morem poplačati, 
dokler sem živ.“

Pri mizi inteligence je bilo tako tiho, 
da se je razumelo vsako besedico dvojice, 
ki je sedaj skupaj zapustila posebno sobo.

Pred mizo okrajnega sodnika pa se je 
Hercog ustavil. Z jasnimi očmi je pogledal 
celo družbo in s fino ironijo, ki so jo oču- 
tili vsi, akoravno je razumevanje pivcev že 
močno pešalo, je dejal:

„Gospodje mi odpuste, da sem po po-
moti prišel sem. Prihajam namreč s kmetov, 
iz hribov, pa so mi mestne razmere neznane 
in ne vem, kje je iskati omike in pristoj-
nosti. Prvikrat sem se zmotil glede adrese. 
Čudim se le, da najdem oboje pri hlapcu, 
mesto pri vas. Odpustite torej tujcu, ki ni 
vedel tega. Pa — klanjam se.“ In s po-
klonom, ki je bil preglobok, da bi pome- 
njal samo uljudnost, je zapustil posebno 
sobo. Že je sodnik pograbil čašo, da bi 

umeti je treba, da živi tudi proletariat v 
svojem času in pod uplivom splošnih dogodkov. 
Kar je bilo še včeraj neprijetno, postane 
danes neznosno breme, ako se razmere tako 
izpremene, da se občuti včerajšnjo težo danes 
močneje. Politična brezpravnost je avstrijske 
delavce razburjala; navajala jih je na to, da 
so zahtevali volilno pravico na shodih, v ča-
sopisju, v programih in resolucijah, da so 
demonstrirali za njo; ali smatralo je pomanj-
kanje politične enakopravnosti za krivico. 
Danes čuti to kot ponižanje. Krivico se pre-
naša dolgo, poniževanja ne. Zato je delavstvo 
danes pripravljeno na boj brez obzira, da 
doseže, brez česar ne more več politično ži-
veti. Naj torej ravnajo meščanske stranke 
kakor hočejo, volilne pravice ne zaustavijo 
več; proletariat v Avstriji stoji danes na sta-
lišču: Ceterum censeo — splošna in enaka 
volilna pravica se mora izvršiti.

Delavstvo ne pričakuje od volilne reforme 
svoje končne rešitve. Kdor to misli, pozna 
slabo organizirane, zavedne delavce. Prole-
tariat trpi največ pod krivicami, ki mu jih 
prizadeva sedanji gospodarski zistem. Njegov 
cilj je gospodarska osvoboditev v smislu so-
cializma. Ali ne le, da se gospodarske raz-
mere odsevajo od političnih, temveč politična 
moč je ena najvažnejših opor gospodarske 
nadvlade in kdor hoče porušiti tempelj zla-
tega teleta, more podreti tudi njegove stebre. 
A če jih poruši, si ne domišlja, da je s tem 
že uničen malik.

Delavstvo mora izkušati, da pride svojim 
nasprotnikom do živega in poiskati jih mora 
tam, kjer so. Ako se skrijejo v skrovišče po-
litike, bi bilo zelo otroško, čakati, da pridejo 
ven. Vdreti je treba tja, kjer so, torej tudi 

polil kaplana, a roka mu je bila pretežka 
in tako je dobil financar pivo na glavo in 
na uniformo.

„Far prokleti 1 Le počakaj, jutri te dam 
zapreti!“

„Tega ne odpustimo!“
„Kaj je dejal?“
„Da nimamo omike.“
„In pristojnosti nimamo.“
„Jutri ga zatožim zaradi žaljenja časti.“ 
„Jaz tudi.“
„Pa tudi jaz.“
„Ali nimam prav, da se s farji ne more 

izhajati. Vedno kale mir.“
„Vidi se, kako aroganten je.“
„Miru ne bode, dokler ne bo uničena 

cela banda.“
„In bedasti hribovci drže s farji. No, 

hlapec naj se le spomni! Nikoli več ne 
pridem v gostilno, ako ga gostilničar ne za-
podi že jutri.“ 



v politične in upravne zbore, v katerih so se 
utaborili in utrdili. Tja pa jih pripelje samo, 
politična enakopravnost in s tega gledišča je 
splošna in enaka volilna pravica neobhodno 
potrebna za delavce in tudi najpožrtvoval- 
nejši boj za njo je upravičen in utemeljen.

To čuti, to razume avstrijski proletariat 
in odkar se mu je posrečilo, spraviti splošno 
in enako volilno pravico na dnevni red v tej 
državi, je popolnoma izključeno, da bi de-
lavstvo zapuslilo bojišče brez uspeha. Me-
ščanske stranke spajajo s tem vprašanjem 
najraznovrstnejše egoistične interese; tudi 
tiste, ki jo zagovarjajo, ne delajo tega iz 
absolutne načelnosti, temveč le zato, ker 
upajo, da jim bode koristila. Delavcem pa 
pomeni volilna pravica politično eksistenco. 
Nihče ne misli, da pride v prihodnji državni 
zbor kdove koliko socialnih demokratov. Pre-
dobro poznamo avstrijske razmere v vsakem 
oziru. Tudi ni. pričakovati, da bodo pri prvih 
bodočih volitvah vsi volilci zavedni in da 
bode vsakdo glasoval po svojem prepričanju. 
Ali brez splošne in enake volilne pravice ne 
bode nikoli prepričanja in zavednosti. Volitvam 
sploh ni namen, da se izkaže pri njih samo 
zavednost; tudi nezavednost mora pokazati 
svojo sliko; šele tedaj bode sploh omogočen 
boj proti njej. Splošna volilna pravica je 
politično izobraževalno sredstvo in zastopati 
jo mora vsaka stranka, ki živi in deluje za 
bodočnost. Uspehi, ki jih rodi jutri, so irele-
vantni; važno je, kako upiiva na trajni po-
litični razvoj. V tem oziru pa se delavstvo 
nima bati ničesar. Ako se poostri politični 
razum — in to je mogoče, kadar se zbudi 
in razširi politično zanimanje v najširših 
slojih — ima pričakovati socialna demokra-
cija samo pridobitve. Kdor se bojuje proti 
splošni in enaki volilni pravici, nima zaupanja 
v svojo stranko in se boji ljudstva.

Na take egoiste se delavstvo ne more 
ozirati. Stranke prihajajo in odhajajo in s 
tem se izpreminja samo zunanja slika. Ljud-
stvo pa mora in hoče živeti — ne le danes 
in jutri, temveč trajno. In zato je priprav-
ljeno, staviti vse na kocko, da doseže svoj 
najvažnejši postulat. Kadar bode imelo vo-
lilno pravico, bode govorilo dalje.

Prvi majnik.
Zopet je prišel slavnostni dan, praznik 

potlačenih in zaničevanih, svetovni praznik 
proletariata in zopet ga je praznovalo za-
vedno delavstvo po vseh krajih sveta. Izvan- 
redni praznik, ko se meša med slavnostno 
pesem bojni klic, ko se razliva zarja bodoč-
nosti po nebu, ko vstaja izza sedanjega novi 
svet v očarujoči lepoti mladosti!

Naj se je tudi buržoazija privadila na 
vsakoletni dan delavstva, tako da ne trepeče 
zadnje dneve aprila kakor je trepetala nekdaj,

„Vidi se, kako nevarni so farji. Kakor 
bi mignil, pa ga je že pridobil. Niti za 
sodček piva ga ne bi bil vrgel ven.“

„Od hlapca se pač ne more zahtevati 
omike.“

„Živio! Živela, omika in napredek!“
„In gospod okrajni sodnik!“
Res je, Hercog je zatrl pokoj v tem 

krogu. Zabava ni mogla več oživeti. Niti 
dovtipi vinskega agenta niso več vnemali 
družbe, čeravno so vsi merili na farja. Ža-
ljenje je bilo prehudo. Odrekati jim omiko 
in pristojnost, to je bilo nezaslišano, saj so 
vendar oboje vzeli v najem. Kje naj bi se 
iskalo omike in dostojnosti, če ne v po-
sebni sobi pri „modri ščuki“? In tega aro-
gantni far ni hotel verjeti?

Prej kakor ponavadi se je družba razšla. 
Kontrolor je celo pozabil plačati. Drug za 
drugim se je zmuzal skozi veliko sobo, v 
kateri je sedelo priprosto ljudstvo.

vendar ostane prvi majnik revolucionaren 
praznik. In ta značaj je imel tudi letos. Da 
se ga je meščanstvo privadilo, je pa dobro 
znamenje. Privaditi se, to je za slabotneže 
edini način. Njih konservativnost ni nič dru- 
zega, kakor slabost in navada. Vstvarjati 
novo, je lastnost močnih — in če se kon-
servativci upirajo novemu, ne dokazujejo s 
tem moči, temveč slabost in strah, zlasti 
strah pred neznanim. Kadar pa pride novo 
in se morajo hote nehote seznaniti ž njim, 
tedaj se — privadijo. «Saj vendar ni tako 
strašno, kakor smo mislili.» Tako so se pri-
vadili, da imajo delavci svoj praznik, priva-
dili so se, da imajo delavci svojo voljo, svoje 
cilje — in privadili se bodo tudi, da se raz-
mere izpreminjajo in da se bode človeštvo 
socializiralo.

To je seveda vse, kar se more pričako-
vati od blaženih posedujočih. Neposredne 
pomoči nima delavstvo upati od meščanstva, 
boj mora izvesti z lastnimi močmi. Pa ga 
tudi izvede, kajti začetek socialne osvoboditve, 
če je še tako težak, ne ostane začetek. Vsako 
leto nam pokaže prvi majnik nove pridobitve, 
nove čete v vrstah proletarske vojske, po-
večano zavednost in čvrstejšo voljo.

To je pričal tudi letošnji prvi majnik. 
Skoraj v vseh deželah je imel proletarski 
praznik razven splošnega, principielnega, še 
poseben aktuelen pomen. Kakor se je na 
Francoskem poostril boj za osemurni delavnik, 
tako je bilo geslo prvega majnika v Avstriji; 
Splošna in enaka volilna pravica. In kdor 
razume znamenja časa, se je moral ta dan 
prepričati, da nobena moč ne prepreči več 
zmage te najprvotnejše, najnujnejše politične 
zahteve: Splošne in enake volilne pravice.

Trst. Tukaj je bil prvi majnik praznik 
v pravem pomenu besede. Tako Lice ima 
naše mesto samo ob največjih oficielnih praz-
nikih. Nobena prodajalna ni bila odprta, niti 
na trgu ni bilo ničesar razven cvetlic. V no-
benem podjetju se ni delalo, nobenega časo-
pisa se ni postavljalo in tiskalo. Delo je po-
čivalo popolnoma. Zgodaj zjutraj pa je bilo 
na ulicah že vse polno praznično oblečenega 
ljudstva in povsod je bilo videti rdeče klinčke. 
Delavci so se zbirali na raznih mestih, zlasti 
v delavskem domu, odkoder so v velikih 
skupinah odhajali proti Montebellu. Na trgu 
sena so se zbirali; okoli desete ure je bilo 
tam okrog 10.000 ljudi. Tu sta se vršila 
dva shoda; bolje rekoč je bil to en ogromen 
shod, le da se je govorilo na dveh mestih, 
na enem slovensko, na drugem italijansko.

Slovensko je poročal sodrug Etbin Kri-
stan iz Ljubljane. Dobro znamenje za na-
predek slovenske organizacije v Trstu, je to, 
da je bilo okrog tega govorniškega mesta 
zbranih na tisoče ljudi, ki so pazno in z 
živim zanimanjem sledili izvajanju govornika. 
Mogočno je donel njegov glas po velikanskem

In tam je res sedel kaplan poleg hlapca 
med prosto sodrgo. A kako prijetno je bilo 
tam! Dninarji, kmetje, hlapci, celo potujoč 
rokodelski pomočnik so se zbrali okoli popa, 
pa so ga skoraj pobožno poslušali. O čem je 
pač govoril? Gotovo o politiki? — Ne, 
razkladal jim je lepoto gorovja in pripove-
doval jim je, kako je zadnjič splezal na hrib.

Že pred eno uro je natakarica ugasnila 
luči v posebni sobi, zunaj v gostilniški izbi 
pa je še sedela vesela družba okrog tujega 
kaplana, ki ni imel niti pojma, kako je 
danes skalil mir mesteca.

Davno že je spal potujoči rokodelski 
pomočnik, ki mu je kaplan plačal dva vrčka 
piva, zunaj na slami v hlevu. Hercog pa 
je v mrzli tujini še vedno pričakoval spanca, 
ki oblaži bolečine. Dalje prih.

trgu in temperamentne besede so izzivale 
glasno odobravanje poslušalcev. Govornik je 
na kratko naglasil pomen prvega majnika in 
zahteve, za katere delavstvo ta dan demon-
strira; potem pa je razmotrival politično si-
tuacijo in izglede splošne in enake volilne 
pravice, kateri je prvi majnik leto» v prvi 
vrsti posvečen. Naglašal je, da ima volilna 
reforma izven delavstva prav malo odkrito-
srčnih prijateljev ie da je njeno uresničenje 
samo tedaj gotova stvar, ako sloni volilna 
reforma na volji in moči delavstva. Tudi 
taki, ki so v času volilno-pravnega boja hli-
nili največje navdušenje za splošno in enako 
volilno pravico, niso pozneje, ko je postalo 
vprašanje aktualno in kritično, genili niti z 
mezincem. V sedanjih časih, ko stopajo vsa 
vprašanja v ozadje za velikanskim pomenom 
volilne reforme, ima «Edinost» kilometrične 
konfuzne, vsa dejstva na glavo nastavljajoče 
dopise iz Prage in iz Rusije, za volilno re-
formo pa nima prostora. Slovenski klerikalci 
hočejo samo nabasati kolikor mogoče več 
mandatov v svojo bisago, liberalci pa še danes 
ne vedo prav, kakšno stališče naj bi zavzeli 
napram volilni pravici. Razume se, da se je 
govornik spomnil tudi na Rusijo in ostro je 
ožigosal počenjanje slovenskih kapitalistov, 
ki nanašajo slovenskemu narodu sramoto, da 
posredujejo posojilo krvavemu carju za mo-
ritev ruskega naroda. — Razpoloženje na 
shodu je jasno pričalo, da so v Trstu tudi 
slovenski delavci pripravljeni na vse. Ge bi 
prišla volilna pravica v nevarnost, je treba 
tukaj samo enega migljeja in vname se boj, 
o kakršnem se sovražnikom niti ne sanja.

V enakem smislu je govoril na tribuni 
italijanskega odseka sodrug Pittoni.

Potem sta se zlila oba shoda v enega. 
Govorila je ruska sodruginja dr. Balaba-
nova. Temeljito izobražena žena, izvrstna 
govornica, doseže s svojo enostavno retoriko 
velikansk uspeh. Kar se more reči o pomenu 
prvega majnika, o vsebini njegovih demon-
stracij, je povedala, pa vse na svoj način, 
živo, slikovito, tako kakor da posega poslu-
šalcem naravnost v duše. Ko je govorila o 
Spiridonovi, o ruski mučenici, v kateri je 
takorekoč vse ruško ženstvo poosebljeno, je 
bilo težko, premagovati solze. Njen govor je 
bil najmočnejši moment letošnje majske slav-
nosti v Trstu.

Za besedo se je oglasil tudi neki policist, 
ki je opisal, kako se preparira te uniformi-
rane proletarce za njih službo proti ljudstvu.

Svobodo govora je izrabljalo par mla-
deničev, ki se imenujejo «anarhiste», a nimajo 
pojma o anarhizmu in o anarhiji. Na košček 
papirja si napišejo nekoliko «šlagerjev» in z 
njih pomočjo «drže govor». Odgovarjal jim 
ni nihče, ker ni bilo potrebno. Sami niso 
čutili, da je bil njih nastop ravno na ta dan 
neumesten in da so samo zavlačili shod.

Po končanem zborovanju so odšli ude-
leženci z rdečo zastavo na čelu v mesto, po 
akvedotu in korzu na veliki trg in tam se je 
sprevod razšel. Izletna «lovca» je bil zaradi sla-
bega vremena prenesen na prihodnjo nedeljo. 
Zvečer je bila veselica s petjem in glasbo v 
delavskem domu.

Gorica. Praznovanje prvega majnika je 
bilo tukaj impozantno. Dopoldanskega shoda 
se je udeležilo 1000 ljudi. Govorila sta so- 
druga Tun tar in Milost.

Nabrežina. Prvi majnik je pokazal, da 
so mahinacije nasprotnikov, ki bi radi raz-
dvojili delavstvo, v Nabrežini brezuspešne. 
Praznovanje je bilo tukaj splošno. Udeležba 
na shodu, ki se je vršil pri Sv. Križu, in pri 
sprevodu je bila ogromna. Sprevod sta sprem-
ljali godbi iz Sv. Križa in iz Proseka. Na 
shodu je govoril slovensko sodrug Kopač, 
italijansko pa sodrug S rab er. Oba govor-
nika sta se pečala glavno z volilno pravico; 
shod je izrekel, da so delavci v Nabrežini 
pripravljeni na vsak boj za volilno pravico. 
Popoldan je bila velika veselica v Sv. Križu 
in sicer zato, ker so Nabrežinski veljaki od-
rekli svojo godbo.
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majnika je pokazalo, da napreduje delavstvo 
tudi v Ljubljani kljub fizičnim in moralnim 
zaprekam, katerih je tukaj zlasti mnogo. 
Shod, ki je bil ob deseti uri dopoldan v ka-
zinskem steklenem salonu, je bil tako dobro 
obiskan, da sploh ni bilo več prostora. A ne 
le obiskan, bil je tudi animiran in je pokazal, 
da je v Ljubljani vendar nekoliko stotin de-
lavcev, ki se resno in živo zanimajo za javne 
zadeve in za socialni razvoj. Na shodu je 
poročal sodrug K or del ič, ki je prav dobro 
očrtal politični položaj in zakulisno rogovi-
ljenje sovražnikov volilne reforme. Govoreč 
o demisiji barona Gautscha je omenil, da 
se delavstvu na noben način ne poljubi, mirno 
prenašati zavlačevanje volilne reforme, temveč 
je pripravljeno na vse in če bode treba, na-
stopiti tudi v politično stavko. Burno pri-
trjevanje je pokazalo, da je to resna volja 
delavstva. V enakem smislu so govorili še 
sodrugi Avbelj, Schauer in Praček. V 
zaključnem govoru se je Kordelič spomi-
njal tudi stavkujočili delavcev Koslerjeve tvrdke, 
katerim je zagotavljal solidarnost ostalega de-
lavstva ter je omenil, da se bode s Kosler- 
jevirn pivom odločno obračunalo, ako ne 
pride tvrdka kmalu k pameti. — Po shodu 
so delavci odkorakali v izprevodu po mestnih 
ulicah in potem pred Koslerjevo pivovarno, 
kjer so glasno demonstrirali proti brezobzir-
nosti tvrdke in proti brutalnosti raznih javnih 
in napol javnih organov, ki so zastražili pi-
vovarno. kakor da stoje direktno v službi 
tvrdke. — Popoldne je bila v restavraciji 
pri «Levu» ljudska veselica. Tudi tukaj je 
bila udeležba velika, a zaradi slabega vremena 
se je morala veselica izvršiti v salonu. Z 
godbo so se izmenjavale druge zabave. Lepi 
uspeh praznovanja pa naj vzpodbudi ljub-
ljanske delavce, da se še čvrsteje organizi-
rajo in da se poprimejo z vso vnemo agita-
cije, dokler ne bode zadnji slovenski proletarec 
v naših vrstah.

Na vseh shodih dne 1. majnika je bila 
sprejeta sledeča resolucija:

«Prvi maj praznujoči delavci in delavke, 
zbrani na shodu, slovesno izražajo svojo so-
lidarnost z razredno zavednim proletariatom 
vseh narodnosti, ki je edin v boju zoper 
ljudstva uničujoči kapitalizem, zoper nasilstvo 
militarizma in proti kulturi sovražnemu du-
ševnemu suženjstvu. Delavstvo zahteva znova 
zadostno delavsko varstvo in uresničenje 
osemurnega delavnika ter popolnitev delav-
skega zavarovanja z zadostno preskrbo za 
starost in onemoglost. Odločno je ta naj-
nujnejši pogoj za obran ek in izboljšanje živ-
ljenja delavskega ljudstva z nepopustno poli-
tično agitacijo in s povečanjem in z utrditvijo 
strokovne organizacije pospeševati, in tako 
pripravljati osvoboditev delavskega razreda 
iz kapitalističnega jarma.

Posebno pa zahteva delavstvo danes 
odločno in slovesno, da se vendar izvede 
volilna reforma, splošna enaka in direktna 
volilna pravica. Pozdravlja vladno predlogo 
glede volilne pravice, dasi ne ustreza vsem 
opravičenim zahtevam delavstva, kot načelno 
priznanje enake pravice, kot izpolnitev naj-
višje potrebe za narode in državo.

Z ozirom na sovražne spletke in zabita, 
iz najnižje klikovske sebičnosti ter najnižje 
osebne častihlepnosti izvirajoča nasprotovanja 
posameznih skupin v privilegijskem parla-
mentu proti uresničenju ljudske pravice, po- 
zivlje delavstvo vlado volilne retorme, da se 
naj ne vda zapovedi najfrivolnejših izkori-
ščevalcev države in ljudstva.

Delavstvo resno opominja zastopnike me-
ščanskih strank, ki so sicer pozno prišli do 
prepričanja, da je splošna in enaka volilna 
pravica potrebna in neizogibna, da v resnem 
trenutku zavratnih in predrznih namer so-
vražnikov volilne pravice ne upoštevajo, nego 
z odločnostjo izvedo to, kar ne odobrava le 
delavstvo, nego kar ljudstvo sploh priznava 
kot zahtevo pravice in kot nujno potrebo.

Delavstvo svari poslance s posebnim 
povdarkom pred tem, da ne bi s slabotno
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omahljivostjo nalagali narodom novega, ne-
izogibnega, glede teka in posledic nedogled- 
nega boja, ki je sicer tudi popolnoma nepo-
treben.

Delavstvo samo se pa zaobljublja danes 
ob slovesni uri, da se bo bojevalo -za volilno 
pravico, ne da bi omahovalo, do skrajnosti; 
da se ne bo dalo goljufati za svojo dobro 
in sveto pravico, pa naj pride kar hoče. Ako 
bi imela prevelika predrznost bogatašev ovi-
rati to, kar je zavedna volja narodov in 
krone, bo delavstvo hrabro pričelo boj proti 
nesramnemu atentatu, da reši pred njim bo-
dočnost in državo, ter ga bode izvojevalo 
do konca. Delavstvo se ne ustraši niti splošne 
stavke, ako jo zaupniki sklenejo, pa naj ima 
kakršnekoli konsekvence. Delavstvo ne mara 
več gledati, kako ovira voljo splošnega ljud-
stva trma neznatne manjšine; ni voljno Yeč 
pustiti si jemati po naivnosti in sebičnosti 
privilegiranih slojev svoje bodočnosti in naj-
potrebnejših pogojev za svoj razvoj.

Odgovornost za velike žrtve, ki bi jih 
povzročil tak boj, morali bodo oni prevzeti, 
ki so ga s svojo zločinsko sebičnostjo povzro-
čili, pa tudi oni, ki ga zaradi svoje bojazlji-
vosti in slabosti niso preprečili.

Delavstvo vseh narodov' v Avstriji se 
zaveda, kaj mu predpisujeta čast in dolžnost, 
ako se hoče ohraniti, ter izjavlja danes glasno 
in slovesno, da čaka znamenja, ki ga pokliče 
v odločilni boj za splošno, enako in direktno 
volilno pravico.»

Pulj. Dopoldan so se zbrali delavci v 
parku pri rimskem slavoloku, kjer je bil 
javen koncert. Potem so ob 10. uri odkora-
kali v sprevodu po mestu na Verdijev trg, 
kjer je bil javen shod. Govorilo se je itali-
jansko, slovensko in nemško. Besedo je dobil 
tudi «anarhist» Longar, kateremu je odgo-
varjal predsednik shoda sodrug Lirussi. 
Hotel je govoriti še anarhist Dessanti, a ker 
so bili govorniki že prej določeni in je že 
prvi anarhist dobil besedo le po dobroti, je 
predsednik zaključil shod. Od 12. ure napre j, 
so bile vse prodajalnice zaprte. Popoldan so 
praznovali tudi vsi delavci iz arzenala.

Celje. Tukaj je bil dopoldan shod pri 
«zelenem travniku», na katerem je govoril 
sodrug Vidmar. Potem je bil sprevod po 
mestu. Popoldan je bila veselica.

Labinj. Manifestačnega»shoda se je ude-
ležilo nad 1000 rudarjev in delavcev. Govoril 
je sodrug Laza rini italijansko in sodrug 
Gorišek slovensko. Shod je poslal brzojaven 
pozdrav tržaškim scclrugom. Potem je bil 
velik sprevod.

Zagorje ob Savi. Prvi majnik je nad 
vse pričakovanje vrlo vspel. V rudniku kakor 
v steklarni je vse delo počivalo. Zjutraj je 
bil sprevod, katerega se je udeležilo okoli 
500 ljudi, ob 9. uri dopoldan se je vršil javen 
ljudski shod na vrtu g. M. Weinbergerja, na 
katerem se je soglasno sprejela znana reso-
lucija, popoldan se je istotam vršila veselica, 
katera je bila tudi jako dobro obiskana.

Trbovlje. Tukaj je delo deloma poči-
valo. Vsled spletkarij pazniškega društva je 
podjetje nasprotovalo praznovanju in tako je 
bil splošen počitek nemogoč. Vendar je bilo 
praznovanje dostojno, zlasti udeležba na 
shodu je bila velika. Poročal je sodrug 
To kan iz Ljubljane. Tudi v Hrastniku se 
je praznovalo in tudi tukaj je govoril na 
shodu sodrug Tokan.

Idrija. Tako svečano še idrijski prole-
tarec nikoli ni praznoval prvega maja kot 
letos kljub dosti neugodnemu vremenu. Delo 
je popolnoma počivalo. V rudniku, v tovarni 
za cinober, v žgalnici ter v zbiralnici rude 
so delali le neobhodno potrebno delo. Od 
1200 delavcev jih je 1160 praznovalo. S tem 
činom je pokazalo idrijsko delavstvo svojo 
trdno solidarnost. Zjutraj prvega maja je bil 
obhod mesta z godbo. Ob devetih pa se je 
začel javni ljudski shod z dnevnim redom: 
Prvi maj in splošna ter enaka volilna pra-
vica. Poročal je sodr. A. Kristan. Resolu-
cija je bila enoglasno z glasnim pritrjevanjem 
sprejeta, Shod je bil tako obilno obiskan, 

da že dolgo na pomnimo take udeležbe. Ob 
eni so manifestanti priredili demonstrativni 
obhod mesta z godbo ter potem izlet v Id-
rijski log, kjer se je na posestvu Podrotea 
(last obč. kons. društva) vršila zelo animirana 
zabava na prostem. Ob 6. zvečer so odko-
rakali manifestanti zopet na svoje domove.
— Idrija kakor tudi okolica je imela praz-
nično lice. Vse prebivalstvo je stalo pod 
vtiskom delavske slavnosti. Pohvalno je ome-
niti, da so tudi nekateri privatni obrtniki 
zaprli svoje delavnice ter dali delavcem prosto.
— Klerikalci so agitirali proti praznovanju, 
ali delavstvo se jim je smejalo — kajti prvi 
maj je del a vski praznik!

Spodnja Idrija. Tudi pri nas so vsi ru-
darji praznovali prvi maj tako, kakor se spo-
dobi zavednim delavcem. Korporativno se je 
malone večina udeležila demonstracijskega 
obhoda ter manifestacijskega shoda v Idriji.

Na Dunaju je bilo 1. t. m. dopoldan 25 
velikih shodov, med njimi 8 čeških. Popoldan 
je bil sprevod v Prater, katerega se je ude-
ležilo nad 100.000 delavcev, med njimi razne 
skupine, ki doslej niso praznovale prvega 
majnika. Na vseh shodih je bila sprejeta re-
solucija, ki izreka, *da so delavci pripravljeni 
na splošno stavko za splošno in enako vo-
lilno pravico.

V Pragi se lahko pravi, da je bilo praz-
novanje splošno. Dopoldan je bilo mnogo 
shodov v mestu in v okolici, potem je bil 
impozanten sprevod z zastavami in napisi 
po mestu, popoldan pa veselica na Strelja- 
škem otoku. Na vseh shodih so bile sprejete 
resolucije o volilni reformi.

Na Nižjem Avstrijskem izven Dunaja 
je bilo 32 majskih shodov. Po vseh mestih 
so bile demonstracije za volilno pravico.

Na Češkem je bil praznovan prvi majnik 
po vseh inest:h in industrialnih krajih.

V Avstriji se je izvršilo praznovanje 
povsod dostojno in mirno in je imelo glavno 
značaj manifestacije za volilno pravico.

Na Francoskem so pričakovali prvi 
majnik letos z veliko napetostjo in filistrskim 
strahom. Napoved boja za osemurni delavnik 
je povzročila cele romane; fantazijo plaš- 
ljivcev je povečal še štrajk v severnofrancoskem 
rudniškem revirju in da dobe živci za mir 
in red trepetajočih špisarjev še več povoda 
za razburjanje, je vlada «odkrila» — anar- 
histično-klerikalno zaroto! Med francoskimi 
reakcionarci je vedno nekoliko prenapetih 
glav, ki sanjarijo o porazu republike, o re-
stavraciji monarhije, sploh o «štatstrajhu». 
Ali vlada je dobro vedela, da je norost, mi-
sliti na zvezo kakršnihkoli revolucionarjev s 
temi konfuznimi nazadnjaki in hišne preis-
kave, s katerimi je hotela najti materiala, da 
bi dokazala grozno zaroto, zapiranje delavcev 
in ostali progoni so imeli samo namen, od-
vrniti pozornost buržoazije od njenih lastnih 
grehov. Najbrže pa je hotela tudi dokazati 
svojo moč s tem, da je «panala» strahove, 
katerih ni bilo. Vsekakor je ta komedija na-
vdala filistre z groznim strahom in bil je ve- 
likansk trepet pred prvim majnikom. Izvršilo 
pa se je praznovanje, izvzemši nekoliko ran- 
kontrov, ki jih je povzročilo nerodno voja-
štvo , popolnoma mirno. Pač pa je prišel 
humor do nepričakovane veljave. Na vseh 
oglih so namreč ležale sardinske škatljice in 
druge, bombam in petardam podobne reči 
in javni vozovi so komaj zvozili vse te «ne-
varne» predmete na policijo. Sicer se je zgo-
dilo nekoliko zanimivih slučajev. Na dan 
pred prvim majnikom je prišel neki poročnik 
v uniformi na delavsko borzo ter je v daljšem 
govoru izpovedal, da je socialist. Republikanska 
policija se je tako ustrašila, da ga je takoj 
aretirala.

Shodi.
Železničarski shodi z dnevnim redom: 

«Zadnji uspehi železničarjev in njih organi-
zacija» bodo v sledečih mestih; Dne 12. in 
13. majnika na Jesenicah; 16. v Ljub-
ljani; 17. v Rakeku; 18. v Postojni; 



19. v Št. Petru na Krasu;'23. v Goi ici, 
24. v Ko rminu in v Gradiški; 27. v 
Bertskih pri Miljah. Na teh shodih poroča 
sodrug Kopač iz Trsta.

Domače stvari.
Preselitev upravništva. Cenjenim na-

ročnikom, organizacijam i. t. d. naznanjamo, 
da se je upravništvo preselilo iz Židovskih v 
Frančiškanske ulice štev. 8, 1. nadstropje. 
Tja naj se torej adresira vse pošiljatve, ki se 
tičejo upravništva.

Pritožba tržaške občine na državno so-
dišče, ker je vlada mestu odvzela poslovanje 
v prenešencm delokrogu, je bila zavrnjena. 
Utemeljitev te odločbe se glasi: Državno so-
dišče je samo kompetentno razsoditi, ali je 
oškodovana kakšna ustavno zajamčena poli-
tična pravica, ne pa, kakor pritožba trdi, 
kakšna postava.

Predavanja v Trstu. Društvo «Ljudski 
oder» v Trstu je priredilo zadnji čas ciklus 
predavanj, ki so se izvršila z dobrim uspe-
hom. Predaval je sodrug Etbin Kristan pred-
pretekli petek o «Pokristjanjenju Slovencev», 
v soboto o predmetu «Jugoslovanstvo in so-
cializem», v pondeljek pa o «Revoluciji v 
zgodovini človeštva». Prostor nam ne do-
pušča, da bi reproducirali vsaj glavne po-
datke in najvažnejše misli teh zanimivih pre-
davanj, tako prilagodenih razumevanju na-
šega ljudstva, da je bil uspeh vsak večer 
popoln. S prvim predavanjem je govornik 
na temelju zgodovinskih podatkov dokazal, 
da je bilo pokrščevanje Slovencev identično 
z germaniziranjem in s potlačevanjem slo-
venskega življa iz tistih krajev, v katerih je 
stanoval po svoji naselitvi in da je ta način 
pokristjanjevanja ne le uničil samostalnost 
Slovencev, temveč tudi vse pogoje za poz-
nejšo pridobitev samostalnosti in svobode. V 
narodnem in v socialnem oziru ni prineslo 
krščanstvo Slovencem nič dobrega, pač pa 
jim je vzelo marsikaj zdravega in krepkega, 
kar so imeli, preden so sprejeli takrat že ko- 
rumpirano krščanstvo. V drugem predavanju 
je razmotrival odnošaje jugoslovanstva napram 
socializmu od časov zadružnega življenja do 
nove dobe, ter je izvajal, da so Jugoslovani 
zlasti pozvani za nositelje socializma, ki ni 
zanje samo prevažen z ozirom na proletarski 
značaj jugoslovanskih plemen, temveč je tudi 
najmočnejša opora za njih združitev in za 
zavarovanje njih obstanka in razvoja v bo-
dočnosti. V tretjem predavanju je pa anali-
ziral bivstvo revolucije, njeno potrebo in njen 
pomen za razvoj človeštva in pa razvoj nje-
nega lastnega značaja. S kritičnega stališča 
je primerjal razne markantne revolucije, njih 
povod, izbruh, pretek in konec in je razkril 
klice reakcij, protirevolucij in novih revolucij, 
ki so skrite v revolucijskih zmagah in porazih. 
Končno se je pečal s socialno revolucijo na-
šega časa; v širokih potezah je očrtal raz-
mere, ki jo nujno porajajo in je raztolmačil, 
zakaj mora biti nositelj te največje in naj-
novejše revolucije proletariat, kakšna so nje-
gova bojna sredstva in kakšen je pomen 
socialne revolucije, ki pač ne more narediti 
konca revoluciji sploh, tej večni prikazni člo-
veškega življenja, vendar pa vstvari z novimi 
razmerami popolnoma nova tla za bodoče, v 
svojem značaju čisto nove revolucije. Poslu- 
šateljstvo je pokazalo na vseh predavanjih 
živo zanimanje za dotične predmete. Le slo-
venska buržoazija je zopet pokazala, da ji je 
vsako krokanje važnejše, kakor pa duševna 
vzpodbuja in intelektualno delo.

Ljubljanski časopisi imajo čudno ma-
niro, katere se ne morejo odvaditi. Ker ho-
čejo dajati svojim čitateljem to, kar jih naj-
bolj interesira, namreč kaj je po mestu novega, 
objavljajo redno policijske vesti o dogodkih, 
ki navadno ne zanimajo nobenega resnega 
človeka. To je lov za senzacijami v malem. 
Ako je imel navaden človek opravka z re-
darjem, tedaj pride njegovo ime v list; če 
pa je tak človek, ki figurira vsled kakšnega 
«velevažnega» dogodka v policijskem raportu, 

slučajno Hrvat, tedaj mora bili to vestno za-
beleženo. Vsak hip se lahko čita: «Stepel 
se je Hrvat N. s Hrvatom M. i. t. d. — «iz-
maknil je Hrvat A. krčmarju B.» i. t. d. Ne 
zdi še nam, da bi bila narodnost v takih 
slučajih posebno zanimiva, pač pa postavlja 
ta navada, ki izvira morda samo iz policijske 
narodnosti, slovensko - lirvatsko pobratimstvo 
naših narodnjakov v čudno luč. Menda bi 
v redakcijah vendar lahko malo redigirali 
take interesantne vesti.

Društvene vesti.
Ljubljanska podružnica lesnih delavcev 

ima od 3. majnika svoj društveni lokal v Kro-
jaških ulicah 5, I. nadstropje. Tam se izpla-
čuje tudi potovalno podporo, in sicer ob ne-
deljah od J/s 19. do 7a 12. ure dopoldan, ob 
delavnikih pa vsaki dan od 6. do 7. ure 
zvečer.

Strokovni pregled.
Klošarji, pozor! Pri tvrdkah Favetti, 

Podberšič in Furlani v Gorici je stavka. 
Delavci s kamnom naj torej tam ne spreje-
majo dela.

Mizarji, pozor! V Celju so mizarski 
delavci predložili podjetnikom zahteve. Mi-
zarji naj ne sprejemajo dela v Celju.

Socialni pregled.
Stavka pri Kozlerju.

Plačilni boj v Kozlerjevi pivovarni v 
Ljubljani, o katerem smo že zadnjič poročali, 
traja dalje in zdi se, da sploh ne bode kmalu 
končan. Gospoda Kozler očitno nista prav 
na jasnem glede situacije, kajti drugače ni 
mogoče razlagati naravnost trmastega sta-
lišča, na katero se je postavila tvrdka. Pla-
čilne in delavne razmere v pivovarni so take, 
da morata pač tudi gospoda Kozler priznati 
potrebo izboljšanja in bi morala razumeli, da 
bi bilo dovoljenje malenkostnih koncesij, ki 
jih zahtevajo delavci, vsekakor cenejše, kakor 
nadaljevanje boja do skrajnosti. Ravnanje 
podjetništva v tej aferi pač ni kavalirsko. 
Gospod Kozler izjavlja najprvo, da hoče ob-
ravnavati. Ko pride zastopnik delavske zveze, 
se izgovarja, da obravnava samo s «svojimi» 
delavci; ko pridejo zaupniki iz pivovarne, 
zahteva, naj se mu pošlje njegove zaup-
nike; ko se mu naredi tudi v tem oziru 
koncesijo, pravi, da je pripravljen, dovoliti 
neke priboljške, noče pa povedati jasno, 
kakšne in noče pismeno izročiti svojih kon-
cesij. Kaj pomeni to? Gospod Kozler, ne-
dvomno zapeljan od «Brauherren -Verbanda», 
hoče razdvojiti delavce, nekatere posameznike 
protežirati, najslabše plačanim ničesar ne do-
voliti, nekatere pometati na cesto in na ta 
način zasejati razdor med delavstvo, ne misleč, 
da bi bile take razmere, ako bi mu se res 
posrečil namen, tudi delu v pivovarni skrajno 
škodljive. Tvrdka bi se bila lahko prepričala, 
da ne opravi ničesar s stavkokazi. Saj jih 
je gospod Kozler celo sam iskal, pa jih ni 
dobil. Mar misli, da se bode solidarnost 
delavstva stajala kakor sneg spomladi? Do-
sedanji tek stavke pokazuje vendar, da je ta 
račun napačen.

Delavstvo je bilo potrpežljivo in ni ho-
telo goniti stvari do skrajnosti. Gospoda 
Kozler bi bila prav lahko dosegla sporazurn- 
ljenje; samo nekaj dobre volje in odkrito-
srčnosti bi bilo treba. Ali taktika podjet-
ništva prisili delavstvo, da se posluži tudi 
druge, radikalnejše taktike. Tvrdka je izku-
sila, preparirati javnost z noticami v časo-
pisih, ld niso bile primerne situaciji. Z ozi-
rom na to in na absolutno nepopustljivost 
bodo morali tudi štrajkujoči delavci stopiti 
v javnost in razložiti razmere, kar gospodoma 
Kozler pač ne bode prijetno. Delavstvo se 
ni hotelo poslužiti tega sredstva, dokler je 
imelo količkaj upanja na uvidevnost tvrdke. 
Sedaj bode pač moralo nastopiti to pot in 
sicer energično.

V ta namen bode v soboto, 12. t. m. 
ob polsedmih zvečer javen ljudski shod v 
puntigamski pivnici» (bivši «Katoliški dom») 
in od° sklepov tega shoda je odvisno nadaljno 
postopanje. Vse sodruge vabimo, naj pridno 
agitirajo za obilno udeležbo na tem shodu.

Tudi pri tej priložnosti se pokazuje za-
vratni značaj klerikalnih «delavskih prijate-
ljev». Kjer more ta kompanija škodovati 
delavstvu, mu škoduje. «Slovenec» je obja-
vil pretečeni teden pod naslovom «Socialno- 
demokraška fehtarija» infamno zlagano no-
tico, ki je imela edini namen, diskreditirati 
stavkujoče delavstvo. Ne maramo se spuščati 
v posameznosti te zavratne beleške, pojasniti 
hočemo samo jedro zadeve. Kozlerjevi de-
lavci, odnosno socialni demokralje niso sploh 
nikjer fehtali, pač pa so klerikalci izvedli 
grd manever;

V ponedeljek, dne 30. aprila sta namreč 
prišla k «levu» dva klerikalca ter sta pro-
sila zaupniški odbor stavkarjev pojasnil. 
Vprašala sta, če potrebujejo stavkarji pod-
pore. Na naravno 'pritrdilo sta zaupnika na-
svetovala, naj se vpošlje predsedniku «pod-
pornega društva delavk in delavcev c. kr. 
tob. tov.» Alojziju Catarju prošnjo za de-
narno podporo, kateri naj se priloži tudi po- 
biralno polo. Zaupnik, Vinko Orešnik, ne 
poznavši razmer in nič hudega ne sluteč, 
je to storil. Člani «strok, zveze tob. del.» 
in profesijonisti so bili že 28. aprila daro-
vali 14'64 K in se je sklenilo, še nadalje 
pobirati. V četrtek, 3. maja so imeli za-
upniki podpornega društva v «Unionu» shod 
po § 2, na katerem se je samolastno dogo-
vorilo, da se drugih ne sme pustiti pobirati, 
kakor člane podpor, društva. V soboto do-
poldan je delavka nekega oddelka naprosila 
prejemalke, da bi pobirala za stavkujoče, 
kar so te tudi obljubile in je nabrala kakih 
8 kron. Ko pa so klerikalne zaupnice izve-
dele za to, so povzročile tak hrup, da je bilo 
nadaljno nabiranje nemogoče. Med tem, ko 
je dotična delavka za trenotek zapustila od-
delek, nahujskale so klerikalne zaupnice one 
delavke, ki so kaj darovale, naj zahtevajo 
denar nazaj, češ, mi in ne soc. dem. bomo 
denar odnesli stavkujočim. Delavke so na to 
res, izvzemši nekatere, zahtevale denar 
nazaj. Vzlic temu pa so člani strokovne 
zveze, četudi jih je le 300, nabrali 8'95 K 
torej skupno 23'58 K. Med tem je izšla v 
«Slovencu» omenjena notica: V nedeljo dop. 
(6. maja) prineseta Alojzij Gatar in Ivan 
Žnidaršič k «levu» denar, nabran med člani 
društva, ki broji 1800 članov — 1850 K, 
ki so ga pa stavkarji vsled infamne notice 
zavrnili. Role se nikamor ni razposlalo in je 
podporno društvo edino, ki jo je dobilo in 
vendar je Čatar trdil, da ne ve, kako je 
prišel napad v «Slovenca». Ali je bil torej v 
klerikalnem uredništvu sveti duh?

Taka je stvar in če se vzame v poštev, 
da je nabrala strokovna zveza, ki ima samo 
300 članov, 23 K 58 v., podporno društvo 
pa s svojimi 1800 člani 18 K 50 v., tedaj 
je klerikalna baharija pač že sama po sebi 
neumestna. Poleg baharije pa so hoteli kle-
rikalci pripeljati zaušnico delavcem ravno, ko 
so v boju. Ali cilja niso zadeli. Dosegli so 
le toliko, da je zopet nekoliko delavcev iz- 
poznalo njih jezuitizem in njih protidelavski 
značaj. Ali delavcev tudi ta pomoč, ki jo 
dajejo klerikalci podjetništvu, ne bode ustra-
šila, kajti da v svojem boju ne smejo raču-
nati na te patentirane kristjane, so vedeli že, 
ko so začeli boj.

Listnica uredništva.
Trst in drugi dopisniki! Prosimo potrp-

ljenja. Uiedništvo ustreže, kolikor je le mogoče, ali 
pomanjkanje prostora je tako občutljivo, da se z naj-
boljšo voljo ne more objavljati vsega, kar bi uredništvo 
samo rado, pa mora mnogo stvari zaostati.

Listnica upravništva.
Cenjenim naročnikom se naznanja, da se list od-

pošilja vedno pravočasno. Kdor ga ne dobi pravočasno, 
naj se informira pri svojem poštnem uradu ter naj 
reklamira. Prosimo pa tudi, naj se vsako preselitev, 
oziroma izprememho naslova takoj naznani upravništvu.



Politični odsevi. __
^Krščanski socialci niso zadovoljni z 

imenovanjem kneza Hohenlohe. Pravijo, da 
je preveč — socialnodemokratičen.. Namesto 
«sodruga» Hohenloha bi _ jim bil seveda 
ljubši kak Lichtenstein ali morda Lueger. 
No socialisti niso domišljavi pa ne verujejo, 
da bi Avstrija jemala ministre že iz njih 
vrst Pač pa prodira v gotovih krogih morda 
vendar izpoznanje, da Avstrija ne more ži-
veti z vladami, ki bi ponižno služile — Rimu. 
Tako rdeč knez Hohenlohe še ni, kakor ga 
slikajo klerikalci in radikalnih reform kakor 
na Francoskem tudi od njegovega mini-
strstva ni pričakovati; vendar pa je upati, 
da se bode nekoliko uprl brezmejnim aspi-
racijam klerikalcev in to bi bilo za ubogo 
.Avstrijo prav zdravo. Sicer pa je sedaj 
edino veliko vprašanje, ki je nujno, volilna 
reforma in če Hohenlohe to izvrši, je storil 
svojo nalogo. Potem bodemo govorili dalje.

Na Ogrskem stoje v ospredju vsega za-
nimanja državnozborske volitve. Že sedaj je 
gotovo, da bode imela Košutova stranka 
v bodoči zbornici absolutno večino. Doslej 
je izvršenih 324 volitev. Izvoljenih je 198 
Košutjancev, 21 udov klerikalne «ljudske» 
stranke, 58 konstitucionalne stranke, 1 Ban- 
ifvjeve «nove stranke», 1 narodni «socialist», 

-5 Sasov, 4 Srbi, 11 Rumunov, 6 Slovakov, 
*5 kandidatov izven strank. Treba bode 12 

ožjih volitev, dve volitvi pa ste neveljavni. 
Košutova stranka je doslej pridobila 47 
mandatov in je dva izgubila, konstitucionalna 
pridobi 27 in izgubi dva, nemadjarske na-
rodnosti pridobe 16 in izgube 1. Pridobitve 
gredo večinoma na račun nekdaj tako mo-
gočne liberalne stranke. Zmaga Košutove 
stranke je sicer značilna, ali prevelikega 
pomena nima, kajti državne potrebe mora 
nova večina dovoliti, ker se je vlada zave-
zala, potem pa ima zbornica itak rešiti samo 
volilno reformo in oditi domov. Nova zbor-
nica pa bode izvoljena že na podlagi splošne 
-volilne pravice.

Ogrske volitve tudi v času slavne koa-
licije ne izgube svojega starega značaja. Ge 
ne bi tekla kri, ne bi bile take volitve kom-
pletne. Tudi pri zadnjih volitvah jo bilo 
mnogo rabuk, med katerimi so bile nekatere 
zelo resne. Tako je nastal v Amaču, v kra- 
sovskem okraju pretep, pri katerem so bile 
tri osebe ubite, mnogo pa jih je ranjenih.

Srbska kriza je «rešena» s tem, da so 
stari radikalci poklicani na vlado. Pašič, ki 
je določen za novega ministrskega predsed-
nika, je imel že velik križ. Vsi častniki, ka-
terim je ponujal vojno ministrstvo, so od-
klonili njegov poziv. Končno se mu je po-
srečilo, da je sestavil svoj kabinet tako: 
Pašič predsedstvo, zunanje zadeve in pro-
vizorično javna dela; Protič notranje za- 

' deve; P a č u finance; general P u t n i k, vojno; 
.Andra Nikolič pouk in bogočastje; Vesnič 
pravosodje; Kosta Stojanovič narodno 
gospodarstvo. Skupščina bode te dni razpu-
ščena; volitve bodo razpisane za 24. junija 
nova skupščina pa bode sklicana na 8. julija.

Socialistični poslanec Ferri je bil pred 
dobrim letom v Italiji obsojen zaradi raznih 
napadov na italijansko mornarsko upravo, 
kateri je očital zapravljanje državnega de-
narja, protekcijo slabih liferantov in pod-
kupljivost. Ž njim obenem je bil obsojen tudi 
odgovorni urednik glavnega glasila italijanske 
socialistične stranke «Avanti». Sedaj se je 
pokazalo, da so bili Ferrijevi napadi opra-
vičeni in vlada sama se je morala prepričati 
o tem. Zaradi tega vprašuje list «Vita», ali 
je dopuščeno, vzdržati obsodbo Ferrija. 
Misli se, da bode vlada popravila ta ju-
stični greh.

Nemčija je velika država. In vojsko 
ima, na katero je ponosna do blaznosti. A 
ta mogočna velevlast se trese po vseh udih, 
čim pride v Berlin le kak študent iz — Ru-
sije. Socialno-demokratični poslanec Bebel 
je pretečeni teden v nemški državni zbornici 
-azkril razmere, za katere mora biti oficielno

Skim ° re-3nično sram- strahu pred krv- 
z npmetCarjem lZgania nemška Policija Ruse 
niimin^3 ozemlja, ne da bi mogla navesti 
dami ,i&e uzroke. Dosti je, da je dotičnik 
i , ,1Z Rusije, pa je že «nadležen tujec».

.. Pa je z akti tndi dokazal, da izkuša 
p lcija navesti Ruse na izdajalska dejanja, 

ne ® ^a j*h hoče plačati za tako lopov-
ščino, temveč jim ponuja tudi ponarejene 
dokumente. Zastopnik vlade je odklonil od-
govor na Beblovo interpelacijo s smešnim 
zgovorom, da spada stvar v kompetenco 
^’usije. Ali državni zbor je vendar sklenil, 
debatirati o interpelaciji in čeravno so za-
stopniki vlade zapustili zbornico, so vendar 
slišali ne le od socialno-demokratične strani 
sesede, ki jim bodo dolgo brnele po ušesih.

Ruska konstitucionaluo - demokratična 
stranka, ki pride z največjim številom man-
datov v dumo, je imela v nedeljo v Peter- 
Jurgu svoj kongres, na katerem je bilo so-
glasno sklenjeno sledeče: «Delovanje stranke 
stremi za tem, da se zakonodajnim potom 
reši sledeče temeljne, v programu stranke 
obsežne naloge: Osebna nedotakljivost in ena-
kost vseh državljanov brez razlike narodnosti, 
vere, spola in stanu; državljanska svoboda; 
uvedenje splošne enake in direktne volilne 
pravice s tajnim glasovanjem brez razlike 
spola, za narodno zastopstvo, kakor tudi za 
samoupravne zbore; zakonodajna ureditev 
agrarnega vprašanja; neodvlačno uravnanje 
delavskega vprašanja; zadoščenje opravičenih 
narodnih zahtev. Stranka se hoče potruditi, 
da doseže te cilje, ne da bi se v svojem 
stremljenju ustrašila odkritega preloma z 
vlado. Morala pa bode ravnati tako, da pade 
v slučaju konflikta vsaka napaka in vsaka 
odgovornost na vlado».

Senzacionalen atentat se je primeril 
. zopet v Moskvi. V nedeljo ob 1. uri popol-

dan, ko se je generalni gubernator Dubasov 
vračal iz Uspenskijske katedrale, je eksplo-
dirala bomba pred cerkvenimi vrati, ki je 
Dubasovega ranila na nogi, njegovega adju-
tanta in neko stražo pa ubila. Napadalec, ki 
je baje tudi ubit, je imel častniško uniformo.

Na Ruskem je najvažnejši dogodek 
zadnjih dni odstop grofa Vit tej a. tega pred 
njegovim nastopom od liberalcev cele 
Evrope in Amerike pozdravljanega in slav-
ljenega salonskega» reakcionarca. Kakor vsi 
«kronprinci», je glumil tudi Vitte naprednega 
in modernega moža, dokler ni imel odgo-
vornosti za svoja dejanja, a ko je prišel na 
čelo vladi, je postal najvdanejše orodje re-
akcije in krvave barbarije, protirevolucije 
ne zadenejo njega nič manj, kakor «no-
tranjega» ministra Durnova. Sedaj se na-
znanja, da je justični minister na dolgo-
trajni avdijenci prepričal carja, da je odstop 
Vitteja neizogiben. Vitte je torej žrtev intrig 
in vse njegovo hlapčevanje mu ni nič poma-
galo. Za njegovega naslednika je imenovan 
stari reakcionarec Goremkin.

Druga mirovna konferenca, ki je imela 
biti sklicana letos po leti zopet v Haag in 
zopet na vabilo «mirovnega carja», je pre-
ložena na prihodnje leto. Nekatere velike 
države so mnenja, da obstoje nepremagljive 
zapreke za letošnje zborovanje take konfe-
rence. Tudi nam se zdi nekaj takega, kajti 
Rusija ima sedaj menda važnejše opravke, 
kakor obnovitev komedije, ki sicer ni humo-
ristična, pač pa impertinentna. Da pa kon-
ferenca ne mika držav, ima lahko različne 
uzroke. Morda se boji kakšna velevlast, da 
bi car takoj po mirovni konferenci začel zopet 
vojno s kako državo, kakor izza prvega de-
janja burke. Morda se zdi kakšni vladi tudi 
nedostojno, sodelovati pri taki igri v času, 
ko se preliva na Ruskem več krvi, kakor 
marsikdaj v boju. Vsekakor naj bi car po-
čakal z mirovno glumo vsaj toliko časa, 
dokler traja vojno stanje v njegovi lastni 
državi.

Preobrat na Hrvatskem.
V soboto, 28. aprila, je bil razpuščen 

hrvatski sabor in že od 3. do 5. majnika

so se vršile nove volitve. Vsled temeljite iz- 
pretnetnbe političnega položaja na Ogrskem, 
je postalo neizogibno, apelirati tudi na 
Hrvatskem na narod, ali bolje rekoč na tisti 
mali del naroda, ki ima volilno pravico, 
torej na dvainpol odstotka vsega prebi-
valstva na Hrvatskem in v Slavoniji. Termin 
za volitve je bil nenavadno kratek. Vlada je 
razumela, da veje na Hrvatskem veter, ki ji 
ni nikakor prijeten in zauašala se je na to, 
da v kratkem času opozicija ne bode mogla 

banski 
doseže

mnogo agitirati. Vsekakor so mislili v 
palači in v madjaronskem kazinu, da 
vladna stranka zopet večino, čeravno so ra-
čunali s tem, da bode opozicija močnejša, 
kakor je bila doslej.

«Narodna» stranka je bila nekako v takem 
položaju, kakor nekdaj «liberalna» na 
Ogrskem. Živela je od milosti vlade. Godilo 
pa se ji je bolje zato, ker so skoraj polovico 
volilcev tvorili uradniki, ki so pod kaznijo 
izgube obstanka, morali plesati, kakor je 
žvižgala vlada. Tega se od zgoraj tudi ni 
tajilo. Uradnik, ki bi se bil predrznil, gla-
sovati za opozicionalnega kandidata, je našel 
drugi dan na svoji pisalni mizi dekret, s ka-
terim je bil odpuščen iz službe. Kontrola je 
bila lahka, kajti volitve na Hrvatskem so 
ustmene. Za pritisk na neuradniške volilce 
je bilo tudi dosti sredstev. Tako kakor na 
Hrvatskem, se menda ne voli nikjer na 
svetu. Finte, kateri so se znali posluževati 
veliki župani in okrajni predstojniki, da za-
gotove vladnemu kandidatu zmago, so na-
ravnost neverjetne. Nekdanji veliki župan, 
poznejši hrvatski minister Kovačevič ima še 
dandanes priimek «Piši Junkovič», ki si ga 
je prislužil pri neki volitvi. Če je namreč 
prišel volilec pred komisijo in je imenoval 
ime opozicionalnega kandidata, je koman-
diral Kovačevič zapisnikarju: «Piši Junkovič» 
(tako se je imenoval madjaronski kandidat) ; 
to je šlo toliko časa, dokler ni imel Juu- 
kovič «večino» in tako je bil izvoljen. Bra- 
hialna pomoč pri volitvah je bila na 
Hrvatskem na dnevnem redu, pod pretvezo 
seveda, da je treba varovati mir in red; v 
resnici pa je imelo vojaštvo nalogo, zapreti 
ceste in kdor ni bil zanesljiv vladin volilec, 
ni smel za nobeno ceno skozi kordon. Vse 
kazni nad opozicionalnimi volilci zaradi 
poljske ali gozdne škode, so se izvršile ob 
času volitev. Sploh ja nemogoče, našteti vse 
metode volilnega terorizma. Ali tako se je 
posrečilo Khuen Hedervariju, da si je se-
stavil za desetletje samih mamelukov, med 
katerimi je bilo samo za parado kakih 10, 
12 opozicionalcev. Seveda ta terorizem bi ne 
bil mogoč, ako bi se ne bilo «reformiralo» 
politično življenje še na drug način, n. pr. s 
tem, da se je odpravilo neodvisnost sod-
nikov, poroto, svobodo časopisja i. t. d., in 
če ne bi bilo uradništvo ustrahovano, med 
neodvisnimi volilci pa nešteto podkupljivih 
elementov.

Končno je napočil tudi temu peklen-
skemu zistemu sodni
Ogrskem je seveda močno uplival na javno 
mišljenje na Hrvatskem. Ogrska vlada je 
precej strogo naložila, da morajo imeti 
uradniki v skupnih (hrvatsko - ogrskih) uradih 
(n. pr. pri financi, na pošti i. t. d.) popolno 
svobodo glasovanja. Vse se je oddahnilo in 
— izid hrvatskih volitev je kar presenetil 
vse kroge. Vlada je popolnoma poražena, 
madjaronska stranka decimirana, dosedanja 
opozicija je v večini.

Dobila je hrvatsko-srbska koalicija 32, 
Frankova «čista stranka prava» 18 man-
datov, 4 poslanci stoje izven strank, a so 
opozicionalci, madjaroni so dobili 34 man-
datov. V mnogih okrajih, kjer so zmagali 
vladinovci, pa so že najavljevi protesti proti 
volitvi. Poraz vladne stranke torej popoln. 
Ban Pejačevič in obdelni predstojnik za no-
tranje zadeve Ghavrak sta se že odpeljala v 
Budimpešto in razume se, da odstopita oba- 
Govori se, da bode imenovan nov.ban, ki 
takoj razpusti sabor in razpiše nove volitve. 
Seveda se ne računa, da bi madjaronski.

dan. Pi’eobrat na



strarfca šc enkrat oživela. Khutnov zlstfin 
je mrtev.

Za hrvatsko delavstvo je preobrat zelo 
pomemben. Od nove večine seveda nima 
kdovč česa pričakovati. Frankova «čista 
stranka prava» je zagrizena sovražnica so-
cialne demokracije, zlasti odkar je doživel 
dr. Frank grozen fiasko, ko je hotel vjeti 
socialiste na svoje limanice. Koalicija je se-
stavljena iz zelo različnih elementov; v njej 
je «stranka prava», večinoma nekdanji «Ob- 
zoraši», potem «hrvatska naprednjaška 
stranka» (Pokretaši) ter srbska radikalna in 
srbska samostalna stranka. Kar združuje te 
neenake frakcije, v katerih so poleg najsvo- 
bodomiselnejših meščanskih demokratov za-
stopani prav konservativni ljudje, je samo 
takozvana reška resolucija. Socialnega raz-
umevanja imajo samo naprednjaki, in ti so 
v koaliciji v najmanjšem številu. Hrvatsko 
delavstvo nima toraj ničesar pričakovati od 
izpoznanja in dobrohotnosti nove vlade, 
temveč vse od svoje energije in organizacije. 
Vendar pa je padec Khuenovega zistema tako 
velikega pomena, da ga mora tudi delavstvo 
pozdraviti kot političen napredek. Madja- 
ronska stranka je takorekoč mrtva in enega 
nasprotnika je socialna demokraaija s tem 
izgubila.

Najvažnejše pa je. da je postala vsled 
preobrata splošna volilna pravica aktualna. 
Kakor na Ogrskem, je tudi tukaj volilna 
reforma najnujnejše politično vprašanje; ko-
alicija ga mora rešiti že v svojem lastnem 
interesu in jasno je, da ne bode mogla biti 
hrvatska volilna preosnova slabša od ogrske. 
To je za delavstvo največjega pomena s 
tega stališča mora tudi ono pozdraviti iz- 
premeno, ki mora nujno vstvariti podlago, 
na kateri stopi tudi hrvatska socialna demo-
kracija lahko v politični boj.

Dopisi.
Idrija. (Klerikalni javni shod.) 

Dekan Arko, deželni poslanec, je sklical na 
dan 28. aprila zvečer javen shod. Udeležba 
je bila ogromna. Pri predsedstvu so vsi 
skoro udeležniki glasovali za socialna demo-
krata sodr. Kokalja in Štravsa. Prvi je go-
voril poslanec Arko, ki je pojašnjeval do-
godke v dež. zboru, za njim je dobil besedo 
g. J. Novak, obč. tajnik, ki je polemiziral 
z dež. poslancem. Ko sta oba — prvi kot 
klerikalec in drugi kot liberalec — povedela, 
kar sta vedela, se je oglasil sodrug A. Kri-
stan ter je z delavskega stališča promotrival 
delovanje klerikalcev in liberalcev v deželnem 
zboru. Dokazal je nepobitno, da so kleri-
kalci pri nas le zato za splošno volilno pra-
vico. ker se jim gre za gospodstvo v deželnem 
zboru. Dalje je jasno obrazložil, da je laž, 
ako klerikalci trde, da bodo zastopali ebenem 
kmeta in delavca. Podal je drastične dokaze, 
da imata kmet in delavec povsem nasprotu-
joče si interese. Dekan Arko ni mogel niti 
besedice ziniti v obrambo stranke, ki hoče 
zastopati tovarnarja, kmeta, obrtnika in de-
lavca. Sodrug A. Kristan je končno pred-
lagal resolucijo, da shod ne odobruje niti 

Zaloga ixi tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra. Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

počenjanja liberalnih, niti počenja-
nja klerikalnih poslancev v dežel-
nem zboru v vprašanju reforme — 
oboji bi morali ostati dosledni ter se držati 
resolucije, kojo so lansko jesen vsprejeli v 
dež. zboru. Proti nji sta govorila dež. posl. 
Arko in obč. tajnik Novak. Prvi je branil 
postopanje klerikalcev, drugi liberalcev — 
shod pa je predlagano resolucijo vspre- 
jel skoraj enoglasno — le trije zboro-
valci so glasovali proti!! Žalostni so kle-
rikalci zapuščali shod. Da, da — Idrija je 
rdeča; idrijski delavec je postal v politiki 
trezen presojevatelj! Ve, da edino socialna 
demokracija je prava delavska stranka ter 
da sta «Rdeči Prapor» in «Naprej» edina 
delavska lista.

Trbovlje. (Kolodvor.) Naš vozni moj-
ster ima o raznih rečeh jako čudne pojme. 
Predvsem ne pozna svojega lastnega stališča. 
To bi bila končno njegova briga, ali pri tem 
so prizadeti tudi drugi uslužbenci, ki niso pri 
volji, prenašati njegovo prevzetnost. On si 
domišlja, da je sila izobražen, čeravno se ni 
učil nikjer drugod poznati svet, kakor v 
Trbovljah, in tudi tukaj se je učil prav malo. 
Ravno tako meni, da je jako velik gospod, 
od katerega so delavci odvisni kakor od 
kakšnega paše. Bilo bi prav, ako bi se 
spomnil, da je ravno tako ubog in izkoriščan 
uslužbenec, kakor so drugi, pa bi mu bilo le 
koristno, ako bi podpiral stremljenje želez-
ničarjev po zboljšanju razmer, ker bi imel 
sam kaj od tega, kakor pa da zmerja usluž-
bence, posebno premikače in razliva svojo 
jezo nad socialisti. Njemu niso storili soci-
alisti še ničesar, čeravno jim je dal že več-
krat povoda. Sploh pa mu prav nič ni mar, 
kakšnega političnega mnenja je kdo in kako 
je organiziran. Za njega so vsi samo želez- 
nični uslužbenci, .zahtevati sme od njih, da 
izvršujejo svojo službo, vse drugo se ga pa 
čisto nič ne tiče. Posebno pa mu priporo-
čamo, naj se odvadi zmerjanja in svojega 
postavljanja z nemščino. Za sedaj mu sve-
tujemo to prav uljudno. Ako bi ne poma-
galo, znamo tudi drugače govoriti. Naj nas 
le ne prisili na to. Rdeča straža.

Sodrugi, delavci,
,,Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

delavski hiši.

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 
gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje: 
za celo leto K 5’44, za pol leta K 2*72, 
za četrt leta K T36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2'98, za 
četrt leta K 1’49. — Za Ameriko: Za celo 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

B fr fr fr
fr

Kavarna

Cli?ior>e" 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in slo-
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

JJ

Izjava.
V našem listu od 6. maja 1904, štev. 19;. 

se nahaja dopis iz Trbovelj, vsled katerega 
so tamošnji pazniki, in sicer .3 na številu, 
tožili prejšnjega našega urednika, g. Josipa 
Kopača zaradi pregreška proti varnosti časti. 
V tej preiskavi je odstopilo od tožbe 13paz-
nikov, vsi drugi so vztrajali pri tožbi in bi 
se morala vršiti porotna obravnava pri c. kr., 
okrožnem sodišču v Celju dne 14. maja 1906.

Glede ostalih tožnikov prekliče uredništvo- 
vse v tem dopisu se nahajajoče žalitve.

ab ilo
na

w izredni občni zbor
„Občnega konsnmnega društva“

v Zagorju
dne 20. maja 1.1. ob 2. uri popoldne

v dvorani pri «Habatu».

Dnevni red:
1. Ustanovitev podpornega sklada.
2. Preosnova pravil § 2.
3. Raznoterosti.
Vstop je dovoljen samo članom ter se? 

naroča, da prinese vsak člansko knjižico za:- 
legitimacijo seboj.

Za nadzorstvo:
Jakob Strajner. Jakob Saiko.

VABILO
k

delegatom oKr. bolnisK® blagajne IjnbljansU 
dne 13. maja 1.1. ob 9. uri dopoldne 

v gostilniških prostorih restavracije „Pri 
levu“ na Marije Terezije cesti št. 16.

Dnevni red:
.1. Čitanje zapisnika zadnjega izrednega 

občnega zbora.
2. Poročilo načelnikovo.
3. Poročilo blagajnikovo o računskem 

zaključku za leto 1905.
4. Poročilo nadziralnega odseka.
5. Volitev: a) nadziralnega odseka; b) 

razsodišča.
6. Raznoterosti.

OKrajna bolnica blagajna tJubljansKa
Načelnik: Josip Breskvar.

Opomba. Brez legitimacije ni nikomur 
dovoljen pristop k zborovanju (§ 29. blagaj-
niških pravil).

Prva kooperativistično ure- fr 
jena

W gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

fr 

fr'

*
Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Glasilo jugoslov. soc. demokracije. Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2’72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2 98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 20. V Ljubljani, dne 18. maja 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:

Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana, 
Frančiškanske ulice štev. 8/1.

Socialna demokracija na Slovenskem.
Po vsem svetu se razvija socialno-demo- 

kratična stranka tako mogočno, kakor bi ne 
bil pred par desetletji pričakoval nihče, iz- 
vzemši morda kakšnega navdušenega opti-
mista, ki vidi samo cilj in voljo, a ne zaprek. 
Razvoj socialne demokracije po Evropi, Ame-
riki, Avstraliji in Aziji je resnično velikansk 
in nasprotniki, ki ga omalovažujejo in ga ne 
priznavajo, slepe sami sebe, ne sebi v korist.

Priznavši to, pa moramo tudi priznati, 
da socialna demokracija na Slovenskem v 
svojem napredku še daleč zaostaja za brat-
skimi strankami po drugih deželah, tudi po 
avstrijskih. Preveč kritični in pesimistični 
duhovi, ki so vedno nezadovoljni, a nikoli 
zadovoljni, sicer nimajo prav. Našega dose-
danjega razvoja se nikakor ne sme podcenje-
vati; socialno-demokratično delo na Sloven-
skem ni bilo neplodno, temveč je že rodilo 
sadove, ki imajo svojo veljavo. Položaj slo-
venskega delavstva je vsaj po mestih in po 
odločno industrialnih krajih vse drugačen, 
kakor je bil pred desetimi leti. V javnosti in 
v političnem življenju pa si je stranka pri-
borila več upliva, nego se navadno misli. Ta 
upliv se ne kaže vedno očitno in tisti, ki

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Ali se je nihalo na veliki svetovni uri 
pomaknilo za las? Ali se je malo kazalce 
streslo, ko je označilo preskok iz devetnaj-
stega v dvajseto stoletje? V teku večnosti 
ne pomeni stoletje toliko, kolikor tren tre-
palnice v človeškem življenju.

Okrog trideset let je preteklo, odkar 
smo zapustili kaplana Hercoga na njegovem 
žalostnem potovanju v gostilniški sobi „pri 
modri ščuki“. Od tistega časa je moral cesto 
obesiti torbo na rame; ali gospojinske gore 
stoje še vedno tako čvrsto in so tako lepe, 

stoje pod njim, ne trobijo tega po svetu; 
vendar se ga ne more zatajiti in marsikaj bi 
se bilo zgodilo pri nas drugače, nego se je, 
ako ne bi bilo socialne demokracije.

Vpoštevši vse to, pa moramo vendar 
reči, da ni vse tako, kakor bi moralo biti in 
če se vpraša, kdo je nezadovoljen z doseda-
njim našim napredkom, se oglasimo prvi mi 
sami. In stvar je razumljiva. V slovenskih 
razmerah živimo — to se pravi v klavrnih 
razmerah. V teh razmerah smo vzrastli, v 
njih smo bili odgojeni in bil bi pač čudež, 
ako ne bi bil malenkostni značaj vsega slo-
venskega življenja uplival tudi na delavstvo. 
Med slovenskim, pa med nemškim, angleškim, 
francoskim proletariatom je velika razlika, 
kakor tudi med slovensko, nemško, angleško, 
francosko i. t. d. buržoazijo. Od nekdaj je 
bila pri nas navada, govoriti mnogo o našem 
<dobrem ljudstvu», ali dela za to «dobro 
ljudstvo» je bilo bore malo. Ko je slovenski 
narod politično nekoliko oživel, se je začelo 
takoj voditi visoko politiko in v vsem posne-
mati velike narode, ne misleč na to, da mora 
tako posnemanje postati enostavno prazno 
opičenje, kjer ni pogojev za velike nastope. 
Brez vseh priprav, brez prepotrebnega drob-
nega dela, brez vzgoje in rutine se je hotelo 
takoj nastopati na svetovni areni in tako se 
je zanemarjalo še nadalje vsako abecedo. 
Naše «dobro ljudstvo» je ostalo v temi in je 
bilo nerabno za vsako delo. Majhen narod 
smo; a še manjši, nego kaže naše število, 
kajti med poldrugim milionom Slovencev jih 
pride vsled pomanjkanja izobrazbe, vsled iz 
nje izvirajoče nerazsodnosti in apatije komaj 
peščica sploh v poštev. Na tako ljudstvo kaj 
lahko uplivajo fraze — danes te, jutri one, 

kakor takrat, ko se je žalostnega srca po-
slovil od njih. Solnce se smeje tako pri-
jazno nad skalami in tratami, nad planinami 
in senožeti, kakor da se ni z lepo dolino 
vred postaralo niti za sekundo.

Niti ena šipa na oknu kaplanske sobice 
v Gospojni se ni kljub mnogim viharjem 
razbila izza tistega časa in vendar je po 
vrsti šestindvajset kaplanov, veselih in ža-
lostnih oči, gledalo skoznje na pokopališče. 
Doli pa se je medtem odprlo tritisoč gro-
bov in toliko se jih je zaprlo nad prebi-
valci osamljene doline in vendar se ni zemlja 
zvišala niti za prst.

Pritlikavčki, ki so komaj videli čez šol-
sko klop, ko jim je kaplan Hercog tako 
lepo pripovedoval o dobrem Ablu in o hu-
dem Kajnu, so se že povrnili iz vojašnice 
v domačijo in njih lastni otroci jim jahajo 
sedaj na kolenih. Dekletca, ki so takrat 
veselo plesala ringaraja, so že skoraj vsa 

kakor že pride. Tako ljudstvo je nezmožno 
lastnega, premišljenega dela in potrebuje 
vedno voditeljev, za vsako stvar, za vsako 
malenkost. Svoji moči niti ne zaupa; da bi 
lahko samo kaj storilo, da bi moralo samo 
delovati, na to niti ne misli. Ako so vodi-
telji delavni, se zgodi toliko, kolikor morejo 
storiti posamezni ljudje, sicer pa še toliko ne. 
Posledice teh razmer opažamo pri starih me-
ščanskih strankah. Pri klerikalcih in pri li-
beralcih vidimo samo klike, katerim delajo 
slučajni, vedno nezanesljivi «pristaši» samo 
štafažo. Da se pri tem klerikalcem bolje 
godi, nego liberalcem, je naravno in bi bilo 
naravno tudi, če ne bi imeli agilnejših moči, 
nego jih imajo liberalci.

V teh razmerah se je rodilo in je 
vzrastlo tudi slovensko delavstvo. Mlado je, 
kakor je industrija na Slovenskem sploh 
mlada. Izšlo je iz kmetijstva in njega velik 
del je še napol kmečki. Prave delavsko tra-
dicije še nima. Zato je tudi razredna za-
vednost med njim še slabotna. Kmečki na-
zori mu tiče še v vseh udih. Izobrazbe mu 
primanjkuje, ker mu je nihče ni dal; niti 
želje po izobrazbi ni nihče vzbujal v njem. 
Seveda mu je politika tedaj precej nejasna 
stvar, samoupravna zmožnost pa tako redka, 
da jo je smatrati skoraj za čudež.

V takem položaju mora trpeti tudi soci-
alna demokracija in res trpi. Tistih zavednih, 
samozavestnih mas, kakor so pri drugih na-
rodih, pri nas ni; sposobnih, agilnih, vztrajnih 
ljudi primanjkuje, eksperimenti ovirajo do-
sledno delo. Močno smo zaostali za svojimi 
bratskimi strankami.

Kaj sledi odtod?

prekoračila dobo, ko je ples tako lep; skrbi 
z lastnimi otroci in s hišnim gospodarstvom, 
delo na polju in v hlevu jim je zgodaj za-
rilo brazde v obraze. Samo potok skaklja 
še vedno veselo kakor nekdaj čez mlinska 
kolesa; njemu je dan kakor dan. V mlinu 
pa so žalostni dnevi zamenjali vesele.

Ne dolgo izza kaplanovega odhoda je 
priletela štorklja čez piano mlinsko streho, 
pa je tam izgubila zalega, brcajočega fantka. 
Za sedemmesečno. dete je bilo seveda ne-
navadno veliko in močno. Ali moralo je 
biti sedemmesečno dete, kajti mlinarjeva 
Cenka je svojemu možu po povratku od 
Marije Pomagaj, sklicevaje se na vse, kar je 
sveto, prisegla, da je čista in nedolžna, da 
ji ne obtežuje srca noben greh z Miho. 
Pobožna mlinarica se je celo tako poglo-
bila v prakso svetega Ligvorija, s katero se 
je seznanila pri Mariji Pomagaj, da je svo-
jemu možu lahko prisegla s čisto vestjo,



Razmere, v katerih je razvoj prepočasen, 
je treba vsekakor izpoznati. Zakaj pred po-
sledicami so vzroki. Ali samo konstatirati jih, 
pa pustiti, da gre kakor gre, se tudi ne sme. 
Moč razmer je velika, toda absolutna ni; 
kajti na razmere lahko uplivamo sami. To 
je na Slovenskem tembolj naloga socialne 
demokracije, ker pri nas buržoazija ni izvr-
šila niti tistega dela kakor drugod. Nekaterih 
zaprek seveda ne more premagati delavstvo. 
Velike industrije ne more vstvariti, ker nima 
kapitalij za to. Socialisti lahko dokažejo z 
denarnimi sredstvi razpolagajočim slojem, da 
je lastna industrija Slovencem tudi z ozirom 
na narodni obstanek in razvoj brezpogojno 
potrebna in če bi bilo slovensko narodnja-
štvo res kaj realnega, bi se moralo tudi pri 
nas zidati tovarne, izrabljati vodne in druge 
prirodne moči, eksploatirati bogastva v no-
tranjosti zemlje, povzdigovati promet i. t. d. 
Ali na vsak način je to naloga buržoazije, 
socialni demokraciji pa ne ostane v tem oziru 
nič /irugega, kakor agitacija in povzbujanje.

Druge naloge pa ima stranka med de-
lavstvom. Ne sme se namreč prezreti, da je 
po slovenskih krajih delavstva, in sicer ne v 
tako malem številu, kakor se navadno misli. 
Pač pa je vse premalo tega delavstva orga-
niziranega. Poleg industrialnih delavcev v 
Ljubljani, v Trstu, v industrialnih krajih, je 
po deželi mnogo obrtniških in poljedelskih 
delavcev. Vse te kategorije pa spadajo v so- 
cialno-demokratično stranko, Tja tudi pridejo 
s časom nedvomno. Železnih zakonov gospo-
darske razvrstitve ni mogoče prekucniti. Kar 
je izkoriščano, mora najti pot v tabor izko-
riščanih. To je tako gotovo, kakor mora ogenj 
greti. Vendar pa ni vseeno, kdaj se to iz-
vrši. Ge ni mogoče, preskočiti nobene etape 
razvoja, se vendar lahko pospeši evolucijo. 
To je naloga socialne demokracije in sred-
stvo za to je agitacija.

Naši stranki se ne more očitati, da ni 
delala. Pesimisti v naših lastnih vrstah naj 
se tudi v tem oziru potolažijo. Mirne vesti 
se lahko pravi, da na Slovenskem sploh no-
bena stranka ni razmerno toliko delala, kakor 
socialna demokracija. Seveda tudi nobena 
ni imela tako težkega dela in tako nezado-
stnih sredstev. Seveda ne smemo biti nikoli 
zadovoljni sami s seboj in s svojimi uspehi. 
Pridobiti moramo mnogo več delavcev, nego 
jih imamo in zato je treba mnogo več agi-
tacije. To je prvo in najvažnejše. Delati ve-
like načrte, dokler se nima podlage in sred-
stev, da se jih izvrši,, je neplodno delo.

Agitacija pa je pri nas otežkočena zarad i 
nezadostne izobrazbe ljudstva. Prevzeti mo-
ramo torej tudi to dolžnost, da nadomestimo 
delavcem, kar bi jim bili morali dati vlada-
joči sloji. Naša agitacija mora biti izobraže-
valna.

Vprašanje je, s kakšnimi sredstvi razpo-
lagamo v ta namen. Agitacija je lahko ust-
mena in pismena. Potrebno je oboje. Pogoji, 
da se jo izvrši, pa se: Gotova mera zani-
manja med ljudstvom (to zanimanje je treba 
seveda tudi vzbujati), pa spretni, sposobni 
in agilni agitatorji, nadalje primeren tisk in 
razširjanje tiskovin med ljudstvom. Glede teh 
pogojev so na Slovenskem težave, ki se jih 
ne°sme prezreti. Slovensko ljudstvo splošno 
nima mnogo zanimanja za izobrazbo, ne za 
resno politiko, ne za gospodarska vprašanja. 
Kar je zanimanja, so ga meščanske stranke 
pokvarile s svojim časnikarstvom, kije splošno 
zelo slabo in nikoli ni izvrševalo vzgojevalne 
naloge, pač pa je špekuliralo na najnižje in-
stinkte čitateljev. To je enako na Kranjskem, 
na Štajerskem, na Primorskem — povsod. 
Kdor ima opraviti z našim narodom, ve, 
kako težavno je pripraviti slovensko ljudstvo 
do tega, da čita. Klavrno razširjenje naše 
literature, male naklade slovenskih časopisov, 
redke izdaje so znamenje tega žalostnega 
dejstva. V takih razmerah tudi brezplačno 
razširjanje tiskovin ne koristi veliko. Masa 
ljudstva ne zna citati; kajti samo brati, pa 
ne razumeti, ne razsoditi, ne zapomniti si, ne 
pomaga nič. Najprvo je treba v ljudeh vzbu-
diti zanimanje za berilo. Tega tiskovina 
sama ne more opraviti. Nekaj lahko dopri-
nese; potrebnejša pa je v začetku ustmena 
agitacija, pri kateri se nikoli ne sme pozabiti 
na tiskopisje. Vsiljevati ljudem berilo, je ne-
zdravo ; delavstvo je treba tako vzdramiti, 
da samo zahteva časopise in knjige, tedaj 
šele se ž njimi res lahko kaj doseže.

V tem oziru morajo seveda v prvi vrsti 
delovati organizacije, ki že obstoje. Tukaj je 
glavni moment. In če smo nezadovoljni s 
Svojimi dosedanjimi uspehi, se pravi to, da 
smo nezadovoljni s svojimi organizacijami. 
Da so boljše kakor n. pr. klerikalne, to ne 
zadostuje. Društva naših nasprotnikov nam 
ne sinejo biti merilo. Mi moramo biti de- 
lavnejši, nastopati moramo bolj vztrajno in 
dosledno. Delo v organizacijah se mora vo-
diti v dvojni meri; v lastnih mejah je treba 
— razven specialnih nalog — izobraževati 
člane v vseh potrebnih in koristnih rečeh; 
izven svojih mej je treba vzbujati zanimanje, 

da se naredi iz indiferentnih delavcev za-
vedne.

V organizacijah je treba organizirati agi-
tacijo. Stari rek socialno-demokratične stranke 
je treba uresničiti: Vsak zavedni pristaš mora 
biti agitator. Ni treba, da bi bil vsakdo go-
vornik, da bi si vsakdo razbijal glavo o naj-
bolj kompliciranih predmetih. Treba pa je 
drobnega dela.

Tega nam največ primanjkuje; to delo 
se prezira. In vendar je to najvažnejše. Na 
vabilih na ta in oni shod se pravi: «Pripe-
ljite neorganizirane seboj!» V najboljšem slu-
čaju pa dajo organizirani sodrugi vabilo še 
kakšnemu neorganiziranemu tovarišu in mi-
slijo, da so že agitirali za shod. Na občnem 
zboru se sklene: <Vsak ud ima nalogo, da 
pridobi tekom tega in tega časa po enega 
novega uda.» Sklene se soglasno; kadar je 
zbor zaključen, je sklep pozabljen. Stokrat se 
tiska: «Razširjajte svoj list!» Ako admini-
stracija ne pridobi sama novih naročnikov, 
utegne dolgo čakati na nje. Po strankinem 
zboru se razglasi: V vsakem kraju, kjer je 
kaj sodrugov, naj si izvolijo zaupnika, naj 
ga naznanijo izvrševalnemu odboru in naj se 
ustanovi lokalno organizacijo; če sodrugi 
sami ne vedo, kako se to izvrši, se jih bode 
poučilo. Deset sodrugov sedi skupaj in čita 
sklep, izvrši ga pa ne eden.

To je največja napaka in to je treba 
odstraniti, preden se misli na kakršnekoli 
večje načrte. To se pravi: Organizacijo iz-
popolniti. In to se mora zgoditi, sicer je 
vsako temeljitejše delo zaman. To pa se ne 
tiče kakšnega posameznika, temveč vseh 
skupaj. Vsi morajo začeti s tem delom, potem 
bode vse drugo lahko.

Politični odsevi.
Državni zbor se je v torek sešel. Samo- 

posebi se razume, da je najvažnejše in za 
sedaj takorekoč edino vprašanje, s katerim 
se ima pečati, volilna reforma. Izza svojega 
imenovanja je novi ministrski predsednik, 
princ Hohenlohe, porabil skoraj ves čas 
za pogovore z voditelji strank, da omogoči 
kompromis, ki je v abnormalnih avstrijskih 
razmerah potreben, da se reši volilno vpra-
šanje parlamentarnim potom. O konferencah 
pri ministrskem predsedniku se je poročalo 
mnogo, večinoma po šmokovski navadi, ki 
nikoli nima namena, povedati, kar je res 
važno, temveč vedno le tisto, kar ugaja

da je to samo njegov otrok. Po onem na-
uku je to lahko pošteno storila, kajti mislila 
si je: „Ta otrok je tvoj, ker sem ti ga da-
rovala.“

Ako imajo misli in želje nosne matere 
res kak upliv na otroka, tedaj se mora iz 
tega dečka razviti izvrsten učitelj moralke 
svetega Ligvorija.

Močno so zopet grmeli topiči, ko so 
nesli malega mlinskega princa v cerkev h 
krstu. Gospod župnik je krstil topot izje-
moma sam. Saj je bila potem v gostilni 
krstna pojedina, ki je trajala še pozno po 
solnčnem zahodu.

In kaj lepo ime je dobil otrok pri krstu ! 
Mlinar je seveda želel, da bi se imenoval 
po njem Jožef, ali mlinarica je hotela na 
vsak način, naj se imenuje Avguštin. Saj 
je bil sveti Avguštin duhovnik, celo škof, 
ta deček pa je tudi moral postati duhovnik, 
kakor je obljubila na božji poti. In morda 
bode tudi še škof iz njega? Kdo bi vedel? 
Seveda je imela še drug uzrok, da je za-
htevala ravno to ime; tega pa ni povedala 
možu. V življenju svetnikov je čitala, da 
je bil sveti Avguštin v svoji mladosti za-
ljubljen in velik grešnik, a se je pozneje 

tako spokoril, da je postal svetnik. To ji 
je bilo ravno prav. Ta otrok naj vzame 
njeno ljubimkanje z Miho na se, in s tem, 
da vstopi v duhovuiški stan, izbriše mate-
rino krivico.

Končno je tudi mlinar popustil in je 
bil zadovoljen celo z duhovnikom; zato pa 
mora dobiti prihodnji deček njegovo ime, 
o čemur je Cenka soglašala. Bil je sedaj 
celo ponosen na to, da ima Avguština v 
družini, ker je župnik v svojem govoru pri 
krstni pojedini dejal, da je sveti Avguštin 
najpametnejši med vsemi svetniki, kar jih 
je v nebesih. Pameten pa je bil tudi mli-
nar, to se mu je moralo priznati. Pameten 
je bil v kupčiji, kadar je jemal kmetom les 
in žito za smešne cene, pameten je bil pri 
prodaji, ker je vsako vrečo napolnil samo 
za tri četrtine. Zato je imel pač najdebe-
lejše prašiče v svinjaku in najlepše krave 
v hlevu, kmalu pa je bil na njegovo ime 
tudi lep kupček denarja v hranilnici. Ako 
se poda Gustel za svojim očetom, postane 
iz njega sčasom bogat župnik.

Temu visokemu cilju je bila prikrojena 
vsa vzgoja dečku. Ko je znal otrok komaj 
misliti in ga je mati jemala seboj v cerkev, 

mu je pokazovala gospoda v lepi mašniški 
opravi in je dejala; „Glej, tak gospod žup-
nik moraš postati tudi ti.“ In kakor je ra- 
stel otrok, tako je naraščal v njem in ž njim 
tudi župniški ponos. Saj pride tak župnik 
takoj izza Boga in tak župnik je hotel po-
stati tudi Gustel. Starši so se že sedaj po-
nosno ozirali na bodočega gospoda fajmoštra, 
kakor da nosi že mašniški blagoslov in bo-
gato župnijo v žepu. Dočim je govoril 
mlinar enostavno o „fajmoštru“, kadar je 
mislil na sedanjega gospodarja v župnišču, 
je dejal vselej „gospod župnik“, kadar se 
je govorilo o Gustlovi bodočnosti.

Otroku torej ni bilo niti treba podedo-
vati stremljenje za povišanjem od svojega 
pravega očeta in nekdanji ponos od matere. 
Napačna vzgoja je zadostovala sama po 
sebi, da se je mlado srce napolnilo z ošab-
nostjo. Tako se je zgodilo, da je bil Gu-
stel že v šoli drugačen kakor drugi otroci, 
s katerimi se ni niti igral, ker so mu bili 
bodoči kmetje in drvarji prenizki.

Zato je imel doma že svoj lastni oltar-
ček, ki mu ga je mati prinesla za Miklavža 
obenem s kositrovim kelihom in z mašno 
kanglico, iz mesta. Z mašno opravo iz pa-
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stališču njegovega lista. Nepreporno je, da 
ima Hohenlohe resen namen, rešiti volilno 
reformo. Kako izvede to nalogo, se pa danes 
pač še ne more reči. Kajti parlamentarne 
razmere še nikakor niso jasne in število 
sovražnikov splošne in enake volilne, pravice 
se ni zmanjšalo. Celo nekatere krinke pa-
dajo, ki so jih doslej «prijatelji» volilne 
reforme prav spretno dižali pied obrazi. 
Tako n. pr. P<še glavno glasilo krščanskih 
socialcev. dunajski «Deutsches Volksblatt» 
izza občinskih volitev v četrtem razredu jako 
strupeno proti splošni in enaki volilni 
pravici. Poljski stančiki intrigirajo prej kakor 
slej; Vsenemci nadaljujejo svoje ijlazno ro-
potanje; klerikalci so nesložni, dočim so 
nekateri za splošno in enako volilno pra-
vico, ji nasprotujejo drugi, zlasti na Šta-
jerskem in Gorenjem Avstrijskem kaj za-
grizeno. Med Cehi rogovilijo takozvani ra-
dikalni elementi; žuganje slovenskih li-
beralcev je znano, v Klerikalnem'klubu pa 
niso edini.

Seveda se ne sme precenjevati teh na-
sprotij; v stvari je prav mnogo komedije in 
marsikatero zahtevo se utegne še vtakniti v 
žep, ako izpoznajo dotične stranke, da je 
brezmiselna opozicija neuspešna. Toda z 
ozirom na pomanjkanje odkritosrčnosti je 
vsaka prognoza nedopustna. Nihče ne more 
danes jamčiti, da bode imela v parlamentu 
potrebna večina dosti pameti in da bode 
reforma gladko sprejeta. V tej zbornici so še 
vedno mogoče najravnovrstnejše norosti. 
Toda v tem kaosu negotovosti je vendar 
eno gotovo. Spiošna in enaka volilna pra-
vica mora postati zakon — tako ali pa 
tako. Kdor tega ne razume, je zgubil vsako 
pravico do sodelovanja v političnem živ-
ljenju. Kadar je kakšno vprašanje tako raz-
burilo javnost zlasti v najširših krogih, ga 
ni več mogoče odstaviti z dnevnega reda. 
In napetost, ki jo je zahteva po volilni 
pravici povzročila, traja že tako dolgo in je 
dosegla tako stopnjo, da je vsako za- 
viačenje skrajno nevarno. Delavstvo je zapo-
stavilo premnogo vprašanj, le da more kon-
centrirati kolikor mogoče vse moči za boj 
za splošno in enako volilno pravico. A to 
ne more trajati celo večnost. Tudi pro-
letariat ima živce, pa se ne sme pričakovati 
od njega, da zaspi in podeli sovražnikom 
tako priložnost, da pokopljejo reformo, brez 
katere se delavstvo ne more več času pri-
merno razvijati. Razni dogodki, zlasti na 
Gališkem, pričajo, da se je proletariat že

pirja je že vsak dan čital maše in mati je 
poslušala znieso latinskih popačenih besed 
bolj pobožno, kakor mašo v cerkvi.

Tudi mlinar je bil zanešen, kadar je 
pel njegov princ tako resno, kakor da je 
najsvetejša molitev smešno spakedrane be-
sede.

Pa tudi družina je morala častiti v otroku 
bodočega župnika. Gorje hlapcu ali dekli, 
ako so ga imenovali malega smrkavca, če 
je ukradel gnezdo in zavil mladim pticam 
vratove! Tako nekrščanskih ljudi se ni 
moglo rabiti v.? hiši, ki je imela malega 
župnika.

V takih razmerah je imel tudi učitelj 
velik križ z fantom tembolj, ker je bil novi 
učitelj brezbožen liberalec, mlinar pa se je 
kot katoliški mož povzpel do načelniške 
časti v krajnem šolskem svetu. Učitelj je 
pozdravil kakor odrešenje dan, ko je Gustel, 
seveda z najboljšim izpričevalom — kajti 
svedočbo, ki ne bi izkazovala v vsaki vrsti 
„prav dobro“, bi bil vrgel načelnik šolskega 
sveta učitelju pred noge — zapustil ljudsko 
šolo, da se na jezuitski gimnaziji prvikrat 
zaleti na poti do župnikovanja. DaljC prih 

naveličal čakanja. Za državni zbor je sedaj 
zadnji čas, da izvrši svojo dolžnost; ako 
tega ne stori neodvlačno, tedaj je vsako 
nadaljne konferiranje, parlamentiziranje in 
diplomatiziranje izključeno, Kaj stori tedaj 
Hohenlohe, ki je izjavil, da je volilna pre- 
osnova zahteva, katere se ne prepreči več, 
to je njegova stvar. Delavstvo pozna svojo 
nalogo in ve, da ne pusti splošne in enake 
volilne pravice propasti, pa naj se zgodi, 
kar se hoče.

Velik del meščanskih strank očitno nima 
pravega pojma o položaju in zlasti ne pozna 
brezprimerne odločnosti delavstva. Sklepi 
socialne demokracije in strokovno organizi-
ranega proletariata so jasni in nedvomni; 
lastniki privilegij pa menda ne znajo pre-
ceniti resnosti delavske volje. Videti je, 
kakor da bi želeli najskrajnejši boj, čegar 
dalekosežnih in usodnih posledic ne ume-
vajo. Ah če postane ta boj, ki zahteva 
ogromnih žrtev na obeh straneh, potreben, 
ne bode odgovorno delavstvo, temveč pri- 
viligiranci, ki ga provzročijo. Delavstvo je 
svarilo, dokler je bilo čas. Sedaj ne bode 
več svarilo, ker bi bilo tudi to le zavla- 
čenje; v najkrajšem času se mora odločiti, 
kako stoje stvari v državnem zboru. In če 
volilna pravica ne bode v najbližji bo-
dočnosti zagotovljena, začne neizogiben boj.

Dunajski socialni demokrat j e so do-
segli pri občinskih volitvah velik uspeh. V 
četrtem volilnem razredu, ki je imel doslej 
tri socialno - demokratične zastopnike v ob-
činskem svetu, je bilo pretečeno sredo 
izvoljenih sedem socialistov. Razven 
dosedanjih občinskih svetovalcev: Reumann, 
Schuhmeier in Schillinger so bili izvoljeni še 
sodrugi: Domes, Skaret, Wutschel in 
Vinar sky. Socialni deniokratje so dosegli 
večino v okrajih Favoriten, (Jtlakring, Flo- 
ridsdorf, Margareten, Meidling, Rudolfsheim, 
Brigittenau. V vseh okrajih skupaj je bilo 
oddanih za socialne demokrate 97.094, za 
krščanske socialce 110.750 glasov. Krivičnost 
neveljavnega volilnega reda je očitna po teh 
številkah. V četrtem volilnem razredu gla-
sujejo vsi mestni volilci. Razmerje v tej 
kuriji odgovarja torej razmerju strank v mestu 
in dandanes imajo socialni deniokratje le 
neznatno manj glasov kakor krščanski 
socialci, imajo vendar izmed stopetinštiride- 
setih komaj bornih sedem mandatov! In če 
bi imeli absolutno večino vseh volilcev, bi 
vendar vsled krasne razredne volitve ostali 
v neprimerni manjšini! Vsaka volitev do-
kazuje krivičnost kunalnega voiilnega zistema 
in je nov argument za potrebo splošne in 
enake volilne pravice. Še pomembnejših 
kakor pridobitev štirih novih mandatov, je 
za dunajske sodruge naraščanje socialno 
demokratičnih glasov. Leta 1909 so dobili 
pri občinskih volitvah 56.306 glasov; to 
število se je do letošnjega leta povišalo na 
97.094 glasov. Iz tega ni težko sklepati na 
uspehe dunajskih sodrugov pri bodočih 
državnozborskih volitvah. Slovenski sodrugi 
pa naj bi si odtod vzeli vzgled.

Položaj na Hrvatskem je nesiguren. 
«Narodna stranka» in vlada ne moreta pre-
boleti strašnega poraza, ki sta ga skupno 
doživela pri zadnjih volitvah. Najzagrizenejši 
Madjaroni ščujejo vlado, naj po sili izpre- 
meni položaj in vesti, ki pripovedujejo, da 
je vlada v tem oziru storila neke korake, 
niso neverjetne, Podban Ghavrak je sicer 
podal svojo demisijo, ki je bila tudi spre-
jeta, ali ban Pejačevic še ni odstopil, kar 
se tolmači na razne načine. Konsekventna 
njegovo držanje nikakor ni. Pred volitvami 
je izjavil, da se hoče ozirati na «narodno» 
stranko; ko je ta klika izgubila večino, je 
torej padla njegova opora in dosledno bi 
moral takoj odstopiti. Po enem tolmaču 
pa namerava ostali na svojem mestu, češ, 
da večina opozicije ne zametuje zveze, od-
nosno pogodbe z Ogrsko, vsled česar je te-
meljna podlaga njegove politike neizpreme- 
njena; druga verzija pa pripoveduje, da na-
merava razpustiti sabor in razpisati nove 

volitve, ne da bi se oziral na ogrsko vlado. 
Nove volitve pa naj bi se izvršile po Khu- 
enovem zistemu, to se pravi uradniki naj 
bi bili prisiljeni, glasovati za vladne kandi-
date. Kdor je v nevarnosti, da utone, se 
oprijemlje tudi slame; le tako bi bilo mo-
goče razumeti ta načrt. Kajti ogrska vlada 
gotovo ne privoli v tako «rešitev»; če bi 
pa ban izposloval dovoljenje za razpust 
sabora pri kroni proti volji ogrske vlade, bi 
si sam onemogočil svoj položaj, kajti sode-
lovanje z ogrskp vlado, bi bilo tedaj pač ne-
mogoče. Vsekakor pa se gode za kulisami 
stvari, ki niso jasne. Sabor se je konsti-
tuiral. Stari Barčic je odklonil izvolitev za 
predsednika s pozivom na to, da to ne bi 
bilo v skladu z njegovimi demokratičnimi 
načeli. Tedaj je bil izvoljen za predsednika 
dr. Med a kovic, za prvega podpredsednika 
dr. Mile Starčevih, za druzega pa Grga 
Tuškan. Sabor je sprejel resolucijo, ki 
zahteva, da se ustavi vse tiskovne pravde.

Ogrske volitve so končane. Od 413 
mandatov odpada 240, torej absolutna ve-
čina, na neodvisno (Košutovo) stranko, 74 
na ustayno, 30 na (klerikalno) ljudsko, 1 na 
novo, 1 na socialistično stranko; ‘Sasi imajo 
12, Srbi 4, Rumuni 14, Slovaki 8 mandatov, 
kmečka stranka 1, izven stranke je 7 po-
slancev. V 13 okrajih so potrebne ožje, v 5 
pa nove volitve.

Nemški socialni deniokratje so dne 7. 
t. m. zmagali pri ožji volitvi za državni zbor 
v Darmstadtu. Socialistični kandidat sodrug 
Bertholt je dobil 16.656 glasov proti 
15.921, ki so odpadli na nacionalno liberal-
nega kandidata S teina. Od lota 1903 do 
letos so socialisti pridobili 2512 glasov. To 
je «tolažba» za nasprotnike, ki bi radi sebi in 
svetu dopovedali, da socialna demokracija na 
Nemškem nazaduje.

V Italiji so se odigrali pretečeni teden 
krvavi dogodki, ki so imeli važne politične 
posledice. Dne 3. maja je vstopilo v Turinu 
tekstilno delavstvo, večinoma ženske, v stavko, 
z zahtevo deseturnega delavnika. Podjetniki 
so odklonili vsako obravnavo, tudi posredo-
vanje mestnega župana. Stavka se je vsled 
tega razširila. Prvi dan je bilo 8900 stav- 
karjev, to število pa je naraščalo na 12, 16, 
do 30 tisoč, ker se je delavstvo vseh so-
rodnih strok izreklo solidarno. Zjutraj dne
7. majnika je bil položaj že tako resen, da 
se je zdelo oblastim potrebno, zasesti ulice 
v bližini tekstilnih tovarn s konjeništvom. 
Socialistični mestni svetovalci so se obrnili 
do mestne uprave, da bi prepustila delavcem 
kak večji lokal, da bi jim ne bilo treba osta-
jati na ulici. A prošnja je bila zaman. Tekom 
dnu je prišlo večkrat do manjših konfliktov 
med stavkarji in med vojaštvom, ki pa niso 
bili pomembni. Zvečer okrog 7. ure je hotela 
kavalerija izprazniti Corso Siccardi. Delavci 
so se umaknili v zadružni dom in še bi bilo 
vse dobro, da se ni nekoliko policistov, ki so 
zavohali kri, zaletelo v vežo, kjer so začeli 
kakor blazni brez povoda streljati. Izpro- 
žili so do 15 strelov, pri čemer so ranili 
8 delavcev, med njimi dva smrtno. To 
barbarsko prelivanje krvi je tako razburilo 
tunnske delavce, da so takoj odgovorili z 
generalno stavko. Drugi dan se ni delalo 
v nobenem podjetju, cestna železnica ni vo-
zila, v železniških delavnicah je počivalo delo, 
kruha se ni peklo — samo bolniški strežaji 
in stavci dnevnikov so ostali vsled zaključka 
delavske zbornice pri delu. Generalna stavka 
se je kmalu razširila po mnogih mestih. So-
cialistična frakcija v državnem zboru je skle-
nila svetovati delavcem, naj ne vstopijo v 
generalno stavko, pač pa v parlamentu inter- 
pelirati zaradi turinskih dogodkov in zahte-
vati, da zbornica takoj začne debato o Tu- 
r atije v e in predlogu glede porabe vojaštva 
pri stavkah. Ako zbornica ne bi ugodila tej 
zahtevi, naj se obstruira in če obstrukcija ne 
bi imela uspeha, naj vsi socialistični poslanci 
odlože mandate. — Zbornica je po govoru 
ministrskega predsednika Sonnina odklonila 
Tur atije v predlog, raVno tako posredovalni 



predlog poslanca Barzilaija, ki je nasve-
toval sledeči sklep: «Zbornica priznava po-
trebo zakonodajnih sredstev proti masakri- 
ranju delavcev.» Vsled odklonitve obeh 
predlogov so socialistični poslanci odložili 
svoje mandate. S on ni n o je pozival zbor-
nico, naj tega ne vzame na znanje. Sociali-
stični poslanci so v drugem dopisu ponovili 
svoj sklep in ker zbornica nima pravice, da 
bi prisilila kakšnega poslanca, da obdrži svoj 
mandat, je vzela končno odložitev mandatov 
na znanje. Stavka je končana.

Volitve za francosko zbornico so 
končale z velikim porazom monarhistično - 
nacionalistično-klerikalne reakcije. Nazad-
njaki so upali, da dosežejo velike uspehe, 
ker so računali, da jim pomaga cerkvena 
politika vlade in pa strah filistrov pred de-
lavskim gibanjem. A ne le da niso pridobili 
novih mandatov, temveč niti dosedanjega 
števila niso mogli ohraniti; težke izgube so 
doživeli zlasti v Parizu, kjer so bila doslej 
za nje tla najbolj ugodna. Izvoljenih je 74 
konservativcev in liberalcev, 22 Nacionalistov, 
70 naprednjakov, 53 republikancev levice, 
77 radikalcev, 85 socialnih radikalcev, 33 
združenih socialistov in 10 neodvisnih so-
cialistov. Za 154 mandatov bodo ožje 
volitve.

Ruska duma je torej končno otvorjena 
slovesno, z vsem bizantinskim pompom, ki 
je navaden na ruskem dvoru. Car Nikolaj 
je prečital kratek prestolni govor, ki ni ne 
vroč, ne mrzel, pač pa je sestavljen iz brez-
pomembnih fraz. Česar se je pred vsem pri-
čakovalo, ni prestolni govor niti omenil. Am-
nestije za politične zločince. In vendar je to 
najglavnejša zahteva cele dežele in gosudar- 
stvenaje dume, ki je sklenila kot odgovor na 
prestolni govor izdelati adreso, v kateri izreče 
pričakovanje, da se proglasi splošno amne-
stijo. Nekateri poslanci so o tem vprašanju 
v dumi jako radikalno govorili. Za amnestijo 
se je izrekel tudi bivši vodja ministrstva 
Witte. Ako ima car le količkaj resnega 
namena z novim zistemom, mora ugoditi tej 
splošni zahtevi; amnestija je edino sredstvo, 
ki bi utegnilo preprečiti nove izbruhe revo-
lucije in nedogledne posledice. Toda car je 
še vedno slepo orodje v rokah kamarile, ki 
hoče na vsak način rešiti absolutizem in ka-
teri je tudi duma trn v peti. Ako kamarila 
zmaga, tedaj je tudi novo oživljenje revolu-
cije neizogibno. Amnestija pa bi bila prvi 
dokaz, da niso vse konstitucionalne formal-
nosti samo slepilo.

Angleška zbornica je sprejela zakonski 
načA, ki določa, da se ima delavni čas v 
rudnikih postopno skrajšati do 8 ur.

Domače stvari,
V kamniškem „Našem Listu“ je bilo 

predzadnjo soboto priobčeno pojasnilo, 
«zakaj da so nekateri izmed «mladih» 
vstopili v izvrševalni odbor narodno-na-
predne stranke?» Mesečnik «Naši zapiski» 
v aprilovi številki namreč očita «mladim», 
da so storili ta korak, akoravno so do ne-
davnega časa povdarjali svoje strogo opo- 
zicionalno stališče proti liberalni stranki, in 
pravi, da taki opoziciji manjka vseh pred-
pogojev za obstoj, kaj še za zmago. «Naš 
List» odgovarja temu očitanju, da je ne-
utemeljeno, ker hočejo »mladi» delati s 
«starimi» vred, ne pa samo zabavljati, 
kričati in terorizirati. Priznava pa, da so 
«mladi» stali v očitni opoziciji proti bivšemu 
vodstvu narodno - napredne stranke; torej 
ne proti stranki sami. In sicer so za to, 
ker so se smatrali članom te stranke, mogli 
biti v opoziciji. Njihova opozicija je bila v 
stranki, ker bi bili sicer nova stranka. In 
kljub temu, da so oponirali v stranki, niso 
bili «liberalci» in tudi nočejo postati «li-
beralci». — Vsekako je koristno, da se to 
priznanje zabeleži, da se n. pr. baš iz «Na-
šega Lista» nismo mogli prepričati, da bi 
bilo pravo. Resnično je namreč, da je o 

«mladih» bilo splošno razširjeno mnenje, da 
so skupno ziise in ne v liberalni stranki, in 
da se je na vseh sestankih mladih temu 
ugovarjalo, da bi jih kdo istovetil z liberalci. 
Mogoče, da se je neposredno pred shodom 
zaupnikov liberalne stranke stopilo na drugo 
pot, ki se je odprla «mladim» v liberalno 
stranko. Preje gotovo niso bili opozicija v 
liberalni stranki. In ni se jim šlo le zoper 
vodstvo te stranke! Imeli so višje cilje . . . 
Le ena zanimivost še: «Liberalci», pravijo 
«mladi», niso in nočejo postati. V liberalni 
stranki pa so, njeni člani so: kaj so pa 
vendar?! Napravljajo utis, da ne vedo tega! 
Ali klerikalec, ki je v opoziciji proti svoji 
lastni stranki, klerikalec! In socialni de-
mokrat, ki v svoji lastni stranki oponira, — 
ali ni socialni demokrat?! Če nočejo postati 
«liberalci», oziroma, če že niso postali davno, 
potem pa niso v liberalni stranki. In če jim 
je šlo ob vstopu v izvrševalni odbor na-
rodno - napredne stranke le zato, da poma-
gajo pri porodu programa narodno-na-
predne stranke ali kakor se bode že nazvala 
velika slovenska stranka, ki so jo imeli v 
mislih, potem bi bili vsaj isto delo lahko 
opravili zunaj sedanje liberalne stranke, 
kakor ga bodo sedaj kot opozicija v nji 
opravljali. Razlika bi bila le ta, da bi jih 
samostojno delo ne bilo kompromitiralo; vstop 
v liberalno stranko in kooperacijo s to 
stranko sta jih pa . . . Zadovoljni bi bili, 
če bi v par letih o «mladih» mogli reči: 
Škoda jih je pa le bilo!

„Slovenski Narod“ se morda še nikoli 
ni toliko veselil, ako je padel kak minister, 
kakor sedaj, ko je demisionira) baron Gautsch. 
Njegovo veselje pa ne izvira ravno iz ani- 
moznosti proti Gaulschevi osebi, poleg katere 
bi bili liberalci prav radi posadili kakega 
Slovenca za ministra, temveč iz tiste antipa-
tije proti splošni in enaki volilni pravici, ka-
tere Tavčarjevo glasilo še vedno ni prebavilo. 
Pač slabo se prilega naprednemu organu tisto 
nepritajeno kajenje poljskemu klubu, čegar 
dim se dviga iz vsake vrstice «Narodovih» 
uvodnih člankov. Redakterji liberalnega lista 
pač menda niso tako naivni, da ne bi raz-
umeli politike poljskih stančikov, kateremu je 
bila zahteva vsakega novega mandata samo 
izgovor za preprečenje volilne reforme. Slo-
venci pač nimamo nobenegn povoda, potego-
vati se za močan poljski klub, čegar politika 
je bila vedno skrajno egoistična, a ni nikoli 
jemala obzira na potrebe drugih, bodisi tudi 
slovanskih narodov. Nu, to ni najvažnejše. 
Za zahteve Abrahamoviča in Dzieduszyckega 
je značilna deželna avtonomija, ki stoji na 
čelu vseh njihovih tirjatev in kije slovenskim 
interesom tako nasprotna, da se brez frazar- 
stva lahko imenuje vsakega Slovenca, ki pod-
pira tako infamno politiko, izdajalca. Deželna 
avtonomija kot splošno načelo, je naravnost 
uničevalna za Slovence z narodnega stališča 
in danes bi pač tudi jugoslovanski političarji 
že lahko razumeli infernalnost vsakega pro- 
vincializma, naj si nadeva kakršnokoli ime. 
Deželna avtonomija Galicije v tem smislu, 
kakor so je predlagali Vsenemci v parlamentu, 
je pa samo sredstvo, s katerim se zagotovi 
nemško hegemonijo v državi in kako naj se 
vendar pravi slovenskim političarjein, ki pod-
pirajo in zagovarjajo tako stremljenje? Ze 
dolge mesece se izkuša razburiti vso slovensko 
javnost zaradi diference slovenskih mandatov 
na Štajerskem ¡n na Koroškem. Toda kaj 
pomenita tista dva ali trije mandati napram 
poljski zahtevi, ki hoče vse slovanske narode 
na milost in nemilost izročiti nadvladi nemške, 
z avtonomiziranjem Galicije umetno ustvar-
jene večine? Večni krokodilski jok zaradi 
dveh štajerskih mandatov je res že preveč 
vsiljiv in povedati se mora žo enkrat, da je 
tudi zelo neodkritosrčen. Ako hočejo delati 
slovenski narodnjaki slovensko politiko, tedaj 
jim je vprašati, koliko mandatov dobi slo-
venski narod, ne pa koliko jih bode na Kranj-
skem, koliko na Štajerskem in koliko na Pri-
morskem. Nekoliko desetletij deklamirajo že 
o Sloveniji, a naenkrat začno na Štajerskem

stokati, da so prikrajšani na korist Kranjcev 
in Primorcev. Kdo naj torej veruje elegijam 
o skupnosti vseh Slovencev? Vsaka stvar ima 
svoje meje in te loterijske politike mora biti 
tudi enkrat konec. Ko so z vsem svojim 
konstruiranim patosom začeli zahtevati več 
štajerskih mandatov, bi bil človek mislil, da 
vedo, s kakšnimi sredstvi bodo dosegli po-
večanje slovenske delegacije. Sedaj se vidi, 
da niso vedeli prav ničesar in da so znali 
samo tarnati, pa očitati drug drugemu, da je 
prodal štajerske Slovence. Če pa je taka, 
tedaj sploh niso imeli pravice, zavarovati 
narod, temveč njih edina naloga je bila, na-
stopiti z vso energijo — ako je kaj imajo — 
za tisto volilno reformo, ki pomeni neopo-
rečno kolosalen napredek za Slovence. To 
velja z narodnega stališča. O socialnih inte-
resih volilne reforme, o nujni potrebi delav-
skih slojev molčimo, kajti o takih rečeh go-
voriti z našo buržoazijo je ravno tako, kakor 
metati bob ob steno.

Predavanje v Proseku. Predzadnjo ne-
deljo je priredilo tržaško društvo «Ljubljan-
ski oder* javno predavanje v dvorani gostilne 
gospoda Starca na Proseku. Predavanje je 
bilo najprvo projektirano v Kontovelju, toda 
ondotno gospodarsko društvo je odreklo svojo 
dvorano, ne da bi bilo povedalo kak uzrok. 
Mislili si ga je seveda lahko, drugo pa je 
vprašanje, ah bodo vsi udje omenjenega dru-
štva zadovoljni s takim postopanjem. Za 
predavanje je bilo treba torej poiskati dvo-
rano na Proseku in s tem je bilo izgubljeno 
mnogo dragocenega časa za agitacijo. Hvala 
narodnjakom, ki jim je bila izobrazba vedno 
deveta briga, je zanimanje za kaj takega, 
kakor je predavanje, v okolici tako majhno, 
da je treba nenavadno mnogo agitacije, pre-
den se vsaj nekoliko zdrami ljudstvo. Uspeh 
narodnjaške politike se kaže tudi v tem, da 
je med vasmi Kontoveljem in Prosekom hudo 
nasprotstvo in Kontoveljčani ne gredo na 
Prosek, Prosečani pa ne v Kontovelj. Dan 
za predavanje ni vil srečen. V Proseku je 
bil ples. To je pri narodnjakih staro «agi-
tacijsko» in menda izobraževalno sredstvo. 
Ni treba, da bi bil človek nasprotnik zabave, 
ali če se z večnimi plesi ubija zanimanje za 
vsako drugo stvar, tedaj je to poneumnje- 
vanje. In po okolici res ne najdeš druzega, 
kakor ples pa balinanje. Tudi neki pogreb 
je bil tisti dan in tako je bila udeležba pičla. 
Prišlo je na predavanje nekaj nad 40 ljudi. 
Govoril je sodrug E. Kristan o predmetu: 
Kaj je socialno vprašanje. Njegovo stvarno, 
poljudno in živo razlaganje je naredilo velik 
vtisk in vsekakor smo tudi s tem uspehom 
lahko zadovoljni. Društvo «Ljudski oder» si 
bode pridobilo veliko zaslugo, ako posveti 
svojo pozornost tudi zanemarjeni okolici, ka-
mor nikoli ne pride izobrazba, ako se bode 
čakalo na narodnjake. Kajti ne le, da oni 
v tem oziru ne store ničesar, temveč še ovi-
rajo, kolikor morejo. Bilo je ljudi, ki so agi-
tirali tudi proti temu predavanju, toda — 
oče, odpusti jim, ker ne vedo, kaj delajo.

Shodi.
Ljubljana. V nedeljo, dne 20. t. m. ob 

'/s 10. uri dopoldan je v dvorani «Puntigamske 
pivnice» (bivši «Katoliški dom») ljudski 
shod. Povod temu shodu je zadnja stavka 
v Koslerjevi pivovarni. Zadnji shod, ki 
je bil pretečeno soboto zvečer tudi v «Pun- 
tigamski pivovarni», je sklenil, da ima de-
lavstvo določiti svoje stališče glede nadaljnega 
ravnanja, ako brata Kosler ne ugodita upra-
vičenim zahtevam delavstva v pivovarni. Ker 
se to ni zgodilo, temveč je podjetje — na 
svojo lastno škodo — ostalo brezobzirno in 
trmasto, ter je stavkujoče delavstvo sklenilo, 
končati stavko, je potrebno, da izvede splošno 
delavstvo sedaj svoj sklep. Vprašanje je, ali 
naj Koslerjevo podjetje brutalno triumfira 
nad delavstvom, ali pa naj se nastopi proti 
njemu s tistim sredstvom, ki se ga še lahko 
porabi glede pijače, ki se jo izdeluje v taki 
pivovarni. Shod je torej zelo važen in po-



.trebno je, da se ga udeleži vsakdo. Pričako-
vati je torej obilnega obiska in pridne agi-
tacije. _

Trst. V nedeljo, dne 20. t. m. ob 11. 
-uri dopoldan bode v veliki dvorani «Delav-
skega dama», ulica Boschetto 5 (II. nadstropje) 
javen ljudski shod z dnev. redom: «Slo-
venski svetovalci v tržaškem mest-
nem svetu in delavstvo.» Shod
sklicuje politični odbor jugoslovanske socialno- 
•demokratične stranke. Slovenci! Delavci! 
Stališče, ki so »a zavze“ slovenski občinski 
svetovalci v vprašanju jezuitov, je tako poni-
ževalno za Slovence, ki so postavljeni v luč 
najbolj jezuitičnega klerikalizma, da mora 
posredovati proti njemu vsak Slovenec, ki 
noče, da bi veljal ves naš narod za armado 
uazadnjaštva. Tudi mi smo Slovenci in po-
vedati moramo tej gospodi, da nimajo pra-
vice, v imenu vsega tržaškega Slovenstva iz-
vrševati ponižne službe klerikalizmu, ki je 
največ zakrivil našo dosedanjo zaostalost in 
ki hoče tudi vso našo bodočnost izročiti 
brezobzirnemu mračnjaštvu. Pridite torej vsi 
na shod.'

Brežice, 6. maja. V gostilni g. Žerjava 
se je vršil ob 10. uri dop. javen železni-
čarski shod z dnevnim redom: Politični 
položaj v Avstriji in delavno ljudstvo. Na ta 
izredno dobro obiskani shod je prišlo tudi 
precejšno število kmetov, ki so z vidljivim za-
nimanjem sledili govornikovo izvajanje. Za 
predsednika je bil izvoljen posestnik Ivan 
Šetinc, ki je navzoče iskreno pozdravil 
ter podelil govorniku sodrugu Kopaču iz 
Trsta besedo. Poročevalec je v skoraj 2 ure 
trajajočem govoru razlagal dnevni red. Ostro 
je kritiziral intrige proti volilni reformi, po-
sebno zavratni napad poljskih žlahtčičev. Za 
razvoj delavstva je volilna preosnova tako 
eminentne važnosti, da mora zastaviti v nje 
dosego vso svojo silo in če mislijo nasprot-
niki splošne volilne pravice, da se jim bode 
posrečilo preprečiti jo in tako še nadalje 
ohraniti svoje privilegije, so naredili račun 
brez krčmaija. Delavstvo bode razvilo vso 
svojo moč in če ne pojde z lepim, potem 
poseže po najostrejšem orožju. Burno odo-
bravanje je sledilo govoru. Nekaj izmed 
navzočih kmetov se je oglasilo za besedo in 
poprašalo, kako stališče zavzema socialna de-
mokracija napram kmetom. Govornik je po-

jasnil, da ni naša naloga, obljubovati kme-
tom rešitve, marveč povedati golo resnico, 
da se ga v današnji družabni obliki ne da 
rešiti, temveč le trpljenje olajšati. Družbo 
krivice je treba nadomestiti z družbo pravice 
in potem bode tudi poljedelcu pomagano. 
Ko se je še predsednik navzočim za veliko 

^udeležbo zahvalil, je zaključil zborovanje in 
z željo, da bi se v kratkem vršil zopet tak 
shod.

Zidani most, 6. maja. Ob 8. uri zvečer 
se je vršil v gostilni g. Mozarja javen želez-
ničarski shod z dnevnim redom: Zadnji vspehi 
železničarjev in njih organizacija. Shod je 
bil tako dobro obiskan, da se že dolgo ne 
spominjamo tako impozantnega zborovanja. 
Predsedoval je sodrug Pečnik. Sodr. Ko-
pač iz Trsta je razlagal dnevni red ob splo-
šnem odobravanju navzočih. Dejal je: Sedaj 
smo sklenili z železnicami nekako premirje, 
ki naj obenem služi v to, da izpopolnimo 
naše vrste, da bode organizacija vsaki tre- 
notek pripravljena, če bode to potreba, po-
kazati svojo moč. Združeni kapitalisti že 
prežijo, kako bi opeharili železničarja. Tako 
n. pr. jim je zavarovalnica proti nezgodam 
za železničarje pravcati trn v očeh in radi 
bi jo še poslabšali. Dosti dela nas še čaka. 
Nihče ne more vedeti, ali ne bodo v naj-
krajšem času morali železničarji stopiti v boj, 
ne le radi ekonomičnih, marveč tudi poli-
tičnih pravic. Treba je torej organizacijo 
izpopolniti, da bode na vse eventualnosti pri-
pravljena. Naj stori torej vsaki član svojo 
dolžnost, naj neumorno deluje za razširjenje 
in poglobljenje organizacije, kar bode posa-
mezniku in skupnosti v blagor.

Socialni pregled. 
Stavka pri Kozlerju.

Brata Kozler sta torej ostala trmasta — 
slepo orodje pivovarnarskih podjetnikov pla-
ninskih dežel, ki hoče izrabiti ljubljansko pi-
vovarno za svoj eksperiment. Trmasta — 
drugače se ne more reči; kajti doslednost, 
odločnost mora biti pametna, v Kozlerjevem 
ravnanju pa ni nič pametnega in kar je na-
videzno povdarjeno, je slabo prevdarjeno. 
Naj računata brata Kozler, kakorkoli hočeta, 
ne izogneta se škodi, ki bi bila občutljiva, 
tudi če bi bila tvrdka bogatejša, kakor je. 
In če danes še ni velika, se bode vendar 
progresivno povečala, tako da izpolnitev pra-
vičnih delavskih zahtev nikoli ne bi dosegla 
take višave stroškov.

Gospoda Kozler hočeta imeti boj — naj 
ga imata. Delavstvu, ki je zahtevalo mini-
malno reguliranje zares sramotno bornih plač, 
se ne more očitati nobene pretiranosti; saj 
mora tudi najkonservativnejši človek priznati, 
da ima delavec vsaj pravico do življenja. Z 
mezdami, ki jih je doslej plačevala Kozler-
jeva pivovarna, se pa sploh ne more živeti. 
In da zahteve niso bile visoke in da niso 
presegale gospodarske moči podjetja, se raz-
vidi iz tega, da plačujejo sedaj stavkokazom 
po trideset vinarjev na dan več, nego bi bile 
iznašale že regulirane plače prejšnjih delavcev.

Na boj je bilo Kozlerjevo delavstvo pri-
siljeno. Ko je predložilo svoje zahteve, je 
podjetništvo zahtevalo, naj delavci počakajo 
14 dni. Zaupniki pa so zanesljivo izvedeli, 
da se je tvrdka že pripravila na to, da po 
preteku teh štirinajstih dni enostavno odpusti 
delavce in da je že ustavljala varjenje piva. 
Termin je bil torej raišolovka in delavci niso 
mogli storiti nič druzega, kakor takoj začeti 
boj, ali pa takoj kapitulirati na milost in ne-
milost in mirno trpeti, da pomeče tvrdka 
nekoliko delavcev na cesto. Odločili so se 
za boj in stavka je začela popolnoma spon-
tano. Vse čenčanje klerikalcev, da so soci-
alni demokratje nagnali ali naščuvali delavce 
v boj, je navadna laž; res je le, da so se 
socialni demokratje zavzeli za svoje sodruge, 
ko je bil boj že napovedan.

Stavko se je vodilo z izvenredno zmer-
nostjo in dasiravno so bile zahteve delavstva 
iz začetka naravnost malenkostne, so bili 
stavkujoči vendar pripravljeni na popustljivo 
ugovarjanje, kar je bilo bratoma Kozler znano. 
Ali njuno ravnanje se mora danes imenovati 
neodkritosrčno. Tvrdka je neoficielno ne-
prenehoma izjavljala, da je pripravljena, po-
boljšati plače in je pošiljala celo časopisom 
notice v tem smislu; to pa ni bilo resno, 
ker je tvrdka vedno trdovratno odklanjala 
vsako pogajanje in delavci niso mogli nikoli 
izvedeti, kaj ponuja in kakšni so njeni po-
goji. Miroljubnost delavcev je nedvomna. 
Ko je g. Kozler ošabno odklonil pogajanja z 
zastopniki organizacije, kar je za organizirane 
delavce naravnost žaljivo, so vendar zaradi 
ljubega miru popustili in poslali so zaupnike 
iz pivovarne k tvrdki, med njimi tudi take, 
kakor jih je gospod Kazler sam zahteval. Ako 
bi bilo imelo podjetništvo resno voljo, bi bilo 
takrat lahko sklenilo mir. Ali zaupniki niso 
mogli dobiti niti ustmene niti pismene raz-

ložitve Kozlerjevih koncesij v roke, temveč 
reklo se jim je: Kdor hoče vedeti, kaj dobi, 
naj pride sam, pa se mu bode povedalo. 
Torej: Kozler bi sprejel, kogar bi hotel, ako 
bi se dotičnik brezpogojno podložil njegovim 
pogojem, druge pa bi pognal na cesto.

Umevno je torej, da je delavstvo zavr-
nilo tako rešitev, ter je vstrajalo v boju. In 
držalo se je res vzorno. Ves čas stavke je 
našla tvrdka med njimi komaj pet ali šest 
stavkokazov. Ali podjetništvo je upalo še 
vedno, da razbije solidarnost delavstva in da 
dobi pomoči od zunaj. Agentje in g. Kozler 
so iskali stavkokazov po celi deželi, a z za-
dovoljnostjo lahko konstatujemo, da jih ni-
kjer na Kranjskem ni dobil, izvzemši neko-
liko — krščansko-socialno organiziranih «de-
lavk» iz limove tovarne. Delalo je sicer 
nekoliko neprostovoljnih delavcev iz prisilne 
delavnice, a ko sta sodruga Kristan in 
Habschied razložila gospodu deželnemu 
glavarju, da je delo prisiljencev v takem slu-
čaju nezdružljivo z objektivnostjo deželnega 
zavoda, je sklenil deželni odbor, obustaviti 
nadalnje dodajanje prisiljencev.

Zadnjo nedeljo je šel pivovarniški rav-
natelj iskat srečo na Štajersko in tam je res 
našel nekoliko indiferentnih kmetov okrog 
Ptuja, ki jih je pripeljal v pivovarno. Menda 
si ne domišlja, da je s tem pomagal podjetju, 
kajti tisti «delavci» niso za rabo. V pivo-
varni so pač mnogo pili, prepirali so se, de-
lali pa niso nič. Ali evidentno je, da je bil 
Kozlerjev namen samo demonstrativen. Hotel 
je pokazati, da lahko dobi delavcev. Toda 
demonstracija je bila klavrna in ni dosegla 
cilja. Ko je prišlo nekoliko kvalificiranih de-
lavcev v pivovarno, zahtevat izpričevala, so 
našli tam prav kisle obraze in vprašalo se 
jih je, ali jim ni nič žal za službo. Jasno je, 
da je le tvrdki žal za delavce, ki pa so od-
govorili, da bi bili neumni, ako bi jim bilo 
žal za tako službo.

Tudi posredovanje obrtnega nadzornika 
je bilo brezuspešno; tudi napram njemu je 
ostal Kozler trmast. Z ozirom na to je velik 
del delavcev sklenil, da sploh ne gre več v 
to pivovarno, tudi če bi gospod Kozler iz-
polnil vse zahteve. Tako je delavstvo, ki je 
ostalo ves čas solidarno, v torek zvečer skle-
nilo, da konča prvo fazo boja ter je soglasna 
zaključilo konec stavke ter je tistim, ki ho-
čejo iti zopet v pivovarno na delo, dovolilo, 
da gredo. Glede daljnih korakov pa je pre-
pustilo odločitev ljudskemu shodu, ki bode v 
nedeljo dopoldan v «Puntigamski pivnici».

Situacija je za delavce popolnoma jasna. 
Nadaljevanje stavke je bilo nepriporočljivo, 
ker bi na eni strani zahtevalo mnogo neko-
ristnih žrtev od delavstva, in pa ker so na 
drugi strani potrebna nova sredstva, ki jih 
delavstvo na prihodnjem shodu nedvomno 
sprejme.

Boj, ki sedaj začne, bode najbrže dolgo-
trajen, ali izvesti se ga mora do konca. Za-
našajoča se na problematično podporo pivo- 
varnarske zveze, ki jima iz Graca komandira, 
ostaneta brata Kozler najbrže še nadalje 
trmasta, tembolj ker škoda, ki jo pretrpita, 
ne postane prvi dan očividna. Ali delavstvo 
mora biti pripravljeno tudi na dolgotrajni 
boj. Rešiti mora vprašanje, ali more za-
veden delavec piti pivo, ki se ga iz-
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deluje v podjetju takega značaja, 
kakršno je Kozlerjevo. Kdor ima po-
trebo, da popije čašo piva, se ga ne more 
prisiliti, da bi pil ravno Kozlerjevo. In niti 
hip ne dvomimo, da najde delavstvo pravi 
odgovor. Prepričani pa smo, da se pridruži 
sklepu delavstva tudi ostalo občinstvo, tem-
bolj ker Kozlerjeva tvrdka pač ni storila ni-
česar, da bi zaslužila posebne simpatije občin-
stva, dočim so v deželi druge pivovarne, ki 
imajo gotovo več pravice do podpore ljud-
stva, kakor Kozleijeva.

V tem boju, ki ga je prevzetna tvrdka 
sama izzvala, računamo gotovo po pravici na 
najširšo solidarnost. Ce se Kozlerjevega piva 
ne pije samo v Ljubljani in na Kranjskem, 
je pa tudi organiziranega delavstva še dru-
god, in kjer ga je kaj, tja sega tudi moč 
naše solidarnosti. Gospoda Kozler naj tedaj 
ostaneta trmasta, dokler se jima poljubi. 
Dokler ostaneta na svojem stališču, dotlej 
ostane tudi delavstvo dosledno.

Ponavljamo, da delavstvo ni hotelo gnati 
boja do take skrajnosti in pokazalo je svojo 
voljo do sprave zlasti na zadnjem shodu. 
Naj si torej tvrdka sama pripiše posledice. 
Da konsekvence ne izostanejo, nam priča iz-
kušnja. V Plznju je bil pred kratkim čisto 
podoben slučaj. Tudi tam je delavstvo vsled 
trme «meščanske pivovarne» končalo stavko, 
sledil pa je bojkot. In že danes izjavlja pi-
vovarna, ki je pač močnejša nego Kozlerjeve, 
po nemških praških listih, da je pripravljena, 
sprejeti zopet vse izključene delavce. Ali za 
tako ceno sedaj ne doseže miru. Ako se 
brata Kozler nočeta učiti iz takih izkušenj, 
naj pa poskusita sama.

Delavstvo pa izreče v nedeljo odločilno 
besedo. _________

Boji.
Socialni boj gre svojo nevzdržno pot in 

nobena sila ne premaga železnega zakona. 
Kapitalizem in proletariat — dva nasprotna 
svetova — kdo naj prepreči boj med obema ? 
Kaj koristi vse poneumnevanje ljudstva, kaj 
vsa limonada «prijateljev» delavstva, kaj 
klerikalno sladkanje in zapeljevanje? Kali 
socialnega boja leže v razmerah in morajo 
vzkliti — prejalislej — povsod. Nastopanje 
delavstva za svoje prave interese se lahko 
za nekaj časa zavleče, kakor ga zavlačijo 
zlasti klerikalci 
nevihta s tem 
vendar zagrmi.

Avstrija ne 
.strialnih držav, 
dežalah prevladuje poljedelstvo in to po-
jasnjuje konservativno reakcionarni značaj 
našega javnega življenja, tako je razumeti, 
da so boji med kapitalizmom in delavstvom 
drugod intenzivnejši in odtod črpajo naši 
kratkovidni nasprotniki upanje, da bodo za-
držali socializem na njegovem zmagovalnem 
pohodu. Ali napredujoči čas se ne ozira na 
njihove nade; tistim, ki znajo čitati v do-
godkih, pa daje dan na dan znamenja, da 
se ne more nikjer več postavljati kitajskih zidov.

Zadnji dnevi dajejo zopet veletehtne 
dokaze za to. Izmed mnogih gospodarskih 
bojev, ki se jih ravnokar bije v Avstriji,

pri nas, ali zato izbruhne 
večjo silo, kadar končno

stoji v prvi vrsti indu- 
Skoraj po vseh avstrijskih

omenjamo samo nekoliko najznamenitejših. 
Predvsem boj v Vitko vicih, kjer je in- 
dustrijalna družba za železno produkcijo 
izključila 1400 delavcev. Povod je bil na-
videzno malenkosten. Nekateri uradniki 
Rotschild - Gutmanovega podjetja so 
se jezili, da so delavci praznovali prvi 
majnik. Drugi dan je družba odpustila 400 
delavcev, večinoma zaupnikov in ker jih ni 
hotela sprejeti takoj zopet v delo, je začel 
eden najobsežnejših bojev, kar jih je doslej 
poznala Avstrija. V ogromnem podjetju po-
čiva vse delo in stavka se širi dalje; delavci, 
ki so bili prisiljeni na ta boj, so pa stavili 
zahteve tudi glede plače, delavnega časa i. t. d.

Drugi primer je stavka v Sarajevu. 
Da se prav razume ondotne dogodke se je 
treba spomniti, da je Bosna okupirana de-
žela, v kateri ne velja nikakršna ustavnost. 
Vlada ima takorekoč absolutno moč in če 
so to morale občutiti politične stranke 
sploh, v kolikor je‘mogoče govoriti o njih, 
je bilo delavstvo še bolj preprečeno v svoji 
svobodi. Političnih pravic enostavno ni 
imelo in to je seveda uplivalo tudi na go-
spodarske razmere, ki so naravnost klavrne. 
Tako bi se vendar dalo zabraniti delavsko 
gibanje in socializem . . . Toda zaman. Kar 
se mora zgoditi, se zgodi povsod — tudi v 
Sarajevu. Delavstvo ondotne tobačne tovarne 
ima tako slabe plače, da bi komaj vrabec 
izhajal ob njih. Končno je postalo to stanje 
neznosno, delavstvo je moralo zahtevati 
zboljšanje in ker je bilo odbito, je stopilo v 
stavko. Prvo sredstvo absolutistov je v takem 
slučaju sila. Tako tudi tukaj. Ko je delavstvo 
demonstriralo, so našli nekateri uradniki pri-
ložnost, da se izkažejo. Najprvo so poklicali 
orožnike, ki so naskočili demonstrante, a so 
bili parkrat odbiti. Potem so mobilizirali 
ognjegasce, ki so brizgali vodo na uboge 
delavke. Razburjenost je naraščala, nekateri 
delavci so se uprli brutalni sili in orožniki 
so — streljali, ne da bi bil kdo prej posvaril 
ljudstvo. Posledice so grozne. Več oseb je 
ubitih, nekoliko težko, deloma smrtno ra-
njenih in med njimi ljudje, ki so prišli ne-
hote na prostor demonstracije. Drugi dan je 
bila proklamirana generalna stavka in delo 
je počivalo po celem mestu. Za Sarajevo 
nezaslišan dogodek. In zmaga je bila hitro 
dosežena. Zaradi demonstracije zaprte de-
lavke so bile izpuščene, orožniški straž- 
mojster, ki je komandiral streljanje, je prišel 
v zapor, dovoljena je delavska organizacija, 
delavski shodi in doseženi so razni gospo-
darski uspehi. To je popolen preobrat za 
Bosno. Socializem je prekoračil tudi to 
mejo. _ _______

Stavka v Vitkovicih je končana, ker je 
podjetništvo sprejelo vse odpuščene delavce.

V Zenici v Bosni je prišlo vsled sta,vke 
do konflikta med delavci in orožniki, ki so 
streljali ter so ubili štiri delavce; 6 je 
težko, 7 pa lahko ranjenih.

Na Dnnajn so stavbni podjetniki izklju-
čili 30.000 stavbinskih delavcev, ker niso 
hoteli sprejeti poslabšanega delavnega reda. 
Nihče naj ne sprejme dela pri dunajskih 
stavbinskih podjetnikih.

V Osjekn stavkajo vsi stavbinski delavci.
V Mitroviči je stavka v tvornici za 

tanin.
Na Nemškem je 300.000 kovinarjev 

izključenih.

Iz stranke.
Skupni izvrševalni odbor avstrijske so-

cialne demokracije vseh narodnosti je ime; 
plenarno sejo ob udeležbi zastopnikov vseh 
organiziranih strok in državnozborskih po-
slancev, ter je sklenil pozvati delavstvo, naj 
se v sedanjem času kolikor mogoče izogiblje 
lokalnih bojev ter naj čuva svoje moči, da 
bode vsak hip pripravljeno, ako bode po-
trebno, da vstopi v stavko za splošno in 
enako volilno pravico.

II

Skrb vsake gospo-
dinje ie posvečena

sladna kava

Ja po Kathreinerjevem način« svo-

rssdiijtg« pri nakupovanju

naalre natík Kntípp.

družinski tgaginji!

Kathreinerjeva
Kneippova

jega rarotevajanja okusna, sdravju
v pTOSpChin poceni, ima torej neprecen-
Ijíte prednosti za vsako gospodinjstvo I

feo Kflthreiner in eahto-
vrtft Í» Wffli zaveje z wit-

Vabilo
na

w izredni občni zbor
„Občnega konsumnega društva“ 

v Zagorju
20. maja 1.1. ob 2. uri popoldne 

v dvorani pri «Habatu
dne

1.
2.
3.

t

».

Dnevni red:
Ustanovitev podpornega sklada.
Preosnova pravil § 2. 
Raznoterosti.

Vstop je dovoljen samo članom ter s 
naroča, da prinese vsak člansko knjižico z’ 
legitimacijo seboj.

Za nadzorstvo:
Jakob Strajner. Jakob Saiko.

E

ixi tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.
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Kavarna

ior>e"
I

/J
preje „Tedesco8“

se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in slo-
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

Prva kooperativistično ure-
jena 

gostilna
v ulici S. Giovanoi v Trstu. 

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 4 
Vedno dobra kuhinja. Na $ 
razpolago «Rdeči Prapor», £ 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter.
Tiska 'iv. Pr. Lampret v Kranju.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'9G K, za pol leta 
2’98 K, za četrt leta 1 49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 21. V Ljubljani, dne 25. maja 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Bdečega Prapora“, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:

EJpravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana, 
Frančiškanske ulice štev. 8/1.

Volilna reforma.
Pododsek državnega zbora za volilno 

reformo je sklenil z vsemi proti dvema 
glasovoma, da sprejme načrt volilne pre- 
osnove za podlago podrobne debate. Proti 
temu sta glasovala samo vsenemška po-
slanca S tein in Malik, znana zagrizena 
sovražnika splošne in enake volilne pravice. 
Na seji odseka, ki je sprejela ta sklep, je bil 
najzanimivejši govor princa Hohenloha, 
ki je pozival stranke, naj se zedinijo glede 
kompromisa, v čemur jih hoče vlada pod-
pirati ; izjavil pa je, ako se stranke ne zedi-
nijo, da tedaj vlada sama predloži primeren 
predlog.

Govor ministrskega predsednika je na-
redil velik vtisk. Njegove besede ne morejo 
pomeniti nič druzega, kakor da je za stranke 
zadnji čas, da se zedinijo, kajti ako bi vlada 
sama izdelala predlog, bi bilo to toliko, 
kakor da bi tisti predlog potem moral ob-
veljati na vsak način. S tem. da je odsek 
sprejel načrt v generalni debati, je vse-
kakor storjen precejšen korak. Ali, tudi 
v Specialni debati ni več časa za zavla-

Listek.
Hans Kiichsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
Malo da ni prišel Gustel v posvetno 

gimnazijo. Njegov oče, ki je bil ravno za-
radi lesne kupčije v mestu in je obenem 
vložil zopet nekoliko tisočakov v hranil-
nico, je porabil priložnost, da mu je pri- 
beračil kosilo za razne dni v tednu, ve-
činoma pri ljudeh, ki so imeli sami manj 
nego mlinar. No, meščani imajo dobro srce 
za dijaka z dežele. Tista dobra srca je znal 
mlinar tako ganiti, da je poskrbel tekom 
enega popoldneva kar za osem let za že-
lodec bodočega župnika. Resnično, ljudje 
v mestu le niso bili slabi, kakor je vedno 
pridigoval župnik v Gospojni. Čisto tu- 

čenje. Govorilo se je o reformi že dosti: 
sedaj je treba samo odločila. V prvi vrsti 
ima seveda odsek besedo in njegova naloga 
je, kmalu končati debato, pa glasovati. Kako 
se izvrši glasovanje je vseeno. Ako je ve-
čina za volilno reformo, naj jo sprejme, 
ako je proti njej, naj jo zavrže. Od odseka 
se sedaj ne zahteva nič druzega, kakor jasno 
besedo. Kadar izve delavstvo, kakšen je 
sklep, bode že vedelo, kaj mu storiti.

Baron Gautsch je združil svojo lastno 
usodo z usodo reforme. Ker ni mogel do-
seči kompromisa strank, je odstopil. Princ 
Hobenlohe ni v svoji prvi izjavi, ko se je 
predstavil zbornici, govoril o padcu in iz 
tega je mogoče sklepati, da ima odločnejše 
namene. Sredstvo za uresničenje reforme 
ima tudi, ako hi jo državni zbor odklonil. 
Socialni demokratje načeloma niso prijatelji 
oktroiranja; ali v lem slučaju bi bilo vendar 
vpoštevati izjemne razmere. Uvedba splošne 
in enake volilne pravice je zahteva vsega 
ljudstva in vlada, ki bi jo vpeljala eventu-
alno tudi proti protestu državnozborske ve-
čine, bi izvršila le voljo ljudstva, kateremu 
je več za stvar, kakor pa za oblike. In pri 
prihodnjih volitvah bo ljudstvo brezdvomno 
sankcioniralo reformo. V tem oziru torej ni 
nevarnosti. *

To je seveda stvar, ki se tiče Hohenloha 
in doslej ne more nihče povedati, kaj na-
merava ministrski predsednik, ako bi večina 
državnega zbora frondirala proti reformi. 
Delavstva pa se tiče sama odločitev parla-
menta. Kajti pripravljeno je. Ako sprejme 
parlament preosnovo, je dobro: če ne, izvrši 
organizirano delavstvo, kar je jasno in ne-
dvoumno sklenilo, in izvede boj tam, kjer 

jega študenta z dežele pitajo, le da ni 
treba očetu zmanjšati hranilnih vlog. Celo 
čisto liberalni ljudje so hoteli dati bodo-
čemu župniku južino pri svoji mizi. Tega 
ne bi bil mlinar nikoli verjel; ali kakor je 
bil pameten, ni povedal tem ljudem niti 
besedice o obljubi svoje žene.

Pri tem prosjačenju za periodično ko-
silo je prišel seveda tudi h gospodu škofu, 
kateremu je najprvo povedal, kako se je 
zaobljubila njegova žena. Škof ga je po-
vabil, naj pride drugi dan. Tedaj je dobil 
dobri oče vest, da dobi njegov sinček 
lahko prosto mesto pri jezuitih. Tisto 
prosto mesto je bilo pač že obljubljeno 
sinu poštenega, siromašnega učitelja, ali 
mlinarjevo dete je bilo vsled zaobljube 
takorekoč že v materinem telesu posve-
čeno za mašnika in zato je bila škofova 
dolžnost, varovati tega Bogu posvečenega 
otroka pred nevarnostmi državne gimnazije. 

ima moč. Posledice pa naj pripišejo sovraž-
niki volilne pravice sami sebi.

Važna je ta ura seveda tudi za slo-
venske poslance. Dostikrat smo izjavili, da 
bi nam bilo všeč, ako bi pridobili Slovenci 
na Koroškem in Štajarskem. Tega nam pač 
ni težko verjeti, saj bi se tedaj volilni okraji 
zmanjšali in to bi nam bilo direktno v prid. 
Toda ako se pokaže, da bi imela zaradi 
tistih par mandatov pasti volilna reforma 
sploh, tedaj je absolutna dolžnost slovenskih 
poslancev, da sprejmejo volilno preosnovo 
tako, kakor jo je v najboljšem slučaju mo-
goče doseči. Pokop volilne reforme bi bil 
greh, ki ga delavstvo nikoli ne bi odpustilo. 
Če se govori neprenehoma o volilni pravici 
Slovencev, se vendar ne sme prezreti, da je 
na tisoče Slovencev, katerim sedanji volilni 
red sploh ne daje volilne pravice in kdor 
glasuje proti volilni reformi, hoče na tisoče 
Slovencev oropati prve politične pravice.

Veliko bolj važno kakor tarnanje o 
številu mandatov bi bilo, da bi se slovenski 
poslanci zavzeli za proporcionalni zistem, 
vsaj na Kranjskem, če že ne v vseh slo-
venskih okrajih. Kajti to je edini način, ki 
bi omogočil pravično razdelitev mandatov 
po dejanskih razmerah. S tuhtanjem o vo-
lilni geometriji so si poslanci, žurnalisti, za- 
stopi i. t. d. že dosti razbijali glavo, ne da 
bi mogli izdelati načrt, ki bi res odgovarjal 
razmeram. Še vedno tavajo po zagatah, iz 
katerih bi jih ravno proporcionalni zistem 
izvedel na prosto. Lani, ko je zboroval de-
želni zbor, se je slavilo proporcionalni 
zistem kot arkanum s takim navdušenjem, 
kakor da so ga iznašli šele na Kranjskem. 
Od tistega časa pa so vse besede o njem

Tako je dobil Gustel, sin bogatega mli-
narja, mesto ubozega učiteljevega fanta 
prosto mesto pri jezuitih. Čisto prav se je 
zgcdilo temu; zakaj ni imel tako petežre 

matere, ki daruje otroka že pred rojstvom 
materi božji, kakor mlinarjeva Cenka?

Mlinarju je bilo skoraj žal za dobra 
jedila, ki so bila njegovemu Gustelnu ob-
ljubljena na posvetni gimnaziji. Ali, kar je 
bolje, je bolje. Sedaj mu tudi za stanovanje 
in za perilo ni treba plačati ničesar. Ne-
navadno vesel se je povrnil v Gospojno. 
Kmalu je prišel dan slovesa za Gustelna. 
Zanj je bil to dan veselja. Ko ga je mati 
pri odhodu s solznimi očmi pri vratih po-
škropila z blagoslovljeno vodo in prekri-
žala, ni bilo nič drugače, kakor navadno, 
kadar je šel v šolo. Nobeno oko se mu ni 
orosilo. Spretno je splezal na kočijo, kjer 
je že sedel oče z vajeti v roki. „Hio, 
lisec!“ je zaklical konju sam, ker že ni 



utihnile in ravno sedaj, ko bi bilo najvaž-
nejše, se nihče ne zmeni zanj. In vendar 
se nam zdi, da bi se s pametno taktiko 
kaj lahko doseglo ta postulat. »

Glede načina, kako se voli na Kranjskem, 
ni interesiran nihče, razen kranjskih vo- 
lilcev. Cehi, Nemci, Poljaki si lahko delajo 
skrbi, kakšen volilni red bi bil njim najpri-
mernejši in najkoristnejši. Kako se voli na 
Kranjskem, jim je vseeno. Pa tudi vladi ne 
more delati to vprašanje nobenih preglavic. 
Na Kranjskem pa ne nasprotuje nihče pro-
porcionalnim volitvam, pač pa so vse 
stranke, ki pridejo v poštev, izjavile, da 
jim je proporcija všeč. To je popolnoma 
naravno. Klerikalcem se ni treba bati, da bi 
izgubili večino, kajti da dobe sedaj pri vo-
litvah največ glasov, ve vsak otrok in par 
mandatov več ali manj, glede katerih jim 
tudi navadna razdelitev v okraje ne more 
dati absolutnih garancij, ne more igrati 
uloge za stranko, ki sama čuti, da je ve-
lika. Stranke, ki so v manjšini, pa ne mo-
rejo nobenemu zistemu bolj zaupati, kakor 
proporcionalnemu.

Na tem polju naj bi torej slovenski 
poslanci poskusili svojo srečo, tembolj ker s 
tem ni treba zavlačevati reforme. Sicer pa pri-
čakuje ljudstvo, da poslanci ne bodo uganjali 
burk. Volilna reforma, tudi taka, kakršna 
je, obsega za Slovence toliko pridobitev, da 
bi bil tudi z narodnega stališča zločin, ako 
bi slovenski poslanci pokopali velikanski na-
predek, ki ga zagotavlja reforma celemu 
narodu.

Štajerske volitve.
Dne 29. majnika je na Spodnjem Šta-

jerskem volitev. Voliti je poslanca pete kurije 
na mesto ranjkega 2 i č k a r j a. Že nekoliko 
tednov vihra strastna agitacija po vsem vo-
lilnem okraju in razkriva kaos spodnještajerske 
politike, ki ne osupne nikogar, kdor je zasle-
doval «delovanje» mariborskih in celjskih 
prvakov ne le po časopisju, temveč tudi v 
praksi in je z donečimi besedami primerjal 
faktično mišljenje ljudstva in razne struje 
med prebivalstvom. Vsaka politično zrela glava 
je morala razumeti, da mora glasovita šta-
jerska politika prej ali slej dovesti do neizo-
gibnega poloma. Kajti zasnovana je bila na 
fikciji, katero je pač lahko nekaj časa podr- 
žaval terorizem in sugeriranje praznih fraz, 
ki pa vendar ni mogla trajno potlačiti de-
janskih razmer in potreb. Ta fikcija se je 
glasila, da vlada med štajerski Slovenci ab-
solutna sloga in da je narodnost edino geslo 
spodnještajerskega prebivalstva in njegove 
politike.

■■ uril' n ...................i. i.. 4 w n r

mogel pričakati, da se odpelje. Ko je bil 
že na poti, se je komaj napol obrnil in 
pogledal na mlin, kjer je stala mati pred 
vrati, pa si je brisala oči s predpas-
nikom. Njegov duh je bil že v velikem, 
lepem mestu. Ko je tolkel konj na mostu, 
polagoma korakajoč, v glasnem taktu s ko-
piti po deskah, je pogledal prezirljivo na 
gorski potok, ki je tekel spodaj. Jutri 
bode že kraj Donave, po kateri se vozijo 
ladje, večje nego hiša njegovega očeta.

Ponosno je sedel poleg očeta v kočiji, 
ko se je drdraje peljala skozi vas. Malo 
da ni prezrl nizkega šolskega poslopja. 
Usta so se mu skremžila in fin smehljaj 
se mu je zazibal na ustnicah. Šola, v ka-
tero se pelje sedaj, je vse drugačna; tri 
nadstropja ima tn več nego dvesto okenj, 
kakor mu je pravil oče.

Ljudje so gledali za mlinarjevo kočijo. 
„No, le počakajte, kadar se pripeljem 

kot novomašnik, bodete vsi ležali na ko-
lenih pred vašimi hišami in veseli bodete, 
ako vam dam z voza svoj blagoslov. Tedaj

Dolgo časa se je prvakom posrečilo, 
umetno obvarovati to fikcijo. Bilo je ljudi, 
ki so verovali vanjo, bilo je takih, ki so žrtvo-
vali svojo skepso misli, da je brezpogojna 
sloga potrebna z ozirom na narodni obsta-
nek, bilo je takih, ki so enostavno menili, 
da nimajo dosti moči, da bi so uprli medeni 
hipnozi. V teh razmerah se je klerikalcem 
dobro godilo. V interesu sloge so brezmejno 
vladali. V imenu sloge ni smel nihče drugače 
misliti, drugače govoriti, drugače glasovati, 
kakor klerikalno. Vsa slovenska politika na 
Štajerskem je bila vseskozi klerikalna; vsak 
samostojni nastop je bil takoj stigmatiziran 
kot narodno izdajstvo in brutalna brezobzir-
nost klerikalcev je dosegla, da se ni osmelilo 
nobeno slovensko svobodoumje, stopiti v 
javnost.

V imenu slovenske narodnosti je bujaia 
ta politika «sloge» na največjo škodo — 
slovenski narodnosti. Kajti popovska komanda 
vendar ni mogla zatreti vsega protiklerikal-
nega duha. V deželi, kjer ima mračnjaštvo 
skoraj izključni vpliv na ljudstvo, sicer ni 
čudno, da uspeva poneumnjevanje in da osta-
nejo tla ugodna klerikalizmu. Toda kitajskega 
zidu se tudi okolo južnega Štajerja ne more 
več sezidati; semintja mora priti kakšna svo-
bodnejša ideja tudi v te kraje in ljudstvo, 
ki prenaša stoletja popovsko nasilje, mora 
poroditi vsaj nekoliko ljudi, ki imajo dosti 
samostojnega mišljenja in poguma, da se upro 
duševni in materialni tiraniji. Nič ni čudnega, 
da sc je našlo takih ljudi tudi po slovenskem 
Štajerskem.

Dolgo so se tisti ljudje željno ozirali po 
opori, katere bi se mogli oprijeti. Ali med 
Slovenci je niso našli, «sloga» ni dovoljevala 
kaj takega. K čemur pa se niso osmelili 
Slovenci, to so storili Nemci. S fino, zvito 
taktiko so postopali. V Ptuju so ustanovili 
list, pisan v slovenskem, sicer zelo popačenem 
jeziku, a v nemškem, odnosno v ponemčeval- 
nem duhu. In «Štajerc» je bil protiklerikalen. 
Seveda ni nikoli jasno povedal, da služi vse- 
nemški ideji; kdor ga je dobil v roko, je 
opazil, da se bojuje proti tistim, ki tudi či- 
tatelju niso všeč. Videl je, da je nasproten 
klerikalizmu, naročil ga je, čital in razširjal. 
In tako je glupa «sloga» pomagala germani-
zaciji. Ge je nemški šovinizem našel prav 
mnogo pristašev med štajerskimi Slovenci, 
je to sad ondotne klerikalne politike.

Sedaj pa so volitve za državni zbor. In 
štajerska sloga slavi triumfe. Kandidatov kar 
mrgoli. Vsak dan se pojavi nov aspirant na 
Žičkarjev mandat v kakšnem kotu. Ako bi 
bile na Štajerskem organizirane stranke na 
podlagi jasnih načel, bi bilo to nemogoče. 
Klerikalci bi imenovali svojega kandidata, 

bodo zvonili zvonovi, muzikantje bodo 
godli in bela dekleta mi bodo sipala 
cvetje.“

Na vso to krasoto je mislil Gustel 
in srce se mu je tako razširilo, da je 
skoraj sovražno gledal na gore, ki so se 
pretilno dvigale na vseh straneh. V svet! 
Ven iz ozkosti! Več hoče biti, kakor ljudje 
tu v dolini!

Vsak hip je kočija srečavala šolske 
otroke, Gustelnove tovariše, ki so pohajali 
gor v malo šolsko hišo. S plašnim spo-
štovanjem so gledali mladega študenta, ki 
je bil že danes kot bodoči župnik mnogo 
več od njih. Gustelnu bi se bilo zdelo čisto 
naravno, ako bi se bili spoštljivo odkri-
vali pred njim.

Sedaj ima že vse druge tovariše. V 
jezuitskem samostanu je baje do tristo di-
jakov. To bode zanj! Vse mora nadkriliti, 
vedno hoče biti prvi. Saj je moder kakor 
nihče drugi; to je slišal zmirom doma, in 
učiti se hoče dan in noč, da bode lahko 
ponosno gledal na druge.

liberalci pa svojega. Socialni demokratje so 
a priori izjavili, da pri tej volitvi ne kandi-
dirajo. Bila bi torej dva kandidata in če bi 
se pokazala na ta način disciplina strank, se 
pač menda ne bi upala nobena klika še z 
drugimi kandidaturami na dan. V cejskem 
okraju nimajo Nemci v peti kuriji v normal-
nih razmerah/prav nobenega upanja, in to 
jim je znano. Gotovo torej ne bi bili šli iskat 
sigurne blamaže. Ali kaos v slovenskem ta-
boru jim je dal poguma in v zadnjem tre- 
notku se je pojasnila nemško - nacionalna 
kandidatura, za katero je izvoljen neki Wrat- 
schko, kandidatura, ki bi bila v vsakem dru-
gem času naravnost smešna, ki pa je v se-
danjih razmerah res postala do gotove mere 
seriozna, tembolj ker se ne agitira za Nemca 
AVratschkota, ker se ne razglaša nemško-na- 
cionalnega programa, temveč se samo naglasa 
protiklerikalni značaj te kandidature.

Take sadove rodi slavljena «sloga» ’.
Ker socialni demokratje niso postavili 

kandidata, love seveda vse stranke strastno 
delavske glasove. Oficielni klerikalni kandidat, 
dr. Korošec, urednik fanatičnega popov-
skega «Slovenskega Gospodarja», ki se je 
nekako vsilil za kandidata, je toliko klobasal 
o delavstvu in o svojem prijateljstvu do de-
lavstva, kakor prej v vsem svojem življenju 
ne. Gospod Rebek iz Celja, ki še sam ne ve, 
ali kandidira ali ne, se je šel predstavljat 
delavcem. Pukl in še cela vrsta drugih ima 
zadnji čas neprenehoma simpatije do delav-
stva na jeziku. AVratschko pa pošilja bivšega 
socialnega demokrata Linharta agitirat za se 
med trboveljske rudarje.

V teh zmedenih razmerah ne more ve-
ljati za socialne demokrate druga parola, 
kakor abstinenca. Volitev s takimi kandidati 
se socialisti ne morejo udeležiti.

Kjer ni socialno - demokratičnega kandi-
data, morejo samo izjemne razmere provzro- 
čiti, da se socialisti sploh udeleže volitve. 
Glavni pogoj za tako udeležbo je ta, da imajo 
delavci kak poseben interes, da zmaga ta, 
odnosno da ne zmaga oni kandidat. Ali v 
sedanjih okolnostih ni takega interesa. Ka-
terikoli kandidat bode izvoljen, vsaki bode 
nasproten najvitalnejšim interesom delavstva. 
Podpirati klerikalnega Korošca, bi bilo ravno 
tako napačno, kakor glasovati za ponemče- 
valca VVratschkota. K erikalizem je delavstvu 
ravno tako nevaren, kakor umetno, šovini-
stično podpihovanje narodnostnega boja.

Edino, kar bi prišlo pri teh volitvah še 
lahko v poštev, bi bilo vprašanje volilne re-
forme, ali izmed vseh štajerskih kandidatov 
ni ne enega, ki bi dajal garancije, da bode 
zastopal resnično interese delavstva.

In kar je takrat obljubil sam sebi, je 
tudi izpolnil. Že po končanem prvem 
šolskem letu je prišel kot prvi svojega 
razreda domov na počitnice, v žepu pa je 
imel kot premijo „Kristusovo nasledstvo“, 
lepo v zlato obrezano usnje vezano. Tako 
je šlo skozi celo gimnazijo. Jezuitje so 
kmalu izpoznali njegov značaj, njegovo 
zavedno, brezobzirno stremljenje, ki je bilo 
združeno s strastnim ponosom. Takega 
značaja ni bilo mogoče zlomiti; ali kot 
praktični učitelji so ga zvili v tisto smer, 
ki je bila najbolj primerna, da se ga more 
porabiti za blagor cerkve.

„Iz tega študenta bode nekoč, kadar 
postane duhovnik čil bojevnik cerkve; v 
posvetni gimnaziji pa bi postal iz njega 
nevaren sovražnik cerkvi in duhovnikom/ 
Tako se redno glasi poročilo patra rek-
torja škofu o Avguštinu Grosu. Škof pa 
se je zahvaljeval Bogu, da je, podavši mu 
prosto mesto, pridobil tako izvrstnega 
dijaka.

Ob času počitnic je bil Gustel prav
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Politični odsevi.
Preobrat na Hrvatskem.

Ali imamo Slovenci kaj političarjev ?
Stranke, klube, časopise, poslance, vo-

ditelje, žurnaliste - vse. to imamo. Politike 
in političarjev pa bi P1'1 nas zaman iskali 
z Diogenovo svetilko. Kdor pozna boj med 
liberalno in klerikalno stranko, odnosno med 
nekaterimi osebami na klerikalni in na libe-
ralni strani, pozna tudi vso slovensko poli-
tiko, tako malenkostno, da ji ni para na 
svetu. Vsa naša mizerija, tako klavrna, da 
ne najde niti porogljivec snovi v njej, se je 
najžalostnejše dokumentirala v zadnjem času, 
ko so prevažni dogodki naravnost izzivali 
manifestacije jugoslovanske politike, pa ven-
dar niso imeli na Slovenskem druzega 
uspeha, kakor vsega skupaj en frazast tele-
gram in pa žalosten komers v .Unionu», ki 
niti ni bil komerz.

Na Hrvatskem se je z glasnim, ominoz- 
nim naporom podrl zistem grofa Khuen- 
Hedervaryja; madjaronska «narodna» stranka 
je doživela poraz, od katerega nikoli več ne 
okreva, vsa hrvatska in srbska javnost se je 
oddahnila, zgodovina na slovanskem jugu je 
našla mejnik. Od začetka sedemdesetih let ni 
bilo tako važnega dogodka na Hrvatskem, 
kakor je bila letošnja zmaga opozicije. A Slo-
venci, ki neprenehoma naglašajo svojo soli-
darnost s Hrvati in s Srbi, ki deklamirajo 
kilometrične govorice o jugoslovanski ideji, 
ako se prikaže Je slučajno Srb ali Hrvat v 
Ljubljani, so imeli za velepomembni dogo-
dek pet ali šest uvodnih člankov, razdeljenih 
po petih ali šestih časopisih, za našo politiko 
pa pomeni hrvatski preobrat toliko, kakor 
demisija kakega kitajskega mandarina . . . . 
Ali imamo kaj političarjev?

Ako abstrahiramo od liberalno-klerikal- 
nega boga, ki p r i nas nima velikih, teht-
nih načel, niso imeli slovenski prvaki nikoli 
druge agitacijske snovi, kakor narodno vpra-
šanje. V kompleksu mnogoštevilnih splošnih 
zadev je treba pač tudi temu vprašanju pri-
znati pomen in socialisti ga niso nikoli tajili, 
naj so jim tudi nasprotniki neprenehoma 
imputirali pomanjkanje smisla in razumevanja 
za narodnostni problem. Nacionalno vprašanje 
ni edino in tudi ne najvažnejše izmed vpra-
šanj, ki zahtevajo rešitev. Vsekakor pa ekzi- 
stira in socialisti, stoječi vedno na realnih 
tleh in zametujoči neplodno ideologijo, so se 
sicer energično bojevali proti zlorabljanju in 
proti nedopustnem potenciranju nacionalizma, 
računali pa so vedno tudi s tem faktorjem 
in vodilo njihovega ravnanja je bilo tudi 
tukaj pravičnost in naravnost. Razven narod-
nega vprašanja ima socialna demokracija še 
dosti drugih skrbi, in sicer nujnejših. Našim 
meščanskim strankam pa je bila narodnost 
Archimedova točka, Druzega stališča niso 
imeli za nobeno stvar, kakor narodno. Tako 
bi se torej lahko zahtevalo od njih, da vo-
dijo narod vsaj na nacionalnem polju in da 
store vse, kar je potrebno, da se pride na tej 
poti do kakšnega cilja.

Naloga je seveda združena s težavami, 
ali kdor se jih boji, nima pravice, vsiljevati 
se za voditelja. Da je bila od Bleivveissovih 
časov vsa slovenska narodna politika samo 
puhla fraza, je dejstvo, ki se ga prvakom ne 
more odpustiti. Ali vpoštevajmo razmere, 
priznajmo olajševalne okolnosti, pa recimo, 
da slovenski voditelji niso imeli priložnosti, 
storiti kaj odločilnega, ker je bil splošni po-
ložaj preveč klavrn in ni dajal opore za po-
membnejši čin. To sicer ni zadosten odgovor, 
ker razmere ne postanejo brez ljudi in ker 
politika ne sme biti pasivnost, temveč aktiv-
nost. Ali vendar koncedirajmo.

Toda položaj je naenkrat izpremenjen. 
Na Hrvatskem je zgodovina zabeležila dogo-
dek, ki ga ne more prezreti noben političar 
v državi, ki ga pa ne sme prezreti zlasti no-
ben jugoslovanski političar. Ako je jugoslo-
vanska vzajemnost količkaj realna stvar, tedaj 

mora preobrat onkraj Sotle pomeniti kaj tudi 
za Slovence.

In kaj pravijo slovenski političarji ? Kak-
šno stališče zavzemajo? Kaj izvajajo iz do-
godka, kako ga nameravajo porabiti, kakšen 
vpliv mu prisojajo na naše razmere?

Kategorično zahtevajo ta vprašanja od-
govor od Slovencev — slovenski voditelji pa 
molče, kakor da je padel zistem v Siamu, 
kakor da se pripravlja nova politična doba v 
Patagoniji. Molče — ne, ker nam ni nič mar, 
kaj se godi na Hrvatskem, temveč ker ne 
vedo, kaj bi rekli, ker ne razumejo dogodka, 
ker se jim niti ne sanja, kakšne posledice 
utegne imeti. Ge bi jih kdo mogel prisilili, 
da bi govorili, bi morali priznati, da nima 
njih nacionalna politika nobenega cilja; pri-
znati. da sami ne vedo, kaj hočejo?

Z jugoslovanstvom se hranijo liberalci in 
klerikalci. Jugoslovansko vprašanje je za Slo-
vence vitalno, kar vsakdo razume,. da slo-
venski narod, maloštevilen, v celoti siroma-
šen, brez zadostne kulture, v ne preveč 
ugodnem gospodarskem položaju, nima bo-
dočnosti kot širša individualnost, ako ne najde 
zaslombe, katere pač ne more iskati drugod, 
kakor pri narodnih skupinah. Ali zaman bi 
danes povpraševati, kaj je jedro tega vpra-
šanja in kaj obsega. Jugoslovanstvo je našim 
politi Carjem «ideja», to se pravi megla brez 
čvrste vsebine in brez stalnih kontur. In 
kadar se zgodi kaj važnega, kar sili zadevo, 
da si določi jasen cilj in da si napravi do-
ločen tir, tedaj se pomagajo s čestitko, ki nič 
ne pomeni, in s komerzom, na katerem ne 
vedo povedati ničesar.

Državna preuredba visi v zraku. Vse 
stene starega poslopja se majejo. Pri nas ne 
gane nihče roke, da bi se pripravil za novo 
stavbo. «Počakati je treba, kaj pride, kaj 
bode.» A nekaj pride, nekaj se zgodi — pri 
nas pa se čaka dalje. In misli se čakati do 
sodnega dneva. Kdove — morda se enega 
jutra konstituira velika jugoslovanska država 
in anektira tudi Slovence. Kakršna bode, taka 
bode in mi zapojemo, seveda navdušeno, 
«Lepa naša domovina!»

Kaj je nam to mar?
Mnogo, prav mnogo. Ge je naš zadnji 

cilj preosnova človeške družbe v vsakem 
oziru, tako da se tudi sedanja oblika države 
umakne drugi, popolnejši, svobodnejši obliki, 
vemo vendar predobro, da se razvoj pač 
lahko pospeši, da pa ni mogoče preskočiti 
nobene etape. Kakor v gospodarskem oziru 
ne moremo čakati s prekrižanimi rokami na 
trenotek, ko doseže kapitalistični razvoj kul- 
minacijo, kateri mora slediti polom celega 
ekonomičnega zistema in novo gospodarstvo, 
tako moramo tudi v politiki računati z vsemi 
postajami, ki so na poti do zadnjega cilja. 
Gez noč ne izginejo obstoječe' dižave, da bi 
se povzdignila na njih razvalinah svobodna 
socialna družba. Proletariat, poznavajoč in 
vpoštevajoč zakone socialnega razvoja, vendar 
ne more biti fatalist, temveč mora tudi v 
razmerah, kakršne so, krepčali svojo moč, ne 
le da ložje prenese obstoječe težave, temveč 
tudi da se lahko uspešno bojuje za svoj 
zadnji cilj.

Jugoslovanski proletariat, tudi slovenski, 
potrebuje razmere, v katerih se mu bode 
mogoče duševno in materielno razvijati. So-
cializem je vprašanje kulture; v malenkostnih 
okolnostih pa je nemogoča visoka m obsežna 
kultura. Naša narodna mizerija je prokletstvo za 
slovensko delavstvo, ki ne najde tukaj no-
benih virov za svojo povzdigo in za svoje 
okrepčanje. Odstranitev te mizerije je po-
treba tudi za delavce; ne šovinizem, ki ga 
sovražimo, temveč življenska potreba nam 
diktira zanimanje za jugoslovansko vprašanje, 
ki mu je naloga, vstvariti večjo kulturno ce-
loto in s tein podlago za višje gospodarsko 
življenje.

Ali je še kaj upanja, da reši buržoazija 
to vprašanje? Seveda bi bila to v prvi vrsti 
njena naloga. Povsod po svetu je izvrševala 
buržoazija take naloge in tako je ustanovila 
države meščanskega značaja. Slovenski purgar 

pa misli, da je storil zgodovinsko delo, ako 
obleče rdečo srajco sokolsko in slovenski vo-
ditelj kriči proti volilni reformi, kakor bi ga 
drli, ker si je vcepil v glavo, da moramo 
dobiti tu ali tam dva mandata več. In slo-
venski pesnik pripoveduje plitkim žurnalistom, 
da obstoji «slovanska akcija», katere ne bi 
mogla definirati živa dnša. Napravijo si vse- 
veljavno «stališče» za pečjo, ali pa love muhe 
po vseh kontinentih in ne vidijo, kaj se jim 
godi pred nosom.

Ali naj torej čakamo na buržoazijo in 
na njene voditelje? Ako bode njej prepuščena 
usoda slovenskega naroda, ga bodo s svojo 
patentirano metodo reševali, dokler ne boile 
nikogar več, ki bi se ga še moglo rešiti. 
Slovenski proletariat se pa zahvaljuje za tako 
reševanje. Žalostno je, da je tako, ali vse 
kaže, da ne bode bolje, dokler se ne poloti 
tudi te naloge socialna demokracija. Žalostno 
je, kajti delavci imajo res dosti druzega dela; 
žalostno je, kajti naše delavstvo je zanemar-
jeno, njegov razvoj je omejevan, njegovo 
gibanje je zatirano, njegova gospodarska moč 
je potlačena. A vse nič ne pomaga. S po-
dvojeno energijo se je treba polotiti dela, da 
se odpravi te težave. S potencirano pridnostjo 
je treba okrepčali politično, strokovno in 
gospodarsko organizacijo delavstva, da bode 
jugoslovanska socialna demokracija kos tudi 
tej nalogi. Kajti če bi računali na meščanske 
političarje, vzame slana ves slovenski narod.

Državni zbor je imel v torek zopet sejo, 
na kateri je ministrski predsednik knez 
H o h e n 1 o h e govoril o volilni reformi. 
Konštatiral je, da se ne prikazuje nikjer n a- 
čelno nasprotje proti volilni preosnovi in 
da je ideja reforme mogočno napredovala ter 
se globoko vtisnila v zavest ljudstva. Strah, 
ki ga kažejo stranke z narodnega stališča, je 
neopravičen, kajti če se posreči sporazum 
strank za reformo, ki postavi narodnostno 
razmerje na podlago pravičnosti in politične 
enakopravnosti, se ¡zgladijo vsi narodnostni 
prepiri in boji. Nobeni narodnosti ne mote 
škodovati volilna reforma, močno pa okrepi 
pravno zavest. Nasprotja zaradi števila man-
datov so se že zelo zmanjšala in vlada se 
hoče potruditi, da izginejo popolnoma. Pri 
tem računa ministrski predsednik na lojalnost 
strank in na nepremagljivo moč ideje o vo-
lilni reformi. Ali če se ne doseže kompromis 
strank glede razdelitve mandatov, je vlada 
trdno namenjena nastopiti s s a m o s t a 1 - 
nim predlogom.

Govor ministrskega predsednika je na-
pravil velik vtisk. Splošno se sodi, da 
HohenJohe ne misli popustiti in če se ne 
doseže kompromis med strankami, da porabi 
druga sredstva za uresničenje volilne reforme. 
Tisti, ki že sedaj govoričijo o Hohenlohovi 
demisiji, dajejo le svojim željam obliko po-
zitivnosti, misleči v svoji naivnosti, da bodo 
take race uplivale na ministrskega predsed-
nika. Ta taktika pa je zelo kratkovidna in 
utegne največ škodovati tistim, ki zaradi za-
kulisnih intrig zanemarjajo pozitivno delo.

Zaradi colninskega tariia vlada veliko 
nesporazumljenje med avstrijsko in med ogrsko 
vlado. V smislu prejšnjih dogovorov bi moral 
veljati v Avstriji sprejeti, na Ogrskem pa ocf 
koalicije obljubljeni tarif kot skupen — 
avstro-ogrski. Koalicijska vlada pa se tega 
brani in ga hoče sprejeti sicer- neizpremenje- 
riega, ali kot avtonomen tarif, s čemur bi 
bilo izrečeno, da je Ogrska samostalno col- 
ninsko področje.

Hrvatski sabor je odgoden, čeravno ni 
izvršil še skoraj nič pozitivnega dela. Pravi 
se, da ima ban Pejačevič razne namene z 
odgoditvijo. Baje je zahteval od ogrske vlade 
dovoljenje, da razpusti sabor, a ga ni dobil. 
Vsekakor je pričakovati na Hrvatskem še 
važnih dogodkov.

Ogrski državni zbor je bil otvorjen s 
prestolnim govorom, ki napoveduje med dru-
gim tudi volilno reformo. Značilno 
je naglašanje prestolnega govora, da bode



volilna reforma varovala madjarski značaj 
države. Ne vemo, kaj poreče ogrsko prebi-
valstvo takemu namenu, ali če sprejme tako 
reformo, bode treba še mnogo bojev, preden 
pride na Ogrskem taka volilna pravica do 
veljave, da bi bilo ljudstvo ž njo zadovoljno.

Ruska duma je sklenila, predložiti carju 
adreso kot odgovor na njegov prestolni govor. 
Z veliko večino je sklenila, zahtevati v adresi 
pred vsem popolno amnestijo političnih »zlo-
čincev», nadalje svobodne institucije, rešitev 
agrarnega vprašanja, socialne reforme i. t. d. 
Adreso so imeli izročiti carju predsednik dume 
profesor Muromcev, in oba podpredsednika. 
Toda car ni sprejel te deputacije in minister 
Goremykin je naznanil, da je treba 
predložiti adreso pismenim potom kakor vsako 
vlogo. To je pač slabo znamenje, iz katerega 
se razvidi, da je na dvoru reakcija zelo 
uplivna. Najbolj nazadnjaški elementi z zlo-
glasnim T r e p o v o m hočejo, naj car raz-
pusti dumo,, naj razglasi obsedno stanje nad 
Peterburgom in naj vzpostavi zopet popolni 
absolutizem. Duma pa ravna jako previdno. 
Amnestija, ki je glavna točka adrese, je so-
glasna. zahteva čele dežele in če je car ne 
izpolni, so posledice lahko nedogledne. Go-
vori se sicer, da misli car dne 27. t. in., 
iorej na dan obletnice kronanja, razglasili 
amnestijo, ki pa bi obsegala le malo število 
političnih jetnikov. S tem pa gotovo ne po-
tolaži dežele, ki se že od dne do dne bolj 
vznemirja. Duma je čisto mirno izrekla, da 
smatra način, kako se vroči adreso, samo za 
formalnost, ter jo pošlje kot vlogo kroni. Iz 
te «formalnosti» noče večina dume izvajati 
konflikta. Ali obenem je sklenila, da začne 
takoj z razpravo agrarnega vprašanja, in če 
pride tukaj do konflikta, kar je zelo verjetno, 
bode cela Rusija videla, kakšen prepad zija 
med dumo in med carjem, odnosno kamarilo 
in birokracijo. To izpoznanje pa ne bode na 
korist carju, pomen dume pa, tudi če bi bila 
razpuščena, naraste velikansko in pride zad-
njemu mužiku do zavesti.

Francozke ožja volitve so dovršile poraz 
klerikalcev in nacionalistov. Med propadlimi 
so prve korifeje nazadnjakov. Mnogo so pri-
dobili socialni radikalci in socialni demokratje. 
Vsega skupaj so izgubili nacionalisti 20 sede-
žev, konservativci in liberalci po enega, pro- 
gresisti 35, pridobili pa so levi republikanci 
11, socialni radikalci 27, združeni socialisti 
16, neodvisni socialisti 2. Zbornica bode štela 
79 reakcionarcev, 30 nacionalistov, 66 pro- 
gresistov, 118 radikalcev, 127 socialnih ra-
dikalcev ter 56 združenih in neodvisnih so- 
cialcey. Francoski narod je torej slovesno 
pritrdil protiklerikalni politiki.

Trst. (Klerikalizem slovenskih 
voditeljev.) «V imenu svobode» so nare-
dili slovenski svetovalci v tržaškem mestnem 
svelu zopet neumnost, ki pa že prestopa meje 
dopustnega. Dne 10. t. m. je bil v tukaj-
šnjem mestnem svetu podan predlog, naj se 
energično nastopa proti namenom jezuitov, 

ki nameravajo pričeti klerikaliziranje Trsta z 
ustanovitvijo jezuitskega samostana, za kate-
rega so, siromaki kakršni so, kakor se čuje, 
nakupili že lep prostor. Na tej seji so slo-
venski svetovalci glasovali proti predlogu, 
seveda *v imenu svobode». Saj se ime svo-
bode lahko zlorablja, kakor se hoče; a go-
spodje svetovalci bi se najbrže lepo zahvalili, 
ako bi kdo logično in konsekventno trdil, da 
ima po njih nazorih pravico, «v imenu svo-
bode» zadrgniti jim vrat. Lahko bi bilo do-
kazati, da je klerikalizem napadovalec in da 
so jezuitje le en del bojujoče armade, da ima 
torej vsakdo pravico, braniti se njegovih na-
skokov. Ali pri teh ljudeh so vsi taki dokazi 
odveč, kajti njih postopanje ne izvira iz na-
pačnih pojmov o svobodi, temveč iz neozdrav-
ljivega nagnenja do klerikalizma, kateremu 
izročajo ubogi slovenski narod, pa zahtevajo 
nazadnje še hvalo za tako jetničarsko delo. 
Voditelji naroda — tako imenujejo sami sebe 1 
— pokazujejo pred vsem svetom svoje očitno 
prijateljstvo do jezuita Volberta in do šo-
vinističnega germanizatorja škofa Nagla, in 
pri tem se še sklicujejo na tisti slovenski 
narod, kateremu je ravno klerikalizem nane-
sel največ nesreče. Čudni voditelji! Znano 
nam je seveda še nekaj druzega o čudnem 
jezuitskem prijateljstvu teh reakcionarnih ele- 
mentav. ' Toda pustimo to za pripravnejši 
trenotek. Najholj razburljivo je dejstvo, da 
imajo ti meščanski sluge klerikalnih namenov, 
izvoljeni od 1500 volilcev, nastopati v imenu 
slovenskega naroda in tako vzbujati mnenje, 
da je res vsaki Slovenec rojen nazadnjak in 
klerikalec. Kdo je kriv, da sovražijo Slo-
vence vsi, ki imajo le količkaj ljubezni do 
svobode in do napredka v srcu? Kdo je kriv, 
da beže iz naroda elementi, ki se jim studi 
klerikalni fanatizem? Kdo vstvarja renegate? 
Ne, gospoda! Zreli slovenski narod ni rim-
ska garda in ne mara voditeljev, ki so po-
povski lakaji. Zavedni Slovenci vam že. po-
kažejo, kakšni bi morali biti narodovi vodi-
telji. Ljudje, ki žrtvujejo narodovo ekzistenco 
za svoj politični obstanek, niso poklicani, da 
ga zastopajo. Ta politika bode vaš politični 
pogin, za to bodemo poskrbeli. Klerikalizem 
sploh pa dobi od zavednih delavcev tudi še 
svoj odgovor in če ne bode druge, posežemo 
tudi mi po radikalnejših sredstvih.

Trst. (Narodnjaška — nerodnost.) Par vrstic 
samo v odgovor dopisniku «Edinosti», ki 
pod enakim naslovom odgovarja naši no-
tici, objavljeni dne 27. aprila t. 1. Dopisnik 
«Edinosti» pravi, da našega «neslanega 
članka» ne bi objavil «Rdeči Prapor», ako 
bi izhajal v Trstu. No, če tisti zelo pozni 
dopisnik «Edinosti», ki se podpisuje «Ko- 
laši», misli kaj takega, potem ga ne moremo 
smatrati za dobrega poznavatelja naših 
razmer. Pravi , da je naš članek neslan, kar 
pa on objavlja, nam dokazuje, da ni niti 
pazno čital našega dopisa, ki ni bil na-
menjen društvu Kolo, pač pa nekaterim 
pevcem društva, ki, ravno tako kakor do- 
pisnik «Edinosti», ne znajo na drugačen 
način izražati sožalja mrtvemu prijatelju, 
nego, da dolgočasijo in užaljajo še bolj 
rodbino in druge pametnejše prijatelje. Mi 
seveda jih sedaj ne bomo učili, kako se 

lahko pokaže sožalje. Vprašal pa bi jih pač, 
komu neki so peli? Dobro vemo, da vdova 
pokojnega B uk o vi č a ni bila prav hva-
ležna činu «narodnjaških nerodnežev» (tako 
se sami imenujejo). Kaj je bilo treba od-
praviti, kaj uvesti, da postanejo Slovenci 
pametni, tega res mi ne vemo. Dobroverno, 
kaj hočemo, toda kako kaj takega narediti 
— ne, primojduha ne! Mi ne žalimo in 
nismo žalili ne delavcev - pevcev, ne 
društva «Kolo», pač pa smo očitali čin, ki 
ni znamenje civilizacije in se ne dela po 
civiliziranem svetu, še najmanj pa med 
socialisti.

Da bi pa mi hoteli boj s pevskim 
društvom «Kolo», je nekaj zelo smešnega. 
Mi nočemo boja, saj ta se bo vnel sam, 
toda ne s pevskimi društvi, pač pa s tistimi res 
neslanimi slovenskimi narodnjaki, pod vplivom 
katerih deluje pevsko društvo «Kolo», se-
veda kar dela. Saj bi se Kolaši vendar 
lahko spomnili, kakšen vsprejem so imeli 
od strani narodnjakov ob otvoritvi «Narod-
nega doma». Poznalo se je takoj člane 
«Kola» in «Slovanskega pevskega društva 
Razlika», buržoazija in delavci. Ge pa slo-
venski delavci še ne vedo, kaj je treba in 
kaj ne, so pa krivi njih voditelji in ne oni.

Treba je izobrazbe, izobrazbe in zopet 
izobrazbe. Samo z narodnim navdušenjem 
se ne naredi ničesar. Ako pa delavci ne 
znajo, da mi znamo, kaj hočemo, in ako 
hočejo vedeti, kaj hočemo, naj le pridejo v 
naše vrste. Narodnjaki jim ne bodo nikdar 
povedali resnico. Pesem slovenska je tudi 
nam dobro došla. saj smo vendar Slovenc/ 
in sicer taki, ki znamo in hočemo tudi pod-
pirati vsako dobro delo. Toda oni nas niso 
še nikdar podpirali, četudi smo mnogo do-
brega naredili. Narodnjaki znajo tudi nad-
legovati učitelje petja, da naj ne pridejo 
nas učit. Tako smo bili prisiljeni, najeti 
zadnjič italijanskega učitelja. To je moj 
odgovor gospodu dopisniku, ki je res «Kolaš» 
ki pa prav slabo razume «ljubezen do de-
lavstva*.

Sodngi, delavci,
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

delavski hiši.
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje: 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2-72, 
za četrt leta K l-36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2'98, za 
četrt leta K 1’49. — Za Ameriko: Za celo 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

Zaloga in tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Min zija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. —- Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez, konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

Kavarna

preje „Tedesco“ 
se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in 
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

so-

slo-

Prva kooperativistično ure-
jena

»er gostilna
. v ulici S. Giovaoni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».
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Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranj«.



Torej ni druzega, kakor ostati dne 29 
«jajnika doma, ali pa pri delu.

Glede drja. Korošca zadostuje, če povemo 
da je strasten klerikalec. S tem je pač po-
jasnjeno, zakaj socialni demokrat ne more 
glasovati zanj. Treba pa se je nekoliko zme-
niti o Wratsclikotovi kandidaturi. Da agitira 
za neznanega gospoda Linhart, je njegova 
stvar. To mu Pač nalaga njegova služba” pa 
naj to opravi s svojim prepričanjem, kakor 
hoče. Delavstvo pa mora vedeti pred vsem, 
da je stranka, kateri pripada Wratschko in 
ja katero sedaj deluje Linhart, ne le buržo- 
azijska, temveč da je v globočini svoje duše 
sovražna delavstvu. Kjerkoli vlada ta stranka, 
imajo socialni demokratje viharne boje ž njo. 
Naši nemški sodrugi v Gradcu, Mariboru itd. 
povedo lahko trboveljskim rudarjem, kakšnih 
brutalnih in umazanih sredstev se poslužuje 
nemško - nacionalna gospoda v svojem boju 
proti delavcem. In nedopustno je, da bi slo- 
v e n s k i delavci pomagali takim ljudem do 
zmage. V vprašanju volilne reforme so tisti 
ljudje nezanesljivi. S svojimi brezmejnimi 
zahtevami po vedno novih nemških mandatih 
delajo volilni reformi samo zapreke. Njih 
antiklerikalizam pa je tudi zelo sumljivega 
značaja in pristen nikakor ni. Da so sovraž-
niki slovenskega klerikalizma, jim radi 
verujemo, ali če je klerikalec fanatičen Nemec, 

.jim je popolnoma všeč. Ob volitvah se lahko 
sestavlja radikalne letake. Ob volitvah so tudi 
naši klerikalci veliki demokratje. Ali kadar 
je mandat v žepu, odfrče vse lepe fraze po 
zraku in se razblinejo v megli.

Za take kandidate torej socialni demo- 
Jcrat ne more in ne sme glasovati. Naj se 
gospodje med seboj lasajo, kakor se hočejo, 
socialno - demokratični delavci ne morejo v 
tem tepežu pomagati nikomur.

Naša parola je torej: Te volitve se ne 
udeležimo. In kdor je socialni demokrat, po-
kaže strankarsko disciplino.

Socialni pregled.
Delavstvo in Koslerjeva pivovarna. 

.Stavka v Koslerjevi pivovarni je, kakor smo 
•v zadnji številki poročali, končana. Prizadeti 
delavci so sami nasvetovali konec stavke, ker 

rse velika večina njih sploh ni več marala 
povrniti v pivovarno, iz katere je bila na 
brutalen način izgnana. Klerikalci izkušajo pač 
po svoji stari navadi izrabiti konec stavke v 
svoje kalne namene in lažejo vzlic vsem po-
jasnilom, da so socialni demokratje provzro- 
čili stavke, katere v resnici ni bil kriv nihče 
drugi, kakor brata Kosler in katero so pivo-
varniški delavci povsem spontano sklenili. 
Toda v tem slučaju ne bodo «Slovenčeve»

:<malo v hiši staršev. Dolina med visokimi 
gorami mu je bila pretesna; gnalo ga je v 
svet. S svojimi lepimi izpričevali je smelo 
stopal v vsako župnijo po svoj „viatieum“ 
in marsikateri siromašni vaški, župnik na 
Solnograškem in na Tirolskem je dal 
ubogemu potujočemu dijaku toliko, da 
drugi dan ni imel mesa. Bogati mlinarjev 
sin pa se je smejal: „Ne, tako ubog 
župnik ne maram postati. Bog me varuj 
tega, Še več se moram učiti; zastonj nisem 
pameten.“

Če se je pa s svojih potov povrnil, 
da preživi še nekoliko tednov v Gospojni, 
je prinesel vselej, kakor je bil varčen, dosti 
denarja kot viatieum domov, kajti v svoji 
pobožnosti ne dajejo gospodinje ubogemu 
dijaku samo jesti in piti, temveč prilože 
še par desetic za pot. Župniji je bil kmalu 
vzpodbuden vzgled. V cerkvi je klečal med 
celo mašo in roki je imel tako lepo skle-
njeni, da so prsti dosegli čelo. Mlada de-
kleta si kar niso upala misliti: „To bi bil

Li,P. mČ zalegle, kajti bivši Koslerjevi 
delavci poznajo predobro dejanske razmere, 
■vako dobro še je delavcem pri Koslerju go-
dno, dokazuje pač to, da mnogi sploh niso 
čakali na konec stavke, temveč so si že prej 
drugod poiskali dela. Ravno tako se delavci 
smejijo krokodilskim solzam «Slovenca», ki 
tarna nad «nesrečo» Koslerjeyih delavcev, 
ker so baje ostali brez dela. Tudi tukaj kle-
rikalno glasilo vedoma laže, ker mu je znano, 
da so razven prav male peščice organiziranih, 
torej ne zapuščenih delavcev že vsi dobili 
delo, s katerim so bolj zadovoljni, kakor s 
prejšnjim robotanjem priKoslerju.

«Slovenec» je sploh zanimiv. V Zagrebu 
stoje tramvajski uslužbenci — krščansko so-
cialni pristaši! — v stavki. Štrajkajo, dasi- 
ravno jim je tramvajska družba že ponujala 
neke koncesije. Mi jim seveda ne zamerimo, 
da hočejo tudi oni zboljšati svoj položaj in 
ne bodemo po klerikalnem receptu pošiljali 
stavkokazov v Zagreb. Vredno pa je vendar 
omeniti, da je njih krščansko-sociaina orga-
nizacija tako izvrstna, da mora že prve dni 
apelirati na občinstvo za podporo. Ali «Slo-
venec» pravi le, da so razmere pri zagrebški 
tramvajski družbi tako slabe, da je stavka 
opravičena. Kaj so bile razmere pri Koslerju 
tako dobre, da stavka v Ljubljani ni bila 
opravičena? Kaj so bile mezde po 90, 80, 
50 novčičev sijajne? In pivovarnarski delavci 
so bili organizirani ter so imeli zaslombo v 
svoji zvezi, ki je vestno izpolnila vse dolžnosti 
ter bi jih bila še nadalje izpolnjevala, ako bi 
bili delavci sklenili, stavkati dalje. Toda oni 
so sami hoteli narediti konec.

S tem pa je končana samo ena faza tega 
boja. Stavka pri Koslerju ni bila samo za-
deva *Kosl?rjevih delavcev, temveč v smislu 
praktične solidarnosti, ki vlada med organi-
ziranim delavstvom, se tiče ta boj vsega pro-
letariata. ki ga bode vodilo dalje, kakor je 
sklenil shod v Puntigamski pivnici v nedeljo 
dopoldan.

Zaveden delavec ne more 
piti piva iz pivovarne, v kateri 
se je s skromnimi delavci tako ravnalo, kakor 
pri Koslerju. To velja odslej obvezno za vsa-
kega socialno-demokratičnega delavca; pre-
pričani smo pa tudi, da bode slovensko ob-
činstvo, ki ima kaj čuta za socialno pravičnost, 
zavrnilo Koslerjevo pivo in odločno zahtevalo 
take pivne izdelke, ki niso pomešani s krva-
vim potom ubogih sužnjev. To je občinstvu 
tem ložje, ker ni pomanjkanja piva iz takih 
pivovarn, ki zaslužijo s splošnega stališča pač 
več simpatij, nego Koslerjeva.

Socialno-demokratično delavstvo pa mora 
dosledno organizirati stvar, da doseže njegov 
sklep čim naj večji uspeh. Stranka poskrbi, 
da izvedo organizacije po vseh deželah, ka-

lep ljubček; škoda da bode duhoven.“ 
Seveda, dekli v mlinu ste mislili drugače, 
a povedati niste smeli, kajti sicer pač ne 
bi bili ostali niti uro več v mlinu. Zadnja 
leta se je širokopleči dijak pritoževal, da 
se boji sušice. Proti taki nevarnosti je bilo 
pač sveže kravje mleko najboljše sredstvo. 
To je prav pridno pil. Čim ste šli dekleti 
molzti v hlev ter sta se za to delo slekli 
do kratke spodnje suknje, je prišel na-
vadno tudi Gustel za njima. Seveda ga je 
vabilo bolj toplo živo meso, nego toplo 
mleko. Enkrat je dobil pač krepko klofuto 
po obrazu, ki ni njegovemu zdravju nič 
ugajala. Z rdečim licem je tekel materi 
tožit. Dekletu, ki je imelo ljubčka in mu 
je hotelo ostati zvesto, pa tudi ni bilo ko-
ristno, da je razdajala taka zdravila. Še 
tistega dne je morala vzeti svojo culo pod 
pazduho in pot pod noge. Za druge je bil 
to dober nauk; vse so mu bile poslej hočeš 
nočeš udane. Dalje prih. 

mor se eksportira Koslerjevo pivo, za ta sklep, 
ki ostane v veljavi, dokler ga stranka ne 
prekliče, kar se ne more zgoditi, dokler go- 
sooda Koslerja ne izpolnita njen:h pogojev. 
Vse organizacije pozivamo, da naznanijo boj-
kot vsem svojim udom in da poskrbe, da se 
bojkot izvede z vso strogostjo.

Ne pijte Koslerjevega piva!
Kartonažua tvornica in knjigoveznica 

g. Bonačeva v Ljubljani je na trikratno po-
sredovanje knjigoveškega društva v Ljubljani 
dovolila v svoji tvornici deveturni delavnik, 
ki ga imajo po drugih delavnicah že dalje 
časa.

Socialno - politični svet pri kranjskem 
deželnem odboru je imel dne 21. aprila svojo 
prvo sejo pod predsedništvom deželnega od-
bornika gospoda Frana P o v š e t a. Izvrše- 
valni odbor jugoslovanske socialne demokra-
tične stranke je delegiral v ta svet sodruga 
Eibina Kristana; ostali udje razven 
predsednika so g. Josip Gostinčar za 
krščansko-socialno organizacijo ter gospo da 
Stare in S c h r e y od trgovske in obrt-
niške zbornice. Na dnevnem redu prve seje 
je bil načrt zakona za deželno zavarovalnico 
za starost in onemoglost, ki ga je izdelal 
gospod P o v š e ter ga je obrazložil. V 
splošni debati je sodrug Kristan povdarjal, 
da stoji socialno-demokratično organiziran o 
delavstvo na stališču, da je splošno, obliga- 
torično zavarovanje ne le industrialnih, tem-
več tudi poljedelskih delavcev in poslov, pa 
tudi malih kmetov, malih obrtnikov in pri-
vatnih uradnikov dolžnost države in če se 
sprejme deželno zavarovalnico, dokler ni iz-
vršeno državno zavarovanje v polnem obsegu, 
sprejema to organizirano delavstvo kot pri-
pomoček, o čemur se pa nikakor ne more 
prejudicirati državni dolžnosti. Deželno zava-
rovanje že zato ne more biti zadostno nado-
mestilo, ker ne more biti obligatorično, fa-
kultativno pa daje le malo garancije. Za 
specialno debato je naznanil razne predloge. 
V daljši debati je omenjal, da se ne sme 
precenjevati pomena tega socialno-političnega 
sveta, ker je ingerenca deželnega žbora in 
odbora v socialno-političnih rečih zelo ome-
jena. Gosp. Gostinčar je izrekal željo, 
da bi bilo zavarovanje obligatorično; a za to 
bi bil potreben državni zakon. Tudi on žela1 
specialno debato. Zastopnika delodajalcev se 
pridružita in se soglasno sklene, da se preide 
na prihodnji seji v podrobno debato in se 
povabi zavarovalnega izvedenca. Omeniti je 
še, da je deželna vlada odklonila stalno de-
legacijo v socialno-politiški svet. Ravno vlad® 
ima za tako držanje najslabšo motivacijo.

Shodi.
Trst Shod, ki se je imel vršiti v nedelj© 

dne 20. t. m. in ki je bil radi neke pomote 
prostorov razpuščen, bode v nedeljo dne 27. 
t. m. ob 101/,. uri zjutraj v veliki dvorani 
delavskega doma ulica Boschetto št. 5., II nad. 
Kdor le more priti, naj ne zamudi tega važ-
nega in pomembnega shoda.

Velenje. Dne 12. t. m. se je vršil javen 
društveni shod rudarjev v gostilni Deberška 
v Pasjem. Ze par dni pred shodom je skušal 
kaplan Ragu z a gostilničarko podkupiti z 
20 kronami, da bi odpovedala prostore; ker 
pa se mu to ni posrečilo, prihitel je s svojim 
povehanim klobukom kakor kak pravi hri-
bovec na shod ter je skušal tamkaj delati 
zgago. Ali mož se je grozno zmotil; mej 
časom govora sodruga Cobala iz Zagorja se 
je z medklici blamiral; tako namreč je trdil, 
da je francoski ministrski predsednik socialist, 
dalje da so v zunanjih državah rudarji vsi 
na katoliški podlagi organizirani in več takih 
neumnosti. Rudarji so se mu smejali in 
nekaj sodrugov, ki so bili pred kratkim v 
Nemčiji, so mu klicali: Gospod, ne blamirajte 
se! Shod je bil jako dobro obiskan; sodrug 
C obal je v svojem govoru razložil sedanje 
stanje rudarjev, raztolmačil predloženi opra- 
vilnik za rudniško nadzorstvo ter končno 



omenil, da bode imelo samo takrat, nadzorni- 
štvo uspehe, če bodo rudarji organizirani. 
Postavilo se je takoj blagajnika ter še nekaj 
sodiugov vpisalo v društvo. Udati je, da bodo 
rudarji v kratkem imeli v Velenjah lepo or-
ganizacijo. Gospodu kaplanu Raguzi pa smo 
hvaležni, da se je udeležil shoda, ker tukaj 
je bila najlepša prilika, v njegovi navzočnosti 
mu opisati klerikalne umazanosti in «Slo-
venčeve» laži, kar se je tudi zgodilo.

Zabukovca. Dne 13. t. m. ob 9. uri do-
poldne se je vršil v gostilni Krajner javen 
društveni shod. Sodrug Cobal je govoril o 
rudarskem položaju v splošnem, obenem je 
raztolmačil predloženi opravilnih za nadzor-
stvo v rudniku, kakor tudi končno priporočal 
delavcem, bolj energično delati za strokovno 
organizacijo, čemur so sodrugi z odobrava-
njem pritrdili.

Trbovlje. Dne 13. maja t. 1., med tem 
čascm, ko se je vršil socialno-demokratični 
shod, o katerem poročamo na drugem mestu, 
zborovali so tudi trboveljski klerikalci. Sicer 
trdijo, da so narodnjaki; ali kdo bi jim 
mogel verjeti, če mu je znano, da jih hodi 
dr. Krek poučevat o njihovi stroki, če si 
naročajo Gostinčarja kot govornika, če 
široko sedi kaplanček med njimi in vpije 
kakor otroci na igrališču? Dovolilo si je par 
naših sodrugov iz radovednosti, slišati te go-
sp ode, med njimi tudi sodrug Cobal. Naj- 
prvo je govoril Gostinčar, ali povedal je 
to, kar smo slišali o volilni pravici že pred 
desetimi leti; med drugim je tudi pripove-
doval o tistem pol ducatu kandidatov iz kle-
rikalnega brloga za V. kurijo v celjskem 
okraju. Priporočal ni nobenega, jadikoval je 
samo, da jih je preveč. Za njim je dobi 
besedo sodrug Cobal; komaj pa je zače 
govoriti, so začeli vpiti: kaplanček, trezni. 
Bajda in par drugih, kakor da bi bili zno-
reli. Cobal jim je dejal, da je doslej še 
vedno mislil, da so včasih poročila v «Rdečem 
Praporu» pretirana, če se jim je očitalo, da 
so surovi; ali danes so ga prepričali, da so 
res tako surovi, o čemur hoče tudi govoriti. 
Da jim je to povedal, ko so kričali kakor 
zbesneli, je razumljivo tembolj, ker so tu 
naj hujše vpili paznik Bajda, kaplan, pa še 
par drugih pazniških kapacitet, med njimi 
tudi oni Flisek, ki je napravil v konsumnem 
društvu 150 K <pufa», ker mu socialni de- 
mokratje niso več upali, je šel seveda k «aj- 
mohtarjem». Končno pa so pokazali, tudi 
svojo izobraženo politiko z metanjem vrčkov 
na socialne demokrate. Ce bi ne bil neki 
gospod, čegar ime pa ni znano, varoval Čo-
hala, dobil bi gotovo kakšno steklenico ali 
vrček od te izobražene priganjaške gospode 
v glavo. Omenjeni gospod je dejal: «Pojdite 
raje, to so pač divjaki; saj je vse pijano.» 
Videti je bilo, da ga je sram, kar mu lahko 
verujemo. Da je to mogoče samo pri kleri-
kalcih, nam ni treba omenjati.

Umetnost in književnost.
„Naši Zapiski“. Štev. 4 ima sledečo 

vsebino: D: «Opozicija». — «Politično živ-
ljenje Slovencev». — «Socialni boji sloven-
skih kmetov v srednjem veku». — «O spol-
nih boleznih». — Pregled: Politika-književnost 
(Mučeniki, Dro Weg, Na razsvitu). Naročnina 
za celo leto 3 K.

Pod spovednim pečatom, roman, ki iz-
haja v našem listu, prične v kratkem izhajati 
posebej. Sodruge in društva opozarjamo na 
to; sicer pa poročamo prihodnjič kaj več.

Društvene vesti.
Pevsko društvo «Zarja» v Rojanu pri-

redi v nedeljo, 27. majnika t. 1. prvi letošnji 
koncert v «Narodnem Domu» v Barkovljah. 
Petje vodi kapelnik gosp. Vogrič, sode-
luje orkester gledališča «Verdi» pod vodstvom 
gosp. P a s q u a 1 i n i. Diletantje predstav-
ljajo Sambe rkovo enodejanko «Blaz-
nica v prvem nadstropju».

Domače stvari.
Komedije, ki jih uganjajo naši klerikalci, 

presegajo že vse meje smešnosti. Zmožnosti 
za tike pajacade ne bi bil pripisoval človek 
niti političnim komedijantom Susteršič- 
Š u k 1 j e j e v e barve. Na Hrvatskem je 
zmagala opozicija, kateii stoje na čelu ljudje 
najbolj prononciranega naprednega in svo-
bodoumnega mišljenja. V opoziciji se nahaja 
sicer tudi Frankova starčevičanska stranka, 
ali zmago je pripisati v prvi vrsti «Pokretašem», 
katerih odločno protiklerikalno naziranje je 
splošno znano. In glej! Tej opoziciji pošilja 
slovenska klerikalna stranka brzojavno če-
stitko! Tako se dela norca sama iz sebe. 
Toda še več. V Peterburgu se je sešla ruska 
«duma» kot plod ruske revolucije, katere niso 
mogli klerikalci dosti prokleti. Sešla se je in 
pokazala je takoj prve dni krasen radikalizem, 
kakšnega so meščanski in kmetski elementi 
le v revolucionarnih časih zmožni. Med ve-
čino ruske dume in med slovensko klerikalno 
stranko zija prepad, ki ga ne bi bilo mogoče 
zasuti z vsemi klerikalci sveta. Komaj se je 
ruska duma sešla, pa se je izrekla za popolno 
narodno in versko enakopravnost, za ureditev 
agrarnega in delavskega vprašanja in posta-
vila se je na stališče, ki je naravnost sociali-
stično ter zahteva eksproprincijo cerkvenih in 
posvetnih veleposestnikov. In tudi tej dumi 
čestita slovenska klerikalna stranka! Komu 
hoče vendar ta klika zamazati oči? Kaj hoče 
doseči s to krvavo satiro ? Ako bi večina 
ruske dume poznala verski fanatizem, šovi-
nistično nestrpnost, obsolutistično nagnenje 
načih klerikalcev, bi morala smatrati tako 
brzojavko za predrzno žalitev. Ali Šusterši- 
čeva družba računa., da je vsaj v Peterburgu 
še ne pozoajo in tako se vzpenja do smelosti, 
da čestita demokratični, svobodomiselni, na-
predni dumi v istem hipu, ko imenuje njeno 
glasilo delavce in delavke pokvarjene fanta-
line in predmestne vlačuge. Komedija imper- 
tinence, ki jo izvajajo ljudje, trdeči, da ve-
rujejo v pravičnega boga!

Za celjskega kandidata priporoča «Slo-
venski Narod» v zadnji številki ključavničar-
skega mojstra gospoda Rebeka iz Celja. 
S kandidaturo prihajajo liberalci nekam pozno. 
To je seveda ka, gnpaalede katere naj opra-
vijo stvar sami seboj. Ali naredili so tudi 
drugo napako, ki se tiče delavstva. Razgla-
šajo namreč gospoda Rebeka za nekakega 
delavskega kandidata in trdijo, da bodo vsi 
delavci glasovali zanj. No, spodnještajerskim 
delavcem ni nič znano, da bi bil g. Rebek 
njih kandidat. Znan jim tudi ni njegov pro-
gram. Znano jim ni, kaj misli o delavskih 
vprašanjih. Znano jim ni, kakšno stališče 
zavzema napram volilni reformi. Pač pa vedo 
liberalci, da pride med delavstvom v prvi 
vrsti organizirano, socialno-demokratično v 
poštev in če je bilo liberalcem kaj na tem 
ležeče, bi bili tudi lahko vedeli, kam se je 
obrniti glede kandidature, ako se reflektira 
na delavsko pomoč. Da bi bil svobodomiselni 
candidat delavcem bolj simpatičen, kakor 
derikalen, je pač res. Ali samo svobodomi-
selna beseda ne more zadostovati in delavci 
niso čreda, katero se žene na volišče, ne da 
ri sama vedela, po kaj gre. Glede gospoda

e podlaga vsakega 
Soja. Brez organizacije 
e vsaka zmaga ne-

mogoča.

Spominjajte se na to 
v sedanjem bojevitem 
času! Delavec^ ki ni 
organiziran, škoduje 
več, kakor odkrit na-
sprotnik.

Slavnemu občinstvu priporočam svojo nanovo Otvorjen® 

mehanično delavnico 
za popravljanje koles in šivalnih strojev. Vsako delo iz-

vršim točno in po najnižji ceni.

Za obilna naročila se priporoča

3van JUebš
mehanik

4—2 Ljubljana, Dunajska cesta št. 9»

Rebeka sicer vemo, da je v Celju večkrat 
zahajal na socialno-demokratične shode, kar 
pa še nikakor ne zadostuje, da bi mogli so-
diti o njegovih nazorih in o njegovem pro-
gramu. Bil je sicer zadnjič tudi v Trbovljah 
na shodu, ki pa ni bil delavski, temveč 
P a z n i š k i in tudi tam ni razvil nikakršnega 
programa. Niti njegovega stališča napram naj-
važnejšemu vprašanju sedanjega časa, napram 
volilni reformi ne poznamo in zato je popol-
noma izključeno, da bi mogli socialni demo- 
kratje glasovati zanj. Prav tako malo zanj, 
kakor za Korošca ali pa za Wratschkota, alf 
za kateregakoli mnogoštevilnih kandidatov,, 
ki rastejo na Spodnjem Štajerskem kakor 
gobe izza dežja.

Liberalci se morajo končno navaditi, da 
je socialna demokracija organizirana stranka 
in da njeni vodje niso navajeni, tekati za 
kandidati, ki se jim jih v dvanajsti uri oktroira 
s te ali z one strani. Kdor hoče kaj od orga-
niziranega delavstva, mora poiskati njegovo 
organizacijo. Zavedni, socialno-demokratični 
delavci se ne bodo udeležili volitve dne 29.. 
majnika.

Ob času štrajka pri Koslerju se je zgo-
dilo, da so bili nekega večera stavkolomci,. 
ki jih je Koslerjev ravnatelj Mirovič nabral 
po Štajerskem, v Lattermanovem drevoredu 
tepeni. «Slovenec» in «Laibacherica» sta 
takoj patetično govorila o surovosti stavka-
jočih delavcev, dasiravno ni nič kaj verjetno., 
da bi bila imela na mestu tepeža kakšne po-
ročevalce, ki bi bili videli, da so res prete-
pali stavkujoči. Vsi, ki so bili s Koslerjevimt 
delavci kaj v dotiki, nam zatrjujejo, da se- 
jim zdi popolnoma neverjetne, da bi bili oni 
napadli stavkokaze. Tekom cele stavke so se 
vedli omenjeni delavci tako mirno in vzorno, 
da je bilo z ozirom na opravičeno razburje-
nost kar čudno. Razburjeni pa niso bili ta-
krat samo stavkujoči delavci, temveč zelo 
široki krogi prebivalstva. In tako ni nič čud-
nega, da je prišlo med stavkokazi in med 
drugimi ljudmi do konflikta. Kako seje vnel,- 
ttga stavkokazi najbrže ne bodo povedali. 
Misli pa si lahko marsikaj, kajti znano je, da 
so stavkokazi takoj prvi dan v pivovarni več 
pili in delali, da je bil ves dan v pivovarni 
pretep in orožniki so sami pripovedali, da. 
imajo več opraviti s stavkokazi v pivovarni,, 
kakor z delavci zunaj. Stavkokazi niso znali 
o napadalcih povedati nič druzega, kakor da 
so imeli nekake kape na glavi. Vsled tega se 
je drugi dan zaprlo mnogo pivovarnarjev, toda 
na predlog preiskovalnega sodnika se je kmalu 
izpustilo vse, ker se nobenemu ni moglo do-
kazati nobene krivice. Tega seveda ne javlja 
ne «Slovenec», ne «Laibacherica».

Izjava.
Podpisani izjavljam, da vse, kar sem govoril dne 

6. maja na shodu in po gostilnah v Trbovljah proti 
sodrugu M. Oobalu v Zagorju, preklicujem in izražam, 
da mu nimam očitati ničesar ter ga spoznam za po-
štenjaka. Obenem se mu zahvaljujem, da je umaknil: 
tožbo proti meni radi žaljenja časti.

V Trbovljah, dne 18. maja 1906.

Fran Šuln.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se De sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 22. V Ljubljani, dne 1. junija 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se

Usta: Uredništvo „Rdečega Prapora1-, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:

Upravništvo „Rdečega Prapora1*, Ljubljana,
Frančiškanske ulice štev. 8/1.

Hohenlohe — demisioniral.
Kratki brzojavi naznanjajo: Princ Hohen- 

lohe je podal svojo demisijo zaradi konflikta 
z ogrsko vlado. Kakor daleč sega nesporazum- 
ljenje v zadnji uri, še ni mogoče natančno 
določiti. Znano le, da je dobil hoj mej obema 
vladama nenavadno ostre oblike in da še ni-
koli ni nobena avstrijska vlada nastopila s 
tako encržijo proti Ogrski, kakor sedaj Hohen- 
lova. Ogrski ministrski predsednik Wekerle 
je «izdal uraden komunike, v katerem se pravi, 
da je dosežena rešitev, ki zadovoljuje obe 
vladi. Na to pa je Hohenlohe objavil s svoje 
strani uradno izjavo, ki pravi direktno, da to 
ni res, ker avstrijskim zahtevam ni zadosteno. 
Naravno je, da izza take objave princu Hohen- 
lohu ni preostalo nič druzega, kakor demi- 
sionirati; njegov komunike je bil pravzaprav 
naznanilo njegove demisije.

To je seveda zunanja oblika. V stvari 
sami je odločilno, da se je po doslej došlih 
poročilih vladar odločil za ogrsko stališče in to 
je Hobenloha naravnost prisililo, da demisio- 
nira. Kajti on je v zbornici z vso odločnostjo 
izrekel, da bode njegova vlada dosledno in 
energično varovala avstrijske interese in če

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
Gustel se je brigal največ za to, da se 

ne bi izvedelo ničesar. Kajti drugače bi se 
bilo zmanjšalo splošno spoštovanje. In 
lahko bi doseglo kaj tudi ušesa profesorjev. 
Ali iz te nevarnosti mu je pomagal nabe- 
račeni viaticum. Saj ni bilo nič na tem! 
Hvala Bogu, zaljubljen ni bil. Le zabavati 
se je hotel; saj za to so počitnice. Lju-
bezen bi bila pač nevarna, te pa na srečo 
ni poznal. Enkrat je skrivaj čital Goethe-
jevo „Herman in Doroteja“; skrivaj, kajti 
tako pregrešne knjige, v katerih se čita o 
ljubezni, so v samostanu strogo prepove-
dane. Pa tudi res ni mogel razumeti, kako 
-ttore biti človek zateleban ravno v eno

se mu onemogoči, zastopati, kar se njemu zdi 
avstrijski interes, tedaj je njegov odstop po-
polnoma konsekventen. Za ministrskega 
predsednika je to vsekakor častno; bili so 
pred njim še drugi, ki so ravno tako kakor 
on, slovesno obljubovali, da bodo varovali 
avstrijske koristi, pa so vzlic temu popuščali 
ogrskim zahtevam do skrajnosti in so vendar 
ostajali ministri. V tem oziru je torej Hohen-
lohe res možat. ’

Pravi povod konflikta bi bil pravzaprav 
smešen, ako se ne bi v njem zrcalilo zmago-
vito napredujoče hrepenenje Madjarov po po-
polni neodvisnosti, katera se pa ne sme za-
menjati s hrepenenjem po slobodi. Madjarom 
se ne gre samo za to, da bi mogli samostojno 
odločevati o svoji usodi, temveč gospodovati 
hočejo na Ogrskem. Želeči se rešiti tuje nad-
vlade. hočejo tembolj učvrstiti svojo nadvlado 
nad drugimi, nad nemadjarskimi narodi in 
nad madjarskim in nemadjarskim delavstvom. 
To je glavni namen njih boja za madjarsko 
vojsko in za popolno politično in diploma- 
tično oddelitev od Avstrije. Enak namen ima 
tudi njih boj za gospodarsko samostalnost 
— v obliki in v stvari; svoji politiki hočejo 
dati gospodarsko podlago. Zaradi teh dveh 
duš, ki žive v Madjarskih prsih, je tako te-
žavno, posvetiti madjarom tiste simpatije, ki 
bi jim jih izkazal vsakdo, komur je svoboda 
več, kakor preživele, četudi historične oblike. 
Privoščil bi madjarom popolno svobodo; čute 
pa mu zagreni prepričanje, da bodo svojo 
svobodo zlorabljali na škodo svobode drugih.

To seveda ni vodilna misel avstrijskih 
«patriotov», katerim je usoda Slovakov, Sr-
bov, Rusinov i. t. d. deveta briga. Oni po- 

dekle. Ljubezen mora biti ne le nekaj sla-
bega, ampak tudi nekaj neumnega. Poznal 
je tudi starejše dijake, ki so vsled ljubezni 
do gotovega dekleta izgubili pravico do 
duhovništva in so si morali izbrati posveten 
poklic, da so se lahko oženili. Kako je bil 
vesel, da ga ni maral greh ljubezni! Za 
zabavo mu je bila vsaka dobra, da je 
bila le mlada in zala.

Materi se je zazdela njegova stalna 
želja po mleku pač sumljiva. Kmalu je iz- 
poznala, kaj išče njen ljubi fant v resnici; 
saj so potrebovala dekleta, kadar se je 
Gustel zdravil, celo uro več za molzenje 
ter so prihajala vsa vroča iz hleva. Toda 
kot dobra mati mu je privoščila malo ve-
selje. Saj je Gustel sedaj študent in dijak 
mora pač tudi imeti nekoliko zabave na 
počitnicah; v samostanu je itak drugače. 
Kadar pa bode čez nekoliko let duhovnik, 
postane že dober, kakor se je tudi ona po 
poroki poboljšala. Kadar bode Gustel du- 

bijajo madjarske aspiracije samo zaradi tega, 
ker ne morejo prenesti misli, da je Ogrska 
vendar ne le v nekaterih zunanjostih, temveč 
v bistvu več kakor avstrijska provincija. 
Nemška komanda, avstrijske zastave, skupna 
diplomacija, avstrijska himna so le simboli 
še vedno nepremaganih centralističnih teženj, 
za katere se prijati lj svobode nikakor ne 
more ogrevati. In za velik del avstrijskih lo-
jalnih političarjev tudi predmet sedanjega 
konflikta ni nič druzega.

Ali bodi colninski tarif za Avstrijo in 
Ogrsko avstro-ogrski tarif, ali pa naj se na 
Ogrskem imenuje ogrski tarif, ki pa naj bode 
v stvari popolnoma enak avstrijskemu? Tako 
stoji vprašanje na prvi pogled. Kajpada bi 
bilo smešno, ako bi se zaradi takega prepira 
o imenu vnel tako hud konflikt s tako važ-
nimi posledicami, kakor se je. Izza tega tiči 
še nekaj druzega. Izmed Avstrije in Ogrske 
— dveh samostalnih držav — je bila doslej 
trgovinska zveza. Avstrijska vlada 
zahteva, da naj obstoji ta zveza še zanaprej 
kot podlaga za trgovinske ugovore izmed 
monarhije in druge drugih držav. Temu ugo-
varja Wekerlejeva vlada, ki hoče, naj se na-
domesti dosedanjo zvezo med Avstrijo in med 
Ogrsko s trgovinskim ugovorom, utemeljevaje 
svojo zahtevo s tem, da ima v budimpeštan- 
skem parlamentu sedaj neodvisna stranka 
večino in da mora vladi vsled tega voditi 
njeno politiko, ki stremi za popolno samo- 
stalnostjo v političnem in v gospodarskem 
oziru.

Tisti, ki mislijo, da Ogrska sploh nima 
pravice do take zahteve, se motijo. Ogrska 
j e samostalna država in tudi lahko preuredi 

hovnik, si vzame same stare, izrabljene 
dekle, da ne pride njen gospod v 
skušnjavo.

Najbolj jo je tolažilo to, da je hodil 
dobri Gustel med počitnicami vsako ne-
deljo k izpovedi.

Tako je imel Gustel doma kot dijak 
prav prijetne počitnice. Kmetje so se pred 
bodočim duhovnom že oddaleč odkrivali, 
celo. bolj globoko, kakor pred gospodom 
župnikom; saj je bil to sin bogatega mli-
narja, ki je dosegel vsled svojega klerikal-
nega prepričanja po uplivu gospoda žup-
nika celo čast župana in s tem tudi službo 
načelnika v mestnem šolskem svetu.

Samo eden je bil v vasi, ki ni mogel 
trpeti Gustla, prav nikakor ne. To je bil 
njegov prejšnji učitelj. Kot majhen dijak je 
še nekako kolegialno pozdravljal šolnika. 
Celo „servus“ mu je dejal; neumni človek, 
ki gotovo ni znal latinski, pa je s čudnim 
naglaskom odgovarjal: „Klanjam se, gospod 



svoje gospodarske zveze. Toda v sedanjem 
trenotku ne more pretrgati dosedanje zveze, 
pa jo nadomestiti z novo obliko, naj že za- 
odeva enako, ali pa drugačno jedro. In pre-
trgati je ne more samovoljno, brez obzira na 
Avstrijo, zakaj ugovor je obojestranska stvar 
in razrešiti ga ni mogoče brez soglasja obeh 
strani. Ogrska je vezana z ugovori prejšnih 
vlad. Izgovor, da je sedaj druga vlada na 
krmilu, da je drugačna večina v državnem 
zboru, ne velja. Vprašanje gospodarske vza-
jemnosti med Avstrijo in Ogrsko je medna-
rodnega značaja. Ugovori v takih zadevah ne 
vežejo samo dotičnih vlad, temveč države. 
Internacionalne zveze mora sprejeti vsaka 
nova vlada od stare; s prevzetjem vlade je 
že tudi obveznost v takih rečeh sprejeta. Za 
bodočnost seveda pripravljajo nove uprave 
lahko nove zisteme in če bi sedanja ogrska 
vlada delovala na to, da se dosedanje col- 
ninske zveze ne obnovi po njenem preteku, 
ampak da pride tedaj na njeno mesto tak 
ali tak ugovor, se ji ne bi moglo zameriti.

Gre se torej glavno za to, da Ogrska 
noče držati besede. In avstrijska vlada, ki bi 
popustila v tej stvari, bi morala biti priprav-
ljena na to, da za Ogrsko sploh nobena ob-
veznost in noben ugovor ni veljaven. Na 
samovoljo zaveznika pa se ne more postav-
ljati internacionalnega življenja in zato je bila 
eneržija princa Hohenloha opravičena. V ti-
stem hipu, ko je podleglo njegovo mnenje, je 
bila njegova emisija edino mogoča logična 
posledica. Tako se princ Hohenlohe lahko z 
mirno vestjo povrne na svoje namestniško 
mesto v Trst.

Volilna reforma.
Kaj bode z volilno reformo? Ali je še 

kaj upanja, da se jo reši v parlamentu brez 
zunanje pomoči?

Vprašanje je nekoliko težavno, tembolj 
ker je knez Hohenlohe ravpp demisioniral in 
ta hip še ni znano, kdo bode njegov nasled-
nik. Vendar pa je situacija taka, da skoraj 
ni več pričakovati gladke rešitve.

Da so meščanske stranke skrajno ego-
istične in da hoče pri volilni reformi vsaka 
prolitirati, ni nič novega. Od začetka je bilo 
jasno, da se absolutne pravičnosti ne doseže, 
ako se hoče izvesti reformo v parlamentu v 
sporazumu strank, kar bi bila seveda tolika 
pridobitev, da bi se ji bilo lahko žrtvovalo 
košček načela. Ako bi bilo mogoče, izogniti 
se skrajnemu boju, na katerega se pripravlja 
delavstvo za vsak slučaj, bi bilo vredno, žr-

Gros“, ter se je globoko odkrival, v tem 
ko se je Gustel le z roko dotikal čepice, 
kakor je v mestu videl pri častnikih.

Odkar pa je visoko poskočil iz nižje 
gimnazije v višjo, bi bilo izpod njegove 
časti, da bi bil prvi pozdravljal priprostega 
vaškega učitelja, pa še liberalnega. Da, pri 
jezuitih je izvedel, kako hudobni ljudje so 
liberalci in, kadarkoli je prišel škof k svojim 
gojencem v samostan, je preklinjal grdi 
liberalizem.

Vendar pa bi se bil ponižal, da bi bil 
odzdravljal svojemu bivšemu učitelju, če-
ravno je bil liberalen. Toda neomikano 
človeče ga ni niti pozdravljalo, čeravno ga 
je dobro videlo, ko se je vrnil iz četrtega 
razreda, takrat z leksikonom za premijo. 
Bridko se je pritožil očetu zaradi tega ne-
olikanega, liberalnega individua. Oče, ki se 
je čutil v sinu kot načelnik krajnega šolskega 
sveta sam razžaljenega, je na prihodnji seji 
ostro prijel podrejenega učitelja. Pa menda 
je dobil krepak odgovor, kajti ves jezen je 
prišel domov in nič ni vprašal gospoda 
sina, ali sc ne uče pri jezuitih hvaležnosti 
in spodobnosti, čeravno mu je dal izstra-

tvovati par mandatov tistim, ki se največ 
tresejo za nje, kajti nihče ne dvomi in de-
lavstvo je samo je prepričano, da zahteva 
politična stavka ogromne, vnaprej neprecen-
ljive žrtve, in zato se je postavila socialna 
demokracija simpatično Gautschevi reformi 
nasproti, čeravno se lahko pravi, da je bila 
razdelitev volilnih okrajev naperjena predvsem 
proti socialnim demokratom in v prid buržo- 
aziji. V ozirom na veliko žrtev, ki jo je bila 
socialna demokracija pripravljena doprinesti, 
se je lahko zahtevalo, da žrtvujejo tudi meš-
čanske nacionalne stranke kako malenkost, 
tembolj ker vse tiste žrtve niso bile načel-
nega pomena. Ali imajo Nemci par mandatov 
več ali manj, ali imajo Slovenci tiste man-
date, ki jim grejo, tako ali tako razdeljene 
na pozamezne pokrajine, ne igra prevelike 
vloge. Naravna posledica vsakega zdravega 
politiškega razvoja je tudi ta, da se morajo 
krivične razdelitve okrajev sčasom pravično 
popraviti. In če se vzame v poštev, da bi 
vse meščanstvo z reformo ogromno mnogo 
pridobilo napram fevdalizmu in plemstvu 
sploh ter napram birokaciji, je bila tembolj 
opravičena zahteva, da doprinesejo velikemu 
načelu nekoliko malih žrtev.

Vlada, ki ni imela samo naloge* predlo-
žiti volilno reformo državnemu zboru, tem-
več tudi skrbeti za to, dajo parlament sprejme, 
je morala tudi poskusiti, kako se doseže kom-
promis med strankami, ki zagotovi reformi 
večino. Brez popustljivosti seveda ni kompro-
misa. In o velikih potezah je bilo od začetka 
vidljivo, kakšen značaj bi imel sporazum. 
Doslej so imeli Nemci v državnem zboru ve-
liko večino, čeravno je nemško prebivalstvo 
v Avstriji v manjšini. Bilo bi zaman, pridi-
gati, da je tako razmerje krivično in da 
zahteva pravičnost za Slovane natančno to-
liko mandatov, kolikor jim gre po odstotkih 
prebivalstva. Kdor kaj ima, noče izgubiti, 
pa naj je njegova posest še tako krivična. 
Da se Nemcev ne bode pridobilo za reformo, 
ki bi jim naenkrat vzela, kar imajo, je bilo j 
tembolj jasno, ker streme vse nemške meš-
čanske stranke za povečanjem svoje moči in 
za popolno hegemonijo. Ali za Slovane bi 
bila pridobitev že velika, ako bi jim bili slo-
vanski okraji zagotovljeni in ako bi imeli v 
parlamentu sploh večino, pri čemur nekoliko 
mandatov več ali manj res ne igra nobene 
vloge. Nadaljni popravek pa bi bil stvar po-
znejšega, neizogibnega razvoja. Pri tem se ne 
sme nikoli pozabiti, da tiste nemške vzajemnosti 
v političnih rečeh, o kateri se zadnje mesece 
toliko deklamira, ravno tako ni, kakor ni Ie-

dani šomašter to vprašanje v slovo.
Toda sedaj, ko je dovršil celo gimna-

zijo in je naredil zrelostni izpit celo z 
odliko, mu ni več treba pozdrava navad-
nega učitelja. Sedaj se mu priklanjajo že 
vse drugačni ljudje. Saj se je vnel zaradi 
njega celo prepir med škofom in med je-
zuiti. Poznavajoči njegove sposobnosti so 
ga hoteli jezuitje pridobiti za svoj red. 
Škof pa je posegel vmes. On mu je po-
skrbel prosto mesto, torej je bil njegov.

Sedaj šele je vedel, koliko je vreden, 
ko se kregajo zanj mogočni red in škof. 
Njemu, abiturijentu Avguštinu Grosu, ni 
bilo težko voliti. Pri jezuitih bi bil samo 
sredstvo, samo orodje v rokah predpostav-
ljenih. Hotel pa je biti sam sebi namen, 
hotel pa je postati kaj več in zato je stopil 
na škofovo stran. Tako je postal posvetni 
duhovnik. Da pa na tem polju doseže kaj 
več, se je moral vendar zopet učiti od je-
zuitov. Tako se je dal od škofa poslati v 
Rim, da se tam uči teologije po navodilu 
jezuitov in da doseže klobuk rimskega 
doktorja. _____ ___ Dalje prih. 

gendarne slovanske vzajemnosti. Nemški kle-
rikalci bodo v šolskih, zakonskih, cerkveno- 
političnih rečeh vedno bolj solidarni s sloven-
skimi in poljskimi klerikalci, kakor z nemškimi 
naprednjaki — in nasprotno.

Bilo je torej v Izraelu kaj mnogo nepo-
trebnega joka in stoka.

Toda Gautschu se kompromis ni posrečil 
in demisioniral je. Prišel je Hohenlohe, o ka-
terem se je pripovedovalo, da je prepričan 
pristaš splošne in enake volilne pravice. Na-
ravno, da je bila tudi njegova naloga kom-
promis. In ko se stranke same niso zedinile, 
jim je podal lastni predlog, ki naj bi bil po 
njegovem mnenju podlaga zedinjenju.

Princ Hohenlohe je imel menda najboljši 
namen. Vendar se mora povedati, da je šel 
v svoji popustljivosti vsekakor predaleč in kar 
je on izdelal kot načrt kompromisa, je že tako 
karikirano, da prihaja načelo enake volilne 
pravice samo naravnost v nevarnost. Hohen- 
lohe je zvišal število nemških mandatov tako, 
da bi imeli vsi Slovani samo za dva- do tri 
mandate več, kakor Nemci, Italijani in Ru- 
muni skupaj. To še ne bi bila prevelika ne-
sreča. Kadar se gre res za skupna slovanska 
vprašanja, katerih je faktično bore malo, bi 
morali biti pač slovanski poslanci pridni ter 
prisostvovati sejam. Zato so poslanci. Sicer 
seveda tudi vsi nemški poslanci ne bodo ne-
prenehoma sedeli v zbornici. Hohenlohe je 
zvišal tudi število galiških mandatov na ko-
rist Poljakom in na škodo Rusinom. S tem 
si ravno med najbolj vnetimi pristaši splošne 
in enake volilne pravice ni pridobil mnogo 
prijateljev. A vse to še ni odločilno. Vse to 
bi se dalo s časom še popraviti. Toda Hohen-
lohe je hotel ugoditi tudi nemško-meščanski 
zahtevi, ki bi onemogočila tak popravek za 
večne čase. Nemci so tirjali določbo, da se 
more izpremeniti razdelitev volilnih okrajev 
samo z dvotretjinsko večino. In to zahtevo 
je Hohenlohe sprejel.

To je najkočljivejša točka njegovega pred-
loga. Nismo taki pesimisti, da bi verjeli v 
uničevalni značaj te določbe. Vse kvalificirane 
večine so končno preslabotne, da bi mogle 
zadržati silo dejanskega razvoja in v splošni, 
enaki volilni pravici sami tiči taka politično 
izobraževalna moč, da bi ljudstvo pod njenim 
uplivom sčasom občutilo vso neznosnost takega 
reda in naj bi se večina v parlamentu še 
tako upirala, bi vendar morala zmagati ve-
čina ljudstva. Tudi se ne sme pozabiti, da 
bi politična izpremena mogočno pospešila 
socialno-demokratični razvoj in vsak novi so- 
cialno-demokratični poslanec bi bil nov bo-
jevnik za dosego popolne enakopravnosti. 
Toda taka evolucija zahteva nekaj časa, in 
vsakdo nima potrpežljivosti. Zato se zdi tista 
d vetretjinska večina kakor patrificiranje enkrat 
ustvarjenih razmer in naravno je, da se ta-
kim železnim določbam upirajo vsi, ki raču-
najo z bodočnostjo. Največja napaka Hohen- 
lohove popustljivosti v tem oziru tiči v dej-
stvu, da se je porodil mogočen odpor v vrstah 
tiste meščanske stranke, ki je poleg socialnih 
demokratov najbolj energično in dosledno 
zagovarjala reformo, namreč med Mladočehi, 
ki so v tem vprašanju res demokratično in 
politično pametno nastopali.

V takih razmerah se mora zmanjšati 
upanje na mirno rešitev reforme. Nemške 
stranke itak niti s tem skrajno popustljivim 
predlogom niso zadovoljne, temveč hočejo 
sploh toliko mandatov, kol kor jih imajo vsi 
Slovani skupaj, in če bi vlada toliko popu-
stila, bi izumili najbrže zopet kakšno novo 
zahtevo. In tudi Poljaki so vedno nenasitni 
Sedaj pa je še Hohenlohe odstopil in še ni 
znano, kdo bode njegov naslednik. Doslej so 
bili na avdienco povabljeni grof G o u d e n - 
h o v e in pa bivši ministrski predsednik 
Korber. Čeprav je popolnoma gotovo, 
da volilna reforma ne more nikakor več iz-
giniti z dnevnega reda, se vendar za bodoča 
vlado ne ve, kakšno stališče zavzame. Meš-
čanskim strankam pa raste apetit na man-
date tako, da se parlamentarna rešitev bolj 
oddaljuje od cilja, kakor da bi se mu pribli-
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zevala. Ko pride nova vlada, je prav lahko 
mogoče, da izumijo posamezne stranke zopet 
nOu, še bolj pretirane zahteve.

Skoraj popolnoma gotovo je torej, da 
bode delavstvo res prisiljeno na odločilni boj 
_  in menda kmalu. Ako pa bode to po-
trebno, tedaj se delavci ne bodo bojevali za 
reformo sploh, ampak ne bodo končali boja, 
dokler ne dosežejo take reforme, ki se ji bode 
lahko reklo, da sloni res na podlagi splošne 
¡11 enake volilne pravice. Ako morajo biti 
žrtve, je treba tudi vedeti zakaj. In jasno je: 
Ako hoče slovensko delavstvo, da bodo varo-
vani tudi njegovi specialni interesi, tedaj mora 
bili pripravljeno, da izvrši boj ravno tako 
energično, kakor delavstvo vseh drugih na-
rodov.

Hrvatske reči.
Oportunizem meščanskih strank se poka- 

zuje na Hrvatskcni v jako neprijetni luči in 
če ne bi bila hrvatska socialno-demokratična 
stranka že poprej izstopila iz opozicionalne 
koalicije, bi bila sedaj prisiljena, storiti ta 
korak. Komaj so dosegli meščanski opozicio- 
nalci prvi volilni uspeh, ki je bil predvsem 
posledica izpremenjenih razmer na Ogrskem, 
pa že delajo politiko tako dvomljivega zna-
čaja, da tudi od njih ni pričakovati resnično 
velikega dela.

Izhodišče opozicialne politike na Hrvat-
skem je takozvana reška resolucija, o kateri 
smo že svoječasno poročali. Bilo je politično 
pametno in hvalevredno, da so takrat hrvat- 
ski poslanci premagali tradicionalno sovraštvo 
proti Madjarom in da so jasno povedali av-
strijski kamarili, da od njih ne sme pričako-
vati službe bericev. Seveda ni bila reška re-
solucija v vseh rečeh tako jasna in prezrlo se 
je, da za dalekogledno politiko ne pride v 
poštev samo dilema: Dunaj ali Budimpešta, 
temveč da je mogoče tudi še kaj druzega. 
Toda temu pomisleku se lahko še ugovarja 
z opazko, da'se v Reki ni imelo delali po- 
litike za stoletja, temveč le za najbližjo bo-
dočnost. Gonja, ki se jc dvignila proti <reso- 
lucionašem» od strani madjaronov, Frankov- 
cev, Radičevcev in klerikalcev, je še povečala 
pozitivno važnost reške resolucije in volilni 
uspeh hrvatske koalicije ji je dal nekako 
sankcijo.

Dotlej bi bdo vse primerno. A opozicija 
je zmagala in pričakovali je bilo, da nastopi 
sedaj odločno v smislu tistih idej, ki so jih 
zagovarjale opozicionalne stranke desetletja. 
Danes pa že plava to upanje po vodi. Da 
so Frankovci takoj britko obžalovali svoj boj 
proti reški resoluciji in da iščejo na vseh 
straneh most, ki bi jih pripeljal do deleža 
opozicionaln h uspehov, ni čudno. Ta <na- 
čelna» opozicija je vedno tam, kjer je priča-
kovati dobitka. Ali druga znamenja so slaba 
in provzrokujejo nevesele misli. Koalicija je 
zavzela nekako «diplomatično» stališče, ki se 
približuje prav zelo breznačelnosli.

Pejačevič je še vedno lirvatski ban, Ghav- 
rak pa podbao. Prvi je sicer ponudil kralju 
demisijo, ki pa ni bila sprejeta. On naj bi 
ustvaril novo vladno večino, m sicer iz koa- 
lirane opozicije in iz madjaronske stranke. 
Opozicija se sicer upira temu in odklanja fu-
zijo z Madjaroni. Ali že njena dobra volja, 
da podpira Pejačevica, ki je glede svojega 
političnega stališča predobro znan in ki je še 
pred volitvami slovesno naglašai, da se hoče 
opirati na «narodno» (t. j. na madjaronsko 
stranko), je slabo izpričevalo za njeno do-
slednost. Kjen oportunizem je vsekakor večji, 
kakor zaupanje v svojo lastno moč in pra-
vico, sicer bi morala najodločneje odkloniti 
sodelovanje s Ptjačevičem. Zdi se, kakor da 
je tudi odklonitev fuzije z «narodno» stranko 
precej problematična; pot v opozicijo bode 
inadjaronom najbrže odprta. In verjetno je, 
da jo marsikdo nastopi, kakor je na Ogrskem 
vsepolno bivših «liberalcev» našlo stezo v 
Košutov tabor. Ta proces se je že začel in 
Pfv>, ki je zatajil svojo politično preteklost, je 
N unijatski škof Drohohecsky, nekdaj do

skrajnosti zanesljiv steber Khuenovega zistema, 
danes pa že «prepričan» koaliranec.
rj ^di to so še bolj osebna vprašanja. 
Značilnejše pa je to:

Prestolni govor, s katerim se je bil odprl 
ogrsko-hrvatski državni zbor, napoveduje vo-
lilno reformo, ki naj varuje narodni, to se 
pravi madjarski značaj ogrske države. Vedeti 
pa je treba, da je že danes madjarska večina 
na Ogrskem že zelo dvomljiva. In hrvatska 
koalicija ne najde niti besedice, da bi vsaj 
označila svoje stališče napram tej točki. Med 
nemadjar-kimi narodi na Ogrskem so ve-
činoma Slovani; med njimi so tudi .Srbi in 
Hrvatje. A hrvatsko-srbska koalicija molči, 
ko se napoveduje, da bodo tem narodom 
zavezane roke. Nihče ne zine, časopisje molči 
kakor grob in edini faktor, za katerim gredo 
Hrvatje v Budimpešti, je Košut!

Slovanska vzajemnost je meščanska za-
deva. Enakopravnost nemadjarskih narodov 
na Ogrskem ni specifično socialistična stvar. 
Ako je hrvatsko-srbska koalicija že v takih 
rečeh — blago rečeno — nezanesljiva, kaj naj 
se pričakuje od nje šele v socialnih vpra-
šanjih?

Politični odsevi.
Demisijo celega Hohenlohevega mini-

strstva je vladar sprejel. Ministri vodijo 
opravke do nastopa novega kabineta. Na-
slednik princu Holienlohu še ni imenovan; 
situacija je v tem oziru popolnoma nejasna. 
Na avdienci pri cesarju so bili češki na-
mestnik Coudenhove, Ghlumecky, 
Körber in Bacquehem.

Državni zbor je imel burne dni. Ko je 
Hohenlohe odstopil, je predsednik zbor-
nice odpovedal sejo, ki je bila napovedana 
za torek. To je povzročilo v krogih po-
slancev velikansko razburjenje. Veliko število 
njih se je v torek vendar sešlo v zbornic'-, 
kjer so vprizorili neoficielno sejo. Po daljšem 
parlamentiranju z grofom Vetterjein in po 
seji klubskih predsednikov je zbornični pred-
sednik obljubil, da skliče sejo za sredo. 
Stranke so solidarno določile resolucijo, ki 
jo predlože v parlamentu kot protest proti 
enostranski rešitvi avstroogrskega konflikta 
v prilog Ogrske. Vsi klubi so imeli seje.

V sredo je bila zbornična seja. Grof 
Vetter in Kathrein sta podala'izjavi, s 
katerima je poravnan konflikt s predsed- 
ništvom. Potem je Kathrein predložil 
nujni predlog, ki je bil sklenjen na seji 
klubskih predsednikov, ter se glasi: «Zbor-
nica poslancev prosveduje najodločneje proti 
temu, da bi se izpremenilo obstoječe zako-
nito razmerje z Ogrsko, ki je ustvarjeno z 
zakonitim razglasom skupnega colninskega 
tarifa ter je odkupljeno z velikimi gospo-
darskimi žrtvami te države polovice, z eno-
stranskim postopanjem Ogrske brez privo-
ljenja parlamenta. Zbornica pričakuje zanes-
ljivo, da se v tem kritičnem času ne vzame 
parlamentu z odgoditvijo mogočnosti, va-
rovati pravice parlamenta in interese av-
strijskih dežel.» Oficiozni «Fremdenblatt» 
pravi, da nihče ne misli na odgoditev par-
lamenta.

Dunajski socialni demokratje so imeli 
v pondeljek pet velikanskih shodov zaradi 
krize in volilne reforme. Na vseh shodih se 
je opazilo velikansko razburjenost delavstva. 
Povsod je bilo soglasno sklenjeno, da ima 
stranka proklamirati splošno stavko pri 
prvem poskusu nadaljnega zavlačenja volilne 
reforme.

Po raznih časopisih se razširja skriv-
nostne glasove, ki • imajo namen, zbuditi 
mnenje, da namerava cesar odstopiti na 
korist nadvojvode Franca Ferdinanda. Te 
vesti, ki niso nove, diše zelo po racah.

V ogrskem državnem zboru je mini-
strski predsednik Wekerle predložil avto-
nomni colninski tarif ter je izjavil, da bode 
Ogrska rešila sama to zadevo brez ozira na 
dogodke v Avstriji.

Nemške stranke so začele v državnem 
zboru z obstrukcijo, ker je postavljena na 
dnevni red osnova o podržavljenju severne 
železnice in ne po njih želji obrtna novela. 
S tem služijo pa le Vsenemcem in njih in-
trigam proti volilni reformi. Poslanec 
Pernerstorfer je podal v državnem 
zboru izjavo v imenu socialno-demokratične 
zveze, ki protestira proti vsakemu nadaljnemu 
zavlačenju volilne reforme in izreka, 'da so 
intriganti odgovorni za vse posledice. Delav-
stvo je pripravljeno, da nastopi za reformo 
tudi z najostrejšimi sredstvi.

Bau Pejačevič ostane na svojem mestu. 
Izpolnil je zahteve hrvatsko - srbske koalicije, 
izstopil je iz madjaronske stranke ter jo 
prepusti njeni usodi. Ta usoda ni dvomljiva. 
Brez bana ni ta stranka nič in se v kratkem 
razpade. Nekateri člani so že izstopili in 
poskusijo pridružiti se koaliciji. Proces raz-
sula te «narodne» stranke bode enak, kakor 
je bi) pri ogrski liberalni stranki.

Srbsko zarotniško vprašanje je rešeno 
s tem, da je odšlo nekoliko višjih častnikov 
iz zarotniških krogov v pokoj. Anglija, ki je 
zaradi umora kralja Aleksandra pretrgala 
diplomatične zveze z Srbijo, se menda zado-
volji s to rešitvijo.

Novo italijansko ministrstvo je sestav-
ljeno pod Giolittij evim predsedništvom, 
ki prevzame tudi notranje zadeve. Tit toni 
ima zunanje zadeve, Gallo pravosodje, Ma-
jorana zaklad, Massimini finance, general 
Vigano vojno, admiral Mirabello morna-
rico, Fusinato pouk, Gianturco javna 
dela, Coco-Orlu poljedelstvo, Schanzer 
pošto in brzojav.

Nov švedski kabinet je sestavljen pod 
L i n d e m a n o v i m predsedništvom.

Razmere med rusko dumo in vlado je 
do skrajnosti napeto, vendar avtokracija nima 
poguma, da bi nastopila odkrit boj z dumo. 
Kot odgovor na adreso je podal minister- 
predsednik Goremykin vladni program, 
<i ni bil ne krop, ne voda. Dejal je, da hoče 
vlada delati sporazumno z dumo, obljuboval 
je reforme, a vse vodene in glede vseh važ-
nejših zahtev je pripovedoval, da je treba 
časa. Vladni izjavi je sledila strastna debata; 
dolga vrsta govornikov je duhovito in vehe-
mentno napadala vlado in končno je duma 
soglasno sklenila resolucijo, ki zahteva, naj 
se odpusti vlado. Mnogo jih je pričakovalo, 
da bode v odgovor na ta pogumni nastop 
duma razpuščena. Toda car si ne upa tega 
in tako se vleče konflikt naprej. Car se ne 
upa odločiti ne na desno, ne na levo. Nje-
gova slabost pa rodi nevarne sadove. Najno-
vejša poročila naznanjajo, da so v Sevasto- 
polu zasledili razširjeno vojaško in morna-
riško zaroto, v kateri so zapleteni polki celega 
okraja in posadke mnogih bojnih ladij, oblasti 
pa ne vedo, kaj početi. Tudi atentati se še 
vedno ponavljajo. Ako car ne pride kmalu 
do pravega izpoznanja situacije in ne ustreže 
dumi, je nedvomno, da se ponovi revolucija 
še z večjo silo. In potem so posledice nedo- 
gledne.

Domače stvari»
Občni zbor političnega društva „Bo-

dočnost“ v Ljubljani bo v soboto dne 2. ju-
nija v salonu g. Vettra v Florijanski ulici G, 
točno ob 8. uri zvečer z navadnim dnevnim 
redom. Želeti je obilne udeležbe od članov 
in pristašev sploh.

Odhodnica. Po občnem zboru «Bodoč-
nosti» bo tam sestanek in odhodnica sodruga 
Sitarja, našega upravitelja in odgovornega 
urednika.

Koslerjevo pivo se prav vstrajno boj-
kotira. Raznašajo se pa vsaj po Ljubljani 
vesti, da so delavci zakrivili, da ni prišlo do 
sporazuma. Naglašamo torej še enkrat, da so 
delavci večkrat ponudili poravnavo, ali Kos- 
lerjeva firma je poravnavo odločno odkla-



njala. Na to opozarjamo posebno one gostil-
ničarje, katere se izkuša s to lažjo pridobiti 
ali pregovoriti.

«Slovenec» z dne 22. m. m. objavlja 
notico, ki zasluži, da jo reproduciramo v pol-
nem obsegu, da izpoznajo delavci kvalitete 
tega brezobraznega lista in si zapomnijo, kako 
si drzne klerikalna cunja govoričiti o njih. 
Slovenski mestni svetovalci v Trstu, pristni 
klerikalci, ki pa bi radi požirali moderne ljudi, 
so glasovali v mestnem svetu proti predlogu, 
ki je protestiral proti jezuitom, naseljujočim 
se v Trstu. Slovenski sodrugi tržaški so za-
radi tega sklenili, protestirati na javnem shodu 
proti klerikalnemu počenjanju te gospode, ker 
je že zaradi tega potrebno, ker bi drugače 
svet res lahko mislil, da je vsak Slovenec 
tercijan in Loyolist. Z ozirom na ta namen 
piše Jegličevo trobilo dobesedno sledeče:

«Rdeči mops z a s v o j i m g o - 
spodarjem». to so slovenski socialni de- 
mokratje, ki capljajo za italijanskimi liberal-
nimi judi in kažejo «klerikalcem» svoje skr-
hane zobe. Duhovnikov so se tako preobjedli, 
da se boje, da se ne bi jim jczuitje, ki se 
nameravajo kmalu v Trstu naseliti, ostali za 
vedno v. želodcu. Ker so laški judovski ari-
stokrati v mestnem svetu protestirali proti 
«jezuitski naselbini», so slovenski rdečkarji 
sklicali v svojem delavskem domu shod, ki 
bo ravno tako modro protestiral. Toda še 
več! Protestirati mislijo še proti slovenskim 
občinskim svetovalcem, ki niso glasovali za 
smešni liberalni protest, proti jezuitom. Pra-
vijo, da je tak shod potreben, če ne, bo vsak 
mislil, da je že vsa slovenska bodočnost iz-
ročena brezobzirnemu mračnjaštvu. Mi se 
temu prav nič ne čudimo, saj so voditelji od 
judov bogato plačani; njihovi rdeči backi pa 
se rekrutirajo iz zgodaj pokvarjenih fantalinov 
in propalih predmestnih bab. Mislimo, da se 
teh sanskilotov ne bodo ustrašili ne slovenski 
mestni očetje, ne jezuitje.»

Tako «Slovenec».
Vzdržujemo se vsakega komentarja tej 

klerikalni infamiji, kajti vsak zavedni delavec 
si ga zna narediti sam. Konstatiramo samo, 
da se taka lopovska pisava vrši v znamenju 
«krščanstva» in «katoličanstva». Klerikalno 
trobilo misli, da bode s tako skrajno suro-
vostjo nastrahovalo delavstvo. Moti se. Kar 
piše list take kakovosti, kakršne je «Slove-
nec», ne ustraši nikogar. Zagotavljamo pa 
klerikalnemu organu, da pride dan plačila in 
plačalo se bode tako, da bode izdalo.

Pri dopolnilni volitvi v celjskem okraju 
je bil dne 29. m. m. izvoljen klerikalni kandi-
dat, duhovnik in urednik «Slovenskega Go-
spodarja», dr. Korošec. Ta izid je bil od 
začetka siguren in «Slovenec» uganja le 
korhedijo, če slavi to «zmago», kakor da bi 
bila dosežena v velikem boju. Pri volitvah 
sgj ne zmaguje brez organizacije, brez teme-
ljitega, dolgotrajnega pripravljalnega dela in 
kandidature, ki se objavljajo zadnji čas, so 
vedno problematične, skoraj vedno brezpo-
membne. Tako je bila tudi kandidatura go-
spoda Rebeka a priori brez upanja in ni 
mogla imeti druzega smisla, kakor demon-
strirati, da klerikalna moč na Spodnjem Šta-
jerskem ni absolutna. O veliki večini glasov 
za drja. Korošca v deželi, v kateri ni bilo 
— izvzemši socialno demokracijo — nikoli 
resnega protiklerikalnega dela, se pa nikakor 
ni moglo dvomiti. Tudi Wratschkoto va 
kandidatura ni imela nobenega realnega te-
melja in če je ta kandidat vendar dobil okrog 
7000 glasov, so tega krivi liberalci, ki so vsa 
leta držali križema roki in so tako protikleri-
kalne elemente naravnost nagnali v «Stajer- 
čev» tabor. Glasov, ki jih je dobil Wiatschko, 
se ne more imenovati nemških in tudi ne 
nemškutarskih. Nemci, kar jih je, so mu se-
veda dali svoje glasove, večina njegovih vo- 
lilcev pa je videla v njem samo protikleri-
kalnega kandidata. Vsa agitacija zanj se je 
tudi vršila le v znamenju protiklerikalizma 
in gotovo je med njimi več tisoč takih glasov, 
ki bi jih bili liberalci prav lahko dobili, ako 
bi bili pravočasno začeli s svobodomiselno

politiko na Štajerskem. Da je politika «Šta- 
jerčeva» nemško-nacionalna, je gotovo. Ali 
čitatelji tega lista niso nemški nacionalci, 
temveč v narodnem oziru največji sovražniki 
šovinizma. To zna nemško-naeionalna klika 
spretno izrabiti, liberalci pa ne znajo delati 
politike. Jadikovanje «Slovenskega Naroda», 
da so za VVratschkota glasovali socialni de- 
mokratje, je naravnost smešno. Da je dobil 
nekoliko socialističnih glasov, je mogoče, 
stranka ne more biti angelj varuh vsakemu 
posamezniku, ki pravi, da je socialist; tako je 
dobil Wratschko tudi nekoliko liberalnih 
glasov, kar se eventualno lahko dokaže. Si-
cer pa so socialni demokratje ostali doma, 
kar dokazuje najbolje izvolitev v Trbovljah, 
kjer je vendar glavna postojanka socialne 
demokracije in kjer se je z nemško-nacio- 
nalne strani tudi najbolj napenjalo agitacijo. 
In vendar tukaj ni glasovalo vsega .skupaj 
300 volilcev, Wratschko je dobil komaj okrog 
150 glasov, pa si vsakdo lahko na prste iz-
računa, odkod so prišli ti glasovi. Delavskih 
je bore malo vmes. Klerikalci so prišli do te 
zmage poceni. Zahvaliti se nimajo svoji ve-
ljavnosti, temveč napakam svojih nasprotni-
kov. A če se bodo vsi neklerikalni elementi 
iz te volitve naučili, kar bi se lahko, tedaj 
bode klerikalni prepotenci tudi na Spodnjem 
Štajerskem odklenkalo. Seveda je treba vztraj-
nosti in resnega dela.

Občni zbor okrajne bolniške blagajne 
ljubljanske je bil dne 13. maja v salonu 
pri «Levu». Načelnik sodrug Breskvar je po-
dal splošno poročilo o delovanju bolniške 
blagajne, v katerem je omenjal, da se delo-
dajalci uprave sploh ne udeležujejo. Blagajna 
šteje nad 7000 članov. Posebno se je vodstvo 
potrudilo, da je pridobilo zdravniških moči, 
do katerih ima delavstvo zaupanje. Obljubili 
so tudi nekateri zdravniki - specialisti svoje 
sodelovanje. Doslej je torej bolniška blagajna 
uredila, kolikor je pač šlo, vse glede zdrav-
ljenja blagajniških članov. Delo, ki vodstvo 
čaka, je pa tudi še ogromno. Bolniška bla-
gajna je nabavila tudi 500 Karfikovili brošu- 
ric o tuberkulozi ter jih deli brezplačno čla-
nom. Rezervni zaklad je to leto narasel na 
89.568 K 37 h, torej se je pomnožil za 
6780 K 34 h. Naš cilj mora biti doslej, da 
napolnimo rezervni zaklad, in potem bo mo-
goče v smislu zakona še marsikaj tudi glede 
podpor ukreniti za člane, danes še tega ne 
pripušča zakon. V nadzorni odsek so bili 
izvoljeni od delodajalcev g. Adolf Petrin in 
Franc Pust ter sodrugi Leopold Frank, Iv. 
Letnar, Edm. Novobradsky in Karl Tekavc; 
v razsodišče pa sodrugi: Iv. Bajda, Matija 
Držaj, Matevž Ježek, Pavel Križnar in Jožef 
Šaver. Posebnih predlogov zborovalci niso 
stavili.

Društvene vesti.
Pravovarstvenega društva podružnica 

Ljubljana ima dne 6. junija t. 1. ob 8. uri 
zvečer svoj letni občni zbor v salonu 
gostilne pri «Štajercu» na Resljevi cesti Na 
shodu bode govoril sodrug Kopač iz Trsta. 
Vsi sodrugi so vabljeni, da se polnoštevilno 
udeleže občnega zbora. Udje naj prinesejo 
tudi svoje knjižice za revizijo seboj.

Zveza pekovskih delavcev Avstrije 
Osrednji odbor je sklenil sklicati na dne 13. 
in 1'4. avgusta 1906 na Dunaj drugi redni 
občni zbor. Predloženi dnevni red se glasi: 
1. Izvolitev komisije za pregledovanje man-
datov in predlogov; 2. Poročila: a) Pred- 
stojništva, b) razsodišča, c) kontrole; 3. Spre-
membe glede prispevkov in podpornih naprav; 
4. Organizacija in agitacija; 5. Naši plačilni 
boji in štrajk; 6. Ustvaritev posredovalnic 
za delo; 7. Volitev: a) Predstojništva, 
b) razsodišča, c) kontrole; 8. Predlogi in 
nasveti, ki niso obseženi v zgornjih točkah. 
Po § 16, točka 3, se ima izvolitev delegatov 
izvršiti na ta način, da pride na vsako 
podružnico do 100 članov po en delegat i. t. d,

Glasom § 16, točka 5, se imajo predlogi šest 
tednov pred zveznim zborom pismeno naznanili.

Podružnica slikarjev in pleskarjev v 
Ljubljani je imela v nedeljo dne 20 maja svoj 
občni zbor. Mlada podružnica razvija svoje 
delovanje posebno vztrajno in je opravila to 
spomlad velikansko delo. V najlepšem sporaz-
umu so ljubljanski slikarji sklenili s svojimi 
gospodarji kolektivno pogodbo. Pogodba je 
stopila v veljavo dne 15. maja in obseza v 
glavnem tele stvari: Velja dve leti, medse-
bojne odpovedi ni, najnižja plača za pomoč-
nike in tiste pomožne delavce, ki so že pet 
let pri obrti: prvo leto vsaj 30 h. drugo 40 
h, tretje 45 h, četrto 52 in deveturni delav-
nik. Novih neizučenih delavcev se ne bo več 
sprejemalo. Medsebojno so se zavezali po-
močniki in mojstri, da se sprejemajo v delo 
le organizirani pomočniki, obenem pa so po-
močniki z mojstri vred pripravljeni, bojkoti-
rati mojstre, ki bi se ne ravnali po tem do-
govoru. Da se je ta pogodba v primeri z 
niveauom ljubljanskega obrtništva vobče tako 
lepo mirno dognala, je vsekakor tudi pripi-
sovati razsodnosti slikarskih mojstrov, ki so 
sami izprevideli, da je tudi njim v korist, ako 
sklenejo s pomočništvom kolektivno pogodbo. 
Priznati moramo, da je ta pogodba, čeprav 
obseza le manjšo stroko (150 do 200 delav-
cev) ena najmodernejših, ki se je uvedla pri 
sezonski stroki. Slikarji so si s to regulacijo 
izboljšali povprečno po 20 do 3O°/o svoje 
plače. Od mojstrov se je upiral le gospod 
Lipovšek uvedbi te pogodbe in se je tudi 
maščeval nad pomočnikom, ki je bil že mnogo 
let pri njem v službi. (To pošiljamo na dr. 
Šušteršičev naslov.) V odbor so bili izvoljeni 
sodrugi: predsednik Ant. Petek, namest-
nik Ernest R e m ž g a r; zapisnikar Iv. M a r- 
t.inc, namestnik Jos. Šorn; blagajnik 
Iv. Habič, namestnik A. D i n t e r; nad-
zorstvo : Val. Vojska, Jan. Černe, 
Ant. G e n u s s i ; razsodišče: Fr. Černe, 
Jos. Martinc, Št. Š p e 1 e t i č , Fr. 
Zorman, Iv. Z u n d e r. Nadejamo se, 
da bo ta organizacija postala vzor.

Tržaška podružnica zidarske organi-
zacije je imela v petek, 18. m. m., svoj če-
tni redni občni zbor. Iz poročila je razvidno, 
da se je odbor organizacije res trudil za njen 
prospeh, ako pa ni dospel do željenih vspe- 
hov, ni to njegova krivda. V tem poslovnem 
letu je vsekakor naredilo društvo lep korak 
naprej; ni mnogo, toda kakor povsod, se vidi 
tudi med zidarji zopet tisto zanimanje za or-
ganizacijo, ki je bilo zadnja leta skoraj po-
mrlo. Letošnja pomlad ima vpliv na razvoj 
in napredek delavstva. Dohodkov je imela 
podružnica v tem letu 1873 24 kron, stroškov 
pa 1933’24 kron; primankljaja je torej 60 
kron. Skupni saldo je sledeči: Saldo v bla-
gajni 693’98 K, dolgovi za knjižnico 318’68, 
skupaj znaša imetje 1022 60 kron. Nazadnje 
so bili voljeni v novi odbor: Za predsednika 
delavni sodrug V i s i n t i n Faust, tajnik 
G e r d o 1 Evgen; blagajnik Škabar Ivan; 
odborniki: L i g o n Anton, F e r 1 u g a Ivan, 
Pipan Alojz, Z o 11 e r Alojz. Pregledo- 
valni odsek: F e r f o 1 i j a Fran.

Železničarska organizacija v Trstu je 
imela v soboto, dne 19. m. m., svoje zboro-
vanje. Dvorana II. nad. delavskega doma je 
bila kar natlačena. Sodrug J e r n e j č i č 
Anton je dal najprej poročilo občnega zbora 
centrale, kateremu je prisostoval kot delegat 
tržaške I. podružnice.

Ta organizacija res izvrstno napreduje. 
Vseh organiziranih je bilo lani 25.539. Med 
te spada 733 Slovencev. Na Trst jih pride 
314. Te številke veljajo seve samo do pretek-
lega leta. Po novem letu se je organizacija 
skoro podvojila. Poročilo je bilo vzeto na 
znanje. Potem se je sklepalo o denarju, ki 
pripada delavcem od akordnega dela. Tu se 
e zopet uvidelo, kaj so si železničarji spet 
pridobili in kaj vse zamorejo narediti delavci, 
iko so dobro organizirani. Le tako naprej 1 
'ia delo do cilja!



Umetnost in književnost.
Naši zapiski štev: 5. so izšli s sledečo 

■vsebino: Ivan Cankar: Krpanova kobila; 
_ dr.L.: Politično življenje Slovencev (dalje); 
__ p.: Socialni boji slovenskih kmetov v 
.srednjem veku (dalje). Pregled: Gospodar-
stvo; politika; socializem. Književnost.

Ljudmila Poljanec: Poezije. Pri L. 
Schwentnerju so izšle zbrane pesmi Ljudmile 
Poljančeve, znane pod psevdonimom Nataša. 
Cena broširani knjigi 2 K, po pošti 2 K 10 v., 
vezani 3 K, po pošti 3 K 10 vin. O knjigi 
se še zmenimo.

Perotninar. Kdor se peča z rejo perot- 
aine in malih domačih živali, ga bode zani-
mal list «Perotninar», ki ga je začel enkrat 
na mesec z ilustracijami izdajati gosp. Anton 
Lehrman v Tržiču na Gorenjskem. Naročnina 
za celo leto 2 K 40 v.

Henrik Ibsen, največji dramatičar seda-
njega časa, je umrl dne 23. majnika ob '/2 3. 
uri popoldan izza dolge bolezni. Njegovi spisi 
Imajo svetovno in trajno vrednost.

Socialni pregled.
Celje. Mizarski pomočniki so pred krat-

kim predložili mojstrom neke zahteve in so 
pri obravnavah dosegli uspeh, da je delavni 
čast skrajšan na 10y2 ur. Mizarski mojster 
P e r n o v š e k pa ni hotel izpolniti pogoja, 
dasi ga je bil podpisal, ter je popolnoma 
brez povoda žalil zaupnike. Vsled tega je 
njegova delavnica za organizir. delavce zaprta.

Kolarski delavci v Zagrebu se nahajajo 
v plačilnem gibanju. Njih razmere so narav-
nost neznosne. Podali so gospodarjem zah-
teve, pa se poziva kolarje, naj ne sprejmejo 
dela v Zagrebu, dokler ni to gibanje končano.

Dopisi.
Zagorje ob Savi. Kdor bi čital samo 

«Slovenca» in bi mu verjel, bi moral dobiti 
o razmezah po deželi prokleto napačne pojme, 

■če je tudi gotova resnica, da ima klerikalna 
stranka na Kranjskem še večino pristašev, je 
vendar tudi gotovo, da njena moč ni več 
tako ogromna, kakor bi radi natvezili svetu. 
V marsikaterem oziru se drže samo s po-
močjo brezprimerne impertinence, v kateri 
je «Slovenec» res pravi mojster. Toda brez- 
obraznost ne bode pomagala za vse čase. 
Ako so dopisi iz drugih krajev le za polovico 
tako izlagani. kakor popovske korespodence 
iz Zagorja, tedaj si lahko mislimo, da je kle-
rikalna moč v marsikaterem kraju že precej 
opešala. Iz Zagorja je iztresel omenjeni po-
povski list dne 28. majnika poln koš laži o 
občinskih volitvah, ki bi jih rad prikazal tako, 
kakor da so klerikalci slavno in sijajno zma-
gali, pa skuša s svojimi otroško-bedastimi 
«dovtipi», ki žive duše ne pripravijo do 
smeška, dokazati nekak poraz socialne demo-
kracije. No, «Slovenec» bi bolje storil, ako 
bi enostavno molčal o tej volitvi. Kar čenča 
Jegličevo trobilo o kompromisu socialnih de-
mokratov, je zlagano v ta namen, da bi se 
prikazalo klerikalno zmago, katere sploh ni, 
večjo. Socialni demokratje niso z nikomur 
sklepali kompromisa; gospoda Tomo Ko-
privca pa so šele v zadnji uri vzeli na 
svojo listo, ko je odstopil neki drugi kandi-
dat Vzeli pa so ga zato, ker je prijatelj šol-
stva, resnično napreden mož, in splošno spo-
štovan pri svobodno-mislečem prebivalstvu 
— pri črnuhih seveda ne. Povrh tega pa mu 
je hotela dati socialno-demokratična stranka 
zadoščenje zato, ker se je proti njemu ravno 
;ako nesramno agitiralo, kakor proti socialnim 
demokratom. Gotovo je, da položaj za so- 
cialno-demokratično stranko ni bil zelo ugo-
den , saj je jako malo delavcev, ki bi imeli 
volilno pravico v občini. Da bi pri splošni 
volilni pravici nasprotnikom kmalu odklen-
kalo, vedo klerikalci v Zagorju jako dobro. 
Ali mračnjaki so imeli vendar velik strah in 
50 se posluževali agitacijskih sredstev, ki se 
obsojajo sama po sebi. Gospod Mihelčič je 
klical kmete k sebi, pa jim je pripovedoval,

da bode v Zagorju nova šola, ako zmaga 
socialna demokracija in gosp. Koprivc. Šole 
m se boji klerikalen kmet bolj kakor hudiča, 
vazven tega pa je pošiljal svojim dolžnikom, 
«atenh ni malo, pisma sledeče vsebine: «Den 
19. ds. Mts. ist Gemeinderatsvvahl; Sie haben 
zu kommen» — in potem so sledila imena 
kandidatov.

Nasprotniki so res zmagali. Ali pa imajo 
klerikalci še pogum, trditi, da je to njih 
zmaga, ako povemo, da je za njih kandidate 
agitirala trboveljska premogokopna družba 
— «Slovenec» bi v drugih razmerah dejal; 
Dunajski judje — in pa gospod Mihelčič — 
«Slovenec» bi zopet dejal: Nemškutarski ka-
pitalist. Šenklavško glasilo čenča o našem 
kompromisu; naj rajši pove, da so se kleri-
kalci kompromitovali z židovskim podjetjem 
in z «Nemčurji». Ravnatelj, uradniki in go-
spod Micheltschitsch so pisali volilne listke 
pri podjetju uslužbenim in od podjetja ter od 
gospoda M. odvisnim volilcem. Rudniške 
kandidate so klerikalci v svojem strahu pred 
socialno demokracijo enostavno sprejeli za 
svoje in na ta način je judovsko-kapitalistično- 
klerikalno - nemškutarska žlindra s pomočjo 
podjetniškega terorizma, s podnevno in po-
nočno agitacijo vseh treh popov, nakrošnja- 
rila 98 do 102 glasa. Ce pomislimo, da de-
lavci večinoma nimajo volilne pravice in je 
socialno-demokratična stranka vendar dobila 
76 glasov, tedaj to pač dokazuje, da je to 
uspeh in da prodira socialna demokracija tudi 
že v meščanske kroge. Glede nesramnih na-
padov na sodruga Gobala rajši molčimo, kajti 
pri znani kvaliteti «Slovenca» bilo bi izpod 
dostojanstva stranke, mazati si ž njim roke. 
Dobro pa je, povedati nekaj druzega, kar 
lahko dokažemo; kratek dialog izmed ravna-
telja in nekega volilca. V o 1 i 1 e c : Gospod 
ravnatelj, to so sami klerikalci, teh ne morem 
voliti. — Ravnatelj: Jaz tudi nisem 
klerikalec in teh ljudi sploh ne maram. Ali 
voliti jih moramo, ker zastopajo interese trbo-
veljske premogokopne družbe. — Ponavljamo, 
da to lahko dokažemo. Ubogi klerikalci, ki 
se imenujete krščansko-socialne; pomagali ste 
ohraniti židovski kapitalizem!

Jesenice na Gorenjskem. (Klerikalna 
trdnjava se maje.) Jesenice pomenijo indu- 
strialno bodočnost kranjske dežele. Tukaj in 
v sosednih krajih se mora prej ali slej raz-
viti mogočna industrija, ker je za njo toliko 
pogojev, da je kapital prisiljen, porabiti jih. 
Ali se poprime te naloge slovenski ali nemški, 
ali morda kak drugi kapital, ne vemo. Naša 
naloga tudi ni, skrbeti za slovensko buržo- 
azijo, ki doslej še ni izpoznala važnosti go-
renjskih krajev za bodoči gospodarski razvoj, 
temveč trati dragoceni čas z malenkostnimi 
politični boji brez visokih ciljev. V teh bojih 
igra veliko vlogo klerikalna stranka, ki se 
noče zadovoljiti z značajem kmetske in du-
hovniške stranke, temveč bi rada postala ne-
kaka vesoljna organizacija slovenskega, impe-
rializmu rimske hierarhije podrejenega naroda, 
pa izteza zato svoje roke tudi po meščanstvu 
in po industrialnem delavstvu. V Jesenicah, 
odnosno na Savi se ji je zdelo, da je že do-
segla svoj cilj. Ustanovila je tukaj nekako 
«strokovno» drrštvo, v katero je res priva-
bila veliko število delavcev, pri čemur so ji 
mnogo pomagale njene zveze s podjetništvom. 
Tako si je hotela ustanoviti postojanko, iz 
katere bi osvojevala celo gorenjsko stran in 
odkoder bi naskakovala delavstvo po celi deželi.

Razmere so bile za njo na Jesenicah res 
precej ugodne. Delavstvo je zelo odvisno od 
podjetniške družbe in od njenega ravnatelja 
in kdor ima tam oporo, lahko močno upliva 
na delavce. A vendar že danes lahko pra-
vimo, da klerikalna stranka tukaj nima bo-
dočnosti med delavci. Nismo optimisti; ne 
maramo slepiti sami sebe, pa ne mislimo, 
da pride tukajšnje delavstvo kar hipoma do 
prave zavednosti. Za to ni zadostne pod-
lage pri nas. Klerikalizem ima tukaj pristaše 
in sicer ravno v tistih krogih, ki v marsičem 
lahko terorizirajo delavce. Ljudska izobrazba 
je na Gorenjskem zelo pomanjkljiva. Velik

odlomek delavstva je še bolj kmetskega zna-
čaja. Razredne zavednosti je malo, nejasno-
sti mnogo. Bodočnost porodi torej še hude 
boje. Ali vse to ne ovrže dejstva, da izgubi 
tukaj klerikalizem svojo veliko moč.

Klerikalna trdnjava, ki se je zdela kar 
nepristopna, se je že začela majati; nezado-
voljnost z duhovniško organizacijo, ki nima 
za delavce nobenega pomena, narašča od dne 
do dne in množi se neprenehoma število de-
lavcev, ki izpoznavajo, da ne pridejo po do-
sedanji poti do nobenega zboljšanja. Znači-
len je bil v tem oziru shod dne 18. m. m. 
Mnogo delavcev je že davno želelo, da bi 
prišel na Jesenice socialno-demokratičen go-
vornik, in zahtevali so to celo od vodstva 
svojega društva. Seveda to ni bila prava 
adresa. Ali dne 18. m. m. je bil tukaj sodrug 
Josip K o p a č iz Trsta, da govori o želez-
ničarski organizaciji in njih uspehih. To pri-
ložnost pa so porabili tudi kovinarski delavci 
in prišli so v jako velikem številu na shod, 
ki se je vsled tega jako zanimivo izvršil. 
Vodje društva so slutili nevarnost za svojo 
psevdo-organizacijo, pa so tudi prihiteli na 
shod, na katerem je bil sodrug M a i t i iz-
voljen za predsednika.

Sodrug Kopač je govoril najprvo o 
železničarskih stvareh. Z ozirom na obilno 
udeležbo tovarniških delavcev je govoril po-
tem tudi o njih razmerah, o jeseniški bra-
tovski skladnici, ki jo je všteti med najsla- 
bejše zavode te vrste, o nalogah delavske 
organizacije in o nezmožnosti lokalnih dru-
štev, naj že imajo to ali ono barvo, zlasti z 
ozirom na jeseniško društvo, ki ni storilo 
doslej ničesar v prid delavcem. Svetoval je 
delavstvu, naj preosnuje svoje društvo in naj 
se pridruži zvezi kovinarskih delavcev av-
strijskih.

To je seveda pogrelo nekatere navzoče 
funkcionarje društva in vnela se je živahna 
debata. Prvi se je oglasil za besedo predsed-
nik Glavič, ki je izkušal predstaviti svoje 
društvo kot nepristransko, ter je fantaziral a 
zaslugah, ki si jih je baje že pridobilo za de-
lavce. S svojim, milo rečeno nerazumnim, 
nelogičnim govoričenjem je tako razburil de-
lavce, da ga niso nikakor hoteli poslušati in 
tudi prigovarjanje sodruga Kopača ni po-
magalo. Potem je pel P e v e r hvalo društvu 
ter je pripovedoval o občinskih volitvah in 
sploh o rečeh, ki niso spadale na shod. 
Stražišer je premleval, kar sta govorila 
predgovornika; a z vsem tem niso dosegli 
nobenega uspeha na shodu. Potem pa se je 
oglasil za besedo G i z e r , ki je ob glasnem 
odobravanju zborovalcev omenil, da je sicer 
šam odbornik društva, da pa mora konšta- 
tirati, da društvo ni storilo ničesar za delav-
stvo, temveč vodi samo klerikalno propagando, 
in ima namen, priganjati delavce v klerikalni 
tabor. Pridružil se je popolnoma izvajanju 
poročevalca in delavci so mu burno pritr-
jevali.

Primerilo se je na shodu še več zanimi-
vih slučajev, a za danes naj zadostuje to 
kratko poročilo, ki pokazuje, da je klerikalni 
led na Jesenicah prebit. Socialno-demokra-
tična stranka ima tukaj dosti pristašev, in 
mnogo je delavcev, ki so že na poti v soci-
alno demokracijo. Sedaj bi bilo le treba, 
čvrsto se oprijeti organizacije. Stvari so se 
toliko razvile, da najde stranka tukaj ugodna 
tla in po našem mnenju je prišel čas, ko je 
umestno, da se stranka bolj energično zavzame 
za Jesenice. Mnogo nas je tukaj, ki željno 
pričakujemo, da začne tozadevno delo.

Trst. (Nepotrebno platno.) Kadar se ima 
opraviti s tržaškimi narodnjaki, je treba naj-
prej vedeti, da so to pristni zofisti. Debate 
v listih znajo tako obrniti, da tisti, ki ni či-
tal dopisa v «Rdečem praporu», res misli,' 
da socialisti res napadamo delavce, ko v 
resnici prijemamo le tiste takozvane ljubitelje 
naroda, ki bi prodali dušo hudiču, da bi le 
ovirali napredek naroda. Mar se pravi napa-
dati delavce, ako se pove resnico, da se hoče 
v delavskem podpornem društvu potrositi spel 
par tisoč kron za nakup nepotrebne in ne-



koristne zastave? Naše mnenje je, da smo na-1 Darila, 
redili s tem uslugo tistim delavcem, ki še ne 
¡znajo, da se jih hoče z zastavami le slepiti 
in jim škodovati. Če pa nekateri govore, da 
so zastave res najdražje, kar imajo delavci, 
se pravi to postavljati slovenske delavce v 
zelo slabo luč. Toda ne, gospodje; oni nimajo 
zastav za svoje najdražje, temveč vi jim jih 
vsiljujete, ker imate cd tega mnogi strankar-
skih koristij. Gospodo boli gotovo, če se pove 
resnico, da so tržaški narodnjaki največji na-
zadnjaki, zato pa imenujejo naše dopise ne-
slanosti. Vedo naj, da ljudje, ki to pišejo, 
poznajo čisto dobro tržaške razmere, in znajo 
tudi, kaj je ali ni koristno, ne za svojo stranko, 
temveč za slovensko delavstvo sploh. Iz-
obrazbe mu dajte in ne zastav. Ko bi Slovenci 
imeli sedaj denar, ki so ga v Trstu potrosili 
za zastave, plese in druge take nepotrebnosti, 
bi danes lahko imeli mnogo izobraževalnih 
sredstev na razpolago, dramatično društvo bi 
tudi bolje napredovalo, kakor napreduje, ru-
ski kružok bi imel več obiskovalcev; toda, ako 
hočete zastav, imejte jih; nihče vam jih ne 
bo trgal, ali čuvajte se dneva, ko se bode 
slovenski delavec emancipiral in vas spoznal. 
Obžalujemo pač, da se za narodnjaške zastave 
bojujejo res ljudje, ki imajo samo veselje 
navduševati se, ali ne vedo še, kaj tiči v 
praznih simbolih, ne vedo, kdo ima od tega 
koristi. Mi imamo tudi rdeče platno, toda ne 
žegnanega, in tudi ne velja več kakor par 
kron, največkrat pa nič. Dopisnike «Edino-
sti pa lahko potolažimo, da v uredništvu 
«Rdečega prapora» ne sede bedaki.

Sedaj pa vprašamo odbor pod. in bral, 
društva, kako pravico ima nakupovati zastave, 
katerim seje že na občnem zboru uprla večina 
članov in tudi večina plenarnega odbora? 
Mi vemo prav dobro, da je bil predsednik 
sam proti zastavi, kako pa se je sedaj tako 
hitro izpremenilo. Kaj tiči na tem? Vpliv 
nazadnjaštva; in drugi odborniki so pač tudi 
hitro izpreobrnili svoje nazore. Le naj jih. 
Mi bomo vsekakor poskusili nekaj. Naj pride, 
kar hoče, mi se ne bojimo največjih bojev. 
Povemo še enkrat gospodom pri «Edinosti», 
da naj odgovarjajo stvarno, brez zofisma, po-
tem se bomo radi imeli. Delavcem pa pri-
poročamo, naj se pridružijo našim organizi-
ranim. Gledati moramo najprej za življenski 
•obstanek, v katerem je tudi najpoglavitnejše 
sredstvo za obstanek naroda. Arrivederci!

Za stavkujoče delavce Kozlerjeve pivo-
varne so darovali v Ljubljani: Sodarji (Buggenig) 
8 kron, tiskarsko društvo 120 kron, mizarji (Pintar) 
K 4 50. mizarji (Matjan) K 2260, tobačna tovarna 
K 11'74, rokodelci tobačne tovarne K 3'90, delavci za-
loge pohištva (Lang) K 2'40, stolarji K 2'70, mizarji 
(Kranjsko stavbinsko društvo) K 1010, krovci 20 K, 
Kardelj K 4'50, lokalna organizacija soc. dem. stranke 
15 kron, usnjarji K 7'30, tiskarji K 20'90, Čuden, urar 
5 kron, delavci (tvrdka Mikuž) K 1'60, Boglaj 1 krone, 
tobačna tovarna (pola št. 1) K 7 05, tobačna tovarna 
(pola št. 2) K 1'22, tiskarji (Katoliška tiskarna) K 2 90, 
kovinski delavci K 7 70, sodar Glazer 1 krono, sodar 
Židanik 1 krono, na ljudskem shodu 12. maja K 19'79, 
mizarji (Toniess) K 3'60, mizarji (Naglas) K 4'50, mizarji 
(Petrin) K 2'70, tiskarji (Mlinar) K 23'10; od orga-
niziranih železničarjev v Spod. Šiški 40 kron, sodarji 
v Šiški 4 krore, pivovarniški delavci v Gradcu 100 K, 
pivovarniški delavci na Vrhniki 8 kron, pivovarniški 
delavci tvrdke Fischer in Kern v Beljaku K 23'10 — 
skupaj K 525'27.

ssassasoasassissizsfisni
Vabilo

ifflilli
„Občnega konsumnega društva“ 

v Zagorju
dne 10. junija t.1. ob 2. uri popoldne

v dvorani pri „Habata“.

Dnevni red:
Ustanovitev podpornega sklada. 
Preosnova pravit § 2.
Raznoterosti.

občni zbor je v smislu § 47. pravi?
sklepčen pri vsakem številu*navzočih članov. 
Vstop je dovoljen samo članom ter se na-
roča, da prinese vsak člansko knjižico za le-
gitimacijo seboj.

Za nadzorništvo:
Jakob Strajner. Jakob Saiko.

D

1 berite in širite svoj list 
j „Rd. prapor“!

,,Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 
delavski hiši.

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 
gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske krajec 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2'72,. 
za četrt leta K 1'36. — Za Nemčijo: za< 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2'98, za 
četrt leta K 1'49. — Za Ameriko: Za celo 
leto K 7'28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

Slavnemu občinstvu priporočam svojo nanovo otvOTien®

Jranc Weinberger
gostilničar in izdelovalec sodavic in poKslic
= v Zagorju =

mehanično delavnico
za popravljanje koles i-n šivalnih strojev. Vsako delo iz-

vršim točno in po najnižji ceni.

se priporoča cenjenim gg. gostilničarjem in delavcem v obilno na- 
ročbo svojih izdelkov.

Za obilna naročila se priporoča

Jvan jtlebš
mehanik

Ljubljana, Dunajska cesta št S-

Kavarna

Ooior>e"
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na 
polago so vsi važni in 
venski, italijanski in nemški
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

raz- 
slo-

Prva kooperativistično ure- 
jena

W gostilna
v ulici S. Giovanoi v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La-

vorato re».

Izdajatelj in odgovorni urednik Ignacij Sitter. Tiska Iv. Fr. Lampret v Kranju.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2-72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije

•Štev. 23. V Ljubljani, dne 8. junija 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. L d.:

Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana, 
Frančiškanske ulice štev. 8/1.

Nova vlada.
Ena najhujših kriz, kar jih je doletelo 

Avstrijo izza 66. leta, je v svojem prvem 
stadiju končana. Posrečilo se je, sestaviti 
novo vlado. V krizi, ki se je nepričakovano 
in senzacionalno porodila v pogajanjih Avstri-
je in Ogrske vsled odločitve krone za ogrsko 
stališče, je že aktiviranje novega kabineta 
košček uspeha. Treba je vsaj nekaj poguma, 
da se prevzame vlado v takih razmerah, kajti 
šef novega ministrstva mora natančno vedeti, 
da ne sme stopiti pred parlament s progra-
mom, ki bi molče ali glasno odobraval odlo-
čitev v ogrskem vprašanju. Stari in slabotni 
avstrijski državni zbor je bil kakor galvani-
ziran vsled ogrske nezvestobe in pokazal je 
zadnji teden vsekakor več eneržije, nego je 
bilo pričakovati od njega. S svojo demon-
strativno «neprisiljeno» sejo v torek in s svojim 
skoraj soglasno sprejetim nujnim predlogom 
glede ogrskega vprašanja se je toliko anga-
žiral, da nikakor ne more več retirirati in s 
tem je moral računati vsakdo, ako je hotel 
prevzeti nalogo vladnega vodstva.

Moči avstrijskega parlamenta se zato še 
ne sme precenjevati. Take slabosti, kakor jih 
je zbornica pokazovala dolga leta in tudi zadnje 
mesece, ne izginejo črez noč. V velevažnem 
vprašanju volilne reforme ni produciral naš

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom □
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

XIII.
Še preden je nastopil mlinarjev Gustel 

svojo pot v Rim, je zadela gospojinskega 
gospoda župnika britka izguba. Kuharica, 
v koje zvestih rokah je dolga leta počivala 
vsa usoda župnišča, je ležala izza kratke 
bolezni na mrtvaškem odru. Kdor je poznal 
to krepko žensko, ne bi bil nikoli mislil, 
da pojde tako hitro pod zemljo. Hudobni 
jeziki so pač šepetali, da je zadnji čas kar 
Preveč odebljala in da je rabila sredstvo 
preti tolšči, ki ji ni bilo koristno. Seveda 
¡e bilo to samo obrekovanje. Ako bi bila 

parlament nobene res velike, zahtevam časa 
primerne, državniške ideje, pač pa je dihala 
iz neskončnih malenkostnih prepirov za šte-
vilo mandatov toliko malenkostnega duha, da 
si «merodajne» stranke ne bi mogle napisati 
slabejšega izpričevala, nego so. Kar pa se 
tiče avstro-ogrskega vprašanja, se je doseglo 
z znano resolucijo pač slogo z negativne 
strani, dočim ni v pozitivnem delu niti sledu 
enotnosti in solidarnosti. Česa nočejo, to vedo 
vse stranke in v tem so složne. Kar pa ho-
čejo,' je tako različno, da se z največjo silo 
ne spravi vseh nazorov pod en klobuk, a 
sploh je malo tistih, ki bi vsaj vedeli, kaj 
hočejo. Avstro-ogrska pogodba je zelo kom-
plicirana stvar in s površno sodbo o vpraša-
njih, ki jih obsega in ki so z njej v zvezi, se 
ne opravi ničesar. Temeljitega poznavanja 
vse stvari je pa jako malo in že zaradi tega 
ni mogoča sloga v pozitivnem delu. A tudi 
v splošnih nazorih o razmerju obeh državnih 
polovic se stranke zelo razhajajo in iz vseh 
tistih nasprotij ne more vzrasti moč.

Vendar mora vsaka vlada, ki hoče v se-
danjem času imeti kaj življenja v Avstriji, 
vpoštevati složno izraženo voljo parlamenta. 
Pripravljena mora biti na energičen nastop 
proti Ogrski, zanj pa mora imeti oporo in 
zahrbtje v parlamentu. Hohenlohe je moral 
odstopiti ne le zato, ker ni hotel vtakniti 
moralne zaušnice, ki jo je dobila Avstrija, 
temveč tudi zaradi tega, ker je viselo nje-
govo čisto uradniško ministrstvo takorekoč v 
zraku in ni moglo storiti v tako važnih vpra-
šanjih niti koraka, za katerega bi vnaprej ve-
dela, da ga bode državni zbor odobril. Sle-
diti mu ni moglo nobeno čisto uradniško 
ministrstvo, ako je hotelo imeti le količkaj 
jamstva za svoj obstanek.

stvar resnična, ji pač ne bi bilo treba storiti 
nič drugega, kakor odpeljati se za nekoliko 
mesecev v mesto, da študira najnovejše iz-
najdbe o kuhinjski umetnosti, kakor delajo 
v takih slučajih druge tovarišice.

Stari padar je moral pač vedeti, na čem 
je umrla in on je dejal, da ni mogla prebiti 
premembnih let.

Župnika je ta smrt res težko zadela, 
kajti odkod naj dobi zopet tako zvesto, za-
nesljivo in v gospodarstvu izurjeno osebo? 
Ponudilo se jih je seveda takoj prvi dan 
pol tucata, ki bi bile vse rade nosile bre-
mena in časti gospojinske župnijske kuha-
rice A kakor je bil gospod župnik začet-
koma neutolažen, tako je bil popoldan zopet 
dobre volje, ko je dopoldan zvesto dušo, 
ali pravzaprav njeno telo v žalosti blago-
slovil Malo da ni gospod župnik to pot 
sam sprožil govora nad grobom svoje ku-

Upanja na parlamentarično vlado pa je 
bilo kaj malo. Že baron Gautsch je poskušal, 
pridobiti zastopnike največjih parlamentarnih 
strank za vstop v svoje minstrstvo. S tem je 
hotel ¡zgladiti pot volilni reformi, a padel je 
prav vsled tega, ker se mu ta poskus ni po-
srečil. Razmerje med narodi in strankami se 
pa tekom kratkih tednov izza Gautschevega 
odstopa ni v ničemer bistveno izpremenilo in 
novi ministrski predsednik je našel pravza-
prav enako slabe pogoje zaparlamentariziranje 
svoje vlade.

Če se je torej posrečilo, pridobiti naj-
večje stranke v parlamentu za to, da so od-
poslale svoje zastopnike v novo vlado, je to 
vsekakor velika pridobitev in samo tako je 
bilo konstituiranje novega kabineta mogoče. 
Seveda stranke so storile le, kar so morale 
storiti. S svojo resolucijo je prevzel državni 
zbor nalogo, izvesti boj proti ogrski prepo- 
tenci. Taka naloga zahteva aktivnost, torej 
vstop v vlado. .

To se jo torej posrečilo; prvi pogoj je 
izpolnjen. Država je dobila vlado. To pa je 
za sedaj tudi vse, kar je doseženo. Vsak san- 
gvinizem pa bi bil neopravičen. Na čelu vlade 
stoji mož, ki samposebi ne odpira nobene 
perspektive. V politiki je doslej popolnoma 
neznan. Bil je oddelni predstojnik v poljedel-
skem ministrstvu in ta služba ne daje mnogo 
priložnosti, da se pokaže politične sposobno-
sti. Ko je dobil nalog, naj sestavi novo vla-
do, se je seveda marsikaj izvedelo o njem; 
a glede legend o novih ljudeh mora biti člo-
vek zelo previden. Pripoveduje se, da je ba-
ron Beck klerikalnega mišljenja, da je za-
upnik in svetovalec prestolonaslednika nad-
vojvode Franca Ferdinanda, da je bil prote-
stant, a da je prestopil na katoliško vero.

harice, kakor je bil nekoč storil kaplan 
Hercog pri žagarjevem Mihcu. Ker pa je 
videl same vesele obraze, je opustil to misel.

Ali veseli obrazi iz cele župnije zbranih 
žalujočih so se naoblačili in podaljšali, ko 
je izostalo navadno vabilo na mrtvaško po-
jedino. Ravno zaradi upanja na to gostbo 
je prišlo toliko ljudi k pogrebu. Nagrob-
nega govora, navadnega pri protestantih, 
se ljudje radi vzdajo, ako se jim razglasi 
mesto njega kaj podobnega:

„Rodbina se lepo zahvaljuje za sprem-
stvo do groba. Mrtvaška pojedina je pri 
«Volu», kamor so vsi v Gospodu Kristusu 
povabljeni. Naj ne izostane nihče.“

To je vendar najlepši nagrobni govor, 
prava pohvala za mrliča, ki je zapustil to-
liko, da dediči lahko nakrmijo pogrebce in 
da jim vendar še dosti ostane.



Vse to je morda resnično, morda pa tudi ni. 
Z enako odločnostjo se tudi pripoveduje, da 
jo sicer katoliškega mišljenja, ne pa pristaš 
političnega klerikalizma. V vseh teh povestih 
je najbrže več kombinacij, kakor pozitivnega 
znanja. Direktive za njegovo politiko ne daje 
njegovo dosedanje delovanje nobene.

Kajpada, ko je prevzel vlado, je moral 
vedeti, kakšno je splošno razpoloženje proti 
Ogrski in če se je polotil naloge, bi bilo so-
diti, da namerava nastopiti v tistem smislu, 
ki se je vsaj negativno pokazal v zbornici. 
Toda nerešeno je še vprašanje, kakšen je 
njegov pozitivni namen in drugo je tudi vpra-
šanje, ali je dovolj močan za izvršitev naloge. 
To reši šele bodočnost.

In tudi bodočnost šele pokaže, koliko 
trajnosti ima koalicija, ki je angažirana v no-
vem kabinetu. Mladočehi, Nemci in Poljaki 
imajo svoje zastopnike v Beckovem ministr-
stvu. Samo majhen del portfeljev je v rokah 
parlamentarcev, najvažnejše resorje imajo še 
uradniki. Ministrski predsednik pravi, da je 
to provizorij, kateremu naj sčasom sledi po-
polno parlamentariziranje vlade. A za sedaj 
je računati s tem provizorijem. Ali so go-
spodje Pacak, Derschatta in Dzieduszicki složni 
vsaj v avstro-ogrskem vprašanju?

Rešitev krize je provizorična, a provizorij 
je samposebi zelo nesiguren. Ako bi buržo- 
azija razumela svojo nalogo, bi bila najbližja 
bodočnost jasna. Težave v tako mešani dr-
žavi, kakor je Avstrija, so gotovo velike, ali 
meščanstvo bi moralo imeti toliko moči, da 
bi jih premagalo in vstvarilo vsaj kak modus 
vivendi. Vstop Mladočehov, Poljakov in Nem-
cev v ministrstvo bi moral biti prvi korak k 
sporazumu narodov, ker bi le tako buržoazija 
lahko zavzela tisti položaj v državi, ki ji pri-
pada po zgodovinskem zakonu. Toda preče- 
sto se je že pokazalo, da avstrijska buržoazija 
ne pozna tega zakona in zato smemo pač že-
leti, da bi vsaj sedaj odprla oči, pripravljeni 
pa moramo biti tudi na to, da se v mini-
strskem svetu še bolj zlasajo, nego so se la-
sali doslej. Počakati je v sedanjem polo-
žaju vse.

Volilna reforma.
Z izpremembo vlade je stopilo vprašanje 

volilne reforme v nov stadij in delavstvo, ki 
je s svojo eneržijo spravilo to vprašanje na 
dnevni red ter je pol leta pokazovalo narav-
nost občudovanja vredno potrpežljivost spričo 
intrig, zavlačevanja, malenkostnega baran-
tanja in popačevanja, ima pravico, da je vzne-
mirjeno in da vpraša, kaj bode. Baron Beck, 
novi ministrski predsednik, ki se predstavi v 
četrtek zbornici, izjavlja, da je naloga vlade, 
urediti avstro-ogrsko razmerje in izvršiti vo-
lilno reformo. Delavstvo pravi, da mora biti 
volilna preosnova prva naloga, in ima za to 
tehtne vzroke.

Pri pojedini pa pridejo šele najlepši 
mrtvaški govori, kajti bogastvo, od katerega 
odpade tudi za druge kaj, je pač najlepša 
lastnost človeka.

Za ubogo kuharico tudi te hvale ni bilo. 
Ako bi jo bil kdo vprašal, bi se bila sama 
rada odpovedala tega; zakaj še v grobu bi 
se bila obrnila, ako bi se drugi pitali za 
njen denar. Druga stvar pa bi ji bila še v 
grobu lahko spravila roko v gibanje; to so 
bili novčiči, ki so jih ljudje ta dan položili 
na oltar. Sama je ležala sedaj ravno tako 
tiho pod zeleno odejo, kakor ubogi Miha, 
ki ga je v resnici sama, omadeževavši spo-
vedni pečat, s svojim zastrupljenim jezikom 
spravila tja dol. Usta, ki so povzročila to-
liko zlega, da se jih je bala cela župnija, 
ki so ravno najboljšim kaplanom za vedno 
ogrenila življenje, so bila sedaj nema za 
vse Čase. _________ Dalje prih.

Gela dosedanja volilno-pravna kompanja ! volilno reformo. Pri vsem sejmarenju je prišlo 
v državnem zboru, v odseku in v posvetova- že samo načelo splošnosti in enakosti v skrajno 
njih z ministri ne vzbuja delavskega zado- i 
voljstva, kajti doslej se ni delalo nič druzega, I 
cakor da se je zavlačevalo stvar. Tako raz- i 
tezavanje in zategavanje pa lahko tako za-
strupi vsako reformo, da mora končno kre 
pati. Predobro vedo brezpravne mase, da je 
v parlamentu prebito malo odkritosrčne lju-
bezni za splošno in enako volilno pravico. 
Besni izbruhi v poslanski in v gosposki zbor-
nici izza 23. novembra so to eklatantno po-
kazali in zakulisno rovarenje v klubih in 
drugod je potrdilo to dejstvo. Ge je stvar 
vsaj toliko napredovala, da je dospela v odsek, 
so sledile stranke v parlamentu samo mo-
gočnemu uplivu delavskih demonstracij in 
volji krone. A velik del se je udal nevoljno, 
kakor vjeta in vkrotena zver, ki pa vedno 
gleda, kako bi mogla razbiti klet in pobegniti. 
Dve vladi, ki sta imeli volilno reformo na 
prvem mestu svojega programa, sta že od-
stopili; zato ni čudno, da je sovražnikom 
splošne in enake volilne pravice izrastel 
greben.

Sedaj prihaja baron Beck. Volilno re-
formo mora vzeti v svoj program, kajti krona 
ne more zatajiti svoje lastne volje in ne more 
imenovati ministrskega predsednika, ki bi 
zavrgel tako važno točko. Toda kako in kdaj 
jo hoče rešiti novi minister?

V svoj kabinet je vzel zastopnike strank, 
ki so bile doslej tudi v vprašanju voldne re-
forme needine. Zahteve Nemcev so Mlado-
čehi zelo odločno odklanjali, in temu se ni 
bilo čuditi. Nasprotno pa so izmišljali Nemci 
vsak dan nove zahteve in če se je hotelo 
ugoditi enim, so imeli že druge pripravljene. 
Ravno tako so bile aspiracije Poljakov ne-
skončne. Zastopniki teh strank bodo sedaj 
skupno delali v ministrstvu. Da so se glede 
volilne reforme že sporazumeli, ni verjetno. 
A če bi se prav, je vendar veliko vprašanje, 
kaj porečejo njih stranke, ki ne priznavajo 
moralne obveznosti za to, kar ministri skle-
nejo.

Sestava novega ministrstva ne daje v 
. avstrijskih razmerah nobenfe garancije za vo-

lilno reformo. Posebno sumljivi pa so glasovi, 
ki hočejo spraviti avstro-ogrsko vprašanje v 
prvo, volilno reformo pa v drugo vrsto. Ne-
dvomno je v zbornici mnogo elementov, ki 
upajo, da bode državni zbor pod pretvezo 
važnosti avstro-ogrskih zadev zapostavil vo 
lilno reformo tako, da bi se izvršile prihodnje 
volitve še na podlagi sedanjega volilnega reda 
in bi imel prihodnji državni zbor šele rešiti 
volilno preosnovo.

Ta način je pač zelo napačen. Gim važ-
nejša je ureditev razmer med Avstrijo in med 
Ogrsko, tem nujnejša je preosnova državnega 
zbora, torej preosnova volilne pravice. Par-
lament iz kurij, ki zastopa klike, ne pa na- 
rodov^ nima ne zmožnosti, ne pravice, da 
izvrši preuredbo podlage, na katerih se osnuje 
razmerje izmed obeh državnih polovic za dolgo 
dobo. Ravno zato, ker je to vprašanje tako 
važno in ker je bil sedanji državni zbor tudi 
v tej stvari popolnoma impotenten, je treba 
poklicati narode, da lahko sami govore. To 
zahteva tudi državniška previdnost in vlada 
sama ne bi smela dovoliti na noben način, da 
bi se zapostavilo ali zavleklo volilno reformo ; 
kajti v obravnavah z ogrsko vlado potrebuje 
avstrijska moči, katere ne more zajemati od 
nikoder, kakor iz ljudskega parlamenta.

Ali to se tiče vlade. Delavstvo pa bi 
moralo zahtevati svojo pravico, tudi če ne 
bi bilo nobene krize in nobenih težav s Ko- 
šutijanci. Kajti proleterijat ima sto razlogov 
za svojo pravično zahtevo in ko je v svojem 
boju toliko dosegel, da je prišla splošna in 
enaka volilna pravica na dnevni red v državi, 

. ne more trpeti za noheno ceno, da bi se jo 
zopet odstavilo.

Potrpežljivost delavstva je bila doslej 
slabo naplačana. Šest mesecev so se meščan- 

1 ske stranke prepirale za par mandatov in ve-
selili so se le tisti, ki bi sploh radi preprečili

nevarnost; iz principa postaja prava karika-
tura. Uresničenje pa se ni približalo skoraj 
niti za korak.

V takih razmerah ni čudno, da se po-
trpežljivost proletariata že trga. V šestih me-
secih je bilo dosti časa, da bi se bile meš-
čanske stranke sporazumele, ako bi se bile 
le hotele. Dolg termin jim je dalo delavstvo, 
večnega pa jim ne more dati. Nekaj časa se 
je moglo verjeti izgovoru, da je treba pri-
prav; a enkrat morajo biti priprave izvršene. 
Kdor je hotel, si je že lahko napravil jasen 
pojem, kaj je potrebno in kaj je mogoče. 
Kdor še vedno trdi, da ga nima, ga noče 
imeti in njegov namen je le, zadrgniti volilni 
pravici vrat.

Tega pa delavci ne bodo mirno gledali. 
Splošno in enako volilno pravico potre-

buje država, ki ne more živeti v sedanjih 
psevdo-konstitucionalnih razmerah. Potrehuje 
jo krona, ki pride šele potom preosnovanega 
parlamenta v dotiko z narodi. Potrebujejo 
je narodi, ki propadajo od neskončnih izse-
savajočih nacionalnih bojev. A o tem naj si 
poslej belijo glavo tisti faktorji, katerih se 
tiče. O vsem tem je delavstvo že govorilo, vse 
te resnice je že dokazalo. Sedaj nima več časa 
za tako delo.

Odkrito je treba povedati, da je volilna 
reforma v nevarnosti. Delavstvo pa ne more 
na noben način dopustiti, da bi se ga še za 
kdove koliko časa obsodilo na dosedanjo 
brezpravnost in novih volitev na podlagi do-
sedanjega volilnega reda ne dovoli za nobeno 
ceno. Ali pokažejo stranke v najkrajšem času 
jasno in nedvomno, kaj nameravajo z volilno 
reformo, ali pa vzame delavstvo zopet vso 
stvar samo v roke. Tedaj pa naj si posledice 
pripišejo tisti, ki so jih zakrivili. Delavstvu 
ne bodo pekle vesti.

Dopisi.
Jesenice. Bilo je pred tremi leti, ko je 

imela klerikalna stranka javen shod na Jese-
nicah. Takrat je vodja te stranke, dr. Šu-
šteršič sramotil in zasmehoval socialne 
demokrate. Bril je norce iz njih in jih nazi- 
val zelene osle. Earbal je nerazsodno maso, 
da zastopa delavske interese v državnem zboru. 
In ni ga bilo, ki bi se mu bil upal ugovar-
jati in mu povedati resnico v obraz. V ne-
deljo je imel biti zopet javen shod omenjene 
stranke. Iz štirih vasi se nabobnali ljudi skupaj. 
In glejte, tisti zeleni osli, katerih po misli tu-
kajšnje duhovščine ni več bilo, namreč soci-
alni demokratje, so se pokazali v nedeljo na 
shodu kakor gobe po dežju. In v taki mno-
žini, da jeseniškim klerikalcem ne gre v glavo. 
Imelo se je izvoliti predsednika shoda. Velika 
večina delavstva je bila za sodruga Maitija. 
Klerikalci niso hoteli nič slišati in so imeno-
vali nekega farskega podrepnika Glaviča. Zato 
pa, ker niso hoteli slišati glasu večine, so 
doživeli tak poraz, kakor se jim še sanjalo 
ni. Razbit je bil shod. Zavedni delavci niso 
pustili farbati ljudi. Zaman so se trudili jih 
pomiriti. Duhovščina s« je ljuto zaganjala v 
delavce. Marijini devičarji so pretili z noži, 
a zavedni delavci so stali kakor zid, in so 
jim dajali krepke odgovore. Klerikalno lopov-
stvo in surovost so lahko gledali zavedni 
ljudje. Zastavonoša katoliškega društva je 
pobil ubogega starega delavca, da je ležal v 
krvi. Nihče od demokratov ni storil nobe-
nemu nič, in le izobrazbi zavednega delavstva 
se imajo zahvaliti, da so odnesli zdrave glave. 
Delavstvo ni pustilo klerikalcev do nobene 
besede. Šušteršič bo menda pomnil, kako 
kruto ga je obsojalo delavstvo, in se bo pre-
mislil, kdaj bo zopet prišel ponujat klerikalne 
politične otrobe. Da, da, delavstvu se odpi; 
rajo oči in proletarec spoznava, da drugi ni 
delavski poslanec ko socialni demokrat. De-
lavčevo obzorje se jasni počasi, a jasni se 
vendar, in to nas veseli in nam kaže boljšo 
bodočnost. ____
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Domače stvari.
Drugi vseslovenski delavski shod — 

lo je pač doneč naslov, kajne? Le da je 
samo naslov, druzega pa nič. Ako povemo, 
da ga sklicuje klerikalna «Naša moč», je s 
tem že dosti povedano. Kakšen namen imajo 
Šušteršičevi gardisti s tem «vseslovenskim» 
shodom, si lahko sešteje vsakdo na prstih, 
če sliši, da se vrši na Preski. Lovit pojdejo 
torej, pa potrebujejo malo kalne vode. Za-
nimiv je vsekakor vspored tega «delavskega» 
shoda. Ob 8. zjutraj je maša in pridiga drja. 
Kreka. Ob 9. je začetek shoda, ob 1. ko-
nec. Koliko je tak shod vreden, vé vsaki 
delavec, ki je bil kdaj na kakšnem resnem 
kongresu in je izpoznal, da se še v dveh, 
treh, petih dneh, včasi v celem tednu ne 
more opraviti vsega, kar bi bilo treba. Ce 
se pravi, da je začetek ob 9. uri, tedaj začne 
morda shod res ob 10. Opoldan so vsi lačni 
in trajanje shoda do 1. popoldan je zelo 
evfemistično. O resni, temeljiti debati seveda 
ne more biti govora; delavci smejo poslušati, 
kaj bodo pridigali Krek in tovariši, svojega 
mnenja ne morejo povedati, tudi , če bi radi, 
ker čas ne dopušča. Zato pa imajo ob 2. li-
tanije, po litanijah blagoslov «Društvenega 
doma». Tam govori zopet Krek. In potem 
je veselica. «Naša moč* trdi samozavestno, 
da je to za delavce najvažnejši dan. Zakaj? 
Tega ne pove, ker bi ji delala utemeljitev pač 
prevelike težave in ker je dokaz sploh nemo-
goč. Važen dan? Zjutraj je maša; to imajo 
delavci lahko vsako nedeljo in še kak drugi 
dan. Pridiga — ravno tako. Litanije — ravno 
tako. Veselice pri Slovencih tudi niso kdové 
kako redka prikazen. Tisto govoričenje, ki 
ga bodo morali poslušati tri ure, pa tudi ne 
bode nič posebnega, to se že naprej lahko 
pové, če se pozna naše klerikalce in njih «de-
lavske» voditelje. V Ljubljani pravijo takim 
rečem «vodo delati». To znajo klerikalci. A 
s to zmožnostjo naj bi se dali rajše angaži-
rati pri Buffalo Billu, pri njem ima vsaka 
ničnost nekako veliko potezo. Taki cirkusi, 
ki jih prirejajo klerikalci v lastni režiji, so pa 
vendar klavrni in čim večja je reklama, tern 
bolj so smešni,

Veteranci, to so častitljivi ljudje. Uni-
formo imajo in pero na klobuku; nekdaj pa 
so nosili celo flinto ali pa vsaj tržno košarico 
za «Frau Hauptmann». Ponosni so, kakor 
da je bil pri vojakih vsak najmanje general-
major in če že ne znajo «držati koraka», 
imajo vsaj svetle gumbe na suknji. Nekateri 
imponirajo z dolgo brado, drugi s marcialič- 
nimi trebuščki in povrh vsega imajo še bando. 
Ali zadnji čas je nekako tako, kakor bi bila 
avtoriteta tega hrabrega kora pri Slovencih 
nekako omajana. Zadnjič so imeli v Trstu 
velik izlet in od vseh strani so se vozili ve-
teranski bataljoni na obrežje sinje Adrije. Kaj 
so tam vse delali, nam ni natančno znano, 
kajti v svoji civilistovski ničvosti nimamo 
pravega smisla za take parade. Vsekakor je 
bilo opravka z nekako zastavo in najbrže se 
je mnogo komandiralo, defilirata i. t. d. — 
če po novem, ali po starem reglemu, tudi 
ne vemo. No, nekaj je bilo vendar nevoja-
škega in pravo veteransko srce je moralo ču-
titi britke bolečine. Kadar se zbere vojaštvo 
v množici na parado ali vajo, ima vsaka četa 
svojo posebno uniformo, posamezni polki in 
bataljoni imajo različne barve na ovratnikih 
ah pa številke na gumbih in kdor ima kaj 
militarističnega smisla, ve takoj: To je infan-
tesa, polk št. ta in ta; tam-le so lovci, za 
njimi pa domobranci i. t. d. Veteranskih 
korov, ki so se pripeljali kdove odkod, pa 
Tržačani niso poznali; ne po parolah, ne po 
hlačah, ne po gumbih jih niso razločevali. In 
da ne utope individuvalnost vsakega rege- 
menta v morju splošnosti, so se morali po- 
služiti čisto navadnega sredstva, ki ga rabijo 
čisto navadna civilistovska društva pri svojih 
ausrikungah; pred vsakim zborom so morali 
nositi tablico z napisom. Napisi pa so bili 
~~ horribile diet« — nemški, In to očitajo

veterajnarjem, razni «zbrani veteranci» odgo-
varjajo in sloga med civilisti in veteranci na 
slovenskem je skaljena. Prej je bilo tako 
lepo! Slovenski časopisi so uljudno objavljali 
koiskomandobefele, če so priredili gospodje 
veteranci orožno vajo v tem ali onem restav-
racijskem vrtu, vedno so prijazno pisali o 
njih in sploh so jih imeli v časti. Nemške 
tablice pa so naenkrat vse pokvarile. Sedaj 
se je tudi opazilo, da komandirajo po nemško 
«Habt Acht!» in «Rechts schaut!» Veteranci 
pa pravijo: Tako je pri vojak>h in kadar bo 
tam drugače, bo pa tudi pri nas. In prav 
imajo. Kajti kaj bi bili veteranci brez uni-
forme in brez discipline? Disciplina, to se 
pravi: Postavljaj se s tem, da sam ne misliš 
ničesar. Veteranci imajo prav. S svojimi 
društvi hočejo demonstrirati, da tri leta — 
ali pa vsaj osem tednov — niso imeli lastne 
volje; in temu namenu služi pač najbolje za-
tajevanje lastne volje do tiste ure, ko zabobna 
veteranski boben zadnji marš. Veteranci imajo 
prav, zmotili so se pa tisti, ki jih sedaj na-
padajo. Zakaj sedaj? Ce je bilo prej vse 
dobro, mora biti tudi sedaj. Ako narodnjakom 
ni všeč ravnanje veterancev v Trstu, bi bili 
morali že davno povedati: Mi nimamo ničesar 
opraviti z veterajnarji, mi se nočemo bahati, 
da smo bili nekaj, kar smo morali biti, nam 
ne ugaja uniformiranje misli in čuvstev, mi 
nočemo delati štafaže ideji, ki ni naša, mi 
potrebujemo društev, ki služijo omiki, svo-
bodi, napredku, gospodarskemu razvoju, okrep- 
čanju misli. Tedaj bi imeli pravico, da bi 
tudi sedaj povedali veterancem resnico v 
obrazi Tako pa — počakajmo do prve pri-
like. Prvo notico, ki jim jo pošlje kak vete-
ranski kor, bodo udano objavili, kakor da jih 
veže vojaška dolžnost.

Slovenski naprednjaki hočejo biti naši 
liberalci. Na zbor hrvatske napredne stranke 
so poslali kot svojega zastopnika gospoda 
Rasta Pustaslemška od «Slov. Naroda». 
Take delegacije so navadno znamenje soli-
darnosti in po tem sodeč, mislijo naši libe-
ralci, da je njih stranka na Slovenskem to, 
kar so Pokretaši na Hrvatskem. To pa je 
huda iluzija. Hrvatska napredna stranka za-
jema pač svoja glavna načela iz buržoazijskega 
rezervarja; marsikaj v njenem programu je 
naravnost posneto iz znanih deklaracij velike 
francoske revolucije. V njenih idejah igra «dr-
žava» še vek važno vlogo in zdi se, da si ne 
more misliti sveta z drugo, kakor z državno 
organizacijo. Vendar pa se vidi, da so se pe-
čali njeni ljudje tudi z modernimi, tudi s so-
cialističnimi nazori in kar so se tam naučili, 
je očividno uplivalo na njih program. To pa 
jih tako radikalno loči od slovenske liberalne 
stranke, da ni niti misliti na kako identiteto 
obeh. Vzemimo le to: Izmed vseh meščan-
skih strank na Hrvatskem je bila napredna 
edina, ki je resno nastopila za splošno vo-
lilno pravico; pri nas je liberalna edina, ki 
še danes intrigira proti volilni reformi. In kaj 
pravijo naši liberalci k sledeči točki lirvat- 
skega naprednjaškega programa: «Vsi ljudje 
imajo pravico do enakosti pred zakonom in 
pred državno upravo in do enakih pogojev 
za preskrbljevanje človeških potrebščin ter za 
razvoj svojih sposobnosti?» — lo je namreč 
naravnost socialistična zahteva. I’a stavek 
stoji v diametralnem nasprotju z liberalnim 
«laissez fair, laissez passez». Ge imajo vsi 
ljudje pravico do enakih pogojev za svoje 
življenje in za svoj razvoj, je naloga družbe, 
vstvariti take pogoje — vstvariti tako razkri-
čano socialistično «enakost». Za taka socia-
listična načela se pa naši liberalci vendar še 
nikoli niso ogrevali. Njih geslo je bilo: «Mi 
imamo še kaj»; kdor pa nič nima, zanj nam 
ni nič mar. «Slovenski Narod» najde na Hr-
vatskem dosti strank, ki so našim liberalcem 
enake; s «Pokretaši» pa ne sme na noben 
način identificirati svoje brezprogramne stranke. 
Mi ne vemo, kako se bode razvila hrvatska 
napredna stranka in kako bode prebila boje, 
ki jo čakajo. Ali za liberalce vemo, da mso 
nikoli imeli podobnega programa in če bi ga 
imeli bi ga zatajili pol ure izza podpisa. 

Cernu torej taki izrazi solidarnosti? Reakcio- 
narci vendaj- ne postanejo svobodomisleci, če 
se ogrevajo za svobodo v — tujini.

Železniške nesreče se zadnji čas stra-
hovito množe po naših krajih. Južna želez-
nica je imela karambol pri Litiji s strašnimi 
posledicami; pri Zalogu je kmalu potem brzo- 
vlak komaj ušel grozoviti nesreči; pri Zida-
nem mostu in na tržaški progi so bile ne-
zgode, pri katerih je le prijazen slučaj zaprečil 
hujše posledice. A tudi državna železnica ima 
marsikaj v svojem računu. Tako se je pri-
merila dne 30. aprila na Dovjem na Gorenj-
skem ob 4. uri in 49 minut nesreča vsled 
tega, da sta trčila tovorna vlaka štev. 1784 
in 1787 drug ob drugega. Pri tej katastrofi 
je bil vlakovodja P r a ž e’n ubit; da sta bila 
oba stroja zelo poškodovana, več vozov pa 
razbitih, je naravno. Kolikor je mogoče izve-
deti o vzroku nesreče, pravijo, da je bilo 
menjalo napačno postavljeno. Ako je to res, 
je vprašanje, kako se je mogla zgoditi ta na-
paka. Pokazuje se, kakor navadno, stremlje-
nje, da se zvali vso krivico na ubogega ču-
vaja. Vsi sookrivljenci trdijo, da je čuvaj v 
zadnjem trenotku prestavil tir, na katerega 
se je imel zapeljati vlak štev. 1787 napačno 
na tir, kjer je že stal vlak štev. 1784. Na-
sprotno pa trdi čuvaj Fran Rabič, da se 
sploh ni več dotaknil menjala, ko ga je bil 
postavil na tir za osebni vlak št. 1716, kamor 
se je imel zapeljati potem tudi tovorni vlak 
št. 1787. Po njegovem mnenju so ga premaknili 
želez, delavci, ki so morali prepeljati svoj prožni 
voz s tira II. na tir V. ter so pozabili, na-
staviti menjalo zopet tako, kakor je stalo prej. 
Čuvaj sam pa ni zapazil tega, ker ni bil, 
kakor trdi, pravočasno obveščen, da se bode 
vršila kaka manipulacija s praznim vozom. 
Zanesel seje torej, da stoji menjalo še vedno 
tako, kakor ga je bil sam postavil. Ako je 
bil raztresen,, je to pripisati dejstvu, da je 
imel v pretečeni noči slab počitek, ker je 
moral delati v skladišču skoraj do prihoda 
vsakega vlaka. Ako je to resnično — in ver-
jetno je zelo — tedaj že imamo pravega, 
dobro znanega krivca: Blazno varčnost na 
državnih železnicah, kjer mora biti čuvaj 
pravi «Mädchen für alles». Pri železniški 
preiskavi seje kaj čudno odlikoval strojevodja 
Ivan Käme, ki se je trudil, da bi potlačil 
čuvaja in ga je slikal kot nezanesljivega člo-
veka. Gospodu K a m e t u pač slabo pri-
staja taka sodba, kajti če bi se govorilo o 
njegovi zanesljivosti, se ne bi slišalo samo 
ugodnih reči. Sicer pa se vrši še sodnijska 
preiskava, pa je upati, da bode ta nepristran-
ska in da spravi prave vzroke na dan.

Umetnost in književnost
Društvo «Circolo di studi sociali» je res 

posnemanja vredno. V Trstu ga ni društva, 
ki bi imelo tako bogato in izbrano knjižnico. 
Vsako leto priredi do 30—40 predavanj, na 
katerih govore najboljši, svetovnoznani znan-
stveniki i. t. d. Temu društvu predseduje res 
delavni in nad vse požrtvovalni sodrug Mi-
hael S u s m e 1. Ravno pod njegovim vod-
stvom pride Trst tudi do ljudskega gledališča. 
To društvo je namreč poklicalo v Trst stolno 
rimsko dramatično društvo, da priredi tudi 
tukaj nekoliko dramatičnih predstav s poljudno 
vstopnino, kar odgovarja ljudskim razmeram, 
namreč za 50 vin. za organizirane delavce in 
člane društva ter po 80 vin. za druge, brez 
razlike prostorov; seveda so lože in sedeži v 
parterju posebej.

Prva predstava je bila v soboto dne 2. 
t. m., in sicer s staro grško «Orestijado», ki 
jo je spisal okolu leta 458 p. Kr. Eschiles. 
V nedeljo je bila predstava Sudermanove so- 
cijalne igre «Kamen med kamenom».

V nedeljo pa se je v Trstu prvič pred-
stavljala igra Marca Oraga «Kriza», ki je pri- 
števana med najboljša dela moderne italij. 
drame,

1



Vse predstave so bile naravnost vzorne. 
Lahko se pravi, da so vsi člani te družbe na 
svojem mestu, v klasičnih vlogah ravno tako, 
kakor v modernih. Malo je ensemblov, ki bi 
mogli izvrševati tako visoke umetniške naloge, 
kakor rimska družba. — Na vrsto pridejo tudi 
Hauptmanovi «Tkalci» m druge drame. Gle-
dališče je vselej do zadnjega kotička napol-
njeno. Slovenskim sodrugom, ki razumejo 
italijansko, priporočamo, naj ne zamude pri-
ložnosti za izreden umetniški užitek.

toerjeraga pira!

Delavstvo m volilna reforma.
Ljubljana. Politični položaj, ki je nasta 

vsled odstopa princa Hohenloha in nastopa 
nove vlade, je dal izvrševalnemu odboru ju-
goslovanske socialno - demokratične stranke 
povod, pečati se z dosedanjim delom parla-
menta in njegovih strank v vprašanju volilne 
reforme, lzvrševalnl odbor je prišel do za-
ključka, da je bilo z malimi izjemami vse, 
kar so buržoaske stranke v tej stvari doslej 
počenjale, neodkritosrčno, ter tudi v nastopu 
koalicijske vlade ne more videli zadostne ga-
rancije za pravočasno rešitev volilne reforme. 
Izvrševalni odbor je povabil organizacije, naj 
v najkrajšem času skličejo shode, na katerim 
se delavcem brez ovinkov pojasni položaj in 
se jim pove, da morajo biti pripravljeni na 
vse, ker je mogoče, da bode v najkrajšem 
času izdan signal za odločilni boj.

V Ljubljani je bil prvi shod v sredo, 6. 
t. m., z ozirom na to, da se v četrtek pred-
stavi nova vlada državnemu zboru. Shod je 
vodil predsednik političnega društva «Bodoč-
nost», sodrug K o r d e 1 i č ; poročal je so- 
drug E. K r i s t a n , ki je razložil politični 
položaj in je izjavil, da delavstvo po dose-
danjih izkušnjah ne more imeti nobenega za-
upanja do strank, ki so doslej samo zavlačile 
volilno reformo in če ne dobi delavstvo od 
nove vlade boljših garancij za neodvlačno 
reali ziranje reforme, kakor so besede, bode 
moralo izvesti svojo obljubo in pomagati s 
svojo lastno močjo. Govornik je napovedal, 
da se skliče v bližnjem času vrsto shodov v 
mestu in okolici ter je pozval delavce, naj 
bodo na straži, da lahko vsak hip ustavijo 
delo.

Trst. (Brzojav.) Nocoj je bil v «Delav-
skem domu» velik shod z dnevnim redom: 
«Volilna reforma in delavstvo». Bilo je nad 
1000 udeležencev. Shod je bil zelo živahen. 
Vsi govorniki so ob burnem pritrjevanju de-
lavstva naglašali, da je položaj kritičen in da 
delavstvo ni več pri volji mirno gledati, kako 
se zavlači vprašanje volilne reforme. Tržaško 
delavstvo je pripravljeno, da vsaki dan lahko 
začne z generalno stavko.

Zagorje. (Brzojav.) V nedeljo ob G. uri 
popoldan je tukaj ljudski shod z dnevnim re-
dom: «Volilna reforma in delavstvo».

Dunaj. (Brzojav.) Nocoj je bilo tukaj 22 
shodov z dnevnim redom: «Volilna reforma». 
Udeležba je bila na vseh ogromna. Po sho-
dih so bile razne demonstracije.

Praga. (Brzojav.) Nocojšnji shodi za vo-
lilno reformo so bili kolosalno obiskani, burni, 
po ulicah so sledile demonstracije.

Zagorje ob Savi, 6. junija. (Brzojav.) 
Sinoči je bila tukaj plenarna seja vseh delav-
skih zaupnikov celega rudniškega okraja. Do-
ločilo se je vse priprave, da se v slučaju 
potrebe lahko nemudoma proklamira splošni 
štrajk.

Idrija. V nedeljo je tukaj ljudski shod z 
dnev. redom: «Delavstvo in volilna reforma».

Brzojavi.
Dunaj, 7. junija. Današnja seja državnega 

zbora je bila izvenredno dobro obiskana, ga-
lerije natlačene, pred parlamentom polno ljud-
stva. Ministrski predsednik baron B e c k se 
je predstavil zbornici ter je podal precej kratko 
izjavo. Dejal je, da bode vlada energično va-
rovala avstrijske interese proti Ogrski in da 
ne bode storila ničesar brez sporazuma s par-
lamentom. Potem je govoril o potrebi podr- 
žavljenja železnic, regulacije rek in obrtne 
novele. Izjavil je, da bode nova vlada odločno 
delala za volilno reformo, ki je nujen pogoj, 
da se podmladi in modernizira parlament, s 
čemur pridobe vsi narodi. Nadalje je dejal, 
da smatra za nalogo vlade, vstvariti tak milje, 
ki bode v njem mogoča rešitev narodnega 
vprašanja, glede katerega vlada prevzame ini-
ciativo in se ne bode ustrašila nobenih težav.

e podlaga vsakega 
)oja. Brez organizacije 
e vsaka zmaga ne-

mogoča.

Delavci I
Spominjajte se na to 
v sedanjem bojevitem 
času! Delavec, ki ni 
organiziran, škoduje 
več, kakor odkrit na-
sprotnik. 4-4

Polotila se bode tudi najkočljivejših točk. Ko 
je še omenil o potrebi druge češke univerze 
na Moravskem, so začeli Vsenemci razgrajati. 
Češki agrarci in Vsenemci so predlagali otvo-
ritev debate o vladni izjavi. Predlog je bil z 
veliko večino odklonjen. Vlada je predložila 
šestmesečni proračunski provizorij

Dunaj, 7. junija. Ko je baron B e c k 
končal svojo izjavo, so vrgli delavci s galerije 
veliko število listkov v dvorano, s katerim 
svare, naj se ne zavlači volilne reforme.

Shodi.
Trst. V nedeljo, dne 27.m. m., se je vršil 

v delavskem domu shod z dnevnim redom : 
«Slovenski svetovalci v mestnem svetu tržaš-
kem in delavstvo». Shod ni bil sicer obiskan 
tako kakor je bilo pričakovati, toda vzlic 
slovensko-veteranski slavnosti je prišlo še pre-
cejšno število ljudstva. Sodrug Regent 
je dal kratko poročilo o delovanju slovenskih 
svetovalcev v mestnem svetu, ki ni nič dru- 
zega nego parada in komedija; mesto da bi 
se postavili na delo pri vsaki stvari z res-
nostjo, mislijo, da delajo opozicijo že, ako 
glasujejo proti vsakemu predlogu, ki pride iz 
vrst ital, večine. Tako so tudi storiti dne 10.
m. m., ko so glasovali proti predlogu za 
energično postopanje proti namenu jezuitov, 
ki hočejo pričeti svoje delo tudi v našem 
mestu, pri katerem glasovanju so pokazali 
tudi, da slepo služijo klerikalizmu. Po drugem 
je prišel do zaključka, da, ako hočejo imeti 
delavci tudi v mestnih svetih in v državnih 
zborih svoje zastopnike, ki bodo znali varo-
vati interese delavstva, ne morejo tega po-
tom sedanjega volilnega reda, temveč morali 
bodo napeti vse svoje moči v dosego splošne 
volilne pravice tudi za deželne zbore.

Nato je sodrug Jaka S k r b i c lepo očr-
tal klerikalizem in njegovo predrzno delo-
vanje, posebno jezuitsko. Ljudstvo mu je 
burno ploskalo; videlo se je, da je uprav 
potrebovalo, da izrazi svoja čustva napram 
klerikalizmu. Govorila sta še sodruga M i - 
1 o s t in P e t e j a n , na kar se je zaključil 
shod. Predsedoval je sodrug Fran Jer-
nejčič.

Slavnemu občinstvu priporočam svojo nanOVO OtVOT|enC

mehanično delavnico
za popravljanje koles in šivalnih strojev. Vsako delo iz-

vršim točno in po najnižji ceni.

Za obilna naročila se priporoča

Jvan #lebš
mehanik

Ljubljana, Dunajska cesta št. 9

haloga In tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Fiazza Rosario 2 — Trst 

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.
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Kavarna

Clr>ior>e"

venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

H
preje „Tedesc©“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na 
polago so vsi važni in

so- 
raz- 
slo-

Prva kooperativistično ure-
jena

ES?“ gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».
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Izdajatelj in odgovorni urednik Jožef Berdajs. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Strokovni pregled. /
Tajnižtvo radarske Unije v Trbovljah 

je sprejel s 1. junijem sodrug Ignacij S i - 
tar, dosedanji upravitelj našega lista.

Za zvezni zbor pekovskih delavcev, ki 
Se vrši na Dunaju, je krajna skupina v Ljub-
ljani na društvenem shodu dne 29. majnika 
izvolila sodruga Jakoba Škerbičaiz Trsta 
za delegata in . priporoča tudi sodrugom v 
Pulju in v Gorici, naj ga volijo. Po zveznih 
določbah volijo Ljubljana, Pulj in Gorica 
skupaj enega delegata; za zadnji zvezin zbor 
je bil izvoljen iz Pulja, torej je sedaj na vrsti 
Ljubljana, prihodnjič pa Gorica. Sodrug 
Š k e r b i c je pekovskim delavcem v južnih 
deželah dobro znan in je mnogo storil za 
njih organizacijo; njegova delegacija je po-
vsem primerna.

Strokovna organizacija v Avstriji. Cent-
ralna strokovna komisija na Dunaju je ravnokar 
izdala svoje poročilo za leto 1905, iz kate-
rega je razviden velik napredek strokovnih 
organizacij, kar se tiče števila udov in pre-
moženja. Cisti prirast udov v pretečenem 
letu iznaša 133.000, premoženje pa se je po-
večalo okroglo za milijon kron. Vpoštevane 
so tukaj samo čiste strokovne organizacije 
brez mešanih strokovnih in brez izobraževalnih 
društev. Skupno število strokovno organizi-
ranih udov iznaša 323.099 napram 189.121 
v pred pretečenem letu. Prirast je iznašal leta 
1904 34.456 udov, to je 2562 odstotkov, lani 
pa 133.978, to je 70’85 odstotka. Število 
ženskih udov se je povečalo za 15.347, to je 
za 117’56 odstotka. Izmed večjih organizacij 
so se povečale tekstilna (133’56 odstotka), 
zveza kovinarjev (124 02 odstotka), stavbinskih 
delavcev (93’16 odstotka), železničarjev (34’76 
odstotka), vlivarjev (75’61 odstotka), lesnih 
delavcev (55’48 odstotka), delavcev s papirjem 
in s kemičnimi produkti (125’69 odstotkov), 
čevljarjev (88’87 odstotkov), tesarjev (169’52 
odstotkov). Opaža se, da ponehava tudi fluk- 
tuacija udov; v tem ko se število pristopivših 
udov stalno povečava, se izstopanje boljinbolj 
zmanjšuje. Po deželah se vrsti število stro-
kovno organiziranih udov naslednje:

moških ženskih skupaj odstotkov

Dunaj 93.866 9087 102.953 31 86
Niž. Avstr. 17.258 2635 19.893 6’16
Deško 90.720 7605 98.325 30’43
Bukovina 508 — 508 0’16
Dalmacija 133 — 133 0 04
Gališko 7.907 110 8.017 2’48
Istra 3.834 3 3.837 1’18
Koroško 1.982 527 2.509 0’78
Kranjsko 1.594 157 1.715 0’54
Moravsko 32.348 5251 37 599 11’64
■Gor. Avstr. 5.083 221 5.304 1’64
Šolnograško 3.307 232 3.539 1’10
Šlesko 13.017 1479 14.496 4’49
Štajersko 17.767 926 18.693 5’79
Tirolsko 4.897 147 5.044 1-56
Inozemstvo 476 22 498 0T5

Pri vsem napredku pa ostane organiza-
cijam še jako mnogo dela, kajti v primeri s 
celotnim številom delavstva jih je vendar še 
nezadosten odstotek organiziranih. Skupno 
število delavcev se more le po priliki izraču-
nati, kajti natančne statistike v tem oziru ni. 
Aproksimativni račun pa nam pokazuje sle-
deči pregled:

Dunaj
vposleni organiziram odstotkov

321.705 97.198 30’21
Niž. Avstr. 148.920 19.890 13’36
Češko 872.321 94.325 10’81
Bukovina 15.314 508 3’32
Dalmacija 8.332 133 1’59
Gališko 113.839 8.017 7’04
Istra 48.341 ' 3.837 7 93
Koroško 26.190 2.509 9’58
Kranjsko 25.497 1.751 6’86
Moravsko 274.277 37.599 13’71
$or. Avstr. 68.193 5.304 7’77
Šolnograško
Šlesko 
Štajersko

15.907 3.539 22'24
108.383 14.496 13’31
107.503 18.693 17'38

Tirolsko 71.379 5.044 7'06

Po vprečno pride na 100 v poštenih 14 
organiziranih delavcev.

i j V- Posameznih strokah so organizirani po 
sledečih odstotkih:

leta 1896 ........................ kron 985.171’76
» 1899. .'.... » 1,852.44059

Peki . .
im

12’55
1905

1415
Stavbinski delavci. 9’09 22 76Rudarji.............................. 8 96 13'07
Sodarji, pivovarnaijii . . 9’42 13'39
Knjigovezi......................... 17'36 21’75
Tiskarji (vštevši pom. del.). 73-25 77'75
Strugarji.............................. 6’90 13’78
Kovinarji.............................. 10’64 20'59
Steklarji.............................. 9 02 1106
Delavci v lukah .... 38’46 38’46
Transportni delavci . - . 2’30 4’41
Lesni delavci................... 11'52 18’00
Klobučarji ...... 20’86 26’49
Kožarji.............................. 16’96 28 51
Litografi.............................. 2028 20’50
Slikarji, pleskarji . ... . 9'61 24’32
Mlinarji.............................. 1’24 3’24
Papirni in kemični delavci. 11'92 29’92
Delavci s porcelanom . . 13 18 20 46
Brivci................................... 4'79 4’47
Sedlarji.............................. 10’12 13’31
Prekajevalci................... ..... 2 07 2’07
Krojači.............................. 4 23 5’07
Čevljarji.............................. 3’80 6 79
Delavci v kamnolomih . . 3'80 8’32
Tobačni delavci .... 8’40 10’63
Tekstilni delavci ... . 3’73 8'72
Lončarji.............................. 6'39 7-88
Opekarji.............................. 2’18 5’87
Tesarji.............................. 2’00 5’63
Slaščičarji........................ 1’85 6’05

Dohodkov so imele vse organizacije :

Samo strokovne organizacije:
leta 1901 . . . . . kron 2,229.346’21

» 1902 . . ... » 2,617.184’02
» 1903 . . ...» 2,942.854’88
» 1904 . . ... » 3,392.97009
» 1905 . . ... » 4,641.726'81

Izdatkov: vse organizacije
leta 1896 . . . . . . kron 650.835’16

» 1899. . . ... » 1,738.339’55
Samo strokovne organizacije:

leta 1901
» 1902
» 1903
» 1904

• > 1905

. kron 2,111.082 12

. > 2,392.539’77

. » 2,647.036’20
» 3,004.160’50
» 7,829.751’41

Koliko stanejo gospodarski boji, naj ilu-
strira dejstvo, da je veljalo izključenje mi-
zarjev na Dunaju lani 377.749’33 krone.

Izdatki za podpore so iznašali:
potovalna brezposelna bolniška nujna

1.1905 118.154.32 733.9 L5’88 738.923’45 141.29184 
skupaj 1,732.285’49 krone.
Za pravovarstvo se je porabilo 
» časopisje (strokovno) . . 
» izobraževalne namene . .
» agitacijo in organizacijo . 
» upravo (stvarno).... 
» » (osobje) ....
drugi izdatki.........................  

69.897’31 K 
566.857’90 » 
130.018’70 » 
361.970’76 » 
304.946’51 » 
309.701T2 » 
354.073’62 »

Kakorkoli je poročilo splošno zadovolju-
joče, moramo vendar reči, da ostane sloven-
skim delavcem še jako mnogo dela. Ravno 
v naših krajih je strokovna organizacija še 
zelo zaostala in to tudi pojasnjuje, zakaj so 
delavne razmere, plače, delavni čas, pogodbe 
i. t. d. pri nas še veliko slabše kakor drugod. 
Ako hočejo slovenski delavci doseči izdatno 
izboljšanje, se morajo učiti iz takih poročil. 
Povsod se z napredkom organizacije izboljša- 
vajo razmere in zato se morajo tudi slovenski 
delavci bolj odločno poprijeti tega dela in 
skrbeti, da učvrste in povečajo svojo organi-
zacijo. Ne sme se samo čakati, kdaj pride 
kdo od zunaj, da zbudi stroko. Delavci se 
morajo tudi sami zanimati za stvar m zlasti 
moraio ’tudi organizirani udje agitirati, v iz- 
poznanju, da bodo imeli od svojih organizacij

šele tedaj velikih koristi, kadat bode vsaj več 
tovarišev organiziranih, kakor pa neorganizi-
ranih. Mlačnost se mora odstraniti iz naših 
organizacij, na njeno mesto pa mora priti 
zanimanje, izobrazba in delo. Tedaj bodo 
delavci tudi gospodarsko kaj dosegli.

Politični odsevi.
Novo ministrstvo, ki je sad dolgotrajnih 

razprav barona Becka s strankami, je bilo v 
petek pozno zvečer sestavljeno in šteje sledeče 
ude: Baron Beck predsedstvo, baron Bie- 
n e r t h notranje zadeve, vitez K o r y t o w- 
ski finance, Klein pravosodje, F o rt 
trgovino, M a r c h e t pouk, Derschatta 
pl. S t a n d h a 11 železnice, grof Auers-
perg poljedelstvo, fzm. Schčnaich 
domobranstvo, Prade nemški, P a c a k 
češki, grof Dzieduszycki poljski mi-
nister-rojak. Izza dolgega časa je to prvi 
kabinet, ki šteje samo ministre, dočim so bili 
zadnja leta na čelu raznih resortov vedno le 
«vodje»; tudi je mnogo številnejše, kakor vsa 
dosedanja ministrstva, ker šteje 12 udov.

Novi ministri so bili v pondeljek zapri-
seženi. Takoj potem jih je cesar sprejel v 
privatni avdienci. Glede pogovorov z mini-
stri se poroča, da je imenoval cesar vstop 
Cehov v kabinet patriotično dejanje. Pradeju 
je cesar rekel, da je njegova želja, da bi se 
kmalu doseglo sporazumljenje Nemcev s Cehi. 
Pacaku je obljubil, da pride v jeseni v Prago. 
Marcbetu je dejal, da želi, naj bi se kmalu 
izvršilo volilno reformo.

Delegacijsko zasedanje začne v soboto, 
in sicer je letos na Dunaju. V nedeljo sprej-
me vladar obe delegacije in jih nagovori. 
Prestolnega govora pa ne bode. Golu- 
c h o w s k i , ki je še vedno minister za zu-
nanje zadeve, je bil radi delegacijskih reči v 
torek celo uro na avdienci pri cesarju.

V ogrskem državnem zbora so prišle 
izza zadnjih volitev nemadjarske narodnosti 
do večje veljave, kakor poprej, prvič, ker se 
je število nemadjarskih poslancev znatno po-
večalo, drugič pa tudi zato, ker so nema- 
djarski poslanci, izvzemši sedmograške Sase, 
ustanovili poseben narodnostni klub. Slavljena 
madjarska koalicija, ki je posebno na Hrvat- 
skem pridobila čudovito velike simpatije kot 
«boriteljica za svobodo», je vsled tega po 
koncu in pokazuje rogove. Pri proračunski 
razpravi so se nemadjarski poslanci oglasili, 
pa razvijajo v svojih govorih narodnostni 
program in svoje zahteve, kar gre madjar- 
skim šovinistom zelo na živce. Morda ga ni 
parlamenta na svetu, kjer bi se igralo tolike 
komedije, kakor v Budimpešti; ljudje, ki se 
poučujejo o tujih razmerah samo iz časopisja 
in iz parlamentarnih poročil, lahko verujejo 
staro bajko o «viteškem» in «svobodnjaškem» 
madjarskem narodu. Ali v Evropi je prav-
zaprav neumestno, govoriti o madjarskem 
narodu; kdor ni sam prebival več let na 
Ogrskem, ne more poznati madjarskega n a- 
r o d a. Tudi kdor se — recimo v Budim-
pešti — poučuje v «vodilnih» krogih, si ne 
more napraviti prave slike; kajti tam pride 
pač lahko v dotiko s klikami, ne pa z na-
rodom, ki je vse drugačen, kakor vladajoče 
koterije. Te se pač neprenohama trudijo, da 
bi nasule svetu peska v oči. Kar govore, je 
bombastično, patetično — kakor v starih gle-
dališčih; človek bi mislil, da ima pred seboj 
same romantike. Verjel bi, da so politično 
nepokvarjeni, ponosni na svojo samostalnost 
in na svoj parlamentarizem ter iskreno na-
vdušeni in zmožni vseh žrtev za svobodo. V 
resnici je vsa romantičnost samo komedian- 
tovstvo; navidezni romantiki so prav preme-
teni materialisti, ki znajo izvrstno skrbeti za 
svojo korist, To velja v velikem in v malem. 
Večina njih političarjev je privatno egoistična 
in misli neprenehoma na kupčijo. Vsi skupaj 
pa so nekakšna vzajemna zavarovalnica za 
skupne koristi.

V dolgotrajnem boju s krono so skušali, 
narediti po celi Evropi vtisk, da jim je svo- 



hoda takorekoč vodilna zvezda vsega delo-
vanja. Da ljubijo svojo svobodo, jim je 
pač lahko verjeti; saj jo potrebujejo že zaradi 
kšefta. Ali še nikdar se ni smatralo takih 
ljudi za svobodomiselne, ki se potegujejo samo 
za lastno svobodo. To so storili tudi največji 
tirani vseh časov. In madjarski političarji, 
ne izvzemši koalirancev, niso nič drugačni. 
Ko so ogrski — na čelu jim madjarski — 
socialni demokratje vstali in začeli boj za 
splošno volilno pravico, so naleteli najhujši 
odpor v koaliciji. Ko je bivši minister Kri-
st o f f y kot' državnozborski kandidat razvil 
svoj program in je postavil splošno volilno 
pravico v prvo mesto, je vzkliknil «slavni» 
grof A p p o n j i s tragično gesto: «Z ljud-
stvom hočejo ubiti narod!» (Ljustvo—Volk, 
narod: Nation.) Isti plemeniti grof je dejal, 
da odide v Ameriko, ako se vpelje na Ogr-
skem splošno volilno pravico. Zadnji čas se 
je seveda v tem marsikaj izpremenilo in 
splošna volilna pravica je tudi v programu 
koalicijske vlade; junaška koalicija se vdaja 
volji kroni, zato pa zagotavlja vlada, da bode 
varovala madjarski značaj države. Pred sve-
tom bodo bliščali kot naprednjaki in demo-
kratje, doma pa bodo mirno teptali tiste, ki 
mislijo malo drugače, ali pa ki jim materinski 
jezik ni sladka madjarščina.

Umevno je torej, da jim je intenzivnejše 
gibanje narodnosti, zlasti v državnem zboru, 
zelo neprijetno. Kdor se sploh zanima za 
ogrski parlament, bode moral čitati poleg 
Košutovih, Polonyijevih, Ap- 
p o n i j e v i h tirad tudi govore Srbov, Slo-
vakov, Rumunov, in kako lahko se tedaj zgodi, 
da se razprše mnoge iluzije o viteški svobo-
doumnosti Madjarov! Zanimivo je opazovati, 
kako balancirajo in žonglirajo v tem strahu 
gospodje voditelji od W e k e r 1 a do zad-
njega Košutovca. Tako je tekom proračunske 
razprave, pri kateri nemadjarski poslanci po-
nekod obstruirajo, ministrski predsednik W e- 
k e r 1 e trdil, da hoče vlada z nemadjarskimi 
narodi ravnati kakor z maajarskim; y isti 
seji pa je izjavljal, da je nemogoče «ustreči» 
želji, da bi imeli nemadjarski jeziki veljavo 
pri uradih. Pogajanja ministrskega predsed-
nika z narodnostnimi poslanci, da bi ustavili 
obstrukcijo, so bila vsled tega doslej brez-
uspešna.

Te razmere je treba upoštevati, ako se 
hoče razumeti in pravilno presojati politiko 
na Ogrskem. Varovati pa se je treba pri tem 
tudi enostranosti na drugo plat. Stremljenje 
nemadjarskih narodnosti po enakopravnosti 
je gotovo vseskozi opravičeno in zasluži vse 
simpatije; nikakor pa ni mogoče, prenašati 
teh simpatij na vse nemadjarske poslance. 
Med njimi jih je namreč prav mnogo, ki so 
reakcionarni do kosti; predvsem prevladuje 
med njimi klerikalizem, ki je čisto enak, najsi 
je katoliški, kakor pri Slovakih, ali pa pra-
voslaven, kakor pri Srbih in Rumunih. Z 
reakcionarnega duha je med njimi tudi v 
drugem oziru prav mnogo; avstrijska kama- 
rila ima med njimi močno oporo. Ako se 
vpelje na Ogrskem splošno volilno pravico, 
se pač zjasne tudi razmere med nemadjar-
skimi narodi; tedaj se pokaže, da je tudi med 
njimi socializem veliko bolj vkoreninjan, nego 
se navadno misli.

Hrvatska napredna stranka («Pokreta- 
ši») je imela o binkoštnih praznikih redni 
občni zbor v Zagrebu. Zbor je soglasno odo-
bril ime «Hrvatska napredna pučka stranka» 
ter je sprejel sledeča temeljna načela: 1. Na-
rod je vir vseh pravic v državi. 2. Vsaki 
narod ima pravico, da se zedini in da odloča 
sam o svoji usodi v državi. 3. Manjši narodi 
streme za tem, da si olajšajo pogoje svojega 
boja za narodni obstanek in za državno ne-
odvisnost v zvezi s sosednimi in sorodnimi 
narodi. 4. Hrvati in Srbi so en narod z dve-
ma ravnopravnima narodnima imenoma. 
5. Obstanek, razvoj in napredek narodne 
države je odvisen od primernega prosvetnega 
in gospodarskega napredka vseh razredov 
družbe. 6. Vsi' ljudje imajo pravico do ena-
kosti pred zakonom in pred državno upravo 

in do enakih pogojev za preskrbljevanje živ- 
ljenskih potrebščin ter za razvoj svojih spo-
sobnosti. 7. Duševna svoboda je najkrepkejši 
motor napredka in svobode naroda. 8. Cer-
kev in država bodite neodvisni druga od 
druge; zatorej naj se cerkev loči od države. 
9. Končno stremljenje omikanega človeka je 
zveza ravnopravnih narodnih držav in sve-
tovni mir. 10. Poštenja v javnem životu se 
ne more ločiti od privatnega poštenja. — 
Napredna stranka se je združila s «hrvatsko 
demokratično stranko» v Dalmaciji; ta fuzija 
bode morda poslednji kaj koristila, kajti njen 
simpatični program je doslej ni mogel obva-
rovati nekega čudnega oportunizma in dvom-
ljive mlačnosti. Hrvatska napredna stranka 
je meščanska; med njenim in med socialistič-
nim svetovnim naziranjem je še globok pre-
pad. Vendar se po njenem dosedanjem de-
lovanju, po njenem energičnem nastopu za 
splošno in enako volilno pravico in za svo-
bodne institucije sploh ter po smeri njenega 
organa «Pokret» v Zagrebu lahko pravi, da 
je najsimpatičnejša stranka izmed vseh, kar 
je meščanskih jugoslovanskih strank. Ako 
ostane zvesta svojemu programu in pazi, da 
ne zvodene njena načela, kadar se poveča, 
koristi lahko prav mnogo med meščanstvom 
na Hrvatskem.

Nad rusko dumo visi baje Damoklejev 
meč. «Petersburskaja Gazeta» poroča, da ima 
G o r emykinže carjevo lastnoročno pismo, 
ki ga pooblašča, da sme razpustiti dumo. 
Večje neumnosti car pač ne more storiti. 
Večine dume ta korak ne bi presenetil; saj 
je pripravljena nanj od prvega dneva in kon-
flikta z vlado se ni ustrašila. Ako bode raz'- 
puščena, je ožiyljenje revolucije nedvomno. 

Atentat v Madridu.
Zopet je teroristična blaznost zahtevala 

celo vrsto nedolžnih žrtev. Človek, ki se je 
imenoval anarhista, je z bombo ubil dvajset 
ljudi, petdeset jih je ranil, med njimi neka-
tere smrtno in končno, ko so ga po dolgem 
brezuspešnem iskanju zasačili, je ustrelil stra-
žarja, ki ga je prijel, in potem samega sebe.

Zgodilo se je v Madridu, ob priliki po-
roke španskega kralja Alfonza s princesinjo 
Eno Battenbergovo. Ko je šel svatovski spre-
vod v cerkev, je padel iz neke hiše, ki je 
last kraljeve matere Kristine, v ulici Mayor 
velik šopek cvetja. V njem pa je bila skrita 
dinamitna bomba, namenjena kralju. Bomba 
je zadela ob brzojavno žico in je eksplodirala. 
Posledica je bila grozna. Kralju in kraljici se 
pač ni nič zgodilo, ali cela vrsta oseb v oko-
lici je bila deloma ubita, deloma pa ranjena. 
Napadalec, ki je vrgel bombo z balkona, je 
takoj po atentatu izginil. Za njim je začel 
takoj besen boj. Ljudstvo je preteplo nekega 
čloyeka, ki ga je imelo za napadalca, skoraj 
do mrtvega, potem pa ga je policija zaprla. 
Policija je sploh aretirala celo vrsto ljudi, ki 
so se ji zdeli sumljivi, ne da bi bila našla 
pravega. S to marljivostjo je hotela prikriti 
svojo nezmožnost in nemarnost. Dokazano 
je, da je angleška policija varovala špansko 
ter ji je naznanila, da so odpotovali zarot-
niki v Madrid z namenom, da ubijejo kralja. 
Ali španska policija je šikanirala občinstvo z 
malenkostnimi sitnostmi, ni pa storila nič 
resnega, da bi preprečila atentat. Ko je bila 
nesreča že gotova, je zaprla tudi nekoliko 
Angležev, vsled česar je prišla celo v konflikt 
z angleškim poslanstvom.

Nepotrebno je dokazovati, kakšna norost 
tiči v takih, po krivem anarhistični imeno-
vanih napadih. Ako se v posebnih razmerah, 
kakor n. pr. na Ruskem lahko razume, da 
nima ljudstvo za svojo obrambo druzih sred-
stev, kakor terorizem, ni za atentat v Ma-
dridu niti tega izgovora. Vse, kar se lahko 
pove proti takim atentatom, je bilo že nešte-
tokrat povedano in nobena «ideja» jih ne 
more opravičiti. Napredku socialne pravično-
sti in svobode so samo škodljivi, ker dajejo

policijam le povoda za povečane šikane, ko-
ristnega uspeha pa nimajo nobenega.

Seveda, tudi česar ni mogoče opravičiti, 
se mora razumeti. Kakor vsaka stvar, imajo 
tudi taki atentati uzroke. Tudi oni so sadovi 
razmer in če se ve, kako okrutno se na 
Španskem zatira vsako socialno gibanje, se 
ne bode čudil, da je ravno v tej deželi doma 
teroristični anarhizem. Barbarstva v mont- 
juichki ječi in pa atentat v Madridu sta samo 
dva pola ene črte. Vsa policajna sredstva ne 
preprečijo takih blaznosti in izbruhov. Iz 
sveta jih spravi samo socialna pravičnost. Ali 
tega mogotci niso razumeli doslej, pa ne bodo, 
dokler bodo mogotci.

Iz stranke.
Zaapniška konferenca ljubljanska bo v 

nedeljo dne 17. t. m. dopoldne. Zaupniki, 
ki bi ne dobili pravočasno vabil, blagovole 
naj se zglasiti v četrtek ali petek zvečer po 
6. uri v našem upravništvu.

Izvrševalci odbor jugoslovanske so-
cialno-demokratične Stranke se je na 
zadnji seji posvetoval o politični situaciji. 
Konstatiral je, da je volilna reforma zlasti 
vsled zadnjih dogodkov v nevarnosti in da 
mora biti delavstvo na vsak način priprav-
ljeno na odločilni boj. Glede Hohenlohevega 
kompromisnega predloga je izvrševalci odbor 
izjavil, da je z njim Gatschev prvotni načrt 
poslabšan. Političnim organizacijam se na-
znani sklepe z okrožnico.

Socialni pregled.
Slikarji, pozor! V «Slov. Narodu» išče 

neki I. Drusani slikarje za Zagreb. Ljubljan-
ski slikaiji so že odgovorili agentu, češ, če so 
zagrebški mojstri imeli «korajžo», izpreti de-
lavce, naj se ojunačijo sedaj še toliko, da se» 
poravnajo z domačimi delavci, če jih potre-
bujejo.. Sicer pa nihče v Zagreb, dokler ni 
sklenjen mir!

Pozor, zidarji! v Oseku v Slavoniji je 
gibanje zidarjev, ki kaže, da pride skoraj go-
tovo do splošne stavke. Naj torej nihče ne» 
sprejme dela v Oseku.

Črevljarji v Ljubnem na Štajerskem so 
bili prisiljeni, vstopiti v stavko, ker so moj-
stri zavrnili njih male zahteve. Mojstri se za-
našajo, da bodo dobili stavkokaze in tako 
premagali delavce. Sliši se, da iščejo stavko-
kazov po Spodnjem Štajerskem in po Kranj-
skem. Naj torej nobeden črevljarski delavec 
ne sprejme dela v Ljubnem, dokler ne bode 
stavka končana.

Skrbne gospodinje so bile že od nekdaj 
oprezne pri nakupovanju sla dne kave in so sprejemale 
samo zaprte izvirne zavoje z napisom «Kfthreinerjeva 
Kneippova sladna kava» in s sliko župnika Kneippa 
kot varstveno znamko. Ker se pa vedno iznova po-
javljajo posnemki, ni moči dovolj dostikrat opozarjati 
na znake pristne Kathreinerjeve kave. Čemu tudi hi 
kdo sprejemal manj vredne posnemke, če za isto 
ceno lahko dobi pristno «Katbreinerjevo kavo», ki 
ima edina tako priljubljeni okus in ki je noben drug 
izdelek ne doseza niti približno glede okusa in pri-
jetnosti. Treba je torej v svoj prid največje opreznosti.

Sodrugi, ttra,
,,Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

delavski hiši.
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje - 
za celo leto K 5’44, za pol leta K 2‘72, 
za četrt leta K 1-36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2’98, za 
četrt leta K 1-49. — Za Ameriko: Za celo 
leto K 7-28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2’98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K.   Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste, 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

■Glasilo jugoslov. soc, demokracije»

Štev. 24. V Ljubljani, dne 15. junija 1906. Leto IX.
NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:

Upravnistvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana, 
Frančiškanske ulice štev. 8/1.

Nabrusite orožje!
Resen čas zahteva resno besedo, kajti 

skoraj ni dvoma, da bode moralo v kratkem 
času slediti resno dejanje. Tudi največji op-
timist si ne more več zatajevati resnice, da 
je volilna reforma v nevarnosti in da je ne 
bode moglo rešiti nič druzega, kakor odločen, 
nevstrašen nastop delavstva.

Trefja vlada se peča z volilno refoimo.
Baron Gautsch se je priznal k splošni in 

enaki volilni pravici v težki uri, ko je od 
vzlicda sem žuga) vihar, žugajoč podreti ne 

le na Ruskem, temveč po neznanih širjavah 
stare zgradbe in razpršiti celo kopo starih 
idej in uredb. Na Ogrskem je nastal kaotičen 
položaj, iz katerega generalska vlada sama ni 
našla druge poti, kakor pre uredbo parlamenta 
in razširjenje političnih pravic med široke 
vrste prebivalstva. V Avstriji se je kakor poc 
elementarnimi udarci groma zbudilo delav-
stvo in z nepričakovano vulkanično močjo je 
vzdignilo svoj prapor za davno zahtevane po-
litične pravice. Baron Gautsch, ki sicer pač 
m bil najbistroumnejši državnik, je moral iz 
vseh teh znamenj izpoznati, da bije tudi za 
Avstrijo odločilna ura in da je demokratizi-
ranje parlamenta edino sredstvo, ki zamore 
rešiti državo iz smrdljivega močvirja. Pred-

Listek.
Hans Kirchsteige;:

Pod spovednim pečatom.
2 avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
Žalosten je sedel po pogrebnem opra-

vilu župnik v jedilnici. Pred njim sta bila 
krožnika z novčiči od daritve, zraven 

pa steklenica vina. Glavne stvari pa ni bilo, 
dobre, zveste duše, na katero bi se bil lahko 
Oslanjal in zanašal.

Žalosti pa sledi vedno veselje, in to- 
■^at je prišlo že po eni uri. Pojavilo pa se 

gospodu župniku morda v podobi nove 
kuharice, temveč čudež je deloval kakor 
Povsem navadna slamnjača.

Po deželi je splošna navada, da se sežge 
Pred vasjo slamnjačo, na kateri je umrl člo-

ložil je parlamentu svoj načrt volilne reforme 
in od tistega trenotka, ko je položil svoj ela-
borat na mizo zbornice, je deloval zanj — 
to se mora priznati — dosledno in energično. 
Važni čas je poostril tudi njegov vid in okrep-
čal njegove moči. Toda besnega zaganjanja 
sovražnikov splošne in enake volilne pravice 
ni mogel ukrotiti; postal je žrtev zakonitih 
intrig in padel je.

Prišel je princ Hohenlohe, nedvomno pre-
pričan pristaš splošne in enake volilne pra-
vice. Njemu je verjeti, da bi bil zastavil vso 
svojo eneržijo za to delo in da bi bil z že-
lezno voljo premagal ovire, ki so jih javno 
in tajno delali nasprotniki, ako bi bil prišel 
v situacijo, ki bi bila dovolila, da bi navezal 
svoj obstanek samo na volilno roformo. Njemu 
je ogrsko vprašanje podstavilo nogo in nad 
njo se je izpodtaknil. Odstopil je in prvi je 
dal primer, kako ima avstrijski ministrski 
predsednik varovati avstrijske zadeve.

Na njegovem mestu stoji sedaj baron
Beck, politično neznan človek, ki ga je bilo 
treba sprejeti brez predsodkov, pa počakati 
na njegova dejanja. Sestavil je vlado, ki po-
meni prvi poskus parlamentariziranja in skoraj 
je bilo v tem dejstvu videti nekaj garancije 
za uspešno izvedbo volilne reforme. Čehi, 
Nemci, Poljaki — največji narodi te države, 
med katerimi so bila tudi največja nesoglasja 
glede tehničnega dela volilne reforme, so za-
stopani v novem ministrstvu in logika pravi, 
da se morejo taki elementi le tedaj združiti 
za skupno vladanje, ako so se zedinili v naj-
važnejših aktuelnih vprašanjih, med katerimi 
zavzema volilna reforma brez vsake fraze prvo 
mesto. Le, da je logika faktor, ki nima ab-
solutne vlade v avstrijski politiki, v kateri je 
postalo hazardiranje ža nekako tradicionalno, 

vek. Na tako smrt v ognju je bila obso-
jena tudi slamnjača iz kuharičine postelje. 
Poprej pa je hotel župnik še pogledati, ali 
ni škoda slame. Za steljo v kravjem hlevu 
bi se jo bilo morda še lahko porabilo. A, ko 
so začele njegove roke preiskovati po slami, 
so začutile reči, ki so morale biti vse kaj 
druzega, kakor slama brez vrednosti. Naj- 
rrvo je izvlekel staro nogavico, ki pa ni 
jila”prazna, temveč napolnjena, težka in za-

vezana. Ne da bi bil mogel župnik prepre-
čiti, je Micika odvezala trak, po mizi in po 
tleh pa so se raztrkljali Srebrnjaki vsake 
vrste.

Micika je v strahu zakričala in s treso-
čimi rokami je iskala po tleh raztresene to- 
arje in forinte. Toliko denarja naenkrat še 

ni videla v celem življenju. Plašno je pazil 
župnik na njene iščoše prste, da se ji ne 
bi obesil kak forint za nohte. „Glej, Micika, 
to je svet denar, ta pripada cerkvi!“ Te

V tem se je vlada predstavila državnemu 
zboru. Baron Beck je razvil svoj program. 
Govoril je v prvi vrsti o avstro-ogrskem raz-
merju. Tega mu ni bilo mogoče zameriti, 
kajti afera med avstrijsko in ogrsko vlado je 
pravzaprav poklicala njegov kabinet v živ-
ljenje in je dala povod skromnemu parlamen- 
tariziranju ministrstva. S človeškega stališča 
je umevno, da je hotel najprvo povedati to, 
o čemur je bil lahko a priori prepričan, da 
najde v zbornici simpatičen odmev. Pred 
kratkimi dnevi so pokazale takorekoč vse 
stranke v parlamentu za Avstrijo čisto nena-
vadno, skoraj zagonetno solidarnost v odboju 
madjarske prepotence in ministrski predsed-
nik, ki stopi pred tako zbornico s slovesno 
obljubo, da bode brezobzirno varoval avstrij-
ske interese, je lahko s popolno sigurnostjo 
računal na uspeh. Govoril je potem o podr- 
žavljenju železnic in o kanalih in o obrtni 
reformi, o rečeh, ki so gotovo važne, ki pa 
-v sedanjem času pač ne stoje na čelu poli-
tičnega interesa. Potem šele se je zmenil o 
volilni preosnovi. Ali je zanjo navdušen ali 
ne, tega ni bilo posneti iz njegovih besed, pa 
nam to vprašanje tudi ne dela preglavic. Ali 
je minister temperamenten ali ne, to nas ne 
skrbi veliko; važno je le, da vestno in teme-
ljito izpolnjuje svoje dolžnosti. Toliko so pa 
pač njegove besede pomenile, da izpoznava 
vso resnost volilne preosnove in da ima voljo, 
vložiti vse svoje moči v realiziranje te nuj-
nosti. Zelo pravilno je opozarjal, da je vo-
lilna reforma predpogoj za razvozlanje av- 
stro-ogrskega konflikta in za rešitev narodnega 
vprašanja.

Dotod bi bilo vse še dobro; ali dotod 
je bilo slišati same besede. Važnejše pa je 
dejanje in tega potrebuje ljudstvo, ki je sli- 

pametne besede so prišle Miciki na misel. 
„A ta lepi pruski tolar ti vendar darujem, 
toda'nikomur ne smeš povedati ničesar'o 
tem svetem cerkvenem denarju, kajti dru-
gače bi morala povrniti tudi tolar. Pojdi, 
pa ga dobro shrani, da ti ga ne ukradejo; 
niti misliti si ne moraš, kako hudobni ljudje 
so na svetu. Pojdi, pojdi; glej, dam ti še 
desetico, zanjo si lahko kupiš pri krčmarju 
vrček piva. Toda pojdi takoj in pivo popij 
kar v gostilni. A kakor sem dejal: Ne go-
vori z nikomur o cerkvenem denarju, zakaj 
drugače bi morala povrniti tolar.“

S temi besedami je porinil iz sobe de-
kle, ki je bilo vse srečno, vrata pa je za-
klenil. Kuharica pa je imela dve nogi, zato 
je iskal župnik po slamnjači še drugo no-
gavico. Ali čeravno je hodila zvesta duša 
samo po dveh nogah, so bile celo tri s Sre-
brnjaki napolnjene nogavice skrite v slami. 
Škoda, da jo je smrt tako hitro zatekla, 

a



šalo že toliko lepih besed, da jih je do grla 
sito. Z besedami se je ministrski predsednik 
zavezal in po pravici se sedaj od njega zah-
teva delo. Seveda ne le od njega, temveč od 
celotne vlade, od strank, ki so zastopane v 
kabinetu, od državnega zbora sploh.

Delo pa — no, delo ni v redu. Pri prvi 
priložnosti, ki se je ponudila, ni pokazala 
nova vlada skoraj nič eneržije. V odseku za 
volilno reformo so njeni nasprotniki začeli 
zavlačiti stvar in visoka vla,da ni ganila niti 
z mazincem, da bi preprečila ta očitni namen.

Oo 28. novembra, ko je na Dunaju de- 
filovalo 250.000 delavcev pred parlamentom, 
ko je počivalo delo po vseli večjih mestih in 
industrialnih krajih v Avstriji, ko so prole-
tarci vseh narodov pokazali mogočno, vzorno 
solidarnost, ko je Gautscheva vlada obljubila, 
da predloži načrt volilne reforme na podlagi 
splošne in enake volilne pravice, pa do da-
našnjega dneva se ni zgodilo nič, kar bi za-
gotovilo, da postane nov volilni red zakon 
pred razpustom državnega zbora. Od febru-
arja, ko je Gautsch predložil svoj izdelani 
načrt, se ni pomaknila zadeva niti za korak 
pozitivno naprej.

Sedaj pa mora izginiti vsaki dvom, da 
je v zbornici in v odseku močna struja, ki 
tega sicer za nobeno ceno noče priznati, ki 
pa ima brezdvomno namen, zavleči celo re-
formo tako daleč, da bi postala rešitev v se-
danjem državnem zboru nemogoča in da bi 
se moralo razpisati nove volitve zopet na 
podlagi dosedanjega volilnega reda. In v 
novem državnem zboru bi začela ljubezniva 
igra zopet lahko iznova.

Na seji odseka od petka so se te mahi-
nacije čisto jasno razkrile. Da napenja vse- 
neinški komedijant Franko Stein vse strune 
v nadi, da na kak način prepreči reformo, ni 
nič novega, pa tudi nič ne pomeni. Njegova 
strančica ne pride niti po svojem številu, niti 
po svoji važnosti v poštev. Mladi gospod je 
hotel s porabo izjave ministrskega predsed-
nika obnoviti že končano generalno debato. 
To se mu ni posrečilo. Ali zastopniki drugih 
strank so nakopali na se resno pregreho, da 
so preprečili pospešitev posvetovanja brez 
vsake potrebe. Po zadnjem Hohenlohovem 
predlogu bi se število mandatom povečalo na 
495 in nove mandate bi se razdelilo na razne 
dežele. Ker material glede tega za Češko in 
Moravsko še ni bil pripravljen, je predlagal 
dr. Adler, naj se začne medtem posvetovanje 
o Galiciji, in ko to Abrahamovviszu ni bilo 
všeč, je nasvetoval, naj se začne z Dalmacijo. 
Ali večina, ki ima sicer glede formalnosti jako 
široko vest, je bila naenkrat vsa v ognju za 
alfabetični red ter je zahtevala na vsak na-
čin, naj se začne s Češko, dasiravno ni čisto
U-------- - ------------ --- ■■ ■" ------------ --u 1

sicer bi bile prišle nogavice tekom let tudi 
še na par.

Kakor srečen kopač zakladov je brskal 
župnik po slami, dokler ni bilo zadnje ste-
belce na velikem kupu natančno preiskano. 
Nogavic s srebrom sicer ni bilo več, pač pa 
je našel še cel kupček hranilničnih knjig. 
Rad bi bil pogledal, koliko je bilo zapisa-
nega v njih, a ravnokar je slišal ključavnico 
hišnih vrat. Micika je torej zapustila hišo, 
zrak je bil čist. Vtaknil je hranilnične knjige 
v žepe — v enega njih ni spravil — polne 
nogavice pa je vzel v naročje kakor mati 
ljubljenega otroka. Potem je malce odprl 
vrata. Veža je bila prazna, nihče ga ni 
mogel videti. Kmalu je bil z zakladom v 
svoji sobi.

Popoldan je imel dosti dela. Pot mu 
je oblival čelo, prsti so mu bili kar črni od 
preštevanja, v glavi mu je gorelo vsled ra-
čunanja, končno je moral celo prižgati svečo. 
Niti k večerji ni šel, tako važno se mu je 
zdelo, izvedeti, koliko iznaša njegova ded- 
ščina. Končno je imel rezultat. Bilo je ravno

nobenega pametnega razloga, zakaj se ne bi 
moglo ravno tako začeti s katerokoli drugo 
deželo. In ko sta Adler in Kramar predlagala, 
naj bode prihodnja seja v pondeljek, je tudi 
ta predlog propadel. Dasiravno je čas tako 
cratek, da je treba izrabiti vsako uro, se ven-
dar žrtvuje dragocene dneve, brez vsakega 
vzroka, le zato, ker hočejo nekateri gospodje 
enobo pasti in še bolj zato, ker bi se na ta 
način res stvar najložje zavleklo. Za odgo- 
ditev seje so glasovali tudi zastopniki takih 
strank, ki javno neprenehoma naglašajo, da 
so zavzete za volilno reformo.

Nevarnost je očitna, čas, ki je za rešitev 
volilne reforme sploh še na razpolago, se pri-
bližuje koncu. Sedaj smo v sredi junija. Poleg 
nedelj ima ta mesec še dva praznika in dobro 
je znano, da so gospodje poslanci navajeni, 
ob takih priložnosti napraviti vselej nekoliko 
dni počitnic. Delegacije so zbrane in vsled 
tega se bode število sej državnega zbora pre-
cej skrčilo. Na dnevnem redu je podržav- 
Ijenje železnic, v razpravi je obrtna reforma 
in kvaliteta velikega števila poslancev oblju- 
buje, da ne bode pri tisti priložnosti ne konca 
ne kraja vrsti govornikov. Vlada potrebuje 
tudi na vsak način proračunski provizorij, 
kajti parlamentarično ministrstvo se ne more 
poslužiti § 14.

Če bi imela zbornica dobro voljo, bi pri 
vsem tem še lahko rešila volilno reformo; 
ali ravno te volje ni in to provzrokuje naj-
večji sum med delavstvom. Kadar pride vro-
čina, gre avstrijski parlament na počitnice, 
pa če bi pokali vsi stebri države in letos 
bodo tem bolj počitka željni, ker se pojdejo 
hladit s sladkim upanjem, da ne bode po 
novem sestanku niti trenutka časa za volilno 
reformo.

Ali naj delavstvo mirno gleda, kako se 
ga hoče zopet smehljaje in dobrikaje peljati 
na led? Ako sedanja zbornica ne sklene vo-
lilne reforme, tedaj je stvar pokopana za 
dolgo vrsto let in če bi bilo tudi kaj garan-
cije, da vpelje nova zbornica splošno in enako 
volilno pravico, bi bila vendar v najboljšem 
slučaju cela legislativna perioda izgubljena in 
kaj se tekom takih let še lahko zgodi, tega 
ne more prorokovati nihče.

Delavstvo torej nima časa, da bi še ča-
kalo. Potrpežljivosti je bilo dovolj. Niti go-
voriti nočemo o dolgih desetletjih, odkar se 
je delavstvo v Avstriji začelo bojevati za 
splošno in enako volilno pravico. Ali od lan-
skega leta, ko se je vnel najnovejši boj, pa 
do danes, je bilo toliko potrpljenja, da je 
marsikdo že začel dvomiti o resni volji pro-
letariata. In morda zajemajo sovražniki po-
litične enakosti ravno iz rezervarja te dolgo-
trajne potrpežljivosti svoj pogum, pa upajo,

14.634 forintov in 47 novčičev, ako je ra-
čunal vrednost srebra po ažiji 109, kakor je 
bilo v njegovem časopisu in če je vzel za 
hranilne vloge obrestne obresti do tega sreč-
nega dne. Da, obrestno obrestne račune je 
znal gospod župnik Schuster; v njih se je 
izuril pri preračunavanju svojega lastnega 
denarja. Sedaj pa je zaprl najdeni zaklad v 
železno okovano skrinjo, v kateri so bili 
tudi dolgoletni sadovi njegovega mučnega 
dušebrižja. Notri v skrinji je bila sedaj tiha, 
a odlična poroka, pri kateri sta se oba za-
klada ravno tako združila, kakor v njegovi 
glavi, kjer sta skupno poskočila črez višino 
100.000 forintov.

Po tako lepem računu si je danes že 
lahko privoščil dvojni večerni napitek. „In 
vino veritas — v vinu je resnica,“ je pel 
pred mnogimi leti; in res je zbudilo vino 
tudi sedaj v njegovi vesti resnico in pošte-
nost. „Tega denarja ne smeš pridržati. Ona 
ima uboge sorodnike, torej ni tvoj. Župnik 
kot tat — to bi bilo kaj za liberalne časo-
pise.“

da bodo tako duševno utrudili delavstvo. 
Lastniki privilegij, ki so vedno drugače go-
vorili, nego so mislili, menijo, daje tudi pri 
delavcih taka navada in ne verujejo več v 
odločnost parlamentarnih mas. To je obža-
lovanja vredno dejstvo, kajti, kar smo nagla- 
šali od vsega začetka, to priznavamo tudi 
danes: Bilo hi nam tisočkrat ljubše, ako bi 
se izvršilo moderniziranje države brez večjih 
žrtev, kakor šele po težkem, dragocenem boju. 
Ali danes nam peša vera, da bi bila taka 
dosega še mogoča. Danes ni mogoče zaupati 
ne strankam, ne vladik danes je čas. da se 
pripravi delavstvo z vso resnobo na odloči-
len boj.

Splošna in enaka volilna pravica je živ- 
Ijenska potreba zavednega proletariata. Brez 
te pravice ne more delavstvo politično na-
predovati, ne more se razvijati, ne more si 
zagotoviti najskromnejših uspehov svojega go-
spodarskega boja. Britke izkušnje nas uče, da 
je parlament privilegirancev vseskozi nezmo-
žen za rešitev narodnega vprašanja, ki razjeda 
državo in ovira tudi delavstvo v njegovem 
razvoju. Reforma tiskovnega zakona, moder-
niziranje kazenskega prava, razširjenje zboro- 
valne in društvene pravice, znižanje vojaške 
službe se ne pomakne v tem parlamentu niti 
za korak naprej. Socialnim reformam dela 
kurialni državni zbor samo ovire in že deset 
let-se ni izvršilo nobeno legislativno delo, ki 
bi zaslužilo ime socialne preosnove. To so 
dosti jasna znamenja, da nimajo delavci niti 
upanja na najbolj malenkostno izboljšanje 
svojega položaja, dokler ne dobi Avstrija ljud-
skega parlamenta. Delavci pa niso fatalisti, 
ki bi se jim ljubilo, čakati s prekriženimi 
rokami na nove binkošti, ko razsvetli novi 
sveti duh avstrijske državnike in parlamen-
tarce ter jih navdahne z modernimi idejami. 
Sedaj je volilna reforma na dnevnem redu 
in sedaj mora biti rešena.

Vsaka ura je važna. Še nekoliko intrig 
in čas bode sploh prekratek. Tako daleč ne 
sme priti, to morajo delavci preprečiti na 
vsak način. Zatorej nabrusite orožje 
in bodite vsakhip pripravljeni, 
da se Vam da. signal za odlo-
čilni boj. Da bode neizogiben, o tem 
skoraj ni več dvoma.
■ -L ■ -------------- . - :

Zaveden delavec 
in
prijatelj delavstva
ne pije
Koslerjevega piva!

Nad to resnico jezen, da bi počil, je 
pil dalje, in glej: Vino mu je podalo tudi 
jasnost.

„Ej, odkod pa ima dobra, zvesta duša 
ves denar? Odkod? Mar je kaj podedovala? 
Ali je kaj zadela? Ali prihranila?“ Nikoli 
mu ni odkritosrčna duša povedala kaj ta-
kega. Odkod torej denar? Ali je morda 
ukraden? Seveda je ukraden — in komu? 
Ej, komu drugemu, kakor njemu? Da, tako 
je! Ta babnica na pokopališču ga je okra- 
dela in goljufala na vseh straneh. Drugače 
ni mogoče, sicer bi bilo njegovih stotisoč 
že davno polnih. Denar iz slamnjače te 
ženščine je torej njegov; pred Bogom in 
pred ljudmi mora biti njegova lastnina. Dru-
gače ne more biti, nikakor ne drugače. Ako 
bi bilo drugače, bi izročil vse do zadnjega 
vinarja opravičenim dedičem. On ne potre-
buje nobenega nepoštenega novčiča. Duhov-
nik je, povsem pošten in ne mara krivič-
nega denarja. On ni tak, kakor ta goljufivka, 
ki se bode sedaj v peklu pekla za svoje 
hudobije. Prav ji je. Dalje prih.
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Iz stranke.
Sodragi!
Delavci in delavke I

Delo volilne reforme zadržuje v odseku 
tihotapska, a ne manj vidljiva obstrukcija. 
Sovražniki volilne pravice nočejo, da bi odsek 
deloval. Zdi se, kakor bi mislili, da so se 
delavci vdali v to, da mirno, potrpežljivo in 
brez boja prenesejo preprečenje volilne re-
forme. Vedno bolj verjetno postaja, da bo-
demo prisiljeni, dokazati, da je na-
sprotno resnično.

Delavci! Lahko ste mirni glede tega, da 
imajo Vaši zaupniki odprte oči in da ne bodo 
dovolili, da pozabite na pravi trenotek. V i- 
deti je žal, da ne pojde brez 
velikih žrtev. Da jih kolikor mogoče 
zmanjšamo, 'e ena naših najvažnejših dolž-
nosti. Zato je zastopstvo stranke sklenilo, 
izvesti najprvo svarilo in le v slučaju n a j- 
skrajnejše potrebe odrediti 
generalno stavko.

Zato nastopi, ako pojdejo stvari dalje, 
kakor doslej, v najbližnjih tednih tridnevni 
počitek dela

na Dunaju—samo na Dunaju.
Dunaj je središče Avstrije; tukaj imajo 

delavci dolžnost, da se postavijo na čelo.
Delavce vseh strok in vseh dežel izven 

Dunaja se poziva s tem, naj ne vstopijo pod 
nobenim pogojem v splošno stavko, dokler 
ne da kompetentna instanca za to znamenja, 
pa naj se zgodi na Dunaju karkoli. To prvo 
in zadnje pretilno svarilo naj izreče samo 
dunajsko delavstvo.

Ako se bodo gospodje v odseku za 
volilno reformo branili dela, da bi s tem 
preprečili pravico ljudstva, bodo delavci 
zapustili delo, da osvoje pravico ljudstva. 
Videli bodemo, kdo bode dlje vztrajal.

čas dunajske stavke in vse drugo bode 
pravočasno razglašeno. Današnje predbežno 
naznanilo naj služi glavno namenu, da po-
jasni sodrugom po deželah, da ostanejo ob 
času dunajske stavke mirni in da s strogo 
disciplino pazijo na to, da se izven Dunaja 
za sedaj dalje dela.

Sodrugi! Brzdajte svojo nepotrpežljivost 
in počakajte mirno, da pride vrsta na Vas. 
Dunajskim delavcem ni treba reči danes be-
sedice pregovarjanja. Žrtev polovičnega de-
lavnega tedna bodo drage volje doprinesli in 
v polni meri bodo izvršili svojo bojno dolž-
nost; o tem smo prepričani.

Avstrijski delavci se ne bodo dali z 
umazanimi spletkarijami ogoljufati za svojo 
pravico.

Naj trpi krona, da nasprotuje mala tolpa 
juiikerjev, advokatov in politično zlumpanih 
proletarcev njeni volji, ki je topot enaka volji 
in pravici ljudstva; naj vlada gleda, da se 
ovira namen njenih lepih besed m zagotovil; 
delavci se ne bodo vklonili privilegirani 
sodrgi, temveč se bodo za splošno, enako, 
direktno in tajno volilno pravico borili Z 
vsemi sredstvi in do skrajnosti.

Sodrugi! Sedaj veste, kaj najprej priča-
kujemo od vas.

Storite svojo dolžnost!
Za skupno eksekutivo: S k a r e I, Ne- 
111 e c, d a s z y n s k i; za jugoslovansko 
eksekutivo: Kristan; za državno stro-
kovno komisijo; Huei» er; za socialno- 
aemokratično zvezo v državnem zboru:

P e r n e r s t o r f e r.

Skupna eksekutiva je na svoji zadnji 
sej! v soboto, dne 9. juntja sklenila : Z ozi- 
10111 na politični položaj in zlasti na brez- 
\estno zavlačenje volilne reforme v odseku je 

3r e d o , 13, t. m. zvečer na Dunaju 
Plenarna seja skupne ekseku- 
3 > y e; v četrtek, 14. t. m. je konferenca 
Političnih in strokovnih zaupnikov iz cele dr- 

shncev61 VSeh socialno ‘ detnokratičnih po-

. Na sejo skupne eksekutivo na Dunaj 
se je odpeljal njen član sodrug Etbin Kri-
stan, ki bode tudi na konferenci zastopal 
izvrševalni odbor jugoslovanske socialno-de- 
mokiatične stranke. Vrhutega ima za konfe- 
lenco tudi mandat rudarjev zagorskega okraja.

Ljubljanske zaupnike, ki še niso dobili 
vabila za lokalno konferenco, ki bode v ne-
deljo, 17. t. m., opozarjamo še enkrat, naj 
se pravočasno oglasijo zanja. 

«

Politični odsevi.
Politične bedarije.

Krščanski socialci, stranka organizirane 
politične ignorance in absurdnosti, so prire-
dili na Dunaju demonstracijo, ki jo je pri-
šteti največjim političnim bedastočam, kar se 
jih je v tej bedastoč bogati Avstriji zadnji 
čas primerilo. Najnovejši avstro-ogrski kon-
flikt, ki je zahteval žrtev Hohenlohevega 
portfelja, daje za razburjanje ljudskih strasti 
mnogo priložnosti in zato je skoraj naravno, 
da so demagogi kakor Lueger, Liechtenstein 
i. t. d. morali porabiti priliko, za osveženje 
svoje povenjene popularnosti. Demagogom je 
o avstro-ogrskem konfliktu kaj lahko govo-
riti, ker je stvar komplicirana, malokdo po-
zna celo snov, malo jih je, ki bi razumeli 
bistvo cele zadeve in v taki situaciji je fraza 
jako hvaležno sredstvo. Kdor zna malce na-
brusiti jezik, psovati, metati kolofonijske strele, 
je zagotovljen, da doseže pri nevednežih ve-
lik uspeh. V tem pa tiči stremljenje vse krš- 
čansko-socialne politike ; zunanji uspeh jim je 
toliko vreden, kakor mana iz nebes.

Položaj je bil torej ugoden in demagogi 
so ga izrabili. Sklicali so na dunaj-kem ro-
tovžu ljudski shod, katerega se je udeležilo 
8 do 10 tisoč dunajskih branjevskih filistrov. 
Lueger se je pazno čuval, da ne bi razložil 
ljudem bivstva avslro-ogrskcga konflikta, zato 
pa je vezal avstrijanske otrobe, da se je kar 
kadilo, obenem pa je blatil «Judes-Madjare», 
kakor da žive onkraj Litve sami razbojniki 
in rokovnjači. Posledice, ki jih je hinavska 
svojat pričakovala, niso izostale. Masa se je 
zvalila izpred rotovža v <Bankgasse>, kjer je 
palača ogrskega ministrstva in kjer je ravno 
zborovala ogrsko-hrvatska delegacija in je tam 
uprizorila prava pouličnjaško demonstracijo. 
Proti oknom ogrske palače je letelo kamenje, 
blato, konjski odpadki, in ko se je prikazalo 
nekoliko ljudi, celo noži. Skrajna surovost, 
katero vzgaja krščanski socializem z nepo-
pisno ljubeznijo, je slavila pobalinski triumf 
v središču države. Preden se je policiji po-
srečilo, razgnati razgrajače, so imeli toliko 
časa, da so pobili razne šipe in ranili neko-
liko ljudi. Proti dostojno manifestujočim so-
cialnim demokratom ima dunajska policija 
vedno več korajže, kakor proti svojim ljublje-
nim antisemitom.

Po končani demonstraciji sta odšla mi-
nister za notranje zadeve B i e n e r t h in 
za njim ministrski predsednik B e c k v ogrsko 
ministrstvo, kjer sta izrekla svoje obžalovanje 
zaradi dogodkov in sta obljubila, da se nikoli 
več ne zgodi kaj takega. Antisimitje pa so 
šli medtem demonstrirat indirektno proti ce-
sarju ; pred Belvederjem, ki je last prestolo-
naslednika Franca Ferdinanda, so namreč peli 
avstrijsko himno. Vsled teh izgredov bode 
baje predsednik dunajskega policijskega rav-
nateljstva Habrda vpokojen in na njegovo 
mesto pride dvorni svetnik Friebeis, ki je 
znan iz časa, ko je kot vladni komesar vodil 
opravke dunajske občine, preden je bil Stro- 
bach izvoljen za župana.

Za-topali smo od nekdaj načelo, da ima 
vsakdo pravico, izražati svoje mnenje, torej 
tudi demonstrirati, kolikor mu se poljubi. To 
nravico se mora seveda priznati tudi tepcem 
Fn s te strani ne bi bilo ugovarjati antise-
miti demonstraciji. Razume se le, da je med 
demonstracijo in rokovnjaštvom razlika. Ah

brez obzira na to mora imeti tudi vsakdo 
pravico, izreči svoje mnenje o demonstraciji 
in v tem slučaju je treba povedati, da je bilo 
to, kar se je zgodilo, sila bedasto.

Avstrija ima z Ogrsko svoje račune in 
če stremi druga po samostalnosti, je to vse-
kakor simpatično stremljenje, kar pa se tiče 
kupčijskih opravkov med obema državnima 
polovicama, je stvar avstrijske vlade in avstrij-
skega parlamenta, skrbeti za varstvo avstrij-
skih interesov, ogrskim faktorjem pa ni za-
meriti, da hočejo do skrajnosti varovati ogrske 
interese. Demonstracija proti ogrski delegaciji, 
ki zboruje letos na Dunaju, je bila pa tudi 
s stališča narodne pristojnosti neotesanost in 
če se od dunajskih sumperjev, ki so demon-
strirali, ne more pričakovati več izobrazbe in 
uljudnosti, bi se je smelo pač zahtevati od 
ljudi kakor Lueger, ki je župan največjega 
mesta v državi, od Liechtensteina, ki je princ, 
i. t. d. Svojega nizkotno-demagoškega značaja 
niso mogli ti ljudje z ničemur bolj eklatantno 
dokazati, kakor s prireditvijo te glupe demon-
stracije.

Toda pri vsem nas zanima neka druga 
stvar. Današnji »Slovenec» prinaša o tej ko-
mediji poročilo, ki je pisano tako simpatično, 
da ne manjka nič drugega, kakor direktna 
pohvala. Da se slovensko klerikalno trobilo 
ne upa postaviti po robu Luegerju in Liech-
tensteinu, da je slovenska klerikalna stranka 
samo nesamostojna podružnica splošne avstrij-
ske klerikalno-krščansko-socialne mešanice, so 
stare stvari. Ali ta nastop za dunajsko av- 
striakantovsko burko je tako predrzen, da 
mora imeti list, ki tako piše, svoje čitatelje 
za same bebce.

Vodilni model Luegerjevega riganja na 
rotovžu je bil : Avstrija ! In kdor pozna tega 
patentiranega črno-rumenega patriota, mora 
vedeti, kaj pomeni ime «Avstrija» v njegovih 
ustih. Čudni terminologični nedostatki silijo 
sicer vsakega človeka, da se včasi poslužuje 
tega izraza. Ali dočim je beseda «Avstrija» 
za druzega lahko nadomestilo dolgih opisov, 
sinonim za skupnost dežel tostran Litve, po-
meni «Avstrija« na Luegerjevem jeziku pred-
marčno preteklost, skrajno centralizacijo, ve- 
soljnost črno-rumene zastave. Lueger in nje-
govi trabanti so sovražniki dualizma; ali ne 
zato, ker bi radi imeli naprednejšo, svobod-
nejšo organizacijo narodov habsburške mo- 
naihije, temveč ker bi radi restavrirali staro 
Avstrijo, v kateri izgine vsaka samostalnost 
in individualnost narodov. In takim težnjam 
ponuja «slovenski» «Slovenec» svoje 
žurnalistične službe, v take tire hoče kleri-
kalna stranka zapeljati slovenski narod!

Dualistična oblika danes še obstoji in 
gospodarski interesi dežel in narodov še mo-
rajo hočeš nočeš še ravnati po tej formi. S 
tega gledišča je umevna solidarnost vseh av-
strijskih narodov Avstrije v obrambi skupnih 
gospodarskih interesov. Ali politična donkiho- 
terija, ki se izraža v blaznih napadih na 
Ogrsko, je posebno absurdna za Slovence, 
katerih bodočnost nima prav nič skupnega z 
Luegerjevskim pojmom Avstrije in list, ki se 
— kakor «Slovenec» — širokousti, da je bila 
njegova stranka edina, ki se je praktično za-
vzela za idejo jugoslovanstva, razkriva s tako 
avstriakantovščino naravnost brezprimerno hi-
navščino. Slovenci, misleči na svojo bodoč-
nost, nimajo nobenega povoda, vstvarjati si 
sovražnike onkraj Litve. Tudi mi se ne na-
vdušujemo za Franca Košuta, za Polonyija in 
podobne mediokritete — pri čemur bodi le 
in paranthesia omenjeno, da je bil Lajoš 
Košut nekaj dru/ega, kakor njegov sinček 
Ferenc in da se Lajošu nikakor ne more od-
rekati čistega ,. velikega zgodovinskega po-
mena — ; toda Košut, Apponyi, Zichy, Ba- 
rabas e.tutti quanti niso Ogrsko, kakor Šuš-
teršič, Šuklje, Lampe, Štefe i. t. d. niso 
Slovenstvo.

Če streljajo dunajski antisemitje kozle 
_  in kaj je končno tistih 8 do 10 tisoč svo- 
bodoumnežev za mesto kakor Dunaj, -- no-
sijo sami odgovornost zanje. «Slovenec» pa 
bi rad Slovence spravil v situacijo, za katera 



ne more noben pošten slovenski poliličar pre-
vzeti odgovornosti in greh, ki bi ga s tem 
storili, bi se v dogledni bodočnosti krvavo 
maščeval nad nami. Ako bi imeli naši kleri-
kalci le izpremonjeno razmerje med Madjari 
in Hrvati pred očmi, bi jim morala vest po-
vedati, da je njih luegeriansko početje s po-
litičnega stališča hudodelsko. Seveda, za to 
so ni slovenska trabantovska garda Rima ni-
koli zmenila. Tem nujnejše je potrebno, pra-
vočasno protestirati proti takim mahinacojam 
ter pokazati narodu, v kakšno bodočnost ga 
vodi klerikalizem.

Skupni avstro-ogrski proračun, ki je bil 
predložen delegacijam, je zopet masten. Moloh 
militarizma kaže zopet svoje ostre zobe in 
potrjuje, da ni nikoli sit. Ciste zahteve (od- 
štfevši lastne dohodke) znašajo:
Redna potreba ..... 
Izvenredna potreba . . .
Okupacijska potreba . . .
Refunclacijska potreba . .
Obrok 353 milionskega

kredita za vojsko . .
» mornarico .

Nakladna potreba za 1905 . 
» » » 1904.

331,813.310 K
14,907.046 »
7,583.000 »

27,079.000 »

49.000.000 »
26 300.000 »

5,478.577 »
73.587 »

Skupaj 462,234.526 K
Od že dovoljenih 353 milionov za vojne 

potrebe ostane še za prihodnje leto
za topove.............................. 80,000.000 K
» mornarico........................ 19,480.000 »

Dovoliti je toraj še 99,480.000 K
Ko je vojna uprava zahtevala svoj 

ogromni kredit za kanone in barke, se je ho-
telo ljudstvu dopovedati, da to ne pojde iz 
njegovega žepa in sukalo se je celo stvar na 
vse strani, da je bdo končno videti, kakor 
da bi prišlo to vse nekako zastonj. Mili av-
strijski delegatje so si res dali pred dvema le-
toma vse dopovedati, kar je militarizem 
hotel, čeravno vsak otrok razume, da denar-
ne more priti od nikoder, kakor iz žepov 
ljudstva in da je vseeno, ali se ga izvlači 
pod enim, ali pod drugim naslovom. Ali ljudem, 
ki so pred sabljo tako ponižni, kakor av-
strijski «ljudski zastopniki», se lahko producira 
vsak hokuspokus. In tako se je tedaj zgodilo 
sledeče: Vojna uprava je rekla, da potrebuje 
165 milionov za nove topove, 67 milionov 
za razno vojno upravo, za izgotovljenje ladij 
in za mornarico sploh pa 120,956.090 kron, 
torej skupaj 353 milionov. Od tega je za-
htevala v proračunu za leto 1905 (in je se-
veda tudi dobila) 153,176.000 kron. Da dobi 
tem lažje dovoljenje za celo sveto, je izumela 
uprava takozvano «refundacijo». To je šlo 
na sledeči način: Delegacija je dovolila 153 
milionov, zato pa je vojna uprava refundi- 
rala (to je povrnila) obema finančnima upra-
vama (avstrijski in ogrski) 27 milionov; to 
so bili tisti redni zneski, ki so kot svota zna-
šali izvanredno potrebo. Na ta način naj bi 
se dovoljevalo tudi ostanek. Vseh 353 mili-
onov bi bdo dovoliti približno tekom treh 
let; tekom 25 let pa bi jih vojna uprava 
obema državama «refundirala». Odkod pač? 
Vendar le od denarja, ki bi ga morale dele-
gacije tekom 25 let dovoljevati, ljudstvo pa 
plačevati! To je po priliki tako, kakor če 
se pravi človeku: «Vzemi krono iz desnega 
žepa, pa jo deni v levi žep. — Vidiš, sedaj 
sem ti daroval krono, ker prej nisi imel v 
levem žepu ničesar.» Na prvi pogled je stvar 
neznansko smešna. Ali ljuba vojna uprava 
je znala naredili tako, da ni bila smešna, 
temveč zelo prebrisana. Refundacija je imela 
predvsem namen, napraviti.iluzijo, da pride 
tistih 353 milionov iz nekake čudežne dežele 
in da dobi militarizem svoje kanončke, bar-
čice, mitraljeze i. t. d. kar zastonj, Češ, teh 
353 milionov (in povrh še prej dovoljenih 
52, torej skupaj 405 milionov) prihranimo 
tekom 25 let. Toda logično je že vprašanje, 
od česa naj se prihrani ta kolosalm denar*? 
198 milionov se potrebuje za nove topove

in havbice; to je popolnoma nov izdatek, 
pri čemur toraj ni moči niti govorili o pri- 
hranjenju. Ravno taka je z izdatki za 
upravo, za puške, za torpede i. t. d. Letošnji 
proračun pa pokazuje že čisto jasno, da je 
cela refundacija megla, ki ima namen, pre-
prečiti jasen vpogled v celo računsko kome-
dijo. Leta 1905 se je 27 milionov «refun- 
diralo» obema državama; seveda jih je bilo 
treba najprej dovoliti. Letos pa proračun 
naravnost zahteva 27 milionov izrecno za 
refundacijo. Članek 1. v ta namen delegacijam 
predloženega predloga pravi brez ovinkov: 
«K proračunu za leto 1906 s» dovoli sledeči 
kredit in sicer: Drugi obrok izvanredne po-
trebe za refundiranje obema državama 
27,079.000 kron. To izvanredno zahtevo se 
razdeli med obe državi po kvotnem razmerju 
(članek 2.)» To se pravi: «27 milionov sem 
ti dolžan, daj mi jih, da ti jih lahko povrnem. 
In potem sva kvit.» Kje je tukaj prihranek? 
Cernu ta pesek v oči?

Iz proračuna je popolnoma jasno, da 
zahteve za militarizem zopet naraščajo. Da se 
to razvidi, je treba samo primerjati potreb-
ščine iz leta 1905 in 1906, kar daje sledečo 
sliko:

Vojska 

redna potreba 
izvenredna polr.

mornarica 

redna potreba 
izvenredna potr.

'1905 1906

282,259.143 K 285,784.000 K
19,640.252 » 13,265.261 »

42,869.440 »
8,156.970»

29,600.620 »
1,296.790»

352,925.805 K 329,946.671 K
Od lanskega kredita je treba odbiti re- 

fundiranih 27,079.000 K, vsled česar ostane
325,246.805 K faktičnih izdatkov. 

Tako je torej letošnja zahteva v resnici za 
4,099.866 kron večja, kakor je bila lanska.

Niti trenutek ne dvomimo, da bodo av-
strijski delegatje zopet mirne duše dovolili 
vse, kar se zahteva. Morda bode radi lep-
šega kdo malo jokal, da ljudstvo težko pla-
čuje, ali vojni minister dobi svoje miiioni 
točno do zadnjega vinarja in to je glavna 
stvar. V državi, ki nima dosti šol, kjer uči 
lelji stradajo, kjer razsaja polagratifus vsled 
lakote, od koder se izseljuje na stotisoče 
ljudi vsako leto v Ameriko, kjer ni denarja 
za starostno zavarovanje, kjer je socialna re-
forma pravljica iz devete dežele, je milita-
rizem seveda najvažnejša stvar, ker nam je 
bilo vnovič zagotovljeno, da živimo z vsemi 
državami v najboljšem razmerju. Kdor spričo 
te militaristične nenasitnosti še ne izpozna, 
da je splošna volilna pravica prvi pogoj za 
to državo, ima neozdravljivo mreno na obeh 
očeh.

Cesar za volilno pravico. Pri vsprejemu 
članov avstrijske delegacije se je cesar F r a n 
Josip zopet zmenil o volilni pravici in sicer 
tako odločno, kakor še nikoli doslej. V po-
govoru s češkim delegatom drjem. K r a - 
marem je dejal: «Volilno reformo se 
mora izvesti; nove volitve na podlagi sta-
rega volilnega reda so popolnoma izklju-
čene.»

Razume se, da so vladarjeve besede ob-
vezne-tudi za vlado. Izza te cesarjeve izjave 
mora biti odpor sovražnikov volilne reforme 
res brezuspešen. Dokler je Avstrija monar-
hična država, je nemogoče, da bi taka slo-
vesna izjava vladarja ostala brez dejanskega 
uspcha_ in m o r a se najti način, da se ures-
niči. Vsak konstitueionalno misleči človek bi 
moral obžalovati, če bi bilo treba nastopiti 
nenormalno pot, da se izvrši voljo vladarjevo, 
ki soglaša v tem vprašanju z voljo ljudstva. 
Ali če parlament nima dosti pameti, mora 
pripisati sam sebi, ako se ga potisne na stran. 
Na upor protireformnih strank ni niti misliti. 
V parlamentu lahko intiigirajo; ali če zavle-
čejo stvar tako daleč, da jo bode treba re-
šiti brez parlamenta, se nimajo opirali na 
nikogar. Kar hoče krona, hoče tudi ljudstvo, 
soviažniki splošne volilne pravice pa so osam-
ljeni in če bi v blaznosti pomislili res na 
kakov upor, bi prišli med dva kamna, ki me- 

Ijeta pač vsak po svoje, ki pa bi jih morala 
brezpogojno zmleti. Situacija je to-
re j j a s n e j š a.

Amnestija je bila prva, beseda, katero je 
izrekla ruska cluma, ko se je prvikrat zbrala 
v Peterburgu. V Avstriji prenaša na 
sto ljudi kazni zaradi svojega nastopa za vo-
lilno pravico, torej za stvar, katero si je tudi 
vlada že pristvojila, za stvar, ki se krona sama 
zanjo zavzema. Zlasti na Češkem in v Gali-
ciji so lani in še letos zaprli neskončno vrsto 
ljudi, ki niso zahtevali nič druzega, kakor to, 
kar zahteva tudi vlada in krona. Kaj mnogo 
je takih, ki so — v galiških razmerah ni to 
nič čudnega — sploh po nedolžnem prišli do 
svoje kazni, nekatere je le gorečnost zape-
ljala, da so prekoračili tisto strogo mejo, ki 
je določajo naši itak reakcionarni zakoni. In 
dasi ravno ima že tretja vlada volilno reformo 
na svojem programu, vendar še ni bilo sli-
šati besedice o amnestiji. To je, kakor da 
bi morale tudi v tej stvari Avstrija zaostajali 
za Rusijo. Bilo bi nujno potrebno, da se 
sproži to vprašanje tudi v avstrijski zbornici.

Avstrijska delegacija je imela svojo prvo 
sejo v soboto, 9. t. m. Za predsednika je bil 
s 53 od 55 glasov izvoljen član gosposke 
zbornice knez Ferdinand L o b k o v i c. V 
svojem, sicer brezpomembnem govoru je na- 
glašal, da ima delegacija nalogo, stiogo va-
rovati gospodarske interese avstrijske državne 
polovice. Za podpredsednika je bil s 27 gla-
sovi izvoljen dr. Sylvester; 25. glasov 
je bilo odanih za A b r a h a m o w i c z a. 
Minister za zunanje zadeve grof G o 1 u - 
c h o w s k i (ki je še vedno minister) je pred-
ložil skupni proračun za leto 1905 in 1906. 
Potem je bil voljen proračunski odsek, ki je 
volil drja. B o b r z y n s k e g a za načelnika 
in barona C h 1 u m e z k e g a za podna- 
čelnika.

Gref Goluchowski je v pondeljek razvil 
svoj ekspoze o zunanji politiki na seji ogrske 
delegacije. Kakor ponavadi je neizrečena 
pointa njegovih izvajanj ta. da je on velik 
diplomat in edina glavica, ki zna voditi zu-
nanjo politiko avstro-ogrske države. Omenjal 
je, da so dogodki zadnjih lit provzrečili več-
krat strah in skrbi, kar je znano brez Golu- 
howskega, ki resnično nima nobene zasluge 
za to, da je n. pr. rusko-japonska vojna kon-
čana, da ni prišlo do vojne izmed Francije 
m Nemčije, da razni konflikti niso imeli po-
sledic za našo državo i. t. d. Govoril je o 
trozvezi reči, ki se jih je že pogostoma sli-
šalo, ter je pripovedoval, da se razvija iz 
našega razmerja napram Rusiji zadovoljujoča 
intimnost. Potem je pravil, da je naš odnošaj 
napram Italiji zadovoljiv, čeravno skušajo 
neodgovorni krogi z umetno napravljenimi 
disonancami kaliti lepo soglasje. Lahko bi se 
še . vprašalo grofa Goluchowskega, ali je 
avstro-ogrsko vojno ministrstvo tudi neodgo-
voren krog? Tam nekako niso enakega mne-
nja z Goluchowskim, kajti razne vesti o ita-
lijanski špionaži i. t. d., ki prihajajo odtam 
v liste, ki sluzijo vojni upravi, ne diše nič po 
lepem soglasju. Italija je naša zaveznica, pa 
je vendar čudno, da jo en skupni minister 
hvali kol odkritosrčno prijateljico, drugi pa 
neprenehoma brusi sabljo proti njej. — Re-
formna akcija na Balkanu je po Goluchow-
skega pripovedovanju v polnem razvoju in 
obljubuje stvaren uspeh; glede tega so zopet, 
kakor se kaže, balkanski narodi druzega 
mnenja. Goluchowski hvali bolgarsko vlado, 
češ, da skrbi za pomirbo na Balkanu, na* 
sprotno pa graja Srbijo in Grško. Da s 
Srbijo ni zadovoljen, je po dogodkih zadnjega 
polletja razumljivo. Vodilna zvezda avstrijske 
zunanje politike je po njegovi trditvi misel 
miru.

Danska socialna demokracija je dosegla 
pri volitvah dne 29. majnika velik uspeh. 
Pridobila je 8 novih mandatov, tako da in)11 
sedaj 24 udov v zbornici. Finančni minister 
L a s s e n je na neki slavnosti izjavil, da je 
to za vlado znamenje, da mora biti njena 
politika demokratična.



Volilna reforma ta delavstvo.
Zagorje ob Savi, 10. .junija, v veliki 

■dvorani g. Mihelčiča je bil danes ob 5. 
uri popoldan ljudski shod, ki je bil kljub 
izredno slabemu vremenu izvrstno obiskan. 
V predsedništvo je bil izvoljen sodrug R e- 
povš, poročal je sodrug E. Kristan o 
volilni reformi. Govornik je temeljito raz-
ložil vse dogodke, ki so povzročili, da je 
Gautscheva vlada državnemu zboru predlo-
žila načrt volilne reforme in potem je po-
jasnil celo zgodovino tega načrta do nastopa 
princa Hohenloha in barona Recka. Iz 
vsega je izvajal, da se vse bolj krči upanje, 
da bi sedanji parlament sam od sebe rešil 
to vprašanje, ki je za delavce s političnega 
stališča naravnost življenskega pomena. (Klici: 
Bodemo pa po rusko govorili!) Naznanil je 
delavcem zadnje sklepe skupne eksekutive. 
Ko je dejal, da je treba izven Dnnaja še 
pečakati s splošno stavko, so ga pretrgali 
glasni klici: Koliko časa pa še? Govornik je 
omenil, da sam ne veruje, da pojde brez 
politične stavke, da pa je tembolj treba va-
rovati disciplino in nastopati po načrtu, ki 
ga izdela skupna eksekutiva, ker se mora 
tudi skrbeti za to, da bode boj s kolikor 
mogoče manjšimi žrtvami vendar kar največ 
mogoče občutljiv. Brez boja itak najbrže ne 
pojde in govornik ne namerava prikrivati 
tega. Ali delavci naj počakajo na signal, ki 
ga bodo dobili gotovo o pravem času. 
Takrat pa je treba nastopiti z vso močjo. 
Shod je potem soglasno sprejel resolucijo, 
ki izreka, da se hočejo delavci zagorskega 
okraja vdati strankarski disciplini, zahtevajo 
pa od eksekutive, da ne da zavlačiti stvari, 
zagorsko delavstvo je vsak hip pripravljeno, 
da stopi v boj in vstraja v njem, dokler je 
treba, brez obzira na to, če bi se vsled tega 
tudi vse v državi porušilo. Končno je bilo 
bilo sklenjeno, pozvati sodruga Kristana, 
naj na konferenci na Dunaju v tem smislu 
zastopa zagorsko delavstvo.

V Trsta je v nedeljo, 17. t. m. ob 10. 
uri dopoldan v «Narodnem domu» zopet 
ljudski shod z dnevnim redom: Volilna 
reforma in delavstvo. Poročat pride sodrug 
Etbin Kristan.

V Nabrežini je v petek, 29. t. ra. ob 
•4. uri popoldan velik ljudski shod z 
dnevnim redom: «Delavstvo in volilna re-
forma». Poročevalec sodrug Etbin Kristan 
iz Ljubljane. Vsi nabrežinski delavci so po-
vabljeni, naj se tega shoda udeleže polno-
številno, kajti položaj je resen.

Idrija. V nedeljo, 10. t. m. ob 10. uri 
dopoldan je bil veliki dvorani hotela pri 
«Črnem orlu» jako dobro obiskan ljudski 
shod. Za predsednika je bil izvoljen sodrug 
Štravs, poročal je sodrug Anton Kristan, 
ki je pojasnil politični položaj in stanje vo-
lilne reforme v odseku, ter se je obširno 
bavil s pretečim generalnim štrajkom. Shod 
je bil zelo živahen. Idrijsko delavstvo je iz-
reklo, da je pripravljeno, stati neomajano v 
boju za ljudske pravice.

Prihodnjo nedeljo je zopet shod ob 9. 
uri dopoldan. Na dnevnem redu so: 1. Ob-
činske volitve v Idriji. 2. Volilna reforma. 
Prihodnje dni bodo tudi shodi po okolici.

Dunaj. V pondeljek, 11. t. m. zvečer 
je sklicala socialno demokratiška stranka na 
Dunaju sedem shodov, ki so bili tako obis-
kani, da se je moralo v zadnji uri na hip 
otvoriti še tri. Udeležba je bila povsod tako 
ogromna, da so bili to pravi mitingi. Raz-
položenje delavstva je bilo nenavadno ži-
vahno. Manifest strankine eksekutive, ki so 
ga delavci v nedeljo čitali, je naredil velik 
'dsk ¡n je povsod zbudil največje zado-
voljstvo. Na vseh shodih se je pokazalo, da 
'klavci nepotrpežljivo pričakujejo trenotka, 

ko dobe znamenje za boj.
, Iz govorov na teh shodih omenimo le 

^koliko stavkov, ki jih je izrekel poslanec
Adler kot poročevalec v Wimbergerjevi 

dvorani. Dr. Adler je znan kot izredno 
Previden taktičar in najživahnejši sodrugi, v

eksekutivi so včasi 
prevdaren. Zato
značilne. Dejal je 
bode to svarilo 
naju) zadostovalo 
splošna stavka 
odobravanje.) Toi 
se pripravite tudi

celo dejali, da je preveč 
njegove besede posebno 

led drugim: «Upamo, da 
ridnevna stavka na Du- 
če pa ne zadostuje, sledi 

O celi Avstriji. (Viharno
i ne pozivamo Vas le, da 
na večje žrtve: ako govo-

rimo o splošni stavki, in rečemo, da se od- 
ja“° drug'h sredstev boja, zlasti se ne 

odrekamo pravice, da ne smemo na ulico. 
Ali demonstracija, ki traja od 10. do 1. ure 
ne zadostuje. Sedaj smo pripravljeni zarezati 
globlje. Zadrževali smo Vas, dokler je bilo 
mogoče; sedaj je ura, ko Vas ne smemo 
več zadrževati.

Odobravanju ni bilo ne konca ne kraja. 
Razpoloženje delavcev pa je skoraj povsod 
tako, kakršno je_ na Dunaju. Na Češkem, na 
Gališkem, na Štajerskem so tla posebno 
vroča in prvi signal zadostuje, da se vname 
boj, o katerem si ne znajo sovražniki vo-
lilne reforme napraviti nobene slike. V tem 
boju pa tudi slovensko delavstvo ne bode 
zaostalo.

Prvo znamenje.
Z Dunaja prihaja vest, da se namera-

vajo v parlamentu iztrezniti. Načelniki klubov 
so imeli v pondeljek sejo, na kateri so skle-
nili , naj zbornica zaseda vsak dan 
izvzemši nedelje in praznike. Odsek 
za volilno reformo naj ima vsak večer 
sejo. Govorilo se je tudi o proračunskem 
provizoriju, o podržavljenju železnic, o trgo-
vinskem ugovoru s Švico — vse važne reči, 
ki pa vendar v svoji važnosti daleč zaosta-
jajo za volilno reformo. V torek je imel 
odsek zopet sejo in je končno začel s spe-
cialno debato, in sicer z Dalmacijo.

Ne maramo preiskovati, koliko je na te 
odloke vplival energičen nastop socialno - de-
mokratičnega strankarskega vodstva, koliko 
cesarjeve besede Kram aru. Znamenje je 
vsekakor dobro, ali delavci zalo vendar ne 
smejo odložiti orožja, temveč morajo biti 
pripravljeni na vse in sicer vsak trenutek. 
Odsek lahko zboruje vsak dan in še vsako 
noč posebej, pa vendar lahko zavlači re-
formo. Ne gre se sedaj za to, da odsek za-
seda, ampak da se spravi volilno reformo 
pod streho. S samimi sejami se ne bode 
preslepilo delavstva. Prvo znamenje zavla- 
čenja bodisi v odseku, v zbornici ali kjerkoli, 
bode tudi prvo znamenje boja. In tedaj ne 
bode več pardona.

Dopisi.
Idrija. Med inserati današnje številke je 

objavljena izjava nekega Mikuša, ki je tako 
značilna, da moramo dodati komentar.¿^Anton 
Mikuš je tip klerikalnega delavca. V idrijskem 
rudniku se je lani ponesrečil tako, da so mu 
odrezali nogo. Bolan je ležal v bolnišnici 
bratovske skladnice; strežaj Anton Mrevlje 
in njegova žena sta mu stregla z vso skrbjo. 
Kdor pozna A. Mrovljeta, ta ve, da je Mrevlje 
zmožen le kaj dobrega. Vsi bolniki, kateri 
so bili dosedaj še v bolnišnici bratovske 
skladnice, so se zahvalili za vso postrežbo, 
kajti boljšega strežnika bolnikov kot je sodr. 
Mrevlje, si sploh misliti ni. Dr. J. J. Štverak, 
rudniški nadzdravnik, ga je vedno kot prid-
nega in zanesljivega strežnika hvalil. Kar na-
enkrat pa se je po Idriji slišalo, da je Mikuš 
v bolnišnici stradal ter bil v vsakem oziru 
slabo postrežen. Mrevlje se je temu čudil, 
ali kmalu se je prišlo stvari do dna. Mrovlje 
je socialni demokrat, in klerikalci ga 
ne morejo videti; radi bi ga spravili iz nje-
gove službe kot strežaja v bolnišnici. Kleri-
kalec Anton Novak ga je najprvo denun- 
ciral pri direkciji, da mu je Mrovlje branil 
prvega maja na šiht. Sodruga Mrovljeta so 
takoi suspendirali od dela kot rudarja ter ga 
žeie po intervenciji sodr. A. Kristana (ki je 
kot zastopnik Unije rudarjev s sodr. dr. V. Ad-
lerjem interveniral pri poljedelskem' ministru 

na Dunaju) sprejeli zopet nazaj, dokler se ne 
pojasni cela zadeva. Pri suspendiranju je 
c. kr. nadsvetnik Bilek polagal naj večjo 
važnost na izjavo rudarja Mikuša, 
češ, Mrovlje je pač surovec, ko še po-
nesrečencu ni stregel tako, kot bi moral. 
Mrovlje je moral k sodniji ter si poiskati za-
doščenja. Tod pa je klerikalec Mikuš 
zlezel v se ter oddal izjavo, da je vse ne-
resnično, kar je on govoril. C. kr. nadsvetnik 
Bilek pa zdaj ve, kaj je verjeti klerikalcu! 
— Z denuncijantom A. Novakom, p. d. Muho 
se bo še obravnalo. Pošteni delavci imajo 
svojo sodbo že storjeno. Denuncijant ne spada 
v delavsko družbo. Eto — kaj so zmožni 
klerikalci proti socialnemu demokratu! Dobro 
je, da si to delavci zapomnijo. Klerikalci 
imajo pač za svoje geslo: vsako sredstvo je 
dobro, samo da je namen dosežen.

Domače stvari.
Ljubljanska justica je vsaj deset let 

prespala, kar pokazuje najbolj očitno, kadar 
ima soditi o delavskih zadevah. Nekoliko takih 
slučajev je bilo zadnji čas ob priliki stavke 
v Koslerjevi pivovarni, kjer se je starokopit-
nost naših javnih razmer izražala že v tem, 
da je bila pivovarna ves čas kar cernirana 
od orožnikov in redarjev, dasiravno so morale 
oblasti same priznati, da je malokdaj pri 
stavkah tak red in mir. kakor je bil ravno 
tukaj. Varnostni organi so bili v precejšni 
zadregi, kajti vse kaže, da jih menda nihče 
ni poučil, kakšno nalogo pravzaprav imajo. 
Stavka je gospodarski boj med dvema stran-
kama, med katerima ima biti oblast popol-
noma nevtralna. Podjetnik in delavci sta za 
oblasti ravnopravna faktorja in zanimanje za 
oba mora biti oblasti in njenim organom 
popolnoma enako. Ce se pa tega ne pojasni 
temeljito, se ni čuditi, da smatrajo orožniki 
in redarji svojo nalogo napačno, misleči, da 
morajo varovati interese podjetnika in delati 
ovire stavkajočim delavcem. Ljudje, ki žive 
v stalni, strogo reglementirani podrejenosti, 
se kaj lahko vžive v misel, da vlada v vsakem 
razmerju avtoriteta, katero se mora na vsak 
način ex affo podpirati, ter da je tudi pod-
jetnik taka avtoriteta. Taki organi potem mi-
slijo, da je že zločin, če stavkujoč delavec 
komu čisto mirno svetuje, naj zapusti delo. 
Tega mnenja pa vsaj sodniki ne bi smeli biti, 
in vendar se je pokazalo, da so njih juristični 
nazori še bolj oskosrčni. Okrajno sodišče je 
imelo opravka z nekaterimi slučaji prestopkov 
koalicijskega zakona, ki je pač sam po sebi 
reakcionaren, a ga nekateri sodniki še bolj 
reakcionarno tolmačijo. Kdor je priznal, da 
je koga nagovarjal, naj ne škoduje stavkujo- 
čim delavcem s tem, da v času stavke dela, 
je bil brez pardona obsojen. Med drugimi 
se je primerilo to tudi odposlancu zveze pi-
vovarniških delavcev, sodrugu P d 1 11 u iz 
Graca. Tudi on je bil tožen zaradi prestopka 
koalicijskega zakona na podlagi orožniškega 
naznanila. Tožba proti njemu je imela v za-
četku res hudo lice; dolžilo se ga je, da je 
nekemu stavkokazu nevarno žugal ne le, da 
pride v časopise, temveč da bode imelo nje-
govo ravnanje zanj kdove kako hude posle-
dice v drugem zmislu, da pride v nekake 
mistenozno «črno knjigo» in kdove kaj še. 
Pred sodnijo je pač težka obtožba zelo scvrkla. 
Pokazalo se je, da je bil dotični stavkokaz 
sam organiziran, da je dajal organizaciji po-
datke o krivicah, ki se gode delavcem, da jih 
je nagovarjal na boj in da so imeli torej 
stavkujoči delavci pravico, smatrati ga za 
svojega pristaša in biti ogorčeni, ko se je 
pokazalo, da se je podal pri stavki na stran 
podjetništva. Kot priča je dotični sam izpo-
vedal, da je sodrug Polil ž njim popolnoma 
mirno govoril in da ga njegove besede niso 
nič ustrašile; ker pa se tiče časopisja, je itak 
sam vedel, da se navadno stavkokaze objavi 
v strokovnem listu. Ali vsi dokazi in izvrstna, 
obramba zagovornika drja. Trillerja 
niso nič pomagali; sodnik ga je obsodil. Tff 



je bila nedvomna sodba proti zmislu zakona 
in je pokazala, da se morajo naši sodniki 
še mnogo učiti. Ako bi bilo njegovo vteme- 
ljevanje, da je pletenje z objavo imena v ča-
sopisu nasilno, tedaj,bi se moralo sploh zatreti 
časopise, vsaj opozicicnalne brez razlike. Ce 
se sme grajati ministrske predsednike, po-
slance, škofe, stranke i. t. d., pač ne more 
biti prestopek, ako se graja stavkokaza in ako 
se mu pove, da se bode to zgodilo. Tudi 
ministri vedo, da bodo v časopisu obsojena 
njih dejanja, ki jih opozicija smatra za ne-
pravilna ali neumestna. Kar ni nasilstvo v 
enem slučaju, ne more biti v drugem. In 
če smo pred zakonom vsi enaki, morajo tudi 

ljubljanski sodniki videti v delavcih ravnotako 
brez predsodka stranko, kakor v vsakem dru-
gem. Take sodbe pa utegnejo temeljito oma-
jati vero v besede, da je iustitia regnorum 
fundamentum.

Svetemu Antonu Padovanskemu se ne-
koč na zemlji menda tudi ni sanjalo, kakšen 
patron postane v dvajsetjem stoletju. Skoraj 
bode sploh nevarno, postati svetnik, kajti 
služb, ki jih nalagajo naši tercijani takim ne- 
besnikom, ne bi nihče živ sprejemal. Tak 
svetnik se pa kar nič ne more braniti. Ime-
nujejo ga za svojega patrona in revež mora 
molčati pa patronirati. Koliko opravka ima 
s tako službo, tega ne vemo; gotovo je le, 
da ne dobi vinarja odškodnine za svoj trud, 
ki vendar ne more biti majhen. Svetega An-
tona Padovanskega je n. pr. ljubljansko krš- 
čansko-socialno konsumno društvo izbralo za 
svojega patrona. Ubogi svetnik mora torej 
poznati trgovino in še v nebesih nima miru 
pred računi, terjatvami, kupčijskimi knjigami 
in podobnimi, gotovo nesvetimi rečmi. Da 
gredo zato krščansko-socialni konsumarji na 
njegov god na Rožnik in potem na Conžkov 
vrt, moia biti zanj le majhna tolažba; saj 
se sam vendar ne more udeležiti tistih ve-
selih reči. Čudno le, da se vernim ljudem 
take komedije ne zde profanacija vere. Kon-
sumno društvo je za moko, riž, nogavice, rute, 
slanino in za podobne reči; kaj ima to opra-
viti s svetnikom, kaj svetnik s tem? Ali naj 
jim sv. Anton služi za — agenta?

Socialni pregled.
Zidarji, pozor! v Oseku na Hrvatskem 

so zidarski delavci stopili v stavko, ker pod-
jetniki niso hoteli ugoditi njihovim povsem 
opravičenim zahtevam. Sedaj podjetniški 
agenti lové stavkokazov po Kranjskem, Šta-
jerskem, Primorskem in drugod ter obetajo 
delavcem mastne plače, ne povedo pa, daje 
tam stavka. Eden teh agentov, imenom Gos- 

taldo. je posebno predrzen ter zavaja delavce 
z lažmi in jim obeta vse mogoče in nemo-
goče stvari, ki pa se seveda potem ne vres- 
ničijo. Ker so na Hrvatskem oblasti zelo bru-
talne, je delavcem, ki se dado speljati na led. 
da sprejmo delo, povratek zelo otežkočen. 
Pozor tedaj pred takimi agenti, in noben za-
veden zidarski delavec naj ne išče dela v 
Oseku in bližini.

Strokovni pregled.
Zveza kovinarskih delavcev sklicuje 

svoj osmi redni občni zbor, ki bode od 16. 
do 20. septembra t. 1. na Dunaju. Za dnevni 
red predlaga zvezno predstojništvo: 1. Po-
ročilo predstojništva. 2. Poročilo kontrole. 
3. Poročilo razsodišča. 4. Organizacija. 5. Iz- 
premena pravil. 6. Taktika pri stavkah in 
plačilnih gibanjih. 7. Volitve. 8. Koalicijsko 
pravo. 9. Eventualnosti. Glede zastopstva 
posameznih krajevnih skupin na zveznem 
zboru določajo pravila, da ima po dvesto 
udov pravico na enega delegata. Ker imajo 
nekatere skupine manj kakor 200, nekatere 
tudi manj kakor sto udov, bodo ustanovljeni 
volilni oddelki na ta način, da bode po več 
manjših podružnic združenih za volitev. V 
podružnicah, ki imajo več kakor 200 udov, 
se ustanovi za ostanek, ako ne šteje manj 
kakor 100 udov, drug volilni oddeli k. Ako 
je treba za popolen oddelek združiti več 
krajevnih skupin, pa so preveč oddaljene 
druga od druge, dovoli predstojništvo izje-
moma lahko, da se sestavi manjši oddelek, 
toda ne izpod 100 udov. Volilne oddelke 
določi zvezno predstojništvo ter naznani 
razdelitev pismeno krajevnim skupinam. 
Zvezna društva imajo za vsakih 100 udov 
en glas; pravico na enega delegata imajo 
tudi društva, ki štejejo manj kakor 200 
udov. Predloge za zvezni zbor je treba vpo- 
slati čim prej, najkasneje pa osem tednov 
pred občnim zborom naravnost zveznemu 
predstojništvu, da se jih lahko pravočasno 
objavi v zveznem glasilu. Naznanila in pred-
logi predstojništva bodo posameznim organi-
zacijam pravočasno vposlana na posve-
tovanje.

Brzojavi.
Dunaj, 13. junija. Odsek za volilno re-

formo je končal delo za Dalmacijo, Solno- 
graško, Gornjo in Nižjo Avstrijo. Prihodnja 
seja v petek. Videti je, kakor bi hotel odsek 
pridneje delati. Nevarnost za volilno reformo 
zato vendar ni izginila. Največja paznost je 
potrebna.

Dunaj, 14. junija. Skupni izvrševalni 
odbor socialne demokracije je imel sinoči 
sejo, ki je trajala do polnoči.

Danes je bila konferenca, katere so se 
udeležili delegatje iz cele države. Debata c 
položaju je bila temeljita in je trajala celi 
dan. 'Zastopniki iz raznih krajev so podali 
svoja poročila. Konferenca je sklenila sledeče 
resolucijo:

Konferenca izreka svoje soglasje z mani-
festom, ki ga je izdala skupna eksekutiva dne 
10. t. m., toraj svoje soglasje z neposredne 
napovedjo splošne stavke, odnosno eventualne 
predidočega tridnevnega ustavljenja dela na 
Dunaju.

Konferenca poziva organizirane delavce 
vseh strok po celi državi, naj brezodvlačne 
izvrše zadnje priprave za splošno stavko v 
kolikor mogoče večjem obsegu.

Pooblaščenje za potrebne naredbe za 
splošno stavko in čim postane potrebno za 
znamenje za začetek se daje posebnemu cent-
ralnemu odboru na Dunaju, obstoječemu iz 
zastopnikov strankinega vodstva, strokovne- 
komisije in parlamentarne zveze.

Vodstvo v vsaki deželi bode v rokah 
enako sestavljenega deželnega odbora, ki se-
stavi neposredno v dotiko z lokalnimi odbori.

Konferenca nalaga centralnemu odbora 
vso odgovornost za to, da ne bode zamujen 
pravi trenutek in da bode splošna stavka 
kljub vsem ž njo združenim žrtvam prokla- 
mirana, čim bi se pokazalo kakšno izvršenje 
zakona resno v nevarnost spravljeno zadrže-
vanje.

Ostali zaključki so zaupni. Potrebna ob-
vestila dobe zaupniki cirkularno.

Dunajski strokovni zaupniki imajo jutri’ 
zvečer plenarno sejo. V nedeljo je na Du-
naju velik shod na rotovžu.

Izjava.
Nižje podpisani Anton Mikuš, vpokojeni rudar in 

posestnik v Idriji hiš. št. 429, izjavlja, da obžaluje vse, 
kar je govoril glede postrežbe od strani strežaja Antona 
Mrovljeta, kakor v bolnišnici bratovske skladnice, take 
na poti v deželno bolnišnico v Ljubljano, kajti vse je 
hilo neresnično.

Obžaluje iskreno, da je s tem svojini nepre-
mišljenim govorjenjem žalil na časti strežaja v bol-
nišnici bratovske skladnice Antona Mrovljeta ter mu 
tako direktno gmotno škodoval. To mojo izjavo naj 
priobči Anton Mrovlje na moje stroške v prihodnji 
številki «Naprej a» in «Rdečega Prapora», da s tem v 
javnosti dobi zadoščenje za moje žaljenje.

V Idriji, dne 9. junija 1906.

kr. Anton Mikuš.
Podpisal F. Prelovec 1. r.

BALKAN
Nova zgradba — 70 elegantnih sob. — Lift. — Električna

Kavarna in restavracija.
razsvetljava. — Kopelji. — Cene zmerne. Počkaj £ 3(©gL

Izdajatelj in odgovorni urednik Josip Berdajs.
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Kavarna 

,,Clr)ier)e 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in 
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

{(

so-

slo-

Prva kooperativistično ure-
jena

ir gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in <La- 

voratore».

$** 
t*
t

Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2’72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 25. V Ljubljani, dne 22. junija 1906. Leto IX.
NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:

Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana, 
Frančiškanske ulice štev. 8/1.

Pred odločitvijo.
Za delavstvo vseh narodov v Avstriji se 

približuje odločilna ura. Odkar se je prole-
tariat v tej državi zdramil ter vstopil v boj 
za svoje pravice in za svojo bodočnost, se je 
zgodilo marsikaj, kar je bilo pomenljivo za 
njegovo življenje; pretrpel je težke čase, opa-
zoval je marsikatero izpremembo, ali tako 
važne ure še ni bilo tekom vseh teb deset-
letij, kakor je sedanja, ko se ima odločiti. 
kakšen bode temelj političnega življenja av-
strijskih narodov v dogledni prihodnosti. Go-
tovo ima prebivalstvo v tej državi tudi v 
sedanjem času različne skrbi in težke skrbi. 
Marsikatero vprašanje stoji na dnevnem redu 
javnega življenja. Kaotične so razmere v tem 
konglomeratu različnih narodov; stotera na-
cionalna, gospodarska, kulturna in druga na-
sprotja se križajo, tako da je politika v Av-
striji labirint, kakršnega pač ni nikjer na svetu. 
Ali ravno zato je v tem trenotku samo eno 
vprašanje važno, namreč tako važno, da za-
ostajajo za njim vsa druga vprašanja.

Volilna reforma!
Vse drugo lahko se počaka. Volilno re-

formo je treba rešiti na vsak način. Vse drugo

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Ko pa je šel spat, se je čutil vendar 
zopet strašno osamljenega. Zajec za črevlje 

bil pripravljen, copate niso bile na pra-
vem mestu in v spominu na nekdanjo lju- 
Jeznjivo nego se mu je srce omehčalo. „Ne, 
7 peklu naj se zaradi mene ne peče, res 
riamat ad dominum; jaz imam zopet vse, 
kar mi je vzela, škoda je torej povrnjena 
in njena duša rešena. Seveda, ako bi bili 
dobili sorodniki ta denar, bi bila prokleta 
na večne čase. O, gospod, odpusti ji, kakor 
i* odpuščam jaz, ko sem dobil zopet svoj 
denar." S to blaženo mislijo je župnik za- 
3Pal- Morda odpusti tudi njemu ljubi Bog, 

mora počakati, ker se brez volilne reforme 
ne more rešiti nobenega druzega vprašanja. 
Vsaka ureditev perečih zadev, tudi če se jo 
kakorsibodi izvrši, je samo nominelna in samo 
provizorična in pomeni samo izgubljanje časa, 
dokler ni rešena volilna reforma, kajti novi 
volilni red je temelj, ki bode šele mogoče, 
zidati na njem; kar se zgodi poprej, visi v 
zraku in se lahko po novih volitvah popol-
noma podere.

Ali izpoznanje o absolutni potrebi volilne 
reforme še ni prodrlo v najzadnje kote tistih 
krajev, kamor bi moralo dospeti. Državni 
zbor, ki je poklican, da izvrši zgodovinsko 
delo, ne razume svoje znamenite naloge; šte-
vilo sovražnikov volilne preosnove je še vedno 
večje, kakor število njenih prijateljev in če-
ravno so se razmere v državnozborskem od-
seku za volilno reformo nekoliko izboljšale, 
je zaupanje vendar popolnoma neumestno, 
kajti iz prepričanja ne dela odsek. 
Die wähle Liebe ist das nicht. Gospodje v 
odseku lahko pripovedujejo kolikor hočejo, 
kako so zavzeti za volilno reformo; samim 
besedam se ne more več verjeti, ker dejanja 
pokazujejo več kakor pol leta ravno nasprotno. 
Pu tudi če se barantači v odseku sporaz-
umejo, še ni dosežen cilj. V parlamentu je 
sicer navada — in v avstrijskem bolj kakor 
kje drugod — da plenum potrdi, kar je sklenil 
odsek. Toda pri stvari, proti kateri se je to-
liko spletkarilo, kakor proti volilni preosnovi, 
je treba gospodom neprenehoma gledati na 
prste. Kadar bode zakon o novem volilnem 
redu razglašen v državnem uradnem listu, 
bodemo verjeli, da je stvar v redu ; prej pa 
ne more izginiti nezaupanje.

da je danes ob samem štetju in računanju 
pozabil na večerno molitev in na komplet. 
Le ponoči, ko se je zbudil enkrat, se je 
kesal, da je v naglici daroval Miciki tako 
lep tolar. In okno je bilo tudi še odprto. 
Ej, mrtve kuharice je vendar manjkalo; ona 
ne bi bila nikoli prezrla kaj takega. Zunaj 
je zapihal veter, pa je prinašal neprijeten 
duh v sobo, smrad je prihajaj od sežgane 
slame iz kuharičine postelje. Župnik je po-
tegnil pernico črez ušesa in sanjalo se mu 
je o polnih stotisoč forintih.

To so bile tekom nekaterih tednov lepe 
sanje, ne le po noči, temveč tudi ob belem 
dnevu. Ali svet je hudoben, odkar se na-
haja v znamenju liberalizma, pa dela na 
njem toliko svobodomiselnih advokatov za 
hudiča.

Nekega lepega dne je dobil gospod 
župnik od takega odvetnika pismo v zadevi 
zapuščine po rajni kuharici. Gotovo je bil 
s hudičem z zvezi. Kaj takega! Račun naj

Delavstvo mora biti pripravljeno n a 
vse. Približuje se namreč Ura, katere se ne 
sme zamuditi. Ako ne pride volilna reforma 
v kratkem pod streho, bi se lahko zgodilo, 
da bi bilo sploh prepozno. A za nas veljajo 
besede, ki jih je izrekel tudi cesar v svojem 
razgovoru s poslancem K r a m a r o m : Po 
dosedanjem volilnem redu se ne sme več 
voliti. Za nove volitve je potreben nov vo-
lilni red. Cim manj je upanja, da ga izdela 
parlament, tem večja mora biti moč, s katero 
poseže delavstvo vmes.

Konferenca socialno-demokratične stranke 
na Dunaju je sklenila resolucijo, ki smo jo 
objavili v zadnji številki našega lista. Resno 
je njeno besedilo, kakor je resen položaj in 
kakor je resno mišljenje delavstva po celi 
državi. Ravno tako resno pa bode tudi de-
janje, ako bode potrebno.

Gospodje v odseku se bridko pritožujejo 
nad socialno-demokratičnim terorizmom; ali 
te solze ne ganejo nobenega srca, ker se jim 
predobro pozna, da so hinavske. Volilna re-
forma je naloga tega državnega zbora in 
če je sam ne zna izvršiti, se mu mora po-
magati. Prigovarjalo se je gospodi že dosti. 
Dokazov imajo dovolj, da zahteva prebival-
stvo nov volilni red. Ako pa sami ne store, 
kar ljudstvo zahteva, tedaj ne gre drugače, 
kakor da se ljudstvo samo poloti dela. A 
delavstvo nima kdove koliko sredstev. Kar 
jih je bilo blažjih, jih je že porabilo; govo-
rilo se je na shodih, pisalo se je po časopi-
sih, peticioniralo se je in demonstriralo. Ka-
dar pa taka sredstva ne zadostujejo, je treba 
poseči po ostrejših in delavstvo nima več 
druzega orožja, nego politično stavko. Kakor 

bi podal, račun o svojem poštenem premo-
ženju . . . Kaj pa je to takemu brezbož-
nemu odvetniku mar?

Hudič seveda ni imel ničesar opraviti 
s tem, ali s kuharičinim denarjem se je zgo-
dilo ravno tako, kakor nekoč s spovedno 
tajnostjo. Tudi Micika ni mogla držati jezika 
za zobmi, nego je pokazala svoj lepi pruski 
tolar, ki je bil zanjo cel zaklad, prijateljici. 
Kajpada ji je morala, čisto zaupno, pove-
dati, kako je prišla do krasnega Srebrnjaka. 
In tako so šle s srebrom napolnjene noga-
vice, seveda le čisto zaupno, od ust do ust, 
ter so končno v dosti kratkem času dosegle 
tudi ušesa kuharičinih sorodnikov. S srebrom 
polne nogavice, pa še take od župnijske 
huharice, so pa za advokata posebna reč.

Posledica je bila za odvetnika mastna 
pravda. Gospod župnik vendar ni mogel 
dopustiti, da bi ga ogoljufali taki ljudje za 
njegovo najsvetejše imetje in če je še kje 
kaka pravica, mora zmagati v tem procesu.



se ni ustrašilo nobenega druzega sredstva, 
dasiravno je vsak boj zahteval težke žrtve, 
se tudi zadnjega ne ustraši.

Čas hili in kmalu pride morda ura, ko 
bode treba nastopiti brez pomisleka. Bodite 
pripravljeni, da ne iznenadi odločilna ura 
nikogar!

Volilna reforma in delavstvo.
Dunaj, 18. junija. (Dopis.) Dunajsko de-

lavstvo je priredilo včeraj impozantno mani-
festacijo za splošno in enako volilno pravico, 
s katero je potrdilo, da popolnoma odobrava 
sklepe socialno-demokratičnega strankinega 
vodstva in zadnje konference. V rotovški 
«Volkshalle» se je vršil shod, kakršnega tudi 
Dunaj še ni videl. V ogromni dvorani je bilo 
prostora le za majhen del udeležencev, velika 
večina pa je morala ostati na trgu pred ro-
tovžem in v sosednih ulicah. Ljudje, ki ne 
pripadajo stanki, cenijo število udeležencev 
na 50 do 60 tisoč. Ker so bile po vseh okra-
jih procesije, so izdali prireditelji shoda pa-
rolo, naj sodrugi iz posameznih okrajev ne 
pridejo v skupinah, da se ne izležejo kon-
flikti s procesijami; vsled tega so prihajali 
udeleženci posamezno ali pa v prav malih 
gručah. Dasiravno je bil naznanjen začetek 
shoda za 9. uro dopoldan, so stali vendar že 
ob 8. reditelji z zastavami pred rotovžem in 
table z napisi so pokazovale prostor za vsak 
posamezni kraj. Kmalu se je pokazalo, da je 
bila ta ureditev zelo potrebna. Kajti davno 
pred deveto uro je bilo v dvorani in na trgu 
že vse natlačeno ljudstva. Tako se je iz na-
meravanega shoda izlegel velikanski miting, 
ki se je raztezal po celi okolici rotovža in 
govoriti je bilo treba ne le v dvorani, tem-
več tudi na raznih mestih pod milim nebom.

Shod je otvoril občinski svetovalec so- 
drug V i n ar s k y s kratkim nagovorom, 
poudarjaje, da je delavstvo dunajsko s svojo 
ogromno udeležbo pokazalo, da je pripravljeno 
na vse. Že pri Vinarskyjevih besedah so do-
neli od vseh strani strastni klici «general- 
štrajk». Potem je bil izvoljen občinski sveto-
valec R e u m a n n za predsednika, ki je 
predstavil shodu starega K r o n a w e t t r a , 
enega prvih bojevnikov za splošno in enako 
volilno pravico v Avstriji. Zborovalci so ga 
glasno pozdravljali.

Prvo besedo je imel poslanec sodrug 
S c h u h m e i r , ki je dejal med drugimi: 
«Konferenca iz cele države je pokazala, da 
je delavstvo vseh avstrijskih narodov priprav-
ljeno na splošno stavko. Že danes dajemo 
drju. Adlerju, ki je član odseka za vo-
lilno reformo, pooblastilo, da reče gospodom,

Ali vendar ni nič pomagalo. Liberalizem je 
požrl, že celo pravico z dlako vred.

Niti to ni pomagalo, da je z britko ža-
lostjo v srcu vzel težki kuharičin zaklad iz 
svoje skrinje, pa ga položil v cerkveno bla-
gajno, hoteč tedaj voditi pravdo v imenu 
preganjane in teptane uboge cerkve. Na 
koncu se je moral on, ki je znal vedno le 
seštevati, naučiti tudi odbijanja in od svojih 
stotisoč je moral iti še dalje nazaj, kakor 
je že bil, preden je doživel to nesrečno 
pravdo.

Ali sedaj je bilo treba, da se povrne 
zopet pravica v deželo. Zato je bilo potrebno, 
da doseže preganjana duhovščina zopet 
staro moč, ki mu jo je prokleta svobodo-
miselnost že skoraj izpulila iz posvečenih 
rok, da mora zasužnjena cerkev zopet objeti 
vse ljudi s svojimi zveličevalnimi rokami. 
Zato so ga sedaj po končanih pridigah vselej 
bolele roke, ker je tako tolkel po prižnici; 
pobožne poslušalce pa so bolela ušesa in 
tisti, ki so prihajali, da bi slišali besedo 
božjo, so začeli polagoma izostajati, kar je

ki sede tam: »Sedaj Vam pokažem jaz, kaj 
znam.« Nič druzega ni treba, kakor da stopi 
k oknu in nam da znamenje, in začela bode 
stavka, kakršne še ni videla Avstrija.»

Poslanec dr. S e i t z je naglašal, da vlada 
nima potrebne moči, da bi stopila sovražni- 
rom volilne reforme na kurje oči.

Kolosalen vtisk je naredil govor poslanca 
Daszynskega. Med drugimi je dejal: 
«Take shode, kakršen je današnji, se prireja 
po celi državi, celo v Galiciji, kjer jih prire-
jajo ubogi rusinski kmetje. V Novem Sovči 
je bilo na shodu 25.000, v malih Kopečincih 
celo 30.000 ljudi. Ako je resnica, da je treba 
priboriti vsak napredek na ulici, bodi tako. 
(Klici: Rusija!) Kdo pa so tisti, ki se 
nam postavljajo na pot? (Klici: Roparji! 
Lopovi!) Ne recite «roparji», recite — Per- 
gelt. Ne recite «sleparji»; recite Baernreiter; 
ne recite «tatovi»; recite Malik in Stein. Mi 
jih ne psujemo; samo imenujemo jih. Kajti 
kakor Harodeževo, bode nekoč njih ime po-
menilo sramoto. (Klici: Judež!) Ako bi pos-
kusili, voliti še enkrat po sedanjem volilnem 
redu, ne bi ostal tak parlament niti pet mi-
nut skupaj. Moralična pravica je tudi moč-
nejša, kakor oborožena sila. In če mo-
rajo za svako ceno padati žrt-
ve, tedaj obljubujemo, dane 
bodo padale samo v naših vr-
stah. Tem besedam je sledil viharen aplavz, 
ki se skoraj ni hotel pvleči. Potem so govo-
rili dr. E 11 e n b o g e n , dr. Kronen-
wetter in dr. A d 1 e r ; poslednji je pred-
lagal sledečo resolucijo, ki je bila soglasno 
sprejeta:

«Današnji shod, ki se ga udeležuje mnogo-
krat desettisoč delavcev izjavlja: Delavno 
ljudstvo vseh narodov, na milione državlja-
nov, pričakuje z naraščajočo nepotrpežljivostjo, 
da postane splošna, enaka in direktna volilna 
pravica končno zakon. Delavno ljudstvo opa-
zuje z naraščajočo nepotrpežljivostjo, da ovira 
mala, a brezvestna klika privilegirancev par-
lament in odsek za volilno reformo, da bi dal 
ljudstvu končno njegovo pravico in izvršil vo-
lilno reformo. Dunajsko delavno ljudstvo iz-
javlja, da ne bode mirno gledalo, kako se 
zavlači volilno reformo, temveč bode nasto-
pilo proti temu zločinu zoper ljudstva in 
državo z vsemi sredstvi i n b r e z 
obzira na vse žrtve; prvi korak v 
tem boju pa bode tridnevna sploš-
na stavka na Dunaju.»

Mnogo govornikov je govorilo pred ro-
tovžem. Po shodu so odkorakali udeleženci 
v vrstah v svoje okraje. Ko je trajal shod, 
ni bilo nikjer videli policije. Red so vzdrže-
vali delavski reditelji sami. Po shodu je bil 
samo pred parlamentom močan kordon po- 

še bolj povečalo župnikovo jezo. Če so 
bile njegove pridige že prej zelo slane, so 
bile po tistem nesrečnem procesu naravnost 
poprane.

Seveda je bilo tudi v Gospojni dosti 
ljudi, ki so bili sami dosti bistri, da so lahko 
razločevali politiko in vero, pa zato niso 
prav verjeli političnemu evangeliju svojega 
župnika. Večina pa je bila vendar v slepem 
zaupanju na strani božjega namestnika. Mej 
temi zaupnikovimi prijatelji je bil tudi gospod 
mlinarski mojster Gros, seveda ne iz pre-
pričanja, temveč iz modrosti, ker je hotel 
s pomočjo klerikalne večine ostati župan. 
Razven tega pa ni mogel biti na strani li-
beralnega učitelja, ker je dobil njegov sin 
prosto mesto od škofa.

Lepa tiha dolina je bila tako mnogo 
let pozorišče strankarskega boja, ki so ga 
vodili trdoglavi kmetje bolj temeljito in so-
vražno, nego politični nasprotniki v mestih. 
V krčmi se navadno ni nič govorilo o tež-
kih volih in dobrih konjih, temveč pri pivu 
so razmotrivali kmetje to, o čemur je pri-

licije, a tudi tu je ostalo vse mirno. Pač pa 
je bilo po celem mestu slišati delavsko pesem 
in socialistično koračnico.

„Slovenskega Naroda“ zadnji apel.
Dolgo časa smo pustili naše liberalce pri 

miru. Ali bil bi neodpuščen politični greh, 
ako ne bi vendar pokazali, kako velika je še 
vedno hinavščina te stranke, ki izza zadnjega 
občnega zbora neprenehoma trdi, da se hoče 
demokratizirati in da se bojuje za splošno in 
enako volilno pravico, v resnici pa ruje proti 
vsakemu izboljšanju volilnega reda ravno tako 
jezuitično, kakor Franko Steinova vsenemška 
tolpa. Povedati je treba, da so slovenski li-
beralci sovražniki volilne reforme in vse, kar 
so v zadnjem času govorili in pisali o svoji 
ljubezni do splošne in enake volilne pravice, 
je bila hinavščina. Videli so, da je taka po-
litika nevarna za obstanek njih stranke in 
zato so zagodli na novi struni. V resnici pa 
so ostali, kar so bili.

Dokaz za to je «Slovenskega Naroda» 
članek «Zadnji apel» v 134. številki. «Kdor 
od Slovencev — pravi »Narod« — bo v da-
nih razmerah glasoval za vlado (čitaj: Za 
volilno reformo!), ta je izdal življenske inte-
rese svojega naroda.» Na to je treba odgo-
voriti jasno in brez ovinkov: «Kdor od slo-
venskih poslancev bode glasoval pri odločilnem 
glasovanju proti volilni reformi, je sovražnik 
delavstva, sovražnik slovenskega naroda in 
stori greh, katerega se mu ne more odpustiti 
nikoli.»

Že večkrat smo povedali, da imajo slo-
venski poslanci popolnoma prav, ako izkušajo 
pridobiti kaj več slovenskih mandatov na Šta-
jerskem in na Koroškem, nego jih imajo Slo-
venci po vladnem načrtu. To se razume samo 
po sebi. Tudi za nas bi bilo to koristno, 
kajti več mandatov pomeni manjše volilne 
okraje in čim manjši so okraji, tem preje 
imajo tudi delavci upanje, da pridejo do svo-
jega zastopstva. Vse, kar se stori v tem ozira, 
je torej opravičeno. Absolutno nedopustno 
pa bi bilo, preprečiti volilno reformo sploh, 
ako se ne bi doseglo vsega, kar Slovenci 
zahtevajo.

«Narod» pravi, da so se shodi na Ko-
roškem in Štajerskem izrekli, da raje nobene 
volilne pravice, nego tako, ^kakršno je pred-
ložila vlada. Vsi shodi se pač niso izrekli v 
tem smislu; tisti pa, ki so se, so storili ve-
liko neumnost, za katero je edina olajševalna 
okolnost ta, da niso vedeli, kaj delajo.

Volilna reforma, ki jo je predložila vlada, 
je nedvomno zelo pomanjkljiva. Nihče ne 
čuti tega tako, kakor socialni demokratje. 

digal gospod župnik in cesto je pomagala 
trda pest, da se je vlilo v neverujoče glave 
pravi nauk.

Seveda je gospod župnik sam preprečil, 
da ni dobil njegov politični evangelij več 
pristašev. Izza tiste nesrečne pravde, ki je 
naredila tako veliko luknjo v njegovo bla-
gajno, je mislil le na to, kako bi dopolnil 
zopet svojih stotisoč. To pa je bilo mogoče 
le tako, da se zniža izdatke do skrajnosti. 
Ali pri tem zistemu varčnosti niso ostajali 
posli dlje kakor največ leto dni; kuharica 
za kuharico je odhajala, samo kaplani so 
morali ostajati. Takemu kaplanu se pač ne 
godi tako dobro, kakor kmečkemu hlapcu; 
v imenu svete pokorščine mora ostati in niti 
zaradi lakote se ne sme pritožiti, ker bi se 
drugače pokvaril celo bodočnost kot neza-
dovoljnež.

Ali gospod župnik je moral tudi po-
večati svoje dohodke. Štolnino za pogrebe 
se je prav praktično zaokrožilo navzgor. 
Bogati kmetje so morali plačevati, da se jim 
je delala tema pred očmi, čeravno sicer niso



priloga „Rdečemu praporu“ žf. 25.
Brez pretiravanja se lahko pravi, da je imela 
vlada pri svojem delu največjo skrb s tem, 
kako sestaviti volilne okraje, da ne dosežejo 
socialni demokratje tistega zastopstva, ki jim 
„re po njih številu. Ravno tako je določba 
enoletnega nepretrganega bivanja v volilnem 
okraju naperjena naravnost proti socialnim 
demokratom. In še marsikatera druga točka 
nam daje dosti povoda za opravičene pri-
tožbe. . .

Toda socialni demokratje so pripravljeni, 
pretrpeti marsikatero škodo, ako se doseže 
volilno reformo brez tistih ogromnih žrtev, ki 
jih zahteva skrajni boj delavstva. Ako izvrši 
parlament volilno preosnovo, tedaj jo sprejme 
delavstvo tako, kakor jo izdelajo stranke v 
mejsebojnem sporazumu, ker ima za to pre- 
tehtne razloge. Vsi razlogi delavstva pa ve- 
Ijaljo še v večji meri za slovenski narod, ki 
bi manifestiral nezaslišano politično nedo- 
spelost, ako bi se uprl reformi.

Zavijanja «Slovenskega Naroda» imajo 
edini namen, zatemniti nivstvo reforme in 
faktični položaj. Za slovenski narod pomeni 
volilna preosnova, tudi če nam ne bi dala 
niti enega mandata več, nego po vladnem 
načrtu, ogromen napredek. Nikakor se ne 
da utajiti, da priznava reforma načelo sploš- 
nosti in enakosti. Liberalci so pač toliko 
stari političarji, da bi lahko razumeli, kaj po-
meni zmaga načela, tudi če ne pride 
takoj v svoji absolutnosti do veljave. Dokler 
imamo kurialni volilni red, ni za izboljšanje 
političnih razmer nobenega pozitivnega te 
melja. Ako bi ostal sedanji zistem, bi Slo-
venci še sto let lahko čakali, preden bi do-
segli le še kak mandat in vprašanje je, ali 
ne bi slovenski narod sploh izginil prej, nego 
bi se v Avstriji uveljavilo splošno in enako 
volilno pravico. Kadar pa zmaga načelo, je 
vsak napredek že vsled tega olajšan, ki r je 
predmet prihodnjega boja le še formalen, ne 
pa principielen. Število mandatov, ki ga pri-
znava načrt vlade Slovencem, je vsekakor 
spoštovanja vreden in reči se mora, da se 
Slovenci v tem oziru sploh nimajo veliko pri-
toževati. Kaj naj pravijo šele Rusini, ki so 
napram Poljakom res iako prikrajšani, kakor 
noben drugi narod?

Tarnanje o štajerskih in koroških Slo-
vencih je v nacionalni stranki zelo neumestno. 
Naši liberalci smatrajo vendar v Slovencih 
narodno enoto. Ge ni vsa narodnjaška ne-
odvisnost samo za bankete in komerze, tedaj 
morajo biti štajerski in koroški Slovenci za-
stopani, ako sedi v parlamentu le en sloven-
ski poslanec, kajti njegova dolžnost je pač, 
da ne skrbi le za kakšnega ljubljenčka v svo-
jem volilnem okraju, temveč za narodne in-
terese vseh Slovencev. In slovenskih poslan- 

plakali, ako je umrl zakotnik. Hlapci so 
morali po cel teden delati zastonj, ako jim 
je župnik v eni minuti blagoslovil malega 
otroka.

Vendar si je pridobil gospod župnik 
zopet velike zasluge za občino, ko je bilo 
treba zidati novo šolsko poslopje. Moderna 
šola je bila v njegovih očeh velik sovraž-
nik, ki se približuje cerkvi in liberalne starše 
je smatral za svoje rojstne osebne sovraž-
nike. Nikakor torej ni mogel dovoliti, da bi 
se zidalo večjo šolo in da bi se odprlo nov 
razred, kajti za tretji razred bi moral priti 
tudi tretji učitelj v vas. Čemu naj bi mu 
bil tak svobodomislec, ko je imel že z dvema 
učiteljima dovolj? Glavni vzrok njegovega od-
pora proti stavbi nove šole pa je bil ta, da 
bi bil moral kot veleposestnik in kot naj-
večji davkoplačevalec v občini tudi sam kaj 
plačati za šolo, ne da bi imel kaj otrok, ki 
bi jih pošiljal tja.

Doslej so bili vendar tako srečni časi! 
Občina ni imela nič izdatkov za šolo. Staro 
solsko poslopje je propadalo. Čemu bi se iz- 

cev bode toliko, da bodo pač lahko, storili 
tudi kaj za Štajerce in za Korošce.

Z narodnega stališča — saj o socialnih 
razmerah itak ni govoriti z našimi liberalci 
—- je največji pomen volilne reforme ta, da 
bodo imeli Slovani v novem parlamentu ve- 
cino, dočim so bili doslej vedno v manjšini. 
Da slovanska večina po vladnem načrtu ni 
taka, kakor bi odgovarjalo razmerju prebi-
valstva, je res. Zato se pa vendar ne sme 
utajiti dejstvo, da ostanejo Slovani brez re-
forme sploh v manjšini.

Kako pa naj bi Slovani dosegli tako ve-
čino, kakor jo zahtevajo? S tem vprašanjem 
se «Slovenski Narod» še nikoli ni pečal in 
ravno to bi bilo važno. Volilne reforme ne 
izvrši vlada, temveč izvesti jo mora parla-
ment. Od vlade se je lahko zahtevalo, da 
predloži parlamentu načrt in da nastopi zanj 
z vsem svojim vplivom. Delo pa se mora 
zahtevati od parlamenta. In v tem parla-
mentu imajo doslej Nemci večino. Brez njih 
se ne more izvršiti nobene volilne reforme. 
Kdor hoče torej, da se sploh izvede volilno 
reformo, mora računati z Nemci in logično 
je, da ne more biti preosnova nič druzega, 
kakor kompromis.

Bilo bi zelo lepo, ako bi Nemci izpoznali 
in priznali, da gre Slovanov več mandatov, 
nego jih določa vladni načrt. Političar pa 
mora vedeti, da odloča v političnem življenju 
politična moč, ne pa idealizem. Krivično je, 
da zahtevajo Nemci več mandatov, kakor bi 
jih mogli terjati po svojem številu; toda kri-
vično goralidol — razumljivo je in treba je 
gledati, kako se pobotati ž njimi. Politične 
moči imajo Nemci danes več, nego Slovani, 
pa je zato tudi rabijo. A volilna reforma 
hoče izpremeniti to razmerje; povečati hoče 
politično moč Slovanom in zmanjšati nemško 
moč. «Slovenski Narod» pa ima 
toliko predrznosti, da zahte-
va od slovenskih poslancev, 
naj glasujejo proti temu iz-
boljšanju in naj ohranijo nem-
ško večino! «Slovenski Narod» prote-
stira proti povečanju slovenske politične moči, 
ki bi šele dala Slovencem sredstva za bodoči 
napredek! In to se upa zahtevati v imenu 
narodnosti!

Tudi slovenski delavci apelirajo zadnji-
krat. Slovenskim poslancem pravijo, da je 
njih kategorična dolžnost, omogočiti volilno 
reformo in kdor bi jo preprečil, naj se pri-
pravi, da bode za to odgovoren delavstvu.

Nam ne meče reforma mandatov v na-
ročje. Za nikogar ni tako krivična, kakor za 
nas. Ali v politiki je treba vedeti, s kakšnimi 
močmi se lahko razpolaga. Delavstvo je imelo 
toliko moči, da je spravilo volilno reformo 

dalo le en novčič zanje, ko bode treba zidati 
novo. Novega pa ne bode treba, ker je ob-
čina zadovoljna s starim.

Naj je tudi prihajal nalog za nalogom 
od oblasti, gospod župnik je znal vselej 
pomagati županu z dobrim svetom, kako 
klerikalni občinski zastop lahko pokaže osle 
liberalni oblasti. V tem boju proti šoli je 
imel župnik skoro celo občino za seboj, ne 
le svoje strankarske pristaše, temveč tudi 
svobodomiselne kmete; kajti kadar se gre 
za denar, se tudi najhitrejši napredek hipoma 
ustavi.

Enkrat bi se bilo pač malodane zgo-
dilo, da bi bil sam delal propagando za 
novo šolo, ko je v svoji gorečnosti dej.ai, 
da ne ostane niti en dan župnik v Gospojni, 
ako bodo zidali novo šolo, temveč odide v 
kakšno župnijo, kjer vladajo še katoliške 
šolske razmere. Za novega župnika, ki ne 
bi prekoračeval štolnine tako, kakor župnik 
Šuster, bi bili Gospojnčani zamenjali celo 
novo šolo. Podučitelj je natančno izračunal, 
da bi kmetje od visoke štolnine, ki jo mo- 

na dnevni red. Ako bode treba, bode imelo 
tudi toliko moči, da prepreči ohranitev do-
sedanjega volilnega reda. «Slovenski Narod» 
še nikoli ni povedal, kje imajo liberalci tisto 
moč, da bi izpilili ravno tako reformo, kakor 
bi jo sami radi želeli. Te moči sploh nimajo 
in zato je njih dolžnost, da omogočijo tak 
kompromis, kakršen je v danih razmerah naj-
boljši. To je njih naloga in zavedajo naj se 
tega.

Ako provzročijo intrige, da parlament ne 
reši volilne reforme in bode delavstvo prisi-
ljeno, porabiti skrajna sredstva, tedaj bode 
tudi natančno vprašalo, kdo je kriv, da mora 
s stavko priboriti, kar bi bili gospodje v par-
lamentu lahko mirno izvršili. In slovenski 
poslanci naj bodo prepričani, da se bode ob-
računalo tudi z njimi, ako bodo med krivci.

Kdor prepreči volilno reformo, je sovraž-
nik delavstva in izdajalec naroda; glede tega 
nas ne preslepe niti najslajše besede «Slo-
venskega Naroda».

Politični odsevi.
Državni zbor se peča z obrtno r e- 

f o r m o. Mavidezno je zanimanje za to stvar 
velikansko; malokdaj se je oglasilo za kak 
zakon toliko govornikov, kakor za to reformo. 
To prihaja odtod, ker bi si vsi za prihodnje 
volitve radi zagotovili glasove malih obrtni-
kov, pa jim sedaj sipajo pesek v oči, da se 
vse kadi. Celo vlada je zagodla njih melo-
dijo; minister F o r t , ki ima sicer v raznih 
rečeh precej moderne nazore, je govoril prav 
tako, kakor bi bil parlamentni obrtnijski od-
sek res našel Kolumbovo jajce : Kako je mo-
goče rešiti male obrtnike. Govoril je celo 
učeno. A vendar je vse le prazna pena. Prav 
dobro je to povedal socialno - demokratični 
govornik poslanec E 1 d e r s c h. Minister 
F o r t je sprožil misel, da se osnuje pri vladi 
poseben obrtniški svet. Poslanec E1 d o r s c h 
je dejal, da tej misli ne bi bilo ugovarjati, 
naglašal pa je, da se v nobenem takem svetu 
ne misli na delavske interese. V industrial- 
nem, v poljedelskem, v železniškem svetu nima 
delavstvo sploh nobenega zastopstva. V de-
lavskem svetu pa niso delavci sami, temveč 
poleg njih je tudi podjetništvo in pa tako- 
zvana kurija dvornih svetnikov. Kadar bode 
sprejeta volilna reforma, bodo taki sveti sploh 
izgubili svoj pomen, ker bodo imeli razni in- 
teresentje priložnost, spraviti svoje interese 
neposredno potom svojih izvoljenih poslancev 
do veljave. Neumno je trditi, da so socialni 
demokratje sovražniki obrtnije. V mali obrt- 
niji je vposlen skoraj milion delavcev in však 

rajo plačevati župniku, prav lahko prihranili 
obresti za šolo.

V teh letih boja za svobodo in pravice 
duhovščine je postal župnik Šuster celo v 
klerikalnih krogih spoštovan in priljubljen 
ljudski govornik, ki je tudi na zunanjih 
shodih rad stopil na govorniški oder in z 
močnim glasom grmel proti svobodomisel-
nosti, ako se ga je dobro plačalo iz bogate 
strankine blagajne. Sedaj je celo bolje poznal 
zakonske knjige, nego evangelij.

Ko je prišel zopet burni čas deželno- 
zborskih volitev, ga je torej klerikalni volilni 
odbor nastavil kot kandidata za kmetske 
občine raminškega okraia. Da bode ljudski 
prijatelj izvoljen z veliko večino, je bilo ne-
dvomno; v strankini blagajni je bil tekom 
let nabran že bogat volilni sklad. Izvolitev 
župnika Šusterja je bila za njegovo stranko 
tem bolj vprašanje časti, ker je bil njegov 
liberalni nasprotnik ravno tisti advokat, proti 
kateremu je izgubil pravdo za srebrne no-
gavice. Dalje prih, 



pameten človek mora zato razumeti, da tudi 
socialni demokratje ne žele, da bi se mali 
obrtniji slabo godilo. Samoumevno se nam 
zdi, da vlada takorekoč industrializira malo 
obrtnijo in onemogoči proizvajanje s stroji, 
kajti samo na tej poti ima obrtnija še bo-
dočnost. S predlogi obrtnega odseka glede 
vpeljave izpitov in podobnih reči pa socialni 
demokratje nikakor ne morejo soglašati. P o- 
m o č n i š k i i z p i t bi bil le za to, da bi 
se šikaniralo pomočnike. Tak izpit je nepo-
treben, čeravno je opravičena zahteva, da naj 
se vsakdo kaj nauči. Ali vsega, kar je treba 
znati za kako obrt, se ne da dokazati z no-
benim izpitom. Kako naj bi bila sestavljena
n. pr. izpitna komisija za mizarje, ko je v 
mizarski obrti 47 raznih strok, ki se zelo raz-
likujejo med seboj? Kako naj bodo sestavljene 
komisije na deželi, kjer je cela vrsta različnih 
strok združena v kolektivni zadrugi? Taki 
izpiti nimajo druzega namena, kakor vpeljati 
nekak numerus clausus in preprečiti uteme-
ljitev samostalnih eksistenc. Nasprotno se 
lahko trdi, da ima država dolžnost, dati 
vsakomur priložnost, da si lahko s poštenim 
delom zasluži svoj kruh. Glede izpitnih taks 
se lahko omeni, da je mnogo zadrug, ki žive 
zgolj od pristojbine vajencev. 
Poslanec E 1 d e r s c h je prav umestno kri-
tiziral dokaz sposobnosti, zlasti v trgovini. 
Protislovje, ki ga obrtni odsek ni opazil, je 
že v tem, da ima vsakdo, ki je podal dokaz 
sposobnosti, tudi pravico do izvrševanja trgo-
vine, dočim se na drugi strani zahteva za 
trgovino poseben trgovinski dokaz sposobno-
sti. Določbe o raznih trgovskih družbah jem-
ljejo obrti priložnost za združitev s kapitalom 
in ravno s tem bi bilo mogoče, povzdigniti 
obrtnijo. Kar se tiče posredovanja dela, se 
mora zahtevati, da naj upravljajo to stroko 
delavci sami; v skrajnem slučaju bi morale 
biti posredovalnice sestavljene enako iz pod-
jetnikov in delavcev.

Gospoda v odseku za volilno reformo 
pase še vedno lenobo, pri teni pa stoka za-
radi terorizma socialnih demokratov. Poslanec 
Malik, eden najzagrizenejših sovražnikov 
splošne in enake volilne pravice, se je na 
zadnji seji repenčil, da se ne more trpeti 
«socialno demokratičnega terorizma» in je 
predlagal, naj odsek v odgovor na sociali-
stično žuganje ustavi svoje delo na 14 dni. 
Dr. Adler mu je zelo hladnokrvno odgo-
voril in njegov neumni predlog je bil od-
klonjen. Sicer ima vsenemški gospod Malik 
prokleto malo pravice, pritoževati se. O «te-
rorizmu» socialnih demokratov ni bilo več 
kakor pol leta nobenega sledu. Delavci so 
tako potrpežljivo čakali na začetek dela v 
parlamentu, da se jih je moralo smatrati že 
skoraj za zaspance. Kaj mislijo Mahkovci, da 
bodo delavci tako mirno čakali do sodnega 
dne? Gospodje naj store svojo dolžnost, pa 
bode takoj konec našega «terorizma»; ali 
krasti bogu in ljudstvu dragoceni čas, kadar 
se jim pove, da se ne bode mirno prena-
šalo take tatvine, pa kričati, kakor bi se jih 
drlo — to ne pojde. In če ljudje Malikove 
sorte ravno žele, utegnejo dobiti še drugačne 
dokaze, kako sodi ljudstvo o njih.

Na Hrvatskem dobiva novi zistem po-
lagoma vidne oblike. Dočim je grof P e j a - 
č e v i č , izstopivši iz «narodne stranke, ostal 
ban in je priznal reško resolucijo kot temelj 
vladnega programa, odstopijo vsi trije pred-
stojniki vladnih oddelkov in na njih mesta 
pridejo novi ljudje. Sestava vlade bode samo 
provizorična; novi predstojniki ne pridejo iz 
vrst hrvatsko-srbske koalicije, ki hoče defini-
tivno ureditev šele takrat, kadar se snide novi 
sabor na podlagi splošne volilne pravice. Za 
sedaj so predlagani za podbana bivši veliki 
župan dr. Vladimir Nikolič-Podrin- 
s k i , za predstojnika pravosodja advokat dr. 
B a d a j iz Zemuna, za predstojnika učnega 
oddelka pa odvetnik iz Belovara dr. Roj c. 
Glede velikih županov vlada mnenje, da bi 
bilo najbolje, če bi ostala njih mesta za sedaj 
prazna, pa bi se jih imenovala šele tedaj, 

kadar se pokaže nova parlamentarna situa-
cija vsled volilne reforme.

Madjaronska se stranka čimdalje bolj 
razpada. Mnogo njenih udov je že izstopilo 
in pripoveduje se, da vstopijo večinoma v 
Frankovo «čisto stranko prava». Nekdanji 
predstojnik oddelka za uk in bogočastje, dr. 
Iso K r š n j a v i , je baje že vstopil v ome-
njeno stranko, ki ga je svoječasno srdito in 
naravnost neplemenito napadala. Se prav 
pred kratkim je mož v «Oesterreichische 
Rundschau» povzdigoval stari režim v nebesa 
in iz Frankove stranke se je naravnost nor-
čeval. Danes je njen član.

Druga pravaška stranka, «hrvatska stranka 
prava», je začela izdajati svoje glasilo «Hr-
vatska», ki je le po tem zaniivmo, da je kle-
rikalno. Stari Starčevič je pope zaničeval in 
jih je v svojih spisih smešil, kjer jih je le 
mogel. Njegovi nasledniki oboje barve jim 
lezejo pod kuto. Upati je le, da spravi splošna 
volilna pravica tudi na Hrvatskem druge ljudi 
na dan, kajti od večine sedanje koalicije ni-
majo Hrvatje pričakovati rešitve.

Demisija ruske vlade je že dementirana. 
Peterburška brzojavna agentura trdi, da sploh 
nikoli ni bilo govora o takem koraku G o - 
r e m y k i n a. Bolj verjetno je, da se je res 
mislilo na to, ker so poročali o stvari zelo 
resni ruški listi, da pa se je bodisi vlada ali 
pa car drugače premislil. Torej je jasno, da 
bode boj med dumo in med vlado nada-
ljevan.

V francoskem parlamentu je vlada pred-
ložila svoj program, v katerem naglaša, da 
je potrebno, napraviti v proračunu najna-
tančnejše ravnotežje in da je v ta namen 
treba poskrbeti za nove dohodke. Vlada na-
znanja, da bode predložila zakonski načrt o 
splošnem dohodninskem davku, ki ne bode 
zadel toliko dohodke od dela, kakor dohodke 
od kapitala. V daljšem izvajanju naglaša potem 
vlada, da je potrebno izvršiti demokra-
tične reforme, zlasti starostno 
zavarovanje delavcev, ter bode vlada 
skrbela, da se dotične zadeve v senatu reši 
čim prej. Nadalje naznanja predložitev načrta 
za uredbo razmer, ki izvirajo iz delav-
skega ugovora; vlada izreka, da je 
njen namen varovati .razvoj uradniških 
zvez in podati državnim uslužbencem nove 
garancije proti samolastno- 
s t i , da pa vlada uradnikom ne bode pri-
znala pravice dostavke. Nadalje 
napoveduje vlada predlog za s p o š n o 
amnestijo in za reformo vojnih 
sodišč. Končno naglaša izjava, da bode 
vlada z vsemi silami skrbela za ohrani-
tev miru in zvez z aliiranimi državami 
in bode verno varovala ugled in pravice 
Francije.

Predlog za amnestijo, ki ga poda vlada, 
bode obsegal osebe, ki so bile obsojene tekom 
stavk v okraju Pas-de-Calais in Fressenoviile, 
ne pa pariških pismonošev, ki so bili tudi za-
radi prestopkov ob času štrajka obsojeni. 
Ministrski predsednik pripušča ministru za 
javna dela B a r t t o u , da zopet nastavi 
pismonoše, ki so bili takrat odpuščeni.

Ruska duma je dosegla vendar uspeh, 
čeravno se še ne more reči, kako velik bode 
njegov pomen v praksi. G o r e m y k i - 
novo ministrstvo je d e m i s io-
ni r a 1 o ; za njegovega naslednika so ime-
nuje S t i š i n s k e g a ali pa I z v o 1 s k e g a. 
Nemogoče je še reči, ah pomeni to, da je 
car definitivno sklenil vladati z dumo, ali pa 
je to samo igralska finta. Upliv Trepovega 
je na dvoru še vedno velik in car, ki je bil 
ves čas neodločen, ne daje pač s svojo oseb-
nostjo nobene garancije za bodočnost. Duma 
gre brezobzirno svojo pot in vidi se, da je 
pripravljena na vse. Debate so radikalne prei 
ko slej m o kakšnem slabotnem oportunizmu 
m videti nobenega znamenja. Zanimiva je 
bila seja zadnje sobote. Na dnevnem redu le 
bilo agrarno vprašanje. Med drugimi ie ao- 
vonl član delavske stranke A n i k i n. Dejal 
je: «Vsa zemljišča bodo pripadla kmetom in 
nemogoče bode, delovati proti Vo™ celega 

naroda. Mi smo pokazali ministrom vrata; 
oni pa ne gredo. Oni nimajo niti sramu, niti 
vesti. Kmet v takem slučaju ne bi ostal na 
svojem prostoru.» Predsednik je vstal, hoteč 
poklicati govornika na red, cela zbor-
nica p aje Anikinuburnoplos- 
k a 1 a , ki je zaključil svoj govor s sledečimi 
besedami: «Ruski narod nas je poslal sem, 
da zahtevamo svobodo in zemlje. Izrekli smo 
se za načelo ekspropriacije. Ministri odklanjajo 
to. In mi smo odgovorili: Zapustite svoj 
prostor!» Ko je Anikin odšel s tribine, ga je 
zbornica glasno aklamirala. Kmetski poslanec 
Pervoščikov (član skrajne desnice) je 
predlagal, naj se izreče čaru zahvalo za am-
nestijo (ki pa je prav malenkostna). Zbornica 
je sprejela njegove besede z značilnim mol-
kom ; samo nekateri so žvižgali. — Novi po-
slanci, ki so bili izvoljeni na Kavkazu, sami 
socialni demokratje, so došli v Peterburg in 
so bili v dumi sprejeti s prisrčnimi čestit-
kami.

Dopisi.
Iz Idrije. Socialno - demokratična orga-

nizacija v Idriji je izdala za občinske vo-
litve, ki se vrše že 25. in 26. t. m., sledeči 
proglas: «Volilci tretjega razreda! 
Klerikalci pripravljajo zavratni napad na 
našo občino. V roke bi radi dobili saj drugo 
mesto na Kranjskem, ko prvega ne morejo. 
Narntn njih je črn kot je črna njihova 
stranka! Zato, volilci, na krov! Idrija ni in 
nikdar ni bila klerikalna; ne dopustimo torej 
sedaj, da tudi na zunaj ne bode imela črne 
svoje sence. Volilci! Spodaj navedeni 
možje so se na javnem ljudskem shodu dne 
17. t. m. enoglasno potrdili kot taki, ki 
so vredni in zmožni zastopati koristi Obči-
narjev proti vsem in vsakomur! Sami 
jih tudi poznate, so možje izmed vaše srede, 
so zastopniki rudarjev, obrtnikov in posest-
nikov. Volilci! Kdor hoče prav storiti, voli 
naj te-le može za odbornike v tretjem 
razredu: Kokalj Ivan II., rudar in po-
sestnik; 2. Kobal Franc, rudar in po-
sestnik; 3. Mohorič Ivan, rudar in po- 
setnik; 4. Smuk I van,posestnik; 5. Tratnik 
Miha, mizar; 6. Tukač Ivan, rudar ih 
posestnik; 7. Velikanje Ivan rudar in 
posestnik; 8. Uršič Alojzij, rudar in po-
sestnik; za namestnike pa: Ciniburk 
F rane, knjigovez; Br eitenberger Anton, 
rudar in posestnik; Morovec Simon, 
rudar in posestnik; Vončina Andrej 
rudar in posestnik. — O uspehih bomo 
poročali.

Trst. (Nekoliko analize.) «Edinost» ima 
že od nekdaj navado, da se rada od časa do 
časa obregne ob neslogo kranjskih Slovencev, 
kar ima posebni namen, da pri taki prilož-
nosti pohvali tržaško slogo. Potem pa se na-
vadno vname boj v časopisju in razvije se 
polemika o slogi in neslogi. A za človeka, 
ki pozna Slovence sploh m tržaške Slovence 
posebej, so take debate ničeve; kdor le ne-
koliko študira socialno in narodno življenje 
ter psihologijo tržaških Slovencev, vidi takoj, 
da ljudje, ki pišejo fulminantne polemične 
članke, ne poznajo niti splošnih razmer in so 
ostali v vsej svoji modrosti vendarle — 
Slovenci. Narod ni, kakor mislijo nekateri 
zanešenjaki, imaginarno bilje, ki se ga sme 
idealizirati po mili volji, temveč je skupina 
ljudi m iz lastnosti vseh posameznikov se šele 
komponirajo lasnosti naroda, ki so nekaj čisto 
konkretnega, ker se lahko opiše, definira, kon- 
statira, česar se pa ne more konstatirati s 
svojega — recimo — estetičnega stališča.— 
Sloga tržaških Slovencev je velika parodija; 
ta sloga je prazna fraza; ona živi v besedi- 
enju nekaterih narodnjakov, ki slepo trdijo 

nje eksistenco, ker — hrepene po njej, s tem 
pa delajo škodo sami sebi in narodni stvari 
Slovencev.

Značaj tržaškega Slovenca, porojen iz 
analnosti družabnega življenja sonarodovcev, 

je postal v trajni dotiki z življenjem trgovin-



5kega velikega mesta zelo nestalen. Tržaški I 
Slovenec je otrok ; v njegovem značaju ni nič 1 
jekla, vsled tega je oportunist; posledica po- 
polnoma neizbirčnega oportunizma pa je ta 
¿a posta110 često pravi kameleon. S pravim 
3tr0škiin navdušenjem zapoje zdaj «Hej Slo-
vani 1» in zdaj zopet «Viva Dante». V na-
vzočnosti slovenskih narodnjakov bo zmerjal 
Italijane z vso strastjo besede; v družbi Ita-
lijanov bode psoval Slovence — eden zaradi 
soglasja z družbo, drugi morda za kozarec 
vina. Zjutraj pojde v cerkev molit, popoldan 
bode ploskal ateističnim besedam govornika 
svobodomisleca. Videl sem dostikrat Slovenca, 
ki je sedel z naravnost zoprno bahatostjo v 
«Narodnem domu», da je vsaka gesta izra-
zila: «Tudi jaz sem narodnjak!»; popoldan 
je korakal za rdečo zastavo in zopet se je 
ravno tako bahal, da je — socialist. Prepri-
čanja pa ni bilo ne dopoldan, ne popoldan. 
On podlega samo svoji okolici, kateri se pri-
lagodi iz pomanjkanja individualnosti. V mno-
gih pa je nekaj liričnega, nekaj mehkega; 
prevzame ga splošno razpoloženje, zdi se mu 
lepo in, kar delajo vsi, to stori tudi sam. 
Izvrsten predmet za hipnozo je. Pesem, za-
stava, temperamentna beseda, vse mu lahko 
sugerira občutke, ki niso njegovi. Tako se 
lahko zgodi, da objame v hipnem razpolo-
ženju, brez vsakega pametnega razloga, ves 
raztopljen svojega najhujšega sovražnika; roko 
bi poljubil svojemu zatiralcu, ako se poniža, 
da izpregovori ž njim nekoliko besed. In v 
tistem trenotku veruje celo sam, da je to 
njegovo «prepričanje».

Kdor pozna La dejstva, ne more verjeti 
v slavljeno slcgo in če bi bili gospodje okoli 
«Edinosti» odkritosrčni, bi morali sami pri-
znati, da ne verjamejo, kar pišejo, ker so 
imeli dosti priložnosti, da bi se bili prepri-
čali o dejanskih razmerah in vsled tega o 
absolutni ničevosti sloge. V uredništvu na-
rodnjaškega lista vendar dobro vedo, da se 
niti njihovi pristaši ne podvrgavajo sklepom 
stranke in če ne bi imeli strankarskih priga-
njačev — «zaupniki» jim pravijo — ki bi 
pri vsaki priložnosti vplivali nad druge, bi se 
kmalu razblinila celo zunanja slika «sloge». 
To velja skoraj enako za mestne in za oko- 
ličanske Slovence.

Naslanjati se —*v svrho sloge — na 
zadnje volitve, je zelo kratkovidno in nespa-
metno. Za tako kratkovidnost bi bilo treba 
preskrbeti dobre naočnike. Ali naši narod-
njaki imajo rajši iluzije, kakor izpoznanje 
resnice, ki je predpogoj za vsako resno delo. 
In zato se ne smejo čuditi, da so že bili va-
rani in da bodo še.

Sicer pa ni mogoče, za večne čase vta- 
jevati resnico. V njihovem taboru ni več tako, 
kakor je bilo nekdaj. Mandič n. pr. po-
šilja svoje društvo z zastavo na veteransko 
slavnost, R y b a f pa polaga vabilo ad akta.
V nekaterih društvih se opazuje razvoj raznih 
struj. Tudi v političnem društvu «Edinost» 
ni več tako, kakor govore v javnosti; tudi 
tam so razna nesporazumljenja in vidi se prve 
poteze novih struj. Doslej se je vsako novo 
misel hitro zatrlo; ali pa se jih bode moglo 
vedno zatirati — v imenu sloge.

Stara fraza tržaškega narodnjaškega re-
pertoarja je bila ta, da pri nas ni ne libe-
ralizma, ne klerikalizma; duhovniki so narodni 
•delavci in nič druzega. Vsa svarila so bila 
bob v steno. In sedaj se vidi, kako slabo 
podkovana je bila tista teorija. Po okolici in 
v mestu nastopajo popi že s klerikalno agi-
tacijo po uprav Šušteršičevi maniri. V Rojanu 
se trudita pop Juriča (odnosno Jurizza, 
_<akor kaže) in njegov namestnik z ustanav-
ljanjem slovenskih klerikalnih društev.
V odpor se je že izcimila nekaka «liberalna» 
struja. V Sv. Ivanu je ravno tako; po drugih 
vaseh se opazuje začetke nove ere. V mestu 
imamo slavnega popa Guština, voditelja 
zavoda Sv. Nikolaja, ki je izgubil skoraj po-
polnoma narodni značaj. On in drugi popi 
nastopajo pač v narodnem taboru, delujejo 
pa zahrbtno zase in vsi njih cilji so klerikalni. 
■Ali gospodje pri «Edinosti» se ne zmenijo za

struie nd s ne videli, da postajajo različne 
daw d d° dne b01j očitne in da ni 
KV™; i?aS’ k°A 0 r a Pri<5eti boj kakor na 
Kranjskem. Ako pa pride do tega, je vpra- 
JIre,x all.03tane stara stranka na sedanjem 
sianscu. Ge ostane, bodemo imeli še eno strujo 
več in to bode gotovo še slabše, kakor je na 
Kranjskem.

Novih struj pa ne vodijo zgolj «narodni 
možje», temveč ljudje, ki so študirali tržaš-
kega Slovenca in so deloma vsaj izpoznali 
njegov značaj, pa napeljujejo sedaj na temelju 
svojega izpoznanja vodo na svoj mlin. Iz 
njega hočejo sedaj napraviti pravega stran-
karskega človeka. Izza vsega, kar sem na-
vedel, pa ni dvomljivo, da je precej lahko, 
pridobiti ga, ako se konsekventno, s stalno 
mislijo na smoter vpliva nanj. Stara stranka 
ni razumela tega. Hotela je imeti samo Slo-
vence, brezbarvne Slovence, Slovence brez 
stalnih nazorov, brez poznavanja novega raz-
voja, brez zanimanja za vse, kar se godi izven 
domače fare. In tako je Tržačan — ako ni 
že pobegnil — ostal samo Slovenec, narod-
njaki pa bodo kmetu v svojih zapiskih lahko 
zabeležili sad svojega greha.

Toda lahko bi bili veseli, ako ne bi imel 
greh drug-'ga sadu, kakor da uniči dosedanjo 
puhlo «slogo». Toda vmes je še nekaj dru- 
zega, kar ne škoduje samo stari stranki, tem-
več narodu sploh. Njeno dosedanje delo je 
s svojim večnim hrepenenjem po nemogoči 
slogi zakrivilo kulturno zastalost in grozno 
apatijo do izobrazbe in omike, ne le med 
nižjim ljudstvom, temveč tudi v takozvanih 
boljših krogih. Danes se ne more reči, da 
bi imeli v Trstu slovensko inteligenco, pač 
pa živi med Slovenci pravo sovraštvo do iz-
obrazbe, zaničevanje in preziranje vsake omike. 
Ko se je ustanovilo v Trstu čisto izobraže-
valno društvo «Ljudski oder», je vprašal eden 
slovenskih narodnih voditeljev nekega našega 
predavatelja, ali bode tudi on zanašal kugo 
modernih teženj med «naš» narod. 
Akademičarji so sklenili, prirejevati po Trstu 
in po okolici predavanja. Ako niso priredili 
doslej še niti enega, verjamemo radi, da to 
ni njih krivda. Ali uzrok je to, da nima menda 
noben narod toliko renegatov, kakor Slovenci 
v Trstu. Vsako javno izražanje modernejših 
misli, je prepovedano — v imenu sloge, da 
se ne bi izzivalo «konservativnih» elementov; 
duševnega življenja ni v narodnem taboru, 
umstvenega druževanja ni in kdor ne more 
živeti brez tega, si mora poiskati priložnosti 
drugod. To ga odpelje v nasproten tabor in 
če morda v začetku še nima druzega namena, 
kakor da poišče drugod duševne vspodbuje, 
katere ne najde med Slovenci, ni treba nič 
druzega, kakor da se mu to nekolikokrat 
očita, pa pokaže sploh hrbet Slovencem in 
«postane» Italijan. Tako je končno uničena 
še tista sloga, ki bi bila mogoča, namreč 
sloga v narodnosti, za katero je svoboda 
splošnih nazorov nujno potrebna. Gospodje 
so hoteli absolutno slogo in s tem so dosegli, 
da so bili — vsaj prej — Tržačani, ki so se 
imenovali Slovence, res složni, da pa se je 
njih število neprenehoma krčilo. In če bi to 
trajalo še nekaj časa, bi ta krasna sloga 
končno sploh ubila tržaško Slovenstvo.

Nam je seveda vseeno, ali stoje naši 
nasprotniki v eni stranki, ali v dveh, ali v 
treh. Pokazati smo hoteli samo, da nimajo 
pravice trditi, da delajo za narodnost, ker ni 
nič tako nevarno slovenski narodnosti v Trstu, 
kakor njih predpotopna, naivna taktika. Ravno 
tako tudi nimajo pravice, naenkrat pisariti o 
izobrazbi, ker dajejo s tem sami sebi zauš-
nice, oni, ki so bili doslej največja zapreka 
izobrazbe, iz strahu, da bi izobrazba izpod-
kopala njih slogo, ki je samo izgladila tla 
klerikalcem.

Kar se je moralo zgoditi, se že godi. 
Duhovščina napeljuje vodo vedno očitneje na 
svoj mlin, reakcija, če še tako slaba v za-
četku, je neizogibna in tako prihajajo svo-
bodomiselne struje. To se godi v masi na-
roda, ki ni poznala doslej ničesar druzega, 
nego Slovenstvo, ki ni nikoli razumela, da

ima tudi Slovenec lahko nazore izven narod-
nega vprašanja. Svet se vrti in človeštvo 
napreduje. Bilo bi pač žalostno, ako se to 
ne bi dotaknilo tudi Slovencev, ki bi morali 
drugače v svoji stagnaciji enostavno segniti. 
Zato pozdravljamo prva znamenja «nesloge» 
med tržaškimi Slovenci, ker ta pojav poka- 
zuje, da še žive in daje upanje, da se okrep-
čajo in po mlade. Iris.

Zaveden delavec 
in 
prijatelj delavstva 
ne pije

Koslerjevega piva!

Iz stranke.
Politični odbor jugoslovanske soc.-dem. • 

stranke v Tustu naznanja s tem pristašem, 
da se od sedaj naprej vrše vsako sredo od 
Va9. uri zvečer v Delavskem domu I. nad-
stropje v dvorani pek. organizacije disku- 
z i j e. Pristop je prost in dovoljen vsakomu. 
Kdor ima le kaj časa naj ne zamudi te pri-
like. Vsako sredo se po končani debati voli 
tudi dnevni red za prihodnjo konferenco.

Domače stvari.
Resnoba. Preobrat na Hrvatskem je bil 

od vseh prijateljev konstitucionalne svobode 
odkritosrčno pozdravljen in ne more se ta-
jiti, da je bil velikanskega političnega pomena. 
Ali takoj od začetka smo naglašali, da tudi 
od hrvatske koalicije ni prav mnogo priča-
kovati, ne le zato, ker je buržoazijska in ker 
je v njenih vrstah najmanj tistih elementov, 
katerim je pripisovati moderne politične na-
zore, namreč naprednjakov, temveč tudi za- 
raditega ne, ker je pestalo njih prijateljstvo 
s frazerskimi, dolgojezičnimi Košutovci preveč 
debelo. Hrvatski koaliranci imajo nekako eks- 
altirano zaupanje do teh ljudi, ki vendar ni-
majo nobene druge misli v sebi, kakor na- 
puhnjeno idejo o madjarskem globusu in 
posedujejo ravno toliko radikalizma, kolikor 
ga je pač treba, da se njih malenkostne ose-
bice lahko malo postavijo. Omenili smo že, 
da prihajajo hrvatski koaliranci s to neskončno 
zaupljivostjo v jako nevaren položaj. Prav 
tako je, kakor bi si zamašili ušesa, kadar n. 
pr. govore nemadjarski poslanci v ogrsko- 
hrvatskem parlamentu. To je gotovo velika 
zadrega, kajti Slovaki, Srbi in Rumuni so 
imeli pravico pričakovati, da naj lejo pri Hr-
vatih močno, vsaj moralno podporo, sedaj pa 
morajo videti, da se hočejo radikalni Hrvatje 
samo prikupiti Košutu in ostalim napuhnjen- 
cem. To pobratimstvo pa dobiva že narav-
nost smešno lice. Zadnjič je bilo nekoliko 
Košutovcev v hrvatskem klubu in tam je 
predložil grof B a 11 h a n y i, naj se ma- 
djarski in hrvatski poslanci med seboj tikajo. 
Glasni Elyen in Živio-klici so zadoneli in 
uboga brzojavna žica je morala to razglasiti 
po celem svetu, kakor da se je zgodil kdovž 
kako važen državen dogodek. Zadnjič je pred-
sednik hrvatskega sabora, ki je tudi delegat 
v ogrsko-hrvatskem državnem zboru, položil 
prisego kot član odseka za inkompatibilitet. 
Po raznih predigrah je prisegel in sicer hr- 
vatsko; zadnje besede: Tako mi bog poma-
gaj, je pa povedal madjarsko. In zopet veli-
kansko navdušenje in zopet je dobil brzojav 
opravka. Kadar se takim praznim, med di-
jaki pomembnim, za odrasle ljudi pa otroškim 
stvarcam pripisuje tako politično važnost, da 
se z njimi vznemirja javnost po vsem svetu, 
se je zelo bati, da so politični nazori precej 
plitki in od take politike Hrvatje tudi nimajc 
pričakovati rešitve. To pa je žalostno za vse, 
ki bi radi, da bi se na jugu enkrat konsoli-
dirale stvari.



Spomin na bitko pri Kustoci obhajajo 
(štiridesetletnico) slovesno preživeči bojevniki 
v Ljubljani. Ti možje so večinoma iz delav- 
skih slojev, vendar pa piirede svojo veselico 
pod znanim protektoratom na Koslerjevem 
vrtu dne 24. t. m. Zavedni delavci ne hodijo 
na Eoslerjev vrt. S takim ravnanjem se žali 

delavstvo.

Društvene vesti.
Zaveza železarskih in kovinarskih de-

lavcev avstrijskih; vplačevalnica Ljubljana se 
nahaja v Frančiškanske ulice št. 8, I. nad-
stropje. Vsako soboto je vplačevanje done-
skov, vpisovanje novih članov, izplačevanje 
podpor; potujočim članom pa vsak dan izven 
nedelje. Posredovalnica dela. Izdaja knjižnice 
samo v sobotah od 6. do 7. ure zvečer. Do-
pisovanje na Josipa Berdajsa, upravništvo 
«Rdeči Prapor».

Dunaj. V torek, 19. t. m. je bil na Du-
naju pekovski shod, katerega se je 
udeležilo 2500 pekovskih pomočnikov. Shod 
je soglasno sprejel sledečo resolucijo: «Da-
našnji shod pozdravlja z veseljem, da hoče 
vodstvo stranke proklamirati kot prvo sva-
rilo znamenje tridneno stavko, ako bi sovraž-
niki volilne pravice v odseku ustavili delo. 
Shod obljubuje svečano, da se bodo pekovski 
pomočniki polnoštevilno udeležili splošne stav-
ke, da pomagajo skupno z ostalim delavstvom 
pravici ljudstva do zmage».

Izja/va,.
Urša Volker, krčmarica v Trbovljah, je tožila mene 

podpisanega, ker sem jo dne 31. maja 1906 opsoval. 
Pri obravnavi mi je pa na mojo prošnjo odpustila in 
jaz izjavljam s tem, da sem jo psoval le vsled nepre-
mišljenosti ter zoper njo ne vem ničesar slabega in se 
zahvaljujem, da mi je oipustila.

Na Laškem, 15. junija 1906.
Jožef Zupet.

nfllSVpi berite in širite svoj list 
iMmj „RcL prapor“!

,Rdeči prapor“ naj ne manjka v noben: 
delavski hiši.

„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 
gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje: 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2'72 
za četrt leta K 1'36. — Za Nemčijo: za. 
celo leto K 5'96, za pol leta K 2 98, za 
četrt leta K 1*49. — Za Ameriko: Za celo 
leto K 7-28.

Shodi.
Javen ljudski shod priredi jug. slov, 

šoc. dem. stranka v Trstu v veliki 
dvorani «Nar o dn ega Doma» 
v nedeljo, dne 24. t. m. ob 10. uri zjutraj. 
Dnevni red: Odločilni boj za sploš-
no volilno pravico. Poroča sodrug 
E. Kristan iz Ljubljane. Delavci! 
Pridite v velikem številu na ta shod, da po-
kažemo. vsem sovražnikom volilne reforme, 
kako nezmiselne so vse njih spletkarije proti 
temu političnemu postulatu delavstva, v do-
sego katerega je pripravljeno poseči tudi po 
najskrajnejših sredstvih. Delavci! Po-
snemajmo naše češke, nemške, poljske in ru- 
sinske tovariše; pokažimo, da smo jim vredni 
sobojevniki ter prihitimo v velikem številu 
manifestirati naše želje in našo neupog-
ljivo voljo.

Izjava..
Podpisani, član občnega konsumnega društva v 

Trbovljah, izjavljam, da obžalujem in preklicujem s 
tem vse razžalitve napram poslovnim osebam omenje-
nega društva, katere sem izustil v svoji nepremišljenosti, 
nahujskan od raznih nasprotnikov koosumnega društva.

Uvidim, da vodstvo ni moglo ugoditi moji zahtevi, 
vezano na pravila, zatorej se zahvaljujem, da se je 
sodnijsko preganjanje ustavilo proti meni.

Trbovlje, meseca junija 1906.
Fran Kos, rudar.

Izjava.
Podpisani izjavljam, da sem očital pri občnem 

zboru konsumnega društva v Zagorju, dne 10. maja 1.1. 
gosp. Mihaelu Čobalu, da je naročil skladiščarju Ivanu 
Ostrožniku, naj daje odjemalcem slabo mero in da je 
nekaj gnilega pri g. Cobalu, le vsled nesporazumljenja 
in da ne morem o g. Čobalu kaj takega trditi.

Preklicujem s tem one trditve.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

Alojzij Strajnerj delavec.

_________ prirrde v nedeljo, 1. julija 1.1. ob des€tletnici svojega društva __ _  . . 
na vitu in na travniku pod goz- 1J ILUlJa JJÖM1 1111L d 1 J L dičem g. Jos. Plankarja na Du-
najski cesti. — Sc deluje slav, meščanska godba iz Kranja. — Iz prijaznosti sodeluje slav, pevsko društvo 
«Ljubljanski Zvon». — Na velikem plesišču bo sviiala gedba g. A. Zorniča. — Najraznovrstnejša zabava. — 
V mraku čarobna razsvetljava. — Začetek ob 3. uri popoldne. — Vstopnice v predprodaji po 20 vin., 

pri blagajni po 30 vin. za osebo. Otroci so vstopnine prosti.
Vstopnice se dobivajo v Ljubljani: v Šelenburgovih ulicah v trafiki g. Šešatka, na glavnem trgu v trgovini g. Fr. Igliča, na Sv. Petra cesti v trafiki g. Kanca 

h. št. 12, na Dolenjski cesti v gostilni g. Plankarja, na Glincah v gostilni pri «Koiošcu». V Spod. Šiški: v trafiki državnega kolodvora.

S < iCAJV «*.
" Kavarna in restavracija.

Nova zgradba — 70 elegantnih sob. — Lift. — Električna

Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.

razsvetljava. — Kopelji. — Cene zmerne. 10_2 pOČkaj &
[@1

b11 ■iB§1 B1 B1

Ztiloga in tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi M in zija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje)
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

ES¡31 s

I B

Kavarna
| „Clr)ior>e" 

preje „Tedesco“
se priporoča cenjenim so-

ng^ drugom najtopleje. Na raz- 
polago so vsi važni in slo- 
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na- 

pitnina je izključena.

—«• —-C>— 

Prva kooperativistično ure- 
jena 

gostilna $
v ulici S, Giovanoi v Trstu. &

Izvrstna vina. Dalmatinska M* 
vina, direktno od organizi- j# 
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», (T 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore». ?#'
£

Izdajatelji to odgovorni urednik Josip Berdajs.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2 98 K, za četrt leta 1’49 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc« demokracije»

Štev. 26. V Ljubljani, dne 29. junija 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Bdečega Prapora“, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:

Upravnistvo „Rdečega Prapora* 1, Ljubljana, 
Frančiškanske ulice štev. 8/1.

skakljal po trdih kamenčkih, kakor bi bili 
hoteli vsi skupaj reči: „Dobri ljudje, kar 
nič. se ne bojte! Saj je naš gospod Bog 
vendar še več, kakor srboriti župnik!“

Župnik Šuster se je smatral poslej za 
mučenika; ali tako potrpežljiv ni bil, da bi
se mu bilo ljubilo, prenašati preganjanje 
zaradi dobre stvari, ki jo je zastopal. Ko 
sta vrgla enkrat ponoči dva berača, ki ju je 
bil pahnil iz župnišča, kamen v okno, je 
bil dostojni naslednik kamenovanega sve-
tega Štefana takoj gotov. Vso klerikalno 
časopisje je bilo polno strogega obsojanja 
zaradi demoliranja polovice župnišča, ki je 
moglo biti samo delo političnih nasprot-
nikov častitega gospoda župnika. Iz najod-
daljenejših krajev pa je dobil pismene 
izraze sožalja. Najboljše mazilo za ranjeno 
srce pa mu je poslal škof, ki ga je ime-
noval za kanonika svoje stolne cerkve.

Tisti škof, pri katerem je kuharica pred 
leti zatožila kaplana Hercoga s tako dobrim

Volilna reforma.
Ko se je princ Hohenlohe umaknil s se-

deža ministrskega predsednika in je dobil 
dotlej politično neznani baron Beck nalog, 
naj sestavi nov kabinet,je dolgo konferiral z 
velikimi strankami parlamenta, preden se j< 
odloči!. Posrečilo se mu je, pridobiti Čehe. 
Nemce in Poljakeza vstop v ministrstvo in tako 

je dobila avstrijska država izza dolgega časa 
prvo vlado, ki se jo je nekako lahko imeno-
valo pailamintarno. Hohenlohe je odstopil 
zaiadi svojega neuspeha v ogrskem vprašanju; 
parlament je priredil še pred imenovanjem 
nove vlade značilno manifestacijo v tem vpra-
šanju in novemu ministrskemu piedsedniku je 
mciala biti v tem oziru situacija popolnoma 
jasna. S tim, da je vzel nekoliko parlamen-
tarcev v svoj kabinet, je eo ipso izrazil, da 
hoče vogrskem vprašanju vpošlevati stališče 
parlamenta, oziroma parlamentarne večine. 
Parlamentarizacija pa je pomenila še nekaj 
druzega. Na dnevnem redu je bila volilna 
reforma in tudi novi ministrski predsednik ni 
mogel prezreti, da je to absolutno najvažnejša 
točka za njegovo vlado ravno tako, kakor za 
parlament. Čeravno je dala afera z Weker- 

Listek.
Hans Kirchstelger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

i
Dalje.

Kadar bode v deželnem zboru, pride 
pa gotovo tudi v državni zbor, ker je 
takrat še deželni zbor volil državne po-
slance. Z desetimi forinti diet na dan bode 
pa kmalu dosežen stoti tisočak.

Toda dan volitve je presenetil gospoda 
župnika z nepričakovanim porazom. Manj-
kala sta mu sicer samo dva glasova, pa bi 
bil izvoljen. A najžalostnejše je bilo, da sta 
ravno volilna moža gospojinske občine od-
dala svoje glasove kandidatu nasprotniške 
stranke in tako zakrivila, da je propadel. 
-,Mi potrebujemo župnika za cerkev, ne pa 
2a deželni zbor,“ sta dejala v verskih rečeh

popolnoma neizkušena volilna moža. Da 
pa je doslej vedno klerikalni okraj odklonil 
tako marljivega ljudskega pastirja, so bile 
krive zopet kuharičine nogavice, ki so se 
vlekle kakor težko breme župniku za pe-
tami. Ljudstvo odpusti duhovniku celo 
otroka slabe ure prej, nego umazano 
skopost.

Bolestnemu porazu gospoda župnika 
so sledili za pregrešno Gospojino hudi 
dnevi. Pridige so bile poslej sol in poper 
obenem. Celo zgradba nove šole je izgu-
bila svojo važnost in kmetje bi bili imeli 
sedaj župnika veliko rajše daleč proč v de-
želnem zboru, nego v cerkvi. Toda čeravno 
je hodil gospod župnik kakor Zeu s svo-
jim gromovnim oblakom na čelu, mrkega 
lica okrog, čeravno so švigale neprenehoma 
strele iz njegovih oči, so vendar stale vi-
soke gore kakor prej in solnce je sijalo 
toplo nad dolino, ptičice so veselo prepe-
vale ves dan in potok je brezskrbno

lom glavni povod Hohenlohovemu odstopu 
in tem potom pozivu barona Becka, zaostaje 
vendar to vprašanje v svoji važnosti za vo-
lilno reformo, že zaradi tega, ker zahteva 
ureditev avstro-ogrskega razmerja precej časa, 
pa tudi zaradi tega, ker sedanjemu parla-
mentu nedostaje tistih lastnosti, ki so potrebne 
za razvozljanje tega kompliciranega vprašanja 
v smislu avstrijskih narodov.

Gospod Baron Beck je bil prej v polje-
delskim ministrstvu, ali kar se je godilo v 
Avstriji od pretečenega leta glede volilne re-
forme, mu ni moglo ostati tajno in ko je 
prevzel nalog, sestaviti kabinet, je že s tem 
molče priznal, da pozna razmere in dogodke. 
Torej je moral videli, da je rešitev volilne 
refoime najvažr ejša naloga za avstrijsko vlado. 
Po njegovih poskusih glede sestave parla-
mentarnega ministrstva je bilo soditi, da 
hoče s pridobitvijo uplivnih poslancev pri-
praviti tla za realiziranje reforme. Izza Gaut- 
seba in Huhenloha je bilo sploh nemogoče 
kaj druzega.

Baron Beck se je predstavil parlamentu 
s programnim govorom po vzoru vsakega 
ministrskega predsednika. Iz tega govora se 
pač ni dalo izvajati, da je gospod Beck strast-
no zaljubljen v volilno refoimo. Kajti govoril 
je najprvo o avstro-ogrskem vprašanju, kar 
se lahko pojasni s tem, da je bila ta zadeva 
neposredni povod njegovega imenovanja. A 
če se tudi koncedira to, bi bilo vendar lo-
gično, da bi se bil takoj na to zmenil o vo-
lilni reformi kot najvažnejšem vprašanju za 
državo. A na svoji poti do volilne preosnove 
je napiavil novi šef kabineta precej ovinkov 
in govoril je prej o obrtni reformi, o želez-

nicah, o kanalih, o regulacijah rek i. t. d., 
o vsekakor važnih rečeh, ki pa vendar niso 
in ne morejo biti tako pereče, kakor volilna 
reforma. Iz tega, kakor tudi iz njegovih be-
sed, da je nova vlada «podedovala» reformo 
od prejšnjih, se lahko sklepa, da on ne bi 
predlagal preosnove iz lastne iniciative, ako 
ne bi bila že prej postavljena na dnevni red.

Vse to vendar ne gre stvari do živega. 
Ali so občutki državnika voditelja bolj ali 
manj topli, ali je njegov temperament živejši 
ali mlačnejši, je njegova osebna stvar. Vo-
lilna reforma je vsekakor njegova naloga in 
zanjo se je angažiial že s tem, da je sestavil 
vlado. Avstrijski minister mora imeti zaupanje 
krone; vladar se je jasno izrekel za volilno 
reformo, torej je minister vezan na njo.

S tega stališča je pomenil Beckov pos-
kus parlamentarizacije ministrstva, da hoče 
tako zagotoviti in pospešiti uzakonitev vo-
lilne preosnove. Sicer parlamentarizacija sploh 
ne bi imela smisla.

Ali neki dogodki najnovejšega časa obu-
jajo sum, da resnost gospoda Becka in nje-
govih tovarišev ni tako velika, kakor je bilo 
pričakovati izza nekaterih njegovih izjav v 
odseku za volilno reformo. Od 28. novembra 
se razvlači vprašanje, za katero se je anga-
žirala že tretja vlada, raznobarvni nasprotniki 
reforme spravljajo hinavsko zapreko za za-
preko na pot njene rešitve in nevarnost, da 
pade reforma v tem parlamentu pod mizo, 
narašča od dne do dne. Naravno je, da po-
jema potrpežljivost ljudstva, ki je več kakor 
pol leta mirno gledalo vse spletkarenje, mi-
sleč, da koristi reformi, ako ostane v rezervi. 
Toda kadar vidi, da postaja igra intrigantov



nevarna, mora stopiti iz ozadja. Temu se ne 
more čuditi vlada, ki pozna zgodovino cele 
zadeve.

Naj se pravi, kar se hoče; gotovo je, 
da vprašanje splošne in enake volilne pravice 
ne bi prišlo na dnevni red brez socialne de-
mokracije. V parlamentu so bili vsi v tem 
smislu stavljeni predlogi od Kronavvderjevih 
časov sem bob v steno. Nobene vlade ni 
bilo, ki bi se bila resno polotila vprašanja in 
da je bilo Gautsclievo stališče v začetku vse-
skozi negativno, so čivkali vendar vrabci na 
strehah. Ako ne bi bili nastopili avstrijski 
socialni demokralje izza epohalnih poročil 30. 
oktobra iz Rusije s tako elementarno močjo, 
da so mobilizovali celo državo, bi bila splošna 
in enaka volilna pravica še danes siva teo-
rija. A še nikoli morda ni govorila socialna 
domokracija tako v imenu vsega ljudstva, 
kakor pri tej priložnosti. Njeno gigantično 
gibanje je zdramilo ljudstvo vseh avstrijskih 
narodov, in ko je dne 28. novembra baron 
Gautsch naznanil parlamentu, da predloži 
vlada načrt volilne preosnove, ki bode izde-
lan na podlagi splošne in enake volilne pra-
vice, ni bila to samo zmaga socialne demo-
kracije, temveč triumf vsega ljudstva. Nihče 
ne more dvomiti, da zahteva volilno reformo 
ogromna večina avstrijskega prebivalstva. 
Marsikakršno demonstracijo se lahko priredi, 
ne da bi bili demonstrantje z dušo in s te-
lesom zavzeti za stvar; ali tako velikanskih, 
trajnih, stalno naraščajočih manifestacij, ki 
objemajo celo državo, pri katerih sc shajajo 
nolens volens brezobzirni politični nasprotniki, 
kakor je bilo pri manifestacijah za splošno in 
enako volilno pravico, ni mogoče skovati 
umetno. Ge bi se moglo enkrat teatralno upri-
zoriti tako demonstracijo, bi se morala v naj-
krajšem času pokazati očitna blamaža. Tukaj 
pa je dobivala zahteva ljudstva od dne do 
dne krepkejše oblike.

To so dejstva, ki jih ne more prezreti 
nobena vlada. Gospodje Beck, Pacak, Prade 
i. t. d. morajo torej razumeti, da se ljudstvo 
zanima za stvar, da pazno zasleduje delo in 
da ga skrbi, kako se bode izvršilo. In če se 
delavstvo v času nevarnosti vpraša, kakšen je 
položaj in kaj mu je storiti, da ne bode nje-
govo delo podobno Sisifovemu, da se ne 
zvali kamen v dolino, ko ga je spravilo že 
skoraj na vrh, bi morala to zlasti razumeti 
ylada, ki ima volilno reformo na programu.

Kaj se je zgodilo pravzaprav ? Delavstvo 
je izjavilo, da je pripravljeno, poseči po skraj-
nih bojnih stredstvih, ako ni se pokazalo, da 
bode volilna reforma pokopana. Ti ni nič 
novega. To je sklenil že lani strankin zbor 
avstrijske socialne demokracije in je takrat 
že delavstvo vseh narodov ratificiralo ta sklep. 
Vesoljna demonstracija dne 28. novembra je 
bila simbol, da se posluži delavstvo svojega 
najostrejšega bojnega sredstva, ako ne doseže 
Svoje pravice v tej kampanji. O resnosti de-
lavskega namena ni mogel dvomiti nihče,

Sedaj se je situacija poostrila. Mahinacije v 
odssku za volilno reformo so postale skrajno 
sumljive in delavstvo je ponovilo svoj sklep.

Govori se o terorizmu. Ta beseda je 
pravzaprav neumestna, vendar gospodje v 
odseku lahko sodijo, kakor hočejo. Za vlado 
pa je položaj drugačen. Kar hočejo delavci, 
hoče vlada po njenih lastnih izjavah sama. 
Od nje noče delavstvo izsiliti ničesar, č'sar 
noče sama, ako se sme verjeti njenim bese-
dam. Ona torej ne more smatrati terorizma 
v delavskem nastopu. A če tudi priznamo, 
da je njena naloga, skrbeti za slavnoznani 
red in mir v državi, nima vendar nobenega 
aovoda za strah in za pripravljanje izvenred- 
nih sredstev, kajti delavci ne skrivajo ničesar 
in povedali so jasno, na kaj so pripravljeni. 
Njih orožje je stavka. Ostro orožje je to, ali 
s puškami se ga ne more parirati. Ako 
se izleže iz splošne stavke še kaj druzega, je 
to stvar tistih, ki mislijo, da se mora de-
lavce za vsako ceno «vkrotiti», tudi če ne 
store nič nezakonitega. To se mora imeti 
pred očmi. Stavka sama po sebi je gospo-
darsko resna stvar, in pa revolucija; ako se 
izleže iz nje kaj revolucijskega, mora biti to 
samo posledica neopravičenih represalij.

Vlada pa bi bila lahko tudi glede stavke 
čisto mirna. Delavstvo je govorilo jasno. Pri-
pravljeno je na stavko, toda stavkalo se bode 
samo tedaj, ako bode tak boj res potreben. 
Ako ima vlada resno voljo, bi lahko rekla: 
Torej smo brez skrbi; stavke ne bode, ker 
bode izvršena volilna reforma pravočasno. 
Saj je to njena naloga. Za to je bila pokli-
cana. In če ima resno voljo, bi morala imeti 
tudi potrebno moč, saj sede zato zastopniki 
velikih strank na njenih foteljih.

Kar pa se v resnici godi, je zelo sum-
ljivo. Na Dunaj kličejo infanterijo in ulance, 
garnizijo na Dunaju in v Brucku imajo v pri-
pravi, ravno tako železničarski polk in vo-
jaške peke; baje je dobil vsak dunajski vojak 
120 ostrih patron in častniki imajo nalog, da 
se strelja le, kadar je «treba», tedaj pa brez 
razlike osebe. In na Češkem hočejo baje kon-
centrirati kar tri vojne zbore.

Lahko bi se reklo, da so te vesti tero-
ristične. Brez dvoma imajo namen, ustrašiti 
delavstvo. Tega cilja sicer ne bodo dosegle, 
ker delavci predobro vedo, da se jih ne more 
pognati v tovarne ne z infanterijo, ne z ar- 
tiljerijo. Kako nevarna so taka sredstva, na 
to naj pa misli parlamentarična vlada. A 
sumljivost teh priprav tiči drugje. Mobiliza-
cija in ostre patrone pričajo, da računa vlada 
s stavko in menda že z drugimi pojavi, ka-
terih ne pripravlja nihče. Kdor pa kalkulira 
s stavko, mora imeti v svojem računu tudi 
povod, ki jo provzroči. Vlada, ki je izrekla, 
da mora biti rešena volilna reforma, misli 
torej, da morda vendar ne bode rešena, kajti 
drugače bi bila stavka brezpredmetna in za vse 
njene brahialne priprave ne bi bilo nobenega 
povoda.

vzel kak spomin od gospoda župnika, le 
ako se mu ni zdelo predrago. Priredilo se 
je veliko razprodajo. Konji in krave so bile 
kmalu dobro razprodane, vozovi, vile in 
kose, grablje in lopate so dobile nove 
lastnike, zadnjo slamico iz skednja se je 
prodalo in na senjaku so zbrali celo drobec, 
ker se je zanj tudi še lahko dobilo kako 
desetico. Noben žrebelj ni ostal v steni, 
nobena slamica na mlatišču.

Končno je prišel še Žid iz Raminga. 
Tako od srca se župnik Šuster že davno ni 
smejal, kakor tisti večer, ko je celo Židu 
drago prodal zadnji izvržek. Tri tedne je 
trajala razprodaja. Za se je spravil samo 
najpotrebnejše, kar je hotel vzeti seboj v 
mesto. Tam mu ni bilo treba pohištva, ker 
je zapustil njegov predhodnik v testamentu 
vse svojemu nasledniku.

Vse je bilo že proč. Mračno župnišče

To pa je najvažnejše v stvari. Vlada je 
nezanesljiva. Ali izvira to iz njene slabosti, 
ali iz drugih uzrokov. je vseeno. Dosti je to, 
da vlada sama ne daje garancije za brez- 
dvomno uzakonitev reforme in da se ljudstvo 
ne more zanašati na njo. To pa še bolj po-
trjuje, da se mora zanašati samo nase in. 
tem bolj se mora delavstvo pripraviti na od-
ločilen boj. Ako ne bi bila delavska odločnost 
doslej popolna, bi jo morale popolniti pri-
prave, ki jih dela vlada.

Politični odsevi.
Na Hrvatskem je še dosti ljudi, ki še 

vedno potajno upajo, da se povrne stari 
Khoenovski zistem. Izza tridesetletne vlade 
brutalnosti in nesramnosti se jim zdi kar 
nemogoče, da bi prišla poštenost v vladi do 
veljave. Zelo sumljivo je v tem oziru poro-
čilo, da je imel ban Pejačevič dolgo-
trajen pogovor s Khuenom. Ravno tako 
sumljivo je tudi, da se hoče obljubljene re-
forme zavlačiti. Tako se je razširilo vest, da 
vlada za sedaj ne predloži saboru reforme 
tiskovnega zakona in iz krogov koalicije se 
potrjuje to, pa se pravi, da zahteva taka re-
forma mnogo študiranja in mnogo priprav. 
V tolažbo pa se navaja, da se vlada drži ba-
nove obljube glede svobode časopisja in da 
je konfisciranje popolnoma prenehalo. To je 
sicer resnično; še nikdar se ni moglo na 
Hrvatskem pisati tako svobodno, kakor sedaj. 
Ali to ne more nikakor zadostovati časopisju, 
ki pač opaža blago razpoloženje avtokracije, 
ki pa nima nobene garancije za svoje 
pravice. Dokler je banova volja, se ne kon- 
fiscira; če pa zapiha kak drug vetrček, je 
lahko čez noč zopet stara praksa tukaj. Ako 
se poljubi banu ali pa komu izmed manjših 
bogov, začne lahko zopet konfiskacija in ten-
denčni procesi z izgubami kavcije, s težkimi 
globami, z dolgotrajnimi zapori in z vsemi 
šikanami, v katerih so bili hrvatski državni 
pravdniki in policisti nedosežni mojstri. Časo-
pisje se torej ne more zadovoljiti z blago 
prakso, temveč mora z vso odločnostjo zah-
tevati reformo. Izgovor na težave je pa 
piškav. Hrvatska ne leži izven sveta; časo-
pisje ni inštitucija, ki bi ekzistirala samo na 
Hrvatskem in študiralo se je to vprašanje po 
drugih državah toliko, da bi res lahko hr-
vatska vlada in hrvatska koalicija dosti pro- 
fitirali od tega. Kaj se pravzaprav hoče? 
Svobodo časopisja. Tega pa tudi v juristič- 
nem jeziku ni težko povedati. Vlada nima 
druzega dela, kakor napisati nekoliko para-
grafov in predložiti svoj elaborat saboru. To 
delo je lahko izvršeno v enem dnevu. Go-
spodje poslanci, ki imajo govoriti in odločati 
o načrtu, pa morajo biti vendar na jasnem 
glede svojega stališča, kajti kdor v tako važ-
nem in tako splošnem vprašanju še ni doma, 
ta sploh nima sposobnosti za poslanca. Ko-

je stalo kakor prazna laterna sredi prijaznih 
hiš. Samo za eno stvar še ni bilo kupca. 
Na oknu je ležal kamen, ki ga je bil pred 
meseci vrgel potepuh v okno in župnik je 
gledal sedaj nanj kakor z zaljubljenimi 
očmi. Njega je lahko smatral za temeljni 
kamen svojega izvenrednega napredka in 
zato ga je spravil v veliko torbo z ogu-
ljenim vezanjem. Ako ne bi bilo nič ve-
ljalo, bi ga bil dal okovati z zlatom, pa bi gi 
bil žrtvoval iz hvaležnosti celjski materi božji.

V nedeljo je bil zadnjikrat na prižnici 
v Gospojni, da očita še enkrat levite ne-
hvaležnemu narodu. Najbrže so mislili 
ošteti ljudje, ko so glasneje kakor po na-
vadi rekli „Bog poplačaj“, ne da bi bili 
poznali Liguorijevo moralo: „Bog poplačaj, 
da je to tvoje zadnje zmerjanje.“

Gosta jutranja megla je ležala drugi 
dan še nad dolino, da se v Gospojni ni

uspehom, je prišel medtem tudi že v ško-
fovsko grobnico. Tudi njegov naslednik na 
škofovskem prestolu mu je že sledil v tisto 
temno grobnico. Bojeviti kaplan Bauchinger, 
ki ni dospel niti do župnije, je postal 
škof, dočim bi se bil marsikateri njegovih 
sošolcev kot ubogi kaplan na deželi ve-
selil, ako bi bil dobil malo župnijo.

Škof Bauchinger ni mogel dovoliti, da 
bil župnik, ki je storil že toliko za kato-
liško cerkev, še dalje izložen napadom li-
beralno okuženih kmetov, kakor mu je bil 
poročal župnik Šuster sam. Kot pravičen 
mož ga je moral oškodovati tudi za bo-
lestni poraz pri volitvah z rdečim ovrat-
nikom in zlato verižico.

To mazilo je ozdravilo naenkrat vse 
rane globoko užaljene župnikove duše. Vse 
je oživelo v župnišču. Vrata so bila od-
prta ves dan, vsakdo je lahka, vstopil in si
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akcijski gospodje so vendar kandidirali s pro-
gramom, ki obsega ustavne svobode, med 
temi tudi tiskovno svobodo in to se pač lahko 
zahteva od njih, da razumejo svoj program 
samo v splošnih frazah, temveč v vsakem 
oziru in vseh detaljih. S tega popolnoma 
vtemeljenega stališča se lahko vzakoni vse 
ustavne svobode tekom enega tedna. In to 
ie že prav mnogo časa za tako delo. Zgodo-
vina vseh ustavnih držav daje dosti prime-
rov, da se je vzakonilo ustavne garancije v 
najkrajšem času, kjerkoli so bili parlamenti 
res demokratični zastopi. Hrvatska opozicija 
v saboru, ki je sedaj večina, nima v tem času 
naloge, briljirati s sijajnimi govorancami; njena 
dolžnost je delo, dobro, temeljito in. hitro 
delo. To ne velja samo za tiskovno, temveč 
za vsako ustavno reformo. In tukaj bode 
morala koalicija pokazati, kaj se sme priča-
kovati od nje.

Med tistimi, ki ne verujejo v koalicijo, 
je tudi bivši oddelni predstojnik dr. Iso 
Kršnjavi. Smrt madjaronske stranke je 
zanj pač gotovo dejstvo, a on, ki je bil eden 
njenih glavnih članov in najmočnejših ste-
brov. noče z njo vred politično poginiti. Ko 
je počil stari zistem, je bil Kršnjavi mrd pr-
vimi, ki je obrnil svojim nekdanjim prijate-
ljem hrbet in kmalu je bilo slišati, da na-
merava vstopiti v «čisto» starce vicansko stranko. 
To je bilo slišati seveda kakor ironijo. Potem 
je prišla v javnost govorica, da ustanovi 
Kršnjavi lastno stranko, ki bode Starčevičan- 
cem prijazna. To je bilo bolj razumljivo. Za 
primer bi mu bil lahko nekako služil B a n f- 
f y. Ali sedaj se je Kršnjavi sam oglasil v 
«Agramer Tagblattu» z izjavo, da ne usta-
novi lastne stranke, temveč ako bode kdaj 
kandidiral, da stori to le s programom «čiste» 
stranke prava. Utemeljitev njegovega koraka 
pa je taka, da je poznavalcu razmer, kakor 
bi padel iz nebes. Kršnjavi, ki je imel izmed 
dobrih lastnosti te, da je naravnost, strastno 
obsojal hrvatsko-srbsko medsebojno gonjo, da 
je bil svobodomislec do skrajnosti, Kršnjavi, 
nekdanji soustanovitelj framasonske lože v 
Zagrebu, propagator Tolstojevih naukov v 
hrvaitskili šolah, vstopa med Starčevičance, 
ki odrekajo Srbom ekzistenco, ki so klerikalni 
do skrajnosti. Kako je to mogoče? — Krš-
njavi odgovarja na to: Heil dir, GroBoster- 
reich! Tisti dan, ko pri otvoritvi ogrskega 
parlamenta ni vihrala cesarska zastaia v Bu-
dimpešti, se mu je zasvetilo pred očmi, da 
je Velika Hrvatska samo v GroBčsterreichu 
mogoča! Naravnost uničevalen argument! 
Tako mogočen, da izginejo vsa vprašanja za 
načela in nazore. Le da je Kršnjavega izjava 
ne le do skrajnosti zmedena po meritorni 
vsebini, temveč je v svoji stilizaciji tako bom-
bastična, da ne more narediti druzega vtiska, 
kakor komedijantovskega.

Vendar je njegova izjava neizmerno zna-
čilna. Kakor z električno lučjo osvetljuje ten-
dence Slarčevičancev in dr. Frank ne bode 

moglo videti od krčme do župnišča. Niti 
kazalnika ure na stolpu ni bilo mogoče vi-
deti. Ako ne bi bilo ravno zvonilo na po-
vzdigovanje za mašo, ki jo je čital kaplan, 
bi bilo misliti, da še ni izšlo solnce.

V gostilni pa je bilo zbrano občinsko 
zastopstvo, krajni šolski svet, skratka vse, 
kar je v vasi ali župnišču kaj štelo, ali ho-
telo kaj šteti; dasiravno je bil delavnik, so 
bili vsi v praznični obleki. Župan je imel v 
roki zmotan trd papir, ki je bil zvezan s 
širokim svilnatim trakom. V mislih je še 
študiral lepi govor, ki ga izreče v imenu 
občine. Dasiravno je župnik sam pretrgal 
vez med seboj in med občino, je hotela 
°bčina poslavljajočemu se dušebrižniku 
War še reči zbogom, zlasti ker je postal 
n’°gožen kanonik. Dalje prih.

hvaležen svojemu najnovejšemu pristašu, da 
je tako eklatantno demonstriral dunajski zna-
čaj «čiste» stranke. In dr. Kršnjavi, 
ki je sicer že malo star, ki je storil dosti 
po itičnih grehov, je imel vendar vedno ne-
koliko pameti in vedno je bil oportunist. 
Njegova izjava torej priča, da veruje vsaj on 
za svojo osebo v bodočnost političnih aksi-
omov, ki se skrivajo pod najnovejšo dunajsko 
devizo «GroBosterreich». Kršnjavi ni nikoli 
plaval po strujah, v katerih ni bilo pričako-
vati profita. Dunajski imperialisti bodo z nje-
govo izjavo zelo zadovoljni, ali narodi, ‘ ki 
hočejo biti svobodni, morajo zelo poostriti 
svojo paznost. «GroBosterreich» ni nova be-
seda za nov pojem, ki bi ga bilo treba šele 
definirati in ki bi dovolil moderno tolma-
čenje s svobodnjaško vsebino. Samo izraz je 
nov, misel pa je stara, stara in ne pomeni 
nič druzega, kakor nekdanji centralizem brez 
pogoja, k večjemu z nekaterimi okraski. In 
zato je treba paziti — onstran in tostran 
Litve in Sotle.

Odsek za volilno reformo je končal po-
svetovanje o številu mandatov na Štajerskem, 
o čemur bomo še govorili, in je začel v pon- 
deljek z Galicijo. Ako bi bilo gospodi v od-
seku kaj ležeče na pospešenju dela, bi bila 
ta dežela lahko opravljena na eni seji. Toda 
očitni sovražniki reforme s komedijantom 
Steinom na čelu so zopet začeli obstruirati 
in tajni sovražniki, ki pa imajo vedno svojo 
ljubezen do reforme na jeziku, so jim krepko 
pomagali. Tako se je vlačilo v debato stvari, 
ki nimajo čisto nič opraviti z gališkimi man-
dati ali pa sploh ne z Galicijo in čuditi se je, 
da je vlada zopet mirno gledala te intrige 
in da je predsedništvo odseka — predsedo-
val je poslanec Ploj — dovoljevalo govo-
ričenje o popolnoma neumestnih rečeh. Znani 
Franko Stein je zopet zagovarjal separacijo 
Galicije in je naravnost zahteval, naj vlada 
izdela in predloži zakonski načrt v tem smislu 
in naj spravi izvedbo novega 
volilnega zakona v zvezo z iz-
vršitvijo gališke separacije. 
Minister Bienerth je razložil, kako je vlada 
določila število mandatov za Galicijo. Name-
sto da bi se bilo sedaj govorilo o tem številu, 
pri čemur bi prišli seveda v prvi vrsti Po-
ljaki in Rusini v poštev, je začel tudi posla-
nec Kaiser, član nemške ljudske stranke, 
ki drugače nastopa za volilno reformo, go-
voriti o oddelitvi Galicije in pripovedovati, 
da bode velik del nemških poslancev glasoval 
za to zahtevo. Potem je zahteval še en nem-
ški mandat v Galiciji. Vsenemški poslanec 
H e r o 1 d mu je sledil; spravil je celo davno 
pozabljene «pravice» vojvodin Ušvica in Za- 
tora na dan in zahteval sedem mandatov za 
nje. To je dalo mladočeškem poslancu H r u- 
b y j u priložnoot za polemiko z Nemci. Tako 
je šlo dalje in seja je končala brez rezultata 
ter je bila odložena za torek. Temu pravijo 
delo za volilno reformo.

Grof Golnchowski, slavni vodja avstro- 
ogrske zunanje politike, je bil zadnji čas v 
veliki nevarnosti, ki je prihajala od strani, 
od katere jo je bilo pravzaprav najmanj pri-
čakovati. V ogrski delegaciji se porodila proti 
njemu nenadna in navidezno zelo močna opo-
zicija, ki ga je hotela brez usmiljenja zrušiti, 
češ, da se je Goluchovvski vmešal v notranje 
avstro-ogrske reči — na škodo Ogrske. Nag- 
nenje za tako vmešavanje je imel Goluchovv-
ski pač vedno. Natančno seveda ni mogoče 
povedati, kako daleč je to vmešavanje v 
resnici segalo, pač pa je gotovo, da se vsaj 
zadnji čas ravno Madjari niso imeli pritože- 
ati zaraditega. V zadnji aferi med Avstrijo 

in Ogrsko, ki je zahtevala Hohenlohovo mi-
nistrstvo za žrtev, se je vmešal gospod grof 
nedvomno v prid Madjarov, in ravno njemu 
bi morali biti najbolj hvaležni za svojo zmago. 
Zato je bila W e k e r 1 u akcija radikalcev 
v ogrski delegaciji zelo neprijetna in trudil 
se je, kar se je le dalo, da prepreči njeno 
izvršitev. Madjaiski korenjaki pa itak niso 
tako hudi, kakor se kažejo, in Wekerle je 
imel srečo, Goluchovvski pa tudi. Veliko več 

razloga bi imeli avstrijski delegati, da bi iz-
rekli Goluchovvskemu svoje nezaupanje, kajti 
v avstrijske notranje zadeve se je poljski 
stančik vse drugače vmešaval, kakor v ogrske. 
Ali če ga kličejo ljudje kakor S t ti r g k h 
naravnost na pomoč proti volilni reformi, 
tedaj tudi ni pričakovati, da bi imeli v de-
legaciji toliko poguma, da bi tako visokemu 
gospodu povedali svoje mnenje.

Ogrska delegacija je bila huda na grofa 
G o 1 u c h o w s k e g a in večina je žugala, 
da mu izrazi nezaupanje in da odkloni skupni 
proračun. Na seji v pondeljek je bila debata 
zanj dosti neprijetna, a ga ni bolela, ker — 
ni razumel, kaj se je govorilo. Goluchovvski 
namreč ne zna madjarsko. Sicer pa je bil 
grom le teatralen. Ogrski korespondečni biro 
namreč javlja: «V krogih delegatov se go-
vori, da ne izpremene dogodki na današnji 
seji ogrske delegacije ničesar glede dogovora 
pododbora o postopanju radi proračuna mi-
nistrstva za zunanje zadeve. Proračun bode 
torej sprejet brez izpremene in nezaupnice se 
ne bode izreklo.» Torej odpuščeno.

Pri volitvah za srbsko skupščino je 
bilo izvoženih 84 starih radikalcev, 49 mla-
dih radikalcev, 14 nacionalistov, 3 napred-
njaki, 1 socialist. V devetih okrajih morajo 
biti nove volitve.

V Hanovru je bila vsled smrti doseda-
njega poslanca v nemškem državnem zboru, 
sodruga M e i s t r a, nova volitev. Vse meš-
čanske stranke so se združile, da bi prepre-
čile izvolitev socialnega demokrata in so ra-
bile v boju najgnusnejša sredstva. Pa niso 
imele sreče. Izvoljen je bil socialno-demokra- 
tični kandidat sodrug B r e g z 31.886 gla-
sovi; nacionalni liberalec jih je dobil 16.978, 
vvelfovski kandidat 10.857, klerikalni 2416, 
«biindlerski» pa 170. Socialno-demokratična 
stranka je dobila za 2505 glasov več, kakor 
leta 1903. «Slovenec» lahko zopet poroča o 
nazadovanju in propadanju socialne demo-
kracije na Nemškem.

Rusija.
Optimisti, ki so menili, da napravi skli-

canje dume definitivno konec revoluciji, so 
razočarani. Strašilo krvavega upora dviguje 
zopet Maduzino glavo in videti je, kakor bi 
se imela v najbližnjem času obnoviti krvava 
revolucija, še bolj krvava in strahovita, pa 
tudi še bolj odločna kakor lani. Iz vseh kra-
jev ogromne države prihajajo poročila o res-
nih dogodkih, ki jih sicer oficiozni korespon-
denčni urad deloma zanikuje, deloma pa blaži, 
ali izza upora Nj. veličanstva revolucijske 
ladje knjaza Patjomkina ne veruje živa cluša 
več takim dementijeme. Zlasti poročila o vo-
jaških puntih so preveč podobna tesnici, da 
bi se moglo zaupati uradnim ognjegascem iz. 
Peterburga.

Prvo znamenje, da tli pod pepelom, je 
prišlo iz Bjelostoka, kjer je bil vprizorjen na 
dan rešnjega telesa enak «pogrom» proti 
Židom, kakor svoj čas v Kišenevu. Ropanje 
in klanje Židov je bilo nedvomno pod poli-
cijskim in vojaškim pokroviteljstvom; vse 
uradne laži ne morejo odpraviti tega dejstva 
iz sveta. Izgovor oblastnih organov je bil 
prebedast, da bi ga mogel verjeti trezen ^člo-
vek. Pripovedovali so, da so napadli Židje 
procesijo z bombami. Naj se že sodi o Židih 
kakor se hoče, take neumnosti se jim vendar 
ne more pripisovati, da bi sami izzivali uni-
čevalen boj proti sebi. Ravno ta izgovor pa 
priča, da je bila cela gonja, ki presega v 
svoji krvavi grozovitosti vse, kar more izmi-
sliti bujna fantazifa, uradna lopovščina. Pe-
tarda — ne bomba — ki je počila ob času 
procesije, ni bila nič druzega, kakor policij-
sko znamenje za «črno četo», naj začne ro-
pati in moriti. Sodrga je dobro razumela 
signal in je vedela, da jo bode ščitila pri 
tolovajskem delu policija in vojaščina, kakor 
se je res zgodilo.

Posledice so bile strahovite; še danes ni 
znano pravo število ubitih in ranjenih in naj- 



brže se ga ne izve nikoli natančno, toda 
vzlic grozoti bi bil to le lokalni dogodek, ki 
bi ostal lahko brez upliva na državo. A zadnji 
teden prinaša vsaki dan nove vesti, o velikih 
stavkah, o atentatih, zlasti pa o vojaških ne-
mirih. V Kronštatu so se uprli mornarji. V 
Odesi je silna razburjenost med topničarji, 
ki nočejo izvrševati svoje službe. V mnogih 
krajih so pešaki in celo kazaki sklenili, da ne 
bodo streljali na puntarje in da sploh ne bodo 
delali policijske službe. V Kavkaziji naraščajo 
nemiri, ondotni namestnik zahteva več vo-
jaštva, vojno ministrstvo pa pravi, da nima 
niti ene brigade na razpolago za Kavkaz. 
Tako se množe vesti od ure do ure in ena 
je resnejša od druge.

Gotovo je mogoče, da imajo nemiri, zla-
sti vojaški upori tupatam lokalne uzroke. Ali 
razširjanje uporov po celi državi je vsekakor 
simptomatično in če to še ni revolucija, je 
vendar znamenje, da lahko izbruhne vsak hip. 
Čuditi se pa ni temu.

Ko je car sklical dumo, je imel najboljšo 
priložnost, povrniti državi mir. Poslanci so 
prišli z najboljšimi nameni in mladi parla-
ment je deloval naravnost vzorno. Da je 
bila večina dume kljub pritisku gubernator-
jev in drugih uradnih organov opozicionalna, 
bi bilo lahko carju in njegovim ljudem od-
prlo oči in pokazalo, kakšna mora biti nova 
politika. Toda car je imel zavezane oči in ni 
hotel videti. Vsilil je dumi vlado, ki nima in 
ki ne zasluži njenega zaupanja. V svoji adresi 
je duma razložila svoje želje; car je ostal 
gluh in ni hotel niti sprejeti parlamentnega 
predsedništva v posebni avdienci. Poslanci 
so ostali trezni; njih zmernost je presenetila 
svet. Ali ostala je brez uspeha. Duma je zah-
tevala, naj odstopi vlada; ministri so priha-
jali dalje na seje, kakor da se ni nič zgodilo. 
Duma je zahtevala amnestijo; odgovor je bil 
krvava satira. Postavila je agrarno vprašanje 
na dnevni red; vlada se ni zmenila ne za 
posvetovanja, ne za sklepe. Zahtevala je, naj 
se odpravi smrtna kazen; poslali so generala 
v zbornico, ki je izjavil, da se bode izvrše-
valo smrtno kazen, dokler bode zakonito ve-
ljala. Glasneje in glasneje so povdarjali de-
lavski poslanci, da nima duma nobega upliva. 
Sočasno pa so se širili različni glasovi, da 
bode ca'r odslovil dinno, da prekliče konsti-
tucijo, da pozove Trepova na vlado, da se 
posvetuje s Pojbedonoscem i. t. d. Ljudstvo 
pa, ki je začetkoma pričakovalo, da pride iz 
dume rešitev zanj, je izgubilo potrpljenje in 
tako se zbuja zopet vera, da si mora poma-
gati samo. Agrarno vprašanje je bilo na 
dnevnem redu. Po celi ogromni državi so 
kmetje pričakovali, da dobe več zemlje. To 
je življenske važnosti za nje. A njih upanje 
se ne izpolnjuje.

Revolucijske stranke pa so ves čas pridno 
agitirale in nedvomno se je širila intenzivna 
propaganda posebno med vojaki, za katere je 
bil osnovan poseben list.

Car še vedno ne ve, kaj bi storil. Raz-
pustiti se ne upa dume, vlade se tudi ne upa 
odsloviti. Revolucija pa trka z železnimi prsti 
na vrata države in če izbruhne vnovič, se je 
ne potolaži tako po ceni, kakor z manifestom 
s 30, oktobra. Najbližji čas nam utegne na-
znaniti epohalne dogodke.

Strokovni pregled.
Rudarska podružnica v Ljubnem na-

znanja svojim udom v Judendorfu, da vpla-
čujejo lahko od 1. julija naprej svoje doneske 
vsako soboto od 5. do 7. ure zvečer in vsako 
nedeljo od 9. do 11. ure dopoldan v društve-
nih prostorih konsumnega društva v Juden-
dorfu. V teh urah se izdaja tudi bibliotečne 
knjige in strokovni list. Druge dni se vplačuje 
lahko od 9. do 11. dopoldan in od 5. do 7. 
zvečer, ravno tako se lahko dobiva knjige iz 
biblioteke in strokovni list.

Občni zbor pravovarstvenega društva že-
lezničarjev v Ljubljani bo v pondeljek dne

20. julija ob 8. uri zvečer v gostilni pri Šta-
jercu na Resljevi cesti. Poročal bo sodrug 
Kopač iz Trsta.

Podružnica mizarjev v Ljubljani praz-
nuje dne 1. julija svojo desetletnico. V pro- 
slavlje priredi velikansko slavnost. (Glej 
inserat.)

t

Shodi.
Tl'St. Med najlepše shode, ki so jih pri-

redili slovenski socialni demokratje v Trstu, 
je prišteti zadnjega, ki je bil pretečeno ne-
deljo dopoldan v gledališki dvorani «Na-
rodnega Doma». Na dnevnem redu je bil 
«Odločilni boj za splošno in enako volilno 
pravico» in že iz mnogoštevilnega obiska je 
bilo razvidno, da je tudi slovensko delavstvo 
v Trstu pripravljeno storiti vse,, kar je v 
njegovih močeh, da prepreči mahinacije so-
vražnikov volilne reforme. Zasedena je bila 
cela dvorana in galerija in zlasti v ozadju 
dvorane je bila stiska tako velika, da je 
bilo vztrajanje na shodu naravnost požrtvo-
valno. Shod je otvoril sodrug Jernejčič, 
ki je bil soglasno izvoljen za 
za zapisnikarja pa je bil tudi 
voljen sodrug Regent.

Poročevalec sodrug E.
Ljubljane je najprvo v kratkih markantnih 
črtah narisal dosedanji razvoj volilnopravnega 
gibanja v Avstriji od lanskega oktobra in je 
potem preciziral sedanji položaj reforme. 
Omenil je, da načrt vlada v resnici ne upo-
števa vseh zahtev splošnosti in enakosti in 
nikakor ne odgovarja postulatom socialne 
demokracije, ki zahteva volilno pravico za 
vse državljane brez razlike spola in sicer ne 
od 24., temveč od 20. leta naprej, ker mora 
biti tisti, ki je zrel, da žrtvuje eventualno 
svoje življenje za državo, tudi zrel, da iz-
vršuje državljanske pravice. Socialna demo-
kracija ne more odobravati zahteve celo-
letnega bivanja v volilnem okraju, ker se s 
tem izključuje ogromno število državljanov 
brez razloga iz volilne pravice. Socialna de-
mokracija ima že davno proporcionalni 
zistem v svojem programu, ker se samo z 
razmernim načinom lahko prepreči krivično 
volilno geometrijo. Socialna demokracija tudi 
ne more priznavati opravičenosti cenzusa v 
nobeni obliki in ne more odobravati zapo-
stavljanja posameznih narodov. Načrt vlade 
ima v tem oziru mnogo napak in vidi se 
mu, da ga je izdelal strah pred delavci in 
da se je razdelilo volilne okraje posebno v 
škodo delavcev. Toda v političnem življenju 
se ne sme samo teoretizirati in postavljati 
ideale; delati se mora stvarno in kadar se ne 
more doseči absolutno vsega, kar se zahteva, 
se zato ne sme zavreči obrokov, ki se jih 
lahko doseže. Volilna reforma ni odvisna 
samo od idealnih zahtev, temveč od raz-
merja političnih moči in če se jo hoče re-
šiti parlamentarnim potom, se mora priznati, 
da ne more biti nič druzega, kakor kom-
promis prizadetih strank. V sedanjem av-
strijskem parlamentu imajo nedvomno večjo 
moč skupine, ki perhorescirajo idealno 
pravico in kdor bi se postavil na stališče: 
<Vse ali niči», bi že s tem zavrgel vsako 
reformo. Kdor vpošteva realne razmere, mora 
delovati na to, da se reforma čim bolj pri-
bliža idealu popolne pravice. Glede načrta 
vlade se pa lahko pravi, da pomeni izven- 
redno velik napredek, zlasti v tem smislu, 
da ustanovi načelo splošnosti in enakosti’ 
Socialna demokracija je začela boj zaradi 
načela, ne pa zaradi mandatov in v odpravi 
kurij se res lahko smatra velevažen korak 
na polju enakosti. Z narodnega stališča se 
mora priznati, da reforma ne daje Slovencem 
vsega kar bi lahko želeli; nedopustno ?e 
pa, trditi, da bi bil stari volilni red boljši 
kakor je reforma in kdor bi zavrgel re-
formo samo zato, ker ne dobe Slovenci na 
Štajerskem m na Koroškem toliko mandatov 
kohkor jih zahtevajo, bi storil p0£&

predsednika , 
soglasno iz-

Kristan iz

greh, ki se ga ne bi moglo odpustiti. Po-
litična moč Slovencev se vsled reforme iz-
datno poveča; ako bi pa sedaj preosnova 
padla, bi izginilo upanje na zboljšanje za 
nedoglcdcn čas. Od oktruiranja pa Slovenci 
tudi nimajo pričakovati nič boljšega, kakor 
od vladnega načrta. Dolžnost pravega poli- 
tičarja je torej, delovati z vsemi sredstvi, da 
postane reforma zakon. Ako se more kaj iz-
boljšati , je prav; če pa le ne gre, se zato 
ne sme iz trme žrtvovati tega, kar se. lahko 
doseže in kar daje podlago za novo izbolj-
šanje v dogledni bodočnosti. Govornik je 
potem razložil, kako dvomljiva je situacija v 
odseku za volilno reformo. Položaj je tak, da 
mora biti delavstvo pripravljeno na vse. 
(Klici: Štrajk!) Tisti, ki imajo v stranki od-
govornost, si gotovo ne bodo obremenili 
vesti z grehom, da bi pozvali delavce na 
težak in požrtvovalen boj, ako ne bi bil 
potreben (Klici: Pa bo potreben!). Ali ravno 
tako ne morejo prevzeti odgovornosti da ne 
bi opozorili delavstva, kdaj je trenotek, ko 
samo delavstvo lahko reši reformo. (Klici: 
.Jutri v štrajk, če je treba!) Govornik je 
opozoril na žrtve, ki so nedvomno združene 
s takim bojem (Klici: Se ne bojimo!), iz-
rekel pa je prepričanje, da v času potrebe 
ne zaostanejo slovenski delavci za svojimi 
tovariši. (Burno, dolgotrajno odobravanje.)

Konec prih.

Najnovejše vesti.
Dunaj, 27. junija. Odsek za vo-

lilno reformo tudi snoči še ni končal 
posvetovanja o Galiciji. Dr. P e r g e 1 t je 
zopet zahteval od Poljakov, naj glasujejo za 
nemški mandat v Biali. Dr. Kozlowski 
je odgovarjal, da Nemcem ta mandat nič ne 
koristi, za Poljake pa bi pomenil šikano. 
Malik je zahteval ob 7. uri konec seje, 
ker se je hotel udeležiti shoda podjetnikov 
za protest proti nameravani stavki. Za nje- 
gov obstrukcionistični predlog, ki je bil od-
klonjen, so glasovali: Stein, Pommer, Kai-
ser in Malik sam. Govorili so še minister 
B i e n e r t h , dr. D e m e 1 , K a i s e r in 
V a s i 1 k o. Na predlog drja. L 6 c k e r j a 
je bil sprejet konec debate. Vpisanih je še 
pet govornikov za debato in štirje za stvarne 
popravke. Upati je torej, da pride vsaj nocoj 
do glasovanja o Galiciji..

Peterburg, 26. junija. V dumi je pro- 
vzročilo veliko senzacijo interpelacija o po-
zi g i h v černigovskem okraju, 
ki so se zgodili na povelje žandarmerijskega 
ševa generala R u d n o v a. Potem je bila 
predložena interpelacija o porabi kazakov za 
policijsko službo. Kazaški poslanec Ara-
ka n č e v je dejal: Kazaki so nekoč ljubili 
svobodo, vlada pa je vpeljala zistein, s kate-
rim je uničila vsak človeški čut v srcih Ka-
zakov ter jih je navdala s sovraštvom do 
Rusov. Kazaki pravijo sedaj, da niso Rusi, 
temveč poseben narod. Kazakov se ne sme 
črtiti, ampak mora se jih pomilovati. V a - 
s i 1 j e v in S e v a s t j a n o v sta rekla, da 
duma nima pravice, zahtevati odpust Kaza-
kov. To pravico ima samo car. Kazaki bodo 
izgubili potrpljenje ter se bodo vzdignili proti 
revolucionarjem. Predsednik je pozval 
V a s i 1 j e v a na red. Borodin,Se- 
delnikov in Affanasijev so 
zastopniki Kazakov protestirali Proti 
besedam Vasil jeva in S e v a s t j a - 
n o v a in so rekli, da sta bila izvoljena samo 

1 s pomočjo uradnih organov. B o r o d i n je 
‘ čital razna pisma Kazakov, ki zahtevajo, naj 
; se jih pošlje domov in izražajo svoje ogor- 
* čenje, da se jih hoče rabiti za policijsko služb»:

Poslanca, ki sta dejala, da sovražijo Kazal'1 
revolucionarje, sta sestavila svoje govore v 
sporazumu z generali.

O vojaških uporih, stavkah in napadil’ 
prihajajo zopet nova poročila.



Domače stvari. i
Demonstracija v Trstu. Pretečeno ne-

deljo je bil v tržaškem gledališču «Politeama 
Bossetti» shod trgovskih pomočnikov kot pro- ■ 
test prot' tistim trgovcem, ki hočejo po vsej : 
sili kršiti nedeljski počitek in preziraje sklep 
konsorcija, na vsak način odpreti prodajal- 
nice tudi ob nedeljah. Shod je odločno pro-
testiral proti takim namenom in trgovski po-
močniki so izjavili, da na noben način ne 
todo trpeli, da bi se jih ogoljufalo za pre-
potrebni nedeljski počitek. Shoda so se ude-
ležile vse strokovne organizacije, ki so ob-
ljubile svojo dejansko podporo v tem pravič-
nem boju. Po shodu je bila spontana demon-
stracija po mestnih ulicah. Razburjenost je 
bila vsled ošabne nesramnosti nekaterih tr-
govcev, ki so imeli odprte prodajalne, jako 
velika, in vsled provokacije se je zgodilo, da 
je bilo pobitih več šip, vrat, kristalnih tabel 
in neki izzivajoči trgovec prašičevine jo je 
tudi osebno skupil. Policija se je pri tej de-
monstraciji dosti pametno držala — z ma-
limi izjemami starokopitnih vzorov seveda. 
— Nekateri slovenski trgovci bi tudi to stvar 
radi spravili na «narodno» polje, češ, kot 
Slovenci se ne podvržejo sklepu Italijanov. 
Tudi tukajšnji furlanski klobasarji bi radi ve-
ljali kaj več kakor počen groš. Menimo, da 
se vsej tej gospodi ohlade razgrete glavice. 
Slovenskim gospodom, ki se nas tičejo v prvi 
vrst', povemo, da nikakor ne bodemo trpeli 
zlorabljanja narodnosti v take nizkotne na-
mene. Dobro je že, da so enkrat tako ekla-
tantno pokazali, kaj jim je narodnost. Sicer 
čepi ta gospoda prav rada za pečjo in tam, 
kjer bi bilo koristno in morda celo potrebno, 
se ne upa pokazati svoje narodnosti. Ako je 
profit v nevarnosti, so pripravljeni na vsak 
kompromis in če je treba nastopiti proti moč-
nejšim, se ne spomnijo, da so Slovenci. Kot 
ščit za tako stvar pa bi bila dobra narod-
nost. Ali Jože ne bo kaše pihal! V take na-
mene je pa nam narodnost predobra in mi 
ne bodemo za nobeno ceno trpeli, da bi se 
jo tako profani ralo.

Aprovizacija Ljubljane s cenenim me-
som. Doslej so bili edinole delavci, ki so na-
stopali javno zoper neopravičeno naraščajočo 
draginjo živil, v zadnjem času pa so se ohrab-
rili tudi uradniki, ki so potom svojega društva 
«Naša zveza»-sklicali javen shod, da prote-
stirajo proti podraženju mesa v Ljubljani. 
Izvajanja glavnega govornika, g. Trstenjaka, 
so bila v splošnem zadovoljiva, dočimjebila 
predlagana resolucija direktno nasprotje tega, 
kar je bil g. referent preje povedal. Rekel 
je, da se mora urediti razmerje med produ-
centom in konzumentom ter odpraviti posre-
dovalce. Mesarska obrt ne sme biti monopol 
v rokah posameznih privatnikov. Sedanja 
mesarska zadruga je kartel, trust, ki ima 
svoje zagovornike že celo v občinskem svetu. 
Hvali konkurenco in predlaga resolucijo, ki 
pozivlje mestni magistrat, naj mesarjem brez-
plačno dovoli, goveje meso prodajati na stoj-
nicah, vsled česar je upati, da nastane med 
mesarji konkurenca, kar bo ugodno uplivalo 
na znižanje mesnih cen. Sodrug Kocmur je 
proti resoluciji in predlaga, naj se magistrat 
pozove, da ustanovi lastno mesnico, kakor jo 
imajo na Dunaju. Ta predlog je bil po de-
loma zelo vroči polemiki tudi sprejet. Ne 
moremo pa si kaj, da ne bi še enkrat zavr-
nili ugovore, ki so jih razni gospodje navedli 
zoper mesnico v lastni režiji. Da je dunajska 
mestna mestnica pasivna, je resnica, kar pa 
še ni noben dokaz, da bi morala biti tudi v 
Ljubljani. Sodrug Kocmur je le v principi- 
jelnem smislu navajal dunajsko velemesnico, 
s čemur pa še ni rečeno, da je ista vzor 
podjetja take vrste, kar že vsled tega ne more 
hiti, ker je delniška naprava, pri koji je ob-
čina udeležena le kot akcionar s par stoti- 
sočaki. Pa tudi uprava dunajske velemesnice 
je zelo slaba, dočim so režijski stroški zelo 
visoki. Filijalke v posameznih okrajih, dostav- 
■janie mesa, konji, uslužbenci i. t. d. stanejo 
'-am mnogo denarja, kar vse bi v Ljubljani

dpadl°’ ker bi vsaj za Prvi hiP zad°- 
m ’ /aa Sv“a osrednja Prodajalna. Dunaj 
mora dobavljati goveio z Ogrske potom 
prekupcev, in zopet izgine mnogo novcev v 
žepe tretjih oseb, transport stane tisočake, 
živina pa se na potu upeha in izgubi na svoji 
tezi J. o so dejstva, ki nosijo tudi precej 
vzroka, da dunajska velemesnica ne more tako 
prospevati, kakor je želeti. Naj večji vzrok 
pasivnosti pa je neizmerna konkurenca, v kojo 
jo silijo zasebni mesarji dunajski, ki se sku-
šajo ž njo v znižanju cen. In tu tiči jedro 
take naprave. Kakor hitro bi dunajska mes-
nica nehala poslovati, tako hitro bi zasebni 
mesarji postali neomejeni gospodarji na mes-
nem trgu, posledice tega pa bi nosilo prebi-
valstvo, predvsem pa delavstvo. Pozabiti pa 
se ne sme, da pri naj nižjih slojih dunajskega 
prebivalstva goveje meso ne pride v toliki 
meri v poštev, kakor pri nas, ker se konzu-
mna pretežna večina konjskega. Kranjska je 
agrarna in velik del njenega prebivalstva se 
peča z živinorejo, kar bi gotovo ugodno vpli-
valo na dobavo cenene in dobre goveje ži-
vine. Provizija prekupcev bi odpadla, ker bi 
občina blago dobivala neposredno od produ-
centa, kmet pa bi imel v občini stalnega in 
solidnega odjemalca. S tem bi bilo deloma 
urejeno razmerje med producentom in kon-
zumentom. In ne samo, da bi se transportni 
stroški, s kojima mora Dunaj računati, pri 
nas skrčili na minimum, temveč odpadel bi 
tudi takozani «calo», ki je zvezan s trans-
portom, ter troški za naknadno krmljenje v 
nadomestilo izgube na živi vagi. Mestna ob-
čina ljubljanska bi lahko sklenila pogodbe s 
kmetijskimi zadrugami, pa tudi c. kr. kme-
tijska družba bi jej šla na roko v svrho stalne 
dobave blaga. Zadovoljna bi bila oba: pro-
ducent in konzument. Ljubljansko barje bo 
po regulaciji Ljubljanice postalo zelo priprav-
no za ustanovitev plantaž, ki bi obenem lahko 
služile tudi kot kmetijska strokovna vzgoje- 
valnica, kar bi bila zopet lepa pridobitev. 
Stalo bi sicer nekaj stotisoč kron, toda z resno 
voljo in vztrajnim delom bi se zanesljivo do-
seglo lepih in trajnih uspehov, sicer ne takoj, 
čez več let pa gotovo. Zasebnim mesarjem 
bi tudi potem bilo lahko na razpolago, pro-
dajati na stojnicah in konkurirati med seboj 
na eni ter komunalizovano obrtjo na drugi 
strani. Vprašanje pa je, da-li je prodajanje 
na stojnicah sploh priporočljivo? Toliko se 
govori o omejitvi jetike, tu pa se najizobra- 
ženejši sloj, uradništvo, zavzema za nekaj, kar 
mora vsak razumnik najodločnejše obsojati. 
Medtem, ko ima mesar sedaj meso shranjeno 
v prodajalni, kjer je vsaj deloma varovano 
proti vročini in cestnemu prahu, moral bi ga 
potem vsak dan vlačiti na trg, kar ne bi bilo 
baš okusno. Na stojnicah bi bilo blago izpo-
stavljeno vsakojakim uplivom nesnage: šla- 
tanju kupujočega občinstva, ki nima vselej 
baš najčednejših rok, oblezenju muh, ki se, 
kakor znano, na mesnih trgih nahajajo v 
velikih množinah, cestnemu prahu, razkro- 
jenju vročine i. t. d. To so tehtni vzroki, ki 
dado mnogo misliti proti uvedenju stojnic. 
Ali pa je podano jamstvo, da bi mesarji v 
slučaju uvedenja brezplačnih stojnic res kon-
kurirali med seboj? Dvomimo. Življenja raz-
mere so bržkone že tudi mesarje poučile, da 
je treba vselej in povsod solidarno nastopati. 
Izvzeto torej ni, da bi poslej ljubljanski me-
sarski «trust» funkcioniral še bolj izborno! 
Kot delavci se moramo odločno upreti vsako- 
jakemu pospeševanju konkurence. Konkurenca 
je najhujše socialno zlo, ki tira sedanji sestav 
človeške družbe v pogubo. Ako je kdo, ki 
vsled konkurence trpi škodo, je to delavec, 
na kojega delodajalec pritisne s tem, da mu 
prikrajšuje mezdo. Poglejte, kako sramotno 
so že danes plačani mesarski hlapci, kako pa 
bi bili potem, če se konkurenca še pospeši 
Od konkurence pa tudi konzument bistveno 
nima onega dobička, kakor se prerokuje, ker 
se najde mnogo potov, po katerih trgovec, 
v tem slučaju mesar, skuša izgubo nadome-
stiti na drugi strani, kar konzument često 
niti ne opazi. To se vidi najdrastičneje pri

konfekciji. Iz tega se razvidi, da v konkurenci 
ni najti rešilnega izhoda. Kaj torej? Ako se 
noče, da ostane mesarija še nadaije molzna 
krava, monopol posameznikov, naj se jo ko- 
munalizuje! Naj se nikar ne sklicuje na de-
ficit dunajske delniške družbe, ker primanj-
kljaj, koncentiran v blagajni družbe, še z daleč 
ne more odvagati dobička, ki si ga je pri-
hranilo konzumujoče prebivalstvo. Ne zahte-
vamo čifutske delniške družbe — da rabimo 
izraz gospoda referenta — temveč občinsko 
mesnico. Proč s konkurenco, proč s posredo-
valci in razmerje med producentom in kon-
zumentom bo urejeno. Gosp. Trstenjak se je 
tekom celega svojega govora skliceval na 
narodno gospodarsko.

V nasprotju z njegovim sklicevanjem, ki 
je, nanašajoč se na njegovo resolucijo, po-
polnoma neopravičeno, pa pravimo, da bi 
bilo zasnovanje občinske mesnice pridobitev 
nedoglednega pomena na narodno-gospodar- 
skem, socialnem in zdravstvenem polju. Ali 
pa bo sedanji obč. svet, ki stoji v znamenju 
mesarskega trusta, imel moči in volje v ures-
ničenje tega, je seveda drugo vprašanje. 
Dokler v občinskem zastopu ljubljanskem ne 
bo opozicije, dokler bo par mesarjev držalo 
celo občino v šahu in dokler bo delavstvo v 
občini brezpravno, toliko časa nimamo pri-
čakovati nič dobrega, nič resnega. Toliko v 
primislek gg. uradnikom, in če so z nami 
enega mnenja, potem ni zapreke, da na tem 
polju korakamo z roko v roki.

Splošno kousumno društvo v Ljub- 
jani in sodrug Breskvar sta še vedno napoti 
«Slov. Narodu», listu, ki je izgubil vsaka 
poštenost glede poročevanja. Sodna obrav-
nava zaradi konkurza je jasno dokazala 
vzroke propada društva in naj «Slovenski 
'iarod» še tako laže. Odborniki in druge 
priče so pod prisego izpovedale in dokazale, 
da je bilo propada krivo intriganstvo in 
enake laži, ki jih je pospeševalo prav ono 
olebetavo in lažnjivo človeče, ki pisari v 
«Narod». Breskvar je bil obsojen na pet dni 
zapora zaradi tega, ker je kot oskrbnik na-
ročil nekaj blaga in plačal še nekaj računov 
potem, ko je že bilo znano, da je društva 
pasivno. Kazen je v zakonu predpisana; dru-
gega greha tukaj ni bilo. To si naj «Slov. 
Narod» enkrat zapomni, da mu ne bo treba 
več tako pobalinsko lagati. — Sicer pa 
g. Malovrh Miroslav: Medice, cura te ipsum!

Dopisi.
Z Viča pri Ljubljani. Pri opekarni tvrdke 

Filip Supančič je uposlenih nekaj delavcev iz 
Gornje Italije, ki pripovedujejo tole zanimiva 
dogodbico. Za zgradbo cerkve sv. Antona 
Padovanskega se pobira «mile darove» tudi 
v Italiji. Ker pa same prošnje ne zaležejo 
dovolj, si znajo gospodje frančiškani poma-
gati tudi z zvijačami in lažmi. V neki cerkvi 
blizo Benetk je namreč duhovnik verne Ita-
lijane poživljal, naj kaj prispevajo za zgradba 
cerkve na Viču, ki bo posvečena sv. Antonu 
v čast, ki je bil vendar rodom Italijan. Pravdi 
je nadalje, da se je svetnik nekemu kmetu 
na Viču v zraku pokazal ter mu spustil pisma 
na tla, v kojem ga lepo prosi, naj pove še 
drugim kmetom, da želi (sv. Anton) da se 
mu na tem mestu sezida tempelj. Slučaj pa 
je nanesel, da je nekaj vernikov, ki jih je pop 
v Italiji farbal, prišlo v Ljubljano in sedaj 
delajo pri omenjeni tvrdki. Sedaj seveda iz-
prašujejo, kaj je s čudežem sv. Antona, Vi-
čani pa se jim smejejo, ker v celi okolici ni 
tako pobožnega kmeta, ki bi se mu bil kdaj 
sv. Anton prikazal. Dandanes je pač težava 
s fabriciranjem čudežev, ker telefon in brzo- 
jav peljeta na vse strani, pa tudi sicer se 
ljudstvo že zaveda, da ne veruje kaj vsakemu 
histeričnemu tercijanu. Po svetu pripovedu-
jejo, da se na Viču godé čudeži, Vičani pa 
ne vedo povedati nič druzega, kakor da se 
jim vsako leto slabše godi. A. K»



Socialni pregled.
Bolniška blagajna v Volovskem. Pove-

dati je treba, da je Volovsko občina v Istri, 
prav poleg Opatije, kajti marsikdo bi se lahko 
zmotil in bi mislil, da je to mesto na Tur-
škem. Dne 27. majnika so bile tukaj volitve 
delegatov za občni zbor okrajne bolniške bla-
gajne — prave turške volitve. Predpisano je, 
da morajo biti volitve za občni zbor razgla-
šene 8 dni prej, kar pač ne more imeti dru- 
zega smisla, nego da se mora opravičene vo- 
lilce obvestiti o volitvah, torej da jih je treba 
primerno razglasiti, da volilci res lahko iz-
vedo za nje. Kako pa je izvršilo sedanje vod-
stvo blagajne to nalogo. Dne 22. majnika 
zvečer je objavljen razglas v uradnem «Osser- 
vatore Triestino», katerega še nikoli niso či- 
tali delavci. Razen tega so nabili na neka-
tera cerkvena vrata nekoliko malih plakatov 
in to je bilo naznanilo. Po nazoru blagaj-
niškega vodstva ima pač samo tisti volilno 
pravico, ki hodi v cerkev. Vodstvo blagajne 
je s tem doseglo, kar je hotelo, namreč da 
večina volilcev ni vedela za volitve. Blagajna 
ima nad 3000 članov, volitve pa se jih je 
udeležilo okrog 200. Seveda ni kriva tega 
samo pomanjkljivost naznanila. Večina čla-
nov tudi ni dobila volilnihlegi- 
t i m a c i j. To pa se ni zgodilo po pomoti, 
temveč namenoma. Ko so nekateri udje pri 
predsedniku protestirali, da se jim ni poslalo 
legitimacij, je oblastni buržoazni predsednik 
delavske blagajne brez ovinkov odgovoril: 
«Jaz pošljem legitimacijo, komur hočem jaz!» 
In tako je res storil. Izvršil je svoj namen 
prav po buržoazno-narodnjaški maniri. Dočim 
določajo pravila, da ima volilno pravico, kdor 
je dosegel 18. leto, je vse polno starejših, 
ki niso dobili legitimacije, nasprotno pa. so 
volili tudi fantiči, ki imajo komaj 14 let. Za 
delegata je lahko izvoljen po pravilih, kdor 
je star 24 let, voljeni so bili pa taki, ki niso 
polnoletni. Pri volitvah so oddajale nepo-
klicane osebe očitno falsifikovana pooblastila I 
mojstrov ljudem, ki nimajo volilne pravice.

Delavstvo je protestiralo proti temu ravnanju, 
a bilo je zaman. Po volitvah so bili veliki 
delavski shodi v Opatiji, Lovrani, Kastvi in 
na Volovskem. Govoril je sodrug Milan G 1 u- 
m a c iz Zagreba v vseh štirih krajih, v Opa-
tiji pa tudi sodrug P a n e k iz Trsta. Vsi 
shodi so bili jako dobro obiskani in povsod 
se je sklenilo 'resolucijo, s katero se pooblašča 
predsedništvo, da nabira podpise za vložitev 
protesta pri okrajnem glavarstvu na Volov-
skem. Sodrugi so že pričeli v tem smislu 
delati in upati je, da dobimo v kratkem re-
šitev. — Tako oblastno ravnanje gotovo 
opravičuje, da se govori o turških razmerah. 
A to nesramnost zagovarja — «Slovenski 
Narod». V uredništvu tega lista sprejemajo 
menda dopise, naj pridejo odkoderkoli in naj 
lažejo, kc likor jim se poljubi. Blatenje delav-
cev jim je menda zadostna legitimacija za 
dopisnika; s tako vizitnico se lahko položi 
vsako kukavičje jajce v «Narodovo* redakcijo. 
Ali je to pametno ali ne, naj presodi psevdo- 
liberalni list sam; da je infamno, vedo de-
lavci in nikar se naj liberalna stranka ne čudi, 
če bode delavstvo izvajalo konsekvence iz 
takega ravnanja. Ne bode trajalo dolgo, da 
bode «Narod» obžaloval, da je, ne da bi 
poskusil, izpoznati istrske razmere, ščitil lo-
povščine, izvršene proti delavcem in zasra-
moval delavstvo. Na smešni poskus «Naro-
dovega» dopisa, obremeniti delavce s krivico 
na njegovo trditev, da so socialni demokratje 
jemali delavcem volilcem legitimacije, sploh 
ne odgovarjamo, ker je to ravno tako beda-
sto, kakor nizkotno.

Zaveden delavec
in
prijatelj delavstva
ne pije

Koslerjevega piva!

iz stranke.
Obračun za koledar naj nujno porav. 

najo vsi tisti, ki tega še niso storili. Pošilja 
naj ce ves denar na: Uprav. «Rdečega 
prapora» V Ljubljani s pripombo, za kaj 
je poslal. .

Trst. Dne 22. t. m. so imeli tukajšnji 
organizirani železničarji zaupen shod, na ka-
terem so sklenili, da pristopijo kompaktne 
politični organizaciji in bodo redno plačevali 
strankarski davek. Enako so sklenili organi-
zirani železničarji v Nabrežini dne 
23. t. m.

II | iiihliüni Je v sledečih tobakarnah «Rdeči.
8 liJMJlMll prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Franzot, državni kolodvor, Sp. Šiška.
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
S vat e k, Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice.
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

I Trstu: I
Lavrenčič, Piazza Caserma.

Hom: I
Krebelj Peter, Kapucinske ulice I-

Ha Beli: j
Ricardo Camera, Corso 16.

Jiri Plankarju na Dolenjski cesti v Ljubljani

Vstopnice se

prirede v nedeljo, 1. julija 1.1. ]i11Iv 1 iou■»cizi TTIV/Dvii ob desetletnici svojega društva 
na vrtu in na travniku pod goz- ljdll0.nl Ulj/idlJl dičem g. Jos. Plankarja na Do-
lenjski cesti. — Sc deluje siav. meščanska godba iz Kranja.

Na velikem plesišču bo svirala godba g. A. Zorniča. — Najraznovrstnejša zabava. — 
V mraku čarobna razsvetljava. — Začetek ob 3. uri popoldne. — Vstopnice v predprodaji po 20 vin., 

pri blagajni po 30 vin. za osebo. Otroci so vstopnine prosti.
dobivajo v Ljubljani: v Šelenburgovih ulicah v trafiki g. Šešarka, na glavnem trju v trgovini g. Fr. Igliča, na Sv. Petra cesti v trafiki g. Kanca 
h. st. 12. na Dolenjski cesti v gostilni g. Plankarja, na Glincah v gostilni jri «Korošcu». V Spod. Šiški: v trafiki državnega kolodvora.

BALKAN
Kavarna in restavracija.

Trst
Nova zgradba — 70 elegantnih sob. — Lift. — Električna 

razsvetljava. — Kopelji. — Cene zmerne. 10-3 Počkaj & 3(ogL
eh

Znioga in tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra* Levi minzija.
Trst — Piazza Rosan® 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

Kavarna

iorje"
preje „Tedesce" 

se priporoča cenjenim __ 
drugom najtopleje. Na raz- 
polago so vsi važni in slo- 

Jp venski, italijanski in nemški 
Vi iisti. Vse pijače poceni. Na- 

pitnina je izključena.

so-

Prva kooperativistično ure-
jena 

gostilna
v ulici S. Giovanoi v Trstu. 

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

fr' fr fr fr fr fr fr fr fr fr 
t

i

Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.

ljdll0.nl


Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K, — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo. *

Glasilo jugoslov. soc. demokracije-

Štev. 27. V Ljubljani, dne 6. julija 1906. Leto IX.

NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:

Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana, 
Frančiškanske ulice štev. 8 '1.

Na bramarbaziranje ljudi a la Stein in 
Malik, ki imajo s ce’0 svojo vsenemško stran-
ko toliko pomena, kolikor ga ima brenčanje 
nruhe, se gotovo ne oziramo. Tudi imamo 
garancijo, da opravijo nemški delavci s temi 
junaki, kar je treba. V Brnu so to že poka-
zali. V soboto je hotel tam paradirati mali 
Malik na vsenemškem shodu. Zadostovalo pa 
je, da so socialni demokralje sklicali sočasno 
svoj shod in pogumnemu Davidu je padlo 
src e ne le v hlače, temveč prav v črevlje, 
tako da se ni niti prikazal v Brnu. Zato pa 
je potem zopet kričal v odseku za volilno 
reformo in je celo zahteval, naj odsek pre-
trga svoja posvetovanja za osem dni. V svoji 
žabji ošabnosti je celo grozil, da sicer on in 
Stein ne bodeta dovolila, da bi prišel socialni 
demokrat v odseku do besede. Dr. Adler 
se je tega mogočnega žuganja bržčas tako 
ustrašil, kakor so se delavci sploh ustrašili 
otročjih groženj vsenemške kompanijce.

Mi pa imamo opraviti nekaj druzega. 
Pii nas imamo namieč ljudi, ki opravljajo 
službo vsenemške klike in intrigirajo proti 
volilni reformi tako predrzno, da bode treba 
temeljito obračunati z njimi. To so dr. Tav-
čar in klika «Slovenskega Naroda». Vse, 
kar so ti ljudje doslej govorili o svoji naklo-
njenosti do splošne in enake volilne pravice, 
je bilo neodkritosrčno in zlagano v strahu 
pred ljudstvom. Ta družba je sodila o vo-
lilni pravici vedno tako, kakor je govoril dr. 
Tavčar lani v državnem zboru. Čudimo se le, 
da dopušča izvrševalni odbor liberalne stran-
ke tako gonjo proti volilni reformi, kakor jo 
uganjata Tavčar in «Narod» in najbolj se 
čudimo drju. Ravniharju, drju. No-
vaku in sploh mladini, ki so na zadnjem

zboru vstopili v stranko pa so razglašali, da 
jo bodo demokratizirali in da «nikoli ne bodo 
liberalci». Menda se že izvršuje, kar so pisali 
takrat «Naši zapiski» o zdravih jabolkih, ki 
se jih položi k gnjilim.

Dr. T a v č a r je imel zadnjič govor v 
poslanski zbornici. Bili so časi, ko se je po- 
kazoval talent tega moža in njegova energija 
v svetli luči in je bilo upanje, da postane to 
krepak naroden delavec. Upanje je prevarilo ; 
dr. T a v č a r je opešal in njegov govor v 
državnem zboru je imel vsa znamenja senil-
nosti. Njegovo modrovanje o parlamentarič- 
nem ministrstvu in o razmerju narodnosti v 
Avstriji ni bilo nič druzega, kakor neokretna 
igrarija z besedami ne le brez jedra, temveč 
tudi brez duhovitosti, ki se jo je včasi ven-
dar opazilo pri Tavčarju. Kar pa je govoril 
o volilni pravici, je naravnost testimonium 
paupertatis. Samo eno se mu mora priznati. 
Ostal je dosleden. On sovraži splošno in 
enako volilno pravico letos ravno tako, kakor 
jo je sovražil lani. Dočim so se drugi libe-
ralci privadili, da ji kažejo prijazno lice, naj 
že mislijo kakor hočejo, prezira dr. Tavčar 
krinko in pravi odkritosrčno: Ljudske sodrge 
ne maram v politiki.

Dr. Tavčar sovraži splošno in enako vo-
lilno pravico iz neznanja. Sovraži jo, ker se 
ni učii ničesar izza svojih vseučiliščnih let. 
Sovraži jo, ker plava njegova politika vedno 
le na površju in ima opraviti vedno le z da-
našnjim dnevom. Sovraži jo, ker nima z ljud-
stvom več dotike, kakor nanese ravno njegov 
advokatski poklic. Splošna volilna pravica v 
njegovih očeh ni pravična. To smo slišali že 
lani iz njegovih ust, ko je izrazil svoje zani-
čevanje analfabetom, ne misleč, da ima v

Volilna reforma.
Zadnje dni je tako, kakor bi se dalo ne-

koliko svobodneje dihati. Vendar se je treba 
še zelo varovati optimizma, kajti z volilno 
reformo je približno tako, kakor z letošnjim 
vremenom. Ako se po dolgih lednih deže- 
yanja in južnih oblakov nebo končno izčisti, 
pa človek misli, da sc bodo izmučeni živci 
ve ndar nekoliko spočili, se začno že drugi dan 
dvigati sopari in nebo se pripravlja takoj na 
no ve muke. Ministrski predsednik baron Beck 
je ntkolkckrat zadnji čas pozval poslance, 
naj pobite z reformnim delom. Danes se po-
roča, da bede zboroval jarlament celi mesec 
in da se spravi volilno reformo v poslanski 
zbornici še v tekočem zasedanju pod streho, 
tako da bi jo imela po počitnicah le še go-
sposka zbornica sprejeti. To se nedvomno 
lahko zgodi, ako je le količkaj dobre volje in 
to bi bilo tudi edino sredstvo, ki bi lahko 
pomirilo delavstvo. Vprašanje je le, ali je res 
toliko dobre volje. Vlada nima samo naloge, 
da poziva doslance na javnih sejah z bese-
dami na delo, temveč kot parlamentaren ka-
binet ima sploh dolžnost, skrbeti pri strankah 
za dobro voljo. »

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
Tako velik gospod ima' pri škofu 

močno roko in lahko bi se zgodilo, da bi 
izkusili nje težo. Zato je bilo bolje, poslo-
viti se v miru ž njim, ker vendar rte more 
n’hče vedeti, kdaj in kako se utegne še ra-
biti visokega gospoda. Kupa denarja, ki 
ga odnaša iz Gospojne, tudi ne more vzeti 
seboj v večnost ; morda se sčasorn še kaj 
vrne — saj dolgo stari mož itak ne more 
več živeti. Kar pa se tiče šole, ki bi jo mo- 
Iali zidati, jim je pomagal župnik s svetom 

z dejanjem, da ni prišlo do stavbe. Zato
morajo biti vendar vsi davkoplačevalci 

a'a'tžni; kot kanonik bode imel pa se

lepšo priložnost, da prepreči stavbo pri de-
želnem šolskem odboru. Vse te praktične 
nazore se je temeljito pretreslo in na tajni, 
seji so izvolili odhajajočega župnika so-
glasno za častnega občana hvaležne, zaradi 
njegovega slovesa globoko užaljene žup-
nijske občine. Sedaj gredo vsi v svečanem 
razpoloženju v župnišče, da izroče odhaja-
jočemu dušnemu pastirju častni diplom, 
dočim prihaja ravno kaplan iz zakristije in 
čisti svoje naočnike, ki so vlažni od megle. 
Toda gospoda župnika in novega kanonika 
že celo uro ni v župnišču. Tistega dne, ko 
so ga izvolili za častnega občana, je že 
izvedel za tajnost nove velike časti, dasi- 
ravno ni bilo več stare kuharice. Toda kaj 
mu je sedaj mar za čaščenje kmečke ob-
čine, ko mu je izkazal škof največjo čast, 
ki jo more izkazati? Že, da ne bi bilo sra-
mote, bi moral dati za občinsko čast vsaj 
sto forintov za domače reveže. Tega pa ni

maral, pa tudi ni mogel; ker je bil denar 
dobro spravljen v stari ročni torbi. Zato je 
naročil, naj pride voz, s katerim se odpelje 
na kolodvor, k mostu; dotlej prinese že 
lahko sam torbo. Ozrl se je še enkrat po 
župnišču, v katerem. je nad trideset let 
delal in varčil, v božjem imenu je odšel 
čez dvorišče in skozi prazne skednje od 
zadej, da pride za vasjo preko polja na 
cesto. Skozi hišna vrata ni maral iti; v 
svoji ponižnosti se ni hotel zaleteti v na-
ročje občinskemu zastopu, ki se je bil zbral 
zaradi njega.

Toda kmalu se je zopet vrnil. Ko je 
prišel za skednje na polje, se je še enkrat 
ozrl in tedaj je opazil, da sloni ob steni 
posoda za deteljo; bilo jih je več kakor 
dvajset komadov in vsak gotovo dvanajst 
novčičev vreden.

„Glej šmenta! Da se more prezreti kaj 
takega!“



svoji lastni stranki dosti analfabetov — če-
ravno so hodili v šolo. Dr. Tavčar hoče vo-
lilno pravico samo za tiste, "ki so zavedni. 
Radi bi vedeli, kako hoče to konštatirati. 
Komu pa je njegova politična zavednost za-
pisana na nosu? Kako se sploh izraža ta 
lastnoct? Kdo naj sodi o njej? Morda misli, 
da je politično zaveden tisti, ki sledi njegovi 
paroli? Liberalec je pri vsem navdušenju 
lahko ravno tako nezaveden, kakor klerikalec, 
ki voli po kaplanovem povelju samo zato, 
ker mu je kaplan avtoriteta. Nasprotno pa 
je tudi klerikalec, lahko ravno tako zaveden, 
kakor liberalec, socialist, anarhist, nihilist, 
nacionalist in karsibodi. Toda resnica je, da 
je odstotek politično zavednega prebivalstva 
pri nas še zelo majhen, da celo pri tistih, ki 
ne pripadajo svoji stranki kar slepo, prevla-
duje čuvstvo nad kritičnim razumom.

To pa je vse brezpomembno, ako se go-
vori o volilni pravici. In človek, ki se 
imenuje «liberalnega» (liberalizem prihaja od 
libertas, od «svobode!») bije sam sebi v obraz, 
ako zanikuje komurkoli volilno pravico. Po-
litika je stvar «vseh», zadeva množice in zato 
je vseeno, kakšen je kvalitet te vsote ljudi. 
Volilna pravica ima enostavno nalogo, ustva-
riti zastopstvo tiste množice, ki je; njen po-
klic ni idealizirati. Etični moment pa tiči v 
tem, da v takem zastopstvu duševno moč-
nejši in razvitejši porabijo svoje zmožnosti, 
da delajo s sugestivno močjo svojega talenta. 
Zastopstvo, ki je verna slika prebivalstva, pa 
vstvari snmo najširša in najbolj enaka volilna 
pravica.

Dr. Tavčar pa tudi nima pojma o 
vzgojevalnem pomenu volilne pravice. On, ki 
prezira socialno demokracijo z vso ošabnostjo 
proca, je tarnal v državnem zboru, da bodo 
imeli socialni demokratje škodo od splošne 
volilne pravice. Mož misli menda'res še vedno, 
da so socialisti sami slepci, ki računajo na 
kvalificirano večino v prihodnjem državnem 
zboru. Stokrat smo povedali, da se nam gre 
za princip; dokazali smo, da je tudi reforma 
izdelana z vso umetnostjo volilne geometrije 
proti socialni demokraciji; ali dr. Tavčar mi-
sli, da nam mora šele on dopovedati, kako 
malo mandatov bodemo pridobili. Za ta pouk 
se lepo zahvaljujemo; to smo vedeli vse sami 
že prej. Ali vedeli smo tudi, kar drju. Tav-
čarju ne gre v glavo, da namreč ljudstvo 
sploh ne pride do poltične zavednosti, do-
kler se ne bode udeleževalo političnega živ-
ljenja in volilna pravica je ključ, ki mu odpre 
vrata vanj.

Ali drju. Tavčarju in njegovi kliki se ne 
da ničesar dokazati. On trdi celo, da prote-

Že se je hotel vrniti, da bi naglo 
prodal še to reč, pa če bi jo moral oddati 
tudi po deset novčičev. Ali pri mostu čaka 
že voz; lahko bi zamudil vlak, torej naprej 
v imenu božjem. Novi župnik bode gotovo 
vesel, ako mu ne bode treba naročevati 
nove posode za deteljo in mu da rad po 
dvajset novčičev za komad. S kanonikom 
vendar ne bode župnik dolgo barantal.

Kljub mrzli megli je imel župnik pot 
na čelu, ko je najprej položil svgjo torbo 
na voz, potem pa sam splezal gor. Dasi- 
ravno so bile v torbi same obligacije in 
bankovke, mu je vendar postala težka. 
Seveda tudi kamen, ki prinaša srečo, je bil 
notri. Nosilcu paje že več kakor šestdeset let.

Toda nihče ne bi bil opazil, da je 
tako star, ko je nekoliko let pozneje po-
nosno sedel na svojem širokem, izrezljanem 
kanoniškem stolu v stolni cerkvi, v rdeči 
obleki, okrog vratu zlato verižico, na ka-
teri je visel zlat križec, ki so se njegovi 
prsti igrali ž njim, dočim je s ponosnim 
pogledom zrl na množico, zbrano v cer-
kveni ladji.

stira ves slovenski narod proti volilni reformi. 
Tu je seveda naenkrat ne le neresničen, tem-
več tudi nekonsekventen. Dočim najprvo ob-
soja splošno in enako volilno pravico z gesto 
duševnega aristokrata, se začne naenkrat bo-
riti za absolutno enakost in da bi vendar 
nekoliko oblažil svoje načelno nasprotništvo. 
morajo zopet primarširati štajerski in koroški 
mandati. »Slovenski Narod» pa sekundira 
in draži slovenske poslance, naj začno z ob-
strukcijo.

Dokler gospodje modrujejo, naj imajo v 
božjem imenu pokoj. Ali pri tej točki postane 
stvar resnejša in tu jim je treba povedati, da 
naj nikar ne napenjajo preveč delavske po-
trpežljivosti. Tega švindla s štajerskimi in ko-
roškimi mandati je dovolj in skrajna imper- 
tinenca je, izrabljati štajerske in koroške 
Slovence kot pokrivalo za svoje lastne proti-
demokratične tendence.

Načrt volilne reforme ni popolnoma pra-
vičen ; to smo stokrat slišali, to smo sami 
povedali dvestokrat. Ali v sedanjih razmerah 
je to, kakor se kaže, največja pridobitev, ki 
jo je mogoče doseči. Toliko poguma se mora 
pač imeti, da se pove brez strahu: Slo-
venci pridobe po reformi prav mnogo in 
pred enim letom ne bi bili vsi liberalci, na-
rodnjaki i. t. d. niti sanjali, da bodo pri pri-
hodnjih volitvah volili Slovenci 23 poslancev, 
mesto 15. Da je 23 mnogo več, kakor 15, 
tega menda tudi liberalna matematika ne bode 
zanikala. 25 ali 26 bi bilo seveda še več in 
bi bilo boljše; ali «Narod» je tako predrzen, 
pa trdi, da je 15 boljše kakor 23. Resnica je ta, 
da so mu kurije ljubše, kakor načelo splošnosti 
in enakosti. Ge bi padla volilna reforma, ga 
tudi nemški veleposestniški mandati na Kranj-
skem ne bi boleli.

A kakšno pravico imajo liberalci, da tako 
razsajajo? Kdaj so sploh kaj storili, da bi se 
povečalo zastopstvo Slovencev v državnem 
zboru? Ako ne bi bilo socialnih demokratov, 
bi čepeli lahko še dvajset let pri svojih pet-
najstih mandatih in liberalci ne bi ganili prsta, 
da bi dobili več mandatov, da bi dobilo kranj-
sko zastopstvo slovenski značaj, da bi se raz-
mere na Štajerskem zboljšale za dve tretjini, 
da bi prišli Slovenci na Primorskem do večje 
veljave. Ker pa imajo priti kakor Pilat v 
Čredo do osmih novih mandatov, kriče kakor 
bi jih drli in žugajo z obstrukcijo.

Ako bi se dalo s tako obstrukcijo doseči 
več štajerskih in koroških mandatov, tedaj bi 
se lahko govorilo o stvari. Ali liberalci vedo 
dobro, da je to absordno. Dunajski parlament 
ni kranjski deželni zbor. In obstrukcija, tudi 
če bi bila dosti močna, ne bi imela tega

Diplom častnega meščana je v tem 
prišel po pošti. Njegova milost je odgo-
vorila milostljivo in je obljubila, da se 
spomni iz hvaležnosti vsak dan pri molitvi 
na celo gospojinsko občino.

Taka obljuba je morala pač biti več 
vredna, nego siromašen stotak za reveže. 
Ako le gospod kanonik ni pozabil na svojo 
obljubo . . .

Skoraj celo leto je ostala gospojinska 
župnija brez župnika. Kaplan je bil ime-
novan za župnijskega provizorja ter si je 
moral izposoditi posteljo od gostilničarja, 
da je mogel vsaj spati v farovžu. Obe-
doval pa je v gostilni. Župnišče je bilo 
pusto in prazno; celo miši bi bile mo-
rale poginiti tam od lakote. Stene so bile 
po vseh sobah polne lukenj, iz katerih so 
bili izpuljeni zarjaveli žeblji. Z žeblji se je 
večinoma odkrhalo tudi nekoliko malte, ki 
je ležala pogažena po tleh. Na stropu’ so 
bile velike, rumeno rujave lise, ker je kap-
ljala deževnica skozi streho.

Vsak hip si je prišel kak kaplan ali 
župnik ogledat gospojinski farovž, a vsaki

uspeha, temveč bi kvečjem mogla preprečiti 
volilno reformo sploh, kajti do prihodnjih vo-
litev ni več mnogo časa. Menda pa liberalci 
sploh ne nameravajo nič druzega. S svojim 
obstrukcionističnim žuganjem hočejo dati po-
tuho Steinu in Maliku, Pommerju in Kaiserju 
in pod pretvezo, da ščitijo narodne interese 
štajerskih in koroških Slovencev, hočejo izdati 
interese slovenskega naroda sploh zgolj iz 
narodne strankarske sebičnosti.

Ves slovenski proletariat je povedal, da 
se njegovo mnenje ne strinja s Tiivčarjevimi 
trditvami; v Trstu so se slovenski narodnjaki 
brez rezerve pridružili sklepu socialnih demo- 
kratpv; na stoterih shodih so se Slovenci iz-
razili za nujnost volilne reforme in Tavčar 
trdi na Dunaju, da Slovenci sploh zametujejo 
volilno reformo !

Treba je torej bolj jasno govoriti z 
našo liberalno gospodo.

Parlamentarizem.
Borba za volilno reformo v Avstriji je 

provzročila, da se pojavlja tupatam zopet 
principielno vprašanje parlamentarizma. Včasi 
nastopi na socialno-demokratičnem shodu kak 
«anarhist», pa poskuša politi ogenj delavske 
bojne odločnosti s teorijami o ničnosti par-
lamentarizma. V naših krajih imamo nekoliko 
takih eksemplarjev v Trstu in v Pulju. Odli-
kujejo se najbolj s tem, da zanašajo svoj nauk 
najrajši na socialno-demokratične shode, do-
čim jim ne pride nikoli na misel, da bi delali 
propagando med nesocialističnimi strankami. 
Včasi greše na račun socialno-demokratične 
svobode tako, da je naravnost netaktno in 
da je treba mnogo potrpežljivosti. Z njimi je 
težko polemizirati, kajti edina lastnost, ki je 
skupna skoraj vsem njih agitatorjem, je kon- 
fuznost. Enotnih nazorov imajo tako malo, 
da človek nikoli ne more debatirati z anar-
hizmom, temveč vedno le s posameznim anar-
histom.

Vsi so — vsaj pri nas — antiparlamen- 
taristi. A tudi tu se razlikujejo v utemelje-
vanju svojega stališča. Najčešče se sliši, da 
parlamentarizem nič ni vreden, da korumpira, 
da odvaja delavce od gospodarskega boja, da 
kvari nazore o državi in da ubija revolucio-
narnega duha. Naravno je, da so vse te tr-
ditve že jako stare in njih propagandisti jih 
bodo razširjali, pa če se jih ovrže vsak dan 
posebej. Glavno pa je, da so to sploh le 
trditve, mnenja, ki izključujejo stvarne dokaze. 
To izvira iz utopističnega značaja anarhizma, 
ki je veliko bolj podoben nekaki veri, kakor

je takoj preklical svojo prošnjo za name- 
ščenje, ko je našel župnišče napol po-
dobno razvalini. Samo eden si ni ogledal 
župnega dvora, ki ga je bil odhajajoči 
župnik oplenil, temveč je junaško prosil za 
župnijo, ko je poprej že najmanj dvajset-
krat vložil tako prošnjo, a je vselej zaostal 
za kakšnim mlajšim prosilcem, ki si je 
znal pridobiti zaslug s politično agitacijo.

XIV.

Pred gostilno’ »pri modri ščuki“ v 
Ramingu je stala že precej časa kočija, 
kateri se je poznalo, da je prišla šele pred 
kratkim iz delavnice, kajti lak je bil še po-
polnoma svež, koža pa mehka. Dva močna 
kostanjevca sta nepotrpežljivo tolkla s ko-
piti in kočijaž je imel dosti opravka, da ju 
je držal.

Med vrati se je pojavil krepak mož v 
temnosivi obleki in si je zapalil smotko. 
Lasje so mu bili bržčas zgoraj osiveli, 
kajti njegove oči so gledale tako bistro in



priloga „Rdečemu praporu“ št. 27.
pa pozitivnemu družabnemu nauku. Ravno 
kadar hočejo anarhisti postati stvarni, pa de-
lajo največje pogreške.

Seveda mislimo tukaj le na takozvane 
teoretične anarhiste, ne pa na teroriste, ki 
pričakujejo v neskončni kratkovidnosti rešitev 
sveta od vagona bomb, s katerimi bi poubi- 
jali nekoliko vladarjev in ministrov. Te glave 
so navadno nenormalne in čc se govori o 
anarhizmu, se mora abstrahirati od njih ravno 
tako kakor od tistih zmedenih «libertarjev», 
ki zastopajo anarhizem po naših krajev. Res-’ 
nejše pečati se je mogoče samo s teorijami 
anarhistov, ki so vsaj poskušali, spraviti svoj 
nauk v zistem in ga vtemeljiti.

Tudi v njihovem evangeliju zavzema an- 
tiparlamentarizem odlično mesto in argument, 
ki zasluži nekaj pozornosti, je potreba gospo-
darskega boja. Kdor hoče biti pravičen na- 
pram socialni demokraciji, ne more utajiti, 
da je njeno delo na gospodarskem polju zelo 
obsežno in ravno tukaj je dosegla za delavce 
največ uspehov. Razlika med nami in med 
anarhisti pa je ta, da izključujejo oni poli-
tično delo sploh in zahtevajo samo gospo 
darski boj, dočim posvečuje socialna demo-
kracija politični borbi veliko pažnjo in se je 
udeležuje z vsemi močmi. Strokovna organi-
zacija, kateri imajo delavci zahvaliti eminentno 
zboljšanje svojih dohodkov, regulacijo delav-
nega časa, koristne tarifalne pogodbe i. t. d., 
je skoraj izključno delo socialne demokracije, 
zadruge pa imajo v njej močno oporo. Go-
spodarsko delo torej ne zastaja zaradi poli-
tičnega in anarhisti ne morejo pokazati nikjer, 
da bi bili dosegli s samim gospodarskim bo-
jem kaj več, kakor socialisti z gospodarskim 
i n s političnim, zlasti pa se niso prav nič 
približali cilju: Preureditvi človeške družbe 
Ali s samim političnim bojem bi delavstvo 
sploh malo doseglo, ali pa nič, kajti politika 
ima gospodarski temelj in gospodarske cilje. 
Dejstva se mora priznati; s samim utajeva-
njem se jih ne spravi iz sveta. Na gospo-
darske razmere se ne upliva samo v tovarni 
in v prodajalnici, temveč še veliko bolj v 
parlamentih in če hoče doseči delavstvo velik 
upliv na gospodarskem polju, ga mora doseči 
tudi v parlamentih. Colninska vprašanja, tr-
govinski ugovori, davki i. t. d. so gotovo 
eminentno gospodarskega značaja in če je mo-
goče, priboriti delavcem upliv na odločevanje 
v teh rečeh, bi bila pač neodpustna napaka, 
odvračati jih od tega. A tudi vprašanja, ki 
se jih rešuje navidezno samo v strokovnem 
boju, niso neodvisna od politike. Važno je, 
da imajo delavci skupne interese, za ka-
tere je težko ali pa nemogoče nastopiti v 
posameznih bojih, s posameznimi kapitalisti.

živo v svet, kakor da je njih lastnik še 
mladenič. Posegel je v suknjo in je po-
nudil konjema nekoliko koščkov sladkorja, 
ki so mu bili ostali od zajutrka. Hlapec se 
je postavil v bližino, da bi dobil svojo na- 
pojnino. Celo gostilničar je proti svoji na-
vadi prišel po treh stopnicah dol in je 
voščil:

„Srečno pot, gospod župnik! Počastite 
me pogostoma!“

Župnik je sedel na voz in komaj je 
imel še časa, da je smeknil klobuk za 
pozdrav. Konja sta že urno zdirjala.

Ako bi nas tudi prevarili sivi lasje, so 
nam vendar povedale zveste modre oči, da 
je to kaplan Hercog, ki bi ga bili prej 
več, kakor dvajsetimi leti na njegovem 
prvem žalostnem potovanju malone vrgli 
na cesto prav iz te gostilne. Včeraj, ko se 
je pripeljal z lastnimi konji, je bil kaj 
uljudno sprejet. Saj je bil to novi gospod 
župnik iz Gospojne in gostilničarju je bilo 
mnogo ležeče na tem, da si ohrani gosta, 
kadar pride v Raming. Kakšna razlika

V parlamentu pa je priložnost, prijeti kapi-
taliste kot celoto in postavnim potom se Ce-
sto doseže obsežen uspeh, katerega se ne bi 
doseglo morda nikoli s stavkami.

Zavarovanje delavcev, maksimalni delavni 
čas, nedeljski počitek i. t. d. so gotovo reči 
gospodarskega značaja, a nedvomno je tukaj 
politična akcija najbolj uspešna. Kar se tiče 
revolucionarnega duha, je pa zelo naivno mi-
sliti, da bi propadal vsled parlamentarizma. 
Ravno sedanji boj socialnih demokratov je 
živ dokaz, da pospešuje zdravo politično živ-
ljenje revolucionarnost. To so nekateri mo-
tivi, ki silijo trezno delavstvo, da si pribori 
politično moč. Seveda parlamentarizem ni 
arkanum za vse bolezni, kakor trdijo zopc-t 
drugi nasprotniki. 0 tem pa prihodnjič.

Domače stvari.
Število slovenskih štajerskih manda-

tov ostane po sklepu odseka za volilno re-
formo neizpremenjeno. S slovenskega stališča 
je to obžalovanja vredno, s socialno-demo- 
kratičnega pa tudi. Kajti večje število man-
datov bi zahtevalo manjše volilne okraje in 
to bi bilo socialni demokraciji gotovo v prid, 
tembolj ker je na Spodnjem Štajerskem v 
nekaterih krajih tako kompaktno, da bi mo-
ralo pri volitvah doseči svoje zastopstvo, ako 
ga ne bi majorizirali okraji z nedelavskim 
prebivalstvom. Toda ker ni bilo mogoče do-
seči kompromisa, se je treba za sedaj vdati 
v to, kar je. To bi morali izpoznati tudi na-
rodnjaki, ki ne morejo zatajiti, da je volilna 
reforma še vedno koristna za Slovence in da 
pomeni velik napredek napram dosedanjemu 
položaju. Na vsak način je torej napačno, 
razburjati ljudstvo, poukazovaje samo na 
neuspeh glede štajerskih mandatov in govoreč 
vedno le o slabih lastnostih volilne reforme, 
nikoli pa ne o dobrih, ki so vendar v pre-
težni večini. Štajerski mandati so pri nas 
razvneli duhove tako, kakor da bi bila vsa 
bodočnost odvisna samo od njih. Slovenska 
žurnalistika pa je zopet pokazala, da je zelo 
malenkostna. Že davno se ni govorilo pri nas 
toliko o izdajstvu, kakor zadnji čas. Politika 
seveda ni nikjer prepletena o samimi etičnimi 
načeli; razumemo tudi, da skuša v boju na-
sprotnik škodovati nasprotniku. Ali zdi se 
nam, da bi v glavnem zadostovala načelna 
nasprotja, ki sama po sebi opravičujejo in 
utemeljujejo boj. S političnim nasprotnikom 
se bodemo bojevali, tudi če je največji po-
štenjak. To ne more biti drugače. Ni pa 
treba neprenehoma stikati po «lumparijah» 
in strupiti boj, da se končno ljudstvu kar 

med onim časom in med sedanjim. Go-
tovo je razmišljal tudi župnik Hercog o 
tem, kajti vesel smehljaj mu je preletel 
čez obraz. Takrat je romal tako žalosten in 
truden po tej poti v širni svet! Sedaj se 
pelje z lastnim vozom; lastni konji ga 
vlečejo v njegovo prvo, pravo domovino. 
In lepi so konji. Lahko si zaslužijo na 
polju oves, ki ga jim bode dajal!

Od konj so pohitele njegove misli 
daleč tja k njegovi sestri. Ona in njen 
mož sta mu podarila lepa kostanjevca in 
kočijo. Vrhutega sta mu posodila še pet- 
tisoč forintov, kajti prvih pettisoč, ki si jih 
je izposodil v hranilnici, ne bi bilo izdaleč 
zadostovalo za ureditev župnišča ter za 
nakup kuhinjskih potrebščin, gospodarskih 
naprav žita in krme. Bilo je treba mnogo 
poguma, da se prevzame z desettisoč 
forinti tako propadlo župnijo. A Hercog ga 
je imel; bil je tudi kmečki sin ter je ljubil 
in poznal kmetijsko gospodarstvo. Ni mu 
bilo torej treba izročati vodstva ekono-
mije navadno bolj predrzni, kakor razumni 
kuharici,

pristudi vsa politika. Da Slovenci niso dose-
gli več mandatov na Štajerskem, ima dva 
uzroka. Prvi in najvažnejši je ta, da ne de-
lajo volilne reforme samo Slovenci, odnosno 
Slovani, temveč da je brez sodelovanja Nem-
cev sploh nemogoča. Moraliziranje je v tem 
vprašanju čisto neumestno, marveč gre se za 
to, da se doseže, kar je mogoče. In več pač 
ni bilo mogoče vsled odpora Nemcev. Drugi 
vzrok pa ima svoje korenine v preteklosti. 
Slovenci si niso znali nikoli priboriti potreb-
nega upliva v državnem zboru, ker niso bili 
nikoli politlčarji. To ne prihaja morda od 
«nesloge». Odsotnost treh liberalnih poslan-
cev v klerikalnem klubu ne bi igrala nobene 
uloge, bila bi nasprotno lahko koristna v 
marsičem. Toda slovenske politike sploh ni 
bilo nikoli v državnem zboru. Slovenski po-
slanci — klerikalni in liberalni — niso nikoli 
prav vedeli, kaj hočejo; kdor pa nima jasnih 
ciljev, tudi ne more izbirati pravih sredstev. 
Na eno olajševalno okolnost se lahko izgo-
varjajo: Nikoli niso imeli direktive od naroda. 
Seveda jih zadene tukaj zopet glavna krivica, 
ker niso nikoli iskali stika z ljudstvom. Ako 
bi to izpoznali in priznali, bi pa morali s 
posebno vnemo pozdraviti volilno reformo, 
kajti novi volilni red bo prisilil stranke 
in poslance, poiskati ožje zveze z ljudstvom; 
in to bode tudi slovenski politiki v korist.

♦Slovenski Narod» je mislil, ko je poro-
čal o štajerski debati, da mora napasti tudi 
socialno demokracijo, odnosno poslanca drja. 
Adlerja. O surovem tonu, ki sc ga je 
poslužil, ne govorimo; surovost je največja 
moč tega lista. Zanimivo pa bi bilo vedeti, 
ali vlada v uredništvu liberalnega glasila sama 
ignoranca, ali pa se drže le povsod načela, 
da posvečuje namen sredstva. Dr. Adler 
je v odseku jasno povedal, ne le kako bode 
glasoval, temveč tudi zakaj. Ako se stranke 
sporazumejo, glasuje za njih kompromis; če 
ne, pa glasuje za tisti koncept, ki je podlaga 
debate, namreč za načrt vlade. To je po-
polnoma pravilno stališče za tistega, ki hoče 
pospešiti volilno reformo. In dr. Adler 
je že prej dokazal, da je to njegov edini 
namen. Ne le da ni predlagal nobene izpre- 
mene, ko so bili v debati nižjeavstrijski man-
dati, temveč glasoval je proti predlogu, da 
dobi dunajski okraj Margarethcn še en mandal, 
čeravno bi bil to zagotovljen socialno-demo- 
kratični mandat. In če je lam tako odločno 
nastopil proti zavlačenju, kjer je bil na kocki 
interes njegove, socialno-demokratične stran-
ke je imel pravico, ravnati ravno tako, ko 
se je šlo za druge mandate. Ako «Narod» 
tega ne razume, naj ne pisari o politiki.

Dr. Šušteršič je po glasovanju o

Izza več kakor enourne vožnje so se 
boljinbolj približevale gore, ljube gore, ki 
tudi ni mogel tekom dolgih let porabiti 
na nje. Že so ga pozdravljali sprednji 
hribi v temno - zeleni obleki. Ob desni in 
ob levi so stali; gotovo tudi oni niso po-
zabili nanj. Poznati ga morajo še, sicer ne 
bi moglo tako razveseljevati njegovega 
srca. Tisti ponosni greben onkraj potoka 
je spuščal hladno senco po cesti. Pa gorski 
potok! Tako urno mu hiti naproti, kakor 
otrok očetu, ki se vrača s semnja. Visoko 
poskakujejo valčki in ga pozdravljajo z 
glasnim petjem v svoji in njegovi domovini. 
Tam, kjer leži velika pečina v potoku, je 
poskočila celo cela množica kapljic ob nje-
govem vozu navzgor; ž njim so se ho-
tele vrniti v gorovje. Kaj so mu imele 
pripovedovati! Tudi one so šle takrat ž 
njim v svet, še mnogo dalje kakor on. In 
čeravno je bil njemu marsikateri dan osoljen 
—- one so morale zavžiti v morju še več 
grenke soli. Dalje prih.



štajerskih mandatih dejal, da bode la dogo-
dek prisilil slovenske klerikalce, da revidirajo 
svoje stališče napram volilni reformi. Di. 
'Šušteršič ima veliko veselje, ako lahko 
igra državnika. Če ga pride kdo intervjuvat, 
se kar topi. In tako je mogoče, da je hotel 
tedaj le kaj reči, kar-bi donelo važno. Ne 
verujemo, da bi imeli klerikalci res take na-
mene in večje neumnosti skoraj ne bi mogli 
narediti. Ako bi sedaj izpremenili svoje sta-
lišče in nastopali proti reformi, bi se tudi na 
Kranjskem temeljito izpremenila moč kleri-
kalne, stranke. To vedo menda sami, pa ni 
verjeti, da bodo delali neumnosti v tem oziru.

Avstrijsko mornarico je treba povečati, 
je dejal v delegaciji dr. Šušteršič, češ, 
da moramo biti pripravljeni na eventualno 
vojno z Italijo. Kdor čita «Slovenca», ki ščuje 
že dve leti proti Italiji, se ne bode čudil, da 
ropoče tudi dr. Šušteršič s sabljo. Nedvomno 
je, da so med vojnim ministrstvom in med 
slovenskimi klerikalci neki stiki, čeravno se 
«Slovenec» včasi navidezno zaleti v militari-
zem. Dr. Šušteršič pa hrepeni po časti in za-
jaha strašno rad v «visoko» politiko. Mali 
slovenski narod bi potreboval sicer veliko bolj 
nujno malo, a zdravo politiko. Mali sloven-
ski narod potrebuje tudi miru, ker prvič nima 
preveč ljudi, da bi jih žrtvoval topem in tor-
pedom, in drugič mora hiteti, da doseže druge 
narode v kulturnem in gospodarskem oziru. 
Mali slovenski narod tudi nima bogastva, da 
bi dajal denar za «paganete» in čolne. Ali 
g. dr. Šušteršič je zastopnik katoliške 
stranke in zato je popolnoma v redu, da se 
ogreva za militarizem in za vojno. Drugo je 
vprašanje, kaj bi rekli kmetje na Kranjskem, 
ako bi vedeli, kako lepo jih zastopa njih ka-
toliški poslance.

Hudo ogorčenje vlada po Slovenskem. 
Zgodilo se je nekaj groznega in kar čudo je, 
da se vrti svet mirno dalje, kakor prej. Ve- 
teranci, ki so se udeležili bilke pri Kustoci, 
so praznovali spomin na ta po njih mnenju 
menda radostni dogodek, a vojaška oblast jim 
ni dala bande, ko so marširali v cerkev. Za-
raditega so užaljeni v dnu svojega patriotič- 
nega srca, «Slovenec» pa porablja priložnost, 
pa kuri, kar le more. Če bi ljudje vedeli, kako 
komična je ta razburjenost in kako podobna 
je cela stvar viharju v kozarcu vode! Pred 
toliko in toliko leti so ljudje nosili puško in 
slučaj je nanesel, da so morali tudi streljati 
ž njo. Ali je to tako tehten razlog, da se 
mora zaraditega po 40 letih marširati v cer-
kev? Stari gospodje — ki so bili takrat se-
veda še mladi — niso bili nič druzega, kakor 
živo orodje. Šli so v Italijo, ker so drugi ho-
teli, streljali so, ker so drugi ukazali, ostali 
so živi, ako jih ni zadela krogla; posledice 
zmage so uživali drugi, mir so sklepali drugi, 
konsekvence so izvajali drugi. Kaj hočejo torej 
slaviti? Da so slušali ukaze, ki so jih morali 
slušati ? Ali vojno samo po sebi ? Za to bodo 
nahajali vedno manj razumevanja in če ne 
vedo, da so se od 66 leta nazori nekoliko 
izpremenili, so zaraditega bolj vredni obžalo-
vanja, nego zato, kor jih ni hotela spremljati 
vojaška godba. In po kaj so sploh šli v cer-
kev? Hvaliti boga, da je bila pri Kustoci 
bitka in da so bili tam? Zdi se nam, da se 
takih organiziranih moritev le ne bi smelo 
zapisovati bogu na račun. Toda, menda sami 
ne vedo, kaj so hoteli v cerkvi. Hrepeneli 
so po paradi, to je bilo pač vse in ker je 
manjkala paradi vojaška banda, jih to boli. 
Nam pa se zdi to zelo naivno. Tolažiti jih 
ne moremo, kajti če do svoje starosti niso 
izprevideli, da ima ljudstvo danes druge skrbi, 
kakor Radeckymarš in se še smatrajo za 
stebre Avstrije, je prepozno, da bi se še kaj 
naučili. V tem smislu jih pomilujemo. Nikar 
pa naj ne zahtevajo, da bi plakal ves svet 
nad njih bolečinami, ki se zde današnji ge-
neraciji — da oproste — otroško smešne.

Socialni demokrat j e v občinskih za- 
stopih na Slovenskem, v zadnjih dneh so 
se vršile občinske volitve v Idriji, Sp. Idriji, 
Cerknem (Goriško) in Labinju (Istra). Povsod 
(od so si soc. demokratje priborili lepo šte-

vilo mandatov. V Idriji je sedem socialnih 
demokratov, v Sp. Idriji dva, v Cerknem 
trije (iz podobčine Olalež), v Labinju deset. 
Vidi se, da gremo naprej, počasi sicer, ali 
za gotovo. Socialna demokracija mora ob-
činam posvečati vso pažnjo, kajti občinsko 
gospodarstvo je v malem za občino to, kar 
za državo državno gospodarstvo.

Slovenec“ fantazira zopet o splošnem 
štrajku in o socialnih demokratih. Seveda, 
dunajski Kunschak je izdal letak proti 
stavki in kadar kihne kak dunajski krščanski 
socialec, se morajo ljubljanski klerikalci ga-
niti. Njihovi večni protesti proti stavki so 
sicer čudni. Na eni strani trdijo, da so na-
vdušeni prijatelji reforme, na drugi pa nočejo 
boja za njo. To je vsekakor sumljivo na-
vdušenje. Ali za to ne boli nikogar glava. 
Ako bode boj potreben, ne bode nihče 
vprašal v uredništvu «Slovenca», ali se sme 
ali ne. Pa naj brumno glasilo nikar ne misli, 
da se bodo slovenski socialni demokratje 
razburjali, ako jih trobilo katoliške tiskarne 
imenuje «šleve». čudno! Lani ni imel «Slo-
venec» dosti prostora za poročila o socialno- 
demokratičnih shodih in akcijah, letos pa mu 
tisti ljudje naenkrat nimajo dosti poguma in 
to ravno v trenotku, ko se pripravljajo na 
boj, ki obliva Slovenčevce s kurjo poltjo, če 
le pomislijo nanj! Sedaj imajo socialni de-
mokratje važnejšega opravka, ali ako mika 
klerikalce, bodo že še dobili priložnosti, da 
se prepričajo od blizo, kako znajo «šleve» 
nastopiti. Takrat utegnejo zopet kričati, ali v 
drugih tonih.

Občinske volitve v Idriji so se izvršile 
prav ugodno za naše sodruge. Sedaj bo 
sedelo v obč. odboru idrijskega mesta sedem 
sodrugov, in sicer: A. Kristan, Ivan Kokalj, 
Ivan Velikanje, Franc Kobal, Anton Kogej, 
Ivan Smuk in Alojzij Uršič. Klubu soc. 
demokratičnih odbornikov, ki se je 
te dni konstituiral ter izvolil svojim predsed-
nikom sodr. Ivana Kokalja, zapisnikarjem pa 
sodr. Alojzija Uršiča, pridružijo se najbrže 
še trije odborniki kot hospitanlje, tako, da 
bo • klub štel 10 mož, ter bo tako jako 
ugodno vplival na razvoj obč. gospodarstva 
v lem rudarskem mestu. Klerikalci so po-
polnoma poraženi, dasi so se za trdno nade-
jali, da bodo zmagali. Za naše kandidate je 
glasovalo 220 oziroma 222 volilcev, za kle-
rikalne 189—191. Volitve namestnikov se 
klerikalci niti vdeležili niso. Takisto se niso 
vdeležili volitev v prvi in drugi razred, kajti 
poraz v tretjem razredu jih je prehudo zadel.

Klerikalci besne po svojih časopisih, 
ker so idrijski naprednjaki volili soc. demo-
kratično kandidatno listino. «Slovenec» piše, 
da so soc. demokratje zatajili svoja načela. 
Vprašali bi brumnega pisca: kje se je to 
zgodilo? Pri občinskih volitvah v Idriji 
sploh ni prišlo do kompromisa. Obrtniki 
in soc. dem. organizacija so se dogovarjali 
radi skupnega nastopa pri volitvah. Sklenilo 
se je že: 6 soc. demokratov in 2 obrt-
nika. Ko je o tem odbor pol. društva 
«Jednakopravnost» zvedel, ponudil se je 
našim nastopni kompromis: 4 soc. demo-
kratje, trije naprednjaki in en obrtnik. Pri 
dogovoru dne 16. junija se je obojestransko 
odklonil vsak kompromis, ker se ni moglo 
priti do sporazumljenja niti radi števila 
kandidatov od vsake strani niti radi oseb 
kandidatov. Lokalni odbor je sklenil nato iti 
v boj za listino, na kateri je bilo 5 soc. de-
mokratov, 1 obrtnik in 2 napredna de-
lavca , ki sta tudi pri soc. demokratih radi 
možatosti v čislih Shod 17. junija je odobril 
po sodr. A. Kristanu predložene kandidate. 
Naprednjaki so bili z njimi povsem zadovoljni, 
kar je «Slovenski Narod» z dne 18. junija 
izrecno napisal. Poskušali so še izpreme- 
niti kandidatno listino, ali uvideč, da se gre 
končno v glavnem zato, da se vrže kle-
rikalce iz občinskega odbora, sklenili so: 
ne postaviti druge kandidatne liste 
ter glasovati za te, katere je shod 
dnr! 171 odobril- In na dan
volitev so bili ti tudi izvoljeni, Kar piše 

torej «Slovenec» o kompromisu ali o čem 
podobnem — vse je le izbruh grozne jeze, 
ki jo kuhajo v svojih srcih žegnani gospodje 
radi «častnega propada». V Idriji so imeli 
klerikalci vse fino pripravljeno za — po-
polno zmago. Odvisna pa je bila ta od 
— izida v tretjem razredu. V tretjem raz-
redu je bil propad - v drugem izvoljen 
celo en socialni demokrat (sodrug Anton 
Kogej, gostilničar), in poraz klerikalcev na 
celi črti je bil gotov. Take udeležbe tudi še 
pri nobenih volitvah ni bilo. 85 % vseli vo-
lilcev je šlo na volišče. Agitacija je bila tudi 
na obeh straneh zelo živahna. Na naši strani 
so zlasti kolesarji storili svojo dolžnost. 
Zmagali smo tudi ter vrgli klerikalce ven! 
In to je bilo dobro in pošteno delo.

Naročnikom, ki ne dobe redno našega 
lista, svetujemo, naj se takoj obrnejo do svo-
jih zaupnikov ali pa naravnost na u p rav-
ni š t v o «Rdečega prapora» v Ljubljani. 
Zadostuje, če se na listek napiše: «Reklama-
cija» št. ... in naslov upravništva ter na-
slov tistega, ki reklamira. Za reklamacije ni 
poštnine.

Politični odsevi.
V avstrijskem državnem zbora je začela 

razprava o proračunskem provizoriju. V Av-
striji je to naravnost znamenit političen do-
godek, kajti proračunska razprava, ki je v 
vsaki konstitucionalni državi najvažnejša de-
bata, je pri nas, kjer je vladal dolga leta 
glasoviti paragraf 14 namesto parlamenta, 
skoraj senzacionalna redkost. Proračunska 
razprava ni v ustavnih državah samo prepir 
o številkah, temveč velepolitična debata, v 
kateri se razvijejo vsi politični nazori, raz- 
jasne politični programi, določajo politična 
stališča, precizirajo politične zahteve, izreka 
vladi svoje zaupanje ali nezaupanje. V pro-
računskih debatah ni samo vprašanje, koliko 
denarja se dovoli in za katere reči, temveč 
tudi, komu se ga dovoli. Z dovolitvijo pro-
računa se poveri dotični vladi politično vod-
stvo in zato je v vsakem parlamentu prora-
čunska razprava najvažnejši del njegove na-
loge in njegove pravice v zastopanju suve-
renega naroda se pokažejo tukaj najeklatant- 
neje. Samo v Avstriji ni tako. Tekom desetih 
let je imel avstrijski parlament samo enkrat 
priložnost, razpravljali od bidžetu, in še to 
ni bii definitiven proračun, temveč prora-
čunski provizorij. V državi, v kateri ni veljalo 
načelo, da mora uživati vlada predvsem za-
upanje parlamenta, je padel državni proračun 
na nižavo prostega upravnega sredstva in § 14 
je nadomestil formalno dovoljenje samo tako, 
kakor izraz zaupanja. To je bilo najočividneje 
znamenje parlamentarne bolezni avstrijske 
države, konstitucionalne bolezni avstrijskega 
parlamenta. In danes, ko prihaja skromen 
proračunski provizorij na dnevni red držav-
nega zbora, stoji pred nami vprašanje: Kako 
je bilo mogoče, tako dolgo prenašati take 
razmere? Povsod, kjer se parlament zaveda 
svojih pravic in ima potrebno moč, da jih 
varuje, bi bila morala že davno izbruhniti 
akutna kriza, ki bi se bila rešila tako ali 
tako. Da se je pri nas vlekla akutna kriza 
toliko časa in da je mogla vlada za vlado 
svojevoljno, brez parlamentarnega dovoljenja, 
upravljati z državnim premoženjem, z denar-
jem davkoplačevalcev, dokazuje skrajno sla-
bost tega parlamenta in nevzdržijivost tega 
zistema, ki niina para v nobeni civilizirani 
državi celega sveta. Sedanja razprava o pro-
računskem provizoriju šele osvetljuje s polno 
lučjo vso našo politično mizerijo in dokazuje, 
da je nova podlaga za parlament najnujnejša 
državna potrebo, da je volilna reforma prva 
naloga vlade in parlamenta.

Odsek za volilno reformo še ni končal 
posvetovanja o razdelitvi galiških okrajev. 
Število mandatov je bilo sprejeto po načrtu 
vlade in vsi izpreminjevalni predlogi so bili 
odklonjeni. Glede razdelitve mandatov pa je 
nesoglasje med Poljaki in Rusini. Vlada je 



¡zdelala za Galicijo poseben načrt in Poljaki 
imenujejo to proporcionalni zistem. Ali z 
lovstvom razraerne volitve nima ta kompli- ] 
cirana iznajdba ničesar opraviti. Poljaki pra- i 
vijo, da je Rusinom zagotovljenih 27 man- ! 
Jatov, Rusini pa zanikujejo to. Da bi se 
omogočilo kompromis med Poljaki in Rusini 
je odsek pretrgal razpravo o Galiciji in je 
vzel Bukovino v delo. Med Poljaki in Rusini 
posredujeta dr. K r a m a r in dr. Šušteršič. 
Doslej se ni dosežen sporazum. Po Bukovini 
se konča Galicija, potem pride Voraberlrško 
na vrsto.

Bukovina in Predarlberško sta v odseku 
za volilno reformo rešeni. Glede Bukovine so 
bile sprejete neke male izpremembe, tičoče 
se omejitve volilnih okrajev. Število in raz-
delitev mandatov za Predarlberško je sprejeto 
brez debate. Glede mandatov na vzhodnem 
Gališkem je dosežen kompromis med Poljaki 
in Rusini ter je pričakovati, da mu pritrdi 
odsek na prvi seji brez daljše debate. Potem 
prideta na vrsto Koroško in Kranjsko. Plan- 
tan in Šušteršič sta sicer ugovarjala, ni pa 
prav razumeti zakaj. Znano je, da so man-
dati na Koroškem in na Kranjskem preporni. 
Slovenci zahtevajo za Koroško še en mandat 
Na Kranjskem pa tirjajo Nemci en mandat, 
slovenski liberalci pa zahtevajo drugačno raz-
delitev okrajev. O vseh teh diferencah smo 
čitali mnogo, ali ničesar ne o tem, če so Slo-
venci poskušali, doseči kak sporazum, kar bi 
bilo pač desetkrat bolj važno, kakor vse ro-
potanje z visoko donečimi frazami. Glede 
kranjskih mandatov smo že davno opozarjali, 
da bi bil najnaravnejši sporazum med libe-
ralci in klerikalci, ako bi posegli po propor-
cionalnem zistemu, glede katerega sta se prav-
zaprav že obe stranki zavezale v deželnem 
zboru. Ali o tem ni doslej ne sluha ne duha 
in najbrže bode slišati zopet v odseku ne- 
skočne govorance, potem bode glasovanje 
prepuščeno slepemu slučaju in kdor bode 
nadglasovan, bode zopet kričal kakor na ražnju 
— kadar bode prepozno. Tudi zaradi koroš-
kega mandata bi bile obravnave s pamet-
nejšimi Nemci veliko več vredne, kakor za-
bavljanje v časopisju. Ali takega se seveda 
ne sme zahtevati od slovenskih poslancev. 
Kam pa bi prišla drugače njih «visoka po-
litika» ?

Pri srbskih dopolnilnih volitvah so bili 
izvoljeni trije stari radikalci, en naprednjak 
in en nacionalist. Vsega skupaj bode torej 
v novi skupščini 90 starih radikalcev, 48 mla-
dih radikalcev, 15 nacionalistov, 5 napred-
njakov in 1 socialist. Vlada ima torej zago-
tovljeno večino. Če se pomisli, da v prejšnji 
skupščini ni imela nobena stranka večine, 
tedaj se samostalnim „radikalcem lahko ve-
ruje, da je izrabila vlada svojo moč in da je 
bilo dosti pritiska na volilce.

Na Hrvatskem so bile pretečeni teden 
dopolnilne volitve za sabor v sedmih okrajih. 
Kakor je bilo pričakovati, je zmagala opozi-
cija v vseh okrajih, in sicer so bili izvoljeni 
v petih kandidatje koalicije, v dveh pa Star- 
čevicanca in sicer: dr. Fran Vrbanič, 
dr. B a n j a v č i č , dr. Milan Rojc, Fran 
'S u p i 1 o , dr. Ivan L o r k o v i č , dr. 
Aleksander Horvat in dr. Karlo Boš-
njak. Najpomembnejša izvolitev je drja. 
Lorkoviča, predsednika napredne ljud-
ske stranke, edine simpatične meščanske stran-
ke na Hrvatskem. Izvoljen je v okraju Valpovo. 
Madjaronskega nasprotnika ni bilo; zato pa 
je druga moč vzdignila glavo proti njemu. 
Vstali so klerikalci, ki so porabili vsa sred-
stva, da bi omajali njegovo kandidaturo, pa 
so tako grozno pogoreli, da se končno niso 
niti upali postaviti lastnega kandidata. Dr. 
tork o vi č je človek modernih nazorov 
ln zato je bilo riganje klerikalcev čisto raz- 
•nnljivo. Ali na Hrvatskem je vendar mar-
sikaj drugače, kakor na Kranjskem; tako se 

razvije klerikalizem tam nikoli, kakor pri 
llas- Največjo neumnost so hrvatski klerikalci 
jedili takrat, ko so se organizirali samo- 
•^lno. Prej so sedeli v vseh strankah in 
'i0 so imeli povsod upliv, kajti v stranki,

linrnr30 Rrip!i!?ali ’ se iim nihče ni drznil 
Sčna°Vitl’ je J”13 socialno-demo-
kratična stranka edina, ki je imela toliko po-
guma, da je načelno pobijala klerikalizem. 
, e [zvršuje to nalogo tudi napredna stran- 
Ka’ docim dajejo pravaši in Starčevičanci po-
pom še potuho. Zato sovražijo naprednjake 
ravno tako, kakor socialiste. V Zagrebu so 
sprejeli Lorkoviča po izvolitvi z veli-
kanskim navdušenjem in če je bilo to pristno, 
je vsekakor dosti dobro znamenje za bodoč-
nost. Zanimiva je tudi izvolitev S u p i 1 a , 
začetnika reške resolucije. Ta volitev je bila 
popolnoma gladka.

Revolucionarnega gibanja na Ruskem 
ne morejo več utajiti niti največji oficiozni 
lažnjivci. Kar se godi, je že preresno in lahko 
se pravi, da ni bil niti lanski upor mornar-
jev na «knjazu» Potemkinu tako pomenljiv, 
kakor najnovejši dogodki. Geli prvi ba-
taljon Preobraženskijevega 
gardnega polka v Peterhofu, 
Takozvani «bataljon Njegovega Veličanstva» 
seje uprl. In potlačevalci resnice nimajo 
niti izgovora, da bi bile provzročile senzacio-
nalni punt samo notranje razmere, temveč 
morajo priznati, da ima velepolitičen značaj. 
V četrtek zvečer so vojaki po navadi odpeli 
večerno pesem. Tedaj sta stopila neki pod-
častnik in pisar pred divizijskega generala 
O s e r o v a ter sta mu vročila adreso, ki je 
obsegala zahteve bataljona. Vojaki 
so zahtevali, da se bolje ravna ž njimi, da se 
jim da boljšo hrano, protestirali so 
pa tudi proti rabi vojaštva za 
policaj no službo ter so odobra-
vali razdelitev zemlje, kakor je 
zahteva dume. Naravno je, da je provzročil 
dogodek velikansko razburjenje v vodilnih 
krogih. Poroča se, da sta se pridružila prve-
mu bataljonu tudi drugi in tretji, ki pa sta 
se pozneje skesala. Podobna poročila je bilo 
Citati tudi lani, ko se je spuntal knjaz Pa- 
tjomkin. A kakorkoli — da sta se mogla oba 
bataljona sploh pridružiti prvemu, je že resno 
znamenje. V Peterhof so morali poklicati gre-
nadirje, ulance, strelce in topniško brigado iz 
Krasnega sela, da so razorožili upornike. 
Carjev bataljon je bil izpremenjen s častniki 
vred v navaden infanterijski bataljon brez 
pravic, ki jih uživa garda. S tem seveda ne 
bodo potlačili upornega duha, ki se bliskoma 
širi po celi državi. Vesti o onovih vojaških 
uporih se množe neprenehoma; položaj pa 
je tudi v Peterburgu tak, da nobena vest ne 
more več iznenaditi sveta. V delavni sobi 
carja so našli zopet revolucionarne prokla- 

i macije, pa ne morejo zaslediti tistega, ali 
, tistih, ki so jih prinesli. Car plaka, uradnike 
■ odpuščajo trumoma, po mestih pa se množe 

atentati. Razširjajo se zopet glasovi, da bode 
Goremykinovo ministrstvo odpušče-
no in da se sestavi novo vlado iz članov 
dume; a kdo more vedeti, ali ni danes pre-
pozno to, kar bi bilo morda še pred enim 
mesecem lahko spravilo vse v ravnotežje? 
Revolucionarji — in teh bode menda kmalu 
večina prebivalstva — so bili tolikokrat pre- 
varjeni, da mora končno izginiti njih vera v 

. najradikalnejše reforme, pri katerih mogotci 
• vedno le razmišljajo, kako bi izpostavili zopet 
. stare razmere.

Strokovni pregled.
Železničarska shoda bosta v Ljubljani 

dne 19. julija ob 8. uri zvečer pri «Štajercu» 
na Resljevi cesti in v Spod. Šiški dne 20. 
julija ob 8. uri zvečer pri «Vodniku». Poroča 
sodrug Dušek z Dunaja.

Socialni pregled.
Stavka V Labinju traja že četrti mesec, 

ali konca ni videti. Delavci so dosedaj od-
klonili vse, kar jim je trboveljska premogo- 
kopna družba ponudila. 14. t. m. se je 

vršila seja odbora rudarske zadruge H. sku-
pine v Labinju samem, ki je razpravljala o 
stavki. Za Unijo rudarjev v Avstriji je pri-
sostvoval seji sodr. A. Kristan iz lirije, 
za rudniško ravnateljstvo pa ravnatelj Ku- 
byaš iz Caspane. Od ravnateljstva ponudeno 
zboljšanje plač je delavstvo zavrnilo, češ, da 
je premalo', kar družba ponuja. Solidarnost 
stavkujočih je naravnost vzorna.

Koliko časa bo trajal bojkot Koslorje- 
vega piva, še ni znano. Zdi se pa, da vsaj 
nad poldrugo leto. Pol leta dobiva Kosler 
odškodnino od drugih pivaren, ako dajejo 
pivo na njegov račun, toda ne samo to, 
bojkot še tudi doslej ni imel povsod pravega 
uspeha. Koslerjevo pivo se še razpečava po 
Goriškem, po Gorenjskem, Kranjskem, pa 
tudi v Ljubljani, kjer je, kakor je videti, 
bojkot posebno težak, ker sili nemški denar 
(posojila) gostilničarje, da ne smejo opustiti 
Koslerjevega piva. V Ljubljani je bilo prej’ 
nad 70 odjemalcev Koslerjevega piva. Nekaj 
manj jih je že.

Društvene vesti.
, «Ljudski oder» v Trstu ima v torek,

10. t. m. zvečer v «Delavskem domu» izven- 
redni občni zbor z dnevnim redom: 1. Poro-
čilo. 2. Nadomestna volitev 4 odbornikov.
3. Raznoterosti. Člani društva so vabljeni, 
da se mnogoštevilno udeleže tega zborovanja.

Shodi.
Trbovlje. V nedeljo, 8. t. m. ob 3. uri 

popoldan je shod na Lesjakovem vrtu.
x Trst. V nedeljo, 1. t. m. dopoldan je 

bil tukaj ljudski shod v «Politeama Rossetti». 
Udeležba je bila ogromna. O volilni reformi 
so govorili poslanec dr. Ellenbogen 
ter sodrugi P i 11 o n i , dr. P u c h e r in 
Kopač. Burni medklici poslušalcev so pri-
čali, da tržaško delavstvo na noben način ne 
bode mirno trpelo, da bi se pokopalo reformo. 
S pozivom na prejšnje slovenske shode je iz-
javil sodrug Kopač, da so slovenski de-
lavci popolnoma solidarni z italijanskimi so-
drugi.

Trst. [Konec.] Sodrug Regent je nato 
prečital sledečo resolucijo:

«Dne 24. junija 1906. v «Narodnem. 
Domu» v Trstu zborujoči ljudski shod 
sklepa: Vprašanje splošne in enake vo-
lilne pravice, ki je ne le vitalna potreba 
ljudstva in prvi pogoj za politični razvoj in 
napredek riajširših krogov, temveč tudi naj-
važnejše sredstvo za saniranje žalostnih par-
lamentarnih razmer v Avstriji in za pospe-
šitev velikih političnih, nacijonalnih, gospo-
darskih, kulturnih nalog države, je naletelo v 
parlamentu na veliko nerazumevanje mnogih 
skupin, vsled česar se vlači že dolge mesece 
deloma javen, še bolj pa skriven spletkarski 
odpor, parlamentarna akcija za splošno in 
enako volilno pravico pa se je izvrgla v ma-
lenkostno sejmarenje in mešetarenje za man-
date. Zavlačenje dela je zlasti z ozirom na 
politično nezanesljivost parlamenta in nje-
govih strank že reformi sami nevarno in 
postalo je očitno, da naraščajo nade so-
vražnikov v preprečenje reforme. Današnji 
shod obsoja tako spletkarenje z vso odloč-
nostjo in zahteva brezpogojno, da se izvrši 
volilno reformo za vsako ceno tako, da 
obvelja za prihodnje državnozborske vo-
litve že novi volilni red. Shod pač konštatira, 
da načrt volilne reforme ne odgovarja vsem 
zahtevam splošnosti in enakosti; vsi do-
sedanji koncepti prezirajo n. pr. volilno 
pravico žen, ne bazirajo na popolni narodni 
enakosti in so zlasti sestavljeni proti delav-
stvu. Toda v parlamentu dosedanje sestave 
ne more biti volilna reforma nič druzega, 
kakor plod kompromisa in načrt pomeni k



političnem oziru velik in bistven napredek, 
ker odstranjuje načelo kurijalnih privilegij in 
ustanavlja načelo splošnosti in enakosti, s 
čemer je ustvarjena popolnoma nova pod- 
laga za bodoči razvoj. Priznavajoči to, izreka 
shod, da pričakuje od državnozborskega od-
seka in cd parlamenta samega konsekventno 
delo do definitivne uzakonitve volilne reforme. 
Shod pa tudi izreka, da mora biti delavstvo 
po dosedanjih izkušnjah pripravljeno, da vsak 
hip nastopi s skrajnimi sredstvi, ako bi po-
stala situacija za .reformo nevarna. Shod 
protestira proti hinavskemu očitanju terorizma 
takih elementov, ki hočejo ohraniti terorizem 
manjšine nad večino in konslatira, da de-
lavstva nobeno žuganje ne odvrne od nje-
gove poti, ako postane boj za volilno re-
formo potreben s sredstvi, s katerimi razpo-
laga delavstvo, torej tudi ne od politične 
stavke.»

Potem se je oglasil za besedo gospod 
dr. Rybai’, ki je v daljšem govoru izjavil, 
da se strinja s poročevalcem. Tudi tržaški 
narodnjaki stoje na stališču, da zahteva re-
alna politika, da se sprejme tisto zboljšanje, 
ki se ga lahko doseže. Veseli ga, da stoje 

'socialni demokratje na tem stališču, tem 
bolj ker se je narodnjakom cesto očitalo, da 
so oportunisti, ako so delali politiko v tem 
smislu. Govornik meni, da socialni demo-
kratje v drugih deželah, n. pr. v Nemčiji, 
na Ruskem, ne uvažujejo parlamentarizma 
tako. kakor v Avstriji. Na Ruskem so go-
tovo storili napako, ko se niso udelt žili vo-
litev v dumo, ki je vendar nekaj vredna, 
kajti ustavila je krvavo revolucijo, duševno 
revolucijo pa pospešuje. Slovenski narodnjaki 
u poštevajo vse žrtve in posledice politične 
stavke, vendar pa priznavajo, da je treba 
porabiti tudi to sredstvo, ako ne pomaga 
drugo. Ako je nekoliko teroristično, je država 
sama naučila avstrijske državljane, da do-
seže največ tisti, ki zna terorizirati, tisti pa 
nič, ki se sklicuje na svoje pravice. Govornik 
se strinja z resolucijo.

Govoiil je še gospod Škerl v enakem 
smislu. Fotcm je imel scdiug Kristan za-
ključno besedo. Resolucijo se je sprejelo so-
glasno in z burnim odobravanjem.

II I inlilioni- ie v sledečih tobakarnah «RdečV LjUDljaill prapor>> naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Franzot, državni kolodvor, Sp. Šiška. 
Kanc, Sv. Petra cesta.
Kušer, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
Svatek, Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice. 
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

T Trslti:
Lavrenčič, Piazza Caserma.

II Sorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1.

Na Kelti: .
Ricardo Camera, Corso 16.

Jranc Weinberges*
gostilničar in izdelovalec sodavic in poKalic 
= v Zagorju =

se priporoča cenjenim gg. gostilničarjem in delavcem v obilno na- 
ročbo svojih izdelkov.

■IXT Ljubljanski sobni, slikarji in pleskarji
velilto vrtno veselico

» nedeljo, dne 15. julija pod gozdičem pri g. Plankarju na (Dolenjski cesti. — Sodeluje slavna dnrtvena godba. — Ob nastopu hlada ples na
plesišču pod milim nebom ob sodelovanju slavne diuštvene godbe. — Sicer različne zabave: siečolov, šaljiva po?ta, gugalka za otroke i. t. d. — Začetek ob 3. uri

■ ■■■■- - - - — ......... - popoldne. — Vstopnina 15 kr. Otroci prosti. ■ ■■ - ■

k BALKAN
Nova zgradba — 70 elegantnih sob. — Litt. — Električna 

razsvetljava. — Kopelji. — Cene zmerne.

Kavarna in restavracija
10-4 počkaf & Xogl

Zaloga im tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje)
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

SO- 
raz- 
slo-

Kavarna 

„Crjlorje 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na 
polago so vsi važni in 
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

Prva kooperativistično ure-
jena

M?*“ gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La-

vorato re».

£
*

t

Izdajat«l] in odgovorni urednik Josip Berdajs
Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



vsaki petek.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5 44 K-, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5-96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1;49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 28. V Ljubljani, dne 13. julija 1906. Leto IX.
NASLOVI:
Za vse dopise, rokopise, pisma, tičoča se 

lista: Uredništvo „Rdečega Prapora“, 
Ljubljana.

Za denarne pošiljatve, naročila, reklamacije, 
inserate i. t. d.:

Upravništvo „Rdečega Prapora“, Ljubljana, 
Frančiškanske ulice štev. 8/1.

Dualizem.
Na Ogrskem in na Hrvatskem pač ni več 

žive duše, ki bi se še ogrevala za dualizem, 
dasiravno so imeli Madjari od te državne 
uredbe nedvomno veliko korist. V Avstriji. 
to se pravi v «kraljestvih in deželah, zasto-
panih v državnem zboru», žive še posamez-
niki, ki smatrajo to institucijo za največjo 
državniško modrost in ki fatalistično verujejo, 
da bode ohranjena za večnost. Število teh 
čudnih optimistov je pač pičlo, ali ravno 
zadnje delegacijsko zasedanje pokazalo, da še 
eksistirajo. Več je seveda tistih, ki so izgu-
bili staro vero, pa trdijo, da ne gre več tako 
naprej.

Ta trditev je gotovo resnična. Ali drugo 
je vprašanje, kako naj gre naprej. V izpo- 
znanju nevzdržljivosti dosedanjega zistema ni 
nič težavnega; vsa težava tiči v vprašanju bo-
dočnosti in la težava je tem večja, ker ni v 
Avstriji nobene jasnosti, onkraj Litve in Sufle 
pa vsekakor premalo. Z zmago neodvisne 
stranke na Ogrskem in koalirane opozicije na 
Hrvatskem ni situacija nikakor tako razbi-

Listek. z
Hans Kirch steiger:

Pod spovednim pečatom.
1 avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.
Toda solnce ni pozabilo na svoje otroke, 

niti ko so bili v velikem morju. Toliko časa 
so prosili in tako lepo, da jih je solnce 
končno na nežni lestvi toplega žarka po-
vzdignilo iz morja. Po tej lestvi so se dvi- 
gali višje in nižje; tam gori pa je bilo lepo 
in veselo, ker so lahko pustili vso grenko 
sol spodaj. Ko so potem opazili v daljni, 
daljni daljavi bele gore, so hiteli dan in noč. 
Nazadnje so dobili celo snežnobele peroti

strena, kakor se večinoma sodi. Kajti če je 
Košutovcem personalna unija ideal, je treba 
vpoštevati, da obsega tudi personalna unija 
lahko različne stvari in da končno tudi še ni 
popolnoma gladka tista pot, po kateri se pride 
do nje.

Vprašanje pa je tako važno, da je po-
vršnost in nemarnost, s katerega se pretresa, 
naravnost pregrešna. Važno je tudi za delav-
ce, prvič ker so oni tudi del prebivalstva, ka-
terega se tiče stvar in drugič, ker imajo de-
lavci pri tem posebne interese. Tretjič pa 
tudi zato, ker socialna politika gotovo ne 
pride v pravi tir, dokler bodo neprenehoma 
vihrala državna vprašanja po političnem zra-
ku. Delavcem pa ne more zadostovati, da 
zahtevajo socialne reforme. Ravno socialisti, 
ki vedno uvažujejo razmere in njih upliv na 
razvoj, morajo pomagati, da postanejo tla 
godna za rešitev proletarskih interesov.

Nekdaj je bila usoda držav odvisna od 
dinastij. Narodi so bili podložniki vladarjev, 
niso imeli lastne volje, prepuščali so svoje 
življenje kronanim glavam, odnosno tistim, 
ki so uplivali nanje in so mirno sprejemali, 
kar je višja moč prinesla. Daši so takorekoč 
minoli časi absolutizma in fevdalizma, je ata-
vizem tuintam vendar tako močan, da po-
stavljajo nekateri interese dinastij nad vse in 
premoti ujejo vsako državno vprašanje z di-
nastičnega stališča. Domišljajo si, da zahteva 
to lojalnost, pa se ne spomnijo, da je prav-
zaprav žaljivo za vladarja, če se vedno misli 
zanj, kakor da ne zna sama krona izpozna- 
vati in varovati svojih interesov. To je tudi 
njena lastna naloga, za katero nimajo skrbeti 

in na teh krilih so prileteli na najvišji vrhu-
nec velikega hriba, kjer so našli milijone 
takih solnčnih otrok v belih oblečicah. Dolgo 
so ostali tam in bilo je čudovito lepo. Od-
tod so gledali po širnem, lepem svetu. 
Solnce jih je vedno ljubilo. Zvečer, preden 
je šlo spat, jih je odelo z nežnim rožastim 
pajčolanom in po leti jim je poslalo mnogo 
ljubih sestric z zelenimi krilci iz morja, da 
jim čas ne postane dolg. Ej, solnce je do-
bro in ljubeznivo! Zato jim je bilo tako 
tako čudovito prijetno pri srcu, ko jih je 
solnce letos prav toplo pogledalo in je reklo: 

„Sedaj morate dati zopet drugim sestri-
cam prostora, ki bi tudi rade zapustile morje 
in priletele sem gor.“

Odkar so slekle belo oblečico, niso mogle 

tisti, ki so poklicani, da zastopajo koristi 
ljudstva.

Za modernega političarja ne more biti 
vprašanje, kako je treba urediti monarhijo, 
da bode najbolje za dinastijo in da bode va-
rovana bajeslovna «velevlast», temveč le, kaj 
zahtevajo interesi ljudstva in kako se jih mora 
najbolje uveljaviti.

Vse kar je bilo in kar je, je ničevo spričo 
pravice živega ljudstva in njegovega potom-
stva. Neopravičen je vsled tega tisti histori- 
cizem, ki hoče restavrirati preteklost, četudi 
v kakšni modificirani obliki, le zato, ker je 
tista preteklost nekoč ekzistirala. Vsaka zgo-
dovinska pravica pada v prah pred pravico 
sedanje potrebe, vsaka oblika preteklosti ali 
sedanjosti izgubi pravo na obstanek, ako ovira 
razvoj živega.

To je treba omeniti v Avstriji, kjer nihče 
ne dela politike brez predsodkov in predpo-
stavko v, temveč je vse v nekem smislu kon-
servativno. Vsakdo ima svoje «stališče», ki 
je aprioristično določeno in s katerega se ne 
umakne, če se tudi vse okrog pogreza. Tako 
imamo celo vrsto političnih zistemov, samo 
resnično narodne, ljudske politike nimamo. 
In zato vlada tudi v vprašanju dualizma, od-
nosno oblike, ki naj pride na njegovo mesto, 
nejasnost in zmešnjava, ki skoraj nima para. 
Velika Avstrija, personalna unija, združene 
države, trializem, federalizem, deželna avtono-
mija — vse to se meša kakor v kalejdosko-
pu. a vse je tako gladko, da izmuzne iz rok, 
kakor jegulja, kadar misli človek, da jo naj- 
čvrsteje drži.

več leteti, pač pa so lahko tekale in skak-
ljale, mnogo hitreje od župnikovih konj. 
Kostanjevca sta tekala že počasneje, čim 
bolj se je dvigala cesta v ozki gorski do-
lini. Potok pa je skakljal tem hitreje in ve-
selejše dalje.

Nevidno, pa ravno tako hitro je prihajal 
župniku hladni, dišavni gorski zrak nasproti. 
Prsi so se mu širile, ko je globoko dihal. 
Vrgel je smodko proč, da ne onesveti nežne 
nedolžnosti gorskega diha.

Gore so stopile nekoliko v ozadje in 
pred njimi se je zasvetila ozka trata, na ka-
teri so bile prve, gospojinski župniji pripa-
dajoče hišice. Toda žena, ki je ravno zali-
vala cveticam pred malim oknom, in mož, 
ki je s koso v roki za trenotek pretrgal delo,

Ljubljanski sobni slikarji in pleskarji
•lili o virtrio veseHeo

„ pi-tnkariu na Dolenjski cesti» — Sodeluje slavna društvena godba. — Ob nastopu hlada ples na
nedeljo, dne 15. joloja gjcsdacem p fl« POdbe _  Sicer različne zabave: srečolov, šaljiva pošta, gugalka za otroke i. t. d. —- Začetek ob 3. uri

,^•«1 pod milim nebom ob sodelovanju slavce družtvene^gouo,_ Vstopnina 15 kr. otroci prosti. —---------- ------------------------------- ---------------------
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Vesela ni ta pisanost nazorov, mnenj, pro-
gramov in aksiomov. Samo nekaj dobrega 
ima v sebi, namreč dokaz, da narodi, ki pri-
dejo v poštev, sploh še niso imeli priložnosti 
za sporazum, da pa je dogovor vseh brezpo-
gojna potreba.

Ne le moči, temveč tudi pravice nima 
nihče, da bi rešil vprašanje bodoče ureditve 
današnje avstro - ogrske monarhije po svoji 
glavi. Važno načelo lastnega odločevanja na-
rodov je treba priznati čisto brez rezerve in 
zato je treba dati narodom priložnost, da od-
ločijo. Avstro - ogrska potrebuje konsti- 
t u a n t e za ureditev svoje bodočnosti, ka-
kor potrebuje vsako društvo ustanovni zbor, 
da si napravi temelj za življenje.

Takozvano avstro-ogrsko vprašanje stoji 
že na dnevnem redu in navadno se misli, da 
je treba rešiti samo alternativo: Ali novo 
zvezo obeh držav, ali pa ločitev. Toda tako 
enostavna ni stvar za tistega, ki ne misli samo 
na državo, temveč tudi, in v prvi vrsti, na 
živi element. O tistih zanesenjakih, ki sanjajo, 
da pošlje Avstrija svoje regimente na Ogrsko 
in jo osvoji, ni govoriti. To je preveč otročje. 
A tudi če potisnemo te rahlo na stran, na-
letimo povsod na «državnike», na ljudi in na 
stranke, ki izvajajo vse kombinacije iz nazora 
aut da je Avstro-ogrska skupna monarhija, 
aut da sta Avstrija in Ogrska dve državi. 
Potem pridejo tisti, ki pravijo: Češko, Mo-
ravsko in Šlesko je ravno tako država, kakor 
Ogrsko, potem tisti, ki zagotavljajo, da Ga-
licija pač pi cela poljska država, da pa je 
dežela, ki ji pristojajo vse pravice suvereni- 
tete, in tako gre to dalje in infinitum.

Podlaga vprašanju pa mora biti popol-
noma drugačna in sicer jo vstvarja dejstvo, 
da živi v avstro-ogrski monarhiji cela vrsta 
narodov, katerih mejsebojno razmerje ni ure-
jeno. Torej: Kako naj se ga uredi?

. Na to vprašanje nima nihče drugi pra-
vice, odgovarjati, kakor prizadeti narodi sami. 
Njih je treba vprašati. To se doslej še nikoli 
ni zgodilo in prav zato vlada tak kaos, da 
se človek ustraši, ako pogleda vanj.

Rešavanje je pač na poti. V obeh dele-
gacijah in v obeli državnih zborih se govori 
neprenehoma o njem; avstrijska in ogrska 
vlada obravnavate, kvotni deputaciji računate. 
Na drugi strani Litve so Hrvatje v reški re-
soluciji določili svoje stališče in tudi med 
madjarsko in lirvatsko koalicijo se vodi raz-
prave. A vse to je efemerno. Na ta način se 
nikoli trajno ne uredi razmer. Nezadovoljnosti 
narodov se po tej poti ne spravi iz sveta.

A politiearji v tej dvojni državi ne raz-
umejo svojega poklica, nimajo smisla za to, 
da bi lahko izvršili velepomembno nalogo 

sta poznala prav tako malo prijazno iz ko-
čije pozdravljajočega moža, kakor koze, ki 
so grizle cvetice ob meji in so radovedno 
gledale konje, ne da bi ustavile delo svojih 
čeljusti.

Novi župnik je prepoznal še vse hišice. 
Takrat, pred mnogimi leti, so prišli vsi ljudje 
iz njih, da mu podajo zadnjikrat žuljevo 
roko v slovo. Zakaj pač ne pridejo danes, 
da bi ga pozdravili?

Le počakaj, kmalu bodeš pri njih. Sko-
raj vsi so tvoji novi sosedje, a roke jim ne 
moreš podati, kajti sedaj stanujejo v tvoji 
bližini na pokopališču. Veseliš se, da pri-
hajaš v staro, ljubo Gospojno, ki si jo ta-
krat žalosten zapustil. Vaš najdeš že kakor 
takrat, izmed ljudi pa jih najdeš le malo. 
Nova generacija je dorasla. Kako bodeš 
živel s temi ljudmi?

Ne bodi plah! Prav dobro bode tebi 
in njim, saj prinašaš celo in čisto seboj, kar 
si odnesel takrat: S pravo ljubeznijo do 
bližnjega napolnjeno duhovniške srce.

Tam, kjer cesta nagloma zavije na levo, 
je pogledal dober ljubi znanec na novega 

trajne zgodovinske veljave. Habsburška mo-
narhija je naravnost vstvarjena, da vzorno 
reši narodno vprašanje in da stori prvi korak, 
ki bi mu moral prej ali slej slediti ves svet. 
Ne le da živi tukaj dolga vrsta raznih naro-
dov, temveč še bolj važno je to, da žive sko-
raj povsod pomešani ter ni mogoče začrtati 
strogih narodnih mej, in pa da imajo skoraj 
vsi — kar pride pač šele v drugi vrsti v po-
štev — izvan države sonarodnjake. Ta mo-
narhija je nekaka mala slika zemeljskega sveta 
in zato je neizmerno zanimiva. Avstro-ogrska 
nima kolonij, ne igra velike uloge v takozvani 
svetovni politiki, ne more nastopati imperia-
listično, ali vendar bi lahko postala velevažna 
za ves svet, ako bi poiskala način za rešitev 
narodnega vprašanja. Skrb, ali se vzdignejo 
colninske pregrade med Avstrijo in Ogrsko, 
ali bode kronan češki kralj i. t. d., je smesno 
malenkostno spričo tega velikega, važnega, po-
membnega vprašanja.

Ali kako smo pripravljeni na to rešitev? 
Po vseh glavah strašijo še starinski pojmi o 
državi; zunanja znamenja imajo več veljave, 
kakor bivstvo stvari; glavno pa je, da so ljud-
stvu zamašena usta na obeh straneh Litve. 
Vprašanje dualizma hočejo rešiti ljudje, ki se 
ne upajo poklicati ljudstva y politično areno 
in obstruirajo volilno reformo, ki je prvi ko-
rak, da dosežejo narodi pravico odločevanja 
o lastni usodi. Pa se čudijo, da je ljudstvo 
nepotrpežljivo in prijema za metlo, da izči-
sti zrak!

Klerikalci iu militarizem.
Ni še davno tega, kar je pisal «Slove-

nec» v nekem članku, da se ni nikoli ogre-
val za militarizem. Kaj takega mora reči 
semtertja glasilo stranke, ki išče pristaše med 
širokimi vrstami ljudstva. Saj vedo klerikalci, 
da so bremena, ki jih nalaga militarizem na-
rodom, največja in najtežja. Tisto slepo nav-
dušenje za uniformo in za pokanje, ki je bilo 
nekdaj epidemično razširjeno, pojema bolj in 
bolj med našimi kmeti in razvija se izpozna- 
vanje, da mora tudi poljedelec neznosno 
mnogo trpeti zaradi militarizma. O velikih 
davkih, ki jih mora plačevati za vojaške na-
mene, ve nekoliko več, kakor pred dvajse-
timi leti. Ge mu vzamejo sina ravno takrat, 
kadar je prišel toliko do moči, da mu lahko 
izdatno pomaga doma, ni več ponosen, da je 
fant «tauglich», temveč čuti težko svojo iz-
gubo. Ako pokličejo njega samega na orožne 
vaje ravno, kadar je največ dela na polju, 
mora hočeš nočeš razmišljati o blaženosti 

gospoda župnika. Tako prijazno se smehlja, 
kakor se pozdravlja samo ljubega prijatelja. 
Visoki hrib s hermelinovim plaščem ob ple-
čih ga pozdravlja.

Sedaj sta prijatelja zopet skupaj. Naj 
je bil Hercog še tako daleč v pustih podo-
navskih dragah ali ob skrajnih mejah ob-
sežne škofije za kaplana, povsod je bilo 
prvo, kar so iskale njegove oči, gospojinsko 
gorovje.

Žalostno mu je bilo življenje v kraju, 
kjer ni bilo videti ničesar druzega, kakor 
daleč naokrog ilovnate hribčke brez gozda 
in drevja. Če je rasel na takih holmih tudi 
najboljši ječmen, so se mu zdeli vendar 
kakor stena, izza katere mu gineva srca v 
hrepenenju po gorah. Kadar pa je prišel v 
ravnini do točke, odkoder je pri jasnem vre-
menu in prozornem zraku v najdalnji daljavi 
lahko videl svoje ljubljene gore na robu 
širne planjave, četudi v tako nežnih obrisih 
kakor risarijo finega pajčolana, tedaj je po-
letelo njegovo hrepenenje čez reke in čez 
ravan. Cele ure je tedaj lahko stal na mestu 

puške. Če mu potepta infanterija in kavale- 
rija pri manevrih žito na polju, ga tudi to 
ne more navdušiti za militarizem. Delavec 
pa čuti še bolj, kaj pomeni zanj izguba treh 
let in potem vsako drugo leto pretrganje red-
nega poklica.

Misleči ljudje pa vedo tudi, kakšna ne-
varnost tiči sploh v instituciji stalne vojske 
in kako ovira ta naprava demokratični na-
predek in svobodno odločevanje ljudstva, pa 
tudi, kako lahko se izproži nabasana puška.

Ker hočejo klerikalci predstavljati 1 j u d- 
sko stranko in igrajo večno komedijo z de-
mokratičnimi manirami, je torej potrebno, da 
povedo semtertja kakšno frazo proti milita-
rizmu. Ali iz duše jim ne prihaja to, kajti 
kakor je klerikalizem avtokratičen v svojem 
bivstvu, tako je zavzet za vse, kar je enako 
v svojem jedru in kar podpira avtokratična 
načela. In ker imata klerikalizem in milita-
rizem enak vir: Obstoječo družbo — in enak 
namen: Zaščito kapitalistične družbe, je lo-
gično, da ne smeta raniti drug druzega. Zato 
se ne sme verjeti slučajnim besedam «Slo-
venca», temveč ogledati si je treba klerikalna 
dejanja.

«Slovenec» je sploh včasi tako pisan, 
kakor bi bil glasilo vojnega ministrstva. Dobro 
je n. pr. znano, kako rad ščuva proti Italiji 
in kako mogočno ropota včasi s sabljo. Za-
nimivejše pa je, da glasujejo klerikalci redno 
za vse militaristične izdatke 
in dr. Šušteršič je letos v delegaciji 
čutil še potrebo, govoriti za vojni proračun 
ter pozivati druge delegate, naj glasujejo zanj. 
Kako se to strinja s pravim krščanstvom, je 
seveda uganka. Vera ljubezni pa organizirana 
moritev, to je pač nasprotje, ki ga ni mogoče 
poravnati. Kristus, ki je branil Petru, poteg-
niti moč, pač ni bil nikoli učitelj poboja. 
Seveda, s klerikalnim krščanstvom se strinja 
to prav imenitno, kajti to je vse drugačno, 
nego Kristusovo krščanstvo.

Šušteršičev govor nas ni nič osupnil. 
Njegovo prizadevanje, da bi opravičil svoje 
glasovanje z volilno reformo, je bilo pač ne-
umestno, ker ne bode nikomur dopovedal, da 
ima volilna reforma kaj opraviti s puškami 
in s torpedi. Samo zabeležiti smo hoteli dej-
stvo. kajti kadar nanese priložnost, bodo kle-
rikalci zopet mogočno grmeli proti bremenom, 
ki jih naklada moderna država ljudstvu. In 
takrat jih bode treba spomniti, da so kleri-
kalci zopet sami pomagali, naložiti narodu 
tako težko breme.

pa gledal na stotere vrhove in zobce, do kler 
ni našel hriba, ki ga je iskal.

In sedaj mu je stal v starem veličan-
stvu, v svetlobi letnega solnca tako blizu, 
da bi ga lahko potipal. Spadal je celo v 
njegovo lastno župnijo. Čim mu dovolijo 
dolžnosti, hoče splezati tja gor, da pozabi 
tam na vse skrbi in nadloge dolgih kaplan-
skih let in da se nadiha sveže moči in no-
vega poguma za novo župnijsko nalogo.

Pogreznjen v take sanjarije in spomine 
je gledal župnik še vedno na hrib. Popol-
noma je prezrl, daje gledala tudi gospojinska 
cerkvica že nanj, z zvonika pa cerkovnik. 
Njega seveda ne bi bil mogel videti; ta pa 
je že opazil kočijo ter je dal znamenje, naj 
poči topič. Kmalu potem so zvonovi slav-
nostno zazvonili, da pozdravijo novega go-
spoda s svečanim glasom in da naznanijo 
Gospojinčanom približanje novega pastirja.

Niti topičev pok ne bi bil odvrnil žup-
nika od njegovih ljubljenih hribov, da niso 
skočili ustrašeni konji na stran, tako da je 
župnika na vozu podregnilo ter ga zdramila 
iz sanj in misli. Kočijaž je imel dosti opra-
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Dopisi.
Jesenice. Kadar primanjkuje klerikalnim 

časopisom gradiva, tedaj se spravijo nad so-
cialne demokrate, nad katerimi spuščajo ve-
liko ložje svojo jezico, kakor nad izkoriščevalci. 
Vzor takega časopisa je zakotna «Naša moč^ 
ki jo vsiljujejo delavcem kakor gosem koruzo’ 
Motijo se pa zelo, če mislijo, da bodo kaj 
opravili s svojimi prisiljenimi napadi; čim 
bolj bodo zabavljali socialnim demokratom, 
tem bolje jih bode delavstvo izpoznavalo’ 
Tudi tukaj na Jesenicah imamo nekoliko ta-
kih zagrizenih klerikalcev, katerim se je sa-
njalo nekoč, da bodo spravili vse pod se. A 
ko vidijo, da se delavstvo ne da zapeljati za 
vse čase, se penijo, da teče žolč kar curkoma. 
Sedaj jih je prijela zopet grozna nevoščljivost, 
ker je določilo vodstvo tukajšnje tovarne 200 
delavcev, med njimi tudi nekoliko Korošcev, 
katere namerava pri otvoritvi nove železnice 
predstaviti za rudarje. Ako bi bila izbrala 
tovarna same patentirane klerikalce, bi bilo 
vse dobro; «Slovenec* in «Naša moč» bi pela 
hoziana. Ker se pa tovarna ni ozirala na to, 
kateri stranki pripada ta ali oni, so močno 
užaljeni, da je «ajmoht» zaostal in ker si ne 
znajo pomagati drugače, se obdregujejo ob 
Korošce. Bodi jim povedano, da nimajo Ko-
rošci sploh ničesar opraviti z načrtom o ru-
darjih; saj bi sami lahko vedeli, da je to 
stvar tovarne. Očitajo pa tudi Korošcem, da 
ne znajo govoriti ne slovensko, ne nemško. 
Kakšni učenjaki pa so torej ljubi klerikalci, 
ako razumejo Korošce, da zabavljajo popom? 
Trdijo, da Korošec ne zna biti nič druzega, 
kakor socialni demokrat in da mu je korist 
delavstva deveta briga. No, biti socialni de-
mokrat, pomeni ravno, brigati se resno za 
delavske koristi, vsekakor bolj resno, kakor 
se brigajo klerikalci, ki se a la kaplan Cuk 
vojskujejo na shodih s palicami — v smislu 
krščanske ljubezni do bližnjega. Vse to za-
bavljanje nas ne spravi iz miru. Svetujemo 
le klerikalcem, naj nikar ne govore mnogo o 
stavki leta 1904, kajti takrat so jo ravno oni 
tako zavozili, da je vsak' mu pametnemu člo-
veku jasna njih popolna nezmožnost za zasto-
panje delavskih interesov. Hoteli smo že davno 
pokopati kapitalne kozle, ki so jih postreljali 
tedaj; ali s svojim izzivanjem nas silijo, da 
povemo, kako je bilo in kako imenitno ulogo 
so tedaj igrali klerikalci. Dne 24. aprila 1904 
— bila je nedelja — je bil na Javorniku shod 
ondotnih stavkarjev. Tam se je prečitalo re-
solucijo, sestavljeno od nekaterih posamez-
nikov brez sporazuma z drugimi. V torek pa 
se je naenkrat ustavilo delo v vseh oddelkih, 
in sicer v nekaterih prostovoljno, v drugih pa 
prisiljeno. To se je zgodilo čisto na slepo, 
popolnoma brez glave, kakor se godi ravno 
pri ljudeh, ki nimajo pojma, kaj je delavski 
boj. Odbora za stavko ni bilo, stavkati se je 
začelo, ne da bi bil kdo ravnateljstvu na-
znanil delavske zahteve, ne da bi jih bili de-
lavci sami formulirali. Šele drugi dan, ko je 
trajala stavka že več kakor 24 ur, se je vo-
lilo nekak odbor, kar bi moralo biti prvo, 
in šele tretji dan se je predložilo ravnateljstvu 
zahteve, kar bi se moralo zgoditi sploh pred 
stavko. Za danes naj to zadostuje. Že iz tega 
se razvidi, da so klerikalci v delavskih zade-
vah popolni ignoranti. Ce pa «Naši moči» ne 
zadostuje to, ji prezentiramo prihodnjič še 
več; klerikalci vedo, da jim to ne bode ko-
ristno. Pa kakor hočejo.

Trbovlje. Prihodnjo nedeljo so tukaj vo-
litve v odbor bratovske skladnice. Znano je, 
da je všteti te skladnice v vrsto najslabših 
bolniških blagajn, kar jih je v Avstriji, in to 
pomeni mnogo, ako se pomisli, da naše za- 
konodajstvo o bolniškem zavarovanju sploh 
ni kdove kaj prida. Velikim podjetnikom pa 
je še to preveč in zato se trudijo, da bi do-
bili te blagajne popolnoma v svoje roke. 
Upliv, ki jim ga daje zakon čisto brez po-
trebe in brez stvarne utemeljitve, jim ne za-
dostuje, marveč absolutni gospodarji hočejo 
biti v bratovskih skladnicah. Ker se po ravni 
poti ne more doseči tega, iščejo podjetja kriva

pota. Delavci imajo volilno pravico, katere se 
jim na žalost podjetnikov ne more vzeti. 
Poskuša se torej drugače, in sicer tako, da 
se sili delavce, glasovati za take kandidate, 
ki so všeč podjetju. V Trbovljah služi družbi 
v ta namen pazniško društvo, ki je že dosti-
krat pokazalo, kako sovraži svobodo in samo-
stojnost delavstva. Tudi za sedanje volitve je 
društvo postavilo kandidate, pa agitira zanje 
na vse kriplje. Ker pa ve, da z legalnimi 
sredstvi ne more zmagati, izvršujejo kolovodje 
na delavce nezaslišan pritisk. ’ V nedeljo so 
n. pr. nagnali okrog 300 delavcev na delo. 
Ali v resnici je bilo delo čisto postransko; 
stvar je imela le ta namen, da se spravi de-
lavce skupaj in da se more pod krinko dela 
agitirati. ' Pazniki nastopajo pri tem lepem 
opravilu kot predpostavljeni in hočejo delo-
vati s svojo avtoriteto. Razume se, da to 
ne bi bilo mogoče, ako ne bi bilo podjetništvo 
v sporazumu. Kandidatje pazniškega društva 
niso v resnici nič druzega, kakor kandidati 
družbe. Zakaj pa se podjetje tako poganja 
za zmago pri teh volitvah, je jasno iz dose-
danje prakse, ki je v Trbovljah dobro znana 
in izpričuje, da bi naši kapitalisti radi še bolj 
stiskali bolnike, kakor doslej. Rudar, ki voli 
te kandidate, škoduje sam sebi in svoji dru-
žini. V času bolezni pa bode prepozno tar-
nati. Sedaj je čas, da store trboveljski rudarji 
svojo dolžnost — v svojem lastnem interesu. 
Ako volijo kandidate organizacije, bodo imeli 
v odboru ljudi, ki bodo storili za skladnične 
člane vsaj to, kar je mogoče storiti v seda-
njih, dosti klavrnih razmerah. Treba pa je, 
da stori vsaki rudar potrebno delo, to se 
pravi ne le, da voli kandidate, ki jih pripo-
roča organizacija dogovorno z zaupniki, tem-
več da tudi pridno agitira za nje. V nedeljo 
popoldan je bil glede tega javen shod na 
Lesjakovem vrtu, ki je bil izvrstno obiskan. 
Sodrug E. Kristan je temeljito razložil 
pomen bratovskih skladnic in delavskega za-
varovanja splch in je priporočal kandidate 
organizacije. Govorili so še nekateri drugi 
sodrugi in udeleženci, moški in ženske, so 
pazno in s pritrjevanjem poslušali zanimiva 
izvajanja. Sedaj pa je treba, da gredo na 
delo. Cim hujši je pritisk podjetništva, tem 
bolj intenzivna mora biti agitacija sodrugov.

Bartoli, Tavčar et comp.
Nenadoma, kakor elementarno presene-

čenje, se je porodila volilni reformi nova 
nevarnost. Italijanski poslanec Bartoli, 
ki zastopa v državnem zboru poreški volilni 
okraj, je začel v pondeljek s popolnoma pra-
vilno obstrukcijo v odseku za volilno reformo. 
Že v petek večer je z vsemi znamenji nena-
doma znorelega človeka začel metati knjige 
po mizi, prekucevati stole in sploh uganjati 
neumne nedostojnosti. V pondeljek pa je go-
voril dve ure in pol, tako da ni prišel razven 
njega nihče do beseede.

Na prvi pogled je njegovo početje popol-
noma nerazumljivo. Na dnevnem redu so bili 
kranjski mandati, ki niso gospodu Bartoliju 
pravzaprav nič mar. On pa je govoričil o 
italijanskih mandatih, o Trstu, o Istri, o Go-
riškem. Komentar temu brezvestnemu početju 
se pa najde, ako se pogleda malo za kulise. 
Tam so spravljeni kranjski mandati res v 
zvezo z italijanskimi.

Kakor znano, zahtevajo Nemci en mandat 
na Kranjskem in motivirajo to z jezikovnim 
otokom kočevskim, z davčno močjo kranjskih 
Nemcev, z nemško kulturo,- z nekdanjo pri-
padnostjo Kranjske k nemškemu «Bundu» 
i. t. d. Zofistika ni nikoli v zadregi za mo-
tivacije in z zadostno mero predrznosti se 
konstruira lahko vsak dokaz. Resne pravice 
do kočevskega mandata je prav malo in le 
tedaj bi se dalo zahtevo po njem legalno 
utemeljiti, ako bi veljalo povsod zelo liberalno 
načelo zastopstva manjšin. Ker pa se na ta 
princip le tam ozira, kjer ima kakšna močna 
skupina svoje manjšine, je umevno, da se Slo-
venci upirajo temu mandatu, odnosno da 
hočejo privoliti vanj le tedaj, ako dobe kom-

penzacijo. To nesoglasje med Nemci in Slo-
venci hočejo izrabiti Italijani v svojo korist. 
Glasovali bi za kočevski mandat brez vsake 
kompenzacije Slovencem, ako bi se Nemci 
zavezali, da bodo glasovali za vse zahteve 
Italijanov. Na ta način je kočevski mandat 
dragocen za Italijane; kadar je zaključeno 
glasovanje o njem, izgine cena, za katero bi 
bilo mogoče skleniti nemoralno kupčijo. Tako 
je pojasnjena Bartolijeva obstrukcija.

Da je bil mogoč nastop Italijanove bru-
talnosti, je pripisati nerazumljivi popustljivosti 
odsekovega predsednika, ki je dovolil obstruk- 
cionistično govoranco o predmetu, ki sploh 
ni bil na dnevnem redu. Z enako pravico, 
kakor je Bartoli govoril o italijanskih man-
datih, bi bil lahko deklamoval o umorstvu 
Cezarja.

Pokazalo se bode kmalu, ali bodo ita-
lijanski kolegi Bartolijevi trpeli, da uganja 
take burke in bode li predsednik dovolil tako 
absolutno nedopustno početje. Delavstvo pa 
bode vsekakor izvajalo potrebne konsekvence 
iz situacije in tržaški sodrugi so v tem oziru 
že ukrenili, kar je treba.

Da so se veselili Bartolijevega nastopa 
vsi sovražniki volilne retorme, je naravno. 
Stein in Malik, grof Sturgkh in Barnreiter so 
bili blaženi, da je italijanski kolega storil, kar 
so si sami želeli v globočini srca.

Kaj pa Slovenci? Kaj naši liberalci?
Kar je Bartoli storil, je zahteval «Slo-

venski Narod» od slovenskih poslancev, ako 
se ne izpolnijo njih želje na Štajerskem in na 
Koroškem. Obstrukcija v odseku je prav po 
srcu drja. Tavčarja, ki je še pred kratkim 
grmel proti enaki volilni pravici in je znesel 
vso svojo jezo nad volilno reformo. On jo 
sovraži in jo bode bržčas sovražil do konca 
svojih dni. Bil bi srečen, ako bi jo kdo pre-
prečil. On bi moral pravzaprav čestitati Bar-
toliju in se mu zahvaliti, kajti če bi se po-
srečil njegov namen — če bi namreč tudi 
delavstvo mirno gledalo, tedaj bi se izpolnilo, 
kar želi dr. Tavčar, padla bi volilna reforma, 
ostal bi sedanji volilni red, ki je po liberalni 
logiki boljši za Slovence, ker imajo po njem 
15 mandatov mesto 23, Nemci bi na Kranj-
skem ohranili svoja dva mandata, Italijani 
svojo večino na Goriškem in v Istri in dr. 
Tavčar slavil bi to kot slovensko narodno, 
zmago.

Bartolijev nepričakovani nastop osvetljuje 
z žarečo lučjo nerodnost slovenskih liberalcev 
in pokazuje, komu pravzaprav služijo. Tavčar 
je zahteval obstrukcijo, Bartoli jo je začel, 
Stein in Malik se pa veselita. Idealna družba 
je ustanovljena! Zaradi slovenske narodne 
koristi ropotajo liberalci proti volilni reformi; 
kako grozno slaba mora biti za Slovence, ko 
se je najbolj boje — Nemci in Italijani! Kako 
heroično zastopajo slovenski liberalci sloven-
sko «narodno korist», ko pomagajo nacionalno 
najbolj zagriženim Nemcem in Italijanom, ohra-
niti vse pri starem!

Volilna reforma, o kateri se sedaj sklepa, 
ni idealna. Neštetokrat smo povedali to, po-
kazali smo vse njene pomanjkljivosti, povdar- 
jali smo, da bode naloga novega državnega 
zbora, popraviti celo vrsto napak. Za nikogar 
ni reforma tako krivična, kakor za delavstvo. 
Ali reforma je potrebna in če se ne more 
doseči idealne, je treba vzeti tako, kakršna je 
mogoče. Ravno z narodnega stališča bi mo-
rali Slovenci izpoznati to in v svojem narod-
nem interesu bi morali z vsemi močmi delo-
vali na to, da se jo perfekcionira. Ce nič 
druzega, bi jim moral Bartolijev nastop od-
preti oči. Italijanski poslanec iz Istre joka in 
stoka, kriči in zmerja, skače in razbija, ker 
sluti, da se izpremene razmere v Istri, lzpre- 
menile bi se bistveno, celo če bi obveljalo 
vse, kar zahtevajo. V Istri imajo Italijani do-
slej štiri mandate, Hrvatje enega, Slovenci 
nobenega. Po vladnem načrtu dobe Slovenci 
tri, Italijani dva mandata. Ako bi se ustreglo 
njih zahtevam, bi dobili tri. Slovenska poli-
tična moč v Istri bi se izravnala z italijansko. 
Z narodnega stališča je to velikanska prido-
bitev in če ne bi imela volilna reforma na 



jugu drugih posledic, bi to zadostovalo, da 
bi jo morali Slovani braniti z vsemi močmi 
proti brezvestnim napadom. Liberalci pa ho-
čejo, naj se jo obstruirá in vrže!

Kvaliteto dosedanjih italijanskih poslancev 
je jasno dokumentiral Bartoli. Da s tem ljudmi 
ni lahko doseči modus vivendi, je umevno; 
menda je to sploh nemogoče. Posledica vo-
lilne reforme pa bode, da se bode moral 
izpremeniti Judi značaj italijanskega parla-
mentarnega zastopstva. Obstoječe kurije omo-
gočajo, da je italijanska frakcija vedno umetno 
sestavljena in zastopa šovinistično manjšino; 
volilna reforma provzroči, da dobi prejalislej 
tudi med Italijani objektivna večina svoje 
legalno zastopstvo, da pridejo torej na po-
vršje elementi, s katerimi je mogoč sporazum. 
Kakor v Istri, tako je na Goriškem. Tuintam 
so pridobitve Slovencev po volilni reformi 
velikanske, nedostatki na Štajerskem in na 
Koroškem pa so tako irelevantni, da mora 
«Slov. Narod» danes sam priznati, «da je z 
občnega stališča nazadnje vseeno, ali imajo 
(Štajerci) šest ali sedem mandatov, ker to ne 
bo premenilo značaja dežele».

Ali imajo spričo teh razmer liberalci še 
dovolj poguma, da ščujejo proti volilni re-
formi in da žugajo z obstrukcijo? Ali imajo 
dovolj vesti, da prepuste istrske in goriške 
Slovence dosedanji usodi, ne da bi s tem kaj 
pomagali Štajercem in Korošcem? Če je imajo, 
tedaj naj le poizkusijo svojo srečo v koaliciji 
s sovražniki reforme. Naj se dr. Tavčar le 
združi z Bartolijem in Frankom Steinom. 
Slovenci pa bodo izvedeli, da so potekle vse 
krokodilske solze o štajerskih Slovencih, o 
lužnem Korotanu, o bedni Istri iz zgolj hinav-
ščine; izvedel bode, da so bili pravi izda-
jalci slovenskih narodnih interesov sloven-
ski liberalci.

Politični odsevi.
Delegaciji sta končali svoje zasedanje. 

Ako se hoče na kratko oceniti ta dogodek, 
se ne more reči nič druzega, kakor: Hvala 
bogu, da ni treba več čitati dolgih in dolgo-
časnih govoranc ljudi, ki se zde silno važni 
sebi, ali nikomur drugemu.

0 zborovanju državnega zbora se raz-
širjajo najrazličnejše vesti. Dočim je mini-
strski predsednik baron Beck izjavil, da 
bode zboroval parlament toliko časa, da reši 
vsaj najvažnejši del volilne reforme, je na-
znanjal nemški minister-rojak Prade, da 
pojde zbor 14. t. m. na počitnice, a odsek 
za volilno reformo bode zboroval dalje. 
Sedaj se to zopet preklicuje, govori se pa, 
da začno počitnice 21. t. m. Ako parlament 
hoče, je seveda do tega časa lahko gotov s 
celo volilno reformo. Važno je pa vsekakor, 
da se reši vsaj glavne točke pred počitni-
cami. Da si žele poslanci vakanc, je že 
umevno; a da ne pridejo prej do njih, tega 
so krivi sami. Ako bi bili prej nekoliko po-
hiteli z volilno reformo, pa bi bili sedaj že 
lahko doma in tudi prebivalstvo bi imelo mir.

S Srbijo ima Avstrija zopet nekaj kakor 
carinsko vojno; ogrska meja je za uvoz iz 
Srbije zaprta. Srbija hoče naročiti nove 
topove za svojo vojsko. Avstrija zahteva, da 
jih naroči pri tvrdki škoda v Plznju, Nem-
čija pa jo podpira v tem ter je naznanila 
srbski vladi, da bi se v slučaju naročbe pri 
Kruppu naročilo razdelilo med Avstrijo in 
Nemčijo. Srbska vlada hoče naročiti topove 
na Francoskem; dunajski «Sonn- u. Montags- 
Zeitung» trdi, da je za ta slučaj ministr-
skemu predsedniku Pašiču obljubljena pro-
vizija, ki bi iznašala več milionov.

Na Ruskem se množe revolucionarne 
izjave. V nedeljo je bilo v Peterburgu mnogo 
političnih shodov; nosilo se je rdeče za-
stave in prepevalo revolucionarne pesmi. Na 
raznih mestih je prišlo tudi do bojev s po-
licijo in s kazaki. V Odesi je imelo vojaštvo 
velik shod, kjer je sklenilo prositi dumo, naj 
pošlje komisarje, ki bi preiskali položaj vo-
jaštva po celi deželi. Shod je tudi izrekel, 
da bode vojaštvo podpiralo z vso odloč-

nostjo dumo v zasledovanju njenih demo-
kratičnih ciljev. Med kmeti vre silno; povsod 
se politizira. Zmerne stranke izgubljajo svoj 
upliv in vedno bolj ga pridobivajo socialni 
demokratje, ki so se sedaj v dumi organi-
zirali v lastnem klubu. Peterburški delavci 
so izrekli svojo solidarnost z delavskim 
svetom, ki je bil lani aretiran in se sedaj 
vrši razprava proti njemu; ogromno število 
delavcev zahteva od državnega pravdnika, 
naj jih obtoži, ker je postopal delavski svet 
v njih imenu. .

Proti admiralu Roždestvenskemu 
in častnikom torpedovke «Bjedovi» je bil 
izvršen proces zaradi kapitulacije pred Japonci. 
Roždestvenskij je bil oproščen, štirje 
častniki so obsojeni na smrt, a priporočeni 
za milejšo kazen. Roždestvenskij je sam 
zahteval, naj se ga obsodi, češ, da je dal 
take zapovedi, ki niso bile jasne in so mo-
rali častniki misliti, naj kapitulirajo. Nihče 
pa ni vprašal, ne povedal, kako je bilo mo-
goče, da niso bile ne ladje, ne topovi, ne 
streljivo nič vredno.

Socialni pregled.
Rudarska stavka v Labinju (Albona) še 

ni končka. Ker že traja stavka več mesecev, 
priporočamo sodrugom, da podpirajo stavko- 
juče rudarje. Doneske sprejema tudi naše 
upravništvo.

Društvene vesti.
Društvo «Ljudski oder» je preneslo iz-

redni občni zbor, ki se je imel vršiti dne 10. 
t. m., na torek dne 17. 1. m. Prosi se vse 
člane, da bi se vdeležili v velikem številu.

Najnovejše vesti.
Bartoli in tržaško delavstvo.

Trst, 11. julija (Brzojav). Snoči je im-
proviziralo tržaško delavstvo dva velikanska 
shoda v «Delavskem domu». Na enem so se 
zbrali slovenski, na drugem italijanski de-
lavci v protest proti obstrukcionističnemu 
nastopu Bartolija v odseku za volilno re-
formo. Delavci so prišli naravnost iz de-
lavnic. Po shodu je bila velika demon-
stracija. Delavstvo je bilo silno razburjeno 
proti Bartoliju. Govorili so pri demonstraciji 
sodrugi Kopač, Pittoni in Chiussi. De-
lavstvo splošno zahteva, naj se neodvlačno 
proglasi splošno stavko tudi za promet na 
suhem in na morju, ako italijanski poslanci 
ne ustavijo takoj obstrukcije.
Kranjski mandati.

Dunaj, 12. julija. Odsek za volilno reformo 
zopet ni prišel dalje. Dopoldan je govoril 
P 1 a n t a n , ki je zagovarjal svoje predloge 
glede razdelitve okrajev in je milo jokal za-
radi Štajerske in Koroške. G e B m a n n je 
povedal, da bode glasoval za kočevski man-
dat, ako se kompromisnim potom da štajer-
skim Slovencem še en mandat. Potem je začel 
Bartoli ob 12. opoldan zopet italijansko 
govoriti (seveda obstruirati). Ob 74 3 mu je 
prišel M a 1 i k na pomoč, ki je zahteval, da 
se sešteje navzoče. Zaradi nesklepčnosti je 
C h i a r i zaključil sejo in napovedal drugo 
ob 4. popoldan.

Plantan obstruira.
Na popoldanski seji je Malik izmislil 

novo infamijo. Protestiral je proti obdržavanju 
seje, češ, da menda niso vsi udje odseka ob-
veščeni. GeBmann je odgovoril, da je 
bilo že včeraj naznanjeno, od 10. do 1. ure 
in od 3. do 8., torej bi moral biti itak vsak 
član navzoč. Malik, S t ti r g k h in M al-
fa 11 i so goyorili nasproti in S t e i n je 
predlagal konec seje. Ta infamni pred- 
log je bil sprejet s 16 proti 13 
glasom. Zanj je glasoval tudi slovenski 
„liberalec“ Plantan, ki mu menda žalostna 
slava Bartolijeva ne da miru. Plantan in 

Zazvorka sta bila edina izmed slovanskih 
poslancev, ki sta tako podpirala obstrukcijo. 
Prihodnja seja danes ob 10. dopoldan.

Tržaški protest
Trst 12. julija. Snoči so bile velikanske 

demonstracije; najburnejše je bilo pred sta-
novanji poslancem in pred nacionalističnimi 
kavarnami. Mnogo š i p p o b i t i h. S 
policisti je bil boj, več delavcev ranjenih. 
Nekoliko tramvajskih vozov se je prekucnilo. 
Razne kavarne so morali zapreti. Policijskega 
agenta, ki je hotel pred delavskim domom 
aretirati več demostrantov, so premlatili. Raz-
burjenost je ogromna.
Italijanska obstrukcija.

Dunaj, 12. julija. Italijanski poslanci so 
sklenili, danes končati obstrukcijo. (Pa se 
bo že še tudi naše Plantane ukrotilo!)

«Bodočnost» (politično društvo) v Ljub-
ljani sklicuje na nedeljo dopoldne točno ob 
10. uri dopoldan svoj občni zbor v Punti- 
gamsko pivnico (Katoliški dom). Člani in 
drugi sodrugi se vabijo najvljudneje na shod 
tem potom, ker se ne bo izdajalo nikakršnih 
vabil ali letakov.

Protialkoholno zborovanje. Društvo «Ab-
stinent» v Ljubljani, priredi v nedeljo, 15. 
t. m. protialkoholno zborovanje v mali dvo-
rani hotela «Union». Predavanja bodo od 9. 
do 12. dopoldne in od 2. do 6. popoldan. 
Govorili bodo o raznih z alkoholizmom v 
zvezi stoječih rečeh L. Smolnikar, 
dr. Krek, prof. Jarc, dr. Brecelj, 
M. S t e k a r, J. E r ž e n o v a, dr. D o I - 
š a k , I. Podlesnik, M. M o š k e r c , 
Fr. Avsec, Ant. Jarc, L. L e n a r L 
Zvečer je veselica z godbo, petjem, deklama-
cijami i. t. d. — Priznavamo, da imamo 
glede ljubljanskega abstinentnega društva neke 
pomisleke. Ustanovili so ga klerikalci. Tudi 
to ne bi bilo napačno, ali ustanovili so ga, 
ne da bi se bili sporazumeli z drugimi in 
zato je vsekakor treba previdnosti, ker je zelo 
verjetno, da nameravajo porabiti tudi to 
društvo za klerikalno agitacijo. Proti-
alkoholno gibanje nam je seveda simpatično. 
Socialni demokratje so vedno nastopali proti 
pijančevanju in tudi po Slovenskem se lahko 
opaža, da pojema alkoholizem povsod, kjer 
se. razširja socialna demokracija. V Avstriji 
je stranka doslej nedvomno več storila za 
vspeh protialkoholizma, kakor vsaka druga 
skupina, S tega stališča torej nimamo prav 
nič proti «Abstinentu». Ali kakor pravimo: 
Pri naših klerikalcih je vedno treba previd-
nosti. Sicer pa bodemo na zborovanju morda 
videli, kakšna je ta struja. In potem se po-
menimo še kaj.

„Slovenec“ se umetno in strastno raz-
burja, ker so naši sodrugi v Idriji na svojo 
kandidatno listino postavili poleg pet naših, 
tudi dva napredna, socialni demokraciji prav 
blizu stoječa rudarja in enega obrtnika, ter 
seveda s to listino tudi prodrli pri volitvah. 
Piše o stvari tako, kot bi se radi tega 
zgodil velik greh na principih socialne de-
mokracije. Kar čuditi se je «Slovenčevi» 
skrbi za socialnodemokratične principe — no, 
mi se «Slovencu» le smejemo, kajti tudi 
tako pisanje ne zakrije gorostasnega kleri-
kalnega poraza v Idriji. Kako so naši 
sodrugi fino vse uredili, kaže dejstvo, da je 
izvoljen sedaj v Idriji za župana g. I. Še- 
petavec le vsled intervencije naših sodrugov 
ter da je za podžupana idrijske mestne ob-
čine izvoljen celo rudar Ivan Tukač 
iz kandidatne listine naših sodrugov. In — 
za občinska svetovalca sta dalje izvoljena 
celo dva naša sodruga: namreč ravnatelj 
Anton Kristan in rudar Ivan Kokalj.

Naši sodrugi v Idriji že vedo prav dobro, 
kaj delajo — od «Slovenca» ne potrebu-
jejo nobenega pouka. Razburjenosti njegovi 
se le smejejo — kajti vedo, da «Slovenca» 
peče uresničevanje gesla: dolsklerikalci!

Listnica upravništva.
Skale pri Velenju: Prihodnjič.



Domače stvari.
Ministriranje na komando. Klerikalci 

imajo zanimivo pridobitev: Bivšega želez-
niškega uradnika, ki je oblekel kuto. «Slo-
venec» naznanja kot nekaj posebnega, da 
bode bivši adjunkt H o 1 e č e k pel novo 
mašo. To je seveda njegova čisto privatna 
stvar, ki je za javnost le toliko zanimiva, ker 
se vidi, da še ni izumrla romantika. Mogoče, 
da je gospod Holeček res storil ta korak iz 
notranje potrebe; tega ne maramo preiska-
vah’. Ali efekt je vsakomur romantičen in tako 
je tudi razpoloženje, iz katerega izhaja. S tem 
bi bilo zanimanje za ta ne ravno epohalni 
dogodek lahko zaključeno. Toda v zvezi z 
nenavadno novo mašo je stvar, ki ni tako 
privatnega pomena. Gospod Holeček je b i 1 
železniški uradnik. Sedaj postane duhovnik 
in s tem stopa seveda iz vsake zveze z že-
leznico. Njegovi interesi so poslej združeni s 
■cerkvijo in železnice ne briga njegova bodoča 
karijera prav nič. Med železniškimi uslužbenci 
so bili nekateri njemu prej podrejeni kot 
uradniku; duhovniku pa niso več. Ali pri 
nas imajo nekateri ljudje o takih rečeh jako 
čudne pojme in na novo mašo človeka, ki je 
sedaj železnici tako tuj, kakor kak kaplan v 
Avstriji, se komandira železniške 
uslužbence kot ministrante. 
Na Holečekovo novo mašo so komandiram 
postajni odpravnik Anton Gregorec, 
pisarniški odpravnik Ivan Jaklič ter skla- 
dična nadzornika Ivan Franko v ič in 
Fran Levstik. Železniški propisi paragra- 
firajo pač dolgo vrsto dolžnosti železničarskih 
uslužbencev; toda instrukcija, ki bi zahtevala 
od železničarja ministriranje, vendar ne po-
znamo in reči moramo, da se nam vidi ta 
zahteva že zelo predrzna. Svetovali bi vse-
kakor direkciji, naj preišče to stvar objek-
tivno. pa naj dopove tistemu gospodu, ki jo 
je provzročil, da naj skrbi sam za svoje kle-
rikalne ambicije; železničarji nimajo naloge, 
pomagati stalnim gospodom do papeževskih 
ordenov.

«Sokol» proti delavstvu. Dne 1.1. m. je 
slavil «Šišenski Sokol» razvitje svoje zastave. 
Navada je, da se poveličuje pri nas take slav-
nosti, kakor bi imele kdove kako velik na-
roden pomen; za vsako tako priredbo se dela 
amerikansko reklamo, vabi se ljudi iz vseh 
krajev slovanske vzajemnosti, govori se go-
vore polne navdušenja in bombasta, po časo-
pisih se objavlja neskončna poročila. Ne-
umestno je to, naj se že sodi s katerega sta-
lišča se hoče; edino blagajniški interesi 
prirejajočega društva opravičujejo tak tamtam; 
ti pa vendar niso tako važni, da se ne bi 

viti, da je držal konje, sicer bi bili zdirjali 
z župnikom vred skozi vas in skozi mno-
žico, ki je bila zbrana na kraju vasi.

Župnik je izstopil z voza in občina je 
pozdravila novega dušnega pastirja, kakor 
je navada pri taki priložnosti. Voz so v tem 
potegnili v župnijski hlev, kar je bilo po-
trebno, kajti konji so se zopet vznemirili, 
ko so opazili rdeče cerkvene zastave in bele 
srajčice ministrantov.

Bili so skoraj sami tuji obrazi, ki jih je 
župnik videl tukaj. Samo eden se mu je 
2del jako znan, le spomniti se ni mogel 
prav, odkod. Ali je bil kriv neprijazni po-
gled tega obraza ali kak neprijeten spomin, 
?a, je prijelo hipoma kakor strah in bo- 
jecnost pred tem licem? A ni se mogel 
prav spomniti in zato je še enkrat z bolest- 

vprašanjem pogledal v te neprijazno 
aanj zroče oči. Ali tudi drugi pogled mu 

dal odgovora. Mož pa, ki se je dozdeval 
-upniku tako znan, je bil župan in mlinarski 
^ojster Jožef Gros. Slaba vest, ki je dolga 
,^a spala v njem, pa mu je tolmačila žup- 
llkov Pogled tako, kakor da bi bil hotel

smelo povedati enkrat resnice o stvari. Prav-
zaprav bi jo morali povedati že davno tisti, 

stoje na prvih stražah narodnosti in na-
rodnih interesov. Napuhavanje vsake slav- 
n°ak Je na.mr.eč direktno škodljivo takim pri-
redbam, ki bi eventualno res zaslužile kaj več 
pozornosti. Vsakdanjost zmanjšuje vsaki stvari 
ceno, saj se tudi kruha, ki se ga je vsaki dan, 
ne čisla tako, kakor pečenke, ki pride samo 
ob visokih praznikih na mizo. In pri nas je 
nekaj časa res že toliko «velikih» slavnosti, 
da tisti, na katere se apelira, kmalu ne bodo 
poznali nobene razlike več. Toda to nas ne 
peče; naj skrbi za to tisti, ki so se abonirali 
na zaščiševanje narodnosti. Nam pa mora 
biti dovoljeno, da opozorimo tukaj na dej-
stvo, ki je vsaj tako važno, kakor razvitje 
zastave kakega društva. Organizirano sloven-
sko delavstvo je bilo prisiljeno, da izreče boj-
kot Koslerjevega piva. In razume se samo 
po sebi, da je tak bojkot tem uspešnejši, čim 
širši je krog tistih, ki ga izvršujejo. Naravno 
je torej, da se je obrnilo delavstvo do vse 
slovenske javnosti in smelo je tembolj pri-
čakovati, da doseže povsod primeren uspeh, 
ker ne zahteva izvrševanje bojkota nobenih 
posebnih žrtev. Koslerjevo pivo še ni taka 
izvenredna pijača, da je ne bi moglo nado-
mestiti kako drugo pivo, vrhutega pa nimajo 
slovenski narodni krogi prav nobenega po-
voda, da bi podpirali in ščitili Koslerjevo 
tvrdko proti slovenskemu delavstvu. Nasprotno 
pa bi jih ravno narodni interes lahko nava-
jal, da bi namesto šišenskega nektarja jemali 
kako drugo Gambrinovo kapljico. «Šišenski 
Sokol» pa je priredil svojo veselico na Kos- 
lerjevem vrtu in naredil je to naravnost 
ostentativno, tako da mora videti slovensko 
delavstvo v tej priredbi naravnost sovražen 
korak. Ni dvoma, da je bil «Šišenskemu So-
kolu» bojkot znan. In s tem, da je šel na 
Koslerjev vrt, je neprikrito pokazal, da pre-
zira delavske interese. Sokolstvo se ne more 
pritožiti, da bi ga bilo organizirano delavstvo 
kdaj napadlo. Ne ogrevamo se sicer za razne 
teatralne nastope, ali pristno jedro Sokolstva 
in njegovo glavno nalogo, krepčati telesa s 
telovadbo, smatramo za jako zdravo. Toda 
tako demonstrativno bagateliziranje sloven-
skega delavstva, materialno in moralno pod-
piranje delavskega nasprotnika mora ugono-
biti vse simpatije, pa ne bode druge, nego 
da bode izvajalo delavstvo konsekvence iz 
tako sovražnega ravnanja. Naj pa potem ni-
kar ne pride «Sokol« tožit, da je delavstvo 
začelo boj. Basen o ovci, ki je volku kalila 
vodo, ne bode imela uspeha.

Občinska volilna reforma za Ljubljano 
je bila dne 3. t. m., kakor da se je zgodil čudež,

reči: „Te že poznam! Morilec Mihe si in 
še vedno imam tvoj nož, s tem nožem pa 
imam tebe v svoji moči!“

Ako bi bil mogel župnik slutiti, kakšne 
mračne misli so se predle dalje v mlinarjevi 
glavi, ne bi bil gledal s tako radostnimi po-
gledi na propalo župnišče, kjer bode poslej 
njegova domačija. Cela družba je odšla ob 
glasnem zvonenju mimo župnišča v cerkev, 
kjer je Hercog prvikrat kot župnik molil za 
svojo občino in obljubil Bogu, da ji bode 
dober pastir.

Molitvi je sledil pred oltarjem kratek, 
a prisrčen nagovor, v katerem je takorekoč 
kot program razkladal besede: „Mir bodi z 
vami!“ Solze ginjenja so mu bile v očeh, 
ko je prvikrat blagoslovil svoje ljudstvo kot 
župnik.

To je bilo govorjenja, ko so šli ljudje 
po končani prvi službi božji novega župnika 
domov ali pa v gostilno! „Dober pridigar 
bode _ kako lepo izgovarja! — izmed po-
časnih tudi ni - pa kako milo in prijazno 
crleda!“ Ali še bolj kakor prva pridiga so 
osvojili njegovi konji spoštovanje kmetov.

na razpravi 'občinskega sveta. Toda to se je 
zgodilo le en passant. Občinski svetnik gosp. 
Franchetti je namreč vprašal župana, 
kako «stoji ta stvar». Kdor pozna navade v 
korporacijah, v katerih ni večine, si pač lahko 
misli, da je bilo vprašanje dogovorjeno že 
pred sejo in da je gospod Franchetti prav 
dobro vedel, kaj mu odgovori gospod župan. 
Interpelacija ni imela namena, grajati brez- 
primerno zavlačenje te zadeve, temveč je ho-
tela dati samo gospodu županu priložnost, 
da izrazi svoje ogorčenje nad očitanjem, da. 
ne drži svoje besede. Gospod Hribar je bil 
res zelo hud in se je skliceval na to, da je 
podal «že» lani oktobra odseku tiskani načrt. 
Njegova krivica ni, da odsek še ni storil svoje 
naloge, sicer pa to tudi ne bi nič pomagalo, 
ker ne deluje deželni zbor, brez katerega se 
ne more uveljaviti reforma. Dr. Triller pa je 
zopet pripovedoval, da odsek ne more skle-
pati, ker sta večinoma zadržana njegova člana 
dr. Tavčar in Plantan v državnem zboru. 
To so besede. Vse skupaj pa je komedija, 
in sicer nedostojna komedija. Ljubljanski ob-
činski svet gotovo ni vzoren zastop, a tudi v 
njem ni bil še noben porod tako težak, ka-
kor občinska volilna reforma. Gela leta je 
bilo treba, preden je bil sploh izdelan načrt 
preosnove. Toda na to nočemo posegati na-
zaj. Ali prosimo: Lanskega oktobra je dobil 
odsek osnovo in še sedaj ni tako daleč, da 
bi mogel podati svoje poročilo zboru. Ali 
niso gospodje res neznansko pridni? Kako 
jim je pravica ljudstva prirasla k srcu! — 
Seveda, deželni zbor ne zboruje. Ali kaj je 
to mar občinskemu svetu? Kaj so mestni 
očetje odgovorni za deželni zbor? Naj sami 
store svojo dolžnost, za nedelavnost deželnega 
zbora se bode obračunalo z deželnim zborom. 
Končno gospodje vendar niso proroki in ne 
vedo, kaj bode v deželnem zboru, kadar se 
zopet snide. Ako skoraj tričetrt leta niso 
mogli opraviti svojega dela v odseku, potem 
ne vemo, kako ga izvrše nagloma, ako se 
snide deželni zbor. Ge si gospodje sploh raz-
bijajo glavo s kakšnim vprašanjem, tedaj pač 
le s skrbjo, kako bi preprečili, ali pa vsaj 
dovolj popačili volilno reformo. In to delajo 
ljudje tiste stranke, ki se ne morejo 
dosti nastokati, da državnozborska volilna 
reforma ni dosti pravična. Za parlament ab-
solutno enakost — seveda samo z jezikom. 
— za občinski svet pa sploh nič, to je libe-
ralna logika in doslednost. Ta zanikarna 
stranka je res nepoboljšljiva in vrag naj ve, 
kaj se je sanjalo «mladini», ko so mislili, da 
se more ta hinavska klika pomladiti in pre-
porodih. Kadar ji teče voda v grlo, se nauči 
nekoliko demokratičnih fraz, obljubuje pokora

„Ali si pogledal konje? Priročni je sedem-
najst pesti visok — več kakor šest let nima 
drugi — pa kakšna kopita imajo! — škoda 
da eden nima zvezdice — seveda ima zvez-
dico !“

Kmetje znajo govoriti po cele ure o 
paru konj. Vsaka dobra lastnost konjska je 
provzročila tudi njih spoštovanje napram 
župniku. Saj so ponosni na župnikove konje, 
kakor da so njih lastne živali.

Samo župan je šel nevoljen in jezljiv 
napram svojemu mlinu, ne da bi bil popil 
le eno čašo piva s člani občinskega zastopa.

Tudi v župnikovem srcu je lezla bole-
čina navzgor. Čeravno je bil sprejem lep in 
odkritosrčen, učitelja le ni bilo nobenega 
poleg. In ravno z učitelji bi rad skupno de-
loval na korist naroda. Zato ga vidimo že 
četrt ure pozneje, ko je še sam pozdravit 
kaplana in ga prosil za zvesto sodelovanje 
v vinogradu gospodovem, da zapušča žup-
nijo in odkoraka proti stari znani šoli. 

Dalje prih.



in poboljšanje, čim pa se ji da le malo zraka, 
se zopet povalja v stari politični prostituciji. 
Iz te koterije ne bo nikoli več nič. Hopfen 
und Malz verloren!

Zaveden delavec
in
prijatelj delavstva
ne pije
Koslerjevega piva!

Shodi.
Nabrežina, 30. junija. Včeraj popoldan 

je bil tukaj na občinskem trgu javen ljudski 
shod, ki je bi) izvrstno obiskan. Udeležilo se 
ga je okrog dva tisoč ljudi, ki so z živim 

zanimanjem zasledovali njegov tek. Shod je 
otvoril sodrug Marica s kratkim pozdravom 
ter je podal po izvolitvi za predsednika be-
sedo sodiugu E. Kristanu iz Ljubljane. Na 
dnevnem redu je bila «Volilna reforma» in 
govornik je v obsežnem govoru temeljito 
razložil nujnost preosnove volilnega reda za 
avstrijski državni zbor. Omenil je, da je 
splošna in enaka volilna pravica stara zahteva 
socialne demokracije, ki se je vedno bojevala 
za njo. A šele lani so stvari tako dozorele, 
da je socialna demokracija lahko z največjo 
eneižijo nastopila za njo, in delavstvo je 
sklenilo, da porabi, ako treba, vsa sredstva, 
da doseže volilno preosnovo, preden pridejo 
nove volitve. Potem je govornik jasno razvil 
dogodke izza lanskega strankinega zbora v 
parlamentu in izven parlamenta ter je raz-
ložil sedanjo situacijo. Priznal je, da je re-
forma v nevarnosti in po krivici meščanskih 
strank, ki so tratile čas z brezvestnimi smeš-
nimi prepiri, se mora sedaj zahteva po ab-
solutni pravičnosti volilne pravice umakniti 
zahtevi, da se realizira volilno reformo 
sploh, dokler je še čas. Govornik je razložil 
pomanjkljivosti vladnega načrta, a naglasil 
je, da je sedaj prepozno, zahtevati saniranje 
vseh napak, ker se spravi s tem samo vo-
lilno reformo sploh v nevarnost. Omenil je

tudi načelne prednosti preosnove in je po-
vedal, kaj je sklenilo vodstvo stranke in 
državna konferenca na Dunaju za slučaj, da 
bi odsek in parlament zavlekla stvar, ter je 
vprašal, ali hočejo nabrežinski delavci mirno 
gledati,’ kako pokoplje privilegirana klika re-
formo, ki je za delavce prvi korak do uve-
ljavljenja v političnem življenju. Glasni klici 
so že tukaj pričali, da je tudi nabrežinsko 
delavstvo pripravljeno na vse. V enakem 
smislu sta govorila potem tudi sodruga 
Kopač in Pagnini. Tudi ona sta žela 
burno pritrjevanje. Potem je bila shodu 
predložena enaka resolucija, kakor v Trstu.

Bilo je videti, da bode takoj po glaso-
vanju shod končan in da se izvrši vse gladko 
in v miru. Kar se pojavi nabrežinski kurat 
g. Č ar go in zahteva besedo. Ce nikoli, tedaj 
je g. G ar go na tem shodu pokazal, da je
— v najboljšem slučaju — velik konfu- 
sionsrat. Mož si morda domišlja, da je sila 
moder; saj naglasa vsak hip, da je «štu-
diral». sedemnajst let in da ima maturo. 
Toda to nič ne pomaga; da je znal na zre-
lostnem izpitu latinsko konjugacijo in dekli- 
nacijo in še nekoliko drugih pravil, mu že 
veijamemo. A v praksi mu je logika naj-
večja skrivnost. Takemu človeku kaj doka-
zovati, je tako, kakor metati bob v steno. 
Sicer pa menda včasi sam ne ve, kaj go-
vori. Najprej je povedal, da soglaša z reso-
lucijo, a naj se še sprejme dostavek, ki 
zahteva za Štajersko še dva slovenska man-
data. Sodrug Kristan je protestiral proti 
takemu kukavičjemu jajcu; v resoluciji je 
povedano vse, kar je treba, tudi nedostatki 
načrta so proglašeni; a delavci se ne ma-
rajo pridruževati tistim «premodrim» prija-
teljem reforme, ki z — malo odkritosrčno
— zahtevo idealne enakosti opravljajo delo 
za Franka Steina in Malika. Ali gospod 
Čargo je gonil svojo naprej. Mislil je morda 
da utrudi socialistične govornike; a v tem 
se je zmotil. Kako dosledno je njegovo miš-
ljenje, pokazuje to: on zahteva 25 slovenskih 
mandatov, odbija pa politično stavko. Ce se 
ga vpraša, s kakšnimi sredstvi hoče realizi-
rati svojo zahtevo, zavije v stran in že go-
voriči kaj drugega. Na shodu se je temeljito 
pribilo njegovo demagogijo — odgovarjal 
mu je sodrug Kopač in dva nabrežinska 
delavca, ali gospod Čargo debatira ravno 
tako, kakor tista baba, ki je trdila, da se 
striže seno. Karakteristično je tudi to, da je 
pred shodom prosil predsedništvo, naj se ga 
ne napada osebno, na shodu je pa nepre-
nehoma provociral z nestvarnimi mejklici, ki 
so se mu zdeli morda duhoviti, pa spomi-
njajo na «dovtipe», ki jih delajo šolarji, ko

še platno prodajajo. Shod je bil vsled nje-
gove intervencije zelo živahen, ali Cezarju 
ni bil gospod kurat nič podoben, ko je od-
hajal.

Pri glasovanju je bila resolucija soglasno 
sprejeta; na celem shodu ni našel veličastni 
ne enega človeka, ki bi ga bila prepričala 
njegova modrost.

II illhliiffli v skečih tobakarnah «Rdeči..
LJUUIJulil prapor» naprodaj:

Blaž, Dunajska cesta.
Franzot, državni kolodvor, Sp. Šiška. 
Kanc, Sv. Petra cesta.
K u š e r, Sv. Petra cesta.
Pichler, Kongresni trg 3.
S vat e k, Glavni trg.
Šešark, Šelenburgove ulice.
Velkavrh, Sv. Jakoba trg.
Weiser, Jurčičev trg.
Gostilna Traun, Glince pri Viču.

fMi:
Lavrenčič, Piazza Caserma.

I Gorici:
Krebelj Peter, Kapucinske ulice 1»

NaReki:
Ricardo Camera, Corso 16.

Sadrngi, delara,
,Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

delavski hiši.
„Rdeči prapor“ naj ne manjka v nobeni 

gostilni, kavarni in brivnici, kamor de-
lavci zahajajo.

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje: 
za celo leto K 5'44, za pol leta K 2*72? 
za četrt leta K l-36. — Za Nemčijo: za 
celo leto K 5’96, za pol leta K 2'98, za 
četrt leta K 1'49. — Za Ameriko: Za cele 
leto K 7’28.

Posamezne številke stanejo 10 vin.

BALKAN
Nova zgradba — 70 elegantnih sob. — Liti. — Električna 

razsvetljava. — Kopelji. — Cene zmerne.

Kavarna in restavracija
10—5 Počkaj a Xögl.

Zaloga in 'tovcimra
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi BI ¿n zija
Trst — Piazza Rosarlo 2 — Trst

(šolsko poslopje)
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

3

Izdajatelj in odgovorni urednik Josip Berdajs.

Kavarna 

„Clr>ior>e 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in 
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

((

so-

slo-

Prva kooperativistično ure-
jena 

gostilna
v ulici S. Giovanoi v Trstu. 

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Glasilo jugoslov» soc. demokracije. Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5-96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1’49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 29. V Ljubljani, dne 20. julija 1906. Leto IX.
NASIOVA: Za dopise, rok< piše za list: Uredništvo 
Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po 

siljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo Bdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Volilna reforma in Slovenci.
V odseku za volilno reformo so dovr-

šene razprave o razdelitvi volilnih okrajev za 
dežele, v katerih prebivajo Slovenci. Uspeh 
ni v vsakem oziru tak, kakor bi ga bilo že-
leti z narodnega stališča Slovencev; na Šta-
jerskem in na Koroškem niso dosegli Slo-
venci toliko mandatov, kolikor so jih zahte-
vali, na Goriškem in v Istri dobe Italijani, 
ki so v teh dveh deželah v manjšini, vendar 
toliko mandatov, kolikor jih dobe Slovani, 
na Kianjskem je sprejet nemški mandat za 
Kočevje. Zanj so pač dobili Slovenci kompe- 
zacijo v obliki novega mandata na Štajer-
skem. Tako dobe Slovenci po volilni reformi 
24 mandatov.

Da načrt volilne reforme, ki ga je izde-
lala Gautscheva, predelala Hohenlohova vlada, 
ki ga pretresa in v posameznostih modificira 
parlamentarni odsek za volilno reformo, ni 
idealen, je pač že tako znana stvar, da je ni 
treba več ponavljati. Nihče nima toliko pra-
vice, pritoževati se nad preziranjem njegovih 
interesov, kakor delavci. Socialna demokra-
cija je izvršila v zadnjem letu delo nesebič-
nosti, ki mu ni najti primera v vsej politični 
zgodovini buržoazije in ki ga bode šele poz-
nejša zgodovina primerno ocenila. S ponosom 
lahko trdimo to resnico, kajti dokazi za njo 
so tako močni, da jih nikakor ni izpodbiti. 
Res je, da je glasoval državni zbor lani o 
celi seriji predlogov glede splošne in enake

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

XV.
Samo nekoliko let je preteklo, odkar 

le prišel novi župnik v Gospojno, a mar-
sikaj se je izpremenilo tekom tega kratkega 
časa. Toda vse le na dobro za pastirja in 
za čredo. Župnikovi lasje so sicer še bolj 
osiveli, oko pa je imelo jasnejši sijaj nego 
takrat, ko je bil tam za kaplana. Župnišče 
le sedaj popravljeno zunaj in znotraj, lepo 

prijazno. Zidovi so tako beli, kakor sneg 
‘la g°rah v ozadju, nova polkna se kaj lepo 
•jeniajo v sveži barvi z zelenimi rebri in 
s^lnce je bilo kaj ponosno, kadar je lahko 
Sedalo v ogledala velikih, čistih šip.

volilne pravice, ali državni zbor jih je od-
klonil. Baron Gautsch je označil splošno in 
enako volilno pravico za nesprejemljivo; ča-
sopisje najmočnejših strank je oponiralo z 
vsemi silami in poslanci, ki so bili podali 
svoje predloge, so jih lepo zopet spravili v 
svoje zavitke. Zanje je bila to epizoda, ki 
konča ravno tako kakor vsaki predlog, ki ne 
najde zadostne večine v parlamentu.

Ali ko se je zdelo, da je stvar za državni 
zbor kcnčana, je nastopila avstrijska socialna 
demokracija. Začelo se takrat, ko je vlada 
na Češkem predložila svojo znano kurialno 
volilno reformo za deželni zbor, proti kateri 
so češki socialni demokratje nastopili z naj-
večjo energijo. Takrat smo rekli tudi mi: To 
je začetek odločilnega boja za volilno pravico 
sploh! Na Slovenskem so čitali to, pa so 
si mislili: «Žurnalistična fraza!»

A naše besede so dobile kmalu potrdilo. 
Z razglašenjem ruskega carskega manifesta z 
dne 30. oktobra je začela bojna igra. Kaj so 
storili socialni pemokratje vseh narodov v 
Avstriji od tistega časa, je znano. Avstrijska 
socialna demokracija je navlekla s tem bojem 
res pozornost cele Evrope nase. V zgodovini 
velikih političnih gibanj bode imel ta boj za 
vse čase častno mesto.

In velementni, požrtvovalni boj ni bil 
brez uspeha. Savel Gautsch se je izpremenil 
v Pavla. Državna zbornica, ki je še pred 
kratkim odklanjala predloge glede splošne 
in enake vclilne pravice, je volila odsek, ka-
teremu je odkazala reformo. In sedaj se pri-
bližujejo odsekova posvetovanja koncu.

Socialna demokracija je izvršila zgodo-
vinsko delo, socialna demokracija ima za svoj 
trud najmanj plačila. Vlada je izdelala načrt

Pa .hlevi! Dvajset krav najčistejšega 
plemena je žrlo najboljše seno, ki je moglo 
rasti le na novo kultiviranih župnijskih 
travnikih; bik, ki je bil priklenjen z dvema 
verigama na obroč v nosu, je prišel dvajset 
ur daleč iz poljedelske šole. Zunaj na polju 
je bilo žito, kakršno ni še nikoli raslo 
tukaj; saj je bilo seme celo iz Norveške.

Po pravici je imenoval ravnatelj gospo-
darske šole, ki je bil župnik vedno v zvezi 
ž njim, ko je prišel nekoč na obisk, eko-
nomijo gospojinske župnije pravo vzorno 
gospodarstvo. In bilo je res vzorno gospo-
darstvo za celo občino in še mnogo dalje. 
Kmetje niso hoteli zaostati za svojim žup-
nikom in so posnemali njegov primer-; k 
njemu niso prihajali le po svet, temveč tudi 
po seme, po teleta in po ščeneta. Da bi 
povzdignil blagostanje v občini in pospe-
ševal zavest skupnosti, je ustanovil župnik 
poljedelsko zadrugo, posojilnico, skrbel je

volilne reforme, upoštevala je želje velepo- 
sestništva in buržoazije, fevdalcev in klerikal-
cev, želje najraznovrstnejših strank, na inte-
rese delavcev se ni ozirala. Nasprotno; načrt 
reforme je izpreden kolikor le mogoče na 
škodo delavstva, na škodo socialne demokra-
cije, z očitno skrbjo, dovoliti socialnim de-
mokratov kolikor mogoče manj mandatov. 
In socialna demokracija, ki si po vsej pra-
vici lahko pripisuje zaslugo, da je spravila 
stvar v tir, je prepustila bojno polje popol-
noma meščanskim strankam, ni se prav nič 
udeležila kupčije za mandate, sedanjim pri-
vilegirancem pa tudi ni prišlo na misel, da 
bi «z etičnega stališča», iz «pravičnosti» itd. 
zahtevali tudi za delavce nekaj pravičnosti.

A socialni demokratje vendar ne stokajo. 
Saj smo vedeli od začetka, da bode tako. 
In od začetka smo naglašali, da se bojujemo 
za volilno pravico, ne pa za 
mandate. Dejstvo konštatiramo le zaradi 
tega, ker se nam očita tupatam, da se zavze-
mamo za volilno reformo iz sebičnosti ali pa 
iz kratkovidnosti. Zavzemamo se pa zanjo le 
zato, ker razumemo njen veliki politični po-
men vkljub vsem pomanjkljajem.

Nastopajoči pa za volilno reformo, ki 
nam samim ni prijazna, imamo pač pravico, 
protestirati proti mahinacijam tistih, ki imajo 
od nje, četudi ne uresničenja vseh svojih ide-
alov, vendar velikansko korist. Kajti to se 
mora konštatirati, in nelojalno, neodkritosrčno 
je, zanikati to: Za Slovence s splošnonarod- 
nega stališča je volilna reforma, tudi taka, 
kakršna je po sklepih odseka, političen na-
predek prve vrste, tako velik političen napre-
dek, kakor ga še niso doživeli, odkar je mo-
goče govoriti o slovenski politiki sploh.

za potrebni kredit in kmalu se je lahko 
opažalo že po zunanjosti hiš, da je bilo 
tukaj doma blagostanje in zadovoljnost. .

Pri poštnem ravnateljstvu je dosegel 
župnik, da je ustanovilo v vasi poštni urad, 
in v imenu zadruge je odpošiljal dosti de-
narja za umetno, gnojivo, za poljedelske 
stroje, centrifuze, za gospodarske časopise 
in knjige po pošti; ali trojno, četverno se 
je vračalo za mleko in maslo, ki ga je vozil 
zadružni voz vsak dan na kolodvor, dočim 
je hodila prej ena prekupovalka enkrat na 
teden z jerbasom na glavi na tedenski trg 
v Raming.

Sedaj zidajo celo že sekundarno želez-
nico, ki se bo dotikala Gospojne. Temelji 
za kolodvor so že sezidani. Kmalu, ko je 
prišel, je sklical župnik shod interesentov 
vseh občin v dolini in kot načelnik želez-
niškega odbora je doživel letos veselje, da 
se je s podporo dežele in države lahko za- 



Volilna reforma povišuje število slovonskih 
mandatov od 15 na 24. Na Kranjskem daje 
vseh dosedanjih 11 mandatov Slovencem v 
roke, kočevski mandat, ki je tem šele pri- 
krpan, se ne da nikako primerjati doseda-
njima veleposestniškima mandatoma. Na Šta-
jerskem dobe Slovenci namesto dosedanjih 4 
mandatov poslej 7; na Koroškem, kjer niso 
imeli nobenega, imajo enega, kar je sicer 
malo, a vendar več kakor nič. Okoličanski 
mandat je tržaškim Slovencima zagotovljen. 
Na Goriškem dobe mesto doslej dveh man-
datov tri, v Istri pridejo Hrvatje, ki so imeli 
samo en mandat, do treh. To so vendar 
pridobitve, ki jih ni mogoče utajiti, in ki po-
menijo politično take veliko, da bi bilo res 
pravo zločinstvo, preprečiti jih. Priznati je 
tudi treba, da dobe Slovenci razmeroma 
mnogo več mandatov, kakor mnogi drugi 
narodi v Avstriji in če se vzame v poštev, 
da je dosedanja politična moč Slovencev zelo 
skromna, se mora tem višje taksirati te pri-
dobitve, katerih največja vrednost tiči v tem, 
da bode poslej politični razvoj kolosalno olaj-
šan in da bode dosega politične ravnoprav- 
nosti s pomočjo novega volilnega reda izven- 
redno podprta.

Zdavnaj smo rekli : Ge je slovenskim 
poslancem mogoče, doseči kaj več, kakor daje 
vladni načrt, naj poskusijo svojo srečo. Ge 
baranta vse, ni treba, da bi Slovenci igrali 
sramežljivce. Ali rekli smo tudi zdavnaj : Naj 
ne igrajo va banque!

Sedaj je treba ponoviti le še zadnje sva-
rilo. Z dovršitvijo dela v odseku je prepari-
rana volilna reforma tako, da ostane le še 
alternativa: Ali bode sprejeta taka, kakršna 
je, ali pa bode sploh zavržena. Da bi se do-
seglo več mandatov za kakšno deželo, ki je 
že absolvirana, ne da bi se spravilo s tem 
v nevarnost celo reformo, to je po človeški 
sodbi izključeno. Tako je torej tudi za slo-
venske liberalce danes le še vprašanje: Ali 
sprejmejo reformo, ali ne. Ako bi zanikali 
vprašanje, bi oškodovali slovenski narod in 
prav posebno obmejne Slovence tako silno, 
da ne bi mogli nikoli opravičiti tega?

Ura gre na dvanajst — naj resno pre-
mislijo, kaj jim je storiti. Da niso dosegli 
več kakor so dopuščale moči, tega jim 
nihče ne bode očital. Da bi preprečili to, 
kar se da sploh doseči, tega jim nihče ne 
bi odpustil.

čelo s stavbo. Veljalo ga je sicer mnogo 
potov, skrbi in truda, ali narodu koristi že-
leznica in zato mu je bilo lahko vse.

Samo eden se je branil železnice: mli-
nar. To je bilo čisto naravno, kajti potem 
ne bo mogel iztiskavati žita in gozdnega 
drevja od kmetov več za tako nizko ceno 
kakor doslej. In za to se je imel zahvaliti 
samo župniku, ki ga je sovražil tembolj. 
Zaradi železnice pa je izgubil tudi župansko 
čast. Ker je tako nasprotoval železnici, ka-
tero so želeli vsi kmetje, ga niso več volili 
za župana. In tudi tega je kriv župnik. Ako 
ne bi bil začel z železnico, bi bil mlinar 
lahko še danes župan. Ali temu župniku, 
ki se druži z liberalno železniško sodrgo, 
namesto s klerikalnim županom, mora priti 
še dan plačila.

Nova železnica, ki naj približa oddaljeno 
gorsko vas prometnemu svetu, še ni gotova, 
a na Dunaju poznajo že Gospojno za biser 
planin. Župnik je namreč objavil v nekem 
planinskem listu več enostavnih, a resničnih 
člankov o lepoti Gospojinske doline, usta-
novil je olepševalno društvo in že so začeli 
Dunajčani prihajati poleti na počitnice.

Boljše sobe v vasi so večinoma oddane za 
dober denar tujcem, ki se počutijo tukaj 
bolje, kakor v elegantnih zdraviliščih.

Celo neki Berlinec je letos zablodil sem 
in ugajalo mu je prav posebno. Bil pa je 
protestant. Malo da ne bi bil dobil nikjer 
stanovanja in vse se ga je plaho izogibalo. 
Ali ko mu je podal gospod župnik roko, 
ko*mu je prepustil sobo v župnišču in je 
šel celo ž njim na izprehod, se je hipoma 
izpreobrnilo mnenje in vsak bi ga bil imel 
najrajši pri sebi. Samo klerikalni mlinar je 
sumljivo majal glavo. Kot kaplan imeti lu-
teranski nagrobni govor kot župnik dati 
luterancu prenočišče v katoliškem župnišču, 
to nasprotuje veri; to mora takoj pisati svo-
jemu siuu v Rim.

Najljubši načrt in prava srčna želja 
župnika je pa bilo novo šolsko poslopje.

V tem oziru je naletaval začetkoma na 
same trde pečine. Toda tudi trdo skalo iz-
dolbe neprenehoma padajoča kapljica. Tako 
je bilo tudi v Gospojni kljub mlinarjevemu 
nasprotovanju, kljub protipotezam kanonika 
Šusterja, ki ni mogel razumeti, da hoče zi-
dati njegov naslednik šolo, katere se je on

Shodi.
Boji v Ljubljani.

Bilo je živo v Ljubljani zadnji teden. V 
tem zaspanem mestu, ki ie tipično za malo-
mestno klepetanje in za filistrstvo, se je zbu-
dil neznan duh. Zavrelo je v njem resno 
politično življenje. In zahvaliti je — čudež 
vseh čudežev! — liberalni stranki! Njenemu 
izvrševalnemu odboru je prišlo na misel, skli-
cati shod zaradi volilne reforme. Bilo je sko-
raj neverjetno, pa vendar resnično. Sklicali 
so javen shod! Pretečeni četrtek, v «Mestni 
dom». Ako premišljuje človek prav mirno, 
bi se mu skoraj dozdelo, da se je naselila 
vsa naivnost pri slovenski liberalni stranki. 
Izza njih dosedanjega nastopa ni bilo mogoče 
misliti, da se hočejo na shodu informirati, 
kako sodi Ljubljana o volilni reformi. Torej 
so nedvomno mislili, da bode glavno mesto 
na shodu sijajno sankcioniralo njih taktiko, 
da zadoni na shodu mogočen protest proti 
volilni reformi. To bi bil logičen zaključek. 
Ali če so res mislili tako, tedaj so pokazali, 
da ne poznajo razmer med slovenskim ljud-
stvom in da so s svojo politiko popolnoma 
izolirani. Ali so res mislili, da je sentimen-
talnost edini politični motor slovenskega ljud-
stva? Skoraj bi se moralo verjeti to, kajti 
drugače ne bi bili mogli upati, da zatro z 
jeremijadami o tužnem Korotanu in o oro-
panih štajerskih Slovencih vsako vprašanje po 
ostalih kvalitetah volilne reforme in izvabijo 
s takimi oklogami protest proti celi reformi. 
Ako pa je bilo njih mnenje res tako, tedaj 
stoji njih politični 'barometer jako nizko. 
Stranka, ki ne pozna mišljenja ljudstva, visi 
v zraku. Tak je danes položaj liberalne 
stranke.

Kmalu po sklicatvi javnega shoda so se 
liberalci pač skesali. Klerikalci so izdali listke, 
s katerimi so vabili na shod. In tega so se 
liberalci ustrašili. Kaj hočejo socialni demo- 
kratje, tega pač niso vedeli. Za delavstvo ni 
bilo treba listkov. Ko so naši pristaši čitali 
liberalne lepake, so sami zahtevali, da se 
stranka udeleži shoda ter jasno in brez re-
zerve precezira svoje stališče. Zaupnikom ni 
bilo treba dajati naloga, naj agitirajo, temveč 
prišli so sami naznanit, da pojdejo delavci 
na shod. Tega liberalci menda še niso ve-
deli. Že klerikalni listki so jih osupnili. «Slo-
venski Narod» je v četrtek zatrobil šamado 
ter je dejal, da je shod prirejen samo za na-
predno meščanstvo in da nima nihče drugi 
tam iskati česa. A shod je bil vendar javen! 
V četrtek zvečer so širili liberalci listke, ki so 

pripovedovali, da nameravajo klerikalci raz-
biti shod, pa so vabili pristaše na mnogo- 
brojno udeležbo. Na stene «Mestnega doma» 
pa so nabili lepake, da imajo samo «somi-
šljeniki» vstop. In shod je bil vendar javen!

Dobre pol ure pred začetkom shoda je 
bilo pred «Mestnim domom» vse črno ljud-
stva. Že tukaj se je videlo, da prihajajo ve-
činoma socialni demokratje. Prišlo je tudi 
nekoliko klerikalcev in nekaterim so zabranili 
vstop. Pozneje pa so vendar prišli v dvorano. 
Dr. Ravnihar je otvoril zborovanje in 
je hotel podeliti besedo dr. T r i l 1 e r j u. 
Zglasil se je viharen protest; večina je zah-
tevala, da se voli predsedništvo, kakor je to 
vedno navada na ljudskih shodih. Sodrug 
Kristan je stopil na oder ter je izjavil, 
da so prišli socialni demokratje, ker je shod 
javen in ker hočejo razložiti svoje mnenje; 
nočejo pa razbijati shoda in pozval je pri-
staše, naj ne store ničesar, kar bi dalo po-
voda, da se razbije shod. Nato se je začelo 
voliti predsednika. Dr. N o v a k je predlagal 
drja. Ravniharja, socialisti sodruga 
Kocmurja. Glasovalo pa se je samo o 
prvem predlogu, ki n i dobil večine in po-
sledica je bil nov protest. Še enkrat je na-
stopil Kristan, da pomiri. Prosil je 
pristaše, naj napuste zahtevo, da se voli tako, 
kakor je navada na socialističnih shodih, pa 
naj sprejmejo predsedništvo kakršnokoli je, 
ako zagotovi, da dobe tudi socialni demo-
kratje besedo. In shod se je res pomiril.

Tedaj je govoril dr. Triller. Morda 
ni bil disponiran ta večer — to se zgodi tudi 
najboljšim govornikom — ali njegov govor 
je bil res tako prazen, da se je čuditi. Go-
voril je o krivicah, ki se gode v državno-
zborskem odseku koroškim in štajerskim Slo-
vencem, dejal je, da bi bil moral Šušteršič 
prekucniti mizo, ko Korošci niso dobili dveh 
mandatov, apostrofiral je socialne demokrate, 
ali se strinjajo z nastopom drja. Adlerja 
v odseku in ko se je glasno pritrdilo, je de-
jal, da se je zmotil o jugoslovanski socialni 
demokracij. Končno je naznanil, da se pred-
loži resolucija, ki izrazi protest. Eden zboro-
valcev je zakričal, da pojde ta resolucija v 
koš. V tem hipu seje vrglo nekoliko hlapcev 
občinskega svetnika Predoviča na ao- 
tičnega zborovalca; v prvih vrstah se je dvig-
nil stol ter je zletel po zraku. Hipoma je 
nastal boj in odposlanik vlade je razpustil 
shod.

Nedvomno je bilo to tako aranžirano. 
Liberalcem zadaje prireditev shoda težke brige. 
Ali pripraviti in uprizoriti rabuko je neka- 

branil z vsemi štirimi.
Sicer pa ni gospod kanonik nič kaj 

ljubil svojega bivšega kaplana Hercoga, ki 
se je celo predrznil, zahtevati od okrajnega 
glavarstva, torej od posvetne oblasti, po-
sebno stavbno komisijo zaradi slabega stavb-
nega stanja gospojinskega župnišča. Okrajno 
glavarstvo je obsodilo njega, gospoda kano-
nika, da mora plačati tritisoč forintov. Skoraj 
celi letni dohodek je moral plačati zaradi 
tega nekrščanskega novega župnika. Kazen 
ga pač še zadene. Bog ne more dovoliti, 
da bi se brez kazni oropalo njegovo sveto 
cerkev; kajti veliko oropanje cerkve je vse-
kakor obsodba na tritisoč forintov za po-
pravljanje njegovega prejšnjega župnišča, 
saj je zapisal že ves svoj denar testamen- 
tarično katoliški šolski družbi. Trideset let 
je bil zadovoljen s starim župniščem; novi 
župnik pa potrebuje kar same nove strehe 
za hišo in za hleve. Seveda, njemu je lahko 
nabavljati, ko mora plačati vse on, kanonik! 
Da, da, saj še doživi, da ga zadene kazen 
božja.

In sedaj je tudi nova šola v Gospojni 
gotova. Celo mnogo večja in lepša je, nego



priloga „Rdežemo praporu“ št 29.
jz stranke.

Prostovoljne prispevke za agitacijske 
¡jaffleue je sklenil plačevati krožek so drugo v 
(edensko. Doneski se bodo objavljali v tem 
listu sproti in pod zahtevanimi šiframi ter 
nato prepuščali na razpolago skupnemu od-
boru ljubljanskemu. Sprejema te doneske 
„pravništvo našega lista. Z ozirom na boj 
za volilno reformo in volitve prihodnjega leta 
za državni zbor, je to važen korak.

Socialni pregle.d
Pomočniški zbor pekovskih delavcev 

v Ljubljani je predložil zadrugi pekovskih 
mojstrov sledečo resolucijo, ki je bila spre-
jeta na pomočniškem zboru pekovskih de-
lavcev v Ljubljani dne 5. julija 1906 v sa-
lonu gostilne pri «Kroni», Gradišče št. 7., z 
naslednjimi točkami: 1. Praznovanje prvega 
majnika naj se uvede običajno, to je, tuj 
kruh' naj se ta dan ne jemlje v peko, sicer 
naj se delo vrši kakor v nedeljah in praz-
nikih. 2. Hrana pri gospodarjih, razen 
kruha, naj se odpravi, ves zaslužek naj se 
delavcem izplačuje v denarju. 3. Kruh naj 
bo prost za vsakega delavca kolikor ga 
rabi za vživanje, če ga pa hoče prejemati 
gotovo množino, ga sme zahtevati po eno 
kilo na dan. 4. Stanovanja naj dajo de-
lavcem nadalje gospodarji, gospodar pa, ki 
ne daje delavcem stanovanja, naj ga jim 
plačuje. 5. Uvede naj se «plačilna pogodba». 
6. Tedenska plača naj se izplačuje v so-
botah , ki naj se uredi po naslednjih pla-
čilnih razredih: 

1. razred 2. 
kron

razred 
kron

3. razred 
kron

a) Predpečnik ... 30 28 26
b) Mešalec za belo testo 28 26 24
e) Mešalec za črno testo 26 24 22
d) Nadomestnik . . 26 24 20
c) Vice.........................22 21 19

Pekarne 1. razreda: 1. Jean Schrey, Gra-
dišče št. 5. 2. Jakob Zalaznik, Stari trg 
št. 21. 3. Viktor Gartner, Kolizejske ulice 
št. 4. 4. M. Bizjak, Poljanska cesta št. 29.
5. Anton Smerke, Rimska cesta št. 5.
6. Avgust Jenko, Marije Terezije cesta št. 7. 
Pekarne 2. razreda: 1. Jakob Trček, Breg št. 4.
2. Egidij Bončar, Sv. Petra cesta št. 43.
3. Matija Zalar, Stari trg št. 3. 4. Karl
Žužek, Florijanske ulice št. 8. 5. Josipina
■Jančar, Pred škofijo št. 11. 6. Friderik
Pauer, Sv. Petra cesta št. 47. Pekarne 3. raz-
reda: 1. Ivan Okorn, Spodnja Šiška št. 33.
2. Ivan Žagar, Dunajska cesta št. 7.
3. Josip Avbelj, Spodnja Šiška št. 1.
4. Marija Potočnik, sv. Petra cesta št. 24.
a. Ivan Pirnat, Poljanska cesta št. 41.
G. Peter Pirc, Sv. Petra cesta št. 11.
L Ivan Vertačnik, Florijanske ulice št. 29. 
3. Josip Okorn, Tržaška cesta št. 4. 
2. Ivan Matjašič, Rimska cesta. 10. Fran 
Jezeršek, Vodmat-Ljubljana. 11. Josip Wolf, 
Dunajska cesta št. 52. 12. Anton Cizej, Zalo-
karjeve ulice št. 7.

V tretji razred spadajo vse ostale ne-
imenovane pekarne v Ljubljani, Spodnji 
8iški, Vodmatu in na Vič-Glincah. Dogo-
vorjena plačilna pogodba veljaj dve leti in 
se mora vsaj tri mesece prej odpovedati, 
'ko bi se pogodba pravočasno ne odpove-
dala, velja vsakokrat daljnega pol leta z 
■stim odpovednim rokom toliko časa, dokler 
ga ena stranka pravilno ne odpove. Ako se 
pogodba odpove, je dolžnost pogodbo skle-
pajočih odborov uvesti obravnave glede 
nove pogodbe takoj po odpovedi, najkasneje 
pa vsaj šest tednov pred potekom obstoječe 
pogodbe, da se preprečijo motitve v obrti.

Gospodarski pregled.
Tržaške delavske zadruge. Članom 

ržaških delavskih zadrug se naznanja, da je 
treba stare male znamke zamenjati za take 
i'° 20 kron; s prvim avgustom pridejo v rabo 
n°ve znamke drugih barv, Čas za izmen-

.avanje je do konca tega meseca. Po pre- 
f roka se ne bode več sprejemalo

starih znamk. Po tem naj se ravnajo 
cenjeni člani in kupovalci.

Politični odsevi.
Poslanec dr. Ellenbogen je govoril pri 

proračunski debati v imenu socialno - demo-
kratične zveze. O programnem govoru mini-
strskega predsednika je dejal, da je naredila 
njegova izjava o razmerju napram Ogrski, še 
bolj pa sredstva, ki jih je baron B e c k 
označil kot primerna za ureditev reči, dober 
vtisk. Moramo pa si biti predvsem na jasnem 
glede tega, kaj hočemo. Določiti moramo 
jasen program. Videti je, da je mogoča samo 
ena pot: Politična samostalnost obeh držav 
in gospodarska enota obeh gospodarskih pod-
ročjih. Stremljenje po omejitvi v gospodar-
skem oziru sicer lahko ovira razvoj ogrske 
industrije, mora pa škodovati tudi avstrijski. 
Na novo oživela fraza o seperaciji Galicije 
tudi lahko škodljivo vpliva v tem oziru. Ka-
kor torej želimo gospodarsko enoto z Ogrsko, 
tako gotovo se ne da zaustaviti politične sa- 
mostalnosti Ogrske. Glede tega procesa ne 
izpremeni ničesar nobena avstrijska vlada in 
nobena stranka, tudi noben prestolonaslednik, 
naj pripada že katerikoli radikalni smeri. Na-
rodno sporazumljenje, pravi govornik, ostane 
vedno pobožna želja, dokler se ne izvrši go-
tovih pogojev. Ako dolži dr. S t r a n s k y 
Nemce, da hrepene po nadvladi, je njegovo 
očitanje gotovo opravičeno; to se pa lahko 
očita tudi Čehom. Pravo narodno enako-
pravnost se najde samo na podlagi n a - 
rodne avtonomije. Razmerje soci-
alnih demokratov napram vladi določa razven 
razlike v svetovnem naziranju tudi stališče 
vlade napram volilni reformi. Ako pravi po-
slanec Kaiser, da bi bila socialnim de-
mokratom dolžnost, dovoliti baronu B e c k u 
proračun, tedaj je lo norost ali pa zavijanje. 
Zavija se, če se pravi, da hoče vlada izvršiti 
volilno reformo na ljubo socialnim demokra-
tom. Resje, daje postala vo-
lilna reforma neopustna dr-
žavna potreba. Interesi socialnih de-
mokratov so tukaj pač enaki z interesi države. 
Tega pa niso krivi socialni demokratje, to 
leži v naravnem 
vice. Verujemo že, da hoče vlada volilno 
reformo, ker je od nje odvisna njena poli-
tična eksistenca. Česar pazadnji čas 
ne opažamo, je to, da bi pre-
vzel ministrski predsednik 
sam vodstvo v vprašanju, k a - 
korje bil izjavil. Morda je opravi-
čeno, da ne gre vlada predaleč s svojimi 
izjavami. Toda meri to opreznostjo in med 
absolutnim pomanjkanjem vodstva je velika 
razlika. Zlasti ministri-rojaki jemljejo svojo 
nalogo prelahko. Za reputacijo nemške ljud-
ske stranke ni zelo koristno, da je mogoče, 
da podpira njen član (Kaiser) vse obstrukcio- 
nistične predloge v odseku, ki prihajajo, kakor 
je priznano, naravnost iz hudobnega namena 
in da perfidno pomaga, zavlačiti volilno re-
formo. Med raznimi strankami je nekaj ljudi, 
ki imajo toliko poguma, da nastopajo v last-
nem taboru proti pretiravanju narodne ne-
varnosti vsled volilne reforme: B e u r 1 e , 
Chiari Lecher, Kramar. Tem 
gospodom gre priznanje za njih pogum in 
njihova je bodočnost v njih nacionalni bur-
žoazni, naj si je sedanjost še tako mračna. 
Predvsem pa bi imela vlada dolžnost, stvarno 
pomagati pri volilni reformi. Edina pot — in 
to ie naloga vlade — je kompromis. Socialni 
demokratje so se odlikovali z dobrim prime-
rom. Njih zastopnik je glasoval v odseku celo 
proti predlogom, ki bi bili koristni socialnim 
demokratom, le da bi pospešil stvar, katere 
ne smatrajo socialisti za barantanje z man-
dati Veleposestniki so zlezli popolnoma Franku 
Steinu pod copate in se ne sramujejo, pod- 
niiaU vse njegove perfidije. Gospodje s ko- 
ffimi hlačnicami so imeli pač dobro vzgojo, 
odakavalirji niso. PtaJ» » ■» »k"™«». 

demokratiziranju volilne pra-

Česarpazadnji čas

za kulisami in napihnejo vsako težavo, mesto 
da bi se bojevali z odprtim vizirjem. Čeravno 
so večinoma vsi častniki, so vendar preveč 
strahopetni. Franko Stein je govoril v odseku 
celo o pasjem biču, čeravno dobro ve, da bi 
si, ako bi skrivil samo las našemu zastopniku 
v odseku, lahko zbiral svoje kosti Ko se je 
govorilo o pripravah za splošno stavko, je 
smatrala vlada za svojo dolžnost, koncentri-
rati na Dunaju vojaštvo. S tem je hotela 
očividno pokazati, da ima «krepko roko». 
Ne ve se pa, koga hoče prijeti s to roko. 
Mar prijatelje volilne reforme, tiste volilne 
reforme, ki jo je označila vlada sama za naj-
važnejšo točko svojega programa? Torej proti 
tistim jo hoče rabiti, ki hočejo pospešiti pro-
gram vlade ? Ali pa misli vlada, če se bojuje 
proti stavki s puškami in s sabljami, da po-
stane tedaj plemeniti parček Drosturov Stein 
in Sturgkh bolj prijazen volilni reformi? 
Ali misli vlada sploh, da more 
premagati tak boj s puškami 
in s sabljami? Ta demonstra-
cija vlade je le primerna, dvig-
niti pogum sovražnikov vo-
lilne reforme in vprašanje je, ali sme 
imeti vlada tak pogum. Socialni demokratje 
bodo glasovali proti proračunskemu provizo- 
riju zaradi nejasnega stališča vlade napram 
volilni reformi in zato, ker je njih stališče 
napram vsaki meščanski vladi iz razrednih 
razlogov nasprotni.

Pri odkritju Lajoš Košutovega spo-
menika v Kečkemetu je bil navzoč 
tudi sin slavljenca, sedanji trgovinski mi-
nister Ferenc Košut. V svojem govoru je 
dejal: Košutov duh nahaja v domovini od 
dne več pristašev. Dočim je nekoč mala pe-
ščica razglaševala njegova načela, imajo 
danes njegovi pristaši večino. Ne vem, ali 
smo že bližji neodvisnosti domovine, ali 
resnica je, da smo doživeli čudež, da pri-
haja na njegovo slavje minister, ki je kri iz 
njegove krvi in varovanec njegovih načel. 
Bil je čas, ko se je moglo razglašati ideje 
neodvisnosti samo v načelu; sedaj je 
prišel čas, ko moremo poskusiti, da uresni-
čimo te ideje s čvrstim namenom, da kora-
kamo vedno naprej in da se nikoli ne umak-
nemo. Govor je vsekakor pikanten, kajti 
spomniti se je treba, kakšne so bile ideje 
nekdanjega ogrskega diktatorja Lajoša Ko-
šuta , ki jili mora njegov sin sedaj baje 
uresničiti.

Odsek za volilno reformo deluje zelo 
počasi. Pretečeni teden je končal razpravo o 
razdelitvi mandatov na Koroškem, Kranjskem 
in Štajerskem, potem v Trstu, na Goriškem 
in v Istri. Za kočevski mandat, ki ga dobe 
Nemci na Kranjskem, je sklenjen sedmi slo-
venski mandat na Štajerskem. Za Trst je 
znižano število mandatov od 6 na 5, zato 
dobe Italjani na Goriškem in v Istri po 3 
mandate (ravno toliko, kakor Slovani). Šesti 
tržaški mandat je šel na račun socialnih de-
mokratov, katerim je bil skoraj zagotovljen. 
Tudi nova razdelitev tržaških okrajev, kakor 
jo je sprejel odsek v nasprotju z Gautschevim 
načrtom, ima piotisocialistično tendenco, ka-
tera se pokazuje sploh pri vseh razpravah in 
sklepih. Naravno — saj izdeluje reformo še 
parlament privilegirancev. Pa to nič ne de; 
socialna demokracija ve, da jutri še ni konec 
vseh dni. Po primorskih deželah je prišlo 
na vrsto Tirolsko, kjer so najprej Nemci za-
htevali zvišanje mandatov zase, potem pa 
zopet Italijani zase. Ker še ni prišlo do spo-
razuma, je bilo Tirolsko odstavljeno z dnev- 
nega reda in vzelo se je v razpravo Šlezijo. 
V začetku so bili tudi tukaj prepiri, končno 
pa se je posrečilo doseči sporazum tako, da 
je ostalo število mandatov za Nemce, Cehe 
in Poljake neizpremenjeno, pač pa se je ne-
koliko izpremenilo razdelitev okrajev. Ker za 
Tirolsko tudi v tem času še ni prišlo do 
kompromisa, je prišlo Češko na dnevni red. 
Glede Češke in Moravske je delo gotovo naj. 
bolj trdo, ali če imajo poslanci resno voljo, 
morajo premagati tudi težave, ki se kažejo 
tukaj.



Državni zbor pojde torej menda la teden 
na počitnice. Sliši se, da ima v petek zadnjo 
sejo, odsek za volilno pravico pa da bode 
zboroval še prihodnji teden, da reši določitev 
in razdelitev mandatov za vse dežele. Ako 
se zgodi to, je gotovo res, da je rešen naj-
važnejši del odsekove naloge. Vendar je ob-
žalovati, da se delo pretrga v tem štadiju, 
ne da bi se ga vsaj v odseku popolnoma 
dovršilo. Prepričani smo sicer, da ni več 
lahko preprečiti volilno reformo; ali da bodo 
sovražniki porabili čas — ne za agitacijo, ker 
ž njo ne opravijo ničesar, pač pa za razne 
mahinacije, je nedvomno in vlada, ki jim 
daje priložnost za to, stori vsekakor napako. 
Delavstvo si bode zapomnilo to metodo. Ako 
so gospodje v državnem zboru željni počitka, 
bi se bili morali pač spomniti, da ima ljud-
stvo pravico zahtevati, da se ga reši tiste, že 
skoraj neznosne gotovosti, ki ga sili, nepre-
nehoma stati s puško v rokah v pripravi. Si-
tuacija, v kateri se nahaja delavstvo, je taka, 
da jo more vzdržati pač le tako zveden in 
neupogljiv element, kakor je organizirano de-
lavstvo, ki dokazuje s svojim ravnanjem od 
lanskega leta sem tako politično zrelost, da 
zasluži ne le priznanje, nego naravnost obču-
dovanje. Pomisliti je treba, da živi delavstvo 
že celo leto v nervozni razburjenosti, in da 
nastajajo vsak hip epizode, ki dražijo živce, 
da je pravo čudo, da je kljub vsemu delav-
stvo še ohranilo mir in če še ni prišlo do- 
spontanih izbruhov, ki se primerijo tem ložje, 
ker mora biti delavstvo vsled negotovosti ne-
prenehoma pripravljeno nanje. Kampanja za 
volilno roformo je pravo poizkušališče za po-
litično zavednost in zrelost organiziranega 
delavstva. Trda je, pokazuje pa, da je de-
lavstvo edina skupina, ki je v času splošne 
stagnacije politično res napredovala. In iz te 
izkušnje izide delavstvo še krepkeje in še bolje 
pripravljeno za bodočnost. Gospodje poslanci 
naj torej gredo na počitnice. Delavstvo bode 
tudi to še pretrpelo. Ali porabijo naj počit-
nice, da bodo vsaj potem sposobni za resno 
delo, kajti drugače bi se končno morala pre 
trgati tudi nit delavske potrpežljivosti.

Domače stvari.
Liberalen shod. Lepaki po mestu na-

znanjajo, da sklicuje izvrševalni odbor na-
rodno-napredne stranke javen shod na 
petek, ob pol 9. uri zvečer v «Mestni Dom». 
Na dnevnem redu je zopet razprava o 
obravnavah odseka za volilno reformo o 
mandatih za Kranjsko, Koroško in Štajersko. 
Upati je, da se na tem shodu ne ponove 
dogodki zadnjega četrtka.

Bodi jasno!
Gospodu drju. Karlu Trillerju.
Gospod doktor!

V 160. številki «Sl. Naroda» objavljate 
članek, ki se peča s drjem. Šušteršičem, adre- 
siran pa je na jugoslovansko socialno demo-
kracijo, deloma specialno na mene. Izza vseh 
slovesnih izjav naše stranke bi bil nepotreben 
vsak odgovor na Vaš zanimivi spis, ako ne bi 
bila iskrena želja jugoslovanske socialne de-
mokracije, da se razbistri vse, zlasti moja 
želja pa je, da se, če je količkaj mogoče, vsaj 
v zadnji uri prepreči sicer neizogibne do-
godke, ki utegnejo poseči s svojimi posledi-
cami tako daleč, da jim ugibanje ne more 
slediti.

Kar imate Vi, odnosno Vaša stranka z 
drjem. Šušteršičem, izvolite urediti kakor mi-
slite. Vodja slovenskih klerikalcev nam je He- 
kuba in v naši stranki ne bodete našli prsta, 
ki bi se dvignil v njegovo obrambo, ker to 
ni naša naloga. Tudi Vam ne bodemo bra-
nili, da ga napadate. Ako potrebuje obrambe, 
naj se brani in naj ga zagovarja njegova 
stranka. Vse to je za nas irelevantno.

Slučaj pa je nanesel, da se mešajo pojmi; 
z napadi na osebo drja. Šušteršiča se zdru-
žujejo napadi na volilno reformo, zagovornike 
reforme se stigmatizira na kratko kot zavez-

nike klerikalcev in v stilizaciji nekam rezervi-
rani konec Vašega članka dopušča skoraj 
edino razlago, da zahtevate od nas, naj jugo-
slovanska socialna demokracija sankcionira 
nastop narodno-naprednih poslancev proti 
volilni reformi. Težko je razumeti drugače 
Vaš poziv. Ako pa je njegov smisel res tak, 
tedaj je naš odgovor kratek: Jugoslovanska 
socialna demokracija je v boju za volilno re-
formo solidarna s socialno demokracijo vseh 
narodov v tej državi in kdor bi jo hotel pre-
prečiti, ga smatramo za sovražnika.

Naša sodba o volilni reformi Vam je 
dobro znana. Nobene njene pomanjkljivosti 
nismo zamolčali; dokazali smo, da je izdelana 
kolikor mogoče za varstvo interesov naših 
nasprotnikov. Ali izdelali je nismo mi, pa ni 
bilo pričakovati nič druzega, nego da bodo 
izrabili njeni fabrikantje situacijo in svojo 
momentalno moč kolikor bodo le najbolje 
mogli. V tem oziru nismo bili iluzionisti; pa 
tudi slovensko meščanstvo cenimo tako vi-
soko — v kolikor ni politično indiferentno 
— da je računalo z realnimi razmerami.

Po dveh potih je mogoče realizirati vo-
lilno reformo v sedanji Avstriji. V parlamentu 
ali pa s pomočjo oktroiranja. Terlium non 
datur. Ko je lani klerikalna stranka zahtevala 
eventualni oktroi, je Vaša stranka energično 
nasprotovala. Jasno je tudi, da Slovenci in 
Slovani sploh po tej poti ne bi dosegli večjih 
uspehov, kakor z rešitvijo v parlamentu. Tu-
kaj pa je brez kompromisa vsaka reforma 
nemogoča. Saj visi nad njo od začetka Da-
moklejev meč. Saj Nemci niso navdušeni 
zanjo. Slurgkb, Malik, Stein et consortes go-
tovo ne igrajo komedije; njih zagrizeno so-
vraštvo je vzvišeno nad vsaki dvom. Ali tudi 
ostale nemške stranke ne goje posobnih sim-
patij do reforme in notorično je, da so šele 
pod pritiskom mogočnih uplivov — ne v 
zadnji vrsti pod pritiskom nemške socialne 
demokracije — začeli jemati medicino, ki je 
zanje vendarle grenka. Naj tudi reforma fa-
vorizira Nemce; gotovo je vendar le, da iz-
gube njej dober del svoje politične moči in 
da se izgube v njih domišljiji še večje, nego 
v resnici. Kdor hoče volilno reformo iz par-
lamenta, mora pomagati, da se pridobi Nemce 
zanjo in da se v ta namen potrebne konce-
sije, je naravno. Prijetno ni, potrebno je.

In sedaj, ko se utrjuje upanje, da bodo 
Nemci glasovali za reformo, naj bi socialni 
demokratje pomagali preprečiti jo? Socialni 
demokratje, ki so izvršili največ dela, da je 
dobila volilna reforma sploh realne oblike? 
Socialna demokracija, ki se gotovo zaveda 
svoje moči, ki pa ne živi v iluzijah in ve, da 
ne more sama izdelati, odnosno realizirati 
reforme,.prav take, kakršno bi hotela sama?

Kaj pa morejo storiti slovenski napredni 
poslanci? Vprašali smo Vas, a niste nam po-
vedali, s kakšnimi sredstvi, s kakšno močjo 
bi lahko dosegli večje število in drugačno 
razdelitev slovenskih mandatov. Ako bi nam 
bili povedali to, bi se bila že davno razvila 
diskusija. Ali te moči ni, kajti v odseku in 
v zbornici odločuje večina. Govorili ste o 
obstrukciji. Toda obstrukcija samih sloven-
skih naprednih poslancev bi bila brezuspešna 
sploh in vsled tega smešna, ako bi jo pod-
pirali drugi, kar je verjetno — Stein, Sturgkh, 
Sternberg et compagnia bella bi noreli ve-
selja — pa vendar ne bi mogli doseči dru-
zega efekta, kakor preprečenje reforme sploh.

To bi bilo naravnost herostratsko delo 
in danes še ne verujemo, da egzistira posla-
nec, ki bi prevzel odgovornost za to. Tega 
■udi meščanstvo ne more odobriti, kajti znano 
razo: «Rajši naj ostane vse pri starem», se 
ahko izreče v momentu ogorčenosti, resno 
zagovarjati se je pa ne more pred slovenskim 
narodom.

Vi, gospoda narodno - napredne stranke, 
jresojate reformo samo z narodnega stališča 
in pa s stališča svoje stranke. To je sicer 
nedopustno, kajti socialni, politični, kulturni 
interesi tudi niso mačje solze. Ali prepre- 
čenja reforme ne morete zagovarjati niti z 
izključno narodnega stališča. Nihče ne more 

utajiti resnice, da je nameravani volilni red 
velika pridobitev za Slovence. Število slov, 
mandatov se poviša, tudi s o r a z m e r - 
n o , vpoštevši povišanje mandatov sploh ! 
Štajerski Slovenci dobe tri mandate več; 
koroški dobe en mandat namesto nobenega; 
goriški in istrski Slovani avanzirajo tako, da 
bodo ravni Italijanom. In res naj bi bilo 
bolje, ohraniti dosedanje razmere? Ali more 
verjeti meščanstvo kaj takega? Ali res upate, 
da bi Vam delavstvo pomagalo pri tako — 
recimo blago — nelogičnem delu? Kaj res 
ne pojmite, da bi bil to vnebovpijoč greh nad 
interesi Slovenstva?

Ni vse, do česar imamo pravico ! Ali več 
ne moremo priboriti in zato je tudi Vaša 
dolžnost, porabiti vse moči, da se vsaj to 
zagotovi.

Interesi Slovenstva pa so tudi še dru-
gače angažirani pri volilni reformi. Po do-
sedanjem volilnem redu je Avstrija fevdalna 
država; volilna reforma je prvi korak demo-
kratizacije. In demokratični sloven-ki narod 
naj bi branil fevdalizem? Prisiljeni smo ži-
veti v tej državi in zato nam njen karakter 
ne more biti deveta briga. Naše javne insti-
tucije so zastarele in ovirajo razvoj vseh na-
rodov, tudi slovenskega. Brez volilne reforme 
ni pričakovati moderniziranja našega javnega 
življenja; in Slovenci naj bi pomagali ohra-
niti kletko, v katero so zaprti ?

Dosti !
Sto razlogov sili Slovence, zavzemati se 

z vso energijo za volilno reformo in z nobe-
nim se ne da opravičiti preprečenja. Naša 
pot je torej določena. Vaš aperçu o emisarjih 
drja. Adlerja ne zaleže. Tudi Galicija ne dobi 
toliko mandatov, kakor so jih zahtevali Po-
ljaki. Nihče ni v reformi tako prikrajšan, 
kakor Rusini. Cehi ne dosežejo toliko man-
datov, kolikor bi jih določalo njih število. 
Pa vendar branijo poljski, rusinski, češki so-
cialni demokratje reformo prav tako, kakor 
mi. Recite, da so tudi oni zapeljani na krivo 
pot; tedaj so vsi Slovani razven slovenskih 
liberalnih poslancev na krivi poti!

Ne, gospod doktor! Presodite stvar hladno 
in mirno, pa povejte slovenskemu meščanstvu 
tudi, koliko koristi reforma Slovencem. To 
zahteva že popolnost slike. To je Vaša dolž-
nost. In če to storite, sprejme slovensko na-
predno meščanstvo volilno reformo z vsemi 
njenimi pomanjkljaji kot zgodovinsko potrebo 
in jo bode smatralo za velevažno etapo v 
našem narodnem razvoju.

Mi pa potrebujemo reformo, da moremo 
politično dihati. Kdor bi nam branil zrak, 
je naš sovražnik! E. Kristan.

Društvene vesti.
Društvo „Ljudski oder“ v Trsta na-

znanja, da se prično dne 25. t. m. pevske 
vaje v «Delavskem domu». Kdor še ni vpisan 
kot član našega društva in bi hotel sodelo-
vati v pevskem zboru, lahko naredi to vsak 
dan od 8. do 10. ure zvečer. Poučeval bode 
učitelj sodrug Janko Ivanski.

Zveza uslužbencev c. kr. glavnih skla-
dišč v Trstu priredi v nedeljo, dne 22. t. m. 
v prostorih gostilne «Pri zlati kroni» v Ro-
janu vrtno veselico z zelo lepim in obširnim 
programom. Začetek ob 6. uri zvečer. Vstop-
nina 40 vin. za osebo. Čisti dobiček je na-
menjen za podporni sklad za ponesrečene 
tovariše.

Podporno društvo kurjačev v Trstu, ki 
je bilo pred kratkim razpuščeno, se je zopet 
združilo v organizacijo na popolnoma raz-
rednem stališču, ter bo imelo od sedaj na-
prej prostore v «Delavskem domu».

Zaveden delavec 
in 
prijatelj delavstva 
ne pije
Koslerjevega piva! 



*

terim malenkost. Mejslic, oa pojde resolucija s 
v koš^ pač ne mora biti za nobenega trez- i 
nega človeka zadosten razlog, da se inscenira 
pretep in da se tako razbije lastni shod. No, . 
Predovičevi hlapci niso bili pripeljani na zbo-
rovanje, da se tam pouče, da zborujejo, tem-
več bili-so mala, organizirana garda za mla-
tenje, ki bi bila nekoliko večja, ako bi bili 
imeli ostali hlapci istega gospodarja — obleke! 
Shod je bil torej razbit, cel kup stolov je bil 
polomljen, policija je prišla v dvorano, pred 
«Mestnim domom» pa se nadaljevali burni 
prizori in nekaj odmeva je bilo tudi še dru-
god po mestu.

Alije bil tak konec liberalcem koristen, 
ali ne, naj razsodijo sami. Dokazal ni nič 
druzega, kakor da je bil vsaj nekaterim raz-
voj zborovanja neprijeten. Ako bi bilo prišlo 
do glasovanja, bi bila liberalna resolucija 
nedvomno propadla, kajti večine niso imeli 
in vzpodbujevanje drja. Trillerja res ni 
porodilo tistega ogorčenja, ki so si ga želeli. 
Že na tem shodu se pokazalo, da liberalna 
stranka tudi v Ljubljani nima več tiste 
trdne podlage, kakor in lilo tempore. Upati 
pa ni, da bi se liberalci vsaj sedaj še kaj 
naučili iz takih znamenj.

* *
Ker je bilo socialnim demokratom resno 

ležeče na tem, da bi se bil izvršil shod in 
da bi bili povedali svoje mnenje vzpričo li-
beralcev, so sklicali takoj za nedeljo ljudski 
shod na vrtu Hafnerjeve pivarne namesto 
poprej določenega občnega zbora političnega 
društva «Bodočnost», pa so povabili nanj tudi 
liberalce. Udeležba na shodu je bila za ljub-
ljanske razmere impozantna. Udeležila sta se 
tudi gg. dr. Tavčar in dr. T r i 11 e r ; 
videli smo tam drja. N o v a k a in še neko-
liko pristašev liberalne stranke, nekoliko «mla-
dih» in tudi nekoliko klerikalcev. Shod je 
otvoril sodrug Vičič; v predsedstvo sta bila 
izvoljena sodruga K o r d e I i č in Vičič, 
za zapisnikarja pa Zah ra dni k. Potem je 
sodrug Kristan obširno pojasnil našim 
čitateljem dovolj znano stališče glede volilne 
reforme, ter je predložil sledečo resolu-
cijo na debato:

«V nedeljo, dne 15. julija 1906 v Haf-
nerjevi pivovarni v Ljubljani zborujoči ljudski 
shod izreka:

Načrt volilne reforme, ki je v razpravi 
respektivnega državnozborskega odseka, je s 
stališča splošne in enake volilne pravice v 
marsikaterem oziru pomanjkljiv. Splošnosti 
volilne pravice ne odgovarja izključenje žensk, 
priznanje volilne pravice samo 24letnim in

župnišče. Župnik je sam podaril prostor in 
vrhutega je dal še skoro celo oralo svojega 
najboljšega polja za šolski vrt in za dreves-
nico. Šolske sobe so visoke in skozi visoka 
okna prihaja polna svetloba vanje; učitelji 
imajo zdrava, prijazna stanovanja in župnik 
je prepričan, da se razvije iz take šole tudi 
zdravejši, boljši in svobodnejši naraščaj, 
nego iz starega, mračnega in vlažnega po-
slopja. Kakor človek stanuje, tak postane 
in nemogoče je, da bi poučeval z veseljem 
in z ljubeznijo in z veselim srcem učitelj, 
ki mu nikoli ne zasije solnce v nizko, temno 
sobo. To je bilo Hercogovo prepričanje in 
zato je odkazal tudi svojemu kaplanu lepo, 
solnčno sobo v župnišču, prav poleg svoje. 
Mračno sobo na pokodališče, v kateri je 
pred leti tolikokrat zahrepenel po solnčnem 
žarku, je rabil sedaj za shrambo.

Prišel je tudi že tretji učitelj in župnik 
je dosegel, da se je poučevalo v višjih raz-
redih cel dan. Seveda so šolski načelnik 
Gros in njegovi pristaši nasprotovali. Končno 
pa je vendar zmagalo izpoznanje, da je 
znanje tudi za kmeta in za delavca temelj 
razvoja in pridobivanja. Sezidali so obenem

starešina, določba glede enoletnega bivanja 
t d. Enakost je pohabljena s tem, da so 

volilni okraji po številu prebivalcev in volil- 
cev neenako razdeljeni. V aktuelnem načrtu 
niso izpolnjene zahteve socialne demokracije; 
v socialnem in narodnem oziru se načrt močno 
oddaljuje od ideala. Ne kot delavcem, ne kot 
Slovencem ne daje načrt vsega, kar bi lahko 
zahtevali po načelu absolutne pravičnosti. Z 
ozirom na razmerje političnih moči v seda-
njem parlamentu pa izpoznava shod, da vo-
lilna reforma v danih razmerah ne more biti 
nič druzega, kakor plod kompromisa, ako naj 
se reši parlamentarnim potom. Naloga vseh 
prijateljev volilne reforme je torej energično, 
konsekventno in lojalno pospeševanje kom-
promisa, ki se kolikor mogoče največ približa 
splošni in enaki volilni pravici. Z vso odloč-
nostjo pa obsoja shod vsako dejanje, ki bi 
spravilo v nevarnost volilno reformo sploh 
in pomagalo ohraniti sedanji, v vsakem oziru 
krivični, zastareli, državo, narode in delavne 
razmere moreči volilni red. Geometrija aktu-
alne reforme je nedvomno izdelana na škodo 
delavstva; tudi Slovenci kot narod so v raz-
merju mandatov zapostavljeni za nekatere 
druge narode. Toda načelo splošnosti in ena-
kosti je v reformi statuirano; za delavstvo, 
kakor za Slovence je ta roforma vsekakor 
velik napredek. Z odstranitvijo kurij je ustvar-
jena podlaga, na kateri je mogoče izboljšati 
volilni red potom neizogibne politične evolu-
cije. Shod torej izreka, da sprejema reformo 
kot obročno odplačilo, ne da bi delavstvo 
zapustilo svojo načelno zahtevo po brezpo-
gojno splošni, enaki volilni pravici, pa se bode 
bojevalo za reformo kot najboljši v sedanjih 

; razmerah dosežni cilj z vsemi sredstvi. Shod 
1 svari slovenske poslance, naj ne store ničesar, 

kar bi moglo resno ovirati uresničenje volilne 
reforme, ker bi delavstvo smatralo vsako tako 

! dejanje kot sovražno delavskim slojem, poli-
tičnemu napredku in demokratičnim načelom, 
pa tudi sovražno slovenskemu narodu, ki pri-
dobi po tej reformi kljub vsem njenim na-
pakam več, nego je pridobil tekom cele kon- 
stucionelne dobe. Delavstvo bi bilo prisiljeno, 
da bi izvajalo iz tega brezobzirne konse-
kvence.»

i Za besedo se je potem oglasil gosp. dr. 
Triller. Pripovedoval je, da so mandati 
izvenkranjskih Slovencev veliko več vredni, 
kakor kranjski (česar nihče ne taji). Zaradi 
enega koroškega mandata več ne bi propadla 
cela volilna reforma. Občudoval je poslanca 
Bartolija in po njegovem mnenju bi bili mo-
rali slovenski poslanci rayno tako nastopiti.

celo četrto učno sobo, da bi bila šola tudi 
za bodočnost dosti velika. Pa tudi sedaj ni 
ta soba brez namena, kajti vsako nedeljo 
imajo v njej popoldnevni poljedelski pouk, 
v katerem se izmenjujejo župnik in učitelji. 
Začetkoma je bilo mladih ljudi, ki so že 
končali šolo, sram, da bi šli zopet vanjo. 
Župniku na ljubo pa so prihajali starejši, 
izkušeni kmetje in sedaj je soba ob nedeljah 
prenapolnjena. Tu sedi mlad kmet poleg 
starega' hlapca, kmetica poleg dekle, po kon-
čanem pouku si ogledajo šolski vrt ali pa 
gredo na župnikovo poizkušališče, kjer imajo 
semena iz vseh strani sveta svoje prostorčke, 
da lahko pokažejo, ali morejo uspevati v 
hribovju in kako se jim tam godi. Potem 
so prišle zopet njive, posejane z enakim 
semenom, a pognojene z različnim gnojivom. 
In tako so posamezni oddelki različni po 
barvi, po steblih, listju in sadežih, da iz- 
pozna kmet na prvi pogled korist racionel- 
nega gnojenja.

Včasi je prinesel ta ali oni kmet malo 
zemlje s svojega polja seboj. To so potem 
kemično preiskali v šolski delavni sobi in 
tako se je določilo, kateri sadež se tam

Francoska revolocija uči. da je meščanstvo 
pr?i napredni faktor. Gambetta (govornik ga 
je imenoval socialista) je zadel pravo, ko je 
dejal: Glerikalisme, voilà l’ennemi! Delavstvo 
bi se moralo združiti z naprednim meščan-
stvom proti klerikalizmu. Vodstvo avstrijskih 
socialnih demokratov je speljalo jugoslovan-
sko socialno demokracijo ni kriva pota. Vo-
lilna reforma ima edini namen, ustvariti pri-
vilegij za Nemce.

Sodrug K r i s t a n je repliciral. Prote - 
stiral je proti podtikanju zveze s klerikalci, 
s katerimi imajo socialni demokratje inten-
zivnejši in načelnejši boj, kakor liberalci. (Dr. 
Triller: Zakaj pa napadate samo libe-
ralce?) Kristan: To je rudiment nek e 
še ne popolnoma premagane simpatije. Ra-
zum nam pravi, da ne bode iz naših libe-
ralcev nikoli več nič, srce pa vendar še pravi : 
No, pa morda! Pa vendar še poskusite! — 
Gospod dr. Triller se je zelo razburjal 
in je delal strastne mejklice — včasi zgolj iz 
nesporazumljenja — tako, da je moral go-
vornik venomer reagirati. Sicer je bilo to 
precej. kratkočasno.

Potem se je oglasil tudi gosp. dr. Ta v- 
č a r -za besedo, ki je najprvo povdarjal, da 
se liberalci niso prišli ponujat. Po splošni 
in enaki volilni pravici bi morali dobiti Slo-
vani dvetretjinsko večino v parlamentu; za 
tako volilno reformo bi bil tudi on. Socialni 
demokratje se bodo kesali. Tudi liberalna 
stranka ima nagon, da si ohrani življenje; 
zato je hotela, da bi se razdelilo kranjske 
mandate po ločitvi mest in industrijalnih kra-
jev od kmetskih občin. Tako bi prišli tudi 
liberalci in socialni demokratje do mandatov. 
Klerikalci hočejo samo izpodriniti meščanstvo . 
Kadar se to zgodi, bodo pa tudi socialnim 
demokratom izpodkopana tla.

Sodrug Kristan je še enkrat repli-
ciral. Res je, da so se pri kranjskih mandatih 
klerikalci pokazali požrešne. Liberalci pa ne 
morejo zatajiti, da so tudi tukaj storili na-
pako. Zakaj niso prijeli za besedo klerikalcev, 
ki so vendar v deželnem zboru glasovali za 
proporcionalni zistem ?

Sodrug K o r d e 1 i č je dal, ker se ni 
nihče več oglasil za besedo, resolucijo na gla-
sovanje. Bila je sprejeta brez ugovora.

Ako imajo liberalci resno voljo, vpošte- 
vati dejanske razmere in želje ljudstva, tedaj 
je bil ta shod velevažen dogodek za sloven-
sko politiko sploh; če je nimajo, ne izgubi 
shod svoje važnosti, temveč izguba bode 
drugod.

Trst. Dasiravno se je moralo zaradi 
viharnih dogodkov pretečenega tedna odložiti

najbolj uspešno poseje ali s kakšnim umetnim 
gnojivom bi se najbolje popravila zemlja. 
Samo mlinar je sedel s svojimi malobroj- 
nimi pristaši v gostilni ter je godrnjal nad 
župnikovimi neumnostmi. Odkar je izgubil 
vsled svojega, šoli sovražnega držanja tudi 
načelniško mesto v šoli in je postal župnik: 
sam načelnik, ga je sovražil še bolj strastno.

Dasiravno se je zavzemal župnik z vso 
vnemo za gospodarsko povzdigo kmetov, 
mu je postala ta vendar bolj postranska reč. 
Glavno mu je bilo vedno dušebrižje, glede 
katerega si je pošteno razdelil delo s svojim 
kaplanom. Rad je hodil po bujnem žitnem 
polju in po sočno zelenih travnikih in je: 
tam gledal sadove svoje marljivosti. Najljubše: 
mesto pa mu je bilo vendar v cerkvi.

Polja in travnike je kaj lahko obdelo-
vati v primeri s trdimi ljudskimi srci. Rast-
lina je hvaležna za najmanjšo skrb in iz-
reka svojo hvaležnost • z vonjem svojega, 
cveta; človeku pa posvetiš lahko celo živ-
ljenje in s hudimi očmi te gleda.

Dalje prib.



mnogo napovedanih shodov, so se vendar 
nekateri še izvršili. V soboto so imeli kct- 
larii svoj shod, kjer je poročal sodiug Pag- 
nini; govorilo je tudi več delavcev. Sočasno 
je bil tudi shod mehaničarjev, kjer je refe-
rirá! sodrug Chiussi. V nedeljo je bil 
sh od uslužbencev c. kr. glavnih skladišč, kjer 
sta poročala sodruga Jedrejčič in Jer-
nejčič; govorila sta tudi Kopač in Pa n ek. 
Popoldan so imeli sodarji shod. Tukaj sta 
zopet govorila sodruga Kopač in Pane k. 
Vsi shodi so bili znamenito obiskani, tako, 
da so morali stati udeleženci celo po stop-
nicah. Vsi shodi so sprejeli resolucijo, s ka-
tero delavci zagotavljajo najenergičnejši na-
stop, ako bi prišla volilna reforma v nevarnost.

Dopisi.
Iz tobačne tovarne v Ljubljani. Delavni 

red ljubljanske tobačne tovarne veleva, da 
mora vsak odrasel moški delavec biti tudi 
član tovarniške požarne brambe. Tej požarni 
hrambi poveljuje mož, ki ima po predpisih 
precej moči in veljave, pa je vzlic temu zelo 
priljubljen in se delavci v splošnem ne pri-
tožujejo nad njim. Ob priliki njegovega godu, 
na dan 28. julija mu namenjajo tovarniški 
gasilci v svojem krogu prirediti slavnost in 
mu pokloniti darilo. Osebni kult je stvar 
okusa , o čemer se ne bomo prerekali, ali 
nekaj druzega je, kar daje tem gasilcem 
zelo čudno izpričevalo. Slavnost se bo 
namreč vršila v gostilni, kjer se toči od or- 
ganizovanega delavstva, pa tudi od vsakega 
zavednega Slovenca, bojkotovano Koslerjevo 
pivo. Nimamo nič proti imejitelju dotične 
gostilne, je pošten mož, ali, dasi je na-
rodnjak in član ljubljanskega «Sokola», se 
vendar ni hotel udati upravičeni zahtevi de-
lavcev , naj ostavi Koslerjevo pivo, ki ima 
poleg drugih grehov tudi to na sebi, da je 
proizvod zagrizene nemškonacijonalne tvrdke. 
Bili smo tembolj prepričani, da bo dotični 
gostilničar ugodil želji organizovanega de-
lavstva, ker v prvi vrsti ravno delavci za-
hajajo v njegovo gostilno in pa neka na-
rodna dama, ki sodeluje skoro pri vseh na-
rodnih slavnostih ter priredbah Ciril Meto-
dove družbe. Pa zmotili smo se, če smo 
računali, če že ne na drugo, pa vsaj na na-
rodno zavest dotičnega gostilničarja. In 
spričo tega dejstva ter, ko so malo preje 
dali viško-glinški gasilci tako lep zgled de-
lavske solidarnosti, pa si hočejo tobačni ga-
silci nadeti to sramoto, da hočejo prirediti 
svojo slavnost tam, kjer se toči pivo, ki je 
za zavednega delavca toliko časa strup, 
dokler tozadevni boj ni končan. Ako tobačni 
gasilci to res store, potem je za viško- 

glinške sramota, da se ž njimi bratijo. 
Reklo se nam je sicer, da se hoče slavnost 
le vsled tega prirediti v dotični gostilni, ker 
je pričakovati, da bi tudi gospodar sam 
prispeval s sodčkom piva! Torej za jude- 
ževe groše se-hoče grešiti na račun delavske 
solidarnosti! V bližini tovarne je dovolj 
gostilen, kjer se toči med drugim tudi do-
mače pivo, od katerega ima, če že hočemo 
biti «narodni» Slovenci, tudi narodna družba 
svoj dobiček. Tobačni delavci so plačani 
tako slabo, da nimajo prav nobenega po-
voda. postavljati se izven delavskih vrst in 
storiti nekaj, kar znači za ostalo delavstvo 
preziranje in izdajstvo, če je Šišenski 
• Sokol» storil ta greli, naj ga ne delajo še 
tobačni delavci, ker sicer bi organizovano 
delavstvo zadobilo o njih drugo mnenje; 
kakor pa ga je imelo do sedaj. Kakor re-
čeno, proti imejitelju omenjene gostilne ni-
mamo ničesar, ali dokler toči pivo bratov 
Koslerjev, je dolžnost vsakega poštenega 
delavca, da ve, kaj mu je storiti. Tovariši 
ognjegasci! Ako se hočete obvarovati sra-
mote, storite to, kar so storili Vaši viško- 
glinški kolegi.

Več viško-glinških gasilcev.
Trst. Kako se ravna s starimi delavci 

pri južni železnici, nam kaže sledeči dogodek: 
Skladiščni delavec Ivan Štrukelj, ki je že 
preko enega leta čuvaj na vratih skladišča 
štev. 1. v Trstu, je dne 30. maja službujoč 
naletel na gospoda sousšefa Žboro, ki se je 
nad njim zarežal: Kaj pa vi tukaj delate? 
— «Čuvaj sem, — dolžnost mi je, da pazim, 

Svarilo!
Prosimo spoštovana gospodinja, ne zahtevajte pri 

trgovcu kar na kratko Zavitek ali Zabojček ¿Ciko-
rije^, temveč določeno Znamko:

MF Franck
da imate zagotovilo za vedno jednako in najboljšo*
kakovost — Pazite pri tem na te varstvene znamke in 
podpis, kajti naŠO zamotanje se v jednakih Tbarvall?. 

papirju in z podobnim natisom ponareja.

Vantven* mamk*. Ywtuii »n»jnk».

da ne odnese kdo kaj iz skladišča.» Kdo vas 
je postavil semkaj? «Gospod delovodja Čelan.» 
Ta nima tukaj ničesar ukazovati. Pojdite 
vozit kariolo, za vas nimam druzega posla. 
Ali pa pojdite vpenzjon! «Ta je lepa! Sedaj 
ko sem pustil v 49 letnem službovanju pri 
južni železnici vso moč, naj kot 77 letni starček 
opravljam delo, katero je še mlademu človeku 
pretežko; v pokoj pa ne morem iti, ker ne 
dobim toliko, da bi mogel živeti.» To je meni 
vseeno — ali kariolo, ali pa domu. — Pri-
zadeti je poskusil dva dni voziti kariolo, 
potem je pa uvidel, da ni zmožen, opravljati 
tako težak posel in je ostal doma. Tudi z 
drugimi starimi delavci postopa gospod Zbora 
tako surovo in žaljivo. Menda se je učil ta 
ljubezen za časa svojih študij v semenišču,, 
pa jo hoče praktično izvrševati sedaj pri 
uslužbencih južne železnice.

Krožek, Ljubljana (I. izkaz); Karel Camernik
1 K, Rade Kamenko 50 vin., Ivan L. 30 vin., Hlebi 
50 vin. Skupaj K 2-30.

Novi kakao. Nova kakaovska vrsta Ivana Hoffa 
kandol-kakao si pridobiva čimdalje večjo priljub-
ljenost, ker ima izmed vseh kakao najmanj tolšče 
(19% proti čestokrat 50% v drugih vrstah) in se torej 
po kratki uporabi občuti kot jako lahko prebaven in 
prijeten. Kandol kakao ne zapira in ima ob najboljšem 
okusu še važno prednost, da je jako po ceni. Zato je 
lahko dostopen vsakemu in ga je mogoče uporabljati- 
in najtopleje priporočati tildi pri najskromnejšem go- 
spodirjstvu.

i*L CHOCAN
Sffova zgradba — 70 elegantnih sob. — Lift. — Električna 

razsvetljava. — Kopelji. — Cene zmerne.

Kavarna in restavracija.

Počkaj a Kost

Zaloga in tovanaa
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

10-6

Kavarna

¡orje"jj  
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in slo-
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

Prva kooperativistično ure-
jena

W gostilna
v ulici S. Giovaooi v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
»Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

♦

AtdaJaleJj ¡n odgovorni urednik Josip Berdajs.
Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2’72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2 98 K, za četrt leta 1 49 K. — Za Ameriko za celo leio 7-28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 30. V Ljubljani, dne 27. julija 1906. Leto IX.
NASLOVA: Za dopise, rokopse za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora,, Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve. Daročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo Bdečega Prapora.', Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Sodrugi delavci! 
Someščani!

Že drugi shod, sklican v „Mestni 
dom“ z namenom, da razvijeta in ob- 
iazložita gg. dr. Tavčar in dr. Triller 
nazore in namene narodno - napredne 
stranke glede državnozborske volilne 
reforme, je bil predčasno končan. Ka-
kor zastopa socialna demokracija od-
ločno svoje mnenje, obsoja brutalno 
maniro, ki hoče nasprotniku kratko- 
malo preprečiti izraženje svojih nazorov. 
Socialna demokracija hoče jasnosti, 
kateri je pogoj, da se sliši vsako 
mnenje. Zaradi tega bode v nedeljo, 
dne 29. julija t. 1. točno ob 10. uri 
dopoldne zopet

ljudski shod
na vrtu Hafnerjeve pivarne (Sv. Petra 
cesta 47) z dnevnim redom:

Volilna reforma in Slovenci.
Povabljen je vsakdo na ta shod; 

socialni demokratje garantirajo na njem

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.

Na radost župnika Hercoga je vendar 
bolj in bolj venel plevel strankarskega 
sovraštva, ki ga je bil posejal župnik 
Šuster ter ga je bil gnojil s svojim lastnim 
sovraštvom; seme ljubezni in potrpljenja, 
svobode, prepričanja in tolerance pa je po-
lagoma vse lepše uspevalo. Ni se več 
zdelo, da se ne bi moglo premostiti pre-
pada med klerikalci in liberalci; gospod 
župnik sam je položil brv čezenj in sam 
ie stal na brvi pa je ponujal roke na obe 
strani. Saj so bili vsi njegovi župljani. In 
kmalu je bil prepad izpolnjen do roba; 

prosto besedo zastopnikom vseh 
političnih nazorov; prva beseda je rezer-
virana gg. dr. Tavčarju in dr. Tril-
lerju, potem pridejo na vrsto eventualni 
drugi nasprotniki socialne demokracije 
in potem šele naše mnenje. Socialni 
demokratje od prvega do zad-
njega bodo skrbeli zato, da vsa-
kdo lahko nemoten izrazi svoje 
mnenje, ker se le tako doseže raz- 
bistrenje pojmov. Socialni demokratje 
hočejo zavedne politike in shodu je 
namen, da ji izgladi pot. Zato je vab-
ljen na shod vsakdo, komur je ležeče 
na tem, da zmaga tudi v Ljubljani 
stvarnost, omika in olikanost v 
itak dovolj zastrupljenem javnem živ- 
.jen.ju.

Jzvrševalni odbor
jugoslovanske soc. demokratične 

stranke.

Odločitev.
Rubikon je torej prekoračen. Odsek za 

volilno reformo je končal najtežavnejši del 
svoje naloge, razdelitev mandatov po deželah 
in po narodnostih in s tem se lahko pravi, 
da je volilna reforma, kolikor premore člo-
veška pamet sodbe, zagotovljena. Kar je še 
ostalo dela, je igračka v primeri z velikansko 
kravjo kupčijo za mandate, katere sklep, mora 
potlačiti tudi pogum sovražnikov reforme, s 

sčasoma je vrgel vsakdo tisti kamen vanj, 
ki ga je prej metal za nasprotnikom. 
Kmalu tudi župnikove brvi ni bilo več 
treba, kajti na ravnih tleh nad nekdanjim 
prepadom je zelenel lepi vrt miru.

Samo mlinar je držal svoje kamenje v 
roki; cele vreče je napolnil ž njim, da bi 
ga mogel metati ob priložnosti za žup-
nikom. V svojih pismih kanoniku Šusterju 
se ni mogel dosti bridko natožiti nad 
župnikom, ki naredi še celo župnijo 
liberalno.

Da se ne izgubi Gospojne klerikalni 
stranki, so sklicali tja velik shod kato-
liškega društva. Iz škofijskega mesta so 
prišli celo neki baron, duhovnik in uraden 
sluga na stroške društvene blagajne kot 
govorniki v Gospojno. Župniku se je se-
veda storilo žal, da naj bi se zopet zatrlo 
mladi, zdravi mir, ki je bil komaj okreval. 
A kaj naj bi bil storil? Politično društvo 

tem pa tudi oslabiti njih dosedanjo energijo. 
Optimizem bi segal predaleč, ako bi kdo pri-
čakoval, da poslej ne bode delal nihče več 
zaprek; izid kupčije zapušča dosti nezadovolj-
nosti v srcih interesiranib strank, čas je raz-
meroma kratek, nepričakovani slučaji niso 
bili nikoli izključeni in tako živi še zadnje 
upanje sovražnikov. Toda klavrno je. to upa-
nje že zaraditega, ker pada število sovražni-
kov od dne do cine; vsaj število tistih, ki bi 
imeli še dosti poguma za izražanje svojega 
sovraštva. Tisti, ki so metali reformi najbolj 
grčasta polena pred noge, se vendar niso 
upali reči, da hočejo ugonobiti reformo, tem-
več so slovesno proglašali, da so njeni na-
vdušeni pristaši. Mnogo je bilo neodkritosrčnosti 
v takih izjavah in zatrjevanjih, ali realno od-
ločuje to, da se večina poslancev ne upa več 
prevzeti odgovornosti za strmoglavljenje re-
forme.

Zato se lahko računa, da bodeta odsek 
in zbornica po počitnicah kmalu in gladko 
izvršila delo, ki je še preostalo. Kajti da bi 
se mogel izza končane razdelitve mandatov 
uneti boj še zaradi kakšne temeljne točke 
volilnega zakona, je popolnoma izključeno. 
Ko so stranke mešetarile in intrigirale zaradi 
mandatov, so natančno vedele, da bi bilo 
vse to delo zaman, ako ne bi sprejele ena-
kosti, izravnosti in tajnosti volitev. Danes je 
filozofiranje o pluralnem zistemu, ki se po-
javlja tupatam po časopisih, tako smešno in 
nevčasno, da se more poroditi sploh samo v 
čisto nepolitičnih glavah. Volilna reforma je 
enota; razdelitev mandatov je v njej važen 
del, a vendar le en del in kdor bi hotel izza 
nove razdelitve volilnih okrajev poizkušati še 
ohranitev kakšnega principielnega dela sta-

je bilo škofu milo kakor oko v glavi; to 
je dejal večkrat sam. Govornike je poslal 
sam škof, torej je župnik morai iti na 
shod. Namenil pa je, da ne bode na noben 
način ne „za“, še manj pa seveda „proti“.

V tem mu je pravočasno stara ženica 
odprla zaželjeni izhod. V nedeljo, ko se je 
imel vršiti zaželjeni shod, je prišla po 
službi božji stara črevljarica iz Litve k 
duhovnemu gospodu, prosit ga, naj pride 
obhajat njenega moža, ki ji že dolgo ni 
več všeč. To je bilo župniku ravno prav, 
ker se mu ni bilo treba udeležiti shoda. 
Naročil je še kaplanu, naj sprejme go-
spode v njegovem imenu in naj jih dobro 
pogosti pri kosilu. Potem se je v beli 
mašni srajci odpravil na pot.

Cele trume mož iz drugih občin so 
mu že prihajale nasproti. Kmalu je srečal 
tudi landaverja z najavljenimi govorniki. 
Župnik jih je blagoslovil in je šel dalje.



rega volilnega reda, bi se osmešil do kosti 
in s tem onemogočil. Da bi pomenil vsak 
tak poskus, ako bi bil sploh mogoč, signal 
za najbrezobzirnejši boj delavstva, ni treba 
posebej naglašati.

Prihodnje volitve se izvrže torej po no-
vem volilnem redu. Komur je politika resna 
stvar, mora računati s tem dejstvom. In po-
litična naloga prvega reda je poslej, pripraviti 
se za bodoče boje.

Ali je razdelitev mandatov nacionalno 
pravična ali ne, ali so nekatere stranke v 
tem elaboratu protežirane, druge zapostav-
ljene, je sedaj — vsaj za trenotek le še aka- 
demično vprašanje. Pritrditi mu je seveda 
brez rezerve. Nacionalno je izdelana reforma 
očividno na korist Nemcev. Ge jih je že pr-
votni načrt vlade favoriziral, so pridobili 
tekom razprave še večje koristi, tako da so 
pač lahko zadovoljni s svojo žetvijo. Da je 
ta uspeh za Slovence in za Slovane sploh 
neprijeten, ni tajiti. Toda, kdor računa s tr-
dimi dejstvi, se mora tolažiti s tem, da v 
glavnem pač ni bilo mogoče, doseči kaj več. 
Morda bi se bilo s posebno previdno in mo-
dro taktiko pridobilo še tualitam kak mandat, 
ali če se pomisli, da so v odseku bili zasto-
pani tako močni slovanski narodi, kakor češki 
in poljski, pa niso mogli doseči niti zase po-
polne številne enakosti, tedaj morajo tudi 
Slovenci premagati svojo bol in si poklicati 
v spomin dejstvo, da ima tudi narodni raz-
voj svoje etape, ki jih ni mogoče enostavno 
preskočiti. Kdor trdi, da so razvili slovenski 
zastopniki v odseku naj večjo modrost, ki je 
absolutno mogoča, ne govori resnice. Sedaj, 
ko je stvar končana, se to že lahko pove 
brez nevarnosti. Ge je n. pr. res, da posla-
nec Oskar Gabršček sploh ni prihajal na seje, 
tako da je bil končno celo njegov mandat v 
odseku anuliran, tedaj je to pač tako neod-
pustljivo ravnanje, da se je nad njim kar 
zgražati. Da so bili Šušteršiču interesi njegove 
stranke najbolj pii srcu, je tudi nedvomno; 
njegov izgovor, da bi bil zadovoljen z dva-
najstim slovenskim mandatom na Kranjskem 
mesto sedmega štajerskega mandata, ne do-
kazuje prav nič, da bi bil hotel pomagati 
neklerikalnim slovenskim strankam do pri-
mernega zastopstva, kajti to bi bil lahko do-
segel brez dvanajstega mandata enostavno z 
drugačno razdelitvijo okrajev. Ravnanje jugo-
slovanskih poslancev zadnje dni je bilo sploh 
čudno; ko se je pri pogajanjih dovolilo Ita-
lijanom devetnajsti mandat, je bila nedvomno

odobravati vse. kar je on storil. Ko smo pa 
konštatirali to, smo s stvarjo gotovi in me-
rodajna so poslej samo dejstva.

Dejstvo je, da Slovenci niso dosegli več-
jih uspehov, ker njih politična moč ni za-
dostna. Seveda ne morejo nastopiti Slovenci 
v tej državi nikoli z večino. Tega ne mo-
remo izpremeniti, da nas je samo dober mi- 
lion; in če se tudi pomnožimo, ne smemo 
pozabiti, da se pomnožujejo tudi drugi. Šte-
vilo ima velik pomen, izključnega pa ne. 
Politična moč je odvisna še od drugih fak-
torjev in ravno dogodki v odseku za volilno 
reformo so pokazali, da zavzemata med njimi 
posebno važno mesto dva: Gospodarstvo in 
kultura. Marksistični nauk, da so politične 
razmere samo zunanja oblika gospodarskih 
razmer, je bil naravnost klasično potrjen in 
čas bi bil, da bi se na Slovenskem tudi meš- 
šanstvo kaj naučilo iz tega. Ako hočejo priti 
Slovenci do veljave, se morajo modernizirati 
slovenske gospodarske razmere. Danes menda 
ni treba več proroka, ki bi povedal, da v 
našem času ni gospodarske moči in gospo- 
darške veljave brez industrije; vse bančne 
špekulacije, vsi prometni načrti so utopične 
sanjarije brez industrije. Iz nje izvira gospo-
darska moč. ki je tudi podlaga politični moči. 
Kulturna moč pa se razvija itak paralelno ž 
gospodarsko.

Mnogo grehov imajo Slovenci popraviti 
na tem polju. Zgodovinska epizoda odseka za 
volilno reformo je za slovenski narod morda 
ravno v tem smislu najbolj važna, ker zveni 
iz nje glasen klic na resno, pridno delo. Ako 
ga razume napredno meščanstvo, tedaj se 
bode v enem, v dveh desetletjih brez vsa-
kega grenkega občutka spominjalo na sedanje 
dni. Ako izvrši svoj poklic, mora doseči pri-
stojno nacionalno politično moč prav po tisti 
poti, po kateri se mora umakniti tudi kleri-
kalizem, ki ne more ohraniti moči v narodu, 
pridobivšem z gospodarsko moderno silo tudi 
kulturno moč. Pot je jasna; volilna reforma 
jo je popolnoma razsvetila. Ali. bode meščan-
stvo izvršilo svojo nalogo? Ali jeza njo pri-
pravljeno in organizirano? Ali ima voljo zanjo 
in potrebno energijo? To je vprašanje časa, 
adresirano na slovensko buržoazijo. Ona naj 
odgovori.

Socialna demokracija pozna svoj poklic 
in sledila mu bode brez strahu, brez po-
čitka. Njena pot je boj in po njej pojde do 
konca.

bi se še lahko porabilo legendarni krščanski 
plašč. Toda upanja je malo. Dosedanje iz-
kušnje ga ne utrjujejo.

Kar se je godilo v petek na shodu libe-
ralne stranke in pred njim, ne more veseliti 
nikogar, komur je ležeče na omiki narodi, 
tej neizogibni potrebni podlagi za napredek 
in za vsak zdrav razvoj. Vse strasti, ki jih 
kulturni “človek, ako jih ne more premagati, 
vsaj vklepa in dresira, so bile izpuščene in 
so hotele v kratkem času užiti vso surovost, 
ki jim je drugače zabranjena. Grešilo se je 
na liberalni in na klerikalni strani toliko, da 
so morali časnikarski poročevalci obeh strank 
biti najhujši boj z resnico, da so mogli vsaj 
navidezno zvaliti vso krivico na nasprotnika 
in prikazati svojo stranko kot nedolžnega 
volka, ki mu kali hudobna ovca vodo.

Liberalci so sklicali javen shod. Da bode 
zanimanje zanj veliko, je bilo izza preludij 
zadnjega tedna gotovo. To so vedeli tudi 
liberalci; samo tega niso vedeli, ali bode pač 
največje zanimanje med lastnimi pristaši. Da 
bi si zagotovili veliko liberalno udeležbo, so 
posegli po nenavadnih sredstvih. Vabili so 
svoje pristaše in take, ki jih prištevajo svoji 
stranki, pa so zahtevali od njih pismeno ob-
ljubo, da pridejo. Tak način pozivanja je zelo 
radikalen, ima pa napako, da zbuja sum, tu- 
intam naravnost strah. V tem oziru je še 
pomagal «Slovenec», ki je brezobzirno žugal. 
Tako se je zgodilo, da je bilo v petek opa-
ziti mnogoštevilno odsotnost takih, ki so pod-
pisali.

Še zadnjo uro pred shodom so bili libe-
ralci popolnoma na nejasnem. Nekaj zanes-
ljivih udeležencev so pač organizirali, skle-
pali so, kako naj se razmestijo v dvorani, 
malo rezervo so spravili v gasilno, a to je 
bilo vse nezadostno. Ker dolgo časa ni bilo 
liberalcev razven male četice, so branili vstop, 
češ, da je še prezgodaj. Službo rediteljev so 
izvrševali mestni redarji, ki so dobivali ukaze 
od liberalnega, do skrajnosti nespretnega aran-
žerja.

Te priprave so morale narediti slab vtisk. 
Odganjanje ljudi, ko so hoteli na shod, je te 
razburilo, zlasti ker se to ni izvrševalo ravno 
s finimi manirami. Nečuveno dejstvo, da je 
bila policija kar na neomejeno razpolago libe-
ralni stranki, je ogorčilo vsakogar. Ge so biii 
torej udeleženci shoda že prej nervozni — 
saj je trajala agitacija celi teden — je bila 
dvorana ob otvoritvi shoda napolnjena z 
elektriko. Udeležba je bila res velika; dvo-

priložnost, da bi se bilo poskusilo, pridobiti 
za Slovence odnosno za Jugoslovane še en 
mandat — z ozirom na prejšnji slovensko- 
italijanski kompromis. Tako vzorna Šušterši- 
čeva spretnost ni bila, kakor jo hoče prika-
zati v «Slovencu».

Toda vse to konštatiramo samo, da je 
konštatirano; Šušteršič in njegovi trabanti 
tudi ne smejo misliti, da mora prijatelj vo-
lilne reforme verjeti vse, kar on govori, in

Boji v Ljubljani.
Ako so dogodki zadnjih dveh tednov v 

Ljubljani predigra novemu političnemu živ-
ljenju, resnemu političnemu delu, tedaj bi 
človek lahko pozabil na vse nekorektnosti in 
netaktnosti, na vse surdvosti in gnusobe teh 
dni. Ako bi se iz teh nedelikatnih bojev iz-
cimilo vsaj nekoliko zavednosti in dobre volje,

rana je bila nabita, mnogo ljudi je bilo na 
galerijah, cele množice so stale na trgu pred 
«Mestnim domom». Liberalci so imeli pač 
reditelje, ki pa so stali na odru kakor za 
parado. Tako so bili seveda neporabni za 
vzdrževanje reda. Za to službo je pripeljal 
zopet občinski svetovalec Predovič svoje 
hlapce. Ta gospod se je sploh vedel zelo 
čudno. Stal je na odru poleg predsedništva 
in je neprenehoma dajal znamenja, zdaj z

„To je zopet prav po njegovi na-
vadi,“ je dejal duhovnik na vozu, ko se 
je župnik že oddaljil; „namesto da se 
pride kaj naučit, gre obhajat, za kar bi 
bilo gotovo tudi jutri še dosti časa.“

Slabe volje so prispeli govorniki v 
župnišče, kjer so se pri dobrem obedu 
lahko odpočili od pota, preden so šli na 
svoje sveto delo. Prav neprijetno jim je 
bilo, da niso vihrale zastave niti na 
župnišču, niti na kateri drugi vaški hiši; 
to je bilo slabo znamenje, da nima kle-
rikalni duh tukaj več domačije, odkar je 
novi župnik v vasi.

Velika plesna dvorana v gostilni je 
bila prenapolnjena. Na stotine mož se je 
zbralo tam. A čudno! Vsaki tujec bi bil 
lahko razločil domače Gospojinčane in pa 
ljudi iz drugih občin. Dočim je tem kar 
bliskal slepi strankarski fanatizem iz oči,

so bili pogledi gospojinskih kmetom po-
polnoma mirni, kakor bi možje itak bolje 
vedeli, kje kmeta črevelj žuli, nego gospod 
baron in uradni sluga.

In res je naredil že prvi govornik 
neumnost, ki je pripravila shod ob vsaki 
uspeh. Duhovni gospod iz mesta je namreč 
izrekel ljubim Gospojinčanom najlepše 
pozdrave gospoda kanonika Šušterja, ki 
jim pusti reči, naj ostanejo zvesti katoliški 
veri pa naj se varujejo volka. Gospo- 
jinskim kmetom bi se bilo zdelo nedo-
stojno, prekiniti govornika z mejklicem, 
pač pa so se spogledovali, kakor da je 
hotel reči drug drugemu: „Ali si slišal? 
Sušter nas pozdravlja, tisti s stotisoč 
forinti, ki jih je odnesel od nas. Naj le 
pozdravlja. In veš, kdo naj bi bil tisti 
volk? To je naš gospod župnik. Le go-
vorite, kar vas je volja, mi pa si mislimo,

kar hočemo.“
S tem pozdravom je bil neuspeh 

shoda zapečaten. Niti en Gospojinčan se 
ni vpisal v društvo; tujci pa so bili itak 
že udje.

Gostilničar je bil edini zadovoljnež. 
Saj je spravil devet vedrov piva in tri 
vedra vode med ljudi.

Ko je bil župnik gotov z obhajilom 
bolnega črevljarja, ni odšel takoj domov. 
Le cerkovnik je tako tekel, da bi bil ma-
lone izdahnil dušo, le da bi ujel še kaj od 
lepega shoda.

Župnik pa je šel uro daleč skozi 
gozd na hrib. Odkar je postal župnik, je 
imel premalo časa, da bi lazil po svojih 
posvečenih hribih. Enkrat na leto, v 
poznem polletju je šel pač na svojo naj-
ljubšo goro. Dalje prih.
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Domače stvari.
Za katoliški shod delajo klerikalci zopet 

niavo amerikansko reklamo. Da je iz vseh 
slovenskih krajev danes še lahko zbrati ve-
liko množico, ki je pripravljena demonstrirati 
za klerikalce, ne da bi vedela, kaj dela, je 
nedvomno. Ce hočejo klerikalci dokazati to,
je priredba popolnoma nepotrebna, saj jim I 
to danes še vsakdo veruje. Zato je ta shod 
pravzaprav frivolen. Druzega namena, kakor 
paradirali v Ljubljani, sploh ne more imeti; 
saj po načinu priredbe katoliški shodi nikoli 
niso mogli pomeniti nič druzega. R sne de-
bate so na teh shodih popolnoma izključene, 
priložnosti, da bi se pokazala nasprotna mnenja 
in da bi se zjasnila, ni nobene. Nekoliko 
aranžerjev spiše že poprej nekoliko resolucij, 
ki se jih potem mehanično sprejme in efekt 
je enak, kakor če bi jih bil enostavno objavil 
«Slovenec», ali pa če bi jih škof dekretiral 
in publiciral v enem svojih glasovitih pastir-
skih listov. Samo za tako parado siliti tisoče 
ne bogatih ljudi na nepotrebne, a v takem 
slučaju neizogibne izdatke, je pa na vsak na-
čin frivolnost. Našim klerikalcem to seveda 
nič ne de. Kakor delajo pred shodom reklamo 
zanj, tako bodo po zborovanju izrabljali ko-
medijo, kakor da je bila to veleresna pri-
redba in dopovedovali bodo vsemu narodu 
in sami sebi, da je vse Slovenstvo v njih 
taboru. Ako bi bil katoliški shod zgolj ver-
skega značaja, bi se šlo lahko brez opazke 
preko njega na dnevni red. Ali v resnici je 
to klerikalno-politična parada in aranžerji ni-
majo pravice zahtevati, da se jim prizna zna-
čaj privalnc ali cerkvene priredbe. Ce hočejo 
torej klerikalci falsificirati resnico na ta način, 
da bi z zborovanjem katoliškega imena de-
monstrirali svojo neomajeno politično posest 
na Slovenskem, bi bilo včasno razmisliti, ali 
ne k«že razpršiti tako megl > in pokazati, da 
je na Slovenskem vendar tudi še kaj ntkle- 
rikalnega.

Kranjski mandati v volilni reformi so 
poleg koroških in štajerskih vzdignili mnogo 
prahu, ali ob preglasnem bobnanju zaradi 
tužnega Korotana in ogoljufane Štajerske se 
je Kranjsko nekoliko prezrlo. Ravno to po- 
kazuje pomanjkanje realnosti v slovenski po-
litiki, kajti glede koroških in štajerskih man-
datov niso mogli Slovenci sami odločevati. 
Tam so Nemci faktor, ki ga ni mogoče pre-
zreti, naj se žc sodi o njih egoizmu kakor se 
hoče. Ali na Kranjskem so imeli odločevati 
v prvi vrsti Slovenci, kajti kočevski mandat 
je bil samo apendiks, ki ni bil v nobeni or- 
ganični zvezi z ostalimi kranjskimi mandati. 
Vlada je davno izjavila, da sprejme kompro-
mise, glede katerih se zedinijo prizadete stranke 
in najbrže sc tudi večina odseka ne bi bila 
upirala kompromisu, ker je za Cehe, Poljake 
i. t. d. povsem irelevantno, kako se razdeli 
tistih 11 mandatov, ki so jih priznali kranj-
ski deželi. Tukaj se klerikalcem res lahko 
očita, da so postopali skrajno egoistično. 
Pogled za kulise nam ni odprt, pa ne moremo 
vedeti, ali je kdo poskušal doseči kak spora-
zum ali ne. Toda če je r.s, da je dr. Šu-
šteršič a priori odklanjal vsak kompromis 
z liberalci, tedaj je to izrabljanje moči, ki jo 
daje večina, katere ni mogoče opravičiti. 
Osebne simpatije in antipatije ne smejo imeti 
v politiki nobene veljave. Kakor morajo libe-
ralci brez obzira na Šušteršič eve osebne kva-
litete vpoštevati, da zastopa v odseku peto 
kurijo na Kranjskem in klerikalno stranko, 
odnosno «Slovansko zvezo», tako je tudi za 
dr. Šušteršiča P 1 a n t a n član odseka, po-
slanec in zastopnik gotovih interesov. Ako 
se je torej res a priori postavil na negativno 
stališče, tedaj je to neopiostiva ošabnost. Pa 
tudi konkretno je bilo Šušteršičevo posto-
panje za Kranjsko napačno. Da bodo dobili 
klerikalci po reformi večino, veliko, odločilno 
večino, linj se že razdeli volilne okraje tako 
a'i take, je pač nedvomno in s tem bi se 
bili tudi klerikalci lahko zadovoljili. S tem, 

> da hočejo izključiti vsako drugo zastopstvo,

provocirati tudi sum glede njih odkritosrčnosti 
v obziru splošne in enake volilne pravice, ka- 
ere namen vendar ni brutalno niajoriziranje 

m mnenje, da hočejo volilno reformo samo 
v interesu svoje stranke, se s tem močno 
utrjuje. Dejstva, da žive na Kranjskem tudi 
neklerikalni elementi, ne utaji niti Šušteršič 
in bilo bi lojalno, dati tem elementom pri-
ložnost, da dosežejo v volilnem boju zastop-
stvo. Ako je že res, da se ne bi bilo moglo 
nikakor dobiti proporcionalnega zistema, bi 
bil vendar surogat priporočljiv. Morda se 
ohladi tudi Šušteršičeva strast še toliko, da 
izpozna to resnico. In če se da to napako 
popraviti, seveda ne da bi se delalo s tem 
nevarnih težav reformi sploh, bi bil tak kom-
promis zelo priporočljiv. Ako so klerikalci 
res prijatelji volilne reforme, naj bi pomislili, 
da je naloga pravih zagovornikov volilne pre- 
osnove, izgladiti pot, odstraniti nasprotstva 
in pridobiti ji pristašev. In če bi se liberalce 
pridobilo za reformo, bi bilo to tudi toliko 
vredno, kakor eden ali dva kranjska man-
data.

Politični odsevi.
Madjarski «neodvišnjaki» se razkrinku- 

jejo čimdalje bolj. Ce so dejstva sposobna, 
da se sodi po njih, tedaj se mora pač izgu-
biti vsako vero v buržoazijski takozvani «ra-
dikalizem». Madjarski koaliranci so bili pač 
vzor tega radikalizma; površno sodeči svet 
jih je. smatral za junake prve vrste in tudi 
tisti, ki se ne strinjajo z njih cilji, so obču-
dovali njih radikalni nastop. In res so do-
segli uspeh. Košut, P o 1 o n y i , A p - 
p o n y i i. t. d. so «doprinesli žrtev», da so 
vsprejeli ministrske portfelje. Ko so se vrnili 
z Dunaja, so jih na Ogrskem slovesno spre-
jemali, iluminirali so hiše in prirejali so jim 
bakljade. A komaj da so par mesi cev pri 
vladnem koritu, pa že pokazujejo, da obču-
dovani junaki niso bili nič druzega, nego su-
rovi berači. Posebno cinično se vede justični 
minister P o 1 o n y i , pod eegar vlado sla-
vijo konfiskacije in preventivna cenzura prave 
orgije. Seveda se ne konfiscira nacionali-
stičnih časopisov. V tistih se lahko grdi krono, 
lahko se pravi, da je treba zastopnike nema- 
djarskih narodnosti poobešati; to ne zbode 
nobenega državnega pravdnika v oči. Ne-
usmiljeno pa se pleni nemadjarske in posebno 
socialistične časopise. Gospod Polonyi pa je 
je tako nesramen, da še zagovarja to y par-
lamentu, tisti Pclonyi, ki je bil seveda pod 
Fejervaryjevo vlado strasten zagovornik tis-
kovne svobode, tisti Polonyi, ki je bil sam 
še v preiskavi zaradi žaljenja veličanstva, ko 
je dobil imenovanje za justičnega ministra!

Razmere na Ogrskem pod novo koali-
cijsko vlado ilustrira najbolje dejstvo, da se 
mora rabiti v boju proti vladni brutalnosti 
že ruska sredstva. V državnem zaporu, ka-
mor pridejo samo politični kaznjenci, so ne-
kateri socialistični obsojenci začeli takozvani 
«lačni štrajk», to se pravi, ako se ne ugodi 
njih zahtevam, ne sprejmejo nobene hrane. 
Ravno tako, kakor v glasovili Romanovkil 
V državnem zaporu so bili doslej politični 
zločinci samo zaprti, sicer pa so imeli’ toliko 
svobode, kolikor se je da sploh misliti v za-
poru. Sprejemali so lahko obiske, smeli so se 
razgovarjati, pisati in sprejemati pisma i. t. d. 
Naenkrat pa je ravnatelj zaporov Gedeon 
prepovedal to socialističnim in nc-madjarskim 
obsojencem, rekoč: «Tem socialistom in na-
cionalistom že pokažem 1» Taka je svoboda 
teh radikalcev v praksi 1

Srbski vladi se ne godi dobro. Carin-
ski konflikt z Avstrijo, ki ga hočejo žurna- 
listični agentje radikalcev prikazati kot dokaz 
vladne zavednosti in doslednosti, presoja 
prebivalstvo v državi menda vendar ne-
kako drugače. Narodnjaški poslanci so podali 
v tej zadevi ostro interpelacijo in baje je dal 
tudi kralj Peter Pašičevemu kabinetu nalog, 
naj kmalu konča to krizo. Nastopanje Golu- 
chowskega na Balkanu pač ne zbuja naših

simpatij, ali slavospevi srbskim radikalcem so 
tudi kaj nevtemeljeni in menda doživi ta 
vlada še polom, ki ubije dodobrega staro 
radikalno stranko. — Srbski socialni demo- 
kratje so se pripravili na odločen boj za 
splošno in enako volilno pravico. Vladi to 
ne bode ljubo, ali potlačila menda ne bode 
tega boja. Tudi to dokazuje, kako izmišljeno 
je tisto bahanje z demokratičnimi instituci-
jami Srbije.

V srbski skupščini je hotela stara ra-
dikalna večina anulirati nekoliko samostalnih 
mandatov, očividno z namenom, da utrdi 
svojo večino. Vsled tega je začela opozicija z 
obstrukcijo, ki je imela ta uspeh, da je ve-
čina obljubila, priznati vse mandate. S tem 
je obstrukcija končana.

Srbski socialni demokratje so priredili 
v nedeljo veliko demonstracijo v Belemgradu 
za splošno in enako volilno pravico. Na pod-
lagi sedaj veljavnega volilnega reda je, kakor 
znano, v skupščini en socialno-demokratični 
poslanec in sicer sodrug L a p č e v i č.

Na Ruskem je vse nejasno. Car se še 
vedno ne more odločiti ne na levo, ne na 
desno. Situacija je ta: Danes: Ministrstvo 
bode odpuščeno, sestavljen bode parlamenta- 
rični kabinet; jutii zjutraj: Ministrstvo ostane, 
o parlarnentariziranju ni govora; jutri zvečer: 
Goremykin demisionira, na vlado bodo po-
klicani kadeti; pojutrišnjem: Goremykinovo 
stališče je neomajno, car noče slišati ničesar 
o kadetih . . . i. t. d. V tem pa se širi re-
volucionarno gibanje na vse strani. Posebno 
vesti o vojaških puntih se množe; kazaki 
prirejajo shode, zahtevajo gospodarsko zbolj-
šanje in se izrekajo za konstitucionelne pra-
vice i. t. d.! Kazaki! In atentati se množe. 
Poročila o ruskih bombah in revolverjih se 
čita že tako ravnodušno, kakor vremenska 
naznanila. Ali- zadnjič je bil ubit v Peterhofu, 
v carjevi rezidenci, general Koz-
lov; atentator je mislil, da je zadel T r e- 
p o v a. Vlada je morala odpovedati obisk 
angleškega brodovja, ker se je bala, da bi 
se pri tej priložnosti spuntali mornarji v Kron- 
štatu! Kje so še optimisti?

Rusija.
Konec je torej iluzij. Rusiji je usojena 

revolucija in druga pot je ne privede k cilju. 
Sleparija s konstitucionalno - absolutnim car-
stvom je razkrita, epizoda gosudarstvene dume 
je doigrana in v popolno uživanje svojih kr-
vavih pravic prihaja zopet zadnje sredstvo 
tiraniziranih narodov: Revolucija. Nepotrebno 
je danes, dokazovati, da je imel car dosti 
priložnosti za rešitev in da ni porabil nobene. 
Vse, kar naštevajo njegovi brezpogojni častilci, 
katere je treba iskati večinoma izven Rusije, 
ne velja nič. Vsi njegovi ukazi, vse konstitu- 
cionalne obljube, vse ljudstvu prijazne mani-
festacije niso bile nič druzega kakor manevri 
političnega sleparstva, ki hoče z ustavnimi 
oblikami ogoljufati ljudstvo, da ohrani abso-
lutistično stvar. Nikoli ni imel Nikolaj II. 
resnega namena, modernizirati rusko državo, 
osvoboditi ruski narod, rešiti ga izkoriščevalne 
birokracije, nadomestiti samovoljo s pravico, 
razdeliti politično moč med seboj in med na-
rodom. Njegova edina misel je bila vedno 
ohranitev svoje samovlade in kadarkoli je dal 
narodu košček kakšne pravice, ga je vodilo 
upanje, da je narod ne bode mogel porabiti.

Nikolaj II. ni prvi kratkovidnež, ki stoji 
namestu, kjer bi bilo treba naj višje modrosti 
in najobsežnejšega znanja in razumevanja. 
Ali v našem času ni na nobenem zgodovin-
sko odgovornem mestu takega slabotneža, 
kakor je zadnji Holstein Gottorp Romanov. 
In ob njegovem zadnjem dejanju se morajo 
razpršiti vse hinavske anekdote o njegovem 
dobrem srcu, blagi duši, miroljubnosti, lju-
bezni do naroda i. t. d., kajti njemu je vse-
eno, če se izpremeni cela Rusija v morje 
krvi', da bi le on ohranil svoje topo samo- 
držtvo.

Nikolaj II. je razpustil dumo. Osupniti 
ta korak res ni mogel nikogar. Tisti, ki se



delajo presenečene, demonstrirajo samo ne- 
odpustno kratkovidnost. Od prvih življenskih 
pojavov dume je bil njen razpust verjeten; 
mnogi poslanci so jasno povedali, da se v 
tem oziru nič ne motijo. Ta nevarnost je 
bila od tistega časa, ko se je pokazalo, da 
vladni pritisk pri volitvah ni pomagal in da 
je večina opozicionalna. In priznati se mora 
dumi, daje ostala značajna kljub nevarnosti. 
Ko se je izrekla za tako radikalne reforme, 
kakor razdelitev zemlje, odpravo smrtne kazni, 
za amnestijo, ko je izdelala svojo možato 
adreso, ko je zahtevala od vlade demisijo, je 
vedela, da je lahko odgovor na vsak tak ko-
rak njen razpust. In vendar je šla svojo pot 
brez strahu in brez oportunističnega popuš-
čanja.

Storila jo seveda samo to, kar je mogla. 
Delokrog, ki si ga je namenila carjeva vlada, 
je bil tako omejen, da bi se duma norčevala 
sama iz sebe in iz naroda, ki jo je volil, ako 
bi se bila izogibala drugemu delu. Vlada ji 
ni predlagala zakonskih načrtov, ki bi bili 
potrebni za Rusijo in če bi bila duma čakala 
na to, bi bila morala poginiti ob svoji brez- 
pomembnosti. Zato se je sama polotila na-
loge, katere ji ni dal Nikolaj, pač pa položaj 
naroda in duh časa. V. zakonodajnem oziru 
ni mogla storiti nič pozitivnega, kajti njeni 
sklepi so ostali njeni sklepi; vlada in car sta 
jih bagatelizirala. Ali s tem, da je vzela duma 
v razpravo vsa važna vprašanja sedanje Ru-
sije, je izvršila velikansko delo in mora se 
reči stvarno delo. Akoravno so imele njene 
razprave samo akademično vrednost, je izšla 
vendar iz njih agitacija po celi deželi s tako 
velikanskim uspehom, da letošnja ljudska 
Rusija ni več podobna lanski. In to je tudi 
glavni razlog, da je razpuščena. Ako ne bi 
bili govori njenih članov in njeni sklepi tako 
mogočno delovali med narodom, si ne bi 
bili mogli vlastodržci želeti prijetnejšega po-
ložaja. Fikcija ustavnosti bi bila ohranjena, 
dumo bi bili pustili zborovati, njeno delo pa 
bi bili ignorirali in vladali bi bili dalje, kakor 
se jim je poljubilo. Ustrašili pa so se njene 
propagande, njenega upliva na narod, na 
vojsko, celo na Kazake. Ker niso hoteli res-
nično priznati načela ustavnosti, je bil raz-
pust neizogiben.

Pravijo, da je zadnji atentat na generala 
Kozlova pripravil carja do njegovega brezob-
zirnega sklepa. Mogoče, da je atentat, ki je 
bil namenjen Trepovu, pospešil razpust. Te-
daj pa je razlika samo v času, nikakor pa 
ne v stvari, kajti ko je general Kozlov v Pe- 
terliofu padel, je bilo že gotovo, da bode 
duma razpuščena. Takrat ni mogel biti nihče 
več presenesen.

Zadnji čas je javljal brzojav dan na dan, 
da prihajajo ponoči neprenehoma velikanske 
množice vojaštva, najbolj zanesljivega vo-
jaštva, v Peterburg. Čemu bi bila potrebna 
ta koncentracija, ko se v Peterburgu ni bilo 
bati nobenih resnih nemirov, ako se ne zgodi 
kaj posebnega? Za poseben slučaj seveda se 
je slišalo o raznih pripravah delavstva in re-
volucionarjev. Ta slučaj pa je hotel Nikolaj 
in v nedeljo je razpustil dumo, češ, da je 
prekoračila svoj delokrog.

Da so si bili absolutisti popolnoma za-
vedni posledic, kijih provzroči ta korak, je 
jasno. Blagi gosudar izdaje manifest, pa po-
ziva narod, naj ostane miren. Torej ne, da 
se mora narod vznemirjati zaradi razpusta 
dume. Da ga potolaži, da bode sklicana nova 
duma — dne 7. marca 1907! In ljudstvo 
naj bi ne izpregledalo te hinavske sleparije! 
Obenem se razglaša obsedno stanje na vseh 
koncih in krajih, zatrč se celo vrsto časopi-
sov, zapre se vse znane voditelje socialističnih 

strank in nastavlja se topove in strojne puške 
po ulicah! Naj teče kri v potokih — kaj je 
to mar «mirovnemu» carju?

Ko je predsednik dume, profesor Mu- 
romcev izvedel za razpust, je povedal poslan-
cem, ki so bili v hiši, kaj se je 'Zgodilo, ter 
je dejal: « T o j e z a č e t e k k o n c a. » 
S temi besedami je nedvomno povedal res-
nico. Vsi agrarni načrti vlade, odstop mini-
strskega predsednika Goremykina in lepe ob-
ljube ne bodo izbrisale prepričanja širokih 
slojev, da je resničen preobrat nemogoč brez 
revolucije, najbrže revolucije, ki se ne ustavi 
več, ako skliče strahopetni car novo dumo, 
temveč ki bode menda šele tedaj končana, 
kadar se ruski narod popolnoma reši carja.

Da se ponovi revolucija, je tako gotovo, 
da sploh ne more biti drugače. Kako^ se 
bode razvijala, to je seveda še neznano. Re-
volucije se ne izvršujejo po fantazijah šmokov 
in vse, kar se doslej poroča, je morda de-
loma resnično, morda pa večinoma izmišljeno. 
Sedaj bode treba sprejemati vse vesti iz Ru-
sije in o Rusiji s podvojeno previdnostjo. Že 
si nasprotujejo poročila. Po eni brzojavni 
žici se naznanja, da je mir popolnoma ne-
skaljen. po drugi, da je začel generalni štrajk 
železničarjev, po tretji, da so bili med poli-
cijo in vojaštvom ter med delavstvom krvavi 
spopadi. Iz Peterburga je odšlo 185 poslan-
cev v Viborg, da sklepajo o daljnih korakih. 
Oficielno poročilo pravi, da so «kadeti» iz-
rekli, da niso več zastopniki naroda, drug 
telegram zatrjuje, da so glasovali solidarno z 
delavskimi skupinami za manifest, ki'obsoja 
razpust dume in poziva narod, naj ne da 
carju niti kopejke za davek, niti enega moža 
za vojsko.

Zelo resna so vsekakor poročila o po-
množenih atentatih in o vojaških uporih. Na 
železnicah so v pondeljek še izdajali vozne 
listke, a potnikom se je že naznanili, da želez-
nice ne prevzamejo nobene odgovornosti, da 
bi dosegli cilj potovanja.

Ministrsko predsedništvo je prevzel do-
sedanji minister za notranje zadeve Sto-
lypin. To je brezpomembno. Tako mo-
gočnega človeka ni na Ruskem, da bi mogel 
še preprečiti, kar je neizogibno. In čudeži, 
ki bi zabranili v tem položaju revolucijo, se 
ne gode več. Ruski narod bode dosegel svo-
bodo, naj je tudi Nikolaj II. na poti. Ali 
nova ruska revolucija ni važna samo Rusijo, 
temveč za celi svet.

Volilna reforma po deželah in 
narodih.

Po zadnjih sklepih odstka za volilno 
.reformo bode štela bodoča zbornica 5IG 
poslancev, torej za 91 več kakor sedanja, 
ki jih šteje 425. Gautscbev načrt je pred-
lagal 455, Hohenlohev 495 mandatov.

Po deželah so mandati razdeljeni:
Doslej Poslej

Češko 110 130
Moravsko 43 49
Slezija 12 15
Galicija 78 106
Bukovina 11 14
Nižje Avstrijsko 46 64
Gornje Avstrijsko 20 22
Solnograško 6 7
Štajersko 27 30
Koroško 10 10
Kranjsko 11 12Tirolsko 21 25
Predarlberško 4 4
Istra 5 G
Goriško 5 ft
Trst 5 F»
Dalmacija 11 11

Po narodih so razdeljeni:
PotlejDoslej

Nemci 205 233
Cehi 87 108
Poljaki 72 81
Rusini 1U 33
Slovenci 15 24
Hrvatje in Srbi 13 13
Italijani 18 19
Romuni :>

Shodi.
Zagorje ob Savi. Dne 8. L m. po-

poldan ob 2. uri je bil tukaj izvanredno 
dobro obiskan rudarski shod. Obsežna dvo-
rana g. Mihelčiča je bila popolnoma polna. 
Sodr. E. Kristan je poročal o sedanjem 
stanju volilne reforme. Pojasni! je dogodke 
izza zadnjega shoda ter je omenil, da se je 
položaj nekoliko zboljšal, ker je zavzela 
vlada odločnejše stališče in ker so vsaj na-
videzno tudi nekatere velike stranke, zlasti 
Poljaki, izpoznali, da je nesmiselno, upirati 
se volilni reformi. Toda sovražniki še vedno 
ne mirujejo in čeravno se je nekoliko po-
vzdignilo upanje, da bode parlament rešil 
stvar, vendar še nismo tako daleč, da bi 
delavci odložili orožje. Govornik je omenil 
tudi boj za slovenske mandate ter je dejal, 
da se pač tudi s socialno demokratičnega 
s!ališča lahko obžaluje, da niso dobili Slo-
venci na Koroškem in Štajerskem več man-
datov, da se pa zaradi tega ne sme sprav-
ljati v nevarnost cele volilne reforme, ki ne 
pomeni le nekoliko pridobitev tudi za Slo-
vence, temveč kar je veliko več vredno, na-
čelno izpremembo volilnega zistema in usta-
novitev take podlage, na kateri bode mo-
goče izpopolniti načelo spiošnosti in enakosti,

Zagorskim rudarjem se ne more očitati, 
da bi bili preveliki zanesenjaki. Njih značaj 
je zelo prevdaren in dejstva dokazujejo, da 
jih nihče ne~ spravi v boj, ako ga nočejo 
sami. A na nedeljskem shodu je bilo tako 
razpoloženje, da bi bili Zagorčani rajši takoj 
začeli skrajni boj za volilno reformo, kakor 
da bi čakali. To so znamenja, o katerih naj 
bi sovražniki volilne reforme resno raz-
mišljali.

Socialni pregled.
Tapetnike se svari pred potovanjem na 

Dunaj, ker bo letos tam skoraj gotovo izbruh-
nila stavka tapetniških pomočnikov.

Društvene vesti.
«Kranjska skupina» lesnih delavcev v 

Ljubljani bode imela v soboto, dne 4. avgu-
sta 1906 ob 1/27. ure zvečer v salonu go-
stilne, pri «Levu» svoj polletni občni zbor. 
Mizarji in delavci sorodnih strok naj skrbe 
za polnoštevilen obisk.

Iz stranke.
Nemška socialno-demokratična stranka 

ustanovi v Berlinu stalno delavsko visoko 
šolo, kjer bodo nameščeni posebni učitelji. 
Sprejemalo se bode sposobne delavce na 
predlog organizacij, katerim pripadajo. Stroške 
bodo pokrivale organizacije, pouk za sluša-
telje bode brezplačen, za bivanje v Berlinu 
bodo dobivali subvencijo. — Delavsko gleda-
liško društvo «Freie Bühne» namerava zidati 
lastno, ali pa kupiti kakšno že obstoječe gle-
dališče v Berlinu. «Slovenec» torej lahko 
zopet konštatira «nazadovanje» nemške soci-
alne demokracije.

Domaiča« tvrdka« ® Odlikovana v ParfzTleta 1904 
0 v Londonu in Luttichu leta 1905

Pivovarna G. Auerjevih dedičev
V Ljubljani5 Wolfove ulice št. 12.

® Ustanovljeno leta_1854.

priporoča 
svoje izvrstno 
marčno pivo.



rokami, zdaj z robcem, zdaj za naskok, pa 
zopet za retirado in s temi včasi prav ko- 
medijaskimi signali je storil vse, kar je bilo 
v njegovi moči, da bi skalil mir. Nerazum-
ljivo je. da je predsedništvo trpelo tako po- 
sezanje v svojo oblast . . .

Shod je otvoril dr. Tavčar. Dejal je, 
da je naredil zadnji socialno-demokratični 
shod nanj najboljši vtisk; liberalci da hočejo 
v rednem zborovanju posnemati socialne de-
mokrate. Potem je rekel, da ni umetnost, 
razbiti shod; par kričačev zadostuje za to. 
Predlagal je drja. Trillerja za pred-
sednika. Socialisti so predlagali K ocmurja 
in tudi klerikalci so imeli svoj predlog. Po-
novila pa se je zopet napaka, da je dr. 
Tavčar takoj izročil predsedništvo drju. 
Trillerju, dasiravno je evidentno gla-
sovala zanj manjšina. Daje nastal vsled tega 
hrup, je naravno. Predsedništvo ga ni raz-
umelo, ali pa se je vsaj delalo tako. Dr. T a v- 
č a r je začel govoriti. Dirindaj je trajal dolgo; 
govornika je razumelo ravno par ljudi okrog 
njega. Večina sploh ni vedela, ali kdo govori 
ali ne, pa je hrupno zahtevala, naj se redno 
izvrši volitev predsedništva. Dr. Tavčar 
je govoril dalje, množica je klicala dalje. Ne-
koliko liberalcev je začelo nagovarjati sodr. 
Kristana, naj skuša pomiriti razburjene 
duhove. Ponovnemu vabilu se je Kristan 
odzval. Protestiral je proti temu, da bi se 
drugi dan iz uspeha nepravilne volitve izva-
jalo nevtemeljene konsekvence, pozval pa je 
pristaše, naj napuste svojo opravičeno zah-
tevo v interesu mirnega zborovanja, kajti 
.socialni demokrati žele, da se izvrši ta shod, 
na katerega niso prišli ne liberalcem, ne kle-
rikalcem na ljubo, temveč zato, da delujejo 
s svojimi argumenti. Nastal je mir, a ni 
dolgo potrajal. Hrup se je ponovil, razni 
okrsaji so se pojavljali zdaj tu, zdaj tam. 
Razven morda desetih ljudi ni nihče slišal 
govornika. Tudi ni nihče prav razumel, kaj 
pomenijo posamezni izbruhi. Enkrat se je 
slišalo, da je nekaj z Gostinčarjem. 
Najprej so ga hoteli vreči iz dvorane. Na-
stala je rabuka. Potem so ga precej brutalno 
potisnili do odra, tam so ga zopet brutalno 
sprejeli in so ga posadili na stol nekako 
kakor jetnika. Zahteval je baje besedo, da 
poda tudi on izjavo. Da mu je niso dali, ni 
bilo pametno. Morda bi bil pomiril klerikalce. 
Najbrže ne, ali liberalci bi si bili s tem olaj-
šali odgovornost. Tako pa se je hrup na-
daljeval. Enkrat planejo Predovičevi hlapci 
kakor besni z dvignjenimi pestmi z odra med 
množico. Nemir naraste. Nekje hočejo vreči 
Moškerca ven. Tako se je kraval razvijal, je 
naraščal in končno je odposlanec oblasti raz-
pustil shod. Preden se je dvorana izpraznila, 
je preteklo še dosti časa. Slišati je bilo raz-
novrstne klice. Lokalni prepiri z ruvanjem 
in suvanjem so bili po celi dvorani. Ko je 
Gostinčar zapustil oder, so planili po njem 
nekateri liberalci in so ga neusmiljeno tepli. 
Surovosti je bilo toliko, da se je človeku 
gabilo.

Pred «Mestnim domom» so stale mno-
žice. Raznašalo se je najraznovrstnejše govo- 
vorice. Socialni demokratje so že prej skle-
nili, da varujejo na vsak način in v vsakem 
slučaju popolno samostojnost. Zato jih je 
sodrug Kristan pred «Mestnim domom» 
pozval, naj odidejo mirno domov. Takoj se 
je pojavil Š t e f e in je pozval klerikalce, naj 
store ravno tako; videti sicer ni bilo, da bi 
mu bil prišel ta poziv od srca. Ali efekt je 
bil ta, da so se množice res razšle.

Liberalci §o storili torej dovolj napak. 
Klerikalci pa nimajo nobenega povoda, da bi 
bili ponosni na svoj «uspeh». Dosegli so to-
liko, da dr. Tavčar lahko pravi: Kdor 
noče poslušati nasprotnika, se ga boji.

S stališča politične izobrazbe slovenskega 
naroda je tako razbijanje shodov vredno naj- 
drožje obsodbe. Lahko se očita liberalcem, 
ua ves čas, odkar je državna volilna reforma 
na dnevnem redu, niso sklicali shoda; to je 
nna tudi politična malomarnost in maščevala 
-e je nad njimi. Ko pa končno vendar skli-

soreietMn je b-la nalo"a Poučne resnobe, 
sprejeti turnir m postaviti argumente nroti 
in^bi1 ebi ?in' -srk0 b‘ 3e-ibil izvršU ta ®hod 

b -pnš l zast°p,nkl vseh strank do 
besede, bi bila to velikanska pridobitev. 
Kakšna modrost je to, uničiti si priložnost, 
ko se more razviti svoje nazore pred na-
sprotniki, svojim pristašem pa vzeti priložnost, 
da bi slišali avtentične nazore nasprotnika? 
b takim postopanjem se more vzgajati stran-
karske ovce, ki slepo slede voditeljem _
morda dolgo, ki pa vendar niti za lastno 
stranko niso zanesljivi; kajti kdor se ne po-
uči pravočasno, poslušali raznovrstna mnenja, 
pa si sam izbrati nazore, se nikoli ne more 
tako učvrstiti v prepričanju, da ga ne bi en-
krat nepričakovan veter odnesel kdove kam. 
Da so klerikalci nameravali razbiti 
shod, je skoraj nedvomno. Saj so pripeljali 
ljudi, ki jim je deveta briga to, kar se ima 
povedati. Z razvnemanjem strasti se ne vzgaja 
ljudstva. Taki taktiki je treba z vso odloč-
nostjo stopiti na pot.

Socialni demokratje bodo storili, kar le 
morejo, da se to izpremeni. To je v našem 
interesu, ker potrebujemo zavednih ljudi; pa 
tudi v interesu celega naroda je. Za vsako' 
stranko, ki noče eksistirati samo po imenu, 
mora veljati, da ji je ljubše deset zavednih 
pristašev, kakor pa stotisoč nemislečih ljudi, 
ki drve zanjo čez drn in strn, ki pa se bodo 
morda jutri kdove zakaj zakadili ravno tako 
za drugim. In komur je kaj ležeče na res-
nični izobrazbi naroda, nas bode podpiral 
v tem.

Dopisi.
Trst. (Teden shodov in de-

monstracij.) Imeli smo teden burnega 
življenja. Že v pondeljek se je raznel po 
Trstu glas, da se dela v državnozborskem od-
seku za volilno reformo nekaj tajnega. Da 
bi bili pripravljeni za vse slučaje, so takoj 
naznanile razne organizacije celo vrsto sho-
dov za splošno volilno pravico. Poznejši do-
godki pa so provzročili, da se dober del teh 
partikularnih shodov ni izvršil, odnosno da 
so bili nekateri suspendirani. V torek je 
delavstvo čitalo vesti o drznem nastopu po-
slanca B a r t o 1 i j a ; to je bilo povod, da 
je zvečer kar prihrumelo z vseh strani v 
«Delavski dom», pripravljeno da poseže tudi 
po najskrajnejših sredstvih, če bi bila volilna 
reforma v nevarnosti. Zahtevalo je pojašnjenja 
in zato se je takoj priredilo dva shoda. V 
prvem nadstropju so se zbrali slovenski de-
lavci in je govoril sodrug Kopač, v dru-
gem nadstropju sta poročala italijanskim de-
lavcem sodruga Chiussi in Pittoni. 
Shoda sta bila kmalu končana. Delavstvo 
se je spustilo na ulico, kjer se je združilo z 
ljudskimi množicami, ki niso našle prostora 
v «Delavskem domu», ter je na obhodu 
glasno demonstriralo s prepevanjem delavskih 
pesmi, s klici proti B a r t o 1 i j u in drugim 
sovražnikom volilne reforme ter z aklamira-
njeni splošne volilne pravice, sicer pa se je 
vedlo povsem pasivno in mirno. Na Velikem 
trgu in na Trgu stare mitnice so govorili 
sodrugi Pittoni,“ Chiussi in Ko-
pač, potem pa se je delavstvo mirno razšlo. 
Ta demonstracija se je zdela italijanskim po-
slancem in italijanskim meščanskim časopisom 
nezadostno znamenje delavskega navdušenja 
za splošno in enako volilno pravico in po-
slanec Bartoli je nadaljeval drugi dan 
komedijo, češ, da dela za svoj narod. Taka 
žaljiva predrznost je razkačila delavce do 
skrajnosti in zvečer so prišli še v večjem 
številu v «Delavski dom», pričakujoči in zah-
tevajoči, naj se proklamira splošno stavko. 
Reklo se jim je, naj počakajo do desete ure, 
oba politična odbora — slovenski in itali-
janski — pa sta se sešla na skupno sejo, da 
se posvetujeta o situaciji in da skleneta, kar 
je potrebno. Ljudstvo se je grupiralo na 
ulico; razburjenost pa je bila veliko večja,

kakor zvečer pred tem. Delavstvo je pelo, kli-
calo, prel stanovanji sovražnikov volilne re-
forme je žvižgalo, razbilo pa jim je tudi šipe. 
Potem je množica ustavila deset vozov elek-
trične cestne železnice, pobila je tudi tam 
šipe, pogasnila luči in prisilila vozove, da so 
se vrnili v remizi. Pri admin straciji «Piccola» 
je razbila veliko okno, v raznih kavarnah in 
drugih lokalih je nastala prava godba od 
žvenketa pobitega stekla. Nekateri so metali 
z oken in s streh razne predmete na demon-
strante, vsled čegar so bili nekateri naši so-
drugi ranjeni. Iz stanovanja veteranskega 
župana Sandrinellija so jih polivali z vodo. 
Vsled takih provokacij je bila razburjenost 
še povečana.

Ob 10. zvečer se je delavstvo vrnilo pred 
«Delavskim domom». Naznanilo se mu je, da 
sta odbora na skupni seji sklenila, počakati 
še do drugega d-ie in potem, kakor nanese 
do tedaj situacija, napovedati boj ali pa mir. 
Kri je bila vroča in delavstvo je šlo zopet 
demonstrirat. Tekom teh demonstracij se je 
raznesel glas, da je bil aretiran sodrug P i t- 
toni, ko je hotel braniti nekega mladega 
sodruga. Kljub ugovoru Pittonija so šli de-
lavci trumoma za njim pred redarstveni urad; 
več sto se jih je spravilo na stopnice pred 
cerkvijo sv. Antona novega in so prepevali 
marseljezo in druge revolucionarne pesmi. 
Pittoni je kmalu zapustil redarstveno postajo, 
demonstracije pa so se nadaljevale še do 
polnoči in bilo je tudi več konfliktov z re-
darji

Cesar pa tržaški sodrugi ne pomnijo, to 
je bila demonstracija v četrtek zvečer. De-
lavstvo se je zbralo pred «Delavskim domom» 
v takem številu, da je brl poln ne le ogromni 
trg pred bolnišnico, temveč tudi vse ulice, 
ki so spojene ž njim. Bilo je gotovo nad 10 
tisoč samih delavcev in prizor je bil tak, da 
ga ne pozabi, kdor ga je videl. Množica je 
za gotovo pričakovala, da se proklamira 
splošno stavko. Vojaštvo je bilo konsignirano. 
Ako bi bila politična odbora napovedala boj, 
je nemogoče uganiti, kaj bi se bilo izleglo, 
kajti ogorčenost ljudstva je bila nepopisna in 
<o so govorniki priporočali mir, ni hotela 
množica izprva niti slišati o tem. Stvar se 
je obrnila šele,, ko je sodrug Pittoni 
prečital brzojav sodruga drja. Adlerja, 
ki je naznanil, da je italijanska obstrukcija 
končana in se je srčno zahvalil tržaškemu 
delavstvu za njegov energični in uspešni na-
stop. Tedaj so zadoneli gromoviti «živio »- 
in «evviva»-klici, množice pa so se začele 
pomikati v dveh kolonah po ulicah. Bdo je 
naravnost pretresljivo, videli to ogromna 
množico, ki koraka domu izza skrajno vihar-
nih demonstracij mirno, brez klica, zaveda-
joča se svoje moči in svojih pravicah po uli-
cah, kjer se je nabralo še enkrat toliko ra-
dovednežev, ki se niso mogli dosti načuditi 
vzornemu nastopu delavstva. Sprevod je pre-
hodil Korzo, Veliki trg, Riva grumula, Novo 
ulico in se je vrnil zopet pred «Delavski 
dom», kjer je stalo ljudstvo v kar nevarni 
stiski. Sodrug Chiussi se je z ginjenimi 
besedami zahvaljeval. Gromovito ploskanje je 
sledilo njegovim besedam in se je ponovilo, 
ko je izpregovoril na splošno zahtevo še so-
drug P i t t o n i. Ko je koncem svojega go-
vora zaklical: «Živela internacionala», se je 
razlegal ta tisočeri klic kakor grom dalje in 
dalje. Prišel ni le iz grl, temveč iz srca; 
saj so tržaški delavci ravno te dni pokazali, 
da je zanje veliko močnejša vez solidarnost 
delavskega razreda, kakor šovinizem, s kate-
rim jih vabi buržoazija in kapitalizem.

Tukajšnjim italijanskim listom je vzel 
nastop socialne demokracije sapo. «Piccola» 
je imel za impozantno manifestacijo celih 5 
vrsti prostora, «Lndipendente» je molčal kakor 
nem in kuha jezo, ker so mu demonstrantke 
pobili v sredo tudi nekoliko šip. O drugih 
listih sploh ni vredno govoriti.



Umetnost in književnost
Cenjene čitatelje opozarjamo na današnji 

oglas knjigarne L. S c h w entnerv Ljub-
ljani.

Ivan C a n k a r : Nina. Cena broši-
rane knjige 2 K (po pošti 2 K 10 v.), eleg. 
vezana 2 K 50 vin. (po pošti 3 K 70 vin.). 
V zalogi L. Sch wentnerja v Ljubljani. 
Cankar si je priboril kljub strastnemu 
nasprotovanju zdaj s te, zdaj z one strani, 
vendar tako ugledno in utrjeno mesto v slo-
venski literaturi, da je vsaka njegova nova 
knjiga umetniški dogodek. Tudi «Nina-», ori-
ginalen spis čisto C.ankarskega duha, je tako 
zanimiva, da še kaj izpregovorimo o knjigi.

Janeza Trdine zbrani spisi. Izšla 
je v S c h w e n t n e r j e v i zalogi tretja 
knjiga zbranih spisov plodovitega, še vedno 
premalo vpoštevanega pisatelja, ki je tudi 
moral najprej umreti, da je vsaj deloma do-
segel zasluženo priznanje. Knjiga, obsega drugi 
del bajk in povesti o Gorjancih, in sicer: 
Sveti Feliks. — Sveti Feliks II. — Puščav- 
nik Feliks. — Gorska deklica. — Barabaš. 
— Zagovorniki. — Peter in Pavel. Cena 
broširane knjige 2 K, elegantno vezane 3 K 
20 vin., po pošti 20 vinarjev več.

nastopne knjige:
Cankar Ivan, Vinjete. Broš. K 3’60. eleg. 

vez: K 4’60.
Cankar Ivan, Jakob Ruda. Drama. Broš. 

K 1-20.
Cankar Ivan, Za narodov blagor. Komedija. 

Broš. 2 K, eleg. vez. 3 K.
Cankar Ivan, Knjiga za lahkomiselne ljudi.

Broš. K 2 50. eleg. v. K 3’50.
Cankar Ivan, Kralj na Betajnovi. Drama. 

Broš. K 2-—.
Cankar Ivan, Erotika. Broš. K 2'—, eleg. 

vez. K 3-20.
Cankar Ivan, Hiša Marije Pomočnice. Broš. 

. K 2’—, eleg. vez. K 3 50.
Cankar Ivan, Gospa Judit. Brcš. K 2-—. 

eleg. vez. K 3 20.
Cankar Ivan, Nina. Br. 2K, eleg. v. K3’50.

„Rdeči Prapor1“ dobiva
v Ljubljani v tohckarnsti: Bhž, Dunajska cesta; 
Franzot, drž. kolodvor, Spcd. Šiška; Kušer, Sv. Petra 
cesta; Piehler, Kongiesni tig št. 3 : Svetek, Glavni trg; 
Šešark, Šeleniuigove ulice; Velkivrb, Sv. Jakoba tig; 
Kleinstein, Jur<i<fv trg — Jesenice: Mesar Jakob 
štev. 101. — Trst: Iavrenčič, Piazza Caseima. —, 
Gorica: Knbelj Peter, Kapucinske ulicte štev. 1. — 
Reka : Ricardo C: mera, Corso 16.

priredi
v nedeljo, dne 29. julija t. L, ob 4. uri pop.

v gostilni g. Plankarja «pod gozdom» na Dolenjski cesti 
letošnjo vrtno veselico pod naslovom 

veliki ljudski prater 
Sodeluje popolna društvena godba ljubljanska.

Srečolov, šaljiva pošta, šaljiv bazar, kolotoč (ringelšpil) za otroke, 
gugalnice, ruska igra, Gašperčkovo gledišče in mnogo druge zabave.

Na posebno prirejenem prostornem plesišču ob robu gozda 
velik ples z lastno godbo.

Vstopnina 20 vin. za osebo, otroci do 12. leta vstopnine prosti.
Na veselisču je nositi vstopnice vidno!

Ker je organizacija še mlada in ker je dohodek veselice na-
menjen izobraževalnim namenom, vabi vse sodruge, delavce in 
prijatelje delavskega stanu k obilni vdeležbi

veselični odbor.

Svarilo!
Prosimo spoštovana gospodinja, H© zahtevajte pri 

trgovcu kar na kratko Zavitek ali Zabojček * Ciko-
rij etemveč določeno Znamko:

Franck
da imate zagotovilo za vedno j e d n a k o in n aj b o 1 j š o 
kakovost — Pazite pri tem na te varstvene znamke in, 
podpis, kajti naŠO zamotanje se v jednakih barvali,, 

papirju in z podobnim natisom ponareja.

Trst
lova zgradba — 70 elegantnih sob. — Lift. — Električna 

razsvetljava. — Kopelji. — Cene zmerne.

Kavarna in restavracija.
10—7 Počkaj & Kögl-

Zaloga in tovarna
pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Gene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.
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Kavarna

| „Cloior?e
se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz- 

jg. polago so vsi važni in slo- 
XI y.en.skj’. indijanski in nemški 

pitnina je izključena.

Kavarna fr

lidajatel) !n odgovora! urednik Josip Berdajs.

preje „Tedesco“

• vtusKi, naujansKi in nemški 
T), listi. Vse pijače poceni. Na- 
M pitnina je izključena. 
Slu—

Prva kooperativistično ure-
jena

UT gostilna fr
v ulici S. Giovanni v Trstu.

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», ji 
« Arbeiter-Zeitung» in «La-

vorato re».

fr- 

fr 

fr 

fr 

fr

fr
1

Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.



Glasilo jugoslov. soc» demokracije. Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2’<2 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2’98 K, za četrt leta 1’49 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 31. V Ljubljani, dne 3. avgusta 1906. Leto IX.
NASLOVA: Za dopise, rokop:se za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, ieklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo Bdečega Prapora?, Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8,1.

Na delo!
Volilno preosnovo je smatrati za gotovo 

stvar. Odkar je državnozborski odsek sprejel 
razdelitev mandatov med posamezne narode 
in dežele, je rešeno najbolj kočljivo vprašanje 
četudi ne v splošno zadovoljnost, vendar tako, 
da proti tej stvari ni pričakovati več resnega 
in nervoznega odpora. Da imajo sovražniki 
volilne reforme, ki so večinoma identični s 
sovražniki splošne in enake volilne pravice, 
še vedno svoje tajno upanje, je seveda ne-
dvomno; tako so se n. pr. sedaj oklenili 
«pluralnega sistema», s katerim mislijo delati 
zgago. Ali take intrige pomenijo sedaj jako 
malo. Resno misleči ljudje morajo računati 
z volilno reformo, kakršna je, kajti spletka- 
renje desperadov ne more in ne sme biti 
faktor v računih resnih političarjev. Kadar 
pa se ima gotovo dejstvo pred seboj, je treba 
po njem uravnati delo. Tarnanje nad krivi-
cami, ki jih vsebuje volilna reforma — ka-
terih tudi mi nismo nikoli prezirali — ni 
sedaj samo neplodno, temveč je naravnost 
škodljivo za bodočnost. Kdor izgublja sedaj 
čas z brezuspešnimi rekriminacijami. bode to 
bridko obžaloval takrat, ko nastopijo dogodki, 
za katere se ob samem negativnem kritizi-
ranju ni pripravil.

Da se bode pri prihodnjih državnozbor-
skih volitvah volilo po novern volilnem redu, 
to je v sedanjem momentu dejstvo, iz kate-
rega mora vsaka, za življenje sposobna stranka 
izvajati potrebne konsekvence. Kakšne so po-

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Začetkoma so se mu kmetje pač sme-
jali, pozneje pa sta šla dva z njim, zadnjič 
jih je bilo že trideset in ker je imel gori 
kaj lepo pridigo o ljubem Bogu in o lepem 
svetu, o ljubezni in o človeškem dostojan-
stvu, ni šel letos nihče več k Mariji Poma-
gaj, temveč mnogo se jih je že sedaj ve-
selilo, da se bodo zopet s svojim župnikom 
lahko udeležili gorskega romanja.

Župnik bi seveda rajši šel sam na hrib, 
veselilo ga je pa vendar, da so začeli kmetje 

manjkljivosti volilnega reda, kje dela temu 
ali onemu narodu, razredu, sloju i. t. d. kri-
vico. to je za trenotek samo akademično 
vprašanje, važno pa je, kaj je na podlagi 
novega reda storili.

Socialno-demckržtična stranka se je bo-
jevala za princip. Hotela je pred vsem volilni 
red, ki omogoči p o 1 i t i č n i b o j. To je 
z operatom državnozborskega odseka dose-
ženo in stranki je sedaj naloga, da se pri-
pravi za boj. Državnozborsko zasedanje se 
približuje koncu. Kdaj bode parlament za-
ključen, kdaj se izvrže nove volitve, pač še 
ni znano, vendar je gotovo, da čas ni več 
daleč. Da, tako kratek je čas, da je treba 
porabiti vsaki trenotek, ako hočemo izvršiti 
vse naloge, ki izvirajo iz nove situacije.

Za stranko so se izpremenile razmere 
predvsem v organizatoričnern oziru. Peta ku-
rija. ki je bila podlaga naše politične orga-
nizacije, odpada in na njeno mesto ■ pridejo 
novi volilni okraji. katerih je treba pre-
urediti organizacijo. To je velevažna naloga, 
ki daje našim zaupnikom mnogo velikega in 
malega dela, a treba se ga je polotiti takoj, 
da bode reorganizacija pravočasno izvršena. 
V tej smeri se ne sme zamuditi niti trenotka, 
kajti to samo po sebi važno delo je vendar 
samo priprava, kateri mora potem nemudoma 
slediti konkretno delo: Izpopolnitev organi-
zacije v detalju, priprava natančnega pregleda 
in agitacija.

Volilna reforma je pač za socialno de-
mokracijo na Slovenskem zelo neugodna. To 
pa ne sme nikogar odvrniti od potrebnega 
dela. Izgovor, da v tem ali onem okraju so-
cialni demokratje itak ne morejo zmagati, je 
popolnoma nedopusten, kajti z vztrajnim, 
energičnim delom se lahko izboljša vsako 
situacijo in noben položaj ni absolutno ob- 

tudi tam uvidevati lepoto sveta, kjer ni bilo 
ničesar več za samoljubje. In cela narava, 
nebotične gore in slap, temni gozd in šu-
meči gorski potok — vsi so bili kaplani 
župnika Hercoga, ki so mu pomagali mo-
liti; le naučiti je moral svoje kmete svetega 
jezika, s katerim govori priroda srcem. Do-
kler izsili kmet po davno podedovani na-
vadi zemlji le toliko, da se varuje lakote, 
dokler je suženj svoje grude, je njegov raz-
gled omejen, pa ne more svobodno dvi-
gati glave. Hercog pa je pokazal kmetom, 
da niso sužnji tal, temveč da je zemlja dobra 
mati, ki bogato hrani svoje otroke, ako pro-
sijo mater razumno in z dobro voljo. Zato 
nosijo kmetje že svobodneje glave in gle-
dajo s povsem drugimi očmi v svet; zato 
se jim je že zbudil smisel za lepoto v pri-
rodi, ker jih je naučil ljubezni in razuma 
za poljedelsko gospodarstvo. 

upati sicer pa morajo sodrugi tam, kjer prav 
nič ne upajo na zmago, vpoštevati, da ni 
dosega mandata edini cilj volilne borbe. Naj-
važnejši del je borba sama po sebi. V njej 
se jasne pojmi. Tu nastopajo nasprotniki, 
razvije se agitacija, vnemajo se bistvene de-
bate, ostre se polilični nazori, politična iz-
obrazba se povzdiguje in stranki, kateri je po-
litična treznost in zrelost glavni pogoj, je to 
samo v korist. Socialna demokracija ima na 
Slovenskem zlasti v klerikalizmu hudega in 
močnega nasprotnika, ki hode porabil vsa 
sredstva, da učvrsti svojo posest. Trdnjava 
takega sovražnika ne pade pri prvem naskoku; 
zato se pa ne sme odlašati naskokov, tudi če 
se dobro ve, da bodo prvi brez uspeha. Sicer 
pa je pridobitev vsakega posameznega glasu 
že uspeh.

Drevo, ki naj enkrat rodi sadove, je treba 
pravočasno zasaditi. In za slovensko socialno 
demokracijo je sedaj čas. Nasprotniki se že 
pripravljajo, pripraviti se moramo tudi mi. 
Bilo bi napačno, ako bi se sodrugi vdajali 
fantastičnim iluzijam, še slabše pa bi bilo, če 
bi se poglobili v top pesimizem. Težave so 
res velike, zato je treba energično poprijeti, 
ali položaj jugoslovanske socialne demokra-
tične stranke se je vendar hvala pridnemu, 
vsestranskemu delu vidno izboljšal in če vsi 
sodrugi še nekoliko pomnože svojo marljivost, 
tedaj prav lahko častno izidemo iz boja, ki 
nas čaka.

Marsikaj nam je zlasti tekom zadnjega 
leta pokazalo, da se socialna demokracija na 
Slovenskem lahko razvije. Kar pa je mogoče, 
to je dolžnost, izvršiti. In zato pozivamo so- 
druge na delo. Predvsem naj se obstoječe 
organizacije polotijo dela; poleg tega pa naj 
tudi vsak posamezni sodrug stori svojo dolž-
nost. Sedaj je čas, ko mora res vsak zavedni

Kadar pa ima človek odprte oči in ču-
teče srce ža lepote v prirodi, postane dober. 
Kdor ne pohodi nobene cvetke objestno, ne 
stopa niti svojemu bližnjemu na prste. Ko 
je privedel svoje kmete tako daleč, da so 
ljubili Boga kot ljubečega gospoda prirode, 
so nahajale tudi njegove pridige o tem Bogu 
v cerkvi rodovitna srca. Pot po tratah v na-
ravi vodi mnogo hitreje k Bogu, kakor pot 
po temnih globelih pekla. Pravi svetniki 
božji dosežejo mnogo večjo visokost na 
svobodnih hribih, kakor v mračnih samo-
stanskih celicah.

Take so bile župnikove misli, ko je 
zopet sedel gore na planinski trati pa gle-
dal v mirno dolino, dočim je doli v vasi 
strankarska strast pridigala sovraštvo. A se-
daj se je moral shod že bližati koncu. Zato 
se je spustil župnik počasi zopet navzdol. 
Ni dolgo korakal po cesti proti vasi, ko se 



sodrug postati agitator v svojem krogu. No-
ben izgovor sedaj ne sme veljati. Priložnosti 
za delo ima vsakdo. Samo lenuhi trdijo, da 
ne morejo storiti ničesar, za lenobo pa ni 
prostora v socialno-demokratični stranki. Tudi 
znana fraza, da se «pri nas» ne da ničesar 
narediti, je neresnična in nedopustna. Za res-
nico se povsod lahko dela in doseže uspehov; 
seveda je tu ali tam treba več truda, tega 
pa se ne sme ustrašiti socialni demokrat. Pe-
čeni golobi ne letajo po zraku; zato vendar 
ne bode nihče trdil, da ne kaže nič druzega, 
kakor lakote poginiti. Uspehi ne pridejo sami, 
zato je treba delati, da se jih doseže.

Na delo, socialisti! Podvojite svojo moč 
in svojo pridnost! Ako imate resno voljo, 
lahko dosežete krasen uspeh. Ne dovolite, da 
bi se lahko reklo, da se nasprotniki norču-
jejo iz vas, ker ste pasli lonobo in ker niste 
imeli dosti poguma.

Socialisti, na deloI

Boji v Ljubljani.
Shod, ki ga je sklical izvrševalni odbor 

jugoslovanske socialno-demokratične stranke 
v nedeljo na gostilniški vrt Hafnerjeve (Gos- 
sove) pivovarne, se je izvrstno obnesel. Ude-
ležba je bila za ljubljanske razmere zelo ve-
lika; na obsežnem vrtu že pol ure pred 
začetkom shoda ni bilo več dobiti sedeža, pri 
vhodu, na prostorih med mizami in ob kra-
jih pa je bilo vse natlačeno. Ako se ceni 
prav nizko, se lahko pravi, da se je udeležilo 
shoda več kakor 1500 ljudi.

Izvrševalni odbor jugoslovanske sccialno- 
demokratične stranke pač ni imel potrebe, 
sklicati ta shod v svojem interesu. Ali 
pobtične razmere v Ljubljani so postale tako 
nejasne in surove, da bi morala trpeti vsa 
javnost v političnem smislu velikansko škodo, 
ako bi se razvijale dalje v tisti smeri, ki so 
jo označili nekateri dogodki zadnjih časov. 
Izvrševalni odbor je sklical shod v interesu 
naroda sploh, ker je socialno-demokratični 
stranki vse na tem ležeče, da se na Sloven-
skem pač vname politični boj, toda civiliziran 
boj, v katerem se deluje z argumenti, ne pa 
s pustim krikom in s pestmi. Kdorkoli ima 
v politiki povedati kaj, mora imeti priložno-
sti, da izrazi svoje mnenje. Socialna demo-
kracija nima povoda, da bi se bala takega 
boja, ne sme pa se ga bati sploh nobena 
stranka, ki se hoče opirati na kaj druzega, 
kakor na surovo silo.

Shod je torej hotel predvsem dati pri-
ložnost gospodoma drju. Tavčarju in 
drju. Trillerju, da pojasnita svoje sta-
lišče glede volilne reforme, ker sta hotela to 
že dvakrat prej storiti, pa vsled znanih do-
godkov v «Mestnem domu» nista mogla. Tega 
seveda izvrševalni odbor ni nameraval ome-
njenima gospodoma na ljubo, — saj je naše 
antipodično stališče v vprašanju volilne re-
forme dosti znano — temveč zaradi tega, ker 
zahteva politična lojalnost, da se sliši tudi 

je že prikazal voz z društvenimi govorniki. 
Sedaj pa so sedeli štirje na njem. Četrti je 
bil mlinarski mojster Gros. Nihče izmed 
vseh ni pozdravil župnika, pa se tudi njemu 
ni zdelo potrebno, da bi prvi pozdravljal 
ljudi, ki so sedeli pri njegovi mizi. Vese-
lilo ga je, da ga niso pozdravili, ker mu je 
bilo to dokaz, da se jim ni posrečilo, raz-
dreti miru v njegovi župniji.

Bili so pa po pravici hudi na župnika. 
Ako je prišel cerkovnik še pravočasno na 
shod, bi bil prišel lahko tudi župnik. Ali 
župnik pač ni tako dober, pobožen katoličan, 
kakor cerkovnik. Zato je bila drugi dan ob 
tem času v škofovi črni knjigi cela litanija 
o gospojinskem župniku, ali ne sveta.

Dalje prih. 

nasprotno stran in pa tudi zato, ker hoče 
stranka porabiti vsa sredstva, da pride slo-
vensko politično življenje v kulturen tir.

Gospoda dr. T a v č a r in dr. T r i 1 - 
l e r pa nista bila edina povabljenca. Izvrše-
valni odbor je naznanil, da dobi na shodu 
vsakdo besedo in sicer zastopniki vseh strank 
pred zastopnikom socialne demokracije. 
Bila je torej izborna priložnost, da bi se bila 
pojasnila vsa stališča in ker take prilike še 
ni bilo v Ljubljani, je bila pravzaprav dolž-
nost vsake stranke, da jo porabi. Pokazalo 
pa se je, da pri slovenskih strankah ni ve-
liko nagnenja do takega stvarnega dela. Li-
beralna stranka ni bila oficielno zastopana; 
gospod dr. T a v č a r je naglašal, da razlaga 
le svoje osebno stališče in tako se danes 
sploh še ne vc, na kakšnem stališču stoji 
liberalna stranka. Klerikalci pa tudi niso de- 
signirali nobenega govornika, s čemur pri 
razsodnih ljudeh niso mnogo profilirali.

Stališče klerikalcev je sploh čudno. Po 
graških listih so naznanjali, da razbijejo tudi 
ta shod. V «Slovencu» pa so objavili nekako 
izjavo «krščanskih socialcev», katerih sploh 
ni, da jim je že vse jasno. Prvič ne veru-
jemo, da bi to bilo res. Drugič pa bi bilo 
to tem bolje. Naj bi bili prišli s svojo jas-
nostjo na shod. S svojim čudnim postopa-
njem pa so le utrdili sum. da se sami mar-
sičesa boje v vprašanju volilne reforme, da 
jim stvarne debate ne gredo v račun in da 
jih zanimajo samo taki shodi, na katerih pri-
čakujejo rabuk.

Shod je otvoril sodrug Vičič, ki je 
pozdravil navzoče in povedal namen. Potem 
je bil izvoljen brez ugovora za predsednika 
sodrug K o r d e 1 i č , za podpredsednika so-
drug Vičič, za zapisnikarja sodrug M e - 
nart. Pri tej priložnosti omenjamo, da je 
na shodih, ki jih sklicuje socialna demokra-
cija, od nekdaj navada, da voli večina pred- 
sedništvo. Ker veljajo na civiliziranih shodih 
v vsakem oziru parlamentarična načela, se 
posnema tudi v tem parlamentarični usus. 
Na liberalnih shodih v «Mestnem domu» se 
ni ravnalo tako; ker pa socialni demokratje 
niso hoteli zaradi tega razbijati shodov, se je 
poskušalo, sumničiti nas na nelojalen način. 
Ali socialni demokratje so hoteli v «Mestnem 
domu» slišati svoje nasprotnike in tega se 
ne doseže, ako se razbije shod. Vzeli so pa 
tudi v poštev, da zborovalni zakon ne do-
loča ničesar glede predsedništva in vo-
litev se temelji samo na navadi. Ako bi kdo 
sklical shod, pa bi ga vodil sam, ne da bi 
se sploh volilo kakšno predsedništvo, pa se 
mu tudi ne bi moglo očitati ničesar s stališča 
zakona. Ge torej socialisti, hoteči v abnor-
malnih razmerah omogočiti zborovanje, kon- 
cedirajo predsedništvo manjšini, je nedopustno, 
odvračati pozornost od lastne surovosti s tem, 
da se obrekuje socialiste. Ge bi bila pri nas 
splošna politična omika na višji stopnji, nego 
je in zlasti če bi bilo med političnimi na-
sprotniki dosti tolerance, pa bi nam bilo vse-
eno, ako se na shodih sploh ne bi volilo 
predsedništvo. Toliko mimogrede.

Sodrug K o r d e 1 i č je naznanil, da 
gospod dr. Triller m prišel, ker je mo-
ral odpotovati in je dal prvo besedo gosp, 
drju. Tavčarju.

Govornik je najprej omenil, da je prišel 
na shod zlasti zato, ker se mu je odsveto-
valo, češ, da bodo zopet rabuke. Smatra se 
na shodu kot gosta in zato noče predolgo 
izrabljati potrpežljivosti zborovalcev. Odkar 
je v zrelih letih, je njegov vodilni nazor, da 
je klerikalizem škodljiv slovenskemu narodu 
in s tega stališča presoja vse. Ko je prišla 
volilna reforma na dnevni red, se je vprašal, 
kakšne bodo njene posledice v tem oziru. 
Odsekov operat je po Šušteršičevem uplivu 
tak, da pride z njegovo pomočjo reakcija na 
površje. V narodnem oziru je Slovencem 
škodljiv, ker prikrajšuje obmejne Slovence, 
koroške naravnost davi. Volilno reformo, ki 
obsega vse kaj druzega, kakor splošno in 
enako volilno pravico, so izdelali Nemci — 
izključno v svojo korist. Narodno-napredni

stranki se polaga vrr okoli vratu in nemire 
se od njih zahtevati, da bi poljubovali to vrv 
Bilo bi bolje, ako bi se poskušali po etapah 
približati splošni in enaki volilni pravici. Po 
njegovom mnenju bi socialni demokratje sto-
rili bolje, ako bi zahtevali, da se odpravi ku-
rijo veleposestnikov, peto pa da se tako re-
formira, da bi imeli v njej samo tisti volilno 
pravico, ki ne volijo v nobenem drugem raz-
redu.

Sodrug K o r d e 1 i č je pozval eventu-
alne druge govornike, naj se oglasijo za be-
sedo. Ker se pa ni oglasil nihče, je dal be-
sedo sodrugu E. Kristanu. Taje omenil 
predvsem, da so vsi pomisleki gospoda drja. 
Tavčarja socialnim demokratom že znani. 
Nihče izmed nas ne vidi v volilni reformi 
ideal. Ali kljub vsem napakam jo akcepti-
ramo, ker je v sedanjih razmerah še najboljša, 
ki jo moremo dobiti. Obžalovati pa je,-da se 
ni oglasil noben klerikalec za besedi, kajti 
marsikaj bi potrebovalo pojasnila. Nikakor 
še ni dokazano, da bi bili slovenski poslanci 
res vse storili, kar se je dalo storiti. Čudno 
je n. pr., da se nikjer ne sliši, kaj so storili, 
ko je bil porušen slovensko-italijanski kom-
promis ter so dobili Italijani devetnajsti man-
dat. Mogoče je, da res ni bilo mogoče dobiti 
kompenzacije, ne da bi se bilo spravilo volilno 
reformo sploh v nevarnost; ali vsekakor bi 
bilo treba pojasniti to. Taki momenti poka- 
zujejo, da Šušteršičeva baharija ni preveč 
utemeljena. Itak nihče ne veruje, da bi se 
klerikalci, ki hočejo povsod le gospodariti, 
iz prepričanja potegovali za splošno volilno 
pravico. Pri nas jim je sedaj koristna, pa jo 
zato zagovarjajo. Ali socialna demokracija ne 
more vpraševati, zakaj podpira kdo njene 
zahteve. Strah pred klerikalizmom pa je tudi 
prevelik. Naša klerikalna stranka ni tako 
konsolidirana, kakor se dela: marsikatero ve-
liko disharmonijo prikriva samo z glasnim 
kričanjem. Polna ie že elementov, ki so vse 
kaj druzega, kakor klerikalni, pa se drže 
stranke le iz interesov. Ne bo se ji pa vzelo 
tal s tarnanjem nad volilno reformo, ki je 
pač že fait accompli, temveč z d e 1 o m. V 
pomanjkanju dela tiči največji greh liberalcev. 
Ne gre se zato, ali je potreben obstanek do-
sedanje narodno - napredne stranke, temveč 
vprašanje je, ali je med klerikalizmom in 
med socialno demokracijo kaj političnih ele-
mentov in če so organizirani, odnosno pri-
pravni za organizacijo, da bi se moglo v po-
litičnem življenju računati z njimi, kajti z 
dosedanjo liberalno stranko se ne more, ker 
sama v sebi ni edina in ker nima njena po-
litika nobene določene stalne smeri. Ako hoče 
napredno meščanstvo politično živeti, tedaj 
je bolj dalekovidno, da akceptira volilno re-
formo, pa da se mesto neplodne negacije 
pripravi na delo. Socialna demokracija pa 
ostane na svojem dovolj preciziranem sta-
lišču in bode, če bi bilo treba, branila reformo 
proti vsakemu napadu.

Ker se nihče več ni oglasil za besedo, 
je sodrug K o r d e 1 i č zaključil shod.

Jugoslovanska socialno - demokratična 
stranka je storila svojo dolžnost. Bilo je res 
že treba, da se spravi ljubljansko politično 
življenje v drug tir in če imajo druge stranke 
resno voljo, tedaj pridemo kljub največjim 
nasprotstvom lahko do politične civilizacije. 
Kdor hoče, bode vedel, kaj mu je storiti. 
Socialna demokracija se ne bode dala pori-
niti s te poti in ve, da deluje tako ne le v 
svojem lastnem interesu, temveč na korist 
celega naroda in njegovega resničnega na-
predka.

Socialni pregled.
Udom zavarovalnice za nezgode v Trstu 

so naznanja, da so delavski zastopniki v za-
varovalnici sodrugi J. Mervič, L. S p a- 
zal, P. P e n d e 11 a in L. Urbanc 
vsaki večer v »Delavskem domu», ulica Bo- 
schetto 5, II. nadstropje, in dajejo vsakemu, 
ki ima opravka z zavarovalnico, potrebna po-
jasnila. _________
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Politični odsevi.
Na Hrvatskem so se pomaknile reči 1 

zadnji čas vendar nekoliko naprej. Pretečeni 
teden je bila končno imenovana nova vlada 
kateri ostane, kakor znano po kompromisu 
s koalirano opozicijo ban grof Pejačevič 
na čelu. Oddelni predstojnik za notranje za-
deve postane Vladimir pl. Nikolič, pred- 
slojnibtt o oddelka za pravosodje nrevzame 
dr. Badaj, pouk in bogočastje pai dr 
Rojc. 6 tem je definitivno rešeno eno 
najbolj kočljivih vprašanj, katero so skušali 
pristaši starega Khuenovskega režima prepre-
čiti še v zadnjih dneh z nizkotnimi intrigami.

- Sedaj še ni znano, kdaj bode sklican sabor, 
kateremu ima nova vlada predložiti ustavne 
zakonske reforme, med katerimi so najvaž-
nejše tiskovna svoboda, neodvisnost sodnikov 
in pa volilna preosnova. Na poslednjo pa 
bode treba najbrže še nekoliko čakati, kajti 
v ogrskem parlamentu, ki mu je volilna re-
forma stavljena za glavno, skoraj edino na-
logo, ni doslej še sledu o njej.

Na Ogrskem se kažejo zanimive prikazni. 
Pretečeni teden je bila dopolnilna volitev za 
državni zbor v sedmem volilnem okraju v 
Budimpešti. Bil je pač nenavaden prizor, da 
sta kandidirala drug proti drugemu dva kan-
didata — ene stranke. Neodvišnjaki so ofi- 
cielno kandidirali starega Barabasa, 
na svojo pest pa je kandidiral neodvišnjak 
E ft t v o s kot opozicionalec in je tudi zma-
gal. Daši se prišteva Košutovi stranki, vendar 
ne vstopi v njen klub, da more delati opo-
zicijo vladi, katere član je tudi Košut. Ali 
kdor bi iz tega sklepal, da obstoje v neod-
visni stranki velika načelna nasprotja, bi se 
zelo motil. Cela stvar je pravzaprav lisjaška 
poteza neodvisne stranke. Oficielno ne smejo 
Košutovci zahtevali ničesar, kar ni določeno 
v kompromisu med krono in koalicijo. Ofi-
cielno more biti neodvisna stianka «lojalna». 
Za neoficielnc, «neodvisne neodvišnjake» pa 
nima nobene odgovornosti in zato hoče ustva-
riti umetno radikalno krilo, ki ni vezano na 
nič in ki lahko zahteva najbolj eksaltirane 
stvari. Sicer je bila to pri Madjarih stara 
navada. Včasi se taka taktika obnese, ali — 
končno poči vsaki vrč in morda se bodo Ko-
šutovci ravno s to premodro modrostjo še 
pošteno urezali.

Angleška poslanska zbornica je sprejela 
proiačun, ki zmanjšuje začetkoma projektirane 
izdatke za zgradbo novih bojnih ladij. Mini-
strski predsednik Campbell Banner- 
m a n n je sam odločno zagovarjal to znižanje 
in je dejal, da mora tekmovanje držav v ob-
oroževanju prenehati in Anglija mora pokazati 
dobro voljo v tej smeri. Tako na Angleškem. 
Pri nas pa zahteva katoličan Šušteršič, 
naj se izmeče še več denarja za nove bojne 
šinekle.

Interparlamentarna mirovna konferenca 
se je 23. m. m. sešla v Londonu. To je zbor 
zastopnikov raznih parlamentov, ki si je iz-
bral nalogo, delovati na to, da ne izbruhne 
nobena vojna, ne da bi bila preporna zadeva 
poprej predložena razsodišču, s čemur upajo 
nekateri preprečiti vojne sploh. Letošnja kon-
ferenca je zanimiva zato, ker so se je prvi-
krat udeležili zastopniki ruske dume, ki pa so 
v Londonu dobili poročilo, da je duma raz-
puščena, vsled čegar so sklenili, da se vrnejo 
v Peterburg. Konferenca je ruske poslance 
živahno pozdravila. Ministrski predsednik 
Campbell Bannermann se jih je 
posebej spomnil v svojem pozdravnem go-
voru ter je dejal, da mora duma zopet oži-
veti, čeprav je ravnokar razpuščena. Zaklica 
je: «Duma je mrtva, živela duma!» Demon-
strativno ploskanje cele konference je sledilo 
tem besedam.

■>obro vemo, da je človek, ki je delal, po- 
dabh-n Pt?tka in če Se prav ne more trditi,

Se¿ 1 g°sPodJe občinski svetovalci pre-
več trudili, vendar radi vpoštevamo, da si 
zeie pri sedanji temperaturi vsaki živci ohla-
dila. Niti na to se nočemo pozivati, da 
ogromna večina človeštva nikoli ne sme mi-
sliti na počitek in da je za delavca naravnost 
za delavca nesreča, ako nima dela. Gospo-
dom očetom mesta želimo prav iskreno, naj 
bi se dobro odpočili po razn h hladoviščih, 
naj bi se naužili po planinskih gozdovih in 
na morskih obrežjih svežega zraka, naj bi se 
temeljito pokrepčali in naj bi se povrnili v 
Ljubljano prerojeni in zmožni za novo delo. 
Naj uživajo svoje počitnice, kakor jim je naj-
bolj prijetno. Ali kakor se povrnejo, naj pri-
dejo z zavednostjo, da počitnice ne trajajo 
celo leto in da glavni namen ljudi, ki so spre-
jeli javno službo, ni počitek, temveč delo. 
In po počitnicah naj začno z delom, z n o- 
v i m delom, kajti dosedanje ni bilo vredno 
piškavega oreha.

Kadar je v Ljubljani kakšna slovesna pri-
lika, tedaj slišimo toliko slavospevov, da bi 
mislil človek, ki veruje več ušesom kakor 
očem, da tekmuje Ljubljana že danes s Prago, 
z Monakovom, z Draždani in da bode kmalu 
začela konkurirati s svetovnimi mesti. Ge pa 
prelista človek zapisnike občinskih sej enega 
leta, tedaj išče zaman dokumente, ki bi pod-
krepili tiste ditirambe. Iz teli protokolov dobi 
človek vtisk, da je ta bela, tako krasno se 
razvijajoča, napredujoča Ljubljana kakšno za-
kotno filistrsko gnezdo brez temperamentnega 
značaja; nikjer ne najde tistih velikih misli, 
brez katerih ni ne velikih načrtov, ne veli-
kega dela, nikjer ne najde krepke iniciative, 
.nikjer duha komunalne vzajemnosti, nikjer 
krepkega stremljenja, ki hoče in ve kaj hoče 
in se ne ustraši nobenih zaprek Same ma-
lenkosti, seveda potrebne malenkosti, izpol-
njujejo zapisnike; te malenkosti pa teko po 
znani leni struji, po davno izlili strugi. Kdor 
zasliši pri taki priliki slučajno ponosni epi- 

mord zve- 
superlativ

teton «slovenska metropola», mu 
neti ta beseda v ušesih kakor 
ironija.

Treba je torej novega dela.
naj se dobro spočijejo, da bodo sposobni 
zanj. Da pa bodemo na jasnem, naj povemo, 
kaj zahteva delavstvo v prvi vrsti od spo-
čitega občinskega sveta. Gospodje nas razu-
mejo. Občinske v.o lilne reforme 
se ne sme več zavlačiti. Gospodje 
se ne smejo pritoževati, da se zahteva od 
njih kaj nemogočega. Zadeva je že dosti stara 
in naravnost sramota je, da še ni rešena. 
Potrpežljivosti je bilo med delavci dovolj; 
ali vsaka stvar mora imeti konec in končno 
bi bila sramota za delavce, ako bi se dali 
še dalje vlačiti za nos. Sedaj smo slišali že 
vse izgovore, ki so jih mtgli izmisliti izven- 
redni možgani privilegiranih občinskih svet-
nikov. Novih variacij ne potrebujemo več, kajti 
vse, s čemur se hoče opravičiti zavlačevanje, 
je samo izgovor, prazen, ničev, v vsej navi- 
hanosti neumen izgovor. Tiskarna, prevod, 
odsek, deželni zbor, obstrukcija, to vse je «za 
opsjeniti prostotu». Stvar je, da je gospod 
župan pred mnogimi leti obljubil volilno re-
formo in da je danes še ni v občinskem 
svetu. Gospod župan se blagovoli sedaj lo-
viti za posamezne besede. On ni dal depu- 
taciji delavcev «take» častne besede, ampak 
«drugačno». Nam se ne ljubi, cepiti dlak. 
Kaj je dejal gospod župan pri eni priložno- 
nosti, ni glavno. Volilne reforme m obljubil 
enkrat, temveč tolikokrat, da je že težko 
prešteti vse obljube. S takimi izgovori, kakor 
smo jih slišali zadnjič v občinskem svetu, bi 
pa lahko obljubovali še deset let in še dvaj-
set let bi lahko zavlačevali. Besed je dovolj 
in sedaj zahtevamo z vso odločnostjo de-
janja. Državnozborska volilna reforma je 
takorekoč fait accompli in sedaj mora priti 
občinska na dnevni ied. Gospodje naj si nič 
ne belijo glave, ali bode deželni zbor zboro-
val ali ne; za to jim nihče ne nalaga odgo-

Gospodje

Domače stvari.
Župan gospod Hribar je odšel na po-

čitnice, občinski svet ima ferije; občinsko 
življenje sploh počiva. Nič nistno i nevoščljivi, vernosti. Store naj le svojo dolžnost, pa hode

prav. Za grehe drugih se bode govorilo že z 
drugimi. Torej sladke počitnice, potem pa — 
resnost!

Velikansko zanimanje za državne inte-
rese kaže ljubljanski uradni list. Volilna re- 
'orma je najvažneje vprašanje države; vlada, 
d stoji in pada s to reformo, je zasnovana 
in sestavljena predvsem z ozirom na reformo. 
Logično bi moralo biti to torej tudi najvaž-
nejše žurnalistično vprašanje za časopise te 
vlade. Ljubljanski oficiozus pa poroča o zadnji, 
najvažnejši seji odseka za volilno reformo, ki 
je bila dne 21. julija, v svoji številki z dno 
— 24. julija! To je smisel za aktualnost! 
Sicer pa je žurnalistična paznost in natanč-
nost tega lista sploh vzorna! «Laibacherica» 
izhaja v Ljubljani. Kar je v Ljubljani poli-
tičnega, je stalo zadnji čas vse pod vtiskom 
shodov, ki so se vršili zaradi volilne reforme. 
Povsod se je govorilo o njih, vse časopisje 
je pisalo o njih, a «Laibacherica» kakor da 
ni niti vedela, da so se vršili! Uradni list 
sicer ima vsak dan prostora za cele kolone 
notis ä la «Hochzeitsreisen», «Kindermund», 
«Der Gipfel des Vegetarismus», za vesti naj-
večjega zanimanja ga pa nima. In tako gla-
silo morajo vzdrževati državljani!

«Katoliški shod» je Sedaj stalna rubrika 
v «Slovencu* injasno je, da ga hočejo rimski 
nazadnjaki porabiti za velikansko klerikalno 
demonstracijo v Ljubljani. Vse verstvo, ves 
dnevni red je samo maska za nameravano 
demonstracijo političnega značaja. 
«Slovenec» hoče imeti zastave na ljubljan-
skih hišah — na čast klerikalizmu; pevce 
hoče imeti, da bi peli glorijo — klerikalizmu; 
sprevode pripravlja po Ljubljani — za po-
vzdigovanje klerikalizma. V Ljubljani, ki še 
ni dosti klerikalna, naj se izvrši velika ko-
medija z amerikansko reklamo, s hrupom in 
opajanjem, namen pa je, anektirati Ljubljano 
in jo pretvoriti v centruin absolutnega kleri-
kalizma v Slovencih. Naravnost smešno je, 
če garnirajo aranžerji svoje «razprave» s 
predavanji o predmetih kakor je n. pr. hi-
giena. Od kdaj pa je higiena katoliški pred-
met? Mar je čisti zrak katoliškega značaja? 
Ali se more omejevati jetiko na katoliški 
podlagi? Klerikalci, ki branijo sedanjo pod-
lago človeške družbe z vso strastjo, imajo 
najmanj pravice, postavljati se kot pionirje v 
rečeh, ki zahtevajo kričeč preosnovo človeške 
družbe. Toda klerikalci vedo, kako je treba 
igrati komedije. Taki detalji naj obude mne-
nje, da je «katoličanstvo» — čitaj klerikali-
zem — v resnih skrbeh za blagor ljudstva in 
so tako sredstvo, da se napelje vodo na kle-
rikalni mlin. Ako Ljubljana mirno prenese 
tako brezobrazno osvajanje, tedaj ne zasluži 
nič druzega, kakor da res utone v klerikal-
nem blatnem morju. Vendar pa ne verujemo, 
da bi bilo prišlo glavno mesto naše dežele in 
središče naroda že tako na psa. Ali kadar 
se klerikalci pripravljajo, da bi dokazali svoje, 
je naloga Ljubljane, da dokaže svoje. Kleri-
kalci hočejo demonstrirati svetu klerikalni 
značaj slovenskega naroda in njegovega glav-
nega mesta. Ljubljana ima demonstrirati svetu 
svoj protiklerikalni značaj. Zato ni treba no-
bene surovosti, ni treba kršiti nobene svo-
bode, ali pokazati se je treba — tako, da 
izgine vsaki dvom. Ge bi bil katoliški shod 
zbor čisto verskega značaja, ne bi izprego- 
vorili niti besedje. To pa more verjeti le 
slaboumnež. Komur je količkaj na tem ležeče, 
da klerikalna demonstracija ne naredi tistega 
vtiska in ne doseže tistega namena, o kate-
rem sanjajo sovražniki vsake svobode, vsake 
kulture, vsakega napredka, vsake emancipa-
cije, bode razumel, da mu nalaga parada 
«črne vojske» dolžnost, katere se ne sme 
iznebiti za nobeno ceno. Kar hoče živeti, se 
mora rešiti klerikalne more.

«Slovenec» je pravzaprav z nedeljskim 
shodom pri Hafnerju zelo nezadovoljen, kar 
mu seveda radi verujemo. Zasluži pa za-
radi njegove naivnosti vendar pomilovanje. 
Ge je klerikalno glasilo kdaj mislilo, da se 
bodo socialni demokratje lovili na njegove 
limanice, je pokazalo tako kratkovidnost, ki



je v političnem življenju naravnost pregrešna. 
A menda je res mislil kaj podobnega, čeravno 
je socialno - demokratična stranka pri vsaki 
priliki jasno povedala, da je loči od klerikal-
cev tak prepad, ki ga ni mogoče zasuti ali 
premostiti niti z najbolj demokratičnimi de-
klamacijami naših Rimljanov. Med nami in 
med liberalci je veliko nasprotstvo; tudi med 
klerikalci in med liberalci so nasprotstva. Ali 
račun, da bi morala biti vsled tega edinost 
med nami in med klerikalci, je zelo napačen. 
In če so naši «krščani» nastopili za volilno 
reformo, nam je to všeč, ali s to taktiko se 
vendar ne da izbrisati dejstva, da je klerika-
lizem sovražnik socializma, sovražnik kulture, 
sovražnik napredka in da je vsled tega soci-
alni demokraciji dolžnost, bojevati se z vsemi 
močmi proti klerikalizmu in pojasnjevati na-
rodu njegovo bistvo in njegove namene. «Slo-
venec», ki je včasi objavljal socialno-demo- 
kratične govore zelo obširno in v obliki, ki 
je imela prečat brezpogojnega priznanja, re-
producira nedeljni Kristanov govor nenavadno 
ostrižen, spremlja ga skoraj vsaki stavek s 
svojimi plitvimi opazkami. Omeniti je, da bi 
bili storili klerikalci veliko bolje, ako bi se 
bili kar na shodu oglasili za besedo. Ali to 
je'njih lastna stvar. Le toliko bodi povedano, 
da je smešno, če sedaj razglašajo, da se zato 
niso udeležili shoda, ker jim je glede volilne 
reforme vse jasno. Zakaj pa so se potem 
udeleževali liberalnih shodov?

Bodi jasno! Volilna reforma je bila kle-
rikalcem samo pretveza. Porabiti so jo hoteli 
samo v svoje strankarske namene in liberal-
nih shodov niso hodili razbijat, da bi varo-
vali volilno reformo, temveč da bi nasuli 
svetu peska v oči, češ, tudi Ljubljana je že 
katoliška. Ravno tako tudi nameravani «ka-
toliški shod» nima druzega namena. Kaj 
mislijo klerikalci, da so socialni demokratje 
res tako bedasti, pa bi služili klerikalcem kot 
redstvo za take namene? Ste se pač opekli!

«Slovenec» se v svojih opazkah togoti 
pa pravi, naj se sodi «Slov, ljudsko stranko» 
po njenem delovanju. To je že prav. Pa kaj 
misli «Slovenec», da bode s tako frazo pre-
slepil socialiste, da še prav ne bi videli njih 
delovanja? Ravno delovanje te stranke do-
kazuje njeno politično sleparstvo, ki je prav 
posebno ilustrirano z lansko prekrstitvijo. 
Stranka se je poprej imenovala «Katoliško- 
narodna»; ko je izbacnila katoličanstvo iz 
svojega naslova, je hotela provocirati mnenje, 
da ni klerikalna. In to je hinavščina, kajti 
stranka ni danes nič manj klerikalna, kakor 
je bila lani, njeno delovanje je konsekventno 
klerikalno in po tem je sodimo. Kaj hoče 
torej še? Pod njenimi avspicijami se prire-
jajo «katoliški shodi», njeno politiko inlluen- 
cirajo pastirski listi, cerkev je integralen del 
njene politike; in vse to naj bi socialni de-
mokratje prezrli, le zato, ker je Šušteršič so-
deloval pri volilni reformi in je storil, kar je 
mogel, da bi jo prikrojil klerikalnim po-
trebam ? w

«Slovenčeva» neumnost pa dosega svoj 
vrhunec lam, kjer pravi škofovski list: «So- 
cialno-demokratični delavci pa prav store, da 
v toliko poslušajo Kristana, da pri prihodnjih 
volitvah volijo samo naše kandidate.» Člo-
veku bi se res zazdelo, da se morajo neka-
terim ljudem pri klerikalcih mehčati možgani. 
Večje neumnosti, odnosno večjih neumnosti 
s par besedami sploh ni mogoče zapisati. 
Prvič Kristan ni dejal ničesar, kar bi bilo 
«Slovenčevi» trditvi količkaj podobno; dru-
gič bi ga socialno-demokratična stranka takoj 
desavrirala, ako bi bil dejal kaj podobnega; 
tretjič je neslano, če daje «Slovenec» socialno- 
demokratičnim delavcem svete: četrtič bode 
socialno-demokratična stranka pri volitvah 
sama najbolje vedela, kaj naj stori; petič niso 
šli socialni demokratje v boj za volilno re-
formo, da bi nasitili klerikalno požrešnost po 
mandatih.

Sicer pa je «Slovenčeva» pisava vendar 
koristna. Vsi njegovi čilatelji vendar ne mo-
rejo imeti žaganje v glavi in končno jim mora 
postati le čudno, da njih glasilo danes nekaj

kuje v zvezde, jutri pa vleče v blato. Ce 
končno «Slovenec», ki ne more živeti brez 
fraz, kriči «proč s klečeplaztvom pred libe-
ralci», je to nauk, ki ga ni treba dajati so-
cialnim demokratom; ali modri «Slovenec» 
naj tudi ne pričakuje klečeplaztva pred kle-
rikalci. Socialni demokratje imajo svojo lastno 
pot, po kateri lahko hodijo, ne da bi jim 
sploh bilo treba plaziti.

Zaupni shod liberalcev je bil včeraj v 
«Mestnem domu». Po Ljubljani kroži tudi 
vest, da so bili na ta shod povabljeni soci-
alni demokratje, kar pa ni resnica. Pobratili 
se še nismo z liberalci in se tudi ne bo treba.

Dopisi.
Trbovlje. (Volitve za bratovsko sklad- 

nico.) Dne 15. m. m. so bile tukaj volitve vo-
lilnih mož za bratovsko skladnico. Delo naših 
sodrugov je ostalo vsled terorističnega na-
stopa priganjačev brez uspeha. Že več ted-
nov pred volitvami so delali, pazniki in urad-
niki kakor ruski despotje in so skušali upli- 
vati na delavce z raznimi grožnjami, hoteč 
jih prisiliti, da volijo pazniške kandidate. 
Mnogo delavcev sploh ni šlo volit, ker so jim 
pazniki žugali, da bodo prestavljeni k sla- 
bejšemu delu; reklo se je celo: «Kdor ni z 
nami, si gre lahko iskat dela drugam.» Pri 
volitvah-so se postavili nekateri pazniki v 
lokal, nekateri pa predenj, da bi lahko opa-
zovali, kako posamezni rudarji volijo in da 
bi jih potem lahko šikanirali, če bi glasovali 
za kandidate organizacije. Na eni tretjini šihti 
se sploh ni razdelilo volilnih listkov, pri drugi 
tretjini se jih je dalo samo ntkaterim, ali pa 
se jim je usililo volilne listke, na katerih so 
bili že zapisani štajgerski kandidatje. Te de-
lavce so potem določili za nedeljo na delo 
in so jih kar gnali od dela k volitvi. To 
postopanje je opazil tudi okrožni rudniški 
urad. Upati je, da bode rudniški urad v Celju 
uvažil pritožbo, ki sta jo vložila sodruga 
Cobal in Sitter v imenu unije rudar-
jev ter bode naredil konec takemu paše vanju 
ter razveljavil volitve. Že leta imajo nasprot-
niki bratovsko skladnico v rokah in pravila 
so uredili popolnoma v svojo korist. Veči-
noma dobe pazniki celo plačo, po sto kron 
in več za provizijo, dočim dobe delavci na-
vadno komaj 16 kron 66 vinarjev, komaj tisti, 
ki so bili po 35 let na delu, dobe 40 kron 
80 vinarjev. Pazniki ne plačajo niti za en 
odstotek več kakor delavci v provizijsko bla-
gajno, torej je to protežiranje paznikov skrajno 
uivično in je tudi mnogo krivo pasivnosti 
bratovske skladnice. Ako okrožni rudniški 
urad ne bi razveljavil volitve, pri katerih so 
bili delavci tako brutalno terorizirani, bi mo-
rala seveda rudarska unija storiti potrebne 
corake pri višjih instancah. Delavcem, ki so 
izročeni takemu turškemu gospodarstvu, pa 
pravimo: Ce se hočete kdaj rešiti, tedaj se 
pridružite organizaciji!

Trst. Novi volilni okraji za Trst so po 
kompromisu italijanskih in slovenskih poslan-
cev sledeči: Prvi okraj: Staro mesto in 
sv. Jakob; drugi: Barriera nova, Novo 
mesto, Greta in Skorklja; tretji: Bar-
riera stara, Kjadru; četrti: Sv. Vid in 
zgornja Cartola; peti: Ostala predmestja 
in okolica. Število mandatov se je torej na- 
pram. Hohenlohovemu načrtu znižalo na pet, 
in sicer manjka sedaj tisti mandat, ki bi bil 
gotovo pripadel delavstvu. Slovenski mandat 
je zagotovljen tudi po novem redu. Vsa na-
porna mešetarija poslanca Bartolijaje 
imela glavni namen, pripraviti delavstvo ob 
svoje zastopstvo. Tržaški socialni demokratje 
pa ne bodo omahovali zaradi tega, temveč 
jojdejo še z večjo eneržijo v prihodnji vo- 
ilni boj. Delavski mandat je moral pač ita- 
ijanske nacionalce hudo peči, ker so se to- 
iko trudili, da so ga odpravili. Izdelali so 

tako razdelitev volilnih okrajev, da pridejo 
delavci v vsakem okraju v boj z nacionalci 
in da bodo povsod majorizirani. Pri nas ime-
nujejo tako razdelilvo «perifarično» in so-

drugi. ki poznajo namen take razdelitve v 
Italiji, bodo takoj razumeli, da je njen cilj 
oškodovanje delavstva. O mešetarskem kom-
promisu se lahko pravi, da vrana vrani ne 
izkljuje oči.

Društvene vesti.
Društvo «Ljudski oder» je raposlalo na 

slovenske delavce sledeči poziv:
V zadnjem času je prišlo tudi med slo-

venskim delavstvom živahneje gibanje in pro-
dirati je jelo izpoznanje, da je treba skrbeti, 
v kolikor mogoče, tudi za izobrazbo. Vse to 
nam potrjuje mej drugim tudi velika udeležba 
delavcev na vseh predavanjih, ki jih je pri-
redilo naše društvo kot začitek velikega dela 
na izobraževalnem polju, ki si ga je začrtalo 
v svoj program.

Društvo, ki daje danes članom na raz-
polago lepo čitalnico in sicer še mlado, a ven-
dar že precej bogato knjižnico, ki šteje že 
danes preko 300 zvevkov najboljših slovenskih 
knjig, si je že sedaj preskrbelo za bodočo 
sezono sodelovanje raznih slovenskih znan-
stvenikov, ki bodo pričeli v prihodnji jeseni 
svoja poljudna zredavanja. Dne 25. m. m. so 
pričele tudi pevske vaje in se bode poduče- 
valo tudi teoretiko petja. Obenem pa naznanja 
društvo, da posreduje odbor tudi za prire-
ditev cikla umetniških dramatičnih predstav 
v prihodnji zimi.

In izvršitev te težke naloge, ki jo je dru-
štvo prevzelo v prid izobrazbe slovenskega 
delavstva, potrebuje tudi podpore od strani 
vseh tistih, katerim je ležeče na tem, da se 
izobrazba razširi v čim večji meri med naše 
delavstvo.

Obračamo se torej do vseli slovenskih 
delavcev, naj pristopijo kot člani našemu dru-
štvu, naj se združijo v znamenju znanja in 
združeno stopajo po poti, po kateri hočemo 
dospeti do veljave, do moči, do cilja.

Član našega društva je lahko vsako, ki 
plača vpisnino 50 vin. in redni tedenski do-
nesek 20 vin. Člani imajo pravico posluževati 
se čitalnice, knjižnice, pevskega poduka in 
se obenem služijo lahko tudi knjižnice izobra-
ževalnega društva nemških delavcev.

Uverjeni, da najde ta naš poziv odmeva 
v vrstah slovenskega delavstva, ki bode, vsto- 
pivši v naše društvo, pripomoglo k izvršitvi 
velikega načrta, ki ga hočemo vresničtli z 
geslom: «V znanju je moč», beležimo z brat-
skim pozdravom

za odbor društva «Ljudski oder» v Trstu 
Anton Jernejčič, Ivan Regent,

predsednik. tajnik.

Uradni prostori v «Delavskem domu», 
ulica Boschetlo 5/1 so odprli vsaki dan od
8.—10. ure zvečer, ob nedeljah in praznikih 
pa od 10.—12. dopoldne.

Veselica, ki jo je priredilo luk. društvo 
uslužbencev c. kr. glavnih skladišč pretečeno 
nedeljo v Rojanu na velikem prostoru go-
stilne pii Kroni, in ki je bila namenjena v 
prid podpornega sklada za ponesrečene tova-
riše, je yspela naravnost impozantno. Udele-
žilo se je je gotovo kakih 1500 delavcev, ki 
so se pri sviranju in petju raznih zborov in 
glasb ter pri užiganju umetalnih ognjev in 
pri krasnem ribolovu lepo zabavali. Vese-
lični odsek omenjenega društva je lahko po-
nosen na moralni in materijalni uspeh. Vrt 
je bil lepo okrašen z raznimi znamenji in v 
svitu benečanskih balončkov je nudil kar ča-
roben pogled. Bila je to rt-s mednarodna 
zabava v pravem pomenu besede. Celo dva 
blagoslovljena moža sta ploskala delavski 
himni in marzeljezi. Gospod Juriča — rojan- 
ski župnik, je celo poklical odbornike ter jim 
naznanil, ker je veselica v dobrodelne na-
mene, da suspendira za to nedeljo ve-
černe molitve. Da pa mu Bog ta greh odpu-
sti, je pustil nekoliko zvoniti in je tačas okolu 
cerkve s knjigo v rokah molil. Upamo torej, 
da se je gospod Juriča prepričal, da nismo 
takšni «ruvina famiglie», kakor nas vsako ne-



deljo pri propovedih slika. Na veselici pri-
hodnjega majnika upamo ga videti pri nas 
in povemo mu, da se bo lepše zabaval, nego 
pri češčenih članicah. Marijine družbe, kamor 
pravijo, da šiloma rad zahaja.

Podružnica avstrijskih slikarjev in 
pleskarjev v Ljubljani priredi v sredo, dne 

avgusta ob 6. uri zvečer v Veterjevi go-
stilni, Florjanske ulice 6, društveni shod, na 
katerem bode referiral zvezni načelnik sodr. 
I0?’ ^.a.ar z OQnaia o potrebi organizacije. 
Slikarji in pleskarji, pridite vsi!

Strokovni pregled.
V. mednarodni kongres transportnih 

delavcev je zboroval pretečeni mesec v Mi-
lanu. Zastopane so bile sledeče države: Ita-
lija (16.000 udov), Avstrija (49.000), Fran-
cija (28 500), Švedska (12.000), Nizozemsko 
(1200), Nemčija (10.000). Avstrijsko želez-
ničarsko organizacijo sta zastopala sodruga 
Tomschik z Dunaja in Brodecky iz 
Prage. Na dnevnem redu so bila sledeča 
vprašanja: 1. Reorganizacija mednarodnega 
odbora za proučevanje gospodarskega polo-
žaja železničarjev izven mednarodne federa-
cije ali pa pridruženje železničarskih organi-
zacij k mednarodni federaciji transportnih 
delavcev? 2. Ali je statistika o plačilnih in 
delavnih razmerah železničarjev vseh dežel 
potrebna? 3. Kako naj izražajo železničarske 
organizacije svojo solidarnost napram sla- 
bejšim organizacijam? — O sklepih bodemo 
poročali.

Organizacija.
Na Dunaju je končan ogromen boj. Stav- 

binski delavci, ki so jih hoteli podjetniki tako 
¿močno zadeti, da bi se razbila njih organi-
zacija in da se nikoli več, ali pa vsaj zelo 
dolgo ne bi upali poskusiti ničesar za zbolj-
šanje svojega položaja, so dosegli sijajno 
zmago, podjetniki pa so doživeli izvrsten 
nauk. Za stavbinske delavce na Dunaju je 
bil plačilni tarif, ki je veljal do letošnjega 
leta. Podjetnikom je bilo že davno znano, 
da bodo zahtevali delavci po preteku tarif-
nega roka neke priboljške, zlasti dnevno plačo 
5 kron. Toda podjetniki ne le da niso name-
ravali dovoliti ničesar, temveč so mislili, da 
je to priložnost, pri kateri bi lahko delavce 
prav imenitno potlačili. Ko so jim bile pred-
ložene nove punktacije delavcev, so zahtevali, 
naj odstopijo od svojih zahtev, sicer jih izpro 
iz dela. Odklanjali so vsako pogajanje in rav-
nali so sploh tako provokatorično, da je bil 
njih namen takoj jasen. Iz Nemčije prihajajo 
že dlje časa glasovi od ondotnih kapitalistov, 
naj se podjetniki organizirajo, da ložje odbi-
jajo zahteve delavcev. Organizacija podjetni-
kov bi bila pač prav pametna stvar, ako bi 
ji bil namen, povzdigniti industrijo, kolikor 
mogoče omejiti konkurenco, zlasti umazano 
gi urediti produkcijo. Toda kapitalistične or-
ganizacije nimajo tega cilja; njih vodje so 
kratkovidni in sovražijo delavce kar le mo-
rejo, pa ne nameravajo nič druzega, kakor 
razbiti delavske organizacije in vzeti delav-
cem moč za zboljšanje svojega položaja. Sred-
stva, ki jih rabijo pri tem, so barbarsko bru-
talna; njih glavno orožje je izprtje in sicer 
se nima po njih programu izključevati samo 
takih delavcev, ki sami kaj zahtevajo, temveč 
eventualno cele stroke.

Kadar pride iz Nemčije kakšna velika 
neumnost, jo morajo seveda kopirati avstrij-
ski podjetniki. Tako so hoteli dunajski stav-
beniki pokazati delavcem zobe. Izprtje je do-
seglo ogromen obseg, kajti vsled ustavljenega 
dela pri stavbah niso praznovali samo zidarji, 
temveč bile so v to prisiljene vse tiste stroke, 
ki imajo kaj opraviti s stavbami. Število iz- 
prtih je doseglo 50.000; ako se šteje žene in 
otroke, se lahko pravi, da je bilo prizadetih 
okrog 200.000 ljudi.

Podjetniki so se dolgo pripravljali na ta 
boj in bili so popolnoma prepričani, da mo-

rajo zmagati. A zmotili so se kruto. Sedem 
teonov je trajalo izprtje, končno so se morali 
podjetniki podati. Pokazalo se je zopet, da 
je delo vendar močneje nego kapital in da 
je p o t i e b n e j š e. Podjetniki razpolagajo 
gotovo z večjimi svotami, kakor delavci. De-
nar v blagajnah jim pa vendar ne pomaga; 
hiš ne zidajo, ne belijo, ne urejajo, ne slikajo, 
ne tapetirajo ne bankovci, ne cekini in brez 
delavcev obtiči vse. Malokdaj so se izkorišče-
valci tako širokoustili, kakor pri tem izprtju; 
tem večja je bila njihova blamaža, ko so se 
morali začeti po sedmih tednih pogajati. V 
dolgem boju so imeli ogromne izgube, pri-
dobili pa niso ničesar, kajti sprejeti so morali 
vse važnejše zahteve, glede nekaterih manj 
važnih pa so se morali zavezati, da jih dovo-
lijo od novega leta naprej.

Ta boj pa ni značilen samo zaradi iz- 
venredno velikega uspeha, temveč še bolj 
zato, ker jasno pokazuje, da potreba delav-
ske organizacije še narašča in da naraščajo 
ravno tako njene naloge. Ako bi bila orga-
nizacija avstrijskega delavstva taka, kakršna 
je bila pred desetimi leti, ne bi bili zidarji 
pretili tega boja in položaj bi jih bil potlačil 
vsaj za deset let. Ali delavska organizacija 
je napredovala v vsakem oziru in temu, 
samo temu je pripisati krasno zmago.

Naj bi se iz tega učili tudi slovenski de-
lavci ! Tudi pri nas hodijo podjetniki po ena-
kih tirih, kakor na Nemškem, na Dunaju in 
drugod. Dokaz nam je n. pr. ravnanje ljub-
ljanskih mizarskih mojstrov. Proti moči pod-
jetnikov morajo delavci vstvariti svojo moč; 
proti kapitalu izkoriščevalcev morajo napraviti 
svoj kapital.

Podjetniške organizacije se centralizirajo. 
Pri zadnji stavki pri Koslerju se je pokazalo, 
da se organizirajo pivovarniški gospodarji 
brez ozira na deželne meje in narodnost. 
Cisto naravno je torej, da morajo tudi de-
lavci centralizirati svoje organizacije, kajti 
samo v centralizaciji so lahko velike. Kako 
naj bi bili v kosce razbiti delavci kos zdru-
ženim podjetnikom? Propaganda naših «krš-
čanskih^ ki zagovarjajo «samostalne» orga-
nizacije. je v teh razmerah naravnost zločin-
ska. Hudodelska pa je tudi demagogija z 
«malimi» doneski. Takozvani mali doneski so 
v resnici največji, ker so izmetani brez ko-
risti. Boj med delom in kapitalom se po- 
ostruje od dne do dne. Kdor hoče delavcem 
dobro, jim mora povedati to in poučiti jih 
mora, da bodo izpolnjevale organizacije le 
tedaj lahko svojo Halogo, ako bodo imele 
poleg vsega druzega tudi močne blagajne. 
Delavski boj ni šala in s samimi besedami 
se ga ne more voditi. Brez sredstev ni zmage. 
Žrtve delavcev se pa izplačajo, kajti dobre 
organizacije pribore svojim članom e n kr at 
toliko, da so s tem naplačani doneski ce-
lih let.

Slovenski delavci ne zavzemajo prvega 
mesta v avstrijski organizaciji. Zato pa bode 
težko najti delavske razmere, ki bi bile tako 
slabe, kakor na Slovenskem. Proti tej slabosti 
pa pomaga samo eno zdravilo:

Vsi kakoren m o č v svojo or-
ganizacijo!

Iz stranke.
Zaupniški svet tržaške politične orga-

nizacije je na zadnji svoji seji dopolnil po-
litični odbor, vsled česar je sestavljen seda, 
iz sledečih sodrugov: Predsednik: Jernejčič 
Fran; tajnik: Petejan Josip; odborniki: Ker- 
molj Vinko, Štok Jernej in Regent Ivan. V 
nadzorstvu so: Jernejčič Anton in Milost Fran.

Napredovanje hrvatskih socialnih de-
mokratov se zrcali najbolj v njihovem časo-
pisju. Šele letos so izdatno povečali obliko 
svojega glasila «Slobodna riječ», izvrstno ure-
jevanega lista, ki pridobiva od dne do dne 
več upliva po deželi. Za razvoj stranke, ki 
deluje v najtežavnejših razmerah, je značilno, 
da se neprenehoma množi število mest, iz 
katerih objavlja glasilo dopise, poročila o

shodih, o ustanovitvi novih organizacij i. t. d. 
S tekočim mesecem pa je zabeležiti nov na-
predek; stranka je začela izdajati še drug list 
z naslovom «Napred» v enakem formatu 
kakor «Slobodna riječ», tako, da bodo izha-
jale poslej štiri številke na mesec. Tudi svojo 
revijo so začeli izdajati z naslovom «Razredna 
borba». Izhajala bode enkrat na mesec na 
12 do 16 kvart straneh. Naročnina za Av-
strijo je 1 K 25 vin. na četrt leta; naročila 
sprejema sodrug Vitomir K orač, Haulikova 
ulica, štev. 3., Zagreb. V Oseku je ustanov-
ljeno strokovno tajništvo, ker se je tudi po 
Šlavoniji strokovno gibanje tako razvilo, da 
je postala ustanovitev potrebna. Dogledno 
delo hrvatskih socialistov je lahko vzg led 
slovenskim sodrugom.

Raznoterosti.
Havliček in klerikalci. Ako «Slovenec» 

le količkaj sluti, da njegovi «bravci» ne po-
znajo kakšnega sicer znanega in znamenitega 
človeka, tedaj ga takoj lasti zase. Tako seje 
zgodilo zadnjič, ko je trdil, da je bil glaso- 
viti češki pisatelj «veren katoliški mož», kar 
pomeni v «Slovenčevem» žargonu toliko, ka-
kor da je bil klerikalec. S takimi okupacijam i 
slavnih ljudi mislijo naši katoličani povečati 
svoj nimbus in obuditi pri svojih čitatelj ih 
mnenje, da imajo klerikalci po vsem svetu 
kdove kakšne kapacitete med seboj. Seveda 
dopovedujejo take reči lahko samo svojim 
slepim pristašem, ki sami ne vedo ničesar in 
ki brezpogojno verujejo, kar čenča klerikalno 
trobilo. Kdor pozna Havličkove spise, se ni-
koli ne bode drznil, trditi kaj podobnega, 
kajti Havliček je v zelo kritičnih časih ne- 
vsmiljeno in brezobzirno kritiziral klerikali-
zem; njegova «Krsta sv. Vladimira» n. pr. 
gotovo ne prebavi noben klerikalec. Ali če 
je treba še aklatantnega dokaza za to, da 
klerikalci nimajo najmanje pravice do Havli- 
čeka, naj se blagovolijo obrniti do praškega 
državnega pravdništva in do ondotnega de-
želnega sodišča, pa bodo dobili nedvomno 
potrdilo. Češka revija «Volna myšlenka» 
«Svobodna misel») je objavila v 4. št. ne-
koliko Havličkovih epigramov. Državno pravd- 
ništvo v Pragu je konfisciralo dva 
taka epigrama in sicer; «Poda.va.ni masa» in 
«Co jest Buh». («Podajanje mase» in «Kaj 
je Bog».) Deželno sodišče je v Pragu po-
trdilo konfiskacijo, češ, da obsegata afo-
rizma dejstvo zločina motenja vere, ker se 
obseg epigramov «roga Bogu». Da se olajša 
derikalcem delo, bodi povedano, da ima od-
lok deželnega sodšča datum 5. julija 1906 
in številko Pr. I. 229/6-2.





Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1’49 K. — Za Ameriko za celo leio 7‘28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc» demokracije.

Štev. 32. V Ljubljani, dne 10. avgusta 1906. Leto IX.

Ped imenom tretjega katoliškega shoda pripravlja kle-
rikalna stranka za dneve 26., 27. in 28. avgusta veliko 
demonstracijo, katere prozorni namen je v prvi vrsti, obu-
diti v najširši javnosti mnenje, da je ves slovenski narod 
napolnjen s klerikalnim duhom, da ima klerikalizem abso-
lutno moč nad slovenskim narodom, da je rimsko mrač-
njaštvo edini ideal Slovencev.

Dolgotrajne izkušnje dokazujejo, da je ime „katoliško“ 
na Slovenskem samo sinonim za „klerikalno“. Karkoli se 
snuje in prireja pod tem imenom, ima namen, utrdili in 
povečati moč klerikalne stranke in oklepati Slovence v 
verige srednjeveškega mračnjaštva, sovražnega vsakemu 
napredku, vsaki svobodi, vsakemu razvoju. S krinko 
ljudskega prijateljstva hodi klerikalizem po slovenskih de-
želah; potlačiti ljudstvo, uničiti njegovo odbojno moč, pa 
mu je v resnici edini namen. Škodljiv je klerikalizem 
razvoju vsakega naroda; zlasti škodljiv je slovenskemu 
narodu, ki je majhen po številu, politično potlačen, kul-
turno zanemarjen, gospodarsko še slaboten. Znanost in 
gospodarstvo, najvažnejša faktorja v življenju narodov in 
človeštva, uplivajoča tudi na kulturo in na politiko, hitita 
po vsem svetu z orjaškimi koraki naprej. Samo narod, ki 
sledi viharnemu napredku brez počitka, ima zagotovilo, da 
obstane v silnem, vse slabotneže uničujočem tekmovanju. 
Mali narodi pa skrbe za svojo ohranitev le tako, da napno 
vse moči pa izkušajo, postaviti se v prve vrste splošnega 
napredka, kjer se jih more priznati in upoštevati. Kdor 
zastane, je izgubljen; zajamčeni prostori so samo v najspred- 
nejših vrstah.

Klerikalizem pa je zaostajanje, zadrževanje in oviranje. 
Narodi, nad katerimi dobi klerikalizem moč, ne morejo 
dohitevati svojih tekmecev; napredujoče sile drve brez-
obzirno preko njih, poteptajo jih in tužen pogin je ne-
izogiben konec klerikalnih narodov.

Velikanska je škoda, ki jo je nanesel klerikalizem 
slovenskemu narodu od časov, ko je pokristjanjevanje 
naših očakov protežiralo in pripravljalo tla raznarodovanju 
Slovencev. Za stoletja je protireformacijska doba zadržala 
napredek slovenskega naroda. In v novejši dobi je kleri-
kalizem najmočnejša retardirajoča sila, ki označuje vse 
rezultate moderne vede za peklensko delo, ki preklinja 
vsako svobodno misel, ki ubija samostalnost, ki podreja 
gospodarstvo, politiko, vedo in umetnost absolutizmu 
cerkvenih poglavarjev, ki išče svoje cilje v mrtvi pretek-
losti, ki mu je glavni smoter, pretvoriti ves svet takorekoč 
v samostan z absolutnim, svetovno in duševno gospodu-
jočim, privatno in javno življenje avtokratično ravnajočim 
papežem na čelu.

Tudi tretji katoliški shod, ki mu je atribut „sloven-
ski“ samo epithenon ornans, nima drugega namena, ga 
ne more in ne sme imeti, nego služiti tej svrhi, propa-
girati dušeči klerikalizem in hipnotizirati slovensko ljud-
stvo, kateremu naj prepozna demonstracija sugerira, da 
je ves slovenski narod klerikalen. Posebno se trudijo pri-
reditelji za uspeh, ker bode zboroval katoliški shod v 
Ljubljani, v kateri klerikalizem doslej še ni mogel zago-
spodovati. „Tudi Ljubljana je padla; tudi glavno mesto 
kranjske dežele in slovenskega naroda je klerikalno“ — 
to naj bi pokazal tretji katoliški shod. To bi bil največji 
triumf klerikalne stranke. Zato bi radi imeli okinčane 
hiše, zalo slavnostne vsprejeme, zato sprevode med veli-
kanskim špalirjem, zato ves pomp, kar ga premoreta 
cerkev in od nje odvisna politična stranka.

Slovenci!
Kai’ se vas še ni udalo terorizmu klerikalne tiranije 

— do vas se obračamo. Zdramite se in pokažite, da ob-
jestni klerikalizem še ni absolutni vladar na Slovenskem. 
Dokažite, da je tudi v slovenskem narodu še dosti duhov, 
ki so pripravljeni, upreti se mračnjaškemu početju, vode-
čemu v kulturno smrt in v narodni pogin. Na noge vsi, 
ki ste pripravljeni, gladili pot. svobodnemu napredku. Po-
dajte plašnim dober vzgled, ohrabrite bojazljivce, pokažite, 
da najdejo zaslombe v neizogibnem boju med svobodo in 
suženjstvom, med napredkom in nazadnjaštvom.

Žalostne so še razmere na Slovenskem; velika je moč 
klerikalizma. Ali železna volja je premagala že hujše sile 
in v značaju slovenskega ljudstva je toliko zdravega, da 
je zmaga nad žugajočo reakcijo zagotovljena, ako se zbudi 
'doslej še speče, ako se ohrabri splašene, ako se pouči za-
peljane elemente naroda. Ali brez dela ni uspeha in za-
četi je treba, dokler je čas.

Začeti ie treba takoj.
Tretji katoliški shod v Ljubljani bodi signal resnično 

naprednim Slovencem za začetek dela. V boju proti kleri-
kalizmu ne smejo ovirati zavednega dela razlike, ki ločijo 
struje v političnem in v gospodarskem življenju. Taka 
nasprotja, ki jih ni treba tajiti, nimajo ničesar opraviti z 
bojem proti skupnemu, brezobzirnemu sovražniku: kleri-
kalizmu. Seveda ima klerikalna stranka kakor vsaka 
druga, pravico demonstrirati, kolikor, se ji poljubi. Stoječi 
na stališču svobode za vsakoggr, ne moremo moliti kleri-
kalcev v njih prireditvah. Ali tudi sami sebi ne maramo 
jemati enake pravice in če hočejo klerikalci manifestirati 
svojo moč, hočemo demonstrirati mi, da ima tudi svobodna 
misel na Slovenskem tla in bojevnike. Dostojno hočemo 
to demonstrirati na shodih, ki vam bodo z vsemi potreb-



nimi detajli naznanjeni. Vas pa, neklerikalne Slovence, 
vabimo, da se udeležite teh shodov v čim največjem šte-
vilu in tako pokažete svetu, da ima svobodna misel na 
Slovenskem močno in zdravo zaslombo.

Slovenci, kar vas ni klerikalnih, mislite na to, da je 
vaša politična, dolžnost, zajeziti ošabno in brezobzirno 
prodirajoči klerikalni naval. Svobodomiselni ponos veleva 
vsakemu naprednemu Slovencu, udeležiti se tega shoda 
in preprečiti zmagoslavno tulenje klerikalizma, ki razteza 
svojo malho, da bi pobasal vse Slovenstvo vanjo. Verjetno 

je, da bode klerikalno časopisje teroriziralo; ali kdor se 
ustraši dobro znanega surovega žuganja črne čete, se iz-
briše sam iz vrst kulturnih naprednjakov. Zatrite torej 
nepotrebne pomisleke, preženite neopravičene predsodke, 
ne dajte se strahovati, temveč storite svojo dolžnost!

Kdor noče biti hlapec klerikalizma, na shod!
In ve, žene, ki ljubite svoje otroke in nočete, da bi 

jim klerikalizem zastrupil bodočnost, pomagajte pri tem 
delu z agitacijo in z udeležbo. Tudi ve ste poklicane na 
delo — ne odtegujte se mu!

Izvrševalni odbor jugoslovanske socialno-demokratične stranke.

NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila Da list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Bdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

„Narodni delavci“.
Z liberalno stranko gre torej od dne do dne 

bolj rapidno navzdol. Izvrševalni odbor je 
tako razrovan, da se ne morejo sestati trije 
njegovi člani, ki bi imeli enake nazore. Osebna 
nasprotja grasirajo med njimi kakor epide-
mična bolezen. V najvažnejših načelnih stva-
reh nimajo nobene vodilne misli, nobene do-
slednosti. In pod vodstvom takega izvrševal- 
nega odbora je cela stranka desorganizirana.

Kako naj bi tudi bilo drugače?
V politični stranki je mogoče dvoje: De-

mokratizem ali pa diktatura. V prvem slučaju 
mora stati vodstvo stranke v neprestani do-
tiki s širokimi plastmi pristašev, da lahko 
vedno pozna mnenje, zahteve in želje svojih 
sledbenikov in uravnava svojo politiko po 
njih, da lahko korigira napačne nazore zgo-
raj in spodaj, da si ohrani zaupanje in da 
vzdržuje stalno duševno zvezo med posamez-
nimi skupinami pristašev ter med njimi in 
med vodstvom. V drugem slučaju mora biti 
stranka sama po sebi že tako konsolidirana, 
po interesih in nazorih svojih pristašev tako 
enotna, da izvira iz cele konstelacije lahko 
samo ena politika in vodstvu je tedaj naloga, 
natančno in nedvomno izpožnavati to poli-
tiko, kateri morajo potem pristaši slediti po 
zakonu železne doslednosti.

Pri liberalcih ni ne enega, ni druzega. 
Njih vodstvo ne mora biti orientirano o aspi-
racijah in nazorih slrankarjev, ker se leta in 
leta ni trudilo, da bi ostalo ž njimi v zvezi. 
Sam pa izvrševalni odbor nima nobene do-
ločene smeri. Programa, ki bi mu kazal jasno

Listek.
Hans Kirchstelger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Ko so se klerikalci s svojim shodom 
v Gospojni tako urezali, se je zdelo libe-
ralnemu društvu, da je prava otroška igrača, 
osvojiti to občino. Že štiri tedne pozneje 
sta prišla iz glavnega mesta dva advokata, 
neki propadli gostilničar, pa agent za čas- 
niške oglase, katerim se je pridružila vsa 
liberalna inteligenca iz Raminga, v vas, ki 
tudi to pot ni bila v zastavah. Župnika tudi 
sedaj ni bilo doma. Tudi na ta shod ne 
bi bil prišel, čeravno ne bi bil spremljal s 
svojim vozom potovalnega gospodarskega 
učitelja, ki je imel dopoldan predavanje, na 
kolodvor.

Čudno, kako zaslepi strankarska strast. 
Gospodje, ki so bili z župnikom več kakor 
uljudni, kadar se je šlo za stavbo železnice 

črto, ni. Politične ideje tudi nimajo. Vod-
stvo, ki samo ne ve, kako naj bi ravnalo v 
tem, kako v onem slučaju, ki v enem vpra- 
šanu ni dva dni enakih misli, pa seveda 
tudi ne more dajati svojim pristašem nobene 
direktive. Tako morajo strankarji vsled ner-
voznega, nezavednega tavanja svojih pristašev 
zabresti v popolno nejasnost in razpad take 
stranke je neizogiben.

Ta proces se sedaj vrši v liberalni stranki; 
kolaps se že lahko konštatira in končna ka-
tastrofa je neizogibna. Posebno zanimiv do-
kaz za to je najnovejši poskus strankinih 
zdravnikov, smerajoč na to, da bi bolniku 
rešili življenje, ali da bi je vsaj nekoliko po-
daljšali. Gospodje mediki sploh ne zaupajo 
več močem bolnika samega; zatekli so se k 
obupnemu sredstvu, da mu nalijejo krvi iz 
drugega organizma v žile.

Značaj «narodno-napredne» stranke je 
bil od vsega začetka meščanski. Organizirati 
slovensko meščanstvo na svobodomiselni pod-
lagi, to bi bila gotovo hvaležna in — to pra-
vimo povsem objektivno — koristna naloga. 
Ali liberalcem se ni posrečila. Upliv na meš-
čanstvo, ki ga je ta stranka gotovo imela, je 
izgubila; celo v Ljubljani nima več zaupanja. 
In sedaj, ko se pojavljajo neprenehoma etn- 
brionični začetki novih strank, se lotijo zadnji 
ostanki v političnem smislu bankroterskega 
sredstva, rešiti stranko z grabežnimi izleti na 
tuje polje. Meščanstvo so izgubili, pa se — 
ker so izgubili menda tudi glavo — zatekajo 
k . . . delavcem! Novi tajnik liberalne stranke, 
v politiki popolnoma nevedni, neizkušeni ju-
rist Gham, mož brez vsake jasnosti in brez 
najelementarnejših pogojev respektivnega zna-
nja, je iztuhtal, kdove pod čigavo patronanco, 
idejo «narodno-naprednega delavstva». Mo-
goče, da je videl v Pragi slučajno (kajti na-
menoma tudi tam ni videl ničesar) kakih pet 

ali za novo šolo, bi ga bili danes kar pre-
bodli z očmi, tako so švigali bliski iz njih 
voza v župnikov voz. Gospod notar ni niti 
odzdravil in gotovo se ni več spominjal, da 
je sam ponudil pri veliki pojedini po po-
svečenju nove šole v Gospojni, katere se je 
udeležil kot okrajni šolski svetnik, župniku 
tikanje in bratovščino. Župnik se je moral 
smehljati nad tako neškodljivim, pristnim 
izrazom strankarskega duha. Hudega po-
gleda liberalca se mu ni bilo treba bati. 
Pač pa so bili nevarni taki pogledi iz kle-
rikalnih oči; to je vedel Hercog po dolgo-
letni izkušnji.

Kmalu se je ustavil voz pred „modro 
ščuko“, kjer ga je hotel nekoč okrajni sod-
nik Han.dclsbacher kot potujočega kaplana 
nerahlo posaditi na cesto. Kdo bi bil takrat 
mislil, da se da ta gospod dvanajst let poz-
neje voliti od „farške stranke“, kakor jo je 
sam imenoval o polnoči, voliti v državni 
zbor, kjer je sedel poleg češkega kaplana, 
za kar je kmalu doživel imenovanje za de- 
želnosodnega svetnika! Sedaj je že v po-
koju, pa si je dal sezidati vilo na najlepšem 

«narodnih socialistov» (Klofačiancev), pa bi 
rad presadil to umetno, slabotno rastlinico 
tudi na slovenska tla. Da ima on take ime-
nitne ideje, mu ni zameriti; kdor nima iz-
kušnje, ima navadno poln koš «idej». Da pa 
voditelji liberalne stranke dovoljujejo take 
eksperimente, to pomeni izjavo političnega 
bankrota. Taka desperatorska sredstva rabi 
samo stranka, ki nima več nobene korenine 
v svojih lastnih tleh . . .

Imeniten je ta eksperimenat tudi še z 
druzega stališča. Glavna naloga liberalne 
stranke je — politično — boj proti klerika-
lizmu. V najnovejši metamorfozi pa abdicira 
stranka tudi v tej smeri. Delavce ima voditi 
v enak boj socialna- demokracija. In ravno 
njej bi liberalci radi izpodkopali tla.

Radi bi. Ge bi imeli še količkaj razsod-
nosti, bi morali razumeti, da je to norost. 
Dobro pa je, da so se pokazali v tej obliki, 
kajti kmalu mora postati sedaj tudi meščan-
stvu jasno, da ta stranka tudi njegovih kul-
turnih interesov ne more in noče več varo-
vati. In namesto vstajenja, o katerem sanja 
gospod Gham, pride absolutna smrt.

Škode res ne bode, kajti taka stranka je 
razvoju v vsakem smislu na poti. Svobodo-
miselnemu meščanstvu ne želi v naših vrstah 
nihče propada; ali identificirati liberalno 
stranko v sedanji obliki s tem meščanstvom, 
se nam zdi naravnost žaljivo; čimprej se je 
meščanstvo otrese pa si poskrbi drugo za-
stopstvo, tem bolje bode varovalo svoje in-
terese. s

Da izvede svoj velikanski načrt, je sklical 
gospod Gham pretečeni četrtek shod v «Mestni 
dom». Seveda shod po § 2. Gospod jurist 
ima sicer slabe pojme o dotičnih zakon=kih 
predpisih. Da to naj opravi s svojimi pro-
fesorji. Faktum je, da se je ljudi za ta 
shod naravnost lovilo po Ljubljani. Tako se 

prostoru v Gospojni, v nekdanjem kaplano-
vem raju. Vsaki teden se pokaže v župnišču. 
Za vino, s katerim pogosti župnik gospoda 
svetnika, mu ni bilo žal, pač pa za drago-
cene ure, ki jih mora žrtvovati človeku, ki 
ga je hotel nekdaj kot pristni liberalec po-
saditi na tlak.

Gotovi zmage so se pripeljali bradati 
gospodje v Gospojno, imeli pa so prav tako 
malo uspeha, kakor klerikalni apostelji. Tudi 
na tem. shodu jo je takoj prvi govornik, 
zaradi svoje zgovornosti slaven advokat; 
polomil. Začel je s tem, da je na prihodu 
srečal farja, ki je bahato sedel v kočiji, pred 
katero sta bila vprežena dva krasna vranca.

„Dva kostanjevca!“ seje oglasil mejklic. 
„Dobro. Recimo, dva kostanjevca“, je 

ognjevito nadaljeval govornik; „vprašam Vas, 
kmete, ki morate na smrt trudni v nedelja 
hoditi cele ure daleč v cerkev, dočim imajo 
farji lepe konje in bogate kočije, ali se je 
vozil tudi Kristus tako ošabno v kočiji ?u

V odgovor pa ie zadonel zopet mejklic: 
„Gospoda, kaj ste prijahali Vi na sa-

mih oslih ?“



priloga „Rdečemu praporu“ St 32.
je zgodilo, da je dobilo tudi par naših so- 
drugov vabila. Saj sklicatelj, odnosno njegovi 
agitatorji večinoma niso imeli pojma, koga 
vabijo. Natančno ne vemo, koliko vabil so 
izdali, pozitivno pa vemo, da jih je bilo več 
kakor 1000. Ali kredit liberalne stranke res 
ni več velik. Kljub dolgemu čakanju ni prišlo 
na shod loO oseb in če objavlja «Narod» 
«natančno» število udeležencev, je to nad 
vse smešno. O teku lega zabavnega shoda 
res ni vredno poročati. Gospoda C h a m in 
Pustoslemšek sta hotela osnovati na- 
rodno-napredno defevsko organizacijo, pa sla 
v ta namen sprožila par govoranc tako šepave 
logike, da se je na shodu vse lomilo smeha. 
Njun največji ponos je bil, da sta imela ve-
čino na shodu. Nota bene na shodu po §2! 
Pač zelo skromen ponos. Gospod Cham je 
dokazoval, da nima pojma, kako je nastala 
Avstrija, da tudi narodnostnega problema ne 
pozna, da bi pa rad nalovil med delavci kaj 
glasov za volitve po tistem volilnem redu, ki 
ga liberalci z ravno tako nekonsekventnostjo 
kakor neznanjem pobijajo! Zabeležiti je le 
vredno, da sta oba «voditelja» shoda imeno-
vala socialne demokrate «izdajalce». To se 
za sedaj lepo zapiše; prišlo bode že prav.

Da gospoda s tem eksperimentom ne 
dosežeta ničesar, je tako gotovo, kakor «amen» 
v očenašu. Vodstvo liberalne stranke bi pa 
tudi lahko razumelo, da ji taki manevri ne 
koristijo, dokler še kaj živi; kvečjemu ji po-
magajo še prej v grob. Če hočejo gospodje 
to, nam je tudi prav.

Politični odsevi.
Pluralni zistem je najnovejša klada, ki 

jo mislijo sovražniki ljudskih pravic vreči na 
pot enaki volilni pravici. Po nekaterih časo-
pisih razglašajo celo, da je za ta fini načrt 
pridobljena že dvetreljinska večina v držav-
nem zboru. Ta baliarija je pač neumna. In 
gotovo je neverjetno, da bi se moglo v dr-
žavnem zboru poskusiti kaj resnega s takimi 
nameni. Značilno je, da intrigantje niti ne 
vedo povedati, kakšen naj bi bil pluralni zi-
stem po njih mislih; z besedo samo ni nič 
povedano, kajti ona pokrije lahko celo kopo 
različnih zistemov. Ali naj dobi po več gla-
sov tisti, ki več ima, ali tisti, ki več zna?... 
Končno so vse te mahinacije neslane. Kdor 
more izza dogodkov celega leta sploh misliti, 
da je tako gorostasno popačenje enake volilne 
pravice še mogoče, nima niti najskromnej- 
šega daru za politično delo. In da bi delav-
stvo takoj porabilo vsa sredstva, ako bi se 
pokazala taka nevarnost, je čisto nedvomno.

Glasen smeh je zabučal na ta odgovor, 
ki je prihajal kmetom prav iz srca, kajti na 
župnikove konje so bili prav posebno po-
nosni.

Ako bi bil zaklical te besede kmet, se 
mu ne bi dobro godilo, tako razburjeni 
so bili društveniki vsled motenja. Prišle pa 
so od moža s polno brado in zlato obrob-
ljenimi naočniki, ki je bil za celo glavo 
večji, kakor vsa okolica.

Komaj je dosegel predsednik toliko 
miru, da se gaje razumelo, je s precej ne- 
sigurnim glasom dejal orjaku: „Opozo-
riti Vas moram, da je naš shod liberalen; 
sodeč po Vaši izjavi pa ste klerikalen farski 
hlapec in zato Vas pozivam, da takoj zapu-
stite shod.“

Velikan pa se je zasmejal na ves glas.
„Nikoli se mi še ni zgodilo, da bi me 

bili prištevali klerikalcem; najmanje pa bi 
bil pričakoval kaj takega na shodu, na ka-
terem sem najbrže edini protestant.“

Zbegani so zijali liberalni gospodje na 
protestanta, ki jim je tako zmešal štreno.

. Papež Pij X. je izdal novo encikliko, ki 
. e zelo zanimiva in izbija tudi našim kleri-
kalcem važno orožje iz rok. Znano je, da 
trdijo klerikalci in krščanski socialci vedno, 
da so v političnih stvareh popolnoma neod-
visni. To legendo razdira papež neusmiljeno 
s svojo encikliko, ki z vso krščansko odloč-
nostjo pobija nauk, da „stranka v političnih 
rečeh ne bi bila podložna cerkvenim pred-
stojnikom. Papež je za taka vprašanja menda 
pristojna instanca in če on tako govori, mu 
moramo pač verjeti. Torej je n. pr. na Kranj-
skem škof Jeglič po papeževi zahtevi pravi 
glavar «Slovenske ljudske stranke» in če 
stranka ne bi priznala tega, bi prišla v naj-
ostrejši konflikt s papežem, Česar pa gotovo 
ne bode riskirala. Logično torej stranka, sto-
ječa na katoliški podlagi, ne sme in ne more 
biti drugačna kakor klerikalna; tako je torej 
naslov «Slovenska ljudska stranka» predrzno 
slepilo, kajti stranka ima zastopati cerkvene 
interese, ne pa ljudskih — po papeževi volji. 
In papež ji je pač' menda še avtoritet.

Rusija.
Ko je car Nikolaj II., poslušen svetem 

korumpiranih reakcionarjev, razpustil državno 
dumo, je pohitela po vsem svetu misel ka-
kor električna iskra: To je začetek nove re-
volucije! In reakcionarji se niso upali prvi 
hip ničesar ziniti. Ruski papirji so na borzah 
padali, upnikom ruske vlade so se ježili lasje. 
Ali preteklo je nekoliko dni in revolucije ni 
bilo, pa so zaukali reakcionarji: «Pogumno 
se mora nastopiti, pa se užene kričače v kozji 
rog.» In ko je začel ministrski predsednik 
Stolypin razglašati, da hoče vladati liberalno 
in je celo iskal med bivšimi poslanci kandi-
date za ministrske portfelje, so tolažili vsi 
Beschwichtigungshofrati sebe in vsakega, kdor 
jih je hotel poslušati, češ, tako si bode vlada 
pridobila zaupanje in podporo večine v boju 
proti radikalnim elementom.

Bilo je res mirno na Ruskem po raz-
pustu dume. Poslanci so odšli v Viborg na 
posvetovanje, pa so izdelali svoj znani ma-
nifest, ki ga je vlada takoj prepovedala. V 
Peterburgu, kjer je prebivalstvo takoj izve-
delo senzacionalno novico, je bilo skoraj več 
vojaštva, nego civilnih Stanovnikov, vsi trgi 
in vse večje ulice so bile izpremenjene v vo-
jaške tabore in tako ni bilo nič čudnega, da 
so izostale večje demonstracije. Po deželi je 
preteklo nekaj čaa, preden je ljudstvo izve-
delo, kaj se je zgodilo v Peterburgu. Bil je 
mir. Seveda — relativen mir, kajti posamezni 
atentati, manjši spopadi z vojaštvom in s

„Gospodje naj mi dovolijo, da se pred-
stavim. Ime je brez pomena; po poklicu 
sem gimnazijski ravnatelj, pa sem prišel na 
počitnice v ta prelepi kraj Vaše krasne de-
žele. Po mojem mišljenju pa sem mnogo 
liberalnejši nego Vi, gospoda. Vem, da ce-
nite visoko pruskega šomaštra. In zato Vam 
pravim: Ako nimate boljšega programa, nego 
psovati pope, je škoda, da ste prišli tako 
od daleč. V kratkem času sem izpoznal tu-
kajšnje prebivalstvo, ki je v resnici bolj 
liberalno, kakor mi vsi skupaj. In da je res 
tako, čeravno ni vpisano v Vaše društvo, 
je edino zasluga župnikova. Tudi tukaj ka-
kor povsod prihajate za nekoliko in pre-
pozno. Ako bi bili priredili Vaš shod pred 
petimi leti, ko je bil še stari župnik tukaj, 
bi bila naredila Vaša gesla vtisk, proti se-
danjemu župniku pa rabite zastonj Vaš smod-
nik. Kot protestant Vam lahko pošteno pra-
vim, da bi bil vesel, ako bi imeli na Pruskem 
tako resnično liberalne pastorje, kakršen je 
gospod župnik v Gospojni.“

Glasno, dolgotrajno pritrjevanje je sle-
dilo tem besedam in ljudje, ki so prej še 

policijo in podobni dogodki že ne štejejo več 
na Ruskem. Zapiralo se je revolucionarje, 
koniljciralo in zatiralo se je opozicionalne ča- 
čopise in oficiozni vestniki so lahko zatrjevali, 
da je mir v deželi.

Ako so vladinovci res mislili, da dose-
žejo tako svoj cilj in da ostane vse pri miru, 
tedaj se izpolnjuje nad njimi stari pregovor: 
Kogar hočejo bogovi uničiti, ga udarijo s sle-
poto. Kdor računa z dejstvi in ne z iluzijami, 
je moral razumeti, da je bil to samo mir 
pred nevihto, ki mora, biti tem groznejša, čim 
dalje se pripravlja.

Resnih simptomov, da ni zaupati navi-
deznemu miru, je bilo kmalu dosti. V sta-
novanju Pobjedonosceva so pokale bombe; 
na carjevo pisalno mizo so prihajala pretilna 
pisma; v carskem parku se je streljalo na 
generala. Ali vlada je razglašala: «Da bode 
nekoliko manjših rabuk, na to smo priprav-
ljeni; hudega pa ne bode.»

To je bilo kratkovidno. Od ruskih naro-
dov, od delavcev in kmetov ni mogla priča-
kovati vlada nobenega zaupanja. Ako bi bila 
imela resno voljo za reforme, bi bila našla 
dosti priložnosti za nje, dokler je zborovala 
duma. Morda bi bila takrat res pridobila kaj 
zmernejših elementov, ako hi bila vsaj de-
loma ugodila splošnim političnim in gospo-
darskim razmeram. Razpust dume je bil jasno 
znamenje, da vlada noče vpoštevati volje na-
roda. Kako je torej mogla misliti na za-
upanje?

Bilo je samo vprašanje, .koliko časa 
traja mir in kdaj izbruhne jeza naroda. Re-
volucije se ne vrše tako, kakor kak «Kriegs- 
spiel» s figuricami na specialnih in generalnih 
kartah. Ali kadar so vsi pogoji za revolucijo, 
tedaj pride — tako ali pa tako.

In začetek je prišel prej nego je bilo 
pričakovati. In prišel je s taKo silo, da se že 
precej lahko sklepa, s kakšno silo se izvrši 
revolucija sploh. Danes je situacija na Ru-
skem po priliki taka, kakršna je bila lani že 
proti koncu prve revolucije. Rusko vojaštvo 
se bije z ruskim vojaštvom; ruske čete na-
padajo ruske trdnjave. Sveaborg, Helsingfors, 
Reval, Kronštat, Sevastopol so v plamenu, v 
baltiški mornarici so punti in zopet plava 
ruska bojna ladja «Pamjat Azova» z rdečo 
zastavo po morju — ne ve se kje.

Konec prih.

On rinil ni zahtevajte po vseh brivnicah, ka-

vedno nekam plaho gledali na protestantov- 
skega gosta, so mu sedaj hvaležno stiskali 
roko. Ako brani protestant tako toplo njih 
župnika, tedaj pač njegovi lastni župljani 
ne smejo dovoliti, da bi ga napadal kdor-
koli.

Sedaj se jim je tudi zasvetlilo pred očmi. 
Gospod župnik je imel res prav, ko je de-
jal, da so protestantje tudi kristjani in po- 
gostoma še boljši, kakor marsikateri kato-
ličan. V enem hipu se je zrušila v tej 
oddaljeni dolini visoka, črna stena v kup 
strohnelih desk, stena, ki so jo bili izza 
protireformacije v Avstriji med katoličani in 
protestanti tako čvrsto stesali, da ni mogel 
prodreti skozi njo noben žarek ljubezni. Še 
vedno je skoraj povsod visoka in čvrsta 
in četudi zasije tupatam solnce skozi kako 
špranjo, se hitro pribije zopet debelo desko 
na njo.

Danes je podrla v Gospojni slaba sa-
pica to steno, ki pa bi bila težko kdaj padla, 
ako je ne bi bil tolerantni župnik v Go-
spojni izpodkopaval od svojega prihoda.



Društvene vesti.
Rudarska unija naznanja podružnicam, 

vplačevalnicam, zaupnikom in prizadetim čla-
nom, da se preseli revirno tajništvo za gornje 
planinske dežele v Ljubnem z dnem 1. sep-
tembra t, 1, v liišo splošne delavske bolniške 
blagajne, Kaiserfeldgasse 177, prizemno, na 
desni. Vse dopise je upravljati od 1. septem-
bra dalje na naslov Johann Z vv a n z g e r , 
Ljubno (Leoben) Kaiserfeldgasse 177, naslov 
za brzojave je Johann Z w a n z g e r , Leoben 
177. Omenjeno bodi, da ima preselitev samo 
praktične razloge in se ni v dobrih odnošajih 
napram predstojniku gostilne v dosedanjem 
lokalu nič izpremenilo.

Domače stvari.
Župan gospod Ivan Hribar je odstopil 

s predsedniškega mesta v izvrševalnem od-
boru liberalne stranke. Zgodilo se je to na 
zadnji seji, ki je bila baje precej burna. Zu-
nanji in domači časopisi so že poročali o 
tem, a «Slovenski Narod» molči kakor grob 
in liberalci začudeno povprašujejo, kako je 
to, da se morajo informirati o takih zadevah 
svoje lastne stranke iz tujih časopisov. Za 
uzrok Hribarjeve resignacije se navaja, da se 
ne strinja z znanimi liberalnimi nazori o vo-
lilni reformi, katero smatra za pridobitev s 
stališča slovenskega naroda. Tudi napadi li-
beralnega glavnega glasila na Čehe so ga 
baje navedli na to, zlasti ker pride minister 
Fort na Kranjsko in bode Hribarjev gost. 
Vse to je verjetno; ali če je tako, je vendar 
to samo zadnji sunek v dolgi verigi uzrokov. 
Dolgotrajna latentna kriza v liberalni stranki 
je postala akutna, nesporazumljenja in na-
sprotja v stranki so končno morala prebiti 
skorjo. Kako se bode rešila ta kriza, je se-
veda uganka. Razni zdravniki so že na delu, 
da bi zalepili razpoko, ali to je nehva-
ležen poizkus. Nasprotja v stranki so zelo 
velika in s tem, da se jih samo pri-
krije, ni nič pridobljenega. Sicer pa je naj-
bolje, počakati, kako se razvije stvar. Polo-
žaj se mora kmalu izjasniti in potem se bode 
vsaj vedelo, pri čem da je narod z liberalno 
stranko.

Nenavadno kratko poroča ljubljanski 
«Slovenec» o zadnji papeževi encikliki. Ne-
navadno kratko, kajti sicer ni kratkost glavna 
«Slovenčeva» navada, zlasti ne, ako more 
pisati o rečeh, ki so prijetne za klerikalno 
stranko. Že po tem bi se dalo soditi, da mu 
je enciklika Pia X. neprijetna. Ali brez tega 
simptona se pride lahko do enakega zaključka.

Pruski učitelj je pokvaril vsem govor-
nikom tekst, ker se je bil vsaki naučil go-
vora, v katerem se je požiralo duhovnike 
kar z dlako. Drug je gledal drugega, nihče 
ni hotel priti več v nevarnost, da bi ga bil 
protestantovski pruski učitelj poučeval.

Najpametnejšo misel je imel predsed-
nik. Zaključil je shod. Čemu naj bi se po-
nujalo biserje govorov zastonj bedastim 
kmetom, popovskim hlapcem? Kočijaži niso 
mogli dosti hitro vpreči, potem pa je šlo v 
najhitrejšem diru iz prekletega kmečkega 
gnezda.

Ves obupan pa je gledal gostilničar za 
zadnjim vozem. Zastonj je bil krstil svoje 
dobro pivo; kdo naj ga pije sedaj? V ku-
hinji pa so ravnokar začele rumeniti race in 
piske, ki so bile pripravljene za visoko go-
spodo iz mesta. Plakajoč in jeze se tresoč je 
hodil po hiši ter je pregnal še ostale goste. 
Zmerjal je strahopetno liberalno družbo, ki 
je bežala pred enim samim, ne da bi kaj 
popila in pojedla; togotil se je nad pre-
kletim luterancem, ki mu je pregnal naj- 
boljše gosk. Samo nad župnika se ni upallktflt 2agri2la y da|jn0 # fc

«Slovenčeva» stranka noče biti klerikalna; 
prekrstila se je, kakor znano, v «Slovensko 
ljudsko stranko», le da bi se iznebila «kato- 
ličanstva» v naslovu; z vsemi štirimi se upira 
označevanju, da je klerikalna; na katoliškem 
shodu bode dr. Šušteršič referiral o «katoli-
cizmu in klerikalizmu» in nedvomno je, da 
hoče zatrjevati razliko med obemi pojmi. Pa 
pride papež s svojo encikliko in zagrmi: 
«Katoliško delo ne sme biti drugačno, kakor 
klerikalno. Ničesar ne smete storiti brez do-
voljenja visokega klera. Vsaka misel je pre-
grešna, če je ni odobril vsaj Škot. Klerikalna 
mora biti vaša literatura, klerikalno vaše 
časopisje, klerikalno vaše šolstvo, klerikalna 
vaša politika.» Hud tobak! Med politično 
zrelim, kulturno izobraženim ljudstvom bi 
morala delovati * papeževa enciklika kakor 
bomba. V narodu, v katerem je katoliška 
struja tako močna kakor bomba, bi morala 
provzročiti revolucijo. Predvsem v «Slovenski 
ljudski stranki» bi morala razvneti viharne 
boje. Lanski shod klerikalne stranke je ka-
tegorično odklanjal konservatizem; papež 
zahteva od katoličanov brezpogojno konser-
vativnost. Nastati bi moralo vprašanje: «Kdo 
je za papeža, kdo pa za Šušteršiča?» In kako 
bi moral govoriti dr. Krek, ki se trudi, 
kar le more, da bi vpeljal v klerikalno stran-
ko modernizem, katerega preklicuje papež 
tako odločno v svoji encikliki? Kako mora 
biti drju. Kreku pri duši, če primerja pape-
žev spis z uvodnikom v «Slovencu» ?

Ali to so za danes nepotrebne skrbi. 
Naš «Slovenec» zna tako vsestransko pisati, 
da ga ne bi dosegel niti glasoviti Freitagov 
Šmok. Danes konservativno, jutri demokra-
tično, danes šovinistično-narodno, jutri inter-
nacionalno, danes za rusko revolucijo, jutri 
za ruskega carja, danes zna postavljati so-
cialne demokrate za vzgled, jutri jih smešiti 
in zaničevali, danes hvaliti Hribarja, jutri ga 
zmerjati, danes napadati militarizem, jutri 
zagovarjati povišanje izdatkov za bojne ladje. 
In to mu ne dela nobenih težav. Njegovi 
čitatelji so «disciplinirani», klerikalci parirajo 
vsaki paroli; tisti, ki nič ne mislijo, ne naj 
dejo nobenih nasprotij, tisti, ki jim delajo 
take reči preglavice, pa morajo molčati, ker 
je klerikalizem velika — tudi gospodarska! 
— moč. In tako bodo agitirali krščanski 
«socialci» dalje na Slovenskem; kadar bode 
kazalo, se bodo delali demokratične, socialne, 
moderne; kadar se jih bode opozorilo na 
papeževo encikliko, bodo odgovarjali: «To 
se ne tiče nas, to meri samo na Romola 
Murrija.» Tako je danes in tako bode tudi 
še jutri. Ali kaj, kadar začno misliti tisti, ki 
še ne mislijo? Kaj, kadar postane jarem tudi 

spraviti, kajti s tem bi si bil vse pokvaril 
pri kmetih. Le mlinar je znal potolažiti go-
stilničarja :

„Glej, mu je dejal, prihodnje leto poje 
moj gospod sin novo mašo in takrat bode 
menitno. Le pripravi se, da poskrbiš, kar 

. e najboljše in najdražje. Denar ti bode kar 
snežil skozi streho. Reči se bode moralo, 
da Gospojna še ni doživela kaj takega, ka-
kor to novo mašo.“

Župnik ni prišel na povratku iz Ra- 
minga še do soteske, kjer se sklanjajo gore 
nad šumečim potokom, pa je že zopet zazrl 
celo bližajočo se vrsto vozov.

Niti sovražni pogledi ga sedaj niso za-
deli kakor prej. Gospodje, ki jih je bil od-
sotni mož premagal, so gledali v stran na 
irib. Samo neki črevljar je kričal: „Svinjski 
oop, zapeljivec naroda, beraški župnik!“

Druzega ni župnik več slišal, vozovi so 
že izginili. Zadnje bobnenje groma je pre-
kričalo župnika, da je minula tudi ta ne-
vihta brez škode nad Gospojno.

Kakor da bi se bila vsa društva naen-

tistim pretežak, ki ga nosijo danes iz gr po- 
darskih razlogov? In prišel bo čas! . . .

Kaznovana surovost. Dne 30. junija se 
je pripetila na Dovjem (Gorenjsko) baje vsled 
nepravilno postavljenega menjala velika že-
lezniška nesreča, ker sta dva tovorna vlaka 
št. 1784 in št. 1787 trčila drug ob drugega. 
Pri tej nesreči je bil razven mnogih razbitih 
vozov tudi ubit vlakovodja vlaka štev. 1787 
Franc Pražen. Ta izvenredna smrt je pro- 
vzročila povsod veliko sožalje, posebno pa 
zaradi tega, ker je bil pokojnik ne oziraje 
se nato, da je padel kot žrtev poklica in da 
je zapustil obupajočo vdovo s petletnim otro-
kom, vsled jovijalnega tovariškega vedenja 
med železničarji splošno priljubljen. Pokojnik 
je bil tudi zvesti pristaš železničarske stro-
kovne organizacije. Bil je zelo delaven sodrug 
in v zadnjem času tudi načelnik podružnice 
«Spodnja Šiška» pravovarstvenega in stro-
kovnega društva. Odkritosrčni značaj in ve-
selje do dela tega splošno spoštovanega so- 
druga sta vzbudila pri nekaterih s kkčepla- 
stvom nasičenih osebah sovraštvo in zavist. 
Zatorej se je zgodilo, da sta še med tem 
časom, ko je stala mlada vdova z otrokom 
vred ob krsti zmečkanega ponesrečenčevega 
trupla, dva službena tovariša pokazala svojo 
srd in surovost s tem, da sta mrliča javno 
obkladala š psovkami, katerih pa nam ni 
mogoče tukaj ponavljati ter sta na ta način 
blatila pošteno ime pokojnika. V svrho ob-
rambe dobrega glasu svojega pokojnega moža 
je vložila vžaljena vdova po svojem zastop-
niku gospodu dr. Franu Tekavčiču v 
Ljubljani proti zaničevalcema Martinu Koder-
manu, vlakovodji, in Miklavžu Jurschi, voz-
niškemu mojstru (oba pri c. kr. drž. železnici 
v Ljubljani), pri okrajni sodniji v Ljubljani 
tožbo zaradi žaljenja časti. — Obsodba, ki je 
postala pravomočna, se glasi: Obsojen je 
Martin Koderman na pet dni zapora ali 50 
kron denarne kazni in Miklavž Jurscha pa na 
štiri dni zapora ali 40 kron denarne kazni, 
zraven lega morata poravnati vse vsled te 
tožbe nastale stroške. Ta pravična kazen bode 
vendar, akoravno je prav mila, provzročila 
zadoščenje med vsemi dostojnimi železničarji. 
Pripomniti moramo k temu, da je tudi pri 
tej sodnijski dvorani pokazal poštenjak Mar-
tin Koderman svoj pravi značaj. Vziic temu, 
da so priče pod prisego potrdile, da je res 
govoril nad vse žaljivo o pokojnem sodrugu 
P r a ž n u , drznil se je vendar pred sodni-
kom odločno in trdovratno tajiti. Kako ža-
losten utis je s tem naredil na sodnika in na 
vse navzoče, si cenjeni čitatelj lahko pred-
stavlja. Doletela je njega kakor tudi njego-
vega somišljenika Jurscheta pri sodniji pra-

ni vedel ničesar pred petimi leti pa je prire-
dila tudi šolska družba izlet v Gospojno in 
je sklicala shod. Upala pač ni, da doseže 
kaj uspeha pri neumnih kmetih in na pri-
dobitev udov celo ni računala. Toda zbo-
rovanja pa se je udeležil tudi župnik. Prosil 
je celo za besedo in je imel govor, ki je 
navdušil kmete za materinski jezik in za 
narodno kulturo.

Kaj takega niso slišali kmetje še nikoli 
od župnika, kajti v cerkvi ni govoril nikoli 
o politiki, temveč jih je učil vedno le be-
sede božje. Seveda je bil ves v ognju za 
božjo čast in za ljubezen do bližnjega; da 
pa je znal govoriti tudi o narodnem značaju 
in o njega bistvu, jim je bilo doslej neznano. 
Na svojih gospodarskih predavanjih je go-
voril pač tudi o narodnem kulturnem delu, 
ali danes je govoril vse drugače. Uspeh 
župnikovega govora je bil tak, da je pri-
stopilo takoj več kakor dvesto udov šolski 
družbi. Samo mlinar je nasprotoval, ker je 
vedel iz svojega časopisa, da služi šolska 
družba antekristu. Dalje prih.



viCna kazen, ker tam ne poznajo protekcije 
iakor pri c. kr. držav, železnici, kar nam do-
kazuje kaznovanje Kodermanovih grob;h služ-
benih pregreškov. Akoravno se je večkrat v 
službi pregrešil proti § 25. službenega reda, 
je bil prav milo kaznovan, menda zaradi tega, 
ker je lahko ponosen na vpliv svoje bol še 
polovice, ki ga ima na višjem mestu. Za 
zadnji slučaj pijanosti v službi je bil res Ko-
derman odstavljen od službe vlakovodje, ali 
to ni trajalo dolgo časa; poskrbela je gotovo 
njegova žena, da je prišel njen Martin zopet 
na prejšnje mesto. Za take kreature brez 
otrok se dela izjema, ko v drugih slučajih ne 
poznajo na višjem mestu nobene milosti. 
(Slučaj Franc Košir, oče cele kopice otrok, je 
bil odstavljen od službe vlakovodje zaradi ne-
sreče v Kranju, ki se je zgodila pred par leti, 
a še sedaj kljub vsem prošnjam ne more priti 
do prejšnje službe.) Nič čudnega ni tedaj, ako 
kroži govorica, da ima Koderman pri želez-
nici močno protekcijo. To pa nič ne de, ta 
sodnijska obravnava je pritisnila njemu kakor 
'tudi Jurschetu pečat na čelo, h kateremu naj 
še zavedeni železničarji pritisnejo pečat svo-

jega «spoštovanja» v dokaz, da je pokojni 
sodrug Pražen, ki je padel kot žrtev svojega 
poklica, bil vobče spoštovan kot zaveden so-
drug in značajen tovariš med dostojnimi že-
lezničarji.

Občinska volilna reforma za Ljubljano
Je postala akutna. Polovica leta je minila, 
nenadoma pride jesen in če se ne ukrene 
kmalu, kar je potrebno, utegnejo priti zopet 
volitve brez reforme, seveda z znanimi, oblju-
bami, da pride stvar na prvi seji na dnevni 
red. Doslej še ni nič zamujenega, ali z vsakim 
dnevom, ki odslej preteče brez dela, narašča 
nevarnost in zato mora biti občinski svet 
na jasnem, da ne bode imel miru, dokler ne 
stori svoje dolžnosti. Izmed najimenitnejših 
izgovorov, ki so jih gospodje doslej izumili, 

Je ta, da je reforma komplicirana stvar, ki 
zahteva mnogo študij, primerjalnega materi- 

. jala, računanja i. t. d. Ali ta izgovor ne za-
leže ničesar. V resnici ni nobena naloga tako 
enostavna, kakor občinska volilna reforma. 
In zlasti za liberalce mora biti lahka, ki ne-
prenehoma razglašajo, da so prijatelji splošne 
in enake volilne pravice, ali samo popolnoma 
splošne in popolnoma enake. V občinskem 
svetu se bode menda vendar našlo nekoliko 
gospodov, ki znajo koncipirati volilni red na 
podlagi tega načela. Niti mnogo paragrafov 
ni treba za tako reformo. Določiti je treba 
samo število mandatov, povedati, da ima 
volilno pravico vsak prebivalec mesta Ljub-
ljane in da se voli po proporciji, kateri naj-
dejo pač občinski matematičarji lahko pravi 
ključ. Ako pa dela ta zadača gospodi na 
rotovžu težave, tedaj naj pridejo brez skrbi 
k nam. Res da nmiamo preveč časa, ali ne-
koliko ur za to delo si že še odtrgamo, pa 
Jim sestavimo tudi tako utemeljitev, da jo ne 
porazijo nobeni nasprotni argumenti. Nikar 
naj torej ne zavlačijo več. Doslej so si s tem 
sami škodovali. Ako bi bili sprejeli volilno 
reformo pred 6 meseci, bi bili delavci bolj 
skromni s svojimi zahtevami, nego bodo da-
nes. Takrat bi se bilo še lahko mirno govo-
rilo o kurijah. Seveda ne bi bili smeli od-
praviti četrtega razreda s šestimi mandati in 
o petletnem bivanju se ne bi bili mnogo me-
nili. Danes pa so razmere sploh drugačne 
in sicer nam v korist. Sedaj se bode govorilo 
tudi za občinski svet o splošni in enaki vo-
lilni pravici in liberalcem se bode dala pri-
ložnost, da pokažejo, kako resno mislijo na 
čistost principa. Tukaj so gospodarji, tukaj 
lahko določijo najabsolutnejšo splošnost in 
najabsolutnejšo enakost, obenem tudi idealno 
proporcijo. Ce hočejo biti tako načelni, jim 
je naša podpora gotova. Sicer se pa tudi ne 
plašimo boja.

Shodi.
Pragersko. V sredo, dne 25. julija, je bi! 

J kaj v Grundnerjevi gostilni železničarski

shod, ki je bil za pragerske razmere prav 
dobro obiskan. Otvoril ga je sodrug Alfred 
P i č i n i n s kratkim pozdravom. Za pred-
sednika je bil izvoljen sodrug Jurij P a k , 
za zapisnikarja pa sodrug P i č i n i n. Potem 
je obširno govoril sodrug Kopač o boju 
železničarjev in njih organizacij. Njegova 
poljudna izvajanja so bila zelo zanimiva in 
je žel govornik bogato priznanje. Končno sta 
govorila še sodruga Pak in Pičinin in potem 
se je zaključil shod, ki je marsikateremu že-
lezničarju odprl oči. Organizacija je pridobila 
vsled tega mnogo novih udov.

Dopisi.
Vič-Glince. Prostovoljno gasilno društvo 

Vič-Glince nam pošilja sledečo izjavo:
Slavno uredništvo! V predzadnji številki 

Vašega cenjenega lista z dne 20. julija 1906 
je bil dopis z Viča-Glinc, ki je imel podpis 
več viško-glinških gasilcev. Ker pa dotičnega 
dopisa ni pisal nobeden član omenjenega 
društva Vas prosimo, da priobčite v Vašem 
listu ta le popravek:

Podpisani odbor izjavlja, da dopisa z 
Vič-Glince v 29. štev, dne 20. julija 1906 ni 
pisal nobeden član gasilnega društva tukaj, 
torej je podpis dasi brezpomemben vendar 
neresničen. Vič-Glince, 27. julija 1906. Ivan 
Gašperin, načelnik.

Tudi nam se zdi, da je podpis brezpo-
memben; ali pa je resničen ali ne, mora biti 
uredništvu bolje znano, kakor odboru društva, 
ki ne more imeti sredstev, da kontrolira opra-
vičenost podpisa. Razume se, da je uredni- 
štvena tajnost za nas brezpogojna in končno 
se zaradi te stvari ne ešofiramo. Vsekakor 
je važnejša vsebina dopisa, ki smo ga spre-
jeli, nego podpis in glede vsebine je tudi ce-
njeno gasilno društvo popolnoma mirno. Naša 
navada je, da ne objavimo nobenega dopisa, 
preden se ne prepričamo, ali se sme vsebini 
zaupati ali ne. In to velja tudi za ta slučaj.

Goriško. (Volilna reforma in 
goriški liberalci.) Ako je kranj-
ska liberalna stranka tudi tako klavrna, 
kakor je naša, tedaj se mora pač reči, 
da je ves slovenski liberalizem na psu, 
kajti tako nerodne politike ne zna uganjati 
nihče, kakor tista klika, ki se pri nas ime-
nuje liberalna stranka. Nihče ne more dvo-
miti, da je bila zadnjih osem mesecev naj-
važnejša politična stvar v državi volilna re-
forma in da je bila zlasti za Slovence posebno 
važna. Od vsake resne politične stranke bi se 
bilo torej lahko zahtevalo, da se poprime 
dela v tem vprašanju, da gre med ljudstvo, 
da se informira o njegovih težnjah, da mu 
pojasni vse posameznosti in da mu da kakšno 
direktivo. Ali veš čas smo čakali zaman, da 
stori to naša liberalna stranka. Po vsem Go-
riškem niso priredili niti enega shoda. Pa 
tudi njih, odnosno gospoda Andreja Gabrščeka 
list «Soča» ni imel prostora za kakšno teme-
ljitejšo skušnjo in za resnično informativne 
članke. V začetku je ponatisnila «Soča» sem- 
tertja kak bombastični sestavek iz ljubljan-
skega «Sl. Naroda», potem pa, ko so menda 
v Gorici izprevideli, da liberalci v Ljubljani 
sami ne vedo, kam in kod, je izostalo še to. 
Le še semtertja kakšna kratka notica o de-
batah državnozborskega odseka je pričala, da 
gospodje v uredništvu niso popolnoma za-
spali. Sedaj so glavne razprave parlamentar-
nega odseka končane in volilni okraji so 
razdeljeni. Kar naenkrat je sedaj «Soča» po 
koncu. V precej zmedenem članku: «V boj 
proti taki volilni reformi» poziva ljudstvo na 
Goriškem, naj sklicuje protestne shode in naj 
posreduje proti krivici, ki zadene goriške Slo-
vence po volilni reformi. Lase bi si pulil 
človek nad tako politiko! Osem mesecev jih 
ni bilo videti. Državnozborski poslanec gosp. 
Oskar G a b r š č e k je bil tako skrit, da v 
deželi že nihče ni mislil na njegovo eksistenco 
in nihče ni verjel, da imajo liberalci kakšnega 

poslanca. V državnem zboru je igral taka 
ulogo, da bi bilo naravnost predrzno, ako bi 
se še kdaj potegnil za kak mandat. Človek, 
ki se v tako važnem vprašanju odlikuje s 
tako lenobo, da ne pride niti na odsekove 
seje in pusti, da se ga izključi iz odseka, je 
zaigral vsako pravico do zastopanja ljudstva. 
Vse tisto, kar smo čitali v «Slov. Narodu», 
ga nikakor ne opraviči. Poslanec nima igrati 
užaljenega fanta, temveč ima vršiti svojo 
dolžnost, kjer se ne gre za njegove, temveč 
za ljudske interese. Ali da je ne more vršiti 
poslanec, ki mu je najvišji ideal, hladiti se v 
prijetnem Tolminu in ki o celi stvari ni to-
liko informiran, kakor navaden čitatelj časo-
pisov, je naravno. Zato pa tudi nima sedaj 
pravice, jokati in stokati. Edino, kar more 
storiti, je to, da se skrije. Volilni okraji na 
Goriškem res niso pravično razdeljeni. To 
čutimo najbolje socialni demokratje, kajti 
avtorji volilne reforme so se najbolj trudili, 
da bi razkropili industrialne kraje, v katerih 
bi socialni demokratje lahko kaj dosegli. Go-
riško je razdeljeno na šest volilnih okrajev 
in sicer: 1. Gorica mesto, 25.400 prebivalcev. 
2. Goriški sodni okraj brez' Ločnika, 38.500 
prebivalcev. 3. Sodni okraj Ajdovščina, Ko-
men in Sežana 43.200 prebivalcev. 4. Sodna, 
okraja Červinjan in Tržič 42.300 prebivalcev.
5. Sodna okraja Gradišče in Kormin z Loč- 
nikom 33.500 prebivalcev. 6. Sodni okraji 
Tolmin, Cerkno, Kanal, Kobarid in Bovec 
49.400 prebivalcev. Že te številke dokazujejo, 
da je umetnost razdelitve naravnost kričeča. 
V poštev pride tudi, da je nad 15.000 Slo-
vencev razkropljenih po italijanskih okrajih. 
Na 195.000 Slovencev pridejo ravno taka 
trije poslanci, kakor na 90.000 Italijanov. 
Ali po toči zvoniti je prepozno in naši libe-
ralni narodnjaki, ki so ves čas prezirali vo-
lilno reformo, so največ krivi, da je uspeh 
tak. Sedaj pa metati volilni reformi polena 
pod noge, je naravnost hudobno, tudi z na-
rodnega stališča; kajti naj je že kakor je, 
mora se končno vendar priznati, da prinaša 
reforma goriškim Slovencem uspeh, ki ga 
sicer tudi v 20. letih ne bi bili dosegli. Ako 
pa hočejo iti gospodje res med ljudstvo s 
svojim geslom: «Rajši nič, kakor tako re-
formo», in ne vidijo, da se že kranjski libe-
ralci odvračajo od tega nesmisla, tedaj naj 
le poskusijo. Prepričani pa naj bodo, da naj-
dejo na shodih tudi slovenske delavce, ki ne 
bodo držali jezikov za zobmi. Ako hočejo, da 
se jim enkrat pove, kaj sodi ljudstvo o le-
nobi, ki so jo pasli ves čas, tedaj naj le pri-
dejo. Triumfirali ne bodo s svojo konfumo 
politiko; za to jim jamčimo. Goričan.

Socialni pregled.
Parcialna pekovska stavka v Ljubljani. 

Kakor smo poročali, so ljubljanski pekovski 
delavci pred kratkim predložili potom pomoč-
niškega zbora svoje zahteve mojstrom. Za-
četkoma je zadruga mojstrov odklanjala vsako 
pogajanje z organizacijo in sploh vsak dogo-
vor. Vsled te trme so delavci bili prisiljeni, 
dne 29. julija skleniti, da stopijo zvečer v 
stavko. Do večera pa se je situacija toliko 
izpremenila, da so se vendar lahko vršila po-
samezna pogajanja med delavci in mojstri 
ter je večina delodajalcev Ugodila po-
močniškim zahtevam. Samo kapitalistinja Ma-
rija Potočnik je odklonila vsako poga-
janje, tako da so bili pomočniki v tej delav-
nici prisiljeni vstopiti v stavko, ki se nada-
ljuje. Nekateri mojstri so obljubili, da ugode 
zahtevam z dnem 1. avgusta. Z ozirom na 
razmere se je sklenilo, da se glede teh pe-
karn počaka do omenjenega roka. Med temi 
delavnicami je tudi največja ljubljanska pe-
karna Jakoba Zalaznika. Natančneje bo-
demo poročali.



Umetnost in književnost.
Naši zapiski. Sedma številka letošnjega 

letnika je izšla s sledečo vsebino: Ivan Can-
kar: Govekar in Govekarji. — Dr. L.: «Po-
litično življenje Slovencev» (nadaljevanje). — 
Dr. D.: «O spolnih boleznih» (nadaljevanje). 
-— P.: «Socialni boji slovenskih kmetov v 
srednjem veku» (nadaljevanje). — Pregled: 
Socializem. Književnost. Nekrolog. Juri J a- 
g e r : Robide; Sv. Martin — Kompromisnik. 
Upravništvo prosi tiste, ki se ne mislijo na-
ročiti, pa so prejeli po več številk na ogled, 
naj vrnejo vsaj 4. številko, ki je pošla; uprav-
ništvo potrebuje več izvodov, ker se oglašajo 
novi naročniki, ki bi radi dobili tudi prejšnje 
številke. «Naše zapiske» priporočamo t<Splo 
vsem čitateljem.

Iz stranke.
Agitacijske prispevke za ljubljansko lo- 

k lno organizacijo (II. in 111. izkaz) so pla-
čali : Avbelj 1 K, Rade Kamenko 1 K, Hlebš 
50 vin., Jupiter 50 vin., Ivan L. 60 vin.. 
Bizjak 50 vin., Sjadreb 30 vin. Skupaj 4 K 
40 vin.

„Rdeči Prapor“ Rg 
v Ljubljani v tobakarnah: Blaž, Dunajska cesta: 
Franzot, drž. kolodvor, Spod. Šiška; Kušer, Sv. Petra 
cesta; Pichler, Kongresni trg št. 3; Svatek, GlavDi trg; 
Šešark. Šeknburgove ulice; Velkavrh, Sv. Jakoba trg; 
Kleinstein, Jurčičev trg — Jesenice: Mesar Jakob 
štev. 101. — Trst: Lavreni-ič, Piazza Caserma. — 
Gorica: Krebelj Peter, Kapucinske ulice štev. 1. — 
Reka: Ricardo Camera, Corso 16.

Vabilo
na

reini oičoi zlmr
„Občnega konsumnega društva' 

v Zagorju
ki bode

dne 2. septembra t. 1. ob 2. uri popoldne 
v gostilni g. Miillerja v Zagorju.

Dnevni red:
1. Citanje zapisnika zadnjega občnega zbora.
2. Računsko poročilo.
3. Poročilo nadzorništva,
4. Sklepanje o čistem dobičku.
5. Volitev 3 nadzornikov in 1 namestnika.
6. Povišanje remuneračije blagajniku (Repovš).
7. Interpelacije in predlogi.

Za nadzorništvo:
Jakob Strajner Jakob Serko

zapisnikar. predsednik.

1
Naznanilo preselitve.
' Uljudno naznanjam, da sem se preselil iz Kranja v 

¿lavno mesto Ljubljano in otvoril na mestnem trgu, nasproti rotovža 
veliko na novo urejeno prodajalno, z največjo zalogo ur, zlatnine, srebr-
nine in brilantnega blaga. Torej je priložnost cenjenim odjemalcem, 
da si osebno lahko izberejo blago, istotako vabim vsakogar, da si 
ogleda mojo prodajalno, v kateri se nahaja ne samo blago, katero 
je navedeno v cenilniku, ampak ogromna izbera vseh različnih, mo-
dernih ur, kakor: žepnih, salonskih in stenskih ter budilk, brilantov,. 
zlatnine in srebrnine, po konkurenčnih cenah. Ker nakupujem vse blago 
za gotovi denar in tudi prodajam blago za gotovi denar, zato mi 
je posebno še vsled ogromnega prometa mogoče prodajati pristno 
in fino blago po prav nizkih cenah.

Zahvaljujem se cenjenim odjemalcem za dosedanje zaupanje 
in prosim taiste, naj blagovolijo tudi naprej ohraniti moji trgovini 
svojo naklonjenost. , 3—1

Ljubljana
Mestni trg nasproti rotovža, preje v Kranju.

BALKAN Trst
■ — ■" ■ — - Kavarna in restavracija.

Nova zgradba — 70 elegantnih sob. — Lift. — Električna 
razsvetljava. — Kopelji. — Cene zmerne. 10-9 Počkaj S W-

i i
in tovarna.

pohištva vsake vrste

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

Kavarna 

„Cloioo®" 
preje „Tedesco“ 

se priporoča cenjenim 
drugom najtopleje. Na 
polago so vsi važni in
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

so- 
raz- 
slo-

Prva kooperativistično ure-
jena 

gostilna
v ulici S. Giovanni v Trstu. 

Izvrstna vina. Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
«Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore». &

Izdaiatcli lil odgovorni urednik Josip Berdajs. Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.
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Glasilo jugoslov. soc, demokracije- Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2’72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 33. V Ljubljani, dne 17. avgusta 1906. Leto IX.
NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Rdečega Prapora^, Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Rdečega Prapora^, Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Katoliški shod.
«Slovencu» ni všeč, da nas zanima ka-

toliški shod. Ali proti svoji navadi oponira 
našemu zanimanju dosti skromno. Seveda 
ne more tako zatajiti svoje nature, da bi po-
polnoma opustil svoje sumničenje, pa natol-
cuje, da ravnamo po nekakem nalogu tistih, 
ki rujejo proti volilni reformi. Nihče se ne 
hode čudil, da je «Slovenec» zapisal vedoina 
laž; kajti prav dobro je znano njegovim pa- 
tronom, da ne sprejemajo socialni demokratje 
nalogov cd nikogar. Toda naša akcija mu je 
neprijetna in zato se mu zdi. vsako sredstvo 
prav, s katerim upa, dajo oslabi. In «volilna 
reforma» je geslo, s katerim meni napraviti 
zgago. Ali taktika je nerodna in mu ne bode 
nič pomagala. Volilna reforma ima s kato-
liškim shodom prav tako malo opraviti, ka-
kor katoliški shod z volilno reformo. Kato-
liški shod je prireditev klerikalcev splošno 
klerikalnega značaja v splošno klerikalne na-
mene in samo to je merodajno za nasprotnike 
klerikalizma.

V svojem oklicu je izvrševalni odbor ju-
goslovanske socialno-demokratične stranke 
povedal, da ne mara nikomur jemati pravice 
do demonstracij. To je bilo popolnoma jasno. 
Docela deplasirano je torej, če se postavlja 
«Slovenec» na noge, pa kliče, da si kleri-
kalci ne dajo jemati pravice do zborovanja. 
Cernu ta bolestna baharija? Kdo pa Vam

Listek.
Hans Kirchstelger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

XVI.
Ko je dobil kaplan Hercog svoje ime-

novanje za župnika v Gospojni, mu je bilo 
prvo, naznaniti svoji sestri veselo vest. Če 
je imela prej prisrčno usmiljenje s svojim 
bratom, ker je moral toliko časa romati kot 
kaplan po škofiji, se ji je zdelo sedaj, ko 
je postal brat končno sam svoj gospodar, 
kakor da je sama odrešena.

V prvem pismu, ki ga je poslal sestri 
kot novo imenovani župnik, je pisal med 
drugim: „In sedaj bi bilo treba le še ene 
reči, ki pa je med najvažnejšimi za župnika, 
namreč, dobro, pošteno in zvesto gospo-
dinjo. Seveda si ne bi mogel želeti boljše, 

jemlje to pravico? Zborujte, kolikor se Vam 
poljubi. Saj ste v Ljubljani v tem oziru dosti 
skromni in javni shodi Vas tukaj navadno ne 
mikajo. Stvar je le ta, da si tudi mi ne damo 
jemati enake pravice in kakor hočejo zboro-
vati klerikalci, tako tudi mi.

Pohleven je «Slovenčev» odpor. Kleri-
kalno glasilo pravi, da katoliški shod, ki zbob-
najo nanj udeležnike iz cele dežele, ne more 
dokazati, da je tudi Ljubljana padla. Po za-
konih pravilne logike je to resnično. Ali 
klerikalna logika je navadno drugačna; «Slo-
venec» naj prebrska le nekoliko svojih lastnih 
številk, pa se lahko prepriča, da je tako 
triumfiral pri dogodkih veliko manjšega ob-
sega, nego je nameravani katoliški shod.

Končno — kaj imamo storiti spričo kle-
rikalne demonstracije, je naša stvar, pa ne 
bodemo vprašali «Slovenca» za svet. Kato-
liški shod je znamenje, da klerikalci delajo. 
Tega jim nihče ne zameri. Delati pa hočemo 
tudi mi, in če nam Jegličevci zamerijo to, nam 
ni nič mar. Naloga neklerikalnih Slovencev 
je popolnoma jasna in mi bodemo storili, kar 
moremo, da jo izvršimo.

Katoliški shod je klerikalno-politična pri-
reditev. Tudi pismo Mery del Vala škofu 
Jegliču in papežev blagoslov ne izpremeni 
tega. Ce ne bi imel katoliški shod političnega 
značaja, ne bi imel smisla. Nikoli ni bila v 
katoliški cerkvi navada, da bi se bilo reše-
valo verske in cerkvene reči coram publico. 
Organizacija katoliške cerkve je vseskozi hie-
rarhična in posvetnjakom ni bilo nikoli do-
voljeno, vmešavati se v verska in cerkvena 
vprašanja. Lajiki so morali vedno brez ugo-
vora sprejemati, kar so zapovedali papeži in 

nego lastno sestro. Toda Ti si že izbrala 
boljši del: Dober mož in mili otroci so 
vendar kaj druzega, kakor star župnik.“

Kmalu je prišla od sestre in od svaka 
srčna čestitka. Sestra pa je zapisala tudi 
sledeče:

„Za čast župnijske kuharice, ki si mi 
jo namenil, se moram seveda prav lepo 
zahvaliti. Nikoli mi ni bilo na misli, da bi 
postala stara devica v farovžu, pa naj bi 
bilo tudi pri najljubšem bratu. Ne smem Ti 
pisati, kako je lepo zakonsko življenje, kajti 
sicer mi skočiš še z obema nogama iz kute. 
Toda brez šale! Ako še nimaš gospodinje, 
pa si vzemi Lenko, ki si mi jo poslal pred 
triindvajsetimi leti kot ubogo dekle. 'Deset 
let je pač že pri nekem dvornem svetniku 
v Šotenhofu pri Dunaju za kuharico, ali ka-
darkoli pridem na Dunaj, jo vselej obiščem. 
Gospodarji so zelo zadovoljni ž njo in dobro 
izpričevalo je že to, da je tako dolgo na 
enem mestu. Seveda, take plače ji ne bodeš 

škofje, eventualno kar so sklepali duhovniški 
koncili. Verskega ali cerkvenega značaja torej 
tudi ljubljanski katoliški shod ne more imeti. 
Bilo bi tudi več nego čudno, ako bi se pred-
lagalo religiozna vprašanja zboru, ki je sklican 
in prirejen tako, kakor katoliški shod, ki ni 
legaliziran k ničemur, ki zastopa udeležence 
in nikogar druzega.

Tak shod ne more biti sploh nič druzega, 
nego demonstracija. Pričakovana velika ude-
ležba, preobširni vspored, nepripravljenost 
navzočih, izvzemši referente — vse to izklju-
čuje vsako resno posvetovanje, vsako stvarno 
debato, pa naj se napravi kolikorkoli odse-
kov. Množica na tem shodu je auditorium 
in nič druzega — prav tako kakor n. pr. v 
gledališču. Ali ta množica je aranžerjem po-
trebna, ker drugače stvar ni demonstrativna. 
To pa je namen katoliškega shoda.

Resje, da najpoin poznejša prireditev kle-
rikalne stranke ne,.more ničesar dokazati o 
političnem značaju Ljubljane. Ali aranžerji 
računajo s sugestivno močjo velikih parad; 
njih demonstracija ima agitatorično nalogo. 
S svojo predstavo hočejo uplivati zlasti na 
neodločne elemente, na take, ki se radi pri-
družijo večini, na take, ki podlegajo zunanjim 
uplivom.

Posebno pa hočejo klerikalci porabiti svoj 
shod za pripravo k prihodnjim državnozbor-
skim volitvam. Tudi do tega imajo seveda 
pravico. Ali če smejo delati oni, smejo de-
lati tudi njih nasprotniki. In ravno, ker se 
je v tem oziru pri nas kaj mnogo zamudilo, 
je treba sedaj tem bolj pridno in energično 
začeti. Zamudam nasprotnikom klerikalizma 
je pripisati, da bode ljubljanski katoliški shod 

mogel dati, kakršno ima na Dunaju, nam-
reč petindvajset forintov na mesec. Da raz-
ume prav dobro hlevno gospodarstvo, zato 
ti jamčim. Še nikoli nisem imela boljše 
dekle. Ko je odšla od nas, mi je bilo zelo 
žal, ker sem jo imela rada kakor lastno 
sestro; tudi ona ni silila v tujino, ker je 
našla pri nas pravo domovino. Ali zanjo 
je bilo koristno, da je odšla, ker je postala 
vendar kaj boljšega, nego kravja dekla. 
Starost kanonov, kakor pravite pri vas, je 
tudi že dosegla. Otrok ostane seveda pti 
meni; saj je moj ljubi krščenec in njegova 
mati sem. Tako nezakonsko dete je pač 
zmerom usmiljenja vredno, ker ga smatrajo 
neumni ljudje za nekaj slabšega od pošte-
nih, kakor da bi bil otrok kriv, če je imel 
hudobnega očeta, ki je ogoljufal mater. Z 
detetom torej ni zapreke, ako hočeš vzeti 
po mojem nasvetu Lenko za kuharico. Na 
Dunaju jo imajo za devico in bila je vedno 
tako dobra, kakor v mladosti. Nihče ji ne 



sijajen. To je nedvomno, kgjti brez zaprek je 
razširjal klerikalizem svoje kreljuti po slo-
venskih krajih kakor polip. Da pa je to 
ogromna škoda za ves slovenski narod, mora 
uvideli vsakdo, kdor ne živi popolnoma v 
hipnozi političnega katoličanstva.

Naši klerikalci so oblekli zadnji čas de-
mokratično obleko. Pod suknjo pa so ostali 
neizpremenjeni. In če bi hoteli, ne bi mogli 
biti drugačni nego so. V vsaki obliki je kle-
rikalizem nasproten kulturi, ovira napredek 
in ubija svobodo. Politika, ki stoji pod kate-
goričnim imperativom dogem, ne more biti 
drugačna, nego reakcionarna. Nauk, ki pod-
reja vse vidno življenje transcendentalnim 
teorijam, mora omejevati svobodo v vsakem 
oziru. Struja, ki stremi za absolutno nad-
vlado posameznika, mora biti avtokratična.

Kakor vsak narod, pa potrebuje tudi naš, 
zlasti naš, kulture, svobode, napredka. Vse 
to mu jemlje klerikalizem. Mladino hoče du-
ševno kastrirati in zato izteza roko po šoli. 
Vse, kar je dosegla znanost z ogromnim tru-
dom in z velikanskimi žrtvami, lioče klerika-
lizem izbrisati in tako uničiti duševne in 
gmotne koristi, ki jih daje veda ljudstvu.

Mar naj ljudje, ki so izpoznali strašno 
škodljivost klerikalne more, mirno gledajo, 
držeči roke navskriž, kako se širi mračnjaštvo 
med našim narodom ? Kdor pozna nevarnost, 
pa ji ne stopi na pot, je sokrivec nesreče, 
ki se izleže iz nje. In zato je dolžnost vseh 
resnično neklerikalnih elementov, zajeziti hu-
dournik, ki drvi nad slovenske kraje. «Slo-
venčevo» renčanje ne sme preplašiti nikogar. 
Ravno katoliški shod je primerna priložnost 
za odločen nastop. Klerikalci koncentrirajo 
svoje bojne vrste; protiklerikalci imajo enako 
dolžnost. Noben izgovor ne more obveljati. 
Indiferentizem pomeni kapitulacijo, nevtral-
nost je samo podpiranje klerikalizma.

Na protiklerikalne shode pride vsakdo, 
kdor noče biti sokriv klerikalnega prodiranja 
v vrste slovenskega ljudstva.

Še enkrat volilna reforma.
Čudne konstelacije vstvarja volilna re-

forma, nikjer tako čudnih, kakor na Sloven-
skem. Koroški klerikalci — kajti da so koroški 
Slovenci večinoma, tisti, ki so zastopani v 
celovškem političnem in gospodarskem društvu 
pa menda vsi klerikalni — nastopajo z ne-
primerno vehemenco proti kranjskim klerikal-
cem; ljubljanski liberalci koketirajo s koroš-
kimi klerikalci in s štajerskimi krščanskimi 
socialci; «Narod» citira cele članke z debe-
limi črkami iz «Mira» in se poziva na «Süd-
österreichische Stimmen» . . . Kamorkoli se 

more očitati ničesar. Dobro vem, da mora 
biti župnijska kuharica devica, ali tako na-
tančno jo pač tudi gospod škof ne bode 
preiskal, ako pride k Tebi na vizitacijo. 
Ako sprejmeš moj dobri svet, mi takoj od-
piši.“

S prvo pošto je prišel odgovor;
„Hvala Ti za dobri svet; Tvojemu po-

znavanju ljudi zaupani in rad sprejmem 
Lenko za gospodinjo. Pisati pa ji ne mo-
rem, ker ne vem njenega priimka. Prosim 
Te torej, odpelji se na Dunaj in pomeni se 
ž njo. Saj se odpravi take reči veliko bolje 
ustmeno nego pismeno. Le to moram opom-
niti že sedaj, da kot župnik ne morem pla-
čati toliko kakor dvorni svetnik. Najljubše 
bi mi bilo pač, če bi prišla kar Ti ž njo v 
Gospojno; ali počakati moraš s svojim obi-
skom, da pridem vsaj deloma v red, da Ti 
pokažem lahko tudi kuhinjo, ki jo kupim 
za denar, katerega mi je posodil Tvoj mož.“

Tako se je zgodilo, da je prišla že dva 
tedna po prihodu župnika Hercoga Lenka 
drugič v kraj, kjer je iskala kot mlado, 

pogleda, politična zmešnjava, da se zdi člo-
veka, kakor bi bil v norišnici. Vrhutega libe-
ralci sami med seboj niso složni; nihče ne 
zastopa stališča stranke, vsakdo izreka samo 
svoje osebno mnenje. Dr. Triller zahteva 
obstrukcijo, Plantan bi rad naredil škandal, 
kakršnega še ni bilo, dr. Tavčar zagovarja 
abstinenco pri glasovanju, Hribar pa je za 
reformo. In pristaši liberalne stranke, ki bi 
vendar radi dobili kakšno direktivo, so od- 
kazani edino na «Slovenski Narod», ki ni 
glasilo stranke in ki ga izvrševalni odbor 
lahko vsak hip zataji. Slovenski narod — ne 
tisti iz «Narodne tiskarne» — si lahko čestita, 
da ima tako modro, tako bistrovidno, tako 
prevdarno politično vodstvo!

«Volilna reforma po elaboratu odseka je 
za Slovence uničujoča, nesprejemljiva,» to je 
tenor vseh lamentacij- v «Narodu», «Miru» 
in sedaj tudi v «Slovenskem Štajercu». S 
temi superlativi si liberalno časopisje najbolj 
škoduje, ker je preveč jasno, da je novi vo-
lilni red ravno z narodnega stališča za Slo-
vence desetkrat boljši od starega. Pretirano 
stopnjevanje fraze je tukaj le oslabljevanje 
lastnega stališča. To pa je — verzeihen Sie 
den harten Ausdruck! — skrajno neumna 
politika, ker jemlje vsakemu eventualnemu 
koraku a priori mogočnost uspeha. Ako pri-
hajajo sedaj celo nekateri Štajerci z nepre-
mišljeno besedo, da je stari volilni red boljši 
od novega, si morajo izpodkopati ves poli-
tični kredit, kajti da bi bili štirje mandati 
zanje več vredni nego sedem, je preveč ne-
slano; kar pa pripovedujejo nekateri o do-
gi e d n i pridobitvi celjskega mandata, diši 
tako po farbariji, da menda pač sami sebi 
ne verjamejo.

Ravno na Štajerskem ni noben«ga vzroka 
za lamentacije. Kakorkoli se obrača stvar, je 
zanje volilna reforma ugodna. Da bi bila 
lahko še ugodnejša, tega ni tajiti; ali to vpra-
šanje spada sploh na drugi list. Prositi pa 
bi se smelo vsekakor za nekoliko odkrito-
srčnosti.

Kako je vendar s Slovenstvom na Spod-
njem Štajerskem?

Včasi se čita o njegovem položaju strašne 
jeremijade. Celi okraji so že izgubljeni, drugi 
so v največji nevarnosti; narodna zavednost 
vpada, slovensko ozemlje se krči. Ako je to 
resnično, tedaj bi bilo treba pozdraviti z vsem 
navdušenjem volilno reformo, ki daje Sloven-
cem na Štajerskem s sedmimi mandati zago-
tovljeno politično posest, pa jim s tem omo- 
gočuje tem intenzivnejše delo tam, kjer je 
treba varovati in reševati.

Ali pa je res, da Slovenstvo napreduje? 
Da se vtrjuje po trgih, da bode Celje v do-
glednem času slovensko? Ako to ni samo 

obupano dekle smrt, katere jo je rešil mladi 
kaplan. Premišljevala ni dolgo, preden je 
odpovedala svojo službo na Dunaju. Hva-
ležnost napram rešitelju svojega življenja, 
svoje duše in svojega otroka ter hvaležnost 
napram sestri, ki jo je takrat ljubeznivo 
sprejela, je zaprla usta vsem pomislekom.

Ko je šla prvo nedeljo po veliki maši 
iz cerkve, so že postajali kmetje po poko-
pališču; ona ni pazila na radovedne poglede, 
ki so se upirali vanjo, ali bilo je videti, da 
so bili kmetje zadovoljni z župnikovo vo- 
litvijo. Samo eden je debelo gledal, ko je 
opazil novo kuharico. V tem licu se mu je 
zdelo nekaj znano in vendar se ni mogel 
spomniti, kje da je že videl to osebo. Pa 
vendar jo je moral poznati. Zastopil ji je 
torej pot, da jo pogleda natančneje. Sedaj 
je tudi ona dvignila oči in na prvi pogled 
je izpoznala mlinarja Grosa, svojega nekdaj 
vročeljubljenega Pepeta, ki jo je spravil v 
nesrečo. Začutila je zbadljaj, kakor da bi ji 
kdo porinil ostri nož v srce, ko je izza to-
liko let nenadoma opazila svojega zapeljivca.

bahanje, tedaj naj razume, kdor hoče, zakaj 
se ljudje upirajo mandatom za mesta in trge, 
ki morajo priti po tej trditvi prejalislej, celo 
v doglednem času, v slovenske roke?

Seveda bi bilo osem mandatom vsekakor 
bolje, nego sedem, devet pa še boljše; seveda 
je Maribor, ki dobi sam zase mandat, skrajno 
protežiran; seveda torej volilna reforma ni 
idealna. Ali vendar je nedopustno, trditi, da 
je sedanji volilni red boljši od novega.

Kako pa je na Koroškem? Slovenci so 
tam nedvomno prikrajšani, ali predvsem je 
treba pogledati na zemljevid, pa se takoj 
vidi, da bi bilo le s proporcionalnim ziste- 
mom mogoče, zagotoviti Slovencem na Ko-
roškem na pameten, neprisiljen način izdat-
nejše zastopstvo. Toda zopet: Ge bi «Mir» 
in tovariši dokazovali, da Slovenci ne dose-
žejo popolne pravice, bi bilo vse dobro. 
Preveč pa je vendar, če trdijo, da ne bodo 
dobili nobenega mandata. Statistično razmerje 
je v onem okraju tako, da se enostavno ne 
more razumeti, kako naj bi si Nemci pribo-
rili ta .mandat. Ah «Mir» si pomaga: «De-
lavci, krčmarji, trgovci so sami »prodanci«, 
ki ne bodo glasovali za slovenskega kandi-
data,» pravi. Kar trdi glede delavcev, je infa- 
mija; slo\enski delavci v Borovljah i. t. d. 
niso nikakšni prodanci, temveč zavedni socialni 
demokratje; seveda zavednost ne obstoji v 
tem, da se glasuje proti prepričanju za kleri-
kalnega kandidata, kateremu se ravno poljubi, 
imenovati se Slovenca, če je modro, že 
vnaprej stigmatizirati gostilničarje, trgovce, 
učitelje za «prodance», naj pa razsodijo tisti, 
ki bodo pri volitvah iskali njih glasove. Toda 
stvar- ima še drugo ozadje. V volilnem okraju 
prebiva neoporečno ogromna večina Sloven-
cev in volilna reforma ima vsled tega brez 
ugovora prav, če prišteva ta volilni okraj 
Slovencem. Ako so Slovenci sami tako neza-
vedni, da bodo volili Nemca, vendar ni tega 
kriv volilni red. In' to vendar ne gre, da se 
trdi enkrat: «Slovencev je mnogo več, nego 
jih našteva statistika», drugič pa: «Slovencev 
ni tol.-ko, kolikor statistika trdi.»

Ah še enkrat bodi povedano: Volilna 
reforma res ni idealna. In da ni, tega so slo-
venski liberalci največ krivi, ki so ji naspro-
tovali, še preden so mogli le slutiti, kakšna 
bode. Ko je imel dr. Tavčar lani svoj žalostni 
govor proti splošni in enaki volilni pravici, 
ni vedela živa duša, kako bodo razdeljeni 
volilni okraji, koliko mandatov dobe koroški, 
koliko štajerski Slovenci. Ako bi se bili po-
stavili vsi Slovenci o pravem času na stališče 
splošne m enake volilne pravice, pa bi bili 
aktivno sodelovali, namesto da so liberalci le 
negirali in zmerjali, pa bi bili najbrže lahko 
več pridobili, nego so. Kakor Šušteršičev!

Ko je prišla v župnišče, je morala takoj 
sesti; noge so se ji šibile, da ni mogla stati 
in vendar bi bila najrajše zbežala pred tem 
človekom, daleč proč, kakor takrat, ko jo je 
bil brcnil z nogo, ko se ga je oklepala v 
mladi ljubezni in mu priznala, da je mati.

„Proč iz bližine tega človeka! Proč, 
sicer te spravi vnovič v nesrečo!“ To je 
bilo skoraj instinktivno čuvstvo, ki je Lenko 
vso pretreslo. Pa vendar — oditi ni smela; 
zvesto je hotela vztrajati v večni hvaležnosti 
pri svojem rešitelju.

Tudi mlinar je izpoznal sedaj oči, ki so 
se upirale vanj z grenkim očitanjem. Že 
enkrat je bil čutil, da so se te oči ravno 
tako upirale vanj in še ni mogel pozabiti 
na ta pogled, čeravno bi ga bil kaj rad iz-
brisal iz svojih spominov. Kakor obstreljena 
srna, ki gleda, proseča za svoje življenje, 
na lovca, pripravljajočega se, da ji prinese 
smrt s svojim nožem, tako ga je gledalo 
pred mnogimi leti njegovo lepo dekle, ko 
jo je bil spravil v nesrečo in potem pahnil 

'ubogo bitje od sebe. Na ta pogled odpah-
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RUSila. Konec.
Rekli smo takoj po razpustu dume, da 

bode treba citati poročila iz Rusije z veliko 
previdnostjo. In to se že potrjuje. Po vesteh, 
ki prihajajo v Evropo, si ni mogoče vstva- 
riti popolnoma jasne slike. Opozicicnalni ča-
sopisi, socialno-revolucijski, socialno-demo-
kratični, kadetski, so zatrti; nabrzojave preži 
cenzura. Iz cficioznih telegramov vladne agen-
ture in iz listov po vzoru «Novega Vremena» 
je treba ugibati. Ali tudi iz teh vesti je 
jasno; L Da carski manifest ni našel nikjer 
odziva; 2. da se vladi ne posreči, pridobiti 
nebirokratskih ministrov; 3. da vre mec 
kmetskim prebivalstvena; 4. da se delavci 
pripravljajo na stavke; 5. da se vojaštvo in 
mornarica cd dne do dne resneje punta.

Med upornimi in zvestimi četami so bile 
prave, pravcate, po več dni trajajoče bitke. 
Sedaj poročajo oficiozne vesti, da so carske 
Čete povsed zmagale. To je morda resnično, 
morda pa tudi ne. Vsekakor n. pr. uporne 
ladje «Pamjat Azova» še nimajo. A tudi, če 
bi bila vlada res doslej zmagala na vsej črti, 
bi bila to mala pridobitev. Vladna poročila 
ne morejo utajiti, da so vsi dosedanji vo-
jaški punti samo posamezne, prezgodaj vpri- 
zorjene epizode velike vojaške zarote, od ka-
tere se mera vlada za bodočnost bati vsega. 
Padlo je v bojih na stotine upornikov in 
zvestih; na stotine rebelov so dobili biriči v 
roke in vojna sodišča bodo zopet razsajala. 
Ali na tisoče vojakov s častniki vred je še v 
zaroti in vlada ne vč, koliko jih je in kje so. 
In na tisoče jih je, ki danes še slušajo po-
velje, ki pa že jutri lahko obrnejo puške proti 
svojim zapovednikem, kajti mogočno se raz-
širja agitacija v armadi in v mornarici, stra-
hovanje vojaških sodišč pa goni vse močneje 
doslej še zveste vojake v revolucionarni ta-
bor. Saj se vidi, da prešinja vladi groza vse 
kosti; če telegrafira po svetu, da je ostal celi 
jenisejski polk zvest, ko so ga uporni vojaki 
pozivali na svojo stran, daje s tem slabo, ne 
pa dobro znamenje. Koiiko zanesljivosti more 
še biti v armadi, če je vlada vsa srečna, da 
ji je ta ali on polk ostal zvest? Z rdečo za-
stavo jadra «Pamjat Azova» po baltiškem 
morju, ali besedice ni čitati, da bi jo kdo 
lovil; in v baltiških lukah se zibljejo vendar 
še druge bojne ladje ruskega carja poleg ti-
stih, ki so jih uporni mornarji že tako po-
škodovali, da niso za nobeno rabo.

Brzojavljalo se je, da je bil v Peterburgu 
razglašen splošni štrajk, a da je ponesrečil, 
ker stavka samo okrog 60 tisoč delavcev. 
Morda je tudi to le vest, s katero hoče vlada 
tolažiti sama sebe. Kdo je razglasil stavko, 
tega oficiozne vesti ne povedo. Sicer pa je 
že deloma znana ruska delavska taktika, ki 
se je izborno obnesla, delujoča danes z ma-
limi bitkami in nastopajoča z velikanskimi 
stavkami, kadar je sovražnik najmanj priprav-
ljen na nje.

Prijateljem ruske svobode se ni treba 
bati. Žalostno je, da mora teči toliko krvi, 
a tega ni kriv narod. Energiji in modrosti 
ruskih revolucionarjev pa se mora popolnoma 
zaupati. Podali so toliko dokazov svoje iz-
borne strategije in taktike, da morda še no-
bena revolucija ni bila tako izvrstno zasno-
vana, kakor ruska. Naj se tudi vlada nekaj 
časa baha, naj se tudi razglasi vojno stanje 
in vojaška diktatura za celo državo; ruska 
revolucija je na pohodu in nič je ne za-
ustavi več.

Dopisi.
Jesenice. Pretečeno nedeljo se je vršil 

občni zbor ,Strokovnega društva de-
la vstva kr anjske industrijske družbe'. 
To društvo sploh ne zasluži imena «stro-
kovno», ker je čisto navadna pogrebna in 
bolniško-podporna bratovščina, ki jo kleri-
kalci izrabljajo v svoje umazane namene. 
Prve zvonce nosijo klerikalni podrepniki in 
dogodilo se je že celo, da je prišel tovarniški 

uradnik na sejo in tam govoril. Kaj ima 
uradnik opraviti pri delavskem društvu! Ve-
čini članov to seveda ni in ne more biti 
všeč, vsi d česar so sklenili, da na občnem 
zboru, ki se je vršil pretečeno nedeljo, strmo-
glavijo odbor. Izmed 403 članov se jih je 
pa zbora udeležilo 137, katero število smo 
natanko dognali, ker smo pri obeh vhodih 
nastavili kontrolo. Med udeleženci pa so všteti 
tudi taki, ki niso člani in ki sploh nimajo 
pravice voliti, kakor n. pr. mladi Gostin-
čar. Opozicija je imela listke s svojimi kan-
didati že pripravljene. Klerikalni odbor uvi-
di vši, da se mu majo tla pod nogami, se je 
poslužil terorizma, kakršnega svet menda še 
ne pozna. Predsednik, znani klerikalni pod-
repnik Glavič, je izjavil, da so ve-
ljavne samo one glasovnice, 
ki jih je razdelil odbor in ki 
nosijo odtis društvenegape- 
čata, na kojih so ženapisani 
kandidat j e. Glasovnice brez pečata je 
proglasil za neveljavne. Gospodje so torej 
predlagali sami sebe. Ker se je opazilo, da 
so klerikalci preskrbljeni tako, da so imeli 
mnogi kar po več glasovnic in so nekateri 
volili kar po dva- in trikrat, dočim se je 
opozicionalne glasovnice trgalo kot neve-
ljavne, sta naša Člana volilne komisije, iz- 
rekši odločen protest proti taki slepariji, za-
pustila zborovalno dvorano, kar je storila 
tudi večina navzočih. In sedaj mali Go-
stinčar poroča v «Slovencu» o 
«silnem porazu» socialnih demokratov in 
pravi, da so klerikalni kandidatje dobili po 
161 glasov, dočim je bilo vsega skupaj 137 
navzočih. Dasiravno je Gostinčar malo 
človeče, lagati zna pa dobro. No, mi se bomo 
o tej stvari že še natančneje pomenili, da bo 
klerikalce minilo veselje, uganjati take slepa-
rije. Naj imajo svoje veselje, kadar se bodo 
streznili, se bodo že počeli sramovati svoje 
«velikanske zmage». Na Savi in Jesenicah je 
nad 2000 delavcev, zato pa jim iz srca radi 
privoščimo onih namišljenih 161 vojščakov z 
lesenimi sabljami in papirnatimi čakami. Na-
tančnejše, posebno pa o surovostih Vebra in 
znanega špijona imenom Rakev, poročamo 
prihodnjič.

Eden v imenu mnogih 
delavcev.

Trbovlje. (Krščansko-socialno sle-
parstvo pribito.) Rudniški urad v Celju je 
razveljavil zadnje volitve volilnih mož 
v trboveljsko bratovsko skladnico in s tem 
uradno potrdil, da je krščansko-socialna garda, 
ki se skriva za znano pazniško društvo, sle-
parila. Odlok rudniškega urada pravi med 
drugim:

«Dne 19., 20., 23. in 24. julija izvršena 
preiskava o pritožbi zaradi zlorab, ki so si 
jih dopustile volilne listke razdeljujoče osebe 
in pazniki pri volitvah v bratovsko skladnico, 
je dognala, da je bila razdelitev volilnih list-
kov od nekaterih oseb res zlorabljena 
v ta namen, da bi se uplivalo z nedo-
pustnimi sredstvi v korist stranke 
ondotnega podpornega pazniškega društva 
(krščansko-socialne družbe). Nedopustna sred-
stva volilnega upliva pri razdeljevanju volilnih 
listkov, ki so prišla na dan, so bila sledeča:
1. V posameznih slučajih se razdeljevanje 
volilnih listkov ni vršilo javno, tako da bi 
se bilo pred zbranim delavstvom prečitalo 
imena in razdelilo listke, temveč se jih je 
dalo volilnim opravičencem le, če so jih 
zahtevali. 2. Ko so bili na ta način volilci 
prisiljeni, hoditi po volilne listke v 
prometne pisarne, se je v nekaterih slučajih 
od posameznih razdeljevalcev in od pazniških 
organov na ta način vršil nedopusten 
pritisk, da se je došle volilne opravi-
čence vsled pomanjkanja javnosti pred izro-
čitvijo listkov vprašalo, kateri stranki 
pripadajo ter se je označevalo tiste 
volilce, ki niso hoteli sprejeti popisanih list-
kov, temveč so zahtevali prazne, k o t na-
sprotnike pazniške stranke 
ter se jim je pretilo s službenimi šikanami. 
To postopanje pri razdeljevanju volilnih list-

kov je uplivalo na mnoge volilce, katerim se 
je vsililo popisane volilne 
listke tako, da iz strahu pred zasledo-
vanjem v službi rajši sploh niso šli volit, 
kakor da bi bili glasovali proti svojemu pre-
pričanju. Druge, ki so vztrajno zahtevali 
prazne listke, je že zadelo službeno 
zapostavljanje od strani predpo-
stavljenih paznikov.»

Rudniški urad poziva končno predstojni- 
štvo bratovske skladnice, da čimprej razpiše 
r ove volitve volilnih mož.

Tako je torej vendar enkrat pribit pravi 
značaj pazniškega društva in njegov terorizem 
je uradno potrjen. Radovedni smo, kako se 
bodo junaki sedaj zvijali. Reči se mora tudi, 
da je bil za tako konštatiranje že zadnji čas, 
kajti prevzetnost in turško gospodarstvo ko-
lovodij pazniškega društva presega že vse 
meje. V tem oziru bi bilo dobro, da se tudi 
družba nekoliko spametuje. Če misli, da ji 
je tak terorizem koristen, tedaj se zelo moti. 
Nasprotja med podjetniki in delavci seveda 
obstoje in boji so vsled socialnega reda ne-
izogibni. Ali da bi se jih moralo tako za-
strupiti, kakor v Trbovljah, to vendar ni po-
trebno. Ako trpe danes delavci pod brutal-
nim pritiskom, mora priti dan, ko se bode 
to hudo maščevalo nad družbo samo. V zad-
njem redu so delavske organizacije vendar 
tudi podjetnikom koristne. Organizirani de-
lavci precenijo, kar morejo zahtevati in če 
dosežejo, kar je pravično z ozirom na raz-
mere, je dobro. Delavci pa, ki se jih tako 
terorizira, kakor je v Trbovljah navada, zlasti 
izza zadnjega štrajka, prenašajo vsled strahu 
vse brutalnosti, pa kvečjemu vzdihujejo in 
stiskajo pest v žepu; ali kadar ne gre več, 
tedaj jih tudi ne vprašajo, kaj je mogoče in 
kaj ni, pa se v pomanjkanju organizacijske 
šole upro kakor divja četa in kakšne posle-
dice ima to, si pametni podjetniki lahko iz-
računajo na prste. Vprašanje je le, ali so 
lastniki trboveljskega premogokopa pametni 
podjetniki ali ne.

Domače stvari.
Obiskovalce kavarn opozarjamo, da je 

češka socialno demokratična stranka skle-
nila, bojkotirati list «Narodni Politika». Ta 
list se nahaja tudi v nekaterih ljubljanskih 
kavarnah. Razume se samo po sebi, da je 
bojkot obvezen tudi za naše sodruge, ki 
bodo v vseh kavarnah odločno zahtevali, da 
se odpravi ta list. Zavedni socialni demokrat 
ne obiskuje lokala, v katerem imajo «Na-
rodni Politiko». Namesto nje naj naroči do- 
tični lastniki «Pravo Lidu». Upamo, da bodo 
to vpoštevali tudi ljubljanski Čehi. V na-
stopu proti temu listu so vsi napredni Cehi 
solidarni s socialnimi demokrati. Tisti, ki ču-
tijo potrebo, čitati tudi meščanske češke 
liste, najdejo itak po kavarnah «Narodni 
Listy», «Čas» i. t. d. — Če se ne motimo, 
se nahaja «Narodni Politika» tudi v neka-
terih tržaških kavarnah. Seveda store tudi 
tam naši sodrugi svojo dolžnost.

Delavci delajo zadnji čas nekaterim 
liberalcem velike skrbi. Ne menimo se o 
konfuznem poizkusu gospoda C ha m a, ki se 
mu sanja nekaj o «narodnih delavcih», 
temveč mislimo na cesto se ponavljajoče 
opomine v «Gorenjcu», za katerimi je slutiti 
gospoda Hrib a r j a. Priporoča se liberalcem, 
naj sestavijo svoj program in naj uravnajo 
svojo taktiko tako, da bodo mogli privabiti 
delavce. To je pobožna želja, ki pa ni ni-
kakor vtemeljena, in ki ji manjka vsaka 
mogočnost izpolnitve. Liberalna stranka 
sploh nima poklica, organizirati delavce in 
zlasti v svojih sedanjih razmerah, ko je bolj 
mrtva nego živa, je nesmiselno, da si raz-
bija glavo s takimi vprašanji. Njena naloga 
bi bila, organizirati meščanstvo in kadar bi 
to izvršila bi se morda lahko ozrla po 
kmetih, kjer bi imela dela med premož-
nejšimi posestniki. Ali liberalno vodstvo 
čuti menda, da nima več moči za to delo. 



Lahko mu je to verjeti; ali zaradi tega še 
ne more biti njena usoda, da se prelevi v 
delavsko stranko. Seveda na to liberalci 
sploh ne mislijo. Oni bi radi ostali, kar so. 
pravzaprav kar bi morali biti, a niso, pa 
poleg meščanstva pridobiti delavce. To pa 
ne gre in če se liberalci tekom desetletij še 
niso naučili, da je med posameznimi raz-
redi sedanje družbe gospodarsko, ergo tudi 
politično nasprotje, katerega ne premosti 
noben program, tedaj naj gredo le v po-
litično penzijo. Za stranke, ki so mišmaš, ni 
več prostora. Toliko še ni dozorelo poli-
tično izpoznanje pri nas, da bi meščanstvo 
gledalo v bodočnost in razumelo, da mu 
aspiracije delavstva ne škodujejo. Imovitih 
slojev in inteligence, ki bi bila prišla soci-
alnemu vprašanju tako na dno, da bi se 
lahko iz prepričanja pridružila delavstvu in 
podpirala njegove težnje, še nimamo. V 
naših razmerah mora biti meščanska stranka 
razredna. Delavcev se pä vendar ne more 
tako podcenjevati, da bi hodili v stranko, 
ki mora delovati proti njih interesom. 
Sicer pa se spominjajo liberalci nekoliko 
prepozno na delavce. Ako bi bili prišli pred 
dvajsetimi leti, pa bi se bili vsaj v kulturnih 
rečeh brigali za delavce, bi se bilo lahko 
reklo, da jim pride to vsaj od srca, dasi- 
ravno bi bilo tudi to politično napačno. Ali 
trideset let ne videti delavstva ali pa ga 
prezirati in sedaj ga snubiti, ko se vidi, da 
se bode moralo vendar ž njim računati v 
političnem življenju — man merkt die Ab-
sicht und wird verstimmt.

Evropa «Slovenskega Naroda». Vroče 
je, vroče, in nekatere glave res ne prenašajo 
visokih temperatur. Tudi za notico, ki jo je 
objavil «Slovenski Narod» pretečeni četrtek o 
primorskih mandatih v bodočem parlamentu, 
ne more biti nihče drug odgovoren, nego 
termometer, ki je lezel tiste dni impertinentno 
visoko. Ker «Narodu» na volilni reformi nič 
ni všeč, je docela umevno, da mora prere-
šetati vsako deželo, v kateri prebivajo Slovenci. 
Tako je priromal s Kranjskega in Štajerskega 
čez Koroško tudi na Primorsko. Pa če bi bil 
povedal, da je razdelitev mandatov v Trstu, 
na Goriškem in v Istri tudi pristranska, bi 
bilo to popolnoma v redu. In če bi hotel 
obširno pisati o tej zadevi, bi našel dosti 
materijala v statistiki, v nacionalnih, gospo-
darskih in kulturnih razmerah omenjenih de-
žel. Dokazal seveda ne bi bil nič novega, 
kajti tudi najradikalnejšim pristašem volilne 
reforme je znano, da je večina prebivalstva 
v Istri in na Goriškem slovanska in da so 
Italijani močno favorizirani, če dobe toliko 
mandatov, kakor Slovenci in Hrvatje. Ali to 
je «Narodu» vse premalo; s to resnico se 
ne da napraviti toliko «štimunge» proti vo-
lilni reformi, kolikor jo potrebuje liberalno 
glasilo za svoje namene in zato daje svoji 
fantaziji naloge, ki so res že nevarne. In tako 
je citiral v četrtek kar Evropo, misleč, da 
spreleti tedaj vse Slovence kurja polt. «Lahko 
se zgodi, da prideta s Primorskega dva ita-
lijanska in samo en slovanski de-
legat v delegacijo, na delegacije pa gleda cela 
Evropa!» Dobro je, da so Slovenci večinoma 
precej dobre konstitucije, sicer bi moralo v 
Ljubljani ta dan popokati dosti trebuhov. 
Cela Evropa gleda na delegacije! Ce veruje 
tej frazi le uredništveni sluga «Naroda», nam 
lahko odrežejo glavo. V Evropi je gotovo 
dosti radovednih ljudi; ali da ne bi našel 
«firbec» zanimivejših .predmetov, nego sta 
avstrijska in ogrska delegacija, ta najbrez- 
pomembnejša zbora na svetu, tega ne bode 
«Narod» niti sam sebi dopovedal. Evropa 
ima res opraviti kaj druzega, nego zijati na 
našo delegacijo. Pogledati je treba le v sve-
tovno časopisje, pa se vsakdo lahko prepriča. 
Veliki listi poročajo kaj kratkega o skupnem 
proračunu, o «ekspozeju» zunanjega ministra, 
in s tem je navadno zanimanje za delegacijo 
izčrpano. Kar smešna pa je trditev, da se 
zanima Evropa za to, kako je delegacija se-
stavljena in kdo zastopa v njej posamezne 
dežele. Gospodje iz «Narodovega» uredništva 

naj gredo malo po Evropi, pa naj povprašu-
jejo, kaj vedo ljudje o delegacijah, pa o na ■ 
ših deželah in nacionalnih razmerah. Strmeli 
bodo. Ko so prišli Cehi pri neki priložnosti
— ni še davno! — v Pariz, so jih tam po-
zdravljali s klici: «Živili, Ogri!» In Čehi igrajo 
vendar večjo ulogo, nego mi. Z Evropo torej 
ne dokaže «Narod» v teh stvareh ničesar. — 
Toda «Narodova» notica ima vendar še svoj 
posebni pomen. Simptomatična je. «Evropa»
— to je naše prokletstvo. Majhen narod smo; 
malenkostne so naše razmere; malega dela 
nam je naložila u-oda toliko, da bi ga komaj 
zmagovali, ako bi napeli vse moči do skraj-
nosti. Namesto da bi se poprijeli tega, nas 
pa tare večna skrb: «Kaj pravi Evropa? Kaj 
naj storimo, da bode Evropa gledala na nas?» 
In če se ne more storiti nič druzega. se vpri- 
zori vsaj kak kraval, v nadi, da bode sve-
tovno časopisje pisalo o Slovencih. Evropa 
pa se briga za nas toliko kakor za lanski 
sneg in če se že kdo v Evropi ozre na nas, 
se nam smeje, pa misli na tisto žabo, ki je 
hotela biti enaka volu. Pustite Evropo pri 
miru, ne.delajte za radovednost Evrope kot 
njeni klovni, temveč za resnične potrebe svo-
jega naroda, pa bode marsikaj boljše. Za 
smešnost nam res ni treba nič skrbeti ;• to se 
tudi doseže brez posebnega namena.

Za brežiški deželnozborski mandat se 
je vnel boj, kakršnega se na Štajerskem še 
ni poznalo. Iz cele vrste vrste kandidatov, ki 
so se začetkoma pojavljali, sta obstala končno 
dva: Dr. Jankovič in Benjamin Ku-
rt e j. Prvi je odločno klerikalne barve in 
favorizira ga večinoma duhovščina, drugi je 
nekoliko napreden. Posebno radikalno menda 
tudi njegovo naprednjaštvo ni. Ali v tem tudi 
ne tiči pomen sedanjega boja. Važno je, daje 
sploh prišlo do boja in da je vendar enkrat 
razbita tista nesrečna «sloga», ki ji imajo 
zahvaliti štajerski Slovenci najmanj 50 let 
izgube v kulturnem, gospodarskem in narod-
nem napredku. Vsa ta znamenita «sloga» ni 
bila nič druzega nego brezpogojno kapituli- 
ranje Slovencev pred klerikalizmom, tem naj- 
okrutnejšim morilcem vsake svobode. Kdo 
zmaga pri tej volitvi, to je čisto postransko. 
Glavno je, da je prišlo enkrat gibanje v tek. 
Socialni demokrat je, ki so doslej edini vodili 
na Štajerskem boj proti klerikalizmu, so lahko 
zadovoljni, da se začne vendar posnemati 
njih primer. Seveda le zato, ker ta boj omo-
goči politično življenje in s tem izobrazbo 
ljudstva. Za naše cilje ne pričakujemo nobene 
pomoči od pojavljajoče se protiklerikalne 
struje in dobro vemo, da bodemo imeli do-
sti opraviti z njo zlasti v socialnih bojih. 
Toda boljši najstrastnejši boj, nego politično 
močvirje, v katerem mora segniti vse.

Koslerjevo pivo točijo še vedno po ne-
katerih gostilnah in še marsikdo ga pije, ne 
da bi se brigal, iz katere pivovarne da je. 
Razložili smo natančno razloge, zakaj je 
stranka in strokovna organizacija bojkotirala 
Koslerjevo pivo. In bili so tehtni razlogi, tako 
tehtni, da organiziranemu delavstvu sploh ni 
ostala druga pot, ako ni hotelo zasramovati 
samo sebe. Dolžnost vsakega zavednega so- 
druga pa je, izvrševati sklepe stranke. Saj 
težava pač ni velika. Delavca, ki pije pivo, 
ne more nič boleti, ako se prej informira, 
kakšno je pivo, ki se mu je ponuja. Ako 
se najdejo gostilničarji, ki pravijo, da so pri-
siljeni jemati Koslerjevo pivo, naj to opravijo 
sami seboj kakor hočejo; ali za zavedne de-
lavce to ni povod, da bi kršili prepotrebno 
disciplino solidarnosti. Vsaka stroka pride 
lahko v položaj, da potrebuje podpore dru-
gih in že zaradi tega je častna dolžnost, 
strogo izvajati bojkot, ki je bil sklenjen v 
interesu organiziranih delavcev in delavk 
Koslerjeve pivovarne. Izgovor: «Ena čaša 
gor ali dol» je absolutno nedopusten; kajti 
stokrat po ena čaša je le sto čaš. Zavedni 
delavci naj kontrolirajo tudi druge, da ne 
krive bojkota. Saj je dosti tvrdk, ki niso 
bojkotirane.

Iz stranke.
Vse zunanje organizacije, ki so bile 

povabljene, da naznanijo, kdaj in kje se bodo 
vršili nameravani protiklerikalni shodi, pozi-
vamo, da naj store to nemuioma, da se 
more vse potrebno objaviti v listu in da more 
izvrševalni odbor pravočasno ukreniti, kar je 
potrebno.

Strokovni pregled.
Stavka sodarjev v Trstu. Tržaški so-

darji so stopili dne 13. t. m. v stavko. 
Vsled tega je delavski trg za sodarje v 
Trstu zaprt in se opozarja vse delavce te 
stroke, naj ne iščejo in ne sprejmejo dela v 
Trstu.

O tej zadevi nam pišejo iz Trsta: V 
nedeljo, dne 12. t. ra. je pretekel rok, ki so 
ga dali tukajšnji sodarski delavci za odgovor, 
ko so predložili svojo spomenico s skup-
nimi zahtevami. Zaradi tega so se sešli v 
nedeljo zjutraj v «Delavskem Domu», da 
sprejmejo poročilo delavskega odbora in da 
sklenejo, kar situacija kaže. Predsednik je 
poročal o pogajanjih, ki so se vršila med 
odborom in gospodarji tekom časa, odkar 
je bila vročena spomenica. Odsek gospo-
darjev, kateremu je predsedoval gospod 
Abram, se je vedel skrajno ošabno in brez-
obzirno. Bilo je jasno, da so hoteli podjet-
niki zavleči stvar. Delavci so imeli namen, 
preprečiti boj, ako bi bilo le mogoče. Zato 
so znižali vse zahteve spomenice; gospo-
darji pa niso hoteli dovoliti absolutno nič 
druzega, nego 15 odstotno zvišanje pri 
akordnem delu, kar pa bi bilo brezpo-
membno, ker je pri praktičnem delu treba 
računati s številom delavcev, s časom, ki se 
ga porabi za delo in s kvaliteto dela. Vse 
druge, važnejše zahteve, so popolnoma od-
klonili ter so kazali, da se sploh ne bri-
gajo za sporazumljenje z delavci. Ker je 
bilo odboru ležeče na tem, da doseže 
mirnim potom, če tudi manjši uspeh, je še 
enkrat znižal zahteve delavcev. Gospodarji 
pa so odklonili vsako pogajanje sploh in 
računajoči na neodločnost delavcev, so po-
slali odboru kolektivno pismo, v katerem 
pravijo, da ostanejo pri svojem prvem od-
govoru in da odklanjajo vsako drugo kon-
cesijo. — To poročilo je provzročilo veli-
kansko razburjenje med delavci, ki niso 
pričakovali tako ošabnega ravnanja. Prote-
stirali so proti insinuaciji, da bi se udaii 
;ako nečloveškim pogojem ter so soglasno 
sklenili, da se odgovori s stavko, ki začne v 
aonedeljek, dne 13. t. m., kar se naznani 
gospodarjem. Obenem so sklenili, da po- 
oblaste s posredovanjem delavski odbor in ‘ 
strokovno tajništvo, ki ima pravico, s po-
polno veljavnostjo sklepati v imenu de- 
avcev. Da je prišlo do te stavke, tega so 

krivi samo podjetniki. Morda pridejo vsaj 
sedaj toliko k pameti, da ne bodo zavlačili 
joja, od česar bi le sami imeli škodo.

Strokovno gibanje v Trstu. Doslej smo 
imeli v Trstu dvanajst strokovnih organi-
zacij lokalnega značaja, katerih udje so ži-
veli v starih tradicijah pa niso hoteli slišati 
ničesar o centralizaciji. Koristi velikih cen-
tralnih organizacij so jim bile tuje in še po-
nosni so bili na svojo «samostalnost», ki pa 
je navadno samo obnemoglost. Odkar pa 
obstoji v Trstu slovensko in italijansko stro-
kovno tajništvo, je tudi tukaj vse drugačno 
gibanje. Organizacija za organizacijo pri-
stopa dotični zvezi. Zadnje dni je zopet 
več lokalnih organizacij sklenilo, vstopiti v 
zvezo svoje stroke, in sicer «Zvezi trans-
portnih delavcev». Ta sklep so storila 
društva kurjačev, natakarjev na Lloydovih 
parnikih, delavcev iz proste luke, tržnih te-
žakov, pomorskih delavcev in delavcev iz 
javnih skladišč. Tržaška podružnica transport-
nih delavcev bode štela takoj 4500 delavcev.



Strokovna organizacija v Nemčiji se je 
povišala v pretečenem letu za 292.695 udov, 
tako da je štela koncem leta 1,344.803 udov. 
'Dohodki so narasli za 75/4 milijonov mark, 
blagajniško stanje za 3l/a milijona. To se je 
zgodilo, dasiravno je bilo prav lani največ 
izprtij in so podjetniki z vso silo naskočili 
strokovne organizacije. A ravno tiste zveze, 
ki so imele najhujše boje, so pridobile naj-
več novih udov. Poskusi, potlačiti ali razbiti 
strokovne organizacije, so se torej popolnoma 
izjalovili.

Tržaške delavske zadruge 1153 članov,
II. leto.

Račun razprodaje:
Julij 1.905 kron 10.747-27
Avgust n 11 9.957-40
September m 11 10.533-27
Oktober ?i 11 12.139-42
November 11 12.237-93
December H 11 12.462-65
Januar 1906 11 12.720-81
Februar 11 11 12.737-15
Marec 11 11 14.472-98
April II 11 14 252-43
Maj 11 11 12.886-17
Juni 1' 11 13.302 71

Hranilni odsek.
Od 1. julija 1905 do 30. junija 1906 

je imel hranilni odsek 140.228.42 kron do-
hodkov , od katerih se je vzdignilo 
132.406-07 kron.

Socialni pregled.
Socialno politiški svet kranjskega de-

želnega odbora je imel v petek, 10. t. m. 
sejo pod predsedstvom deželnega odbornika 
poslanca P o v š e t a. Na dnevnem redu je 
bila specialna debata o načrtu pravil za de-
želno oskrbovalnico za starost in obnemoglost. 
Seje so se udeležili vsi redni udje. Vlada je 
poslala na to sejo svojega zastopnika. Po-
vabljen je bil tudi kot izvedenec ravnatelj 
zavarovalne banke «Assicurazione Generale». 
Socialno - demokratično stranko je zastopal 
sodrug Etbin Kristan. Debata je bila 
temeljita. Svet je sprejel, več izpreminjevalnih 
predlogov člana E. Kristana, o katerih 
se bode poročalo deželnemu zboru. Zavaro-
valnica ima biti fakultativna, ker za obliga- 
torično ni zakonske podlage. Vendar ima precej 
pomena, ki ga ohrani za tiste, na katere 
eventualno ne bode razširjen nameravani dr-
žavni zakon o starostnem zavarovanju. Kot 
temeljna glavnica ima služiti znesek 100.000 
kron, ki jih je dovolil deželni zbor dne 8. 
svečana 1898.

Generalno nadzorništvo avstrijskih že-
leznic je razpustilo predstojništvo železničar-
ske zavarovalnice proti nezgodam. Na letoš-
njem občnem zboru zavarovalnice so bili 
izvoljeni v predstojništvo socialno-demokratični 
kandidatje. Dasiravno je bil pri volitvah de-
legatov — še pod ministrom Wittka — pri-
tisk nezaslišan, so vendar dobili socialni de- 
mokratje večino na občnem zboru, ki jim je 
bila pri predzadnjih volitvah s surovim tero-
rizmom ugrabljena. Izvoljeni udje predstoj- 
ništva so sedaj zahtevali, da se voli predsed-
nika iz njih vrst. Temu so se upirali imeno-
vani udje enostavno z molkom. Tako je bilo 
■na dveh sejah. Izvoljeni udje, so zahtevali še 
tretjo sejo; ako bi se jim bilo zagotovilo, da 
bode vsaj podpredsednik izvoljen izmed njih, 
bi bili predsedništvo še prepustili imenovanim. 
Toda na to sejo že nekateri imenovani udje 

sploh niso prišli, generalna inšpekcija pa je 
na to razpustila predstojništvo. V železniškem, 
ministrstvu in pri generalnem nadzorništvu 
menda mislijo, da dobe zopet mameluke v 
predstojništvo, kakor v zadnji periodi. V tem 
se pa motijo, kajti železničarji so se navadili, 
varovati in braniti svoje pravice. Generalno 
nadzorništvo pa naj bi svojo energijo poka-
zalo tam, kjer je bolj potrebna, n. pr. kadar 
je treba varovati prometno varnost proti iz-
koriščanju železničarskih kapitalistov.

Osemurni delavnik je vpeljal dne 1. 
aprila Ernest B r a u e n , moderno misleči 
ravnatelj tovarne za svilo bratov S e b e r v 
Foreštu pri Bruselju in sicer za poskus na 
štiri tedne. Plača delavcem je ostala neizpre- 
menjena; dobili so za 48 ur na teden ravno 
toliko, kakor prej za 60 ur. V soboto se je 
zaključilo delo že ob 1 popoldan. Poskus se 
je obnesel tako dobro, da ga je ravnatelj 
najprej podaljšal za 4 tedne, dne 1. junija 
pa je definitivno upeljal 8 urni delavnik, ker 
je izkušnja pokazala, da je tako skrajšani de-
lavni čas podjetju na korist. V posebnem 
oklicu pravi ravnateljstvo, da se ni množina 
produkcije prav nič zmanjšala, menda celo 
nekoliko povečala, kvaliteta dela je ostala 
popolnoma enaka, a odkar je vpeljan osem-
urni delavnik, se ni primerila v tovarni no-
bena nesreča. Koliko težkih bojev bi se lahko 
prihranilo, ako bi imeli naši podjetniki toliko 
spoznanja, pa bi le objektivno, brez predsod-
kov, mislili na svojo korist.

Dopisnica uredništva.
Schmerdorf; Kolikor mi je znano, se je stvar 

obrnila, tako da je Vaš dopis menda pomota. Po-
ročajte nam.

Qndniinî zahtevajte po vseh brivnicah, ka- nlllll Hill varnah in gostilnah „R<3Leoi VUtUUtJly prapoi,4i. __—----

Naznanilo.
Vljudno naznanjam, da se nahaja odslej 

moja

KljučatfnicarsKa dehinka
v Ljubljani na Dunajski cesti št. 11, 

drugo dvorišče (Frohlichova hiša).
Obenem se najuljudneje priporočam 

p. n. občinstvu ter zagotavljam točno in so-
lidno postrežbo po zelo nizkih cenah.

Franc Florjančič
" ključavničar

v Ljubljani, Dunajska cesta št. 11.

Sprejmem tudi več vajencev.

gospodinjam svoje izvrstne nove izdelke, kakor kompote, marmelade, kandirano sadje 
in posebno po najnovejšem načinu izdelovano

cikorijno moko v lesenih zabojčkih
En poizkus vam bo dokazal izvrstnost te domače robe.

Berite lepake! * 12-1 Berite lepake!

redni ikii zbor 
„Občnega konsumuega društvau 

v Zagorju
ki bode

dne 2. septembra t. 1. ob 2. uri popoldne 
v gostilni g. Milil er j a v Zagorju.

Dnevni red:
1. Cilanje zapisnika zadnjega občnega zbora.
2. Računsko poročilo.
3. Poročilo nadzorništva,
4. Sklepanje o čistem dobičku.
5. Volitev 3 nadzornikov in 1 namestnika.
6. Povišanje remuneračije blagajniku (Repovš).
7. Interpelacije in predlogi.

Za nadzorništvo:
Jakob Strajner Jakob Serko

zapisnikar. predsednik.

Vsaka ponaredfia in ponatisek je kaznivo, j
Edino pravi je 

Thierry e v balzam 
le s zeleno znamko nune. Zako-, 
nito zavarovan. Davno zna-
menito neprekosljiv proti mo-
tenju v prebavljanju, želodčnim 
krčem, koliki, nahodu, prsnim bo-
lečinam, influenci i. t. d. — Gena 
12 malim ali 6 velikim steklenicam 
ali eni špecijalni steklenici s 
patentno zaponko 5 K franke.

Thierryevo centitolijino mazilo je obče znano kot non plus ultra.
za vse še tako stare rane, vnetja, poškodbe, izpahe in 
otekline vseh vrst. Gena 2 lončkoma K 3’60, pošilja 
franki) le p-oti naprej poslanemu denarju ali povzetju 

kvanta A. Thierry V pregrad« p. flog. Slatini 
Brošurica s tisoč izvirnih zahval brezplačno in franko.

Dobiva se v vseh večjih lekarnah in medicinalnah 
drogerijah. 52—1

„Rdeči Prapor“
v Ljubljani v tobakarnah: Blaž, Dunajska cesta; 
Franzot, drž. kolodvor, Spod. Šiška; Kušer, Sv. Petra 
cesta; Pichler, Kongresni trg št. 3; Svatek, Glavni trg - 
Šešark, Šelenburgove ulice; Velkavrh, Sv. Jakoba trg; 
Kleinstein, Jurčičev trg. — Jesenice: Mesar Jakob 
štev. 101. — Trst: Lavrenčič, Piazza Caserma. —- 
Gorica: Krebelj Peter, Kapucinske ulice štev. 1. — 
Reka: Ricardo Camera, Corso 16.

Domača tvrdka Odlikovana v Parizu leta 1904, 
v Londonu in Luttichu leta 1905.

Pivovarna G. Auerjevih dedičev
V Tajnici j «.nij Wolf o ve ulice št. 12.

—----------------------------------------------------------------------------- !T «

Ustanovljeno leta 1854.

priporoča 
svoje izvrstno 
marčno pivo.

12-3



/

ssr B A L K A N
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = K a v ar n a  i n r e st a vr a cij a.

P o č k aj  i X S g LN o v a  z g r a d b a —  7 0 el e g a nt ni h s o b. —  Liit. El e kt ri č n a

r a zs v etlj a v a. —  K o p elji.  —  C e n e  z m e r n e.
1 0- 1 0

St a nj e  hr a nil,  vl o g:  R e z er v ni  z a kl a d:
2 2  milij o n o v  k r o n.  7 6 0. 0 0 0  k r o n.  A

! M est  A  A
4 *  

/ h 

$

v
$vv

£
C 3  
a  
o

&  rt  
£  o

0 5 *
<s..

C  
er *  
0 3  
* 1  t n

tr-

c  
TÍ

rt-

tfl 
er

H
.rt

c d ’

C/ 2
<  
O  
r-f  
P

rt  

rc  

- 4- >

rt  

G

S- 4
O

o.

> c «  ™
•I--- 3
O  O

• I m  -

I S 
A

< x >

’rt9  
p

. s

rt
> c/}

' b'
G  
o  
C J  
c F

Ist a t ait a Lj u Mj a nst a  s
v  l ast ni hiši  v  P r eš e r n o vi h  uli c a h  št. 3 ❖  t A  A  A

VV  :V  M/V  :

D el ni š k a  dr u ž b a  z dr u ž e ni h  pi v o v ar e n  Ž al e c  i n L a š ki  tr g
v  Lj u blj a ni

pri p or o č a  s v oj e

■

v  l ast ni hiši  v  P r eš e r n o vi h  uli c a h  št. 3  
p o p r ej  n a  M est n e m  t r g u z r a v e n r ot o v ž a,

s pr ej e m a hr a nil n e  vl o g e vs a k  d el a v ni k o d  8. d o 1 2.  ur e  
d o p ol d n e  i n o d 3.  d o  4.  ur e  p o p ol d n e,  ji h o br est uj e  p o  
4 %  t er pri pis uj e n e v z di g nj e n e  o br esti  vs a k e g a  p ol  l et a 
k k a pit al u. R e nt ni  d a v e k o d vl o ž ni h o br esti pl a č uj e  
hr a nil ni c a  i z s v oj e g a, n e  d a  bi  g a  z ar a č u nil a  vl a g at elj e m.

Z A V A R N O S T  V L O G  J A M ČI P O L E G L A S T N E G A  
R E Z E R V N E G A  Z A K L A D A M E S T N A  O B ČI N A  LJ U B -
LJ A N S K A  Z  V S E M  S V OJI M  P R E M O Ž E NJ E M  I N V S O  
D A V Č N O  M O ČJ O.  D A  J E V A R N O S T  V L O G  P O P O L N A, 
S V E D O ČI  Z L A S TI  T O,  D A  V L A G AJ O  V  T O  H R A NI L -
NI C O  T U DI  S O DI Š Č A  D E N A R  M L A D O L E T NI H  O T R O K  

I N V A R O V A N C E V.  2 6- 2

D e n ar n e vl o g e s e s pr ej e m aj o t u di p o p ošti i n p ot o m  
c. kr.  p ošt n e  hr a nil ni c e.

F os oj a  s e r a z e mljiš č a  p o  4' A 0 / ©, n a  m e ni c e  
i n n a  v r e d n ost n e  listi n e p a  p o  5 %  n &  l et o.v r e d n ost n e  listi n e p a  p o  5 % n a  l et o.

N a z n a nil o  pr e s elit v e.
Ulj u d n o  n a z n a nj a m, d a si m s e p r es elil  i z K r a nj a  v  

m est o  Lj u blj a n o  i n ot v ori/ n a m est n e m  tr g u, n as pr oti r ot o vž a 
v ei m u n a n o v o ur ej e n o  pr o d aj al n o,  z n aj v e čj o  z al o g o ur, zl at ni n e, sr e br-
ni n e i n bril a nt n e g a  bl a g a. T or ej  j e pril o ž n ost  c e nj e ni m o dj e m al c e m,  
d a  si os e b n o l a h k o i z b er ej o bl a g o,  ist ot a k o v a bi m vs a k o g ar, d a  si 
c gl e d a m oj o  pr o d aj al n o,  v k at eri s e n a h aj a  n e  s a m o bl a g o, k at er o  
j e n a v e d e n o  v  c e nil ni k u, a m p a k o gr c m n a  i z b er a vs e h r a zli č ni h, m o -
d er ni h  ur, k a k or: ž e p ni h, s al o ns ki h i n st e ns ki h t er b u dil k, brii a nt o v,.  
zl at ni n e i n sr e br ni n e, p o  k o n k ur e n č ni h c e n a h. K er  n a k u p uj e m  vs e  bl a g o  
z a g ot o vi d e n ar i n t u di pr o d aj a m  bl a g o  z a g ot o vi  d e n ar,  z at o mi  
j e p os e b n o š e vsl e d o gr o m n e g a pr o m et a m o g o č e  pr o d aj ati prist n o  
i n fi n o bl a g o  p o  pr a v  ni z ki h c e n a h.

Z a h v alj uj e m  s e c e nj e ni m o dj e m al c e m z a d os e d a nj e  z a u p a nj e  
i n pr osi m t aist e, n aj bl a g o v olij o t u di n a pr ej o hr a niti  m oji  tr g o vi ni 
s v oj o n a kl o nj e n ost.  3 _ 2

H.  8 U T T N E R
M est ni  t r g n as p r oti  r ot o v ž a, p r ej e  v  K r a nj u.

gl a v n o  
v eli k o

L J U B L J A N A

T el ef o n  št. 1 6 3.

i z b or n o p W o  1 s o d ci h  i n V  s W e ni c ali
Z al o g a  v  S p o d nji  Ši š ki.  ***

T el ef o n  št. 1 8 7.  T el ef o n  št. 1 8 7.

T el ef o n  št. 1 6 3.
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 p o hišt v a  vs a k e  vrst e

Al e ks a n d r a  Mi ns Kij a
T rst  —  Pi a z z a  R os a ri o  2 —  T rst

(š ols k o p osl o pj e).

B o g at  i z b or v  t a p et erij a h, zr c ali h i n sli k a h. —  Il ustrir a n 
c e ni k gr atis i n fr a n k o vs a k e m u n a  z a ht e v o. —  C e n e  
br e z  k o n k ur e n c e.  —  Pr e d m eti  s e p ost a vij o  n a  br o d  

ali ž el e z ni c o, n e  d a  bi  s e z a t o k aj  r a č u n al o.
1 M 4

It d al at eli i n o d g o v or ni ur e d ni k  J osi p B er d ajs

K a v a r n a

^ 4 p r ej e  „ T e d es c o “  

s e pri p or o č a c e nj e ni m s o-  
dr u g o m  n ajt o pl ej e. N a  r a z-

bij p ol a g o  s o vsi  v a ž ni i n sl o- 
v e ns ki,  it alij a ns ki i n n e mš ki  
listi. Vs e  pij a č e  p o c e ni.  N a-

Pr v a  k o o p er ati visti č n o  ur e -
j e n a

W ~  g o stil n a
v  uli ci  S.  Gi o v a n ni  v  Tr st u.

I z vrst n a vi n a. D al m ati ns k a  
vi n a,  dir e kt n o o d  or g a ni zi -
r a ni h s o dr u g o v v  D al m a ciji.  
V e d n o  d o br a k u hi nj a. N a  
r a z p ol a g o » R d e či Pr a p or »  
« Ar b eit er- Z eit u n g » i n <'------  r.j---- r------------ —  I .r a ut u ci- x. c u. u u g » m  »J u a- p.  

pit ni n a  j e i z klj u č e n a.--------------------- v or at or e ».

Tis k a  i v. Pr.  L a m pr et  v Kr a nj u



jlanki v «Slovencu» ne morejo prepričati 
Objektivnega čitatelja, da se je storilo vse, 
kar je bilo mogoče in zlasti da bi bilo vodilo 
njega kaj druzega, kakor korist klerikalne 
stranke, tako tudi Plantanov članek v «Na-
rodu» ne more rešiti liberalcev še večje kri-
vice, da niso storili sploh nič doslednega.

Njih sedanje rogoviljenje pa je s politič-
nega stališča naravnost hudodelsko. Ako bi se 
vsaj sedaj, v dvanajsti uri, postavili na stališče 
volilne reforme — brez recidive, kakor pravi 
Hribar v «Gorenjcu» — tedaj bi bilo mo-
goče, da se reforma pred definitivnim za-
ključkom v plenumu zbornice še kaj izboljša. 
Kar pa faktično uganjajo, sili vsakega prija-
telja volilne reforme, da misli samo na njeno 
obrambo za vsako ceno. Naivno vprašuje 
«Narod», zakaj ne bi smelo biti opozicije pri 
volilni reformi, ko se vendar ne sprejme sko-
raj nobenega zakona brez oponiranja. Odgo-
vor je pač enostaven: Ker je volilna reforma 
potrebna! Resen političar oponira, ako hoče 
preprečiti kaj. «Narod» pa bi menda rad na-
redil navadno tarso iz opozicije. Ali hrčeres 
liberalne poslance popolnoma izbrisati iz vrst 
resnih političarjev? Menimo, da se v ta namen 
ni treba več mnogo truditi, temveč da bi bilo 
ravno nasprotno krvavo potrebno.

Učiteljstvo na razpotju.
(Glas iz učiteljskih krogov.)

Poznavalec naših domačih razmer je 
moral že davno vedeti, da se zgodi prej ali 
slej, kar se je zgodilo zadnji čas. Učiteljstvo 
je dobilo od neoficielnega glasila liberalne 
stranke brco, katere ni moči utajiti, pa tudi 
ne molče kvitirati. Ali ta brca je samo znana 
kaplja, ki kane v poln kozarec in povzroči, 
da voda preteče. Razmerje med liberalno 
stranko in med učiteljstvom je postalo že 
davno — recimo — neprijetno in do pre-
loma je moralo priti tako ali pa tako. Dopis 
v «Učiteljskem Tovarišu», robati odgovor 
«Slovenskega Naroda», replika i. t. d., to so 
samo zunanji simptomi, zdravnik bi dejal 
«Auslbsungsmomente». Zgodilo bi se bilo 
lahko tudi drugače, ali zgoditi se je moralo. 
Ako bi se sedanji prelom med liberalno stranko 
in med učiteljstvom zakrpal na kak način, 
bi se moral vendar kmalu ponoviti in morda 
bi bile potem boleč.ne še večje.

Zveza učiteljstva z- liberalno stranko je 
postala za bodočnost nemogoča. Vzrok je 
zelo priprost. Liberalna stranka ne more 
storiti ničesar več za učiteljstvo, učiteljstvo 
pa ne more pomagati liberalni stranki. Po-
klicani političarji imajo nalogo, preiskati 
vzroke liberalnega propadanja. Ali propadanje

samonasebi je očitno; veliko je vprašanje, 
ali se sme sploh še govoriti o eksistenci libe-
ralne stranke, ki nima programa, ki nima 
lastnega glasila, ki nima kompletnega vod- 
AtVa- nL-ki ne P°kazd’e nobenega delovanja. 
A če bi se že. priznalo, da stranka še ni 
mrtva, se vendar ne more prezreti dejstva, 
da je tako desorganizirana, kakor menda še 
nikoli nobena stranka. Iz te desorganizacije 
pa ni rešitve. V tem položaju ne more sto-
riti stranka ničesar za učiteljstvo in s čisto 
utilitarističnega stališča bi bilo nespametno, 
ako bi ji učiteljstvo izročalo svojo usodo.

Ako bi bila sedanja kriza samo prehodna, 
tedaj bi bilo tako praktično stališče neume-
stno. V kritičen položaj pride lahko vsaka 
stranka in tedaj je naloga njenih prepričanih 
pristašev ,s da jo konsolidirajo in pomagajo 
premagati težave.' Toda mi gledamo na ago-
nijo liberalne stranke in je ne moremo rešiti, 
tudi če bi hoteli.

Tega pa je krivo samo vodstvo liberalne 
stranke. Menda se je godilo pri liberalcih še 
drugim tako, kakor učiteljem. Tako lahko 
sodimo, kajti stranka ni bila nikdar tako or-
ganizirana, kakor bi morala biti. «Slovenski 
Narod» nam n. pr. očita, da ni imela stranka 
koristi od učiteljev in da niso učitelji delali. 
Bodimo objektivni, pa recimo, da je res tako. 
Ali stranka vendar ni nekaj imaginarno anar-
hističnega, temveč bi morala biti organizem, 
katerega posamezni udje delajo solidarno, 
tako da se delo vseh vzajemno dopolnjuje. 
Za tako dele je treba glave, ki določa smer, 
ki daje navodila in razdeljuje delo. Tega pa 
ni bilo nikoli v liberalni stranki, vsaj nas ne-
koliko, ki bi bili radi delali, nismo nikoli opa-
zili kaj takega. Seyeda, na lastno roko je 
lahko 'delal, kdor je hotel. Ali kaj je vredno 
tako delo?

In še preveč sem povedal. Tudi delati 
ni mogel, kdor je hotel, kajti res je, da uči-
teljstvo pri Slovencih nima ugleda. Ali «Slo-
venski Narod» se moti, ako misli, da je tega 
kriva kvaliteta slovenskih učiteljev. Naša iz-
obrazba in vzgoja je precej enaka vzgoji in 
izobrazbi učiteljev po drugih avstrijskih de-
želah. Pes pa moli taco drugam. Pomanj-
kanja učiteljevega ugleda je kriv njegov slabi 
gmotni položaj. Tako je namreč, da odlo-
čuje pri nas o ugledu cvenk in liberalci ne 
morejo spraviti iz sveta resnice, da se je 
ravno v njihovi stranki gojilo tako mišljenje. 
Slovenski učitelj je revež; to je njegovo 
prekletstvo. Volja za delo, omika, civilizirano 
vedenje nič ne pomaga, če ne stoji gmotno 
na enaki stopinji, kakor v stranki — tudi 
na deželi — odločujoči faktorji.

Stare tožbe o gmotnem zanemarjanju 
učiteljstva ni treba ponavljati. Predobro je 

znana. A to zanemarjanje je ustvarilo od-
ločno situacijo, katere ni mogoče izpremeniti 
in . računati je treba z njo. Učitelji so po-
trti, liberalna stranka pa propada. Kdor bi 
jo hotel reševati, bi se osmešil, zakaj vsako 
delo, ki nima pogojev za uspeh, je smešno. 
Pa bi bilo tudi škoda zanj, ki ga je veliko 
bolj treba za novo delo. Propad te ali one 
stranke utegne biti tragičen dogodek (pri li-
beralni stranki ni tragika baš velika), ali zgo-
dovina preide preko takih epizod in ustvarja 
nove oblike. Učiteljstvo pa je potreben stan; 
ki ne more in ne sme propasti; druzega na-
čina elementarne ljudske izobrazbe ne poz-
namo, nego je ljudska šola. Učiteljstvo mora 
torej neodvisno od liberalne stranke misliti 
na svojo rešitev. Izključeno je, da bi pakti- 
ralo s klerikalno stranko; izročati šolo kleri-
kalizmu, je ravno toliko, kakor uničiti uči-
teljsko veljavo in svobodo. Torej morajo 
učitelji upreti pogled v bodočnost. Pomagati 
morajo, da pride do upliva in moči tista 
struja kateri je svobodna in dobra šola pogoj 
obstanka. Tisti, ki potrebujejo učitelja, bodo 
tudi skrbeli za njegov ugled. Pot je jasna.

Politični odsevi.
Češki sodrugi so začeli živahen boj 

proti staročeškemu listu «Narodni Politika». 
Vzroka za to sta dva. «Narodni Politika» 
ruje proti volilni reformi z vsemi sredstvi 
političnega jezuitizma. Za listom stoje češki 
fevdalni aristokratje, ki so zagrizeni sovraž-
niki splošne in enake volilne pravice. Last-
niki lista pa so nekateri staročeški advokatje, 
vseučiliščni profesorji, tovarniški in bančni 
ravnatelji, ki ravnotako sovražijo politično 
enakopravnost. Ker pa se list ne upa več 
na dan s svojim principielnim nasprotništvom. 
je začel hinavsko napadati volilno reformo, 
kakršna je, češ, da Čehi po njej ne dobe 
enakih pravic. Taktika je torej enaka, kakor 
pri «Slovenskem Narodu». Vrhutega pa 
vodi «Narodni Politika» skrajno infamen boj 
proti češkim, socialnim demokratom. Ne le1 
da odpira svoje predale najbolj mizerni 
stranki, «narodnim socialistom» (Klofači- 
ancem), temveč obrekuje socialne demokrate 
z najpodlejšimi izmišlarijami. Pred kratkim 
je prišel neki mojster, po imenu Potmešil, 
pozno ponoči, ko se je že povsod zapiralo 
gostilne, v prepir s popolnoma indiferentnimi 
ljudmi. Nekaj časa so se med seboj pehali, 
naenkrat se je Potmešil oddaljil, pa je padel 
na robu tratoarja in se je ubil. Taki žalostni 
dogodki niso v velikih mestih žal redki. Ali 
«Narodni politiki» je prišla stvar kakor na-
lašč. Z brezprimerno predrznostjo je začela 

njene Lenke in na pogled Mihe, ko mu je 
bil v ljubosumnosti porinil nož v telo, ni 
mogel pozabiti. Ali je bila pekoča vest, ki 
mu je neprenehoma pokazavala tako raz-
ločno tiste umirajoče oči?

Slaba vest ni mogla biti. Saj je bil ven-
dar pri Mariji Pomagaj. Ali mar tudi ro-
manje nič ne zaleže? Kako more gospod 
Bog izza tako dolgega časa poslati že davno 
za mrtvo smatrano Lenko sem, ko je žrtvo-
val pri Mariji Pomagaj posebno svečo iz 
hvaležnosti, da je izginila? Sedaj bi človek 
lahko izgubil svojo sveto vero, ako se ne 
more zanašati na Boga in na mater božjo, 
pa je denar za romanje in za svečo popol-
noma izgubljen. Sedaj ni treba nič druzega 
več, nego da pride še dete na dan, njegovo 
dete, pa da zahteva postavne pravice.

Toda to pač ni mogoče. Otrok je go- 
fovo mrtev, sicer ne bi mogla biti Lenka za 
kuharico v farovžu. Kdove, ali je kaj pove-
dala župniku, kakšen je mlinar? Tedaj bi 
imel župnik še drugo orožje proti njemu. 
In vendar je bil že nož preveč. Sakram—,

da je moral ravno ta človek postati žup-
nik! Ali gospodarji v občini so vendar 
kmetje, ne pa župnik. In on je župan! 
Takega župnika se bode pač še lahko preg-
nalo, z njegovo kuharico vred. Priložnost 
se že najde, da se ga pošteno očrni pri 
škofu. Saj študira sin pri jezuitih; tam po-
stane pač tako moder, da bode lahko svo-
jemu očetu svetoval kaj pametnega.

Res ni zamudil župan vsa leta nobene 
priložnosti, da zatoži župnika ustmeno in 
pismeno pri škofu za liberalca. Na svoja 
pisma je pritiskal vedno občinski pečat, in 
pisal je kot župan v imenu cele katoliške 
občine, dočim je bil njegov sin, ki je prišel 
kot mlad bogoslovec iz Rima na počitnice 
v Gospojno, vsaki dan na kosilu pri žup-
niku.

V mlinu so bile sedaj za hlev same 
stare, nelepe dekle, najmanj nevarne, kar 
jih je mogla mlinarica najti. Toda ta pre-
vidnost je bila popolnoma nepotrebna; odkar 
je Avguštin nosil duhovniško obleko, ni 
pogledal nobenega dekleta več. Sploh ni

gledal več nobenemu človeku v obraz. Niti 
po hribih se ni hotel ozirati, temveč je po- 
bešal pogled k zemlji, od greha prokleti.

Napolnjeval ga je animus clerikandi, ki 
ga je prinesel popolnoma pristnega seboj 
iz Rima.

Za gospojinskega župnika bi bil lahke 
krasen vzgled ta grešnemu svetu popolnoma 
odmrli mladenič.

Tak župnik! Z grozo je moral mladi 
bogoslovec opazovati, kako je župnik po-
zdravljal kmetico in ji celo dajal roko, aka 
je prišla v župnišče po kakšno lepo knjiga 
iz občinske knjižnice. Potem je vstopila zo-
pet stara objokana ženica, ki ji je mož umrl 
in župnik jo je tolažil, pa ji je položil celo 
roko na ramo. In vsem ljudem je gledal 
tako odkrito v oči. Tako svobodno, nevarna 
občevanje z ljudmi druzega spola je gojencu 
iz Rima kratkomalo nerazumljivo. Ta župnik 
mora še pasti, pa kmalu; to mu je popol-
noma jasno. Niti izpreobrniti ga ni mogel, 
kar mu je vendar nalagala vest. Župnik se 
je le čudno smehljal. Toda po noči je mladi



trditi v dolgih člankih, da so Potmešila ubili 
socialni demokratje, ker je nosil belordeč 
klinček, znamenje narodnih socialcev; ured-
nike bratskega dnevnika «Pravo Lidu» pa je 
imenovala naravnost duševne začetnike in so-
krivce umora. Dasiravno je «Pravo Lidu» 
takoj dokazalo z zdravniškim izpričevalom o 
sekciji, da Potmešil sploh ni bil od nikogar 
ubit, temveč, da se je ubil vsled nesrečnega 
padca, s protokoli pa, da niso prišli nika-
kršni socialni demokratje z njim v dotiko, je 
vendar «Narodni Politika» nadaljevala svojo 
ostudno gonjo. Socialno demokratična stranka 
je priredila vsled tega v nedeljo na otoku 
Velike Benetke velikansk shod, katerega se 
je udeležilo nad 10.000 ljudi in tam je bilo 
soglasno sklenjeno, bojkotirati list «Narodni 
Politika» in vse lokale, v katerih se nahaja. 
Enaki shodi so bili tudi po mnogih mestih 
izven Prage. Energija čeških socialnih de-
mokratov bi bila tudi našim sodrugom v 
marsičem lahko za vzgled.

Na Moravskem so češki socialni demo-
kratje imenovali kandidate za vseh štirinajst 
volilnih okrajev splošne kurije za deželni 
zbor. Kandidatje so: 1. Za Brno in okolico 
poslanec Hybeš. 2. Hodonin: urednik so- 
drug Dolejši. 3. Znojmo, Dašice: urednik 
sodrug Fr. Svoboda. 4. Jehlava, Trebič: 
urednik sodrug Fr. Toužil. 5. Tišnovice, 
Blansko: sodrug Jan Filip insky, urednik.
6. Boskovice, Moravska Tfebova: sodrug 
Karal Vanek, tajnik. 7. Olomoc, Sternberk: 
sodrug Robert Nadvornik, urednik. 8. Kro- 
meriž: sodrug Fran Seka, trgovec. 9. Mo-
ravska Ostrava, Novy Tyn: sodrug Jan 
Prokeš, urednik. 10. Všetin, Valašoke, Me- 
ziriči: sodrug Jos. Krapka, urednik. 11. 
Pierov: sodrug Rudolf Mer ta, uradnik. 12. 
Ogrsko Hradišče: Ferdinand Franc, uradnik. 
13. Gaja: Ludvik Indraček, uradnik. 14. 
Višov: Edvard Dedek, tkalec. Razen tega 
postavijo kandidate tudi v nekaterih okrajih 
mestne kurije. V Brnu kandidira odvetnik 
sodrug dr. Svoboda.

Na Ogrskem snujejo zopet novo stranko. 
Kako ji bode ime, tega še ne vedo, Ali njeni 
duševni očetje so čudni optimisti. Stranka 
naj bode radikalna, tako da zedini radi-
kalne elemente obstoječih strank, a da obenem 
pritegne mednarodne socialne demokrate in 
delavske mase. Bilo je baje že več posveto-
vanj in ob jesenskem zasedanju parlamenta 
hoče stranka stopiti na dan s svojim pro-
gramom in z lastnim glasilom. Stranka ima 
namen, razbiti sedanjo koalicijo in raztrgati 
Košutovo stranko na dva ali tri kose. Načrt 
je precej nejasen. Radikalne elemente ima 
navadno vsaka stranka, le da radikalizem in 
radikalizem ni v vsakem slučaju eno. Radi-
kalni klerikalci so navadno nekaj druzega, 
kakor radikalni framasoni. Kar pa sanja nova 

bogoslovec po cele ure molil na kolenih za 
izpreobrnenje zakrknjenega grešnika. Celo 
bičal se je že, hoteč dati Bogu zadoščenje 
za župnikove grehe. Ali to je kmalu opu-
stil, ker ga je preveč bolelo.

Letošnje počitnice so bile zadnje, ki jih 
je preživel svetniku podobni bogoslovec v 
domači vasi. Prihodnje leto postane doktor 
filozofije, pa se povrne nanovo posvečen iz 
Rima, da zapoje prvo mašo v župni cerkvi, 
v kateri je bil krščen.

Koncem septembra je odpotoval zadnji 
krat v Rim, teden pozneje ‘pa je umrl v 
Gospojni star, ubog mož, ki ga je videl 
vsak opoldan v župnišču, kadar mu je da-
jala kuharica jesti.

Bil je prekrasen jesenski dan. Solnce 
je sijalo še tako toplo na vas, da se je mo-
ral celo grobar potiti v svoji jami. Kmalu 
konča svoje delo, kajti dospel je že do stare, 
strohnele krste. Še požirek žganja iz stekle-
nice, ki jo je nosil v hlačnem žepu, in že

stranka o socialnih demokratih, je enostavno 
brez glave. .

Na Balkanu se gode hude reči. Kdor 
ne pozna natančneje razmer v ondotnih de-
želah, mu morajo biti dogodki zadnjega časa 
nerazumljivi. Splošno je znano, da vre že 
davno med krščanskimi narodi Turčije, da se 
neprenehoma ponavljajo krvavi upori, napadi 
in spopadi, da je zadnji cilj revolucionarnega 
gibanja osvoboditev Macedonije, Stare Srbije, 
Albanije od turške nadvlade, da intervenirajo 
neprenehoma evropske velevlasti in da se 
izdela vsak hip kak nov reformni načrt. 
Torej glavno: Upor proti sultanovi moči. 
Kako naj se spravi s tem v soglasje krvave 
boje med Grki, Bolgari in Rumuni? Kako 
izganjanje Grkov, požiganje grških poslopij, 
pobijanje grških škofov na Bolgarskem in na 
Rumunskem?-------Zgodovinska doslednost
je tudi v teh tragičnih dogodkih neporušena. 
Sedanji navidezno tako nerazumljivi boji so 
le posledice v minolih časih ležečih predpo-
gojev. Pred stoletjem so imeli Grki svoje po-
litične sanje. Turki so veljali vedno za vsi- 
ljence v Evropi in Carigrad so smatrali Grki 
za svojo idealno posest. Od Carigrada pa so 
šle njih aspiracije dalje, do balkanskih gora; 
v željah so si vstvarjali ideal Velike Grške. 
Pod turškim gospodarstvom so bili dolgo 
časa edini cerkveno organizovani narod; grške 
kolonije so bile raztresene po vsem balkan-
skem polotoku in v časih prve grške ustaje 
in iilbelenizma je mislila- tudi Evropa, da ima 
ta idealizem realno podlago. Ali prišla je 
ustaja Srbov in Bolgarov, ustanovitev samo- 
stalnih slovanskih držav, cerkvena emancipa-
cija bolgarskih pravoslavnih, kulturna po- 
vzdiga teh narodov in pokazalo se je, da je 
neizrabljena moč teh plemen neprimerno 
večja od grške, ki se je pokazala v zadnji 
grško-turški vojni v najslabši luči. Osvobojeni 
balkanski narodi streme po osvoboditvi še 
Turkom podložnih soplemenikov in po zdru-
žitvi z njimi; Grki sanjajo še vedno svoje 
sanje. In tako je razumeti, da je sovraštvo 
med srbskimi, bolgarskimi in rumunskimi ter 
med grškimi četami večje, nego sovraštvo 
vseh do turškega gospodarja. Tako je razu-
meti krvave spopade in progone v Bolgariji 
in Rumuniji. Evropska diplomacija s ponos-
nim gospodom Goluchowskim pa igra spričo 
teh dram najklavrnejšo ulogo.

0 nemški kolonialni upravi je objavil 
berlinski «Vorwärts» že razne vesti, iz katerih 
je razvidno, da smatra velik del nemških ko-
lonialnih uradnikov in častnikov zamorca za 
divjo žival, s katerimi smejo ravnati tako, 
kakor se v Evropi spričo društev za varstvo 
živali ne bi smelo ravnati niti z zverinami. 
Ravnokar je objavil «Vorwärts» zopet pismo 
vojaka iz južnoafričanske kolonije, v katerem 
se pripoveduje, da je oddelek vojakov vjel 

je letela deska za desko v velikem krogu iz 
groba. Za to krsto je moral vzeti mizar 
dober les. S cepinom je moral grobar raz- 
dejati deske, tako čvrsto so še držali zarja-
veli žeblji. Seveda, Miha iz žage je rezal 
vedno dobre[ deske, zato tudi deske njegove 
krste niso popolnoma segnile, je pomislil 
grobar, ko je poletela ravno Mihova glava 
na njegovi lopati iz groba. Druge velike 
kosti so ji sledile. Grobar se je vzpel iz 
jame, napolnil je kratko pipo, porinil je z 
nogo mrtvaško glavo bližje h kupu zemlje, 
pa je dejal: „Kajneda, Miha, ko sva šla 
skupaj na ples, pač nisi mislil, da se takole 
zopet vidiva?“ Potem si je prižgal pipo in 
vesel, da je še živ in da ima tako dober 
zaslužek, je sesal tobakov dim. „Te deske 
moram odnesti domov. Lahko jih še porabim. 
Sedaj pa na polič h krčmarju. Lesa mi itak 
nihče ne vzame. Naj le ostane tukaj.“ In 
mrmraje sam seboj je odkorakal proti go- 

pri nekem potoku pet žen. Ker je bilo v 
bližini 200 ustaških zamorcev, se ni mogle 
postreljati teh žen, ker bi bili streli nedvomno 
privabili ustaše. Zapovedujoči častnik je zate 
naložil petim vojakom, da se postavijo z na-
sajenimi bodeži pred žene, drugih pet pa jih 
je postavil za hrbet in potem je zapovedal, 
da jih prebodejo. To se je tudi zgodilo. 
Da se je lovilo zamorske žene in otroke, s 
čemur se je hotelo izvesti pritisk na ustaše, 

so priznavala tudi oficielna poročila. Ome-
njene bestialnosti, katerim se najde komaj para 
v najgrozovitejših barbarijah vojskovanja, 
sicer oficielno niso priznali — vsaj doslej še 
ne. Ali kdor se spominja na izgotovljena 
zverinska dela Horna, Puthkamerja in 
drugih, ne bode niti trenotek dvomil o res-
ničnosti «Vorwártsove» vesti. Afrika je daleč 
od Evrope in bestialnost, ki je v vojski 
vedno vzbujena, ne pozna tukaj nobenih mej. 
Tako ne rajajo samo Nemci; enaka razkritja 
so prihajala iz belgijskih, angleških koloni; 
i. t. d. Kapitalistična družba pa imenuje tc 
— razširjenje kulture!

Čemu pravzaprav služijo «civilizatorične; 
kolonialne vojske, pokazuje drug degodek iz 
nemških kolonij. Tvrdka Tippelskirch je imela 
dodajanje blaga za nemške vojske v Afriki. 
Major Fischer pa ji je pri tem tako lepe 
pomagal, da je lahko ne le dodajala naj-
slabše blago, temveč da je za eno pošiljatev 
lahko po večkrat predložila račun. Seveda je 
dobival viteški major za to lepo provizijo. 
Ko so prišli velikanski goljufiji na sled, so 
zaprli majorje v — sanatorij za umnobolne..

Tudi Španija se drami, pa se hoče re-
šiti morečega objema klerikalizma. Ko je bil 
na Francoskem sprejet zakon o kongregacijah, 
so šle cele trume fratrov in nun čez Pireneje 
v Španijo, ki se je zdela klerikalcem od nek-
daj kot obljubljena dežela. Ali ubogi Španci 
imajo že svojih popov več kakor preveč in 
končno je tudi vlada izprevidela, da mora 
poginiti država, v kateri izgine vse prebival-
stvo pred popi in vojaki. Correspondencia 
de Espauna naznanja, da predloži vlada kor- 
tesorn (parlamentu) v prvem zasedanju za-
konski načrt društvenega prava, po katerem 
naj veljajo tudi za verske kongregacije enake 
določbe, kakor za obrtna društva; člani kon-
gregacij naj podpadajo zakonom ravno tako, 
kakor vsi drugi državljani. Udje tujih kon-
gregacij se morajo dati na Španskem natu-
ralizirati in priznati španske zakone, sicer 
bodo izgnani. Vlada izjavlja, da ne popusti 
v tem vprašanju na noben način. Kaj poče-
njajo sedaj naši klerikalci, ki so doslej take 
vroče ljubili Španijo, domovino svete inkvi-
zicije? V tolažbo jim je le, da je še ena dr-
žava na svetu, ki slastno izpolnuje vse pre-
potentne zahteve klerikalizma. Kadar ne 
najdejo industrialni fratri in obresti nabirajoče 
nune nikjer več zavetišča, jim ostanejo odprte 
avstrijske dežele. Dokler ima pri nas kak 
kmet še košček zemlje, imajo tuji kloštri opra-
vičeno upanje, da najdejo prostora za svoje 
žganjarije in podobna podjetja. Za kmeta pa 
poskrbe na vse zadnje amerfkanske agenture.

Perzijski šah vpeljuje konstitucijo. Veliki 
vezir je že izdal določbe, po katerih se bode 
vršile volitve za parlament. Ta konstitucio- 
nalni korak ni pripisati potovanjem šaha p® 
Evropi, temveč glavno njegovemu strahu pred 
svojim narodom, med katerim se že nekaj 
časa širijo «novotarske» struje. Odkar je iz-
bi uhnila revolucija y Rusiji, so morili šaha 
boljinbolj pomisleki in njih sad je konstitu- 
clJa s parlamentom. Tako koraka svoboda 
po vsem svetu svojo pot, le pri nas so šfi 
ljudje, ki mislijo, da se v Avstriji lahko na-
redi izza tega, kar imamo, piko, pa se tako 
zajezi vsak nadaljni razvoj.

Zaveden delavec
in
prijatelj delavstva 
ne pije 
Koslerjevega piva!
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Nov program.
Liberalci bi torej vendar radi oživeli. 

Slabo se jim godi, tega se ne da utajiti, ali 
njih fantazija jih vznaša visoko nad straho-
viti kaos stranke, ki je nekdaj bila, a ki jo 
zapušča vse in v čudni domišljiji se vidijo 
kakor feniča, povzdigujočega se iz pepela v 
lepši, mlajši in krepkejši obliki. Zamudili so 
svoj čas in čas jih je zapustil; oni pa mislijo, 
da bodo igraje lahko dresirali razmere, ki so 
jim ubile stranko. Disonance, ki so prihajale 
zadnji čas iz liberalnega tabora, niso rešene 
za javnost. V najvažnejšem aktualnem vpra-
šanju: Volilni reformi, se še vedno ne pozna 
oficielnega stališča «stranke». Kako je rešena, 
ali je sploh rešena akutna kriza predsedništva 
v izvrševalnem odboru, tega ne ve občinstvo, 
tega ne vedo pristaši liberalcev sami. Ali 
ravno zato, ker so homatije neskončne, ker 
bi bilo treba Herkula, da zadavi gada des- 
organizacije, in Aleksandra, da preseka vozel 
nasprotij, in ker ni ne Herkula, ne Aleksan-
dra, so se liberalci — navidezno pogumno 
— zaleteli, da bi kratkomalo preskočili tolmun 
in tako hipoma prišli na breg obljubljene de-
žele, kjer cvete liberalni raj v večni krasoti.

Izdelali in objavili so načrt novega pro-
grama. Čisto gladko seveda ni šlo. Bilo je 
treba dosti babic; načrt je le kompilacija — 
imela bi biti seveda sinteza — kupčka raz-
ličnih osnov. A heterogenost se ji pozna na 
vseh koncih in krajih; iz vsakega stavka gleda 
drug oče in — drug pobija drugega. Ta pro-

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.

Zunaj po župnijski njivi je hodila ku-
harica Lenka. Gledala je, kako se dela 
zelje, pa se je veselila, da so glave letos 
posebno velike, kajti ko je sadila, je na-
sula v vsako luknjico žlico moke iz kosti. 
Nosila je veliko košaro z različnimi jedili; 
hotela je iti v ubožnico k svojim gojencem. 
Ko je dobila občina novo učilnico, se je 
naredila iz starega šolskega poslopja ubož-
nica. Seveda ni odgovarjala vsem zahtevam, 
bila pa je vendar bolja kakor nič. In 
župnik je upal, da dobi sčasom tudi Go- 

gram je pač sad potrebe, toda ne potrebe 
časa in razmer; ker ni nastal ne organično, 
ne elementarno, temveč je umetno izdelan, le 
da bi rešil življenje umirajočim, ne more 
biti nič druzega, nego skrpucalo.

Liberalci ne poznajo več svojega poklica. 
Oni so le še skupina po sili. Stranka — to 
bi bila naravna zveza elementov, ki čutijo 
skupne interese in se jih zavedajo. Taka 
grupa se mora prejalislej organizirati in 
tako nastanejo stranke, ki so realno potrebne. 
Liberalci pa bi radi bili stranka, brez ozira 
na to, ali so jo stvarne razmere splodile ali 
ne. Stranka hočejo biti — to je vse.

Zato so spisali program. Mislijo, če je 
program na papirju, je tudi stranka v živ-
ljenju. Toda program ne more biti primeren. 
Najprej so skupne razmere, skupne potrebe, 
skupni cilji, skupne ideje; iz tega se izcini 
program sam po sebi. Take skupne podlage 
pa liberalci nimajo. Namesto da bi duševno 
solidarni somišljeniki dokumentirali svojo so-
lidarnost v programu, sestavljajo liberalci pro-
gram. ki naj jim ustvari somišljenike. To je 
Tantalovo delo in cilj je nedosežen.

Liberalci apelirajo na vse; zato jih ne 
bode nihče poslušal. Združiti hočejo vse; zato 
bodo vse razdražili. Načrt novega liberalnega 
programa je tako pravzaprav testament libe-
ralne stranke.

Na prvi pogled izraža program cilj, ki 
bi se — ako bi ga bilo mogoče izluščiti iz 
razmer — kazal naravnost ženialno heroič-
nega. Kakšna titanska volja! Kakšna vseob- 
sežna organizacija! Liberalci se ne trudijo, 
da bi ustvarili politično stranko, temveč 
podati hočejo celemu narodu organizacijo. 
To bi bilo celo lepo, ako bi se narodu po-
ljubilo, združiti se v edinstveni organizaciji. 
Bilo bi hvalevredno, ako bi ves narod komaj 

spojna boljšo bolnišnico in ubožnico. Nič 
ni dvomil o tem.

Tam, kjer je bilo zeljno polje pri kraju, 
preden se je prišlo do ubožnice, se je od-
piral prekrasen razgled v dolino. Lenka je 
sedla na klop, ki jo je namestilo društvo 
za polepševanje pod košato lipo, pa je po-
stavila košaro poleg klopi na zemljo.

Spodaj pa je šumel potok, v katerem 
je hotela nekdaj končati svoje obupano živ; 
ljenje. Kako lepo pa se je razvilo to živ-
ljenje! Uživala je ljubezen in spoštovanje 
cele občine — ona, devica Lenka! Da, tu 
doli stanuje tisti, ki jo je bil pripravil ob 
devištvo. Mlinar je edini, ki je vedel za 
to; ali pazila se je, da ni govorila o tem. 
Drugi, ki bi bil moral tudi kaj vedeti, 
župnik, ne ve ničesar. Niti za njen tedanji 
samomorilski poizkus ne ve, zato tudi noče 
vedeti ničesar o hvaležnosti. Sedaj je raz- 

čakal na normativ za svojo združitev. Toda 
ta narod je — in drugače ne more biti — 
politično razkosan, njegovi posamezni deli 
imajo različne interese, različne nazore, v njem 
so nasprotja, globoka kakor brezno in zato 
stremljenje po taki organizaciji ni realna po-
litika, temveč naivna utopija. S potezo peresa 
se ne izbriše dejanskih nasprotij. Take pro-
grame se je lahko delalo pred tridesetimi leti; 
kdor jih prezentira danes, pokazuje, da je 
dolgo dobo — prespal.

V svoji splošnosti izziva načrt programa 
toliko kritike, da nam absolutno nedostaje 
prostora za njo. Pa to tudi ni naša naloga; 
ako hočejo liberalci sami kaj resnega, bodo 
imeli dosti opraviti. preden izdelajo pravi 
program. Predležeči načrt pa naj polože ad 
acta; pametnejšega ne morejo storiti ž njim.

Tudi posamezne točke, vsaka zase in v 
svojem medsebojnem odncšaju, povzrokujejo 
več kritične osvetljave, nego nam je v tem 
listu mogoče. Na nekatere stvari pa je vse-
kakor potrebno opozoriti.

Avtorji programa si gotovo domišljajo, 
da je novi program resna konkurenca socialni 
demokraciji. Najbrže sploh ne poznajo soci-
alno-demokratičnih ciljev glede preureditve 
družbe. Oni stoje z obema nogama na pod-
lagi obstoječe družbe z njenimi stanovi in — 
seveda — ne da bi to posebej povedali, z 
njenimi razredi. Dočim si domišljajo, da so 
izrekli nekaj radikalno-demokratičnega, koso 
povdarili «absolutno enakopravnost vseh sta-
nov», prezirajo, da je to gola dekorativna 
fraza, ker je taka enakopravnost absolutno 
nemogoča, dokler ekzistirajo sedanji družabni 
razredi. Samo taka preuredba družbe, ki ra- 
zira razredne razlike, ki odpravi razrede, more 
osnovati enakopravnost vseh; v taki neraz- 
redni družbi pa je tudi edino, a zanesljivo 

umela župnika in vedela je, zakaj je od-
klonil vsako hvalo ter je hotel videti v njej 
samo dobrega posla. To je storila tedanja 
izpoved, tam zunaj pod drevjem; izpoved 
je vzrok, da je moral župnik pozabiti 
na vse.

Ob misli na župnika se je dvignil njen 
pogled od šumečega potoka gor na najvišje 
hribe. Kakor z rdečkastim zlatom pozlačeni 
od jesenskega popoldnevnega solnca so bili 
nagrmadeni. Tam gori je danes dobri žup-
nik. Že včeraj opoldan je odšel; v zadnji 
koči je prenočil in danes je hotel do solnč- 
nega vzhoda dospeti že na vrh. Prekrasen 
dan mora biti danes gori; ali sedaj mora 
biti župnik že na povratku. Pošteno bode 
gladen, kadar pride domu. In kako je vselej 
vesel in srečen, kadar se vrne s hribov! 
Tak človek naj bi sploh ne imel nikoli če-
mernega dneva. Pa ga tudi ne bi imel, ako 



jamstvo za ravnopravnost. Do cilja, ki so ga 
liberalci v svojem programu kratkih misli za-
pisali, vodi samo razredni boj; preustrojstvo 
družbe, ki naj omogoči enakopravnost, mora 
biti tako temeljito, da se ga ne more ime-
novati reformo, temveč pomeni revolucijo. 
Enakopravnost more biti samo postulat so-
cialne demokracije.

No, liberalni program je namenil tudi 
socialni demokraciji nalogo. To je prav za-
nimiva točka. Načrt pravi:

«Stranka priznava vsakemu posameznemu 
produktivnemu stanu pravico do posebne sta-
novske organizacije in dosledno videva in 
upošteva tudi v socialni demokraciji organi-
zacijo posameznega stanu, tvorečega le del 
današnje družbe.»

Bolj eklatantno niso mogli duševni očetje 
tega programa dokumentirati svoje kratko-
vidnosti. Tukaj se pred vsem pokazuje, da 
jim je organizem sedanje družbe popolnoma 
neznan. Oni vidijo posamezne stanove; prav 
nič pa ne vedo, da je stanovska razlika kar 
brezpomembna spričo razredne razlike, ki 
provzročuje neznosno gospodarsko in politično 
odvisnost enih in gospodarsko avtokracijo 
drugih, ki poraja ogromno, boljinboij grozeče 
kopičenje kapitala na eni in strahovito izrab-
ljenost na drugi strani. Dosledno tudi ne raz-
umejo, da imajo faktično enake interese raz-
redi, ne pa stanovi in da posledica teh raz-
mer ne more biti nič druzega, nego razredni 
boj — do odstranitve razredne neenakosti, 
do konca socialnih razredov.

Le tako neznanje jim more diktirati tako 
interpretacijo socialne demokracije, kakršno so 
zapisali v svoj program.

Seveda je brezpomembno, kaj vidijo li-
beralci v socialni demokraciji. Važno je, kaj 
je, kaj mora biti socialna demokracija. Ali 
dobro je, da se ve, kaj bi liberalci radi na-
redili iz nje. «Organizacijo posameznega stanu, 
tvorečega le del današnje družbe.» Tako bi 
po mnenju avtorjev socialna demokracija, 
zlasti ako bi se še po želji liberalcev podala 
na nacionalno podlago, lahko postala del li-
beralne stranke, bataljon v liberalni armadi.

To je moka, iz katere ne more biti ni-
koli kruha in da se liberalci ne zarijejo pre-
več v svoje iluzije, jim bodi povedano sle-
deče :

Socialna demokracija ni organizacija po-
sameznega stanu, temveč politična stranka 
delavskega razreda; stranka, katero so poro-
dile gospodarske in iz njih izvirajoče politične 
razmere; stranka, ki mora tem bolj združevati 
v sebi ves delavski razred, čim bolj prešinja 
izpoznanje gospodarskih razmer posamezne 
dele in člane delavskega razreda. Temu raz-
redu pa ne pripadajo samo industrialni delavci, 
ki bi jih liberalci milostno prepustili socialni 
demokraciji, temveč tudi poljedelski, domači, 
obrtniški in tudi — duševni delavci. Član 

mu ne bi pripravljal mlinar bridkih ur. 
Zato ga hoče odškodovati ona z veselostjo, 
ki je dostikrat prisiljena, pa s poštenim 
delom.

Kljub bližini mlinarja je bila tukaj zelo 
zadovoljna. Akoravno je imela v primeri z 
Dunajem manjšo plačo, je vendar tukaj 
lahko občudovala krasne gore namesto vi-
sokih hiš, ki so vse branile solncu, sijati 
na zemljo. Tukaj se smeje solnce ves dan. 
Ona hodi lahko k revežem, pa jih obdaruje 
v župnikovem imenu. In iz lastne izkušnje 
je vedela, kako je, ako je človek siromašen. 
Tiha zadovoljnost ji je napolnjevala srce, 
tako da so ji prišle solze hvaležnosti do 
Boga in do njenega dobrotnika v oči. 
Ravno taka je bila njena duša, kakor to je-
sensko popoldne.

Vstala je, pa je vzela košaro, ki jo je 
hotela odnesti v ubožnico. Nedaleč sta 
vlekla močna kostanjevca plug po prahi;

delavskega razreda je tudi profesor, ki nima 
ničesar razven svojega znanja in mora ope-
rirati z njim, da si zasluži vsakdanji kruh; 
tudi zdravnik, ki mora prodajati svoje du-
ševno delo tistemu, kdor ga kupi; tudi trgo-
vec, ki prodaja blago, katero ni njegovo, pa 
si pribavlja samo s svojim kupčevalnim d e- 
1 o m ekzistenco.

Izpoznanje razredne odvisnosti pride se-
veda najprej do ročnega delavstva, ker njega 
najbolj mori beda razmer in ker ga ne ovi-
rajo predsodki, obstoječi med «boljšimi» sloji.

To so liberalcem španske vasi. Ali to 
znanje je danes v politiki conditio sine qua 
non in kdor ga nima, si je izpodkopal pod-
lago ...

To označuje novi program liberalcev.

Resolucije katoliškega shoda.
«Slovenec» in tisti zakotni listki, ki mu 

pomagajo poneumnjevati slovensko ljudstvo, 
se delajo, kakor bi se jim zdelo čudno, da 
ne štejemo zvezd, kadar prirejajo svoj «ka-
toliški shod». Oni. ki vtikajo svoj noš v vse, 
ako jim je kaj mar ali pa nič, menijo, da je 
katoliški shod prireditev, s katero sami lahko 
počenjajo, kar hočejo, vsi drugi pa bi morali 
molčati. Le da «Slovenec» ne more povedati, 
zakaj naj bi molčali. Poskusil je sicer s frazo, 
da nam mora biti vera privatna reč; seveda 
ni s tem dokazal prav ničesar. Ali da je le 
nekaj tiskano, si misli škofovsko glasilo; za 
klerikalne «bravee» je vse argument.

Za katoliški shod bi se smeli neklerikalci 
tudi tedaj zanimati, ako bi bila prireditev 
zgolj verskega značaja. Ako gredo «katoličani» 
s svojimi «verskimi» in «cerkvenimi» rečmi 
v Javnost, na shode, pred ljudstvo, tedaj ima 
vse ljudstvo pravico, da zavzame svoje sta-
lišče. Vsak nastop v javnosti daje pravico do 
kritike. To bi veljalo tudi tedaj, če bi raz- 
motrival katoliški shod božanstvo Kristusovo 
in izkušnjave svetega Antona.

Ali katoliški shod vendar nima takih na-
menov. O veri se bode tam govorilo toliko, 
kolikor je treba, da se pokrije z njo prave! 
namene. Sicer pa nima vera na tem zboro-
vanju nič, čisto nič opraviti in zato je tudi 
popolnoma irrelevantno, ali je vera za nas 
privatna stvar ali ne. Gotovo je, da za kle-
rikalce ni privatna stvar, temveč predmet 
kupčije in na katoliškem shodu se bode de-
lalo z njo kšefte kar en groš.

Da je katoliški shod pred vsem klerikalno- 
politična prireditev, pokazuje že dnevni red; 
posebno pa objasnjujejo to resnico resolucije, 
ki so mu predložene. Kdor jih prečita, ne 
more priti do druzega zaključka, kakor da 
je prireditev katoliškega shoda brezobrazna 
politična sleparija in da je zlorabljenje ver-
skega imena v take namene do skrajnosti 
impertinentno. S temi resolucijami je katoliški

hlapec izza pluga je ravnokar zapel novo 
pesem, naenkrat — kaj je to? Z mlinske 
strehe se je zasukal gost, črn dim. Kakor 
psica se je dvigal ravno v zrak in prihajal 
je vse črnejši. In že je zaplapolal plamen. 
Naenkrat se je zasvetil velik ogenj.

„Mlin gori, mlin gori!“ je zaklicala 
hlapcem, ki so orali. Pa je stekla, ne da 
bi mislila na košaro, navprek čez polje 
proti cerkvi. Šolni so ji odleteli v razorano 
polje, ne da bi bila kaj opazila. Dalje in 
dalje je tekla čez pokopališče. Malo da ni 
padla v novo odprto jamo, poleg groba pa 
se ji je režala Mihova lobanja z velikimi 
očnimi luknjami v lice, kakor da vprašuje: 
„Kam pa hitiš tako? Saj prideš še pravo-
časno tjačez. Nobenemu človeku se ne mudi 
tako, le smrti. Kaj mlin gori? Mlin moje 
Cenke? Reci Cenki, da jo pozdravljam. 
Dolg čas mi je po njej.“ Dalje prih.

shod predrzno izzivanje vseh državljanov dru- 
zega političnega mnenja in bilo bi pač za 
vsako svobodomiselno skupino najžalostnejše 
izpričevalo, ako bi molčala spričo take sme-
losti.

Z voltižersko zofistiko začenja takoj 
prva resolucija «cerkveno-političnega odseka», 
rekoč *

«Politične razmere se izpreminjajo, dr-
žavne oblike se menjajo, neizpremenljiva. pa 
je dolžnost in pravica državljanov, skrbeti za 
svoj večni blagor.»

Ne dvomimo, da bodo klerikalni backi 
kimali kakor pagode in mnogi bodo celo mi-
slili, da je to posebno globoka modrost. V 
resnici je ta stavek povsem navaden švindel. 
Skrb za večni blagor je pravica vsakega člo-
veka, ki hoče skrbeti zanj in dolžnost vsa-
kega, ki je kakorsižebodi sprejel tako dolž-
nost. Prav nič pa nima ta skrb opraviti z 
državljanstvom; človek kot državljan ima 
pravice in dožnosti, ki izvirajo iz državnega 
razmerja in klerikalci so hoteli s svojim zo- 
fismom samo ustvariti podlago, na kateri bi 
lahko zahtevali, da mora država služiti cer-
kvi. In že v drugem stavku namigujejo to, 
rekoč:

«Državni smoter je časno blagostanje 
njenih udov, cerkveno pa večno blagostanje; 
ta smoter pa je višji, ker presega čas in pro-
stor.»

Torej: Država bodi cerkvi podrejena.
Farizejsko zahteva resolucija od države, 

da morejo katoličani neovirani izvrševati svoje 
verske dolžnosti; zato zahtevajo od države 
«za cerkev popolno svobodo; država ne sme 
stavljati cerkvi nobenih ovir pri udejstvovanju 
njenega smotra i. t. d.» Človek, ki to čita, 
bi moral misliti, kdove kako se zatira cerkev 
v Avstriji, v tem ko je dobro znano, da ima 
katoliška cerkev v tej državi ne le popolno 
svobodo, temveč naravnost nezaslišane privi-
legije. Ne le da sme tako svobodno vršiti 
svoje demonstracije, kakor nobena korpora-
cija, nobena organizacija in noben posamez-
nik; ne le da izvršuje lahko svoje cerkvene 
obrede v najširši javnosti, da hodi lahko s 
svojimi procesijami izven cerkvenih stavb, kjer 
se ji poljubi; celo državljani, ki niso njeni 
udje, so po obstoječi praksi prisiljeni, klanjati 
se njenim institucijam. Nekatoličan. ki ne 
pozna katoliških obredov in ki ga nič ne bri-
gajo, je v Avstriji vedno v nevarnosti, da se 
ga obsodi, ako se ne odkrije duhovniku, ki 
gre obhajat.

Vse to je dobro znano. Vendar govori 
resolucija o boju za cerkveno svobo do. 
Torej hoče doseči klerikalizem še več nego 
ima; ker ima že vso svobodo, hoče še več 
privilegijev. V eni sapi s temi brezmejnimi 
zahtevami pa se upa resolucija govoriti o 
demokratizmu!

Lisičji značaj te resolucije se lahko raz-
vidi iz točke, ki pravi, da naj ostanejo cerk-
veno-politične zahteve stalno na programu, 
ki se morajo zanj zavezati kandidati za za-
konodajne zbore, — ne imenuje pa teh 
cerkveno-politienih zahtev. Dobro pa je pri 
tej priložnosti tudi pribiti, da hoče katoliški 
shod vezati kandidate za legislativne zbore, 
s čemur je pač dosti jasno dokazan politični 
karakter tega shoda. Ime «katoliški» je torej 
res slepilo. Ravno tako zahteva prihodnja 
točka od volilcev, naj nadzorujejo izvrševanje 
cerkveno-političnih zakonov s strani gosposk. 
Torej zopet stvar, ki spada na politično polje. 
In če zahteva resolucija od volilcev še vestno 
udeležitev pri volitvah, tedaj je pač dosti 
eklatantno dokazano, da je shod, ki si nadeva 
katoliško ime, le shod klerikalne stranke, ne 
pa zbor vernikov.

Seveda ne pozablja resolucija, protestirati 
«zoper sedanji položaj sv. očeta napram svetni 
oblasti» in zahtevati zanj «svobodo, ki jo po-
trebuje za izviševanje svojega poklica». Ta 
vedno se ponavljajoča zahteva ne more ni-
kogar osupniti. Ali kakor jo klerikalci nepre-
nehoma ponavljajo, tako je treba tudi vnovič 
konštatirati njeno smelost. Klerikalci zahte-
vajo za papeža svetovno vlado. Bilo bi za-



nimivo povedati, kakšne so bile razmere v 
državi, kateri je bil nekoč papež na čelu. 
Ali že principielna zahteva je predrzna; pa 
tudi nekrščanska je, kajti ustanovitelj krščan-
stva je dejal, da njegovo kraljestvo ni od 
tega sveta. Torej tudi tisti, ki se imenuje 
njegovega namestnika, nima iskati nobenega 
kraljestva na tem svetu. Klerikalizem pa tudi 
ne izključuje lažnivosti, kajti gore stasna laž 
je, da papež nima tiste svobode, ki jo po-
trebuje za izvrševanje poklica. Kdo mu jemlje 
svobodo? Kdo mu brani hoditi in voziti se 
po Rimu, potovati po vsem svetu po mili 
volji? Resnica je, da ima papež toliko svo-
bode, kolikor je le sam hoče in kolikor mu 
jo daje narava. Morda mu jo omejujejo va-
tikanski jezuitje; ali oni so vendar garda kle-
rikalizma. Ne svobode, temveč gospostva 
zahteva papež in ž njim vred klerikalci. Po 
tem se lahko sodi njih resnicoljubnost, pa 
tudi njih demokratizem.

Ravno tako gospodoželjnost izdaje tudi 
zahteva, da se ima razveljaviti zakon z dne 
7. majnika 1874.

Kako bi katoliški shod, zlasti v sedanjem 
času, zamudil priložnost, da lahko ropota 
proti reformi zakona? Duh pristnega obsku- 
rantizma veje iz zahteve, da je le cerkvi pri-
znati pravico, staviti razdiralne zakonske za-
držke in soditi o veljavnosti zakonske zveze. 
Samolastnost pa presega vse meje v obsoja-
nju civilnega zakona v kakršnikoli obliki. 
Resolucija tu govori o javni morali. Ali mo-
rala ima od reakcionarnih določb glede za-
kona, ki sili veliko število ljudi na neprosto-
voljni celibat in na resignacijo na zakonsko 
srečo, ali pa jih goni v konkubinate in v 
prostitucijo, veliko več škode, kakor pa od 
svobode, združevati se neovirano v zakonu 
po lastnem srcu. Uboga zlorabljena morala 
mora tudi tukaj služiti le za krinko mrač-
njaškim namenom klerikalizma, ki si hoče za-
varovati vso moč nad družinskim življenjem 
s tem. da ima zakon izključno v svoji pesti.

Nič novega ne pove resolucija, ko prizna, 
da je svobodna šola klerikalcem trn v peti. 
Kajpada se tudi tukaj ne more ločiti od hi-
navščine. «Svobodna šola je boj proti pravi-
cam katoliških staršev!» Staršem pa jemlje 
pravice samo klerikalizem, ki hoče, da bi mu 
izročali že otroke, da jih more tako prepa-
rirati, kakor je najbolj koristno za njegovo 
administracijo. Svobodna šola ne brani no-
benemu katoličanu, dati svojim otrokom to-
liko krščanskega nauka, kolikor le hočejo. Za 
krščanski nauk pa se sploh ne gre klerikal-
cem, kajti tega bi dali otrokom in odraslim 
lahko dosti in več kakor dosti v cerkvi. Celo 
šolo hočejo dobiti v kremplje; «katoliško» 
računstvo, «katoliško» naravoslovje, «kato- 
toliško» zgodovino hočejo vpeljati v šole, 
učitelje hočejo degradirati na ponižne ekse- 
kutorje duhovniških ukazov in otroke hočejo 
tako napojiti s klerikalnim duhom, da bi na 
podlagi njih neznanja in babjeverstva, na 
podlagi njih hlapčevstva postavili svetovno 
gospodstvo papizma. Ravno - svobodna šola 
mora biti zato resen cilj ysakega človeka, ki 
stremi po svobodi prepričanja in po svobodi 
življenja.

*
Odkar se je delavstvo zdramilo, je postal 

tudi klerikalizem zelo «socialen». Besede so 
poceni in tako si tudi klerikalizem ne raz-
trga žepa, ako razmeče nekoliko socialnih 
fraz. Zato ima katoliški shod tudi svoj so-
cialni odsek in tudi ta predlaga svojo 
resolucijo.

Socialno vprašanje je vprašanje cele člo-
veške družbe in njene najprimernejše in naj-
koristnejše organizacije. Kdor hoče priti na 
tem polju do cilja, mora proučevati vso ma-
terijo brez predsodkov. Tega pa klerikalizmu 
ni mogoče. On je vezan. Naj dokaže znanost, 
študij in izkušenj karkoli; za klerikalizem ne 
velja noben dokaz, ako je v nasprotju s ka-
toliškim stališčem, katerega ne sme zapustiti 
za nobeno ceno. Socializem katoličanstva 
torej že zato ne more biti nič vreden. Po-
polnoma logično je, da stoji klerikalizem na

podlagi sedanje človeške družbe ter da je 
kapitalističen in protikolektivističen. Tako je 
socialna politika klerikalizma samaposebi 
obsojena.

Resolucija, ki jo predlaga «socialni od-
sek», je sicer čisto prijetno citati. Ali vse, kar 
je v njej obseženo, je malenkostno, ako se 
pomisli, da se protivi katoliška cerkev in njena 
politična organizacija z vsemi močmi teme-
ljiti preosnovi človeške družbe, ki bi omo-
gočila enakopravnost vseh udov. Seveda 
cerkev ne more ravnati drugače, kajti sama 
je osnovana na neenakosti. Današnja kato-
liška cerkev je organizirana popolnoma v na-
sprotju z nauki prvega učitelja krščanstva in 
enakopravnost bi bila njen grob. Ona ne 
more priznati članom človeške družbe enakih 
pravic ne do izobrazbe, ne do duševnih, ne 
do telesnih užitkov in zato je — v svoji 
obliki — varna samo v taki družbi, ki iz-
ključuje enakopravnost.

Kar zahteva resolucija socialnega odseka 
glede pouka na raznih strokovnih šolah, glede 
boja proti alkoholizmu, glede varstva delav-
cev, glede boja proti tuberkulozi i. t. d., to 
ima dandanes že skoraj vsaka stranka v svo-
jem programu. Ali za to delavstvo sploh ne 
potrebuje klerikalizma. Cesar si delavstvo ne 
pribori z lastno močjo, tega ne bode imelo 
in ne bode moglo varovati.

Socialne reforme niso katoliško vpraša-
nje. Zavarovanje za starost in onemoglost, 
varstvo delavskega ženstva, preosnova bra-
tovskih skladnic, higiena i. t. d. so reči, ki 
so nekatoliškim delavcem ravno tako potrebne, 
kakor katoliškim. Za priboritev primernih re-
form je treba sodelovanja vseh prizadetih 
delavcev brez razlike vere, ne pa podrejanja 
katoliških delavcev pod katoliške kapitaliste, 
ki se bodo upirali pravicam svojih sužnjev, 
pa naj sklene katoliški shod najlepše postu-
late . . .

Vsa socialna politika klerikalizma je hum- 
burg in namen mu je le ta, s kopico soci-
alnih fraz, ki nič ne veljajo, vpreči delavce 
v voz klerikalnega absolutizma, ter jim vzeti 
moč, da bi si sami priborili, kar potrebujejo. 
Zavednim delavcem ta pesek ne zaslepi oči.

* A
• Zanimiva pa je resolucija «organi-

zacijskega odseka». Ona je pravi 
dokument političnega značaja tega falsifici- 
ranega shoda.

Katoličani imajo lahko enake verske in-
terese. Gospodarski in politični interesi kato-
ličanov ne morejo biti enaki, ker so razmere, 
v katerih žive, različne. Ali resolucija «orga-
nizacijskega odseka» je politična kat exochen. 
Torej shod ne velja za katoličane, temveč 
samo za tiste katoličane, ki so enakega po-
litičnega mišljenja, ali pa, ki vsaj markirajo 
to enakost. Ergo: Shod politične stranke. In 
če bi bili sklicatelji odkritosrčni, bi bili mo-
rali izdati vabilo na «slovenski klerikalni 
shod». Ime «katoliški shod» je navadna go-
ljufija.

Ta «katoliški» shod sklepa resolucijo, ki 
zahteva:

«Vsi katoliško - misleči Slovenci se naj 
združijo v veliko stranko, ki obsegaj vse sloje 
in vse pokrajine slovenskega ljudstva.» Po-
tem se govori o detajlih, o izvrševalnih od-
borih, o političnih društvih i. t. d.

Ali imajo klerikalci še pogum, zanikati, 
da je «katoliški» shod navadna politična ma-
nifestacija ?

Pazimo dalje.
Resolucija predlaga tudi izobraževalna 

društva; vsa društva naj bodo zvezana v 
«Slov, krščansko-socialni zvezi». Tudi to ni 
nič novega. Ali formalen dokaz je to, 
da na Slovenskem sploh ni krščansko-socialne 
stranke, temveč da so tisti, ki se imenujejo 
krščanske socialiste, čisto navadni klerikalci, 
kompanija tiste enotne klerikalne stranke, ki 
jo zahteva resolucija organizacijskega odseka 
in ki itak že obstoji kot «Slovenska ljudska 
stranka». Cernu služi torej ime «krščansko-
socialno» ? Cernu dva imena v eni stranki?

Krščansko-socialna zveza je enostavno 
mišolovka. Vanjo naj bi se ujelo tiste delavce, 
ki nočejo biti klerikalci. Zazibalo naj bi se 
jih v mišljenje, da lahko v «krščanski socialni 
zvezi» samostojno varujejo svoje interese. 
Resolucija katoliškega shoda pa pove sedaj 
popolnoma jasno, da imajo stati v klerikalni 
stranki pod komando škofa Jegliča in njego-
vih služabnikov. Tako je slovenski krščanski 
socializem lažnjiva prazna pena.

« *

Vpoštevati je končno še nekaj.
Slovenski klerikalci nastopajo vedno tako, 

kakor bi bili samostalna stranka, ki hodi lahko 
svojo pot. Z ogorčenjem nasprotujejo vsaki 
paraleli med njimi in med drugimi klerikal-
nimi strankami. A tudi to je varanje javnega 
mnenja. Slovenski klerikalci niso nič druzega, 
kakor majhen zbor vsesvetovne politične ar-
made papizma. le del črne internacionale.

Škof Jeglič je predložil resolucije kato-
liškega shoda papežu, ki jih je odobril in mu 
je poslal svoj blagoslov s posredovanjem Mery 
del Vala. Nihče se ne more čuditi temu. Ali 
iz tega sledi, kar smo trdili. Papež je glavar 
cele katoliške cerkve. On ne more odobriti 
na Slovenskem tega, kar bi zavrgel v Belgiji. 
Klerikalci pa ga slušajo na Kranjskem ravno 
tako, kakor na Bavarskem. Morajo ga slušati. 
Ne samo v verskih rečeh, temveč tudi v po-
litičnih. V zadnji encikliki jim je to jasno 
povedal. In naši klerikalci so poslušni. Svoje 
politične resolucije mu pošiljajo prej na odo- 
brenje. .

Papež je torej politični vrhovni poveljnik 
vsega katoliškega klerikalizma. Klerikalna 
stranka je ena in enaka na celem svetu in 
naši klerikalci so samo oddelek v njej. Črna 
internacionala ima povsod enake cilje, četudi 
mora taktiko prilagoditi krajevnim razmeram. 
Klerikalna nevarnost za kulturo, svobodo in 
napredek je povsod enaka.

Proti tej nevarnosti v boj!

Shodi.
Ljubljana. V nedeljo, dne 26. t. m. točno 

ob 10. uri dopoldan je shod na vrtu «Na-
rodnega doma» (v slučaju slabega vremena 
v «Sokolovi» telovadnici). Dnevni red: Kle-
rikalizem. Shoda -se udeleži tudi na- 
rodno-napredna stranka. Poročevalca: držav-
nozborski poslanec dr. Ivan Tavčar in sodrug 
Etbin Kristan.

Trst. V nedeljo, dne 26. t. m. ob 10. 
uri dopoldan v veliki dvorani «Delavskega 
doma» protiklerikalni shod. Sodrugi! Udele-
žite se tega shoda v protest proti reakcio-
narnim nakanam klerikalizma v polnem številu.

Idrija. V nedeljo, 26. t. m. ob 9. uri 
dopoldan velik protiklerikalni shod v dvorani 
hotela «.pri črnem orlu». Poročevalec sodrug 
Anton Kristan. Ta shod bodi impozantna 
manifestacija proti brezobzirnemu klerikalnemu 
navalu na Slovenskem in dokaz, da stoji Idrija 
čvrsto na braniku svobode.

Žiri. V nedeljo, 26. t. m. ob polštirih po-
poldan pri Bahaču v Stari vasi ljudski shod v 
protest proti namenom takozvanega «katoliškega 
shoda». Poročevalec sodrug Anton Kristan 
iz Idrije. Skrbite za polnoštevilno udeležbo 
na tem shodu!

Črni Vrh. v nedeljo, 26. t. m. ob polštirih 
popoldan pri Hladniku velik ljudski shod zoper 
naskok klerikalizma, ki zlorablja s prireditvijo ka-
toliškega shoda versko ime v svoje reakcionarno- 
politične namene. Sodrugi! Pristaši svobodne 
misli! Vsi na shod!

Zagorje ob Savi. V dvorani gospoda 
Mihelčiča je v nedeljo, 26. t. m., po-
poldan ljudski shod z dnevnim redom: Kle-
rikalizem in Slovenci. Na tem shodu se označi 
naše stališče proti politični demonstraciji, ki 
se skriva za imenom «katoliškega shoda» in 
proti klerikalizmu sploh. Zagorčani! Pridite 
do zadnjega na ta shod in dokažite, da tukaj 
klerikalni naskok ne doseže ničesar.



Trbovlje, v nedeljo, dne 26. t. m. ob 2. 
uri popoldan je na vrtu g. Božiča velik 
protiklerikalni shod. Dnevni red: «Klerikalizem 
in Slovenci». Somišljeniki! Vdeležite se do 
zadnjega tega važnega shoda. S tem najbolje 
pokažete, da so Vaša vrata zaprta klerika-
lizmu, ki poskuša tudi v Trbovljah z najbolj 
umazanimi sredstvi terorizirati ljudstvo.

Fužine pri Ljubljani. V nedeljo, 26. t. 
m. ob treh popoldne je javen shod na vrtu 
gostilne «pri Štajercu», Fužine št. 1. Začetek 
ob 3. uripopoldan. Delavci! Svobodomisleci! Pri-
dite vsi na ta shod in skrbite za obilno udeležbo. 
Neznosni terorizem klerikalizma mora pasti 
tudi v našem kraju. Ta shod bodi dokaz, da 
začnemo resno delo za obvarovanje naše svo-
bode pred fanatičnim klerikalizmom.

Vrhnika. V nedeljo, 26. t. m. ob 3. uri 
popoldan na vrtu gostilne pri «Črnem orlu»: 
Javen shod, ki ga skliče politično društvo 
«Bodočnost» v protest proti namenom kleri-
kalizma. Somišljeniki! Agitirajte marljivo, 
da bode udeležba obilna.

Litija. V nedeljo, 26. t. m. ob 2. uri po-
poldan pri Lajovicu ljudski shod z dnevnim 
redom: Klerikalizem in Slovenci. Kdor izpo- 
znava v klerikalizmu sovražno moč in v nje-
govih najnovejših demokratičnih frazah fari-
zejstvo, s katerim hoče preslepiti ljudstvo, 
da bi ga tem ložje zasužnjil, naj se udeleži 
tega shoda in pomaga s pridno agitacijo.

Rakek, v nedeljo, 26. t. m. ob 11. uri 
dopoldan protestni ljudski shod proti ciljem 
«Katoliškega shoda».

Sv. Peter na Krasu. V nedeljo, 26. t. m. 
ob 4. uri popoldan ljudski shod v protest 
proti fanatičnemu klerikalizmu, ki prireja pod 
pretvezo katoliškega shoda politično nazad-
njaško demonstracijo. Sodrugi! Somišljeniki! 
Vsi na shod!

Gorica. V nedeljo, 26. t. m. ob 10. uri 
dopoldan javen ljudski shod v dvorani «trgov-
skega Doma». Sodrugi! Tudi po Goriškem 
razteza klerikalizem svoje mreže in čimbolj 
se mu izmičejo tla izpod nog, tem strastneje 
nastopa. Tudi goriški klerikalci zapeljujejo 
ljudstvo s tem, da se sklicujejo na vero, ki 
jo pa le zlorabljajo v svoje politične namene. 
Kdor se zanima za naše javno življenje, ve, 
koliko škode je že naredil klerikalizem v naši 
deželi. Na noge torej, pa vsi na shod, ki 
bodi dostojna protestna manifestacija proti 
klerikalnemu nalivu.

Nabrežina. Javen ljudski shod dne 27. 
avgnsta ob polosmi uri zvečer pri g. J. Tan- 
cetu. Dnevni red: Klerikalizem in Slovenci. 
Sodrugi! Udeležite se do zadnjega tega shoda! 
Varujte svojo svobodo proti klerikalizmu, ki 
se vam postavlja na pot v vseh vaših pra-
vičnih bojih! *

Shodom, ki bodo zborovali dne 26. t. 
m. v protest proti namenom, za katere de-
monstrirajo klerikalci na takozvanem «kato-
liškem shodu», se predloži na odobrenje 
sledečo

resolucijo:

Dne 26. t. m. v . . . zborujoči ljudski 
shod izreka:

Katoliški shod v Ljubljani, ki naj bi s 
svojim imenom sugeriral javnosti mnenje, da 
se zbirajo katoličani na posvetovanje o ka-
toliških, torej o verskih in cerkvenih 
interesih, je po načinu prireditve, po svojem 
dnevnem redu in po resolucijah, ki mu jih 
predlagajo odseki, navadna demonstracija kle-
rikalne stranke, nastopajoče pod protektora-
tom cerkve in njenih dostojanstvenikov s 
politično - reakcionarnimi nameni. Klerikalci 
vlačijo s tem sami katolicizem na politično 
areno in v dnevne boje, vsled česar je pre-
bivalstvo neklerikalnega mišljenja brez obzira 
na svoje verske čute opravičeno, da postavi 
proti klerikalni demonstraciji svojo demon-
stracijo. Nameni klerikalizma, ki jih zadostno 
osvetljuje katoliški shod, pa naravnost vele-
vajo neklerikalnemu prebivalstvu, da točno 
označi svoje stališče napram katoliškemu shodu 

in napram klerikalnim nakanam ter da se 
ravno tako odločno pripravi na delo v obrambo 
duševne in politične svobode, kulture in vse-
stranskega napredka, kakor se pripravlja kle-
rikalizem na svoje reakcionarno delo.

Shod izreka, da uživaj katoliška cerkev 
kakor vsaka druga in kakor vsaka organiza-
cija in vsaka individualnost najpopolnejšo 
svobodo. Odločno pa protestira shod proti 
klerikalnemu zavijanju, ki zlorablja ime svo-
bode, hoteč doseči nadvlado cerkve nad dr-
žavo, protestira proti zlorabljanju cerkve v 
politično-agitatorične namene, protestira proti 
privilegijem cerkve in proti favoriziranju du-
hovništva napram drugim stanovom. Svo-
boda cerkve in svoboda države je mogoča 
le tedaj, ako je druga od druge popolnoma 
neodvisna; dosledno zahteva shod ločitev 
cerkve in države tako, da ima vsaka svoj 
delokrog in sicer ima cerkev skrbeti iz-
ključno za verstvo v svojem lastnem pod-
ročju.

Shod protestira proti neresnični trditvi, 
da glavar katoliške cerkve ne uživa potrebne 
svobode, kajti nihče mu ne krati osebne 
svobode, nihče ga ne ovira v izvrševanju 
njegovega poklica. Shod izreka, da je držav- 
nopravni položaj papežev popolnoma pravi-
len, da iz njegove cerkvene funkcije ne izvira 
nobena pravica do svetovne vlade in da se 
zemeljsko gospodstvo sploh ne vjema z nje-
govo nalogo. Stremljenje za vzpostavo cerk-
vene države je povsem neverskega značaja 
in edini namen mu je, spraviti najvišjo sve-
tovno moč v roke klerikalne organizacije ter 
podjarmiti ne le religiozno, temveč vse po-
litično, socialno in kulturno življenje narodov 
zaželjeni papeževi avtokraciji.

Shod protestira proti vmešavanju cerkve 
v najintimnejše razmere posameznika, v za-
konsko življenje tistih, ki si ga žele urediti 
svobodno in neodvisno od katoliške cerkve. 
Pač ima cerkev v svojem delokrogu pravico, 
po svojih nazorih ustanoviti določbe tudi za 
zakonske zveze za tiste, ki se hočejo sami 
pokoravati njenim predpisom. Država pa ni 
poklicana, služiti zahtevam posamezne cerkve, 
temveč je dolžna zadovoljevati potrebe svojih 
članov, državljanov in ščititi njih svobodo. 
Zato zahteva shod reformo zastarelega za-
konskega prava v modernem svobodnem 
smislu.

V stremljenju klerikalizma po reakcio-
narni reformi šolskega zakona izpoznava shod 
hrepenenje klerikalizma po absolutni vladi v 
šoli, s čemur bi dobili priložnost, preparirati 
bodoči naraščaj že v prvi mladosti za svoje 
škodljive namene, napolniti ga z zelotskim 
duhom in tako pripraviti tla za absolutno 
vlado klerikalizma v človeški družbi. Shod 
naglaša, da so šolske naloge povsem različne 
od cerkvenih; šola ima posredovati mladini 
objektivno znanje in vzgajati jo ima, brez 
obzira na cerkveno pripadnost tako, da do-
seže čim večjo sposobnost za realno, pred-
smrtno življenje. Vsled tega nima cerkev no-
bene etične ali kakršnekoli pravice do upliva 
v šoli in je dosledno treba strogo ločiti oba 
področja. Shod zahteva torej z vso odloč-
nostjo reformo šolskega zakona v smislu po-
polne, vsako dvomljivo komentiranje izklju-
čujoče osvoboditve šole od cerkve, ki pa ima 
pravico posredovati cerkveni in verski pouk 
v lastnem okviru vsem tistim, ki ga sami 
žele. Shod zahteva tudi v sedanjih razmerah 
strogo izvrševanje zakonske določbe, da se 
ne sme nikogar siliti na udeležbo pri cerkve-
nih obredih in vajah. Učiteljstvu bodi zajam-
čen v šoli tisti upliv, ki ga mora imeti, da 
more uspešno izvrševati svoj poklic.

Takozvane socialne zahteve klerikalizma 
označuje shod za ceneno vabo, ki naj bi se 
nanjo vjeli gospodarsko odvisni sloji v ne-
socialni namen, da izgube svojo lastno moč 
v socialnih bojih ter se izroče na milost in 
nemilost klerikalizmu. Organizacija katoliške 
cerkve . je tako tesno združena s sedanjim 
kapitalističnim družabnim redom, hierarhija 
je sama tako kapitalističnega značaja, da je 
prisiljena varovati forme, ki omogočajo izko-

riščanje in je vsled tega za resno socialno 
delo sploh nesposobna. Delavstvo, ki se bo-
juje za svoje pravice, odklanja milosti ¡kleri-
kalizma, ki bi ga le degradirale in potlačile 
njegovo dostojanstvo.

Zgodovina dokazuje na vsaki strani, da 
je klerikalizem ogromna ovira vsakemu na-
predku. vsakemu zdravemu razvoju, da je 
škodljiv kulturi ter da uničuje svobodo po-
sameznikov in narodov. Od časov nasilnega 
pokristjanjevanja, od križarskih vojsk hodi 
klerikalizem, ki je vedno znal izrabljati sile 
močnejših v svojo korist in na škodo slabej- 
ših, v smeri uničevanja Mauriskov, preganjanja 
drugovercev, zatiranja znanosti, mučenja in 
uničevanja njenih pionirjev, svete inkvizicije, 
autodafejev, protireformacij, cenzure, izrab-
ljanja cerkve v politične svrhe, po poti naj-
temnejše reakcije.

Klerikalizem je torej narodna, socialna 
in kulturna nevarnost, proti kateri se je treba 
v interesu splošne povzdige posameznika in 
človeštva upreti z vsemi legalnimi sredstvi. 
Ta naloga zadeva zlasti slovenski narod, ki 
je majhen po številu in mora torej vse sto-
riti, da potencira svoje kulturne moči in si 
tako zavaruje enako stopnjo med drugimi 
narodi.

Shod poziva torej vse ude slovenskega 
naroda na energičen legalen boj proti kleri-
kalnemu fanatizmu ter izreka, da je naloga 
vsakega posameznika v svojem krogu po naj-
boljših močeh delovati za razširjanje prave, 
neodvisne kulture v narodu in da je v ne-
ustrašenem boju zoper pogubni klerikalizem 
treba združevati vse moči brez obzira na go-
spodarska in politična nasprotja, ki jih ni 
treba ne tajiti, ne zapostavljati, ki pa ne 
smejo ovirati koncentracije vseh moči v var-
stvo skupnih interesov proti antikulturnemu 
klerikalizmu.

Politični odsevi.
Pluralni volilni zistem, ki plaši izza za- 

ključenja sej državnozborskega odseka za vo-
lilno reformo po fevdalnem časopisju, spada 
med največje neumnosti, ki si jih je mogoče 
misliti. Absurdnost tega zistema je najočit- 
nejša iz dejstva, da se lahko sestavi tisoč 
različnih pluralnih «zistemov», pa pride lahko 
drug učenjak, ki sestavi z enako opraviče-
nostjo zopet tisoč povsem drugačnih, a tudi 
pluralnih zistemov. Kakor znano, je jedro plu-
ralnega glasovanja to, da ima posamezen 
volilec lahko po več glasov. Koliko naj jih 
ima, to določi lahko vsakdo drugače. Ako 
pravi eden, da naj ima dva glasa tisti, ki 
plača 10 kron davka, tri pa tisti, ki plača 30 
kron, zahteva lahko drugi dva glasa za vsa-
kega davkoplačevalca, tri za tiste, ki plačujejo 
najmanj 20 kron 33‘/, vinarjev, štiri za 33 
kron 11 vinarjev in vsakdo podkrepi lahko 
svoje zahteve enako, namreč z nič veljav-
nimi argumenti. Deloma priznavajo to plu-
ralni umetniki sami. Vendar pa imajo eno, 
navidezno modro «vodilno idejo». Pravijo 
namreč, daje treba glasove tehtati, ne pa le 
šteti; in glas vseučiliščnega profesorja mora 
veljati več, nego glas analfabeta. Vsekakor 
je to najmodrejša beseda, ki so jo dali plu- 
ralitetarji od sebe. In vendar je tudi ta pra-
zna. Lahko bi se pa podkrepilo z mnogote-
rimi dokazi. Ali eden zadostuje popolnoma. 
V današnji številki objavljamo Statistiko de-
lavskih nezgod v Avstriji. Strašen izkaz je 
to in spričo njega se razbline zadnji argu-
ment zagovornikov pluralitete, pa ostane 
prazen nič. Ta Statistika pokazuje, da spre-
jema družba od delavstva velikanske žrtve, 
ki so vse drugačne, kakor pa naj višji znesek, 
ki ga plača ta ali drugi bogatin, ne da bi 
morda sam vedel, kako so prišli milioni v 
njegove blagajne. Delavstvo daje družbi svoje 
zdrave ude, često svoje življenje in kdor spričo 
tega dejstva še ne razume, da je enakoprav-
nost najprirodnejša zahteva delavstva, spada 
na Studenec, ne pa v politično življenje. — 
Vendar se najde dosti takih čudnih modrija-



nov v državi. Dobro vedo pač, da ni niti 
misliti na vpeljavo pluralnega zistema, kajti 
tak poizkus bi zadel na najodločnejši odpor 
vsega delavstva. Ali njih kombinacije gredo 
za zgago, ki bi jo provzročila njih zahteva 
in ž njo upajo pokopati celo volilno reformo. 
Ta želja pa ni v nikakršni zvezi z morebit-
nim izboljšanjem volilne reforme, nego le za 
ohranitvijo dosedanjih predpravic To. bi mo-
rali vedeti tudi naši domači nasprotniki volilne 
reforme, ki se seveda izgovarjajo, da hočejo 
doseči le več enakopravnosti in da so kar 
zaljubljeni v splošno in enako, ali v absolutno 
splošno in absolutno enako volilno pravico. 
Njih agitacija za obstrukcijo in za podobne 
reči je le voda na mlin najbolj zagrizenih 
sovražnikov splošne in enake volilne pravice 
in če bi dosegli svoj namen, bi bili sokrivci 
ohranitve najkrivičnejših političnih privi-
legijev.

Bivši vojni minister Krieghammer je 
'umrl dne 21. t. m. v Išlu. Krieghammer je 
bil kot minister vojak stare šole, ki ni imel 
za potrebe novega časa prav nič pojma. Bil 
je deset let na čelu vojne uprave, a ko je 
odstopil, ni obžaloval tega nihče ne v vo-
jaških, ne v občanskih krogih.

Rimski papež je končno označil svoje 
stališče napram cerkvenim zakonom na Fran-
coskem, s katerimi je izrečena ločitev cerkve 
od države. Enciklika, ki jo je papež izdal v 
tem oziru, spominja živahno na znano nemško 
besedo: Wasch mir den Pelz und mach ihn 
»nicht naß. Papež obžaluje to in ono, upa, 
■da pridejo boljši časi, odklanja ustanovitev 
verskih družb, pa vendar daje škofom proste 
roke; skratka, on čuti, da bi kot poglavar 
katoliške cerkve moral nekaj reči, sluti pa, 
da utegne biti vse, kar reče, nerodno. Osvo-
boditve francoske države od cerkvene nad-
vlade ne prepreči več; to je najvažnejše. 

‘.Zadnje volitve so dosti jasno pokazale, da 
Francoski narod ne mara klerikalizma. Za 
francozi pa pridejo drugi narodi. Klerikalizem 
je prestopil vrhunec svoje moči in sedaj gre 
.navzdol.

Ruska reakcija besni in taki listi, ka-
kršen je naš «Slovenec», trdijo, da je revo-
lucija podlegla. Hrvatski pregovor pravi: 
Sto se babi htilo, to se babi snilo. Reakcio- 
narcem bi bilo gotovo všeč, da bi bela groza 
na Ruskem zmagala, toda zgodovina se ne 
ravna po njih željah, temveč ima svoje za-
kone, katerim mora slediti. Tisti, ki menijo, 
da so bile ustaje v Kronštatu, v Sveaborgu
i. t. d. <ruska revolucija», so pač nezmožni 
presojati tok zgodovinskih dogodkov. Z uporom 
ene posadke ne more zmagati ruska revolu-
cija, pa tudi ne propasti. To so posamezne 
epizode, ki lahko ovirajo ali pa pospešujejo 
razvoj. Vpraša pa se, ali doseže reakcija s 
svojim maščevanjem, z zatiranjem časopisov, 
z zapiranjem in deportiranjem posameznih 
revolucionarjev, s prekim sodom in obsednim 
stanjem, z obešanjem in streljanjem svoj na-
men? Ali pomiri na ta način ljudstvo ali ga 
vsaj ustraši? Dejanski dogodki dokazujejo, 
da ne. Kadar poročajo oficiozne vesti, da je 
tukaj ali tam mir, tedaj je stvar najbolj sum-
ljiva. Tak mir v splošni razburjenosti na-
poveduje skoro vselej nevihto. In na Ruskem 
je zrak napolnjen z revolucionarno elektriko. 
Na Poljskem vodijo revolucionarji pravo vojno 
proti policiji in sicer s krvavimi uspehi; s 
Kavkaza ne dovoli vlada ničesar poročati; 
ako bi imela ugodnih vesti, bi jih hitro raz- 
sinla po svetu. p0 notranjii] ruskih guber- 

Sj .ra’'š’ri° agrarni punt. Policija za-
sledi zdaj tukaj pravo tovarno za bombe, 
zdaj tam ogromna skladišča dinamita; in nos 
raške policije ne doseže v vsako skrivališče. 
Nikjer m znamenja, da bi bila revolucija iz-
gubila pogum, očitno pa je, da vlada v ta-
boru reakcije popolna konfuzija. In car — 
Po stari navadi ne ve, kaj naj stori, na ka-
tero stran naj se obrne. Enkrat ima Stolypin 
ajegovo popolno zaupanje, drugič mu dvor 
^abrani sprejeti pogoje nebirokratičnih mini-
strskih kandidatov. Ruski narod pa ve, da ni 

zaupati njegovim besedam, naj so liberalne 
ah pa reakcionarne.

Dopisi.
Iz Idrije. «Slovenec» je zopet pokazal 

svojo «n a klonjenost delavce m». 
V idrijskih novicah z dne 18. t. m. je bila 
objavljena nastopna notica: «Rudar Mravlje 
izpuščen iz službe. Dva rekurza je vložil 
Kristan za svojega pristaša, sam šel na Du-
naj do ministrstva, da bi ga rešil, a vse ni 
nič pomagalo. Mravlje je namreč hujskal ru-
darje, ki so šli na delo 1. maja, in jih ošte-
val. da ne spoštujejo delavskega praznika. 
Radi tega in menda še drugih stvari je po 
20letnem službovanju prišel revež ob delo in 
provizijo. Pomilujemo delavca, 
katerega so s o c i a 1 n o - d e m o - 
kratični nazori pripeljali tako 
daleč.» Tako «Slovenec»! Ponatisnili smo 
v celoti to notico, da pokažemo zopet enkrat 
v bengalični luči lopovstvo klerikalcev. 
Sodruga Antona Mravljeta je v početku me-
seca maja denunciral klerikalec 
Anton Novak, p. d. Muha, pri klerikalcu c. kr. 
nadoskrbniku Buchalu. češ, da ga je Mravlje 
1. maja na poti na delo odvračal od dela. 
Klerikalni c. kr. nadoskrbnik Buchal je se-
veda z največjim veseljem naznanil celo stvar 
na višjo inštanco. V svoji daljni ovadbi je 
poleg M u h o v e denunciacije navajal dej-
stvo, da je bila bratovska bolnišnica (v kateri 
je sodrug Mravlje za strežaja) na predvečer 
maja celo razsvetljena z raznimi napisi, kar 
je po njegovem mnenju kaznivo. Klerikalni 
pazniki so potem še nagovorili klerikalca An-
tona Mikuža, da jim je oddal pritožbo, da je 
bil za čas svoje bolezni v bolnišnici od Mrav-
ljeta prav slabo postrežen ter da mu na poti 
v ljubljansko deželno bolnišnico Mravlje ni 
dal ne vina ne nobene postrežbe . . . Nad- 
svetnik Bilek kot predstojnik direkcije idrij-
skega rudnika je kar strmel nad Mravljetovo 
«pokvarjenostjo». Sešla se je na podlagi teh 
ovadb rudniška konsultacija, to je: sešli so 
se vsi rudniški uradniki ter sklenili: Mrav-
ljeta z ozirom na te ovadbe odsloviti od dela. 
Sklenjeno — storjeno. Sodrug Mravlje je do-
bil štirinajstdnevno odpoved od dela. Unija 
rudarjev je po sodrugu A. Kristanu na-
pravila rekurz proti sklepu rudniške konsul- 
tacije; sodrug A. Kristan pa je bil v zadevi 
rekurza z dr. Adlerjem pri poljedelskemu mi-
nistru Buqnoy-u. Uspeh rekurza in interven-
cije je bil naslednji: C. kr. poljedelsko mini-
strstvo je z odlokom z dne 3. julija 1906, 
štev. 18.928/1450, ugodilo rekurzu ter se je 
Mravljeta zopet vzelo v delo. Dokazalo se je, 
da je klerikalec Novak lagal ter lažnivo 
sporočal Buchalu Mravljetov razgovor — do-
kazalo se je, da je sodrug Mravlje kot strežaj 
v bolnišnici vedno prav zvesto in marljivo 
opravljal svojo službo — in dokazalo se je 
dalje, da je klerikalec Mikuž lažnivo poročal 
klerikalnim paznikom, oziroma, da so kleri-
kalni pazniki izsilili od Mikuža obrekovanje, 
da ga Mravlje ni postregel tako kakor je prav. 
Mikuž je dal celo preklic v «Rdeči prapor» 
in v «Naprej!», kjer je obžaloval svoje laži. 
Fundament, na katerem je bila gonja proti 
Mravljetu postavljena, se je zrušil v nič, ker 
je bil iz sami laži. Ministrstvo je torej ugo-
dilo rekurzu. Gospodom uradnikom pa to ni 
bilo nikakor in na noben način po volji. 
Klerikalni uradniki so se sešli na posvetovanje 
(dekan Arko je tudi bil zraven) ter sklenili, 
da se mora sodr. Mravljeta na vsak 
način odpustiti od dela. Sklicala se 
je rudniška konsultacija dne 21. julija, ki 
je sklenila Mravljeta odsloviti takoj brez od-
povedi in sicer po § 30., točka 2 službenega 
reda. In kaj pravi ta paragraf v tej točki: «Ta-
kojšnji odpust sledi na podlagi §§ 202 in 203 
splošnega rudarskega zakona pri zdatnem pre- 
kršenju dolžnosti glede zvestobe, pridnosti, 
kakor tudi spoštovanja in pokornosti proti 
predpostavljencem.» Tudi proti temu sklepu

je napravila Unija rudarjev po sodr. 
A. Kristanu obširen priziv, kateremu pa mini-
strstvo ni ugodilo, kakor je sporočilo c. kr. 
rudniško ravnateljstvo sodr. Mravljetu. Na-
pravili so se od strane Unije rudarjev še drugi 
koraki, o katerih se bode še sporočilo. Danes 
je sodrug Mravlje odpuščen in brez dela! 
Kdo je kriv? Vsakdo mora izprevideti, 
da nihče drug kot klerikalci. Klerikalec N o- 
v a k ga je prvi denunciral, klerikale c 
Buchal je pospešil denunciacijo, klerika- 
1 e c Penko je zbobnal vse paznike, da pri-
čajo proti Mravljetu, dekan Arko je go-
voril, da Mravljetu ni pomagati ter pridno 
hodil k Buchalu in Penkotu v vizite. In 
«Slovenec» se končno škodoželjno smehlja, 
češ, «pomilujemo delavca, katerega so soci- 
alno-demokratični nazori pripeljali tako da-
leč». Delavci! Unija rudarjev se je potegnila, 
kolikor je bilo mogoče, za svojega člana — 
klerikalci so ga pa tirali v pogibelj. Kdo 
je za delavca — in kdo proti 
delavcu?! Jasno je, da so klerikalci so-
vražniki delavstva, socialni demokratje pa 
edini zaščitniki. (Več še pride.)

Severna Amerika. Pred par meseci sem 
prejadral to sinje morje, ter stopil na ame-
rikanka tla. Takoj na prvi trenotek sem 
tudi izpoznal, da je v Ameriki nad delav-
stvom samo en zrak, ki pihlja, samo od so-
cialne demokracije. Ker je pa moja dolžnost 
kot vaš rojak in obenem sodrug, vam po-
ročam, dragi Slovenci, sledeče: Kdor nima 
socialnega duha, naj se raje ne poda po 
svetu; ker po vsem širnem svetu je s so-
cialno demokracijo drugače, kakor pri vas 
na Avstrijskem. Prav rad bi poznal kakega 
po vaše imenovanega zagrizenega ajmoh- 
tarja tu v Ameriki, ker bi bilo zelo zani-
mivo gledati, kako bi mu Angleži topili tisto 
maslo na glavi, ki ga sedaj v Avstriji taka 
ponosno nosi. To bi bil smeh! Tu je vsak, ho-
češ, nočeš, moraš, solidaren in če bi prišel tudi 
sam Miklavčič Peter iz Trbovelj, bi tudi moral 
siti, samo če bi se jim premajhen ne dozdeval.

Iz tega lahko sklepate, cenjeni čitatelji 
in sodrugi, kaj je treba storiti in kako je 
treba prijeti za delo, da bi ne bilo treba 
Slovencem hoditi v Ameriko. Lahko bi bilo 
tudi pri vas drugače, namreč tako kakor je 
tu, le ljudje naj bi se združili tako, kakor 
so tu! Tudi tisti pazniki, eventuelno tisti de- 
avci, bi se tu marsikaj naučili, ki so danes 

še ali v resnici slepi, ali pa se samo tako 
delajo. Tu je pravo bratovstvo doma, če 
ravno ni popov, da bi učili o krščanski lju-
bezni. Toraj, sodrugi, kdor ima pravi duh so- 
idarnosti, naj dela, glavno delo pa naj vsa- 
cemu bode, da širi svoj list «Rdeči Prapor», 
cer s tem, le s tem se doseže največje 
uspehe v stranki. Delajte vsi! Ne samo v 
jami, s čemur bogatite samo buržoazijo, 
ampak delajte tudi na političnem polju, da 
s tem obogatite tudi sebe in da bode vaše 
slavno društvo tako bogato kakor je tu.

Kajti če bi stala stranka jugoslovanske 
socialne demokracije na tako dobrem stališču 
kakor stoji tukajšnja, bi bili tudi kapitalisti 
taki, kakor so tu. Ne bilo bi treba potem 
iskati vam in vsem drugim dela onkraj 
morja, ker bi doma lahko več zaslužili kakor 
tu. Kapitalistične družbe pa ne omehčate, 
dokler ne bode socialna demokracija dosegla 
te stopnje, kakor jo ima tu, namreč dokler 
ne bode zadnji delavec član stranke, ki je 
edino le prava delavska, in katera edina 
more izboljšati delavski položaj. Jaz za svoja 
osebo sem preskrbljen, a mi ne smerna 
skrbeti samo za danes, temveč tudi za jutri 
še. Te vrstice vam poročam in upam, da 
bodete tudi tako storili, kajti to je v vašem 
interesu, da napravite iz te črne dežele svetlo, 
v kateri bodete videli svoje pravo življenje.

Tudi tisti, ki so navajeni biti kruhožrci, 
ki so se najbolj pokazali pri zadnji stavki v 
Trbovljah, naj bi nekoliko premislili, da 
imajo otroke in da bodo tudi otroci gotova 
delavci. Nisem prerok, a kakor je tu, bode 
tudi pri vas enkrat; takrat vas bodo kleli 
vaši sinovi, ker nočete danes vstrajati pri



tem delu, katero bodo vaši sinovi za bolj 
važno izpoznali nego vi. Toliko torej za 
danes, prihodnjič kaj več. Vam pa kličem: 
Na delo! Osvobodite se suženstva buržoa- 
zijskega in pokažite, da ste se zbudili iz dol-
gega spanja. Z bratskim pozdravom Franc 
Šuln Goff Pa. BoX262. Westmoreland.

Domače stvari.
V navzočnosti župana gosp. Hribarja 

je izvrševalni odbor liberalne stranke sprejel 
načrt novega programa, ki bode menda v 
jeseni predložen zaupniškemu shodu. Ta pro-
gram zahteva tudi popolnoma precizno splo-
šno, enako, direktno in tajno volilno pravico 
s proporcionalnim štetjem glasov za vse za-
konodajne zbore in avtonomne zastope. Kakor 
da so prepisali to naravnost iz erfurtskega 
programa. Stvar je teoretično zelo lepa. Ali 
izkušnja kaže, da je treba pri liberalcih vselej 
■vprašati tudi za praktično stvar. V novem 
programu stoji demokratična točka, liberalni 
«Slovenski Narod» pa vendar nadaljuje dan 
na dan svojo gonjo proti volilni reformi, se-
veda zato, ker ni brezpogojno splošna in 
enaka, dasiravno ve, da je treba v državnem 
zboru računati z dejanskim razmerjem moči, 
in ne zna povedati, kako naj bi se s seda-
njim parlamentom doseglo idealno volilno 
reformo. Ali imajo liberalci drugje priložnost, 
da pokažejo svojo načelnost. V ljubljanskem 
občinskem svetu sede sami liberalci in taki, 
ki se vsaj imenujejo tako. In ljubljanski ob-
činski svet — liberalni zbor — ima nalogo, 
reformirati volilni red za glavno mesto. Kako 
to stori, je odvisno od njega, kajti nobena 
opozicija ga ne more motiti. Gospodje sve-
tovalci imajo sedaj na programu splošno, 
enako, proporcionalno volilno pravico. Ako 
se nočejo izpostaviti najopravičenejšemu oči-
tanju, da je program samo nekaka literarna 
dekoracija njih stranke, ne morejo storiti nič 
druzega, kakor pobasati takoj po počitnicah 
sedaj v odseku zevajoči načrt reforme, pa 
nemudoma izdelati volilni red na podlagi 
splošne, enake, tajne, direktne, proporcionalne 
volilne pravice. To je edina konsekvenca, ki 
jo morejo izvajati iz zadnje seje liberalnega 
izvrševalnega odbora, katere se je uddežil 
tudi župan gospod Hribar, očitno ne da 
bi bil nasprotoval predloženemu načrtu, pri 
katerem je celo, če smo prav poučeni, sam 
sodeloval. Položaj je sploh zelo ugoden. Li-
beralci v mestnem svetu sklenejo volilni red 
v smislu svojega programa. Tukaj nimajo 
ovir. Potem pride načrt v kranjski deželni 
zbor. Tam imajo liberalci s klerikalci skupaj 
večino. Obe stranki sta se ravno v deželnem 
zboru že zavezali za splošno in enako volilno 
pravico ter za proporcionalni zistem in mo-
rate torej vsekakor potrditi tak načrt. V po-
štev pride še, da so Nemci, ako že ne v 
ugodnem smislu interesirani, vendar vsaj in-
diferentni; proporcionalni zistem jim daje 
vsekakor ugodnejše šanse, nego sedanji vo-
lilni red, torej je tudi opozicija od njihove 
strani logično izključena. Tako je popolnoma 
jasno, kaj imajo liberalci storiti. Ako ne iz- 
vrše tega, pokopljejo svoj politični kredit za 
večne čase.

Hudo se jezi «Slovenec», da se soci-
alni demokratje zanimajo za «Katoliški shod». 
Prav odkritosrčna je njegova jeza, kajti tako 
nerodno-modrijansko kakor v sredo, piše le 
tedaj, kadar ga kaj prav močno grabi. Vrag 

naj razume te katoličane. Najprej bobnajo po 
celi deželi trrtoomporoponj za katoliški shod, 
delajo vodo po celem svetu, da bi zbudili 
zanimanje za svojo parado in ko se začne 
res kdo interesirati zanje, se pa — zjezi. Kaj 
pa hočete pravzaprav? . . . Seveda, najprvo 
naj se izza peči gleda, kako agitirate, fana- 
tizirate, bra m ar bazirate in kadar zraste na 
gnojišču tuje lenobe vaš uspeh, tedaj naj 
pade vse pred vami na trebuh. Zakaj se 
vendar delate večje tepce nego ste? Saj nismo 
zamaknjeni v vašo modrost, ker predobro 
vemo, kako malo tiči v njej; ali taki butci 
vendar niste, kakor se predstavljate v «Slo-
vencu», začudeni nad iznajdbo, da so soci-
alni demokratje protiklerikalni. Kaj niste ve-
deli tega že davno? Kakšni pa naj bi bili 
socialisti? Aplavdirali naj bi menda rokus- 
pokusu in prestidižitaterskih kosih na vaših 
«katoliških» shodih? Če mislite, da bodete 
s svojim mefistovskim pisanjem napravili 
zgago med pravim zavednim delavstvom, če 
to res mislite, no, tedaj ste pa res tako omeh-
čanih možganov, kakor mi sami ne bi bili mi-
slili., Le zabavljajte, zmerjajte, pljuvajte ; vtisk, 
ki ga naredite s tem, ni prav nič ugoden za 
vas. Vsakdo se spomni na kako znano figuro 
iz nekdanjega «Brenceljna» ali pa iz seda-
njega «Simplicissima».

Klerikalni «Slovenec» je slišal zopet 
travo rasti. Svojim vernim pripoveduje, da 
so hoteli socialni demokratje prirediti anti- 
klerikalni shod najprej pred «Mestnim domom» 
in njegova fantazija je iztaknila, da je hotela 
stranka motiti katoliško «zborovanje». Ne 
vemo, ali mu je kak šaljivec obesil tega med-
veda, ali pa vidijo klerikalci strahove. Na 
trg pred «Mestnim domom» ni mislila socialna 
demokracija nikoli, prvič za to ne, ker je ta 
trg pač pripraven za zbirališče, kakor je bilo 
lani 28. novembra, ne pa za shod, na kate- 
lem se hoče govoriti; drugič zato ne, ker ni 
prišel trg cesarja Jožefa nikomur na misel in 
tretjič ne bi bili šli tja ravno zaradi bližine 
Alojzijevišča. Naša stranka je menda dosti 
deciclirano povedala, da priznava vsakomur 
pravico zborovati in demonstrirati, torej tudi 
klerikalcem. In če ne bi bili povedali tega, 
bi vendar naša tradicija zadostno dokazovala, 
da leži motenje nasprotniških prireditev po-
polnoma izven naše taktike. Saj nismo nori, 
da bi jim hodili razbijat take shode, pa jim 
dajati priložnost, da bi hodili potem s pozo 
mučenikov okrog, nas pa bi prikazovali za-
peljanim kmetom za suroveže in rokovnjače. 
Za nas so vedno veljala načela. Mi zah-
tevamo svobodo. In kako naj bi se bojevali 
za svojo svobodo, ako bi jo odrekali drugim? 
Mi smo storili, kar je bilo v naših močeh, 
da bi odpravili bujno surovost iz naše do-
mače politike; to nam mora priznati, kdor 
je količkaj objektiven. In mi naj bi s svojo 
surovostjo pomagali klerikalni surovosti ? 
Uspeh protiklerikalne misli bode veliko večji, 
ako se izvrši naša manifestacija dostojno, ka-
kor je to pri nas od nekdaj navada. Da bi 
bila le tudi pri klerikalcih!

Na prireditev shoda na Turjaškem trgu 
se je pač mislilo. Ne vemo, čemu naj bi to 
tajili? Turjaški trg se nam zdi zelo pripra-
ven za zborovanje, ker je lepo ograjen in vse 
kaže, da ima dobro akustiko. Tudi ni tam 
tramvajskega in druzega šuma in vrhutega se 
tam s shodom ne ovira prometa. Da je stranka 
.vendar opustila to misel, se je zgodilo le 
zaradi tega, ker so bile potrebne razne for-
malnosti, ki bi bile zavlekle stvar, tako da 
bi se bilo moglo morda šele precej pozno 
razglasiti prostor zborovanja; v javnosti pa 
je bilo zanimanje za shod že tako veliko, 
da je bilo treba dati določen odgovor. Sicer 
pa naj se «Slovenec» potolaži. Ždi se nam, 
da je prostor zborovanja precej irelevanten; 
glavna stvar je vendar shod. In antiklerikaici, 
ki se ga mislijo udeležiti, pridejo ravno tako 
lahko na vrt «Narodnega doma», kakor bi 
prišli na Turjaški trg. Klerikalci imajo menda 
dosti svojih lastnih skrbi; čemu si torej raz-
bijajo glavo z našimi?

Pri deželnozborski volitvi v brežiškem 
okraju je bil izvoljen dr. Jankovič, kije 
dobil 820 glasov. Klerikalci so torej zmagali. 
Ali v čašo sladke tekočine je padla bridka 
kaplja, ki pokvari ves napoj. Njegov proti-
kandidat Benjamin Kunej je dobil 56G 
glasov, vsekakor več, nego so mislili klen- 
kalci, in več nego so liberalci sami pričako-
vali. Nas pušča sicer Kunej prav tako ravno-
dušno kakor Jankovič in se nam niti ne sa-
nja, da bi mogel pričakovati socializem česa 
od njega. Ali za naše politične razmere je 
ta volitev veleznačilna; da more doseči proti-
klerikalni kandidat na Spodnjem Štajerskem 
tako znatno manjšino, to je pravi mane tekel 
za klerikalce. Izid brežiške volitve razdira vse 
dosedanje pojme o razmerah na slovenskem 
Štajerskem ter pokazuje, da je bila dosedanja 
absolutna klerikalna hegemonija le mogoča, 
ker so se protiklerikalni elementi slepo uda- 
jali terorizmu Rimljanov in ker niso prav 
nič poznali pravega narodnega mišljenja. 560 
proti 820 glasovom je dobil protiklerikalni 
kandidat pri volitvi v nesplošni kuriji, kjer 
najširše mase sploh ne pridejo do glasu. 
Kako bode takrat, kadar bode imelo ljudstvo- 
enako volilno pravico? Gotovo, jasne slike 
razmer ne daje brežiška volitev. Liberalci bi 
doživeli hudo razočaranje, ako bi prišteli vse 
Kunejeve glasove svoji stranki. Najbrže bi 
bili celo škodovali Kuneju, ako bi bili oflci- 
elno nastopili pri tej volitvi. Za protikleri-
kalnega kandidata je glasovalo vse, kar se 
je že dovolj najedlo klerikalne samolastnosti. 
Ali da je ta upor proti tradicionalni patri- 
arhalični politiki na Spodnjem Štajerskem 
mogoč, že to je dobro znamenje. Stara brez- 
zobna «sloga» se iztegava in upati je, da na-
stane tudi na Štajerskem novo življenje.

Splošno pravovarstveno in strokovno društvo. 
(Podružnica Trst II.)

VABILO
na

- redni občni zbor
ki bo v pondeljek, dne 3. septembra 
ob 8. uri zvečer v Delavskem domu, 

Via Boschetto 5.
Dnevni red:

1. Citanje zapisnika lanskega občnega 
zbora.

2. Poročila funkcijonarjev in načelnika.
3. Volitev odbora.
4. Predavanje sedr. Tomšika z Dunaja.. 

,5. Nasveti in vprašanja.

Vodstvo podružnice-
NB. Železničarji, tovariši vseh kategorij! Pridite 

na ta važen shod! Združite se in protestujte proti 
neznosnim razmeram, povejte javno, kako se Vas pre-
zira in oškoduje, ne sramujte se priznati javnosti, da 
ste v bedi, da stradate, pač pa morate skupno javno 
protestovati, da bi se lajšalo (?) Vašo bedo z izproše- 
nimi podporami iz obrtovalnih pomočkov. Torej vsi 
na shod!

Zidani most. ■ V nedeljo, dne 26. t. m. 
ob 8. uri zvečer se vrši protiklerikalen shod 
pri gospodu Moserju. — Sodrugi! Udeležite 
se tega shoda v protest proti reakcionarnim 
nakanam klerikalizma v polnem številu.



Socialni pregled.
0 zadnji pekovski stavki v Ljubljani 

nam poročajo iz delavskih krogov: Zadnji 
čas so razqj ljubljanski časopisi pisali o stavki 
tukajšnjih pekovskih pomočnikov. Ni pa bilo 
vse tako, kakor je časopisje poročalo, in zato 
hočemo nekoliko pojasniti, kako, je prišlo do 
tega gibanja in kako se je izvršilo. Pekovski 
pomočniki niso želeli stavke. Upali so, da 
dosežejo svoj skromni cilj mirnim potom in 
so napeli vse moči v ta namen. Bili pa so 
prisiljeni, storiti nekaj za izboljšanje svojega 
položaja, kajti mizerija v pekovski obrti je 
dosegla že vrhunec in je postala neznosna za 
delavstvo. Plače v tej stroki so v Ljubljani 
tako nizke, da je bilo življenje pekovskih de-
lavcev v tem dragem mestu že vsakemu bolj 
podobno nego človeškemu. Vrhutega je vla-
dala še ponižujoča navada iz starodavnih ča-
sov, da so dobivali pomočniki hrano pri 
mojstrih. Ker ni bilo več mogoče prenašati 
■teh razmer, so izdelali pomočniki spomenico, 
obširno in utemeljeno, ki je obsegala plačilno 
pogodbo in predvsem zahtevo, da se odpravi 
hrano pri mojstrih. To spomenico so pomoč-
niki predložili dne 5. julija gospodarjem in 
z ozirom na to, da so bile zahteve dokaj 
zmerne, so upali, da začno kmalu pogajanja, 
in da končajo na obojestransko zadovoljnost. 
Toda česar ni nihče pričakoval, se je vendar 
zgodilo. Velike delniške družbe, posamezni 
podjetniki, ki premorejo milijone, se pogajajo 
v takih slučajih z delavci. Ljubljanska pe-
kovska zadruga pa ne tako. Ta zadruga je 
pač brez moči, kajti mojstri se sami med 
seboj tako mesarijo z najumazanejšo konku-
renco, da marsikateri med njimi komaj živo-
tari. A tukaj ne vidijo polja za delo. Samo 
v izkoriščanju delavcev so, to se jim mora 
priznati, pravi strokovnjaki. Na spomenico 
pomočnikov se jim ni poljubilo niti odgovo-
riti. Od posameznikov se je slišalo, da se 
nima zadruga nič pogovarjati z delavci; kdor 
hoče, naj dela, kdor noče, naj pa pusti. Lahko 
je razumeti, da je tako ošabno postopanje do 
skrajnosti razburilo delavce. V nedeljo, dne 
29. julija popoldan je bil shod pekovskih po-
močnikov in tukaj se je sklenilo, da se ustavi 
delo takoj zvečer. Toda do večera so prišli 
delodajalci vsaj deloma do drugih misli in 
izvršila so se pogajanja med posameznimi 
mojstri in delavci. Imela so še precejšen 
uspeh. Štirje gospodarji so priznali plačilno 
pogodbo ter so tudi obljubili, da bodo povsod 
za hrano plačevali, kjer so imeli delavci to-
liko .poguma, da so to naravnost zahtevali 
od mojstrov. Samo kapitalistkinja Marija 
P o t o č n i k ni hotela ničesar slišati o tem, 
:ako da je začela ta dan stavka samo v njeni 
pekarni, ki pa je propadla po zaslugi stavko-
kaza Franca Posavca. V nedeljo, dne 5. 
avgusta se je posrečilo tudi znani ošabnici 
Mariji Bizjak dobiti stavkokaze, in sicer 
v osebi znanega krščansko-social- 
n e g a kolovodje Franca K a r 1 i č a 
In nekega Pustotnika, tako da je po-
sadila vseh pet delavcev, ki so izmed naj-
boljših sodrugov, na cesto. Izdajalsko ulogo 
so igrali, kakor navadno, krščanski socialci. 
Stavkokazi so bili razven enega, sami krščan-
ski socialci. Važno pa je tudi to, da so ravno 
v tistih pekarnah, kjer ima ta element pre-
moč, kakor pri Zalazniku in pri Janžarju, 
snedli dano besedo; niti svojih zahtev niso 
predložili omenjeni večer, še manj pa, da bi 
bili stopili v stavko. Ako bi bili ostali soli-
darni, bi bilo morda prišlo do splošne stavke; 
vsekakor je gotovo, da ne bi bilo tolikih žrtev. 
\° , se Spozna značaj «krščansko-socialne stranke». ,

Delavske nezgode v Avstriji 1. 1905. 
Ane ne pokazuje tako drastično, kakšna ne-
varnost je združena z delom v sedanji 
družbi, kakor najnovejši izkaz ministrstva za 
notranje zadeve o statistiki nezgod v lanskem 
«etu. Osmim zavarovalnicam proti nezgodam 
y Avstriji je bilo v tem času naznanjenih 
104.999 nezgod proti 101.058 iz leta 1904. 
Število je torej naraslo tekom leta za 3041

slučajev. Smrtnih nezgod se je primerilo 
tekom omenjenega leta 1063. Gela bilanca z 
?nTboiišča v Avstriji izkazuje torej 
104.099 ranjenih, izmed katerih je 1063 pla-
čalo svoje delo s smrtjo. Na posamezne za-
varovalnice odpada leta 1905 sledeče šte-
vilo nezgod:
V zavarovalnici naznanjene nezgode

na Dunaju 30.661
v Pragi 18.195
v Brnu 14.910
v Trstu 7.750
v Gradcu 7.447
v Solnogradu 3.954
v Levovem 2.878
v železničarski 18.304

V tem izkazu pa še niso obsežene nez-
gode v rudnikih in , na plavžih, katere se
beleži v seznamih bratovskih skladnic. Sta-
tistika pokazuje, da narašča število pri delu
ranjenih in ubitih od'leta do leta. Tabela
nezgod za zadnjih deset let pokazuje to na-
raščanje :
Leta naznanjene smrtne nezgode
1896 64.422 967
1897 69.933 982
1898 73.985 938
1899 80.416 985
1900 81.817 965
1901 83.378 978
1902 85.276 915
1903 88.804 906
1904 101.058 1009
1905 104.099 1063

Tekom desetih let je bilo torej na polju 
dela poškodovanih v Avstriji 833.188, ubitih 
pa 9.707. V teh številkah tiči najstrožja ob-
sodba sedanje družbe. Ako se tudi prizna, 
da ni na svetu nič popolnega in da ni mi-
sliti takega mehanizma dela, pri katerem ne 
bi bilo žrtev, je .vendar povsem gotovo, da 
je tej nepopolnosti človeškega dela in ele-
mentarnim dogodkom pripisati le majhen 
zlomek ogromnega števila. Največji del teh 
žalostnih žrtev pa gre na rovaš kapitalizma. 
Iz poročil obrtnih nadzornikov je posneti, 
da je še vse polno takih podjetij, kjer so 
varnostne naprave nezadostne ali pa jih 
sploh ni; mnogi podjetniki iščejo vsa mo-
goča sredstva, da bi se izmuznili zakonskim 
predpisom, edino zaradi tega, ker veljajo tudi 
varnostne naprave nekaj denarja. Drugi 
vzrok mnogoštevilnih nezgod je brezumno 
priganjanje v raznih podjetjih. Nabavno je, 
da zadene velika krivica dolgost delavnega 
časa, ki oslabi delavca duševno in telesno 
ter provzroča, da mu omedli p^znost. Pa 
tudi materialne zadeve, v katerih živi velik 
del proletariata, so sokrive. Človek, ki 
ga neprenehoma more težke skrbi in ki ne 
more dati svojemu telesu, česar mu je treba, 
se ne more tako varovati, kakor telesno in 
duševno krepak delavec in ravno v trenotkih 
nevarnosti, kjer je najbolj treba prisotnosti 
duha, se maščuje slabost, on izgubi jasni 
pogled, ki bi moral biti v takem slučaju še 
bistrejši, in nesreča je gotova.

Grozna statistika nezgod bi morala de-
lavcem odpreti oči in jih poučiti, kako krvavo 
je treba dobre, za boj sposobne organiza-
cije. Kajti brez neodvisne, močne delavske 
organizacije se ne bodo nikoli izpremenile te 
vnebovpijoče razmere. Ce se pa še pomisli, 
,da neorganizirani delavec navadno ne pozna 
svojih pravic in da je pogostoma le s prav-
dami mogoče doseči tisto pičlo odškodnino, 
ki gre delavcu odnosno njegovi udovi in si-
rotam v slučaju nezgode, da pa delavec ne 
more sam voditi takih pogostoma dragih in 
kompliciranih pravd, je še bolj jasna po-
treba organizacije, pri kateri najde tedaj za-
slombo in zanesljivo varstvo svojih pravic. 
Delavec, ki zna misliti, ne bi mogel spričo 
strašne statistike nezgod ostati izven orga-
nizacije in če presodi vse, bi moral napeti 
vse moči, da pripravi tudi tovariše do zad-
njega v organizacijo.

Umetnost in književnost.
Cirkolo „Arte Moderna“ v Trstu. To 

društvo italijanskih sodrugov, ki si je po-
stavilo v program izobrazbo delavstva potom 
uprizoritev dramatičnih predstav, si je pri-
dobilo v Trstu že sedaj ugled in častno 
mesto med drugimi društvi. Tudi v letošnji 
sezoni namerava uprizoriti celo vrsto raznih 
predstav in je že objavilo v to svrho program. 
Igralo se bode sledeče igre: Pri vaji, °žalo- 
igra v treh dejanjih, spisal G. Anastasi; Po-
šteni ljudje, žaloigra v treh dejanjih, 
spisal P. Gori; Razbiteikone, komedija 
v štirih dejanjih, spisal G. Gesare; Pred 
solnčnim vzhodom, drama v petih de-
janjih, spisal G. Hauptmann; Ubogi Peter, 
drama v treh dejanjih, spisal F. Cavalloti; 
Zgubljeni v temi, drama v treh dejanjih, 
spisal R. Bracco; Visoka pesem, poetični 
igrokaz v enem dejanju, spisal F. Cavalloti; 
Otroci, drama v štirih dejanjih, spisal G. 
Antona-Traversi; Korakajoč, drama v 
treh dejanjih, spisal O. Poggio; Oderuhi, 
drama v štirih dejanjih, spisal G. Antona - 
Traversi; Oproščen ec, drama v enem de-
janju, spisal G. Antona-Traverzi; Slabi 
pastirji, šaloigra v petih dejanjih, spisal 
Oktavio Miabeau; Oče Gournas, komedija 
v enem dejanju, spisal G. Antona - Traversi; 
Resnica, drama v treh dejanjih, spisat 
G. Rovetta; Raztreseno grmičje, drama 
v enem dejanju, spisal G. Tartufari; Klin-
ček, drama v enem dejanju, spisal U. Ojetti; 
Eden poštenih, komedija v enem de-
janju, spisal R. Bracco; Dve vesti, kome-
dija v treh dejanjih, spisal G. Rovetto; 
Pravica do življenja, drama v treh de-
janjih, spisal R. Bracco; Prvi majnik, 
slika v enem dejanju, spisal P. Gori; Brez 
domovine, drama v treh dejanjih, spisal 
P. Gori; Čast, drama v treh dejanjih, spisal 
E. Suderman; Jernej Turazer, drama v 
treh dejanjih, spisal F. Langmann; Moda, 
komedija v treh dejanjih, spisal E. Domi- 
riici; Device, komedija v štirih dejanjih, 
spisal M. Prago; Izgubljeni raj, kome-
dija v treh dejanjih, spisal S. Fuldo; Za 
življenje, drama v treh dejanjih, spisal 
D. Alati; Dve poti, komedija v treh de-
janjih, spisal E. Dominici.

„Rdeči Prapor“ t»
v Ljubljani v tobakarnih: Blaž, Dunajska cesta; 
Franzut, drž. kolodvot, Spad. Šiška; Kušer, Sv. Petra 
cesta; Pichler, Kongresni trg št. 3; Svatek, Glavni trg; 
Šešark, Šelenburgove ulice; Velkavrh, Sv. Jakoba trg; 
Kleinstein, Jurčičev trg. — Jesenice a Mesar Jakob 
štev. 101. — Trsta Lavrenčič, Piazza Gaserma. — 
Gorioa: Krebelj Peter, Kapucinske ulice štev. 1. — 
Reka: Ricardo Camera, Carso 16.
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Strokovni pregled.
Pozor, mizarji! v Briksenu na Tirol-

skem je organizacija izrekla bojkot proti de-
lavnici mizarskega mojstra Johan Reitrei- 
derja. Noben mizar torej ne sprejme tam 
dela. Kakor nam pišejo iz Briksena, ima 
gospod Rafreider navado, da vabi mizarje, 
posebno s Kranjskega, z lepimi obljubami v 
svojo delavnico. Pomočniki, ki gredo na to 
vabo, opazijo potem prepozno, da so bili 
preslepljeni. Če se pa kdo izmed njih gane 

in zahteva svoje pravice, je odgovor: Soci-
alnih demokratov ne potrebujem; v 14. dneh 
lahko greste. Torej nihče v to delavnico!

Pozor, ljubljanski delavci! Prihodnja 
nedelja je «Komarjeva» in kakor znano, vre 
ta dan vse iz Ljubljane v Šiško, po staro-
davni navadi «komarja dret.» Opozarjajte 
svoje znance, da je Koslerjevo pivo bojkoti-
rano! V Šiški je dovolj gostiln, kjer se dobi 
drugih pij2č in nobeden prijatelj delavstva 
ne bode zaradi komarja pil Kc slerjevega piva 
in tako škodoval delavstvu.

dne 2. septembra t. 1. ob 2. uri popoldne 
v gostilni g. Mullerja v Zagorju.

Dnevni red:
1. Čitanje zapisnika zadnjega občnega zbora.
2. Računsko poročilo.
3. Poročilo nadzorništva,
4. Sklepanje o čistem dobičku.
5. Volitev 3 nadzornikov in 1 namestnika.
6. Povišanje remuneračije blagajniku (Repovš).
7. Interpelacije in predlogi.

Za nadzorništvo:
Jakob Strajner Jakob Serko

zapisnikar. predsednik.

Vsaka ponaredba in ponatisek je kaznivo, 
g g- ' Edino pravi je 

Thierry e v balzam 
le s zeleno znamko nune. Zako-
nito zavarovan. Davno zna-
menito neprekosljiv proti mo-
tenju v prebavljanju, želodčnim 
krčem, koliki, nahodu, prsnim bo-
lečinam, influenci i. t. d. — Cena 
12 malim ali 6 velikim steklenicam 
ali eni špecijalni steklenici s 
patentno zaponko 5 K franko.

Thierryevo centitolijino mazilo je obče znano kot non plus ultra 
za vse še tako stare rane, vnetja, poškodbe, izpahe in 
otekline vseh vrst. Cena 2 lončkoma K 3'60, pošilja 
franko le proti naprej poslanemu denarju ali povzetju 

IcKarna A. Thierry V pregradu p. Kos. Slatini 
Broš urica s tisoč izvirrih zahval brezplačno in franko.

Dobiva se v vseh večjih lekarnah in medicinalnah 
drogerijah. 52—2

Naznanilo preselitve.
Uljudno naznanjam, da sem se. preselil iz Kranja v 

¿lavno mesto Ljubljano in otvoril na mestnem trgu, nasproti rotovža, 
veliko na novo urejeno prodajalno, z največjo zalogo ur, zlatnine, srebr-
nine in brilantnega blaga. Torej je priložnost cenjenim odjemalcem, 
da si osebno lahko izberejo blago, isiotako vabim vsakogar, da si 
ogleda mojo prodajalno, v kateri se nahaja ne samo blago, katero 
je navedeno v cenilniku, ampak ogromna izbera vseh različnih, mo-
dernih ur, kakor: žepnih, salonskih in stenskih ter budilk, brilantov, 
zlatnine in srebrnine, po konkurenčnih cenah. Ker nakupujem vse blago 
za gotovi denar in tudi prodajam blago za gotovi denar, zato mi 
je posebno še vsled ogromnega prometa mogoče prodajati pristne 
in fino blago po prav nizkih cenah.

Zahvaljujem se cenjenim odjemalcem za dosedanje zaupanje 
in prosim taiste, naj blagovolijo tudi naprej ohraniti moji trgovini
svojo naklonjenost.

H. SUTTNER
3—3

LJUBLJANA
Mestni trg nasproti rotovža, preje v Kranju.

Delniška družba združenih pivovaren Žalec in Laški trg
Telefon št. 1G3. v Ljubljani

priporoča svoje

izborno pWo il sodcih in V ste^icnicali
Zaloga v Spodnji Šiški.

Telefon št. 187. Telefon št. 187.

Prva kooperativistično ure-
jena

in tovarna
pohištva vsake vrste 52—28 

Aleksandra Levi Minzija 
Trst — Plazza Rosane 2 — Trst 

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Gene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

52—34

Kavarna

preje „Tedesco"
se priporoča cenjenim so- 
drugom najtopleje. Na raz-
polago so vsi važni in slo-
venski, italijanski in nemški 
listi. Vse pijače poceni. Na-

pitnina je izključena.

w gostilna
v ulici S. Giovanoi v Trstu.

Izvrstna vina. . Dalmatinska 
vina, direktno od organizi-
ranih sodrugov v Dalmaciji. 
Vedno dobra kuhinja. Na 
razpolago «Rdeči Prapor», 
< Arbeiter-Zeitung» in «La- 

voratore».

i

Izdajatelj in odgovorni urednik Josip Berdajs.
Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.
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NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo ^Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Po katoliškem shodu.
Vroči dnevi, provzročeni po politični ko-

mediji, ki so ji njeni aranžerji nadeli ime 
«katoliški shod», so minili. Ali glumci in re-
žiserji ne morejo reči z Domingom : «Aranjueš- 
kih lepih dni je konec»; kajti tako lepi res 
niso bili ljubljanski katoliški dnevi, da bi 
mogli biti klerikalci preveč veseli. Kadar se 
ne izpolni upanje, ostane v srcu bridko ču-
stvo; klerikalne nade pa so se močno izja-
lovile.

Ne da se tajiti in bilo bi tudi nespametno, 
da se je klerikalizem po slovenskih deželah 
močno razširil. Naravnih pogojev je za to pri 
nas dovolj. Svobodno mišljenje si nikoli ne 
prokrči poti tako krepko v poljedelskih kra-
jih, kakor v industrialnih; na raztreseno ži-
veče ljudi, ki so oddaljeni od svetovnega 
prometa in od živahnejšega socialnega živ-
ljenja, ima duhovništvo ne le v cerkvi, mnogo 
večji upliv, kakor na koncentrirane delavske 
mase. Pasivnost slovenske inteligence pa jo 
še bolj podkrepila klerikalne uspehe, kajti 
rimljanski agitatorji so lahko delali, kar so 
hoteli, ne da bi jih bil kdo resno in ziste- 
matično motil v poneumnjevanju ljudstva. 
Izven Kranjske pa je še največ zakrivila tista 
nesrečna, brezmiselna slogarska politika, ki 
ni bila v bistvu nič druzega, kakor vdano 
in nemo priznavanje popovske nadvlade. V času, 
ko se dele stranke po vsem svetu po poli-
tičnih načelih, ko prihajajo gospodarska na-

sprotja z vso močjo na površje in uplivajo 
na politiko bolj kakor vsi drugi obziri, je že 
do skrajnosti neumna fraza: «Nam ni treba 
liberalizma, klerikalizma, socializma in takih 
reči; bodimo le Slovenci!» Da so Slovenci 
podjetniki in delavci, duhovniki in laiki, iz-
obraženci in neizobraženci, t ega se s prazno frazo 
vendar ni odpravilo. Ali doseglo se je to, da 
se je v imenu neobstoječe sloge vse — voljno 
ali nevoljno — klanjalo klerikalizmu.

/
In kolovodje nazadnjaškega gibanja so 

vedeli to. Slastno so opazovali napredujočo 
resignacijo in propadanje liberalizma. Na poti 
jim je bilo le še delavstvo. S krščansko-so- 
cialno maškarado niso mogli dosti opraviti. 
Ali politična situacija jim je nenadoma oži-
vela upanje. Socialni demokratje, ki jih kleri-
kalci sovražijo tako, da bi jih potopili na 
žlici vode, ako bi mogli, so začeli boj za 
splošno in enako volilno pravico. Slovenski 
klerikalci so se hitro ogledali; kratek račun 
jim je pokazal, da je taka volilna pravica — 
za sedaj — koristna zanje, pozabili so, kako 
so nekoč njih agitatorji zasmehovali splošno 
volilno pravico, razumeli so tudi instinktivno, 
da se temu mogočnemu gibanju ne bode 
moči upreti — in nagloma so imeli demo-
kratičen plašč na plečih.

Dobro je v teh dneh obuditi nekoliko 
spomin na tiste čase. Takrat so klerikalci 
slavili socialne demokrate, kakor se sami niso 
slavili. Socialno-demokratične govore so ob-
javljali v svojih listih pod posebnimi zaglavji, 
vse važnejše stavke debelo tiskane. Povsod 
je bilo med vrsticami čitati: To so besede! 
To je delo! To so ljudje! In naenkrat — 
isti socialni demokratje so v istih listih naj-
večji tepci pod solncem nebeškim.

Kako to? Mar so se izpremenili socialni 
demokratje? Mar so zatajili splošno in enako 
volilno pravico? Mar so popustili v svojem 
boju?

Nič takega se ni zgodilo. Za volilno re-
formo so nastopili še zadnji čas socialni de-
mokratje z odločnostjo, ki izključuje vsaki 
dvom, da ne bi porabili eventualno najskraj-
nejših sredstev v njeno obrambo. Dočim niso 
znali klerikalci nič druzega, nego otroško raz-
grajati, so socialni demokratje postavili javen 
forum, na katerem se je govorilo in kjer se 
je z vso jasnostjo pokazalo, da ljudstvo ne 
trpi intrig proti volilni reformi.

Ali pa so govorili socialni demokratje v 
začetku volilno-pravnega gibanja drugače ka-
kor sedaj ? Mar so takrat kaj obljubovali 
klerikalcem? V navzočnosti klerikalnih reži-
serjev so socialni demokratje tudi takrat na- 
glašali, da ne izgine nobeno nasprotstvo iz-
med njih in klerikalcev; in povedali so, da 
zahtevajo splošno in enako volilno pravico 
tudi zato, ker so prepričani, da bode taka 
volilna pravica uspešno sredstvo za boj proti 
klerikalizmu. Nikoli, nikoli, nikoli niso zata-
jevali socialni demokratje svojega odločnega 
nasprotstva proti klerikalizmu.

Cernu torej kriči črna garda? Čemu sika 
«Slovenec»? Cernu zmerja Šušteršič?

Gospodje od rimske filialke so se zmo-
tili; zato besne. Mislili so menda, da so so-
cialni demokratje otroci. Vsekakor so mislili, 
da bodo čutili dolžnost, molčati, naj tudi 
uganjajo klerikalci, karkoli hočejo. «Šajksmo 
za volilno reformo» — to naj bi bila bešeda, 
ki bi delovala kakor čudodejno sredstvo in 
krotila socialne demokrate.

Ali. modra gospoda, če ste za volilno 
reformo, za katero smo mi bolj iz načela,

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje. "
Ali prestrašena, ker je tako nenadoma 

zagledala rjavo, trohnečo mrtvaško lobanjo, 
je poskočila Lenka na desno. Zakričala je. 
Ali jo je mrlič prijel za nogo? Bodeča bo-
lečina se je širila od noge proti srcu. Le še 
nekoliko korakov in bila je pod zvonikom. 
Prijela je za prvo vrv, ki ji je prišla v roko 
in z vso močjo jo je vlekla in trgala, da 
so rezki glasovi zabrneli po dolini: „Gori! 
Gori!“ Kmalu sa,prihiteli ljudje, pa so po-
tegnili za ostale vrvi. Rogovi ognjegasnega 
društva, ki ga je tudi ustanovil novi župnik, 
so zazveneli po vasi; kmalu je zaropotala 

brizgalnica po grudasti cesti in težkopadni 
tekajoči koraki so ji sledili.

„V mlinu gori! Moj Bog! Kakšna ne-
sreča! — Kako pa se je to moglo zgo-
diti? — “

Vse to je Lenka še slišala; potem se 
ji je izvila mahajoča vrv iz rok in ničesar 
ni vedela. Brez zavesti je ležala pod zvo-
nikom.

Medtem je švigal ogenj v mlinu višje 
in višje. Strešnica glavnega poslopja se je 
že podrla in plamen je že začel lizati staro 
leseno hišo za stanovanje, kjer je našel 
dobro, od solnca izvrstno izsušeno gorivo.

Mlinarica je bila ravno z deklami na 
polju, kjer je bil razprostrt lan, da zgodi, 
ko so se dvignili prvi goreči oblaki nad 
streho. Z grozo v očeh so najprvo vse štr-
lele, ne da bi se ganile, na prasketajoči 
ogenj. Potem so pohitele proti hlevom, da 

rešijo krave ln prašiče. To je pri požaru 
na deželi vedno prva misel. Z dragocenimi 
konji se je bil mlinar na srečo že zjutraj 
odpeljal v mesto. Hvala bogu, vse krave so 
bile na travniku varne. Dekle so pošteno 
delale, dočim je gori v izbi gorelo, kar je 
bilo tam.

Mlinarica je pogledala na gorečo hišo.
Moj Bog, tam iz Gustlove sobe liže 

plamen že skozi okno in tam notri so nje-
gove knjige ter relikvija svetega Ignacija. 
Košček svetnikove srajce v srebrni puščici, 
obdan s pozlačenim sijajem, prav kakor 
mala monštranca. To sveto relikvijo je za-
pustil duhovni gospod sin, preden se je 
zopet odpeljal v Rim, pa ji je naročil, naj 
prav posebno časti in varuje to svetinjo. 
In sedaj je mislila samo na krave, ne pa 
na svetnikovo relikvijo! Iz hleva je poletela 
proti goreči hiši; dekle so kričale, hlapec



nego vi, zato vi še davno niste za druge reči, 
o ki jih zahtevamo mi; mi pa tudi nismo za 

nazadnjaštvo, ki ga zahtevate vi. In če ne bi 
povedali tega, ne bi zaslužili, da smo poli-
tična stranka. Ako bi zatajevali ta globoko- 
segajoča nasprotja, ne bi imeli pravice do 
obstanka, bili bi hinavci. Mi nastopamo do-
sledno — kaj kričite?

Seveda, gospodje so našli slamico, katere 
se oprijemljejo kakor človek, ki mu sega voda 
do ust. «Z liberalci gredo, ki so proti volilni 
reformi!» S to frazo so mislili zbegati de-
lavstvo. Da se jim ni posrečilo, je najboljši 
dokaz za politično zrelost naših delavcev.

Kaj smo šli v prvih mesecih volilno- 
pravne kampanje mi s klerikalci? Oni so 
prišli k nam in ker so zahtevali, kar smo 
sami zatevali, nismo imeli povoda, da bi jih 
podili. Zato smo vendar ostali protikleri-
kalni.

Popovska garda priredi demonstracijo, 
proti kateri sklenejo socialni demokratje pro-
testirati, ker so protiklerikalni in ker bi za-
tajili svoja načela, ako bi molčali. Liberalci 
pridejo k nam in ker hočejo protestirati, proti 
čemur protestiramo sami, nismo imeli povoda, 
da bi jim kazali vrata. Ali smo zato postali 
liberalni? Ali smo z liberalci demonstrirali 
proti volilni reformi? Katoliški shod vendar 
ni volilna reforma. Ali smo zatajili svoje go-
spodarsko stališče? Ali smo sprejeli liberalni 
program? V čem smo torej postali nedo-
sledni ?

Klerikalno vpitje ne premoti nikogar. 
Socialna demokracija gre svojo ravno pot. 
In zgodi se, da sreča enkrat to, drugič drugo 
stranko; utegne se zgoditi, da gre nekaj časa 
pot druge stranke paralelno z našo. Kako 
opravi to dotična stranka sama s seboj, nam 
nič ni mar. Mi gremo dalje svojo pot. In 
če nas za to hvalijo danes eni, jutri drugi, 
če nas zmerja danes ta, jutri ona stranka, 
pojutrišnjem pa vse, nam je to čisto vseeno. 
Pojdemo pa le tja, kjer je naš lastni cilj.

* * *
Proti «katoliškemu shodu» protestirati, je 

bila dolžnost socialno - demokratične stranke 
tisti hip, ko je vedela, da ima za to dosti 
moči. Niti nezadostna moč morda ne bi bila 
zadosten izgovor. Protestirati proti «katoliš-
kemu shodu» je bila zlasti letos dolžnost so-
cialne demokracije, ko je klerikalna stranka 
priredila to politično komedijo, da bi speljala 
vodo volilne reforme popolnoma na svoj 
mlin. Dosti jasno smo že povedali, da je ime 
«katoliški shod» naravnost sleparsko; kajti 
shod se ni pečal s katolicizmom, to se pravi 
z vero, temveč s klerikalno politiko in z or-
ganizacijo klerikalne stranke. To se je lahko

—»»»————— 
jo je hotel zadržati, ona pa se mu je iz-
trgala. Posli, ki niso imeli, da rešijo kaj 
razven raztrgane obleke na životu, so pu-
stili v božjem imenu, da izgori njih pičla 
lastnina. Kaj pa bi bil moral misliti du-
hovni gospod sin o svoji materi, ako bi 
rešila krave namesto njegove svetinje? Sveti 
Ignacij ji bode pomagal; saj ji je Gustel 
čital, koliko čudežev je že storil!

Dočim so gasilci hrabro delali, je pa 
sedela na oddaljeni hruški družina vrabcev, 
ki si je bila napravila gnezdo pod štrlečo 
streho mlina; ščebljali so ptički in se po- 
mekovali:

„Glej! Naše gnezdo tudi že gori. 
Spomladi moramo pač napraviti novo za 
mlade.“

„Seveda! Ali koliko dela nam to 
zopet da.“

„Kajpada. Mlinar si lahko sezida novo 
hišo; saj ima staro, črvivo dobro zavarovano 
in trikrat več ima žita, nego ga je v mlinu.“ 

„Le počakaj, saj dobi umetni mlin, ki 
si ga želi že davno.“

trdilo prej; to se še temeljiteje lahko dokaže 
sedaj, ko je ta shod končan.

* * *

Prirediti so hoteli velikansko parado v 
Ljubljani. Pet škofov — med njimi en nad-
škof — je bilo napovedanih. Že to obuja 
upanje na razvitje velikanskega pompa. Saj 
so morale političnemu namenu služiti cere-
monije katoliške cerkve in kdor jih pozna, ve, 
da je sestanek petih takih cerkvenih dosto-
janstvenikov v nasprotju s pravim, prvotnim 
krščanskim duhom, priložnost za parade, ka-
kršne more vprizarjati le še državni fevdali-
zem. Katoliški cerkvi že davno ne zado-
stuje Kristusov nauk; da si pridobi pristašev 
in da upliva nanje, potrebuje mogočne suge-
stivne ceremonije, nenavadne bliščeče, z zla-
tom in dragim kamenjem okinčane ornate, 
zvonove, orgije, kadilo, demonstrativne raz-
like med duhovniki in ljudstvom, med viso-
kimi in nizkimi božjimi namestniki, manife-
stiranje ponosa na eni in ponižnosti na drugi 
strani. V kako bogati meri se to lahko po-
kaže na katoliškem shodu, kadar se snide pet 
škofov naenkrat!

In spominjali so se aranžerji na prejšnje 
čase, na sprejeme, na zastave po hišah, na 
večerno razsvetljavo. Tako je bilo — in od 
tistih časov se je klerikalizem še bolj razširil. 
Oe so bile prej slavnosti, bode sedaj triumf. 
Ljubljana bode hipnotizirana, duhovniki in 
na tisoče in tisoče ljudstva jp preplavi — 
kako izborna priprava za prihodnje volitve!

Pa pridejo socialni demokratje, nevpo- 
števani socialni demokratje, in — pokvarijo 
ves račun!

Da, pokvarili so ga socialni demokratje. 
To bodi konštatirano, pa naj nas zadene še 
poseben anatem. Res je, da so poleg soci-
alnih demokratov protestirali tudi drugi svo-
bodomiselni elementi proti klerikalno-politični 
demonstraciji. Res je pa tudi, da brez soci-
alne demokracije in njene iniciative ne bi bilo 
prišlo do tako mogočnega protesta. Res je, 
da so dobili klerikalci rešpekt pred socialno- 
demokratičnim nastopom. A če se je poka-
zalo, da socialni demokratje niso osamljeni, 
da imajo toliko moči, zdramiti tudi druge 
elemente, kadar se gre proti klerikalizmu, jih 
tega res ni treba biti sram. In tudi plakati 
jim ni treba zaradi tega.

Nastop socialne demokracije je pokvaril 
klerikalni račun. Katoliški shod se je obnesel 
naravnost klavrno. Tega vse dolge tirade v 
«Slovencu» ne izpremene.

Zunanjost igra pri klerikalcih važno ulogo. 
Kakor mora katoliška cerkev imeti svoje pro-
cesije, tako potrebuje klerikalna stranka zu-
nanje ornamente. A zunanji aranžma je bil 

„Umetni mlin z valjki.“
„Seveda, seveda, da ne bode več bel. 

Saj hoče biti vedno lepo črn.“

„Zato je znosil toliko petroleja gor. 
Kaj ti ne smrdi?“

„Seveda, seveda; in zjutraj je prižgal 
dolgo svečo.“

„Hi, hi, svetnik z dolgo svečo.“
„In star sod je postavil čez, da ne vidi 

nihče luči.“
„In potem se je odpeljal.“
„Seveda, da ne morejo reči hudobni 

ljudje, da je sam zažgal mlin, kadar dobi 
zastonj nov umetni mlin.“

„Mi vrabci moramo tudi ustanoviti tako 
zavarovalnico.“

„Baba neumna, kaj misliš, da nismo 
poštenejši nego ljudje, ki nas imenujejo 
tatove ?“

Nadaljni pogovor je nenadoma prekinil 
močan curek iz brizgalnice, ki je zablodil

naravnost žalosten. Okoli šenklavške cerkve 
in na raznih klerikalnih zavodih je vihrah 
par zastav, večinoma papeževih in črnoru- 
menih, pa nekaj narodnih. Tudi dvanajst 
hišnih posestnikov je razobesilo zastave. Ce 
bi bila izdala klerikalna stranka parolo, da 
se sploh ne razobeša zastav, bi bila storila 
prav modro, kajt prikrila bi bila — blamažo. 
O iluminaciji in o serenadah ni bilo govora. 
Iluminacija bi se bila tako ponesrečila, da bi 
moralo biti klerikalce sram. Z govorico, da 
prirede škofu bakljado, so pa hoteli menda 
samo poizkusiti, kaj se da napraviti in kaj ne. 
Pa so odločili, da ne!

Da je v nedeljo zjutraj marširalo neko-
liko udeležencev z godbo do hotela «Union», 
tega ni Ljubljana pravzaprav niti opazila. A 
še to veselje so pokvarili aranžerjem nekateri 
sodrugi, ki so bili prav zadovoljni, da so dobili 
priložnost, razširiti med kmeti nekaj bolj po-
učnega berila, nego je «Domoljub». Socialno- 
demokratični proglasi, knjižice o zvišanju 
kongrue in podobne knjižice so našle toliko 
odjemalcev, da je zmanjkalo vsega. Sicer pa 
ni udeležba z dežele nič kaj imponirala. «Slo-
venec» je pripovedoval že pretečeni teden, 
da pride 7000 gostov z dežele. Iz vseh slo-
venskih krajev po bobnanju dolgih mesecev, 
po vsiljivi agitaciji skoraj vseh župnikov, ka- 
pelanov in mežnarjev — celo šenklavški mež- 
nar je moral agitirati po deželi! — ne bi 
bilo to mnogo. Ali še tega ni bilo. Mogoče 
je, da so prodali 7000 vstopnic; tega ne 
moremo kontrolirati; a mogoče je. ker so jih 
prodajali kakor da so to vstopnice naravnost 
v nebeško kraljestvo. Ali v Ljubljano je prišlo 
morda 4000 ljudi, več kakor 5000 pa abso-
lutno ne, naj se tudi računa, da jih je prišlo 
več kakor 1000 peš in z vozovi, kar pa je 
izključeno. In tudi namesto petih škofov so 
bili samo trije navzoči.

* * *

Dočim je «katoliški shod» prav malo 
imponiral, je naredil protestni shod, ki ga je 
sklical izvrševalni odbor jugoslovanske soci-
alne demokracije, največji vtisk. Naši zaup-
niki so že sredi tedna naznanili, da bode 
udeležba velikanska. Bila pa je še večja, nego 
seje pričakovalo. Na vrtu «Narodnega doma» 
je. bilo več zborovalcev iz same Ljubljane, 
nego jih je prišlo na «katoliški shod» ¡z cele 
dežele! «Slovenčevo» smešno laž, da je 
bilo na protestnem shodu 1000 ljudi, se 
lahko igraje ovrže. Govorniški oder je stal 
prav pri steni «Narodnega doma». Ljudstvo 
se je tlačilo do odra, tako da so imeli go-
vorniki komaj prostora za odhod. Vrt je bil 
napolnjen skoraj do arene. Ljudje pa so se 
tlačili, da ne bi bila mogla igla pasti na 

med veje. Vrabci niso mogli več opravljati, 
ker so si morali čistiti zmočeno perje.

Pozno zvečer, ko so se izvijali iz kupa 
pepela, edinega ostanka poltisočletja stare 
lesene hiše le še svetlosivi oblački, sta se 
vrnila iz nasprotnih strani skoraj sočasno 
župnik in mlinar v Gospojno. Že daleč 
zunaj na cesti so povedali mlinarju, da mu 
je zgorela hiša. Groza, ki jo je kazal, je 
bila videti nekam nerazumljiva in pretirana. 
Kmalu pa je bila poštena in odkritosrčna, 
ko je začel klicati Cenko, pa mu je moral 
hlapec končno povedati, da je pohitela v 
hišo, ko je bila že vsa v plamenu, pa je 
od tistega časa niso več videli. Hlapci ser 
odpeljali od smradu zbegane konje v hlev, 
ki je bil zidan in pokrit z opeko pa je tako 
edini kljuboval plamenu. Mlinar pa je ves 
potrt sedel na razpočen mlinski kamen ter 
je štrlel na kup pepela, kjer je ležala nje-
gova žena izpremenjena v oglje.

Kaj ni postal drugič ubijalec? Po nje-
govem nad vse praktičnem načrtu naj bi se 
dvignila iz tega pepela s pomočjo zavaro-



zemljo. To je naravno, ker je vsakdo hotel 
čim bolje slišati in vse je sililo proti odru. 
Na obeh straneh vrta je stalo na stotine ljudi 
na cesti! Niti enega stola ni bilo prostega, 
a ljudje, ki so sedeli, so popolnoma izginili 
med stoječo množico. Ako bi imeli klerikalci 
na svojem shodu toliko udeležencev, bi raz-
trobili po vsem svetu, da je bilo 20.000 ljudi; 
saj napravijo iz 30 katoliških zborovalcev po- 
gostoma 300. Če pa pravimo, da je bilo do 
5000 ljudi na shodu, tedaj smo skromnejši 
od resnice.

Na kupoli «Narodnega doma» je vihrala 
rdeča zastava med slovenskima trobojnicama. 
Čudno, da «Slovenec» ne pravi, da je to bilo 
na čast «katoliškemu shodu»! Shod je otvo- 
ril sodrug Vičič, nakar je predlagal so- 
drug T o k a n za predsednika scdruga V i - 
č i č a in drja. Ravniharja, za zapis-
nikarja pa sodruga Kocmurja in drja. 
N o v a k a. Izvoljeni so bili soglasno. Po 
kratkem uvodu drja. Ravniharja sta 
govorila poslanec dr. Tavčar in sodrug 
E. Kristan. Omejeni prostor nam ne 
dopušča, objaviti govore, ki so naredili velik 
vtisk in so bili sprejeti z viharnim odobra-
vanjem. Sodrug K o c m u r je prečital brzo- 
jave, ki so došli iz raznih krajev, potem pa 
resolucijo, katero smo že objavili in 
ki je bila sprejeta soglasno.

Shod se je izvršil v najlepšem redu. Ti-
stih kompanij, ki jih je obetal «Slovenec», 
da jih pošljejo klerikalci na shod, ni bilo vi-
deti od nikoder. Na papirju se delajo moža-
karji, ki ne prirede v Ljubljani nobenega 
javnega shoda, vse bolj korajžne, nego so v 
resnici. Papir je potrpežljiv; protestni shod 
ne bi bil tak, to so junaki dobro vedeli. Si-
cer pa so vedeli že prej, da Jože ne bode 
kaše pihal in žuganje v škofovskem listu je 
imelo le namen, ugnati ljubljansko občinstvo 
v kozji rog. Pa tudi to se ni posrečilo in to 
je posebno prav. Kar so klerikalci, so le s 
svojim brezprimernim terorizmom. Ali tero-
rizem zaleže le toliko časa, dokler se dajo 
ljudje terorizirati. Čim se pa obrne palico, 
se navadno izpremeni situacija.

* * *

Na shod so prišle sledeče brzojavke:
Celje: Naprej! V boj proti klerikalizmu 

z združenimi močmi! Sporočite zboru po-
zdrave svobodomiselnega proletariata štajer-
skega. Odbor socialno-demokratične stranke.

Hrastnik: Pozdravljamo vsako antikleri- 
kalno akcijo in protestiramo proti klerikal-
nemu nasilstvu. Proč z izdajalskim klerika-
lizmom! Hrastniški rudarji.

Idrija: Pozdravljamo bojevnike proti kle-
rikalizmu. Idrijski rudarji na javnem shodu, 

valnice krasna stavba umetnega mlina; sedaj 
pa leži tam njegova žena, sama menda 
pepel, in se ne zdrami nikoli več.

Vrabci so že spali tesno stisnjeni drug 
k drugemu pod košato vejo, dasiravno so 
bili pogorelci kakor mlinar, pa mu niso 
mogli zaklicati: „Morilec si! Ženo si umoril!“ 
Tem glasneje pa se je oglašalo v njegovem 
srcu: „Najprej si umoril Miho, sedaj pa 
celo ženo. Kako ti bode pri duši, kadar 
pride Gustel, pa vpraša za svojo mater? 
Ali se upaš, pri novi maši sprejeti hostijo 
iz roke sina, ki si mu umoril mater?“

Že je padala hladna rosa na travnik, 
od potoka je pihal mrzel nočni veter 
in ledena groza je spreletavala mlinarjev 
drhteči život. Hotel se je približati žarečemu 
kupu, da se ogreje, a strah ga je podil 
nazaj in počasi je zlezel v hlev, da se 
zarije tam čez noč v slamo.

Župnik je sedel ravno v jasnem 
solnčnem blišču gori na pečini, štrleči iz 
večnega snega, in je bistrega očesa gledal 
na dolino v krasni jesenski obleki. Vse

Jesenice na Gorenjskem: Odobravamo 
vaše postopanje in želimo najboljši uspeh. 
Jeseniški naprednjaki.

Jesenice na Gorenjskem: Soglasni smo 
z vami v boju proti klerikalizmu, ki zavaja 
ljudstvo v temo. Zavedni delavci.

Kobarid: Shod združenih naprednih strank 
iskreno pozdravljamo, želeči mu mnogo uspeha 
na polju napredka in svobodne misli. Pereat 
ožlindrani bandi. Kobariški naprednjaki.

Kranj: Slava svobodomiselni Ljubljani! 
Pereat izdajalski brezdomovinski črni svojati, 
ki slepari nevedno ljudstvo. Kranjski napred-
njaki.

Kranjska gora: Živeli zastopniki na-
predne misli! Kranjskogorski naprednjaki.'

Litija: Živio svobodni proletariat! Proč 
s klerikalizmom! Litijski delavci.

Logatec: Svobodna misel nad vse! Proč 
s klerikalizmom! Socialisti.

Novavas pri Lescah: živio združenim 
naprednim zborovalcem! Najpristnejši po-
zdrav. Pogin uničujočemu klerikalizmu! Jos. 
Gogala, Anton Božič, Jakop Kapus.

Radeče: Z vami v duhu združeni prote-
stiramo proti klerikalnemu zapeljevanju ljud-
stva. Ni vse črno. Protiklerikalni kmetje.

Radovljica: Zgražaje se nad uničevalci 
napredka in svobode odobrujemo vaša na-
čela. Radovljiški sodrugi.

Rakek: Zaradi vojaštva tukaj shod ne-
mogoč. Izrekamo zborovalcem solidarnost. 
Sodrugi v Rakeku.

Rudolfovo: Pozdravljamo vašo resolucijo. 
Napredno meščanstvo.

Rudolfovo : Proč s klerikalizmom ! V boj 
za pravo svobodo! Novomeški socialisti.

Štore: Pridružujemo se vašemu protestu 
proti nazadnjaštvu, ki ga pospešuje klerikali-
zem po naših deželah. Proč s temo! Na dan 
s svobodo! Organizirani delavci.

Senožeče: Svobodo za vse! Proč S pri-
vilegiji klerikalizma. Socialni demokratje.

Sv, Križ: Proč s klerikalno hinavščino, 
ki se dobrika delavstvu od spiedaj, od zadaj 
ga pa izdaje. Proč z novodobnim farizej-
stvom. Naprej z lastno močjo! Socialistični 
kamnoseki.

Trbovlje: Trboveljski rudarji se izražajo 
solidarne s sodrugi v Ljubljani v boju proti 
klerikalizmu in protestira proti vsakemu na-
silstvu srednjeveškega zistema. Rudarji.

Trbovlje: Proč z moderno inkvizicijo! 
Rdeča straža.

Trst: Svobodomiselno delavstvo pozdrav-
lja z veseljem svobodomiselne zborovalce. 
Proč s klerikalizmom! Tržaški socialistični 
proletariat.

Tupaliče : Živela narodno - napredna 
stranka! Gorenjski naprednjaki.

skrbi in srčne bolečine pretečenih let so 
izginile. Tukaj je sedaj njegova domovina 
za vse čase.

Da! Današnji dan je tako lep in ju-
trišnji tako poln upanja! Tu doli leži nje-
gova ljubljena vasica pokojno, in mir vlada 
tudi v celi njegovi župniji. Evangelija lju-
bezni in miru ni propovedoval zaman.

Naenkrat je umazala grda črna pega 
svetločisti jesenski zrak. Dvigala se je' in 
dvigala, v višavi pa se je raztegnila kakor 
pajčolan, ki zadeva z neprozornimi zanjkami 
vso vas. Kakor Kajnova žrtev se tudi ta 
dim ne more vzdigniti k nebu. Grešna 
roka je žrtvovala žrtev, čad gorečega mlina.

Župnik ni imel več oči za poslavljajoči 
se lepi dan, za čarobno krasni planinski 
svet. Pognalo ga je navzdol, proti domu, 
tja, kjer je treba tolažbe in pomoči.

Toda, ko je prispel v dolino, je bil 
stari mlin že žareč kup pepela in tudi v 
župnišče je prišla nesreča. Tam je stokala 
Lenka v velikih bolečinah. Desna noga je 
bila že vsa modra in zdravnik je čudno gledal.

Varaždin: Proletarskim borcima proti 
klerikalnemu najezdu šaljeno bratski pozdrav. 
Varaždinski socijalisti.

Zagorje ob Savi: V boj proti nevedno-
sti in popovskemu nazadnjaštvu! Steklarji v 
Zagorju.

Zagorje ob Savi: V soglasju z vašim 
sklepom kličemo: Proč s katoliško žlindro! 
Živela naprednost! Lokalna organizacija Za-
gorje.

Zagorje Ob Savi: Proč s klerikalno ti-
ranijo! Živela socialno-demokratična stranka! 
Zagorski rudarji.

Zagreb: Skupštini slovenskih boraca pro- 
tiv gospodarstvene potlačenosti, političnoga 
brezpravlja i duševnoga ropstva najbolji uspjeh! 
Protiv črnih zaglupljivača naroda u znaku 
križa neka slovenski socialistički proletariat 
podvostručenom energijom digne erveni bar- 
jak društvene jednakopravnosti i duševne slo- 
bode. Neka padaju okovi! «Slobodna riječ».

♦ * *

Po končanem shodu se je podal velik 
del udeležencev spontano proti Alojzijevišču. 
Ko so zbrani katoliški možje izvedeli, da so 
pred «Mestnim domom» ljudje, jim je grozen 
strah prešinil kosti. Bilo je nepotrebno, kakor 
strah «javne sigurnosti», ki je hitro dirigirala 
že prejšnji dan koncentrirane orožnike proti 
Šenklavžu. Nekateri so si pač mislili, da se 
mora dati orožnikom nekaj nedolžnega opravka, 
da bodo vsaj vedeli, zakaj so morali v Ljub-
ljano. Ali glavni namen demonstrantov je bil 
le, videti katoliške ljudi, ko pojdejo iz Aloj- 
zijevišča v glavni tabor v hotelu «Union». 
Prvič demonstracija vendar ni nič vredna 
brez gledalcev; drugič pa je «Slovenec» še v 
soboto pozival klerikalce po deželi, naj si 
ogledajo tiste, ki pojdejo na protestne shode. 
Torej vice versa — so si mislili ljudje; — 
oglejmo si tiste, ki so prišli na katoliški shod. 
Takrat se tudi še ni vedelo, da so samo trije 
škofije v Ljubljani. Pet škofov naenkrat se pa 
ne vidi kmalu in marsikdo bi si bil rad pri-
voščil ta imenitni pogled. Le žandarji jim ga 
niso hoteli privoščiti, temveč so se trudili na 
vso moč, da bi potisnili gledalce čim dalje 
proč, dasiravno je bila cesta res dosti široka 
za katoličane. Potem so «zaprli» nekoliko 
ulic in tako so brumni klerikalci pod zaščito 
orožniških bajonetov «pogumno» odkorakali 
iz Alojzijevišča. Menda so bili kljub papeže-
vemu blagoslovu že precej gladni, kajti videti 
je bilo, da se jim zelo mudi. In v «Unionu» 
so se hitro poskrili, izvzemši tiste, ki so že 
opoldne odšli na kolodvor ter zapustili belo 
Ljubljano.

Radi žandarskega kordona so se prito-
ževali ljudje, ki niso imeli ničesar opraviti ne

Takoj drugi dan je moral grobar na 
župnikovo povelje izkopati nov grob. Miha 
naj ima zopet pokoj. Ako bi bil župnik 
doma, ne bi bil dal nikoli odgrebsti Mi-
hovega groba; kajti vselej, kadar je očutil 
kaj prav bridkega, je moral misliti na mlin- 
skegh hlapca. Vselej je bila v tej misli 
tolažba in vzpodbuja na strogo izpolnjevanje 
dolžnosti.

Župnik je stal torej poleg grobarja in 
mu • dajal sam lobanjo in druge Mihove 
kosti dol v temno jamo. Vse so zopet po-
krili z blagoslovljeno prstjo. Hercogu so 
se zdele te kosti tako svete, kakor relikvije 
kakšnega krščanskega mučenika. Slučajno 
je bila v eni kosti že popolnoma zarjavela 
ost noža, shranjenega v njegovi omari.

Vsled spovednega pečata pa tudi tega 
koščka železa ni bilo zanj; kost in noževa 
ost ste ležali zopet v grobu skriti kakor 
Mihova izpoved v župnikovem srcu. Ko so 
bili Mihovi ostanki pokriti z zemljo, je 
ostal grob še en dan odprt. Drugi dan je 
bil namreč v Gospojni velikansk pogreb. 



z demonstracijo, ne s katoliškim shodom. 
Marsikdo je le po dolgih ovinkih lahko pri-
šel domov. Taki, ki stanujejo blizu «Uniona», 
sploh niso našli odprte poti. Vse radi strahu, 
ki je bil res prazen.

Večina udeležencev se je odpeljala v ne-
deljo zvečer. Glavni del «katoliškega shoda», 
namreč «delo» v odsekih in glasovanje o re-
solucijah se je izvršilo v intimnem krogu brez 
sodelovanja «zavednega katoliškega ljudstva». 
Saj je bil katoliški shod «resna» prireditev!

Protestni shodi izven Ljubljane.
Rudolfovo. Daši je bil shod napovedan 

šele zadnjo uro in se ni moglo razviti prav 
nobene agitacije, je bil vendar tako dobro 
obiskan, kakor doslej še nobeden drugi. Ude-
ležili so se ga vsi sloji prebivalstva. Prostorni 
vrt Tučkove gostilne je bil tako napolnjen, 
da so ljudje morali stati tudi zunaj ograje. 
Sodrug Kocmur je v nad poldrugo uro 
trajajočem govoru pojasnil bistveni pomen 
lil. katoliškega shoda, prirejenega v navidezno 
oščito krščanstva, ki pa v resnici ni nič dru- 
zega, kakor prosta profanacija vzvišenih na-
ukov velikega učenika. Ko se je govornik 
dotaknil tudi lokalnih razmer novomeških in 
Šukljejev uskok v klerikalno stranko pod-
vrgel temeljiti kritiki, so zborovalci navdušeno 
pritrjevali. Resolucija, kakršno so predla-
gali na vseh protestnih shodih, se je med 
živahno aklamacijo soglasno sprejela. Ko je 
je spregovoril še sodrug Berdajs nekaj 
umestnih besed, je predsednik zaključil za- 
nimljivi shod. Seme je padlo na rodovitna 
tla. Tudi na Dolenjskem se dani, samo de-
lati bo treba.

Idrija. Shod proti klerikalizmu je bil 
prava demonstracija idrijskih delavcev proti 
črnim nakanam klerikalcev. Dvorana pri Čr-
nem orlu je bila natlačeno polna. Z 
navdušenjem se je vsprejel predlog: telegra- 
fično pozdraviti antiklerikalni shod v Ljub-
ljani. Shodu so predsedovali sodr. Ivan K o- 
k a 1 j , Ivan Štravs in Fr. Peternelj. 
Poročal je sodrug Anton Kristan, ki je 
v zelo zanimljivem govoru pojasnjeval namen 
klerikalizma ter razvoj katoliškega svetovnega 
nazora — ozrl se na papeštvo ter vpliv, ki 
ga ima ta vrhovna katoliška instanca v kle-
rikalizmu. Resolucija se je enoglasno 
sprejela.

Trst. Izvrstno se je obnesel protestni 
shod proti klerikalizmu, hvala organiziranemu 
delavstvu slovenskemu, ki je prišlo v velikem 
številu kljub hudi vročini, ki je vladala ravno 
to nedeljo v Trstu. Seveda udeležilo se je 
protestnega shoda takorekoč samo organizi-

Bila je prav mala krsta, ne večja nego 
za enoletnega otroka, ki so jo pogreznili v 
Mihov grob. V tej krsti so bile črne ožgane 
kosti in nekaj osmojenega mesa mlinarjeve 
Cenke. To je bilo vse, kar so našli med 
vročim pepelom, in sedaj ležita Miha in 
njegova Cenka skupaj v enem grobu.

A še eno žrtev požara je sprejel danes 
ta grob. Preden je grobar zakril jamo 
nad malo mlinaričino krsto, je položil vanjo 
še v platno zavit predmet. To je bila 'nad 
kolenom odrezana Lenčikina noga. Ko je 
tekla k zvoniku, da bi z zvonenjem prikli-
cala pomoč, je stopila z boso nogo na za-
rjavel žebelj Mihove krste. Zastrupljenje 
krvi je bila posledica in le tako,, da so ji 
odrezali nogo, so ji rešili življenje.

XVII.

Prihodnja spomlad še ni bila končana. 
Žito je prihajalo ravno v klasje; vrabci so 
si že zopet lahko napravili gnezdo pod 
streho novega mlina. 

rano delavstvo, kar se ne bo zdelo čudno 
nikomur, kdor pozna tržaške razmere. Naši 
narodnjaki bi radi stali nekako nad stran-
kami, kakor da ne bi bila stranka podlaga 
vsej moderni politiki. V resnici pa je ta ob-
jektivnost hroma, kajti klerikalci imajo vsled 
nje popolnoma proste roke in tržaški narod 
njaki bodo najbrže šele takrat izpoznali, da 
jih vodi ta politika naravnost v klerikalni 
tabor, kadar bode že prepozno. A če je že 
tako, da mora voditi socialna demokracija v 
Trstu sama boj proti klerikalizmu, nam je 
tudi prav. Vsaj bode jasno.

Shod se je vršil v «Delavskem Domu» 
in je začel točno ob 10. uri dopoldan. Otvoril 
ga je sodr. Petejan s primernim nagovorom 
o pomenu protestne akcije. Za predsednika 
je bil soglasno izvoljen sodrug Vinko Ker- 
rnelj. Potem je dobil besedo poročevalec 
sodrug Regent; v celournem govoru je na-
slikal klerikalizem v njegovem pravem bistvu. 
Podal je najprvo kratko zgodovino klerika-
lizma in je označil sredstva, ki jih rabi v 
svojem nelojalnem boju. Potem se je teme-
ljito pečal z resolucijami katoliškega shoda 
in nadalje je pokazal klerikalno nevarnost, ki 
preti po Istri in po tržaški okolici. Pri tej 
priliki je tudi energično prijel tržaške vodi-
telje v Trstu, ki se ne ganejo, da bi se ukre-
nilo kaj odločnega proti črni reakciji, temveč 
jo še direktno in indirektno podpirajo. Za-
ključil je z zatrdilom, da bodo socialni de- 
mokratje tudi brez njih do skrajnosti vodili 
boj proti klerikalizmu. Shod je sprejel poro-
čilo z glasnim odobravanjem in s klici: Proč 
s klerikalizmom 1 — Tedaj se je oglasil za 
besedo znani narodnjak Slavoj Škerl. Go-
voril je seveda tako, kakor zna le on; naj-
prvo je nekaj zatrdil in potem je sam po-
bijal to. Zaropotal je proti klerikalizmu, 
potem pa je zopet dejal, da le ni tak, kakor 
se ga slika. Pobijal je tudi liberalizem, češ. 
da ne zna nič druzega, kakor snovati — 
konsumna društva. Poslušalci so se spogle-
dovali, ker nihče ne ve, kje so tista libe-
ralna konsumna društva. Hvalil je pa tudi 
Socialno demokracijo, češ, da je edina stranka, 
ki vodi boj proti klerikalizmu; ali — je dejal 
— to ni prav, da hodi Kristan z liberalci, 
ki so sovražniki volilne reforme (to je seveda 
čital v «Slovencu»), Trdil je, da je katoliška 
duhovščina edina branila pravice slovenskega 
naroda, ne le v Trstu ln Istri, temveč tudi 
drugod. — Odgovarjal mu je najprvo sodrug 
Regent, ki je ovrgel njegovo hvalo kleri-
kalizma s faktičnimi podatki ter je ilustriral 
delo narodnjaških voditeljev za povzdigo kle-
rikalizma. Sodrug Petejan je nato pokazal, 
kakšno vrednost ima govorica o zvezi soci-
alno demokratične stranke z liberalci; dokazal

Kako krasno je bilo to poslopje ! Nove 
turbine so vsesavale ves potok ter so gnale 
brez glasu v petih nadstropjih nameščene 
trde valjke. Krožne pile in polne žage so 
prepevaje rezale bela telesa orjaških dreves 
in živahno življenje je bilo tam doli ob 
vodi. Prihajali so vozovi polni žita, vsled 
kopnečega snega napeti potok je prinašal 
na svojih plečih mogočna debla iz planin, 
vozovi, polni moke in smolastih desek, so 
romali na železnico.

Bolj kakor novi mlin pa je bil ponosen 
njega stari gospodar. Josip Gros je postal 
tvrdka. Zavarovalnica je morala poseči glo-
boko v žepe svojih udov, da je zmogla 
denar za novi umetni mlin. Izkazalo se je, 
da ni bil mlinar čisto nič kriv požara; saj 
je bil mnogo ur daleč, ko se je užgalo. 
Tako se je šopiril, da se je že lahko ogle-
doval po bogati gospodinji za bogati mlin.

Ostal pa je vendar stari pobožni mož, 
dasiravno je dal mnogo zaslužka nekrščan- 
skemu napredku pri sezidanju in pri ure- 

je, da je protestno akcijo uprizorila socialna 
demokracija, da pa je vsekomur svobodno 
sodelovanje. Potem je še pokazal z raznimi, 
zgodovinsko političnimi podatki, koliko škode 
je povzročil klerikalizem razvoju in napredku 
slovenskega naroda tudi z narodnega stališča. 
Resolucijo so zborovalci soglasno sprejeli z 
viharnim ploskanjem. Nato je predsednik za-
ključil shod ob glasnih klicih: «Proč s kle-
rikalizmom! Živela socialna demokracija!»

Gorica. Impozanten manifestacijski shod 
je bil tukaj v nedeljo dopoldan v dvorani 
«Trgovskega Doma». Udeležba je bila og-
romna; dvorana je bila natlačena do zadnjega 
kotička. Predsednikom sta bila izvoljena dr. 
Tre o in dr. Dereani, zapisnikarjema g. 
Kavčič m sodr. Milost. Prvič je govoril g. 
Gabršček za naprednjake. Govoril je prav 
lepo, le morda nekako premilo; sicer pa se 
mu mora priznati, da je odkritosrčen proti-
klerikalen Za njim je govoril sodrug Milost 
v imenu socialno-demokratične stranke. Ostro 
je prijemal klerikalce ter naglašal, da je treba 
odločnega dela proti tej nevarnosti. Treba 
je iti med ljudstvo, pa ga poučevati brez 
ovinkov v resnici in če nastopa cerkev na 
političnem polju, je treba tudi iz tega izvajati 
posledice, To je nekega navzočega klerikalca 
tako pičilo, da je začel rjoveti: Vrag! Sakra- 
menska duša! Da nastane mir. je posadilo 
ljudstvo fanatičnega možica pred vrata. So-
drug Milost je potem naglašal, da je za 
dosego svobode treba ločitve cerkve od dr-
žave; duhovnike naj vzdržujejo tisti, ki jih 
hočejo imeti sami, ne? pa, da bi jim dajala 
država sredstev, da porabijo lahko 24 ur na 
dan za reakcionarno propagando. Svobodna 
cerkev, pa svobodna država! Ako hočemo 
odbiti klerikalizem, se je treba lotiti resnega 
dela, potem ne izostane uspeh. Govoru je 
sledilo burno odobravanje.

Liberalci so postavili na dnevni red tudi 
volilno reformo. Tega pač ni bilo treba, 
zlasti ne na tem shodu, ali liberalcem ta 
točka ni dala miru. Govoril je dr. Tre o. 
Ponavljal je vse že davno znane reči o na-
cionalni neenakosti volilne reforme, govo ril 
je celo o «narodni smrti» koroških Slovencev 
in o krivicah, prizadetih goriškim Slovencem. 
Končno je predlagal resolucijo, ki zahteva, 
naj delujejo slovenski poslanci z vsemi sred-
stvi na to, da se odpravi te krivice. Za be-
sedo se je oglasil sodrug Milost, ki je od-
ločno povedal, da socialni demokratje nikakor 
ne bodo glasovali za resolucijo, ki zahteva 
boj z vsemi sredstvi. Pomanjkljivosti volilne 
reforme ne taji, ali tudi nasprotniki ne mo-
rejo tajiti, da je mnogo boljša od sedanjega 
volilnega reda in da pomeni velik korak na-
prej. Ravno za goriške Slovence je napredek 

ditvi novega mlina. Gori v lepi sobi, kjer 
je železna, ognja varna blagajnica, je tudi 
na posebnem oliarju monštranca s krpico 
svetega Ignacija. Ta svetnik je namreč storil 
velik čudež. Mlinaričinega življenja, ki ga 
je bila tvegala zaradi relikvije, sicer ni 
rešil, pač pa je ostal košček suknja v ognju 
nepoškodovan. Bil je naravnost čudež, si-
novi svetega Ignacija in njih pobožni go-
jenci v Rimu so ga pa razglasili po vsem 
svetu.

Samo neverni gospojinski župnik ni 
verjel. Saj je bil navzoč, ko so našli to 
novo svetinjo pod mlinaričnim truplom. 
Hermetično zaprto puščico je varovalo mrtvo 
telo, da se ni raztopila, strohnjeno platno 
pa itak ni moglo izgoreti. Mislil je to se-
veda le potihoma; kajti glasno misliti kaj 
takega, bi bilo za duhovnika nevarno.

Dalje prih.



precej velik, kajti trije poslanci so vendar 
-več kakor dva in enako število mandatov z 
Italijani je bolje, kakor pa manjšina. Ako se 
da mirnim potom doseči kako izboljšanje, 
nam bode prav. Toda če se pravi: «Z vsemi 
sredstvi,» bi se lahko slovenski poslanci po-
prijeli tudi obstrukcije. To se pa ne bo zgo-
dilo s soglasjem slovenskih delavcev. Ako bi 
poslanci res poskusili obstiuirati, bodo de-
lavcem osebne odgovorni za posledice in če 
se vrnejo z Dunaja, jim bode ljudstvo posve-
tilo. Ako liberalci tukaj javno izjavijo, da 
so proti obstrukciji, tedaj bodo socialni 
demokrati glasovali za resolucijo, da ne mo-
tijo vtiska shoda. Sicer ima resolucija itak 
platoničen pomen. — Dr. Tre o se je izjavi 

obstrukciji in je dejal, da se lahko 
potom kompromisov kaj doseže. Nato je bila 
resolucija sprejeta. Predsednik je zaključil 
shod. Ljudstvo se je razšlo s klici: «Živela 
volilna pravica!» in pa «Pročs klerikalizmom!»

Sv. Peter na Krasu. Klerikalci so se 
popolnoma vživeli v misel, da je Sv. Peter 
njih nepridobitna postojanka. Zadnja nedelja 
pa je pokazala, da je ta samozavest prav 
slabo utemeljena. Kajti če pomislimo, da Št. 
Peter ni nikakršno veliko mesto, se mora 
reči, da je bil protestni shod proti klerika-
lizmu, ki se je vršil povodom takozvanega 
tretjega katoliškega shoda v «Narodni go-
stilni», naravnost impozanten. Udeležba je 
bila jako velika, a tudi razpoloženje, ki je 
vladaio na shodu, je kazalo, da je pravo na-
vdušenje vse drugje doma, kakor v katoliškem 
taboru. Po predlogu sodruga Kopača je 
bil izvoljen za predsednika g. nadučitelj En- 
gelmann, za zapisnikarja pa sodrug Anton 
Spetič. Poročal je sodrug Josip Kopač 
iz Trsta, ki je z jedrnatimi besedami naslikal 
pogubnost klerikalizma in potrebo kulturnega 
razvoja za slovenski narod. Posebno ostro 
je kritiziral klerikalno komedijo v Ljubljani 
in je razdejal resolucije katoliškega shoda do 
dobrega. Shod, ki je trajal skoro dve uri, 
je z velikim navdušenjem sprejel predloženo 
resolucijo. Shoda se je udeležilo tudi pre-
cejšnje število tukajšnjih naprednjakov, pa 
tudi nekaj klerikalcev, ki se pa niso upali 
govoriti, dasiravno so bili pozvani na to. So 
pač le vajepj kimati.

Trbovlje. Protestni shod, ki je bil tukaj 
-¥ nedeljo, je pokažal vsakomur, kdor še ni 
vedel, da Trbovlje niso klerikalne. Mnogo 
nad lbOO ljudi se je zbralo na vrtu g. Bo-
žiča, vedoči, da ima shod namen, pokazati, 

. kako sodi trboveljsko delavstvo o klerikalizmu. 
Sodrug Sitar, ki je prvi govoril, je orisal 
politični značaj klerikalizma in njegovo rav-
nanje napram delavstvu. Povdarjal je, da 
ima trboveljsko rudniško delavstvo zlasti tehtne 
razloge, protestirati proti klerikalizmu; v času 
zadnje trboveljske stavke so bili klerikalci 
tisti, ki so izdali rudarje in podpirali izkori- 
;ščevalno družbo. Videlo se je, da je govoril 
poročevalec iz dna srca poslušalcem, kajti iz 
tisočerih grl so spontano zadoneli klici: «Proč 
s hinavci! Proč s klerikalizmom!» Govorila 
sta potem še sodruga R in al d o in Kogovšek. 
Predlagana resolucija je bila soglasno sprejeta.

Litija. Shod, ki je bil tukaj v nedeljo 
prirejen v protest proti katoliškemu shodu v 
Ljubljani, se je jako dobro obnesel. Kleri-
kalci so se sicer grozno jezili, da si dovolju-
jejo socialni demokratje protestirati proti ko-
mediji, katero so tako lepo zasnovali in so 
že pred shodom mnogo zmerjali. Prišlo jih 
je tudi nekoliko na shod, kjer so izkušali mo-
titi govornika sodruga Cobala.. Pa niso ni-
česar dosegli. Resolucija je bila soglasno 
sprejeta, seveda brez klerikalnih glasov, ki so 
se vzdržali glasovanja, ker jih je bilo pre-
malo, da bi bili kaj opravili.

Zagorje ob Savi. Pri nas je bilo že 
naprej gotovo, da bode imel protestni shod 
velik uspeh. Naši klerikalci znajo sicer za-
bavljati v «Slovencu» in tam pisarijo, da bi 
človek mislil, kdove koliko jih je, ali če jih 
plovek išče, jih ne najde lahko. Shod je bil 
jako dobro obiskan; prostorna dvorana g. 
Miheliča je bila polna ljudstva. Poročal je 

sodrug C obal o katoliškem shodu in nieza 
aomenu, o klerikalizmu sploh in njegovem 
lphvu na slovenski narod. Govoril je radi-
kalno in ljudstvo je glasno pritrjevalo. Reso-
lucija je bila glasno sprejeta. Naša liberalna 
gospoda pa je ostala doma.

Žiri. Tudi pri nas smo prav dobro pro- 
testirali proti nakanam klerikalizma. Daši smo 
precej od ostalega sveta oddaljeni, vendar 
tudi pri nas živi svobodna misel. Tudi soci-
alizem si je pridobil pri tukajšnem delavstvu 
ugodna tla. Na dan 26. t. m. je prišlo prav 
veliko ljudi na shod, na katerem je referiral 
sodrug A. Kristan iz Idrije o klerika-
lizmu. . Pazljivo so poslušali zborovalci poro-
čevalčeva izvajanja — rečemo lahko, da je 
demonstracija proti klerikalizmu zelo uspela. 
Zahvalimo pa se tudi idrijskim sodrugom, ki 
so dvajset po številu prišli med nas na shod, 
ne boječi se mučne tri uri trajajoče gorske 
poti. Težko je res priti k nam, ali treba je 
tudi težave premagati ter prinesti prosveto 
med nas, ki smo željni pouka. — Nedeljski 
shod pa bo vsem udeležnikom ostal v spo-
minu. Čudno je bilo le eno dejstvo, da so 
se tukajšni liberalci odlikovali s svojo odsot-
nostjo, češ, shod je socialno - demokratičen...

Črni vrh nad Idrijo. V našem kraju go-
spodarijo klerikalci kakor da so absolutni 
gospodarji. Črni vrh je res precej «črn», ali 
tudi pri nas so še ljudje, kateri se niso ter 
se ne bodo udali farški komandi. Shoda proti 
klerikalizmu dne 26. t. m. se je udeležilo 
okrog 150 ljudi, dva kaplana in en bogoslo-
vec. Poročala sta o dnevnem redu: sodrug 
I. Kokalj ter g. Julij Novak, oba iz 
Idrije. Kaplan 'naš pa je tulil vmes kot za-
boden vol. Imel je kakšnih 15 privržencev, 
in nekaj žensk, ki so vpili: Živio, Šušteršič, 
živio; bog — po komandi surovega kaplana. 
O shodu bom poročal prihodnjič obširnejše, 
za danes rečem samo: da je shod 26. t. m. 
proti klerikalizmu popolnoma izvršil svojo 
nalogo, ker je vzbudil Črnovršce k razmiš-
ljanju. Glavno sta pripomogla kaplana, kate-
rih eden se je odlikoval z nadprirodno 
surovostjo!

Vrhnika. Da bi prikrili fiasko katoliškega 
shoda in sami sebe potolažili, ropočejo sedaj 
klerikalci v «Slovencu» o razbitih shodih po 
deželi. Kdor je bil navzoč na ljubljanskem 
protestnem shodu, pa je potem čital «Slo-
venčevo» poročilo, lahko sam presodi, koliko 
je verjeti njegovim pripovedkam. V sili se 
brani hudič z muhami, pravijo, «Slovenec» 
pa z lažmi. Katoliško trobilo trdi, da je bil 
vrhniški shod razbit. To je neresnično. Bilo 
je res strašno veliko razgrajanja, katoliška 
omika je slavila orgije, najbolj «navdušeni» 
klerikalci so tako skakali, da se je zdaj od-
lomila veja, katere so se držali, zdaj podrla 
miza pod njimi; metali so pesek in ka-
menje na predsedništvo in na govornika, 
tolkli so s palicami po vrtnih svetilkah, neke 
ženske so se vedle, kakor da jih je lomila 
vidovica, ali z vsem svojim kravalom niso 
pregnali nikogar. Vrhničani, ki so pripravili 
shod, so bili menda pač malo preveč brez-
brižni in niso vedeli, do kakšnega vrhunca 
se zna povzpeti klerikalna surovost. Dobro je, 
da so se prepričali o tem; za prihodnji shod 
se poskrbi bolj energično za varstvo reda in 
miru. Shod je bil torej zelo buren. Klerikalci 
so najprvo čakali pred vrtom «Črnega orla»; 
šele ko je bilo izvoljeno predsedništvo in e 
začel sodrug Kristan govoriti, šo se vsuli 
na vrt. Njih plemeniti namen je bil takoj 
jasen, kajti kmalu so začeli rjoveti. Seveda 
so bili naščuvani. To se je izpoznalo že od-
tod, ker niso znali nič druzega kričati, kakor 
«žiuja katolški shod», pa «žiuja Šušteršič» 
Nekaj časa so tako tulili; sodrug Kristan 
je govoril dalje. Potem so začeli dialogi. 
Zlasti brumne katoličanke so bile strašno ra-
dovedne; od govornika, od predsednika, od 
vsakogar bi bile rade vedele, ali je katoličan, 
ali je bil zjutraj na maši, ali je bil o veliki 
noči pri spovedu. Ali toliko poguma ni imela 
cela katoliška kompanija, da bi bila mirno 
poslušala govor in da bi bil potem kdo od-

govarjal. Tako so trajali ne ravno zmerni 
pogovori dve uri. Potem je predsednik za-
ključil shod. Predsedništvo in govornik so 
ostali mirno na svojem mestu, le da sedaj 
niso več odgovarjali radovednicam, med ka-
terimi so bila lica, da je moral človek nehote 
misliti na staroveške furije in na megere. Te 
so celo žugale, da napadejo sodruge. kadar 
pojdejo na kolodvor. Tudi to je bilo prazno 
rohnenje. Pot do železnice je dosti dolga, ali 
živa duša ni motila sodrugov, ko so mirno, 
odklonivši vsako varstvo in vsako spremstvo, 
odhajali. Prihodnji shod pa bode mirnejši; 
za to garantiramo.

Fužine pri Ljubljani. Tudi na Fužinah 
so mislili klerikalci preprečiti protiklerikalni 
shod, ki je bil napovedan na vrtu gostilne 
pri «Štajercu». Kdor pozna fanatizem 
vevških črnuhov, si lahko misli, kakšna sred-
stva so bili pripravljeni, porabiti v ta namen. 
Ce piše sedaj «Slovenec» o fužinskem shodu 
v tonu senzacijskih roparskih romanov, je to 
povsem primerno, le da bi moral obrniti ost 
proti svojim lastnim pristašem. Naši kleri-
kalci so sploh dragoceni ljudje. Njih glavni 
argument je surova sila. Z najprostejšim te-
rorizmom hočejo vladali. Kjer mislijo, da 
imajo kaj moči, hodijo razganjat, razbijat, 
pretepat — ad maiorem dei gloriam, — če 
pa potem najdejo, kar so iskali, se pa dero, 
ca kor bi bili na ražnju. Na Fužinah so ho-
teli strahovati naše pristaše in da so bili na-
menjeni, storiti to z vsemi sredstvi, dokazuje 
dejstvo, da so privlekli kamenja seboj, kajti 
na naše sodruge je letalo kamenje, eden je 
ail resno ranjen, na gostilniškem vrtu pa ni 
camenja. - Torej so ga prinesli junaki seboj! 
in «šlovenec» zavija sedaj po farizejsko oči 
in tarna o bunkah, ki so jih skupili klerikalci' 
Odlikoval se je posebno znani kaplan Rihar. 
Kakor da je zastopnik vlade, je zahteval od 
sklicatelja, naj otvori shod, ko se je njemu 
poljubilo. In ker zastopnik političnega društva 
«Bodočnost», ki je sklicalo shod, ni čutil v 
sebi poklica, da bi igral kaplanovega slugo, 
je stopil blagoslovljeni gospod na stol, pa je 
začel «govoriti». Mož zna ščuvati in zmerjati, 
a prekosil je skoraj samega sebe. Posledica 
njegove lepe govorance, kateri so se naši so- 
drugi nekaj časa smejali, je bila ta, da je na 
enkrat priletelo enemu nekaj gnilega sadja v 
obraz, potem pa je takoj sledilo kamenje. 
Menda je pač naravno, da sedaj tudi naši 
sodrugi niso hoteli čakati, da se zgodi še kaj 
lepšega. Namesto da bi se bili dali po kato-
liško kamenjati, so pometali razgrajače iz 
vrta; kaplan Rihar se je hitro skril in 
potem se je izvršil shod v najlepšem redu. 
Značilno je, da je bilo tudi potem nekoliko 
klerikalcev na shodu; a ko ni bilo več ka-
plana, so bili popolnoma mirni. Ženske, ki 
so prej razgrajale, kakor besne, so se pa 
pozneje popolnoma mirno pogovarjale z ne-
katerimi sodrugi in bilo je jasno, da je bil 
ves kraval le plod ščuvanja. Gospod kaplan 
pa bode izpoznal, da traje «vsaka sila do 
vremena». Saj so se otresli celo Hrvatje kue- 
novščine!

Zidani Most. V nedeljo zvečer je bil v 
salonu g. Moserja protestni shod, katerega 
se je udeležilo mnogo ljudstva ne le iz Zi-
danega Mosta, temveč tudi iz Radeč, Hrast-
nika, Rimskih Toplic, Sevnice i. t. d. Ker je 
bil govornik iz Ljubljane zadržan, je prevzeli 
sodrug Pohar poročilo. Pojasnil je pomen 
in namene katoliškega shoda v Ljubljani ter 
je ostro kritiziral klerikalizem sploh. Povdarjal 
je, da misli klerikalna stranka z volilno re-
formo še bolj učvrstiti svojo moč; njej se 
zdi splošna in enaka volilna pravica primerna 
sredstvo, da spravi tudi delavstvo v svojo 
odvisnost. Naloga delavskega ljudstva pa je, 
postaviti se na lastne noge in splošna ter 
enaka volilna pravica bode sredstvo za boj 
proti klerikalizmu. Resolucija je bila ob 
glasnem pritrjevanju sprejeta od celega zbora. 
Po kratkem zaključnem govoFu soduga Po-
harja, ki se je zahvalil za mnogoštevilno 
udeležbo, je bil shod zaključen z burnimi 
živio-klici na socialno demokracijo.



taktiko v svojo korist.»
Sklicevaje se na ta sestanek piše «Infor-

mation»: «Sestavek poslanca Sylvestra, ki 
naj jih še reši državni zbor pred svojim raz-
pustom in ki so v kričečem nasprotju s krat-
kostjo časa, ki so na razpolago in ki bode 
še prikrajšan vsled delegacijskega zasedanja 
in jesenskega zasedanja deželnih zborov, je 
deloval zares presenetljivo in je pokazal, kako 
nedopustno se je spomladi tratilo čas z naj-
bolj otročjimi nujnimi predlogi, zlasti s strani 
Vsenemcev. Dokazal je pa tudi, da je vsako 
upanje na pravočasno rešitev državnih po-
trebščin in še večjih ljudskih potrebščin, t. j. 
volilne reforme, iluzorično, ako uresniči le 
ena malih volilni reformi sovražnih skupin 
svojo obstrukcijsko žuganje, katerih res ni 
nedostajalo. In nevarnost, ki preti zlasti z 
vsenemške strani, pač ni mala. Proti njej je 
samo eno uspešno sredstvo: Vlada mora iz-
javiti, da se ne sme več na noben način vo-
liti po sedanjem volilnem redu, kakor je že 
vladar pritrdil in da odgovori vlada na vsak 
poskus obstrukcije z razpustom zbornice ter 
s provizoričnim oktroiranjem načrta volilne 
reforme z razdelitvijo volilnih okrajev, kakor 
jo je sklenil odsek. Samo najkrepkejša od-
ločnost vlade, ki bi v tem slučaju pač lahko 
porabila jasno izraženo voljo večine držav-
nega zbora in ki bi lahko prepustila novi 
zbornici eventualno izpremeno volilne reforme, 
lahko vstvari v zbornici pogoje, da se reši 
državne in ljudske potrebščine še kljub krat-
kemu času. Menda najde vlada pogum in 
energijo, brez katere bi ostalo vse dosedanje 
delo brezuspešno.»

Ta članek ima čuden tek; kakor da bi 
hotel delati korajžo sovražnikom volilne re-
forme. Toda za volilno reformo se ni treba 
bati. Državni zbor ima na vsak način dosti 
časa, da jo reši. Ako se računa, da potrebuje 
odsek 14 dni za svoje delo, je zbornica ven-
dar lahko v dveh dneh gotova. Na obstruk-
cijo bi mogla misliti le kakšna frakcija, ki bi 
hotela na vsak način ohraniti sedanji volilni 
red; in taka malenkostna obstrukcija je kmalu 
premagana brez izvenrednih sredstev. Sicer 
pa velja še vedno sklep socialno-demokratič- 
nega delavstva, ki je obljubilo, da se ne bode 
več volilo po starem volilnem redu. Vendar 
pa slovenski poslanci iz vsega lahko vidijo, 
kako brezmiselna bi bila obstrukcija s slo-
venskega stališča. Ako bi bila res uspešna, 
ako ne bi bilo ne delavstva, ne drugih fak-
torjev, tedaj bi bila vsa pridobljena cena ta, 
da bi obveljal še enkrat sedanji volilni red, 
ki je tudi z narodnega stališča neprimerno 
slabši od reforme; to morajo tudi največji 
nezadovoljneži priznati. Ako bi pa vlada 
oktroirala nov volilni red, ne da bi imela 
druge podlage, kakor to, kar je izdelal odsek 
in ves dobiček bi bil v tem, da bi stali Slo-
venci kot sovražniki reforme pred Svetom, 
pozitivnega pa vendar ne bi pridobili nič.

Slovenski poslanci trdijo — in tudi Šu-
šteršič pritrjuje, da hočejo doseči še kakšno 
izboljšanje, zlasti drugi mandat za Korošce. 
V ta namen bi bila obstrukcija najbolj ne-
primerno sredstvo in tisti, ki so jo zahtevali, 
pač niso vedeli, kaj pravzaprav hočejo. Ako 
mislijo poslanci, da je sploh mogoče še kaj 
doseči, tedaj bi morali porabiti čas, dokler 
ne postane popravljanje sploh nevarno. Po-
slanec končno ni samo takrat poslanec, ka-
dar zboruje parlament. Pred vsem bi bilo 
seveda potrebno, da se sporazumejo sloven-
ski zastopniki, odnosno stranke med seboj, 
kajti če bode poskušal Šušteršič tukaj 
nekaj, P 1 a n t a n pa tam, in morda vsaki 
nekaj druzega, tedaj je pač najbolj verjetno, 
da ne dosežeta oba vkup ničesar. Radi ve-
rujemo, da je taka kooperacija obema nepri-
jetna; ali politika ima svoje zakone in komur 
,ie šobo držati načelo, ta sploh ni sposoben 
za politikarja. Kadar pride volilna reforma 
za deželni zbor na dnevni red. bode itak tudi 
treba sporazuma. Ce morejo tem potem res 
še kaj pridobiti, je prav. Ako ne, tedaj naj 
pa sploh ne delajo nobenih poizkusov, zlasti 
pa naj se ne lotijo sredstev, s katerimi bi

Nabrežina. Dne 27. t. m. — ker je bilo 
v nedeljo zaradi lokalnih razmer nemogoče — 
je bil tukaj ob 8. uri zvečer v gostilni gosp. 
Tanceta javen ljudski shod z dnevnim redom 
«Klerikalizem». Kakor je bilo v Nabrežini 
pričakovati, je bil jako dobro obiskan. Na-
vzočih je bilo 7—800 oseb, med njimi tudi 
mnogo žensk. Za predsednika je bil izvoljen 
sodrug Anton Pertot, za zapisnikaria pa so- 
drug Ivan Kosmina. Poročal je sodrug Josip 
Kopač iz Trsta, ki je predvsem preciziral 
sliko izmed klerikalizma, vere in cerkve ter 
dokazal, da katoliški shod v Ljubljani ni nič 
druzega, kakor klerikalen shod politične 
barve. Obširno je kritiziral klerikalno slepar-
stvo, ki hoče s plaščem malenkostnih soci-
alnih reform prikriti pravi namen klerikalizma, 
stoječega na podlagi kapitalističnega družab-
nega reda in ovirajočega pravo, temeljito so-
cialno reformiranje. Po zaslugi je slišal tudi 
gospod Čargo nekoliko gorkih. Shod je bil 
zelo animiran. Pogostoma je glasno pritrje-
vanje prekinilo govornika in končno je bila 
resolucija po 1 ‘/s urnem zborovanju soglasno 
in z vidnim navdušenjem sprejeta.________

Politični odsevi.
O bodočem zasedanju državnega zbora 

se sliši različne, deloma dosti čudne reči, ka-
terih seveda ni mogoče točno kontrolirati. 
Poslanec dr. S y 1 v e s t e r je pisal nemško- 
nacionalni korespondenci o tem zasedanju 
sledeče: «Državni zbor šene snide začetkom 
druge polovice septembra. (Dne 18 septem-
bra. Op. ur.) V svojem zadnjem zasedanju 
bode moral razviti parlament največjo delav-
nost, ako hoče rešiti vse naloge. Komaj če-
trt leta mu ostane za delo. Med tem časom 
se morajo sestati tudi delegacije, da rešijo 
skupni proračun za bodoče leto. Delegacijsko 
delo se bode dalo komaj izpod štirih tednov 
opraviti. Merodajni faktorji se morajo torej 
že sedaj pečati z ekonomijo časa. Konec le- 
gislativne periode je dvomljiv. Lahko se 
vzame 12. decembra t. 1., ker so začele tega 
dne leta 1900 prve volitve, ali 18. januarija 
1907, ker so bile tega dne leta 1901 volitve 
končane, ali pa se lahko vzame tudi 31. ja-
nuarja 1907, ker je bilo 17. zadnjega tega 
dne leta 1901 otvorjeno .... Nasprotniki 
volilne reforme se bodo najbrže potegovali 
za krajši termin, njeni pristaši pa se utegnejo 
izreči za daljšega. Na podaljšanje zasedanja 
ne misli niti vlada, niti kakšna stranka. Pri-
poročali so jo le nekateri političarji, ki/:.pa 
niso našli odziva. Na vsak način je treba 
torej računati s tem, da bode zasedanje dne 
18. ali 31. januarja zaključeno. Po priliki v 
štirinajstih dneh konča lahko odsek za volilno 
reformo svoje delo in predloži poročilo zbor-
nici. Kdaj bode sklicana delegacija, ki bode 
zborovala v Budimpešti, še ni znano; vse-
kakor se zgodi to koncem oktobra ali pa za-
četkom novembra. Četudi lahko parlament 
in delegacija sočasno zborujeta, se mora ven-
dar dni za seje tako izbrati, da si ne pridejo 
navskriž. Vpraša se tudi, ali je treba delegate 
vnovič voliti, ali pa lahko reši proračun za 
leto 1907 delegacija, ki je zborovala meseca 
junija. Mogoče, da pride tudi glede tega vpra-
šanja do debate v parlamentu. Vidi se torej, 
da je zadnje dejanje sedemnajstega zasedanja 
za naloge, ki ga čakajo, kar najtesneje od-
merjeno in stranke kakor tudi vlada store 
prav, ako pridejo v teh vprašanjih kmalu do 
sklepa. Vpoštevati se mora, da padejo v to 
kratko odmerjeno periodo tudi božične po-
čitnice in da bode treba sklicati ta ali oni 
deželni zbor, da reši svoje naloge. Čeravno 
se odmeri lahko za to kratek čas, je vendar 
treba računati tudi s tem. Glede volilne re-
forme je treba pomisliti, da bode menda tudi 
v gosposki zbornici nekoliko komisijskih sej 
in daljša debata in tudi na ta čas je treba 
vzeti obzir. Izkušnja kaže, da se potrati v 
zbornici mnogo časa z nepotrebnimi nujnimi 
predlogi, tako da ne pridejo niti važne go-
spodarske predloge do razprave, kakor se je 
zgodilo v pomladanskem zasedanju. Tembolj 
bodo izrabili nasprotniki volilne reforme to 

uničili še to, kar je doslej doseženo, kajti delavstvo 
ne zapusti svojega stališča na noben način.

Domače stvari.
Dr. Šušteršič je moral biti na katoliškem 

shodu zelo slabe volje. Njegov govor je bil 
bruhanje srda na vse strani in če ga danes 
prečita, mu bo najbrže žal, da je sploh go-
voril v tistem razpoloženju. Iz tiste nebrzdane 
togote, ki je upravljala zmerjanje na Koroško,, 
na protestni shod, na «izvenkranjske brate»
i. t. d., se vendar ne more sklepati nič dru-
zega, nego da je bil klerikalni general skrajna 
nezadovoljen. In če «Slovenec» venomer trdi, 
da je katoliški shod sijajno uspel, ga pobija 
njegov patron Šušteršič sam s svojim go-
vorom. Njegovi jezi je pač tudi pripisati, da 
je nasprotoval sam sebi. Ves razkačen je po-
bijal trditev, da bi bil katoliški shod le sled 
slovenske «ljudske» stranke, trdil je, da se ga 
ne udeležuje ne kot predsednik stranke, ne 
kot poslanec, a njegov govor je bil vendarle 
govor klerikalnega voditelja, ki zastopa poli-
tiko svoje stranke. Dejal je n. pr., da volilna 
reforma ni verska stvar; temu seveda popol-
noma pritrjujemo. Ali kaj je imela potem 
volilna reforma sploh opraviti na katoliškem 
shodu? Kaj je imel Šušteršič tam govoriti 
o njej? Trdil je, da so se zbrali na shodu,, 
ker so katoličani — seveda je po slovenskih 
deželah še mnogo, mnogo katoličanov, ki ne 
bi šli na ta shod, če bi jih s konji vlekli 
tja; ali' potem je zapel: «Mi nismo za splošno 
in enako volilno pravico, ker smo katoličani, 
temveč smo zanjo zaradi tega, ker ljudsko 
in demokratično čutimo.» Da čuti Šušteršič 
in njegova garda ljudsko in demokratično, to 
bodo verjeli pač le ljudje, ki stanujejo na 
drugi strani te okrogle zemljice. Saj vemo, 
zakaj so sedaj slučajno tako demokratični!' 
Zakaj neki niso taki v tistih občinah, ki jih 
imajo v pesteh? Toda pustimo to. Ce volilna 
reforma res nima ničesar opraviti s katoli-
cizmom, čemu jo je potem vlačil na katoliški 
shod? Ce jo je vendar spravil v debato, je 
dokazal, da shod ni bil katoliški, temveč po-
litičen. No, še nekaj je na tej stvari nelogič-
nega in zavitega. Neštetokrat smo slišali, da. 
je katolicizem, odnosno krščanstvo, svetovno 
naziranje. Edino zveličavni Šušteršič pa 
pravi: «Dober katolik je lahko za splošno in 
enako volilno pravico, ali za sedanjo volilno 
pravico, ali če je proti vsaki volilni pravici 
in za absolutno gospodstvo vladarja.» Torej 
pravzaprav katol k glede politike sploh ni 
vezan in bi bil potemtakem lahko tudi soci-
alist ali anarhist. Tudi mi smo včasi mislili 
tako, ali tedaj so zagrmeli: «Krščanstvo je 
svetovno naziranje». To se pravi, to, kar 
imenujejo krščansko idejo, mora biti katoli-
čanu podlaga in vodilo v vseh razmerah živ-
ljenja, ergo tudi v politiki. Ljudje enega sve-
tovnega naziranja pa vendar ne morejo biti 
za napredek in za reakcijo, za svobodo in 
suženjstvo, za absolutizem in demokratizem. 
Erkläret mir, Graf Oerindur . . .! In tak je 
bil ves govor čudnega teologa, sestavljen iz 
samih nasprotij. Največje nasprotje pa je 
bilo med njegovim ošabnim nastopom in med 
njegovimi preponižnimi besedami. «Prišel sem 
in govorim edinole kot ponižni vernik svete 
in edinozveličavne katoliške cerkve!« Dr. Šu-
šteršič! Ponižni dr. Šušteršič! Kaj čuda, da 
je razburil ta govor celo mnogo duhovnikov 
in da se je slišalo zvečer opazke, iz katerih 
pač ni bilo sklepati, da je edinozveličavni 
doktor kaj močno navdušil shod. Saj je tako, 
da mora človek zmajati z glavo, kadar sliši 
Šušteršiča perorirati: «Svoboda je to, da mi 
kot svoboden narod, odvisni le od Boga in 
od tistih, ki jih je On postavil za naše go-
spode, molimo svojega Boga in častimo brez-
madežno Devico!» Ce govori tako kapu- 
cinec . . . No, pa «odvisni od tistih, ki so 
naši gospodje», to je izjava, ki je tudi nekaj 
vredna. Vendar enkrat priznajo, da je go-
spodi klerikalizem, to je nadvlada duhovščine 
pravi cilj. Ali se bode Šušteršič še čudil, da 
se taka odvisnost ne zdi vsem ljudem idealna in 
daje protiklerikalizem sad iz njihovega semena ?



Vevškim sodrugom se hoče «Slovenec» 
maščevati. V Ljubljani sicer še nekaj diši po 
katoliškem shodu, a v klerikalnem uredni-
štvu so že pozabili na Kristovo besedo «Ma-
ščevanje je moje». Pravijo, da nimamo no-
bene vere; zdi se nam pa vendar, da krščanstvo 
obsoja maščevanje, jezo in podobne tempera-
mentne reči in patentiram katoličani bi mo-
rali vedeti to. Ali če tudi prezremo to, mo-
ramo vendar v čudu vprašati: kje pa imajo 
povod za osveto? Ako se imajo sploh ma-
ščevati nad kom, tedaj pač le sami nad 
seboj in nad svojim pohlevnim kaplanom 
Ribarjem. «Slovenec» napoveduje, da objavi 
imena socialnih demokratov iz vevške papir-
nice; to naj bi bilo jedro njegovega mašče-
vanja. Ako prespi stvar, se utegne vendar 
še premisliti. Kajti vpraša se: Kakšen namen 
more imeti taka objava? Sovražen seveda. 
Klerikalci kalkulirajo tako: V vevški tovarni, 
kjer so delavci hvala naši «delavski politiki» 
izročeni na milost in nemilost izkoriščeval- 
nemu vodstvu, ne vidijo nič kaj radi soci-
alnih demokratov. Če jih denunciramo, je 
mogoče, da jih pomeče vodstvo na cesto. V 
vevškem okraju so klerikalci fanatični brez 
mej; če jim povemo, da je ta, pa oni, pa 
tretji i. t. d. socialni demokrat, bodo katoli-
čani že vedeli, kaj naj store. — To je namen. 
Pri socialnih demokratih sicer ni navada, da 
bi zatajevali svoje prepričanje kakor marsi-
kateri klerikalec, ki ne veruje ne v pekel, ne 
■v nebesa, pa nosi vendar zvonec v «Slov, 
ljudski stranki». Ali odločilno je, kakšen 
namen ima taka denuneiacija. In če «Slo-
venec» to premisli, tedaj se morda spomni, 
da si utegne kaj nakopati na vrat, kar bi 
pozneje britko obžaloval. Katoliško glasilo 
pa tudi govoriči, da je socialnim demokratom 
poslej zaprta pot v Vevče. Tega pa res 
nismo vedeli. Se danes dopoldan nismo vi-
deli na tej poti nobene nove «šrange», nobe-
nega zidu, nobenega prekopa. Če pa kaplan 
Rihar misli, da zapre on sodrugom pot, tedaj 
se pa moti. Če hoče sebi dobro, naj le ne 
poskuša nobenega nasilstva. Sicer pa: Na 
svidenje v Vevčah 1_____________________

Društvene vesti.
Skupina Trst - Sv. Andrej splošnega 

pravovarstvenega in strokovnega društva ima 
v ponedeljek, 3. septembra ob 8. uri zvečer 
svoj občni zbor v «Delavskem Domu» v 
Trstu. Govorila bodeta tudi sodruga E. Kri-
stan iz Ljubljane in R. Weigl z Dunaja. Vsi 
udje so vabljeni, naj pridejo polnoštevilno na 
občni zbor, pa naj agitirajo tudi med tova-
riši, ki še niso udje, da se udeležijo.

Shodi.
Železničarski shod. Ljubljanski železni-

čarji (južna železnica) prirede v ponedeljek, 
dne JO. septembra ob 8. uri zvečer javen že-
lezničarski shod v salonu gostilne «pri Šta-
jercu», Resljeva cesta, štev. 20. Dnevni red 
je sledeči: 1. Zadnja konferenca v Beljaku 
in njen pomen. 2. Provizijski sklad za usluž-
bence južne železnice. Vsi uslužbenci so vab-
ljeni. naj se udeleže tega shoda v obilnem 
številu, pa naj pridejo s svojimi ženami, ker 
je zlasti druga točka dnevnega reda tudi za 
žene zelo važna.

Vsaka ponaredba in ponatisek je kaznivo. 
52—3 Edino pravi je 

Thierryev balzam 
le z zeleno znamko nune. Zako-
nito zavarovan. Davno zna-
menito neprekosljiv proti mo-
tenju v prebavljanju, želodčnim 
krčem, koliki, nahodu, prsnim bo-
lečinam, influenci i. t. d. — Cena 
12 malim ali 6 velikim steklenicam 
ali eni špecijalni steklenici s 
patentno zaponko 5 K franko. 
mazilo je obče znano kot non plus ultra

za vse še tako stare rane,, vnetja poškodbe, izpahe in otekline 
vseli vrst. Cena 2 lončkoma K 3*50, pošilja franko le proti Daprej 

poslanemu denarju ali povzetju

lekarna A. Thierry V pregradil p. Rog.Slatini 
Brošurica s tisoč izvirnimi zahvalami brezplačno in franko. Do-

biva se v vseh večjih lekarnah in medicinalnah drogerijah.

Thierryevo centifolljlno

Da je nenavadna žeja, nadležna že-
lodčna kislina in pogostoma tudi driska 
posledica uživanja zrnate kave, ni tako 
splošno znano kakor nje škodljivi vpliv na 
vse naše živčevje. Zakaj bi torej mirno še 
dalje jemali nase te posledice, ki so jako 
kvarne našemu zdravju in lahko provzroča 
žal tako pogostoma nepričakovano srčno 
kap, ko bi se jim lahko popolnoma izognili 
z malenkostno izpremembo v napravljanju! 
Zmešajte zrnato kavo, ako se ji nočete od-
reči docela, s Kathreinerjevo Kneippovo 
sladno kavo; tako dobite vonjivo, okusno in 
zdravju hasnivo pijačo. Že petnajstletna 
izkušnja in čimdalje večja priljubljenost 
Kathreinerjeve Kneippove sladne kave je to 
sijajno izpričala. Za otroke, bolnike in sla- 
botnike, katerim je zdravnik prepovedal 
razburljivo zrnato kavo, pa se priporoča 
Kathreinerjeva Kneippova sladna kava brez 
druge primesi, ker spričo posebnega okusa 
po zrnati kavi izborno tekne ter je obenem 
redilna in krvotvorna.

I Ugodna prilika za nakup radi stečaja neke 
velike tovarne.

samo 3 goldinarje 
stane poštni zabojček 5 kilogramov ce-
lotne teže (približno 50—60 komadov) pri 
stiskanju malo poškodovanega, lepo zvrščenega, 

rožno dišečega

251 toaletnega mila
vonja vijoličnega, vrtničnega, osojničnega, 
solnčničnega, špajkinega, lilijno - mlečnega, 

šmarničnega, breskvinega cveta i. t. d.
Razpošilja proti povzetju 

podjetje Manhattan 
Budimpešta VIII, Bezerčdy-utcza 3.

Splošno pravo varstveno in strokovno društvo. 
(Podružuica Trst II.)

VALILO
na 

redni občni zbor 
ki bo v pondeljek, dne 3. septembra 
ob 8. uri zvečer v Delavskem domu, 

Via Boscheto 5.
Dnevni red:

1. Gitanje zapisnika lanskega občnega 
zbora.

2. Poročila funkcijonarjev in načelnika..
3. Volitev odbora.
4. Predavanje sodr. R. Weigla z Dunaja.
5. Nasveti in vprašanja.

Vodstfo podružnice.
NB. Železničarji, tovariši vseh kategorij! Pridite 

na ta važen shod! Združite se in protestujte proti' 
neznosnim razmeram, povejte javno, kako se Vas pre-
zira in oškoduje, ne sramujte se priznati javnosti, da. 
ste v bedi, da stradate, pač pa morate skupno javno, 
protestovati, da bi se lajšalo (?) Vašo bedo z izproše- 
nimi podporami iz obrtovalnih pomočkov. Torej vsi 
na shod!

2 tljiiiffličai* 2
pomočili

za stavbeno delo sprejme takoj pod zelo 
dobrimi pogoji v stalno službo

Govedič na Vranskem.

Mugi, zahtevajte po vseh brivnicah, ka-
varnah in gostilnah „Rdeči 
Prapor“! ■

Kavarna

v tjubljani, Stari trg 30
je vsak torek, četrtek, soboto in nedeljo

V50 noč odprta.
odličnim spoštovanjem

15—1 Fani in Leon Pogačnik.

v Spodnji Šiški pri Ljubljani
ob glavni cesti nasproti ljudski šoli.

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter mengiško dvojno 

marčno pivo.

s teraso in krasnim razgledom na 
kamniške planine in na Šmarno 
goro. - — 1———

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. — Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.

Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka-
tere se cena primerno zniža.

Na razpolago so vsi domači listi.

Za tujce novo opremljene sobe: postelja 1 
krono, soba z dvema posteljema 2 
kroni.

Cene navadne, postrežba točna!
Z odličnim spoštovanjem

Anton Maver, lastnik.

Domača tvrdka @ ® Ustanovljeno leta 1854.

Pivovarna G. Auerjevih dedičev svoje izvrstno
■--------- —---------- ;----------------—-------------------- marčno pivo.v Ljubljani, Wolfove ulice št. 12. 12-4





Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7‘28 K. — Po- 
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc, demokracije.

Štev. 36. V Ljubljani, dne 7. septembra 1906. Leto IX.
NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
• Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Klerikalizem.
Tako je dekretiral vodja «Slovenske ljud-

ske stranke» in menda član tretjega reda sv. 
Frančiška, dr. Šušteršič: Klerikalizma ni!

«Klerikalizem je laž, katolicizem pa je 
resnica,» je dejal na «katoliškem shodu» 
v svojem govoru, kateremu je dal naslov: 
«Katolicizem in klerikalizem». In mož bi imel 
nedvomno prav v tem smislu, da je klerika-
lizem po svoji vsebini, po svojih ciljih, po 
svojem bistvu ogromna la?. Ali tako ni mi-
slil edinozveličavni gromovnik, temveč doka 
zati je hotel, da klerikalizma sploh ni, zlasti 
da ga ni na Slovenskem,, temveč da so on 
in njegovi pajdaši edino le preponižne in 
prepobožne katoliške duše, ki nimajo druge 
želje, druge volje, druzega namena, kakor 
moliti boga in častiti brezmadežno devico.

Marsikatera stvar je težko razumljiva in 
tako n. pr. ni lahko pojmiti, čemu se prav-
zaprav dr. Šušteršič toliko razvnema. Moliti, 
hoditi k mašam, litanijam, k izpovedi, nositi 
pri procesijah sveče — vsega tega mu nihče 
ne brani in vsi udeleženci katoliškega shoda 
menda ne bodo mogli povedati, da bi se na 
Slovenskem sploh kje oviralo verske obrede. 
Ako dr. Šušteršič res ničesar druzega noče, 
tedaj se mora resno vprašati, čemu se je pri 
katoliški paradi tako silno ešofiral.

Toda edinozveličavni predsednik «Slov, 
ljudske stranke» nam mora pač dovoliti, da( 
držimo bolj s sv. Tomažom, ki se je hotel

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
Ponosno se je torej dvignil novi mlin 

in mlinar sam je že hodil snubit. Ali uboga 
staia Lenka ni mogla niti stati, niti hoditi; 
samo z dvema bergljama je mučno šepala 
po župnijskem dvorišču. Ako je došla v 
cerkev ali v sirotišnico, je pomenilo to 
zanjo že toliko, kakor za župnika, ako je 
zlezel na hrib.

Ohranila pa si je tudi v tej nesreči jasno 
čelo in zadovoljnost; župnik ni pognal ne-
složnega posla skozi vrata, ni je poslal v 

ubožnico, temveč je skrbel zanjo, kolikor je 
bilo mogoče. In noga je bila res dobra. 

prepričati. Celo od najbolj vdanih vernikov 
se sme kvečjemu pričakovati, da morajo ver-
jeti sv. pismu, ne more se pa zahtevati, da 
bi verjeli meni nič tebi nič tudi drju. Šu-
šteršiču, ki ni niti prorok, niti apostel, ne 
papež in tudi še ne svetnik. Za to, kar ho-
čejo gospodje katoličani, so nam merodajna 
dejstva, ne pa besede teologa v fraku; če 
dr. Šušteršič pravi, da klerikalizma ni, je to 
trditev, ne pa dogma in tudi najgorečnejšemu 
katoličanu mora biti dovoljeno, da sam pre-
iskuje resničnost ali neresničnost take trditve.

Torej — kaj je klerikalizem ?
Dr. Šušteršič odgovarja na to vprašanje 

z dovtipi. Ne z duhovitimi, ne z globokimi; 
odgovarja z dovtipi, katerim se pristaši ne-
kako na komando smejejo. On govori o zmaju, 
ki žre, ki ljubi temo in katerega ni. Ali je 
taka retorika dostojna za katoliški shod, to 
naj odločijo «presvetlo vladike»; nam ni skr-
beti za nivo takih priredb. Pač pa se mora 
povedati, da je taka polemika smešna in če 
mislijo Šušteršičijanci, da bodo dolgo izha-
jali ž njo, tedaj vendar preveč podcenjujejo 
slovensko ljudstvo.

Vodja klerikalne stranke ni hotel pove-
dati, kaj je klerikalizem. Ali kdor se peča s 
tem predmetom, ima dolžnost, da definira o 
čemur govori. In dr. Šušteršič je bil dolžan 
povedati, kaj je klerikalizem. Ako bi bil ho-
tel izvršiti svojo nalogo, tedaj bi bil moral 
konštatirati, da je klerikalizem struja, ki hoče 
cerkvi in duhovništvu priboriti in zagotoviti 
merodajni upliv ne samo na cerkvenem, tem-
več na vsakem področju: V državi, v soci-
alnem življenju, v šoli. Klerikalizem je ten-
denca, podložiti vse življenje cerkvi in njenim 
organom. A dr. Šušteršič je tretji dan kato-
liškega shoda že pozabil, da je prvi dan sam

Roke lastne hčerke so skrbele za mater, ne 
da bi bile vedele, da je mati.

Župnik je namreč takoj naznanil svoji 
sestri nesrečo svoje gospodinje ter jo je 
prosil, naj pošlje čimprej Ančiko, rojstno 
hčer Lenke in dete sestrine ljubezne do 
bližnjega.

In kmalu je prišla Ančika v spremstvu 
tiste, ki jo je imela za svojo mater, v Go- 
spojno.

Kako dobro je bilo sedaj, da dete ni 
vedelo, da je Lenka njegova prava mati, 
kajti drugače ne bi bilo smelo ostati niti za 
nogo lastne matere v župnišču. Da, sama 
mati bi bila morala hipoma zapustiti du-
hovniški dom, ker ni bila več devica, kakor 
predpisujejo cerkvene postave.

Župnik pa tudi ni smel vedeti, da je 
Anka Lenkina hči, kajti, kar mu je bilo 
znano od svete izpovedi, to ni smelo ob- 

priznal to, češ, da hočejo biti udeleženci ka-
toliškega shoda odvisni le od boga i n o d 
tistih, ki jih je bog postavil 
za svoje namestnike, torej od 
duhovščine. S temi svojimi besedami 
je priznal obstanek klerikalizma, in je priznal, 
da je sam klerikalec. Zopet ni naša naloga, 
preiskovati, ali so njegove besede odkrito-
srčne ali ne, ali priznava za svojo osebo de-
jansko odvisnost od božjih namestnikov, ali 
pa bi jih rajši naredil odvisne od sebe. Ljud-
stvu dekretira tako odvisnost in to zadostuje; 
to vtemeljuje tudi klerikalizem.

Priznati pa se mora, da presegajo take 
tendence načelo krščanstva in katoličanstva. 
Načela — to se pravi: V teoriji je med kle-
rikalizmom in katolicizmom velikanska razlika. 
Priznamo pa radi, da pojema, ta razlika v 
praksi; boljinbolj gine katolicizem po zaslugi 
klerikalcev, na njegovo mesto pa stopa kle-
rikalizem.

Katoličanstvo — v tem nam menda pri-
trdi tudi teolog dr. Šušteršič — je vera, 
tista vera, za katero trdijo rimski papeži, da 
obsega čisti nauk Kristov. Drugi ljudje — in 
takih ni malo — zanikujejo to; ne le «brez-
verci», temveč tudi pravoslavni, luterani, kal- 
vinisti in mnogoteri sektarji trdijo z enako 
odločnostjo, da so le oni ohranili prvotne 
Kristusove nauke, pa nazirajo v katolicizmu 
ravno tako krivo vero, kakor jo vidi katoli-
cizem v pravoslavju, v protestantizmu i. t. d. 
Mnenje stoji proti mnenju, trditev proti tr-
ditvi in absolutno veljavno odločitev bi mo-
gel izreči samo nedvomno neprizadet sodnik, 
stoječ nad vsemi. Takega pa ni na zemlji. 
Torej je katolicizem ena vera izmed neštetih 
in odtod izvira njena pravica, da skrbi za 
verske potrebe svojih pristašev, pa tudi njena 

stojati zanj. Preden je sestra zopet odpoto-
vala, mu je naložila skrb za Anko, katero 
je imela rada kakor lastnega otroka:

„Glej,“ je dejala, „Lenka je postala že 
dvakrat nesrečna po tem mlinarju. Pazi, da 
ne naredi tudi Ančike nesrečne; res me je 
strah zanjo njenega lastnega očeta. Tako 
se bojim, da bi jo najrajša vzela zopet s seboj.“

Toda župnik je tolažil sestro, zagotav-
ljajoč ji, da stori vse za Ankino srečo.

Tako se je poslovila dozdevna mati od 
svoje hčerke, namenjena, da se drugo leto 
zopet v veselju povrne.

Leto — kratka beseda! Kako hitro mine. 
In vendar ima 365 dni in edin dan, edin 
trenotek zadostuje, da uniči za večno vsako 
upanje na svidenje.

Gledali so ljudje v Gospojni, ko je pri-
hodnjo nedeljo zasedlo tako mlado, lepo 
dekle prostor stare kuharice v cerkvi. 



dolžnost, da se omeji na to nalogo in da ne 
sega čez njene meje.

Katoliška cerkev obsega en del človeštva 
— in ne največjega! Poleg nje so mnoge 
druge konfesije in pa ljudje, ki ne pripadajo 
nobeni cerkvi. A če imajo katoličani gotove 
skupne interese, vendar ne morejo trditi, da 
bi to bili skupni interesi vsega človeštva ali 
pa udov ene države, ene socialne organiza-
cije. Pač pa imajo človeštvo in posamezne 
človeške skupine solidarne interese, ki so po-
polnoma neodvisni od vere in vežejo pristaše 
najraznovrstnejših verskih izpovedanj in na-
zorov. Ge stopa katerakoli cerkev v sfero 
takih interesov, prestopa svoj naravni delo-
krog in krši načelo svobode.

Ali evo: Na katoliškem shodu ni bilo 
slišati nobene besede tako pogostoma, kakor 
«svobodo». In ravno Šušteršič jo je najbolj 
rabil. Ali bi priznal pobožni matador neka- 
toličanom in katoličanom neklerikalnega miš-
ljenja tudi toliko «svobode», kolikor jo zah-
teva za katoliško cerkev?

Kar imenuje dr Šušteršič «svobodo», to 
je v resnici samo nemotena nadvlada cerkve 
in duhovništva, to je klerikalizem. 
Dr. Šušteršič zahteva svetovno državo za pa-
peža, zahteva podreditev posvetnih vladarjev 
pod katoliško cerkev, zahteva katoliško vod-
stvo šol. To ne izvira iz načela katoliške 
vere. To tudi ni svoboda, temveč hegemonija. 
In strujo, ki stremi po taki hegemoniji, smemo 
imenovati klerikalizem, ker je njen nositelj 
katoliški kler, katoliško duhovništvo s pape-
žem na čelu.

Dr. Šušteršič gotovo ni osamljen. Kar 
zahteva on, to zahteva oficielna katoliška cer-
kev. Papeži razglašajo enciklike, ki dajejo 
vernikom ne verska navodila, temveč poli-
tične zapovedi; papeži predpisujejo katoliča-
nom, ali naj se udeleže teh ali onih volitev, 
ali ne; dekretirajo jim, kako naj se politično 
organizirajo; dajejo jim povelja, kako naj 
ravnajo v socialnih bojih; ukazujejo jim, da 
naj te državne zakone priznajo, da naj se 
onim upro. In vedno zahtevajo, da naj bodo 
katoličani v vseh rečeh podložni škofom. 
Tudi dr. Šušteršič, ki je tako skrajno poni-
žen sin katoliške cerkve, mora, ako hoče 
ostati zvest papeževim poveljem, slušati škofa 
Jegliča ne le v verskih in cerkvenih rečih, 
temveč tudi in politicis.

To gotovo ne soglaša s krščanstvom in 
s katolicizmom v njegovem prvotnem pomenu, 
kajti Kristusovo kraljestvo «ni bilo od tega 
sveta» in učil je: «Dajte bogu kar je božjega, 
cesarju kar je cesarjevega.» In ker so raz- 
ven cesarjev na svetu še drugi faktorji, bi se 
logično lahko nadaljevalo: Narodu kar je 
narodovega, znanosti kar je njenega i. t. d.,

Mlinarju je padel veliki molitvenik iz 
rok, ko je slučajno pogledal na klop poleg 
zakristije.

Kaj se je res že tako postaral, ali se 
mu je ves čas samo sanjalo? Kaj ne sedi 
tam njegova Lenka? Seveda mora biti Lenka. 
Tiste zveste oči, svetloplave lase, celo nežno 
postavo je poznal tako dobro.

Toda, ko je s tresočimi prsti zopet vzdig-
nil molitvenik, je vedel, da je postal od ti-
stega časa že okoren mož, ki se mu kažejo 
že prvi sivi lasje nad čelom. Leta so pre-
tekla, odkar je-objemal tisto nežno telo. 
Čez molitvenik je neprenehoma škilil na po-
božno dekle. To mora biti Lenkino dete, 
drugače ni mogoče. Torej njegovo dete! 
Njegovo dete tako gotovo, ali še bolj go-
tovo, kakor Gustel. Ali ta misel ga ni kar 
nič navdajala z veseljem. Kakor je takrat 
okrutno sunil mater z otrokom pod srcem 
od sebe, tako tudi sedaj ni čutil nobene 
ljubezni za tisto dete. Zaman je žrtvoval 
nekoč iz hvaležnosti materi božji pri Mariji 
Pomagaj svečo.

i. t. d. Dr. Šušteršič pa zahteva: «Dajte vse 
katoliški cerkvi in njenim organom. Dajte ji 
državo, dajte ji šole, izročite ji znanost 
dajti ji vse.» In temu pravimo klerikalizem.

Dr. Šušteršič odgovarja: «Ne, klerika-
lizma ni. Samo katolicizem je.» Sicer tudi 
ni povedal, kaj je katolicizem — in to je 
vendar najmanj, kar bi se smelo zahtevati 
od njega pri taki priložnosti. Ali če hoče dr. 
Šušteršič in vsi tisti, pred katerimi je govo-
ril, da smatramo vse stremljenje po duhov-
niški nadvladi v državnem in socialnem živ-
ljenju za katolicizem in ne za klerikalizem, 
tedaj se mu lahko ustreže. Lahko mu pa 
tudi zatrdimo, da se s tem ne stori nobena 
usluga katoliški cerkvi, kajti po njegovi volji 
se prenese s tem boj na področje, na kate-
rem ga — vsaj pri nas — doslej še ni bilo. 
Po njegovi zahtevi se obrne tedaj boj proti 
katolicizmu sploh.

Vodja slovenskih klerikalcev je temu že 
preludiral. Na katoliškem shodu se je,zaletel 
v socialno demokracijo, češ, da stoji v našem 
programu teza: «Vera je privatna stvar.» Iz 
tega je hotel izvajati, da bi bili morali držati 
socialni demokratje jezik za zobmi, ko je bil 
prirejen katoliški shod. Zofizma teologičnega 
jurista je jezuitičen. Ako bi bila na dnevnem 
redu katoliškega shoda verska, dogmatična, 
rituelna vprašanja, bi nas to prav tako malo 
interesiralo, kakor sholastične razlage svetega 
pisma. Toda tam se je govorilo o političnih 
zahtevah, o državnih vprašanjih, o socialnih 
rečeh, o šoli, o politični organizaciji, o lite-
raturi in o časopisju; in to vendar ni kate-
kizem. Toda, če hoče Šušteršič a tout prix, 
da se smatra vse to za «katoliško», tedaj 
tudi nam ne bode pomagalo nič druzega, 
kakor konštatirati, da zapušča katolicizem 
tisto polje, ki nam je privatna stvar in da si 
je treba vsled tega ogledati ne le klerikalizem, 
nego tudi — katolicizem.

Nazadnje katoliška cerkev še ni katoliška 
vera. Človeku je lahko vera najprivatnejša 
stvar, lahko je napram njej do skrajnosti ob-
jektiven in vendar lahko napove boj cerkvi. 
Človek je lahko katoliške vere tudi če ni 
član katoliške cerkve, kajti vera je čisto 
notranja stvar; vera je zadeva lastne vesti, 
lastnega mišljenja in čustvovanja in to je po-
polnoma neodvisno od vsake zunanje forme. 
Tisti hip, ko zapušča cerkev versko polje, 
ima vsakdo pravico, kritizirati njeno poče-
njanje, ne da bi se moral količkaj dotakniti 
vere. Vsakdo tedaj lahko zavzema napram 
njej svobodno stališče v vseh izvenverskih 
rečeh in ostane lahko, če hoče, obenem naj- 
vernejši katoličan.

To so posledice, do katerih vodijo Šu- 
šteršičevi nauki. Morda niso mislili na to.

Sedaj ima župnik celo trojno sredstvo 
proti njemu: Nož, Lenko in njenega otroka. 
Za mlinarja postane to lahko še lepa igra, 
ako izigra župnik svoje karte. Sedaj je to-
rej treba tudi lastne karte dobro mešati, 
sicer je izgubljen. Že je zaigral proti žup-
niku županstvo in svoje mesto v krajnem 
šolskem svetu in župnik ni porabil še no-
benih svojih kart proti njemu. Toda tudi 
on ima dobre karte: Svojega sina jezuita, 
škofa, zlasti tudi kanonika Šusterja, pa kmet-
sko društvo. Tako se je v duhu že bavil z 
mešanjem svojih kart, da je popolnoma 
prezrl izpreminjanje ter je pozabil, potrkati 
si na prsi, ko je župnik vzdignil hostijo.

Ali tudi gori na koru, kjer so imeli 
mladi hlapci svoje sedeže, je gledalo mnogo 
več oči na novo pomočnico v župnišču 
nego na župnika pri altarju. Drug je suval 
druzega s komolcem in lahno šepetanje je 
šumelo od klopi do klopi: To bi bila lju-
bica! . . .

V župnišče pa se je naselil z Anko nov, 
vesel gost. Vzrasla v veliki kmetski hiši, ni

Morda menijo, da ima beseda katolicizem 
sana po sebi še ve ino tako neomejeno moč, 
da se takoj ustraši vsaka kritika in razbline 
vsaka polemika. Ali na svetu je že nekoliko 
drugače _  tudi na Slovenskem. Klerikalci
zaupajo preveč v svojo moč, pa prenapenjajo 
lok, ne misleči, da lahko poči — da po na-
ravnih zakonih celo mora počiti. V lastnem 
interesu pa bi storili prav, da bi nekoliko 
razmišljali s hladno glavo. Ako provocirajo 
boj proti katolicizmu, ki je neizogiben, ako 
ostanejo na sedanjem stališču, tedaj se pač 
ve, da začenja z nastopom proti cerkvi, ne 
ve se pa, kje konča. Dr. Krekova beseda, da 
je škodljivo delavce odvajati od cerkve, ostane 
tedaj le beseda; procesa, ki ga mora izsiliti 
tak fanatizem, ne ustavijo potem nobene je- 
remijade.

Nam je vera v resnic» privatna stvar; 
naj pazijo, da je ne izpodkopljejo tisti, ki 
trdijo, da nimajo druge skrbi, kakor ču-
vati jo.

Politični odsevi.
Odsek za volilno reformo je sklican na 

dan 12. septembra. Ker je najtežavnejši del 
njegove naloge končan in glede vseh še ne-
rešenih, čeravno mnogoštevilnih določb ni 
misliti na resna nesoglasja, je lahko načrt v 
odseku že izgotovljen do 18. septembra, ko 
se snide zbornica. Da bi se odsek pečal s 
predlogom o pluralnem volilnem zistemu, je 
pač izključeno, druge točke pa so take, da 
za vse skupaj ni treba mnogo debate. Zbor-
nica dobi torej lahko tiskano poročilo takoj 
prvi ali drugi dan. Seveda, ako gospodje ho-
čejo. In menda bodo tako previdni.

Ruska avtokracija dobiva sedaj krvave 
dokaze, da se je britko motila, ko je mislila, 
da uredi z razpustom dume vse po starem. 
Tudi zmaga nad puntarskim vojaštvom v 
Sveaborgu, Kronštatu i. t. d. ni pomagala; 
revolucija ni izbirčna v svojih sredstvih in če 
ne pomaga eno, mora pomagati drugo. In 
najnavadnejše sredstvo na Ruskem je atentat. 
Politični napadi s samokresi, z noži, z bom-
bami in petardami, s peklenskimi stroji niso 
v deželi najbrezobzirnejšega absolutizma nič 
novega, pa je zato samo logična posledica 
razmer, da igrajo tudi sedaj velikansko ulogo. 
Ko je zborovala duma, je utihnil boj s takim 
orožjem. Ali kmalu, ko je bil mladi parlament 
razgnan, so prišli atentati na dnevni red. 
Mora se rabiti prav ta izraz, kajti v resnici 
ni pretekel dan, da se ne bi bilo poročalo o 
napadih na policiste, generale, uradnike itd. 
Javnost se je že nekoliko privadila na to in 
čitatelji časopisov niso več vprašali: «Kaj je, 

poznala bigotnega, mračnega značaja, ki je 
večinoma doma po farovžih.

Imela je mnogo dela, ali to ji je bilo 
menda pravo veselje, kajti cel dan je znala 
prepevati in smejala se je tako prisrčno, da 
so se kazali njeni mali, bliščeči, beli zob- 
>čki, lica pa so se barvala z nežno rdečico.

Nedolžna veselost je pa delovala tako, 
da je tudi kuharica pozabila na lastno ne-
srečo, kadar je sedela na blazinah svojega 
stola in s svetlimi očmi občudovala svojo 
hčerko, pa ji napovedovala delo. Ako bi 
bila Anka vedela, da je uboga, brezpomočna 
žena njena prava mati, ne bi bila mogla 
kazati večje ljubezni in potrpljenja, nego 
ga je. kazala nekdanji dekli v hiši svojih 
staršev.

A tudi župnik je bil lahko zadovoljen 
z Ančiko. Iz sestrine hiše je prišla izkušena 
in izurjena v gospodarstvu; pod Lenkinim 
vodstvom se je kmalu tako izobrazila, da 
je postala dobra kuharica, njen veseli, pri-
jazni značaj pa mu je bil zelo ugoden. Su. 
je bil trdno prepričan, da morajo imeti ve-

t



priloga „Rdečemu praporu“ žt. 36.
morda zopet kak atentat?» — temveč: «Ko-
liko napadov pa je danes?» Toda celo tako 
preparirane živce so morale vesti zadnjih dni 
grozno pretresti; poleg vseh navadnih napa-
dov je zaznamoval telegraf celo vrsto izven- 
rednih, velevažnih glede oseb, proti katerim 
so bili naperjeni in glede okolščin, v katerih 
so se izvršili. Prva krvava senzacija je bila 
v soboto. Ko je bil v hiši ministrskega pred-
sednika Stolypina ravno sprejem, je 
padla v portirjevi loži bomba na tla in 
posledice so bile grozne. Poročila so nazna-
njala, da je bilo mnogo mrtvih in ranjenih, 
med zadnjimi Stolypinova otroka, ministr-
skemu predsedniku pa se ni zgodilo nič. Po-
lagoma so prihajale potem natančnejše vesti. 
Štiri osebe v častniških uniformah, dve v 
žandarskih, so prišle z vozom pred Stolypi- 
novo hišo in so hotele v dvorano za sprejem. 
Ker je že potekla ura za vizite, jih sluge niso 
hotele pustiti gor. Prišli so v portirjevo sobo 
in ker so lioteli po sili v dvorano, je nastal 
•pretep. Tedaj je padla enemu obiskovalcev 
iz čelade bomba na tla ter je eksplodirala. 
In šele pozneje se je izvedelo za žrtve: Pred-
soba, kjer je bomba počila, portirjeva soba, 
vhod pod stopnicami in balkon je bil popol-
noma razdejan, ravnotako voz, s katerim so 
se napadalci pripeljali. Stolypinu se slučajno 
ni nič zgodilo, pač pa sta bila ranjena nje-
gova hči in sin; oba sta bila prepeljana v 
bolnišnico. Hči ostane hroma za celo življenje. 
Vseh ubitih oseb je bilo 30, ravno toliko 
ranjenih. Med ubitimi so minister Hvo-
stov, generalmajor S a m j a t i n , cere- 
monijski predstojnik V o r o n j i n , knez 
Nakašidze, orožniški stotnik Fedo-
rov, policijski uradnik Kazantjev, 
dva ministerialna uradnika, sluge i. t. d. Trije 
atentatorji so bili pri eksploziji ubiti, eden pa 
težko ranjen.

Temu grozepolnemu poročilu je sledilo 
kmalu drugo : V Peterhofu je ubilo neznano 
dekle generala Minna, zapovednika semjo- 
novskega polka s samokresom. Dekle se je 
dlje časa izprehajalo na kolodvoru v Peter-
hofu z nekim mladim človekom, navidezno 
dijakom. Ko je prišel general Minn k svoji 
družini, ki je čakala nanj, je pristopila ter 
štirikrat zaporedoma nanj ustrelila. General 
se je mrtev zgrudil. Njegova žena je pogra-
bila dekle za roko, ki se je mirno dalo pri-
jeti; osem orožnikov jo je odpeljalo v zapor. 
Kakor Stolypina, ki je kajpada odgo-
voren za celo grozovlado zadnjega časa, ki 
pa se neprenehoma skriva za liberalno krinko, 
so sovražili revolucionarji generala Minna iz 
dna duše. On je bil zapovednik Semjonov- 
skega polka, ki je lani dne 22. januarja stre-
ljal prvi na mirno, neoboroženo množico in 
ubil na stotine moških, žensk in otrok. Ge-

seli ljudje tudi čisto vest in da se je bati 
samo plašljivih, mračnih ljudi, ki pobešajo 
glavo.

Včasi, kadar se je pripravljal župnik v 
svoji sobi za pridigo ter je hotel pisati o 
peklu, je zadonelo veselo petje do njega in 
kmalu je bila gotova pridiga o nebesih.

Vsled tega ji tudi ni bilo težko izpro-
siti od župnika dovoljenje, da sme nositi 
namesto obleke, ki jo je bila prinesla se-
boj, lepo planinsko nošo. In res se ji je 
podal štajerski klobuček še bolje, nego ruta, 
moderc pa je tako lepo objemal njene prsi, 
kakor da bi bilo ustvarjeno drugo za drugo. 
Zato so jp imeli tudi vsi ljudje v župniji 
radi; kadar je šla s težko košaro, polno 
jedil, čez gore, kadar jo je poslal župnik v 
oddaljeno kočo h kaki siromašni družini, so 
je pozdravljali najtrdnejši kmetje, še preden 
je mogla odpreti usta.

Seveda ji je marsikak vesel fant zasta-
vil pot in bi jo rad imel za ljubico, ali pa 
N bil vsaj rad dobil poljub, toda vsakikrat

neral M i n n je zatrl lansko ustajo v Moskvi 
z brezprimerno krvoločnostjo. V Golutvinu 
je dal v družbi s podpolkovnikom R i e m a - 
n o m .68 stavkujočih železniških uradnikov 
postreljati brez vsake sodnijske procedure. 
Lastnoročno je ustrelil postajnega načelnika 
in dva telegrafista. Pred dvema mesecema je 
s svojim «polkom» premagal upornike Preo- 
braženskega polka in na njegov predlog so 
bili častniki za kazen premeščeni v Medved.

In zopet: V pondeljek ob 2. uri popol-
dan je bil v Varšavi začasni generalni guber-
nator general Vonjarljarski na cesti 
ubit, ko se je peljal skozi mesto. Na oglu 
Aleksandrovega trga in Viejskaje ulice je mo-
rala kočija zaradi kupov kamenja, ki so le-
žali tam, počasi voziti. Neznan, mlad mož, 
ki je tam čakal, je ustrelil štirikrat iz samo-
kresa in je generala težko ranil. Kočijaž ga 
je odpeljal v bližnjo bolnišnico, kjer je kmalu 
umrl. Napadalec je pobegnil. Vonjarljarski 
je bil baje že davno na seznamu zarotnikov. 
Lani je bil zapovednik čet, ki so imele v 
Varšavi zatreti ustajo in se je odlikoval s 
posebno okrutnostjo. Organiziral je tudi znane 
«črne čete» po Poljskem in preganjal je na-
sprotnike avtokracije z vsemi sredstvi. So-
vražil je Poljake sploh in bil je v Varšavi 
takorekoč socialno bojkotiran.

Nadalje se naznanja, da je neko dekle 
zopet poskusilo atentat na generala K a u 1- 
b a r s a , ki pa se ni posrečil. Peterburški 
časopisi so poročali o nekem atentatu v Pe-
terhofu proti generalu baronu Staši de 
Holsteinu, ki je zelo podoben T r e- 
p o v u. Uradne vesti trdijo, da je to poro-
čilo izmišljeno. Morda je kakšna pomota. 
Sicer pa demertijem oficioznih agentur že 
nihče več ne verjame.

To pa so samo najglavnejši napadi. Dru-
gih po deželi je vse polno. Vsak hip najdejo 
kje skladišče orožja, tovarno za bombe, raz-
streliva i. t. d. In vendar ne najdejo vsega! 
Vlada je hotela skrajšati rok za volitve, ki 
naj bi bile oktobra, tako da bi se duma sešla 
že novembra. A sedaj car razmišlja. Ne ve, 
ali bi razpisal volitve prej — kar bi bilo 
edino pametno — ali pa bi proglasil vojaško 
diktaturo, kar bi bila največja neumnost. Mi-
nistrski svet bode to baje prihodnje dni pod 
carjevim predsedstvom odločil.

0 delu državnega zbora, ki se snide dne 
18. septembra, se poroča, da mu bo najprvo 
predložen proračunski provizorij, ker čas ne 
dopušča, da bi se rešilo redni proračun. 
Glavna naloga parlamenta pa je rešitev volilne 
reforme in potem ostalih načrtov, ki jih je 
predložiti gosposki zbornici. V ta namen bode 
zbornica nepretrgoma delala do konca no-
vembra. Tedaj se snidejo delegacije, ki zboru-
jejo takrat v Budimpešti. Proti koncu leta 

je znala tako vsiljivost krepko, a vendar ve-
selo odvrniti, tako da je ni mogel sovražiti 
nobeden zavrnjenih fantov. Splošno spošto-
vanje do župnikove nečakinje je torej ve-
nomer naraščalo. Niti stare žene ji niso oči-
tale ničesar.

Pravo nasprotje Ančike pa je bil mli-
narjev sin, prečastni gospod Avguštin Gros. 
Koncem julija je bil v Rimu posvečen za 
duhovnika in je dobil klobuk rimskega dok-
torja in teden pozneje je prišel v svojo do-
mačo župnijo, da zapoje tam novo mašo.

Z očetom je hodil sedaj po celi župniji, 
deleč povsod svoj blagoslov in vabeč na 
svojo slavnost ljidi. Pa je imela postati 
prekrasna slavnost, kakršne se ne spomi-
njajo niti najstarejši ljudje v župniji. Kdor 
je premogel le deset forintov premoženja, 
si je štel v posebno čast, da bode smel se-
deti s prečastnim gospodom pri novomaš- 
nem gostovanju, kdor pa ni imel toliko, je 
dal že sedaj zadnji forint za novomašno 
žrtev. Te bogate žrtve za novo mašo je pa 

bodo deželni zbori sklicani na zasedanje, ki 
pa bode trajalo samo nekoliko dni. Meseca 
januarja se sestane zopet državni zbor in 
menda ima vlada namen, razpustiti, odnosno 
zaključiti ga šele koncem januarja. Torej bi 
obveljal nazor, da je šteti šestletno volilno 
periodo ne od dneva začetih ali končanih 
volitev, temveč od sestanka parlamenta. Pri-
poveduje se tudi, da se je vlada že odločila 
za termin bodočih volitev. Po tem naj bi bile 
volitve v vseh volilnih okrajih na en dan, in 
sicer dne 25. marca, ki je praznik. Novi državni 
zbor bi se potemtakem sešel začetkom aprila.

0 odseku za volilno reformo govorimo 
že spredaj. Pokazal bode takoj v začetku, 
kakšne težave čakajo še na volilno reformo.' 
Zatrjuje se, da so že pripravljeni razni pred-
logi, ki zahtevajo uvedbo pluralnega zistema. 
Predlagatelji sami nimajo upanja, da bi dobili 
v odseku večino za take nespametne načrte 
in iz tega je razvidno, da jim je pravi namen 
samo delati zapreke volilni preosnovi. Izumi-
telji teh načrtov se nahajajo večinoma v nem-
ških vrstah, in sicer med nemškimi fevdalci in 
nemškimi radikalci. Naj je ta zveza sama po 
sebi še tako nenaravna, vendar pokazuje, da 
bi si nakopali Slovani smrtni greh na glavo, 
ako bi se pridružili sovražnikom volilne reforme 
ter jo hoteli strmoglaviti. Iz strastnega odpora 
radikalnih Nemcev se najbolje razvidi, da po-
meni volilna preosnova za Slovane z narod-
nega stališča velik napredek. Kdor bi jo kot 
Slovan skušal preprečiti, izgubi za vse čase 
pravico do trditve, da zastopa narodne inte-
rese. Dobro razumemo, da čutijo Slovenci 
bolečine, kadar se spomnijo, da jim volilna 
reforma ne izpolnjuje vseh želja, tudi raznih 
opravičenih želja ne. Ali pomisliti se mora, 
da ne more reči nobena narodnost: Popolnoma 
smo zadovoljni z načrtom. In sedaj, ko se je 
tako vsestransko osvetljevalo pomanjkljivosti 
reforme, je že skrajni čas, da se pove enkrat 
tudi, kaj ima dobrega v sebi. Ako bi se mi 
postavljali na zgolj strankarsko stališče, bi 
imeli pravzaprav največ povoda za nezado-
voljnost. A če premorejo socialni demokratje, 
ki so izvršili največ dela za volilno pravico, 
toliko samozatajevanja, da sprejmejo, kar je 
v danih razmerah mogoče doseči, se zahteva 
tftdi od drugih strank lahko toliko samozata-
jevanja. Pričakujemo torej, da Slovenci ne 
bodo uganjali burk v odseku za volilno re-
formo.

Nova hrvatska vlada je bila pozdrav-
ljena ne le v Zagrebu in po Hrvatskem, tem-
več tudi med sorodnimi narodi z naravnost 
ekstatičnim navdušenjem. Po slavnostih in po 
pisanju časopisov je bilo misliti, da zazori na 
Hrvatskem kar čez noč era najidealnejše svo-
bode. Naši čitatelji se bodo spominjali, da 
smo bili že takrat skeptični, ko so prišla prva 

moral prečastni gospod težko zaslužiti. Oble-
čen v predolg talar, je hodil do zadnjih koč 
po planinah, pogostoma se spotikajoč, če 
je stopil na sprednji konec dolge obleke. 
Povrh te pa je imel še dolg črn ovratnik, 
ki ga je tudi kaj močno grel. Ali ljudje naj 
vidijo, da je že sedaj več nego župnik, ki 
ne sme nositi takega ovratnika. Čez pleča 
mu je visel ozek črn plašč do tal, pripet pa 
je bil okolu vratu s svilnatim trakom, zve-
zanim v pentljo. Na glavi mu je tičal črn 
pusten klobuk z nenavadno širokim, na treh 
krajih z vrvicami povzdignjenim robom.

Bilo je še zgodaj dopoldan; oče in sin 
pa sta bila že visoko na planinah. Vse 
okrog je dihalo luč in življenje. Celo gore 
so se lepše bliščale kakor sicer, prav kakor 
da so tudi hotele obleči praznično obleko, 
da bi dostojno pozdravile iz Rima povrniv- 
šega se, tukaj rojenega sina planin. „Poglej 
nas,“ so mu jdicale, „ali nismo še bolj ve-
ličastne nego Petrova cerkev v Rimu? Vse-
mogočni Bog sam nas je sezidal.“ 



poročila o zmagi opozicije. Bilo bi nesmiselno 
tajiti, da je bil preobrat velikanskega pomena 
za Hrvate. S padcem madjaronske stranke se 
je res hipoma izpremenilo več. nego prej v 
tridesetih letih. Toda zmaga je nosila že v 
sebi kal novih grehov, ki niso mogli izostati 
in ki se že jasneje in jasneje pokazujejo. Hrvatje 
niso zmagali pri zadnjih volitvah z lastno 
močjo; reška resolucija je dala madjarski koa-
liciji povod, pokazati Hrvatom nekoliko pri-
jaznejše lice. Madjarska vlada je izdala nalog, 
da morajo biti volitve na Hrvatskem svobodne, 
uradniki so razumeli migljaj in to je odločilo 
situacijo. Ali samo naivnejši so mogli priča-
kovati, da nastopijo Madjari tako iz zgolj idea - 
lizma. Komaj je bila v hrvatskem saboru opozi- 
cionalna večina, že so morali Hrvatje plače-
vati ceno. Sprijazniti so se morali s starim 
banom, ki je še pred volitvijo izjavljal, da 
stoji in pade z «narodno», recte madjaronsko 
stranko. Ustavne reforme, ki so predpogoj za 
saniranje političnega življenja, se odklada; 
sklicanje sabora je odloženo; veliki župani in 
podžupani so ostali iz časov Khuenovskega 
režima; v vprašanju državnih železnic na 
Hrvatskem gre madjarska vlada svojo pot. In 
kaj pomenijo ostanki stare dobe, se vidi vsaki 
dan. Ge so meščansko opozicijonalne stranke 
pridobile nekaj več zraka za dihanje, pa čuti 
delavstvo še vedno staro samovoljo policajske 
pesti in napram socialnim demokratom slavi 
nezakonitost še vedno brezumne orgije. Po 
Slavoniji prepovedujejo oblasti delavske shode 
z enostavno, ravno tako bedasto kakor imper- 
tinentno motivacijo, da se je o dotičnih pred-
metih že govorilo, ali pa da se s shodom od-
vaja ljudstvo od dela. V Brodu na Savi iz-
javlja mestno županstvo z neverjetno aroganco, 
da je stavka končana, ker delavci niso spre-
jeli pogojev delodajalcev, ter žuga delavcem 
z odgonom, ako ne sprejmejo nemudoma delo. 
To vse se godi pod novo «narodno» vlado!

A situacija ima še drugo napako. Večine 
v saboru nima nobena posamezna stranka, 
temveč koalicija tistih strank, ki priznavajo 
znano reško resolucijo. Ta resolucija pa je 
edino, kar jih veže; sicer so med njimi tako 
velikanska nasprotja, da morajo prej ali slej 
izbruhniti z elementarno silo. Poleg napred-
njakov, ki so v manjšini, sede v koaliciji po 
raznih strankah najzagrizenejši klerikalci, ki v 
versko nazadnjaških vprašanjih prav nič ne 
zaostajajo za Starčevičanci in za pristaši 
«Hrvatstva». Najmočnejša stranka koalicije, 
«hrvatska stranka prava», je v svojem bistvu 
nedvomno klerikalna in če tudi je v hrvatskih 
razmerah popolnoma izključeno, da bi dosegel 
klerikalizem tak upliv, kakor ga ima po Slo-
venskem, je vendar nemogoče, da bi odločni 
naprednjaki trajno sodelovali s takimi stran-
kami. Zmaga opozicije je pač postavila Hrvate

Oba sta malo počivala, pa sta štela 
novomašna darila, ki sta jih danes že do-
bila. Črna moža sta bila edini temni pegi 
na poletni svetlobi. Celo njuni senci sta bili 
videti bolj črni, nego senca bližnje orjaške 
smreke.

Zadovoljno je gledal oče v dolino, kjer 
je že zorelo rumeno žito in računal je, za 
kakšno ceno ga iztisne kmetom. Preden je 
dogotovljena župnikova železnica, narekuje 
cene še sam. S prijetnim občutkom je gle-
dal na hribe. Tam je bilo še na tisoče dre-
ves, ki morajo priti v njegovo žago, in na 
tisoče forintov mora zaslužiti pri tem delu. 
Premagan od tisočakov, ki cveto zanj, je 
dejal svojemu sinu: „Svet je vendar pre-
krasen; poglej le tja dol —“

Duhovni gospod sin pa se je oziral z 
žalostnimi pogledi; potem pa, ko je snel 
doktorski klobuk, ki mu je prečil ta pogled, 
je dvignil oči k nebu in je dejal svečano: 
„Oj, oče, ako gledam v nebesa, se mi gabi 
ta grdi svet.“ 

na novo pot; toda pot imajo še eno pred 
seboj, ker stoje šele na njenem začetku. In 
prevažna naloga čaka v teh razmerah naše 
ondotne sodruge.

Znani češki «narodno-socialni» posla-
nec Klofač, ki hoče po vsaki ceni postati 
slaven in začenja razne donkihotijade zdaj na 
Balkanu, zdaj na Ruskem, si je zadnji čas 
vcepil v glavo «politično zbližanje Cehov in 
Madjarov». Zanimivo je opazovati, kako se 
pri radikalnih narodnjakih menjajo nazori 
kar čez noč. Včeraj je bil vsak «pravi» Ceh 
še nepomirljiv sovražnik Madjarov, danes skle-
pajo že «večno prijateljstvo» z njimi. Take 
komedije so bile mogoče pri ljudeh, ki abso-
lutno ne poznajo razmer in ki tudi nimajo 
volje in zmožnosti, da bi jih resno proučili. 
Reška resolucija je naenkrat vsem zmešala 
glave in prav nič ne pomislijo, da je bila ta 
resolucija sad čisto posebnih razmer ter da 
so jo samo te izvenredne razmere opravičile. 
Kar je bilo za Hrvate v posebnih okoliščinah 
politično modro, to še ni pametno za Cehe. 
Tudi Hrvate velja ta politika mnogo 
samozatajevanja, ki pa je raz-
umljivo, ker jim prinaša vendar momen- 
tano neke realne koristi. Ce morajo trpeti 
na svojem teritoriju madjarske zastave, če 
morajo molče gledati, kako nadaljujejo ma- 
djarižiranje in preganjanje nemadjarskih na-
rodnosti — tudi Hrvatov onkraj Drave! — 
je to gotovo britko; ali s temi žrtvami so 
kupili strmoglavljenje khuenovskega režima. 
Vse to ne velja za Cehe. Njih kooperacija z 
Madjari bi pač sankcionirala zatiranje slovan-
skih narodov na Ogrskem in bi Cehom za- 
mašila_usta, koristila jim pa ne bi nič. Slo-
vaki, ki res grozno trpe pod madjarskim te-
rorizmom, se tudi upirajo z vso močjo takemu 
zbližanju. Ali Klofača je morala šele blamaža 
poučiti o nespametnosti njegovega početja. 
V Budimpešti se je hotel mož pogovarjati z 
različnimi političarji, tudi z ministri; pa ga 
niso sprejeli. Ako pomeni to konec sprijate- 
ljevalne komedije, tedaj je vsaj Klofačeva 
blamaža nekaj vredna.

Na Kubi vihra že dlje časa krvava ustaja, 
katere vlada doslej še ni mogla zadušiti. Pri-
vatna poročila trde, da se punt vse bolj raz-
širja in čeravno oficiozne vesti to' zanikujejo, 
je vendar povsem verjetno, da so privatna 
poročila vtemeljena. Ko je dosegel otok Kuba 
izza zadnje špansko-amerikanske vojne svojo 
neodvisnost, so se izpremenile gospodarske in 
politične razmere le za majhen del naroda, 
za večino pa je ostalo vse pri starem, le da 
je dobilo zatiranje in izkoriščanje namesto 
španskega, kubanski pečat. Ustaja, ki je imela 
špansko - amerikansko vojno za posledico, je 
nastala iz gospodarskih razlogov. Zedinjene 
države so takrat posegle vmes in vojna je

S spoštljivim obrazom je pogledal oče 
na sina. Da, ta je že sedaj svetnik, še pre-
den je imel novo mašo. Seveda tak ni bil 
v njegovem načrtu. Župnik s stotisoč forinti 
bi mu bil ljubši za sina, nego tak svet-
nik, ki zaničuje ves svet z žitom in z gozd-
nim drevjem vred. Sicer pa tudi svetnika v 
družini ni zaničevati; ž njim se tem bolje 
opere dvojno umorstvo. Vedno je imel strah 
pred sinovim pogledom, ako bi ga vprašal: 
„Oče, kje je mati?“ Ali ta skrb je bila ne-
potrebna. Takoj je izpoznal, da mu je sin 
svetnik, kajti rekel je le: „Sedaj sem du-
hovnik tistega, ki je dejal: ,Kdor ljubi očeta 
in mater bolj kakor mene, ni mene vreden.1 
Bog mi je dal mater, Bog jo je vzel k sebi, 
posvečeno bodi njegovo ime. Zato mi je 
določil Bog v svojem usmiljenju novo, mnogo 
lepšo mater.“ Dalje prih. 

končala dokaj neslavno za Španijo. Ali se- 
veroamerikanska nesebičnost je zelo dvom-
ljiva. Kubanci so dosegli politično neodvisnost, 
Zedinjene države pa so le vedno mislile na 
to, da dobe lepi otok še v svojo last. Zato 
so podpirale politične uredbe, ki so morale 
prejalislej privesti do nasilnih nasprotij. Vsa 
moč na Kubi je v rokah veleposestnikov in 
ogromna večina naroda živi v pravem tla-
čanstvu. Največ trpe zamorci in mešanci ih 
med njimi je tudi nastala sedanja ustaja. 
Združene države podpirajo vlado, verjetno pa 
je, da jo hočejo s tem še bolj spraviti v odvis-
nost in tako pripraviti tla za anektiranje Kube.

Tudi kitajski cesar hoče dati svojemu 
narodu ustavo. Kar čudno je, kako hite ab-
solutistični vladarji na konstitucionalno pot, 
odkar je na Ruskem izbruhnila revolucija. 
Sicer — kitajski cesar hodi počasi. Doslej 
šele obljubuje ustavo, češ, da jo upelje, ka- 
dar dozori ljudstvo zanjo. A prav tako ob-
ljubo, ki je sila platoničnega značaja, bi bil 
lahko storil že pred desetimi leti. Morda bi 
se bil tedaj narod potrudil, da doseže čim- 
prej «zrelost». Ali pred par leti ni prišla taka 
misel niti perzijskemu šahu, niti cesarju ki-
tajskemu v možgane. Šele, odkar se maje ba- 
tjuškov prestol, ima konstitucionalizem na 
vseh straneh tako «odkritosrčne» prijatelje. 
Sicer pa je proglas «cesarja sredine» prav 
zanimiv. Visoki mož z dolgo kito pravi, da 
sedanje razmerje med vladajočimi in poda-
niki ne odgovaija duhu časa in da je vsled 
tega treba preosnove, tako da bode narod 
sam sodeloval pri odločevanju svoje usode. 
Seveda šele, kadar bode zrel. Da je politična 
svoboda najvažnejše sredstvo za vzgojo ljud-
stva, tega mu mandarini, ki so študirali po 
Evropi, menda niso povedali. Ali če že na 
Kitajskem razumejo, da duh časa res nekaj 
pomeni in da se potrebnim izpremenam ni 
mogoče upirati, bi to končno lahko razumeli 
tudi v Evropi, v Avstuji in — na Slovenskem.

In dalje gre ruska revolucija svojo pot.
Vse brutalne represalije je ne ustavijo. Tre- 
notek, ko se je dalo mirnim potom privesti 
Rusijo na pot modernega razvoja, je zamujen, 
in najboljše ne bi nič pomagalo, če bi tudi 
Nikolaj naenkrat s polnim prepričanjem in 
odkritosrčno uvedel svobodomiselne reforme. 
Preveč je ruska avtokracija že lagala in go-
ljufala; ne veruje se ji več. Zato ostane tudi 
vest, da je padel T r e p o v pri carju v ne-
milost, brez uspeha. Despocija sicer nastopa 
z brutalno, krvoločno eneržijo. Ker je v Var-
šavi revolucionarno gibanje zadobilo obliko 
pravega gverilskega boja, so pomnožili po-
sadko, zaprli so vse ulice, preiskali so vsa-
kega človeka, ali ima kakšno orožje pri sebi 
in zaprli so toliko ljudi, da ni bilo prostora 
v ječah. V Sibirijo pošljejo vsaki dan tri do 
štiri vagona političnih izgnancev. In vojna 
sodišča delujejo neprenehoma. Pa tudi revo-
lucija deluje brez prestanka — in ne brez 
glave. V nedeljo so v Peterburgu vjeli S t o- 
lypinovega tajnega kurirja, ter so mu 
vzeli velevažna tajna pisma. V Grodnem je 
v nedeljo na gimnazijskem trgu vrgel nekdo 
bombo proti policistom, ki je ranila pet ljudi. 
Ko so hoteli storilca prijeti, je ljudstvo stre-
ljalo s samokresi in vnela se je prava bitka 
med policijo in med ljudstvom. V Tuli je 
bil predsednik ondotnega sodišča, Remezov, 
ubit z osmimi streli iz samokresov. Iz Pe-
terburga naznanjajo, da je odšlo 600 agita-
torjev na deželo, ki imajo pripraviti splošno 
revolucijo, organizirati kmete in prirediti 
splošno stavko. Iz Odese prihaja sledeča vest: 
Oblasti so zasledile vojaško teroristično za-
roto. Pravijo, da nameravajo zarotniki pomo-
riti vse predpostavljene. Štirinajst častnikov in 
enega polkovnega zdravnika so zaprli, ker so 
prirejevali tajne shode z vojaki. Revolucio-
narni stavkujoči delavci so umorili nekega 
inženeija, ker je ščuval podjetnike proti njim. 
V Mamikovu je več sto kmetov napadlo rud-
nike in zažgalo več hiš. Vodil jih je duhov-
nik. Nastal je boj; dve osebi sta bili ubiti, 
mnogo je ranjenih. — In taka poročila pri-
našajo vsaki dan.



Cerkveno vprašanje na Francoskem.
Razmere na Francoskem so postale za 

katolicizem nedvomno kritične. Do tega pa 
ie prišlo po krivici cerkve same, odnosno nje-
nih najmerodajnejših glavarjev. Zakon o lo-
čitvi cerkve od države ne obsega nič druzega, 
kakor rešitev države od cerkvene nadvlade in 
za vero ni v njem nobene nevarnosti. Bogo- 
služba je katoliški cerkvi brez vsake ovire 
zajamčena; zakon zahteva le, da se osnujejo 
-verske občine, ki bi prevzele cerkve. Vsak 
brez predsodkov misleči človek mora priznati, 
da je to za cerkev samo koristno, ker dobi 
s tem podlago, na kateri se lahko razvija po 
lastni moči in če zaupa svoji moralni vse-
bini, bi morala naravnost pozdraviti tak 
zakon.

Klerikalci so dolgo razglašali po vsem 
svetu, da je izvršila francoska vlada nasilstvo. 
ker je baje vstvarila dotične zakone proti 
volji ljudstva. Da bi postala ta trditev bolj 
verjetna, so vprizorili pri inventariziranju cer-
kvenega premoženja znane prizore krvavega 
značaja, ki naj bi bili dokazali, da obsoja 
ljudstvo cerkveno politiko vlade in parla-
menta. Ali to zaslepljevanje ni dolgo veljalo. 
Prve volitve so še pomnožile republikansko 
protiklerikalno večino in so tako dokumen-
tirale nevtemeljenost klerikalnih trditev. Upa-
nje, da bi se izpremenilo cerkveno-politične 
zakone, je torej popolnoma izginilo; cerkev 
je stala pred gotovim, neovrženim dogodkom, 
s katerim je morala na vsak način računati. 
Takrat so se sešli francoski škofje na prvo 
konferenco, papež pa je izdal svojo znano 
encikliko, s katero je obsodil nastop franco-
ske republike in se je izrekel proti ustano-
vitvi cerkvenih občin. Oficielno se je trdilo, 
da se je to zgodilo na podlagi škofovskih 
-sklepov. Šele pozneje se je izvedelo, da se 
je odigrala v Vatikanu intrigantska komedija 
in da je bila papeževa enciklika v popolnem 
nasprotju z zaključkom škofov. Papež je bil 
celo nad škofi tako razjaren, da je zaklical: 
«Glasovali so proti meni! Kot Francozi so 
glasovali!»

Sedaj pa se shaja druga konferenca ško-
fov. Papež je naložil njenim udeležencem ab-
soluten molk in časnikarjem je pristop za- 
branjen. Za Vatikan je ta tajnost slabo zna-
menje, naj že sklene konferenca, ki ima namen, 
organizirati katoliški kult in najti pota za 
pokritje kultnega proračuna, to ali ono. Ako 
bi bila pozicija papizma na Francoskem tako 
močna, kakor so vedno trdili klerikalci, tedaj 
bi morali pričakovati od take škofovske kon-
ference pravi triumf oficielnega katolicizma in 
že iz tega razloga bi morala zborovati pred 
najširšo javnostjo. Skrupulozna tajnost prire-
ditve pa potrjuje, da se je odprl med Va-
tikanom in med francoskimi škofi globok 
prepad, kar se tem lažje razume, ker je na-
stala omenjena papeževa enciklika pod upli- 
vom samih nefrancoskih, zagrizenih, predvsem 
španskih kardinalov.

Ako obvelja papeževo stališče, bode to 
le na škodo katoliški cerkvi. Če se ustanove 
cerkvene občine, prevzamejo lahko cerkvene 
stavbe in čisto cerkveno premoženje, bogo-
služje pa se vrši z vsemi državnimi garanci-
jami. Med cerkvijo in državo imajo posredo-
vati te občine. Ako pa cerkev odkloni usta-
novitev take organizacije, tedaj postane kato-
licizem za državo absolutno privatna stvar. 
Verniki pač lahko iznajmejo cerkve za kultne 
potrebe, ali bogoslužba pomeni tedaj za dr-
žavo ravno toliko, kakor vsaka druga skupna 
priredba, to se pravi maše, pridige i. t. d., 
h katerim ima vsakdo pristop, veljajo za dr-
žavo ravno toliko, kakor javen shod, morajo 
biti oblasti ravno tako naznanjene in vršiti 
se morajo pod enakimi garancijami, kakor 
ljudski shodi, to se pravi pod izvoljenim 
predsedništvom, ob primerni poskrbi za vzdr-
ževanje reda i. t. d.

p Papež sili s svojo trmo na drugo pot. 
francoske katoličane pa je naredila nje-

gova trdovratnost najslabši vtisk. Ne le med 

aiki, temveč tudi med duhovniki se pokazu- 
jejo že pojavi, ki izzivajo resno razmišljanje.

Jauresov dnevnik «Humanité» objavlja 
pogovor z bivšim katoliškim duhovnikom, ki 
se pripravlja na organizacijo neodvisne fran-
coske cerkve. Tekom meseca je dobil dotični 
duhovnik, Meillon po imenu, dopise od 230 
duhovnikov, ki izjavljajo, da se strinjajo z 
njegovimi, v novem glasilu «France Evangile» 
objavljenih nazorov. On pa upa, da naraste 
število takih duhovnikov v kratkem času naj-
manj na tisoč. Nova cerkev naj bi bila ka-
toliška, a republikanskega značaja; njen te-
melj imajo biti evangelije, zametuje pa dogme 
in duhovniški celibat. Pristaši tega gibanja 
so ustanovili že tri verske zadruge. Meseca 
oktobra imajo prvi kongres, ki določi pravila 
cerkvene organizacije in izvoli prvega škofa.

To je ena prikazen. Naj se sodi o njeni 
bodočnosti pesimistično ali optimistično, vse-
kakor se mora priznati, da je simptomatična 
in da se je v sedanjih časih ne sme prezreti.

Drug pojav je razviden iz lista «Temps». 
To glasilo objavlja radikalen protest katoli-
čanov proti papeževi encikliki. Objavljeno 
pismo se sicer imenuje «prošnja», ali ton je 
tako odločen, da je protest vsekakor bolj 
primerno ime. Sestavljen je, kakor trdi ne- 
revolucionarni «Temps» v soglasju z več sto 
katoličani, med katerimi je tudi mnogo zve-
stih duhovnikov. Svojih imen doslej še ne 
objavljajo, ker se, kakor pravijo, še spomi-
njajo na «perfidno obrekovalno vojno», ki jo 
je uprizorilo takozvano religiozno ča-
sopisje proti triindvajsetim katoliškim izobra-
žencem, ki so imeli toliko poguma, pa so 
razlagali, da se s katoliškega stališča lahko 
sprejme zakon o ločitvi. Vtisk, ki ga je na-
redila objava tega spisa, je pa danes veli- 
kansk. «Prosilci» naglašajo, da pripadajo 
izobraženemu in zmernemu, pa tudi misle-
čemu meščanstvu, ki je katoliško ne le po 
krstu, temveč po svojem religioznem življenju 
in delovanju sploh. Glede enciklike papeževe 
pa pravijo:

«Ogromno je bilo presenečenje, razoča-
ranje pa je bilo globoko in vsega obžalovanja 
vredno. Dobro je, da izveste to, sveti oče! 
Vaše pismo je razžalostilo vse dobre meš-
čane, razveselilo pa je vse tiste, ki organizi-
rajo že petintrideset let nepomirljiv, zistema- 
tičen odpor proti republikanski vladi. Naj se 
zbere vse časopise, ki so posvetili članke Vaši 
encikliki, in dokaz je gotov. Samo tisti so jo 
odobravali, ki so znani pristaši kraljestva, 
cesarstva in antisemitizma. Nad vse postavlja 
Francija svojo vladno obliko; ali ni torej 
opravičena bojazen, da bode morala vera 
poplačati nespametnosti, ki jih zakrivijo 
vrhovni glavarji katolicizma, ko se zopet iz-
javljajo solidarne z najhujšimi sovražniki re-
publike?» Konec prih.

„Rdeči Prapor“
v Ljubljani v tobakarnah: Blaž, Dunajska cesta; 
Franzot, drž. kolodvor, Spod. Šiška; Kušer, Sv. Petra 
cesta; Pichler, Kongresni trg št. 3; Svatek, Glavni trg ; 
Šešark, Šelenburgove ulice; Velkavrh, Sv. Jakoba trg; 
Kleinstem, Jurčičev trg. — Jesenice s Mesar Jakol 
štev. 101. — Trsti Lavrenčič, Piazza Caserma. — 
Gorica: Krebelj Peter, Kapucinske ulice štev. 1. — 
Reka: Ricardo Camera, Corso 16.

Shodi.
Železničarski shod. Ljubljanski želez-

ničarji (južna železnica) prirede v ponedeljek, 
dne 10. septembra ob 8. uri zvečer javen že- 
lezničarski shod v salonu gostilne «pri Sta- 
jercu», Resljeva cesta, štev. 20. Dnevni red 
je sledeči: 1. Zadnja konferenca v Beljaku 
in njen pomen. 2. Provizijski sklad za usluž-
bence južne železnice. Vsi uslužbenci so vab-
ljeni, naj se udeleže tega shoda v obilnem 
številu, pa naj pridejo s svojimi ženami, ker 

je zlasti druga točka dnevnega reda tudi za 
žene zelo važna.

Rakek. Ker je bilo okrog 26. avgusta 
v Rakeku mnogo vojaštva na vajah, je bilo 
tisto nedeljo nemogoče dobiti prostor za 
shod. Vsled tega bode protestni shod proti 
katoliškemu shodu v nedeljo, dne 9. t. m. do-
poldan, ter so vsi somišljeniki vabljeni, da se 
ga udeleže polnoštevilno.

Borovnica. V nedeljo, dne 9. t. m. ob
4. uri popoldan je v gostilni gosp. Petriča 
v Borovnici javen železničarski shod 
s sledečim dnevnim redom: 1. Klerikalizem 
in železničarji. 2. Poročilo o konferenci usluž-
bencev južne železnice v Beljaku. 3. Usta-
novitev provizijskega sklada pri južni želez-
nici. 4. Predlogi in vprašanja. Na ta shod 
so vabljeni vsi železničarji, katere se poziva, 
naj z ozirom na važnost dnevnega reda pridno 
agitirajo in naj se ga udeleže vsi brez izjeme, 
pa naj pripeljejo tudi svoje žene seboj.

Trst. V ponedeljek, dne 3. t. m. je bil 
v Trstu v gornji dvorani «Delavskega doma» 
shod uslužbencev državne železnice. Name-
ravan je bil pravzaprav občni zbor št. and- 
rejske podružnice, ki se pa ni mogel vršiti, 
ker ni bil sklepčen. Ako tudi priznamo, da 
je pri velikem številu udov in z ozirom na 
težavne službene razmere, sklepčnost takih 
občnih zborov vedno težavna stvar, je treba 
vendar konštatirati, da je občni zbor za de-
lovanje v društvu zelo važen in za organiza-
cijo nikakor ni dosti, da so udje le vpisani. 
Glavno je delo in na občnem zboru ima 
vsakdo največ priložnosti, direktno uplivati 
na delovanje in njegovo smer, pa je zato po-
sledica organizacijske discipline, da mu žrtvu-
jejo udje tistih par ur. Točke, o katerih se 
mora sklepati in volitve je bilo torej treba 
odložiti, a upati je, da bode na prihodnjem 
občnem zboru zadostna udeležba. Ostalo je 
za shod samo predavanje ter sta govorila 
sodruga Weigl z Dunaja in Kristan iz Ljub-
ljane. Govornika sta pred vsem očrtala ne-
znosne razmere glede stanovanj ob novi 
progi, tudi v Trstu, kje so ne le cene ne-
znansko poskočile, temveč je marsikomu sploh 
nemogoče, dobiti količkaj primerno stano-
vanje. Na Jesenicah so morali železničarji iz 
Ljubljane dolgo časa prenočevati pod ko-
zolci. Z malenkostnimi reformami se ne da 
tukaj nič opraviti, temveč treba je temeljite 
remedure. V prvi vrsti se mora definitivnim 
uslužbencem povišati stanarino tako, da bodo 
z njo lahko plačevali stanovanje. V sedanjih 
razmerah se mora izenačiti, stanarino z Du-
najem, kajti ceneje ni mogoče dobiti stano-
vanj. Provizoričnim uslužbencem, ki nimajo 
stanarine, se mora pa dovoliti vsaj 40 od-
stotno draginjsko doklado. Na postajah, kjer 
pa sploh ni stanovanj, se mora poskrbeti za 
primerne stavbe. Centrala organizacije je že 
ukrenila potrebne korake in pri železniškem 
ministrstvu so priznali, da so sedanje razmere 
nevzdržljive. Toda praktičen uspeh je priča-
kovati le tedaj, ako store organizirani sodrugi 
svojo dolžnost. Videti še mora delo in čvrsta 
voljo cele organizacije, le tedaj se bode kaj 
doseglo. Govornika sta omenila tudi boj za 
pravice uslužbencev v predstojništvu zavaro-
valnice proti nezgodam ter sta priporočala, 
naj vsak organiziran železničar krepko deluje, 
da privabi tudi še indiferentne tovariše v or-
ganizacijo. Oba govora sta bila sprejeta z 
burnim odobravanjem.

Domače stvari.
Korespondenčni urad, ki je državni 

zavod, je povodom katoliškega shoda zopet 
pokazal, da se absolutno zopet ne zaveda 
dolžnosti oficielnega poročanja, ki bi pred 
vsem moralo biti objektivno. Ako skuša ko-
respondenčni urad protežirati vlado, je to, 
četudi ne opravičeno, vendar ponekod raz-
umljivo. Ali da izvršuje svoj poklic tako, 
kakor bi stal naravnost v službi klerikalne 
stranke, je vendar superlativ nedopustnega 
strankarstva, tembolj če so poročila v prid 
klerikalni stranki zlagana. Ze večkrat smo 



opažali, da so vse oficiozne vesti o klerikalnih 
priredbah na Kranjskem izredno evfemistične 
in da se protežira to stranko v omenjenih 
poročilih s posebnim namenom. O shodih, 
ki jih je priredila socialno - demokratična 
stranka, se je n. pr. telegrafiralo časopisom: 
«Die von den Christlichsozialen veranstaltete 
massenhaft besuchte Versammlumg, an welcher 
sich auch Sozialdemokraten beteiligten.» Po-
sebno vsiljivo pa je bilo poročanje o «katol. 
shodu» in o protestnih shodih zadnje ne-
delje. Že v «Laibacherici» so bile demon-
strativno predočene simpatije naše vlade do 
klerikalcev. Uradni list poroča o vsakem 
mjavku, ki ga je bilo slišati na katoliškem 
shodu; o velikanskem protestnem shodu v 
Ljubljani ne ve ničesar. Korespondenčni biro 
leiegrafira imena vsakega klerikalnega kor- 
porala, ki je bil na katoliškem shodu in po-
veličuje celo reč, kakor da je bila to gran-
diozna manifestacija celega slovenskega na-
roda, o protestnem shodu pa poroča, da se 
ga je udeležilo — 1400 oseb. In o ostalih 
protestnih shodih izvešča tako nejasno, da 
so uredništva očividno mistificirana, kajti v 
časopisih čitamo: Auch auf dem flachen 
Lande veranstalteten die Klerikalen mehrere 
Versammlungen. Ako gre grof Chorinsky na 
katoliški shod, zastopat vlado pri posveto-
vanjih o organizaciji klerikalne stranke, pri 
protestu proti italijanski državi in zahtevanju 
papeževe države, se zaraditega ne ešofiramo, 
temveč beležimo fakt le za ilustracijo. Ali 
proti strankarstvu korespondenčnega biroja 
in proti zistematičnemu pačenju dejstev pro-
testiramo z vso odločnostjo. Ge žele tudi pri-
zadeti vladni organi demonstracijo, jo lahko 
dožive; pa tako, da bode izključen vsaki dvom.

Občinske počitnice se približujejo koncu. 
Odlični svet prihaja polagoma zopet iz le-
tovišč in kopelji v mesto in tudi gospod 
župan Hribar, ki se je moral ravno pred 
protestnim shodom slučajno odpeljati v Sofijo, 
se povrne menda kmalu v belo Ljubljano. 
Takrat mine zadnji termin, ki ga je dalo de-
lavstvo občinskemu svetu za volilno reformo. 
Tedaj bode delavstvo zahtevalo jasen od-
govor. Vsakdo mora računati, da razmere v 
Ljubljani ne morejo ostati take, kakršne so. 
Več kakor deset let zahteva delavstvo, da 
se mu prizna pravico do sodelovanja v občini, 
v kateri mora s svojim delom pospeševati 
razvoj in napredek. Neštetokrat smo že sli-
šali, kako krasno se je Ljubljana obnovila 
izza potresa in kako lepo napreduje. Da pa 
je velik del teh uspehov pripisati delavstvu, 
tega se ne pove nikoli, kakor se tudi ne 
pove, da nima delavstvo od vsega napredka 
nobene koristi. Ge se pripoveduje, da riski- 
rajo posedujoči sloji svoje imetje za razvoj 
glavnega mesta, odgovorimo lahko, da riskira 
delavstvo mnogo več, namreč svoje zdravje, 
sveže kosti in pogostoma svoje življenje. Ali 
riziko posestnikov nosi obresti, riziko delav-
skega razreda pa nič. Ako vlagajo tisti, ki 
kaj imajo, svoj denar v nova podjetja, mi-
slijo vendar najprvo na sebe, ne pa na 
skupnost; delavec pa sploh nima misliti ni-
česar, kajti vesel mora biti, ako zasluži toliko, 
da se kakorkoli prebije skozi življenje. Ljub-
ljana je mesto takozvanih nižih slojev in tudi 
delavci tvorijo velik del prebivalstva. Ali na 
razmere v občini nimajo nobenega upliva. 
Malokje so plačilne razmere tako slabe, kakor 
v Ljubljani, draginja pa narašča od dne do 

■.dne; občina ki ima skrbeti za blagor vseh 
svojih udov, bi morala dosledno tudi uravnati 
konzumne razmere, da ne bode večina njenih 
udov od maloštevilnih posameznikov izko-
riščana do popolne obnemoglosti. Samo lo-
gično je, da se da najbolj prizadetim pri-
meren upliv, a ravno prizadeta večina je 
popolnoma izključena od občinske uprave. 
Ljubljana se razvija, a stanovalne okolščine 
so neverjetno žalostne; srednje velikih sta-
novanj ni dovolj, malih pa sploh ni, tako 
da tlači Ljubljana delavce bolj in bolj iz 
svojega obsega, ter jih sili, iskati stanovanja 
v sosednih občinah. Kakor je to veliko breme 
23 delavce, je tak zistem tudi iracionalen in 

škodljiv za občino. Kakor koli se obrača 
stvar, se pride do zaključka, da so te raz-
mere nevzdržljive in da se mora na vsak 
način odpreti doslej zapostavljenim pot do 
sodelovanja v občinski upravi. In kolikokrat 
so merodajni faktorji že obljubili to! že 
pred desetimi leti smo slišali obljubo, da se 
reformira občinski volilni red. Ali naj traja 
ta doba večnih in vedno neizpolnjenih obljub 
še deset let? Počitnice minevajo in izprego- 
voriti bode treba jasno besedo. A ker vidi 
delavstvo, kako težkopaden je občinski aparat 
in kako težko ga je spraviti v gibanje, bode 
morala biti beseda tudi odločna. V občini, 
ki deluje živahno, bi se lahko pristalo na 
kakšno etapo, ki bi bila»prvi korak na poti 
h končnemu cilju. Delavstvo bi se za prvi 
hip lahko zadovoljilo s kakšno reformo, ki 
bi mu kakor že bodi omogočilo vstop v 
mestno zbornico, recimo s kako količkaj mo-
derno četrto kurijo. Toda izkušnja nas je 
poučila, da se prihaja v Ljubljani prepočasi 
naprej. Ako bi dobili sedaj kurijo, bi lahko 
obtičali nekoliko desetletij na njej. Zato mora 
biti zahteva delavstva bolj radikalna. Volilna 
reforma mora obsegati splošno, tajno, enako 
in direktno volilno pravico. Za liberalce, ki 
vladajo sedaj neomejeno v občini, ne more 
biti ta zahteva nič unična, saj imajo v načrtu 
svojega novega programa splošno in enako 
volilno pravico za vse postavodajne in avto-
nomne zastope, torej tudi za ljubljanski 
mestni svet. Tudi proporcionalni zistem imajo 
v svojem načrtu in mi ga sprejmemo brez 
ugovora, ker odgovarja najbolje našim na-
čelom. Ali ta princip ne sme ostati samo na 
papirju. Liberalci naj dokažejo, da ne se-
stavljajo programe samo za parado, pa naj 
ga praktično izvrše najprvo tam, kjer imajo 
moč — torej v občinskem svetu. Delavci pa 
naj se pripravijo^ da pokažejo svojo voljo. 
Sešli se bodemo, povabili bodemo vse pri 
zadete; povedati hočemo, kaj zahtevamo, sli-
šati hočemo, kaj nam imajo odgovoriti. De-
lavci pa naj skrbe. da bodo morali mero-
dajni verjeti njih odločni volji.

Dopisi.
Trst. (Fiat justitia . . .) «Daši je bil 

namen shodu (ki se je vršil v Trstu, dne 26. av-
gusta proti III. katoliškemu kongresu v Ljub-
ljani) jasno in določno začrtan, je poročevalec 
prihajal z neosnovanimi rekriminacijami o zad-
njih občinskih volitvah v Trstu in s trditvami, 
k|i ne odgovarjajo resnici ter upo-
rabil to priliko za hude napade na ljudi 
iz naše stranke. S kako pravico? Tako si 
upa pisati tržaška «Edinost» v odgovor na 
vprašanje «Slovenskega Naroda», «ki je malce 
podkadil» ker ni priobčila poročila o ome-
njenem protestnem shodu in povedal, da pa 
vendar prinaša zelo obširna poročila o naj-
manjšem veteranskem izletu v okolico. Tako 
si upa pisati list, ki ni imel niti toliko poguma, 
da bi bil poslal svojega poročevalca na shod; 
drugače si ne moremo tolmačiti njenega igno-
riranja tega shoda, Čakala je edinost, da ji to 
pove kak njen nevestni pristaš, in ko je iz-
vedela, je bilo pač najumestneje in najložje 
«molčati», ako ni hotela poljubiti šibo, ki jo 
je udarila. Pač vas mora zelo boleti udarec, 
da vam je zaprl sapo, ki bi jo lahko upora-
bili v opravičenje na napade našega poroče-
valca. Mi to radi verujemo, saj resnica ni 
nikdar dobrodošla v vrstah nelojalnih vodi-
teljev narodne stranke v Trstu, in njeni udarci 
znajo biti včasi tudi smrtonosni. Sedaj pa prosi 
«Sl. N.» naj ji pove, če je bilo to postopanje 
našega poročevalca taktno in sploh združljivo 
z namenom shoda, kakor da bi bil naš poro-
čevalec odgovoren «Slovenskemu Narodu» za 
svoj nastop, ter vpraša tudi, s kakšno pravico 
se jih upamo napadati. Evo, odgovor ji po-
skrbimo mi. Fiat justitia! Ko bi bila «Edinost» 
lojalna in bi bila priobčila, če že ne cel govor, 
vsaj tiste «neopravičene» napade našega po-
ročevalca na osebe njih stranke in reagirala 
na tiste «neopravičene» napade, bi bili posku-
sili mi opravičiti te napade. Ker se je pa 

Edinost tako ustrašila resnice, ker ni hotela.. 
da bi tudi, recimo «Slovenski Narod» izvedel 
resnico o narodnjaškem, direktnem in indi-
rektnem pospeševanju v Trstu se porajajočega 
in potom njihovega dela med Slovenci se vedno 
bolj razširjajočega klerikalizma, moremo, in 
smo prisiljeni objaviti še enkrat tiste «neopra-
vičene», a vendar zelo neprijetne napade, ki 
imajo samo to pomanjkljivost, da strašno smrde 
po resnici. Fiat justitia! «Dr. Otokar ¡Ribat- 
je na komerzu, ki je bil prirejen ob priložnosti 
kongresa radikalnih dijakov v Trstu, izjavit 
da si ne moremo misliti, ne predstavljati slo-
venskega ljudstva brez krščanske vere, ter je 
na takrat prirejenem shodu odobraval7 besede 
nekega radikalnega dijaka (katerega ime smo 
slučajno pozabili), ki je trdil, da se imamo 
zahvaliti duhovščini, ako se istrski Slovani drže 
trdno svojega narod, terena, ter da smemo tudi v 
bodoče pustiti uzde narodnega gibanja po Istri 
v rokah narodnih duhovnikov.» Naš poroče-
valec jim je rekel, ali so združeni s klerika-
lizmom ali pa so slepci, ki ne vidijo, da je 
ravno vsled popovske propagande narod po 
Istri propadel, da vedno bolj propada, da se 
njegovi nazori vedno bolj udajajo klerikalizmu 
in da se v trenutku, ko se počutijo tisti na-
rodni duhovniki dovolj močne brez podpore 
naših narodnih voditeljev, ne bodo več bavili 
z narodom, temveč postanejo enaki kranjskim 
klerikalcem, in se pridruži res breznarodni kle-
rikalni armadi, katere namen je poročevalec 
tudi dobro označil.

V Trstu obstoječa stranka, ki si je dala 
analogno ime kranjski klerikalni S. L. S., seveda, 
v laškem jeziku, ker to več vleče nase. «Par- 
tito popolare triestino», je sestavljena večidel 
iz Slovencev in celo iz takih, ki delujejo tudi 
v tukajšni slovenski narodni stranki. Taktika 
klerikalizma. — Pri zadnjih občinskih volitvah 
so naši narodnjaki izjavili na shodu, da je 
prosto njihovim pristašem glasovati za tisto 
stranko, za katero hočejo izmed socialistične 
in «ljudske», recte klerikalne stranke, dočim 
je dokazano, da so uplivali na svoje 
pristaše, naj glasujejo za kandidate 
klerikalne stranke in so podtikali socia-
listom, da so kandidirali le, da bi preprečili 
izvolitev kandidatov od «Partita popolare». To 
je bil poročevalec prisiljen izven dnevnega reda 
izjaviti, ker ga je v to prisilil brezstrankarski' 
gospod Slavej Škerl, toda ne v svojem referatu, 
temveč še le po govoru omenjenega gospoda..

Dalje je poročevalec povedal, in je iz ra-
čunskega poročila «Tržaške posojilnice in hra-
nilnice za pretečeno leto razvidno, da je ome-
njeni narodni zavod, v katerem delujejo možje,, 
ki se tudi direktno pečajo s politiko, sklenil 
darovati popovski knjižnici, ki se je ustanovila 
v fari tuk. S. Antona novega 50 kron, katere 
knjižnice jé, kakor je razvidno iz nekega po-
ziva na slovensko ljudstvo v Trstu, in na kateri 
sta podpisana dva kaplana, namen preprečiti 
vedno več razširjajočo se «nemoralno» socia-
listično in svobodomiselno, proti klerikalizmu 
uplivajoče čtivo.

Poročevalec jim je očitat da so mogli 
omenjenih 50 kron raje postaviti kot ustanovni 
fond za tolikanj potrebno in zaželjeno ljudsko 
knjižnico. In vse take reči vam je očital poro-
čevalec s popolnoma narodnega stališča v tre- 
notku, ko je dokazoval, da so svojstva kleri-
kalizma taka, ki se udomačijo v vseh raz-
merah, in da uporabi klerikalizem vse svoje 
moči in vso svojo, rekel bi nedosegljivo tak-
tiko, da pride do nadvladja ter uklene eno 
nesrečno ljudstvo, nad katerim je dobil pre-
moč, v verige srednjeveškega mračnjaštva. 
* Seveda, se more kaj tacega zgoditi le med 
slepci, kakršni so naši tržaški voditelji, ki bi 
hoteli vkljub svoji slepoti in vkljub tisti nji-
hovi nerazumljivi polovičarski politiki, ki jo 
že desetletja gonijo v pogubo tukajšnjega slo-
venskega življa, veljati še vedno za nekako 
nadstranko. Za jo gospoda pri «Edinosti», 
še za mnoge druge reči imamo dokaze, in 
vidimo, da je delo tržaške narodne stranke 
podvrženo uplivu takozvanih «narodnih» 
hovnov, delo slepih in klerikalizmu po 
ali po sili udanih voditeljev.



To so bili razlogi, da je «Edinost» mol-
ela, udarec je bil nepričakovano hud, in z 
našega kot protiklerikalnega stališča zelo opra-
vičen.

Kaj nam m ari vsa tista frazarska pisava 
y «Edinosti» o sodelovanju z nami, o odobra-
vanju naših teženj, o priznanju, da pride soci- 
jalna demokracija gotovo v kratki bodočnosti 
na stališče, ko bo' označala in dajala smer 
politiki. Vse to vemo že sami. Na vso tako 
pisavo smo že predobro vajeni, da bi ji mogli 
pripisovati bogve kako veliko važnost in da 
bi po želji «Edinosti» slepili sami sebe. Potem 
bi se pa nam lahko reklo «Hic Abdero! Tako 
vsaj ne bo mogla nam očitati «Edinost», da 
ji ne delamo reklame med našimi sodrugi; pri-
hranimo drugim trud odgovarjanja, in obenem 
povemo svetu kakšni so v resnici.

Fiat justitia! Iris.

Socialni pregled.
Trbovlje. (Volitve v bratovsko skladnico.) 

Kakor znano, so klerikalci pod patronanco 
pazniškega društva «zmagali» pri zadnjih vo-
litvah delegatov za bratovsko skladnico. 
Kakšna je bila tista zmaga in s kakšnimi 
sredstvi je bila dosežena, smo povedali. Pa 
tudi rudniška oblast je povedala, da so ne-
sramno terorizirali, da so vsiljevali rudarjem 
listke, na katerih so bili že zapisani kandi- 
datje ravnateljstva, da so žugali delavcem, 
ki se niso hoteli ukloniti in da so se nad 
nekaterimi res maščevali, vsled česar je bila 
oblast prisiljena, razveljaviti volitve. Zategadelj 
je bila v nedeljo, dne 26. t. m. nova volitev. 
Pazniki so pač zopet pretili ljudem, da si 
bodo zapomnili tiste, ki ne volijo kakor oni 
komandirajo, to se pravi, da jih bodo pre-
ganjali. Ah to pot ni zaleglo žuganje. Izmed 
rudarjev je izginil dober del strahu in posle-
dica je zares sijajna zmaga v vseh re-
virjih. Izvoljenih je vseh 38 kandidatov 
organizacije. Sodrug Mozetič, ki je bil v 
volilni komisiji, je po končanem skrutiniju 
naznanil v velikem številu čakajočim rudarjem 
rezultat. Vest o zmagi je naredila na delav-
stvo nepopisen vtisk. Zadoneli so burni živio- 
klici in ljudstvo je izražalo svoje veselje na 
vse načine. Zavest, da nasprotniki z vsem 
terorizmom niso mogli potlačiti delavskega 
prepričanja, jih je navdala z zadovoljnostjo 
in ponosom; cele Trbovlje so imele ta dan 
drugo lice. To je sad dela in upati je, da 
postanejo Trbovlje res moderno delavske v 
pravem pomenu besede.

^nrlnnffi zahtevajte po vseh brivnicah, ka- 
vllul 11^ varnah ’n gostilnah „Rdeči

blaznanilo in priporočilo.
Restavracija „Pri

■ v Spodnji Šiški št. 22, ob glavni cesti,
Podpisani se priporočam slavnemu občinstvu, osobito pa p. n. gg. železničarjem

nanovo urejene

Gorka in mrzla

kakor spoštovanemu delavstvu sploh, v mnogobrojen poset moje povsem 
restavracije.

Točijo se različna pristna vina in Goško dvojno marčno pivo, 
jedila ob vsakem času. Postrežba točna. Gene nižke.

Z najodličnejšim .spoštovanjem

/talon Štirn,
2-1

restavrater.
P. n. društvom je na razpolago prostoren salon, primeren za zabave, veselice, 

shode i. dr., kakor tudi več stranskih sob za manjše sestanke, seje i. t. d.

jtaMilo in priporočilo.
Nekdaj „Hafnerjeva pivarna“ na Sv. Petra cesti št. 47 je zopet otvorjena. Ista je nanovo 

urejena in se bode vodila pod imenom

„Jlffeščanska pivarna“
in pod vodstvom podpisanega. Nastavljena so fina naravna vina iz Dolenjske, Štajerske, Istre itd. Toči se 
vedno sveže salonsko in marčno pivo* Dalje se dobi: čaj. kava, čokolada, malinovec, limonada in 
druge osvežilne pijače ob vsakem času. Izborna mrzla in gorka kuhinja, kosilo in večerja v abonement.

-----------------———- Če* ulico vse ceneje.  
Vabim tedaj svoje dosedanje, kakor tudi druge nove častite goste v «Meščansko pivarno», kjer 

bodo točno in kar najbolje postreženi.
6—1 Z najodličnejšim spoštovanjem

Alojzij Rasberger, restavrater.

v Spodnji Šiški pri Ljubljani
ob glavni cesti nasproti ljudski šoli.

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter mengiško dvojno 

marčno pivo.

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. — Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.

s teraso in krasnim razgledom na 
kamniške planine in na Šmarno 
goro. — i

Jranč Weinberger
gostilničar in izdelovalec sodavic in poKatic 
= v Zagorju =

se priporoča cenjenim gg. gostilničarjem in delavcem v obilno na- 
ročbo svojih izdelkov.

Za tujce novo opremljene sobe: postelja 1 
krono, sob« z dvema posteljema 2 
kroni. ......... . ,

Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka-
tere se cena primerno zniža.

Na razpolago so vsi domači listi.

Cene naVadne, postrežba točna!
Z odličnim spoštovanjem

Anton Maver, lastnik. J
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Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2’72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2’98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 37. V Ljubljani, dne 14. septembra 1906. Leto IX.

NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Volilna reforma.
Jutri se snide državnozborski odsek za 

volilno preosnovo in zopet se bodo upirale 
oči cele politične Avstrije na Dunaj, kjer se 
ima nadaljevati veliko delo, namenjeno, da 
postavi državo na nov temelj. Naravno je, 
da je radovednost velika, kajti nihče ne ve 
natančno, kako bodo gospodje delali po po-
čitnicah, kombinacij in prorokovanja pa je 
toliko, da se dela človeku tema pred očmi. 
Optimizem in pesimizem se neprenehoma iz-
menjujeta, usoda volilne reforme je danes 
obsjana od najjasnejšega solnca, jutri se zbi-
rajo nad njo črni oblaki.

Najbolj straši pa časopisju blazni «plu-
ralni zistem», katerega ne more nihče pa-
metno utemeljiti in tudi ne tako sestaviti, da 
hi bil količkaj v sorodstvu s pametjo. Ali 
nedvomno je v parlamentu nekoliko skupin, 
ki se bodo oprijele te slamke, ne ravno z 
upanjem, da se res upelje kakršnokoli plura- 
liteto, temveč s tajno nado, da se izpodtakne 
nad to zapreko volilna reforma sploh. Na-
črt samposebi diši po Studencu. Ko je 
prišla volilna reforma na dnevni red, je bilo 
gotovo, da je njeno najvažnejše načelo ena-
kost. Zaradi dosedanje neenakosti se je 
vnel boj in kdor se spomni, da so delavci 
tisti faktor, ki je prisilil državo, da se je 
sprijaznila z reformo, ne more niti trenotek 
misliti, da je pluralni zistem sploh mogoč. 
Dne 28. novembra je delavstvo pokazalo 
svojo pripravljenost za boj; njegova volja 
pač od tistega časa ni umrla in volilnega 
zakona, ki bi poteptal vse pravice delavskega

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
Očeta je pri teh besedah duhovnega 

gospoda sina skoraj oblila rdečica. Na tihem 
se je čudil, odkod je mogel vedeti sin, da 
ima dobiti s sicer ne več mlado, a tem bo-
gatejšo gostilničarjevo udovo iz Gorenje vasi 
novo mater. Zaradi svatbe se je mlinar ž 
njo že precej uravnal, ali zaroka naj bi se 
praznovala šele po novi maši, kajti bal se 
je, da bode duhovni gospod sin najbrže na-
sprotoval novi ženitvi. Zato mu je bilo tem 
ljubše, da je govoril sin tako z veseljem o 

ljudstva, ne bode, dokler se more delavstvo 
v tej državi sploh ganiti.

«Dobro poučeni» krogi zatrjujejo, da 
predlogi za pluralni zistem ne dobe večine v 
odseku. To verjamemo. Ali s tem ni rečeno, 
da je pot za volilno reformo že gladka. Še 
marsikatero zanjko ji bodo nastavili sovraž-
niki in če pripovedujejo «zanesljivi» viri, da 
ne bode druzega čitanja načrta v zbornici 
pred novembrom, je to zelo sumljivo. Vse 
delo, kar ga ima opraviti odsek, je lahko 
končano tekom enega tedna. Samo želja, da 
se razbije reformo, bi megla zavlačiti debate 
poldrugi mesec. Take želje gotovo žive; ali 
pokazalo se je pred počitnicami, da ima od-
sek dosti moči, da izpodbije obstrukcionistične 
poizkuse, ako le hoče. Zavlačenje v času, ko 
je vsaka ura dragocena, bi torej naložila vso 
odgovornost odseku samemu, pa je zato upati, 
da bodo resni, zastopniki reforme pospešili 
stvar z vso potrebno vnemo.

Ako izide načrt iz odseka, je glavni del 
naloge pač končan; prisegati se pa tudi tedaj 
ne more na nič. Doba počitnic je pokazala, 
da so mogoče še vsakovrstne intrige in «pre-
pričane» opozicije. Cas je kratek, tega se ne 
more utajiti. In razven poslanske mora pa- 
sirati reforma še gosposko zbornico. Strahov, 
ki se jih slika na steno, se ni treba bati, ali 
na vse dogodke v odseku in v zbornici se 
mora paziti z bistrimi očmi. Delavstvo je 
doslej storilo svojo dolžnost, ali njegova na-
loga še ni končana in pripravljeno mora biti 
na vsako eventualnost. Življenje sedanjega 
parlamenta se približuje koncu, nove volitve 
so v razmerno kratkem času neizogibne; za 
delavstvo pa mora obveljati geslo: Po seda-
njem volilnem redu se ne sme voliti na no-
ben način. Prej kakor slej je proletarijat pri-
pravljen porabiti vsa sredstva, da prepreči 
nečiste mahinacije sovražnikov reforme. Kdor 
misli, da je kratkost časa ugodna spletkarijam 

drugi materi. Že mu je hotel pripovedovati 
o nevesti, a sin je nadaljeval:

„Da, moja nova mati, mati, ki je ne 
more biti lepše, to je sveta cerkev, ki me 
je posvetila za duhovnika. Njen sem z dušo 
in s telesom; njej sem posvetil vso svojo 
ljubezen.“

Sedaj se je zazdelo mlinarju vendar bolj 
praktično, da se molči o svoji nevesti. In 
prav je storil. Kajti sinu ni prišlo niti na 
misel, da bi se mogel oče še enkrat oženiti: 
Delal je že svoje načrte za blagor cerkve; 
saj mora oče nekoč umreti in tedaj pode-
duje on umetni mlin. Škof ima itak že svojo 
pekarijo, mesarsko obrt, čevljarijo, krojač- 
nico i. t. d., seveda vse za blagor cerkve. 
Duhovnikom, nunam in dijakom je bilo treba 
jesti le škofovsko meso in kruh, pa nositi 

in zahrbtnim napadom, naj ne pozabi na 
eksistenco delavstva in naj se spomni, da se 
računov ne dela brez krčmarja. Kdor si noče 
izpodkopati političnega obstanka za vselej, 
naj .ne uganja neumnosti, kajti zanje ne bode 
odpuščanja.

Avstrija in Ogrska.
Avstrijski ministrski predsednik baron 

Beck je bil v Budimpešti, da spravi v tir 
razprave z ogrsko vlado zaradi nove avstro- 
ogrske pogodbe. Barona Becka je ravno-avstro- 
ogrsko vprašanje postavilo na njegovo sedanje 
mesto, ker je postopanje Wekerla prisililo 
njegovega predhodnika, princa Hohenloha, da 
je odstopil. In sedaj ima baron Beck izvršiti 
svojo nalogo. Predobro je znano, da je raz-
merje med Avstrijo in Ogrsko do dobrega 
zavoženo in dolgotrajni provizoriji, spremljani 
z neprestanimi in vsak čas novimi krizami, 
so le še bolj zapletli vprašanje, ki že od vsega 
začetka ni bilo kdove kako enostavno.

Z ozirom na kompliciranost zadev, ki jih 
gotovo ni lahko razvozlati, sta vladi sklenili, 
nastaviti dve posebni komisiji, kateri doleti 
nekaka registrativna, vrejevalna in priprav-
ljalna naloga. Kaj spravi njiju delo na dan, 
kaj storita potem vladi in kaj porečeta končno 
parlamenta, o tem se lahko mnogo razmišlja 
in ugiba, nemogoče pa je prorokovati, kakšna 
bode končno nova pogodba in kakšno obliko 
dobe ostanki gospodarske skupnosti.

Ali če bi bilo prenagljeno, izrekati kaj 
apodiktičnega o pozitivnem delu, je negativna 
stran vprašanja prosta vsakega dvoma. Dua-
lizem, ki je bil doslej podlaga skupnosti mo-
narhije, je mrtev in njemu ni več vstajenja. 
Odkar je bil na umeten način spravljen v 
življenje, je hiral; dokazal ni nič druzega, 
kakor svojo popolno nezmožnost in nespo- 

samo klerikalno obleko in obutalo. Sveti 
cerkveni denar pa ni prihajal v roke libe-
ralnim trgovcem in rokodelcem.

Kakšno korist bi imela cerkev šele tedaj, 
ako bi daroval on, zvesti sin, škofu velik 
mlin! Tedaj bi se dodajalo samo klerikalno 
moko, njega pa bi se nagradilo z mastno 
prebendo, donašajočo še več nego darovani 
mlin.

Sedaj pa sta romala oba složno dalje 
od hiše do hiše. Drug ni slutil načrtov dru-
zega, ko sta korakala dalje, da delita novo- 
mašne blagoslove in vabila.

Zopet se je zazdelo mlinarju, da mu je 
sin popoln svetnik, kajti nikomur ni po-
gledal v obraz, ko mu je dal blagoslov, 
temvoč oči je obračal le k nebu, sicer pa 
jih je pobešal. Bil je vse svetejši od žup- 



sobnost, in končno mora izginiti, kakor vsaka 
ovira naravnemu razvoju.

In dobro je, da izgine. Dualizem je za-
drževal vse narode, prebivajoče tostran in 
onstran Litve; ležal je kakor mora na narodih 
«druzega razreda«, visel pa je kakor jetniška 
veriga tudi ob nogah obeh gospodujočih na-
rodov, nemškega in madjarskega. Pri svojem 
porodu že je imel v sebi kal uničujoče bo-
lezni ; Boja, ljubosumja, nezdrave konkurence 
obeh pol monarhije, pa nezadovoljnost obeh 
delov s faktičnim položajem. Kadar bode de-
finitivno pokopan, ne bodo žalovali po njem 
niti njegovi nekdanji prijatelji in oboževalci, 
kajti tudi te je prelevil v svoje sovražnike 
in preklinjalce.

Razmeroma kratko je življenje dualistič- 
nega zistema, a v nedolgi svoji dobi je tako 
razpihal vse strasti, da želi danes vsakdo 
njegov pogin. Najglasneje govore v tem vpra-
šanju strasti. Ali strast je slab učitelj in slab 
vodja in tako je danes težko, skoraj nemogoče 
pričakovati, da bode rešitev zdrava in modra 
kajti trezni razum je preveč potisnjen v kot,

Glasno se razlega klic po obeh straneh 
Litve: «Narazen!» Ogrska zase! — kličejo 
Madjari. Proč od Ogrske! kriče Avstrijanci. 
Vmes tuintam kak nasproten glas, ki se ga 
pa komaj sliši: «Velika Avstrija! Popolna 
združitev obeh pol!» A skoraj pomilovalno 
se ozirajo večine po reakcionarnih utopistih 
iz predmarčnih časov. Razven maloštevilnih 
«patriotov», s hofratskimi cilindri noče nihče 
slišati ničesar o «Veliki Avstriji». Firma je 
diskreditirana, pa naj se jo drapira kolikor 
se hoče z modernimi priveski, vendar sluti 
vsakdo, da se skriva pod njimi reakcija.

In vendar je v stvari nekaj, kar je vpo- 
števanja vredno, celo nekaj, kar bi zaslužilo, 
da se v njem vidi cilj in da se mu posveti 
delo. Stremljenje za razdružitvijo je z ozirom 
na razmere razumljivo; stremljenje po zdru-
žitvi bi bilo vendar veliko pametnejše.

Načrtov za bodočo ureditev monarhije je 
toliko, da jih je že težko pregledati. Razven 
tistih, ki jim je vir v imperialističnih težnjah 
in za katerimi stoji večinoma kamarila, pa 
narekujejo vse nacionalne aspiracije. Ni se 
čuditi, da se odeva vsako narodnjaško strem-
ljenje v plašč svobode; vsaki cilj potrebuje 
neko priporočilo in svoboda je lepa beseda, 
pa se jo lahko rabi, kadar in kjer se hoče. 
Ali ravno narodni interesi pokazujejo, da je 
državno formiranje v mejah monarhije z ures-
ničenjem raznih «državnih» prav, s trializmom 
i. t. d. ravno tako neprimerno, kakor je bilo 
z dualizmom. Prvo mesto v kombinacijah za 
bodočnost zavzemajo brezdvomno Madjari. 
Ločiti se hočejo od Avstrije gospodarsko in 
politično tako, da ostane skupna le še vla-
darjeva oseba. Personalna unija je neprita- 

nika, ki je govoreč gledal vsem ljudem v 
obraz, celo lepim dekletom.

Samo enemu človeku je pogledal Av-
guštin v lice, ko je prvikrat obiskal v žup-
nišču. To je bila Anka, ki mu je odprla 
hišne duri ter ga je vesela pozdravila: 
„Hvaljen Bog, duhovni gospod!“ Pogledal 
pa jo je tako strogo, kakor da je hotel reči 
z očmi: „Ali ne poklekneš takoj, da me 
prosiš za novomašni blagoslov?“ In ko je 
potem v jedilni sobi postavila steklenico z 
vinom na mizo, je sledil drugi pogled, ki 
je izražal ustrašeno presenečenje, da se trpi 
takega posla v župnišču. Saj je lepota le 
vaba, s katero lovi hudič ljudi, kakor je žal 
sam izkusil, ko je bil dijak. Ako bi on bil 
gospod Bog, bi ustvaril same grde ženščine. 
Ali pri škofu že poskrbi, da pride taka oseba 
iz župnišča. To je dolžan svoji vesti, da 
reši ubogo dušo župnikovo.

Novo posvečeni duhovnik je torej na-
stopil svoj poklic z vso unemo. Ako je našel 
pri svojem vabljenju in zbiranju v kaki hiši

dosti ljudi zbranih, je takoj spustil kratek 
duhovni govor, seveda povsod enakega. Ali 
ljudje so gledali, kajti kaj takega niso slišali 
še nikoli. „Izmed deset tisoč ljudi, ki so 
umrli, je prišel k večjemu eden v nebesa, 
vseh drugih devettisočdevetstodevetindevet- 
deset jih je prokletih.“ To so bile nje-
gove najljubše besede. Bil je pa tako 
skromen, pa se ni bahal, da je ta nauk sad 
njegovih študij, temveč je pripovedoval, da 
je to izrek nekega papeža, in ker je to dejal 
nezmotljiv človek, je moralo biti resnično.

„To bode enkrat dober pridigar za po-
koro,“ so dejale stare kmetice, kadar je bila 
dvojica že iz hiše. Možje pa so vendar rajši 
verjeli gospodu župniku, ki je nasprotno 
propovedoval, da se ne izgubi človek, ki 
vedno pridno dela, ki izpolnjuje svojo dolž-
nost in ki zaupa Bogu.

A tudi lastni oče ni verjel strogemu 
sinovemu nauku, temveč je mislil, da je to 
prav praktično sredstvo za dosego boljšega

jeni cilj «lojalnih» Madjarov; radikalnim se 
sanja še več. Seveda se razlega ravno v njih 
vrstah najglasneje klic o narodnosti in o svo-
bodi. Trdno podlago hočejo imeti za madjarski 
narod in osvoboditi se hočejo Avstrije. Na 
prvi pogled se vidi, da je tukaj že zlorabljeno 
ime svobode; za njo se skriva samo madjarski 
imperalizem. Naj se vzame Ogrsko v ožjem 
pomenu, ali v širšem s Hrvatsko in Slavo-
nijo, ali v najširšem z Bosno in Hercegovino, 
ter z Dalmacijo, nikakor ni mogoče konstru-
irati madjarske države, ki bi predstavljala 
svobodo v narodnem oziru. Sebe hočejo re-
šiti avstrijske, recte nemške nadvlade; to je 
pretveza. Utrditi hočejo svojo nadvlado nad 
Slovaki in Srbi, Romuni in Nemci, nad 
«Bunjevci» in če mogoče sploh nad Hrvati; 
to je tajna resnica, katere tudi sedanja po-
litika sporazuma s Hrvati ne odstrani. Kajti 
tudi če bi bila ta politika odkritosrčna, kakor 
gotovo ni, bi se morda Hrvatom in Srbom 
izpod Drave odprla pot do neke svobode; 
na ožjem ogrskem pa bi bila madjarska he-
gemonija neomejena in kaj je pričakovati od 
nje, dokazuje dolgotrajna praksa ravno tako, 
kakor dogodki od nastopa nove vlade.

Toda če bi se tudi nekega jutra zbudili 
vsi Madjari kot pristni realisti in pristaši naj-
popolnejše pravičnosti, ne bi to izpremenilo 
dejstva, da je rešitev v smislu omenjene dr-
žavne formacije neprimerno — na Ogrskem 
ravno tako kakor v Avstriji.

V celi monarhiji ga ni naroda, ki bi živel 
nepomešan in ves na enem, zaključenem teri-
toriju, iz katerega bi se moglo napraviti pravo 
narodno državo. Noben narod nima svojih 
udov zbranih na popolnoma nerazkosanem 
ozemlju tako, da ne bi segali vmes tudi deli 
drugih narodov. S tem se obsoja tudi meglena 
ideja «Zedinjenih držav», ki je pod raznimi 
imeni večkrat zahtevala, naj bi se jo resno 
upoštevalo.

Pogled na zemljevid pa pokazuje ne le 
nemogočnost take rešitve v vsaki obeh.se-
danjih državnih pol zase, temveč je evidentno 
tudi to, da segajo narodnosti na obe strani 
čez mejo, tako da imajo z večjim delom v 
Avstriji živeči narodi oddelke na Ogrskem 
in nasprotno. Dovolj je že pogled na Slovake, 
ki so pravzaprav itak le veja češkega naroda; 
a če se jih tudi smatra za samostalen narod, 
se vidi, da živi njih večina na severnem Ogr-
skem, segajo pa čez mejo daleč na Moravsko. 
Tudi ostanki Slovencev žive še na Ogrskem. 
Narodnim interesom torej ne odgovarja meja 
med Avstrijo in med Ogrsko. Zlasti velja to 
tudi za Jugoslovane. Veliki oddelki Hrvatov 
žive v Avstriji in če bi se tudi Dalmacija 
združila s Hrvatsko in Slavonijo, ostanejo še 
istrski Hrvatje izven meje, združeno hrvatsko 
ozemlje pa tudi ne bi bilo narodno čisto, 

kajti dalmatinskih Italijanov se ne bi moglr, 
pometati v morje.

Kdor trezno presodi te razmere, se mera 
prepričati, da šepajo vsa «državniška» reše-
vanja, ako se jemlje ozir na narodno načelo 
in da’ je za združitev več argumentov, kakor 
za ločitev.

Seveda se nam pokaže takoj drugi mo-
ment, ki je včasi močnih in včasi celo pre-
tirano razvitih narodnjaških čutov tolikega 
pomena, da se ga no sme in ne more pre-
zreti. Do te točke bi razmotrivanje brez pred-
sodkov dalo prav tistim, ki so zaljubljeni v 
«Veliko Avstrijo», v njej bila združitev. Ali 
v njej bi bila tudi narodnost obrezana. V 
naših časih se ne odreče niti najmanjši narod 
svojega lastnega življenja in nobeden se ne 
bode hotel potopiti v valovih države, ki ni 
njegova. Ata država ne more biti narodna 
—- kajti tako, kakor hočejo n. pr. Madjari 
imeti svojo «narodno» državo, se ne more 
govoriti o narodnem značaju — narodi si pa 
ne morejo vstvarjati svojih držav, ne da 
bi tangirali pravice drugih. Torej na tej pod-
lagi je absolutno nemogoča rešitev.

Tz tega pa sledi logično le to, daje treba 
zapustiti nepripravno podlago in poiskati, ali 
vstvariti novo, na kateri je mogoča rešitev. 
Države in narodnosti ni mogoče združiti; 
edino naravna posledica je torej ta, da ju je 
treba ločiti. Narodnost mora postati neod-
visna od države, ta pa mora dobiti delokrog, 
ki ne sega v narodnost. Država ima dosti 
velik poklic, ako je gospodarska celota; ni-
kakor pa ni treba, da bi nadvladovala vse 
panoge življenja. Ako se določi državi tak 
delokrog, tedaj je rešitev mogoča; seveda je 
to naravnost revolucionaren čin in njegov 
značaj je — socialističen.

Dežele na obeh straneh Litve imajo ne-
dvomno mnogo skupnih gospodarskih inter-
esov. To dejstvo je sicer vsled abnormalnih 
razmer, ki jih poraja kapitalistična država, 
zatemnjeno, ali vendar je dejstvo. Združitev 
tega ozemlja v svrho skupnega gospodarstva 
je koristna, kakor je sploh vsako večje go-
spodarstvo bolj racionelno od malega. Alina 
to bi se morala omejiti skupnost. Brez ozira 
na kakršenkoli teritorij pa bi moral biti vsak 
narod v svojih lastnih zadevah popolnoma 
samostalen, neodvisen, svoboden. Le v tem 
slučaju je mogoča avtonomija narodov in le 
na taki podlagi bi imela sedanja Avstro- 
Ogrska in njeni narodi jasno bodočnost. Se-
veda kapitalistično državno naziranje vali še 
cele gore na to pot.

novomašnega darila. Ko pa je slišal to že 
stotič, je rekel Avguštinu:

„Pojdi, pojdi, tega še sam ne verjameš, 
kar natvezuješ ljudem o tistih desettisoč*

Z velikimi ustrašenimi očmi je pogledal 
sin očeta.

„Ako ne bi bili moj oče, bi Vas tako; 
zatožil zaradi razžaljenja časti; večje sramote 
mi ne bi mogel prizadeti nihče, kakor d* 
dvomi o moji sveti veri.“

„Nehaj vendar; to pač tudi razumem, 
da naš Bog ni ustvaril ljudi le zato, da bi 
jih pometal kar na kupe v pekel. Ako se 
veruje v Boga —“

„To je zopet tisto. Saj je ravno ta 
vzrok, da se pogube skoraj vsi ljudje, ker 
verujejo samo v Boga, prezirajo pa zdra-
vilišče, katero je vtemeljil, katoliško cerkev/

„Ta pa ni tako huda; saj hodijo ljudje 
še pridno v cerkev,“ je zavrnil oče.

„Tudi Vi, ubogi oče, še ne veste, kaj 
je cerkev. Vi mislite, da je cerkev mrtva 
stavba iz opeke in kamna. Ne, cerkev srno
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Politični odsevi.
Med slavnostne dni na Hrvatskem je 

iahreščala zoprna disonanca, ki je spravila 
vso novejšo politiko onkraj Sotle in Litve v 
nevaren tir. V Zagrebu je ta mesec gospo-
darska razstava in kakor je navada pri takih 
prilikah, je združena z raznovrstnimi slav-
nostnimi priredbami. Nova politična struja 
je zbudila na vseh straneh velike upe; na-
ravno je, da so hoteli vsi prireditelji izrabiti 
izpremtnjeni položaj in čeravno je razstava 
strogo gospodarskega značaja, je bilo priča-
kovati z vso gotovostjo, da se bodo vršile v 
njenem ozračju velike politične demonstracije 
ter da bode tekom meseca v Zagrebu zelo 
hrupno. Trezni opazovalci pač gledajo, da se 
varujejo sugestije takih burnih prizorov, kajti 
kadar se napolni atmosfera s slavnostnim 
navdušenjem, je težko ločiti, kaj je pristno in 
kaj ni. Kadar se začne peti in klicati, izkuša 
vsakdo priti do besede in marsikdo žanje v 
takih časih pritrjevanje in ploskanje, krmur 
bi sicer žvižgali. Tako se zgodi vsled hipnoze 
mas. da navidezno triumfirajo ideje, ki ni-
majo v resnici drugih pristašev, kakor tiste, 
ki jih pridigajo. V teh dneh slavi slavlje 
starčevičanstvo ravno tako, kakor obzoraštvo, 
slovanska vzajemnost ravno tako, kakor za-
krknjeno samohrvatstvo, naprednjaštvo ravno 
tako, kakor najozkosrčnejši konservatizem. V 
teh dneh je mogoče, daje banica Pejačevička 
velika hrvatska rodoljubkinja ; v opojnosti teh 
slavnosti se lahko po milosti madjaronov iz-
voljeni župan Aroruš zopet prelevi v navdu-
šenega patriota. In še marsikaj druzega. De-
jansko računati ne sme trezen političar s 
takimi pojavi. Tudi zadnjo hrvatsko razstavo 
je otvoril hrvatski ban; tudi Kačičev spome-
nik je odkril s patriotično govoranco. In ven-
dar je bilo tistemu banu ime Khuen-Heder- 
vary. Tudi takrat je bil zagrebški župan dvojni 
doktor Amruš; tudi takrat je entuziastično 
pozdravljal slovanske goste. In pri zadnjih 
volitvah je vendar Aroruš kandidiral proti 
opoziciji in po razpustu zagrebškega občin-

skega sveta je bil Amruš vladni komisar; in 
sedaj je smel zopet Amruš pozdravljati slo-
venske, češke, poljske Sokole, srbske in bol-
garske goste «iz dna duše» kakor najbolj 
narodni korenjak. Gotovo so se tudi naši 
Slovenci, ki so bili v tistih dneh v Zagrebu, 
mogočno navduševali, in sprejem, in slavnost 
in demonstracije so jih gotovo opojile. Saj 
se Slovenec tako rad navdušuje! Ali če bi 
hoteli izpoznati resnične razmere na Hrvat-
skem, bi morali iti tja, kadar je mirno, ka-
dar Zagrebčani sami niso navdušeni, temveč 
skrbe predvsem za svoje kupčije — na katere 
sicer tudi ob času razstave ne pozabijo — 

mi, duhovniki, škofje in papež. Nam je iz-
ročil Bog nebeške ključe v posvečene roke 
in brez nas ne pride nihče v nebesa. Mi 
smo božji namestniki na zemlji in, kar se 
stori nam duhovnikom dobrega ali zlega, 
kar se nam daruje in kar se nam vzame, 
to se stori Bogu samemu. Kdor Vas zani-
čuje, zaničuje mene, je dejal sam Bog. 
Sedaj pa pojdite kar z menoj v mesto. — 
Kdo me pozdravlja tam? — Oj, svet je na 
slabem. Ljudje zaupajo Bogu, a ne zmenijo 
se več za njegove namestnike.“

„A tukaj te pozdravljajo vsi ljudje.“
„Kaj mislite, da se s tem že zasluži 

nebesa? Cerkev je siromašna. Veliko bedo 
trpi in vendar je postavljena nad vse cesarje 
in kralje. Njen je ves svet. Kdor pa gleda, 
da cerkev trpi, ne more priti nikakor v ne-
besa. Ali niste opazili, da je ljudem veči-
noma žal že za tistih par forintov, ki jih 
darujejo meni, posvečenemu služabniku 
cerkve? Kdor ne daje cerkvi s polnim srcem, 
ni vreden njene milosti. Še celo tako brez-
božne ljudi se najde, da gledajo zavidno na

in opazovati bi morali tako, kakor da jih to 
niti ne zanima, kar vidijo. Morda bi prinesli 
tedaj manj navdušenja seboj, ali gotovo več 
znanja.

Zameriti seveda ni Hrvatom, da so po-
rabili priložnost tako, kakor se jo porabi po-
vsod. In gotovo je bilo v Zagrebu prav lepo, 
zlasti v dneh vsesokolskega zleta. Dalmatinski 
sokolaši so imeli sicer na potu v Zagreb ne-
prijetno epizodo v Zadru, kjer so jih italijan-
ski avtonomaši napadli, toda to je veljalo za 
bolj malenkostno. Hujše pa je vsekakor to, 
kar se je zgodilo na Reki, ko so se Dalma-
tinci vračali, pa so jih spremljali lirvatski, 
češki in drugi Sokoli, hoteči obiskati Dalma-
cijo in Črno goro. Na Reki je prišlo do kr-
vavih bojev med omenjenimi sokolaši in med 
Italijani, iz čegar so se izcimile hrupne de-
monstracije, pretepi, napadi na trgovine, hr-
vatsko čitalnico, uredništvo «Novega Lista» 
i. t. d. Poročila o izgredih so seveda drugo 
drugemu diametralno nasprotujoča. V tem 
ko trdijo hrvatski in večinoma sploh slovan-
ski listi unisono, da so Italijani v kavarni 
«Evropa» napadli sokolaše, pripovedujejo ita-
lijanski in nemški časniki ravno nasprotno. 
Če se objektivno preiskuje vesti, je pač zelo 
verjetno, da je prišel prvi dejanski napad iz 
omenjene kavarne; ali so storili sokolaši prav, 
da so marširali v povorki po korzu «Deak», 
je seveda drugo, čeprav manj važno vpra-
šanje. Ne prihaja nam na misel, da bi izre-
kali sodbo nad temi rabukami. Narodnjaški 
šovinizem je pač na vseh straneh tako bujen, 
da so v količkaj narodno mešanih krajih taki 
spopadi kar na dnevnem redu. Brez krivice 
pa ni nobena narodnost, naj je že v kon-
kretnem slučaju začel ta ali oni; kajti po-
vsod se zistematično goji šovinizem. Reške 
rabuke pa sameposebi sploh ne bi bile tako 

'’važne, kakor se jih dela v prvih urah raz-
burjenosti; saj to ni bil prvi spopad na reš- 
kih tleb. Važne so šele z ozirom na splošni 
politični položaj na Hrvatskem in na Ogr-
skem.

Na Reki so vodje sedanje hrvatske ko-
alicije sklenili znano «reško resolucijo», ki je 
podlaga novi vladni smeri v Zagrebu. Tista 
resolucija je odprla pot sprijaznjenju Hrvatov 
z Madjari. Ravno to novo politično pot so 
spravili reški dogodki v nevarnost. Državno- 
pravni položaj Reke je zelo čuden. Italijansko 
prebivalstvo, ki ima večino v mestu, pripada 
največ takozvani avtonomaški stranki, ki zah-
teva za Reko popolno avtonomijo. To je še 
ostanek znanega «iredentizma», ki bi bil rad 
tudi Reko združil z italijanskim kraljestvom, 
kar bi bilo otežčano; čim se jo spravi popol-
noma v kakšno drugo deželo. Nekoč je pri-
padala Reka Avstriji, pozneje (in tudi že prej) 

malenkost, ki jo ima cerkev, ter ji prešte-
vajo beraške krajcarje.

Pa kaj še, kadar so .volitve? Kje je 
tedaj pokorščina do neveste svetega duha, 
kadar zapove sveta cerkev, koga naj ljudje 
volijo? Koliko ljudi čita vendar časopise in 
knjige, ki smo jih prepovedali in koliko se 
jih tako pogubi za večnost?

Ali ni žalostno znamenje za pomanj-
kanje ljubezni do cerkve, ako mora škof 
beračiti leta in leta, preden dobi nekoliko 
milijonov za stavbo cerkva, seminarjev in 
samostanov? Da, cerkev preganjajo ravno 
tako, kakor v prvih treh stoletjih. Zato dela 
hudič najboljšo kupčijo na tem svetu.“

Mladi duhovnik se je kar zagrizel v 
sveto jezo in oče mu je moral le pritrjevati; 
on je bil vendar edini pravični izmed de-
setih tisoč. On je volil vselej cerkvenega 
kandidata, čital je samo klerikalne časopise, 
bil je član najmanj desetih katoliških društev, 
zahajal je samo h klerikalnim krčmarjem, 
pred nekim liberalnim davkarjem je celo 
pljunil nekoč. Za hišo tiskovnega društva je

pa Hrvatski in Hrvatje so jo vedno zahtevali 
zase. Z druge strani pa so zahrepeneli Ma-
djari po njej, ki žele imeti kos morja. Po 
hrvatskoogrski nagodbi velja na Reki «com- 
dominium», to se pravi ogrska in hrvatska 
vlada imate vladati tam druga poleg druge. 
Tako je na papirju, v resnici se pa to ni 
vršilo, temveč Madjari so vladali sami, imeli 
so in imajo tam svojega guvernerja, svoje 
urade i. t. d. Hrvatska vlada se za svoje 
pravice na Reki ni zmenila; nikoli ni zahte-
vala, da bi poslala Reka svoja dva poslanca 
v hrvatski sabor, hrvatsko gimnazijo je umak-
nila z Reke na Sušak, zastopal je ni nihče 
na Reki. Nasprotstva so bila vsled tega pre-
cej komplicirana. Avtonomaši so bili nasprotni 
Hrvatom, sovražili so pa tudi Madjare. Hr-
vatje niso trpeli Madjarov, bili so pa tudi 
vedno v boju z Italijani. Madjari pa so ho-
teli vladati; Hrvate bi bili radi spravili po-
polnoma s poti, z Italijani so včasi paktirali, 
včasi pa so imeli tudi ž njimi boje. — Po 
reški resoluciji je vzcvetelo nekoliko hrvatsko- 
madjarsko prijateljstvo. Reško državnopravno 
vprašanje je pri tem nekako obviselo v zraku; 
o njem se ni govorilo. A sedaj so prišle 
zadnje rabuke. Italijansko in nemško časopisje 
je takoj začelo pripovedovati, da so se spo-
padli sokolaši dudi z reškimi Madjari. Hrvat-
ski koalicijski listovi pa zanikujejo to narav-
nost strastno in celo trdijo, da so prirejali 
sokolaši Madjarom prijateljske demonstracije, 
dočim so Italijani napadali ne le Hrvate, 
temveč tudi Madjare. Vidi se torej, da je go-
tov pravi kaos. In v zadregi so pravzaprav 
vsi. Ali da je za resolucionaško politiko stvar 
skrajno sitna, tega se ne da zatajiti. Povdar- 
janje prijateljstva z Madjari dela že vtisk 
prošnje in ne more nikakor ugodno delovati. 
Pri tem pa sili na površje doslej zazibano 
vprašanje: «Kaj bode z Reko sploh?» Z na-
cionalističnega stališča je popolnoma umevno, 
da postane v takih razmerah akutno, kar bi 
sicer še dolgo lahko spalo. In ogrska vlada 
že razglaša, da je reška resolucija enostranski 
koncept hrvatskih političarjev, ki ne veže 
madjarskih. Za Hrvate, ki so desetletja po-
slušali pesem, da je Reka hrvatska, je to 
gotovo do skrajnosti neprijetno. Madjarska 
vlada pa bi utegnila najti pretvezo, da izpre- 
meni smer svoje politike napram Hrvatski in 
čez noč se utegne situacija poostriti. Reška 
resolucija bi bila potem kratkotrajna epizoda; 
ljudstvo, ki se rado navdušuje, tudi rado 
strastno zametuje.

Reški dogodki so izpodbodli tudi našega 
«Slovenca!», ki že konštatira konec reške re-
solucije. Nikoli se nismo posebno razgrevali 
zaradi tistih punktacij, pa nas tudi ne boli 
glava, če jim daje «Slovenec» že mrtvaški 

daroval celo desettisoč forintov, ker je dobil 
dobavo lesa za kakih tisoč forintov; liberalen 
črevelj ali liberalna suknja ni smela priti 
na njegovo telo. Kako bi rad ustanovil v 
Gospojni katoliško politično čitalnico! Da, 
celo načelnik bi mu postal. A župnik noče 
slišati ničesar o takem namenu. Ta so-
vražnik cerkve ne pusti skaliti miru v žup-
niji. Ali da reši svojo dušo, mora ustano-
viti čitalnico tudi proti župnikovi volji. In 
res; ali se ni upiral novi šoli z vsemi šti-
rimi? Podlegel je pač župniku, ali cerkev 
bode znala oceniti njegove zasluge v tem 
boju zoper cerkvi sovražnemu napredku, 
kadar se bode štelo izmed desetih tisoč.

Spričo tolikih zaslug za preganjano 
cerkev mora izginiti nož, mrtva mlinarica, 
ogoljufana liberalna zavarovalnica, žito, ki 
ga je iztisnil kmetom in podobne malenkosti.

Dobre volje sta štela zvečer oče in sin, 
oba trudna na smrt, novomašna darila. Oba 
sta bila zadovoljna.

Prvi teden meseca avgusta je bila slav-
nost nove maše v župni cerkvi v Gospojni.



blagoslov. Ali klerikalno glasilo se postavlja 
na noge, pa pravi tudi, da Kranjci ne bodo 
mirno gledali, kaj bode z Reko, ker — je 
Reka nekoč pripadala Kranjski. O nekdanjih 
pokrajinskih formacijah se seveda ne bomo 
prepirali; saj je tudi Koroško (Korotan, Ca- 
rantania) obsegalo nekoč vse drug teritorij 
nego danes; morda hoče «Slovenec» vsled 
tega tudi odločevati o Lienzu in o drugih 
mestih nekdaj slovenskega ozemlja. Danes 
je naravnost smešno, govoriti o «kranjski» 
Reki. «Slovenec» pa tudi noče mirno gledati, 
da je še nekoliko ljudi, ki žele tudi na Reki 
spraviti šovinistični narodnjaški boj iz sveta, 
P» se ogrevajo za hrvatsko-italijansko zbli- 
žanje. Poslanec S u p i 1 o , ki ga je smatrati 
za očeta «reške resolucije», je objavil v svo-
jem «Novem Listu» italijansko pisan članek, 
v katerem povdarja, da tudi zadnje rabuke 
niso omajali njegovega stališča. Naš klerikalni 
dobrijan je hitro zatrdil, da je Supilo napisal 
«sladek» članek, v katerem se «laska» Itali-
janom in pada pred njimi na kolena. Prvič 
je to laž, kajti Supilo pravi popolnoma jasno, 
da je sporazumljenje mogoče samo na pod-
lagi enakih pravic in medsebojnega spošto-
vanja, in članek je res sestavljen možato. 
Drugič pa je zanimivo za naše katoličane, 
da takoj zapiskajo, če le od daleč zaslutijo, 
da bi se utegnilo narodnjaško divjaštvo, če 
že ne popolnoma odpraviti, vsaj precej ome-
jiti. Za «krščansko ljubezen» je to vsekakor 
zelo značilno. Supilova politika nam gotovo 
ni vzor; ali da ima toliko poguma, pa zago-
varja sporazumljenje mesto mesarjenja, je pač 
vsega priznanja vredno in ravno Slovencem 
bi bilo priporočati take cilje. Tudi nam bi 
bil modus vivendi marsikje potreben in ko-
mur je na srcu bodočnost naroda, bi moral 
porabiti vse moči, da bi pomagal omejiti na-
cionalne boje, iz katerih so Slovenci odnesli 
več ran, nego pridobitev. Pri «Slovencu» in 
pri «Edinosti» taki vzgledi seveda ne najdejo 
milosti. Še nam je pred očmi lopar, s kate-
rim je planilo tržaško glasilo po drju. Tre-
si é u , ko se je drznil predlagati nekaj 
podobnega. Vendar pa je resnica, da živi 
slovensko ljudstvo v mnogih krajih tako po-
mešano z italijanskim, da zahtevajo živi in-
teresi na vsak način sporazum. Zagovarjati 
ga v neugodnih razmerah, je sicer težavno, 
toda hvalevredno in koristno.

Bila je lepa in veličastna, da ni bilo še vi-
deti kaj takega. Župnik je moral poseči 
precej globoko v lastni žep, da je odel 
cerkev v slavnostno zelenje in da je uredil 
župnišče za sprejem tolikih duhovnih go-
stov. Sam je moral spati dve noči na slam- 
njači pod streho.

Za slavnostno pridigo je prišel celo 
jezuit, ki je bil glasovit kot cerkven go-
vornik, z Dunaja. Več kakor štirideset članov 
sekularnega in regularnega duhovništva v 
nežno belih talarjih je spremilo z novo- 
mašnim križem okinčanega brata k altarju; 
gasilno in veteransko društvo je stalo v 
špalirju; belo oblečenih deklet ni bilo pre-
šteti in na stotine je bilo novomašniških 
gostov, ki so se udeležili cerkvenega spre-
voda in potem slavnostne gostbe.

Godba in pokanje topičev sta nazna-
nila slavnostni dan sosestvu in daljavi. Se-
veda je moralo biti vreme prekrasno; „Bog 
ne more dovoliti, da bi pokvaril dež njego-
vemu namestniku tak dan,“ je mislil novo- 
mašnik — „in da bi pokvaril dobro žejo,“ 
je mislil krčmar.

„Rajši vodo v pivo, nego dež po lepi 
obleki,“ je bilo njegovo praktično načelo.

___________ Dalje prih.

Cerkveno vprašanje na Francoskem.
Konec.

V daljšem razlaganju pravi protestna 
«prošnja», da daje ločilni zakon cerkvi celo 
vrsto velepombnih prostosti, ter vpraša:

«Ako pa cerkvi ne bode več na razpo-
lago 50.000 božjih hramov, ako bode morala 
poskrbeti šestdeset milionov za vzdrževanje 
duhovnikov in za organizacijo kulta, ako bodo 
semenišča zaprta, kako naj se tedaj vzdržuje 
službo v župnijah? Ako bode potem služba 
božja strogo privatna, vladi sumljiva, druži-
nam 700.000 uradnikov prepovedana, tedaj 
se moramo pripraviti na to, da odpade 
v deželi, kjer je vera tako omajana, kakor v 
naši in kjer ima država neomejeno moč, ne-
precenljivo število vernikov. Ako bi trajale 
take razmere nekoliko let, bi bil pravi čudež, 
če ne bi katoličanstvo izgubilo naj večji del 
svojih vernikov.»

Prosilci pravijo, da ne razumejo papeže-
vih razlogov; njegovih pravih razlogov ne 
poznajo in žele, da bi jih izvedeli. In glede 
glavne vsebine ločitnega zakona pravijo :

«Ali ni to ena tistih reform, ki jo je v 
svojem duševnem testamentu najbolj želel 
pobožni in gotovo ne revolucionarni kardinal 
Manning? Ali nam je obžalovati tiste slavne 
in plodovite čase, ko so igrali verniki, od 
cerkvene usode manje ločeni kakor danes, pri 
nastavljanju svojih duhovnikov in škofov 
mnogo večjo ulogo, nego jim bode sploh še 
kdaj dosojena? . . . Modro sestavljene be-
sede Vaše enciklike bi nam bile skoro skrile 
resnico. Danes pa vemo, da so sklenili 
naši škofje z impozantno večino, napraviti 
lojalen poizkus z zakonom ter da so soglasno 
sprejeli načrt o zakonitih in obenem kano-
ničnih zadrugah. Znano nam je tudi, da je 
mislila Vaša svetost, da mora predpostaviti 
temu tehtnemu in zrelemu sklepu vsega Va-
šega episkopata naj večje izmed katoliških cer-
kva, tajno zaslišano voljo komisije nemških, 
italijanskih in španskih prelatov. Zgodovina 
bode določila vsako odgovornost .... Vi 
ste Kristov namestnik. Vaše kraljestvo po-
meni odpuščanje in mir. Naj ne bode Pij X. 
bolj trd proti Franciji, kakor je bil Lev XIII. 
proti Nemčiji. Za razprave o izpremembi za-
kona ni več časa. Demokracija zahteva pravo 
zakona; izid volitev dokazuje to... Ogromne 
množine demokracije, ki se polagoma dvigajo 
za naskok na naše stare socialne institucije, 
niso popolnoma brez vere; tako mislimo mi. 
Obvarovale so si spomin na neke ritualne 
običaje in njih potrebo; _ali približujejo se 
materializmu in ateizmu. Že pogled na talar 
razburi delavca. Hierarhični kult, vršeč se v 
mrtvem jeziku, mu je bolj in bolj nerazum-
ljiv. Druge, še večje bojazni se vzbujajo spričo 
držanja intelektualnega sveta napram cerkvi.
V stari trdnjavi svetega mesta se odpirajo 
široki otvori. Mnogo jih dezertira. Kar pa se 
tiče tistih, ki ostajajo še v cerkvi, a brez 
navdušenja — zakaj bi Vam zamolčali, sveti 
oče? Njih zmedenost, ki je bila že velika ob 
tolikih neresničnih ali pa v nasprotju z zna-
nostjo rešenih vprašanj, je še pomnožila Vaša 
enciklika. Kakšna sredstva so na razpolaganje 
cerkvi, da se upre navalu svobodomiselnosti? 
Z lamentacijami se ne opravi ničesar, tudi ne 
s pogrdami svobodomiselcev, ne z volilnimi 
manevri, ne z literaturo in politiko. Iskati in 
najti je treba nekaj druzega.»

To je spis vernih katoličanov. Navadno 
izgovarjanje klerikalcev, da so to tendenciozne 
laži sovražnikov katoliške cerkve, ne pomaga 
tukaj nič. In tako misli še na tisoče zvestih 
katolikov, enako je mišljenje mnogih in mno-
gih katoliških duhovnikov, a če se ne sliši 
takih glasov pogostoma, je to pripisati v prvi 
vrsti silnemu terorizmu in brezobzirnemu 
špionstvu, ki vlada v hierarhiji. Ali tak glas 
zbudi včasi mnogo sorodnih glasov.

Manifestacija francoskih katoličanov je 
velikanskega pomena, tega ni mogoče utajiti.
V javnosti mora- delovati z ogromno močjo. 
Vprašanje pa je še, kako bode delovala v 
Rimu. Kaj odgovori papež?

Katolicizem je na razpotju. In kmalu se 
bode vedelo, kam se odloči.

Shodi.
Divača. V petek, dne 7. septembra zve-

čer je bil tukaj v «baraki» dobro obiskan 
železničarski shod, na katerem je poročal 
sodrug Kopač iz Trsta v slovenskem in 
nemškem jeziku o razpustu predstojništva v 
železničarski zavarovalnici za nezgode. Poro-
čevalec je ostro kritiziral pristranost tega ko-
raka ter je temeljito razložil pomen zavaro-
valnice sploh in njenega predstojništva, v 
katerem bi si železniške uprave rade zagoto-
vile absolutno odločevanje za vse čase. Shod 
je sklenil energično protest proti razpustitvi 
predstojništva. Železničarska organizacija v 
Divači je zadnje leto zelo lepo napredovala 
ter šteje že nad sto udov. Želeti je, da vstra- 
jajo sodrngi na tej poti.

Rakek. V soboto, dne 8. t. m. je bil v 
Rakeku pod milim nebom shod z dnevnim 
redom «Klerikalizem in socializem». Prirejen 
je bil zaraditega, ker se na dan «katoliškega 
shoda» vsled vojaških vaj ni mogel vršiti. Da 
je bilo zanimanje za shod veliko, je pričala 
obilna udeležba. Prišli niso samo sodrugi iz 
Rakeka, temveč veliko število kmetov iz oko-
lice. Zanimivo je, da je bilo med njimi tudi 
prav mnogo žensk. Za predsednika je bil iz-
voljen skladiščni delovodja sodrug Ambroš, 
govoril pa je obširno in temeljito sodrug 
Kopač iz Trsta, ki je obdelal poglavje o 
klerikalizmu od vseh strani. Zanimanje ude-
ležencev je bilo velikansko in govornik je žel 
burno odobravanje. Za besedo se je oglasil 
tudi občinski tajnik, ki je pritrdil poročevalcu 
in je priporočal, naj bi se tudi kmetje orga-
nizirali po vzoru delavcev. Shod je trajal 
blizu 3 ure in na splošno željo je bilo skle-
njeno, da se priredi kmalu zopet ljudski shod 
v okolici.

Borovnica. Jako lep shod je bil tukaj v 
nedeljo, dne 9. t. m., popoldan. V gornjih 
prostorih gostilne gospoda Petriča se je 
zbralo toliko ljudi, da so komaj imeli dovolj 
prostora. Predsednik shodu je bil sodrug 
P o g 1 a j. Govoril je najprvo sodrug Kri-
stan iz Ljubljane o poglavju «Klerikalizem 
in delavstvo». Takoj, ko je začel govoriti, se 
je oglasil neki klerikalec, ki ni znal nič dru-
zega, nego klicati: «Čez vera neč!» Neko- 
likokrat se ga je opozorilo, naj vendar najprej 
posluša, kaj se govori, pa se bode kmalu 
prepričal, da mu noče nihče jemati vere, pa 
se mu je tudi zagotovilo, da dobi besedo, 
ako se oglasi zanjo. Ali možicelj se je delal 
gluhega, pa je le godel svoj stavek dalje. Pri 
tem je skakal po sobi in je motil ves shod, 
tako da ni pomagalo nič druzega, nego po-
saditi ga pred vrata. Potem je bil mir; tudi 
mož se je pozneje vrnil, razgrajal pa ni nič. 
Sodrug Kristan je razložil razmere, v 
katere so obsojeni delavci in kmetje ter sta-
lišče, ki ga zavzema klerikalizem napram pe-
rečim vprašanjem ter je pokazal, da se mo-
rajo delavni sloji braniti klerikalizma, ki je 
ogromna ovira tistemu razvoju, brez katerega 
ni rešitve delavnim razredom. Potem je po-
jasnjeval sodrug Kopač položaj cerkve in 
laži, ki jih trosi klerikalizem o revščini pa-
peža, o preganjanju in trpljenju cerkve ter je 
navajal v ta namen nevtajive statistične po-
datke. Oba govora sta naredila velik vtisk in 
splošno se je izražalo željo, da se priredi še 
več takih shodov.

Potem se je nadaljeval shod samo za 
železničarje ter je govoril sodrug Kopač 
o pravilih za nameravani provizijski sklad za 
delavce na južni železnici.

Ljubljana. V pondeljek, 10. t. m. ob 8. 
uri zvečer je bil v salonu pri «Štajercu» na 
Resljevi cesti javen železničarski shod. Že 
nekaj časa se opažuje, da se oživljuje želez-
ničarsko gibanje tudi v Ljubljani, kjer je bilo 
nekaj let precej zaspano in tudi ta shod je 
bil znamenje napredka. Udeležba je bila obilna; 
zastopane so bile vse kategorije in tudi ne-



.oliko žensk se je opazile. Ker je organiza-
cija železničarjev važna ne le za uslužbence, 
temveč nedvomno tudi za njih žene, bi bilo 
sploh priporočljivo, da bi. jemali na shode 
kolikor le mogoče svoje soproge seboj. Na 
•shodu je poročal sodrug Kopač obširno o 
zadnji konferenci v Beljaku in o provizijskem 
skladu, ki naj bi se ga vpeljalo za delavce 
južne železnice. Potem je govoril sodrug 
Kristan o organizaciji sploh in o potrebi 
izobrazbe. Končno je poročal sodrug Kopač 
še o razmerah, ki so nastale v zavarovalnici 
2a nezgode vsled razpustitve predstojništva. 
Shod je trajal skoro do polnoči in je bil zelo 
animiran. Bilo je vidno, da se izpreminja zrak 

■v Ljubljani.

Domače stvari.
Kaj bode z občinsko volilno reformo v 

Ljubljani, se bode moralo kmalu pokazati. 
Abnormalna vročina zadnjih dni je minila; 
jesenski dež že hladi zrak in gospodje ob-
činski svetovalci bodo kmalu lahko riskirali 
sejo. Da se ne more reforme nikakor več 
odlašati, je očividno in noben izgovor ne bi 
mogel več opravičiti zavlačenja. Brez ozira 
na načela, ki so seveda v prvi vrsti važna, 
kažejo vse razmere v Ljubljani, da ne sme 
ostati tako kakor je. Občinski svet se ne 
more iznebiti očitanja, da v prevažnih zade-
vah ni storil svoje dolžnosti, da ni skrbel za 
blagor prebivalcev. Ljubljana, ki je po številu 
■duš prav daleč od «velikega» mesta in je 
tudi mala po svojem življenju, je vendar eno 
•najdražjih mest v ceh državi. Resnica je pač, 
da izkušajo mesarji povsod poviševati cene 
mesu in znane so tiste pripovedke, da ima 
mesar pri vsakem volu sto forintov izgube. 
Vzlic temu seveda pobijajo živino «na izgubo» 
veselo dalje in od izgube zidajo hiše. Ali 
mesto s 36.000 prebivalci, kjer bi imelo meso 
take cene, kakor v Ljubljani, ni najti kmalu. 
Tako pa je skoraj z vsemi rečmi. Predmete, 
ki se jih dobi po dunajskih bazarjih za ba-
gatelo, je treba v Ljubljani plačevati kakor 
luksus. Cene na trgu so naravnost horandne; 
sadje, n. pr. češplje, ki rastejo na Kranjskem,. 
Je v Ljubljani dvakrat tako drago, kakor na 
pr. v Trstu. S stanovanji je prava nadloga, 
ne le za delavce, temveč tudi za srednje sta-
nove. Občinski svet pa trdi neprenehoma, da 
ne more prav nič pomagati. Če je to res, 
tedaj je pač nujno potrebno, da odpre vrata 
tistim, ki mislijo, da bi se lahko pomagalo. 
Volilna reforma je torej neizogibna. Mora pa 
biti temeljita in s prikrpavanjem nove kurije 
se ne opravi nič več. Gospodje na magistratu 
imajo seveda poln koš izgovorov; ako bi bila 
volilna pravica splošna in enaka, bi lahko 
prišla ta ali ona stranka v občinski svet. 
Čemu ta strah? Saj je za volilni red naj-
boljše izpričevalo, ako omogoči vsaki vpošte- 
vanja vredni stranki primerno zastopstvo. 
INihče ne zahteva, da dobi zastopnika, kdor 
.je sam zase stranka; ali da vlada v Ljubljani 
ena stranka brez sodelovanja, brez kontrole, 
brez opozicije vseh drugih, to je nezdravo, 
nepravično. Vprašanje sploh ne sme biti, kdo 
pride po volilni reformi v mestni svet, tem-
več, kakšna bode volilna pravica, da je res 
pravica. Odgovor na to pa je kaj enostaven: 
Splošna mora biti, pa enaka in najbolje je, 
če je tudi proporcionalna. Treba pa je po-
kazati občinskemu svetu, da volilna reforma 
ni samo agitacijsko sredstvo posameznikov, 
temveč živa zahteva vseh, ki so doslej še 
brezpravni. V časopisju je bilo sicer to že 
povedano neštetokrat, tudi marsikateri shod 
j®.že povdarjal nujnost reforme. Ali ker se 
bliža čas odločitve, bode treba to še enkrat 
povedati tako, da bode izključen vsak dvom. 
Izvrševalni odbor jugoslovanske socialno- 
demokratične stranke je sklenil, prirediti dne 
23. L m. dopoldan ljudski shod in 
povabiti nanj gospoda župana ter vse go-
spode občinske svetovalce, zlasti pa tiste, ki 
so v odseku, kateremu je izročen načrt re-
forme. Predmet, o katerem se bode razprav-

Ijalo, je pač 
Pojasnilo se 
da bodemo 
merodajni f: 
delavstvo sv

tak, da more agitirati sam zase 
»ode stališče delavstva, pa upamo, 
tudi slišali, kaj imajo povedati 
ktorji. Napram odgovoru uredi 

_ . )je nadaljnje postopanje. Prepri-
čam smo, da se udeleži ljubljansko delavstvo 
tega shoda v polnem številu. Prostor, kjer 
bode shod, bode pravočasno naznanjen; naj- 
brže bode na vrtu bivše Gossove pivnice na 
Sv. Petra cesti. Vsekakor naj skrbe vsi so- 
drugi, da bode shod v vseh krogih zadostno 
razglašen. Samih teoretičnih zahtev je že 
dovolj. Po desetih letih je končno čas, da se 
stori nekaj odločnega. Od mestnega sveta 
pričakujemo, da je to izpoznal; o delavstvu 
smo prepričani, da pokaže svojo resno voljo. 
Na shodu ne sme manjkati nihče.

Afera zaradi železniške nezgode pri 
Planini je sedaj končana. Kakor znano, je 
obudila zlasti v železniških krogih veliko po-
zornost in s splošno napetostjo se je priča-
kovalo njen izid. Nesreča, za katero se gre, 
se je primerila dne 7. januarja t. L Tega 
dne zjutraj je prišel tovorni vlak štev. 155 iz 
Trsta ter je obstal na odprti progi pred po-
stajo Planina. Proga je bila torej zaježena in 
bi morala biti zaprta za vsak vlak v tej smeri. 
Se preden pa se je vlak št. 155 umaknil, se 
je pripeljal tovorni vlak št. 117, ki je pasiral 
postajo Rakek, ne da bi se bil ustavil in je 
trčil ob prvi vlak s tako silo, da je bilo več 
voz do dobrega razbitih. Pa tudi nekatere 
osebe so bile poškodovane, med njimi vlako-
vodja Fran S 1 a n o v i c težko, zaviralec Fran 
K e r ž i č pa lahko. Kratek čas izza silnega 
karambola je prišel v nasprotni smeri po 
drugem tiru brzovlak štev. 8, vozeč proti 
Trstu. Tudi ta tir je bil deloma zabarikadi-
ran. Brzovlakov stroj je zadel ob tovorni voz, 
ki je bil skočil iz tira, in vsled tega je bil 
tudi strojevodja Ivan Dovgan od brzo- 
vlaka lahko ranjen. Posledica tega dogodka 
je bila dolgotrajna sodnijska preiskava, ki je 
končala dne 4. t. m. pri deželnem sodišču 
z glavno razpravo. Obtoženi so bili asistent 
iz Rakeka Gvidon S t e d r y , čuvaj Miha 
Žerjav in strojevodja Matija Vičič. Pr-
vemu se je očitalo, da ni bil na postaji kot 
prometni uradnik na svojem mestu, ko je 
pasiral drugi vlak ter mu ni dal znamenj, 
odnosno ni poskrbel, da bi se mu bilo dalo 
znamenje, da se ustavi. Ž e r j a v je bil ob-
tožen, da ni zavaroval prvega vlaka proti 
Rakeku, V i č i č a pa, da je prekoračil pred-
pisano brzino. S t e d r y se je zagovarjal, 
da mu ni bilo znano, da dotični vlak ne 
ustavi v Rakeku in ker je imel neprijetnost 
z želodeom, je odšel na stranišče. A ko je 
opazil, da vlak pasira, je prihitel, dajal je s 
kapo znamenja, zaradi velikega snežnega za-
meta pa ni dosegel uspeha. Žerjav je 
odgovarjal na obtožbo, da je bil visok sneg, 
hud vihar in električni aparati niso funkcio-
nirali. Storil je, kar je mogel. Vičič je 
odločno zanikal, da se ne bi bil držal pred-
pisanega voznega časa; vozil je brez pare. 
Priče, ki so bile zaslišane, so potrdile obrambo 
obtožencev. Kdor količkaj razume službo na 
železnicah, se je moral zopet prepričati, da 
je zakrivil tudi to nesrečo stari izkoriščevalni 
zistem avstrijskih železnic, ki zahteva v inte-
resu profita nečloveško delo od svojih usluž-
bencev. Obtožence sta zagovarjala odvetnika 
gospoda dr. Tekavčič in dr. T o ra i n- 
š e k ter je sodišče po končani razpravi opro-
stilo vse tri.

Koslerjevo pivo je bojkotirano in misliti 
bi bilo, da se mora pri taki priložnosti po-
kazati delavska solidarnost brez obzira na 
politična in druga nasprotja, kajti da so go-
spodarski interesi vseh delavcev enaki, mora 
priznati končno tudi tisti, ki ni socialist. Tudi, 
kdor živi v napačni misli, da je popolna 
emancipacija delavskega razreda mogoča na 
podlagi sedanjega družabnega reda, mora pri-
trditi, da je za izboljšanje položaja potreben 
boj delavstva. Saj je samo s tega stališča 
mogoče razumeti, n. pr. ustanavljanje kleri-
kalnih «strokovnih» društev, ki bi bila po-
polnoma brez pomena, ako ne bi smatrala 

boja proti izkoriščevalnemu kapitalizmu za 
svojo nalogo. Ali našim klerikalcem je boj 
za gospodarski blagor samo pretveza. To so 
pokazali že v mnogih slučajih, a vidi se to 
tudi sedaj. Bojkotirano Koslerjevo 
pivo prodajajo, kakor se nam po-
roča, v ljubljanskem klerikal-
nem konzumnem društvu, dobro 
vedoč, da s tem škodujejo delavskemu boju, 
proti Koslerjevi tvrdki, boju, kateremu je 
edini namen, zagotoviti tudi delavstvu tega 
podjetja take razmere, ki bodo vsaj deloma 
dostojne človeka. Teorija in praksa sta pač 
različne reči. Z jezikom in s črnilom rešujejo 
«krščanski» delavce neprenehoma; a kadar 
je treba z dejanjem pokazati delavsko soli-
darnost, tedaj store edino to, kar bi moglo 
škodovati socialnim demokratom, delavski bla-
gor pa splava po Ljubljanici. Po tem lahko 
delavci presodijo, koliko je vreden slavljeni 
«krščanski socializem».

Vinsko trgatev priredi ljubljanska lokalna 
organizacija v nedeljo, dne 30. septembra, v 
steklenem salonu kazinske restavracije. Po-
skrbljeno bode za raznovrstno zabavo, na kar 
že danes opozarjamo sodruge in cenjeno ob-
činstvo. Več povedo vabila.

The Company Theater Orient je naslov 
zavodu, ki priredi v soboto, 15. t. m., prvo 
predstavo v «Mestnem domu». Prikazovala 
se bode kinematografske slike.

Iz stranke.
Lokalna konferenca ljubljanska bo v 

nedeljo, dne 16 t. m. Sodrugi udeležniki naj 
se zglase v upravništvu našega lista v sobote 
med 6. in 7. uro zvečer ali pa v nedeljo med
9. in pol 10. uro dopoldne.

Socialni pregled.
Železničarji! Kakor vam je že iz časo-

pisja znano, je generalno nadzorništvo avstrij-
skih železnic razpustilo novo izvoljeno pred- 
stojništvo železničarske zavarovalnice proti 
nezgodam. Brezdvomno je ta razpustitev 
atentat na Vaše pravice, ki so 
ga provocirali zastopniki železničnih uprav v 
odboru. Pri zadnji delegacijski volitvi se Vam 
je vkljub vsem mahinacijam železničnih uprav 
posrečilo zmagati z možmi, ki vživajo Vaše 
zaupanje v polnem obsegu. Pri volitvi od-
bora so izvoljeni d davski zastopniki zahtevali 
z ozirom na to. da so od železničnih uprav 
imenovani zast pmki imdi dosedaj vodstvo 
zavo la v rok h naj se izvoli izmed delavskih 
zastopnikov predsednika. Na dveh se-
jah so delavski zastopniki to zahtevo ustmeno 
ponovili, ne da bi se nasprotniki tej zahtevi 
p,otiviii le z eno besedico. Njih molk je po-
menil odklonitev vsakega kom-
promisa, kar jasno priča dejstvo, da so 
na tretji seji imenovani odborniki že deloma 
manjkali. M mla so se sramovali pogajati se 
z zastopniki uduzhencev in delavcev; brez- 
d omno so čakali, da jim naredi 
vlada uslugo s tem, da razpusti pred- 
stojništvo in -e tako iznebi uslužbenskih za-
stopnikov Gospodje, ki so uporabili vsa sred-
stva, da se je razbilo sporazumljenje za volitev 
obeh predsednikov, upajo, da bodo s terc 
odvzeli zavarovancem na zavod pripadajoči 
upliv.

Železničarji! Radi tega, ker so Vaši za-
stopniki zahtevali pravice, ki Vam pristojaja 
po pravilih kakor tudi po zakonu, je nastala 
v odboru železničarske zavarovalnice kriza, 
ki ima lahko za uboge železnične pohabljence 
usodepolne posledice. Vkljub tem pomislekom 
je nadzorovalna oblast, četudi popusti njeno 
delovanje v trenotku, kadar bi morala nasto-
piti proti nevzdržljivim slabim razmeram, iz 
katerih pa vlečejo železnični akcionerji mastne 
dobičke — razpustila odbor.

Železničarji! Tega udarca ne mo-
rete in ne smete ravnodušno 
sprejeti. Delegatje bodo v kratkem zopet 
poklicani na občni zbor železničarske zavaro-



valnice, ki bode na Dunaju. Tesno združeni 
bodete stali za njimi in pazili na vsako možno 
uplivanje železničnih uprav, katero bodete 
preprečili. Ta udarec je namenjen Vam vsem, 
tudi takozvanim direkcijskim kandidatom, ki 
so bili izvoljeni za delegate. Pričakujemo, da 
bodo sedaj tudi oni pri volitvi odbora želez-
ničarske zavarovalnice proti nezgodam glaso-
vali za organizacijske kandidate. To vprašanje 
tvori skupne interese ponesrečencev, ki silijo 
na skupno postopanje. Stojte na braniku, ne 
dajte se vgnati v kozji rog, skrbite, da bodo 
pri bodoči delegacijski volitvi izvoljeni le or-
ganizacijski kandidatje! Vsi na krov! Bra-
nite svoje pravice in čast Svo-
bodnih mož! Izvrševalni odbor orga-
niziranih avstrijskih železničarjev.

Stavka sodarjev v Trstu se nadaljuje 
kompaktno tako, da se meščanske stranke kar 
čudijo; v vsem času stavke se je našlo le 
par stavkokazov. V nedeljo so objavili go-
spodarji v «Piccolo» komunike, v katerem 
so slepili stavkujočim naklonjeno ljudstvo, 
češ, da so jim obljubovali' veliko več nego 
govore delavci, dočim pa ni nič res; res je, 
da so gospodarji takoj drugi dan po stavki 
kar sami odrekli, kar so že prej ponudili, in 
so bili oni tisti, ki so prisilili delavce, pretr-
gati vsako novo pogajanje že vsled načina 
pisave v svojih pismih. Delavci stavkajo dalje, 
v pondeljek so tudi oni objavili v «Piccolu» 
svoj oglas, s katerim so označili kot neres-
nične trditve gospodarjev in v katerem zah-
tevajo, naj se izvolijo odbori na eni in drugi 
strani, da se pride do zaključka s pogajanji, 
nikakor pa ne z lažmi odbora ene ali druge 
stranke, kakor so takrat naredili gospodarji. 
Tudi hočejo gospodarji v svojem 'oglasu te-
rorizirati delavce, češ, da smatrajo končano 
stavko, ako ne pridejo delavci do torka de-
lati. Zaman vsa njih gospodarsko-kapitalistična 
ošabnost!

V odboru gospodarjev je znani slovenski 
narodnjak sodar Abram. Toliko v pojaš- 
nenje narodnim slovenskim delavcem.

Preprečena rudarska stavka na Češkem. 
V zapadno čeških rudniških revirjih, kjer se 
koplje rujavi premog, se je že dlje časa opa-
zovalo nezadovoljnost med delavci. Vsled 
slabe konjunkture se je tekom zadnjih let 
precej znižalo plače delavcem in ker so se 
sedaj tržne razmere popravile tako, da je 
položaj za podjetnike naravnost sijajen, je 
nameravala organizacija uprizoriti akcijo za 
dosego boljših plač in skrajšanega delavnega 
časa. V tistih krajih pa rogovilijo še neki 
ljudje, ki se imenujejo «anarhiste» in «omla- 
diniste» ter so hoteli izrabiti položaj v svojo 
korist. Pri rudnikih, pri katerih imajo nekaj 
upliva na delavce, so uprizorili posamezne 
stavke, potem pa so hoteli s terorizmom pri-
siliti vse delavce na generalni štrajk, ne da 
bi se bilo prej celo akcijo količkaj organizi-
ralo. Predzadnjo nedeljo je imela «Unija» 
posvetovanje v Trnovanih in ker delegatje 
niso hoteli na slepo skleniti generalne stavke, 
temveč so zaključili, da se najprvo predloži 
podjetnikom zahteve in da se sklepa dalje, 
kadar pride odgovor, so anarhisti kakor div-
jaki napadli konferenco, pa so razbijali in več 
sodrugov ranili, med njimi tudi predsednika 
«Unije», sodruga J a r o 1 i m a. Ne oziraje 
se na to, da je tako razbojniško vedenje 
vredno najstrožje obsodbe, so s tem silno 
oteščali položaj vsega delavstva, kajti s tem 
so pokazali podjetnikom nesolidarnost de-
lavcev in res so podjetniki odklonili vse važ-
nejše zahteve, pa so pristali šamo na to, da 
dovolijo posebne doneske k provizijam vpo- 
kojenih rudarjev. O tem odgovoru je imela 
zadnjo nedeljo odločati nova konferenca v 
Trnovanih, ki je z več kakor dvetretjinsko 
večino sklenila, odkloniti stavko ter sprejeti 
male koncesije, ker je počenjanje takozvanih 
anarhistov tako otežčalo položaj rudarjev, da 
za sedaj ne bi bilo upati na zmago v stavki. 
Anarhisti preprečujejo organizacijo med ru-
darji in posledica je ta, da bi «Unija» v 
stavki pač lahko podpirala svoje člane, da je 
pa preveliko število tistih, ki niso člani in za 

katere «Unija» ne bi mogla skrbeti. Na-
sprotniki organizacije so povsod škodljivci de-
lavstva.

Najnovejše vesti.
Dunaj, 12. septembra. Danes se je sešel 

odsek za volilno reformo, ki pa je imel le 
kratko, a vendar v marsikaterem oziru zna-
čilno sejo. Otvoril jo je predsednik odseka 
poslanec dr. Ploj. Govoril je ministrski pred-
sednik baron Beck, ki je pozdravljal člane 
odseka in naglašal, da je volilna reforma ne- 
obhodno potrebna. Omenil je, da se je posre-
čilo odpraviti že marsikatero težavo in zato 
upa, da se delo tudi tako dokonča. Reforma 
ne sme obtičati sredi poti. Naglaša tudi, da 
se mora izpremembo ustave izvršiti brez za-
vlačevanja. Da naj se državi in narodom, kar 
pričakujejo, da bodo obvarovani vsakega raz-
očaranja, ter naj se jih pomiri s tem, da dobi 
država novo podlago za svoj razvoj. Nadalje 
opozarja, da se mora sklicati delegacije in 
deželne zbore ter da se jim mora dati potrebni 
čas za razprave. Ministrski predsednik poziva 
odsek, naj posveti delo z iskrenostjo precb- 
novi nržave in naj da narodom njih pravice. 
Dr. P e r g e 11 in dr. K r a m a i- sta sporazumno 
predlagala, naj se odloži razdelitev volilnih 
okrajev na Češkem, ker tozadevne češko- 
nemške razprave še niso končane. Vsled tega 
je prišel na dnevni red § 7., ki se glasi:

«Opravičena za volitev enega poslanca je 
vsaka oseba moškega spola, ki je dovršila 
24. leto, ki ima avstrijsko državljanstvo, ki 
ni izvzeta ali izključena od volilne pravice, 
in ki ima na dan razpisanih volitev najmanj 
eno leto svoje prebivališče v okviru v držav-
nem zboru zastopanih kraljestev in dežel v 
tisti občini, v kateri je izvrševati volilno pravico.

Za poslanca je lahko izvoljena vsaka oseba 
moškega spola, ki ima najmanj tri leta avstrij-
sko državljanstvo, ki je dovršila trideseto leto 
in ni izvzeta ali izključena od volilne pravice.

Natančnejše propise o izvrševanju volilne 
pravice in o izvedbi volitev obsega državno-
zborski volilni red >

K temu paragrafu se je izrekel poslanec 
dr. Tollinger (klerikalna stranka) zoper 
enako volilno pravico ter je napovedal, 
da predloži predlog za pluralni zistem.

Dr. C h o c (češki radikalec) zahteva tudi 
za ženske pasivno volilno pravico in skraj-
šanje stalnega bivanja na tri mesece.

Predsednik dr. Ploj naznanja, da ni noben 
govornik več oglašen za besedo, a da je več 
članov odseka opravičilo svojo odsotnost. Tudi 
dalmatinski poslanci so zaradi manevrov (!) 
odsotni. Da se jim omogoči glasovanje, izreka 
željo, da se odloži nadaljevanje. Vsled tega 
se je zaključilo sejo. Prihodnja seja je jutri, 
13. t. m.

Besede ministrskega predsednika so bile
vsekako umestne; vpraša se le, koliko bodo _____ „ _____  ___ o
zalegle pri sovražnikih enake volilne pravice, j ter so zaprli nad sto ljudi.

v Spodnji Šiški pri Ljubljani
ob glavni cesti nasproti ljudski šoli.

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. — Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.

Mili UPf s teras0 in krasninl razgledom na IvlIK Ull kamniške planine in na Šmarno 
—■ " goro. i.

V_______________________

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter mengiško dvojno 

marčno pivo.

Značilno je, da je bil klerikalec prvi, ki je pred-
lagal pluralni zistem. Na Slovenskem smo 
večkraj slišali, da mora biti katoliški politik 
iz načela pristaš enake volilne pravice in demo-
kratizma. Katolicizem je demokratičen, trdijo 
neprenehoma naši katoličani. Dr. Tollinger pa 
pravi, da ne. Torej je vendar tako, da so 
klerikalci za tisto, kar jim ravno najbolj ko-
risti. Sicer pa smo radovedni, kaj porečejo 
slovenski klerikalci početju nemških klerikalcev. 
Doslej so bili vendar vedno solidarni; naši 
Kreki in Lampeti so vedno zahajali na av-
strijske katoliške shode ter so povsod poka- 
zovali enotnost klerikalizma. Če bi bilo res, da 
je katolicizem klerikalcem podlaga vsega jav-
nega in privatnega življenja, bi morala biti 
enotna tudi klerikalna politika. Saj menda 
nemško katoličanstvo ni drugačno, kakor slo-
vensko? Ali pa je vse katoličanstvo morda 
le pesek v oči? Baje hoče tudi poljski klub 
glasovati za pluralni zistem. In slišati je nekaj, 
da nameravajo krščanski socialci predlagati 
podaljšanje dolžnosti bivanja, kar bi bilo 
zelo čudno. Začetek odsekovega dela je tak, 
da morajo delavci pač imeti odprte oči in 
dobro paziti. Vedenje teh gospodov je zelo 
sumljivo in prav lahko je mogoče, da bode 
moralo delavstvo res še nastopiti z vso močjo.

Varšava, 12. sept. Socialistična stranka 
poziva delavce, naj prirede jutri enodnevne 
stavko v protest proti barbarskemu nastopu 
reakcije v Siedlcih.

V Siedlcih so bili zadnje dni hudi nemiri, 
ki jih je vojaštvo očividno provociralo. Že več 
dni je celo mesto izpremenjeno v vojaški tabor; 
neprenehoma se strelja, tudi s topovi, mnogo 
hiš je popolnoma razdejanih, okrog 100 oseb 
ubitih, nad 500 pa ranjenih. Oficiozna poro-
čila trdijo, da so nastali nemiri vsled tega, 
ker je vrgel neki Žid proti policijskemu načel-
niku bombo. Zelo verjetno pa je, da je to 
ravno tako pretveza, kakor bombe, ki so jih 
baje metali Židje na procesije. To se vidi že 
odtod, ker je bilo vse pripravljeno za napad 
na židovske hiše. Kristjani so razobešali svete 
podobe v okna, da bi jih vojaki razločevali 
od Židov. — Vojaštvo je nesramno plenilo po 
celem mestu in je prodajalo naropane pred-
mete kar javno. Samih trgovin je bilo več 
kakor sto popolnoma oplenjenih.

Varšava, 11. septembra. Snoči ob 6. uri 
zvečer sta eksplodirali v Zyrardowu dve 
bombi na trgu. En policaj in en uradnik sta 
bila ubita, osem pa je bilo ranjenih. Vojaštvo 
je takoj prihitelo ter brezobzirno začelo stre-
ljati v sosedne ulice; več kakor štirideset po-
vsem neprizadetih ljudi je bilo vsled tega 
ranjenih.

Varšava, 11. septembra. Snoči ob 8. uri 
je bil v Elektroralni ulici spopad med vojaštvom 
in civilisti, pri čemur je bilo več kakor 200 oseb 
ranjenih. V židovskem mestu so ponoči vojaki 
napadli prebivalce ter jih osem težko ranili. 
Ponoči se je izvršilo mnogo hišnih preiskav.

Za tujce novo opremljene sobe: postelja 1
krono, soba z dvema posteljema 2 
kroni. =============

Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka-
tere se cena primerno zniža.

Na razpolago so vsi domači listi.

Cene ttaVadne, postrežba točna!
Z odličnim spoštovanjem

Anton Maver, lastnik.
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AgitaciJ3ki prispevki.
IV. izkaz: Jožef Breskvar 1 K. — Jupiter 50_yitr 

__ Valentin Mihler 50 vin. — Rade Komonko 50 vin. 
— Ivan L. 30 vin. — Skupaj 2 K 30 vin. *

• zahtevajte po vseh brivnicah, ka-Oa Amii hi zahtevajte po vseh brivnicah, ka-
Uul 1 lil varnah 'n &osti^ab „RcleCi

Občno konsumno društvo v Zagorju
sprejme

Naznanilo in priporočilo. 
Restavracija „Rri ^Vejdi" 
v Spodnji Šiški št. 22, ob glavni cesti. —

^Podpisani se priporočam slavnemu občinstvu, osobito pa p. n. gg. železničarjem 
nanovo urejene

s 15. oktobrom t. 1. — Plača po dogovoru; 
kavcija K 600’—.

Ponudbe se sprejemajo do 30. sep-
tembra t. 1.

C . _______ __ ____ ... 6
kakor spoštovanemu delavstvu sploh, v mnogobrojen poset moje povsem 
restavracije.

Točijo se različna pristna vina in Goško dvojno marčno pivo, 
jedila ob vsakem času. Postrežba točna. Cene nizke.

Z najodličnejšim spoštovanjem

/tnion Štirn,

Gorka in mrzla

2—2

restavrater.
P. n. društvom je na razpolago prostoren salon, primeren za zabave, veselice, 

shode i. dr., kakor tudi več stranskih sob za manjše sestanke, seje i. t. d.

Odbor.

Odvetnik
t»

pr. Konrad VodušcK
si usoja naznaniti, da je odprl

jtaamlo in priporočil®.
Nekdaj „Hafnerjeva pivarna“ na Sv. Patra cesti št. 47 je zopet otvorjena. Ista je nanovo 

urejena in se bode vodila po.d imenom

jtfeščanska pivarna“

i.
rb  ottflo pisarno

v Trstu
ulica della Caserma št. 15

I nadstropje.

99
ia pod vodstvom podpisanega. Nastavljena so fina naravna vina iz Dolenjske, Štajerske, Istre itd. Toči se 
vedno sveže salonsko in marčno pivo. Dalje se dobi: čaj, kava, čokolada, malinovec, limonada in 
druge osvežilne pijače ob vsakem času. Izborna mrzla in gorka kuhinja, kosilo in večerja v abonement.

------------------------ ------------- Čex ulico »se ceneje. ---------------------------------------
Vabim tedaj svoje dosedanje, kakor tudi druge nove častite goste v «Meščansko pivarno», kjer 

bodo točno in kar najbolje postreženi.
6—2 Z najodličnejšim spoštovanjem

Alojzij Rasberger, restavrater.

Vabilo
na

>
<Z)>jg
73

i zior 

občnega konsutnnega društva 
v Trbovljah

(vpisane zadruga z omejenim poroštvom)
ki se vrši

dne 23. t. m. ob 9. uri dop.
v gostilni 

gospoda Giolcsa 1 TMiah.

Dnevni red:
Volitev 4 rednih in 4 nadomestnih pre-

glednikov.
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Vstop je dovoljen samo rednim članom.
Za predstojništvo:

kok Stergar Fran Rinaldo
načelnik. blagajnik.

Fran Zmrzlak.
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Stanje hranil, vlog:
22 milijonov kron.

Rezervni zaklad:
760.000 kron.

v lastni hiši v Prešernovih ulicah št. 3 
poprej na Mestnem trgu zraven rotovža,

sprejema hranilne vloge vsak delavnik od 8. do 12. ure 
dopoldne in od 3. do 4. ure popoldne, jih obrestuje po 
4% ter pripisuje nevzdignjene obresti vsakega pol leta 
k kapitalu. Rentni davek od vložnih obresti plačuje 
hranilnica iz svojega, ne da bi ga zaračunila vlagateljem.

ZA VARNOST VLOG JAMČI POLEG LASTNEGA 
REZERVNEGA ZAKLADA MESTNA OBČINA LJUB-
LJANSKA Z VSEM SVOJIM PREMOŽENJEM IN VSO 
DAVČNO MOČJO. DA JE VARNOST VLOG POPOLNA, 
SVEDOČI ZLASTI TO, DA VLAGAJO V TO HRANIL-
NICO TUDI SODIŠČA DENAR MLADOLETNIH OTROK 

IN VAROVANCEV. 26-4

Denarne vloge se sprejemajo tudi po pošti in potom 
c. kr. poštne hranilnice.

Posoja se na zemljišča po 4l/2°/0, na menice 
in na vrednostne listine pa po 5% na leto.

Domača tvrdka Odlikovana v Parizu leta 1904, 
v Londonu in Luttichu leta 1905.

Pivovarna G. Auerjevih dedičev
V Ljubljani, Wolfove ulice št 12.

Ustanovljeno leta 185 4.

priporoča 
svoje izvrstno 
marčno pivo.

12—5
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'Izhaja
v LjiiMjani
»saki pelel

Glasilo jugoslov. soc, demokracije. Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 544 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1’36 K, — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 38. V Ljubljani, dne 21. septembra 1906. Leto IX.

NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora?, Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Bdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Dostojna politika.
Že večkrat smo se zmenili o divjaških 

manirah, ki so se vdomačile v slovenski po-
litiki, in katerih ogromno škodo za ves narod 
nočejo izpoznati ravno tisti, ki najrajši rabijo 
visokodoneče fraze o narodu; ljubezni do na-
roda, koristi naroda i. t. d. Povod, da se 
povrnemo na ta predmet, je tak, da nam 
omogoči popolno objektivnost, kajti socialno- 
demokratična stranka ni v konkretnem slu-
čaju prav nič angažirana.

Liberalci so priredili v nedeljo popoldan 
shod na Vrhniki in klerikalci so ga razbili. 
Da je bilo tam navzočih tudi nekoliko so-
cialnih demokratov, nas ne tangira direktno, 
ker oni niso bili niti prirejevalci, niti razbi-
jalci shoda, temveč so se ga udeležili iz za-
nimanja za politiko sploh, kakor gredo tudi 
na druge shode drugih strank, deloma pa 
tudi zato, da označijo, če bi zahtevale raz-
mere, stališče socialno-demokratične stranke. 
Da je bil razbit liberalni shod, se torej ne 
tiče naše kože, in če se obširneje dotaknemo 
stvari, storimo to res iz višjih, splošnejših 
interesov, z željo, da bi končno razni vodi-
telji, ki so se zaleteli predaleč, izpoznali po-
gubnost te barbarske politike.

Razbijati shode — to je prišlo na Kranj-
skem nekako na dnevni red. Če se primeri 
tak posamezen slučaj v izjemnih razmerah, 
se najde morda lahko olajševalne razloge, ki 
pospešijo razumevanje dejanja. Ako pa se 
napravi iz te navade zistem, tedaj izgubi

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.

Nad četrt ure je trajal obhod vernikov 
okoli altarja, ki so polagali svoja darila za 
prečastitega novomašnika. Potem je prišla 
slavnostna propoved, ki je pokazala pobož- 
neSa> potečemu se ljudstvu, kaj je duhovnik.

„Kdor ni duhovnik, ni niti vreden, da 
bi poljubil tla, na katerih je stal duhovnik!“ 
je zaklical navdušeni propovednik v gosti, po 
človeškem znoju že slabo dišeči cerkveni 
zrak. Zelo umetno je potem zavil govor tako, 
da je lahko omenil nedostojne duhovnike; 

opravičevanje vsako podlago in kdor si je 
ohranil v razburljivih dnevnih bojih še kaj 
treznosti, se mora ustaviti pa zaklicati svoj: 
«Ne dalje!», sicer postane sam sokrivec po- 
živinčenja, iz katerega se morajo roditi za 
ves narod najpogubnejše posledice.

O surovosti, ki tiči v razbijanju shodov, 
zlasti s takimi sredstvi, kakor se jih je rabilo 
na Vrhniki, ni treba govoriti. Menimo pač, 
da leži to na dlani in da se ne da olepšati 
stvari na noben način. Taki dogodki, ako se 
ponavljajo češče, so samo izpričevalo žalostne 
politične zaostalosti; lahko se opaža, da se 
prikazujejo taki divjaški boji vedno le v pr-
vih začetkih političnega življenja kakšnega 
naroda, kar je za njih pomen dovolj značilno. 
Pri narodih z razvitim političnim življenjem 
ni takih divjaštev, ali pa so kvečjemu zelo 
sporadični.

Ali — kaj naj se doseže s takimi bar-
barskimi napadi?

Naši klerikalci — kajti pri njih je ta 
taktika najbolj priljubljena in često se vidi 
na čelu razbijačev duhovnike — mislijo menda, 
da bodo na ta način uničili nasprotniške stranke 
in preprečili razširjanje nasprotnih nazorov. 
Pomota pa je evidentna in če bi imeli neko-
liko treznega prevdarka, bi morali sami izpo-
znati neracionelnost surovine. Socialni de- 
mokratje potrdijo lahko iz lastne prakse, da 
jim niso taki kravali bistveno nikoli škodo-
vali ; včasi so celo pospešili socializem v kra-
jih, v katere bi bil sicer težje našel pot. Ta 
proces je popolnoma naraven. V marsikateri 
glavi se zbudi mišljenje in zanimanje šele 
vsled močnih sunkov; takozvani «hec» je tudi 
v politiki faktor, ki ne koristi vedno tistemu, 
kdor ga je iztaknil in često se maščuje ravno 
nad njim. Marsikje so se klerikalci odvadili, 
zahajati na shode nasprotnikov ravno zato, 
ker so se prepričali, da tako izgube dosti 

na srečo ljudstva ni našel skritega, trdega 
jedra, samo navzoči duhovniki so izpoznali, 
da je veljalo to gospojinskemu župniku, čigar 
gost je bil pridigar. S pravim očetovskim 
ponosom je sprejel mlinar tisti del propovedi, 
ki je bil namenjen njemu ter si je neprene-
homa mel oči. Propovedi je sledila peta maša, 
prva maša novoposvečenega z novomašniškim 
blagoslovom in z obhajilom sorodnikov.

Slavnostna pojedina v gostilni z godbo 
in nazdravicami je šele izpopolnila slav-
nostno veselje.

V mlinu pa sta sedela še o polnoči oče 
in sin, pa sta štela novomašna darila. Sedaj 
sta lahko mirno spala, ker sta vedela, da je 
prinesel današnji dan — naj je tudi never-
jetno — 777 forintov. Tri svete številke — 
to ne more biti slučaj, temveč gotovo pomeni 
nekaj.

pristašev; s podatki lahko poslužimo. Ali to 
se ne zgodi le tedaj, ako n. pr. klerikahii 
ljudje večkrat slišijo socialno-demokratične 
govornike; lahko se tudi zgodi, če pridejo 
večkrat nadkričavati jih. Stavek, da razgraja 
na shodih tisti, ki se boji slišati nasprotnikove 
argumente, je navadno resničen; a do te 
misli pride lahko tudi tisti, kogar se večkrat 
nažene, naj prepreči nasprotniku govor. Na-
ravnost blazni so taki poboji, ako jih priredi 
večina. V začetku je razsodnost množice vedno 
majhna in čuvstvo je navadno močnejše od 
prepričanja. Dekan, ki pripelje par sto ljudi 
na neklerikalen shod, lahko računa, da bodo 
tako glasovali, kakor predlaga on, ne zato, 
ker bi jim tako velevalo njih lastno prepri-
čanje (kar je namreč res prepričanje!), tem-
več zato, ker jih je pripeljal on, zato ker je 
on gospod dekan. Kaj bi torej riskiral, ako 
bi pustil, da govori nasprotnik, pa bi se po-
tem sam oglasil za besedo?

Ali tudi, kjei- ni večine, je drugačno rav-
nanje brezumno in ne more učvrstiti razgra-
jačevega stališča. Ako ima argumente, tedaj 
mora biti vesel, da govori nasprotnik in mu 
da priložnost, pokazati slabosti njegovega, pa 
moč svojega stališča. Ako se ne posluži te 
prilike, izzove vsekakor mnenje, da nima za-
dostnih argumentov, da ne zaupa lastnemu 
nauku in da se boji nasprotnikove duševne 
premoči. To pa pač ni agitatorično sredstvo 
za količkaj misleče ljudi. Ali mislijo klerikalci 
sami, da so v njih vrstah zgolj nemisleči 
ljudje? S tem se pač ne bi mogli postavljati; 
utegnejo se pa tudi zmotiti. Ravno misel o 
strahu pred nasprotnikovim naukom, pride 
prejalislej tudi med njih ljudi; najpred po- 
vstane v eni glavi, potem v drugi, in včasi 
gre potem kar rapidno. Ali posurovili so ljudi 
in kdové, ali se ne obrne surovost v prvi 
jezi izpoznanja tedaj ravno proti njim? Zgo-

XVIII.
Kmalu po novi maši je moral Avgust 

začeti svoje dušebrižniško delovanje, ali ne 
zunaj na deželi, ne v kaki oddaljeni župnijski 
vasi, temveč v uredništvu „Katoliškega glas-
nika“. Da izpreviduje bolnike, da tolaži siro-
make, da poučuje otroke in pokopava mrliče, 
zadostuje kakršenkoli kaplan. Najvažnejše 
dušebrižje pa je bilo po izrecni škofovi izjavi 
pospeševanje dobrega časopisja; zato so spa-
dali najboljši duhovniki v uredništva. Za 
Avgusta je bilo torej posebno odlikovanje, 
da je smel začeti svoje prvo duhovniško 
delovanje takoj pri časopisju. Bil je sicer 
doslej vedno v samostanu, zadnjih šest let 
je bil celo v Rimu, ali politiko je imel vendar 
v mezincu. Že prvega dne je vedel, kako se 
pora vladati Avstrijo. Saj ne more biti druge 



dilo se je že, da so tiste pesti, ki jih je učil 
duhovniški vodja, pretepavati nasprotnike, 
končno premikastile njegove lastne kosti.

Stranka, ki postavlja svojo bodočnost na 
podlago divjaštva, zida na peščenih tleh in 
njena stavba ne more biti trajna. Izkušnja 
stoletij vendar dokazuje, da se ne more no-
bene moči ohraniti po sili in nobenega mnenja 
se ne more vsiliti ljudstvu proti njegovi volji, 
pa tudi nobenega mišljenja se ne more kon-
zervirati, ako ni v ljudstvu samem vkoreninjeno. 
Stranka, ki hoče z nasilnimi sredstvi ohraniti 
si navidezno večino in oblast, škoduje naj-
bolj sama sebi, ker pripravlja in pospešuje 
svoj lastni propad. Kaj sploh pomeni imeti 
večino, ki ni dejanska, ki ni prepričana? Nič 
druzega, nego vstvarjati armado puntarjev in 
dajati ji orožje proti sebi v roke.

Neprenehoma je slišati toibc o zanemar-
jenosti našega naroda. In opravičene so. Ali 
kako naj se popravi ta greh dolgotrajne pre-
teklosti, če pehate narod sami v surovost, in 
mu jemljete vse pogoje za povzdigo? Kako, 
če vcepljate ljudstvu po časopisju, po shodih 
i. t. d. samo divjaštvo ? Kako, če napravljate 
iz vsakega političnega ali mišljenskega na-
sprotja sovraštvo, ki se ne plaši nobenega 
sredstva? — Tam, kjer imate slučajno večino, 
jo zlorabljate brez pomisleka. Ali se bodete 
čudili, če se bodo nasprotniki maščevali, kjer 
imajo moč? In če se razvname tedaj brez-
obziren, barbaričen boj po vsej deželi, če 
bodo pretepali tukaj klerikalci, tam liberalci, 
tam socialisti — kje ostane potem sploh pri-
ložnost za kulturno delo? Ali imate tedaj še 
pravico razburjati se, da govori neslovensko 
časopisje o slovenskem barbarstvu?

Cas je, ustaviti se na tej poti, pa resno 
vprašati, kaj pravi pamet. Nekoliko brezob-
zirnosti je res treba, ali zdi se nam, da bi 
bila najpotrebnejša v strankah samih. Tam 
je treba elementov, ki nastopajo samo po 
surovih instinktih, dopovedati, da se ne služi 
stranki, ako se jo diskreditira z divjaštvom. 
Zlasti velja to za klerikalce, ki imajo danes 
gotovo večino v deželi. A če se zanašajo na 
njo, bi morali to predvsem dokazati s tem, 
da uravnajo svojo politiko po zakonih do-
stojnosti.

To je vprašanje, čigar rešitve ni odlašati 
na noben način, kajti ako bi se pokazalo, da 
vsi trezni argumenti ne zaležejo ničesar, te-
daj bi ostalo le še eno, skrajno, a končno 
neizogibno sredstvo. Ako postane surovost 
zistem, ako zažuga poživinčenje vsega naroda, 
tedaj ne kaže nič druzega. nego zapostaviti 

dobre politike, nego prepustiti vso vlado 
cerkvi, to se pravi duhovništvu.

V cerkvi pač ni prišel nikoli na prižnico, 
ali ni ga bilo skoraj tedna, da se ne bi bil 
moral bojevati za sveto stvar preganjane cerkve 
po cele ure na različnih društvenih shodih 
po mestu ali pa na mnogih shodih po deželi, 
kjer je moral uničevati zdaj liberalce, zdaj 
socialne demokrate.

Nikoli ni posedal v spovednici; ali v 
uredništvo so prihajala poročila o vseh grehih 
in napakah cerkvenih sovražnikov iz cele 
dežele, in tem ni bilo treba odveze, temveč 
naslikalo se jih je, kar se je dalo bolj bujno. 
Kmalu se je opazilo po celi deželi, da izvr-
šuje dušebrižje pri središču stranke mlada, 
sveža moč: Strankarska strast se je razvne-
mala, medsebojno sovraštvo se je močneje 
razplamtelo in za prihodnje volitve je bilo 
pričakovati dober uspeh preganjane cerkve. 
Mogoče, da bode imenovan za državnozbor-
skega kandidata marljivi dušebrižnik, gospod 
Gros sam. Zaslužil bi pač to; blagor cerkve 
in vsled tega blagor ljudstva ne bi mogel 
dobiti boljšega zastopnika.

V tem je delal gospojinski župnik s 
svojim kaplanom na svoj način v vinogradu 

začasno vse druge ozire, pa ustvariti proti 
barbarom koalicijo vseh drugih elementov za 
najbrezobzirnejši boj, dokler se ne butne su-
rovosti popolnoma ob tla.

Ne želimo takih razmer. Vemo, da bi 
bila cena, ki jo zahteva tak boj, draga, zelo 
draga. Upamo, da se spravi našo domačo 
politiko vendar lahko še v drug tir. Ali — 
svarimo, preden bo prepozno!

Zadnje zasedanje.
Kurialni državni zbor je imel zadnje po-

čitnice in se je sešel na zadnje zasedanje. V 
sedanji obliki se ne sestane nikdar več in 
njegova edina važna naloga je, da vstvari še 
podlago svojemu nasledniku, ljudskemu par-
lamentu. Že nekaj dni poorej se je sešel od-
sek za volilno reformo, ki je nastavil pred 
počitnicami prekinjeno delo.

Eno leto je minilo, odkar traja v državi 
zadnji volilnopravni boj. Pred enim letom je 
prišel general Fejervary s Kristoffyjevim vo-
lilnim načrtom na Dunaj in takrat je prote-
stiral baron Gautsch proti splošni in enaki 
volilni pravici na Ogrskem, češ, da bi bil to 
signal za podobno gibanje v Avstriji, ki ga 
ne bi bilo mogoče zajeziti. Temeljito se je 
zmotil tedanji avstrijski ministrski predsednik. 
Ravno njegovo odbijanje demokratične re-
forme je dalo znamenje za boj, katerega se 
je bal in ki je tudi iz njega, Savla, naredil 
Pavla. V tistih dneh je izvršila socialna de-
mokracija zgodovinsko delo, ki se je še po-
tenciralo do viharja, ko je izdal ruski car v 
strahu pred revolucijo znani manifest in ki 
je doseglo svoj vrhunec dne 28. novembra, 
ko se je zopet stšel državni zbor, v katerem 
je baron Gautsch že naznanil, da predloži vo-
lilno reformo. Na svoje delo je socialna demo-
kracija lahko ponosna; brez njenega odloč-
nega nastopa bi se pehal državni zbor še 
danes za otročarije in bi ostala njegova pod-
laga neizpremenjena, najbrže dokler ne bi po-
polnoma segnila, čemur bi neizogibno sledil 
državni polom.

In sedaj je najtežavnejši del volilne re-
forme rešen v odseku. Pač snujejo intrigantje 
še vedno nove zapreke in se love za vsako 
slamko, da bi ohranili dosedanje privilegije 
in preprečili demokratiziranje države. Ali le 
hazarderji morejo upati, da se posreči pod- 
mizna igra; samo politični desperadi morejo 
izmišljati nove zapreke reformi, ki je nujna 
in je ni moči preprečiti, ker je neizogibna.

Gospodovem. Ob nedeljah sta sedela po cele 
ure v spovednici. Deviška družba je pač 
razpadla, ker je župnik sovražil farizejstvo. 
Tercijalkam, ki so najemale prej ob nedeljah 
spovednico kar zase, je snel lažnivi svetniški 
sijaj. Zato pa so sedaj prihajali vsi, ki so 
tam res iskali pomoči in tolažbe.

Šola je bila najmilejša župnikova briga. 
Skrbel je zato, da se je vzgajalo otroke ne 
le za dobre kristjane, temveč tudi za dobre 
ljudi.

Ako sta sedela zvečer župnik in kaplan 
skupaj pri kozarcu vina, sta bila navadno 
oba na smrt utrujena izza dolge poti k bol-
nikom in revežem.

Tako je kmalu preteklo župnijšču in 
občini leto ob veselem delu dušebrižja, ob 
molitvi in ob učenju. Človek ne bi bil verjel, 
da je preteklo že leto dni izza nove maše 
prečastitega gospoda urednika, ko je prišel 
na počitnice v Gospojno ter se je nastanil 
za dva meseca v župnišče.

Seveda takemu župniku na deželi je 
lepo; saj ima celo leto same počitnice. Kaj 
je njegovo delo v primeri s trudom duhov-
nega gospoda urednika? Obisk bolnika je 
le izprehod; in če pleza po najstrožjem mrazu,

Na to naj bi mislili tudi s'ovenski po-
slanci, ki so odšli na Dunaj, da se udeleže 
zadnjega dejanja politične drame. Mnogo ne-
zadovoljnosti se je razlilo v zadnjih tednih 
po slovenskih krajih in mnogo je bilo hrupa 
zaradi reforme, ki je ravno za Slovence emi-
nentne važnosti. Lahko je razumeti, da je 
Slovencem radost nad elaboratom državno-
zborskega odseka zelo prikrajšana z ozirom 
na to, da so ostale razne srčne želje neiz-
polnjene. In mi smo zadnji, ki bi komu za-
merili to. Odsekova reforma ni ideal in ni 
tako delo, da bi morali veselja znoreti. Ne-
enakost slovanskih in nemških volilnih okra-
jev, prikrajšanje štajerskih in zlasti koroških 
Slovencev, kupčija s kočevskim mandatom, 
nereelni italijanski kompromis, vse to so reči, 
ki dajejo nezadovoljnosti dosti snovi. Ali v 
politiki je predvsem potrebna treznost in 
vsak fanatizem je škodljiv. Ker volilna re-
forma ne izpolnjuje vseh naših zahtev, ven-
dar ne sinemo izgubiti mirne sodbe; zame- 
tavati boljše, ker se ne doseže mahoma naj-
boljše, je v politiki neodpustljiv greh.

Nikomur ne zamerimo, ako izraža v teh 
dneh koroškim Slovencem svoje posebne 
simpatije; seveda je bolj važno, da se v 
smislu teh simpatij kaj stori zanje, nego da 
se le deklamira o tužnem Korotanu. Ali naj 
se ne pravi, da je zametavanje volilne re-
forme konkretno narodno delo za koroške 
Slovence. Večje važnosti, kakor dva mandata 
je menda več šol, več splošne in politične 
izobrazbe, boljša gospodarska podlaga, mate-
rialna in socialna povzdiga; in kdor hoče 
ohraniti sedanji kurialni parlament, hoče 
stagnacijo na teh področjih, proti kateri 
poda samo ljudski državni zbor uspešno 
zdravilo.

Že dostikrat smo rekli, da ne zastavimo 
nikomur poti, ako poizkusi potom kompro-
misov doseči kako izboljšanje dosedaj dovr-
šenega dela. Ali ponovno svarimo pred 
vsakim herostratskim delom, pred vsako 
obstrukcijo, pred vsakim početjem, ki bi 
spravilo v nevarnost reformo sploh. Svarimo 
zlasti liberalne poslance, katerih število se je 
povečalo z vstopom drja. Tavčarja v odsek 
za volilno reformo. Svarimo jih, ker ščuje 
«Slovenski Narod» še vedno na boj z naj-
skrajnejšimi sredstvi in je zadnjič neprikrito 
zahteval, naj se postavijo na stran Steina, 
Sturgkha in Malika, pa naj strmoglavijo re-
formo.

v snežni mečavi v nevarnosti življenja po 
hribovju, dočim sedi posvečeni časnikar v 
v topli uredništveni sobi, je to tembolj 
zdravo. In res je bil gospojinski župnik zelo 
zdrav; seveda je bil videti tudi gospod ured-
nik popolnoma zdrav, ali svoje počitnice je 
vendar zaslužil s premarljivim dušebrižjetn. 
Sedaj se je hotel doma izpočiti na župnikov 
račun. Kot duhovniku mu je mesto v žup-
nišču in ne več v mlinu.

Malo da ni našel v Gospojni že novega 
župnika. Škof je kupil namreč veliko pristavo, 
pa je potreboval dobrega, a cenega oskrb-
nika. Zelo se je čudil župnik, ko je dobil 
preprijazno pismo od škofa, ki ponuja milostno 
svojemu ljubemu sinu oskrbniško mesto na 
novi škofovski posesti, visoko ceneč veleza- 
služnega župnika kot izvrstnega gospodarja.

Škofovo pismo je bilo tako, da je bilo 
župniku težko, odkloniti ponudbo. A bilo 
mu je nemogoče, da bi se hipoma prelevil 
iz dušebrižnika v dobičkabrižnika škofovega, 
nemogoče, zapustiti neumrjoče duše, da bi 
trgoval z mlekom in maslom.

Na srečo ni škof niti dvomil, da odkloni 
priprosti župnik njegovo častno ponudbo, 
sicer bi bil poslal namesto ponudbe eno-



priloga „Rdečemu praporu“ žt 38.
Ne moremo verjeti, da bi nastopili slo-

venski liberalci res tako pot. Pomisliti mo- 
iajo vendar, da dobi z volilno reformo na 
tisoče Slovencev volilno pravico, ki je.doslej 
nimajo; da izginejo socialne neenakosti v vo-
lilni pravici, ki so ravno za narod proletarcev 
ogromnega pomena. Spomniti.se morajo, da 
izboljša reforma položaj Slovencev v držav-
nem zboru, tudi če se vzame povišanje man-
datov sploh v poštev. Pozabiti ne smejo, da 
izgine nevarnost političnega diferenciranja v 
narodno zagotovljenih volilnih okrajih, kar je 
zlasti svobodomiselnim elementom na korist. In 
če imajo vse to pred očmi pa vpoštevajo 
ostale, občeznane^prednosti splošne in enake 
volilne pravice, ne bodo mogii pomagati so-
vražnikom reforme.

«Narod» prikazuje obstrukcijo kot igro 
brez nevarnosti. «Ako pade sedanja reforma, 
bode moral novi državni zbor takoj izdelati 
drugo, ki bode pravična Slovencem.» To je 
lepo citati, ali pripovedovati se more kaj ta-
kega samo političnim ignorantom. V sedanjem 
državnem zboru imajo Nemci večino. Ele-
mentarni pritisk ljudstva je izvršil pravi ču-
dež, ko je pripravil volilni reformi sovražno 
večino iako daleč, da jo sploh sprejema — 
sprejema s škodo, kajti te resnice ni mogoče 
spraviti s sveta, da bode dosedanja večja 
moč Nemcev zmanjšana v novem parlamentu. 
Sedaj je bila konstelacija taka, da se je 
posrečilo to delo. S kakšnimi sredstvi pa 
misli «Narod» sestaviti nov državni zbor na 
podlagi sedanje volilne pravice, v katerem 
ne bi imeli Nemci večine? Kako hoče tedaj 
prisiliti večino, da da Slovanom več? Ver-
jetno je narobe, da bi narasel sovražnikom 
reforme, ko bi dosegli uspeh, upadli pogum ; 
nasprotja bi bila v novi zbornici še večja, 
razpoloženje za reformo pa še manjše. Ako 
pa dokonča sedanja zbornica svoje delo in 
dobi nova volilna pravica življenje kot sad 
parlamentarnega dela, pride notranja potreba 
kmalu do veljave. Kadar je uzakonjeno na-
čelo splošne in enake volilne pravice, se ne 
ustavi na zmagovitem pohodu, dokler ne do-
seže svoje čiste, najpopolnejše 'oblike.

Oviranje volilne reforme označujemo s 
trezno zavednostjo za neodpusten greb. Z 
vso resnostjo svarimo vsakogar še v zadnji 
uri. In da bode vse jasno, povemo, da bode 
za tako herostratstvo odgovoren vsaki krivec, 
plača pa pride, če ne prej, pri volitvah. Kdor 
se upira volilni reformi, naj se pripravi na 
to, da se ne ustrašijo socialni demokratje pri

volitvah nobenega legalnega sredstva, da pre-
prečijo vsakemu sovražniku reforme vhod v 
parlament, pa če bi bilo treba v ta namen 
abance s samim hudičem.

Torej — caveant consules!

tendenca za zavlačevanje in večina jo 
podpira.

Tollingerjev namen je absurden skozin-
skoz.^ Že to je infamija, da ga hoče podati 
pri § 5., kajti o enaki volilni pravici se je že 
glasovalo pri temeljnem zakonu o volilni 
pravici. Če tam ni določen pluralni zistem, 
je nedopustno, da se ga hoče vtihotapiti pri 
postranskem zakonu o volilnem redu.

Če bi sprejel državni zbor pluralni zi-
stem, bi bilo vse dosedanje odsekovo delo 
velikanska sleparija. Kajti glavni pogoj za 
volilno reformo je bila enaka volilna pravica. 
Splošnosti volilne pravice tudi novi načrt ne 
razširja bistveno. Namen reformi je bil, od-
praviti privilegije, ki so bili vtelešeni v ku-
rijah. Ali pluraliteta je še večji, še nesram- 
nejši privilegij nego kurija. Stari volilni red 
je dajal delavcem vsaj v eni kuriji priložnost, 
da stopijo v resen volilni boj, da dosežejo, 
čeprav skrajno minimalno zastopstvo vsaj v 
eni kuriji in takih okrajih, kjer imajo zado-
stno večino. Pluralni zistem pa hoče popol-
noma oropati delavce. S tem, da določi 
drugim po dva in po več glasov, hoče uni-
čiti vsako njih večino. Edino za posmeh bi 
se smeli delavci udeležiti volitev, pri katerih 
bi naprej vedeli, da je popolnoma nemogoče, 
doseči mandat. Norce bi delali sami iz sebe, 
kadar bi nosili na volišče volilne listke, ki 
nimajo nobene vrednosti. Pluralni volilni zi-
stem je brezobrazno zasramovanje delavstva, 
ki res ne bi zaslužilo politične ekzistence, ako 
bi mirno utaknilo tako impertinentno klofuto.

0 pluralnem zistemu se še ni glasovalo; 
ali današnje glasovanje o Tollingerjevem 
predlogu pokazuje, da mora biti delavstvo 
pripravljeno na vse. Najprej razdele politični 
kupčevalci okraje po 'sejmarsko s tako vo-
lilno geometrijo, da so delavci majorizirani, 
kjer je le mogoče. A ko so tako napolnili 
bisage svojih strank, hočejo delavstvu ukrasti 
še zadnji ostanek pravice.

Ali to je račun brez krčmarja. Na tak 
način se delavstvo ne bode dalo opehariti. 
Gospodje v odseku lahko poskušajo kar ho-
čejo, delavci jim bodo odgovorili, kakor za-
služijo.

Pripravite se na vse, delavci!
Najbližji čas vas morda pokliče na 

boj, o katerem smo že upali, da se ga 
izognemo, ki pa se nam morda nagloma 
usili. Odkar je volilna reforma na dnevnem 
redu, še ni bil trenotek nikoli tako resen.

Delavci! Bodite pripravljeni!

Delavci, pozor!
Bodite pripravljeni na vse 1 V odseku 

za volilno reformo se pripravlja veli-
kanska goljufija. Brzojav z Dunaja ponča:

Ko je bil sprejet § 4. volilnega reda, je 
predlagal nemški klerikalec Tollinger, 
naj se odloži glasovanje o § 5, da lahko 
izdela njegov klub formalni predlog za 
pluralni volilni zistem, ki ga je naznanil 
k temu paragrafu. Proti temu predlogu 
je govoril dr. Adler, potem dr. Šušteršič. 
Odsek je sprejel Tollingerjev predlog, ki 
ga je zagovarjal Poljak Pastor, z 21 proti 
10 glasovom. Posvetovanje o tem para-
grafu je torej odloženo.

Torej je res. Po tihotapsko hočejo ogo-
ljufati delavce za volilno pravico. To glaso-
vanje osvetljuje z bengalično lučjo razmere 
v odseku za volilno reformo in nalaga de-
lavcem dolžnost, da se nemudoma pripra-
vijo na najodločnejši boj.

Pluralni zistem še ni sklenjen, ali da je 
bilo mogoče tako glasovanje, to nam kaže, 
da je zagrizenost sovražnikov enake volilne 
pravice mnogo večja, nego se je priznavala 
v javnosti. 0 podrobnostih dogodkov iz te* 
seje še nimamo poročil; ali glasovanje samo 
kar kriči. Za odobravanje Tollingerjevega 
predloga ni moglo biti niti najmanjšega po-
voda, najmanjšega opravičenja. § 5. določa, 
da ima vsak volilec po en glas. To je dosti 
jasno. Kdor hoče enako, vsaj socialno enako 
volilno pravico, mu mora zadostovati ta do-
ločba. Kdor ne mara pluralitetnega zistema, 
politično goljufivega, roparskega zistema, ne 
potrebuje od dr. Tollingerja nobenega 
formuliranja predlogov, nobenega razlaganja, 
nobenega pojasnjevanja. Kdor hoče enako 
volilno pravico, bi bil lahko že danes gla-
soval za § 5. In kaj se je bilo treba sploh 
ozirati na Tollingerjevo željo? Če je hotel 
staviti kak predlog, naj bi ga bil podal, ko 
je bil paragraf na dnevnem redu. Kaj se ima 
odsek ozirati na lenobo njegovega kluba? 
Tollinger je dobro vedel, kdaj se pride do 
§5. pa naj bi bil pravočasno izdelal svoj 
nepošteni predlog. Če nič druzega, tedaj do-
kazuje omenjeno glasovanje, da je v odseku

staven nalog, in župnika bi bila prisilila 
kanonična pokorščina, da bi bil zapustil svoje 
ljube župljane. Pastor animarum bi bil postal 
pastor animalium.

Morda je hotel zadeti škof dve muhi z 
enim udarcem. Z župnikom Hercogom bi bil 
pridobil izvrstnega praktičnega gospodarja, 
s tem pa bi bil spravil tudi politično povsem 
nepraktičnega človeka iz dobre župnije, katero 
bi bil potem lahko izročil kakšnemu v poli-
tičnih bojih izkušenemu ljubljencu.

Ali čisto brez kazni vendar ni ostal župnik; 
izgubil je kaplana, ki mu ga je vzel škof. 
Hercogu je bil kaplan vedno čislan sotrudnik, 
toraj sobrat. Več kakor dvajset let je sam 
izkušal žalostno kaplansko življenje brez lju-
bezni; zato je bil sedaj kot župnik kaplanom 
bolj prijatelj, nego gospodar. V tem je bil 
pravo nasprotje večine župnikov; kajti na-
vadno je tako; Čim nedostojnejše so ravnali 
s kaplanom, tem prevzetnejši je pozneje kot 
župnik. In tako se vleče težka veriga hierar-
hične podrejenosti in prepostavljanja že pri 
nižjem duhovništvu skozi stoletja ob eno-
ličnih korakih spetih nog, ne da bi izgubile 
količkaj od svoje teže.

Zato se je čutil srečnega vsak kaplan, 
W so ga poslali za pomožnega gospoda v

Gospojno. Tudi če je dobil kdo pri izkušnji 
v semenišču odliko, se je vendar naučil prak-
tičnega dušebrižja najbolje pri župniku 
Hercogu.

Zadnji kaplan, kmečki sin iz Gorske 
vasi, je bil tudi posebno vnet za življenje na 
deželi in za poljedelstvo ter je porabil vsako 
prosto uro, da se je izobrazil na vzornem 
gospodarstvu župnikovem za dobrega gospo-
darja.

To pa je vedel seveda tudi škof; in tako 
ni dobil kaplan samo vabila, katero je od-
klonil župnik, temveč odločno zapoved, da 
naznani zaradi bolehnosti svojo nezmožnost 
za dušebrižniško delo in da nastopi oskrb- 
niško mesto na škofovi pristavi. Tako je dobil 
škof oskrbnika, ki ga ni veljal več kakor 
jedilo, ker je morala država plačati skromno 
plačo za deficienta, dočim si je župnik tako 
prihranil vsako plačilo' za svojega oskrbnika.

Na ta praktični način se je sploh rado 
izrabljalo državo, da je dajala potlačeni državi 
doneske, za katere sicer ni bila odprta državna 
mošnja.

Sedem duhovnih pisarjev in tajnikov je 
delalo na škofijskem dvoru, duhovniki so 
pisali v tiskovni družbi, duhovniki so delo-

vali kot strankini tajniki, duhovniki so uprav-
ljali strankino hranilnico, duhovniki so nad-
zorovali škofovske delavnice, duhovniki so 
peli v stolni cerkvi; skratka, skoraj dol do 
hlapca in do čistilca škofovih čevljev so bili 
sami duhovniki v škofovski službi. In vse je 
plačevala brezbožna država kot uboge bolne 
deficiente 1

Dežela pa je klicala po duhovnikih. Ob-
čine so tarnale pred škofom, da nimajo druge 
službe božje ob nedeljah, da otroci ne dobi-
vajo pouha, bolniki ne tolažbe; in duhov-
niški pisarji v konzistoriju morajo pisati zopet 
v škofovem imenu pisma, da je grozno po-
manjkanje duhovnikov samo posledica slabih 
volitev; ako hoče ljudstvo duhovnikov, naj 
se pokaže vredno te milosti s klerikalnimi 
volitvami, s pospeševanjem katoliškega časo-
pisja in pred vsem z obilnejšimi darili. Cele 
kope takih razvnemajočih pisem je šlo po 
deželi.

Tudi gospojinska župnija je ostala sedaj 
brez kaplana. Zaradi duhovniškega pomanj-
kanja ni mogel poslati škof pri najboljši volji 
nadomestnika za oskrbnika svoje posesti, 
dasiravno — kakor je odgovoril na prošnjo 
župnika in občine — je krvavelo njegovo 
očetovsko srce.

Spomniti.se


Kjer ne zaležejo svarilne besede, bode 
zaleglo delo. Odgovornost za posledice pade 
na politične pirate.

Politični odsevi.
Državni zbor je imel dne 18. t. m. svojo 

prvo sejo po počitnicah. Večjim delom jo je 
izpolnila debata o dveh nujnih predlogih po-
slanca dr. II r u b y j a in drja. H o f e r j a. 
H r u b y je govoril o izgredih, ki so se go-
dili v Opavi in okolici tekom leta ob raznih 
narodnih slavnostih. Iz njegovega razlaganja 
je razvideti, da je v Opavi organizirana ne-
kakšna nemško-nacionalna omladina, ki nima 
kaj opraviti, pa zato rabi nedelje, da tuli po 
mestu in okolici, da razsaja, da napada na-
rodne nasprotnike, pa tudi mirne ljudi. Se-
veda vse «za narod». Nemški govornik, po-
slanec dr. S o m m e r , je hotel dotične 
dogodke le nekoliko olepšati; utajiti jih ni 
mogel. Povedalo se je torej zopet enkrat, 
da je nacionalni fanatizem vedno barbaričen 
in pravzaprav si nimajo razne narodnosti ni-
česar očitati v teh rečeh. Enkrat je brutal-
nost na eni strani, enkrat na drugi, — na-
vadno tam, kjer je večina. In konec tega 
prijetnega življenja ne pride, dokler ne izpo- 
znajo narodi sami, kam jih vodijo narod-
njaški generali. Za nujnost Hrubyjevega pred-
loga, ki je zahteval, naj vlada poskrbi, da se 
ne bodo mogli ponavljati taki prizori, je gla-
sovalo 90, proti 64 poslancev. Ker je treba 
za nujnost dvotretjinsko večino, je bil predlog 
odklonjen.

Hoferjev nujni predlog je zadeval 
vojaškega zdravnika drja. Dursitza od 
4. pešpolka, ki je, sodeč po vsem, tip pra-
vega komisnega padarja «aus der guten, alten 
Zeit». Neki pešak omenjenega polka ima iz-
pričevala uglednih civilnih zdravnikov, da je 
kilav in vsled tega nesposoben za naporno 
službo. Kljub temu ga imenuje dr. Dursitz 
simulanta. Ne le da se moža ne superarbitrira, 
se mu tudi ne dovoli nobene olajšave. Voja-
kov oče se je obrnil do poslanca Hoferja. Ta 
je šel v vojašnico, da bi interveniral zanj. 
Tam ga je pustil polkovnik tričetrt ure ča-
kati v veži, in ko je dal drugič inšpekcijskemu 
naredniku svojo vizitnico, je prišel adjutant 
po desetih minutah, pa je govoril žnjim kar 
na hodniku, blizu stranišča, ne da bi ga bil 
peljal v pisarno. Po pripovedovanju poslanca 
Hoferja ravna dotični zdravnik sploh z bol-
niki tako, kakor bi bili sami sleparji, pa jih 
surovo zmerja. Tekom debate se je povedalo 

Na plečih gospojinskega župnika je po-
čivalo sedaj dvojno delo. Morda je bila to 
pravična kazen zato, ker je v svoji trmi od-
klonil dobrohotno škofovo ponudbo. Morda 
naj bi bila dobila župnikova priljubljenost v 
občini s tem prvi sunek. Kdo bi vedel? Iz-
kušeni župnik je pač mislil to. Ali bil je mož, 
ki bi rajši mrtev obležal na bojišču dolžnosti, 
nego da bi bil bežal pred sovražnikom.

Seveda bi bil v takih razmerah lahko 
vesel, da je našel vsaj za dva meseca v du-
hovnem gospodu uredniku, mudečem se na 
počitnicah, začasno dušebrižniško pomoč. Ali 
rajši bi se bil zahvalil za to. Res da je sedel 
prečastiti gospod urednik rad v ¡Spovednici; 
ali kmalu je zbral tam okoli sebe zopet znane 
stare tercijalke. Pridigoval je vsako nedeljo, 
sejal pa je pri tem plevel političnega sovraštva 
med župnikovo pšenico miru, in stari ljudje 
so trdili, da zna mladi duhovnik še krepkeje 
tolči po prižnici, nego v nekdanjih časih 
gospod župnik Šuster. Pač pa je veledušno 
prepustil župniku šolo in dolga pota k bol-
nikom.

Po politični pridigi si je dovolil župnik 
omeniti svojemu gostu, da mu ne ugajajo 
taki govori na prižnici in da bi mu bilo

ljubše, ako bi ostal gospod urednik pri 
evangeliju. Ta pa si je vzel polovico mastne 
pečenke na krožnik in je debelo pogledal 
župnika; kako se more predrzniti navadni 
kmečki fajmošter, da predpisuje kaj njemu, 
ki je študiral v Rimu in ki izvršuje duše- 
brižje v mestu, pod škofovimi očmi. Nalil 
si je še polno kupico župnikovega vina 
pa je začel pravcato pridigo o pravih du-
hovniških dolžnostih in o nalogi, ki jo je 
dobil od škofa; on ni kaplan, ki bi moral 
trpeti, da mu župnik predpisuje kaj. On 
stoji v neposredni službi svete cerkve.

Pri tisti mizi, pri kateri je brala ku-
harica nekdaj kaplanu Hercogu levite zaradi 
darilnih novčičev, je moral župnik svedaj 
mirno prenašati, da ga je ošteval njegov 
duhovni gost, kajti govoril je v škofovem 
imenu.

Samo v enem oziru se je prečastni 
gospod Avguštin izpremenil izza enega leta. 
Sedaj ni več gledal neprenehoma v nebesa 
ali pa na zemljo. Prilastil si je že gospo-
dovalni klerikalni pogled, s katerim se 
prebada nasprotnika, somišljenika pa drži 
na uzdi. Znal je že tako gledati, kakor 
gleda kača plašno ptico. S tem pogledom

še več drugih dogodkov, ki pokazujejo, da 
zatiranje vojakov ni ravno zelo nenavadno. 
Hoferjev predlog, da se preišče stvar in even-
tualno kaznuje vojaškega zdravnika, je bil 
soglasno sprejet, ravno tako predlog, da se 
mora polkovnik zaradi svojega ravnanja opro-
stiti pri poslancu Hoferju in pri predsedniku 
zbornice.

Odsek za volilno reformo je sprejel po 
daljši debati prve štiri paragrafe volilnega reda, 
potem 6. paragraf. Daljša debata se je vnela 
radi določbe, v katerih krajih naj bodo vo-
litve. Poslanec dr. A d 1 e r je zahteval, naj 
se voli v vsakem kraju posebej, tudi če šteje 
manj kakor 500 prebivalcev, na noben način 
pa naj se ne prekorači meje 500 navzgor, s 
čemur bi se le otežčalo volilcem udeležbo pri 
volitvi. Poljaki so zahtevali, naj se združi po 
več 'sosednih krajev, tako da se ustanovi vo-
lilne kraje za 1500 prebivalcev.

S posebno fmto so poskusili Poljaki, na-
praviti reformi nove težave. Njih večna skrb 
je «deželna avtonomija», da bi dobili Galicijo 
popolnoma v svojo posest in tam ravnali, 
kakor se jim poljubi. Da bi dosegli ta na-
men, jim je tudi volilna reforma dobra. Ali 
to pot so bili bolj previdni, kakor zadnjič. 
Zahtevali so le, naj se izvoli pododsek, ki bi 
izdelal določbe za točno ločitev državnega in 
deželnega zakonodajstva. Stvar nima pravza-
prav nič opraviti z volilno reformo; ali kaj 
vprašajo Poljaki za to? Poskus zaprečenja 
volilne reforme se je ponesrečil že vsled sti-
lizacije predloga, čeravno so tudi Vsenemci 
in veleposestniki strastno pograbili priložnost. 
Vlada je izjavila, da sprejme predlog v taki 
obliki, ker je v marsikaterem oziru res kom-
petenca dežel in države nejasna, pa je dobro, 
če se jo natanko določi. Do «deželne avto-
nomije», ki bi najbolj ovirala narodno avto-
nomijo, se po tej poti pač ne pride. Zlasti 
mali slovanski narodi in v prvi vrsti Slo-
venci, bi morali znoreti, da bi mogli podpi-
rati tako stremljenje. Vsled odstopa nekaterih 
članov odseka za volilno reformo so nastale 
tam neke izpremembe. Na mesto dalmatin-
skega poslanca Vukoviča je izvoljen dr. 
Tavčar.

Ruska revolucija je izgubila enega naj-
večjih sovražnikov. Zapovednik carske palače, 
general T r e p o v , je umrl. Njegova smrt 
je vsekakor misteriozna. Naravno je, da je 
bila prva misel, ko se je izvedelo zanjo, po-
vsod ta, da so ga revolucionarji spravili s 
poti, kajti v celi državi ni bilo mnogo ljudi, 
ki bi si bili — in sicer po pravici — nako-

pali toliko sovraštva, kakor on. Tudi general 
T r e p o v je bil produkt razmer. Barba- 
rjčne nagone je podedoval po svojem očetu, 
tistem generalu Trepovu, ki je izvršila Vjera’ 
Zasuličeva nanj znani atentat, pa so jo po-
rotniki oprostili. Za nagrado je užival mladi 
T r e p o v protekcijo naj višjih reakcionarnih 
krogov in njegova karijera je bila sijajna. On 
je,bil desna roka umorjenega kneza Sergjeja, 
v Moskvi je zasledoval svobodomiselne ele-
mente z živalsko brezsrčnostjo; fing ral je s 
preoblečenimi policisti dijaški upor, da je 
mogel uprizoriti grozno gonjo proti dijakom 
in proti vseučililišču. Po 22. januarju je po-
stal diktator v Peterburgu in končno zapo- 
vednik carske palače. Zadnji čas je bil v ne-
milosti. Glede njegove smrti so razširjene 
vesti, ki nasprotujejo druga drugi. Eno poro-
čilo pravi, da ga je zadela kap, drugo, da je 
umrl za angino, tretje, da so ga zastrupili 
revolucionarji. Sedaj se naznanja, da so štiri 
dni zatajevali njegovo smrt.

Carska družina se je odoeljala v Skan-
dinavijo, car se vozari po finskem morju. 
Baje je olšel zaradi zdravja; to je verjetno. 
Zrak v Peterburgu in v Peterhovu mu menda 
ne de dobro in tla so mu prevroča.

Domače stvari.
Za občinsko volilno reformo priredi so- 

cialno-demokratična stranka v Ljubljani, kakor 
smo že naznanili, javen ljudski shod za ne-
deljo, 23. t. m. ob 10. uri dop. na vrt nekdanje 
Hafnerjeve pivovarne. Povabljeni so nanj vsi 
ljubljanski občinski svetniki. Važnosti tega shoda 
ni treba dokazovati. Nezadovoljnost s sedanjimi 
razmerami je splošna, in ne vlada samo med 
delavstvom, temveč tudi med drugimi krogi. 
Iz dejstva, da se je moglo ohraniti dosedanje 
izključno gospodstvo v občinski zbornici, se ne 
sme sklepati ničesar za zadovoljnost doseda-
njih volilcev, kajti predobro je znano, da se 
vrše vse volitve v občinski svet nekako me-
hanično in da je redni rezultat pripisati ve-
liko bolj apatičnosti, kakor pa soglasju in 
navdušenosti. Če pa imajo dosedanji volilci 
dovolj vzrokov za nezadovoljnost, je imajo 
tembolj tisti, ki so še vedno izključeni od vo-
lilne pravice in še bolj čutijo težo življenja, 
ki ga občinska uprava v ničemur ne olajša. 
Da je pomanjkanje opozicije prvi povod stag-
nacije vsake korporacije, je že davno znana 
stvar. Zbor, ki hoče resno delovati, bi moral 
sam obžalovati tak položaj, ker brez opozi-
cije ni vzpodbude, brez bojev ni kristalizacije, 

je dosegel na shodih ravno toliko, kakor s 
svojimi ognjenimi govori. Samo trdokož- 
nega župnika niso izpreobrnili ne pogledi, 
ne besede.

Ali mladi duhovnik je zaznamoval v 
župniji lahko že dosti lepih uspehov svo-
jega kratkotrajnega delovanja in jih je 
lahko poročal škofu. Očetova srčna želja: 
ustanovitev katoliško politične čitalnice je 
pridobivala vedno več tal. Gostilničar je 
bil naenkrat čisto katoliški, kajti čitalniški 
shodi so se morali vršiti pri njem in to je 
bila vselej dobra kupčija. Mlinar je hotel 
postati načelnik in tako dobiti pristašev, ki 
bi ga zopet spravili do županstva. Cer-
kovnik je bil ves navdušen za novi temelj 
cerkve; rad je prevzel mesto blagajničarja. 
Celo liberalni kramar je hotel pristopiti 
novemu društvu, ker bi smel tedaj na dan 
rešnjega telesa prodajati udom voščene 
.sveče.

Zvečer je sedel župnik vedno sam v 
jedilnici. Gospod urednik je bil z očetom 
v gostilni, kjer je pripovedoval kmetom,, 
kako grozno se preganja cerkev, in je raz-
lagal, da je politična čitalnica edina pomoč-



brez nasprotnega mnenja ni novega dela. Ali 
na podlagi dosedanjega volilnega reda ni pri-
čakovati izpremembe in saniranja. Naj je to 
res ali ne — v Ljubljani čuti vse, da odlo-
čuje v občini klika, ki je izgubila vsak širši 
razgled in hodi po izvoženem tiru dalje brez 
zanimanja, brez volje za iniciativo, brez lju-
bezni za delo. Že to bi bil zadosten razlog 
za zahtevo po reformi, ki je nujno potrebna, 
da pride nekaj življenja v stoječo vodo. A 
da je v Ljubljani na sto in sto prebivalcev, 
ki morajo živeti v občini, tako živeti, kakor 
sklepajo drugi, da morajo nositi raznovrstna 
bremena, a da nimajo niti najmanjše pravice, 
da je volilna pravica privilegij, že to je v 
času splošnega demokratiziranja neznosno in 
edina remedura je radikalna reforma, je 
splošna in enaka volilna pravica. Naj se ne 
ugovarja, da nima take volilne pravice še 
nobeno drugo mesto v Avstriji. Ljubljana je 
toliko časa zaostajala, da res lahko enkrat 
■malo odločneje napreduje. Saj se itak ni bati, 
da bode kdove kako dolgo držala rekord. 
Kadar se pokažejo drugod napredki, s kate-
rimi se danes še ne računa, bode najbrže 
zopet treba dregati in dregati, da se spravi 
našega lenega konjička nekoliko naprej. Iz-
govorov torej ni in le povedati je še treba, 
jasno, odločno povedati, da občinska volilna 
reforma ni farza posameznikov, temveč resna 
zahteva brezpravnega prebivalstva. Zatorej v 
nedeljo na svidenje na shodu!

0 kranjskih deželnih zavodih nam do-
haja toliko pritožb, da se mora človek nehote 
spomniti pregovora: Kjer je mnogo dima, 
mora biti tudi plamen. Vsekakor je videti, 
da vladajo v vseh teh zavodih razmere, ki 
so naravnost nedopustne, pa energično zahte-
vajo, da bi posvetil deželni odbor vmes in 
radikalno napravil red. «Naš List» je pisal o 
razmerah v deželni blaznici na Studencu reči, 
ki jih človek nikakor ne bi verjel, a vodstvo 
zavoda in deželni odbor ni poslal listu po-
pravka, ni ničesar ovrgel, ničesar pojasnil, 
tako da mora končno vsakdo verjeti v po-
polno resničnost tistih poročil. Pred nami 
leži kopa dopisov o razmerah v prisilni de-
lavnici, o deželni bolnišnici i. t. d. in vsaj 
podvojiti bi morali list, ako bi hoteli objav-
ljati pritožbe vseh, ki iščejo pomoči v javno-
sti. Iz nemogočega pač ne moremo storiti 
mogoče, ali z ozirom na to, da je tukaj res 
prizadet interes javnosti, bodemo priobčili 
izmed pritožb po vrsti, kolikor nam bode 
mogoče. Seveda nam niso na razpolaganje 
sredstva, da bi mogli točpo kontrolirati vsako

Škof je sicer izdal prepoved, da du-
hovniki po večerji ne smejo hoditi v go-
stilno in te prepovedi se je držal duhovni 
gospod dobesedno tudi ob počitnicah. Ve-
čerjal ni z župnikom ob osmih, temveč se 
mu je moralo dati večerjo ob enajstih, 
kadar se je vrnil iz gostilne. Zato je morala 
seveda ostajati dekla, ki je trdo delala ves 
dan, po tri ure dalje pokonci, da je mogla 
prečastitemu gospodu odpreti vrata ter mu 
prinesti večerjo. Saj je bila stara Micika 
poslužna in potrpežljiva.

In danes je obletnica nove maše, dan 
spomina na tisto lepo slavnost, ki je pri-
nesla pred enim letom mlinarjevemu sinu 
toliko časti in denarja. Ta dan je hotel ob-
hajati slovesno. V cerkvi je imel slavnostno 
peto mašo. Župnik je dal zaklati svojemu 
gostu na čast najmastnejšo raco, zvečer pa 
se je pri gostilničarju posebno velecerkveno 
politiziralo, jedlo in pilo. Mlinar je naročil 
celo kvintal za blagor politične čitalnice. 
Posli v župnišču pa so imeli danes po-
sebno vroč dan. Pšenica je bila že prezrela 
in bilo jo je treba pospraviti. Letno solnce 
?e žgalo na polju. Gole, rujave roke so po-
metale snope na vozove, rdečelične dekle

stvar; toda vse kaže, da so razmere v mar-
sikaterem oziru res vnebovpijoče in kar ni 
nam mogoče, je mogoče poklicani instanci, 
deželnemu odboru, ki — če so pritožbe ko-
ličkaj resnične — ni izpolnjeval svoje naloge. 
Povdarjamo pa, da je njegova dolžnost, po-
dati jasno sliko o razmerah v deželnih zavo-
dih. S suverenim preziranjem časnikarskih 
objav ne spravi kričečih nerodnosti s sveta 
in tudi ne pomiri javnosti, ki ima pravico 
vedeti, kako je v tistih zavodih, za katere ima 
skrbeti. Za danes torej nekaj o prisilni 
delavnici, in sicer najprvo o razmerah 
paznikov. Po poročilih, ki jih dobivamo, 
se mora misliti, da nima ravnateljstvo o so-
cialnih nalogah našega časa niti najmanjšega 
pojma, kajti kdor količkaj živi v dvajsetem 
stoletju, ne bi mogel na noben način dopu-
ščati takih kričečih razmer. Vrhutega pa je 
videti prav tako, kakor bi bil v prisilni de-
lavnici doma neženiran protekciiski zistem. 
Poroča se nam, da imajo pazniki redno po 
15 ur službe na dan. Ali je tam več redne, 
ali več izvenredne službe, tega pač ne vemo. 
Vsekakor je že petnajsturna služba nečloveška; 
in v tej zadevi mora biti vsekakor deželni 
odbor odgovoren, kajti da bi se godilo kaj 
takega brez njegovega znanja, je vendar ne-
mogoče. Ali strmeti moramo, ko se nam 
pravi, da mora službovati paznik pogostoma 
nepretrgano po 72 do 86 ur in da ima ko-
maj v nedeljo nekoliko ur prostosti. Da v 
takih okoliščinah paznik nima niti časa, da bi 
se pošteno najedel, pač verjamemo. Morda 
računa ravnateljstvo s tem, da si pri svojem 
bornem zaslužku itak ne morejo privoščiti 
bogatih pojedin? Ali pazniki menda niso za 
kazen v prisilnih delavnicah? Tako pa se ne 
godi vsem; za posameznike so izjeme. Neka-
teri nimajo nočne službe, n. pr. tisti, ki vozi 
ravnatelja in njegove otroke s kočijo. Dopust 
je za večino paznikov beseda, ki jo morajo 
izbrisati iz svojega slovarja; zatrjuje se nam, 
da ne morejo dobiti niti tedaj par dni do-
pusta, ako se primeri v družini bolezen ali 
podobna naloga. Službe ravnatelja se gotovo 
ne more primerjati š pazniško službo. In 
ravnatelj čuti potrebo, da gre vsako leto po 
4 do 6 tednov na dopust. Tega mu seveda 
ne zamerimo. Naše načelo je, da naj ima 
vsakdo za svoje delo primerno plačilo in po-
trebni počitek. Toda če mora on po nepri-
merno lažji službi počivati, bi moral pač 
razumeti, da potrebujejo trpinčeni pazniki še 
bolj krvavo nekoliko odmora. Pa tudi gospo-
darstvo ni videti zelo racionelno. V prejšnjih

so jih naravnale, konji so neprenehoma 
bili z dolgimi repi po bodečih brenceljnih 
in voz za vozom je odpravljal zlati plod v 
visoki skedenj.

Tudi Anka je bila danes na polju, še 
preden se je izhladilo ognjišče, ter je pridno 
pomagala.

Čimbolj žge solnce ob takem dnevu 
žetve, tem težje je delo, tem veselejši so 
hlapci in dekle; saj je sad njih lastnega 
truda in njih kruh za celo leto, ki ga 
spravljajo z zadnjim znojem na varno pred 
nezanesljivostjo vremena. In po končanem 
delu se zvečer tako sladko počiva; najpre 
v pristavski sobi, pri vrču piva, ki ga je 
Ankd na župnikovo povelje že tretjič pri-
nesla polnega Utrujena telesa prenesejo 
pošten napitek in tudi Anka je večkrat 
dobro potegnila.

Potem sledi še boljši počitek, spanje 
v izbah.

Samo dve še niste smeli spati: Anka 
pa stara Micika. Dekla, ki je morala čuti 
nocoj, ker se je imela mlada montafonska 
krava prvič oteliti, je prosila Anko, naj 
ostane nocoj pokonci, da odpre duhovnemu 
gospodu, kadar se vrne in mu prinese ve-

letih, ko se je začelo delati s prisiljenci po 
stavbah in drugod, se je odpiralo ob 5. uri 
zjutraj; odkar začenja delo ob 7. uri zjutraj, 
bi bilo misliti, da bi se tudi odpiranje pre-
ložilo na poznejšo uro. Toda to je ostalo ne- 
izpremenjeno, ob 5. uri zjutraj. Zavod ima 
vsled tega le škodo pri razsvetljavi i. t. d., 
prisiljenci bi tudi rajši ostali dlje časa v spal-
nicah, kjer bi se jih lahko pustilo do pol 7. 
ure in paznikom, ki so že do skrajnosti iz-
mučeni, bi bilo to tudi koristno. Zakaj se 
ne ravna tako, tega nam ni znal nihče po-
vedati? Ali je cilj te modrosti tudi ta, da se 
trpinči paznike brez potrebe? Da pazniška 
služba ni igrača, si lahko človek odšteje na 
prstih. Ako bi hotela prisilna delavnica do-
seči pravi namen, t. j. napraviti iz svojih ne-
prostovoljnih gojencev koristne ude človeške 
družbe, bi morali imeti tudi pazniki, ki so z 
njimi največ v dotiki, priložnost, da vzgojevalno 
vplivajo nanje. Saj je večino pomanjkanje 
vzgoje pripeljalo na slabo pot. Kako pa naj 
izvršuje nalogo človek, ki je od pol 5. ure 
zjutraj do pol 8. zvečer v težki službi, katero 
mora opravljati še ponoči, tako da je na-
vadno bolj mrtev, nego živ? —Tako gospo-
darstvo je na vsak način nedopustno in od 
deželnega odbora se po vsej pravici lahko 
zahteva, da sanira te razmere. Ako bi bilo 
tako v kakšnem privatnem zavodu, bi se lahko 
reklo, da je škandalozno. Kako naj se pravi, 
če je tako v deželnem zavodu?

«Slovenski Narod» perorira v torkovi 
številki o občinski volilni pravici v članku, 
ki je sicer adresiran na klerikalce, namenjen 
pa je socialni demokraciji. Liberalno glasilo 
nas čisto po nepotrebnem poučuje, da je za 
izpremembo mestnega volilnega reda kompe-
tenten deželni zbor in da je neumestno, sta-
viti do občinskega zastopa kake zahteve v 
tem oziru. O kompetenci mestnega in dežel-
nega zbora ne pove «Narod» nič novega ; 
če bi bil zasledoval dosedanji boj za občin-
sko volilno preosnovo, bi se bil lahko že 
zdavnaj prepričal, da je to socialnim demo-
kratom dobro znano in da od občinskega sveta 
ne zahtevamo več, nego more storiti. Ali 
tako nedolžnega se vendar ne sme delati ob-
činskega zastopa, kakor bi rad «Narod» in 
tako omalovaževati se ne sme njegove ingerence. 
«Narodov» članek nosi zelo naivno lice, ali 
ta naivnost ni naravna. Da vloži lahko vsako 
delavsko društvo na deželni zbor peticijo za 
izpremembo občinskega volilnega reda, pravi 
«Narod», in da tudi občinski zbor ne more 
storiti več. To je navidezno jako modro; v 

čerjo. Ure so minevale, a ni ga bilo. Anka 
pa je bila tako trudna, in od piva, ki ga 
je pila nagloma, tako zavzeta, da je hotela 
dotlej le malo zadremati, samo malo. Od-
ložila je gornje krilo, obesila ga je blizu 
postelje na stol, da ga lahko hitro obleče,, 
kadar pride prečastni gospod, pa je napol 
legla na posteljo.

Gospod pa je izostal danes daljše 
kakor po navadi. O obletnici svoje nove 
maše se je pri oltarju nanovo posvetil svoji 
čisti, sveti nevesti cerkvi, zvečer pa je pri-
dobil za blagor cerkve na pravila name-
ravane politične čitalnice, ki jih hoče vpo- 
slati visokemu namestništvu na potrdilot 
zopet sedem podpisov.

V tem je Anka trdo zaspala in ogenj 
je ugasnil v kuhinji. Toda, ko se je kazalo 
že sumljivo premikalo polnoči, je moral 
srečni ustanovitelj čitalnice zapustiti ljube 
somišljenike, da pride še prav k večerji. 
Kajti po polnoči ni smel užiti ničesar več, 
da je mogel biti tešč za sveto mašo pri-
hodnjega dneva. Tudi je bil že. pošteno 
gladen in ni hotel župniku darovati večerje 

Dalje prih.



resnici je zvijača, kateri se menda uredniki 
«Slov. Naroda» sani smejejo. Saj razume 
vsak otrok, da je ogromna razlika, ali vloži 
kakšno neoficielno društvo peticijo, ali pa 
sklene občinski svet resolucijo v lastni stvari. 
To je dobro vedel gospod župan, ko je ob- 
Jjuboval, da stori v zadevi volilne reforme to 
in to; vedel je to, ko je dal izdelali načrt 
novega volilnega reda; vedel je to občinski 
svet, ko je odkazal reformno osnovo odseku; 
vedel je to odsek, ko se je pečal ž njo. Ako 
bi se spomnili vsi omenjeni faktorji šele sedaj 
na svojo neuplivnost, bi deklarirali s tem 
vendar velikansko nezmožnost za svoj poklic. 
Ali dasiravno reforma ni dišala, se doslej 
vendar ni poslužil tega izgovora nihče, tem-
več iskalo se je izgovor vedno na drugih 
straneh. Praksa pa je sicer povsod taka, da 
izdeluje načrte za izpremembo svoje konsti-
tucije vedno prizadeti zbor, četudi ni kom-
petenten, da jih sam izvede. Ako sklene ob-
činski svet primerno resolucijo z izdelanim 
načrtom, je to po priliki tako, kakor če pride 
poslanska zbornica do zaključka o svojem 
volilnem redu, o katerem mora soditi tudi 
še gosposka zbornica in jo mora sankcionirati 
cesar. Ta zadnji izgovor torej ne velja in ne 
bode motil socialnih demokratov, ki bodo 
odločno zahtevali, da stori občinski svet svojo 
dolžnost. Da pa bodemo zahtevali to tudi od 
deželnega zbora, ni nič novega; saj smo že 
povedali to, ko je hotel odsek opravičiti svojo 
letargijo s poukazom na nedelovanje dežel-
nega zbora. Tudi ni prav nič treba, da pri- 

*kazuje «Narod» socialne demokrate kot za- 
peljan e, ki so jih zdrezali klerikalci. Deset 
let že zahteva socialna demokracija reformo 
občinske .volilne pravice, pa res ni bilo treba 
«Slovenčevega» pisanja, da nas pouči o tej 
stvaii. Prav ima «Narod» le, ako omenja, da 
je za izvenljubljanske občine volilna reforma 
ravno tako potrebna; a tudi to ni nič no-
vega. To so povedali klerikalcem že — so-
cialni demokratje.

Klerikalna sredstva v političnem boju 
delajo katoličanstvu čudno čast. Ako je ča-
sopisje velevažno sredstvo v javnem življenju, 
je pri resnih časnikih navada, da se uredni-
štva pred objavo napadov kolikor mogoče 
prepričajo o resničnosti objave in o verodo-
stojnosti pisca. Ali za klerikalce ne velja ta 
postava dostojnosti; ako najdejo priložnost, 
da oblatijo nasprotnika, jim je dobro vsako 
orožje, resnica pa jim je deveta briga. Tako 
je pretiskal «Slovenec» iz nekega zakotnega 
listka perfidno notico, ki naj bi pokazala 
«nehvaležnost» socialne demokracije do de-
lavnih udov. Dve izjavi, ki smo ji dobili od 
sodrugov Alojzija P a c h o r j a in Ivana 
K o c m u r j a osvetljujejo bojno taktiko kle-
rikalcev z bengalično lučjo, ravno tako pa 
tudi nekatere njih konfidente. V omenjenem 
slučaju je bil informator klerikalnega časo-
pisja neki Božidar Zalokar, ali, kakor 
se sam rajši podpisuje, Teodor S a 11 o k e r. 
kogar karakterizira zadostno dejstvo, da služi 
v tistem času klerikalcem, ko izvršuje za libe-
ralce agitacijo proti klerikalcem. O drugih 
podatkih, tičočih se njegove znamenitosti, rajši 
molčimo, brez ozira na to, ali zna mož ce-
niti našo, v njegovem interesu izvrševano 
rezervo, ali ne. Ce pa nanese potreba, da se 
naslika njegova junaštva z jasnimi barvami, 
ne bodemo tistim, ki imajo potrebni Čopič, 
zadižavali rok. Za zadevo, o kateri govorimo, 
zadostuje, če objavimo pojasnilo sodruga P a- 
c h o r j a , ki govori določno in se glasi:

Pojasnilo. Božidar Zalokar, 
bivši paznik tobačne tovarne v Ljubljani 
in mežnar frančiškanski, sedaj tudi agitator 
liberalcev, je 10. t. m. prišel k meni in mi 
pričel praviti, kako mu je baje sodr. Koc-
mur grozil, da me bodo vrgli iz stranke, 
ker nisem za nič i. t. d. Ker sva si s so- 
drugom Kocmurjem bila vedno dobra 
prijatelja in pa, ker Zalokarja poznam 
kot silno nezanesljivega človeka, tem besedam 
seveda nisem dosti verjel, posebno še, ker si 
nisem v svesti, da bi bil kdaj kaj takega 
storil, s čemur bi bil zaslužil, da se me iz- 

kljnči iz stranke. Zalokar pa je le kar 
po cigansko silil v me, naj. Kocmurja 
javno v listih napadem in mi obetal, da spiše 
sam primeren članek za «Slovenca». 
Mislil sem si, mož rad pije, pa bi rad zaslu-
žil par litrov alkohola. In res je skrpucal 
daljši članek, ki ga je MihaMoškerc, 
urednik znanega zakotnega lista « N a š a 
moč» hlastno popadel ter objavil v izdaji 
od zadnjega petka; tudi «Slovenec» 
od pretečenega ponedeljka je čutil potrebo, 
čisto po nepotrebnem me vzeti v obrambo 
pred «groznimi» napadi sodr. Kocmurja. 
Po izpovedbi sodruga Kocmurja so Za 
1 o k a r j e v e trditve neresnične, kar prav 
rad verujem, že radi tega, ker se je v tem 
slučaju obnašanje poslednjega pokazalo v 
obliki dvoreznega noža. Naj se sedaj Za-
lokar zvija kakorkoli hoče, jasno je, da 
človek, ki se šteje za liberalca, dela za libe-
ralce in je plačan od liberalcev, v tem pa 
skrivaj polni predale klerikalnega časopisja, 
je ali hinavec ali pa nima pojma o dostoj-
nosti, je torej človek, ki bodisi nima nobe-
nega prepričanja, ali pa mu je politika na-
vaden kšeft.

G 1 i n c e , dne 18. septembra 1906.
Alojzij Pachor.

Tudi sodrug Kocmur odločno zani-
kuje, da bi bil dal Z a 1 o k a r j u priložnost, 
trositi take vesti, kar je tembolj naravno, 
ker ne meče noben posameznik udov iz 
stranke in ker na kompetentnem mestu ni-
koli ni bilo ni sledu o kakšnem govoru v 
tem smislu. Značilno pa je za klerikalno ča-
sopisje, da se poslužuje takih «zanesljivih» 
ljudi in da pada na tako perfiden način po 
nasprotni Stranki, ne da bi imelo za svoje 
trditve le senco dokaza.

Rudarska veselica se vrši v nedeljo, dne 
23. t. m., na vrtu g. J. Božiča v Trbovljah z 
raznimi zabavami in priredbami, kakor maček 
v Žaklju, boj s konfeti, šaljiva pošta, ples itd. 
Začetek ob treh popoldne. Vstopnina 30 h. 
Za mnogobrojno udeležbo prosi odbor.

Socialni pregled.
Splošna stavka tapetniških pomočnikov 

na Dunaju se bliža svojemu koncu. Velik del 
mojstrov je ugodilo zahtevam delavcev, vendar 
pa še traja stavka pri onem delu podjetnikov, 
ki še niso ugodili zahtevam, za to, tapetniški 
pomočniki, ne potujte na Dunaj!

Mizarji, pozor! V St. Galenu (Švica) so 
mizarji po daljši stavki dosegli znatno zvišanje 
plače in krajši delavni čas; ker pa prihaja v 
St. Galen vedno veliko število inozemskih po-
močnikov, izkušajo delodajalci kršiti v času 
stavke s svojimi pomočniki sklenjeno pogodbo. 
Vsled tega žive pomočniki s svojimi mojstri 
v neprestanem boju, odpuščanje iz dela je na 
dnevnem redu. V takem času so pripotovavši 
pomočniki za tamošnje prava nadloga, za to 
naj mizarji, ki nameravajo potovati v Švico, 
ne hodijo v St. Galen. — Tudi pot v Beljak 
na Koroškem je za mizarje zaprta.

Osemurni delavnik v angleških arze-
nalih. Angleški admiralni urad objavlja od-
redbo, po kateri se znižajo v kraljevskih arze-
nalih delavne ure tedensko na 48, torej 8 ur 
na dan. Imenovani urad vpelje osemurni de-
lavnik na poskušnjo za eno leto. Meseca maj- 
nika prihodnjega leta imajo mornarske oblasti 
ministrstvu vposlati poročila o rezultatu ome-
njenega poizkusa. Seveda to je na Angleškem.

Dopisi.
Trbovlje. Našim paznikom ne da zmaga 

organizacije pri volitvah za bratovsko sklad- 
nico miru. Razumljivo je, da jih močno jezi 
uspeh naših sodrugov, ki so se pri teh vo-
litvah popolnoma otresli terorizma. Ker so 
videli, da je dosegla drganizacija s svojim 

prizivom proti prvim volitvam uspeh, menijo, 
da bi tudi njim kazalo, poslužiti se tega sred-
stva. Zdi se jim menda, da se z rekurzom 
ovrže vsako volitev. Toda pazniški terorizem 
je morala konštatirati rudniška oblast. Raz-
logi za anuliranje tiste volitve so bili tako 
tehtni in tako jasno dokazani, da bila vnebo- 
vpijoča krivica, ako bi bil tisti rezultat obve-
ljal. Sedaj pa snujejo matadorji pazniškega 
društva načrte. Tudi oni iščejo «razloge», 
da bi dosegli uničenje volilnega uspeha in 
baje se hočejo sklicevati na to, da so posa-
mezni organizirani rudarji žugali drugim, češ, 
da bodo že pokazali tistim, ki bi glasovali za 
krščansko-socialne, t. j. za podjetniške kandi-
date. Gospodje naj pa le pazijo, da se ne 
opečejo. Mi smo svoje trditve dokazali, 
rudniško glavarstvo je preiskalo dogod-
ke ter je moralo priti do tistega zaključka, 
do katerega je prišlo. Razume se, da bi mo-
ralo eventualni rekurz krščanskih socialcev 
ravno tako preiskati in popolnoma ne-
mogoče je, da bi mu ugodilo brez preiskave. 
Prav nič ne verujemo, da bi rudniška oblast 
storila kaj takega; sicer pa ima organizacija 
proti taki eventualnosti še dosti sredstev. A 
preiskave se nam nič ni treba bati; veliko 
bolj bi bil utemeljen strah tistih, ki bi radi 
rekurirali. A ko pride do preiskave, tedaj se bode 
brezobzirno razkrilo, da se je poskušalo upli- 
vati na delavce, naj bi napačno izpovedali. 
S takimi sredstvi ne bodo prišli do cilja in 
pametnejšega se jim ne more svetovati, nego 
to, naj se izmirijo z razmerami, kakršne so, 
kajti delavci bodo branili svojo pravico do 
skrajnosti in če bi se kdo v tem boju izpod- 
taknil, naj pripiše potem posledice sam sebi.

Trst. (Gospodom pri «Edinosti».) V svoji 
145. št. je priobčila tržaška «Edinost» v od-
govor «Slovenskemu Narodu» uvodni članek, 
s katerim je hotela dokazati opravičenost 
svojega molka o shodu, ki se je vršil v ne-
deljo 26. avgusta v protest proti tretjemu 
klerikalnemu kongresu v Ljubljani. Molk, ki 
ga je «Slovenski Narod» očital, posnevši v to 
svrho tudi iz «Rdečega Prapora» motiv od-
stavka, s katerim sem, gotovo, z dejstvi do-
kazal direktno in indirektno podpiranje kleri-
kalizma od strani tukajšnjih narodnih 
voditeljev, se je pokazal kot logična konsek-
venca potrebe, kot konsekvenca dejstev na 
eni in dvoumne politike tržaških narod-
njakov na drugi strani. Omenjeni članek v 
«Edinosti» je do skrajnosti nelojalen; na-
menjen postaviti v slabo Inč toliko tukajšnje 
sodruge, kakor tudi mene, ter bi «Edinost» 
rada dokazala ž njim dobre namene, ki so 
jih gojili in ki jih baje še goje narodnjaki 
do soc. demokratične stranke v Trstu. Čeprav 
vem, da nimamo mi navadni delavci nikakega 
upliva pri gospodi okoli «Edinosti», od ka-
terih je vsak pohajal najmanj po štiri leta 
dvorane ene ali druge avstrijske univerze, 
(da ne misli kdo, da cikam na uredniško 
osobje «Edinosti») se čutim dolžnim in 
smatram oportunim, dati «Edinosti» primeren 
odgovor in obenem pojasniti tiste «dobre 
namene», ki jih goje omenjeni gospodje do 
naše stranke.

Pri zaključku svojega govora sem se 
spomnil tudi naših narodnjakov. Omenil sem 
50 kron, ki jih je tukajšnja «Posojilnica in 
hranilnica» darovala klerikalni knjižnici fare 
Sv. Antona novega: omenil sem klerikalno 
propagando, ki jo delajo popi po tržaški oko-
lici in po Istri pod krinko * narodnih in ljud-
skih boriteljev pred nosom naših in tamoš- 
njih narodnjakov, in to sem povedal v 
trenotku, ko sem dokazoval, da je svojstvo 
klerikalizma, prilagoditi se vsakim razmeram 
in vsakim odnošajem, ter sem sklepal iz tega 
konsekventno, da služijo tisti narodni vodi-
telji v črnih haljah le stremljenju klerikalizma, 
kar pa naši s toli hvalisano pametjo nadar-
jeni narodnjaki puste voljno in pa vsled 
svoje nenavadne slepote, mirno nadaljevati.

Moja izvajanja so bila opremljena s fakti 
in ne s praznimi frazami, katere zaničujem 
ravno tako, kakor pomilujem molk «Edinosti» 
o skoraj vseh naših priredbah; tisto ignori- 



Tanje, v katerem se tako lepo zrcali ošabnost 
stranke, ki delujejo v njej možje z maturo 
ali z doktorati in ki vsled svoje globoke mod-
rosti smatrajo poniževalnim, pečati se z 
ljudmi, ki po svojem stanu ne bi smeli ve-
deti, zakaj se mora postaviti piko na «i».

Ko sem odgovarjal gospodu Škerlu in 
sem povedal tisto tako bodečo resnico o 
konkubinatu, ki ekzistira med slovensko na-
rodno in med tržaško ljudsko stranko, sem 
tudi izjavil, da je soc. demokratična stranka 
preresna, da bi izvajala konsekvence iz stvari, 
s katero se nima nič pečati in ki ji nič ne 
koristi in ne služi. Povedati pa sem moral, 
ker sem bil v to prisiljen, da v takih raz-
merah historična sloga Slovencev ni nič dru- 
zega kakor farsa in da se ne more imeti ni- 
kakega zaupanja v že davno zavoženo politiko 
tržaških narodnjakov.

Vprašamo pa gospode okoli «Edinosti»: 
Kako morejo vračevati kot «pošteno, odkrito 
in brez ozira na lastno korist» tisto njih po-
stopanje povodom tržaških mestnih volitev, 
po katerem so mislili, izkušali in hoteli, da 
bi se bila soc. demokratična s!rauka združila, 
«da zlomi moč gospodovalne kamore» s tako- 
.zvonimi «leccafriatini», s to najbolj odiozno 
politično strujo v Trstu. Tako nazivlje «Edi-
nost» sedaj tisto stranko, s katero naj bi se 
bila združila soc. demokratična stranka, ne 
da bi pri tem izgubila ugled pred resnim 
svetom! Kje je resnost in kje smešnost, go-
spoda, povejte! Oglejmo si pa še nekoliko 
■dalje fakte, ki še h pše dokazujejo, da je 
našim narodnjakom prokleto malo mar za 
narod, več pa za klerikalizem.

Pretečeno leto ob zaključku šole sv. Ci-
rila in Metoda pri Sv. Jakobu, se je v pro 
štorih iste šole vršila predstava v nem-
škem jeziku na čast germanizatorju 
škofu Naglu in nemškemu jezuitu 
patru Volbertu. Igrali so tja zahajajoči 
slovenski otroci slovenskih staršev. Je 
li to vzbujanje narodnega ponosa med slo-
vensko mladino? Neklerikalno gospo Skrinj ar, 
^ustanoviteljico in potem ! oli požrtvovalno vo-
diteljico zavoda sv. Nikolaja, se je toliko časa 
črtilo in sovražilo, da je bila primorana, od-
stopiti od aktivnega dela v omenjenem za-
vodu, v katerem gospodari sedaj tižaškim 
služkinjam dobro znani kaplan Guštin, ki 
rabi ves upliv posvečenega fanta v klerikalno 
propagando; drugače bi ne prihajali zavodu 
darovi od ge rman iz a tor j a Nagla in od 
latinizatorja škofa Flappa.

Iz tržaškega delavskega podpornega dru-
štva so bili v zadnjem času vrženi ven stari 
člani iz edinega vzroka, ker so hoteli posta 
viti v odbor ljudi, ki so bili nasprotni ne-
moderni navadi, zahajati k maši ob obletni 
slavnosti omenjenega društva. Kdo je v od-
boru omenjenega društva? (!) Kje ste vi, po-
tomci starih Slovencev, ki točite solze in dol-
žite svoje voditelje le pred posameznimi 
sodrugi, a se bojite pokazati zobe tisti go-
spodi, ki vas v imenu sloge omamlja z lepo 
donečimi frazami in vas tepe kakor otroke, 
kadar se za trenutek zbudite iz spanja in se 
ostrašite teme, ki vas obdaja?

Kakor vidi «Edinost», sem imel še precej 
gradiva, da bi bil lahko nastopal ž njim na 
omenjenem shodu. Toda v mojem referatu 
sem se izogibal vseh teh stvari, ker sem mi-
slil, da nastopi mogoče tudi kak narodnjak 
proti klerikalizmu; toda zaman sem priča-
koval sove na dan, ker nji dopada tema 
m noč.

Ako hi bila «Edinost» lojalna in bi imela 
nekoliko poguma, bi bila sama že objavila 
vse. te. dvoumnosti, ki se vrše v raznih za-
vodih in društvih, kjer bi bila njena in na-
rodnjakov naloga, skrbeti, da se kaj tacega 
ne godi. Toda ona se je tako privadila 
«molku», da ga danes celo izkorišča v svojo 
škodo. Naj le še nadalje molči, mi ji ne 
bomo tega zavidali; naj še nadalje zavija 
resnico, ker pobiti je ne more. Mi ji v tem 
slučaju ne moremo ustreči na drugačen način, 
nego, — da se mi dovoli po Cankarjevi ma- 
air‘ — da simboliziramo brez usmiljenja

kužka, ki pride mimo naše zgradbe, zareka 
v solnce m vzdigne noge, ter ga tako stiliri- 
ranega postavimo v naš narodni arhiv, iz 
katerega bodo prihodnji rodovi napravili 
tužno zgodovino delovanja tržaških narod-
njakov.

V Trstu, meseca septembra 1906.
Poročevalec.

„Rdeči Prapor“ “ 

v LjubSjani v tobakarnah: Blaž, Dunajska cesta; 
Franzot, drž. kolodvor, Spod. Šiška; Kušer, Sv: Petra 
cesta; Pichler, Kongresni trg št. 3; Svatek, Glavni trg; 
Šešark, Šelenburgove ulice; Velkavrh, Sv. Jakoba trg; 
Kleinstein, Jurčičev trg — Jesenice s Mesar Jakob 
štev. 101. — Trsi s Lavrenčič, Piazza Gaserma. — 
Gorica: Krebelj Peter, Kapucinske ulice štev. 1. — 
Refca; Ricardo Camera, Corso 16.

Smkiiim zahtevajte po vseh brivnicah, ka- 
Ulil M varnah in g°stiInah „Rdeči 

d ' Prapor44! -

r
Odvetnik

Pr. Konrad Vod#5e<
si osoja naznaniti, da je odprl

svojo odvetniško pisarno
v Trstu 2

ulica delta Caserma št. 15
I nadstiopje.

Kaznanilo in priporočilo.
Nekdaj „Hafnerjeva pivarna“ na Sv. Petra cesti št. 47 je zopet otvorjena. Ista je nanovo 

urejena in se bode vodila pod imenom

„Jlffeščanska pivarna**
in pod vodstvom podpisanega. Nastavljena so fina naravna vina iz Dolenjske, Štajerske, Istre itd. Toči se 
vedno sveže salonsko in marčno pivo. Dalje se dobi: čaj. kava, čokolada, malinovec, limonada in 
druge osvežilne pijače ob vsakem času. Izborna mrzla in gorka kuhinja, kosilo in večerja v abonement.

------------------------- -—------- Čex ulico vse ceneje. ------------------------------------- -
Vabim tedaj svoje dosedanje, kakor tudi druge nove častite goste v «Meščansko pivarno», kjer 

bodo točno in kar najbolje postreženi.
6—3 Z najodličnejšim spoštovanjem

Alojzij Rasberger, restavrater.

V Spodnji Šiški pr! Ljubljani
ob glavni cesti nasproti ljudski šoli.

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. —Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.

s teraso in krasnim razgledom na 
kamniške planine in na Šmarno 
goro. =======

Zaveden delavec
In
prijatelj delavstva
ne pije

i

Koslerjevega piva!

Vabilo
na /

iffllrtli »Mii zlior
0bčn@ga konsumnega društva

v Trbovljaht
(vpisane zadruge z omejenim poroštvom)

ki se vrši

dne 23. t. m. ob 9« uri d©p.
v gostilni

gospoda Giolesa V Trbovljah.

Dnevni red:
Volitev 4 rednih in 4 nadomestnih pre-

glednikov.

Vstop je dovoljen samo rednim članom. 

Za predstojništvo:
Rok Stergar Fran Rinaldo

načelnik. blagajnik.
Fran Zmrzlak.

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter mengiško dvojno 

marijno pivo.
Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka-

tere se cena primerno zniža.
Na razpolago so vsi domači listi. 

~Čene naVadne, postrežba točna!
Z odličnim^spoštovanjem

Anton Maver, lastnik.

novo opremljene sobe: postelja 1 
krono, sobi z dvema'posteljema 2 
kroni. =========





Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2-72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po- 
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 39. V Ljubljani, dne 28. septembra 1906. Leto IX.

NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Bdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Razpršite iluzije!
Liberalci hočejo brezpogojno v grob. Ne 

zadržujte jih; pomagajte jim. Ni ga več zdra-
vila, ki bi rešilo to onemoglo politično telo, 
v katerem ni več žile, da bi vlili vanj zdravo 
kri. Okrevati nočejo; pa naj poginejo. Kdor 
more, naj jim pomaga.

Sešel se je državni zbor. Tekom počit-
nic se je zjasnilo na Slovenskem precej ne-
jasnega. Glede najvažnejšega političnega vpra-
šanja: Volilne reforme, se je pokazalo, da je 
tuintam mnogo nezadovoljnosti z detalji, kar 
je bilo naravno in kar ni moglo presenetiti 
nikogar, kdor je vedel, da imajo premoč v 
zbornici in v odseku sovražniki enakosti in 
popolne pravice. Ali pokazalo se je tudi, da 
želi sicer vsakdo, da bi se nekatere nepra-
vičnosti odpravile, da pa, izvzemši malo peš-
čico političnih glumačev, nihče ne trpi, da bi 
se žrtvovalo, kar je doseženo, neizvedljivim 
teorijam in marstam posameznikov. To se je 
jasno povedalo, kjerkoli je govorilo ljudstvo. 
In tako je bilo upati, da bodo po sestanku 
odseka in zbornice slovenski poslanci posku-
sili, doseči kako izboljšanje mirnim potom, 
ne da bi zadrževali delo reforme, temveč da 
bodo ravno z odločnim nastopom za reformo 
v splošnem izkušali učvrstiti svoj položaj glede 
posameznosti.

To je bilo upati. In resna stranka, ki 
hoče politično delovati, ne pa uganjati 
demagogijo, ima le to pot.

Listek.
Hans Kirch steiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.

Ko je korakal čez ulico proti župnišču, 
je bila ura na stolpu ravno dvanajst.

„Čisto prav,“ je mislil, „za četrt ure 
sem pa lahko gotov z večerjo.“ Ljudje 
menda večinoma ne vedo, da ne končuje 
stari in ne začenja novi dan ob 12. uri, temveč 
da je izmed obeh takozvani kanonični četrt 
ure. Misleč, da morda ura ne gre popol-
noma prav, se sme še do četrt ure na eno 
uživati meso, če je drugi dan post, delati, 
¿e je nedelja, jesti in piti, tudi če se mora 
biti drugi dan tešč. Ali sedaj je bilo treba

Ali naši liberalci nočejo več biti resna 
stranka. Z brezprimerno virtuoznostjo se izog-
nejo vsakemu poskusu rešitve; s čudovito 
umetnostjo si kopljejo grob, z nedosežno hi-
trostjo drve v propad. Taka je njih volja — 
torej ne zadržujte jih!

Izvrševalni odbor «narodno-napredne» 
stranke, ta čudna inštanca, o kateri se ne ve, 
kdo ji je predsednik in kdo član; ki jo je 
zapustil Hribar, pa živa duša ne ve, ali se je 
povrnil ali ne; ki sta ji pripadala «mlada« 
dr. Ravnihar in dr. Novak, pa je 
neznano, ali soglašata ali ne, — ta torej 
anonimna inštanca objavlja sledeči komunike:

«Izvrševalni odbor narodno - napredne 
stranke je, uvažujoč, kako gorostasne krivice 
se ima storiti koroškim Slovencem z volilno 
reformo, spoznal, da bi v odvrnitev te krivice 
bilo neobhodno potrebno, da vsi slovenski 
člani odseka za volilno reformo nastopijo z 
obstrukcijo, ker bi po prepričanju izvrševal- 
nega odbora narodno-napredne stranke tak 
— a le složni nastop’ slovenske delegacije v 
odseku — brez dvojbe vodil do uspeha, ter 
naročil poslancu drju. Tavčarju, naj ob-
struirá, ako se mu pridružita še ostala dva 
zastopnika Slovenca. Izvrševalni odbor na-
rodno-napredne stranke se je obrnil do za-
stopnikov slovenske ljudske stranke, prepričan, 
da bodo tudi ti spoznavali važnost trenotka 
in upravičenost zahtev naših koroških bratov 
ter jih pozval, naznanjajoč jim gorenji sklep, 
da glede njegove izvedbe stopita v dogovor s po-
slancem dr. Iv. Tavčarjem. Ako je kdaj ve-
ljalo, velja sedaj za slovensko državnozborsko 
delegacijo in necessariis unitas!»

Konštatirajmo najprej, da je ta famozni 
komuniké politična komedija prve vrste. Tisti, 
ki so ga sklenili, so sami prepričani, da mora 

hiteti. V roki je imel pravila čitalnice in je 
mahal ž njimi po zraku kakor da je hotel 
zadeti kakšnega sovražnika. In njegovo v 
ljubezni do svete cerkve osvetljeno oko, 
je videlo res velikega sovražnika: Brezversko 
državo, ki neprenehoma tlači cerkev, pa 
zahteva celo, da se ji mora predlagati pra-
vila tako svetega cerkvenega društva, kakor 
je politična čitalnica. A to mora biti dru-
gače! Zadnjo kapljico krvi je pripravljen 
žrtvovati za cerkev, da reši svojo ljubo, 
čisto nevesto iz nedostojnih spon frama- 
sonske države. Tudi on hoče postati svet 
mučenik za svobodo cerkve in naenkrat ga 
je bilo kar sram, da ni doživel kot urednik 
še niti male tiskovne tožbe po § 19. Ali 
odslej se hoče bojevati in trpeti kakor 
svetnik.

Tako kakor bi držal sovražnika cerkve 
že za lase, je jezno potegoval za zvonec 

absolutno ostati brezuspešen, ker je popol-
noma izključeno, da bi se mogla Šušter-
šič in Ploj pridružiti obstrukciji zoper 
reformo. Avtorji komunikeja gotovo niso mi-
slili niti trenotek na to, da se uresniči njih 
zahteva, A vedoč to, so sklenili svojo izjavo 
v mnenju, da je to neznansko modra poli-
tična poteza, ki naj jim da pravico, da se 
postavijo v pozo edinih rešilcev koroških Slo-
vencev.

Ta manevar je naravnost nepošten in to 
je treba temeljito pribiti. Ge se da za Ko-
rošce sploh doseči še kak mandat, tedaj go-
tovo ne z obstrukcijo, ki bi jim, če 
bi mogla biti uspešna, vzelo še to, kar se jim 
daje sedaj.

Volilna reforma je preresna stvar, da bi 
se moglo mirno trpeti tako zlorabljanje v 
čisto malenkostne strankarske namene. Večno 
zakrinkavanje s koroškimi Slovenci je že zo-
prno ; in če se ve, da je sredstvo, ki ga pri-
poročajo liberalci, sploh nerabno ter da kriče 
le zato, da bi preslepili politične ignorante, 
tedaj se mora odločno protestirati proti ta-
kemu nehonetnemu početju in mora se ga 
prikazati v pravi luči, da si ne bodo mogli 
navadni intriganti pozneje ovijati gloriolo ju-
nakov okrog glave.

Tako je s tem komunikejem.
V tem pa je začel dr. Tavčar že ob- 

struirati na lastno pest, še preden je bil ob-
javljen konfuzni spis.

V odseku za volilno reformo, kamor je 
prišel na mesto Hrvata Vukoviča, ima pri 
vsakem stavku dolgovezne govore, dočim bi 
lahko razložil, kar hoče povedati, kar na 
kratko. Dr. Tavčar izjavlja, da je na-
sprotnik volilne reforme, a zahteva, naj se ga 
smatra za poštenega nasprotnika. Zahteva 
torej mnogo ; a težko mu je izpolniti zahtevo, 

župnišča. Skoraj kakor ura strahov je bila 
tišina, ki je sledila čudnemu glasu. Skoraj 
pol minute je menda gospod Gros zaman 
čakal, še vedno držeč železni roč zvonca. 
„Povsod so brezobzirni napram duhovniku.“ 
Še močneje je potegnil in plašno je zaklical 
zvonec: „Odprite vendar namestniku bož-
jemu na zemlji, najzvestejšemu sinu svete 
cerkve!“ Prečastiti gospod urednik je hotel 
potegniti že tretjič za zvonec, kajti taka 
brezobzirnost spravi lahko človeka v jezo, 
če velja vsaka sekunda čakanja grižljaj ve-
čerje. A že je zaškripal ključ v ključavnici, 
ne da bi bil slišal bližajoče se korake.

To je bilo umevno, kajti Anka, ki je 
sedaj odprla vrata, je prišla bosa po kame- 
nitem tlaku.

Trudnost jo je bila premagala, pivo jo 
je uspavalo, pa je slišala prvo zvonenje v 
globokem spanju kakor iz daljne daljave.



kajti da bi bilo to mogoče, bi se moralo vsaj 
vedeti, kakšno je tisto njegovo načelo, na 
katerem je utemeljena njegova opozicija. Tega 
načela pa ne pozna nihče, ker — ga ni.

Lani je govoril dr. T a v č a r v držav-
nem zboru proti splošnosti in proti 
enakosti volilne pravice, pa za kurije. 
To je bilo eno stališče. V deželnem zboru je 
lani podpisal predlog za splošno, enako 
volilno pravico s proporcionalnim zistemom. 
To je bilo drugo stališče. Letos — v času 
obstrukcije — je bil v deželnem zboru za 
novo kurijo, ali ne za splošno in samo s šti-
rimi poslanci, pa za reformo veleposestniške 
kurije. Po odgoditvi deželnega zbora je bil za 
splošno in enako volilno pravico. Na shodu 
pri Hafnerju je bil za čisto splošno in enako 
volilno pravico. In sedaj — je za pluralni 
zistem! Štirnajst dni ni gospod poslanec kon- 
sekventen; za vse mogoče zisteme je, za ku-
rijo in za popolno splošnost, za proporcijo in 
za pluratiteto, za enakost in za izključenje 
analfabetov, le za tisto reformo ne, ki ima 
realno upanje, da postane zakon. To je fak- 
ciozna opozicija, to je nereelna politika in 
stranka, ki jo uganja, nima pravice zahtevati, 
da se ji pripisuje resnost.

In sedaj mora biti jasno. Počitnice so 
dale liberalcem dosti časa, da pridejo k pa-
meti. Kar nastavljalo se jim je priložnost, da 
popravijo svoje grehe. Socialna demokracija, 
ne da bi kdaj zatajila načelna nasprotja, jim 
je vendar zidala mostove, ker je v odločil-
nem trenotku v zbornici lahko vsak glas va-
žen in ker bi bilo ravno v vprašanju volilne 
reforme neprecenljive vrednosti, ako bi se v 
tej stvari pokazal složen ves narod. Ali libe-
ralci so ostali gluhi in slepi. In sedaj je do-
volj. Važnosti ni pripisovati liberalnim ob- 
strukcijskim kapucinadam; dr. Tavčar 
sam ne bode strmoglavil reforme. In zato 
ne bi bilo vredno, uprizarjati kdove kakšne 
akcije, pa streljati s topove na vrabce.

Ali konsekvence se mora izvajati iz ta-
kega ravnanja in zato bodi povedano, da je 
izza vsega zaslužno delo, zadrgniti tej kliki 
vrat. Vsled tega bode pri prihodnjih volitvah 
naloga socialne demokracije, izpodbiti libe-
ralce kjerkoli se. more in kakorkoli se more, 
pa naj nastane iz tega kar hoče.

Naj se nikar ne vpraša, kaj bode potem 
z bojem proti klerikalizmu. Iztrebimo kon- 
fuzni psevdo-liberalizem, pa bode tudi boj 
proti klerikalizmu uspešnejši, ker bode do-
slednejši in načelnejši. Liberalnega bežiregi- 
menta itak ni rabiti za noben boj.

Šele, ko je zvonec drugič zapel, se .je toliko 
zbudila, da se je spomnila na svojo da-
našnjo dolžnost in ko je že hitela po veži 
proti durim, da jih odpre duhovnemu go-
spodu, je še v naglici ogrnila ruto okrog 
golih pleč. Niti toliko se ni zamudila, da 
bi bila prižgala svečo, pa je držala svečnik 
brez luči v roki.

Gospod Gros je hotel že izliti svojo 
jezo nad brezobzirnostjo, da so ga pustili 
čakati, ali Anka ga je prehitela s svojim 
skromnim opravičenjem. To ni bil glas stare 
godrnjave Mice. Prižgal je užigalico in je 
spoznal Anko. Tedaj je prižgal svečo v 
njeni roki, pogled pa mu je obtičal na 
njeni lepi postavi. Tudi njegova jeza zaradi 
čakanja je sedaj odpuhtela, celo prav pri-
jazno je lahko gledal, dočim Ankine za-
spane oči niso mogle vzdržati luči, temveč 
so se mežikaje zopet sklenile.

„No, nikar se ne ustrašite, da sem malo 
čakal,“ je dejal pa ji je položil kakor tolažeč 
roko na ramo, tako da ji je zdrknila ruta na 
stran in so se prikazale prsi, ki jih je volna 
srajca le deloma pokrivala.

Demokratizem.
«Saj smo vendar prijatelji delavcev. Saj 

ne ugovarjamo, če dobe tudi delavci nekaj 
zastopstva v parlamentarnih zborih. Saj jim 
privoščimo boljšo plačo i. t. d.» — to so 
tirade, ki jih je zadnji čas kaj pogostoma 
slišati pri nas. Nekaka demokratična epide-
mija je v deželi. Najbolj «distingirani» ljudje 
so demokratje, češ, moda je taka.

In zato bode treba ukreniti kaj, da se 
obrani delavno ljudstvo tega demokratičnega 
navala, te vehementne ljubezni do nižjih slo-
jev. Take demokracije namreč ljudstvo ne 
more rabiti.

Prava demokracija zahteva dvoje, kar je 
našim talmi-demokratom enako zoprno. Ta- 
kozvano nižje ljudstvo je poseben svet, po-
seben vsled razmer, v katerih mora živeti. 
In ta svet je neznan tistim, ki jih je sreča 
postavila v ugodnejše okolščine. A pester je 
ta svet in njegove slike so zelo raznovrstne. 
Kdor opazuje tri dni delavce, kadar hodijo v 
tovarne in kadar se povračajo iz njih, pa 
misli, da ve že kaj o tem svetu, vara samega 
sebe. Iz mnogih plasti je sestavljen delavski 
razred in marsikdo mu pripada, ki sam ne 
veruje tega. Ne le proletarec, ki ima slučajno 
skromen zaslužek v tovarni ali delavnici, 
temveč tudi tisti, ki so ga brezobzirni zakoni 
kapitalizma vrgli za trenotek, za daljšo dobo, 
ali trajno na cesto; tudi takozvani zlumpani 
proletarec v najnižjih nižinah mu pripada, 
ravno tako kakor inteligentni proletariat, na-
raščajoč od dne do dne. In inteligenten pro-
letarec ni le «faliran» študent, ki ne more 
potrkati po najobskurnejših pisarnah, temveč 
vsak duševni delavec, ki je nakazan samo na 
prihod svojega dela in se mu ni posrečilo 
nabrati premoženje, pa tako preskočiti v ka-
pitalistični razred. In proletariatu je prištevati 
tudi velik del navideznih posestnikov, ki so 
pa pravzaprav le še delavci za druge, ker je 
njih posest že bolj v rokah upnikov, 
kakor pa posestnikov po imenu. Ta svet ni 
njegovo življenje izpoznati, preiskati njegove 
razmere, odkriti vire odkrite ali tajne mate-
rialne in duševne bede, je sicer težka, ali 
neizogibna naloga vsakega demokratično ču-
tečega človeka. Demokrat se mora torej brez 
predsodkov in brez gnusa ponižati brez teh 
nižav in mora ostati človek tudi v tem 
prokletem svetu.

Ali tako ponižanje ni cilj, temveč le 
sredstvo demokratizma. V omenjenem svetu 
se gode nelepe reči in življenje v njem ni 
parfimirano. Fraternizirati z grdobijo pa ni 
naloga demokrata. Demokraciji je namen, 

„Seveda, malo pokoro že lahko storite,“ 
je dodal z blagim glasom.

„Seveda, prečastiti gospod, če mora 
biti.“ -

„Ali pojdiva v kuhinjo, saj se vam 
prehlade tukaj še Vaše lepe nožiče“ — in 
prav usmiljen pogled je zadel bose noge, 
ki jih je pokrivalo lahko spodnje krilo komaj 
do izpod kolen.

„Pa veste, kaj storite za pokoro?“
„Ne, prečastni.“
„Pomislite: greh je treba popraviti. 

Kogar smo ujezili, ga moramo potolažiti. 
Alj veste, kako se stori to?“

Prišla sta v kuhinjo in še vedno je po-
čivala njegova vroča roka na njeni goli rami.

„Ali ste se spomnili?“
„Ne, prečastiti,“ je odgovorila Anka, ki 

se še ni toliko zdramila, da bi bila mogla 
jasno misliti.

„Potolaži se človeka pač z ljubeznji- 
vostjo — no '■— ali uganete —?“ Polglasno 
se je zasmejal, ali bilo je nekaj nenarav-
nega, kakor prisiljenega v tem smehu. Anka 
ni opazila ničesar; mižala je z očmi in z 
duhom. — „No — takole“ — in pritisnil

povzdigniti ljudstvo v tiste višave, ki so člo-
veštvu. sploh dosežne. Ne posameznike, ki se 
jih lahko protežira, temveč ljudstvo’ 
Zdravnik se ne sme ustrašiti, če dobi opravka 
s smradom in z gnojem ; a njegova naloga 
je, odpraviti gnjusobo, iz katere se izlegajo 
bolezni. Ce se mu studi bolezen, se mu ne 
sme studiti bolnik. Demokrat sovraži bedo, 
grehe, neznanje ; ne sme pa sovražiti bednega, 
grešnika in neznanilo, temveč pomagati mu 
mora, da se reši vseh teh bremen. Demo-
kracija je povzdiga človeška, demokratizem je 
apostolat. Kdor nima moči za to, naj ostane 
doma z vso svojo platonično ljubeznijo do 
nižjih slojev; kdor pa čuti v sebi pravi de-
mokratični značaj, naj pa zaviha rokave in 
pripravljen na vsako delo, naj gre med ljud-
stvo, katero mora ljubiti, kakršno je, kajti le 
s tako ljubeznijo bode lahko pomagal, da po-
stane tako, kakršno bi moralo biti.

Kako umirajo Rusi.
Carsko sodišče je obsodilo bivšo učite-

ljico Sinaido Konopljannikovo, ki je ustrelila 
generala Minna, na smrt. Naše carofilsko ča-
sopisje, ki deloma še vedno he pozna razlike 
med ruskim narodom in med «ruskim» 
carjem, deloma pa sluti v svoji reakcio-
narni duši, da se bije boj na Ruskem ne le 
za rusko svobodo, temveč za svobodo sploh, 
ne zamudi nobene priložnosti, da ne bi obla-
tilo ruskih revolucionarjev, češ, da je celo 
gibanje podpihano od Židov, da je Nikolaj II. 
blaga duša, pravi oče «svojega» naroda in 
da se dviguje le tolpa podivjanih razbojnikov 
proti njegovi vladi. S stoterimi dogodki se 
lahko obsvetli to reakcionarno lažnjivost; iz 
cele vrste dejstev pa naj posluži le slučaj 
Konopljannikove temu namenu.

Priprosto dekle je natančno izsledilo 
Minnove navade. Točno je vedela, kdaj je 
general doma, kdaj prihaja v hišo, kdaj iz-
haja. In neprenehoma mu je bila za petami 
— s pripravljeno bombo. Smrt mu je Jjila 
gotova; in v zmešnjavi, ki nastane pri eks-
ploziji, ne bi bilo izključeno, da se ji posreči 
uiti, Sinaida ne vrže svoje bombe, kajti ka-
darkoli je priložnost, so otroci okrog. Teh pa 
noče izročati smrtnemu slučaju.

Dekle napusti svoj načrt, pa počaka na 
kolodvoru na generala, z revolverjem v roki, 
in tam ga ustreli. Ko jo primejo, je njena 
prva beseda: «Pazite! Bombo imam pri sebi.» 
Za Minna je postala bomba nepotrebna, torej 
je sama varovala — svoje sovražnike. Zaprli 
so jo in postavili so jo pred sodišče. Imela 
je besedo, da se zagovarja. Že prej so jo 

je usta na njeno lice, obenem pa jo je objel 
in stiskal njeno telo.

A kakor da je bila tista prejšnja po-
časnost posebno velik greh; kajti pokore ni 
bilo ne konca ne kraja.

Sedaj šele je opazil, da ima Anka še 
vedno stisnjene trepalnice, ker jo je svetloba 
bodla v zaspanih očeh; usmiljen je upihnil 
luč. Za večerjo je bilo itak že prepozno; 
bil bi velik greh, ako bi sedaj še kaj užival. 
Četrt ure nad dvanajsto je že odbilo.

Kar pa se je zgodilo sedaj v temi, je 
prepuščeno, misli da ugane brez težav. Le 
to bodi povedano, da je gospod Gros ves 
v čudu mislil na župnika, ko je izpoznal, 
da je Anka nedotaknjena devica. Tega ne 
bi bil pričakoval. Njegovo opravilo pri kon- 
zistoriju mu je dalo priložnost, da je dobil 
vpogled v marsikakšne spise, obenem pa 
tudi v življenje po večini župnišč. Zato je 
bil vrgel tudi župnika Hercoga v veliki lonec 
z drugimi žrtvami celibata vred. Kako je 
mogel živeti ta župnik poleg tako lepe cve-
tice, ne da bi se nasrkal njene dišave, se 
mu je zdelo sedaj kar nenaravno. Njemu pa 
je zameglila iz popka se razvijajoča lepota



hoteli poučiti zagovorniki, kako naj postopa, 
da doseže milejšo kazen. Ona pa je zavrnila 
vsaki svet, češ, pokazati se hočem tako, ka-
kršna sem.

In njen obrambni govor je bil tak, da 
ji je bila smrtna obsodba gotova; njena ob-
ramba je bila plamteča obtožba ruskega vlad-
nega zistema. Sijajen v priprosti retoriki in 
jasen zasluži, da se ga objavi. Dejala je:

«Jaz, član socialno-revolucionarne stran-
ke, sedaj član bojnega oddelka severnih po-
krajin, sem ubila generala Minna. Razlogi, 
ki so me pripravili do tega dejanja, so sle-
deči: Mislim, da se vsakdo spominja na de-
cembrske dni v Moskvi, ko sta ravnala Minn 
in Rieman tako, kakor v sovražni deželi. Mr-
liče v Moskvi se je štelo na stotine. Čemu, 
se vpraša, se je morilo moskovsko ljudstvo ? 
Ker je dvignilo v nevednosti in bedi mučeno, 
-z vabo policajskega manifesta Nikolaja dru-
gega, z vso policajsko politiko vlade ogolju-
fano delavno ljudstvo zastavo upora proti 
svojim mučiteljem in zatiralcem. Ubila sem 
Minna kot morilca tistih bojevnikov, ki so 
vstali za svobodo, kot morilca tistih nedolž-
nih, ki so s svojo krvjo barvali moskovske 
ulice. Nikolaj II. se je po vzoru Ivana Groz-
nega obdal z opričniki. Minni iz Moskve, 
Orela iz baltiških pokrajin, Trepovi, pogro- 
movci obkrožujejo prestol. Roke vsakega iz-
med njih so rdeče od narodove krvi. S tem, 
da sem ubila romanovskega opričnika, hočem 
spomniti Romanova samega na to, da kakor 
padajo zaporedoma stebri prestola, pade lahko 
tudi prestol sam. Pri zaslišavanju se me je 
vprašalo, kdo mi je dal pravico, da ubijam. 
Moja stranka je sklenila, odgovoriti belemu 
teroru vlade z rdečim terorom.

Stranki je terorizem vsiljen od vlade. 
Kot dete ljudstva Vas vprašam v jeziku ljud-
stva: Kdo jo dal Vam pravico, siliti nas, da 
trpimo stoletja v neznanju in v bedi, pehati 
nas v ječe, pošiljati nas v Sibir, obešati nas 
kupoma in moriti nas na stotine? Kdo Vam 
je dal pravico? Vzeli ste si jo po pravu 
močnejšega. Potrdili ste jo s postavami, ki 
ste jih izumili sami; Vaši popi so Vam po-
svetili to pravico. Ali sedaj prihaja nova 
pravica, pravica ljudstva, in ta je nedvomno 
pravičnejša od Vaše nečloveške pravice. Tej 
pravici bodočnosti ste napovedali vojno na 
življenje in smrt. Dobro veste, da propadete 
sami s propadom Vaše nečloveške pravice. 
Mi pa, ki smo vstali iz naroda, mi, bojevniki 
za svobodo naroda, nahajamo sami v sebi 
moč in pravico proti Vam zastopnikom abso-
lutizma in birokratične samolastnosti z.orož-

jem v roki se boriti za našo novo bodočo 
pravico.

Ko sem dovršila učiteljski seminar, so 
me takoj poslali v najbolj oddaljeni kot Lit-
vanske, k Estom, v državno šolo. Kraj, kjer 
sem delovala, ni bil prikupljiv; s treh strani 
gozd, s četrte jezero Veinja. Bila je žalostna 
slika, večne smreke in trepetlike. Beda pre-
bivalstva je bila grozna.\ Imelo ni zemlje; 
«osvobojeno» je bilo brez nje. Vso zemljo so 
posedovali baltiški baroni in država. Prebi-
valci so živeli od ribolova. Sama sem vzrasla 
v bedi; njih revščine se ničem čudila. Čemur 
pa sem se čudila, je bilo to: Kako se more 
živeti tako brez boja za boljšo bodočnost, 
brez edinega solnčnega žarka iz daljave, ne 
da bi zasijala od koderkoli luč na temnem 
obzorju ?

Ko sem delovala tam leto dni, so me 
premestili v ruski kraj, na zemstveno šolo v 
peterburški guberniji. Tukaj je bilo tako: Pred 
šolo je prebival žandar, za šolo policajni urad-
nik, na sosednein hribu pop, poleg njega 
kantor — in vsi štirje so pisarili denuncia- 
cije o meni. Ce sem priredila nedolžna pre-
davanja za ljudstvo, denuncira kantor šolskemu 
nadzorniku, da se peča učiteljica z razklada-
njem, ki nima opraviti s šolskimi nalogami. 
Pop piše svojemu predpostavljenemu, da raz-
širja učiteljica nove sekte, Tolstojizem in da 
kvari mladino. Ako se potrudim za ljudsko 
gledališče, prideta s svojimi denunciacijami 
uradnik in orožnik. Ko sem delovala dve leti 
in pol v tej blaženi vasi, me vrže šolski svet 
ven. Brez velikega obžalovanja zapustim to 
karijero. Prepričala sem se o sledečem: Niti 
od svojega skromnega znanja ne morem dati 
ničesar narodu, ne morem mu odpreti oči o 
njegovem položaju, ne morem mu pokazati 
pravih uzrokov njegove bede. Izpoznala sem, 
da je tako nemogoč harmoničen razvoj duha 
in telesa, kakor nas uči pedagogika. Izpoznala 
sem, da je treba šele vstvariti take razmere, 
v katerih se bode lahko mislilo na vsestran-
ski razvoj človeka. Izpoznala sem potrebo, 
bojevati se proti absolutistični tiraniji vlade, 
proti despotizmu. In postala sem revolucio-
narka.

Ko sem bila odpuščena, so me kmalu 
ujeli. Obdržali so me v zaporu — v preisko-
vanju in v trdnjavi — skupaj celo leto. Po-
tem so me izpustili. Dva tedna pozneje so 
me zopet zaprli za osem mesecev. Po dru-
gem izpustu sem odšla v inozemstvo. V tujini 
in po povratku v Rusijo sem delovala kot 
članica socialno-revolucionarne stranke. Izpo-
znala pa sem, da je car, če ne tiran in de-

spot pa orodje za pohlapčenje naroda. Vla-
dati se pravi z ruskega stališča ropati, žgati, 
moriti. Zgodovina ruskega naroda je ena sama 
krvava povest. Jasno sem izpoznala, da se 
drži cela absolutistično-birokratična zgradba 
samo po sili oblasti, samo z belim terorom 
vladajočih. In življenje me je pripravilo do 
sledečega prepričanja. Nič novega se ne more 
vstvariti, dokler ni podrto staro. Četudi se 
ne morejo opirati ideje na bajonete, se z 
idejami samimi ne da odstraniti bajonetov. 
In postala sem teroristka.

Absolutistično-birokratična vlada je v 
zadnjih zdihljajih. Zopet doživljamo dobo za-
tiranja. Ali ves vladin trud je zaman. Vse 
potlačevanje, zapiranje, ječe, prognanstva, 
prisilno delo, vislice, streljanje, kazenske eks-
pedicije, progoni, nič ne ustavi ljudskega 
gibanja.

Obsodili me bodete na smrt. Naj umrjem 
na vislicah, pri prisilnem delu, ali v mučil-
nici, vsekakor umrjem z eno mislijo! Zdrav- 
stvuj, moj narod! Tako malo sem ti mogla 
dati, samo moje življenje! In umrla bodem 
s trdno vero, da pride kmalu dan, ko se za- 
guga in pade prestol, nad veliko rusko rav-
nino pa vzide jasno solnce svobode!»

Politični odsevi.
Odsek za volilno reformo nadaljuje svoje 

delo enakomerno in počasi. Formalizem je 
tako osvojil gospodo iz kurialnega parlamenta, 
da spominja celi aparat neprijetno na satire 
o birokratizmu. Ce je že v zbornici razumljivo, 
da mislijo poslanci večinoma ne le na stvar, 
temveč tudi na retorične uspehe in včasi na 
te še bolj nego na stvar, je vendar taka me-
toda popolnoma neumestna v odseku, ki je 
sestavljen res le zaradi dela. Ali vsled nave-
dene navade se govoriči o vsaki malenkosti 
strahovito dolgo, ponavlja se, kar so že drugi 
povedali in na ta način se ubija čas. Sedaj 
prihaja pa še dr. Tavčar s svojo obstruk-
cijo, ki je še bolj groteskna, ker jo vodi ravno 
dr. Tavčar, v odseku homo novus, no- 
vodošlec. v celem vprašanju volilne reforme 
pa neinformiran, vseskozi nekonsekventen 
mož. — Prijatelj volilne reforme ne more 
biti nikakor zadovoljen z dosedanjim delom 
odseka. Tistih par paragrafov, ki jih je izza 
počitnice rešenih doslej, pomeni prav malo, 
če se pomisli na stvari, ki še niso rešene. 
Med temi se nahaja predvsem razdelitev vo-
lilnih okrajev na Češkem in na Moravskem; 
akoravno je to pravzaprav naloga tehniškega 
značaja, butajo vendar tudi tukaj interesi ob

napol nezavestne device vsa čutila; hipoma 
je preplavila dolgo leto zadrževana struja 
vroče krvi vse jezi celibata ter se je uni-
čevalno razlila po življenju napol spe-
čega, napol omamljenega, doslej nedolžnega 
dekleta.

Bodeča bolečina je presunila Ankino 
telo ter jo je zdramila, da jo je hipoma 
prešinila zavest njenega položaja. Hotela se 
je braniti, ali odpor je le še povečal po- 
željenje s silo jo objemajočega moža. In v 
tem je že izginila bolečina, vso kri pa ji je 
izpolnjevalo pretresujoče čuvstvo užitka, pre-
magala jo je taka blaženost, da je omedlela. 
Brez volje in upora se je prepustila moč-
nemu možu. Celibat je imel novo .žrtev.

XIX.
O vsem, kar se je zgodilo zadnjo noč 

v gospojinskem župnišču, ni vedelo solnce 
ničesar. Saj je spalo za to vse tako trdno, 
kakor je spal gori gospod župnik, dočim se 
je izpod njega že kopalo grob za srečo nje-
govega življenja.

Ako bi bilo solnce kaj vedelo, gotovo 
ne bi bilo oblilo cele doline z rožastim svitom, 

na vse zgodaj, še preden je prišlo izza gora. 
Prav gotovo pa ne bi bilo poslalo toliko 
svetlobe in jutranje dišave skozi odprto okno, 
izza katerega je župnik ravnokar pozdravljal 
mladi dan.

Zunaj na hruški je že žgoleval ščinkovec 
in s planinske senožeti je bilo slišati vri-
skanje pridnih koscev, ki so hoteli končati 
delo, preden se vleže vroči dan s svojim 
žgočim žarom po „dolini.

In rožnosveže, kakor mlado jutro, je bilo 
tudi župnikovo duševno razpoloženje. Dan 
bode pač vroč, zato pa pride danes zadnji 
del žetve pod streho in še letos bode lahko 
odplačal dober del dolga hranilnici.

Še bolj pa ga je razveselilo dvoje pisem, 
ležečih na pisalni mizi. Prvo je obsegalo 
slavnosti vspored za otvoritev prometa na 
novi lokalni železnici, vodeči mimo Gospo- 
jine. Njegov trud za blagor občine je končno 
dosegel pričakovaui uspeh; kot načelnik 
železniškega odbora doživi pri prvi vožnji, 
torej za teden, enega najsrečnejših dni svo-
jega življenja.

Drugo pismo, ki je prišlo tudi snoči, mu 
je bilo še ljubše. Bilo je od gospoda prelata 

iz simbaškega samostana. Gospod prelat je 
bil mlajši od njega, ali doma sta bila oba 
iz ene občine. Sam je bil svoj čas poučeval 
malega dečka, sina ubogega krojača; po naj-
boljših močeh je bil podpiral mladega dijaka 
in ob času počitnic je bila v hiši župniko-
vega očeta tudi zanj vedno pogrnjena miza. 
Gospojinskemu župniku je imel torej zahva-
liti za študij in za poklic. Sedanji gospod 
prelat pa je bil zato tudi od srca hvaležen. 
Ko mu je župnik pismeno potožil, da nima 
kaplana za obširno dušebrižno opravilo, mu 
je prelat obljubil, da mu pošlje patra iz samo-
stana. Saj je bil samostan prepoln duhovnikov, 
ki niso imeli druzega opravka, nego da so 
peli na koru in jedli v refektoriju.

Tam na mizi je ležalo prelatovo ljubez-
nivo pismo, ki mu je napovedovalo prihod 
novega pomožnega duhovnika; počakati je 
bilo treba le še, da mu podeli prečastni ško-
fijski ordinariat jurisdikcijo.

Če pa pride novi pomožni duhovnik iz 
samostana, bode prečastni redakter nepotreben 
iu sovražnik sloge v občini postane ne-
škodljiv.



interese in kompromis še vedno ni gotov. 
Kadar pa pride pred odsek, je pričakovati 
novih komplikacij, ker je že danes gotovo, 
da pride ramo pri tej priložnosti cela vrsta 
predlogov za reasimiranje prešnjih sklepov in 
vsi sovražniki reforme skočijo tedaj zopet na 
noge. Ravno tako visi t*udi pluralna volilna 
pravica še vedno v zraku. Potem straši tako- 
zvana volilna dolžnost, ki je pravo nasprotje 
volilne pravice. Vse to ni primerno, navdati 
prijatelje volilne reforme z zadovoljnostjo in 
vprašati se mora, kaj store pravzaprav vlada 
in reformi prijazne stranke, da bi se pospe-
šilo delo. Nagotovost, ki visi nad celo zadevo, 
provzrokuje s časom neznosno napetost. Če-
ravno razume vsakdo, ako ni udarjen s sle-
poto, da se ne bode moglo z ničemnr pre-
prečiti reforme, je vendar potrebno, da dobi 
prebivalstvo končno gotovost, kajti da bi se 
dalo delavstvo v zadnji uri preslepariti, na 
to se ne sme misliti. Metoda, po kateri po-
stopajo stranke, ima pa končno vendar tudi 
nekaj dobrega na sebi; ona pokazuje, da ne 
vodi meščanskih strank nobeno načelo in da 
jim je za vsak predlog, za vsako glasovanje 
edino merilo strankarska korist. Izza vsega 
kupčevanja, izza vseh intrig nima nihče pra-
vice, zahtevati od ljudstva hvaležnosti za 
reformo. In kdor se bode hotel pri volitvah 
bahati s kakšnimi zaslugami, se mu bode 
povedalo, da je pavje pero izgubilo ceno.

Na Hrvaiskem se pripravljajo stranke 
za bodočo parlamentarno kampanjo, ki pa je 
odeta še z gosto meglo. Neprenehoma se ši- 
i ijo glasovi, da bode sabor razpuščen, preden 
se sploh snide, ker vlada nima stalne večine. 
Frankovci, ki so v začetku sklenili, nekako 
podpirati koalicijo, obračajo zopet plašč ter 
napovedujejo napade na koalicijske stranke 
in na saborskega predsednika drja. Meda- 
kovica. Zbližanje med Frankovci in nek-
danjimi madjaroni postaja od dne do dne 
očitneje; drja. Kršnjavega, nekdanjega 
Khuenovega oddelnega predstojnika je spre-
jela stranka na zadnji konferenci slovesno v 
svoje vrste, z drugimi madjaroni pa koketira 
prav napadno. Na drugi strani pa priporoča 
«Pester Lloyd» koaliciji, naj sprejme člane 
bivše «narodne stranke», ki lahko izpremene 
svoje ime, pa naj tako ustvari večino, katero 
bi vodil ban. Izza več nego dvajsetletnih iz-
kušenj je to seveda čudna insinuacija za ko-
alicijo, pa je umevno, da priporočajo radi-
kalnejši člani, naj prevzame koalicija rajše 
ulogo opozicije, nego da vlada pod takimi 
pogoji. — Tudi Radičeva «kmečka stranka* 
je imela pred kratkim svoj zbor, ki pa ni 
zapustil v javnosti nobenega sledu. Med naj-

Ni čudo, da je bilo to jutro župniku nad 
vse prijetno. V sobi mu ni bilo več obstanka; 
oblekel je duhovniško obleko, vzel je molit-
venik pod roko in hotel je oditi na vrt. Saj 
se moli v lepi božji naravi vse bolj pobožno, 
če se lahko semtertja pogleda nad knjigo 
po krasotah prirode.

Že je bil župnik pri vratih, ko je zaslišal 
trkanje. Začudil se je nad tako zgodnjim 
obiskom. „Naprej!“ je zaklical in radovedno 
je gledal na vrata.

S pobešenimi pogledi, kakor ubog greš-
nik, je vstopil župnikov gost, prečastiti gospod 
redakter.

Kaj neki hoče, da je že tako zgodaj 
pokoncu? Sicer spi še, ko je župnik že po 
več ur molil in študiral. Kakšno nesrečno 
poročilo prinaša? Nekaj nesrečnega mora 
biti, to je izpoznal župnik po mračnem po-
gledu iu po izpačenem obrazu.

„Prečastiti, prosim za sveto izpoved, je 
dejal gospod Gros, ne da bi odvrnil oči od tal.

Dalje prih. 

važnejšimi reformami, kar jih je obljubila 
nova vlada, je reforma tiskovnega zakona, za 
katero je vlada že izdelala nekak načit. Vse 
posameznosti osnove še niso znane, ali sodeč 
po nekih poročilih, bode novi zakon, ki od-
pravlja kavcijo in vpeljuje med drugim kol- 
portažo, precej svoboden. Vendar določa tudi 
načrt vlade konfiskacijo za neke slučaje, med 
drugim tudi za takozvano napadanje «na 
pojme družbe, lastnine i. I. d.» ter za «ne-
moralne» objave. Take določbe so bile vedno 
le reakcionarcem v prid; s podobnimi para-
grafi se lahko neusmiljeno preganja vsako 
socialistično teorijo; kako pa znajo mračnjaki 
interpretirati «moralnost», pove med drugim 
lansko rogoviljenje škofa Jegliča proti Pre-
šernovemu spomeniku. Hrvatska socialno- 
demokratična stranka je izpoznala škodljivost 
teh določb, pa je priredila zaradi tega pre-
tečeni teden protestni shod na Iličkem trgu, 
katerega se je udeležilo nad 4000 ljudi. Go-
vorila sta sodruga Bugšek in K orač, 
shod pa je soglasno sprejel protestno reso-
lucijo, katero bode morala upoštevati vlada, 
ako hoče biti res «narodna* in «svobodo-
ljubna.

Pri volitvah za danski Landsthing, kjer 
je bilo voliti 27 poslancev, so dosegli socialni 
demokratje in radikalci po tri nove mandate; 
konservativci so izgubili enega, liberalna re-
formna stranka pa pet. V Kopenhagenu so 
bili izvoljeni štirje pristaši desnice, en radi-
kalec in dva socialna demokrata.

Na Balkanu se poostruje žuganje z vojno 
na bolgarski in na turški strani. Obe državi 
oborožujete vojsko, a vsaka trdi, da se hoče 
samo varovati napada. Neka poročila pravijo, 
da želi mohamedansko prebivalstvo vojno z 
Bolgarijo in sicer kmalu, dokler ne dovrše 
Bolgari oborožanje. V tem pa tiči pravzaprav 
priznanje lastne slabosti in ta prepreči najbrže 
nezmiselno prelivanje krvi.

Na Kubi se je zadnji čas mnogo govo-
rilo o ugovora med vlado in med ustaši. Se-
daj pa pravijo poročila, da na ta način ni 
mogoče doseči trajnega miru, ker so na-
sprotja med strankama prevelika. Splošno se 
trdi, da je okupacija otoka od strani severo- 
amerikanskih Zedinjenih držav edino sredstvo, 
da se garantira mir. Seveda se priznava s 
precej kislim obrazom, da bi morala slediti 
amerikanski okupaciji amerikanska uprava. 
S tem je potrjeno, da je Severna Amerika 
zistematično ustvarjala razmere, ki so morale 
roditi ustajo in tako narediti Ameriki prilož-
nost za intervencijo. V kalni vodi je še vedno 
dobro ribe loviti.

Domače stvari.
Občinska volilna reforma je stvar, ki ne 

gre našim liberalcem nikakor v glavo. Na 
«merodajnih» mestih si domišljajo, da je ve-
likanska milost, ako sploh dajo delavskemu 
ljudstvu priložnost, da odda nekoliko glasov 
in morda spravi par zastopnikov v občinski 
zastop. Taka kardinalna zmota seveda ni 
čudna pri ljudeh, ki so se vživeli v stanovske 
razlike in v privilegije, pa menijo, da je de-
lavec in sploh tisti, ki ne sedi na tisočakih, 
človek nižje vrste. In zato se tudi čisto nič 
ne čudimo, ko izvemo, da je bila javnost od 
strani liberalne stranke zopet enkrat misti- 
f i c i r a n a. «Slovenski Narod» je objavil 
svoj čas načrt novega programa, ki naj bi se 
predložilo jesenskemu zaupniškemu shodu li-
beralne stranke, o katerem menda patriarhi 
še sami ne vedo, kdaj bode in kakšen mu je 
namen. V tistem načrtu, ki je bil glasom 
«Naroda» sprejet v navzočnosti gospoda žu-
pana, je statuirano načelo «splošne, enake, 
tajne, direktne volilne pravice s proporcio-
nalnim zistemom za vse zakonodajne zastope 
in samoupravne zbore». To je bilo seveda le 
logično v programu, ki pravi že začetkoma, 
da stoji stranka na podlagi d e m o k r a- 
t i z m a. Razume se, da ne soglaša z demo-
kratizmom nobena druga volilna pravica, ka-
kor splošna in enaka. Ali sedaj izvemo, da 
je ves demokratizem liberalne stranke tudi v 

novem izdanju navaden humbug: 
izvrševalni odbor «narodno- napredne» 
stranke ni sprejel splošne in enake 
volilne pravice za avtonomne 
zbore, temveč je poteptal svojo demo-
kratičnost v najvažnejšem vprašanju. In sedaj 
se nam pravi, da je splošna in enaka volilna 
pravica za občino sploh nemogoča reč, češ, 
državni zakon o občinah zahteva zastop-
stvo interesov. Brez obzira na to, da 
bi imela kaka občina vendar lahko toliko 
korajže, dati s svojim predlogom iniciativo za 
izpremembo omenjenega zakona, je izgovor 
piškav, kajti zastopstva interesov 
ravno v sedanjih občinah ni, 
realizirala pa bi ga šele splošna, enaka vo-
lilna pravica s proporcionalnim zistemom. 
Kakšna zmota, če se trdi, da zastopa ta ali 
oni volilni razred sedanjih zastopov enake 
interese? Mar imajo res ljudje, ki plačujejo 
primeroma enake davke, tudi enake interese? 
Kako zagotavlja sedanja volilna pravica za-
stopstvo interesov profesorjev, učiteljev, urad-
nikov, zdravnikov i. t. d.? Kdo more trditi, 
da ima znanstvenik, ki plača (oliko davka, 
kakor špekulant, enake interese z njim? Samo 
splošna volilna pravica obsega vse inter-
ese, in samo proporcionalni zistem omo-
goča najbolj detaljno razdelitev zastopstva. 
Ali vedeti se mora, če so gospodje domokrati 
ali ne. Ge so, morajo konsekvent.no ravnati, 
torej uvesti splošno in enako volilno pravico 
povsod, če pa nočejo, naj imajo poguma, pa 
naj priznajo, da ne marajo demokracije in 
da so jim privilegiji ekzistenčna potreba. Po-
tem pa bodemo govorili dalje.

«Slovencu» se zdi od časa do časa po-
trebno, delati «politične nauke» na vse strani, 
naj jih že kdo želi ali ne. Ošabnost in krš-
čanstvo sicer, vsaj v teoriji, nista identična 
pojma, ali praktični katolicizem dovoljuje 
menda tudi domišljavost, ki jo goje v ured-
ništvu škofovega lista. A če «Slovenec» misli, 
da dokazujejo njegove lekcije posebno bistro-
umnost klerikalne stranke, tedaj se okrutno 
moti; edino, kar razkriva, je njegovo neume- 
vanje dejstev in pa njegova jeza nad neuspehi 
klerikalne taktike. Klerikalno glasilo si do-
mišlja, da je njegov poklic, bdeti nad. čisto s- 
tjo in doslednostjo socialno - demokratične 
taktike. To hoče izvrševati s sila malim tru-
dom; iz «Arbeiter Ztg.» iztrga kak citat in 
potem skuša z uporabo koščka notice kon-
struirati nasprotje izmed nas in omenjenega 
bratskega glasila. Pa bi si «Slovenec» lahko 
prihranil tudi ta komodni trud, kajti «Arbei-
ter-Zeitung» čitamo sami, pa nam ni treba 
klerikalnega komentarja. Ge se pa že šen- 
klavško glasilo toliko zanima za socialno de-
mokracijo, bi izza tolikega časa tudi že lahko 
vedelo, da s sklicevanjem na «Arbeiter-Ztg.» 
tudi tedaj ne bi opravilo ničesar, ako bi se 
res dalo dokazati tu ali tam kakšno nasprotje. 
Da je jugoslovanska socialno - demokratična 
stranka avtonomna, to vendar ni novost in 
tudi ne skrivnost. Ali kljub temu je otroča-
rija, izvajati nasprotja, kjer jih ni, a ni jih 
zato, ker nam je program skupen in ker se 
na temelju edinstvenega programa ne more 
priti do različnih ciljev. — A rekli smo, da 
pokazuje «Slovenec» tudi politično kratko-
vidnost. Gospodje od klerikalne stranke se 
nikakor ne morejo navaditi, da se je socialno- 
demokratična stranka tudi na Slovenskem že 
toliko razvila, da jo je treba končno vendar 
vpoštevati kot samostalen faktor. Ali kleri-
kalci si menda ne morejo predstavljati soci-
alne demokracije pri nas nikakor drugače, 
kakor v podrejenosti kake druge stranke, bo-
disi klerikalne ali liberalne. To pa si morajo 
izbiti klerikalci in liberalci popolnoma iz glave; 
tudi v svojem interesu naj bi se odvadili tega, 
kajti drugače se ne bodo obvarovali večnih 
razočaranj. Iz dejstva, da se sestane od slu-
čaja do slučaja kaka druga stranka na eni 
poti s socialno demokracijo, se ne more in 
ne sme izvajati nič druzega, kakor da gre 
socialistična stranka svojo ravno smer proti 
cilju, pa nič ne vpraša, katera pota se kri-
žajo, sestajajo ali za trenotek paralelno vodijo

konsekvent.no


'z'njeno cesto. Socialna demokracija ima svoj 
program; ta je vodi, in če v konsekvenci tega 
programa kdaj soglaša z enako tendenco te 
ali one stranke, si škoduje le tisti, ki izvaja 
iz takega momentanega in slučajnega sovla-
ganja mogočnost trajne zveze izmed socialne 
demokracije in kateresibodi druge stranke. 
Volilna reforma n. pr. je stvar zase. Socialna 
demokracija jo hoče, ker ji velevajo to nj ena 
načela. Ce mislijo klerikalci, da morajo zaradi 
svoje taktike v tem vprašanju pričakovati od 
socialne demokracije zatajenje njenih proti-
klerikalnih tendtnc, jim ne moremo poma-
gati, ravno tako kakor ne moremo pomagati 
liberalcem, če upajo, da bodemo mirno gle-
dali njih brezumno ravnanje v vprašanju vo-
lilne reforme le zato, ker včasi še povedo, 
da so protiklerikalni. Socialna demokracija 
ima svoje lastne naloge. In bliža se čas, 
ko se ravno na Slovenskem povečajo te na-
loge in naraste važnost socialne demokracije. 
Tem nujnejše je, da ostane stranka kar je, 
pa naj zaradi tega zmerjajo na desni ali pa 
na levi. Saj to le dokazuje, da smo na pravi 

poti.
Narodni socializem je najnovejša manija 

naših liberalcev, ki priznavajo s to diskredi-
tirano idejo pravzaprav le svoj lastni ban-
krot. Ge nima stranka med meščanstvom, 
kjer bi bil njen naravni delokrog, več toliko 
zaslombe, da bi mogla obstajati z lastnim 
imenom in z lastnim programom, tedaj sploh 
nima več ekzistenčne pravice. Dokler trdi 
liberalni vodja, da imajo liberalci v sebi na-
gon za obstankom, se lahko razume marsi-
katero kolobocijo, čeprav se jo mora z ob-
jektivnega stališča obsojati. Ali to, kar liberalci 
.sedaj uganjajo, nasprotuje Tavčarjevim bese-
dam, ker vsa njih politika je zadnji čas na-
ravnost samomorilna; kdor jemlje strup, skače 
v vodo, reže svoje žile, pač ne more trditi, 
da je v njem nagon za življenje. Morda pa 
jih je začarala legenda o feniču, ki se sam 
sežge, da se v ognju pomladi. Toda grob, ki 
si ga kopljejo liberalci, ni ognjen, temveč 
blaten; iz njega se ne more dvigniti nikakr-
šen fenič, temveč kvečjemu kakšna spaka, 
ki mora poginiti, preden začne dihati. Taka 
je tudi z narodno-socialno organizacijo, katero 
naj vstvari gospod C h a m po nalogu libe-
ralne gospode. Kakor Burbonci! Ničesar niso 
pozabili, ničesar se niso naučili. Pri Nemcih 
in na Češkem so snovale propadajoče stranke 
take «narodno-socialne» organizacije. In kaj 
je klavrni konec teh osnutkov^ Ugonobile so 
svoje duševne očete in — same sebe. Bile 
so drage — to je res in dajale so še večje 
provizije, nego jih dajejo liberalci pri nas za 
nabavo udov in naročnikov na «Mladoslo-
venca», ali vse svote so padale v brezdno, iz 
katerega se niso povrnile in kjer seme ni ro-
dilo ničesar. Iluzionisti, ki mislijo, da bodo 
našli v slovenskih «narodnih socialcih» kadre 
za vojsko pri volitvah, bodo prezgodaj bla-
mirani, a prepozno bodo obžalovali neplodne 
žrtve. Kdo naj jih nebi pomiloval ? Še sami 
sebi ne morejo sestaviti programa; odkod naj 
ga dobe za Chamove «narodne socialiste»?

Da smo zahtevali Nemce v občinski 
svet na nedeljskem shodu za občinsko volilno 
reformo v Ljubljani, trdi «Slov. Narod» in 
pravi, da je to važno. Liberalno poročilo je 
v tem precej netočno, čemur se ni čuditi, ker 
je v Ljubljani že stara taktična navada, za-
vijati nesprotnikove besede, da bi se ga dis-
kreditiralo. Nikogar sicer ne bi bilo treba 
biti sram, ako bi res zahteval kaj takega; ali 
to se ni zgodilo, ker ni bilo treba. Govornik 
na omenjenem shodu je samo kritiziral tesno- 
prsno stališče, katero je zavzel sedanji župan 
po svoji prvi izvolitvi, rekoč, da bi takoj od-
stopil, ako bi prišel le en Nemec v občinski 
svet. In kritiziral je motive, ki vodijo sedanjo 
upravo pri izdelovanju volilne reforme, katera 
naj bi bila taka, da se prepreči vstop v zbor-
nico tej ali eni neljubi stranki. Edino, na kar 
bi se še mogel opirati «Slov. Narod», so bile 
govornikove besede, da bi moral biti občin-
ski zastop kolikor mogoče zvesta fotografija 
občine; če pa izvaja liberalno glasilo iz tega, 

da se hoče odpreti Nemcem pot v občinski 
zastop, tedaj pravi pravzaprav samo, da bi 
imeli Nemci pravico do primernega za-
stopstva. Končno res ne razumemo, kakšna 
nesreča bi bila, ako bi sedel res kak Nemec 
v občini. Saj ljubljanski buržoazni Germani 
niso ravno simpatična družba; ali ravno s 
tem, da bi se jim dalo priložnost, govoriti 
na javnem forumu, bi se jim vzelo priložnost 
za marsikatero zakulisno gonjo. Z navajanjem 
Celja, Maribora i. t. d. nas pa «Narod» ne 
ubije. Socialistični govornik ni dejal, da bi 
moral biti samo ljubljanski, temveč vsak ob-
činski zastop zvesta fotografija občine in zato 
je logično, da bi moralo biti po socialno- 
demokratičnem načelu v Celju, Mariboru, 
Gorici i. t. d. v občinskih zastopih prostora 
tudi za Slovence. Ali liberalci, ki se upirajo 
doma splošni in enaki volilni pravici, je ne 
bodo mogli nikoli zahtevati za mesta, kjer 
so Slovenci v manjšini. Mi pa bi radi vedeli, 
ali je za Slovence večje koristi, da v ljub-
ljanskem občinskem svetu ni nobenega Nemca, 
ali bi bilo bolje, da bi bili v Celju, Mariboru 
i. t. d. tudi Slovenci pravično zastopani? 
Seveda, od liberalcev ne bodemo dobili od-
govora, kajti kdor hoče tukaj jasno odgovar-
jati, mora imeti — načelo.

Delavec in c. kr. rudarski oskrbnik 
pred sodiščem. Dne 30. julija t. 1. je prišel 
oboleli rudar Primož Filipič v pisarno c. kr. 
rudniškega urada v Idriji ter prosil za bol-
niški list. — Rudniški nadzornik gosp. Josip 
Burnik je Filipiču takoj izpolnil dotični list 
ter ga potem radi podpisa nakazal na c. kr. 
rudniškega oskrbnika g. Janeza Jaklina. Le-ta 
se je pa začel takoj zadirati v Filipiča, češ, 
da je vedno bolan in da pijančuje. Po trditvi 
Filipičevi, ki se pa po pričah ni dala doka-
zati, zmerjal ga je oskrbnik tudi z besedami 
«smrkovec» in «pijanec». Ko je Filipič proti 
takemu ravnanju protestiral. zagrabil 
gaje Janez Jaklin za prsi ter 
ga pahnil s tako silo čez prag 
sobe, daje Filipič padel znak, 
kakor j e dolgin širok, ter je le 
srečnemu naključju zahvaliti, 
dasenipripadcutežko poško-
doval. Filipič se je počasi pobiral s tal, 
potem pa izustil proti oskrbniku besede: «Ce 
bi hotel jaz svoje roke rabiti, bi bilo drugače, 
tega pa ne storim, ker nisem tako surov, 
kakor ste Vi.» — Na to se je Filipič podal 
k rudniškemu zdravniku drju. Papežu in le 
ta mu je takoj izstavil zdravniško spričevalo 
in potrdil, da Filipič ni bil prav nič vinjen. 
Na to je Filipič vložil proti Jaklinu tožbo radi 
razžaljenja časti. — Obenem je drž. pravdn. 
funkcijonar predlagal, da naj se Jaklin obsodi 
radi prestopka zoper telesno varnost. Kmalu 
potem vložil je tudi Jaklin ovadbo proti Fi-
lipiču, češ, da ga je le-ta kot v službi stoječo 
uradno osebo žalil. Okrajno sodišče v Idriji 
je vkljub zapriseženi izpovedi 
Ivana Bedeneka, daje Jaklin 
Filipiča res pahnil čez prag 
in podrl, Jaklina popolnoma oprostilo 
od obtožbe, nasprotno je pa Filipiča obsodilo 
radi razžaljenja straže na 2 dni zapora, po-
ostrenega s postom. — Filipič se je proti tej 
razsodbi pritožil. Obenem se je pa pritožil 
tudi drž. pravd, funkcijonar, toda ne radi 
tega, ker je bil Jaklin oproščen, temveč 
samo radi baje prenizke kazni, ki se je na-
ložila Filipiču. — C. kr. deželno kot vsklicno 
sodišče v Ljubljani, je dne 17. t. m. pritožbo 
Filipovičevo, kakor tudi ono drž. pravdništva 
radi prenizke kazni, zavrnilo in razsodbo okr. 
sodnije v Idriji v celem obsegu potrdilo.

S tem smo navedli v kratkem le 
suha dejstva, katerim pa moramo pri-
staviti nekoliko komentarja. Akoravno je priča 
Ivan Bedenk pod prisego potrdil, da je Jaklin 
zgrabil Filipiča za prsi ter ga, ko seje 
ta počasi nazaj umikal, pahni 
skozi vrata čez prag, da je padel znak, in 
akoravno je to dejstvo tudi obtoženi Jaklin 
deloma sam priznal, vendar ni Jaklin po 
trditvi prvega sodnika storil nič kaznjivega, 
tem več se j e posluževal samo

svoje pravice, češ, delavec je bil re-
nitenten in od oskrbnika se ne more še zah-
tevati, da bi klical orožnika na pomoč. — 
Nam navadnim ljudem pa ta motivacija ne 
gre prav nič v glavo. Naše ponižno 
mnenjeje namreč, da bi se bil 
Filipič vsled navedenega sil-
nega padca, lahko prav hudo 
telesno poškodovalin da c. kr. 
rudniški oskrbniki niso po-
stavno opravičeni stavljati v 
nevarnost življenje prepro-
stega rudarja in rodbinskega 
očeta. Še lepše pa pride. Dokazovanje je 
namreč dognalo, da je Filipič šele po 
padcu, ko seje pobiral, in v 
svoji veliki preplašenosti, iz-
govoril besede: «Ce bi jaz hotel svoje roke 
rabit» i. t. d. Zdrava pamet nam pravi, da 
je Filipič t temi besedami vsekakor opra-
vičeno označil Jaklinovo su-
rovo postopanje. Sodniki bili so pa 
druzega mnenja in tako pridemo do zaključka, 
da bi bil moral rudar Filipič napad na nje-
govo osebno integriteto brez mrmranja mirno 
pogoltniti. Še črv se vije, če stopiš nanj. — 
Pribiti moramo dalje, da se drž. pravdništva 
funkcijonar ni pritožil proti oprostitvi g. Ja-

tina, vsled česar je bilo tudi vsklicnemu so-
dišču, ki bi ga bilo siser moralo obsoditi 
zaradi njegove silovitosti, onemogočeno izreči 
novo sodbo. Filipič je vsled tega na vsklicni 
razpravi predlagal, da naj se Jaklina obsodi 
vsaj radi razžaljenja časti, ker je vsako hudo 
ravnanje zoper človeka na očitnem kraju 
caznjivo vsaj po § 496 k. z. — Toda vsklicno 
sodišče je tudi v tem oziru postavilo na čisto 
formalno stališče. Izreklo je, da je mogoče 
c. kr. uradnika radi dejanskih razžalitev v 
službi, obsoditi le na predlog jav-
nega obtožitelja. (!?) Ker pa le-ta 
ni stavil nobenega predloga, 
zakaj ne?) odpade vsaka sodba, 
iakor čujemo iz pravniških krogov, postavil 

se je sodni dvor s tem izrekom v očitno na-
sprotje s postavnimi predpisi in obstoječo 
sodno judikaturo. — Šodnemu dvoru pred-
sedoval je njega podpredsednik g. Pajk.

Gospodarski pregled.
Tržaške delavske zadruge. V nedeljo 

dne 30. septembra ob pol 10. uri dopoldne 
se vrši v veliki dvorani delavskega doma 
L nadslr. redni občni zbor s sledečim dnevnim 

redom: 1. prečitanje zapisnika zadnjega obč-
nega zbora; 2. poročilo letnega delovanja;
3. prečitanje poročila nadzorovalnega odseka;
4. predložitev, diskurijo in odobritev račun-
skega sklepa za dobo od 1. julija 1905 do 
30. junija 1906; 5. volitev predsednika in treh 
odbornikov; 6. volitev sedmih članov nadzo-
rovalnega odseka. Opomba: Oziraje se na pred-
pise čl. št. 21. društvenih pravil se vrši občni 
zbor pol ure pozneje z vsakim številom na-
vzočih, ako jih ni v določenem času zadostno 
število. Dovoljen bo vstop le članom, ki se 
bodo izkazali s člansko izkaznico.

Pozor, železničarji!
V petek, dne 5. oktobra ob 8. uri zvečer 

se vrši

v gostilni pri gosp. Moserju
v Zidanem mostu 

javen shod železničarjev 
s sledečim dnevnim redom:

1. Provizijski sklad za uslužbence južne železnice»
2. Železničarji in njih položaj.
3. Volitev novih odbornikov.

O«3Ut»O*>-

Shodi.
Ljubljana, 23. septembra., Danes dopol-

dan je bil na vrtu nekdanje Gossove pivo-
varne ljudski shod, ki je bil v prvi vrsti na-



menjen občinski volilni reformi. Ker pa je 
nastop kremenjakov liberalcem v vprašanju 
državnozborske volilne reforme zahteval, da 
se tudi v tej stvari vsaj na kratko konštatira 
resnico, se je razširilo dnevni red tudi na to 
točko. Povabljeni so bili na shod vsi občin-
ski svetovalci z županom gosp. Hribar-
jem. Skoraj vsem pa se je zdelo umestno, 
absentirati se s shoda. Gospod župan prari, 
da je odgovoren samo svojim volilcem, mest-
nim svetovalcem, pa da zato ne more pri-
hajati na take shode; torej mu se ne zdi, da 
je on župan cele Ljubljane in vsega ljubljan-
skega prebivalstva — kar naj se vzame na 
znanje. Nekoliko svetovalcev se je opravičilo 
pismeno, drugi so enostavno molčali. Prišel 
je samo gospod Prosenc. Shod je otvoril 
sodrug Vičič. Za predsednika je bil izvo-
ljen sodrug Kordelič, za podpredsednika 
Vičič, za zapisnikarja Brozovič. Go-
voril je sodrug E. Kristan. Označil je sta-
lišče, ki ga zavzema liberalni občinski zbor v 
vprašanju volilne reforme ter je konštatiral. 
da se že deset let od strani delavstva zah-
teva reformo, od strani mestnega sveta in 
županstva pa obljubujejo. Potem je obširno 
naslikal razmere, ki vladajo v Ljubljani in ki 
so ne le za delavce, temveč za vse neimovite 
sloje že naravnost neznosne. Ljubljana, me-
tropola vsega Slovenstva, je še vedno «dolga 
vas» v vsakem oziru, samo draginja, ki vlada 
tukaj, je več kakor velikomestna. V mestu 
vlada klika in nujna posledica tega gospo-
darstva je stagnacija. Ce bi bila klika sestav-
ljena iz samih modrijanov in idealistov, bi 
morala izgubiti iniciativo in delavnost, ker 
brez opozicije ni motorja za novo delo. Vo-
lilno reformo potrebuje torej ne le delavstvo, 
temveč cela Ljubljana. Govornik je razložil, 
da je splošna in enaka volilna pravica za 
občino ravno tako utemeljena, kakor za druge 

■zastope ter je priporočal za slučaj, da re-
forma ne bode realizirana do novih volitev, 
naj se tedaj napne vse moči, da pridejo vkljub 
sedanjemu volilnemu redu zastopniki delav-
cev v občinski zastop. — Potem se je oglasil 
za besedo gospod Prosenc, ki je pove-
dal. da je že leta 1900 kot občinski svetovalec 
izdelal in predložil načrt volilne reforme, da 
pa se občinski zbor ni hotel pečati z rečjo 
in ga je končno gospod župan naprosil, naj 
umakne svoj samostalni načrt, ker hoče go-
spod župan predložiti svojega. Govornik pri-
znava, da zahteva čas razširjenje volilne pra-
vice v smislu splošnosti in enakosti in oblju- 
buje. da bode zastopal v občinskem zboru to 
načelo, prepričan pa je. da ga bodo drugi 
nadglasovali. Sodrug Kopač iz Trsta je 
pozval delavce, naj učvrste svojo organizacijo 
in naj radikalno nastopajo. Shod je tedaj 
soglasno pozval predsedništvo, naj naznani 
občinskemu zboru, da pričakuje delavstvo od 
njega neodvlačno izpolnitev svoje dolžnosti, 
namreč delo za reformo v smislu splošne in 
enake volilne pravice.

Sodrug Kristan je potem podvrgel 
ostri kritiki počenjanje liberalne stranke v 
vprašanju državnozborske volilne reforme ter 
je konštatiral, da so liberalci v celi stvari 
največ grešili, ker v svoji politični kratkovid-
nosti niso verjeli, da postane volilna reforma 
resna in zato niso prav nič delali. Ge so 
koroški Slovenci prikrajšani, ima največ le-
noba in nozmožnost liberalcev ta greh na 
duši in nikakor se ne sme dovoliti komedija, 
da bi sedaj tisti nastopali kot edini branitelji 
pravice, ki so se res čas postavljali pravici 
po robu. Iz zahrbtnega ravnanja liberalcev se 
bode moralo izvajati konsekvence pri državno-
zborskih volitvah. — Temu izvajanju je zbor 
burno pritrjeval. Ker se ni oglasil nihče za 
besedo, je predsednik sodrug Kordelič 
zaključil shod.

Zagorje. V nedeljo, dne 30. t. m. ob 2. 
uri popoldan sc vrši v dvorani gospoda Mi-
helčiča javen ljudski shod z dnevnim redom: 
«Volilna reforma». Delavci, rudarji, pridite 
gotovo vsi!

Iz stranke.
Lokalna organizacija v Zagorju priredi 

dne 30. t. m. ob 9. uri dopoldan v društveni 
sobi lokalno konferenco z dnevnim redom: 
«Organizacija in strankarske stvari». Ker se 
vrši konferenca v smislu § 2 zb. zakona, je 
treba vabilo prineti seboj.

Dopisi.
Trst. Volitve se bližajo, in v to 

svrho so pričeli {tukajšni italijanski nacionalci 
že uganjati svoje navadne komedije za propa-
gando. Tako so se zbrali na nedeljo 16. t. m. 
v gledišču «Filodramatika» italijanski dijaki 
na interprovincijelni kongres, kjer so trobili 
v navadni že dolgočasni rog. Na dnevnem redu 
je bilo seveda tudi italijansko vseučilišče, še 
edini pametni predmet, ki jim že dokaj slabo 
služi v njih agitacijske svrhe, kakor slovenskim 
narodnjakom slovenska šola. Po kongresu je 
bil navadni banket — spet govorance in ve-
zanje otrobov — po banketu demonstracije 
po mestnih ulicah, spopadi med «terapiatini» 
nacijonalci in nekoliko vmešavanje socijalistov, 
živio- in doli-klici in konec vsega spora. Zakaj 
se je pravzaprav kongres vršil ? Toliko v dolž-
nost kronista.

Trst. (Stavka sodarjev kon-
čana.) Od 13. pretečenega meseca pa do 
15. t. m. so tukajšnji sodarji stavkali, čas v 
katerem so se pokazali delavci vredne sodruge, 
ki znajo biti složni ne le v začetku, temveč 
tudi v dolgem času stavke. In danes lahko 
trdimo, da je bila ravno *ta njih složnost, 
tisto, kar jim je največ pripomoglo do vsaj 
častne, če že ne popolne zmage, kajti stavka 
sodarjev je končala ž zmago delavcev. Se-
veda, so gospodarji sami vedno odklanjali 
vsako novo pogajanje, toda posegli so vmes 
tudi vladni svetnik Fabiani, grof D a n- 
d i n i in obrtni nadzornik C o g 1 i e v i n a . 
ki so kolikor toliko s priznanjem podpirali 
pravične zahteve delavcev. Do sporazumljenja 
je prišlo že v soboto, dočim je v «Delavskem 
domu» zbranim delavcem naznanil konec 
stavke v nedeljo predsednik organizacije, so-
drug Šivic. Sodarji so si pridobili 15% po-
višanje na stalnih (tedenskih) plačah, 23% 
povišanja na plači pri akordnem delu in pol 
ure skrajšanja delavnega časa, tako da mesto 
deset bodo sedaj delali le 9‘/a ur na dan. 
Z naše strani moramo le čestitati kolikor vod-
stvu sodarske organizacije, kakor tudi delav-
cem samim, ki so s priznanja vredno slož-
nostjo vplivali največ za dober uspeh stavke. 
Sedaj pa bi radi vedeli, kaj poreče «Edinost»,' 
ko ji povemo, da je njih slavni pristaš so- 
darski mojster, gospod Abram, zmerjal de-
lavce z «ščavi», češ: «A questi »sciavi« 
faremo ben veder come se crepa di some.» 
Po slovenski bi se glasilo: Tem š č a v o m 
bomo že pokazali, kako se črka lakote. Pa 
da bi kdo1? ne mislil, da je gospod Abram 
purosangue Italijan. On je vesten pristaš slo-
venske narodne stranke v Trstu. Hvala bogu, 
gospod Abram se je nekoliko zmotil, ker ni 
vedel, s kom ima opraviti, in stavimo, da ako 
bi bila «Edinost» slišala, da Italijani zmer-
jajo Slovence s ščavi, bi bila že napravila par 
modrih člankov, toda gospod Abram je njen 
ljubimec in mu je radi tega vse odpuščeno.

Iz Zagorja. (Klerikalne simpa-
tije.) Prejeli smo sledeče poslano: 
Podpisano nadzorništvo Občnega konzumnega 
društva v Zagorju izraža, da je podla laž in 
najgrše obrekovanje poročevalca v «Slovencu», 
št 211 z dne 15. septembra t. 1., da sta baje 
dva člana našla nerednost v knjigovodstvu 
Občnega konzumnega društva in da je sodrug 
Cobal radi tega zahteval izključitev istih. Res 
je le, da je knjigovcdstvo v najlepšem redu 
in da se Cobalu radi tega ničesar očitati ne 
more. Zagorje ob Savi, dne 18 septembra 
1906. Za nadzorništvo: Jak. Saiko, Ivan Gričar, 
Jak. Strajner, Val. Mlakar. — Iz navedenega po-
slanega je razvidno, s kako podlimi in ne-
sramnimi sredstvi delajo nasprotniki naše

stranke proti raznim našim sodrugom. Upamo, 
da bode zagorskim delavcem, oziroma članom 
konzumnega društva navedeno poslano od-
prlo oči in da se bodo prepričali, da je vso 
le nesramnost in izmišljenost.

Splošno pravovarstveno in strokovno društvo 
(podružnic'« JL^tuj)

priredi

cWa jaVna shoda železničarjev.
V soboto, dne 6. oktobra ob 8. uri zvečer

se vrši shod v nemškem,

v nedeljo ob 10. uri dopoldne
pa v slovenskem jeziku v gostilniških prostorih 

gosp. Hugona Wei*sensteina, Allerheiligengasse 19.

Poročevalec na obeh shodih bo sodrug Kopač 
iz Trsta. _________

Opomba: Železničarji, tovarši vseh kategoriji 
Udeležite se teh shodov vsi, pripeljite tudi žene s seboj 
na shod, ker žene in Vaši otroci stradajo z Vami vred 
pod neznosnimi razmerami na železnicah. Zahteva se 
od Vas vse, ne da se pa Vam ničesar. — Zato naj 
vsak agitira in pripelje seboj tovarše brez razlike, ker 
vse delavstvo ima skupne interese.

Društvene vesti.
Zveza državnih uslužbencev za Pri-

morsko. V soboto 15. t. m. ob pol 9. uri » 
zvečer se je konstituiralo novo goriimenovano 
društvo v gledišču Filodramatico ob velikem 
številu navzočih. Predsednik ustanovnega od-
bora R o z m i n i je otvoril zborovanje; v 
svojem nadaljnem govoru je pozdravil zastop-
nike časopisja ter prosil, da bi tudi v bodoče, 
vedno podpiralo delavce. Zveza — pravi — 
državnih uslužbencev, ki je bila še pred krat-
kim utopija in sanje nekaterih, se danes usta-
novi in lahko rečemo, da že ekzistira. Na-
dalje govori o trudu, ki so ga imeli nekateri 
delavni možje že pri pričetnem delu, kajti 
dobro je vsem znano, kako se ravno ti izko-
riščani delavci države težko poprimejo novih 
idej in novih teženj. Da si tedaj pripomorejo 
do zboljšanja svoje ekzistence, se morajo ravno 
tako združevati, kakor drugi delavci. Podal 
je potem besedo poročevalcu Silviju V er - 
tjih o 1 u, ki je prečital krasno svoje poročilo 
o zgodovini dela za to novo organizacijo ter 
pozval vse državne uslužbence, naj se zdru-
žijo, ako hočejo zboljšati svoje žalostne raz-
mere in združevanje naj se vrši v tej novi 
smeri.

Gospod Rozmini je potem prečital došle 
brzojavke iz Pulja in Kopra, ki so jih navzoči 
z burnim odobravanjem sprejeli. Potem pove,



da je imel nemalo delo ustanovni odbor pri 
sklepanju o društvenih prispevkih, katere so 
nazadnje določili glede na demokratični zna-
čaj društva samega v enotnem znesku, in sicer 
vpisnina 30 vin., mesečni prispevek 70 vin. 
Navzoči so sprejeli brez dizkusij. V odbor so 
bili s 634 glasovi izvoljeni sledeči: Predsed-
nik Andrej Pose, podpredsednik Ernest Ri- 
gattl-Luchini; odborniki: Ivan Furlan, Fran 
Lenardurri, Rudolf Mandl, Ivan Pinter, Fran 
Smerchinig, Josip Streinz, Ivan Vidalli. Pre-
gledovalci: Klement Bassarig, Ivan Dujmovič, 
Guattier Nassiguara, Agapit Sela, Ugo Lom- 
macampagna. V razsodišče 1. inštance: Pred-
sednik Attilio Perrissini; sodniki: Fran Si-
moni, Josip Vidalli, Rudolf Mestron, Ivan 
Renčelj, Gastone Sancin ; II. inštance: pred-
sednik Dante Antonar. sodniki: Ivan Ruzzier, 
Silvij Verthol, Josip Nikolich, Marij Rola, 
Artur Tschudij. To je ena organizacija več, 
ki jo je zistem državne uprave sam porodil. 
Nam ne ostane druzega, nego da z veseljem 
pozdravimo novo zvezo in njen odbor, kate-
remu želimo največjih uspehov.

zahtevajte po vseh brivnicah, ka-
varnah in gostilnah ,,R<3Leci 
Prapor“I -

Vabilo.
V nedeljo, dne 30. sept., ob 8. uri zvečer 

bo v steklenem salonu kazine priljubljena

^plesna rrjedoarodoa

trgatev,
'Pri trgatvi sodeluje iz prijaznosti slavna društvena 

godba ljubljanska.

Hazmilo in priporočilo.
urejena in^de^offpo? “a Sy’ Petra Cesti fit' 47 z°Pet ° tvor j ena. Ista je nanovo

„Meščanska pivarna“
in pod vodstvom podpisanega. Nastavljena so fina naravna vina iz Dolenjske, Štajerske, Istre itd. Toči se 
vedno sveže salonska in marčno pivo. Dalje se dobi: čaj, kava, čokolada, malinovec, limonada in 
druge osvežilne pijače ob vsakem času. Izborna mrzla in gorka kuhinja, kosilo in večerja v abonement.

———--------------- Čez ulico vse ceneje. --------------------------------—-
Vabim tedaj svoje dosedanje, kakor tudi druge nove častite goste v «Meščansko pivarno., kjer 

bodo točno in kar najbolje postreženi.
6—4 Z najodličnejšim spoštovanjem

Alojzij Rasberger, restavrater.

HOTIČE „VEGA“
v Spodnji Šiški pri Ljubljani 

ob glavni cesti nasproti ljudski šoli.18—5

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter mengiško dvojno 

marčno pivo.
:

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. — Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.

Velik vrl s teraso in krasnim razgledom na 
kamniške planine in na Šmarno 
goro. . . —

4

Vi fllifiil novo opremljene sobe: postelja 1
M lUluu krono, SJba z dvema posteljema 2 
m i. J kroni.

Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka-
tere se cena primerno zniža.

Na razpolago so vsi domači listi.

Cene naVadne, postrežba točna!
Z odličnim spoštovanjem

Anton Maver, lastnik.

Prihod župana z viničaricami in viničarji ob 9. uri, 
potem trgatev in ples.

Šaljiva pošta, koriandoli-korzo in druge zabave.

/h 
/h 
A 
A 
A

Stanje hranil, vlog:
22 milijonov kron.

Rezervni zaklad:
760.000 kron.

Vaše blagorodje vabimo najvljudneje na trgatev z 
zagotovilom, da si prijetnejše zabave pač ne bi našli, 
:nego na tej priredbi.

Vstopnina pri blagajii 40 kr„ v predprodaji 30 kr.
Odbor.

Slavnemu občinstvu in sodrugom naznanja: 
'Vstopnice v predprodaji se vsled vljudnosti dobivajo v 
trafiki g sp. Šešarka v Šelenburgovih ulicah in v glavni 
tobačni zalogi gosp Gruberja na mestnem trgu.

Odvetnik

Pr. Konrad VodušcK
si usoja naznaniti, da je odprl

v Trstu
ulica della Caserma št. 15

v lastni hiši v Prešernovih ulicah št. 3 
poprej na Mestnem trgu zraven rotovža,

.... . A
A 
A 
A 
A 
A 
A A 
A
vA
i
X
X* y A

X

sprejema hranilne vloge vsak delavnik od 8. do 12. ure 
dopoldne in od 3. do 4. ure popoldne, jih obrestuje po 
4% ter pripisuje nevzdignjene obresti vsakega pol leta 
k kapitalu. Rentni davek od vložnih obresti plačuje 
hranilnica iz svojega, ne da bi ga zaračunila vlagateljem.

ZA VARNOST VLOG JAMČI POLEG LASTNEGA 
REZERVNEGA ZAKLADA MESTNA OBČINA LJUB-
LJANSKA Z VSEM SVOJIM PREMOŽENJEM IN VSO 
DAVČNO MOČJO. DA JE VARNOST VLOG POPOLNA, 
SVEDOČI ZLASTI TO, DA VLAGAJO V TO HRANIL-
NICO TUDI SODIŠČA DENAR MLADOLETNIH OTROK

IN VAROVANCEV. 26-5

Denarne vloge se sprejemajo tudi po pošti in potom 
c. kr. poštne hranilnice.

Posoja se na zemljišča po 41/a%, na menice 
in na vrednostne listine pa po 5% na leto.

v JL __ Odlikovana v Parizu leta 1904,OOhiaCa W v Londonu in Luttichu leta 1905.

Pivovarna G. Auerjevih dedičev
V Ljubljani, Wolfove ulice št. 12. 12—6

Ustanovljeno leta 1854.

priporoča 
svoje izvrstno 
marčno pivo.



Pisarna upravništva 

„Rdečega Prapora“ 
je otvorjena za najnujnejše stvari 
tudi ob nedeljah in praznikih 
med 9. in 10, uro dopoldne. Ob 
delavnikih pa od 9. do 12. ure 

in od 3. do 6. ure.

Naročniki
ki ne dobe kake številke našega 
lista, naj takoj napišejo listek z 

naslovom:
„Reklamacija, „Rdeči 
Prapor“, Ljubljana“ 

in navedo, katere številke niso 
prejeli. Take reklamacije so pošt-

nine proste.

18
1

ZHloga lxi tovarna

pohištva vsake vrste 52—33

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosano 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in Iranko vsakemu na zahtevo. — Gene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

Ugodna prilika za nakup radi stečaja neke velike tovarne

samo 3 goldinarje
stane poštni zabojček 5 kilogramov celotne teže (približno 
§0—60 komadov) pri stiskanju malo poškodovanega, lepo zvršče-

nega, rožno dišečega 

toaletnega mila
vonja vijoličnega, vrtničnega, osojničnega, solDčničnega, špajkinega, 

lilijno-mlečnega, šmarničnega, breskvinega cveta i. t. d. 
Razpošilja proti povzetju

podjetje Manhattan
Budimpešta VIII, Bezerédy-utcza 3.

Vsaka ponaredba in ponatisek je kaznivo. 
52—6 Edino pravi je 

Thierryev balzam 
le z zeleno znamko nune. Zako-
nito zavarovan. Davno zna-
menito neprekosljiv proti mo-
tenju v prebavljanju, želodčnim 
krčem, koliki, nahodu, prsnim bo-
lečinam, influenci-, i. t. d. — Cena 
12 malim ali 6 velikim steklenicam 
ali eni špecijalni steklenici s 
patentno zaponko 5 K franko.

Thierryevo centifolijino mazilo je obče znano kot non plus ultra 
xa vse še tako stare rane, vnetja poškodbe, izpahe in otekline 
▼seh vrst. Cena 2 lončkoma K 3-50, pošilja franko le proti naprej 

poslanemu denarju ali povzetju

icHarna R. Thicrry V pregradu p. 7{og. Slatini
Brošurica s tisoč izvirnimi zahvalami brezplačno in franko. Do-

biva se v vseh večjih lekarnah in medicinalnah drogerijah.

Kavarna

v Ljubljani, Stari trg 30
je vsak torek, četrtek, soboto in nedeljo

Vso noč odprta.
Z odličnim spoštovanjem

15_5 Fani in Leon Pogačnik.

cikorijno moko v lesenih zabojčkih
En poizkus vam bo dokazal izvrstnost te domače robe.

Berite lepake! 12—6 Berite lepakeI

Prosim zahtevajte veliki novi cenik, ki 
se pošlje zastonj in poštnine prosto.

Najcenejša, največja 
eksportna tvrdka!

H. SUTTNER urar,

Vflftka? da je moje blago 
res fino in dobro, 

je to, da je razpošiljam po celem 
svetu. — Na stotine pohvalnih pisem 
je vsakomur prostovoljno na ogled, 

da se lahko sam prepriča.

Mestni trg nasproti roi
prej v Kranju

priporoča svojo veliko, izborno 
zalogo finih

briljantov, zlatnine In srebrnine 
v veliki izberi po najnižjih cenah.

SUTHftR

š

52—7

Telefon St. 163. Telefon St. 163.

izborno pit t sodcih in < steklenicah.
Telefon št. 187. Zaloga v Spodnji Šiški. Telefon št. 187.

Izdajatelj ln odgovorni urednik Josip Berdajs. Tiska iv. Pr. Lampret v Kranju.



Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2-72 K, za četrt leta 1’36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste.

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 40. V Ljubljani, dne 5. oktobra 1906. Leto IX.

NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila Da list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Politično bazardiranje.
Se vedno nadaljujejo naši liberalci svojo 

gonjo proti volilni reformi. V vseh mogočih 
varijacijah harangirajo po svojem časopisju 
čitatelje, pri čemur pa seveda neprenehoma 
prežvekujejo, kar so povedali že tolikokrat, 
da morajo poslušalca boleti ušesa, S tem mi-
slijo popraviti precej poškodovani renome svoje 
stranke in posebno je nakipelo njih npanje, 
odkar so se jim pridružili najbolj nerodni 
političarji, voditelji tržaških Slovenčev.

Liberalna taktika je v enem oziru raz-
umljiva. Vsaj deset let že ni delala ta stranka 
skoraj ničesar; če je pa že kdaj kaj storila, 
je bilo gotovo kaj nerodnega. Na vse strani 
so lezli pristaši od nje; mlajši naraščaj se je 
je ogibal; iz njene lenobe se je izcimila se-
nilna slabost; ta pa se je pretvorila v popolno 
agonijo od tistega časa, ko je potrkala splošna 
in enaka volilna pravica z železnim prstom 
na vrata države. Klika je izgubila ves pregled 
v politiki in vso sposobnost za presojanje 
nujnosti in mogočnosti. Avstrijski kurialni 
parlament je imel vedno toliko egoizma, da 
je bil zadovoljen s svojim obstankom. Nikoli 
mu ni dišala splošna in enaka volilna pravica 
in tekom let je zavračal vse predloge v tej 
smeri. Našim liberalcem se je zdelo to zelo 
enostavno: Tako je bilo od začetka avstrijske 
konstitucije, zakaj ne bi bilo tako tudi na-
dalje? Ge je bil parlament včeraj reakciona-
ren, mora biti tudi danes še tak, so sodili

Listek.
Hans Kirchstelger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.
Pri teh besedah se" je čutil duhovnik 

zopet duhovnika, samo dukovnika.
Slastni jutranji zrak, svetlo letno jutro, 

rosnosveži vrt je bil pozabljen. Svete izpo-
vedi ni smel duhovnik odreči nikomur.

„Pridite z menoj v cerkev!“
„Ne, ne v cerkev, prosim takoj, kar tukaj.“
Župnik je snel s klečala modro štolo, 

obesil si jo je čez ramo in zopet je sedel 
na stol. Težko je padel gospod Gros na 
trdih tleh na kolena, tako da so pokale deske.

Cesar se je imel izpovedati ubogi greš-
nik, vemo že prej kakor izpovedovalec. Izza 

«naprednjaki»; Ge vlada doslej ni marala de-
lati, je naravno, da ostane lena tudi zanaprej, 
so mislili \)ni, ki jim je bila že samim prešla 
lenoba v kri. In tako so bili lani prepričani, 
da iz volilnopravne moke ne bode pogače. 
Dr. Tavčar se je postavil v parlamentu na 
tisto stran, na kateri je z divinacijo sloven-
skega liberalca pričakoval zmago. Plantan in 
Ferjančič pa sta mu sekundirala.

«To ne gre, da bi imel hlapec tako vo-
lilno pravico, kakor gospod» — je bila kvint- 
esenca liberalne politične modrosti in po njej 
so uredili gospodje svojo taktiko. To se mora 
danes še enkrat povedati, kajti tiste gorostasne 
politične hinavščine se ne sme dovoliti, ki jo 
uganjajo liberalci sedaj. Njih trditev, da na-
sprotujejo samo aktuelni volilni reformi, da 
pa so navdušeni za splošno in enako volilno 
pravico, je brezprimerna neresnica. Ko je 
spustil lani dr. Tavčar svoj fulminantni govor 
v zbornici proti splošni in enaki volilni pra-
vici, proti analfabetom i. t. d., ni vedel še 
nihče, kakšno reformo predloži vlada in ko-
liko mandatov bode določenih štajerskim, ko-
liko koroškim Slovencem. Dr. Tavčar se torej 
ni mogel razburjati zaradi koroških krivic; 
napadal je takrat splošno in enako volilno 
pravico samo po sebi in za Korošce je hotel 
za vsako ceno ohraniti tisti položaj, v katerem 
so sedaj; ko nimajo niti enega mandata. Ob-
mejni Slovenci so bili liberalcem Hekuba, njih 
lastni mandati so jim bili vse. In prepričani 
so bili, da ostane vse pri starem.

Godila so se pač znamenja in čudeži. 
Ali liberalci jih niso razumeli. Kaj pomenijo 
tem političarjem taki faktorji, kakor ruski do-
godki, ogrska kriza, Kristoffijevi načrti, kaj 
impozantna energija socialne demokracije? 

zmedenosti zadnje noči je pograbilo vnetega 
služabnika cerkve kesanje. Mar naj bi začel 
drugo leto svojega visokega duhovništva z 
bremenom tako velikega greha in tak naj bi 
stopil pred oltar? Ne, to ne more biti, to ne 
sme biti. Kako velika sreča je to, da ima 
sveta katoliška cerkev sveto izpoved, s katero 
se vsak grešnik lahko hipoma ozdravi vsa-
kega greha!

In kako koristen je šele sveti spovedni 
pečat! Brez skrbi pove sedaj lahko župniku 
vse; z nobeno besedo, z nobenim pogledom 
ne sme izpovedovalec povedati ali dovoliti 
le dozdevanje, da je kaj izvedel pri izpovedi. 
Zato je šel prečastni gospod redakter kar 
naravnost k župniku, pa ne šele popoldan 
h kakšnemu tujemu duhovniku. Tako ne sme 
župnik niti z Anko izpregovoriti besedice o 
dogodku zadnje noči.

Po izpovedi je odšel gospod Gros naglo 
iz župnikove sobe, poslovivši se s tihim 

Kdaj so razumeli, da zgodovina človeštva ni 
mrtev arhiv, temveč neskončna vrsta večnih 
izprememb? Kako naj bi bili zapopadli, da 
se tudi Avstrija ne more rešiti temeljite iz- 
premembe? Saj če bi vse to razumeli, nebi 
mogli biti več liberalci.

Naenkrat je prišlo presenečenje. Ne za 
politično razsodne ljudi, ali velikansko pre-
senečenje za kratkovidne liberalce. Volilna re-
forma je postala resen političen problem, 
dvomi o njenem realiziranju so se jeli rapiclno 
manjšati, liberalci pa so strmeli. To jim je 
popolnoma izpodneslo tla in takrat je nastalo 
njih omahovanje, njih tavanje in opotekanje; 
takrat je začela tista taktika, ki jih je gonila 
iz ene skrajnosti v drugo ter jim je vzela 
zadnji ostanek doslednosti.

Da so prišli v skrajno mučen položaj, ve 
vsa slovenska javnost. In da jim to ni pri-
jetno, je lahko razumeti. Ko je začela ladja 
padati in so jo zapuščale vse podgane, so 
jeli naporno razmišljati, kako naj bi si po-
magali, da pridejo zopet na suho. Igralec, 
ki je izgubil vso gotovino, je pripravljen, sta-
viti na eno karto vse, kar eventualno še ima, 
tudi svojo lastno osebo in svojo ženo. Libe-
ralci igrajo va banque. Karta, s katero sedaj 
igrajo, se imenuje koroški Slovenci.

Povedali smo že, da nimajo liberalci de-
jansko čisto nič pravice, da bi utemeljevali 
svoj nastop z razdelitvijo koroških mandatov. 
Od vsega začetka niso zahtevali dveh man-
datov za tužni Korotan, temveč ohranitev 
dosedanje volilne pravice ter strmoglavljenje 
vsake reforme,' ki bi slonela na splošni in 
enaki volilni pravici. Ako bi jim bilo res to-
liko na tem ležeče, da bi dosegli obmejni 
Slovenci kar največ mandatov, bi se bili mo- 

„laudeatur Jesus Christus“, ne da bi odvrnil 
oči od tal. Zunaj pa se je olajšan oddahnil. 
Saj je bila njegova vest zopet čista. Cerkev, 
kateri je služil tako zvesto, je vzela vso kri-
vico od njega in kot skesano se povrnivši 
izgubljeni sin je šel sedaj tja v cerkev, kjer 
je zmolil sedem psalmov kesanja, potem pa 
je stopil, odet s svetimi oblačili, pred oltar.

Ali župnik je sedel uro pozneje še vedno 
na stolu, pred katerim je bil klečal in se 
izpovedal gospod Gros. Ako bi bil vstal, ga 
ne bi bile držale noge. Pot na vrt je bila 
pozabljena, solnce ni moglo odsmehljati črne 
skrbi iz njegovega srca in zaman so žgolele 
ptice vesele pesmice ušesom, ki so ravnokar 
slišale uničevalno usodo mladega življenja.

Kaj ni obljubil svoji sestri, da bode 
varoval Anko kakor svoje oko v glavi? In 
sedaj je prišla res iz mlina enaka nesreča 
nad otroka, kakor nekdaj nad mater. In.Anki 
ne sme reči svarilne besede, pokazati ji ne



rali od začetka z vso unemo zanimati za vo-
lilno reformo, sodelovati pri delu in gledati, 
da na ta način pridobe upliv. Storili so v 
začetku smrten greh, nanj so kopičili nove 
grehe in nedostojno je, da hočejo sedaj zva-
liti vso krivico na nasprotnika, pa bodi ta 
kakršen hoče.

Kar pa uganjajo sedaj, je vse drugo, ka-
kor pomoč Korošcem. Ako bi imeli celovški 
voditelji kaj več mirne politične razsodnosti, 
pa bi sami izpoznali to in ne bi dopustili, da 
se nastopa tako nerodno in neodkritosrčno za 
njih «interese».

Liberalni «izvrševalni odbor» je pozval 
drja. Tavčarja, naj obstruirá in on je storil 
to že, preden je mogel dobiti oficielni poziv. 
Temu sklepu manjka vsaka sled politične 
resnobe, kajti Tavčarjeva obstrukcija nima 
namena, priboriti drugi koroški mandat, nego 
blamirati klerikalce. Menda smo pač imuni-
zirani proti očitanju, da bi simpatizirali s kle-
rikalno stranko; tembolj imamo pravico reči, 
da je taka «taktika» nedostojna. Tudi v po-
litiki mora biti napad opravičen; nasorotniku 
se ne sme nastavljati pokritih pasti, ker je 
nasprotnik, ampak pobijati se mora njegove 
napake. Liberalci pa so špekulirali na 
kratkovidnost slovenskega naroda, češ, kleri-
kalci ne bodo mogli sprejeti našega vabila na 
obstrukcijo in tedaj porečemo, da smo samo 
mi varovali interese koroških Slovencev in če 
ne dobe druzega mandata, so krivi samo listi, 
ki niso hoteli obstruirati.

V resnici so liberalci vsi srečni, da Ko-
rošci niso dobili več mandatov. Kako naj bi 
sicer zakrinkali svojo klavrno taktiko? In 
vendar bi si morali reči, da je Tavčarjeva 
obstrukcija smešna, otroška, brez smotra, kajti 
tistega namena, ki ga rabi za pretvezo, ne 
more doseči nikakor. Odsek za volilno reformo 
ima specialno debato. Razpravlja se paragrafe 
o vseh mogočih rečeh, samo ne o mandatih. 
A dr. Tavčar obstruirá. Govori se o volilnih 
dneh, o volilnih komisijah, o imenikih; dr. 
Tavčar obstruirá. Dobro ve. da se pri teh 
določbah ne more izpreminjati števila man-
datov in razdelitve volilnih okrajev. Ako je 
v odseku sploh mogoče še kaj doseči v tem 
oziru, bi moral slovenski poslanec ravno 
pospešiti debato, kajti če bi bila pravočasno 
končana, bi morda lahko na koncu še pred-
lagal, naj se reasumirá sklep o Koroški. Na-
ravnost gnati bi moral razpravo dalje. On pa 

sme sočutja, izdati ne sme z nobenim po-
gledom svoje lastne srčne bolečine. Ali ne 
greši pravzaprav že sedaj, ko premišljuje 
stvar, ki mu je znana samo od izpovedi?

Malo da ni prezrl časa za mašo. Prišel 
je cerkovnik ter ga spomnil na to.

Tri dni pozneje se je prišel gospod Gros 
zopet izpovedati. Bilo je enako breme na 
vesti, ki ga je težilo, kakor prvič. Ali topot 
ni odšel tako jasnega obraza iz župnikove 
sobe. Najbrže mu je župnik odložil odvezo, 
dokler ne pokaže odločnosti, da se izogne 
priložnosti in zapusti hišo, v kateri je pro- 
vzročil toliko nesreče.

O tem pa ni maral gospod Gros slišati 
ničesar. Dolgo zadrževana strast ga je po-
grabila s tako močjo, da se ni mogel več 
ločiti od Anke. Pisal je celo sila ponižno 
pismo svojemu škofu, proseč za nedoločen 
dopust, ker je njegovo dušebrižno delovanje 
v Gospojni skrajno potrebno, in kar doka-
zujejo odločilni koraki za ustanovitev politične 
čitalnice, tudi uspešno.

Prošnjo je škofijski ordinariat milostno 
izpolnil s pohvalnim pismom in goreči bo-
jevnik za blagor cerkve je dobil škofov bla-
goslov. Druga posledica tega pisma pa je 
bila, da patru iz siinbaškega samostana ni 
bila dovoljena jurisdikcija za Gospojno, češ, 

obstruira in z vsako govoranco povečava ne-
varnost, katero hoče baje odpraviti, kajti z 
vsakim novim zavlačenjera narašča mogočnost, 
da državni zbor sploh ne bode mogel rešiti 
reforme in jo potem oktroira vlada, seveda 
ne take, kakršno si žele liberalci. Z vsako 
obstrukcionistično besedo jemlje Korošcem 
upanje, da bi se moglo še kaj storiti zanje.

Ali je to sploh še politika? Ali ni to 
hazardiranje desperadnih igralcev? In popol-
noma naravno je, da mora igralec izgubiti 
tako igro. Za Korošce ne bodo dosegli niče-
sar s tako taktiko, same sebe pa bodo po-
kopali.

Liberalci res nimajo povoda za take ne-
varne eksperimente. Zaigrali so že toliko, da 
jim ni ostalo skoraj nič več. Sedaj pa si 
kopljejo grob in blazen bi bil, kdor bi jim 
podajal roko za rešitev. Tako so že slabotni, 
da ne morejo opraviti ničesar z lastno močjo. 
Vse sile bi morali napeti, da bi si pridobili 
vsaj nekaj simpatij. Toliko časa se je vlekla 
razprava o volilni reformi, da bi bili lahko 
popravili celo vrsto prejšnjih grehov in od-
pustilo bi se jim jih bilo. Ali butara poli-
tičnih neumnosti jim je prirasla na hrbet 
kakor grba in nikoli več se je ne rešijo. Pod 
njeno težo se zvale v grob.

Dobro je tako. V življenju našega naroda 
je postala liberalna stranka največja zapreka 
razvoju. Hujša je ta zapreka, kakor klerika-
lizem, kajti kdor ni politično slep, izpozna 
klerikalce, ve, kako nevarne so njih tendence 
in varuje se jih. Reakcionarnost klerikalne 
stranke je očitna. Liberalna stranka pa je 
reakcionarna pod krinko naprednosti. Ta 
krinka je zapeljiva in v tem je zapreka. Ka-
dar bode ubita prikrita reakcija, bode tudi 
boj proti javni olajšan. Kdor želi uspešno, 
načelno borbo proti klerikalizmu, mora naj-
prej pomagati, da se odpravi lažnivi libera-
lizem. Kakor mlinski kamen se obeša ta 
psevdoliberalnost napredku za pete; odrežite 
jo in vrzite jo v jamo, potem se pojde z 
lahkimi koraki lahko — naprej.

Kongres 
nemške socialne demokracije.

Pretečeni teden je zboroval v Mannheimu 
letošnji strankin zbor nemške socialne demo-
kracije, ki je važen ne le za nemške sodruge 
v rajhu, temveč za vsakega socialnega demo- 

da je iz tuje dieceze. Župnika pa so ob-
iskali sedaj grenki tedni in meseci. Pošteni, 
odkriti mož, ki je sovražil iz dna duše vsako 
hinavščino, je moral posedati dan na dan 
pri eni mizi s svojim gostom, moral je biti 
prijazen in ljubeznjiv kakor pred tisto iz-
povedjo, moral je igrati napram Anki za-
upljivega očeta in niti Lenki ni smel reči: 
„Pazite dobro na svojega otroka!“ Ob vsem, 
kar je dejal in storil, se je moral najprej 
vprašati, ali ga ne zadene morda krivo do-
zdevanje, da je prelomil spovedni pečat in 
bi ga pogledal duhovni gospod z velikimi, 
očitajočimi očmi: „Kaj pa delate vendar, 
gospod župnik? Saj prelomite spovedni 
pečat! “

Slavnostni dan, ko so otvorili lokalno 
železnico, ki se je župnik že leta veselil 
nanj, se je prelevil v dan bolečin. Slavili 
so ga, ,a srce mu je krvavelo; govoriti je 
moral, a rajši bi bil plakal v gozdni sa-
moti. Povsod je vlačil težko verigo spoved-
nega pečata za seboj, pri vsakem koraku 
je slišal njeno rožljanje.

Rad bi bil poslal Anko k sestri, kakor 
nekdaj njeno mater, preden se izpozna 
njeno sramoto. Ali spovedni pečat mu je 
to prepovedoval.

Pač pa je znal gospod Augustinus iz-
vrstno izkoriščati dobrodelni spovedni pečat.

krata. Ne le, da je bila nemška socialna de-
mokracija prva organizirana delavska stranka 
v Evropi; v njenih vrstah so nastopili naj-
znamenitejši teoretičarji socializma, njeno 
praktično delo je služilo za vzor politiki vsega 
razredno zavednega delavstva in njeni stvarni 
uspehi so tako velikanski, da jih morajo pri-
znavati tudi najbolj zagrizeni sovražniki sa- 
mostalnega delavskega nastopa. Politična moč, 
ki so si jo priborili nemški sodrugi, je tako 
velika, da ni mogoče primerjati z njo moči 
nobene druge stranke, izvzemši nemški cen-
trum in njen duševni upliv sega danes daleč 
čez meje nemške države in v Nemčiji sami, 
kakor tudi drugod daleč čez krog delavstva. 
Kongresom nemške socialne demokracije po-
svečuje že dolgo vrsto let vsa javnost največjo 
pozornost in tudi tistim, ki se skušajo rogati, 
se pozna, da jim humor ne prihaja od srca.

Tudi letošnjemu zboru je preludiralo 
meščansko časopisje z raznovrstnimi dovtipi. 
Staro prorokovanje, da se stranka razbije, se 
je zopet ponavljalo, a zopet se je pokazalo, 
da se sicer v nobeni stranki ne razpravlja 
različnih in nasprotnih nazorov tako svobodno, 
kakor v socialni demokraciji, ali da utrjuje 
ravno ta svoboda enotnost stranke ter največ 
npliva na kristalizacijo mnenja. Gotovo je res, 
da se je včasih rabilo to svobodo preveč 
svobodno in nekatere debate n. pr. na zadnjih 
shodih, zlasti na onem v Jeni, niso niti naj-
bolj navdušenim sodrugom ugajale; ali ven-
dar se mora reči, da celo taki ekstremi niso 
mogli škodovati stranki in da bi bilo umetno 
zatajevanje nasprotij vse bolj nevarno.

Letošnji zbor se je odlikoval že po šte-
vilu svojih udeležencev. Navzočih je bilo 313 
delegatov s 335 mandati, 52 državnih po-
slancev, 20 strankinih funkcionarjev in 19 
gostov, skupaj 404 člani. Definitivni dnevni 
red zbora je bil sledeči: 1. Poročilo stranki-
nega predstojništva. 2. Poročilo kontrolne 
komisije. 3. Parlamentarno poročilo. 4. Poli-
tična splošna stavka. 5. Mednarodni kongres. 
6. Praznovanje prvega majnika. 7. Socialna 
demokracija in izobrazba ljudstva. 8. Kazen-
sko pravo, kazenski red. izvrševanje kazni. 
9. Predlogi. 10. Volitev predstojništva.

Poročevalec predstojništva, sodr. Pfann- 
k u c h , je izrazil mnenje, da ne izhaja ob-
stoječi nesporazum med politično stranko in 
med strokovnimi organizacijami od tistega časa, 
ko je dobila stranka trdnejšo organizacijo na

Župnika se mu ni treba bati; ta je ne-
škodljiv vsled prve izpovedi.

In prav sedaj, ko mu je Anka priznala, 
da se čuti mater, je bilo treba prav izrabiti 
priložnost. Sedaj se izpreobrniti, bi bilo pre-
neumno; saj se ne more zgoditi nič več.

Ali tudi Anka je bila polna ljubezni in 
vdanosti napram očetu njenega otroka. 
Dočim je pila najprvo neprostovoljno iz 
bokala užitka, je naraščala tudi sedaj njena 
žeja in krepki mladi, dobro hranjeni mož 
je znal, pomešati vedno novih slasti v kupo. 
In dobri gospod župnik, ki je tudi že vedel 
vse, ji ni dejal žal besedice, temveč je bil 
dober in prijazen kakor vedno. Napaka 
torej le ne more biti prevelika. Kar pa se 
tiče greha, ji je rekel Avgust, da ga vzame 
sam nase in on je tudi duhovnik, torej 
mora že vedeti. Le k župniku si ni upala 
iti k izpovedi, kar ji je bil svetoval gospod 
•zaradi večje sigurnosti.

V tej dobi obilnega uživanja za gosta 
in groznih dušnih bolečin za župnika, se 
je primeril dogodek, ki je še hitreje pognal 
leteče kolo nesreče.

Gospojinski župnik je bil toleranten 
napram vsem ljudem. Vero je smatral za 
sveti dar od Boga, zato tudi ni zaničeval 
nikogar, ki ni sprejel te milosti v tako 
obilni meri, kakor duhovnik Gospodov.



priloga „Rdečemu praporu“ žf. 40.

Politični odsevi.
Odsek ža volilno reformo deluje počasno, 

da ne more bolj. In mnogi njegovi člani se 
razkrinkavajo zaporedoma kot strastni sovraž-
niki enake volilne pravice. Zavlačenje razprav, 
ki bi bile že davno lahko končane, ne morejo 
imeti dru ( ga namena, kakor preprečiti re-
formo. Predi'gi. ki se pojavljajo v zadnjem 
času, pa gredo vsi za tem, da popačijo re-
formo do skrajnosti. Ta teden je začel z de-
bato o predlogu drja. S c h 1 e g 1 a , ki zah-
teva volilno dolžnost. Da je vsake 
pravice konec tam. kjer začenja dolžnost, je 
zagovornikom tega čudnega načela nerazum-
ljivo. In nepojmljivo jim je, da je demokra-
tična zahteva samo v volilni pravici, 
nikakor pa ne v obveznosti. Demokratizma 
ni misliti brez svobode, a pod silo po-
gine vsaka svoboda. Zahteva po volilni dolžno-
sti je absurdna, razumljiva pa je le po pri-
znanju drja. G e s s m a n n a v odseku, ki 
je povedal, da je volilni obveznosti namen, 
omejiti moč socialne demokracije. To je se-
veda argument, ki mogočno vpliva na buržo- 
azijske stranke, kajti naj so v svojih tendencah 
in načelih kolikorkoli različne, solidarne so 
vendar v tem, da vse sovražijo socialno de-
mokracijo. Ali G e s s n> a n n o v račun je 
napačen ti r pokazuje samo, da stoji tudi 
krščansko-socialna stranka na stališču: «Za 
nami naj pride potop.» Prvi hip utegne vo-
lilna obveznost pomagati reakciji, kajti to je 
jasno: Tisti, ki se navadno ne udeležujejo 
volitev, so večinoma indiferentni ljudje; oni 
ostanejo doma, ker se ne zanimajo za poli-
tiko, ker jim je vseeno, ali zmaga ta ali ona 
stranka, in vseeno jim je to, ker ne razumejo, 
kaj pomeni volitev, kaj državni zbor, kaj po-
litika sploh. Ako se prižene take ljudi na vo-
lišče, je že verjetno, da bode večina njih 
oddala glasove za reakcijo, s katero hodi 
vedno indifcrentizein. Ta možnost pa ne more 
zapeljavati ljudi, gledajočih vsaj nekoliko v 
bodočnost, kajti volilna dolžnost ima še drugo 
nujno posledico: S tem, da sili politično 
indiferentne ljudi, nositi volilne listke komi-
siji, jih prisili tudi prej ali slej, razmišljati o 
pomenu in namenu tega dejstva in politike 
sploh. To pa mora koristiti samo strankam, 
ki so resnično demokratične m ki potrebujejo 
politično izobraženo ljudstvo. Zato ni čudno, 
če poročajo belgijski socialisti, da jim je vo-
lilna dolžnost, ki je vpeljana v Belgiji, samo 
koristila. Take posiedice bi imela gotovo tudi 
v Avstriji, prav posebno pa na Slovenskem, 
kjer je politična nezavednost zelo razširjena. 
Motil se je tudi minister Bienerth, ki 
je po priliki dejal, da bi volilna dolžnost ne-
kako izravnala volilno agitacijo, kajti logično 
je, da bi prišli le še tisti v krog agitacije, ki 
se doslej niso zanimali za politiko. Na Slo-
venskem bi volilna dolžnost odprla socialni 
demokraciji vrata še v take kraje, ki so ji 
doslej popolnoma zaprti in le od socialistične 
agitacijske moči bi bilo odvisno, koliko bi si 
pridobila novega terena.

Bati se nam torej ne bi bilo volilne 
dolžnosti. Prosredovati pa se ji mora iz na-
čelnih razlogov, ker nasprotuje vsem nazorom 
konštitucionalizma in vsem pojmom o svo-
bodi, da se šlatuira dolžnost tam, kjer je 
prostor samo za pravico.

Ker se je debata v odseku tako zavlekla, 
da se je zdelo to že njemu samemu nevarno, 
je bil izvoljen poseben pododsek, ki naj «pre-
študira» stvar in naj poroča odseku tekom 
treh dni.

Predlog o pluralni volilni pravici, ki 
ga je izdelat dr. T o 11 i n g e r, obsega sle-
deče smešne določbe:

«Volilno pravico se mora izvrševati samo 
osebno. Vsak volilni opravičenec ima pravico 
na en glas. Pravico do daljnega glasu imajo 
tisti volilni opravičenci,

a) ki so prekoračili 35. leto, ki so ože-
njeni ali vdovci ter očetje vsaj enega zakon-
skega naslednika in imejitelji samostalnega 
stanovanja kot lastniki, rabniti ali najemniki;

b) ki so na kakšni tuzemski srednji «oli 
ah na takem učiteljišču naredili zrelostni izpit, 
ah ki so z dobrim uspehom dovršili strokovno 
šolo enake vrednosti s srednjimi šolami glede 
na pravico enoletne prostovoljne službe pri 
vojakih;

c) ki izvršujejo samostalno podjetje, ali 
imajo nepremičnino, za katero je bilo v pre-
tečenem letu predpisanih direktnih davkov v 
znesku najmanj 25 kron in so bili do razpisa 
volitev resnično vplačani.

Deželno zakonodajstvo lahko določi, da 
se zniža v dotični deželi najmanjši davčni 
znesek 25 kron ali ne na manj kakor 8 kron.

Tistim volilnim opravičencem, glede ka-
terih je izpolnjeno eno izmed določil a) do 
c), pristojata dva volilna glasova.

Tistim volilnim opravičencem, ki izpolnijo 
vsaj dve izmed omenjenih določb, pristojajo 
trije glasovi.

Volilni opravičenci, ki imajo več kakor en 
glas, oddajo lahko svoje glasove samo enemu 
kandidatu.»

Tollinger noče torej nič druzega, kakor 
pripraviti delavce ob volilno pravico, pa 
jih politično ogoljufati samo z brezpomembno 
pravico glasovanja. Njegov predlog 
nima nobene etične podlage; skrpan je z ravno 
takimi predpostavkami, s kakršnimi bi se lahko 
skrpalo še sto drugih pluralitetmh predlogov. 
Ali namen mu je jasen. Delavci nimajo ma-
ture; saj je ljubezniva «od boga urejena 
družba» poskrbela, da se brez denarja ne 
more študirati. Delavci nimajo samostalnih 
podjetij; delavci nimajo hiš in zemljišč, za 
katere bi plačevali 25 kron davka. Torej dobi 
delavec en glas, skoraj ves ostali svet pa po 
dva ali celo 3 glasove. In tako bi bili delavci 
enostavno ogoljufani, nesramno ogoljufani. 
Drja. Tollingerja bi se sicer lahko vprašalo, 
kakšno posebno politično zaslugo ima 35letni 
mož ali vdovec, ki ima sina in zakaj je po-
litično manje vreden tisti, ki se morda ni 
mogel oženiti ali pa, ki mu je prinašala štorklja 
sama dekleta, ali ničesar, ali pa so mu otroci 
pomrli. Ravno tako bi težko povedal, zakaj 
ne bi imel akademičar z doktoratom več pra-
vice kakor maturant, če ima ta večjo pravico, 
kakor človek, ki je morda dovršil celo srednjo 
šolo, le da ni naredd problematičnega zre-
lostnega izpita? Ali vsa ta vprašanja, ki bi 
se jih lahko pomnožilo v neskončnost, so ne-
potrebna, ker se ne gre Tollingerju in nje-
govim pajdašem za nič druzega, kakor za 
najuspešnejši način, da bi se oropalo delavce.

Za volilnopravni odsek in za vlado je 
vsekakor sedanji trenotek odločilen. Smoter 
vsega dela za volilno reformo je bil, v stvari ti 
enakost volilne pravice. Res je, da je ta 
enakost že precej pretrpela, ali v načelu 
je doslej v novem zakonu še ohranjena. Plu-
ralni volilni zistem bi pa strmoglavil načelo 
samo in naravno je, da bi s tem zgrešila 
volilna reforma svoj lastni namen. Za de 
lavstvo bi postala naravnost nesprejemljiva in 
bilo bi brezpogojno prisiljeno, izvajati iz tega 
nujne konsekvence. -To razume menda tudi 
vlada, upajmo, da razume to tudi večina vo- 
lilnopravnega odseka vzlic njenemu doseda-
njemu sumljivemu ravnanju. Vsekakor prine-
sejo bližnji dnevi odločitev in jasnost, delavstvo 
pa mora biti pripravljeno na vsako eventu- 
alnost.

Domače stvari.
Dr. Tavčar je glasom časniških poročil 

izjavil v odseku za volilno reformo, da je 
navdušen pristaš pluralne volilne pravice. Iz-
javil je to v eni sapi s trditvijo, da se strinja 
samo z absolutno splošno in z absolutno 
enako volilno pravico. Teh poročil ni popra-
vil nikjer, torej jih moramo smatrati za res-
nična. Liberalni voditelj menda včasi ne ve, 
kaj govori, kajti drugače bi bilo nemogoče, 
da se ne bi zavedal gorostasnega protislovja, 
v katerem se je sam vjel. Enakost in plura- 
litet_  tega pač ne more identificirati nihče
drugi, kakor slovenski liberalec. Ali njegova 
stranka stoji na stališču nacionalizma in dr. 

T a v čar je sam javno povdarjal, da ga 
vodi tudi v vprašanju volilne reforme pred 
vsem vprašanje, kakšen bode njen efekt za 
slovenski narod. Ako je to odkritosrčna mi-
sel, tedaj ima zastopnik, liberalcev v odseku 
le še prav malo časa, da si premisli stvar in 
da popravi svojo izjavo; kajti ravno s stališča 
slovenske narodnosti se mora zavrniti pluralno 
volilno pravico prav tako odločno, kakor s 
stališča delavskega razreda. Liberalci sami so 
neštetokrat naglašali, da je slovenski narod 
proletarski; zlasti dr. Triller nam je to 
tako dopovedoval, kakor da ne bi sami ve-
deli tega. Ker je pluralna volilna pravica na-
perjena proti proletariatu, obrača torej eo 
ipso svojo ost proti Slovencem. Narod, ki je 
v svoji ogromni večini proletarsk, ne bode 
mogel nikoli izraziti svojega mnenja, ako 
bodo imeli njegovi pravi člani po en glas, 
maloštevilni izbranci pa po dva in po tri; 
v takem slučaju bi se izražala namesto na-
rodne volje vedno le volja nekaterih privile-
girancev, o katerih se ne more trditi, da bi 
stali z narodom v ožji dotiki in da bi bili 
opravičeni, zastopati ga. Ali slovenski narod 
živi v mnogih krajih pomešan z Nemci in z 
Italijani in ravno v takih krajih bi ga lahko 
pluralna volilna pravica grozovito udarila. 
Volilna reforma je sicer določila okraje za 
vsako narodnost; ali samo po enaki vo-
lilni pravici so dotični mandati zavarovani 
tisti narodnosti, za katero so določeni, s plu-
ralnim glasovanjem se pa popolnoma izpre- 
mene razmere. Ravno v mešanih okrajih so 
Slovenci skoraj izključno proletarci in tukaj 
bi se prav lahko zgodilo, da bi s pomočjo 
pluralnega votuma neslovenska manjšina, ki 
je gospodarsko bolje situirana in ki šteje več 
takozvane inteligence, majorizirala slovensko 
večino. Te velja posebno za Koroško, kjer je 
v okraju, namenjenem Slovencem, nemška 
manjšina itak uvaževanja vredna in bi se s 
pluralnimi glasovi prav lahko prelevila v sicer 
fiktivno, ali na volišču odločevalno večino. 
Dr. Tavčar trdi, da hoče braniti interese ko-
roških Slovencev. Da se z njegovim nastopom 
ne dosega tega uspeha, smo že dokazali. Ali 
če hoče podati še zadnji dokaz, da so koroški 
Slovenci samo pretveza in da mu je edini 
smoter strmoglavljenje reforme, tedaj naj le 
se glasuje za pluralni volilni zistem. Tedaj 
se bode pa tudi vedelo, kako je ravnati potem.

Na korist ponesrečenih in onemoglih 
Železničarjev se priredi tudi letos železni-
čarsko loterijo, ki izda srečke po 1 krono. 
Loterija ima 9999 dobitkov v skupni vred-
nosti 125.000 kron. Glavni dobitek je vreden 
50.000 kron. Uspeh lanske železničarske lote-
rije je bil, da se je razdelilo 31.000 kron med 
potrebne železničarje in njih zaostale, s čemur 
je humanitarnost te priredbe zadostno ilustri-
rana. Z ozirom na plemeniti namen loterije 
jo priporočamo vsem tistim, ki kupujejo srečke, 
tembolj ker tudi organizirani železničarji ne 
zaostajajo, kadar je treba pokazati solidarnost 
z delavci. Srečke se lahko dobe od uprav- 
ništva lista «Der Eisenbahner», Dunaj, V/l, 
Zeritagasse 5.

Shodi.
Zagorje ob Savi. V nedeljo, 30. septem-

bra ob 2. uri popoldan je bil tukaj v Mihel- 
čičevi dvorani ljudski shod z dnevnim redom 
«Volilna reforma». Udeležba je bila zelo velika, 
tako da pač ne bi bilo v nobenem drugem 
zagorskem lokalu prostora za ta shod. Za-
gorski rudarji se zanimajo z vso vnemo za 
volilno pravico in zadnji dogodki v odseku 
za volilno reformo so jih tako razburili, da 
je bilo čuti že zelo resne pogovore o even-
tualnih posledicah. Vsled tega je bil tudi shod 
prav animiran, pri čemur je treba vzeti v 
obzir, da je značaj zagorskega, rudarja zelo 
miren in če so tukajšnji delavci tudi zelo ži-
lavi v svojem gospodarskem in političnem 
delu se tega navadno vendar ne opazuje v 
temperamentu. Za predsednika na shodu, ki 
ga je otvorii sodrug Č o b a 1 , je bil izvoljen 
sodrug Malovrh, za podpredsednika R e-



p o v š , za zapisnikarja pa P e t r 1 i n. Po-
ročal je sodrug Kristan iz Ljubljane, ki 
je najprej omenil, da se približujejo posveto-
vanja volilnopravnega odseka kritičnemu mo-
mentu. Odločati je o treh velevažnih točkah: 
O volilni dolžnosti, o pluralnem zistemu in o 
dvetretjinski večini za varstvo razdelitve okra-
jev. Naglašal je, da je pač nekaj upanja, da 
odsek ne sprejme takšnih absurdnih določb, 
da pa morajo biti delavci pripravljeni na vse, 
kajti pri nestalni dispoziciji odseka, ki je izšel 
iz sedanjega parlamenta, je marsikaj mogoče. 
Temeljito se je pečal govornik z intrigami 
sovražnikov volilne reforme in seveda tudi z 
znanim komunikéjem liberalnega izvrševalnega 
odbora ter z nastopom drja. Tavčarja v od-
seku. Ilustriral je neodkritosrčnost in nedo- 
sl. dnost liberalne taktike, ki postane evidentna, 
če se ve, da sede vizvrševalnem odboru ljudje, 
ki priznavajo, da je volilna reforma velikansk 
napredek za Slovence, pa vendar pozivajo 
drja Tavčarja, naj jo obstruirá. Shod 
ja soglasno obsodil to neiskreno ravnanje. Ko 
je izpregovoril še sodrug Sitar nekoliko 
primernih besed, je zaključil predsednik zbo-
rovanje, ki se je izvršilo v najlepšem redu.

Vplačevalnica Pragersko priredi v ne-
deljo, 7. oktobra 1906 v prostorih gospe 
Ivanke Lipautz, gostilna Hrastnik štev. 22 
v Pragerskem javen shod z nastopnim dnevnim 
redom: 1. Je li klerikalizem delavstvu škod-
ljiv? 2. Zakaj se organiziramo ? in 8. oktobra 
bo ustanovitev podružnice Pragersko v gori 
omenjenih prostorih z dnevnim redom: Na-
predek in organizacija. Na ta shoda vabimo 
vse železničarje k mnogobrojni udeležbi. Vsi 
pripeljite tudi soproge seboj.

Socialni pregled.
Trboveljska premogokopna dražba, od-

nosno nje centralni ravnatelj B e 1 a k je iz-
javil spomladi, ko so podali delavci plačilne 
zahteve, da je družbi vsako zboljšanje plače 
nemogoče, dokler veljajo ugovori, ki jih ima 
družba z raznimi odjemalci premoga, da pa 
je po preteku te dobe pripravljena na pri-
merno izboljšanje. Ker potekajo tisti ugovori, 
so predložile rudarske zadruge za II. za pre- 
mokope v Trbovljah, na Ojstrem, v Hrastniku 
in v Zagorju upravnemu svetu na Dunaju 
vlogo, obsegajočo sledeče zahteve:

I. Plača za kopače 2’55 K, za pomožne 
kopače 2'40 K, za voznike 2 30 K, izboljšanje 
akorda pri vseh delih v jami in na vrhu za 
20 odstotkov.

II. Na prostorih, kjer dosega vročina 30 
stopinj Celzija, naj bode plača tako nastav-
ljena, da ne pride zaslužek od šihte izpod 3 
krone.

III. Napravi naj se že večkrat obljubljene 
kopelji. za izhajajoče delavce.

Odgovor se pričakuje tekom 14 dni. Z 
ozirom na draginjo, ki je zhšla tudi v trbo-
veljsko-zagorski okraj ter jemlje zlasti ože-
njenim in z otroci blagoslovljenim delavcem 
mogočnost, da bi si uredili življenje količkaj 
primerno človeškemu dostojanstvu, je priča-
kovati, da izpolni družba sedaj svoje obljube 
brez obotavljanja. Bila bi pač velikanska 
umazanost, pustiti delavce naravnost da stra-
dajo, zlasti ko se je itak že podražilo premog 
baje zaradi zvišanja delavskih plač, o katerem 
delavci še do danes ne vedo ničesar.

Dopisi.
Maribor, 10. sept. 1906. — Cenjeni 

sodrug urednik! — Usoda proleter- 
ska — «s trebuhom za kruhom» — me je 
nagnala, da posetim mesto Maribor ter da si 
tukaj poiščem zaslužka, kar se mi je v res-
nici posrečilo; čeravno plača ni kdovč kako 
briljantna, sem sklenil, lotiti se dela ter obe-
nem upoznati se s tukajšnjimi razmerami.

Ko sem prišel v Maribor, sem mislil, da 
opazim vsaj majhen razloček v struji kranj-
skih in štajerskih klerikalnih mračnjakov, češ, 
štajerski klerikalci so «narodni» borci in vodje! 
Dd, vodje so tudi v resnici, ki vodijo še do-

volj neprosvečeno in versko fanatizirano ljud-
stvo — za nos, kakor je to slučaj povsodi, 
kjer se klerikalni družbi posreči, s svojimi 
mračnjaškimi idejami pridobiti ljudstvo za 
svojo reč ter je uporabljati kot orodje za 
podaljšanje svojega obstanka.

Kakor omenjeno, črnuhi so povsod enaki, 
kakor na Kranjskem Šušteršič, tako na Šta-
jerskem državni poslanec dr. Korošec. — 
Vsakemu zdravomislečemu človeku je danes 
jasno, kako mora zastopiti «fajmošter» na-
rodne «interese» v državni zbornici. Razvidno 
je iz notice, katero je objavil dolični državni 
poslanec v svojem časopisu — kako bode on, 
«fajmošter», kot narodni poslanec zastopal 
narodne interese z državni zbornici. Notica 
je ugledala^ luč v občeznanem mračnjaškem 
glasilu na Štajerskem, v «Našem Domu», št. 
18. Tam se napada ruske revolucionarne z 
zelo grdimi besedami, obenem pa se poskuša 
zakriti ljudstvu resnice. Notica se dobesedno 
glasi:

«Napad na ruskega mini-
strskega predsednika. Na Ru-
skem nadaljujejo nihilisti sveje grozovito delo. 
Ko je sedanji ruski ministrski predsednik Sto-
lypin razpustil državni zbor, (torej Vi ste, g. 
«fajmošter» in drž. poslanec, prepričanja, da 
ni moglo drugače hiti, ali je to prav in ali 
je tudi ruski narod tega prepričanja (?) so raz-
glasili ruski « p r e k u c u h i » , da bo na-
stala po celi državi splošna stavka in revo-
lucija. Ljudstvo pa ni šlo tem ljudem na 
«limanice», (?) ampak je ostalo 
«mirno», tisto «malo» število pa, 
ki jih je ubogalo, je postalo tildi mirno, 
ker je uvidelo, da nič ne doseže (bodočnost 
bode pokazala) in ker je vlada s kruto roko 
zadušila vsak upor. « P r e k u c u h i » so 
začeli z morilnim orožjem. Neštevila urad-
nikov je že bilo umorjenih. (Čudne trditve 
so Vaše, g. «fajmošter», v gornjih vrsticah 
trdite, da je celo še tisto malo št vilo, ki 
je «prekucuhe» ubogalo, mirno po-
stalo, odkod potem izvirajo umori uradnikov 
in napad na Stolypina, če je v deželi vse 
mirno, po Vaši trditvi!) Dne 25. m. m. so 
poskusili napad na ministrskega predsednika 
Stolypina. Tisti dan je bil pri njem sprejemni 
večer, bilo je zbranih mnogo dostojanstve-
nikov. Naenkrat se pripeljejo štirje častniki, 
ki želijo govoriti z ministrskim predsednikom. 
Služabniki, ki so stali v veži hiše, niso po-
znali novodošlih, zato jih niso pustili naprej. 
Pri tem pričkanju pade enemu izmed čast-
nikov — bili so preoblečeni nihilisti — bomba 
na tla, ki se razpoči z grozovitim pokom in 
razruši ves prednji del hiše. Stolypinu, ki je 
sprejemal goste v sosedni sobi, se ni nič zgo-
dilo, (previdnost božja) čeravno je bila cela 
soba razrušena. Služabniki v veži so bili vsi 
raztrgani, istotako trije «prekuculii». enega so 
pa potegnili nevarno ranjeni ga izpod razva-
lin. Hudo ranjena sta tudi dva otroka mini-
strskega predsednika, ki sta bila na verandi 
nad vhodom. Petnajstletna hčerka ima zlom-
ljeni obe nogi, triletnemu sinčku pa je zdro-
bilo kočko. Tudi med gosti je bilo mnogo 
ranjencev, od katerih je nekaj umrlo.»

Torej kako vidite, sodrugi, gospodu «faj- 
moštru» je prav povšeči, da je «ruska hijena» 
Stolypin, razpustil državni zbor; iz tega je 
dovolj razvidno, da ta «deželni fajmošter» — 
pardon, hočem reči «državni poslanec», ne 
bode nikoli zastopal «narodne interese» am-
pak bo gledal le samo na svoje lastne. Proč 
s klerikalnimi pijavkami iz 
državne in deželne zbornice!

Popotnik.

Najnovejše vesti.
Dunaj, 3. oktobra. Odsek za volilno reformo 

je danes razpravljal Tollingerjev predlog 
o pluralni volilni pravici. Včeraj ga je Tol- 
lin g er utemeljeval z znanimi plitvimi fra-
zami, zelo spretno mu je ugovarjal dr. Lecher. 
Danes se je ministrski predsednik odločno iz-
rekel proti pluralnemu zistemu. Dr. Tavčar 
je napovedal, da bode glasoval za Tollingerjev 

predlog ; pravil je, da se pač ne strinja z njim, 
ali glasoval bode zanj, da demonstrira proti 
krivičnosti volilne reforme.

Dr. Tavčarja se torej absolutno ne more 
več smatrati za resnega političarja. Zato, ker 
obsega reforma eno krivico, jo hoče poprav-
ljati s tem, da bi ji dodal še drugo, stokrat 
večjo. Tukaj je konec vsake kritike. Tako rav-
najo otroci, ne pa ljudje, ki hočejo sodelovati 
v politiki. Zapomniti si je treba le, da ravna 
Tavčar tako v imenu in po nalogu liberalne 
stranke. In s tem je liberalna stranka defini-
tivno obsojena. Zadrževati pogin take stranke, 
bi bil neodpusten greti. Radovedni smo le, 
kako bode dr. Tavčar opravičeval tako v ne-
verjetnost potencirano konfnzuost, kadar 
se povrne z Dunaja. Ali naj tudi to — rekli 
bi izdajstvo, če bi bila taka kolobocija še seri- 
ozna — drapirajo koroški Slovenci?

Dunaj, 4. oktobra. V krogih odseka za 
volilno reformo se sodi, da dobi predlog za 
pluralni zistem kvečjemu 19 do 20 glasov, 
dočim bode glasovalo za § 5., ki določa za 
vsakega volilca en glas, najmanje 25 glasov. 
Glede volilne obveznosti se sodi, da bode 
sprejeta v zakon načelna določba, da se 
mora volilec udeležiti volitve, a deželnim 
zborom bode prepuščen sklep, ali naj se ne-
udeležbo kaznuje in kako. — V gosposki 
zbornici začno prihodnje dni posvetovanja 
strank o volilni reformi; sodi se, da ne po-
skusi gosposka zbornica na noben način, iz- 
preminjati kaj na reformi.

Cenjenim sodrugom in sodruginjam!
Ker nisem mogel osebno od vsakega 

vzeti slovo, želim vsem

srečno!
Anton Mr ovij e.
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Cenjenemu občinstvu vobče in posebno 
še delavstvu najuljudneje naznanjam, da sem 
s 1. oktobrom 1906 prevzeli
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gostilno Jnü viter
v Ljubljani, na Rimski cesti št. 5
in bom točil isajboijša vama in izvrstno 
domače Auerjevo pivo.

Priporočam obenem svojo dobro do-
mačo kuhinjo vsem onim, ki žele imeti 
stalno hrano, prav po zmernih cenah.

Zanesljiva, dobra in točna postrežba.

7-1 Gregor VrtoVmlj.
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2boru v Jeni, temveč samo iz predsodkov. On 
želi, da bi se brigali člani strokovnih organi-
zacij tudi za politično organizacijo stranke. 
Strokovne organizacije ne bi smele izpolnje-
vati svoje naloge samo v gospodarskem živ-
ljenju, temveč nabirati in vzgajati bi morale 
nanči tudi za stranko. Strokovno gibanje trpi 
tudi vsled notranjega boja za organizačno 
obliko. To je zlasti boj med lokalnimi društvi 
in centralnimi zvezami. V tem oziru so vsi 
člani predstojništva složni, da so potrebne 
močne centralne zveze strokovnih organizacij.

Pfannkucb je nadalje poročal, da 
je izdelana po nalogi kongresa v Jeni z dele-
gati poljske socialne demokracije podlaga za 
združenje v eni stranki. Po tem je poljska 
socialna demokracija v nemški državi del ce-
lotne socialno-demokratične stranke za Nem-
čijo, priznava izrečno njen program in njene 
inštitucije, med katerimi je državni kongres 
stranke najvišja instanca. V poljskem jeziku 
izhajajoči časopisi pripadajo kontroli izvrše- 
valnega odbora in zboru poljske organizacije.

Čeravno je razvila socialno-demokratična 
stranka glede politike strokovnega združevanja, 
bolniških blagajn in zadrug toliko moči in 
4ela, kakor nobena druga, so vendar očitanja 
strankinega, zlasti provincialnega časopisja, 
deloma opravičena. Zato je predstojništvo 
stranke sklenilo, vpeljati šestmesečne kurze, 
kjer imajo zmožni pristaši dobiti potrebno 
pripravo za nalogo agitatorjev in urednikov. 
Predsedništvo je uredilo poseben dopisniški 
oddelek, ki ima dajati agitatorično delavnim 
sodrugom potrebni material. Pripravlja se 
tudi posebno literarno delo, ki naj obsega vse, 
česar je treba v agitaciji. Ker se je včasi 
pojavilo očitanje, da ne obrača predstojništvo 
dosti pozornosti podanim predlogom, je po-
skrbelo predsedništvo, da se sestavi pregled 
vseh došlih predlogov in kaj se je zgodilo z 
njimi. Predlaga tudi, naj se pomnoži pred-
stojništvo z enim tajnikom in z dvemi močmi 

:za mehanično delo.
Po daljši debati je bilo sklenjeno, da se 

pomnoži predstojništvo za dva tajnika.
Sodrug R u n g e je predlagal, naj skuša 

predstojništvo dobiti ožjo zvezo z lokalnimi 
organizacijami potom svojih odposlancev.

Protestantski gimnazijski ravnatelj iz Be- 
rolina je bil torej vsako poletje njegov gost, 
čeravno je letos duhovni gospod in urednik 

‘Gros dejal, da ne sedi poleg protestanta 
pri eni mizi.

Toda od ljudi, ki žive od vere drugih 
in sprejemajo plačilo za božjo službo, je 
.zahteval župnik tudi versko mišljenje in 
.življenje po veri.

Cerkovnik gospojinske župne cerkve je 
bil pač pobožen katoličan. Hranil je denar 
katoliškega društva, razdeljeval je letake, 
bil je na vsakem shodu v okolici po več ur 
daleč, zmerjal je liberalce in socialiste, nosil 
je na božjih potih zastavo, volil je samo 
klerikalce, in vsakemu duhovniku je po-
ljubil roko, ako je dobil napojnino.

Ali župnik je poznal predobro svojega 
cerkovnika. Vedel je, da tiči pod sveto-
hlinsko kožo hud volk, ki mu ni pravo 
mesto v cerkvenem svetišču.

Opravičeno je sedaj sumil, da je mož 
cerkveni tat, ki zamenjuje darovalnik v 
cerkvi s svojim lastnim žepom. Ali da ne 
bi po krivem sumničil, se je hotel sam 
prepričati o cerkovnikovem poštenju.

Neke nedelje proti koncu oktobra je 
“Odprl župnik darovalnik in je preštel denar 
v njeni. Bila sta dva forinta in šestinosem- 
deset novčičev. Priložil je še dve kroni, za- 
«lenil ter položil ključ v zakristijo.

Dalje prih.

Sodrug K o n r a d je predlagal, naj se 
vodi v korespondenčnem oddelku tudi 
statistiko, ki pokaže, katere stranke v držav-
nem zboru navadno strmoglavljajo predloge 
socialnih demokratov.

Zanimive podatke je obsegalo poročilo so- 
druga Gerischa o napredku organizacije. 
Obžalovati je, da se ni dovolj vživela nova 
oblika organizacije, ki točno določa pogoje, 
kako postane kdo član stranke. Vsled tega 
ostanejo pogostoma neorganizirani ljudje, ki 
so z dušo iii s telesom pristaši stranke, kakor 
je to dovoljevala stara oblika. Po deželi je 
tega mnogo kriva okolnost, da pride popis 
članov lahko v roke maščevanja željnih pod-
jetnikov. Na Nemškem je že 33 volilnih okra-
jev, kjer je bilo pri volitvah oddanih 16.249 
glasov za socialno demokracijo, organizacija 
pa je številno majhna. V 48 okrajih obstoji 
še zistem zaupnikov. Na Meklenburškem so 
socialni demokratje po zakonu prisiljeni, da 
se drže tega zistema. Potem je 38 okrajev, 
kjer sicer obstoje društva v smislu stranki-
nega Statuta, ali iz raznih razlogov še ni prišlo 
do ustanovitve okrajnih organizačnih zvez. 
Okrajna organizacija ima okrog 278 volilnih 
okrajev. Najmanjše število članov v njih je 
20 do 50, naj večje med 500 in 1000. Okrog 
1000 članov ima 157 okrajev. V celi Nemčiji 
je 384.327 politično organiziranih članov. Pri 
volitvah je bilo 12 76 odstotkov socialno- 
demokratičnih glasov. Zadovoljne so razmere 
glede časopisja. Posebne zasluge za razširjanje 
so si pridobile žene. Število vseh naročnikov 
je 837.790. Dohodki iz naročnine iznašajo 
4,151.000 mark. Do novega volilnega boja je 
le še eno leto. Do tega časa je treba pridne 
agitacije, da se poviša število naročnikov na 
milion, število organiziranih pa na pol mi- 
iiona.

Štrasburški sodrugi predlagajo, da se po-
skrbi za stalne stike med strokovnimi in po-
litičnimi organizacijami. V ta namen naj bi 
stopilo predstojništvo v dogovor z generalno 
mmisijo strokovne organizacije, da se usta-
novi korporacijo, v kateri naj sede člani iz- 
vrševalnega odbora in strokovne komisije. O 
uspehu naj se poroča bodočemu zboru.

Naznanilo in priporočilo.
Nekdaj „Hafnerjeva pivarna“ na Sv. Petra cesti št. 47 je zopet otvorjena. Ista je nanovo 

urejena in se bode vodila pod imenom

„JVieščanska pivarna“
in pod vodst.vom podpisanega. N istavljena so fina naravna vina iz Dolenjske, Štajerske, Istre itd. Toči se 
vedno sveže salonsko in marčno pivo. Dalje se dobi: čaj, kava, čokolada, malinovec, limonada in 
druge osvežilne pijače ob vsakem času. Izborna mrzla in gorka kuhinja, kosilo in večeija v abonement.

——— -------------— Čez ulico vse ceneje. ———————
Vabim tedaj svoje dosedanje, kakor tudi druge nove častite goste v «Meščansko pivamo», kjer 

bodo točno m kar najbolje postreženi.
6—5 Z najodličnejšim spoštovanjem

Alojzij Rasberger, restavrater.

V Spodnji Šiški pri Ljubljani
18—6 ob glavni cesti nasproti ljudski šoli.

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter mengiško dvojno- 

marčno pivo'.

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. — Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.

s teraso in krasnim razgledom na 
kamniške planine in na Šmarno 
goro. . i

novo opremljene sobe: postelja 1 
krono, soba z dvema posteljema i 
kroni.

Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka 
tere se cena primerno zniža.

Na razpolago so vsi domači listi.

Cene naVadne, postrežba točna!
■ 1 11 ........

Z odličnim spoštovanjem

Anton Maver, lastnik.

Temeljita je bila razprava o politični 
splošni stavki. Sodrug B e b e 1 je predložil 
pri tej točki resolucijo, ki obsega v glavnih 
potezah sledeče :

Zt>or potrjuje sklep kongresa v Jeni o 
politični splošni stavki. Cim izpozna predstoj- 
ništvo stranke potrebo splošne stavke, se ima 
sporazumeti z generalno komisijo strokovnih 
organizacij, ki so za povzdigo delavskega raz-
reda ravno tako potrebne, kakor stranka. 
Obe organizaciji ste v svojem boju nakazani 
na vzajemno podporo in da bi bil omogočen 
pri akcijah, ki se tičejo skupnih interesov, 
enoten nastop, morajo centralna vodstva skr-
beti za sporazum.

Govornik pa smatra splošno stavko na 
Nemškem tudi v najboljših razmerah za ne-
mogočo. Prepričan je, če bi se imelo doseči 
izpremembo volilnega reda za pruski deželni 
zbor, da bi bila stavka omejena samo na se-
verno Nemčijo. To mnenje črpa iz svojega 
poznavanja južno - nemškega karakterja. Na 
Nemškem je to drugače kakor na Ruskem, 
da tam splošna stavka ne bi morala biti zdru-
žena s prelivanjem krvi. Celo revolucijo bi 
pa zahteval samo napad na splošno in enake 
volilno pravico za državni zbor ali pa na 
delavsko koalicijsko pravo. V tem slučaju bi 
bila tudi revolucija življenska potreba in 
vsako presojanje, ali hočemo, ali nočemo, bi 
odpadlo.

Sodrug L e g i e n smatra splošno stavko 
za nezmiselno. Tudi na Nemškem sicer lahko 
nastanejo take razmere, kakor drugod, ali tedaj 
odločajo mase same in čas za splošno stavko 
pride sam od sebe. Debata je bila vsekakor 
temeljita. Njen rezultat je v kratkih besedah 
ta: Splošno stavko se smatra za bojno sred-
stvo, katero pa naj se porabi le v najskraj-
nejšem slučaju in po najvestnejših pripravah.

V posdmeznosti zbora, ki je bil zelo bogat 
glede debat, se ne moremo spuščati. Ali malo-
kdaj se je lahko o kakšnem kongresu s takim 
prepričanjem konštatiralo, kakor o mannheim- 
skem, da je bil plodovit in uspešen za 
nemško socialno demokracijo, za druge soci-
aliste pa vsaj zelo poučen.





Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2'72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

—Štev. 41. V Ljubljani, dne 12. oktobra 1906. Leto IX.

NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
»Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po-
šiljati», naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Liberalni zbor.
V nedeljo, 15. t. m. ima «narodno-na- 

predna» stranka zaupniško zborovanje, ki je 
bilo napovedano na spomladnem zboru za 
definitivno določbo strankinega programa. Od 
tistega časa se je izpremenilo marsikaj in raz-
mere so danes take, da bi morali določiti 
liberalci za svoj zbor povsem drug dnevni 
red, nego je bil prvotno namenjen. Edini 
predmet, o katerem bi liberalci mogli uspešno 
govoriti, bi bil: Likvidacija narodno-napredne 
stranke. Ako hočejo biti zaupniki količkaj od-
kritosrčni, morajo konštatirati, da liberalne 
stranke sploh več ni, ker je utonila v svoji 
brezdelnosti, ker se je razpadla skoraj v to-
liko frakcij, kolikor ima takozvanih pristašev.

Liberalna stranka si hoče dati program. 
Že to je dovolj simptomatično, kajti po pri-
čanju «Slovenskega Naroda» ne gre za revi-
zijo obstoječega programa, ker ga liberalna 
stranka sedaj sploh nima. Res da obstoji 
program iz leta 1884, toda samo na papirju; 
stranka ga ni nikoli smatrala kot vodilo za 
svoje delovanje in vrhutega je bil tisti kon-
cept vse, le ne liberalen. Tako je živela stranka 
od slučaja do slučaja. Njen program so bile 
osebe in pisava «Slovenskega Naroda». Tako 
je stranka zametavala danes, kar je povzdi-
govala včeraj; tako je tavala od pustolovščine 
do pustolovščine, tako je prišla končno po-
polnoma na kant.

Iz popolne anarhije naj jo reši sedaj nov 
program. Liberalci čutijo sami prav dobro,

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
Popoldan je prinesel cerkovnik denar v 

župnikovo sobo.
»Ali veste, koliko je?“ ga je vprašal 

župnik.
»Ne vem. Nič ne štejem. Komaj da se 

upam, dotakniti se svete cerkvene lastnine. 
Seveda, kuharica gospoda župnika Šusterja — “

»No, lahko Vam povem, ne da bi štel. 
^r*je forinti pa šestinosemdeset ^novčičev 
uiorajo biti. Dve kroni sta vmes. Preštejte, 
<e imam prav.
. Cerkovnik je seveda sam vedel to, ali kroni 
'n za polno pest drobiža je bilo že izginilo 

da se nahajajo v hujšem l^aosu, nego ga slika 
grški mitoš. Kadar so sami med seboj, pri-
znavajo zdihujoči, da so izgubili v javnem 
življenju vse, kar so imeli. Če se ozirajo po 
deželi, ne najdejo nikjer prijateljev. Ako ra-
bijo ljudstvo za kak nastop, ni nikjer navdu-
šenja. Nekoliko voditeljev je še tukaj, ki bi 
radi ohranili svoj politični obstanek — to je 
vse. In edino v ta namen snujejo program, 
v ta namen sklicujejo zaupniški shod.

Ali za stranko, ki je po lastni krivici 
tako opešala, ni več rešitve, kajti zanjo ni 
poklica v narodu. Nepotrebna je postala, za-
preka delu in napredku je in vse, kar hoče 
živeti in delati, mora upreti svoje moči, da 
spravi to oviro s poti.

Liberalci snujejo program. Ali program 
ni zarodek, ki bi se ga lahko umetno vstva- 
rilo in bi se razvil iz njega živ organizem. 
Prvotni morajo bili skupni interesi, vsled njih 
skupni cilji, program pa je samo njih popis 
in začrtanje poti, po kateri naj se doseže cilje. 
Teh predpostavk pa ni več za liberalno stranko. 
Kar se še zbira okrog voditeljev, je konglome-
rat najrazličnejših interesov, nasprotnih želja 
in nemogoče je, izkovati iz njih enotnost. Ne-
hote priznavajo to liberalci sami, ki nimajo 
dovolj poguma, da bi se postavili na katero- 
sibodi določno stališče. Deklamacije o orga-
nizaciji celega naroda niso nič druzega, kakor 
priznanje lastne nejasnosti in neodločnosti, 
kajti naloga stranke ni organizacija celega 
naroda, temveč politična organizacija enakih 
interesov in enakih idej. Ali hoče biti stranka 
velekapitalistična, malomeščanska, agrarna, 
delavska? — Ne, splošnonarodna hoče biti, 
vstvarila bi rada nekaj, kar je v časih naj- 
silnejših nasprotij, v dobi naraščajočega raz-
rednega boja povsem nemogoče, in vstvariti

v njegovem žepu. Župnik, hudobnež, libe-
ralen lopov, ga hoče sedaj naenkrat kontro-
lirati ! Na srečo je stal ravnokar pri steni, 
s hrbtom proti cerkovniku, ki. je imel denar 
še v žepu in ga je sedaj skrivaj, a silno 
jezen položil v skledico, ne vedoč, da ga 
župnik natančno opazuje v zrcalu.

Končno je bil gotov s štetjem.
„Res imate prav, prečastiti; ravno to-

liko je, kolikor ste rekli.“
„No, pa želim, da bi tudi v bodoče 

soglašalo tako točno, kakor danes, kajti zdi 
se mi, da Vam pri okrajnem sodišču ne bi 
ugajalo tako, kakor v cerkvi. Kajneda, saj 
ste me danes razumeli?

In kako ga je razumel!
„Svinja popovska! Par forintov na leto 

mi zavidaš. Z okrajnim sodiščem bi mi 
postregel? Le pazi, da ne prideš sam pred 

hoče to z močmi, ki so še za malenkostne 
naloge preslabe.

Seveda se ne more na taki podlagi se-
staviti sploh nobenega programa in zanimivo 
je, kako se je porodil tisti načrt, ki ga je 
svoječasno objavil «Slovenski Narod» in ki 
bode — morda s kakšnimi malopomembnimi 
spremembami — predložen zaupniškemu zboru. 
Edino logično bi bilo seveda, da bi se pis- 
marji vprašali «Kaj hočemo?», «Kaj moremo?» 
in «Kaj nas združuje?», pa bi to zapisali. Njih 
metoda je bila povsem drugačna. Začeli so 
tako: «Kakšen program bi privabil pristaše?» 
Pa so hodili okrog ter so prosili ljudi: «Po-
magajte nam vendar, da sestavimo program, 
ki bode ugajal ljudstvu!» Izposodili so si pro-
grame od različnih strank, pa so prepisavali 
in ekscerpirali in na treh oglih se je tako 
sestavljalo programe. Iz vseh načrtov, izmed 
katerih pa niti eden ni bil izviren in pristen, 
so pa končne sestavili enega, in «Narod» ga 
je objavil. Kaj je pozneje naredil z njim iz- 
vrševalni odbor, tega ne vemo, ali znano je, 
da ga je pohujšal v eni najvažnejših točk. 
Ako se ni — pri liberalcih je seveda tudi to 
mogoče — še zadnje dni kaj izpremenilo, se 
zaupnikom ne priporoči splošne in enake vo-
lilne pravice za vse zakonodajne zbore i n 
avtonomne zastope. Gospod župan 
Hribar namreč noče splošne in enake 
volilne pravice za ljubljansko ob-
čino. Saj liberalcem ni treba načela!

Ali za zakonodajne zbore določa pro- 
granmi načrt še splošno in enako volilno pra-
vico in tudi demokratizem, na čegar stališču 
baje stoji stranka, je ostal v načrtu. Ako 
odkloni zaupniški zbor to točko, je pokopana 
liberalna stranka, kajti liberalizem, ki se po-
stavlja splošni in enaki volilni pravici po robu, 

duhovno sodišče. Za tako sekiro se kmalu 
najde držalo.“

Tako je zmerjal cerkovnik sam zase, 
ko je zapustil sila ponižen župnišče.

Mož pa ni bii zastonj pohajal šole 
klerikalizma; kadar je bila na kocki nje-
gova ljuba korist, ni poznal nobenega ob-
zira, in vsa sredstva so morala služiti na-
menu.

Prihodnjega dne je stal cerkovnik pred 
župnikovo izpovednico. Še nikoli se ni do-
slej izpovedal lastnemu župniku. Dopadljivo 
so gledali kmetje cerkovnika, ki je na tihem 
vedno roval proti župniku, zlasti zadnji čas 
zaradi politične čitalnice. Da, da, župnik, 
to je mož! Svoje najhujše sovražnike zna 
izpreobrniti. .

Dolgo časa ni mežnar zapustil župni-
kove izpovednice. Zabava menda ni bila 
prav prijetna, kajti zrl je prav mračno 



je"spaka. Ako pa sprejme zbor to točko, je 
obsojena liberalna stranka, ki je mirno trpela, 
da je priporočal dr. Tavčar pluralno volilno 
pravico in da je glasoval zanjo.

Čuditi se je. da so liberalci sploh še skli-
cali ta zbor, kajti zanimanja za stvar ni bilo 
opaziti nikjer. «Narod» je objavil načrt pro-
grama, ali živa duša se ni oglasila izmed li-
beralnih pristašev, da bi bila zapisala le be-
sedico o njem. Končna redakcija programa, 
ki bode predložen zaupnikom, pa sploh šeni 
znana in tako se snidejo zborovalci popolnoma 
nepripravljeni, torej nesposobni za tako važno 
delo, kakor je sestava programa.

Toda, če bi tudi zaupniki, ki jih ni nihče 
volil, soglasno sprejeli, kar jim predloži izvr- 
ševalni odbor, je tak sklep brez cene, ker je 
predobro znano, da v stranki ni nobenega 
soglasja, niti vzajemnega zaupanja in ker bi 
bil sprejet program le zato, da ostane na 
papirju, obvezne vrednosti pa ne bi imel no-
bene. Kaj pomaga najlepši program, ako de-
lajo poslanci, kar hočejo, ako piše glasilo, 
kar mu se poljubi, ako zatajuje izvrševalni 
odbor vsa načela, ako v stranki sploh ni 
predpogojev za izvrševanje kateregasibodi 
programa, ako ni enotnih potreb in enotnih 
ciljev?

Liberalno zborovanje bode brezkoristna 
potrata časa, ako sklenejo zborovalci kaj dru- 
zega, kakor razid liberalne stranke. To bi bil 
edini koristni sklep, ker bi odprl pot tistim 
močem, ki hočejo in ki morejo delati.

Delavci, organizirajte se!
V nedeljo je bil v Ljubljani zbor kranj-

skih industrialcev, ki se hočejo organizirati 
po vzgledu industrialnih zvez v drugih deže-
lah Avstrije. Na shodu se je govorilo o po-
menu industrije za kranjsko deželo, o raznih 
industrialnih potrebah in seveda tudi o raz-
merju med delodajalci in delavci.

Kako bodo kapitalisti dvignili industrijo 
na Kranjskem, to je seveda njih naloga in bi 
morala biti njih skrb. Da so je doslej izvršili 
prav nezadostno, je znano, kajti z ozirom na 
pogoje, ki so v deželi, je industrija pri nas 
naravnost embrionalno razvita. Naši rodoljubi 
niso imeli za moderne zahteve narodnega 
gospodarstva nikoli dovolj smisla in kaj malo 
so vpoštevali dejstvo, da dandanes ni razvoja 
brez industrije. Tudi z nacionalnega stališča 
so bili zelo kratkovidni; narod, ki hoče dan-
danes napredovati, mora skrbeti za industrijo 
in tam, kjer so pogoji, se jih bode prejalislej 
polastil kapitalj ako ne domači, pa tuji. Za 
delavce je zanemarjenje industrije vedno ob-
žalovanja vredno, kajti ona je njih element, 

predse. Ali dosegel je vendar svoj smoter. 
Izpovedal se je, da je že mnogo let kradel 
in goljufal in s to izpovedjo je zapečatil 
župniku usta. Ej, razumeti se mora prak-
tično krščanstvo.

Za preteklost se je torej cerkovnik za-
varoval; toda za bodočnost so bile nade 
slabe, ako bi mu župnik dobro gledal na 
prste.

Najbolje bi bilo zanj pač, ako bi moral 
liberalni župnik zapustiti katoliško Gošpojno.

Popoldan tiste nedelje, ko se je izpo-
vedal in je sprejel obhajilo, je sedel 
mežnar v svoji sobi, pišoč škofu pismo. 
Vedel je, da naredi anonimno pismo enak 
vtisk; ali kot pošten, klerikalen mož ni hotel 
zamolčati svojega imena, le rotil je škofa, 
naj ga ne izda župniku, ker bi ga sicer 
trdosrčni mož pripravil ob kruh. Kar pa 
piše, piše samo iz ljubezni do svete cerkve, 
katere ne bi smeli skruniti taki duhovniki. 
Kajti znano je po celi župniji in povsod 
provzroča zgražanje, da kuharica ni devica, 
da jo je zapeljal sam župnik in da ima ta 
svoje lastno dete v župnišču.

Njen razvoj spremljajo s simpatijo, ali od njih 
se seveda ne more zahtevati, da bi snovali 
podjetja, ki nimajo kapitala zanje.

Kar se je torej v tem oziru govorilo, pre-
puščamo popolnoma gospodom industrialcem, 
pa se vzdržujemo kritike tudi tam, kjer bi bila 
nedvomno vabljiva. Ali organizaciji kapitali-
stov ni edini, tudi ne glavni namen, povzdiga 
industrije. Koristi organizacije so se naučili 
od delavcev, pa zato je tudi ost njihove 
zveze obrnjena proti delavstvu, ki ga smatrajo 
za svojega glavnega škodljivca in sovražnika. 
Naloga delodajalske zveze je predvsem boj 
proti zahtevam delavcev; to bi bili vedeli, 
tudi če se ne bi bilo na zboru govorilo o tej 
točki, kajti s tem geslom so bile ustanovljene 
prve zveze industialcev v Avstriji, s temi nauki 
so prihajali podjetniški agitatorji iz Nemčije, 
to neprikrito tendenco nahajamo v kapitali-
stičnem časopisju in to so izpoznali ljubljan-
ski lesni delavci praktično spomladi ter pivo-
varniški delavci ob zadnji stavki pri Koslerju. 
Na nedeljskem shodu je bil znani A u - 
s p i t z e z Dunaja in čisto naravno je. da 
je ščuval proti delavcem in njih organizaci-
jam , kajti to je pravzaprav njegova edina 
naloga, izkušnja je sicer naučila gospodo, da 
morajo biti nekoliko previdni; zlasti pone-
srečene izključbe delavcev tekom tega leta so 
uplivale dobrodejno. Zato je bil tudi ton na 
ljubljanskem zboru nekoliko zmernejši, kakor 
pri drugih priložnostih; slišati je bilo fraze, 
da je tudi za podjetnike koristno, ako imajo 
delavci boljši zaslužek, ker tedaj lahko več 
porabijo kot konsumentje. Govorilo se je o 
naklonjenosti delodajalcev napram delavcem, 
ali gorjačo so vihteli gospodje proti — vo-
diteljem, ki baje ščujejo delavce v boj tudi, 
kjer ni potrebno.

Iz vseh teh rodomontad zveni nago so-
vraštvo do delavskih organizacij. Nič druzega 
ne pomenijo besede o «voditeljih», kajti z 
neorganiziranimi delavci ne more začeti no-
ben voditelj boja, organiziranih pa tudi naj- 
gorečnejši agitator ne spravi v boj, ako ne 
čutijo sami potrebe. Iz prakse je predobro 
znano, da imajo «voditelji» navadno vse drugo, 
vse nehvaležnejšo nalogo, kakor «ščuvati» 
delavce. Navadno je tako, da morajo staviti 
vso svojo «popularnost» in «priljubljenost» 
na kocko, ako hočejo dalavci stavkati v ne-
ugodnih razmerah, pa jih je treba varovati 
nepremišljenih korakov.

Kranjski industrialci pa sploh nimajo pra-
vice, govoriti o nepotrebnih bojih. Razmere, 
v katerih žive delavci v tej deželi, so preveč 
kričeče, da bi se smelo razmetavati s takimi 
frazami. Plače industrialnih delavcev so skoraj 
v vseh strokah še take, kakršne so bile v

Ko je bilo to pismo spisano in zape-
čateno, je vzel cerkovnik pot pod noge ter 
je odkorakal do sosednje pošte, ki je bila 
oddaljena tri ure. V Gospojni se ni upal 
oddati ga, ker bi se bilo na naslovu lahko 
izpoznalo njegovo pisavo.

Ko se je vrnil, je bila črna noč.
Tistega večera sta sedela v mlinu oče 

in sin, pogovarjajoča se o novi katoliško- 
politični čitalnici, ker so končno dospela 
potrjena pravila od namestništva. Kot na-
čelnik čitalnice naj doseže mlinar zopet tisti 
ugled v občini, ki ga je bil pripravil župnik 
ob njega.

„Ti naj bi bil naš župnik, tedaj bi bilo 
vse bolje za katoliško stvar pri nas. Veš, 
to z uredništvom mi kar nič ne ugaja; ali 
dobra župnija pri nas, to bi bilo nekaj 
drugega.“

„Seveda bi mi bila župnija ljubša, ali 
na to ni deset let kar nič misliti. In vsake 
župnije tudi ne maram. Zato moram nabrati 
kot urednik najprej dosti zaslug za katoli- 
čanstvo, da dosežem pravico do dobre fare. 
Preveč jih je pač. Škofovi tajniki, pisarji v 

patriarhaličnih časih, draginja, ki jo najbolj 
občuti delavec, pa.že davno ni več patriar- 
htlična. Pač ni lahko najti krajev, kjer bi bilo 
življenje delavcev tako nedostojno skromno, 
kakor je na Kranjskem. Naj vendar gospodje 
pogledajo, kako stanujejo delavci v glav-
nem mestu; in kako je šele po deželi! 
Kar pa se tiče hrane, je pač dosti, če se po-
gleda nekolikokrat na ljubljanski trg, pa se 
izračuna, kaj se more pri obstoječih cenah 
kupiti za povprečno delavčevo plačo! In ven-
dar so mezdna gibanja na Kranjskem zelo 
redka in še v takih sporadičnih slučajih so 
zahteve vselej majhne.

Ali kranjski industrialci so malenkostni 
v vsakem oziru. Zborovalci, ki so govorili pri 
«Slonu» o angleških razmerah, naj bi bili tudi 
povedali, koliko zasluži angleški delavec in 
kako živi, ne da bi imela angleška industrija 
škode od tega. Nasprotno! Dobra produkcija 
ni odvisna od izkoriščanja delavcev, temveč 
od gibčnosti podjetnikov, od njih znanja, od 
dobrega materiala in od dobrih proizvajalnih 
sredstev. Kakor so potrebni dobri stroji, je 
treba tudi dobrih delavcev; in «dobrih» po-
meni tudi dobro plačanih, v dobrih razmerah 
živečih.

Tega naši podjetniki še ne razumejo, pa 
se organizirajo, ne da bi zboljšali pogoje za 
razvoj industrije, temveč da bi potlačili «po-
hotnost» delavstva.

To mora končno vendar odpreti oči ti-
stim delavcem, ki še niso izpoznali potrebe 
organizacije. Organizirane pa mora poučiti, 
da je zanje vse odvisno od okrepčanja orga-
nizacije, da torej ne smejo biti zadovoljni, če 
so sami organizirani, temveč da morajo na-
peti vse moči za agitacijo in za pridobitev 
neorganiziranih tovarišev. Dolgo se že poje 
pesem «Organizirajte se!», ali še vse premalo. 
Delavci, ki ne verjamejo svojim sodrugom, 
kako brezpogojno potrebna je organizacija, 
naj poslušajo podjetnike, pa bodo morda bolje 
razumeli.

Nastop kapitalistov pa pokazuje tudi, da. 
je treba vsestranskega dela. V političnem živ-
ljenju se kristalizira boljinbolj stanovska tak-
tika; v državnem zboru in v večjih deželnih 
zborih nastopajo že industrialne zveze, agrarne 
stranke kakor v dokaz za opravičenost Markso- 
vega nauka o bivstvu politike. Konsekventno 
je potrebna v takih razmeiah čisto delavska, 
od vseh drugih skupin neodvisna politika. 
Strokovnim organizacijam pa stopajo kapita-
listi s svojimi podjetniškimi zvezami nasproti 
in za delavce sledi odtod neizpodbitni nauk, 
da morajo svoje strokovne organizacije okrep-
čati kar se le da, kajti če tega ne store, bodo

konzistoriju, drugi uredniki, mnogoštevilni 
društveniki, vsi hočejo priti na vrsto. Se-
veda moramo imeti prednost pred starimi 
kaplani na deželi, ali jaz sem najmlajši, pa 
moram potrpežljivo čakati.“

„Cuješ, s čakanjem in potrpežljivostjo 
ne opravijo duhovniki ničesar. Poglej škofa! 
Ali je postal s samo potrpežljivostjo in zgolj 
s čakanjem v tridesetem letu škof?“

„Seveda, on je znal, povzpeti se hitro.“ 
„Kaj si ti neumnejši od njega? Ali 

nisi študiral tudi ti pri jezuitih in se učil v 
Rimu? Posnemaj škofa; on ti bodi vzgled.“

„Seveda mi je on najlepši vzgled v 
boju in v trpljenju za našo sveto preganjano 
cerkev. “

„Rajši ga posnemaj, da bodeš v tistih 
letih vsaj župnik, ko je bil on škof.“

„Glej, oče, to bi moral človek tudi 
znati, kakor je znal on. Najprej so mu po-
magali iezuitje navzgor, in sedaj se jim tre-
sejo kolena pred njim.“

Stemnilo se je že popolnoma in na-
enkrat je duhovni gospod sin prekinil po-
govor. Moral je domu, ker je bilo treba še
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brez moči proti kapitalizmu, ki jih bode iz- 
žemal do skrajnosti.

Odprite oči! Organizirajte se in organi-
zirajte svoje tovarše! Brez tega dela ni re-
šitve.

Politični odsevi.
Odsek za volilno reformo je rešil pre-

tečeni teden dve važni točki: Volilno obvez-
nost in pluralno volilno pravico. Naj večje 
zanimanje je vladalo seveda glede T o 11 i ri- 
gerjevega predloga o pluralni volilni 
pravici, o katerem je prišlo po dolgi debati 
v četrtek do glasovanja. Pričakovalo se je. 
da predlog pade, ali bilo je tudi znano, da 
napno sovražniki splošne in enake volilne 
pravice ravno pri tej točki vse sile. Ko je 
prišlo do glasovanja, je bila torej napetost 
velikanska. Poslanec Schlegel se je vzdr-
žal glasovanja, ki se je vršilo o vsaki točki 
posebej. Za prvi del predloga je glasovalo 20, 
proti pa 26 poslancev, za drugi del 19, proti 
pa 27. Tako je bil srečno pokopan predlog, 
ki bi bil onemogočil reformo sploh. Dobro 
je vedeti, kdo se je pridružil v tem usode- 
polnem trenotku sovražnikom enake volilne 
pravice.

Proti Tollingerjevemu predle gu so gla-
sovali :

Dr. Adler (soc. dem.), Choc (češki 
radikalec), Gonci (Italijan), C i p e r a (češki 
agrarec), D o b e r n i k (nemški liberalec), 
dr. E r 1 e r (nem. lj. stranka), dr. G e ß - 
mann (kršč. soc.), dr. Groß (nem. lib.), 
dr. Herold (Mladočeh), H o r m u z a k i 
(Rumun), Hruby (češki agr.), Hueber 
(nem. lib.), I v č e v i č (Hrvat), Kittin-
ger (nem. lj. str.), dr. K r a m a r (Mlado-
čeh), dr. Lecher (nem. lib.). dr. Locker 
(nemška lj. stranka), M a 1 f a t t i (Italijan), 
S c h r a f f 1 (kršč. soc.), Steiner (kršč. 
soc.), dr. Stransky (Mladočeh), dr. S u- 
š t e r ši č (slov, klerikalec), dr. Vogler 
(nem. lib.), dr. V a s s i 1 k o (Rusin), W a s- 
tian (nem. lj. str.), Zazvorka (češki 
agrarec).

Za pluralni predlog so gla-
sovali :

Abrahamowicz (Poljak), B o b r - 
z i n s k i (Poljak), D o b o s z y n s k i (Po-
ljak), D u 1 e m b a (Poljak), Ehrenfels 
(veleposestnik), G1 a b i n s ki (Poljak), G r a b- 
m a y r (veleposestnik), Hagenhofer 
(nem. klerikalec), Kaiser (nem. lj. str.), 
Kozlowski (Poljak), Malik (Vsenemec),

izmoliti hore in večernico, preden poišče 
Anko v postelji.

Ravnokar je bilo sedem in resno je 
donel večerni zvon v dvigajočo se noč. Pri 
prvem zvoku je pokleknil gospod Avgust 
kar sredi ceste in z lepo sklenjenimi ro-
kami je molil svoj angelus domini in de 
profundis. Da, na deželi je še dobro svet-
nikom podobnemu duhovnikn; tam še lahko 
javno pokaže svojo vero in še občudujejo 
ga zato. Ako bi v brezbožnem mestu po-
kleknil tako na javni cesti, bi se mu mimo-
idoči rogali.

Ko je tako molil, je obžaloval, da ni 
bilo nikogar blizu, ki bi ga posnemal.

Šel je mimo gostilne. Zadnji čas ni ob 
večerih zahajal tja, akoravno bi bil rad hodil 
izpreobračat kmete. Ali sedaj je škoda vsake 
ure, ki bi jo potratil v gostilni, dočim je 
lahko doma pri svoji ljubi Anki. Zato je 
pil zvečer rajši dobro župnikovo vino za 
nočno okrepčilo, nego slabotno gostilni-
čarjevo pivo.

Končno je bil gotov tudi s svojim bre-
virjem. Od te svete molitve ne sme izpu-j 
stiti niti črke; complet zna že na pamet in!

Pastor (Poljak), S e i f e r (veleposestnik), 
Schreiner (nem. naprednjak), Star-
zynski (Poljak), Stein (Vsenemec). grof 
S t ur gkht (veleposestnik), flr. Tavčar (slov, 
liberalec). T o 1 1 i n g e r (nemški klerikalec) 
Z a č e k (Staročeh).

Tako je hotel dr. Tavčar odpraviti kri-
tičnost iz volilne preosnove!!

Glede volilne dolžnosti je sklenil odsek, 
da se prepusti določilo volilne obveznosti 
in nanjo se odnašajoče določbe deželnim 
zborom.

Viharne debate je pričakovati še pri po-
svetovanju o dvetretjinski večini za izpremembo 
volilnih okrajev. Vlada izkuša posredovati in 
predlaga, naj bi se določilo dvetretjinsko ve-
čino za dobo 18 let, po preteku tega časa 
pa naj bi bilo mogoče, izpremeniti volilne 
okraje z večino treh petin. Nemci odklanjajo 
ta posredovalni predlog, Slovani odklanjajo 
dvetretjinsko večino.

Končno zahtevajo Nemci, da se jim po-
stavno zagotovi število mandatov za delega-
cijo s Češkega in Moravskega. Za ta slučaj 
zahtevajo Jugoslovani enako določbo zase, kar 
pa zopet Nemcem ni všeč. |

Razdelitev volilnih okrajev na Morav-
skem je zadnja točka, ki jo je rešil odsek za 
volilno reformo, zopel po dolgi, čisto nepo-
trebni potrati časa. Ostala je le še razdelitev 
okrajev na Češkem, ki bode menda rešena, 
ko pride ta list iz liska. Med vlado in med 
posameznimi strankami se vodijo poganjanja, 
da bi se dosegel kak kompromis v vprašanju 
dvetretjinske večine za izpremembo volilnih 
okrajev. Nemci stavljajo novo zahtevo, ki je 
naravnost intrigantska. ker nima prav nobene 
zveze z volilno reformo. Stara zadeva podr- 
žavljenja severne železnice je prišla končno 
na dnevni red in Nemci hočejo imeti zagoto-
vilo, da ostanejo vsi nemški uradniki pri tej 
železnici tudi po podržavljenju na svojih mestih.

Državni zbor je otvorjen in ima sem- 
tertja kakšno sejo, ne more se pa reči, da 
obuja njegovo «delo» posebno zanimanje in 
menda berejo poročila o njegovih sejah le še 
tisti, ki jih sili poklic na to, pa ljudje, ki res 
nimajo pametnejšega opravka. Vcasi pa se 
primeri v tej paznosti le še kaj, kar je treba 
pribiti. Pretečeni teden je pokazala zbornica, 
kakšen je tisti socialno politični duh, ki jo 
preveva. Nemški liberalni poslanec Hueber 
je podal nujni predlog, zahtevajoč, naj se od-
pravi določbo, po kateri se mora zavarovati 
vse pri stavbah vposlene delavce, ne pa samo 
tiste, ki imajo opravka na zgradbah. Vsled 

je moli kar na poti iz svoje sobe do An- 
kine izbe. Seveda je bila pot prekratka, ali 
pa je šel prehitro; molitve ni končal. Vestno 
je torej izmolil konec poleg Ankine po-
stelje. Celo pokleknil je, da izmoli strogo 
po predpisih svoje ljubljene cerkve sacro 
sanctae.

Ker je izpolnjeval tako vestno cerkvene 
predpise, ne sme biti Bog prestrog, če 
ostane sedaj do jutra v tesni Ankini po-
stelji.

Seveda mora potem, komaj da prespi 
par ur, citati sveto mašo. Začetkoma ga je 
plašilo to; ali kriv je bil župnik. Zakaj mu 
je odrekel odvezo? Saj se je itak izpovedal 
po vsaki ljubezenski noči . . .

Zato je bil z Anko sedaj na jasnem. 
Začetkoma, ko je bila vsa obupana zaradi 
materinstva, ji je prigovarjal, naj se speča 
v skednju enkrat — samo enkrat, večkrat 
ne dovoli nikakor — s kakšnim hlapcem, 
da ga lahko imenuje očeta svojega otroka. 
Ali z vsemi prošnjami in grožnjami ni 
mogel pripraviti Anke do tega. Zato mu je 
pa morala priseči, da ga ne izda nikoli, 
pred nikomur in da rajši pretrpi smrt, nego 
da bi pahnila njega, svojo prvo in edino 

neke razsodbe upravnega sodišča je namreč 
izdala vlada naredbo, ki tolmači zavarovalni 
zakon tako, da velja zavarovalna obveznost 
za vse delavce. Prej so se ravnali podjetniki 
po starejši nasprotni praksi upravnega sodišča 
in tako se je godilo, da n. pr. niso bili zava-
rovani tesarji, ki so gradili ograje pri stavbah, 
temveč samo delavci, ki so delali že na gotovih 
ograjah. Minister za notranje zadeve je govoril 
prav mlačno in zbornica je sprejela nujnost 
reakcionarnega predloga. V zadnjih dneh svo-
jega življenja je bilo privilegijskemu parla-
mentu tudi tega še treba.

Hrvatski sabor bode sklican prihodnji 
mesec. Glede dneva se še razhajajo vesti. Situ-
acija še ni jasna. Frankovci pravijo, da hočejo 
podpirati koalicijo pri izvršitvi ustavnih za-
konov, ali da se nočejo odreči pravice, zasto-
pati svoje državnopravno stališče in pobijati 
hrvatsko-ogrsko nagodbo. Ravno s tem pa 
lahko delajo koaliciji velikanske sitnosti, in to 
je menda sploh njih namen.

Ogrski parlament je imel zopet sejo, ki 
pa je bila brez pomena. Nekateri ministri so 
predložili nekaj zakonskih osnov.

Srbsko-avstrijski spor je dospel tako 
daleč, da je carinska vojna sedaj popolna. V 
Srbiji računajo s tem, da sploh ne pride do 
poravnave, pa iščejo nove trge za produkte, 
katerim je zaprta Avstrija. Goluchowskega zu-
nanja politika prinaša državi res le škodo in 
blamažo.

Volitve za rusko dumo se vrše baje za-
četkom januarja, ne da bi se izpremenilo vo-
lilni red. V tem nadaljujejo vojna sodišča svoje 
barbarično krvavo delo, revolucionarji pa gredo 
tudi svojo pot in še vedno sledi atentat aten-
tatu. Polagoma prihajajo vendar v javnost 
priznanja, da je državna uprava minirana -in 
da je financijelni bankerot skoraj neizogiben. 
Zadnje čase se je govorilo mnogo o neki an- 
gleško-ruski zvezi, ki je baje že sklenjena; ali 
te govorice so zopet utihnile. Socialno-demo- 
kratična stranka je sklenila, da se udeleži pri-
hodnjih volitev in da razvije obsežno agitacijo.

Italijanski socialisti imajo ravnokar svoj 
letošnji strankarski zbor. V stranki obstoje tri 
struje, med katerimi je prišlo na zboru do 
intenzivnih nasprotij.

Domače stvari.
Ljubljanski občinski svet je imel v torek 

sejo, na kateri je vladalo tako razburjenje, 
kakor da stoji občinski zbor na koncu sezone, 
polne trudapolnega dela, ne pa da je ravno- 

ljubezen, v nesrečo. Naslikal ji je, kako 
strašen bi bil greh napram cerkvi, ako bi 
izročila njenega služabnika zaničevanju cer-
kvenih sovražnikov.

In Anka mu je sveto prisegla, od be-
sede do besede, kakor je zahteval. Poučil 
jo je tudi, da postane vsled te prisege vsaka 
druga neveljavna, ako bi jo kdo prisilil, da 
izpove ali priseže kaj. Na to prisego se je 
morala še zakleti, da on ni oče njenega 
otroka.

Za bodočnost se mu torej ni bilo treba 
bati ničesar in tem blaženejši je užival se-
danjost. Cerkvi, kateri se je posvetil, se 
zato ni izneveril. Saj je storil samo obljubo, 
da se ne oženi in to obljubo celibata bode 
vedno izpolnjeval. Celo, če bi cerkev od-
vezala svoje duhovnike celibata, se on, njej 
najzvestejši sin, ne bi oženil nikoli. Nikoli 
ne! Oženjen duhovnik bi bil v njegovih 
očeh največje strašilo.

Dočim je ležal Avgust ves srečen tudi 
to noč v rokah prave mlinarjeve hčere, je 
sedel oče še dolgo v svoji spalnici ter je 
pisaril. Dalje prih. 



kar končal počitnice. Dnevni red je bil za 
širšo javnost prav malo zanimiv; nekaj res-
nejšega značaja mu je dalo šele predsedništvo 
zadnjega shoda pri Hafnerju, ki je predložilo 
županu znani sklep, zahtevajoč, da spravi 
občinski svet v tir delo za občinsko volilno 
reformo na podlagi splošne in enake volilne 
pravice. Pred začetkom seje se je trudil dr. 
Triller, dokazati sodrugoma Vičiču 
in K o r d e 1 i č u , da je nameravana četrta 
kurija s šestimi svetovalci več vredna, kakor 
pa splošna in enaka volilna pravica; a nje-
govo argumentiranje je bilo že zato popol-
noma nepotrebno, ker sodruga Vičič in 
K o r d e 1 i č nista imela naloge, paktirati z 
liberalno gospodo, temveč naznaniti le sklep 
shoda. Župan gospod Hribar se je na 
seji zmenil o vročenem sklepu, seveda tako, 
kakor bi bil vsak opomin nepotreben. Povedal 
je, kar seveda že vsakdo ve, da je izdelan 
načrt, s katerim se peča odbor ter da je žu-
panova osnova veliko boljša od tega, kar 
zahtevajo socialni demokratje. Splošne in 
enake volilne pravice po njegovem mnenju 
sploh ni mogoče vpeljati, ker štatuira državni 
zakon o občinah zastopstvo interesov. To 
dokazovanje je šepavo v vsakem oziru. Načrt 
je resda izdelan, tudi je odkazan odseku, ali 
javna tajnost je, da odsek še prav nič ni de-
lal in župan kakor tudi dr. Triller sta 
se sama na javni seji izgovarjala, da — de-
želni zbor ne deluje. Kar pa se tiče zastop-
stva interesov, smo že dokazali, da kurije tega 
ne reprezentirajo, temveč da je najti edino 
zastopanje interesov v splošni in enaki volilni 
pravici s proporcijo. Izgovor na zapreko, ki 
tiči baje v državnem zakonu o občinah, je 
pa piškav še iz druzega razloga. Ako bi ob- 
čiski svet rajši vpeljal novo kurijo samo zato, 
ker misli, da bi se dalo tako reformo prej 
realizirati, kakor splošno in enako volilno 
pravico, tedaj mu ne bi bilo treba, še te ku-
rije tako preslabšati, kakor se vidi iz načrta. 
Avtor te osnove je vsekakor načeloma 
nasproten splošni in enaki volilni pravici, kajti 
prvič zahteva nič manj kakor petletno bivanje 
v Ljubljani za dosego volilne pravice, kar 
reducira splošnost skoraj na nič, drugič pa 
določa za četrti razred šest svetovalcev, 
dočim jih ima vsak drug razred po deset, 
tako da ubija še v okviru kurije zadnjo sled 
enakosti. Ge se že kdo postavi na stališče 
kurij kot edino za sedaj mogoče, tedaj ven-
dar živ krst ne razume, zakaj bi morala biti 
ravno četrta kurija «Aschenbrödel» s skoraj 
za polovico manjšim številom mandatov. Go-
spod župan je tudi dejal, da se bode že pri 
prihodnjih volitvah lahko volilo po novem 
volilnem redu. Namesto tega zatrjevanja bi 
bilo pač boljše nekoliko dela. Kdo pa naj 
sploh še zaupa besedam liberalcev? Kje so 
momenti, ki bi opravičili zaupanje? Konkretno 
delo je edina dokazilna moč, in dokler ne 
vidimo takega dela v najresnejših formah, 
dotlej ne verujemo nobeni liberalni trditvi.

«Slovenec» jemlje zadevo občinske vo-
lilne reforme za povod, da se tudi on zopet 
zaletava v socialno demokracijo in sicer na 
tak način, da ga je težko primerno okrstiti 
brez rabe najbolj grobih izrazov. Klerikalce 
peče, da nočejo socialni demokratje opravljati 
njih služeb; to razumemo. Ali to ne daje 
nikomur pravice do takih infamij, kakor jih 
je izleglo šenklavško glasilo kar v eni notici 
cel kup. O ljubljanski volilni reformi naj 
«Slovenec» sploh rajši molči; njegovo večno 
recitiranje, kako so se klerikalci borili za ob-
činsko volilno reformo, je kratkomalo ne-
sramno. Kaj pa je ta ošabna stranka prav-
zaprav storila v tej zadevi? Lani je sklicala 
en shodek in še ta je bil društveni. Sklicala 
ga ni zaradi občinske volilne reforme, ne za-
radi stvari, temveč le zato, ker je menila, da 
nalovi s to vabo kaj nerazsodnih kalinov in 
doseže vodilno mesto v Ljubljani. Čas za tisti 
shod je bil tako neprimeren, da je bila že 
iz tega razvidna neresnoba. Ali če so mislili 
klerikalci res, da so imeli prav, zakaj pa so 
potem držali celo leto roke prekrižane? Kaj 
pa so storili izza tistega časa pa do danes za 

občinsko volilno reformo? Nič, prav nič ne. 
In s tem so dokazali, bodisi da v Ljubljani 
ničesar ne morejo, ali pa, da smo mi imeli 
prav, ko smo zahtevali, da se stori vsako 
delo ob pravem času. S tem, da je «Slove-
nec» objavil županov načrt, se nima prav nič 
bahati; to res ni bilo težko. A klerikalni list, 
ki razume o politiki in taktiki včasi toliko, 
kolikor riba o glasbi, si uzurpira pravico, iz-
rekati pravoreke o političnem ravnanju jugo-
slovanske socialne demokracije ter pisari tako 
impertinentno, da bi mislil čitatelj, ki veruje 
v njegove brezobrazne laži, da hodijo dr. Adler, 
Skaret, Daszynski, Pernerstorfer, Nemec itd. 
redno Štefeta vpraševat, kaj naj store. Ško-
fovsko glasdo čenča, da so priredili socialni 
demokratje v Ljubljani shod za občinsko vo-
lilno pravico na povelje nekake «centrale». 
S tem že bije sam sebe po zobeh, ker poka- 
zuje, da ima o organizaciji socialne demokra-
cije toliko pojma, kakor o notranjosti Moha-
medovega raja. Če morajo klerikalci vprašati 
škofa, kaj smejo v politiki početi in kaj ne, 
še ne sledi iz tega, da bi morala jugoslovan-
ska socialna demokracija vprašati kakšno ima-
ginarno «centralo», kako naj ravna, zlasti 
kako naj ravna v zadevah čisto lokalnega 
značaja. Če pa mislijo brumni redakterji «Slo-
venca», da bodo zanesli na tako jezuitičen 
način disharmonijo med slovenske socialne 
demokrate ter med druge organizacije socialne 
demokracije, se tako motijo, da so vredni 
vsega obžalovanja. Sicer pa mora smatrati 
«Slovenec» svoje «bravce» res za silno ome-
jene ljudi. Katoliško glasilo pripoveduje jim 
tako, kakor da bi samo sebi verjelo, da «so 
socialni demokratje hoteli dajati liberalcem 
priložnosti, da zborujejo v Ljubljani ter da 
sklepajo resolucije proti volilni reformi» in — 
čujte! — samo klerikalci so to preprečili. 
Katoliški kristjan seveda ne more povedati, 
kdaj se je to zgodilo. Katoliški kristjan ve 
prav dobro, da niso hoteli socialni demokratje 
nič druzega, kakor varovati svobodo govora 
tei' vzeti liberalcem priložnost za izgovor, da 
se jim je samo s surovo silo preprečilo ute-
meljiti svoje stališče. Ravno korektna socialno- 
demokratična taktika je prisilila liberalce, javno 
priznati, da nimajo nobenih drugih argumen-
tov proti volilni reform', kakor strah za svoje 
mandate. In kakšna resolucija je bila sprejeta 
na shodu, kjer sta govorila dr. Tavčar 
in dr. Triller, kljub temu, da sta govo-
rila? In kaj so neki preprečili klerikalci? 
Tisti klerikalci, ki so se po graških časopisih 
pred shodom bahali, da ga razbijejo, ki so se 
zbirali v hotelu «Union» in ki so se nazadnje 
skrili za frazo iz zadrege, da jih ni bilo na 
shod, ker so itak vedeli, da se izreče za vo-
lilno reformo? Časa bi bil imel «Slovenec» 
že dosti za izpoznanje, da hodi socialna de-
mokracija svojo pot; če pa še vedno misli, 
da bodemo služili klerikalcem za avantgardo 
in jim vlekli kostanj iz žerjavice, naj kar le 
kurijo. Opekli se bodo tem hujše.

Ljubljanski Škofijski List št. 6 poroča 
o shodu dekanov ljubljanske škofije. Ker tega 
časopisa ni lahko dobiti, je vredno, da obja-
vimo širšim slojem, s čim so se bavili cer-
kveni dostojanstveniki kranjski na tem zbo-
rovanju, katero je vodil sam Celsissimus — 
škof. Važno je, da se poroča o tem tudi zato, 
ker se ob taki priliki dajejo navodila, da kle-
rikalna stranka lahko enotno nastopa — zlasti 
v kolikor se tiče enakih načinov, kako po-
množiti cerkveno bogastvo, vpliv cerkve sploh 
in kako olajšati žepe uboge pare.

Kakor na drugih takih zborovanjih, se 
je tudi na zadnjem zdelo Gelsissimu najpo- 
trebneje, da poskrbi za preživitek in obsta-
nek svojega «Schmerzenskind»-a_ — za za-
vod e sv. S t a n i s 1 a j a v Št. Vidu. Kar 
je to pot navajal škof o dohodkih za te za-
vode, nam le kaže, da so «dobrotniki» zložili 
18.488 K 02 v,; vernim dušam v vicah se 
je pa utrgalo v 134 župnijah pri mašah in 
testis suppressis (sopraznikih) 4893 K 75 v., 
in v 73 župnijah od skrčenih ustanovnih maš 
4968 K 98 v.

Pobožni verniki so pred davnimi časi, ko 
škofov še niso tako prešinjale politične strasti, 
skladali denar za ustanovne maše za svoje in 
svojih dragih duš ¡zveličanje. Tera dušam 
se sedaj v korist nepotrebnih škofovih zavo-
dov prikrajšuje pomoč, da se preje preselijo 
iz vic v nebesa! Tako se dela naravnost proti 
namenom, za katerega so verniki žrtvovali 
denar — samo da’ se s tem pospešuje kleri-
kalizem na Slovenskem.

Ta morala je posebne vrste — torej ka-
toliška! Druga zanimljivost se nam odkriva 
pri točki v cerkvenih računi h. Cel- 
sissimus-škof sam je priznal v svojem govoru, 
da se ti računi ne delajo in ne polagajo pra-
vilno. Naravnost je poživljal: Cerkveni računi 
naj se točno izdelujejo 1 Vlada namreč zah-
teva pojasnila za mnogo cerkvenih računov, 
ker se 1. ne vjemajo številke hranilnih knji-
žic, 2. ker se ne strinja vpisani znesek glav-
nic z istinitim zneskom. Iz tega se mora skle-
pati, da skušajo cerkveni finančniki zakriti 
pravo denarno stanje, da skušajo prevariti 
vlado z napačnimi navedbami o premoženju 
cerkvenem — da torej hi preveč poštenja v 
celem tem cerkvenem gospodarstvu! Škof je 
moral naleteti na hude slučaje, če je javno 
sam tako grajo izrekel o gospodarstvu s cer-
kvenim denarjem in če je to pustil tiskati. 
Sicer pa se menda tolažijo s tem. da novi 
kurz na Kranjskem temu počenjanju ne bo 
preveč blizu tiščal za petami! Tudi za višje 
posvetne uradnike je namreč bolje in korist-
neje, da puste cerkveni oblasti katoliški po-
stopati, kakor ji drago.

In končno — ali je čudno, če se pred-
lagajo napačni računi? Škofje sam priznal, 
tudi to, da cerkveni ključarji ponekod nimajo 
drugega posla, nego da popisujejo cerkvene 
račune — in bilanco!

Najlepše poglavje na tem zborovanju de-
kanov pa je bilo razmotri vanje o ureditvi 
raznih zapovedanih (!) prispevkov. 
posebno onih z a s v. Očeta.

Poročal je Celsissimus. Mimogrede ome-
njeno, ta možakar še vedno verjame, da se 
papežu v Rimu res hudo godi, da kar strada 
in dela dolgove, daje v Vatikanu jetnik laške 
vlade in pod. To so vendar oslarije! Ali — 
kdor bere to škofovo poročilo o papeževih 
stiskah in nadlogah, dobi nehote ta vtis.

Pripovedoval je škof, da so bili prispevki 
za papeža Pija IX. prav obilni; za papeža 
Leona XIII. pa so se začeli zmanjševati tako, 
du so sv. Oče pri raznih prilikah vernikom 
svoje stiske vsaj nekoliko odkrivali. «Odkar 
pa je prostozidarstvo na Francoskem zmagalo, 
prepodilo mnogoštevilne redove in kato-
liško cerkev pahnilo v siro-
ma š t v o (!!!) , odonda so se prispevki 
tako zmanjšali, da so sv. Oče Pij X. zares 
v najhujših stiskah.»

Prosim, če ne verujete, poglejte zadnji 
Škof. List ljubljanski; tam je to tiskano do- 
slovno!

Na vprašanje, zakaj papež ne mara spre-
jemati tiste odpravščine, ki mu jo laška vlada 
ponuja že toliko let, kar ima Rim v svoji 
oblasti, je škof odgovarjal, da papež tega ne 
sme storiti: «Ali ne bi papež s tem izgubil 
onega velikega sijaja in izrednega ugleda, ki 
ga imajo sedaj? Ali ne bi nehali prispevki 
vernikov vesoljnega sveta, pa bi denarni Nji-
hov položaj postal še slabši od sedanjega?»

Sv. Oče so torej zares v veliki stiski. 
«Stroški za cerkveno upravo, za kardinale, za 
potrebne uradnike, za zastopstva pri vladiah, 
za misijone in sto drugih potrebnih zadev so 
ogromni, dohodki pa vsako leto manjši. Sv. 
Oče nikoli ne morejo vedeti, koliko podpore 
jim bodo poslali dobri verniki, raztreseni po 
celem svetu. Kako je ta negotovost mučna 
in bridka, ker se nikoli ne more veljaven 
proračun postaviti in bi se utegnilo v velike 
dolgove zabresti.»

Prosim, tudi to se čita v imenovanem 
Škofijskem Listu! Človek z zdravo pametjo 
bi si mislil: Če mi denarja primanjkuje, ne 
bom živel nad svoje potrebe; skrčim tedaj 
svoje izdatke in živim skromneje. Če papež 



ne more s temi dohodki, ki jih ima na mili-
jone, pasti rejenih kardinalov, naj jih zapodi! 
Čemu pa redi take brezpotrebnosti na svojem 
dvoru? Še kmet, če mu manjka klaje, živino 
raje proda, nego bi lezel v dolgove . . . . 
Papež pa seveda ima drugo pamet; saj je 
nezmotljiv' Papež mora vzdrže\ati zastopstva 
•pri vladah - zavoljo ugleda in sijaja! Pla-
čevati za misijone, za uradnike in za sto dru-
gih potreb! Živi nad svojo mero — naj pa 
iz svojega to plačuje; ni treba nadlegovati ver-
nikov' vesoljnega sveta! Ali pa naj sprejemlje 
uodporo laške vlade; saj mu jo ponuja v 
milijonih! In posameznik — četudi papež — 
bi že izhajal-na leto s 3 milijoni lir. Mogoče 
se drugače primeri, da bo kakšna italijanska 
vlada tako pametna, pa bo konfiscirala te 
svote, katere zdaj leže mrtvo — za mrtvo 
roko! —

Pameten človek bi torej manj trošil, če 
ima manj dohodkov. Rimski papež dela 
drugače in zato nadaljuje ljubljanski škof:

Ni torej čuda, da se je po želji sv. Pe- 
;ra po vseh škofijah začelo misliti na to, kako 
bi se sv. Očetu vsaj neka svota dohodkov za 
vsako leto mogla zagotoviti in bi mogli po-
polnoma z njo računati.

Neki francoski diplomat je papeža hotel 
potegniti, pa mu je rekel, da bi papežu menda 
zadoščalo, če bi mu vsak odrasli katoličan 
dajal po 1 K. Papež mu je odgovoril, da bi 
bilo zanj obilo poskrbljeno, če bi dobil po 
10 vin. od vsacega . . .

In škof je vzdihnil: Kako lepo bi bilo, 
ko bi v vsaki škofiji en dan v letu določili 
kot papežev dan ... pa bi enega dne prišli 
k slovesni sv. maši in . . . papežu darovali 
po 10 vin.?

Kako bi te prispevke in še druge z a - 
povedane(l) in vpeljane prispevke raz-
vrstili tekom leta, da jih ljudje ne bi preveč 
čutili ?

Škof je predlagal:
1. Na praznik sv. 3 kraljev se pobira za 

.misijone v Afriki!
2. Darovi, nabrani pri Božjem grobu na 

veliki petek, so za varuhe Božjega groba 
v Jeruzalemu.

3. Kvatrne tedne ali drugi dan se pobira 
za zavode sv. Stanislaja!

4. Kateri bodi papežev dan?
V debati je predlagal dekan Janez Zu-

pančič, naj bo darovanje za sv. Očeta o sv. 
:3 kraljih, ker imajo ljudje pozimi 
d e n a r ! — Sušnik je nasvetoval, naj se ne 

-določi poprečni prispevek, ker bi i m o - 
■vitejši nič več ne dali!

Sklep je bil: Papežev dan je v nedeljo 
po sv. Miklavžu! — —

Poleg dosedanjih običajnih in zapove-
danih «ofrov» imajo tedaj verni katoličani 
novo darovanje. Duše pobožne, nosile denar 
papežu na kup! Mož ima še premalo milo- 
jonov . . .

Odveč bi bilo, če bi še navajal, kako 
hočejo preprosto ljudstvo, ki ima cerkvene 
klopi v lasti ali pa najete sedeže, oslepa-
riti. Kogar zanimlje, naj bere Škofijski List. 
Sicer pa o tem predmetu razprava še ni bila 
sklepčna.

Omenjam samo, kar se je na predlog dr. 
Karlina glede proste kolportaže za 
sedaj ukrenilo: Podlaga organizacije bode 
«Domoljub». Župnik dobodi zaupnikov (laji- 
kov), ki bodo širili klerikalne liste. Središče 
kolportaže bodi Katoliško tiskovno društvo. 
Katoliška bukvama uredi po agentih prodajo 
knJ>g- Za Kočevce se poskrbi zveza z «Volks-
aufklärung» na Dunaju.

d o d a j e m i s 1 i t i t u d i n a m I
Dpomniti je treba, da je kranjski dekan 

Koblar predlagal, naj kaka občina 
a stanovi hranilnico s s i r o t i n - 

■3 ko varnostjo.
* * *

’• članek naJ °P°zayja čitatelje na na- 
zin’ kako se pri nas klerikalizem ukoreninja 
n organizira!

V prisilni delavnici je bila pred kratkim 
nekakšna preiskava glede razmer, o katerih je 
poročal naš list. Deželni odbornik grof Bar bo, 
ki ima leferat o prisilni delavnici, je sam po-
izvedoval in se je, kakor se nam zatrjuje, 
prepričal o resničnosti naših podatkov. Raz-
mere so sedaj v nekaterem oziru zboljšale. 
Ta uspeh pozdravljamo z zadovoljstvom, že-
leli bi pa, da bi se zanimal deželni odbor za 
vse deželne zavode s potrebno energijo in 
objektivnostjo. Kjer se gre.za varstvo usluž-
bencev, je največje važnosti, podati jim de-
jansko dokaz, da hoče deželni odbor resno 
ščititi njih pravice; zlasti morajo imeti usluž-
benci zavest, da se jim ni treba bati šikani-
ranja ali drugačnega maščevanja, kadar odnese 
organ deželnega odbora pete. Saniranja pa 
niso potrebne samo razmere v prisilni delav-
nici in prihodnjič podamo nekoliko podatkov 
o deželni zbornici.

Kako javnost vlečejo za nos. Iz kroga 
takozvanih narodnih socialcev se nam piše; 
Izvrševalni odbor narodno-napredne stranke 
je bil prvotno sklenil, sklicati sestanek zaup-
nikov v četrtek, na dan 11. oktobra t. 1. 
Gospodje so se zategadelj odločili za delavnik, 
ker so se bali, da bi jim socialni demokrati 
ali pa klerikalci ne delali kake zgage. To pa 
ni bilo všeč ljudem, ki jih je organiziral g. 
G h a m v «ljudskem izobraževalnem in pod-
pornem društvu», ker le-ti so po večini taki, 
ki ob delavnikih nimajo prosto. To in pa še 
nekaj druzega je vplivalo, da je izvrševalni 
odbor popustil svojo namero in si izbral za 
sklicanje sestanka dan 25. novembra, ki je 
nedelja. Gospod C h a m namreč vzlic svoji 
veliki agilnosti in vzlic veliki reklami še ni 
zbral tolikega števila «zanesljivih» pristašev, 
da bi se moglo imponirati. In nekako čudno 
bi res izgledalo, ako bi se na tem sestanku 
Ljubljana, ki je vendar glavno taborišče libe-
ralcev, ponašala le s pičlim številom zastop-
nikov. Kaj takega bi za «rodoljube z dežele» 
pomenjalo bridko razočaranje. Te okolščine 
upoštevajoč, so se torej gospodje odločili za 
preložitev sestanka zaupnikov, obenem pa se 
hočejo požuriti z mobilizacijo redKo sejanih 
ljubljanskih pristašev. Zategadelj se vrši v 
soboto, 13. t. m., v «Narodnem domu» usta-
novni zbor imenovanega društva, zajedno pa 
se bo rekognosciralo teren in agitiralo za 
kolikor mogoče mnogobrojen poset zaupni- 
škega sestanka. Povabljena so vsa ljubljanska 
pevska društva, pa tudi druge korporacije, v 
katerih je pričakovati količkaj ugodnih tal. 
Boje se pa tudi opozicije, ki jo utegnejo vpri- 
zoriti nekateri nezanesljivi «mladi». V to 
svrho so pretečeni teden odposlali v Vašem 
listu že omenjenega Zalokarja na agi- 
tačno turo, poglavito v Zagorje, Hrast-
nik in T r b o v 1 j e ter tudi na Dolenjsko. 
Zalokar dobi od vsakega na novo pri-
dobljenega člana po 40 vin., za vsakega na-
ročnika na «Mladoslovenca», ki 
bo bodoče glasilo imenovanega društva, pa 
20 vinarjev. Največja budalost je torej, ako 
se gospodje izgovarjajo, da je sestanek zaradi 
tega preložen, ker se ga ta dan poslanci ner 
bi mogli udeležiti. Dr. Tavčar je začetkom 
tedna hodil po lovih v ljubljanski okolici, 
ostali slovenski poslanci pa so v drž. zbornici 
bele vrane, vsled česar bi se bili prvotno 
nameravanega sestanka prav lahko vdeležili. 
Sedaj pa se izgovarjajo na «zaupnike» po de-
želi, češ, ti to zahtevajo. Ali nas imajo za 
neumne! Pri tej priliki naj še omenim, da 
ima gospod G h a m nalog, čimprej vstvariti 
projektirano organizacijo, to pa zaradi tega, 
da bodo po eventualnem razširjenju volilne 
pravice za občinski svet ljubljanski tudi libe-
ralci lahko nastopili kot organizovana stranka 
ter tako vsaj na zunaj (rodoljubom na deželi) 
pokazali, da imajo tudi v «nižjem ljudstvu» 
zaslombo in da so tudi tu «konkurrenz»- ali 
«kampffähig». Taka je stvar in nič dru-
gačna. Se zahvaljuj^ za Vašo prijaznost, be-
ležim z odličnim spoštovanjem —r.

Socialistična mladina v Trstu priredi v 
nedeljo, dne 14. t. m. ob 8. uri zvečer v ve-
liki dvorani «Delavskega doma», ulica Bo- 

schetfo 5, I. nadstropje, družinsko zabavo s 
plesom, čudežnim srečolovom, šaljivo pošto 
in s kabinetom fotografij.

Shodi.
Trbovlje. V nedeljo, dne 30. septembra 

sta sklicala državni poslanec dr. Korošec 
in deželni poslanec R o š v Trbovljah poli-
tični shod, na katerem je moral Roš kot skli-
catelj «žalibog» konštatirati, da je izvoljen 
socialni demokrat sodrug R i n a 1 d o kot 
voditelj njihovega zborovanja. Zanimanje je 
bilo zelo veliko in ker trboveljski rudarji pre-
dobro poznajo humaniteto trboveljskega občin-
skega očeta Roša, — kajti on je tisti, ki hoče 
zabraniti rudarjem boljši zaslužek, ki pa tudi 
izganja izmučene delavce z odgonskim vozom 
iz občine, — so se rudarji v takem številu 
udeležili shoda, da mu v istini ni ostalo dru-
zega, kakor konštatirati to, kar je že ome-
njeno.

K dnevnemu redu, «poročilo delovanja v 
državnem in deželnem zboru», sta imela be-
sedo dr. Korošec in Roš. Dr. K o ro-
že c je bil v svojem poročilu zelo previden 
ter je razmotrival začetkoma zgodovino giba-
nja za volilno pravico in je dejal, da je bila 
leta 1848 enaka volilna pravica v Avstriji že 
vpeljana, a prišli so viharni vetrovi ter so jo 
vzeli seboj. Revolucija na Ruskem je pa pri-
silila zopet avstrijsko državo in cesar se je 
moral odločiti za enako volilno pravico. Na-
dalje je pripovedoval prav jezuitično, da se 
namerava vpeljati namesto enake volilne pra-
vice pluralni volilni zistem, da je za skrajša-
nje vojaške službe, da je za zavarovanje za 
starost, onemoglost, kar je za delavstvo nujno 
potrebno in da je imel tudi priliko posveto-
vati se o obrtnem zakonu i. t. d. Po drju. 
Korošcu je klobasal tudi deželni poslanec 
Roš ter si delal reklamo s slovenščino; de-
jal je, da so v deželnem zboru slovenski po-
slanci obstruirali radi tega, ker se njihovega 
predloga glede vpeljave slovenske kmečke šole 
na Spodnjem Štajerskem ni odobravalo in da 
je socialni demokrat dr. Schacherl odo-
braval njihovo obstrukcijo, za kar se ima so-
cialnim demokratom zahvaliti.

Po R o š u je govoril sodrug S i 11 e r 
približno takole: Izvajanja, oziroma poročilo 
dr. Korošca so bila prav jezuitično sli-
kana, ali poglejmo si stvar bližje. Avstrijsko 
delavstvo je politično zrelo in ker je dozorelo, 
je moralo doseči to, za kar se je leta in leta 
krvavo bojevalo — volilno pravico. Dokaz 
temu so zadnji novemberski dnevi lanskega 
leta, ko je delavstvo po celi Avstriji v večjih 
industrijalnih krajih demonstriralo; vse delo 
je počivalo in na Dunaju se je zbralo nad 
dvesto tisoč delavcev; tako so pokazali dr-
žavi, da niso zadovoljni z današnjim volilnim 
redom, z današnjim gnilim privilegiranim par-
lamentom. Država in vlada se niste prosto-
voljno odločili za volilno pravico, temveč 
politična izobraženost ljudstva je prisilila višje 
oblasti in kroge k temu. Ako nam pravi g. 
Korošec, da so klerikalci za enako vo-
lilno pravico, potem je to evidentna laž, kajti 
T o 11 i n g e r je stavil v volilnem odseku 
predlog za pluralni volilni zistem in Tol- 
1 i n g e r je klerikalec kakor so vsi drugi. 
Kar se tiče skrajšanja vojaške službe, imajo 
le socialni demokratje to v svojem programu 
in samo socialni demokratje se pravično bo-
jujejo za odstranitev nenasitljivega militarizma. 
Za zavarovanje za starost in onemoglost je 
zbralo delavstvo leta 1901 na tisoče in tisoče 
podpisov na državni zbor in Korber ni našel 
druzega izhoda, kakor predložiti državnemu 
zboru leta 1904 program za zavarovanje. 
Korošec je pripovedoval lepe reči o obrt-
nem zakonu. Bodimo pa odkritosrčni in po-
vejmo naravnost, da je malemu obrtniku in 
malemu kmetu le tem potom vsaj deloma 
mogoče olajšati položaj, ako se odstrani ves 
indirektni in se vpelje progresivni davek. Ker 
je prišlo tudi narodno vprašanje v debato, je 
govornik omenil: Narodno vprašanje se da 
rešiti samo tako, ako gredo narodne stranke 



po poti, katero jim kaže socialna demokra-
cija: Vpeljati v Avstriji resnično narodno 
avtonomijo. Sitter je odgovarjal točko za točko 
govornikoma in je omenil, da vse, kar ima 
danes delavstvo na strokovnem in političnem 
polju, je sad socialne demokracije in vse druge 
stranke, ki se kažejo danes delavcem prijazne, 
so meščanske in jim ne gre za druzega, ka-
kor ribariti pri delavstvu glasove; delavstvo 
predobro ve, da se nima na nič druzega za-
našati, kakor na lastno moč, na svojo orga-
nizacijo. Na govor trboveljskega občinskega 
očeta Roša, ki skrbi za svoje občane z 
odgonskim vozom, je omenil govornik, da je 
vedel list/ «Štajerc» v svoji zadnji številki 
poročati, da je oča Roš pisal na trboveljsko 
družbo, naj prepove učiti v Hrastniku v štiri- 
razredni ljudski šoli samo nemško, ker bi bilo 
to družbi v škodo, kajti delavci bi se nemško 
naučili in potem bi šli iskat boljši kruh. 
Sitter je R o š a na shodu vprašal, če je to 
res, na kar mu je občinski oča vedel pove-
dati, da je pisal na družbo samo to, da ako 
bi se delavci samo nemško naučili, potem ne 
bi ostali doma, temveč bi vsi odpotovali v 
Nemčijo. Govoril je tudi sodrug R i n a 1 d o 
in neki Kramer, ki je končno predlagal 
dve resoluciji; v eni je zahteval med drugim, da 
naj se razveljavijo volilni okraji na Koroškem 
in Kranjskem in v drugi, da se v Hrastniku 
v šoli uči nemško in slovensko. Sodrug 
S i 11 e r je omenil k prvi resoluciji, da de-
lavci nimajo vzroka glasovati za in tudi ne 
proti. Drugo resolucijo je priporočal v spre-
jem ter je bila tudi soglasno sprejeta.

Ljubljana. V soboto, dne 22. m. m. ob
8. uri zvečer je bil v salonu pri «Štajercu» 
na Resljevi cesti železničarski shod z dnevnim 
redom: provizijski sklad za uslužbence dr-
žavne železnice. Shod je bil, dasiravno v 
zadnjem trenutku sklican, še dosti povoljno 
obiskan. Nismo pa opazili na shodu nobe-
nega skladiščnega delavca, kar je tembolj ob-
žalovati, ker je ravno provizijski sklad za 
skladiščne delavce naravnost vitalnega po-
mena. Poročevalec sodrug Kopač iz Trsta 
je govoril o pravilih za provizijski sklad, ki 
se imajo predložiti južni železnici. Prebral 
je vseh 31 členov, iz katerih obstoje pravila, 
in točko za točko natančno raztolmačil na-
vzočim udeležencem shoda. Končno je po-
zival navzoče, naj vse svoje moči zastavijo 
v to, da se provizijski sklad prej ko mogoče 
realizira. — Sodrugi, naša dolžnost je sedaj, 
da kolikor mogoče - agitiramo za našo orga-
nizacijo, ker le tedaj, ako je, organizacija 
močna, smemo upati, da se naše zahteve 
uresničijo. Zatorej vsi na delo 1

Iz stranke.
Iz Idrije. 7. t. m. se je vršila ob pri-

sotnosti 85 delegatov in gostov V. redna kon-
ferenca organizacij idrijskega okraja. V pred-
sedstvu so bili: I. Štravs in T. Brus, pred-
sednika, F. Kalan, I. Makuc, I. Tratnik, 
zapisnikarji. O splošni in enaki »volilni pravici 
je poročal sodrug A. Kristan. Poročilo o delu 
okrajne organizacije se je tiskano predložilo 
konferenci. Iz njega posnemamo, da se je v 
političnem, gospodarskem in kulturnem oziru 
lepo delovalo. Od IV. konference se je vršilo 
26 javnih shodov, 17 društvenih ter 142 dis-
kusij. Okrajnega časopisa «Napreja» se je 
izdalo 70.000 izvodov, «Rdečega Preporja» 
pa razpečalo 22.820 izvodov. Pri volitvah ,v 
bratovsko skladnico, rudarsko zadrugo, obč. 
odbor v Idriji so prodrli kandidati organiza-
cije. V idrijskem, sp. idrijskem ter cerkljan-
skem obč. odboru so sedaj že soc. demokrati 
zastopani. — O organizaciji so poročali: so-
drug I. Kokalj (o politični), sodrug I. Štravs 
(o strokovni), sodrug A. Uršič (o zadružni). 
O tisku je referiral sodrug A. Kristan. V iz- 
vrševalni odbor okr. organizacije so bili iz-
voljeni zopet sodrugi: T. Brus, I. Kokalj, A. 
Kristan, I. Štravs in T. Filipič. — Denarnega 
prometa je imela okr. organizacija od zadnje 
konference 9872 kron. — lzvrševalni odbor 
jugoslovanske socialno-demokratične stranke 

je poslal konferenci obširno pismo, v katerem 
se pojasnjujejo konferenci naloge, ki jo čakajo 
v prihodnjih dneh.

Dopisi.
Trst. (Kolobocije tržaških narodnjakov.) 

Glasno je donel boben predzadnji teden ter je 
razglašal slavo političnega društva «Edinosti», 
češ, kako krepko je nastopila za koroške Slo-
vence in za izboljšanje volilne reforme. Še 
sedaj priobčuje «Edinost» govore s tistega 
shoda, kakor da bi bile to politične enunci- 
acije prvega reda. Le enega ne pove, ne 
«Edinost» ne njeni žurnalistični pajdaši, nam-
reč da ni slavilo na tistem shodu nič druzega 
triumfov, kakor brutalna surovost. Politično 
so si dali naši narodnjaki klofuto, da si večje 
niso mogli; fizične udarce, ki so jih delili, 
bodo pa sami veliko bolj obžalovali, kakor 
tisti, ki so postali žrtve njih prostaštva. So-
cialni demokratje so se udeležili shoda, ne 
da bi bili prekomerno agitirali. Narodnjaki 
sami vedo, da ne pripravijo na noben javen 
shod v Trstu svoje večine, ako socialni de-
mokratje nočejo. Toda spominjajoči se mno-
gih epizod iz dosedanje kampanje za volilno 
reformo, smo morali misliti, da hočejo na-
rodnjaki pač izreči svoje simpatije koroškim 
Slovencem, obenem pa tudi odločno nastopiti 
za volilno reformo. Saj smo sami slišali drja. 
R y b a r a na našem shodu, kako jej po- 
vzemši besedo za sodrugom Kristanom, 
pritrjeval vsem njegovim argumevtom in pri-
poročal njegovo resolucijo. Bili smo priče 
marsikakšnega omahovanja naših narodnjakov, 
ali nikomur ne bi bilo prišlo kdaj na misel, 
da bi mogli javno zatajiti svoje lastne, javno 
izrečene, še takorekoč tople besede. Hoteli 
smo samo torej precizirati svoje lastno sta-
lišče na tem shodu in kakor nismo nikomur 
omejevali svobode na naših shodih, smo imeli 
pravico pričakovati, da bc demo tudi mi na 
narodnjaškem shodu varni. Zmotili smo se 
enkrat; zatrjujemo pa narodnjakom slovesno, 
da se ne bodemo več. Odslej se bodemo 
ravnali tako, kakor so nas s svojo surovostjo 
prisilili. Že pred shodom so s palicami obo-
roženi sokoli iskaii rdeče kravate. Vidi se 
torej, da so imeli prireditelji shoda slabo vest, 
kajti drugače se jim vendar ne bi bilo treba 
bati udeležbe socialnih demokratov. Ker ni 
med njimi prorokov, niso mogli vedeti nič 
druzega, kakor da bodo socialni demokratje 
zavzeli tisto stališče, ki so ga zavzemali vedno. 
Tega pa so se bali, ker so sami nameravali 
izdajstvo. Surovost se je potem nadaljevala 
na shodu, kjer so pretepali posamezne so- 
druge in so nekatere, ki so bili slučajno osam-
ljeni, prav po divjaško vrgli iz lokala. Tudi 
sodruga M i 1 o s t a so napadli podivjani raz-
bijači ter bf ga bili gotovo pretepli, ako ne 
bi bilo blizu nekoliko sodrugov, ki so ga ta-
koj obkolili in pokazali tolovajem, kar jim je 
šlo. Sodrugu Regentu izprva niso hoteli 
dati niti besede in dr. S 1 a v i k , ki je pred-
sedoval shodu, se je obnašal, kakor bi bil 
gluh in slep. Končno so se morali vendar 
vsaj toliko udati nepopustni zahtevi sodrugov, 
da je mogel sodrug Regent podati izjavo, 
da socialni demokratje ne bodo glasovali za 
resolucije, katerih ena zahteva celo obstruk-
cijo. To je deloma povedal že sodrug M i - 
1 o s t v svojem jedrnatem govoru, ki je na-
redil dovolj vtiska, kar je najbolje dokazalo 
besnenje narodnjakov. Gospodje od «Edinosti» 
pa ne znajo niti zborovati, kajti mesto da bi 
odprli pri vsaki točki debato, daje predsednik 
brez ozira na dnevni red besedo naprej dolo-
čenim govornikom. To imenujejo «zborovanje».

«Edinost» in «Slovenski Narod» sta se 
mogočno potrudila, da bi izčrpala iz tega 
shoda kar največ kapitala. «Narodu» je se-
veda vse všeč, kar meče volilni reformi polena 
pod noge. «Edinost» pa je itak zaradi svoje 
konluznosti in naravnost otroške redakcije 
dovolj znana. Morda je med gospodo kdo, ki 
meni, da je bil shod res znamenit. Ce hočejo 
biti slepi, naj bodo. Ali če bi imeli še kaj 
razsodnosti, bi si morali reči danes, ko so 

imeli dovolj časa za iztreznenje, da so nare-
dili v dolgi vrsti neumnosti malokatero tako 
veliko, kakor na tem shodu. Neumnost je 
bila tem večja, ker do volitev ni več večnosti 
in narodnjaki sami dobro vedo, da bi bili 
takrat krvavo potrebni nekih simpatij in neke 
podpore. Lasciate ogni speranza, gospodje, ki 
danes ne veste, kaj ste govorili včeraj, vi. ki 
ne znate v politiki nič druzega, kakor loviti 
se za kakšno frazo, ki je momentano v nekih 
krogih slučajno popularna, vi, ki glumite da-
nes na javnem shodu rjoveče leve, jutri pa 
vzamete svoj klak pa antišambrirate v ob- 
umirajoči ponižnosti po ministrskih predsobah. 
Sami ste si položili vrv okoli vratu, sami si 
jo zadrgnite. Pomagali pa vam bodemo, da 
se ne bodete mučili predolgo.

Hrastnik. Pri tukajšnjem premogokopu 
vladajo razmere, katerih si človek ne bi mogel 
predstavljati, a zadnji čas so postale narav-
nost neznosne. Lahko trdimo, da ga ni rud-
nika, kjer bi se z ubogo delavsko paro po-
stopalo tako brutalno, kakor ravno tukaj. V 
priganjanju pri delu je ravnatelj Leiller s tropo 
podrepnikov pravi ruski Kozak, ie da mu 
manjka še knut v roki; nikdar jim ni zado- 
sta premoga in če bi se delavci tudi do smrti 
upehali. Plača se rudarja za njegovo naporne 
delo tako sramotno, da ako ima le majhno 
družino, mora stradati kakor volk v puščavi. 
V tem oziru imamo srce pretresujoče razmere. 
Gorje, ako bi se usojal tem brezsrčnikom kdo 
ugovarjati in četudi v čisto privatnih stvareh^ 
potem se ga preganja in šikanira na vse mo-
goče načine z obrekovanjem, grožnjo z od-
pustom od dela i. t. d. To se je pokazalo 
sedaj, ko so se nekateri člani upali zabraniti 
ravnatelju, da bi po trboveljskem uzoru uničil 
tukajšnji konzum, edino delavsko last. Besneli 
so kakor razljučena zver in človek bi mislil, 
da bode vsled tega več oseb prišlo na vislice. 
Rudarji so zahtevali od ravnatelja, naj skliče 
občni zbor konsumnega društva. Ravnatelj 
je pri tej priliki obdolžil gosp. Koželja, da je 
to samo njegovo delo in da je podpise falsi- 
ficiral, nakar ga je gospod Koželj tožil radi 
žaljenja časti. Šele sodnijska obravnava je 
ravnatelju Leillerju nekoliko ohladila kri, ker 
mu je bila naložena občutna denarna kažem 
Zapomni naj si, da so tudi za gospoda rav-
natelja postave, ako ravno se je ožabno izra-
zil, da ga nič ne brigajo. Domišljavi Leiller 
si pač misli, da je edini on v Hrastniku in 
da sme neovirano delati, kar hoče. Tudi si 
želi še časov, ko se je delavcu zapovedalo, 
priti v pisarno, kjer se ga je z bikovko na-
klestilo do onemoglosti, a ta doba se ne po-
vrne več! Capito, gospod Leiller? Rudarjem 
povemo pa tole: V organizacijo, kdor še ni, 
ako se hočete enkrat otresti tega ošabnega 
preganjanja.'

Dam nahrežiiiskih fetasHi zstaS
za I. zadružno dobo od 20. novembra 1904 do

30. junija 1906.
Prodanega blaga .................... 50.502-63 K
Izdatki ................................... 55.312-46 >
Cisti dociček......................... 2.023-68 >
Aktiva................................... 6.909-99 »
Pasiva................................... 6.888-31 >

Cisti dobiček se razdeli:
rezervni sklad ........................ 202-01 K
dividendo članov . . . . - 1010-05 »
podporni sklad članov . . . . 505-08 »

» » nastavljencev 101-— »
delavski dom ............................. 202 01 »
ostanek na nov račun . . . 3'58 »

Skupaj . 2023-68 K
Vstopilo je do konca junija 1906 . 138 članov
izstopili pa ....... 4 »
Ostalo koncem junija 1906 . . 134 članov

člani vodstva:
Anton Pertot

predsednik.
GrudenJ. Frančeškin, I. Pertot, I.

odborniki.
J. Virintin, M. Radovič, J.Merluzzi, J. Mihe

nadziralni odbor.



Gospodarski pregled.
Tržaške delavske zadruge. V nedeljo, 

dne 30. septembra se je vršil ob 10. uri do-
poldne v Delavskem domu redni občni zbor 
tržaških delavskih zadrug. Že iz poročila je 
razvidno, da se je odbor, nadzorovalni odsek 
in vse poslovno osobje trudilo v prid napredka 
tega toli važnega in delavstvu toli dobrega 
obetajočega zavoda. Obžalovanja vredno je 
•vsekakor, da se delavstvo še ne zaveda do-
volj velikih koristi, ki jim jih nudijo naše 
zadruge v vsakem oziru, bodisi v kakovosti 
ali v cenah blaga, ki ga prodajajo, kakor tudi 
v podporah, ki jih lahko vživajo člani v raz-
nih grenkih slučajih življenja, ne da bi k temu 
kaj posebnega prispevali. Zadruge štejejo da-
nes 1127 članov, od katerih je le polovica, 
ki kupujejo vse svoje potrebščine v zadružnih 
skladiščih. Skupaj v vseh treh skladiščih 
se je v drugi zadružni dobi razprodalo za 
148.45019 K blaga. Naraščaj napram temu 
odgovarjajočemu času prve zadružne dobe je 
5059'25 kron. Dnevni promet se je po-
vprečno povzdignil od 392'85 K na 406'71 
kron. Za bolniške podpore so dale za-
druge 69081 kron blaga, za dividende pa 
1473'51 K blaga. Skupaj tedaj se je oddalo 
za 150.614'51 K blaga. V hranilni odsek je 
bilo vloženih 142.289'36 K, vzdignjenih pa 
135.016'07 K. Društveno imetje je tudi na-
raslo od 7253 K na 7981'26 K. To pa le 

sato tako malo, ker se je dovolilo vstop no-
vim članom z vložitvijo samo enega obroka 
in sicer 1'60 K. Ostalo svoto se plača z bo-
dočimi dividendami. Iz podpornega sklada je 
vživalo v slučaju daljše bolezni 25 članov 
690'81 K. Čisli dobiček zadružne dobe 1905 
do 1906 znaša 4140'86 K, ki je sledeče razde-
ljen: 2226'75 K dividende članom, pri nakupu 
148.450T8 K blaga, podporni sklad 1113’83 K, 
v rezervni sklad 445'45 K, v podporni sklad za 
nastavljence 222'67 K, 10°/0 v Delavski dom, 
t. j. 445'35 K. v izredni sklad, za jamstvo 
vrnjenih obrokov odhajajočim članom 20'28 
kron. Skupaj tedaj 4473'78 K. Aktive zadruge 
znašajo skupaj 34.459'95 K. V novi odbor 
so izvoljeni: Viljem P i t z , predsednikom; 
D o r c i c h . Moravia, F. Jernej-
čič, Stefan pa odbornikom. V nadzo-
rovalni odsek: Mervitz, Mincus, 
Demarski, Sešek, Suban, Staz- 
r a d o n e , Petronis. Mnogo obetajoča 
in novemu odboru pogum dvigajoča je bila 
II. kupčijska doba teh zadrug. Priporočljivo 
je pa vsekakor posebno slovenskim delavcem, 
da se trdneje oprimejo tega delavskega za-
voda, ki jim nudi v žalostnih slučajih življenja 
velike podpore in velike koristi. Le tako na-
prej vsekakor in sad gotovo ne izostane.

Strokovni pregled.
Napredki na strokovnem polju. Število 

članov organizacije železničarjev je narastlo 
na 50.000. — Število članov «Zveze lesnih 
«delavcev avstrijskih» je doseglo 32.000. — 
Strokovni list stavbinskih delavcev «Der Bau- 
arbeiter» se tiska v 20.000 izvodih, in ker iz-
haja češki list «Stavebnik» tudi v takem šte-
vilu iztisov, šteje ta zveza 40.000 članov. Po-
sebno hitri razvoj zaznamuje državna organi-
zacija tobačnih delavk in delavcev. Ta obstoji 
šele dve leti in je imela od vsega začetka samo 
štiri krajne skupine, danes je od vseh tridesetih 
tovarn, ki obstoje v Avstriji 25 skupin pri 
centralni zvezi. Po izvedbi zvišanja doneskov 
ue le da ni utrpela ta zveza nobene škode, 
temveč je število članov znatno narastlo. 
¿vezni strokovni list izhaja nemški m češki 
14dnevno in prinaša slovensko in italijansko 
prilogo. Izdala je zveza v času svojega ob-
stanka 34 000 Kron na podporah.
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4^ Stanje hranil, vlog: Rezervni zaklad: ARezervni zaklad:
760.000 kron.

v lastni hiši v Prešernovih ulicah št 3 
poprej na Mestnem trgu zraven rotovža,

sprejema hranilne vloge vsak delavnik od 8. do 12. ure 
dopoldne in od 3. do 4. ure popoldne, jih obrestuje po 
4% ter pripisuje nevzdignjene obresti vsakega pol leta 
k kapitalu. Rentni davek od vložnih obresti plačuje 
hranilnica iz svojega, ne da bi ga zaračunila vlagateljem.

ZA VARNOST VLOG JAMČI POLEG LASTNEGA 
REZERVNEGA ZAKLADA MESTNA OBČINA LJUB-
LJANSKA Z VSEM SVOJIM PREMOŽENJEM IN VSO 
DAVČNO MOČJO. DA JE VARNOST VLOG POPOLNA, 
SVEDOČI ZLASTI TO, DA VLAGAJO V TO HRANIL-
NICO TUDI SODIŠČA DENAR MLADOLETNIH OTROK 

IN VAROVANCEV. 26-6
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Denarne vloge se sprejemajo tudi po pošti in potom 
c. kr. poštne hranilnice.

Posoja se na zemljišča po 4l/3%, na menice 
in na vrednostne listine pa po 5% na leto.

lunanilo in priporočilo.
Nekdaj „Hafnerjeva pivarna“ na Sv. Petra cesti št. 47 je zopet otvorjena. Ista je nanovo 

urejena in se bode vodila pod imenom

pivarna“
in pod vodstvom podpisanega. Nastavljena so fina naravna vina iz Dolenjske, Štajerske, Istre itd. Toči sa 
vedno sveže salonsko in marčno pivo. Dalje se dobi: čaj, kava, čokolada, malinovec, limonada in 
druge osvežilne pijače ob vsakem času. Izborna mrzla in gorka kuhinja, kosilo in večerja v abonement.

—----------------------------------- - Čez ulico vse ceneje. -
Vabim tedaj svoje dosedanje, kakor tudi druge nove častite goste v «Meščansko pivarno», Iger 

bodo točno in kar najbolje postreženi.
6—6 Z najodličnejšim spoštovanjem

Alojzij Rasberger, restavrater.

18—7

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter mengiško dvojno- 

marčno pivo.

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. — Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.

Velik vrl s teraso in krasnim razgledom na 
kamniške planine in na Šmarno 
goro. » — —' '“■■■■
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fllino novo °Prerrlliene sobe: postelja 1£u lUJuU krono, soba z dvema posteljema 2

Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka-
tere se cena primerno zniža.

Na razpolago so vsi domači listi.

Cene naVadne, postrežba točna!
Z odličnim spoštovanjem

Anton Maver, lastnik. i___ J
Domača tvrdka ® ® v.ta«.rtj.no leta mb«.

Pivovarna G. Auerjevih dedičev svoje izvrstno
------- ---------- ------- -------  J —----------------- marčno pivo.

V Ljubljani, Wolfove ulice št 12. 12-7
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Glasilo jugoslov. soc. demokracije Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2-72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 42 V Ljubljani, dne 19. oktobra 1906. Leto IX

NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Večerni mrak.
Še enkrat se je zazdelo slovenski libe-

ralni stranki, da ji je usoda pomolila roko, 
ki jo reši iz mlake končnega pogina; ali samo 
zdelo se ji je. Bila je vera, prihajajoča iz 
želje, ne pa iz prepričanja, ne iz zavedanja, 
da bi bilo mogoče, kar narekuje hrepenenje.

Občutek slabosti se je že močno razvil 
v liberalnem organizmu in na vseh koncih in 
krajih se je dvigala tužna resignacija. Kadar 
jih je najbolj prijelo, so celo priznavali, da 
je splaval vsaki up po vodi. Volilna reforma 
pa jim je prizadela najhujše udarce, da so 
tavali okrog v temni omotici, ne vedoči, kam 
bi se obrnili in česa bi se oprijeli. Tedaj je 
prišla naenkrat afera s koroškimi mandati. 
Dr. Brejc, ki goji tih antagonizem proti Šu-
šteršiču, je mislil, da je prišel čas, ko bi se 
lahko uresničile njegove častihlepne želje, po-
stavil se je k velikemu bobnu in začela se je 
razlegati znana pesem o smrtni obsodbi ko-
roških Slovencev. In tedaj se je zazdelo libe-
ralcem, da so našli zdravilo za svoj senilni, 
vsled dolgoletne lenobe za življenje nesposobni 
in s političnimi absurdnostmi zastrupljeni orga-
nizem. Tuintam so zadoneli akordi o Koro-
tanu, neskladno, neubrano, a glasno; liberalci, 
ki niso poznali nikoli ljudstva, so pa mislili, 
da prešinja tista ogorčenost, v katero so se 
sami po sili vživeli, ves slovenski narod od 
Drave do Jadranskega morja. Vedeli niso 
ljudje, ki jim je duša naroda večja tajnost 
nego apokalipsa, da je seveda povsod neko-
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Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.
Sin mu je vse premalo praktičen. „Le 

cerkev in vedno cerkev in potrpežljivo ča- 
Mel" S tem pa ne pride v duhovništvu 
naprej. Ako je sin sam tak slobotnež, ki si 
ne zna napraviti prostora, mora pa oče malo 
pomagati. Tak urednik, to ni njegov okus; 
to ne nese nič. Dobra župnija bi bila že 
nekaj druzega. Strela božja, če bi postal 
njegov Gustel župnik v Gospojni, to bilo 
veselje za očeta in čast! Tedaj bi bil lahko 
kmalu zopet župan in šolski načelnik, pa bi 
lahko pokazal prokletim ošabnim liberalnim 
učiteljem, kdo in kaj da je. Ali dokler je 

liko ljudi kratkih misli, ki se jih lahko hipno 
navduši z vsako, tudi mnogo slabejšo frazo, 
nego je tista o Korošcih, ali da se razbline 
tak entuziazem ravno tako kakor dim, kadar 
zaveje veter.

Na koroško afero so zidali liberalci svojo 
novo eksistenco; ali ta fundament je iz peska 
in zato je nezmiselna nova zgradba liberalne 
stranke, tudi če ne bi bila stavba sama po 
sebi pretežka naloga za take arhitekte, kakor 
jih ima liberalna koterija.

Ako bi bilo ostalo liberalcem šele toliko 
zdravja, da bi se znali ogledati po deželi in 
brez predsodkov presoditi dejanski položaj, 
se ne bi mogli spuščati v delo reorganizacije 
svoje stranke. Ce jih ne bi moglo zadržati 
nič druzega od tako brezuspešnih poskusov, 
bi morali vpoštevati vsaj dejstvo, da bi s tem 
samo ovirali zdravi razvoj naroda in pospe-
ševali klerikalizem. To bi jim moralo diktirati 
edini sklep, ki ima smisla na nameravanem 
zaupniškem shodu in ki se glasi: Oficielni 
razpust liberalne stranke.

Voditelj slovenskega liberalizma se je 
skliceval na prirojeni nagon za obstanek, ki 
je vodil liberalce v njih nesrečni opoziciji proti 
volilni reformi. Š tem nazorom bi se dalo 
seveda opravičiti še marsikaj druzega ; iz njega 
izvirajo gotovo tudi najnovejši poizkusi, rešiti 
stranko. Ali eksistenčni nagon, kakorkoli je 
močan v vsakem zdravem organizmu, vendar 
ne zadostuje, da bi ohranil, kar nima več 
eksistenčne moči in eksistenčnih pogojev. 
Marsikak bolnik, ležeč na smrtni postelji, hre-
peni še po življenju, pa se mora vendar po-
sloviti, ker zapušča vitalna moč njegovo telo. 
A so tudi ljudje, ki se preselijo brez žalovanja 
in brez groze na drugi svet, ker jim je um 
dovolj jasen, da so izpoznali večni zakon pri-

Hercog župnik, ne spravi niti svoje čitalnice 
na noge. Pravila so pač že potrjena, ali 
udov ima komaj sedem in mnogo več jih 
tudi ne zbere.

Župnik mora torej odtod, najsi je tudi 
Gustel še premlad za naslednika. Seveda je 
bogati mlinar, strogo klerikalen mož, oče 
duhovnika, že dostikrat prav pošteno očrnil 
župnika pri škofu, pri jezuitih in pri kano-
niku Šusterju; ali iz župnije ga le še ni 
mogel spraviti. Ali sedaj pojde, sedaj mora 
iti. Očetovsko oko je videlo bistro. Anka je 
vendar njegov otrok in zato jo je rad po-
gledoval in tako je zadnji čas opazil čudno 
izpremembo na njej. Dekle je zaljubljeno, 
to ji pozna na očeh; in debelejša je tudi že, 
nego je bila. Gotovo je v drugem stanju. 
Ali v koga bi bila zaljubljena. Na ples ne 
gre nikamor, znanstva nima z nikomur. Tristo 
hudičev, nihče drugi ne more biti pravi, 

hajanja in odhajanja in izpremembe ter vedo, 
da so dovršili svojo nalogo. Še nekoliko dru-
gačen je položaj liberalne stranke; njen slučaj 
opravičuje samomor in ji ga naravnost dik-
tira, ker je postala nesposobna za svojo ulogo, 
preprečuje pa tiste, ki bi jo lahko bolje iz-
vrševali.

In vodja je dejal tudi, da mu je bila, 
odkar lahko zrelo misli, borba proti klerika-
lizmu takorekoč severna zvezda.

Borba proti klerikalizmu je bila tudi na-
ravna naloga liberalne stranke. Da, — borba 
proti klerikalizmu bi mogla biti še edino geslo, 
ki bi zbralo ostanke nekdaj ponosnega libe-
ralizma. Ali ta parola ne zadostuje za usta-
novitev ali obstanek stranke, ker ne more 
izbrisati drugih, vsaj enako močnih, v marsi-
čem še mnogo močnejših naspi otnih interesov, 
nego je antiklerikalizem. Boj proti klerikalizmu 
lahko združuje na enem polju razne skupine, 
ki so sicer med seboj neodvisne in jim no-
beni oKovi ne branijo, zastopati svoje specialne 
interese, ne more pa vkleniti vseh takih orga-
nizmov v eno škatljo, v kateri morajo zatajiti 
svoj lastni značaj. Stranka, ki je samo proti-
klerikalna, je ravno tak nonsens, kakor tiste 
komične stranke iz polpreteklega časa, ki so 
bile «samoslovenske».

Ali pa je za boj proti klerikalni reakciji 
sploh treba stare liberalne stranke ? Ne oziraje 
se na to, da sploh ni ukrotila klerikalnega 
zmaja, temveč se je v njeni eri šele prav 
razvila njegova moč, je novo, mlado gibanje 
proti klerikalizmu dovolj evidentno in čimprej 
izgine stara liberalna stranka, tembolj bode 
to gibanje lahko uprlo proti klerikalizmu svoje 
moči, ki jih mora sedaj deliti, da more na-
stopiti proti liberalizmu. Teh mlajših sil ne 
pridobi liberalna stranka nikoli več; kajti 

nego župnik sam. Na kaj druzega ni misliti 
in čisto naravno je. Ako imajo miši slanino, 
jo pač jedo. In taka miš mora biti tudi 
župnik.

Pa le počakaj, sedaj si mi zašel v past. 
Mar naj dovolim, da mi skruni far lastno 
dete? Da bi bil tako slab oče? Seveda, ne-
pokvarjeni Gustel ni opazil v svoji nedolž-
nosti ničesar o Ankinem stanju. To bi bile 
seveda levite za očeta. Saj mu še dovolil ni, 
da bi se drugič oženil.

Take misli so brodle mlinarju cele ure 
po glavi, dočim se njegov nedolžni sin pri 
Anki ni čutil tako samotnega, kakor oče v 
prazni spalnici. Gori pa je ležal župnik, ki 
se mu ni hotel približati spanec, pa se je 
nemirno valjal po postelji. Slišal je, kako 
so se odprla vrata kaplanove sobice, slišal 
je tihe korake gospoda redakterja, pogostoma 
ga je slišal tudi zjutraj, ko se je vračal.



živeti hočejo svoje življenje in — tudi to je 
naravno — ne marajo dati svoje krvi, da se 
jo vlije liberalizmu v žile. Liberalna stranka 
bi se lahko za silo še nališpala, oživeti pa ne 
more več. Stala,bi samo na poti, kakor dela 
tudi lipov bog napotje, četudi ne more grmeti 
in treskati.

Umreti je treba. «V lepoti umreti,» je 
zanosno klicala Hedda Gablerjeva. Ali je libe-
ralni stranki vsaj taka smrt še mogoča?

Ako sklene zaupniški zbor 25. novembra 
v obžalovanja vredni kratkovidnosti nadalje-
vanje liberalne eksistence, nov program s sta-
rimi delavci, morda še kakšno prekrstitev brez 
popolne izpremembe organizma, tedaj ne more 
prinesti usoda nič druzega, nego trpljenje bol-
niške, astmatične starosti in končno smrti z 
vsemi nelepimi, odbijajočimi znamenji troh-
nenja. Na bojnem polju pasti ne more ta 
stranka več, kajti nihče več ne gre proti njej 
z mečem in tudi ona ne more vihteti kopja. 
Edina lepa smrt je torej prostovoljna abdika-
cija in če jo liberalna stranka izvoli, pade vsaj 
na njen konec blažja luč; in zaradi takega 
konca se ji utegne še oprostiti stare grehe, ka-
terih seji ne bi moglo prizanašati, dokler caplja 
živim, za življenje sposobnim pred nogami.

Dopisi.
Jesenice na Gorenjskem. (Železniška 

nezgoda in pogrebna profanacija.) Zgradba 
nove železnice od Jesenic do Trsta, v katerih 
vidi kapitalistični svet samo sredstvo za po- 
vzdigo dobička, je zahtevala že pred otvorit-
vijo veliko število žrtev, mnogo več, nego je 
izvedela javnost. V naši družbi je že tako, 
da ga ni večjega kulturnega dela, pri katerem 
ne bi tekla delavska kri in če se tudi profi- 
tarski svet rad izgovarja, da ni nikjer mogoče 
preprečiti vseh nesreč, je vendar resnično, da 
bi se vsaj velik del nezgod lahko preprečilo, 
ako ne bi bil v dobi kapitalizma dobiček 
vedno važnejši, nego zdravi udje in življenje 
delavcev. Ravno stavba bohinjske železnice 
je obogatila zgodovino neopravičenih delav-
skih žrtev za ogromno število. A tudi po 
izvenredno slavnostni otvoritvi nove železnice 
preži nevarnost in zahteva svoje žrtve. Dočim 
je v času stavbe lakomnost privatnega kapi-
tala stavljala delavsko življenje na kocko, 
prihaja sedaj znani zistem državnih železnic 
s svojo napačno varčnostjo in z nadmerno 
preobložitvijo osobja do veljave. Tako se je 
zgodilo dne 24. septembra tukaj grozna ne-
sreča. Čistilec izmen, I. P r o s e n , se je 
hotel izogniti na postajo prihajajočemu vlaku, 
pa je zato prekoračil tir št. 2. Naenkrat pa 
je pridrdral ravno po tem tiru vlak št. 16 iz

Spovedni pečat pa ga je zaklepal v sobo, 
prepovedoval mu je, stopiti na hodnik in 
preprečiti pot grešniku, ki se je izpovedal 
pri njem. Le ene dolžnosti mu ni mogel 
naložiti spovedni pečat, prisiliti ga ni mogel, 
da bi spal, dočim mu je razjedala dušo naj- 
ljutejša bol.

Mlinar je bil od nekdaj energičen mož. 
Ako je kaj hotel, ni dal miru, dokler ni 
dosegel. Ura v njegovi spalnici je bila ravno 
dvanajst in še ni popolnoma utihnil odmev 
zadnjega udarca, ko je še pisal. To škofu 
namenjeno pismo je bilo trdo delo. Pačiti 
je moral svojo pisavo, da je bilo videti, 
kakor 'bi bila pisala kakšna prepobožna ter- 
cijalka, kajti njega ne sme smatrati škof za 
denuncijanta. Kajti sicer bi visoki gospod 
lahko sumil, da je njegov sin vpleten v 
stvar. Mladi gospod pa ne sme slutiti, da 
postavlja njegov oče morda temelj njegovi 
sreči.

Samo s pisemskimi napakami, ki jih je 
hotel namenoma vmešati, se mu ni bilo 
treba truditi. Teh je v njegovih pismih tudi 
sicer dosti. Tako je ta noč splodila pismo,

Trsta, ki je pograbil nesrečnega železničarja] 
in ko so ga mrtvega potegnili izmed koles, 
je bil popolnoma razmesarjen in zmečkan. 
Ne vemo, komu bode prišita krivica te ne-
sreče; vemo pa, da se po določbah veljavne 
inštrukcije ne sme rabiti neizurjenih delavcev 
brez nadzorstva v prometni službi in da se 
ne sme pustiti sočasno dveh vlakov v postajo. 
To je že drugi slučaj, ali pri državni želez-
nici se menda ne bodo nikoli naučili ničesar.

Ostanke ponesrečenega delavca so zbrali 
z lopato ter so jih položili v krsto. Ko je 
komisija opravila svoj posel, so prenesli raz-
mesarjeno truplo v mrtvašnico. Dne 27. sep-
tembra ob pol 5. uri popoldan je bil pa po-
greb. Člani tukajšnje železničarske organiza-
cije so darovali svojemu sodrugu venec, ki 
je imel po stari navadi rdeče trakove. Nihče 
ni mislil, da bi bile pri pogrebu kakšne za-
preke. Ali v Jesenicah je župnik Zabuko-
vec, slovenski javnosti že dobro znan, mož, 
na katerega upliva rdeča barva po priliki tako 
kakor na bika. Nekdaj je bila v krogih zalot- 
skih duhovnikov sploh tradicionalna navada, 
da so demonstrirali proti rdečim trakovom. 
Ali večinoma so sčasom vendar izpoznali, da 
je to neumnost, pa so odnehali. Toda gospod 
Z a b u k o v e c je ves srečen, ako more javno 
pokazati svojo zakrknjenost in rdeči trakovi 
so mu dali za to lepo priložnost. Razkačen 
je poklical Prosenovo vdovo ter ji je naložil, 
naj poskrbi, da se ne bode nosili rdečih tra-
kov pri pogrebu, ker drugače ne spremi krste. 
Gospod župnik je pač popolnoma pozabil, da 
je bil ponesrečeni delavec katoliški kristjan in 
da je njogova dolžnost, opraviti mrtvaško 
službo brez ozira na politično mišljenje mrt-
veca in tistih, ki ga spremljajo do groba. 
Nekoliko sodrugov se je napotilo k bojevitemu 
duhovniku, da bi mirno posredovali. Ali vse 
prigovarjanje je bilo zaman. «Ne, pa ne,» je 
dejal razkačeni župnik; «če ne odstranite 
rdečih trakov, ne grem pod nobenim pogo-
jem s sprevodom, kajti — tako je modroval 
čudno poučeni dušni pastir — rdeča barva 
pomeni revolucijo proti cerkvi!» To je govo-
ril v času, ko se je od njega zahtevalo cer-
kveno opravilo! Končno je dejal, da vpraša 
ljubljanskega škofa.

Ali je storil to ali ne, nam ni znano; 
ravno tako ne vemo, kaj mu je škof even-
tualno odgovoril. Seveda bi bilo to zelo za-
nimivo. Vsekakor je bil pogreb zelo čuden 
in je razburil Jeseničane do skrajnosti, kajti 
takega vedenja niso pričakovali niti od go-
spoda Zabukovca. Udeležilo se je sprevoda 
mnogo železničarjev ne le iz Jesenic, temveč 
tudi iz Gorice in iz Trsta in seveda si niso 
dali vzeli pravice do rdečih trakov. Gospod

ki je naslikalo gospojinskega župnika kot 
nesramnega pohotneža, ki je zapeljal svojo 
deklo Anko, o čemur na srečo še nič ni 
znano v župniji, tako da je pravi čas, od-
straniti pokvarjenega duhovnika iz fare, 
preden pride stvar na škodo svete cerkve 
na veliki boben.

Podpis se glasi: „Zvesto dete svete 
cerkve“.

Ako bi bil imel cerkovnik priložnost, 
da bi bil čital to pismo, bi se bil gotovo 
smatral za hrabrega junaka, ker je bil tako 
pogumen, da je podpisal pismo, ki ga je 
poslal škofu.

Dva dni je' nosil mlinar svoje pismo v 
žepu, preden so mu dovolili opravki, da je 
skočil v Raming, kjer ga je oddal na pošto.

Ko je dobil prečastiti duhovni pastir 
tekom enega tedna oba pisma, je bil uspeh 
obeh za čudo popolnoma različen.

Prvo mežnarjevo pismo je skoraj raz-
veselilo škofa: Gospojinskega župnika itak 
ni maral zaradi njegovega liberalnega miš-
ljenja. Sedaj ima dokaz črno na belem, da 
je lahko duhovnik, ki koketira s sovražniki

Zabukovec je blagoslovil krsto, pa se Je od-
stranil hitro, kakor bi ga zlodji podili. Po-
čakal je na pogreb pred cerkvijo, menda da 
zabrani nosilcem rdečih trakov vstop, potem 
se je zopet tako hitro oddaljil. Na pokopa-
lišču je vnovič čakal, v naglici je blagoslovil 
krsto pa je zopet nagloma izginil. Spremlje-
valci, zlasti žene so bile tako razkačene, da 
so sodrugi le s težavo obvarovali prepotent-
nega duhovnika pred inzuiti.

Katoliško časopisje bode seveda pri prvi 
priložnosti zopet trdilo, da je socialna demo-
kracija sovražna cerkvi. Ali taki slučaji po-
jasnjujejo pač najbolje, zakaj peša vera in 
zakaj se odvrača vedno več ljudi od cerkve, 
v kateri ne najdejo več krščanske ljubezni in 
ne slišijo verskih naukov, temveč naraščajoči 
fanatizem in strastno sovraštvo. Cerkev sama 
podi ljudstvo od sebe.

Vrhnika. Našim klerikalcem je posebno 
sodrug Šušteršič ali po domače Berlinšek trn 
v peti. Vsak teden mora biti v «Slovencu». 
In vendar se stari možak dosedaj ni nič 
pregrešil, kajti od svojih mladih dni dosedaj 
se pošteno živi z delom svojih rok, in je 
tudi svoje otroke spravil do poštenega kruha. 
Naj kdo pogleda našo dekansko klerikalno 
bisago, in pa starega Berlinška, potem bo 
lahko takoj razsodil, kdo se več muči. Da 
je vrgel Berlinšek že marsikateri sold v kle-
rikalno bisago, je sigurno, gotovo je pa tudi, 
da mu ga klerikalna bisaga ni nobenega 
vrnila. Posebno se pa naši delodajalci boje, 
da se ne bi njihovi delavci organizirali, in 
da se jim ne bi oči odprle ter ne bi hoteli 
biti živina kakor so dosedaj, ki se da le iz-
koriščati za njihov žep. Noben delavec nima 
pravil bolniške blagajne, tako da se v slu-
čaju bolezni z njim dela, kakor se hoče. Po-
sebno manjka reda in discipline v tovarnah, 
tako da se vidi čestokrat pijane ljudi med 
delom pri posebno nevarnih strojih. In ker 
tovarnar delavca slabo plača, se mu boji 
reči kako besedo, da bi mu delavec ne pustil 
dela, ker h takim suženjskim plačam se de-
lavci ne drenjajo. Posebno velja to za par-
ketno tovarno v Vrdu. Ali je že videl gosp, 
obrtni inšpektor «tovarniški red» v tej to-
varni? Mojster nima nobenega ugleda pri 
delavcih, ker ga gospodar ne podpira, in se 
sam zato ne briga. V vsakem kotu najdeš 
steklenico s špiritom ali z žganjem. Namesto 
da bi bil dotični, ki nosi žganje v tovarno, 
kaznovan, jim gospodar še sam daje potuho. 
Pred kratkim je dobil mojster delavca, ki je 
nesel ravno liter špirita v tovarno in mu ga 
je razlil po tleh. Kaj je nato storil gospodar, 
kateremu se je delavec pritožil? Špirit mu 
je plačal. V opekarni ravno tega gospodarja

cerkve, ki ne hodi črez drn in strn s kleri-
kalno stranko, ki se briga za take posvetne 
reči, kakršne so železnice, ki podpira od 
papeža prokleto novodobno šolo in frama- 
sonske šolske družbe, ki ustavlja poljedelske 
zadruge, a ga ni videti na katoliških shodih, 
ki je provzročil toliko tožb prejšnjega kato-
liškega župana in njegovega zaslužnega sina, 
da je popisana v črni knjigi že cela stran 
z njegovimi grehi — da je tak liberalni 
duhovnik lahko tudi moralno izpriden. To 
je dejal vsevedoči škof že dostikrat; a sedaj 
ima jasen dokaz za svoje prepričanje v rokah. 
Dobival je pač take dokaze vsaki teden in 
če bi hotel odstaviti vsakega župnika, o ka-
terem je dobival tožbe zaradi kuharice, tedaj 
bi bilo kmalu pol škofije brez župnikov.

Ali navada je bila, da je vsak taki grešnik 
skesano priznal pregreho ter da je izpodil 
staro kuharico, pa vzel drugo. In bili so sami 
za cerkev in za katoliško stranko zaslužni 
možje.

Topot pa hoče dati vzgled; naj se ve, 
da zna škof tudi kaznovati nedostojnega 
pastirja.



priloga „Rdečemu praporu“ št. 42.
je moral pred nekaj časa mojster bežati, ker 
jim je branil med delom piti žganje, in go-
spodar je — molčal.

Ali se to ne pravi delavce med delom 
navajati na pijančevanja? Da si delavci pri 
svoji slabi plači ne morejo piva ali vina pri-
voščiti, je naravno, in mu nobeden ne za-
meri, ako si že privošči včasih kaj žganja; 
da se pa pijančevanje do skrajne meje žene, 
je pa preveč, in kaže gospodarja dotične to-
varne v slabi luči. O žalostnih razmerah tu-
kajšnjega delavstva bomo še poročali, za zdaj 
samo toliko. Delavci, varujte se žganja, ker ta 
dela iz vas živino!

Iz Cerknega na Goriškem. 30. m m. so 
sklicali tukajšnji takozvani naprednjaki javni 
shod, katerega se je udeležilo tudi okrog 50 
rudarjev iz Idrije. Vseh udeležencev na shodu 
je bilo okrog 90 — torej mala udeležba, 
ker so o shodu sklicatelji molčali doma, le 
v Idriji so naznanili. O shodu bi sploh ne 
poročali, ako bi «Slovenski Narod», «Soča» 
in «Primorec» tako ne lagali v svojih poro-
čilih o tem shodu. Sodrug A. Kristan iz Id-
rije je goriškim «naprednjakom» : A. Gabrščku, 
dr. Levpuščku in dr. Pucu, ki so prišli iz Go-
rice na shod, povedal istino ter jih pošteno 
pokrtačil. Jeli so ga z medklici motiti. Zlasti 
jih je bolelo, ko jih je poučeval: kako so 
hinavski, ko zahtevajo na shodu splošno in 
enako volilno pravico za deželni zbor 
goriški in — trgovsko zbornico (!) goriško; 
volilno reformo v državnem zboru pa zame-
tujejo ter se proti nji bore v svojih glasilih 
ter po svojih poslancih. Ko je sodrug A. 
Kristan omenjal, da je narodno-napredni po-
slanec goriški, g. Oskar Gabršček tako navdu- 
š°no deloval za splošno in enako volilno 
pravico, da so ga celo iz odseka za volilno 
reformo izključili, ker ni nikoli k sejam 
zahajal — bili so goriški voditelji Gabršček 
in drugi kar penasti od jeze. Ko jim je go-
vornik govoričenje glede koroških in sploh 
izvenkranjskih Slovencev, ki «so prikrajšani 
po volilni reformi», označil kot navadno hi-
navstvo — hu, ni bilo medklicev ne konca 
ne kraja. Ko je sodrug A. Kristan še pokazal 
na njih «protiklerikalno delo» (Gabršček je 
shodu priporočal v svojem «protiklerikalnem 
govoru», «far naj bo v cerkvi in šoli, tam 
naj dela, kar hoče — samo politiko naj v 
cerkvi in sploh drugod pri miru pusti!») 
stopil je iz odra, rekoč: povedal sem vam, 
kar vam je šlo — zdaj pa gremo, kar nas 
je soc. demokratov. In šli so Idrijčani, z 
njimi Otaležčani, tako da nas je ostalo še 
kakšnih 20. Gabršček se je še malo jezil nad 
Kristanom in shod se je zaključil, ker se ni 

Toda ne. Tudi župnik je pastir, dober 
pastir in če pade nedostojni župnik predenj 
na kolena pa prosi odpuščenja, ako izpodi 
izprideno dekle, ako obljubi, da se izpreobne 
in da bode pridno deloval za katoliško stranko, 
tedaj se hoče pokazati tudi temu izgublje-
nemu sinu dobrega pastirja. Res bi se sedaj 
lahko maščeval za mnogo skrbi, ki mu jih 
je prizadel ta župnik s svojim liberalnim 
mišljenjem; vendar hoče biti milostiv gospod. 
In že v naprej se je veselil tiste ure, ko bode 
ležal ponosni župnik pred njegovimi nogami; 
v duhu je že študiral lepi govor, s katerim 
izpreobrne izgubljenega sina.

Toda lepo namišljeni prizor je pokvarila 
nekoliko dni pozneje došlo in celo nepod-
pisano pismo.

Anonimne tožbe so bile škofu najljubše. 
Nikakor ni mogel dosti često naglašati, da 
stori vsakdo dobro delo, ako naznani dru- 
zega, da ga doseže kazen, ki ga izboljša. 
Kdor pa stori to, ne da bi povedal svoje 
ime, se pokazuje tako nesebičnega, da se 
odreče celo škofove zahvale; storil je torej 
dobro delo edino le zaradi svetega smotra, 
ne da bi pričakoval škofovo priznanje.

imelo komu govoriti. Dr. Puc se je zastonj 
učil govora, ki bi ga imel spustiti na nas, 
kaJtl — govoril ni, ker stenam pač ni hotel. 
Taka je resnica; ako bi mi hoteli biti surovi 
ter vpiti tako kot so «naprednjaki», potem 
bi bilo drugače. Nam se .ni šlo za drugo kot 
to, da smo povedali naše mnenje tem 
psevdonaprednjakom! — V naši občini 
se socialna demokracija prav zelo širi, pod- 
občina Otalež je poslala v obč. odbor cer- 
kenški tri soc. demokrate. Plužnja, Bukovo, 
Masore — v teh podobčinah pa priredimo 
javen shod, na katerem bomo še bolj jasno 
označili vse sovražnike delavskega ljudstva.

M. D—a, Bukovo.
Zidani most, (železničarske stvari.) Na 

tukajšnji postaji se je nabralo toliko mate-
riala za opravičene pritožbe železničarskih 
uslužbencev in delavcev, da jih “je vendar 
treba vsaj mimogrede nekoliko omeniti. Pri 
nas se je lahko naučiti, kako lahko se ljudje 
včasi izpreminjajo, kar najbolje dokazuje, da 
se ne sme zanašati delavstvo na nobene po-
sameznike, temveč le na svojo organizacijo. 
Zlasti se odlikuje šef kurilnice Lauter, nek-
danji «socialistični agitator», ki izkorišča de-
lavce s premogom in kurilniške delavce do 
skrajnosti. Pri tem človekoljubnem delu ga 
zvesto podpira glasovih kurjaški mojster Pri-, 
možič; oba grozita starim delavcem s pre-
mogom, da bodo hipoma odpuščeni, ako bi 
se le en strojevodja pritožil zaradi nezadostne 
priprave premoga. Tudi postajni načelnik 
Studeny, ki so ga uslužbenci nekdaj ne-
navadno čislali, se je pod raznimi uplivi tako 
izpremenil, da bi se vse osobje, izvzemši ne-
koliko denunciantov prav od srca oddahnili, 
ako bi šel v zasluženi pokoj.

Pragersko. (Zakaj naj se brigajo potni 
inšpektorji.) Višji nadzornik Schortler iz 
Graca vtika svoj cenjeni nos rad v stvari, ki 
mu nič niso mar, zato pa morda nima časa, 
da bi skrbel za reči, ki spadajo v delokrog 
njegovih' dolžnosti. Shodov ne mara gospod 
Schortler in zato izprašuje, kdo je sklical 
kak shod, kdo je govoril, kdo je sedel poleg 
poročevalca in podobne reči, ki zelo diše po 
terorizmu. Gospodu iz Graca svetujemo, naj 
se rajši informira o sledečih rečeh, ki bi mu 
dale dosti opravka, ako hoče izvrševati svojo 
pravo Službo. Skladiščni delavci, ki imajo 
opravka z manipulacijo pri brzih. osebnih in 
tovornih vlakih, delajo po 26 do 28 ur službo, 
kakor da bi bili stroji, ne pa ljudje iz mesa 
in krvi. Potem so prosti 20 do 22 ur. Od 
doma pa iriiajo po 1 */a do 2 uri hoda. In za 
tako morečo službo dobe po K 2*20 do K 2'40 
na dan. Izpreminjevalni čuvaji so prosili, da

Toda komaj je škof dočital mlinarjevo 
anonimno pismo, in že je planil škofov tajnik, 
oblečen z dolgim duhovniškim talarjem, po 
veliko srebrno skledo, ki je bila do polovice 
napolnjena z žaganjem in je stala za pisalno 
mizo, pa jo je klečeč dvignil pred škofom. 
Male nadpastirjeve oči, ki jih je bilo sicer 
komaj videti izpod debele ohlapne naslage 
masti, so se šiloma povečale in mučno je 
bilo, videti belo zenico. Obraz je pobledel, 
kakor da bi bil mrličev, obenem pa se je izlil 
iz stokajočih ust curek zelenkaste tekočine 
in nerazločen kos. Prvi curek se je razlil po 
lepi preprogi, prihodnji, katerih je bilo mnogo, 
je pa ujel prečastiti gospod tajnik, ki je gledal 
z globokim spoštovanjem svojega trpečega 
škofa, prav okretno s srebrno skledo.

Kadarkoli je dobil škof neprijetno po-
ročilo, n. pr. o izgubljeni volilni bitki, o po-
kvarjeni nadi na bogato dedščino ali, kakor 
danes, o prestopku kakšnega duhovnika, se 
mu je vzdigovalo po cele ure.

V njegovi okolici so smatrali to za zna-
menje posebne svetosti, češ, škofu se tako 
gabi greh in preganjanje svete cerkve, da se 
upre vsa narava v njem. Začetkoma so sprav- 

se jih menja na službenih mestih in da se 
določi enega delavca za čiščenje izmenjav, 
katero morajo doslej oskrbovati sami, vsled 
česar so se primerile pred kratkim že tri ne-
sreče in je bil en čuvaj z dvema premika- 
čema obsojen. Pogleda naj tudi, kako je pri 
glavnem prehodu črez progo. Tam stoji en 
mož, ki je od 8. ure zjutraj do 8. zvečer v 
službi in v celem mesecu en dan prost. Za-
nima naj se zato, koliko časa mora mož no-
siti eno službeno obleko in kakšno beraško 
plačo ima. Potem naj tudi vpraša, kakšna 
varnost vlada ponoči, ko mora čuvaj pri 
menjavi sam opraviti premikanje in brez ob-
zira na zimo, sneg, dež in veter paziti na 
prehod, ker prihaja tudi ponoči mnogo vozov 
in bi bilo treba tam posebnega človeka. Tudi 
gospod postajenačelnik naj bi se brigal ne-
koliko bolj za te razmere, ne pa da skrbi 
najbolj za to, kako bi prav potlačil osobje, 
ako je kdo povabljen na sodnijo. Nauči naj 
se presojati, koliko more storiti človek; saj 
mora poučiti uslužbence po instrukciji celo, 
če narede kakšno napako, ne pa da jih zmerja 
z «ravbarji, tatovi i. t. d.» in jim žuga s pre-
tepanjem. Tega naj se prav hitro odvadi, 
sicer bode obžaloval surovost. Ako bi se bolje 
zanimal za razmere na postaji, bi moral iz- 
poznati, da je število uslužbencev in delavcev 
absolutno nezadostno; ozira naj se po rampi 
in pri premikačih. Skrbi naj za to, da se do-
loči za razne službe take ljudi, ki so spo-
sobni zanje, da se ne bodo morali vozni 
mojstri in vodje premikarskih oddelkov po 
nepotrebnem tako mučiti. Premikače je treba 
poučiti, da ne sedajo pri premikanju na hod- 
niške deske, da ne skačejo na vozove v teku, 
da postavljači plošč ne skačejo pri premi-
kanju po strehah vozov, da se ne spušča vozov 
s popotniki v prosti tek. In če se bode za-
nimal za take reči, se bode prepričal, da je 
še marsikaj, kar zahtevajo predpostavljeni, 
nasprotno predpisom.

Shodi.
Litija. Ljubljanska železničarska podruž-

nica (južne železnice) je priredila dne 4. t. m. 
v Litiji društven shod z dnevnim redom «Po-
ložaj železničarjev in nameravani provizijski 
sklad za južno železnico.» Shod je bil dobro 
obiskan; podružnico je zastopal sodrug Do- 
stal, poročal je sodrug Kopač iz Trsta, 
čegar poljudna, skoraj dve uri trajajoča raz-
laganja so bila sprejeta s splošnim odobra-
vanjem. Litijski sodrugi so potem predlagali, 
naj se ustanovi tukaj posebno vplačevalnico 
in je bil predlog soglasno sprejet.

ljali take izbruhe svetosti skrbno kot bodoče 
relikvije; ko pa niso kmalu več razširjali 
dišav svetosti, so nehali s tem nabiranjem. 
Točno pa so zapisali vsak tak izbruh in njega 
vzrok, da bodo imeli jasne dokaze, kako se 
je blaženim studil greh in kako so ga so-
vražili, kadar bode po škofovi smrti uveden 
kanonizacijski proces.

Bled kakor smrt in opotekaje se je odšel 
škof v svojo domačo kapelico. Tam se je 
vrgel na tla in plakal je nad groznimi grehi 
gospojinskega župnika, da bi se bil kar 
smilil človeku. In potem je tožil Bogu, da 
mu je naložil tako težko breme.

„Oh, zakaj si me naredil škofa! Zakaj 
si mi izročil tako odgovorno dostojanstvo? 
O zakaj nisi rajši odločil, da bi bil ostal 
kaplan?

Ob tej obtoževalni molitvi je popolnoma 
pozabil, kako je delal z vsemi štirimi, da se 
je povzdignil; pozabil je, da se je že v prvih 
dvajsetih letih vedno roval naprej in če bi 
moral biti kaplan, ne pa škof, da bi ga uni-
čila goreča slavolilepnost in postal bi bil ne 
le nesrečen duhovnik, temveč tudi sovražnik 
cerkve.



Zidani Most. Dne 5, t. m. je bil v Mozer- 
jevi gostilni javen železničarski shod, kateremu 
je predsedoval sodrug Lasnik, dočim je bil 
izvoljen za zapisnikarja sodrug Pohar. Ude-
ležba je bila zelo velika. Poročal, je sodrug 
Kopač iz Trsta o položaju železničarjev in 
o nameravanem provizijskem skladu ter je 
žel splošno priznanje. Po končanih razpravah 
je bil izvoljen odbor za podružnico, ki se jo 
ima ustanoviti na mesto dosedanje vplače- 
valnice.

Ptuj. Dne 6. in 7. oktobra sta bila tukaj 
dva ljudska shoda, na katerih je predsedoval 
sodrug Rozman, poročal pa je sodrug Ko-
pač iz Trsta, in sicer zvečer nemško, dopoldan 
pa slovensko. Oba shoda sta bila dobro obi-
skana, zlasti na slovenskem je bila udeležba 
boljša kakor zadnjič.

Pragersko. Dne 7. t. m. ob 8. uri zvečer 
je bil tukaj javen ljudski shod z dnevnim 
redom «Klerikalizem in ljudstvo». Predsednik 
je bil po soglasni volitvi sodrug Pečen in. 
Poročal je sodrug Kopač iz Trsta, potem 
je govoril še sodrug Novak iz Slov. Bistrice. 
Oba govora sta naredila najboljši vtisk na 
mnogobrojno zbrano ljudstvo.

Postojna. V nedeljo, 14. t. m. je bil tukaj 
ljudski shod z volilno reformo na dnevnem 
redu. Udeležilo se ga je nekaj nad sto delavcev, 
večinoma železničarjev ter kmetov. Prostor 
pri Burgerju je bil zelo poln in lahko bi se 
tedaj reklo, da je bil shod dobro obiskan. 
Toda ako pomislimo, da je Postojna večji trg 
in da se ga je vedno vštevalo med posebno 
zavedne, moramo reči, da se nam zdi to iz-
pričevalo precej napačno. Vidi se, da so tudi 
tukaj igrali liberalci na prvo violino in povsod, 
kjer se je godilo to, je ostala na koncu poli-
tična apatija in blaziranost, najžalostnejši pojav 
v javnem življenju. Liberalna inteligenca se 
rada posmehuje politično nastopajočemu de-
lavstvu, ali resnica je vendar, da je med de-
lavstvom in to gospodo ogromna razlika, a 
ne v prid gospodi. — Obžalovati je le, da 
je v Postojni tudi še lepo število delavcev, 
ki se jim še niso odprle oči, pa se brezpo-
gojno udinjajo gospodarjem, ki znajo prav 
temeljito izrabljati ta položaj v svojo eko-
nomsko korist. Večinoma so to delavci lesne 
stroke in če se vzame v obzir, da ima ravno 
ta branža na Kranjskem jako lepo organizacijo, 
je ta slučaj dvojno obžalovanja vreden. — 
Shodu je predsedoval sodrug Jernejčič, 
poročal pa je sodrug E. Kristan, ki je ob-
širno razložil aktuelno gibanje za splošno in 
enako volilno pravico in odnosne dogodke v 
parlamentu ter v odseku za volilno reformo.

Poj dneva je ostal moleč in stokajoč na 
kolenih v kapelici. Kar je bil izvedel iz pisem 
o župniku Hercogu — ne, v njegovih očeh 
že ni več župnik — to presega največjo 
ostudnost, ki jo je bil kdaj slišal o duhovniku.

Najprej zapelje ta človek nedolžno dekle, 
ki mu povije dete, potem pa živi v konku- 
binatu z zapeljanko. Vse to bi se končno 
še pretrpelo, saj se zgodi dostikrat. Ali potem 
vzame svojo hčer v župnišče in oskruni tam 
lastno dete!

Naposled se je umiril. Še bled, a s po-
vzdignjeno glavo je odšel iz kapelice. Škof 
je in dostojen naslednik svetega Pavla, ki 
je doživel v Korintu enak slučaj. Storil bode, 
kar je storil on. Da, brezbožni duhovnik, 
zvesta duhovščina in dobri kristjani naj vi-
dijo, da je škof po srcu Gospodovem. Če-
ravno ima le prozaično ime, nastopi vendar 
kakor sveti Pavel in postane svetnik kakor on.

Konec prvega dela.

Seveda je pri tej priložnosti razkril tudi ža-
lostno taktiko naših liberalcev ter je nedvomno 
dokazal, da je vsa gonja proti volilni reformi, 
naj je uprizorjena pod tem ali onim ščitom, 
samo posledica politične slabosti in pritajenega 
sovraštva do delavskega ljudstva. Shod je 
burno pritrjeval izvajanju govornika in vidi 
se, da se zbuja tudi tukaj demokratični duh 
ljudstva.

Št. Peter na Krasu. V «Narodnem hotelu» 
je bil v nedeljo popoldan ob 4. uri ljudski 
shod z dnevnim redom «Delavstvo in volilna 
reforma.» Udeležba je bila jako dobra; pro-
storni salon in sosedne sobe so bile polne 
ljudstva, med katerim smo opazili topot tudi 
mnogo ženstva. Govoril je sodr. E. Kristan 
iz Ljubljane, ki je s svojim temeljitim, vse 
strani sedanjih bojev za volilno reformo po-
jasnjujočem govoru kar najbolj navdušil ljud-
stvo. Brezobzirno je govornik prijel mahina-
cije proti volilni reformi in njegovi argumenti 
so prepričali poslušalce, da so vsi izgovori, ki 
jih rabijo nasprotniki, ničevni ter jim je edini 
namen, preprečiti še za eno državnozborsko 
periodo vsako reformo, kar se jim seveda ne 
bo posrečilo. Na shodu je bilo pač navzočih 
tudi nekoliko nasprotnikov, oglasil se pa ni 
nihče več za besedo.

Divača. Dne 13. t. m. je bil tukaj v go-
stilni «Baraka» železničarski shod, na katerem 
je poročal sodrug Josip Kopač iz Trsta o 
predmetu «Napredek in železničarji». Za pred-
sednika je bil izvoljen sodrug K on ob e lj. 
Shod je bil jako dobro obiskan; udeležilo se 
ga je takorekoč vse osobje, ki je bilo prosto 
službe. Govornik se je obširno pečal z idejnim 
in materijalnim razvojem v življenje človeštva 
posegajočih razmer ter je zelo zanimivo in 
popularno naslikal pot, po kateri je hodil 
človek, da je dospel do sedanje višave. Po-
seben oddelek je posvetil govornik sedanjim 
razmeram in ulogi, ki jo igrajo železničarji v 
njih ter je dokazal, da so železničarji poklicani 
odpirati pot zdravemu napredku, ne pa zadr-
ževati ga; potrebno je torej tudi, da se otre-
sejo vseh duševnih spon in rešijo starinskih 
predsodkov, pa da presodijo vse pojave z 
jasnim pogledom in si tako ustvarijo zdravo, 
močno podlago za uspešno delo v svojo in 
svojcev korist. Zares zanimivi govor sodruga 
Kopača je naredil velik vtisk in je sprožil 
željo, da bi tudi sodrugi v Divači dobili več-
krat tako priložnost. Ker je bilo navzočih tudi 
več nemških sodrugov, je sodrug Kanobelj 
v markantnih potezah raztolmačil Kopačev 
govor tudi v nemškem jeziku. Končno je bil 
podan predlog, da se preosnuje vplačevalnico 
v podružnico, kar je bilo soglasno sprejeto, 
ter je bil izvoljen takoj provizorični odbor.

Trst. V nedeljo, 30. septembra, se je 
vršil v delavskem domu javen shod organi-
zacije uslužbencev c. kr. glavnih skladišč, na 
katerem so sklepali o ultimatumu, ki se ga 
ima vročiti ravnateljstvu z ozirom na spo-
menico, ki so jo predložili pred šestimi me-
seci, v kateri so obširno razložili svoje raz-
mere in svoje zahteve.

Iz poročila predsednika je razvidno, da 
je od predložene spomenice ravnateljstvo 
sicer nekaj ukrenilo, toda le v malenkostnem 
obsegu, kar gotovo ne odgovarja razmeram 
in pravičnim zahtevam delavstva; posebno 
pa, ker se je ustreglo enim in pozabilo po-
polnoma na druge. Pretečeni petek pa je 
ministrstvo določilo, povišati mezde delavcem 
mehaničnega oddelka in pometačem na K 1'40 
na teden, ker bi odgovarjalo na 6 ali 7 °/0 
zvišanja na teden napram prejšnji plači. Toda 
delavstvo se je naveličalo beračiti in tudi 
noče več pričakovati milosti, temveč je, ozi-
raje se na razne druge nedostatke in zah-
teve, ki še pričakujejo odgovora, sklenilo 
predložiti vodstvu c. kr. glavnih skladišč ulti- 
matum, v katerem zahtevajo, da odgovori v 
teku treh dni na vsa vprašanja, zabeležena 
v spomenici z dne 6. marca 1906.

Na tem shodu so izjavili solidarnost v 
slučaju boja: K o p a č za železničarje, Z o 11 ij o 
za delavce proste luke, Guasti za mornarje 
in kurjače i. t. d. Ko so še govorili sodrugi 

Kopač, Pagnini in Jedrejčič, se je 
zborovanje zaključilo.

Upati je, da se vodstvo zave kritičnega 
stališča na obeh straneh ter da ne pride do 
skrajnega konflikta, kar bi gotovo škodovalo 
mnogo, toliko na eni m drugi strani, kolikor 
tudi trgovinskemu prometu mesta.

Domače stvari.
Poštni uradniki v Ljubljani so imeli v 

nedeljo shod, ki se je pečal z njih položajem 
in z gospodarskimi zahtevami. Gibanje pošt-
nega uredništva traja že nekoliko let, ali do-
slej še ni rodilo pravega uspeha; država se 
izgovarja ravno tako, kakor vselej, kadar imajo 
delavci kakšne zahteve: Da nima dovolj de-
narja. Vlada je sicer izdelala nekak načrt, po 
katerem naj bi se izboljšalo razmere poštnih 
uradnikov, ali lahko se pravi, da so ponudbe 
ministrstva naravnost porogljive, kajti z njimi 
bi se bilo dalo pomagati uradnikom pred 
dvajsetimi leti, ne pa danes, ko je draginja 
dosegla, znano omotilno višavo in so se vse 
napake vladajočega zistema poostrile do skraj-
nosti. Odgovor vlade je zelo razburil urad-
nike in na iniciativo osrednje zveze poštnih 
uradnikov so se vršili v nedeljo protestni shodi 
po 33 mestih. Tudi v Ljubljani. Govorilo se 
je o položaju poštnih uradnikov in o njih 
zahtevah in shod je sprejel sledečo resolucijo:

«Poštno prometno uradništvo, zborujoče 
dne 14. oktobra 1906 na Dunaju in v 32 
mestih tostranske državne polovice, glasno 
protestuje proti temu, da se kljub njegovemu 
splošno priznanemu žalostnemu položaju še 
vedno ni temeljito zboljšalo njih materielnih 
in pravnih razmer. Odločno odklanja objav-
ljeni izboljševalni program, ker ga presegajo 
deloma vladajoče draginjske razmere, deloma 
pa dolgoletna stagnacija avanziranja in ker 
utegne le zvišati že itak obstoječe globoko 
razburjenje do obupanja. Avstrijski poštni 
prometni uradniki vztrajajo pri tem, da se 
čimprej uveljavi njih dolgoletno namenu edino 
ustrezajočo zahtevo, da doseže vsak poštni 
prometni uradnik po 23 letih službovanja 
plačo osmega činovnega razreda po pravilno 
urejenem presledovanju, da se čimprej vpelje 
od visoke vlade dovoljeno 35letno službeno 
dobo kot pravično odškodnino za žrtve, ki so 
v zvezi z vštetjem najnižje aktivitetne doklade, 
da pride čimprej v veljavo moderni službeni 
red, ki ga je obljubil na lanskem shodu pošt-
nih uradnikov delegat prejšnjega vodje trgo-
vinskega ministrstva, da pa pride v veljavo 
zlasti tudi moderno disciplinarno postopanje 
ter da se reši vprašanje dopusta in nedelj-
skega počitka brez daljnega zavlačevanja in 
na tak način, ki bode odgovarjal izredno te-
žavnim službenim razmeram pri pošti in 
brzojavu.»

Nezadovoljnost, ki se izraža v tej reso-
luciji, je zelo razumljiva. Značilen je tudi njen 
ton, ki se bistveno razlikuje od devotne po-
nižnosti v raznih prejšnjih prošnjah. Ravno 
tako značilno je, da je bil na dunajskem 
shodu izmed vseh poslancev, ki so bili navzoči, 
zares viharno pozdravljen socialno-demokra- 
tični poslanec S e i t z. To je bilo seveda na 
Dunaju, dočim so v Ljubljani razmere še ne-
koliko drugačne ter je zelo dvomljivo, ali bi 
bili ljubljanski uradniki sploh povabili sociali-
stičnega poslanca, če bi ga Slovenci imeli 
Sodeč po mali epizodi na tem shodu bi bilo 
tako povabilo precej neverjetno. Na Dunaju 
se je pač razpršilo že več predsodkov kakor 
v Ljubljani. In vendar so razmere vseh pošt-
nih uradnikov enake, njih zahteve so iden-
tične po celi državi ter še več: Sredstva, ki 
so jih začeli poštni uradniki rabiti, so prevzeta 
iz delavskega boja. Znano je, da je igrala 
pasivna rezistenca tudi pri poštnem uredni-
štvu že svojo ulogo, in tudi v sedanji fazi se 
računa prav resno s to eventualnostjo, zlasti 
na Geškem. Razumljivo je to, ker je značaj 
uradniškega boja enak delavskim bojem. Poštni 
uradniki se nahajajo v položaju, ki je v glav-
nih črtah popolnoma identičen z delavskim. 
Poštni uradniki so člani neposedujočega raz-



Teda, ljudje, ki nimajo kapitala, da bi mogli 
živeti od dohodkov brez dela, pa so vsled 
tega prisiljeni, prodajati svoje delo tistemu, 
ki ga potrebuje. Delodajalec pa določa sam 
ceno njihovega dela, varujoč svoje, odnosno 
svojega klijenta, kapitalizma, koristi, ki so 
diametralno nasprotne interesom delojemalcev, 
v tem slučaju poštnih uradnikov. Ker država 
iz lastnega nagiba — zelo naravno — ne za-
dosti potrebam delojemalcev, skušajo uradniki, 
ravno tako kakor delavci, doseči primeren 
upliv na ureditev svojih plač in ostalih raz-

mer. Interesi poštnih uradnikov so torej po-
polnoma enaki interesom delavstva iri do-
sledno morajo rabiti enaka sredstva in enako 
taktiko, kakršno rabijo delavci. — To je vse-
kakor velik napredek. Vendar se ga drži še 
napaka, katere niso naši uradniki doslej jasno 
izpoznali. Enakost interesov zahteva ne le 
posnemanje taktike, temveč solidarnost v boju 
in šele tedaj bodo uradniki na trdnih tleh, 
kadar izvedejo iz dejanskega položaja zadnjo 
konsekvenco, kadar store odločilni korak ter 
se pridružijo bojujočemu delavstvu. Koliko 
je vredna razredna solidarnost, se je ekla-
tantno pokazalo v zadnjem gibanju uslužben-
cev in delavcev c. kr. glavnih skladišč v Trstu, 
ki so dosegli naravnost krasen uspeh, a za-
hvaliti ga imajo svoji proletarski organizaciji 
in brezpogojni solidarnosti vsega tržaškega 
zavednega delavstva.

A še drugi moment je ogromne važnosti 
za uradništvo. Vlada pravi, da nima dovolj 
denarja, a jasno je, da se brez denarja ne 
•more ugoditi poštnim uradnikom. Od izrazov 
-simpatije, s katerimi se jih je že precej ob-
sipalo, ne morejo živeti. Res je pač, da vlada 
ne govori o pomanjkanju sredstev za zvišanje 
•kongrue; ali vendar se mora vpoštevati, da 
je za vsak izdatek treba pokritja in vprašanje, 
odkod ga dobiti, je velike važnosti. Delavskim 
■.slojem so naložena že tako ogromna bremena, 
■da jih komaj še prenaša. Izboljšanje plače, 
kateremu bi sledili novi indirektni davki, je 
tudi za poštne uradnike zelo problematične 
vrednosti, ker bi morali tako oddati, kar so 
sprejeli. Virov za dohodke je torej treba iskati 
drugod; vzeti je treba sredstev tam, kjer se 
jih res lahko najde, izpremeniti je treba zi- 
stem obdavčenja, angažirati je treba veliki 
kapital. A to je vprašanje politike, vprašanje 
•demokracije in socializma. Uradnikom diktira 
njih vitalni interes nalogo, da podpro in po-
večajo moč tisti stranki, ki ima edina dosti 
poguma, da ne «deluje za vse», temveč da 
očitno nastopa za interese izkoriščanih slojev 
in proti izkoriščevalcem.

Kako se „Slovenski Narod“ iz svojih 
ljudi norčuje, o razmerah, ki vladajo v pivo-
varni bratov Koslerjev, smo svoj čas obširno 
poročali, vendar pa še nismo izpregovorili 
zadnje besede. Naše tedanje trditve je v pol-
nem obsegu potrdila tudi obravnava proti 
bivšemu akviziterju te tvrdke, Franu P e r - 
d a n n , ki se je te dni završila pred dežel-
nim sodiščem ljubljanskim. Perdan je opravljal 
skrajno težavno in odgovornosti polno službo 
agenta in je tvrdki pridobil samo v Ljubljani 
do 30 novih odjemalcev. Dočim enaki usluž-
benci drugih tovarn poleg navadne plače do-
bivajo še izdatno reprezentacijsko doklado, se 
je moral Perdan, ki je oče številne in revne 
družine, zadovoljiti z borno mesečnino 100 
kron, dasiravno je, kakor je obravnava poka-
zala, tri- in štirikrat več potrošil v korist 
tvrdke. Gospod Kosler je tudi pri obravnavi 
nastopil v pozi ošabnega kapitalista in zah-
teval, da mu Perdan povrne poneverjeno 
svoto 6470 K 81 vin. Ne bomo zagovarjali 
Perdanovih dejanj, dasiravno se nam vsiljuje 
prepričanje, da ni on tega toliko kriv, kakor 
umazanost bratov Koslerjev. Obtoženca, ki 
je bil obsojen v štirimesečno ječo s trdim 
ležiščem in postom ter v povrnitev škode in 
sodnih troškov, je izborno zagovarjal dr. VI. 
Ravnihar. Perdan je bil zvest član narodno- 
napredne stranke in marljiv član ljubljanskega 
-Sokola» ter jahač ob priliki zadnjega vse- 
sokolskega sestanka v Ljubljani. In spričo teh 
dejstev konča «Slovenski Narod» svoje po-

ročilo o Perdanovi obravnavi s tole lakonično 
opazko:

«Ko je gosp, predsednik utemeljeval raz-
sodbo, prisvirala je mimo vojaška godba, igra-
joč bobnečo in veselo koračnico in k o°s o 
se še slišali zadnji nje zvoki, 
je Perdan korakal pred paz-
nikom v štirimesečno poko-
ri š č e.»

Sodbo o okusu «Sl. Naroda» prepuščamo 
javnosti.

Slepa miš — ali kaj? iz učiteljskih 
krogov se nam piše: «Ali ste čitali izjavo, 
katero je objavil «Slovenski Narodo v petek 
na prvem mestu ? Dr. T a v č a r in Engelbert 
Gangl, prvi za uredništvo «Slovenskega Na-
roda», drugi za «Učiteljskega Tovariša», sta 
prijela glasoviti «pajčolan pozabljenja» vsak za 
en konec in pokrila sta z njim v vzajemni 
milosti vse, kar sta si še pred nedavnim prav 
nemilostno očitala. Morda mislita, da sta to 
lahko storila v imenu liberalne stranke in slo-
venskega učiteljstva. Ali kdor je vodil njune 
misli, ni bil prijazen duh, kajti speljati ju hoče 
nekam, kjer je tema in zmota. Mogoče, da 
ima gospod dr. Tavčar pouvoir od liberalne 
stranke, ali gospod Gangl ni pooblaščen od 
naprednega učiteljstva, pa zato izjava prav 
gotovo ne doseže tistega uspeha, ki je menda 
izračunan. Da ne bode nesporazumljenja, bodi 
povedano, da nas ne bi izjava sama na sebi 
vznemirjala prav nič, ako ne bi tičalo nič v 
ozadju in ne bi bilo citati med vrsticami. Ako 
sta gospoda Tavčar in Gangl užaljena, pa ju 
boli tisti ton. ki sta ga rabila «Narod» in 
«Tovariš» v svoji glasoviti polemiki, ostanemo 
čisto indiferentni, če se hočeta pobotati. Toda 
jedro razpora, ki je izbruhnil na površje, ne 
tiči v tonu «Narodovih» in «Tovariševih» 
člankov, pa se tudi ne da zaceliti ran, ki jih 
je pretrpelo učiteljstvo s takimi «recimo da 
ni bilo nič-izjavami. Problem je ta: Ali je 
bilo res. kar je «Tovariš» liberalni stranki 
očital bistvenega, ali ne. Ali je liberalna 
stranka zanemarjala učiteljstvo ali ne? Ali je 
liberalna stranka prezirala učitelje ter jih po-
dila od dela, ali ne? Nobena izjava «Tovari-
ševega» urednika ne spravi tega iz sveta, da 
so igrali učitelji v liberalni stranki nehvaležno 
ulogo komparzov, ki jih je bilo včasi treba, 
da se doseže sceničen efekt, a da jih liberalna 
stranka tudi ni smatrala za nič druzega, kakor 
za komparzerijo, napram kateri ni čutila no-
bene dolžnosti. Trdil je «Učiteljski Tovariš», 
da je klavrni gmotni položaj učiteljstva pri-
pisati klerikalnim, pa tudi liberalnim grehom. 
In tega ne more preklicati z nobeno izjavo, 
ker je preresnično, da bi se moglo preslepiti 
misleče učiteljstvo. Uredništvo «Učiteljskega 
Tovariša» pa bi bilo tudi lahko opazilo, da 
je govorila ravno s tistimi članki ogromna 
večina učiteljev iz srca, kajti naveličali so se 
štatiranja pri paradah in stradanja brez pre-
sledka. Naveličali so se tudi hlapčevske uloge, 
ki jim je bila odkazana, in razveselilo jih je, 
da je bila končno izrečena beseda, katero se 
je lahko smatralo za odpoved starim gospo-
darjem in za napoved novega dela. Toda pri 
«Tovarišu» menda ne umevajo učiteljske duše, 
kajti drugače se ne bi bilo moglo nikoli zgo-
diti, da iščejo pot povratka v hišo, v kateri 
so bili zasmehovani in kjer se jim je končno 
pokazalo vrata. Ali naj se začne stara igra 
iznova? Zopet «slepa miš?» Seveda liberalni 
stranki je bila afera neprijetna. Z loparjem se 
hitro udari, a na posledice je treba misliti, 
preden se zavihti gorjačo. Lahko verujemo, 
da je liberalni stranki sedaj žal; saj so bili 
učitelji zanjo vendar važnejši element, nego 
je trdil «Slov. Narod v svoji ošabnosti, in če 
ne bi bili, bi vendar bila škoda zanje v času, 
ko beže vse podgane z liberalne ladje. Pribli-
žuje se čas liberalnega zaupniškega zbora in 
če je že znotraj vse prazno, bi imela stranka 
rada vsaj teatralno scenerijo, s katero bi za-
krinkala svojo popolno razrovanost. Pa bi 
bili učitelji zopet dobri komparzi. Ali je to 
modri namen ? Ne varajte se, gospoda! Ako 
bi se dali učitelji res zlorabljati za tako igro, 

tedaj ne bi zaslužili druge uloge. Mi pa mi-
slimo, da bolje poznamo svoje tovariše in igra 
se bode izjalovila.

Nemške šole po slovenskih krajih raz-
burjajo zadnji čas zopet javnost. Zlasti v 
Spodnji Šiški in v Hrastniku so provzročile 
veliko prahu. In pokazalo se je zopet, da je 
sodba «vodilnih» narodnih krogov v takih 
vprašanjih zelo nejasna. Da se nam ne bode 
zopet po stari navadi podtikalo teorij, katerih 
nismo zastopali nikoli, konštatiramo najprej, 
da je po našem prepričanju šolski pouk, zlasti 
za začetnike, uspešen edino v jeziku, ki ga 
razume otrok najbolje in ki mu teče gladko. 
Za slovenske otroke je torej gotovo samo 
slovenska šola primerna. Lov na slovenske 
otroke za nemške šole je kulturen greh pr-
vega reda, kajti za ceno eventualnega ponem-
čenja bodo taki otroci v izobrazbi daleč za-
ostali izza svojih sovrstnikov, ker ne bodo 
mogli slediti pouku, ki ga ne razumejo. Taka 
protipedagoška politika se maščuje prejalislej 
nad otroci. Obsojati pa je tako ravnanje tudi 
zaradi tega, ker ima vsak narod nedvomno 
pravico do narodnega razvoja, ponemčevanje 
v otroških letih s pomočjo šole je pa nasilno 
sredstvo in ga torej nikakor ni mogoče odo-
bravati. Vse to je nedvomno. Ali s tem ab-
solutnim načelom se nikakor ne more vteme- 
ljiti vsega, kar se dela pri nas v. vprašanju 
nemških šol. Taktika, ki jo zasledujejo naj-
radikalnejši narodovci, je videti na prvi pogled 
znamenita, pa je vendar v svojih konsekven-
cah Slovencem samim škodljiva. Misli se, da 
se dokumentira odlično narodno čuvstvo, ako 
se protestira proti nemškim šolam sploh. Ali 
ost se obrne prav lahko tudi proti Slovencem. 
Da je snovanje nemških šol v popolnoma 
slovenskih krajih šovinistično izzivanje, je go-
tovo; ali o nemški šoli za Šiško se že ne 
more kar tako površno soditi. V Šiški živi 
veliko število železniških uslužbencev, ki niso 
Slovenci in tudi niso krivi, da so nameščeni 
ravno v Šiški. Poslali so jih tja in slušati so 
morali. Pa imajo otroke. In kakor se sloven-
sko dete slabo uči v nemški šoli, tako so njih 
otroci v slovenski šoli prave sirote. Vrhutega 
imajo taki starši pričakovati, da bodo sčasoma 
zopet premeščeni v nemške kraje in v kakšni 
situaciji je potem otrok, ki je hodil tri, štiri 
leta v slovensko šolo, pa ga posade potem 
naenkrat v nemško? Za nemške otroke je 
nemška šola ravno tako potrebna, kakor za 
slovenske slovenska. Druga stvar pa je, da 
naj slovenski starši pošiljajo svoje otroke v 
slovenske šole in da naj se uredi te šoje tako, 
da bodo res odgovarjale potrebam. Ce se v 
Šiški, ki je seveda pretežno slovenska, v Šiški, 
ki leži pred nosom glavnemu mestu, zane-
marja slovensko šolo, je to seveda neodpustno 
in človek si potem lahko napravi pojem, kako 
mora biti po deželi.

Tudi v Hrastniku na Spodnjem Štajer-
skem snujejo nemško šolo. To boli gospoda 
Roša in tudi mi smatramo za hud greh, 
če se ondotnim slovenskim staršem ne bi dalo 
priložnosti, da dobe njih otroci zadosten pouk 
v slovenskem jeziku. Ali kako utemeljuje go-
spod Roš svoj protest? «Ako bodo delavci 
znali nemško — pravi — ne bodo ostali 
doma, temveč pojdejo za boljšim kruhom v 
Nemčijo.» Gospodu Rošu torej ni ležeče na 
tem, da se ohrani slovenske otroke sloven-
skemu narodu, temveč trboveljski premogo- 
kopni družbi! Ne želi jih obvarovati potuj-
čenja, temveč znanja in zmožnosti za boljše 
življenje. Naravno je pač, da se ne moremo 
strinjati s takimi nazori, ki dokumentirajo 
zagrizeno sovraštvo do delavcev. Mi želimo, 
da dobe slovenski otroci slovenske šole, ali 
da imajo tam priložnost naučiti se vsega, kar 
potrebujejo za življenje, in med take potrebe 
šteje tudi znanje nemškega jezika. Iz posledic 
svoje nerodne taktike bi se taki narodovci 
lahko naučili, da ne koristijo nikomur, nego 
— «Štajercijancem». Nemško-nacionalni list 
v slovenskem jeziku porabi takoj priložnost, 
pa zatrobi: «Glejte, tako je. Torej — poši-
ljajte svoje otroke v nemške šole.» In nešteti 
starši, ki ne znajo strogo diferencirati, raz-



umejo le, da ni koristno, ker zahteva gospod 
Roš, pa menijo, da mora biti ravno na-
sprotno prav.

Več trezne pameti bi bilo torej tudi v 
tej stvari zelo potrebno.

Poslanec dr. Žitnik je odložil odgovorno 
uredništvo «Slovenca» in sedaj podpisuje 
Moškerc. Bil je res že zadnji čas, da je pre-
nehala kričeča časnikarska nedostojnost, da 
ščiti poslančeva imuniteta napade, za kakršne 
mora vsak drug list prevzemati odgovornost. 
Samo zloraba imunitete je omogočila kleri-
kalnemu glasilu celo vrsto napadov in ne-
dvomnih obrekovanj, za katere gotovo ne bi 
bilo imelo nikoli poguma, ako se ne bi bil 
mogel skrivati «odgovorni urednik» za imu-
niteto poslanca in tako narediti iluzorično 
vsako odgovornost.

Ponesrečil je na novi železnici med po-
stajama Hudajužna in Podbrdo vlakovodja 
sodrug Bobnič. Dne 17. t. m. je opazil, 
da vozi vlak prehitro. Povzpeti se je hotel 
zato na brzdo, pa so mu je v tunelu pri 
Grahovem izpodmaknila noga, tako da je 
padel med vozove in kolo mu je odrezalo 
nogo. Ostal je pri zavesti, pa si je za silo 
sam podvezal nogo, da bi preprečil izkryav- 
Jjenje. Potem se je s težkim trudom, plezaje 
po vseh štirih, povlekel kakšnih 150 korakov 
od mesta nesreče. Moči so ga jele že popol-
noma zapuščati. Klical je na pomoč in s 
signalnim rogom je dajal znamenja, ki so jih 
končno slišali kmetje ter so ga rešili. Pre-
peljali so ponesrečenca' v goriško bolnišnico.

Predavanje v Trstu. Društvo «Ljudski 
< der» v Trstu priredi tudi tekom letošnje 
zime vrsto predavanj, za katera so že razni 
predavatelji obljubili svoje sodelovanje o raz-
novrstnih in zanimivih predmetih. Predavanja 
«Ljudskega odra» so postala v Trstu, zlasti 
med zavednim delavstvom že zelo priljubljena 
in obžalovati je le, da je v drugih slovenskih 
krajih zanimanje tako majhno, da ne pora-
bijo ugodne priložnosti, ki jo daje «Ljudski 
oder» z dosti veliko požrtvovalnostjo. Ne 
more se trditi, da bi bilo v tem oziru za 
slovensko ljudstvo v Trstu predobro preskrb-
ljeno in brez bahanja lahko trdimo, da je 
«Ljudski oder* prvo društvo, ki je začelo 
razvijati na tem polju živahno in uspešno 
delavnost. Klic po višji izobrazbi je pač tudi 
tukaj slišati pogosloma; ali če se ponudi pri-
ložnost, tedaj je sloji razven organiziranega 
delavstva nočejo porabiti, akoravno so pred-
meti predavanj v «Ljudskem odru» vedno 
zanimivi ter skrbi društvo za vsestranost in 
je bil ton vseh konferenc vedno oddaljen od 
morilne suhoparnosti in tiste akademičnosti, 
ki zahteva od poslušalcev tako vsestransko 
učenost, katere ne premorejo niti znanstveniki 
po poklicu. Govorilo se je vedno tako po-
ljudno, da so tudi povsem priprosti delavci 
lahko sledili izvajanjem konferencierjev in ni 
ostalo nobeno predavanje brez koristi za po-
slušalce. A bila bi gotovo koristna še za mar-
sikoga druzega razven delavcev. Nedvomno 
se bode udeležba delavstva letos še pomnožila, 
drugi sloji pa bodo škodovali le sami sebi, 
ako ostanejo pri stari apatičnosti. Prvi ciklus 
letošnjih predavanj bode dne 25., 26. in 27. 
t. m. in bode obsegal sledeče predmete: 1. 
V četrtek, 25. t. m. ob 1/i9. uri zvečer: «So-
cialni problemi». 2. V petek, 26. t. m. ob 10. 
uri dopoldan: «Delavci in država». 3. V pe-
tek, 26. t. m. ob 9. zvečer: «Žena in so-
cializem». 4. V soboto, 27. t. m. ob */49. 
zvečer: «Proletariat in moderna književnost». 
Vsa predavanja se vrše v veliki dvorani «De-
lavskega doma» in je zanje povabljen sodrug 
Etbin Kristan iz Ljubljane. Društvo je 
prepričano, da se jih udeleže tržaški slovenski 
delavci v obilnem številu ter da razvijejo tudi 
živahno agitacijo v krogih svojih znancev. To 
bode najboljše zadoščenje za prizadevanje 
«Ljudskega odra».

„Rdeči Prapor“ “
v Ljubljani v tobakarnah: Blaž, Dunajska cesta; 
Franzot, drž. kolodvor, Spod. Šiška; Kušer, Sv. Petra 
cesta ; Pichler, Kongresni trg št. 3; Svatek, Glavni trg; 
Še«ark, Šelenburgove ulice; Velkavrh, Sv. Jakoba trg; 
Kleinstein, Jurčičev trg. — Jesenice i Mesar Jakob 
štev 101. — Trsti Lavrenčič, Piazza Caserma. — 
Gorica t Krebelj Peter, Kapucinske ulice štev. 1. - 
Reka: Ricardo Camera, Corso 16.

Politični odsevi.
Obstrukcija v odseku za volilno reformo 

je že dobila vidno obliko. Pogajanja strank, 
ki jih vodi vlada, da bi se doseglo kompromis 
o kvalificirani večini, se vlačijo v neskončnost, 
ne da bi se bil pokazal doslej najmanjši uspeh. 
Odsekovo sejo, ki je bila sklicana za torek, 
so odložili vsled tega. V sredo pa je začela 
seja ob 11. dopoldan ter so govorili najprvo 
poslanci:Ghiari, Kramar inGroB, 
potem pa je začel češki agrarec Zazvorka 
z cbstrukcijskim govorom, ki še ni bil končan 
ob zaključku seje ob 1. popoldan, pa ga na-
daljuje ob 3. popoldan.

Državni zbor, ki deluje prav malo, je 
razpravljal sedaj o lekarniškem zakonu. Osnovi, 
kakor jo je izdelal odsek, se pozna, da je 
vstrajna v privilegijskem parlamentu, stoječem 
strogo na kapitalistični podlagi. Odsekova 
manjšina, dr. Ellenbogen in dr. Ofner, 
je podala celo vrsto predlogov, ki naj bi po-
pravili zakon na korist prebivalstvu in lekar-
niškim nastavljencem, a v tej zbornici je bilo 
vse zaman. Večina je odklonila skoraj vse 
predloge ter je sprejela načrt, ki mu gleda 
kapitalistično razredni značaj iz vseh gub.

Domobranski minister S c h ó n a i c h 
je, odgovarjaje na interpelacijo o zavlačevanju 
reforme kazenskega procesualnega reda za vo-
jaštvo, zatrdil, da je načrt že popolnoma do-
delan ter da je doseženo med prizadetimi 
centralnimi inštancami popolno sporazum Ijenje 
v vseh točkah, izvzemši sodni jezik. Vojno 
ministrstvo je podalo dne 9. avgusta obema 
vladama določene predloge o tej stvari, o ka-
teri se sedaj razpravlja Odgovora na svoje 
predloge pa vojno ministrstvo še ni dobilo. 
Glasovi, da je ogrsko justično ministrstvo 
zavrglo celi načrt, pa niso osnovani.

Zunanji minister Goluchowski utegne 
res kmalu postati «zunanji». Kakor znano, je 
bil njegov položaj v poletnem zasedanju de-
legacij zelo kritičen, ker je bila v ogrski de-
legaciji izredno huda opozicija proti njemu. 
Približuje se zopet delegacijsko zasedanje in 
s tem se ponavljajo glasovi, ki napovedujejo 
ostrejši nastop Madjarov proti Goluchow- 
s k e m u. Obenem se oglaša ogrski delegat 
grof Z i c h y v časopisju s trditvijo, da je 
bil v zadnjem zasedanju on tisti, ki je na-
skočil pozicijo Goluchowskega. Poklicalo se 
ga je pa na njegovo imanje in tam je dobil 
solnčarico, kar je porabil Goluchowski. da ga 
je dal vtakniti kot blaznega v norišnico, v 
pariškem listu «Matin» pa je dal objavljati 
članke, da mu nasprotuje edin ogrski delegat 
in še ta da je norec. Zichy napoveduje, da 
prime v delegaciji brezobzirno Goluchow-
skega in žuga z raznimi razkritji.

Dvotretjinska večina, po sebi malo tehtna 
beseda podrejenega tehničnega pomena, si je 
osvojila v avstrijski politiki važnost, kateri se 
bodo historičarji poznejših časov čudili kakor 
še nekaterim drugim anomalijam našega v 
abnormalnostih se gibajočega javnega življenja. 
Pišoči te vrstice, še ne moremo reči, ali do-
sežejo stranke v državnem zboru kompromis 
v tem vprašanju do tistega časa, ko pride ta 
list iz tiska. Ali brez obzira na končni efekt je 
boj zaradi te dvetretjinske večine tako značilen 
za avstrijske strankarske razmere, da se je 
treba ustaviti vsaj trenotek ob njem.

Nemške buržoazijske stranke, videče, da 
splava dosedanja nemška večina v državnem 
zboru brez rešitve po yodi, zahteva s skrajno 
razburjeno gesto, da se zagotovi favorizirano 
nemško pozicijo v volilni reformi tako, da se 
ne more izpremeniti volilnih okrajev in se ne 

zmanjša nemške večine še bolj, ako ne gla-
suje za tako izpremembo dvetretjinska večina 
bodoče zbornice.

Večina Slovanov nasprotuje taki določbi,, 
računajoča, da bode slovanska večina bodo-
čega parlamenta prav lahko izpremenila vo-
lilne okraje na korist Slovanom, ako bode- 
zadostovala enostavna večina.

Vsled tega strasten boj za in proti dve- 
tretjinski večini. In vzbuja se domnevanje, da 
je to boj za posledice velikanskega pomena,, 
za bodočnost, za obstanek ali za pogin. In 
strast kali vid.

Dvetretjinska večina ne prepreči tistega,, 
česar se boje Nemci; enostavna večina ne 
izpolni tistega, kar upajo Slovani. Že držanje 
Poljakov bi moralo prepričati zlasti Slovane, 
da je račun napačen, kajti Poljaki, Slovani,, 
zahtevajo sami dvetretjinsko varstvo za svoje 
mandate, ki so jih lokavo izmamili Rusinom, 
slovanskim bratom. Brez poljskih glasov se 
ne dobi niti enostavne večine za izpremembo 
okrajev, Poljaki pa svojih glasov ne dajo. Tako 
je praktično dvetretjinska večina ravno toliko 
vredna, kakor enostavna, dokler ne pride drug 
upliv na razdelitev okrajev. Bilo bi pa zelo 
napačno misliti, da je tedaj nova volilna geo-
metrija sploh nemogoča in da mora ostati 
sedanja razdelitev za večnost. Že zgodovina 
sedanje volilne reforme je v tem oziru zelo 
poučevalna. Parlament, ki po svoji večini 
sovraži splošno in enako volilno pravico, iz-
deluje reformo, ki priznava načelo splošnosti 
in enakosti; Nemci, ki imajo v sedanji zbor-
nici večino, glasujejo za reformo, ki jih po-
tisne v manjšino. Politične moči, ki so posi-
lile tako delo, pa ne izginejo, temveč še na-
rastejo, čim pride volilna reforma do prak-
tične veljave. Življenje se ne ustavi, kadar 
bode načrt sankcioniran, politični razvoj pojde 
dalje. In če ne postavijo Slovani sami pameti 
na glavo, se morajo razmere izboljšati ravno 
Slovanom v korist. Poleg' parlamenta, ki ima. 
slovansko večino, je vendar nemogoča nemška;. 
Slovanom sovražna vlada. Tedaj pa mora 
priti tudi ureditev narodnega vprašanja v tir 
in z njega rešitvijo, z narodno avtonomijo, 
ki je neizogibna za obstanek države, se sploh 
premakne vprašanje volilne pravice in central-
nega parlamenta. Ne od enostavne, dvetret-
jinske ali tripetinske večine, temveč od dela 
slovanske večine in bodoče vlade je odvisna 
bodočnost nenemških, zlasti malih narodov in 
da bode to delo pospešeno in uspešnejše v 
bodočem parlamentu ter da je najvažnejše 
zaraditega, čimprej izgotovi to volilno reformo, 
je jasno kakor beli dan. Torej je političen 
zločin, obstruirati volilno reformo zaradi dve-
tretjinske večine, bilo zanjo, ali proti njej..

Ogrski socialisti so sklenili, začeti nov 
boj za volilno reformo, ker se nova vlada in 
koalicija še ni zgenila, da bi kljub svoji ob-
ljubi in pogodbi s krono storila kaj v tem 
vprašanju. Prirejati hočejo vsako nedeljo shode 
v Budimpešti in po deželi in če bode treba, 
poprijeti tudi ostrejša sredstva. Pretečeno ne-
deljo je že bil tak shod v Budimpešti. Ude-
ležilo se ga je po oficioznih poročilih nad 
15.000 oseb. Po deželi je bilo 15 shodov.

Stranka «kadetov» na Ruskem je nalila 
na kongresu v Helisingforsu mnogo vode v 
vino svojega nekdanjega radikalizma. Viborški 
manifest, ki so ga podpisali tudi njeni po-
slanci, je priporočal, naj narod ne plača dav-
kov in naj ne da carju rekrutov. 1 o stališče 
je helsingforški kongres popolnoma zatajil, češ, 
da taka agitacija ni umestna. Revolucijskemu 
gibanju ne bode škodovala ta retirada, pač 
pa stranki kadetov. Socialno - demokratična 
stranka je sklenila, sedaj s tem večjo ener-
gijo voditi to propagando. Ni izključeno, 
da zapuste radikalnejši pristaši kadetovsko 
stranko.

Sodruga Parous (Helfert) in Deitseb, 
zlasti prvi dobro znan iz gibanja nemške so-
cialne demokracije, ki sta bila obsojena na 
prognanstvo v Sibirijo, sta na transportu srečno 
pobegnila ter sta na potu v inozemstvo.



Na Angleškem se pripravlja stroga loči-
tev med socialisti in liberalci. V Peeblesu na 
škotskem so sprejeli liberalci s 55 proti 34 
glasov resolucijo, ki odklanja podpiranje sa- 
mostalnih delavskih kandidatov. Med delav-
stvom nahajajo taki glasovi odmev, ki se 
naravno obrača proti celi liberalni stranki. V 
C a r d i f f u je dejal predsednik škotske ru-
darske organizacije na velikem shodu, da 
pozdravlja delavstvo napovedbo vojne; vojni 
minister Haldane se je menda učil zgodovine, 
pa bode vedel, da se je na Nemškem močnej-
šemu možu kar posrečilo, da bi bil zatrl so-
cialiste. česar ni dosegel Bismark, tudi an-
gleški liberalci ne dosežejo.

Novi perzijski parlament je bil dne 7. 
t. m. v Teheranu. Guverner glavnega mesta 
je prečital prestolni govor, ki pravi, da se je 
pečal šah že osem let z mislijo, da uvede 
konstitucijo. Sedaj je prepričan, da je narod 
:zrel za samoupravo in da ne bode zlorabljal 
svobode, pa pričakuje, da bode parlament 

:podpiral vlado v njenem stremljenju po na-
predku. Prepričanje o zrelosti naroda je do-
segel šah najbrže vsled — ruskih bomb.

Strokovni pregled.
Pragersko. (Ustanovitev organizacije.) V 

pondeljek, 8. t. m., je bil tukaj ustanovni shod 
podružnice splošnega pravovarstvenega in stro-
kovnega društva za Avstrijo. Centralo je za-
stopal sodrug K o p a č iz T r s t a. Ko so 
bila potrjena pravila prečitana in opravljene 
formalnosti, je bil izvoljen sledeči odbor: Pred-
sednik sodrug Jurij P a k , namestnik Alfred 
P e č e n i n, zapisnikar Josip Zorec, na-
mestnik Fr. Vodenik, blagajničarji Peter 
Vidovič in Simon W e s i a k za Pri 
morsko, Josip Dečman za Slov. Bistrico, 
Valentin Gomilšek za Poljčane, Fran 
Čretnik za Grobelno; knjižničarja Fran 
■O s e t in Josip Štern, pregledovalca Ka-
rol Z e 1 a n in Viljem Lan, odbornika An- 
drej Satler in Ivan Weiß.

Hrvatske strokovne organizacije imajo 
dne 25. in 26. decembra t. 1. svoj splošni 
■strokovni zbor v Oseku. Na dnevnem redu 
je: 1. Poročilo zagrebškega strokovnega od-
bora. 2. Centralizacija strokovnega gibanja.
3. Eventualnosti.

Društvene vesti.
Zabavni odsek društva «Arte modema» 

■v Trstu priredi v nedeljo dne 21. t. m. ob 
8. uri zvečer v delavskem domu II. nadstr. 
’veliki družinski večer, na katerem se bode 
predstavljalo igre: «Učitelj», v 1 dejanju; 
«Jezik zapostavljene ženske», veseloigra v 
1 dejanju in «Tatovi», igra v 1 dejanju. Po 
dovršenih predstavah sledi ples, ki bo trajal 
do polnoči.

Iz stranke.
Hrvatski strankin zbor. Glavni odbor 

hrvatske socialno-demokratične stranke skli-
cuje na 23. in 24. decembra t. 1. svoj četrti 
redni strankin zbor, za katerega predlaga sle-
deči provizorični dnevni red: 1. Poročilo glav-
nega odbora: a) politično, b) blagajniško. 

/2. Poročilo nadzorovalnega odbora. 3. Tisk 
stranke. 4. Agitacija ter organizacija polje-
delskega delavstva. 5. Volitev glavnega in 
nadzorovalnega odbora. 6. Eventualnosti. Zbor 
bode letos v Oseku.

Socialni pregled.
Iz Trsta se nam piše: (Zmaga usluž-

bencev c. kr. glavnih skladišč.) Dne 
30. septembra so sklenili uslužbenci c. kr. 
glavnih skladišč, predložiti načelništvu uprave 
ultimatum, s katerim so zahtevali tekom treh 
dni popoln odgovor na spomenico, ki so jo 
bili predložili dne 6. marca t. 1., na katero 

je le deloma poravnalo pred kratkim kri-
vice, ki jih trpe omenjeni delavci.

No, nekoliko groženja ne de nikdar slabo 
in ako se na spomenico ni trgovinsko mini-
strstvo niti oziralo iz početka, se je po ulti- 
matumu takoj lotilo «proučevanja» razmer 
omenjenih delavcev in komisija, ki je zasto-
pala delavce, je lahko ponosna na tako hiter 
uspeh, ki so nanj gotovo mnogo uplivale 
izjave solidarnosti vseh tukajšnjih socialističnih 
organizacij tudi za slučaj, ako bi bilo treba 
nastopiti drugo, nevarnejšo pot v dosego 
pravičnih zahtev.

Dne 8. t. m. je dala uprava glavnih skla-
dišč odgovor na spomenico in ta odgovor, 
v katerem so izpolnjene malone vse zahteve 
delavcev, je velikanska zmaga mlade organi-
zacije. Pol milijona kron so dosegli de-
lavci za zboljšanje svojih, dosedaj zelo slabih 
gmotnih razmer. Poviša se plačo sorazmerno 
po kategorijah in oddelkih. Dovoli se staro-
stno doklado nekaterim delavcem po 12, 
drugim po 16 letnem delu za 100 kron na 
leto, ki se povišajo za drugih' 100 na vsaka 
nadaljna 4 leta do 20 let službovanja. Zbolj-
šalo se je mezde pri izrednem delu. V slu-
čaju bolezni dobe vsi štabilni delavci vso 
plačo, izvzemši seveda podporo bolniške bla-
gajne.

Kakor Stabilnim, tako se je zboljšalo po-
ložaj tudi provizoričnim delavcem, ki dobe 
tudi sorazmerno s sedanjo po 20 ali celo 
30 procentov zvišanja na plači. Predolgo bi 
bilo poročati o vsem izboljšanju, dovolj je, 
da take zmage v tako malem času ni gotovo 
žela še nobena organizacija, še nobena stroka, 
kakor delavci omenjenih skladišč in to — 
kakor govori odgovor — s priznanjem vladne 
oblasti same, ki je, uvažuje življenske razmere 
delavcev, važnost, ki jo ima prosta luka v 
Trstu ter poslovanje glavnih skladišč, zdru-
ženo z velikim trgovinskim prometom in 
konkurenco, ki se mora tudi upoštevati, je 
na željo delavcev merila z najobilnejšo mo-
gočo mero, da ustreže delavcem.

Ne preostaja nam nič druzega, nego da 
spomnimo pri tem slučaju vse delavce, naj 
se ozvo na to zmago tržaških delavcev, ki so 
potom organizacije želi tako velik uspeh in 
jojmijo naj, da je le potom organizacije, le 
z združenjem mogoče zboljšati si življenje.

Sloga tlači — nesloga slači.
*

Na zborovanju, ki se je vršilo v pone-
deljek, dne 8. t. m., na katerem je odbor 
organizacije poročal o tem uspehu, se je 
sprejelo soglasno sledečo resolucijo:

«Uslužbenci glavnih skladišč v tem, ko 
izražajo vsem delavskim organizacijam naj-
iskrenejšo hvaležnost za izraze solidarnosti v 
slučaju boja, zavračajo užaljeni vsako vme-
šavanje v lastno stvar od strani državnih 
poslancev tržaške buržoazije.» No! gospod 
Pitacco se bo moral drugikrat vsaj vzdrže-
vati vtikanja svojega nosu v stvari, pri ka-
terih nima prav ničesar opraviti in kamor 
ga nihče ne sili. Obenem pa so delavci skle-
nili, dati vsak po 60 vin. ter nabrano svoto 
razdeliti na polovico za «Rdeči Prapor», po-
lovico pa za «Lavoratore».

Trst (St avka krojačev.) V četrtek 
11. t. m., so stopili krojači in šivilje moških 
oblek v stavko. Zahteve teh res sramotno 
plačanih delavcev niso velike in vendar se 
gospodarji niso niti zmenili za memorandum, 
ki so jim ga delavci predložili, pač pa so na 
vse možne načine grozili in seveda tudi s 
tem, da so jih smatrali vse za odpuščene iz 
dela, ako ne pridejo delati v ponedeljek 
15. t. m. V to svrho so sklicali tudi delavci 
shod v «Delavskem domu», kjer so pretresali 
vprašanje, ali naj gredo delat ali ne. Po 
predlogu sodruga Pagninija se je sklenilo 
glasovati po tajnih listkih, uspeh glasovanja 
je bil ta, da sta bila za delo le dva listka, 
dočim so bili vsi drugi za nadaljevanje stavke, 
dokler se ne pride z gospodarji do kakega 
kompromisa. Sklenilo se je, naznaniti to go-
spodarjem, ter obenem povedati, da ostane 
posredovalni odbor tisti, ki je bil prvotno iz- 
voljen. — Delavcem drugih dežel je to na- 

' znanjeno.

Tiskovni sklad:
Železničarji v Trstu 100 K. — J. Kopač 15 K 

35 h. - Ivan Presteri, Ljubno, 1 K 40 h. - Josip 
Čepon, Trst, 40 h. k

Objava.
Zagorje. Slavno uredništvo! Blagovolite priobčiti 

v Vašem cenjenem listu naslednjo objavo: V številki 
z dne 13. t. m. je prinesel list «Slovenec» članek pod 
naslovom: «Cobalov konsum» lažnjivo poročilo, ki ima 
namen, kakor se mi zdi, z njim Čobalu krasti pošte-
nost. Cobal je že enkrat v Vašem cenjenem listu v 
«poslanem» izjavil, da ne mara polemizirati z lažnjivim 
listom «Slovencem», zaraditega se usojam jaz nekoliko 
pečati. Z omenjenim člankom ... je najbrže v zvezi 
oni žganjar, ki je seveda najbolj irteresiran na tem, 
da bi mu Cobal napravil prostor v konsumu, kjer bi 
mu bila bolj prilika dana «Urha» klicati, kakor sedaj, 
kajti na svojem sedanjem mestu se mu «Urha» klicati 
itak že prepoveduje. Trditev, bodisi o zborovanju v 
gostilni pri Miillerju, bodisi o konferenci 30. septembra 
11., da bi ji bil sklical Cobal, je neresnična, nego 
sklicali so ji drugi zaupniki. «Slovenčev» poročevalec je 
zavil stvar in skušal podtikati Čobalu nekaj, kar naj-
brže sam ne veruje. Prav tako je izmišljeno, da bi bil 
Cobal skladiščarju Ostrožniku prigovarjal, da naj od-
stopi. Glede drugega skladiščarja I. Dernovšeka je Cobal 
gotovo storil svojo dolžnost, o čemer se ga je obve-
stilo. Dokazanega pa tudi v tej stvari ni sicer ničesar, 
in Drnovšek naj toži to «slovensko Šenklavšho glasilo^ 
zaradi krive dolžitve. V omenjenem članku čisla tudi 
dopisnik Alojzija Strajnerja, potem Jakoba L., Franca 
P. in Ivana G. Ne vem, jeli so omenjeni res tudi v- 
zvezi s tem člankom, ki ni druzega, kakor klerikalna 
hinavščina, ali ne. Neverjetno se mi dozdeva, da bi 
bilo to istina, ker jih že dolga leta poznam kot dobre, 
poštene sodruge. Ce pa izrablja klerikalna hinavščina 
njihova imena, ne da bi bili oni krivi, naj jo primejo 
za ušesa. L. J.
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Cenjenemu občinstvu vobče in posebno 
še delavstvu najuljudneje naznanjam, da sem 
s 1. oktobrom 1906 prevzel 

gostilno „Mi vitez“
v Ljubljani, na Rimski cesti št. 5 
in bom točil najboljša vina in izvrstno 
domače Auerjevo pivo.

Priporočam obenem svojo dobro do-
mačo kuhinjo vsem onim, ki žele imeti 
stalno hrano, prav po zmernih cenah.

Zanesljiva, dobra in točna postrežba. 

7~2 Gregor VrhoVniR.
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Naročnina znaža: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2-72 K, za četrt leta 1 '36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K   Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.
   <»

Glasilo jugoslov. soc» demokracije.

Štev. 43. V Ljubljani, dne 26. oktobra 1906. Leto IX.
NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravnlštvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Socializem in inteligenca.
Nekoliko prijaznosti izražati napram socia-

lizmu, govoriti semtertja o socialnem vpra-
šanju, včasi tudi pohvaliti socialiste, je dan-
danes «moderno». Tudi na Slovenskem se 
govori danes o socializmu nekoliko drugače, 
kakor pred desetimi leti. In vendar smatra 
naša inteligenca soc. demokracijo za stranko, 
v katero ne more vstopiti nikakor. Ge se 
vpraša, zakaj bi bilo to nemogoče, se dobi 
navadno odgovor; To ne gre.

Ali je to res?
Kaj pa hoče vendar socialna demokra-

cija? Kapitalistični zistem gospodarstva, kini' 
nobena slučajna oblika, ampak nujna posle-
dica gotovih predpogojev, peha v odvisnost 
vse, ki nimajo take gospodarske moči, da bi 
lahko živeli brez lastnega dela od obresti svoje 
posesti, svojega kapitala. Odvisnost se izraža 
v tem, da morajo člani neposedujočih slojev 
prodajati svojo delavno moč s fizično ali du-
ševno, ali pa kombinirano — za pogoje, ki 
jih diktira kapitalizem, reprezentiran od po-
sameznega kapitalista, od kapitalistične pri-
vatne organizacije, podjetniške družbe, ali od 
države. Pogoji so vedno taki, da mora delo-
jemalec oddati del svojega proizvoda deloda-
jalcu, kapitalizmu, bolje rekoč, da mu mora 
izročiti vse svoje proizvode, dočim dobi od 
njega odškodnino, ki ne odgovarja vrednosti 
njegovega dela. Diferenca med to vrednostjo 
in njegovo odškodnino je kapitalistični profit, 
ki povečuje kapital in kapitalistično moč, s 
tem pa tudi odvisnost delojemalcev.

Ta zakon velja tudi za inteligenco. Tr-
govski knj'govodja, tovarniški tehnik, ne dobi 
za svoje delo toliko, kolikor je absolutno 
vredno, temveč kvoto, katero določi deloda-
jalec, ki hoče imeti tudi od njegovega dela 
dobiček. Inteligent mora imeti službo, ako hoče 
živeti. Odvisen je od tega, da ga kapitalist 
sprejme. Kapitalist ni odvisen od njega, vsaj 
ne v taki meri, kajti ako ne dobi enega inže-
nirja, enega računovodjo, dobi druzega. Inte-
ligent mu pomaga kopičiti kapital, povečavati 
nasprotje med svojo in njegovo gospodarsko 
močjo in tako poostriti svojo lastno odvisnost.

Nikjer ni izhoda iz tega vrtoglavega kroga, 
razven ako se posreči inteligentu kakor si že 
bodi, da preskoči iz svoje družbe v kapitali-
stični svet. Semtertja se to zgodi. Eden ali 
drugi se bogato oženi, nekateri si prihranijo 
toliko, da lahko sami špekulirajo, ali pa pri-
silijo podjetnika, da jih sprejme v družbo. 
Redki slučaji so to; večini inteligence je ta 
pot popolnoma zaprta. Do konca svojih dni 
ostanejo sluge svojih gospodarjev in nikoli se 
ne rešijo svoje odvisnosti.

Njih položaj je popolnoma enak delav-
skemu. In bremenč ga enaki pojavi, kakor 
delavca. Konkurenca delavnih moči narašča 
pri duševnem delu prav tako, kakor pri fizičnem, 
saj ga ni že več stanu, ki ne bi tožil zaradi 
hiperprodukcije moči. In kakšna anomalija! 
Povsod je premalo moči. Namreč — preveč 
jih je na razpolago, premalo se jih rabi. Šol 
ni dosti, učitelji so preobloženi, a težava je 
dobili učiteljsko mesto! Poštni, železniški in 
drugi uradniki fkomaj zmagujejo svoje delo, 
a na tisoče je sposobnih ljudi, ki ne dobe 
službe. Ne dobe je, ker kapitalizem noče zmanj-
šati svojega profita. In kdo naj bi ga prisilil, 
da se odreče svojega dela?

Konkurenca stoji pred vrati. Ako ne pa- 
rirate, pojdite, kamor hočete. Kam? Bodite 
torej zadovoljni s tem, kar dobite.

Včasi naredi kapitalizem, kakor bi ga 
bilo sram. Izboljša Vaše dohodke. Ali na svoj 
račun noče storiti tega. Kar da Vam, hoče 
zopet dobiti, če mogoče z obrestmi. Zviša se 
vaša plača, a zvišajo se cene, ki jih morate 
plačevati z njo. Vaša konzumna moč se ni 
povečala, kmalu se še zmanjša. Denarja dobite 
več, njegova vrednost pa — pada.

Kdaj bode drugače?
Nikoli ne, dokler vlada kapitalistični 

zistem, ki Vas ima ravno tako v sužnosti, 
kakor manualne delavce, tudi če pokriva suž- 
nost včasi z lepšo livrejo.

Kdo odpravi kapitalistično gospodstvo in 
Vas reši neskončne odvisnosti ? Vse meščanske 
stranke hočejo očuvati vladajoči gospodarski 
zistem. Obljubujejo podporo v stremljenju po 
«izboljšanju» razmer, a kapitalizmu prepu-
ščajo moč, da Vam diktira plačo in cene.

Vi pa potrebujete rešitve. Zase in za 
svoje otroke, katerim cvete v kapitalističnem 
svetu enaka bodočnost. Rešitve ni drugje, 
kakor v socializmu. V družbi, kakršno hoče 
ustvariti socialna demokracija, so Vaši inte-
resi identični z interesi splošnosti. Sociali-
stična družba Vas ne more oškodovati, ker 
bi oškodovala s tem sebe.

Socialno demokracijo perhorescirate, ker 
je ne poznate. Njena literatura Vam je tuja, 
o njenih teorijah sodite, kakor ste slišali slu-
čajno. Študirajte jo in prepričati se morate, 
da je ravno socialna demokracija edina stranka, 
v kateri je Vaš pravi prostor.

Organizacija — edina rešitev.
Uslužbenci c. kr. glavnih skladišč v Trstu 

so dosegli krasen uspeh. Dolgo let skoraj 
brezpravni, so podali končno svojemu delo-
dajalcu, ntogočni državi sami, vrsto zahtev, 
da si zboljšajo materialni položaj, ki je postal 
že neznosen. Težko je bilo to delo in malo- 
dušnejši so imeli malo upanja. Država — to 
ni vzoren delodajalec. Svoje moralne obvez-
nosti, dajati privatnim podjetnikom vzgled na 
socialnem polju, se ne zaveda in dreganje 
etično navdihnjenih mož ne izda ničesar. V 

našem realnem svetu koristi sploh etika in 
morala bore malo v gospodarskih vprašanjih. 
Kdor ni prisiljen, da bi kaj dal, ne da ničesar. 
Tako je bilo dolgo časa tudi pri c. kr. drž. 
skladiščih. Izgovorov ni bilo težko dobiti. Kdo 
jih ne pozna? Denarja ni, proračun je mero-
dajen, potrpljenja je treba i. t. d.

Ali delavstvo se je naveličalo potrpljenja; 
moralo se ga je naveličati, kajti s praznim 
želodcem je čakanje nemogoče in obljube ne 
nasitijo nikogar. Boj je torej postal resen. 
Skoraj v zadnjem Stadiju je vlada dovolila 
neke malenkostne koncesije, ki pa so morale 
delovati na delavstvo kakor porogljivost. Tedaj 
je minilo potrpljenje. *

Delavci so izdelali ultimatum, situacija 
se je napela do skrajnosti, na obzorju se je 
pokazala senca ogromne stavke. Ves Trst je 
z napetostjo čakal, kako se reši zadeva. Tr-
govski svet, ki je prizadel, se je komaj upal 
misliti na eventualne posledice. In naenkrat 
se je obrnilo vse. Prišel je odgovor na ulti-
matum, odgovor,, ki je zadovoljil delavce, ker 
je skoraj popolnoma ustregel njih željam ter 
izboljšala njih dohodke za pol milijona. V se-
danjih težavnih časih naravnost krasen uspeh.

Za mislečega delavca pa je vprašanje, 
kako je bila mogoča tako lepa zmaga? Pa 
bodi položaj še tako kompliciran, odgovor je 
vendar zelo enostaven, obenem pa poučljiv 
za delavce sploh, zlasti pa za tiste, ki so 
ravno tako ali pa še bolj potrebni izboljšanja, 
a še niso našli poti, kako bi ga dosegli.

Delavstvu tržaških c. kr. glavnih skladišč, 
med katerimi je ogromno število Slovencev, 
je pomagala do zmage njih organizacija in 
solidarnost vsega delavstva. To sta tista dva 
močna faktorja, na katera se mora upirati 
delavstvo, ako hoče doseči karkoli; brez tega 
sredstva ni napredka, ni izboljšanja.

Tudi delavci glavnih skladišč so bili nekdaj 
neorganizirani. Tudi med njimi je bilo mnogo 
takih, ki so kar bežali, če so le slišali besedo 
«organizacija», ali pa celo socialna demokra-
cija. A pač pasje je bilo takrat njih življenje. 
Ne le, da so imeli dohodke, o katerih se pravi, 
da je preveč za umreti, a premalo za živeti, 
temveč tudi ravnalo se je ž njimi pogostoma 
hujše, kakor z voli, ki se jih vidi pred skla-
dišči vprežene v vozove.

Česar dolgo časa ni premogla nobena 
propaganda, je končno izvršila beda. Tudi to 
delavstvo se je organiziralo. Začetkoma je 
bila večini prava moč organizacije nejasna. 
Menili so, da zadostuje, ako imajo le društvo. 
Sčasom so izpoznali, da vendar ni vseeno, 
kakšno je društvo; razvideli so, da je moč v 
velikosti, centralizirali so se, pridobili so sti-
kov z drugimi strokami in tedaj šele so občutili 
pravo moč. In v tem tiči vsa tajnost; delavci 
glavnih skladišč niso bili več slabotni posa-
mezniki, temveč eno telo in ena duša; za njimi 
pa je stala cela zveza, za seboj so imeli vse 
tržaško delavstvo, ki jim je v pravem izpo- 



znanju naloge, ki jo naklada solidarnost, ob-
ljubilo brezizjemno vsako podporo v boju.

Danes se lahko pove: Ako delavci glavnih 
skladišč ne bi bili dosegli zadostljivega uspeha, 
bi 'se bil unel v Trstu delavski boj takega 
obsega, da je vsako ugibanje o njem brez-
plodno. Organizacija in solidarnost je posegla 
v življenske globočine gospodarskega sveta, 
in nastopila je s tako močjo, da se je moralo 
verjeti absolutni resnosti. In tako je prišel 
krasni uspeh.

O pridobitvah c. kr. uslužcencev in de-
lavcev se lahko prepriča, kdor se hoče. Po-
nosni so na svojo zmago, četudi ne trobijo 
po ulicah. Ali zavedni so si tudi moči, ki so 
si jo ustvarili s svojo organizacijo, katere se 
oklenejo sedaj še tesneje,'da jo okrepčajo in 
poglobe.

Za ostale delavce pa je to znamenit pouk. 
Tukaj vidijo zopet lahko z lastnimi močmi, 
da je organizacija edina moč. s katero lahko 
dosežejo izboljšanje svojega položaja, a da 
mora biti ta organizacija taka, da jih ne po-
stavi v osamljenost, temveč da jih združi z 
drugim delavstvom. Najmočnejši pa bodo, 
kadar bodo združeni v eni bojni četi vsi de-
lavci brez razlike stroke, narodnosti, vere, 
spola in drugih ločil. Zato, prav zato je za 
delavce potrebna organizacija, katero uči so-
cialna demokracija. Sovražnik delavcev je — 
vedoma ali nevedoma — vsakdo, kdor po-
stavlja kakršnekoli stene med delavce, ker jim 
jemlje moč, brez katere ne dosežejo ničesar. 
Sveta naloga vsakega zavednega delavca pa 
je, razširjati tako organizacijo, kajti le tako 
osnuje sredstvo, s katerim mora zmagati 
skupnost.

Slovenski delavci, kar vas je neorganizi-
ranih, zdramite se! Izpoznajte, da ste brez 
organizacije' slepe igrače v rokah izkoriščeval-
cev, z organizacijo pa lahko postanete nepre-
magljiva moč.

Kar vas je pa organiziranih, spomnite se, 
da je vaša dolžnost, dovajati vedno nove bo-
jevnike v organizacijo, da jo okrepčate in da 
se rešite tako največje nevarnosti, ki vam 
preti v vaših neizogibnih pravičnih bojih.

Politični odsevi.
Odsek za volilno reformo stoji še vedno 

v znamenju obstrukcije. Kakor od začetka, 
je pa tudi sčdaj pri tej mešetariji bolj važno, 
kar se godi za kulisami, nego to. kar je na 
sejah. Vlada se trudi, da bi pripravila na-
sprotne stranke vendar do kakšnega kompro-
misa in koncem zadnjega tedna so izumili 
novo formulo, ki naj bi združila sovražne brate. 
Mesto kvalificirane dvetretjinske ali tripetinske 
večine naj bi določil zakon, da mora biti go-
tovo število poslancev navzoče, ako se hoče 
izpremeniti razdelitev volilnih okrajev. Kako 
malenkosten je ves prepir, se vidi najbolje 
tedaj, ako se pomisli, da gre ves boj le za 
razdelitev okrajev v posameznih deželah, kajti 
število mandatov, ki je določeno za vsako 
posamezno deželo, je itak že zavarovano z 
dvetreljinsko večino in dr. Kramar je pre-
tečeni teden verjetno povdarjal, da bi se 
utegnile zgoditi kakšne izpremembe k večjemu 
za sedem mandatov, med katerimi bi bil even-
tualno drugi mandat za Slovence na Koroškem. 
Vidi se torej, da je stvar pravzaprav za obe 
strani brezpomembna in v celem prepiru igra 
nedvomno največjo ulogo nepriznano sovraštvo 
do volilne reforme sploh. Zato je še najod- 
kritosrčnejši znani kričač Franko Stein, ki je 
na seji v pondeljek napovedal, da porabijo 
Vsenemci vsa sredstva, da pokopljejo celo re-
formo. Le da se teh gromov ni več treba bati.

Še vedno se vleče kupčevanje o «varstvu 
volilnih okrajev» kakor morska kača po od-
seku in po zakulisju, ne da bi mogel priti 
zdravi razum do veljave. Kako se zaključi ta 
boj, ki je že. bolj podoben slabo sestavljeni 
komediji, je v tem parlamentu popolnoma 
nemogoče uganiti. Značilno je vsekakor, da 
se najbolj vesele znani sovražniki volilne re-
forme, ki že kar ne morejo skriti svoje radosti, 
kadar poročajo: Kriza se je poostrila. Zani-

kati, da je položaj kritičen, bi bilo seveda 
nesmiselno, ali prijatelji sedanjega privilegij- 
skega parlamenta in sovražniki enakopravnosti 
ljudskih slojev se prokleto motijo, če mislijo, 
da ima še kdo dovolj moči, rešiti parlament 
predpravic in konfuznosti, kajti če bi se zgo-
dilo, da bi bila volilna reforma preprečena v 
dvanajsti uri, bi prišlo prej v Avstriji vse na-
robe, preden bi se vršile še enkrat volitve po 
sedanjem volilnem redu. Kdor misli, da bi 
ljudstvo mirno prenašalo tako politično golju-
fijo, je zelo slab poznavalec ljudske psihe, pa 
vsled tega tudi ne more biti dober političar. 
Toda volilna reforma je medicina, ki jo po-
trebuje država sama, in zato se mora reali-
zirati — tako ali pa tako. Avstrija ni tako 
zdrava, da bi mogla brez največje škode pre-
trpeti potres, ki bi bil neizogiben, ako bi ljud-
stvo izpoznalo, da je bilo ogoljufano. Neokusno 
barantanje za stvar, ki sama po sebi dejansko 
ne pomeni skoraj ničesar, ki pa pripravlja 
nevarnost tako važnemu delu, kakor je vo-
lilna reforma, pa pokazuje že samo, da je 
res skrajni čas, odpraviti dosedanji parlament. 
Ni treba, da bi bil človek optimist, ki misli, 
da pojde v bodočem državnem zboru vse gladko 
in bode narodnostni boj odrezan, čim se snidejo 
novi poslanci; ali da izginejo tako prizori, ka-
kršne se vidi sedaj in se odpravi tako neod- 
pustno potrato časa, je izprememba absolutno 
potrebna. Ravno zadnji tedni kriče, da tako 
nikakor ne gre več; in ljudstvo, ki gleda to 
igro, si bode zapomnilo vse te harlekinade, 
pa kadar doseže vsaj tisti politični upliv, ki 
mu ga daje volilna preosnova, bode skrbelo 
za to, da pride v novi državni zbor drugačno 
delo. Samo poslanci, ki niso odgovorni ljud-
stvu, morejo tako prezirati njegove interese, 
kakor jih prezirajo sedanji. Poslanci novega 
parlamenta se bodo morali zavedati, da so 
zastopniki ljudstva, ne pa klik.

Grof Agenor Goluchowski, naš minister 
za zunanje zadeve, nas zapušča, in kdor čita 
pozorno časnike raznih struj in strank, najde 
res lahko še take, ki celo obžalujejo njegov 
padec. Skoraj neverjetno je to, a vendar res-
nično. Toda kakor mu njegovo obžalovanje 
ne bode koristilo, tako se tudi njegovega 
odhoda ne bode nič bolestno čutilo. Večinoma 
pa povzroča njegovo neprostovoljno slovo za-
doščenje tostran in onstran Litve. O grofu 
Goluchovvskem se nikakor ne more trditi, 
da bi bil mnogo koristil državi, pač pa se 
lahko pravi, da je pokvaril, kar je le mogel 
pokvariti. Trozveza med Avstrijo, Nemčijo in 
Italijo pač obstoji in ljudje, ki so zadovoljni 
z majhnim, mu vpisujejo to v velikansko za-
slugo. Ali poljski grof je le konserviral, kar 
je našel že ob svojem prihodu in s čemur 
se pravzaprav ne more postavljati nobeden 
avstrijski diplomat, ker je bil duševni in pravi 
oče te zveze pokojni Bismark; sicer pa tudi 
še ni dokazano, da bi bila trojna aliansa 
ravno edina in za našo državo najsrečnejša 
kombinacija. Nihče ne bode štel ministru v 
greh, da se poganja za politične alianse in 
vojne konvencije, ali za naš družabni red le 
ni najboljše izpričevalo, da so take ofenzivne 
ali defenzivne zveze sploh potrebne. Toda, 
če na tem polju ni bilo treba grofu Golu- 
chowskemu mnogo delati, je tembolj opra-
vičeno vprašanje, kaj je storil koristnega 
drugod. Imel je nekoliko sestankov z zunanjimi 
diplomati — deloma so bile to prazne 
ceremonije. Ali belil si je glavo tudi z 
balkanskim vprašanjem, katero je «reševal» 
dogovorno z Rusi. To je bila pravzaprav 
njegova piege de resistance. Kadar je imel 
sestanek z grofom Lambsdorffom, je bilo 
časopisje polno Goluchovvskijevega imena 
in tedaj se mu je zjasnilo čelo in zaljubil se 
je sam vase. Kako pa je dandanes na Bal-
kanu? Kaj je tam dosegla njegova slavljena 
politika? V Makedoniji, v Albaniji, v Stari 
Srbiji so tla razbeljena in nihče ne ve, kdaj 
izbruhnejo zopet krvavi ustaški boji. Narodna 
nasprotja so se poostrila do skrajnosti, država 
pa državi ne zaupa in vsaka ima na Balkanu 
svoje posebne, večinoma nepriznane aspiracije 
in složne so le v tem, da preprečujejo osvo-

boditev balkanskih narodov, ker bi se tedaj 
zmanjšali njih lastni sebični upi. Kako pa jo 
je zavozil Goluchovvski v Srbiji, je predobro 
znano, da bi bilo treba o tem še posebej 
pisati v času, ko imamo ljut carinski boj s 
sosedno državico, na katero nas vendar na-
vezuje že geografični položaj in gospodarske 
potrebe.

Toda Goluchovvski ne gre zaradi kozlov, 
ki jih je postreljal v zunanji politik». Padel 
je nad neizprosno opozicijo Madjarov, ki so 
mu pripravljali nezaupnico za prihodnje de-
legacije. In kar mu zamerijo, je njegovo vme-
šavanje v zadnjo ogrsko krizo in njegovo 
nasprotovanje madjarskim aspiracijam. To 
pa boli naše patrijote. Padec Golucbovvskega 
jim je znamenje madjarske zmage in jemlje 
jim upanje, da bi videli vihrati črno-rmeno 
zastavo na budimpeštanskem gradu. Patriotje 
so pač ljudje posebne vrste! Goluchovvski je 
vendar popolnoma zaslužil svojo usodo, ki 
ga je le prepozno dohitela in tudi Madjarom 
ni zameriti ničesar. Avstriakantom ni prav, 
da se Madjari jeze, ker je nastopil proti nji-
hovim zahtevam. Sami pa bi se gotovo to- 
gotili, ako bi slišali, da je zavzel madjarsko 
stališče in tedaj bi glasno trdili, da se zunanja 
politika ne sme vtikati v notranjo.

Ali pravičnost zahteva, da se vzame tudi 
olajševalne okolnosti v poštev. Ako storimo 
to. se pa zelo zmanjša breme na plečih grofa 
Agenora, kajti grehi ne teže toliko njegove 
osebe, kakor sistem. Goluchovvski ni žeuialen 
diplomat, ženialnost se ne more nikomur 
predpisati, a naša diplomacija sploh ne mara 
ženialnih prikazni, pa jih najbrže ne bi spre-
jela, tudi če bi jih našla. Grof Goluchovvski 
je bil tak, kakor se jih lahko šteje na tucate. 
Našel je tir, pa ga je porabil, novih potov 
pa ni iskal. In to leži v sistemu. Nobenega 
pojava ni mogoče odtrgati od splošnosti, 
vsaka zunanja politika je odvisna od notranjih 
razmer. Zato je tudi odstop grofa. Goluchovv- 
skega majhnega pomena in vprašanje, kdo 
bode njegov naslednik, res ni tako važno, 
kakor trdijo nekateri časopisi. Naj pride 
Aehrenthal ali pa kdo drugi — to je vseeno, 
dokler ostane neizpremenjen sistem. Da se 
izpremeni ta, je pa treba, da pridejo do ve-
ljave sloji, katerim so sedaj še zamašena usta.

Še ena kriza je nastala v avstrijskem 
vojnem ministrstvu. Ko je odstopil šef gene-
ralnega štaba feldcajgmajster baron Bek, se 
je najprej pripovedovalo, da ga zamenja 
njegov namestnik feldcajgmajster Potiorek. 
Kmalu pa so se začeli razširjati glasovi, da 
je ta kombinacija neutemeljena, ker hrepeni 
vojni minister Pitreich po tem mestu. 
Sedaj je pa vendar za šefa generalnega štaba 
imenovan Potiorek, Pitreich je pa od-
stopil in na njegovo mesto je imenovan do-
sedanji domobranski minister Schonaich. 
Dočim trdijo nekateri, da je Pitreich užaljen, 
ker ni prišel na Beckovo mesto, se zatrjuje 
z druge strani, da je podal demisijo, ker 
nima upanja, da bi ogrska delegacija dovolila 
novo zvišanje vojaštva. V sistemu se itak ne 
izpremeni nič, naj se imenuje vojni minister 
Pitreich ali pa Schonaich.

Nemški minister rojak Prade je imel 
pogovor z nekim sotrudnikom lista «Neue 
Freie Presse» o volilni reformi, kar je v to-
liko zanimivo, ker se po njegovih izjavah 
menda lahko sluti, kakšne nazore ima vlada 
o stvari. Govoril je seveda o dvetretjinski 
večini in naravno je, da stoji v tem vpra-
šanju na nemškem stališču. Zato tudi ta 
del njegovih izvajanj nima splošne važnosti. 
Pač pa zasluži pozornost njegova izjava, da 
je realiziranje volilne reforme nedvomno. 
Glede daljnega dela v državnem zboru je 
Prade precej optimističen. Najbolje bi bilo 
po njegovem mnenju, ako bi se stranke spo-
razumele, da bi zbornica sprejela načrt od-
seka kot gotovo stvar; videti je pa, da sam 
ne veruje v tako gladko rešitev. A tolaži ga 
značaj avstrijskega parlamenta, ki se v za-
četku močno razgreje, pa se tembolj ohladi, 
ako izgubi predmet debate mičnost novosti. 
Zato misli, da se utegnejo tudi zaradi volilne
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reforme v zbornici užgati strasti, a če potraja 
debata tri, štiri tedne, postane stvar poslan-
cem dolgočasna, valovi se pomirijo in končno 
pojde vse gladko. Pa tudi če bi nepričako-
vane težave preprečile pravočasno rešitev re-
forme, je Prade prepričan, da s tem ni pre-
prečena volilna preosnova, ker pač nihče ne 
verjame, da bi se moglo voliti še enkrat po 
sedanjem volilnem redu. Kaj bi se zgodilo v 
takem slučaju, bi morala odločiti krona.

S tem je menda prvikrat od oficielne 
strani izrečeno, kar plava v zraku in o čemur 
vlada v javnosti itak le eno mnenje: Ako 
zbornica ne bi definitivno rešila volilne re-
forme, bode preosnova oktroirana. S stališča 
strogega konštitucionalizma bi bilo gotovo 
obžalovati tako eventualnost in že zaradi tega 
bi bila dolžnost vsake stranke, ki ji je kaj 
ležeče na načelu ustavnosti, da pospeši par-
lamentarno rešitev reforme, kajti da bi bil 
oktroa v drugem slučaju kratkomalo neizogi-
ben, je tako jasno, da je izključen vsaki dvom. 
Monarhisti ne smejo prezreti, da je cesar sam 
izrekel besede: «Po sedanjem volilnem redu 
se ne more več voliti.» — Stvarno bi bilo 
seveda presojati tak oktroa drugače, kakor 
navadne neparlamentarne naredbe in reči se 
mora, da bi še bolje odgovarjal duhu kon-
štitucionalizma, kakor realiziranje kakšnega 
sklepa, ki bi ohranil dosedanji volilni red. V 
soglasju s prebivalstvom države bi ravnala v 
takem slučaju krona, ne pa parlament, kajti 
ljudstvo hoče nov, ne pa stari volilni red in 
oktroa bi bil opravičen, ker bi ga odobrilo 
ljudstvo.

To mora biti znano tudi gospodom po-
slancem, ki bi bili slepi, ako bi mislili, da 
bi se dalo ljudstvo razburiti proti takemu 
oktroiranju. Zato so pač vse grožnje z ob-
strukcijo. ki nikakor ne more preprečiti konč-
nega efekta, otroške. Rabiti sredstvo, ki je 
samoposebi ali pa z ozirom na razmere 
neuspešno, je v politiki absolutno nedopustno 
in zato je bila taktika vseh tistih, ki so ob-
struirán ali pa žugali z obstrukcijo, škodljiva 
in sicer škodljiva tudi tistim interesom, katere 
so baje zastopali obstrukcionisti. Ako bi se 
zgodilo, da bode volilna reforma oktroirana, 
ne da bi se ozirala na take interese, bodo 
za pomanjkljivosti odgovorni obstrukcionisti; 
rešili bi se te odgovornosti le tedaj, ako bi 
bili, pospeševaje reformo, delovali za ome-
njene interese, kajti četudi ne bi dosegli cilja, 
se jim vendar ne bi moglo očitati, da so iz-
silili oktroa, na katerega nimajo nobenega 
upliva.

Tako je tudi s koroškimi mandati. Kadar 
pride med koroškimi Slovenci mirna sodba in 
trezen prevdarek do veljave, bodo obsojali 
tiste, ki so obstruirali v njihovem imenu.

Na Francoskem je nastala ministrska kriza, 
ki je širšo javnost precej iznenadila. Toda v 
zanesljivih krogih se zatrjuje, da je mislil mi-
nistrski predsednik Sarrien že dlje časa na 
odstop, sedaj pa mu pokvarjeno zdravje ni-
kakor ne dovoljuje več, opravljati ministrske 
naloge. Vendar so nedvomno tudi politični 
uplivi delovali na krizo, kar je deloma raz-
vidno tudi iz dejstva, da se rešitev ne vrši 
tako gladko, kakor je bilo misliti iz začetka. 
Največje težave dela okolščina, da je odstopil 
tudi minister za zunanje zadeve Bourgeois. 
Dočim za druge portfelje ni posebnih težav, 
je njemu težko dobiti naslednika. Na mesto 
ministrskega predsednika pride znani radikalec 
Clemenceau, ki je ponudil ministrstvo za 
zunanje zadeve dosedanjemu finančnemu mi-
nistru Poincarreju, ki pa je odklonil poziv. 
Govori še, da prevzame znani bivši socialni 
demokrat Mili er an d to ministrstvo, kar se 
pa zanikuje z druge strani, kjer se trdi, da 
postane Mi lier an d justični minister. Za 
vojnega ministra je izbran iz Dreyfusove 
afere znani general Picquart. Jaurès je 
izjavil, da socialisti ne bodo delali novemu 
ministrstvu težav, ako popolnoma izvede pro-
gram socialnih radikalcev.

Cerkveno politična kriza na Francoskem 
le ne gre po tisti poti, ki jo hoče papež. Kakor 
Mano, zahteva novi zakon, da se sestavijo 

verske občine, katerim se izroče cerkve; papež 
Ki-6 kal?ličanom prepovedal ustanovitev takih 
oncin. toda njegova prepoved nima uspeha. 
* 8Ko Je n- Pr- občinski svet v Auchu sklenil, 
cla se ustanovi kot verska občina ter prevzame 
katedralo m druge cerkve. Ta primer posne-
majo tudi drugod in novim verskim občinam 
pristopa tudi mnogo duhovnikov. Strele iz Va-
tikana ne užigajo več.

Novo francosko ministrstvo je sestav-
ljeno, in sicer brez Milleranda. Clemen-
ceau, ki je prevzel predsedstvo, bode vodil 
tudi notranje zadeve; zunanje zadeve pre-
vzame Pichón, justico Guyot Dessaigne, 
pouk Bri and, vojno Picquart, mornarico 
Thomson, promet Barthou, trgovino 
Doum erque, javna dtla Viviani, polje-
delstvo R u a u x, kolonije Millies Lacrois, 
Viviani je bil nekdaj član socialno-demo- 
kratične stranke, sedaj je neodvisen socialist.

Na Nemškem je provzročilo velikansko 
senzacijo objavljenje spominov bivšega alzaško- 
lorenškega namestnika in poznejšega kance- 
larja C h I o d w i g a kneza H o h e n - 
lohe-Schillingsfürsta o razme-
rah med Bismarkom in cesarjem Viljemom. 
Spomini so zelo obsežni, ne prinašajo prav-
zaprav nič novega. Za tedaj mladega cesarja 
Viljema so pisani zelo simpatično in nemška 
javnost se je čudila, ko je poslal Viljem mla-
demu knezu Aleksandru Hohenlohu ogorčen 
telegram, v katerem imenuje objavljenje me- 
moarov indiskretno, netaktno i. t. d. Tajnost 
cesarjevega ogorčenja pa ni velika. Iz teh 
spominov je namreč jasno razvidno — kar 
sicer že prej ni bilo popolnoma neznano — 
da je bila nemška zunanja politika skrajno 
neodkritosrčna. Ko je Nemčija sklenila zvezo 
z Avstrijo, da si zagotovi njeno pomoč za 
slučaj vojne s Francijo, vsled česar bi bila 
morala podpirati Avstrijo v varstvu njenih 
interesov, je sklenila sočasno ugovor z Rusijo, 
kateri je obljubila proste roke v Bolgariji in 
v Carigradu, tudi če bi smatrala Avstrija oku-
pacijo Bolgarske za napad na njene interese. 
To je seveda zelo zanimivo in pokazuje vnovič, 
da je diplomacija umetnost posebne vrste, za 
katero ne veljajo prav nič načela navadnega 
poštenja. Sicer pa Hohenlohovi spomini res 
niso vredni take pozornosti, kakršno ji po-
svečuje časopisje. Mož, ki jih je pisal, res ni 
bil velik duh. Značilno za njegovo duševno 
obzorje je, kar je napisal, ko je videl v gle-
dališču krasno Hauptmannovo dramo «Han- 
nele». Igro imenuje socialno-demokratično in 
«einfach scheufilich», pa se mora napiti šam-
panjca in najesti ostrig, da se spravi zopet 
v sfero človeškega čutenja. Modrovanje takega 
veleuma gotovo ne pomeni kdové kaj za svet. 
Politični položaj se je izza tistih časov teme-
ljito izpremenil in cesar Viljem, ki takrat ni 
hotel, da bi narod tudi njega imenoval «Karta- 
tschenprinza» in je sanjaril o socialnem cesar-
stvu, se je naučil od tistih dob groziti, da 
bode socialne demokrate «zerschmettern», vo-
jake uči, da morajo streljati na očeta in mater, 
«črnogledce» pa podi iz dežele. Za aktuelne 
razmero so memoari popolnoma brezpomembni, 
samo mladi princ Aleksander plačuje cesarjevo 
togoto, kajti podati je moral ostavko kot okrajni 
prezident. Tolažilno je le to, da mu zato ne 
bode treba poginiti.

Na Norveškem se je dne 22. t. m. sešel 
prvi parlament, odkar je Hakon (izgovarjaj 
Hokon) izvoljen za kralja. Prestolni govor 
obsega sledeča zanimiva izvajanja: «Naši od- 
nošaji z vsemi tujimi državami so zadovoljivi. 
Naša domovina je našla, odkar je postala sa- 
mostalna, povsod velike simpatije. V gospo-
darstvu se opaža, da se čas polagoma izbolj-
šuje, tako da se bode pri sestavi novega 
proračuna lahko mislilo na olajšanje davčnih 
bremen. Poboljšanje zaslužkov je pomagalo, 
da se je lahko zaključilo obračun za 1. 1905/6 
brez posebnega primanjkljaja. Tudi proračun 
za leto 1907 se je lahko sestavil s prebitkom.

je cesar Fran Josip/e pred meseci^ v razgo-
voru s <----

Cesar in volilna reforma. Znano je, jia 

češkim poslancem clr. Kram arom 

dejal, da se mora izvesti volilno reformo in 
da se ne more več volili po sedanjem volilnem 
redu. Sedaj se je vladar zopet odločno izrekel 
zanjo. V sredo so bili ministri baron Beck, 
P a cak, D erschat ta in Marchet, potem 
Prade in Dzieduszycki na avdienci in 
cesar je dejal s posebnim povdarkom, da se 
mora v najkrajšem času izvesti volilno reformo.

V odseku so se razmere zadnji čas ubla-
žile in pripravlja se formula, katero sprejmejo 
menda vse stranke, izvzemši najbrže tiste, ki 
principielno sovražijo reformo in javno poka- 
zujejo svoje sovraštvo.

Iz stranke.
Strankin zbor. Z ozirom na to, da po-

stanejo po volilni preosnovi potrebne globoko 
segajoče izpremembe v organizaciji tčr da na-
loži preosnova stranki resne pozitivne naloge; 
nadalje z ozirom na to, da pridejo po per- 
fekcioniranju preosnove kmalu državnozborske 
volitve, je sklenil izvrševalni odbor jugoslo-
vanske socialno-demokratične stranke, sklicati 
prihodnji redni zbor stranke takrat, kadar 
bode volilna reforma popolnoma rešena, da 
ne bode treba tedaj sklicevati posebnega izven- 
rednega zbora in da imajo okrajne organizacije 
dotlej priložnost za potrebne priprave. Izvr- 
ševalni odbor priporoča okrajnim organizaci-
jam, da skličejo med tem svoje okrajne kon-
ference in izvrše potrebno delo svojega delo-
kroga.

Časopisje. Izvrševalni odbor jug. soc. 
dem. stranke je sklenil, da se uredi prihodnje 
leto za dobo državnozborskih volitev provi-
zorično dnevno izdajanje «Rdečega Prapora». 
Vsa potrebna navodila dobe organizacije v 
najkrajšem času.

Češkoslovanska socialno- demokratična 
Stranka ima, kakor naznanja poziv v «Pravo 
Lidu», o božiču svoj sedmi redni zbor. Pred- 
konferenca je dne 22. decembra zvečer, za 
posvetovanje so določeni dnevi 23., 24. in 
25. decembra. Predlagani dnevni red obsega: 
1. Poročila: a) O delovanju stranke; b) o 
parlamentarnem delovanju: c) o mednarodnem 
tajništvu. 2. Volilna reforma. 3. Organizacija. 
Zbor se vrši v veliki dvorani «Narodnega 
doma» na Kraluvih Vinohradyh pri Pragi.

Domače stvari.
Kako poznajo ljudstvo. V odseku za 

volilno reformo je dejal poslanec dr. Tav-
čar, da bi bilo boljše, ako bi vlada oktroirala 
volilno reformo, nego da jo sklene parlament, 
ker tedaj bi se obrnila nevolja ljudstva zaradi 
krivičnosti reforme proti kroni in vladi, pa 
ne proti poslancem. Kaj takega je mogel reči 
samo poslanec, ki je izgubil vse stike z maso 
ljudstva in to pojasnjuje deloma konfuzno po-
litiko naših liberalcev. Iz besed drja. Tav-
čarja odseva tisto podcenjevanje ljudstva, ki 
se ga je opazilo že lani, ko je govoril v zbor-
nici proti splošni in enaki volilni pravici. Li-
beralni prvaki mislijo še vedno, da je ljudstvo 
velik političen bedak, ki nič ne misli in nič 
ne ve, pa veruje potem vsako besedo, ki jo 
izreče «vodja naroda», ako stopi enkrat te-
kom desetih let pred ljudi. Ali če je bilo 
enkrat tako, se je vendar že marsikaj izpre- 
menilo. Zavedno ljudstvo ve prav dobro, da 
poslanci niso bogovi, pa ne zahtevajo od njih, 
kar je nemogoče in jih ne dela odgovorne za 
krivice, katerih niso zagrešili. Za volilno re-
formo se je ljudstvo živo zanimalo ter pozna 
vse faze dela v zbornici in v odseku, deloma 
bolje nego marsikateri poslanec. Zato ve, da 
je v sedanjem parlamentu nemogoče, izvršiti 
idealno reformo in če Slovenci ne dobe 30 
mandatov, ne bode nihče zato kamenoval slo-
venskih poslancev. Vse druga pa je, če po-
maga kak slovenski poslanec preprečiti reformo, 
kajti doseči kompromis za preosnovo je m o- 
goče in kar je mogoče, to zahteva ljudstvo 
od svojih poslancev. Za to so mu odgovorni. 
Ako bi se zgodilo, da bi vlada oktroirala re-
formo, ne pade na njo nikakršen odium, kajti 
reformo samo po sebi hoče ljudstvo. Za 



napake pa ne bode tirjalo odgovornosti od 
vlade, temveč od tistih, ki preprečijo parla-
mentarno rešitev in eventualno izboljšanje po-
sameznosti. Položaj je vendar tak, da mora 
imeti vlada tudi za oktroa kako podlago in 
dr. Tavčar menda razume, da ne bi obse-
gala oktroirana reforma nič druzega, kakor 
določbe, ki jih je sprejel odsek. Če bi bil dr. 
Tavčar minister mesto drja. Pacdka, tudi 
ne bi ravnal drugače. Saj tudi drju. Tav-
čarju kompromisi niso tuji; kranjski deželni 
zbor mu menda lahko oživi spomine. Tista 
z nevoljo ljudstva je torej bosa in ne pomeni 
nič druzega, kakor zadnji poskus liberalnega 
političarja, da bi rehabilitiral svojo do skraj-
nosti konfuzno taktiko. Ali čez ta most ni 
vrnitve. Liberalne modrosti so preštete, od- 
vagane, in našlo se je, da so prelahke.

Za -liberalni zaupniški shod je izvrše- 
valni odbor liberalne stranke, kakor nam pri-
povedujejo, dolgo sestavljal dnevni red, a dolgo 
je bilo študiranje in temeljito razmišljanje brez-
uspešno, kajti kadar se je sešlo pet članov 
odbora, so imeli skupaj sedem nazorov. Zadnje 
dni, bolje rekoč zadnje noči, pa se je izza upri-
zoritve zadnje Hauptmannove sanjske drame 
«Elge» nekemu liberalcu sanjalo, prav živo 
sanjalo in zjutraj, ko ga je kuharica zbudila, 
prišedša s kavo in «kifeljcem», je planil na 
noge ter je zapisal sledeči dnevni red: a) Pro-
gram stranke ali mixtum compositum, b) Do-
slednost v politiki ali «guncenca». c) Taktika 
ali salonska magija, d) Časopisje stranke ali 
privatna stvar, e) Volilna reforma ali cigu 
migu, mačke strigu. f) Politika in znanost s 
posebnim ozirom na matematiko in z doka-
zom, da je 1 = 2 ="3 = 4 = 5 in infinitum, 
vsled česar je navdušenost za enakost in plu- 
ralitet popolnoma identična, g) Organizacija; 
variacije stiha: «Kaj pa je tebe treba bilo?»
h) Svobodna šola ali «Lieber feig als dumm».
i) Narodno delo ali «pomanjkanje sinekur».
j) Praktični liberalizem ali svoboda prepri-
čanja deželnih uradnikov, k) Socialna politika 
ali «vseh pet po konci». 1) Humanitarno- 
sanitarno-higiensko-napredni reformizem ali: 
Deželna bolnica, umobolnica, prisilna delav-
nica, živinska bolnica i. t. d. m) Volitev iz- 
vrševalnega odbora ali: Komu se ljubi? n) 
Izključitev nezadovoljnih elementov, ali: Poj-
dimo vsi domu. — Za eventualne izpremembe 
dnevnega reda ne garantira naš poročevalec, 
ki Lrdi, da je edino stalno, absolutno neizpre- 
menljivo načelo liberalne stranke: Vsak dan 
drugače. Gaudeamus igitur!

Ljubljanskemu županu gospodu Hri-
barju je namenil srbski kralj Peter Kara- 
djordjevič red svetega Save tretjega razreda. 
Gospod župan je odklonil to odlikovanje. Na 
evropejsko ravnotežje menda ta epizoda ne 
bode imela nobenega vpliva; v slovenskih 
malomeščanskih razmerah je vendar zanimiva. 
Reči moramo, da bi se čudili bolj, ako bi 
bil gospod župan sprejel namenjeni mu red, 
nego da ga je odklonil. Seveda so nam nje-
govi nagibi popolnoma neznani. Da bi ga 
bilo navelo na odklonitev ravno njegovo de-
mokratično čutstvo, nam ni prav verjetno. 
Tradicionalno predlaganje udanostnih tele-
gramov na žurnalističnih kongresih, na katerih 
nima dnevni red čisto nič opraviti z lojal-
nostjo ali z rebelantstvom, manipulacija z 
občinsko volilno reformo itd., ne potrjujejo 
nič kaj krepko demokratizma gosp. Hribarja. 
Z enako pravico, kakor radikalizem, bi se 
lahko smatralo tudi njegovo lojalnost za pravi 
razlog odklonitve; monarhistično mišljenje bi 
mu lahko narekalo, naj ne sprejme odlikovanj 
od tujih potentatov, dokler nima kaj takega 
od lastnega suverena. Pa tudi drugi motivi 
niso zelo oddaljeni. Znano je, da je gospodin 
Petar precej radodaren z redom svetega Save 
in nekateri hudomušneži trdijo, da ima ne-
koliko tretjih redov vedno v hlačnem žepu, 
da jih lahko kar pripne na avdijencah in pri 
drugih priložnostih. Tudi na Slovenskem ni 
sveti Sava redkost, odkar je zasedel Peter 
Aleksandrov tron; v Ljubljani je nekoliko 
prs srečno odlikovanih s tretjim razredom in 
pripoveduje se, da so ga dobili n. pr. nekateri

slikarji, katerim bi bilo veliko ljubše, ako bi 
jim bila visoka srbska vlada pravočasno pla-
čala kupljene slike. Da se gospod župan ne 
čuti posebno odlikovanega, ako dobi red, ki 
so ga dobili že dve leti prej njemu podrejeni 
odlikovanci, je tudi umljivo. Toda razlogov 
gospoda Hribarja ne maramo raziskavati; pri 
nas mora biti človek skromen in z malim 
zadovoljen, pa smo zato tudi mi zadovoljni, 
da se je sploh našel človek, ki je odklonil 
orden pri nas, ko vse hrepeni po križakih 
in se vidi pri vsakdanjemu opravilu ljudi, ki 
obešajo na svoje civilne suknje medalje, ki 
ne dokazujejo nič drugega, kakor da je do- 
tičnik slučajno ravno v nekem gotovem raz-
dobju nosil puško in tornister.

Ljubljanski občinski svet je imel v 
torek sejo, v kateri so bile nekatere važnejše 
zadeve na dnevnem redu. Posebno živo sicer 
ni bilo v občinski dvorani, zanimanje gospodov 
svetnikov za občinske stvari res ni veliko, 
ali magistrat menda misli na to, da je pre-
tekel dober del sezone in da se prikažejo s 
časom zopet volitve na obzorju, pa bo treba 
vsaj nekoliko drapirati poročilo o «delovanju». 
Na galeriji je pa težko uveriti se, da je tam 
doli res/kakšno delovanje. Gospodom na 
kurulskih sedežih je očitno žal, da morajo 
žrtvovati svoj čas za poslušanje poročil in 
za glasovanje, pa da komaj čakajo na konec. 
Čemu se sploh silijo? Občinski svet vendar 
ni dekoracija in gospodje, ki se jim ne ljubi 
delati, naj si pomagajo in naj pri prihodnjih 
volitvah ostanejo doma. Tako rajsko krasno 
res še ni v Ljubljani, da ne bi bilo treba 
intenzivnejšega dela, kakor ga premore libe-
ralna klika.

Draginja mesa je bila za prebivalstvo 
vsekakor najvažnejša točka občinske seje. Že 
zdavnaj pričakuje ljudstvo, da se občinski 
svet zgane pa da stori kaj resnega za ubla- 
šenje neznosne draginje. Pri tej priliki bodi 
omenjeno, da se ne gre samo za meso, ki 
je sicer važna, a ne edina hranilna snov. 
Tudi druge življenske potrebščine imajo take 
cene, da je mala Ljubljana eno najdražjih 
mest in življenje je tukaj že naravnost ne-
znosno. Ako bi ne vladala v raznih krogih 
prokleta napačna sramežljivost, pa bi ljudje 
odkrito povedali, kako se jim godi, tedaj bi 
se razkrila slika, nad katero se je treba 
zgražati. Pridobitvene razmere so v «slovenski 
metropoli» zelo klavrne. Da je tuintam kak 
resničen bogati n, to še ne odločuje. Ogromna 
večina ljubljanskega prebivalstva je prole-
tarska, brez posesti, odkazana edino na to, 
kar zasluži. A ta večina prebivalstva ima 
dohodke, s katerimi se enostavno ne more 
izhajati. Razni uradniki, učitelji, delavci — 
to je pravo ljubljansko prebivalstvo in glede 
nezadostnih zaslužkov teh stanov pač ni 
dvoma. Konzumna moč teh slojev pada od 
dne do dne, konzumne potrebščine se ne-
prenehoma povišujejo — kako naj se v takih 
razmerah prepreči splošna pavperizacija in 
končen krah. Blagostanje občine je glavna 
naloga občinskega zbora; občina pa ni kakšna 
imaginarna veličina, temveč prebivalstvo samo, 
in njegov blagor bi moral biti slavnemu zboru 
prva skrb. Pri nas pa gredo toj korporaciji 
vse druge misli po glavi, ker so ji take brige 
menda preveč plebejske. Meso se je v Ljub-
ljani podraževalo od leta do leta. Ko je bilo 
drugod to vprašanje že davno v diskusiji, se 
m občinski svet ljubljanski niti zganil, sedaj 
pa —- nabira date. Na zadnji seji je poročal 
o tej stvari podžupan vitez Bleirveis, ka-
teremu verjamemo, da zanj stvar ni pereča. 
Ali prebivalstvu ni pomagano, če se mu pove, 
da je tudi v nekaterih drugih mestih meso 
tako drago, kakor v Ljubljani. Pravzaprav je 
že to dejstvo razburljivo, da ima mala Ljub- 
tfana, glavno mesto agrarne dežele, take cene 
kakor štirikrat, petkrat, desetkrat večja, emi-
nentno industrialna mesta. Poročilo pripove- 
duje, da so si ustanovtli mesnice v lastni 
režiji Dunaj, Solnograd in Zagreb, [ne ve pa, 
kakšen da bo uspeh. Kaj misli občinski svet 
in gospod vitez Bleirveis res, da delajo ljub-
ljanski mesarji za izgubo? In če imajo oni

dobiček bi ga morala imeti tudi občina, don^ez, u B fc. promet vendar cenejši 
od malega Seveda je treba strokovnega 
od mateg .. da morajo mesarji, javno
znanja. N , popolnoma nezadostno
sredstvo. Občinski svet naj se zdrami iz svoje 
etargije, pa naj že enkrat stori kaj resnega 

in konkretnega za primerno aprovizacijo mesta, 
drugače mu^amčimo, da doživi grenke ure.

Obrtnega inštruktorja za slovenske po-
krajine s sedežem v Ljubljani zahtevata ma-
gistrat in občinski svet. Doslej je spadala 
Kranjska v graški rajon, sedaj je dodeljena 
Primorju. Zahteva je opravičena. Nekaj nam 
pa prihaja pri temna misel. Visoko z oblač-
nega stališča gleda pri nas «boljši sv et» na 
socializem, dannadan nam dopovedujejo, da 
je utopija, za čemur stremimo, neprenehoma 
nam zatrjujejo, da je socialistična propaganda 
brezuspešna, in glej —- vsak čas se pokazuje, 
kako prodira socialistična praksa že v se-
danjih razmerah. Obrtni inštruktorji imajo 
glavno nalogo, poučevati obrtne zadruge o 
strokovnih rečeh. Naivno je sicer, če kdo 
misli, da ustavijo take zadruge tok gospo-
darskega razvoja in prevladanje kapitalizma. 
Ekonomski zakoni so nevprosni; kakor ni 
mogoče potisniti solnca v nasprotno smer, 
tako se ne zabrani koncentracije velikega ka-
pitala, prevladanje velikih podjetij. Ali de-
lavci, ki vedo, da izboljšanje mezde še ni 
rešitev, vendar snujejo stiokovna društva, 
ki naj jim pomagajo med drugim do večje 
plače, jih obvarujejo popolnega propada in 
jim dajejo moči za neizogibni boj. In obrtniki 
snujejo zadruge. Naj se že sodi o njih kakor 
se hoče, naj je izpoznanje položaja pri obrt-
nikih veliko ali malo, jasen je vendar nagon, 
ki jih vodi v zadruge. Posameznik je slab in 
se ne more upirati v konkurenčnem boju; 
zadruga združi male moči v večjo in olajša 
boj. Koncentracija moči — to je vodilna 
misel. Ta pa je posneta iz socialističnega 
nazoroslovja, ki zmaguje tukaj ravno tako, 
kakor v občini, ki nakupi poljedelskih strojev 
za skupnost, ali v veliki komuni, ki prevzame 
prometna sredstva v lastno režijo. Usta psu-
jejo in zmerjajo socializem, noge se pa vadijo 
v socialistični hoji. Prvi koraki so nerodni, 
otrok hodi najprej po vseh štirih; ali, kar 
je zdravo, pride do tega, da hodi z nogami 
in najde pot. Le naj govore o utopiji — 
vendar jo bodo morali uresničiti.

Bolniška blagajna v Št. Vidu nad Ljub-
ljano je živ primer za to, kakšen ne sme biti 
bolniški zavod. O razmerah, ki vladajo tam, 
nam poročajo dobro informirani ljudje take 
reči, da jih človek ne bi verjel, če ne bi po- 
kazovala praksa, da se mora včasi verjeti naj- 
neverjetnejše nerednosti. O šentvidssi blagajni 
bi se lahko pisalo cele članke; ali na mesto 
vseh dolgih razprav zadostuje peč vnebovpi- 
joče dejstvo, da ta bolniška blagajna že več 
kakor šest tednov ne izplačuje bol-
niške podpore, češ, da ni denarja v bla-
gajni. To seveda bolniku nič ni mar. On je 
zavarovan in s tem si je po postavi pridobil 
pravico do zdravniške pomoči, do zdravil, do 
bolniške podpore. Njegova skrb ni, odkod naj 
blagajna vzame denarja; naloga blagajne pa 
je, izpolnjevati svoje dolžnosti. Da so mogle 
nastati take razmere, je pa le mogoče razumeti, 
če se ve, da že več let ni bilo občnega 
zbora, odboru pa niti v sanjah ne pride na 
misel, da bi ga sklical vsaj v takem kritičnem 

Sam ne more ne naprej, ne nazaj. 
Allu °d • s* sPloh ne zmeni za nič, kajti ves 
odbor je takorekoč samo oseba načelnika, 
znanega klerikalnega fanatika in občudovalca 
turskih čudežev, župana Belca. Ta gospod 
uraduje popolnoma sam, ne ’da bi bil nastav-
ljen vsaj kak tajnik; a kakšno more biti to 
uradovanje, je lahko uganiti, če se pove, d£ 
ima Bele še celo vrsto drugih funkcij. V 
odboru sede sami delodajalci, delavca ni niti 
enega. A. mnogo odbornikov ima samo ime 
in najde se celo takih, ki ne vedo, da imajo 
to funkcijo. Občni zbori so le prazna formal-
nost in na njih se voli kar nenavzoče za od-
bornike, ki se potem cela leta ne brigajo za



blagajno, ne zahajajo na seje in prepuščajo 1 
vse Belcu. Bolnikov ne kontrolira nihče, go- 1 
spodarji nimajo niti tretjine delavcev zavaro- ' 
ranih in živ krst se ne zmeni za te razmere. < 
pač je že zadnji čas, da bi se reformiralo 1 
+o blagajno in zlasti, da bi prišlo tudi neko- ] 
liko delavcev v odbor, kar je ne le postavno, i 
temveč tudi opravičeno z ozirom na vplače-
vanje doneskov. Deželni vladi bi pa svetovali, 
.naj sploh razpusti to bolniško blagajno, od-
nosno naj jo združi z ljubljansko, kajti s Št. 
Vida še ni tako daleč v Ljubljano, kakoi na 
pr. z Gline v Št. Vid, ln sedanji položaj, da 
mora letati delavec, ako hoče kaj opraviti pri 
bolniški blagajni, z Viča, z Gline,' iz Vodmata 
v Št. Vid. ker pismeno ne opravi ničesar, je 
vendar nespameten. Delavci, ki so zavarovani 
pri blagajni, imajo pravico, da so njih inter-
esi zagotovljeni in sedanjega načina so siti 
do grla.

Kranjski deželni odbor torej noče zaslu-
žiti niti najmanjšega opravičenega priznanja 
in ko se je potrudil velerodni gospod grof 
Barbo v deželno prisilno delavnico, se ni 
hotel informirati o resničnosti naših podatkov 
in saniranje razmer mu je bila deveta briga. 
•Gospod grof je pač igral vlogo preiskovalnega 
sodnika, ali niti na misel mu ni prišlo, da bi 
v tem svojstvu moral izkušati, kako bi do-
gnal resnico, temveč namen je moral biti vse 
drugačen. Po njegovem obisku se nam je 
res poročalo, da so službene razmere deloma 
urejene. Ker so taki zavodi zaprti, s kitaj-
skim zidovjem obdani svetovi, je zelo težavno, 
navadno nemogoče, kontrolirati, kaj se notri 
godi. A verjetno je, da so dobili uslužbenci 
kakšne obljube. Toda v resnici se ni, kakor 
se nam poroča, izboljšalo prav nič in o sa-
niranju ni niti govora. Deželni odbor menda 
misli, da ni javnosti nič mar, kaj se godi v 
prisilni delavnici. Ali ta slavna inštanca naj 
ne pozabi, da je ona samo organ javnosti, 
ne pa z absolutističnimi prerogativami blago-
slovljena glava kakšne beneške psevdorepub- 
like. Prisilna delavnica pa ni suženjski in-
štitut in na tako stopnjo zanikrnosti in 
indiferentizma tudi še ni padlo kranjsko 
prebivalstvo, da bi se lahko v deželnem dvorcu 
ustanovil pašalik. Javnost ima pravico izve-
deti, kako je z deželnimi zavodi in doslej je 
prodrlo o njih že toliko na dan, da mora 
izginiti vsako zaupanje v' objektivnost in 
dobro voljo deželnega odbora. Če se zgodi 
kje kakšna napaka, upoštevajo resni ljudje, 
da je človeško, motiti se. Ali če se ne po- 
kazuje nikjer tendence, popraviti napake in 
preprečiti jih za bodočnost, kolikor je mo-
goče, se mora soditi drugače in kranjski de-
želni zbor je res že izgubil pravico do pri-
zanesljivosti.

0 rdečih trakih, ki bodejo jeseniškega 
gospoda Zabukovca tako v oči, da ne more 
spremljati pogreba, pri katerem se vidi rdečo 
barvo, se nam piše iz Gorice: «Ravnokar sem 
prečital dolgo izjavo župnika Zabukovca v 
«Slovencu», ker hoče opravičiti in utemeljiti 
svoje vedenje pri pogrebu ponesrečenega že-
lezničarja. Po sili hoče dopovedati, da je imel 
prav, ker je rdeča barva revolucijska in proti- 
eerkvena. Gitam in nehote se mi začne majati 
glava. Župnikovi argumenti so zame enostavno 
neprebavljivi. Vsi smo precej orientirani o 
pomenu rdeče zastave; vemo, da je rdeči 
prapor pač znamenje revolucionarnosti, vemo 
pa tudi, kako smatra socialna demokracija 
revolucijo, tisto revolucijo namreč, po kateri 
stremi, kajti drugih se ji ne more podtikati. 
Za nikogar ni skrivnost, da hoče socialna de-
mokracija revolucioniranje gospodarskih raz-
mer, in da je cerkev, 'ali vsaj da bi morala 
biti cerkev zgolj inštitucija za duše, vsled česar 
se ji ne bi bilo treba prav nič ozirati na ma-
terialno revolucijo. V živem spominu nam je 
Se govor drja. Šušteršiča na katoliškem 
shodu, na katerem je dejal vodja klerikalne 
stranke, da je dober katoličan lahko za splošno 
m enako volilno pravico, za kurije, za plura- 
liteto in za absolutizem; to pomeni logično, da 
je katoličan lahko klerikalec, liberalec, reak-
cionarne, socialist in gotovo tudi anarhist.

vJegvV0 ?olltlčn° stališče je neodvisno od 
verskega. In dr. Šušteršič je tudi za gospoda 
^bukovca avtoriteta. Še nismo pozabil? na 
shod nizozemskih socialno-demokratičnih du-
hovnikov, ki naglašajo z vso odločnostjo svoje 
krščanstvo, pa so vendar revolucionarni so-
cialni demokratje ter jim je geslo: «Poleg 
križa rdeča zastava.» Gospod Zabukovec se 
seveda ne strinja s socialno demokracijo, ali 
to je njegova privatna stvar, katere nima iz-
ražati v svoji službi. Spremiti mora pogreb 
veterancev, če nosijo kopijo vojaške zastave 
pred krsto, ravno tako kakor pogreb sloven-
skega narodnjaka s trobojnico, ali pa pogreb 
cehovskega člana s cehovskimi znamenji. Zakaj 
pa ravno tistega ne, kjer ima kak venec rdeče 
trakove? Mar ima on predpisovati žalujočim, 
kakšne barve naj bodo cvetice v vencih? Ali 
bode uganjal ravno take burke, če pojdejo za 
sprevodom Sokoli v rdečih srajcah? .... 
Tako premišljujem, pa čitam še enkrat skrpane 
opravičevanje. Kar zazvoni na stolpu sosedne 
cerkve in ko dvignem oči, opazim na trgu 
pogreb. Nedvomno — katoliški pogreb. In 
oči mi obtiče na — rdečih trakih. Malo daleč 
je in ne vidim jasno, zato stopim pred vrata 
kavarne; kaj je s temi rdečimi trakovi, kise 
kaj živo odražajo od beline? Vencev ne vidim, 
razven na mrtvaškem vozu. Radoveden sem 
— in sedaj opazujem točno. Dolga vrsta du-
hovnikov koraka pred krsto, bele srajce imajo 
in okoli vratu jim veselo plapolajo rdeči tra-
kovi. In nihče se ne zgraža in rdeča barva 
ni znamenje revolucije in protikatoličanstva; 
prav slovesno koraka službo opravljajoča du-
hovščina v sprevodu in vse je prav. Kaj bi 
dejal gospod Zabukovec, ako bi gledal to?

0 genezi Tavčar-Ganglove izjave v 
«Slovenskem Narodu» in «Učiteljskem To-
varišu» pripoveduje «Naš List» sledečo za-
nimivost: «11. oktobra t. I. je bil v Ljub-
ljani shod zaupnikov liberalne stranke. Uči-
telja Jelenc in Dimnik sta povzročila pri tej 
priliki silen, buren prizor. Liberalci so izpre- 
videli, da je brez učiteljstva njih stranka ob-
sojena na smrt. Barantanje je pričelo na 
razne načine. Učiteljska zastopnika se 
nista udala v pravnobenem drugem 
oziru, kakor glede osebne porav-
nave z dr. Tavčarjem, ker se je trdilo, 
da je napadel v onem silovitem članku uči-
teljstvo le urednik Miroslav Malovrh brez 
vednosti dr. Tavčarja. O kakem «pobotanju» 
v smislu, kakor se je že nekaj pisalo po ne-
katerih listih, pa že vsled tega ne more biti 
govora, ker je ogromna večina slovenskih 
učiteljev trdno prepričana, da ni mogoče s 
pobarvanim liberalizmom pod «Slovenskim 
Narodom» nič več na dan. Glavni urednik 
Malovrh jo je zavozil z dr. Tavčarjem tako, 
da ni več izhoda za plodonosno narodno 
delo. Slovensko učiteljstvo je prav tako pre-
pričano kot vsa trezno misleča javnost, da 
je ves trud, oživiti stare prvake, zaman, in 
da se novi struji in novi politiki ni več 
ustavljati.» 

Shodi.
V Divači bode v ponedeljek, dne 29. 

oktobra ob 8. uri zvečer v gostilni «Baraka» 
ljudski shod, na katerem poroča sodr. Etbin 
Kristan o volilni reformi.

Jesenice. V sredo, dne 17. t. m. ob 8. 
uri zvečer je bil v salonu gospoda Poči- 
vavška javen ljudski shod, katerega se je 
kljub kratkemu času za agitacijo udeležilo ve-
liko število železničarjev, pa tudi nekoliko 
kovinskih delavcev, dasiravno je bil shod na-
menjen pravzaprav le prvim, in je le malo 
tovarniških delavcev vedelo zanj. Za predsed-
nika je bil izvoljen sodrug M a i t i. Edina 
točka dnevnega reda je bila: «Organizacija», 
o kateri je govoril sodrug Kristan iz Ljub-
ljane. Zal, da je prostor v našem listu preveč 
omejen, da ne moremo obširneje poročati o 
govoru, jki je bil izvenredno zanimiv m je

naredil na poslušalce globok vtis. Udeleženci 
s° splošno izražali željo, naj bi se priredilo 
več takih shodov, ne le za železničarje, temveč 
tudi za tovarniške delavce in gotovo se po-
vzdigne organizacija tudi v Jesenicah, kjer je 
zanimanje za socialno demokracijo med de-
lavstvom itak že močno naraslo.

Podgora pri Gorici. V nedeljo, 28. t. m 
ob 3. uri popoldan je v gostilni g. Breganta 
v Podgori ljudski shod s sledečim dnevnim 
redom: 1. Volilna reforma. 2. Organizacija. 
Sodrugi! — Udeležite se tega shoda polno-
številno !

Gorica. V torek, 16. t. m. je bil tukaj 
jako dobro obiskan železničarski shod z dnev-
nim redom: 1. Volilna reforma. 2. Lokalne 
zadeve. Za predsednika je bil izvoljen sodrug 
Marinič, ki je podal k prvi točki besedo 
sodrugu E. Kristanu. Govornik je v ob-
širnem, a zelo poljudnem govoru razložil po-
men volilne pravice za delavstvo sploh, pojasnil 
je sedanji volilni red, nastop socialne demo-
kracije za izpremembo in dosedanje delo ob 
volilni reformi ter končno momentani položaj. 
Z zanimivimi primeri je ilustriral živo potrebo 
delavstva po volilni preosnovi ter je naposled 
pozval zborovalce, naj vztrajajo v boju, dokler 
ne bode definitivno rešena reforma, ki je prvi 
Sorak do politične osvoboditve delavstva. So-
drug Kopač je pojasnil ta izvajanja potem 
v italijanskem jeziku. — O drugi točki, kije 
bila provzročena vsled nekega gibanja usluž-
bencev južne železnice v Gorici, je govoril 
zopet sodrug Kopač, ki je lahko poročal o 
dobrem uspehu za delavce. Mnogobrojni ude-
leženci shoda so sprejeli vse govore z glasnim 
odobravanjem. Sploh lahko konštatiramo, da 
je že nekaj časa opažati tudi v Gorici živah-
nejše življenje in zanimanje za organizacijo 
in je upati, da se razširi to tudi na druge 
delavske skupine.

Socialni pregled.
Trst. (Stavka krojačev končana.) 

V soboto zvečer je prišlo po daljših obrav-
navah do sporazuma med delodajalci in med 
stavkujočim delavstvom. Izmed koncesij, ki 
so jih stavkujoči dosegli, je najvažnejši devet-
urni delavnik za krojaške pomočnike ter ši-
vilje za moške obleke. Mezde so zvišane mo-
škim delavcem za deset, delavkam pa za pet 
odstotkov.

Najnovejše vesti.
Dunaj, 24. oktobra. Današnji sprejem 

parlamentarnih ministrov pri cesarju je 
bil namenjen izključno volilni reformiT 
o kateri želi vladar, da se čimprej definitivno 
reši. Cesar je sprejel ministre drugega za 
drugim, in sicer najprej učnega ministra 
dija. Marcheta, potem drja. Pacaka, 
dr. Derschatto, Pradeja in na koncu 
grofa Dzieduszy ckega. Cesar je zelo jasno 
povdarjal željo, da se kar mogoče hitreje 
premaga ovire in težave, na katere naletava 
volilna reforma, ter da pride delo kmalu do 
konca. Ministri so javili cesarju, da je kom-
promis že do dobrega zagotovljen. Vožnja 
ministrov na dvor je obudila veliko pozor-
nost in v okolici dvora se je nabralo vse 
polno ljudstva.

Praga, 25. oktobra. «Bohemia» javlja: 
Nemški minister rojak Prade je povedal o 
sprejemu pri cesarju, da je dejal vladar, da 
želi čim nujnejšo rešilev volilne reforme, tem-
bolj, ker se nikakor ne morejo vršiti 
nove volitve na stari podlagi.

Dunaj, 25. oktobra. Sinoči ni bilo seje 
odseka za volilno reformo. Bila je odpove-
dana, da bi dobili odborniki časa za kom-
promisne obravnave. Seja bode jutri do-
poldan, pa se mora rešiti do poldneva, ker 
je popoldan zbornična seja. Računa se, da 



konča razprava o § 42. Za besedo so zazna-
movani še Pergelt, KramafinGefimann, 
eventualno Choc. GeBmann predloži kom-
promisni predlog, da mora biti pri glasova-
njih o izpremembi volilnih okrajev navzočih 
350 poslancev, izvzemši ako se gre za Gališko. 
Gl o mbinski poda predlog, da mora biti 
pri glasovanju o galiških okrajih navzočih 60 
poslancev iz Galicije.

Dunaj, 25. oktobra. Na seji čeških in 
nemških poslancev pri ministrskem predsed-
niku, ki je trajala dve uii, ni prišlo do spo-
razuma. Potem so imeli posvetovanje Cehi 
zase in Nemci zase. Zvečer so se zopet sešli. 
Skupno posvetovanaje je trajalo do pozne 
noči. Pravi se, da je izdelana nova formula, 
ki se danes predloži klubom in za katero 
upajo, da bode sprejeta, tako da pride danes 
v odseku do glasovanja. O novem kompro-
misnem predlogu vlada tajnost.

Dunaj, 24. oktobra. Dosedanji poslanik 
na ruskem dvoru, baron Aehrenthal je 
imenovan za ministra za zunanje zadeve.

Dunaj, 25, oktobra. Odsek za volilno re-
formo je danes sprejel vse paragrafe državno-
zborske volilne reforme in s tem tudi § 42., 
za katerega se je bil tako dolgotrajen boj. Po 
dolgih pogajanjih je bil sprejet Gessman- 
nov kompromisni predlog, ki dolo-
ča, da sme poslanska zbornica pre- 
meniti razdelitev volilnih okrajev 
samo, če je navzočnih najmanj 343 
poslancev, med katere pa ni všteti 
poslance, ki tvorijo vlado, predsed-
stvo in poslance-zapisnikarje. Pred-
log je bil sprejet po precej hudi debati z 32 
proti 12 glasovom.

Dopisi.
Trst. (Jezuitizem «Edinosti» v 

zadregi.) Vendarle se je «Edinost» čutila 
prisiljeno, zmeniti se še enkrat o zadnjem 
shodu v «Narodnem domu», ko je že mislila, 
da so njene dolgovezne reprodukcije dolgo-
časnih govorov in njeno ad hoc prijateljstvo 
s «Slovenskim Narodom» sugerirale celi slo-
venski javnosti, da je bil tisti shod res triumf. 
Seveda, «Edinost» odgovarja samo celjski 
«Domovini», ki je posnela po «Rdečem Pra- 
porju», s kakšno maniro so nastopali tržaški 
narodnjaki, čeravno bi bil krajši pot, ako bi 
odgovorila naravnost socialni demokraciji. 
Tetka je v zadregi. Saj ve, da se socialnih 
demokratov v Trstu ne more naprosto igno-
rirati. Boli jo pa tudi, da se ve v širših 
krogih, kako fino je bil prirejen tisti shod in 
kako se je ravnalo na njem. Iz te zagate je 
težko najti pot in precej naravno je, da se 
zaletava «Edinost» še bolj v zagate. Lepo je 
citati pripovedovanje, da se vrši že nekaj let 
boj med naziranjem socialne demokracije in 
narodne stranke brez odioznega osebnega boja 
ter naivno pogrevanje, da so se ¡zbistrili ne-
kateri pojmi i. t. d. Vse to bi si bila «E.» 
lahko prihranila, kajti, kar se tiče pojmov, so 
bili v socialni demokraciji že davno jasni, na 
njeni strani pa res ne opazujemo nobenega 
razbistrenja. Povdarjanje stvarnega boja pa 
bije «Edinost» samo po zobeh, ker ravno s 
tem argumentom se najstrožje obsoja insce-
nacijo «manifestacijskega shoda» in brutalnosti 
na njem. Ce je bil ta boj dolga leta dostojen, 
je to pripisati največ taktiki socialne demo-
kracije, ki se trudi z največim naporom, da 
bi iztrebila ntdostojnost in brutalnost iz slo-
venske politike. Ali s temi milimi preludijami 
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ne zaziba «Edinost» socialne demokracije v 
dremež, kajti perfidija, ki prepleta njen celotni 
odgovor je taka, da bi nam morala izsiliti 
klic: «Dovolj!», tudi če nas ne bi sililo na 
to že vse, kar se je zgodilo prej. Iz ublaženja 
političnega boja so črpali največ koristi vo-
ditelji tržaških narodnjakov; ali če se izključi 
iz dnevne borbe osebnosti, še ni s tem ustvar-
jena dostojnost in ravno taktika «Edinosti» 
uči, da na tem polju ni doma. Mi pa izjav-
ljamo jasno, da mora biti tega načina konec 
in četudi ostanemo zvesti svojemu načelu, da 
borba ne sme postati nikoli umazana, bodemo 
vendar poslej nastopali z neizprosno odloč-
nostjo in ne bodemo odnehali, dokler se ne 
napravi konca temu voditeljstvu, ki ne ško-
duje samo interesom delavstva, temveč ravno 
tistim tržaškim Slovencem, ki jih gospoda vodi 
— v pogin.

Kaj nam pravi članek prisiljenim izgovo-
rom narodnjaškega lista, da so provzročile 
surovosti na onem shodu vesti, o katerih se 
«Edinost» sama ne upa trditi, da bi bile res-
nične? Vesti, katerih lažnjivost bi bili morali 
narodnjaki sami izpoznati, če bi se jih bilo 
tudi res raznašalo? Slovenski socialisti v Trstu 
niso nikoli razbijali shodov, nikoli niso pro-
pagirali surovosti, vedno so iskali diskusijo in 
dostojno polemiko, «Rdeči Prapor», ki ga čita 
v Trstu morda več Slovencev, nego «Edinost», 
je ravno v tisti dobi objavil članek o dostojni 
politiki, ki je naredil tudi v drugih krogih 
velik vtis. Kako naj bi bila v takih razmerah 
nastala legenda, da bodo socialisti razbili shod, 
socialisti, ki dajejo celo nasprotnikom prilož-
nost, da lahko govore, kadar se izjalove vsi 
drugi poizkusi, da bi prišli do besede? Pa 
kdo je mogel sploh pričakovati, da nastopijo 
narodnjaki tako, da bi bilo oportuno, razbiti 
jim shod? Ce se sklicuje «Edinost» nato, da 
so narodnjaki s socialnimi demokrati demon-
strirali za splošno volilno pravico, če je dr. 
Rybar na našem shodu v «Narodnem domu» 
nastopil za aktuelno volilno reformo in gla-
soval za našo resolucijo, se je moralo zdeti 
vsakomur nemogoče, da bi zatajili svoje lastne 
besede in zahtevali obstruiranje volilne re-
forme, za katero so se sami izrekli. Izgovor 
je puhel in edini namen mu je, zatajiti res-
nico, ki je ta, da so se pripravljali narodnjaki 
na renegacijo in so čutili, da je to, kar de-
lajo, nedostojno in nedosledno, pa so hoteli 
z brutalnostjo izvesti, česar niso mogli po 
ravni poti. Resnica pa je, da so bili socialni 
demokratje edini, ki so mirno sledili izva-
janjem govornikov in naravnost občudovati 
se mora naše delavce, ki so se upirali last-
nemu čutu tudi tedaj, ko so prihajale iz ust 
drja. Rybara razžaljive in neslane fraze proti 
socialnim demokratom, odevajoče tiste laži, 
katerih se morejo posluževati samo glasila 
strank, kakršna je tržaška «narodna». Ako bi 
bila «Edinost» odkritosrčna, bi morala pove-
dati, da sodrug Regent ni mogel govorit', 
ker se mu ni dovolilo ter je moral dati 
drju. Rybaru besedo, da ne bode govoril 
nič druzega, nego da poda kratko izjavo. 
«Edinost» govori tudi neresnico, trdeč, da so 
narodnjaški voditelji čuvali svobodo besede 
socialističnim govornikom. Saj sploh niso znali 
napraviti miru med zborovalci, in predsedništo, 
ki ni bilo svobodno izvoljeno, tudi ni imelo 
nobene avtoritete pri zborovalcih. — A še 
nekaj računov imamo z «Edinostjo», ki s se-
danjostjo ne more opraviti surovosti, pa po-
sega v preteklost — z ravno tako nespretno 
roko. Laž je vendar že naravnost nesramna, 
če trdi narodnjaško glasilo, da so tukajšnji 
slovenski socialni demokratje nasprotovali 
ustanovitvi slovenskih šol v Trstu in človeku, 
ki pozna zgodovino zadnjih desetih let, se 

mora ustaviti pamet, kadar čita tako brez- 
obraznost. Podlo’ pa obrekuje «Edinost» tudi 
italijanske sodruge s pripovestjo, da je itali- 
janska socialno-demokratična stranka pri ožji 
volitvi za državni zbor združena glasovala za 
italijanskega nacionalnega kandidata. Za to 
trditev zahtevamo dokazov in ne bodemo 
trpeli takega vsako lojalnost zasramujočega 
obrekovanja sodrugov, ki so vedno, v najte-
žavnejših bojih solidarni s slovenskimi delavci, 
dočim gospodje narodnjaki ne ganejo prsta 
zanje. — «Edinost» bi se bila lahko na shodu 
samem naučila, da ni dobro, preveč nape-
njati strun in da popularnost njene stranke 
že nevarno plava po vodi. Aklamiranje in 
aplavdiranje pri umestnih in neumestnih pri-
likah je bilo ravno pri narodnjakih vedno v 
navadi, tako da je včasih veljalo več nego 
govori. A poročevalec «Edinosti» se menda 
še spomni, da je pozdravni aplavz izostal na 
tem shodu, ko je stopil odbor «Edinosti» na 
oder. Ali kaj je našim narodnjakom mar ali 
se jim verjame, ali no. Kaj jih briga, da jim 
je delavstvo obrnilo hrbet, ker je izpoznalo, 
da so ga hoteli rabiti kot sredstvo, s katerim 
bi se lahko bahali in zadovoljevali svoje v 
izkoriščanju ravno tako izurjene razredne pri-
jatelje, kakor so v tej stroki izurjeni kapita-
listi vsake druge narodnosti? Kaj jim je mar 
vse to, ko so nezmožni, da bi se kaj naučili,, 
nezmožni, da bi sledili napredujočemu času, 
razvoju razmer in izpremembam vsega živ-
ljenja? Naučili so se eno formulo, ki je za-
dostovala, ko je v nezavednost potlačene 
ljudstvo verjelo vse, in ž njo hočejo izhajati 
vse večne čase. Da se le ohrani frazo, pa naj 
živi narod propada in pogine! — Dovolj, go-
spoda ! Vrgli ste nam rokavico in poberemo 
jo. Ali to ne bode sabljanje za igro, temveč 
neizprosen boj, ki ne utihne, dokler ne izgine 
s političnega pozorišča vaša prazna fraza. Vi 
ovirate razvoj slovenskega ljudstva v Trstu 
— torej proč z Vami I
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Kôpenick — satira discipline. I ' 
Tako postane neznatno mesto glasovito.

Kdo je včeraj še poznal Kôpenick? Kdo je , 
vedel zanj, kdo se zmenil zanj ? In danes go-
vori cela Evropa o Kôpenicku in cela Evropa ’ 
$e smeje, izvzemši deset ali dvajset ljudi.

Kaj je Kôpenick ? Malo mesto blizu Berlina, 
ki šteje 20.000 prebivalcev, živečih vsakdanje, 
večinoma filistrsko življenje. Nič posebnega ni 
tam, da bi morala geografija ali zgodovina 
posebno opozarjati na Kôpenick. A naenkrat 
je Kôpenick debelo podčrtan in kdor hoče, 
da se ga smatra za kulturnega človeka, ne 
sme več debelo gledati, kadar se izgovori ime 
Kôpenick.

Malenkosten dogodek je pripravil malemu 
mestecu tako slavo. Nekdo je ogoljufal ondotni 
magistrat za blizu 4000 mark. Goljufija — 
nič nenavadnega; svota 4000 mark"— ma-
lenkost v času, ko se čita dan na dan o sto- 
tisočih in milijonih, pridobljenih s tatvino in 
prevaro. Pa vendar je slučaj izreden; dogodek 
ni več zanimiv, pikanten, temveč naravnost 
senzacionalen. A kar je bolj važno: V dogodku 
se zrcali absurdnost zistema.

Zgodilo se je v kratkem sledeče: Na 
vojaškem streljišču se izmenja straža. Nova 
straža prevzame službo, stara, 10 mož, se 
pripravi na odhod. Naenkrat se prikaže neznan 
gardni stotnik, zahtevajoč, da se postavi straža 
pod njegovo komando, da izvrši po najvišjem 
nalogu neko aretiranje. Straža sluša in mar- 
šira s stotnikom. Na potu sestane 10 mož 
druge straže, ki gredo tudi domov. Stotnik 

.jim ukaže, da se pridružijo prvemu oddelku; 
tudi oni slušajo in odkorakajo za stotnikom 
na kolodvor. Vodja straže javi stotniku po-
nižno, da moštvo še ni zavžilo ničesar ; stotnik 
jih pošlje v gostilno in da vsakemu po eno 
marko. Potem se odpeljejo v Kôpenick. Tam 
marširajo naravnost na magistrat; stotnik jim 
je ukazal ostro nabiti puške in nasaditi ba-
jonete; na magistratu jih razpostavi pri vratih 
in po hodnikih ter jim ukaže, da ne smejo 
pustiti nikogar v hišo in nikogar ven. Pred 
poslopjem se nabere na stotine ljudstva; žan- 
darji napravijo kordon in prigovarjajo ljudem, 
naj ne motijo službujočega častnika, sicer bi 
orožniki porabili orožje. Senzacija jekolosalna; 
kaj se godi tam notri?

Naenkrat se pripelje iz hiše kočija. V 
njej sedi župan dr. Langerhaus s svojo ženo, 
poleg voznika vojak. Peljejo se na stražo v 
Berlin. Kmalu za njimi pride druga kočija, v 
iateri sedi blagajničar.

Stotnik je prišel pregledat knjige in bla-
gajno, konfisciral je, kar je našel gotovega 
denarja ter je poslal župana in blagajničarja 
kot jetnika na stražo. Župan dr. Langerhaus 
je prosil, naj se mu pokaže aretacijsko po-
velje. «Moja uniforma je moja legitimacija,» 
pravi stotnik, «aretacijsko povelje pa se Vam 
predloži na straži.» Dr. Langerhaus je tudi 
rezervni častnik in pové to stotniku. «Torej 
mi dajte častno besedo, da ne poskusite po-
begniti, pa Vas lahko spremi soproga in vojak 
sede le na kozlu.» In župan mu da častno 
besedo. Ko je vse opravljeno, pošlje stotnik 
vojake domov, sam pa odide. Kam? ... Ej, 
če bi to vedela policija ! Ce bi to vedele vo-
jaške oblasti! Ali gospod «stotnik» je vse točno 
preračunih Preden prideta župan in blagaj-
ničar na stražo, kjer se mora pojasniti stvar, 
ima on dovolj' časa, da se preobleče in od-
pelje. Da, celo toliko časa je imel, da je lahko 
izmenjal močno zatrgan tisočak, po katerem 
hi se ga bilo pozneje zelo lahko izpoznalo. 
Gospod «gardni stotnik» je bil namreč nava-
den, — ne, bil je ženialen goljuf, ki je bil 
prepričan, da se mu mora posrečiti njegova 
špekulacija, ako zna le količkaj igrati pruskega 
gardnega stotnika. Vse skupaj je bila prav-
zaprav zelo enostavna stvar.

Seveda je to groteska. Ako bi kak hu-
morist napisal tako burko, bi se ljudje sicer 
smejali, če bi cenzura sploh dovolila uprizo-
ritev, ali rekli bi tudi, da je kaj takega ne-
mogoče v praksi. In vendar je tako mogoče, 
da bi bilo pravzaprav čudno, ako se «gospodu

dičijT.kU* °6 bi bUa p05rečila Negova ekspe- 

nnri SpOtnni Clovek na nekatere
podobne slučaje: kako so n. pr. na Češkem 
«zandarji» oropali premožnega posestnika; 
kako je v Trstu «policijski uradnik» konfisciral 
neki ženi denar ter jo poslal na policijo itd. 
Ali vendar je razlika še ogromna. Berlinski 
uniformirani goljuf rekvirira regularne vojake, 
ki se mu postavijo brez pomisleka na razpo-
lago, tako da so po lastnem priznanju pri-
pravljeni streljati na človeka, ki bi se uprl njih 
«stotniku». S to eskorto napade oblast, uradne 
osebe in oni priznajo njegovo avtoriteto. Pravi 
žandarji skrbe, da ga ne moti nihče pri «ura-
dovanju» in mu salutirajo, ko odide s svojim 
plenom.

Ali je to res verjetno? Ali se ne bi človek 
prijel za glavo?

Ne, ne. Tako se je zgodilo in kar je, je 
verjetno. In kako naj bi se bilo drugače zgo-
dilo? Stotnik pride, zapoveduje; kaj naj storč 
vojaki druzega, nego da slušajo? Morda je to, 
kar zahteva od njih, blazno, morda hudodel-
sko. Ali vojaki nimajo razmišljati in presojati; 
samo slušati imajo. Tisti hip, ko prevzame 
stotnik komando, stori lahko s «svojimi» vo-
jaki, kar hoče. Recimo, da se zbere na ulici 
več ljudi kakor po navadi. «Stotnik» ukaže, 
naj se razidejo in, ker ne store tega, koman-
dira streljanje. Nedvomno bodo vojaki stre-
ljali, kajti ukaz je ukaz. Kdo je bil pri voja-
kih, pa se ni naučil toliko nemški, da bi 
poznal znano frazo: Befehl ist Befehl, und 
Befehl muß befolgt werden? Kdor bi se drznil, 
upreti se stotnikovemu povelju? . . .

Toda župan! Uradna oseba, doktor, jurist, 
rezervni častnik. Moral bi vedeti, da se nima 
vojaštvo utikati v njegov delokrog. Ako ima 
kdo revidirati občinsko gospodarstvo, so za 
to posebni organi, Ako ga ima kdo aretirati, 
niso za to poklicani vojaki. Pa tudi on se 
uda, prizna stotnikovo avtoriteto in upa samo, 
da se kmalu izkaže njegova nedolžnost. Kako 
je vendar to mogoče?

Nikar se ne čudimo. Saj se ne more po-
zitivno zatrditi, da se ne bi lahko kaj takega 
tudi zares zgodilo. Saj se je že zgodilo, da 
so vojaki opravljali funkcije, ki nimajo ničesar 
opraviti z njihovim poklicom, funkcije, s ka-
terimi se je poseglo v delokrog absolutno 
civilnega značaja. Spomniti se je treba le na 
pr. na Ogrsko.

Ubogi dr. Langerhaus ni več župan v 
Köpenicku. Demisioniral je — precej nedolžna 
žrtev. Res je pač, da so bile na stotnikovi 
uniformi neke pomanjkljivosti. A kdo še ni 
nikoli videl častnika, ki je imel plašč odpet 
ali ki je pripel sabljo nad bluzo? Kako naj
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Stanje branil, vlog:
22 milijonov kron. 

v lastni hiši v Prešernovih ulicah št. 3 
poprej na Mestnem trgu zraven rotovža,

sprejema hranilne vloge vsak delavnik od 8. do 12. ure dopoldne in od 3. do 
4. ure popoldne, jih obrestuje po 4% ter pripisuje nevzdignjene obresti vsa-
kega pol leta h kapitalu. Rentni davek od vložnih obresti plačuje hranilnica 

iz svojega, ne da bi ga zaračunila vlagateljem.

ZA VARNOST VLOG JAMČI POLEG LASTNEGA REZERVNEGA ZAKLADA 
MESTNA OBČINA LJUBLJANSKA Z VSEM SVOJIM PREMOŽENJEM IN VSO 
DAVČNO MOČJO. DA JE VARNOST VLOG. POPOLNA, SVEDOČI^ZLASTI 
TO, DA ......... ..VLAGAJO V TO HRANILNICO TUDI SODIŠČA DENAR MLADO-

LETNIH OTROK IN VAROVANCEV. 26-7

Denarne vloge se sprejemajo tudi po pošti in potom c. kr. poštne hranilnice.
Posoja se na zemljišča po 41/2»/0, na menice in na vrednostne

listine pa po 5% na leto-

se izpodtika civilist nad tem, da manjka stot-
niku druga kokarda na kapi, ali pa da ima 
službeni pas zanikrno privezan? Pred seboj 
vidi stotnika. In to upliva nanj kakor čarolija. 
Stotnik, to je prikazen iz druzega sveta. Vo-
jak, to je oseba, pred katero izginejo vse na-
vade, vsi zakoni. Konštitucionalne postave 
branijo mojo svobodo; ali kaj je vojaku kon-
stitucija, kaj so mu mar vsi civilistični zakoni. 
Civilist vidi, da se je poslalo vojake nadenj; 
ergo se mora sedaj pokoriti vojaški disciplini’ 
o kateri vč, da je absolutistična. Cela stvar 
mu postane misteriozna. Cernu naj kliče na 
pomoč svoje pravice, svoje znanje, svojo lastno 
avtoriteto? Saj to vse skupaj ne velja nič, 
kjer se je pojavil vojak.

In kako naj bi sploh sumil človek? Saj 
ne stoji pred njim samo stotnik, temveč cela 
četa vojakov, ki ga sluša brezpogojno. Vojaki, 
ki jih komandira, so vendar tudi nekakšna 
legitimacija. Kako naj pride civilistu na misel, 
da je te vojake s puškami in z bajoneti zbral 
goljuf na cesti? In vendar jih je. In če ne 
bi bil goljuf, temveč pravi stotnik, pa bi jim 
zapovedal, naj gredo ž njim, a oni bi se uprli, 
tedaj bi bila vojaška sodba neprizanesljiva.

Groteska. Ali grozno resno ozadje se 
razkriva za njo. Ravno zato, ker je bilo v 
načrtu uniformiranega lopova vse logično in 
se je posrečilo, kakor se je moralo posrečiti, 
je dogodek tako značilen in poučen. To je 
satira tiste discipline, ki zahteva poslušnost 
brez možgan; to je krvava ironija dualizma, 
ki loči človeštvo na vojake in civiliste z dvoj-
nimi zakoni, z dvojnimi šegami, z dvojnimi 
pravicami, z dvojno častjo. To je parodija 
konštitucionalizma, ki ga uniforma lahko z 
eno ošabno besedo, z enim ostrim pogledom, 
s tem, da le prime za sabljo, popolnoma pre-
kucne. In če se danes, razven nekaterih pri-
zadetih oseb, ves svet še smeje, se prerije morda 
skozi smeh vendar resno izpoznanje, da živimo 
v groznih razmerah, ki se krvavo rogajo vsem 
našim «kulturno-političnim» pridobitvam.

Umetnost in književnost.
Ferdo Plemič: Tilho in drugi. Pod 

tem naslovom je izšla v zalogi L. Schvvent- 
nerja zbirka humoresk in satir. Cena bro-
širano 2 K, elegantno vezano 3 K. Kdor ne 
zahteva mnogo, se ob teh šaljivkah lahko 
nekoliko kratkočasi, tuintam tudi neprisiljeno 
nasmeje. Na mestih pokazuje pisatelj nekaj 
humorističnega daru, toda večje literarne vred-
nosti se ne more pripisati knjižici. Jezik bi 
bil tupatam lahko boljši, sploh oblika ni po-
sebna. Kdor si hoče pa samo pregnati dolgi 
čas, bode že zadovoljen.

Rezervni zaklad:
760.000 kron. V
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Glasilo jugoslov. soc, demokracije.

Štev. 44. V Ljubljani, dne 2. novembra 1906. Leto IX.
NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, f ran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Malodušnost ali slepilo?
Po celi Evropi in skoraj po celi Aziji je 

vladal nekdaj fevdalizem. Meščanstvo ni smelo 
ziniti besede.

Francija je bila «najzvestejša hči» Rima 
in papizma.

Do leta 1848. in še nekaj pozneje je 
bila Avstrija pod jarmom absolutizma.

Slovenskega naroda do Napoleonovih 
vojn takorekoč ni bilo . . .

Danes se rešuje že Španija rimske hege-
monije.

Ruski carizem se stresa pod mogočnimi 
udarci revoluc je. Črna Gora, Perzija, Kitajsko. 
vpeljujejo konstitucije.

«Slovenski Narod» pa zmerja in tarna, 
stoka in joka, da mora slovenstvo propasti, 
ker dobi Avstrija prvi obrok splošne in enake 
volilne pravice in ker volilna reforma ni taka, 
da bi ugajala Tavčarju, Plantanu in Ferjan-
čiču. Ali so zadnji klavrni ostanki nekdaj 
ponosnih liberalcev tako malodušni in slepi, 
ali pa hočejo slepiti druge? Volilna reforma, 
ki pomeni v socialnem, v narodnem in v 
političnem oziru kolosalen napredek, naj bi 
bila nevarna za Slovence, in Korošce naj bi 
obsodila na smrt? Tisočerim Slovencem, ki 
je doslej niso imeli, da reforma volilno pra-
vico ; slovenskemu bajtarju, delavcu, dninarju 
da ravno tako en glas, kakor nemškemu 
grofu in tovarnarju. Štiriindvajset volilnih 
okrajev da Slovencem, tako da se bojujejo 
za te mandate lahko slovenske stranke, ne 
da bi se jim bilo treba bati nacionalnega

Listek.
Hans Kirchstelger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Druga knjiga.

XX.
Na dan vseh svetih se je zbrala skoraj 

cela župnijska občina na gospojinskem po-
kopališču. V gostih gručah so stali ljudje 
na malem prostorčku zemlje okoli cerkve, 
pod katero bi jih bilo našlo še stokrat več 
lahko prostora. Večina grobov je bila po-
suta s črno prstjo, na kateri so bili jasno 
razločni križi, zvezde, napisi „V miru po-
čivaj“, „Na svidenje“ i. t. d. iz belega zdrob-
ljenega mavca. Tuintam nekoliko cvetic, 
kakšna rdeča sveča, to je bilo vse, eno- 

nasprotnika. Število slovenskih poslancev 
zviša absolutno in relativno.

In vse to naj bi bilo nevarno za slo-
venski narod? Ne zahtevajte vendar, liberalni 
gospodje, da bi Vas smatrali za tako skrajno 
neumne. Pa ne pridigajte svetu, česar sami 
ne verjamete, česar ne morete verjeti, ako 
imate le še nekoliko razsodnosti v glavi, ako 
niste popolnoma pozabili računati.

Volilna reforma ne obsega absolutne 
pravičnosti. In zato naj obupajo Slovenci? 
Pripovedujete nam o višjem odstotku nem-
ških mandatov napram slovanskim, o slo-
vanskih volilnih okrajih, ki so manjši od 
nemških, pa največ o tužnem Korotanu. Vi 
imenitni političarji, kaj ste res mislili, da se 
doseže brez revolucije in brez "čudežev na-
enkrat vse ?

Tudi mi bi Vam lahko zapeli pesem o 
krivicah, ki jo obsega volilna reforma, delo 
avstrijskih meščanskih strank, delo privilegi-
ranega, varn ljubšega parlamenta, nego bode 
bodoči. Kaj mislite, da je socialna demokra-
cija zadovoljna s to reformo, ki so jo izde-
lali Vaši razredni tovariši, seveda pod pri-
tiskom socialne demokracije, brez katere se 
ne bi bila zganila nobena vlada in nobena 
zbornica.

Na tisoče je delavcev, ki ne bodo mogli 
voliti, ker jih goni potreba s trebuhom za 
kruhom, pa ne morejo stanovati celo leto v 
enem okraju, le da ne bi izgubili volilne 
pravice. Na tisoče je takih, ki so dozoreli, 
da nosijo lahko puško, a zakon jim ne daje 
volilne pravice. Na milione je žena, ki žive 
svoje življenje, ki imajo skrbi in brige, ki 
morajo spoštovati zakone, ki morajo prina-
šati žrtvo državi in družbi, pa nimajo vo-
lilne pravice. Za buržoazijo so zaokroženi 
lepi mali vclilni okraji, proletarci dobe 
—!g~ _t t :. ■ i
stavno in v priprostosti tem prijetnejše okra- 
šenje grobov.

Iz cerkve je prišel župnik v črnem 
plašču. Poleg njega je korakal prečastiti 
gospod urednik s črno štolo nad belo mašno 
srajco. Mrtvaški sprevod po pokopališču se 
je razvil. Za črno zastavo je korakala vete-
ranska godba, ki je s svojimi tužnimi zvoki 
napravila še bolj tužno razpoloženje v itak 
tužnih dušah. Župnik je škropil z blago-
slovljeno vodo brez varčnosti grobove, pa 
je zadel večkrat ob grobeh stoječe žalujoče, 
tako da so se zasvetile posvečene kaplje 
na marsikateri obleki. Mlinarjev duhovnik 
je marljivo kadil z limasto kadilnico na 
desno in na levo. Obema duhovnikoma je 
sledila množica glasno molečih žen in 
moških.

Ali je gospod župnik že vedel, da je 
to njegovo zadnje duhovniško opravilo?iz oči.

ogromne komplekse. Množice delavstva so 
raztrgane, da bi j;h ložje majorizirala buržo- 
azija.

To so pač same krivice, in večje so, 
nego tiste, ki se gode v narodnem oziru.

Mar hodijo tudi delavci objokani po 
svetu in stokajo, da so obsojeni na smrt? 
Ali Vas ni prav nič sram pred tistimi za-
vednimi ženami, ki reklamirajo volilno pra-
vico tudi zase, pa vendar ne obupajo in ne 
resignirajo, ker jim je ne prinaša sedanja 
reforma ?
SSLii^aše bolehavo tarnanje je odurno in 
zgabiti se mora ljudstvu, ko Vas vidi, plaka- 
joče in preklinjajoče ne iz močne ogorčenosti, 
nego iz starikave slabosti.

Volilna reforma je problem, ki ga ni 
mogoče rešiti po idealnih zahtevah in z ab-
straktnimi pojmi. Strogo stvarno določene so 
razmere, v katerih se poraja in realni so 
deli, iz katerih se komponira. Letošnja re-
forma more biti le laka, kakršne so letošnje 
razmere. Avstrijska država ima po Schmer- 
lingovi ustavi pretežni, skoio izključno nemški 
značaj, pa naj je to tisočkrat krivično, vendar 
je resnično. Po tej ustavi ima tudi fevdalno 
buržoazni, že bolj fevdalni, nego buržoazni 
značaj, in tudi to je skrajno krivično, pa 
tudi resnično. In ljudje, ki so sicer sama 
etapa in sama matematična politika hočejo 
kar čez noč skok v absolutno nacionalno 
demokracijo in ker se to ne zgodi, izgube 
pamet, zataje svojo lastno preteklost, tavajo 
iz noči v noč, zmerjajo nasprotnike, obreku-
jejo nekdanje zaveznike, čeravno morejo s 
takim rogoviljenjem preprečiti še manj, nego 
z mirnim delom, ki pretehta vse, kar hoče 
ukreniti.

Slovenskemu narodu žuga smrt 1

Ali so ga žalne pesmi tako prevzele, da bi 
bil rajši plakal, nego šel med vrstami 
mrličev, ki jih je vse poznal, ljubil, tolažil 
in končno pokopal s svojim blagoslovom?

Zakaj je zrl tako tužno črez brezlistno 
drevje na hribe, ki so bili pokriti z novim 
mrtvaškim prtom ?

Ali ga je zeblo, ker je sijalo solnce 
brez gorkote skozi redko meglo?

Ali ga je prijela svečana, iz tisoč gi-
njenih src prihajajoča molitev: „Reši jih, o 
Gospod?“

Sam ni vedel; a bil je globoko ginjen 
in v tej mehkosti je pridigal za verne duše. 
Bila je vsa druga propoved, nego se je je 
bil naučil. Ravno se je sklonilo solnce kot 
krvavordeča plošča za horicontom; pridiga 
je bila končana in ljudje so si brisali solze 

Tudi njih se je polotila temna



Kaka blaznost! Kakšna zločinska fraza! 
Narodu, ki potrebuje ohrabrenja, moralne 
povzdige, upanja, se pravi: Zaman je poslej 
tvoje delo, obsojen si, propasti moraš ! Mnogo 
jih je itak slabotnih; vsakdo ne misli na to, 
da se je o primernem času razbilo težje in 
močnejše verige, ako šo imeli sužnji nade in 
so zbirali pa pripravljali svoje sile za pravi 
trenoiek. Vsakemu niso pred očmi ameri- 
kanski zamorci, angleška demokracija, fran-
coski tretji stan; navadni pogledi nimajo 
pravega merila za moderne zmagovalne pro-
letarske boje, za napredek ruskih revolucio-
narjev. Samo Vaše: «Izgubljeni ste!» jim 
doni v ušesih. Gemu naj bi se še bojevali, 
čemu naj tratijo moči, ki jih itak potrebujejo 
za toliko druzega dela?

Situacija pa je vendar vse drugačna. 
Ako bi povedali narodu resnico, bi mu vlila 
ravno resnica nove moči v žile, ohrabrila bi 
ga za nove boje, dvignila bi njegov up, pre-
pričala bi ga o končni zmagi.

Saj so hinavske Vaše solze in hinavske 
Vaše besede. Resnica pa je La: Proti moč-
nemu sovražniku, ki je imel doslej neomajno 
pozicijo, smo šli v boj. Slabi proti močnemu 
smo šli in dosegli smo velikansk uspeh. Vrgli 
smo ga iz glavnih postojank, izvili smo mu 
iz rok najzanesljivejše orožje. Fevdalizem v 
socialnem, nemštvo v narodnem oziru sta 
odločevala v dosedanjem parlamentu. Fevda-
lizem je dobil smrtni udarec, nemštvo je bilo 
potisnjeno v manjšino. Nekoliko pozicij si je 
še ohranilo na polju privilegij, ali staro 
«pravo» je padlo, staro «načelo» leži na 
smetišču, nova doba začenja.

Ogromen je napredek in brezobrazna 
infamija je, če se ga taji.

Ali novih bojev bode treba. Nedvomno, 
tudi če bi bila volilna reforma v narodnem 
obziru popolna, ne bi izostale borbe. Prole-
tariat, ki je izpoznal, kaj lahko doseže s svojo 
močjo, so oboroži tem bolje, da si pribori, 
česar mu ni prinesla letošnja kampanja, do 
česar pa ima vendar pravico. Mladina se 
pripravlja, žene se organizirajo, vse črpa iz 
tega uspeha nove moči, nove volje. Izdajalsko 
je, v takem času jemati slovenskemu narodu 
up in slikati mu črno tisto bodočnost, ki se 
more do dobrega izjasniti le tedaj, ako bode 
dovolj krepak, da prežene sam oblake.

Obmolknite, črne vrane! Vaše krokanje 
je zoprno in Vaše hinavske solze povzro- 
kuj ej o stud, .__________________________

Nadstrankarski politiki.
Križ mora biti, ako je včasi treba na 

vsak način izpolniti gotovo množino stolpcev 
v časopisu, pa se ne ve, kako in s čim. Piše 

slutnja, kakor da so zadnjikrat poslušali 
svojega ljubega župnika.

Samo gospod Avguštin je zasledoval s 
kritično pozornostjo župnikovo propoved. 
Prav nič ni bil zadovoljen. Pri taki prilož-
nosti, ko je duša posebno sprejemljiva, bi 
se tako lahko temeljito govorilo o dolžno-
stih do cerkve, o gorečem peklu, o vročih 
vicah, katerim groznim prostorom se izog-
ne le tedaj, ako se vrši krščansko dolžnost 
v političnem življenju s podpiranjem svetega 
časopisja i. t. d. Da bi bil le že župnik!

V tem pa je skrivoma pogledoval Anko, 
ki je tudi plakala, a bila tako ljubka videti, 
da se je v duhu že veselil za prihodnjo noč.

S srcem še polnim sladkotužnih ob-
čutkov se je župnik vrnil v župnišče. Tam 
je bil poštni sluga ravnokar oddal prosto 
službeno pismo s škofovim pečatom.

Župnik je odprl pismo in hipoma ga 
je minila tuga. Dobil je poziv, da se pred-
stavi dne 3. novembra ob desetih dopoldan 
gospodu ordinariju.

Hvala Bogu! Torej dobi vendar že 
kaplana. Čemu bi ga sicer klical škof v 

se brez notranjega nagona, le ker stavec na-
gaja, zahtevajoč rokopise; p še se s peresom, 
a z glavo ne, in tedaj se izležejo taki članki, 
kakor v sobotni tržaški «Edinosti», o katerih 
ne more misliti človek nič druzega, kakor da 
jih je pisal sinček kakšnega urednika za vajo, 
oče pa jih je pomotoma dal v tiskarno. Tr-
žaško glasilo modruje o «taktiki za prihodnje 
državnozborske volitve», za kar ji je dala 
celjska «Domovina» priložnost v znanih le- 
vitah, ki jih ji je zadnjič čitala. Tega članka 
si človek res ne more tolmačiti drugače, 
kakor da uredništvo ni imelo absolutno ni-
česar porabnega za uvodnik, pa je v skrajni 
zadregi kde zmašil ta nad vse nerodni se-
stavek.

Prvi občutek, ki ga ima človek, preči- 
tavši ga, ne more biti drugi, kakor: Čemu je 
bilo tega treba? Kaj bi bilo izgubljenega, 
ako ne bi bila ta kolobocija nikoli ugledala 
sveta? Prav nič se ni zgodilo, da bi bilo pri-
sililo narodnjake na izjave in uvaževanja o 
tako delikatni stvari, kakršna je eventualen 
kompromis za volitve, o katerih se še ne ve, 
kdaj bodo razpisane. Ali «Edinost», ki je 
najmanj sposobna za to, mora vedno pisariti 
o teorijah in o konjekturalni politiki in tedaj 
napravi vedno neumnost. Toda prav ji je.

«Če se ne varamo,» pravi «Edinost», je 
imel celjski list pred očmi eventualen kom-
promis med slovensko narodno stranko in 
socialno demokracijo.» Ge se ne varamo — 
to je zares klasično. Ge se ne varamo — 
toraj se vam zdi vendar, da je izrek «Do-
movine» mističen in vi le mislite, da ste 
uganili pomen orakla. Ge se ne varamo — 
a če ne veste nič gotovega, čemu pa vlačite 
sploh tako materijo na dan, o kateri sami 
pravite, da je težavna in nevčasna?

Toda stoj! «Edinost» bi bila rada mod- 
rejša nego je in njenega brezpotrebnega 
članka namen je menda manj obrnjen v Celje, 
kakor v Trst in dočim se filozofi iz ulice Gi- 
orgio Galetti delajo, kakor bi odgovarjali 
«Domovini», hočejo tipati pri socialni demo-
kraciji. Besede, ki bi šla naravnost k cilju, 
se ne upajo izreči, zamolčati pa tudi ne mo-
rejo, kar jim sili skozi grlo. Hrvatje imajo 
izraz «oko kere, pa na malo vrata» ; slovenski, 
že nekoliko bolj drastičen, označuje pa ravno 
tako pot, ki jo ubira «Edinost». Ravno ta 
mačja hoja okoli vrele kaše je bila pa najbolj 
nepotrebna in poizkusne puščice, ki jih sproža 
tržaški list, ne dosegajo cilja.

V eni točki se lahko pritrdi narodnja-
škemu glasilu: Debate o eventualnih kom-
promisih res niso nujne in aktualne. Prav 
zato se pa mora vprašati, čemu jih tetka 
pravzaprav začenja? In če ne bi bilo pihanje 

svojo rezidenco, kakor da se razgovori ž 
njim radi kaplana. Tam ga že poprosi, pa 
mu dokaže potrebo kaplana za dušebrižje 
tako jasno, da ga dobi kar seboj. Zato je 
bil nocoj pri večerji izjemoma tako vesel, 
da je gospod Gros opazil to ter se zaman 
trudil izvedeti, kaj je izvelo po melanholični 
pridigi tak preobrat v župniku.

Že drugega dne se je župnik odpeljal, 
da pride pravočasno, kakor je zahteval 
poziv. Z jutranjim vlakom se je odpeljal iz 
Gospojne.

Zapovedal je še, naj se danes in jutri 
dobro povije sadno drevje s slamo, pogledal 
je še čebelnjak ter je za gotovo povedal, da 
se vrne jutri z večernim vlakom. Brez prt-
ljage, samo s svojim potnim brevirjem v 
žepu, je odšel na novi kolodvor.

Bil je kaj mračen dan. Gosta megla je 
ležala že od jutra nad dolino, da je bilo 
kaj vlažno in temno. Take megle so bile 
tukaj zelo redke. Ko je župnik stopil iz 
župnišča, je hotel pogledati na cerkveno 
uro, katere pa v temni goščavi ni bilo vi-
deti. Na potu proti kolodvoru je slišal ne- 

na socialistično dušo preveč evidentno, ne bi 
ostala druga možnost, kakor fatalni nagon 
«Edinosti», demaskirati tisto, kar bi morala 
v lastnem interesu najbolj pričakovati Iz 
vsake vrstice njenega članka zija ultranaivno 
pojmovanje politike, in človek, ki se nekoliko 
ustavi-ob takih člankih, lahko razume, kako 
je mogoče, da je bilo glasovito «delo» štirih 
desetletij tržaškega slovenskega narodnjaštva 
tako absolutno neuspešno, kakor se nam pre- 
zentira pred očmi.

Fantazije o «eventualnem» «gotovem» 
kompromisu so vsekakor nevčasne. Ali za 
splošna promatranja o kompromisni politiki 
in o kompromisih je čas precej vedno pri-
meren kakor za vsako teorijo. Kar pa pro-
ducira socialistično glasilo na tem polju in 
kar bi si bilo seveda lahko prihranilo, nam 
odpira okno v dušo tega narodnjaštva, iz ka-
tere se reži praznota, da je strah. Ako s po-
sebno napornim iskanjem kaj najdete tam, 
gotovo tisto ni načelo; da, — biti brez na-
čela, velja «Edinosti» za neizogiben inštrument 
politične akcije.

Iz «Edinostinega» članka se kljub temu 
prikrivanju in motranju lahko razvidi, da brede 
njeni kliki misel takega kompromisa res po 
glavi. Pa tudi brez njenega članka nam je 
znano, da so mučile njih misli že davno take 
kombinacije. Koliko je v teh računih a priori 
zgrešenega, spada na drug list. Ali nekaj je 
gotovo brez obzira na konkretni slučaj: Kom-
promis, ki naj sega s svojimi posledicami 
čez ozke meje momenta, ne more biti za 
resne stranke igra, podobna tisti, ki jo izvajajo 
otroci, kadar mečejo krajcarje v zrak, pa ugi-
bajo, ali pade podoba ali številka navzgor. 
Stranka, kateri je vseeno, ali sklene kom-
promis s socialnimi demomkrati ali s tecca- 
piattini, stranka, ki v svojem glasilu grmi 
proti liberalonom, dočim jim oddajajo njeni 
pristaši svoje glasove, sploh ni faktor, s ka-
terim bi mogli resni političarji računati. Na-
rodnjaška stranka in njeno glasilo pa mislijo, 
da morata svojo nezanesljivost še zlasti do-
kumentirati; če je predpogoj vsakemu kom-
promisu nekaj skupnega, tedaj bi moral tisti, 
ki stremi za kakršnokoli ožjo ali širšo alianco, 
delovati na to, da se kolikor mogoče izkri-
stalizira, izcizelira, plastično izrazi tisto, kar 
more združevati. Seveda ni nihče prisiljen, 
voditi kompromise v svojem proračunu; ali 
tudi v tem slučaju je treba voditi politiko 
pod razvito zastavo in z odprtim vizirjem. 
Načelo je temelj vsaki stranki, doslednost pa 
edina pot, po kateri more kam dospeti. S 
tem se tržaški narodnjaki ravno ne morejo 
ponašati; štirideset let njih politike pomeni 
štirideset let diletantizma, frazerstva, preob- 

koliko veselih vriskov, pa se je čudil, da 
more kdo vriskati ob tem odurnem vremenu.

Ako bi bil šel mesto na železnico h 
kakšnemu bolniku na hrib, bi bil prišel 
izza nekoliko tisoč korakov iz mračne megle 
na jasno solnce. In morda bi bil osvobojen 
ravno tako zavriskal, kakor tam gozdni 
hlapec v grobi srajci, ki je s pesmijo veselo 
pozdravljal svojega dekleta.

Ali župnik je moral nižje in nižje v 
meglo, in ko je sedel v vozu, je pokril 
sopar tako gosto okno, da ni mogel videti 
niti bobnečega gorskega potoka poleg že-
leznice.

To je bila njegova prva vožnja na novi 
lokalni železnici. Zamišljal si jo je bil vse 
bolj resno; a veselil se jo je že danes, da 
ga povede jutri zopet nazaj v ljubo doma-
čijo. Menda mu pripelje ta železnica tudi 
kaplana, pa odpelje zapeljivca prav daleč 
odtod. Toda na kaj misli zopet. S taka 
mislijo se vendar prelomi spovedni pečat

Misliti mora na kaj druzega. Ali vzlic 
dobremu namenu se vračajo njegove misli 
k skeleči rani. Jutri, kadar ga vpraša škof,
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lačenja in prelišpavanja. In v času, ko omo-
goča principielno vprašanje prvega reda 
vsaki stranki, vedoči kaj hoče, da si določi 
nespustljivo stališče, omahujejo tržaški narod-
njaki, kakor da nimajo ne glave, ne udov, 
podobni truplu, katerega se je polotila pa-
raliza. Volilna reforma je tako eminentno 
načelnega značaja, da mora spričo nje vsaka 
stranka pokazati svojo barvo; tržaška narod-
njaška pa je pokazala kameleonsko prelivanje 
boj. Odločilna ni brutalnost narodnjaških 
razgrajačev na znanem shodu v «Nar. Domu». 
Absolutno odločilna pa je tedanja zatajitev 
volilne reforme. «Edinosti» je danes gotovo 
žal, da se njene korifeje takrat niso znale 
premagati in v drugem članku trdi, da na-
rodnjaki nikoli niso hoteli preprečiti volilne 
reforme. S to neresnico pa ne izboljša svo-
jega stališča, kajti na tistem shodu so aran-
žerji v svoji resoluciji predlagali obstrukcijo 
ter izzvali glasovanje zanjo in tega dejstva 
ne bodo mogli nikoli utajiti. S to epizodo so 
izpričali pomanjkanje lastne zavednosti in 
eneržije; stali so enostavno pod sugestijo 
umetno napihnjenega «tužnega Korotana», do-
seči so hoteli sceničen efekt, «Mirove» in 
«Narodove» farizejske fraze so jim zmešale 
pamet in če je bil uspeh bombe, katero so 
vrgli takrat iz dvorane «Narodnega doma» 
pri eksploziji tak kakor pok rakete, je vendar 
neovržen fakt, da so bombo preparirali in 
vrgli. Obenem pa so donele tiste fanfare, ki 
jih je uglasbil «Narod» : «Rajši obstrukcijo, 
kakor tako reformo!» «Edinost» je kratke 
pameti, ako hoče negirali to donkihotiado. 
Ali kratka pamet je menda v narodnjaških 
vrstah vsakdanja lastnost. Saj je bil bojni 
klic omenjenega shoda tudi absolutna nega-
cija gesla, ki so ga razglasili narodnjaki na 
prejšnjem, socialističnem shodu: «Reforma 
bode taka, kakršna more biti, ali reforma 
mora biti.

Torej: Nedoslednost, nezanesljivost, po-
manjkanje zmožnosti, da bi stali na lastnih 
nogah. Kaj hoče gospoda?

Politike, uravnane v namenoma določeno 
svrho kompromisne možnosti nočejo in ne 
znajo delati.

Politike, korakajoče dosledno po enkrat 
določeni poti pod zastavo jasnega načela, 
brez obzira na druge struje, politike, ki pa 
nosi ravno v svoji direktnosti elemente za 
resne kompromise v sebi, tudi nočejo in tudi 
ne znajo. Kaj torej?

Ej, kaj! Premodra «Edinost»! Razma- 
tranja o eventualnem kompromisu so sicer 
nevčasna; toda — socialisti, približajte se 
narodnjakom! Hic Rhodus, hic salta!

kako je zadovoljen z gospodom Grosom, ki 
mu je pripuščen za podporo, se mora močno 
premagati, da ne pokaže nevolje nad rečmi, 
o katerih zaradi izpovedi ne sme vedeti 
ničesar.

Smrdeča megla je ležala tudi po mestnih 
ulicah drugi dan, ko je korakal župnik 
Hercog že ob desetih mirne duše proti ško-
fovi palači. Rajši počaka sam celo uro, nego 
da bi moral čakati prečastiti le trenotek.

V čakalnici pred škofovimi sobami je 
našel poleg komornega sluge že šest oseb. 
Razven enega duhovnika so bile same 
ženske, ki jih je izpoznal župnik po izrazu 
lica in po obleki takoj za tercijalke. Tukaj 
so se počutile menda prav kakor doma, 
kajti vstopivšega župnika niso niti pozdra-
vile, temveč merile so ga z bodečimi po-
gledi. Stale so na kupu pa so šepetale, tako 
da ni bilo razumeti, kaj se pogovarjajo.

Navzoči duhovnik, star, a zelo suh 
gospod z redkimi lasmi je sedel poleg slu-
žabnikove postelje na lesenem stolu ter je 
gledal z ironičnim smehljajem na jezične 
ženske. Trenotek je zrl na vstopivšega žup-

Ce vodi slepec slepca, pravijo, padeta 
oba v jamo. In na tej podlagi sanja «Edinost» 
kompromis. Kakor pijani tavajo narodnjaki 
semintja; socialisti — modruje «Edinost» — 
naj se jim približajo, to se pravi, tudi oni 
naj začno meriti cesto po širini. Kako si 
vendar ti patentni političarji predstavljajo 
tako zbližanje ?

Zares, s tako politično in žurnalistično 
reprezentacijo, kakor jo imajo tržaški Slo-
venci, je čudo, da so si sploh še ohranili 
nekaj življenja. Zadovoljivo je, da so se znali 
oteti pogina kljub taki konfuznosti svojih po-
litičnih voditeljev in žurnalističnih predstav-
nikov. Iz tega dejstva samo je črpati upanje, 
da vstanejo in razvijejo svojo življensko moč, 
kadar se popolnoma otresejo tega kitajskega 
voditeljstva.

Politični odsevi.
Odsek za volilno reformo je torej v če-

trtek sprejel Gessmanov predlog glede § 42, 
ki je postal skoraj fatalen za celo preosnovo. 
Hudi in dolgotrajni boji za takozvano varstvo 
okrajev so našim čitateljem znani. Sovražnikom 
cele reforme je dal ravno ta paragraf najlepšo 
priložnost za opozicijo, s katero se je dalo kaj 
poceni maskirati načelno nasprotstvo. Tega 
pa je bilo dosti na obeh straneh, na nemški 
ravno tako, kakor na slovenski. Poseben križ 
pa je bil še v tem, da je bil stvarni pomen 
paragrafa zelo majhen, nasprotno pa so igrali 
veliko ulogo psilogoški momenti, nacionalna 
čast i. t. d. Krhkost «slovanske vzajemnosti» 
se je pokazala tudi posebno jasno. Poljakom 
je bilo vse drugo Hekuba, le svoje mandate 
so hoteli zavarovati kolikor najbolj mogoče. 
Zato je tudi končna kompromisna redakcija 
paragrafa pravi ričet in za Galicijo se določa 
vse kaj druzega, kakor za druge dežele. D očim 
je po sklepu treba za izpremembo volilnih 
okrajev v drugih deželah, da je navzočih 343 
poslancev, se ne more izpremeniti razdelitve 
galiških mandatov, ako ni navzoča vsaj po-
lovica poslancev iz Galicije. Rusini pretrpe 
s tem zopet hujšo krivico, kakor vsi drugi 
narodi; ali dejstva, da ima poljski klub odlo-
čilno moč, ni mogoče prezreti in tako se je 
morala tudi tukaj idealna pravica ukloniti 
krivični realnosti. Neumestno pa je, ako se 
trobi, da pomeni sprejem Gessmanovega kom-
promisnega predloga zmago Nemcev; kajti 
cela volilna reforma je zmaga nenemških na-
rodnosti, česar ne more izbrisati niti dejstvo, 
da so Nemci po svojem številu še protežirani 
pri razdelitvi mandatov. Izvrševalni odbor 
mladočeške stranke je to tudi priznal, ko je 
izrekel, da so storili njih poslanci vse za var-

nika, naenkrat je poskočil, pohitel k njemu 
in stisnivši mu roko, je dejal vzradoščen:

„Bog te pozdravi, Hercog!“
Vprašuje ga je ta pogledal ter mu je 

dal roko: „Res ne vem, ali si, ali nisi? 
Gospod Oettinger, kajneda?“

„Seveda sem. Dvajset let se že nisva 
videla, poznati me moraš pa vendar. Kaj 
sem izza tistih časov tako debel?“

„Ne zdi se mi;“ je odgovoril, smejoč 
se, Hercog, „kje pa si sedaj?“

„Kje? No, tukaj, v središču škofije.“
„Še vedno si stari šaljivec, kakor v le- 

menatu. Menim, kje si župnik?“
„E, e! Jaz — pa župnik! Kaj ne veš, 

da sem še kaplan?“
„Kaj? Še vedno kaplan? Kje pa si torej 

za kaplana?“
„Tega pa sam ne vem.“
„Pa najdeš težko domu, ako ne veš, 

kje si doma.“
„Mar ne veš, da ni kaplan nikjer doma? 

Doslej sem bil že na sedemintridesetih 
mestih, pa upam, da doživim kmalu jubilej 
petdesete kaplanije. Seveda pride sedaj kratek

stvo čeških interesov, kar je bilo mogoče v 
danih razmerah. In Čehi pravzaprav niso do-
segli toliko, kakor Slovenci.

Kakor vse razprave o volilni reformi, tako 
je rodilo tudi pogajanje o ominoznem para-
grafu 42 pojave, ki sicer niso navadni v par- 
lamentaričnem in konštitucionalnem življenju.. 
Javili smo že v zadnji številki, da so bili po-
klicani parlamentarični ministri k cesarju, ki 
je izrazil željo, da bi se čimprej rešilo volilno^ 
reformo. Pojav je nenavaden, ali iz njega se 
ne da nikakor sklepati, da bi bila postopala 
krona neustavno, kar socialni demokratje o 
tem objektivnejšo pravico lahko povedo, ker 
je njih načelno stališče napram monarhizmu 
dobro znano. Beckova vlada je prevzela na-
logo, izvesti volilno reformo in če spomni 
vladar parlamentarične ministre na to, ima 
ravno tako pravico, kakor sme nedvomno imeti 
politično mnenje, katero je izrazil z besedami, 
da se ne more več voliti po sedanjem volilnem 
redu. Na namen eventualnega oktroiranja se 
lahko sklepa iz teh besed, da bi pa pomenile 
naravnost žuganje, se ne more nikakor trditi 
in slabo se poda tarnanje o poseganju krone 
v javne zadeve ljudem in strankam, ki poši-
ljajo deputacije k vladarju s prošnjami, katere 
se more le konštitucionalno rešiti. Še več kakor 
smešno pa je, ako se spravlja socialno demo-
kracijo v zvezo z ministrskimi avdiencami pri 
Francu Jožefu. Tako daleč le še nismo, da bi 
bil kak socialni demokrat persona grata na 
avstrijskem dvoru in ves nastop socialne de-
mokracije za volilno reformo od lanskega 
strankinega zbora sem je bil preveč očiten, 
da ne bi poznala javnost tistih sredstev, ki 
jih je rabilo organizirano delavstvo. Kratko-
vidni pa so političarji, ki ne morejo razumeti, 
da postane zahteva proletariata lahko tudi 
interes države in da dela tedaj rešitev enega 
vprašanja lahko enake brige nasprotnim 
polom.

Kar je povedal cesar parlamentarnim mi-
nistrom, je pa povrh vsega samoposebi umevna 
stvar. Saj tiči v bivstvu parlamentarične vlade, 
dareprezentirajoparlamentarni ministri stranke, 
iz katerih so izšli in da po reciprociteti do- 
tične stranke podpirajo svoje ministre. Torej 
je povsem konšfitucionalna naloga ministrov, 
da se zavzemajo pri strankah za svoj pro-
gram, ne katerem stoji volilna reforma v prvi 
vrsti. Ge pa tega ne morejo, izgube svojo 
legitimacijo in posledica je kriza. Vlada, ki 
se je pri svojem rojstvu zavezala za volilno 
reformo, ima skrb, da se je tudi izvrši in če 
nastane nevarnost za načelno točko njenega 
programa, je njena dolžnost, da porabi svojo 
avtoriteto. Predložiti načrt .zbornici, potem pa 
s prekriženimi rokami nonšalantno gledati, kaj 

presledek. Od mojega zadnjega mesta v 
Hartbergu sem odstavljen.“

„Kam pa prideš sedaj? Morda te dobim 
jaz za kapelana?“

„Ti, tako hitro ne gre to, ako se od-
stavi človek kar čez noč.“

„Kaj si pa zopet naredil?“
„Glej, še sam ne vem. Ali čez eno uro 

ti lahko povem, ako bodo dotlej že vse 
denunciacije v zapisniku.“

„Kaj pridejo te vse pred nama na av-
dienco?“

„Mar živiš na mesecu, moj župnik, pa 
ne veš, da velja škofu tercijalka, ki mu pri-
naša vesti o človeških hudobijah, več kakor 
deset duhovnikov, — namreč takih kakor 
midva?“

„Molči, molči, to vendar ni res.“
„Bodeš videl. Glej, ravnokar pelje sluga 

zopet dve, ki ste prišli pozneje od mene, v 
sobano. Midva lahko čakava. To je tudi 
edino, kar razumem o politiki.“

„To je seveda malo in prav nepolitično. 
Naša politika pravi: Čakati ne moremo in 



se bode zgodilo, znajo tudi marionete. Ravno 
teh pa ne prenaša parlamentarizem.

Da je situacija provzročila nenavaden 
korak, so pa zakrivili ravno neodkritosrčni 
sovražniki volilne reforme. In ravno oni imajo 
najmanj pravice do tožbe. Kdor hoče sedeti 
na dveh stolih, mora pripisati sam sebi, ako 
sede končno nepričakovano na tla.

Odsekovo delo za volilno reformo je 
končano. Odločena je bila usoda reforme v 
odseku že pretečeni teden, ko je bil sprejet 
kompromisni predlog zaradi varstva volilnih 
okrajev. Izmed točk, za katero je bilo še kaj 
zanimanja, je bil le še poljski predlog o de-
želni avtonomiji, s katerim se je bil pečal 
poseben pododsek, in pa nemška zahteva, da 
se zagotovi Nemcem na Češkem in Morav-
skem gotovo število mandatov v delegaciji. 
Starzynskega avtonomistični predlog, ki sicer 
ni kdove kako dalekosežen, je-bil gotovo ne-
umesten in treba je bilo precej sofistike, da 
se je prikazalo v resnici neobstoječo zvezo 
predloga z volilno reformo. Centralizem je v 
državi, sestavljeni iz toliko narodov kakor 
Avstrija, neopravičen in ne more biti vir 
pravice. Toda prave težave ne tiče v razno-
vrstnosti dežel, temveč v mnogovrstnosti na-
rodov, pa se ne gre samo za to, da se od-
pravi centralizem, temveč važnejše je vpra-
šanje, kaj ustvariti mesto njega. Deželna 
avtonomija pa ne odgovarja potrebam na-
rodov in vsako razširjanje deželnih kompetenc 
je pravzaprav le nova zapreka na poti do 
narodne avtonomije, s katero nima deželna 
prav nič skupnega, temveč jo naravnost iz-
ključuje. Poslanec dr. Grabmayr, ki je 
poročal za pododsek, je govoril navidezne 
zelo spravljivo in poslanec Starzynski ga 
je zato hvalil. Grabmayr je namreč dejal, 
da je centralizem le toliko časa opravičen, 
dokler so imeli Nemci večino v državnem 
zastopstvu, da pa nima več smisla, ko na-
stopi stalna slovanska večina v parlamentu. 
To bi bilo vse prav, ali konsekvence, ki jih 
je izvajati iz tega dejstva, so vse drugačne, 
nego jih je označil Grabmayr in predlog 
Poljakov, ki nočejo nič druzega, nego doseči 
absolutno nadvlado nad Rusini v Galiciji. 
Ravno v času, ko se ustvarja podlaga za nov 
parlament, je nesmiselno, posegati v njegov 
delokiog, v katerega spada gotovo tudi na-
rodno vprašanje, o katerem bode imel bodoči 
državni zbor menda drugačno mnenje, kakor 
sedanji. Ali Starzynskega predlog je zagovar-
jala tudi vlada in bil je vsprejet z 22 proti 

nočemo. Dobiti moramo zopet šolo in še 
marsikaj.“

„Reci rajši: Vse.“
„Morda imaš prav. A povej mi vendar: 

Kako da še nisi župnik?“
„Zgolj zaradi patriotizma. Smeješ se? 

Pa je res: Boljšega patriota ne najdeš v 
Avstriji, kakor sem jaz.“

„Pa nimaš še nobenega reda?“
„To zopet ni nič za smeh. Gotovo bi 

ga bil že dobil, ker porabim vse, kar imam, 
za kolke na prošnje. Stosedemdesetkrat sem 
že prosil za župnijo. Sam lahko izračunaš, 
koliko požro kolki. Vse, kar si more kaplan 
odtrgati od ust. To ve gotovo tudi mini-
ster, pa mi le iz usmiljenja še ni dal reda, 
ker bi moral lakote umreti, ako bi moral 
plačati še takse.“

„Sreča zate, da imaš še svoj stari 
humor; drugi človek bi bil že obupal na 
tvojem mestu. Ali povej mi odkritosrčno, 
zakaj ne dobiš župnije.“

„Poglej me vendar, pa bodeš vedel 
takoj. Poglej moj trebuh; ta je vendar naj-
večja kanonična zapreka.“

„Ne govori neumnosti.“
„Res da ne. Glej, spominjam se prav 

dobro, kako sem ministriral, ko sem hodil 

16 glasovom. Potem sta prišli na vrsto še 
dve resoluciji; eno je predložil Starzynski 
o določbi pojma «deželna kultura», drugo 
dr. To Hing er, ki predlaga, da je pri vpra-
šanjih o kompetenci med državnim in dežel-
nim zborom najprej vprašati deželni odbor. 
Obe resoluciji se je vsprejelo. Pergeltov 
predlog, ki je zahteval posebno varstvo za 
nemške mandate s Češkega in Moravskega v 
delegaciji, je bil 'odklonjen. Potem je bil iz-
voljen dr. Locker za poročevalca v zbor-
nici. Odsek ima rešiti le še zakon o volilni 
svobodi, ki pride v sredo na vrsto. Löcker- 
jevo poročilo je kratko, kar je samoobsebi 
razumljivo. Kdor ni spal celo leto, gotovo 
ne potrebuje cele knjige in sovražniki volilne 
reforme so imeli itak že dosti priložnosti za 
nagajanje.

Odsekovo poročilo je bilo v torek pred-
loženo zbornici in poslanec Geßmann je 
podal predlog, da se obravnava stvar nujno, 
kar je bilo tudi sprejeto. Zbornica začne z 
drugim čitanjem prihodnji pondeljek.

Obstrukcionisti so preložili svoj tabor 
sedaj v zbornico. V odseku je volilna reforma 
vzlic vsem intrigam dovršena, torej nadalju-
jejo svojo plemenito igro v plenumu. Seveda 
ne manjkajo med njimi slovenski liberalci. 
Kajpada bodo tudi to norost utemeljevali s 
koroškimi Slovenci, le da jim nihče ne bode 
verjel, da se more zboljšati kak zakon s tem, 
da se ga prepreči. V bratskem objemu so se 
našli s Klofačianci in s plemenitim grofom 
Sternbergom, pa so vsi skupaj vložili 26 nujnih 
predlogov. Slovenci se bodo čudili, da raz-
vijajo naši liberalci naenkrat tako delavnost, 
dočim se ni ves čas niti vedelo, da zastopa 
sploh kdo na Dunaju slovenski liberalizem, 
vlože sedaj kar na eni seji, dr. Tavčar pet 
nujnih predlogov, Ferjančič in Plantan 
pa vsak po enega; vrhutega Tavčar in 
Plantan še vsak po enega, ki pa nimata 
dosti podpisov. Ta presenetljiva marljivost je 
pa neplodna, ker pride ysled Gessmannovega 
predloga volilna reforma v ponedeljek v spe-
cialno debato in gospodje menda v tem par-
lamentu sploh ne pričakujejo več razprave 
o svojih predlogih. Tajen dogovor pa imajo 
gospodje z Vsenemci, ki uganjajo s svoje 
strani enake burke. Tako je vložil znani 
Franko Stein nujen predlog, ki prekaša v no-
rosti vsako dosedanjo neumnost na tem polju. 
Neprostovoljni komik ne zahteva nič dru-
zega, kakor da naj pošlje cesar kronske 
dragocenosti, krono žezlo i. t. d. v Berolin na 

v šolo. Kaplan je bil čisto suh, župnik je 
imel že izdaten trebušček. Na izpit je prišel 
gospod dekan; ta je imel že debelejši trebuh, 
kakor naš gospod župnik. Enkrat je prišel 
kanonik obiskat župnika; ta je bil še debe-
lejši od dekana. Enkrat pa je prišel celo 
škof na birmo. Ta je bil tako debel, da 
skoraj ni bilo prostora več v zakristiji. In 
ko so klečali vsi pred altarjem, kaplan, 
župnik, dekan, kanonik in škof, se je za-
svetilo v mojih malih možganih, da je trebuh 
v cerkvi glavna stvar, pa sem pokleknil kot 
ministrant in sem tiskal trebuh predse, kakor 
da hočem postati kar papež.“

„Ti imaš posebno merilo za hierarhična 
dostojanstva.“

„Edino pravo. Ali ni bil strašno debeli 
škof Stadinger prav dostojen škof? In 
njegov naslednik ni imel trebuha, prav kakor 
jaz ne, zato mu je bila vsa politika skriv-
nost in sreča je bila za našo stranko, da 
je kmalu umrl. Zato pa je bil naš sedanji 
že v zibelki določen za škofa. Ali ga že 
dolgo nisi videl? Veruj mi, da postane 
kmalu lahko kardinal. Za škofa je že pre-
debel.“

Dalje prih. 

razpolago cesarju Viljemu, ker — so posedo- 
vali te dragocenosti nekdaj «cesarji svete 
rimske države nemške narodnosti». Ker predlog 
ni našel potrebne podpore, so izlili Vsenemci 
svoj žolč nad sonarodnjaku in razume se, da 
je smrdelo daleč naokoli, čuditi se je le, da 
niso prišli naši liberalci nemškim klovnom na 
pomoč. Če so že za vsako neumnost, zakaj 
ne za to?

Za domobranskega ministra na mesto 
Schonaicha, ki je postal vojni minister, je 
imenovan feldmaršallajtnant pl. Latscher, 
dosedanji zborni poveljnik v Jožefovem. V 
torek se je že predstavil zbornici.

Položaj na Ogrskem je postal zopet kri-
tičen. Vz lastnoročnem pismu, ki ga je poslal 
cesar odstopivšemu vojnemu ministru Pitt- 
reichu, označuje vladar kot vzrok te demi- 
sije, da Pittreich ni mogel doseči tega, kar 
je izpoznal kot nujno potrebo za izpopol-
nitev vojske, namreč zvišanje rekrutnega kon-
tingenta, kateremu se upirajo Madjari. Neka-
teri*1 časopisi so na to zatrdili, da je bil med 
pogoji za svoječasno pomirbo med krono in 
koalicijo tudi ta, da se koalicijska vlada ne 
bode upirala zvišanju števila novincev, ako 
bode potrebno; nekateri trdijo celo, da je 
Wekerle to naravnost obljubil, da predloži 
ogrska vlada tozadeven predlog. Koalicijski 
listi pa prerekajo to z vso odločnostjo in 
Wekerle je na seji finančnega odseka tudi 
sam zatrdil, da se ni vlada zavezala na nič. 
Ker se piše, da je bila ta pogodba med 
krono in koalicijo tajna, pravi Wekerle, da 
vlada lahko brez strahu objavi pogodbo z 
vladarjem, da pa tega nima pravice zahtevati 
tuja država, Avstrija. Menda pa tudi ta kriza 
ne bode tako huda, kakor jo žele naslikati 
nekateri časopisi.

Volitve za črnogorsko skupščino, ki je 
sklicana na '31. oktobra, so vendar končale 
s tem, da je izvoljena še precej močna opo-
zicija, ki je ustanovila svoje lastno glasilo 
«Slobodna riječ». Izvoljeni so trije ministri, 
8 mestnih poslancev. 9 sodnikov, 1 učitelj, 
4 popi, 1 zdravnik, 13 aktivnih in 5 vpoko- 
jenih uradnikov. V deVetih okrajih so po-
trebne ožje volitve.

Smrtno kazen odpravijo na Francoskem. 
Justični minister je predložil zakonsko osnovo, 
katero je ministrski svet odobril in ki pride 
v pondeljek v zbornico. Nedvomno je, da 
bode zakon sprejet. Vojni minister P icq uart 
predlaga, da se odpravi vojna sodišča.

Domače stvari.
Mladočehi so se silno zamerili tistemu 

«Slov. Narodu», ki do nedavnega časa še ni 
poznal in vpošteval nobene druge češke stranke. 
Njegovo nemilost so si seveda nakopali le zato, 
ker so pametno ravnali pri volilni reformi. 
Kadar so res uganjali burke in streljali kozle, 
jih «Narod» nikoli ni grajal. Sedaj pa izigrava 
liberalni list proti njim — «Politiko», nem-
ško glasilo čeških fevdalcev in Staročehov. 
Kako drzno vodi svoje čitatelje za nos, je po-
kazal v soboto z dolgim citatom iz omenje-
nega nemškega lista, kateremu je naredil kratek 
uvod, v katerem pravi, da pišejo, izvzemši 
«Nar. Listy» vsi neodvisni listi proti po-
stopanju Mladočehov. Mi nismo zagovorniki 
mladočeške stranke, ali da se citira «Politiko» 
kot neodvisen list, je vendar smelost, ki pre-
sega dopustne meje. «Politik» ne more pisati 
drugače, kakor volilni reformi sovražno, a ne 
zaradi njenih pomanjkljajev, temveč zato, ker 
sovraži splošno in enako volilno pravico. Da 
je fevdalci ne marajo ni treba posebej raz-
lagati ; Staročehi, odnosno žalostni ostanki te 
nekdaj vsemogočne stranke, so pa edina 
češka politična organizacija, ki je nastopila 
demonstrativno proti splošni in enaki volilni 
pravici in ki intrigira proti njej z najpodlejšimi 
sredstvi, katere najbolje osvetljuje infamni 
slučaj s «Politikino» sestrico, «Narodni Poli-
tiko». Staročeško-fevdalno glasilo citira «Na-
rod» kot neodvisen list, o resnično svobodo-
miselnih listih pa molči kakor grob. Da ne 
pove, kaj pravi «Pravo Lidu» ali «Rovnost»,



®i nobena tajnost. Ali Človek bi mislil, daje 
«Čas» svobodomiselnim meščanskim Sloven-
cem najbližje češko glasilo. Ne, liberalni 
«Narod» citira rajši Schwarzenberg - Bratovo 
«Politik», s katero konkurira v klerikalizmu 

■edini «Gech». Tak je danes slovenski «libe-
ralizem».

Diskusija s «Slov. Narodom» je za ljudi, 
ki jim ni prirojena surovost, prav neprijetna 
stvar, kajti gospodje iz Knaflovih ulic imajo 
:že to navado, da postanejo surovi, čim jim 
zmanjka idej in argumentov, kar se zgodi prav 
pogostoma. V ordinarnosti znajo biti tedaj zelo 
radikalni in besno zmerjanje se jim zdi tedaj 
vrhunec žurnalističnega talenta, katerega je 
■sicer prav težko najti v predalih lista, ki hoče 
¡biti glasilo slovenske inteligence. Ako bi bili 
taki izbruhi sporadični, bi se še lahko zatis-
nilo oči; človek, tudi če sedi v kakšni redak-
ciji, je vendar le človek, podvržen strastem, 
katerih ne more nikoli popolnoma premagati. 
Ali pri «Slov. Narodu» ni polemike brez žga- 
njarskega razsajanja, tako da se mora pristu- 
diti čitanje tega organa vsakemu človeku, ki 
ima le količkaj estetičnega čuvstva. To pa je 
pojav, katerega se ne sme enostavno ignori-
rati, kajti upliv časopisja je vendar prevelik, 
da bi se moglo mirno prenašati zastruplje-
vanje čitajočega ljudstva s snovjo, ki mora 
■zapustiti svojo sled v konzumentih take lek- 
tire in vzbuditi najnižje instinkte v njih no-
tranjosti. Kadar se je «Narodu» povedalo, da 
je njegova pisava preveč podobna listom iz 
umerikanskega zapada, je imel seveda pri ro-
kah sto izgovorov: Razmere zahtevajo tako 
pisavo, surovost nasprotnikov jo provzroča, 
brezobzirnost je potrebna, čemu zavijanja itd. 
■Ali tako se izgovarjajoč, ve «Narod» prav 
dobro, da je med tem, kar se zahteva in med 
tem, kar on pobija, velikanska razlika. Vsako 
stališče se lahko brani, o vsaki stvari se lahko 
polemizira, vsako nasprotje se lahko napada, 
ves boj je lahko nepopustljiv, radikalen, tudi 
brezobziren, ne da bi vendar iz njega tako 
dišala butika, kakor iz «Narodovih» izlivov. 
Od žurnalista se ne more zahtevati, da bi znal 
več kakor pač zna; od nerodnega peresa ni 
pričakovati, da bi pisalo elegantno. Ali pri- 
■stojnosti se lahko terja od vsakega, ki hoče 
igrati ulogo narodnega pedagoga. In to se 
bode zahtevalo od «Naroda», pa če ne po-
magajo opomini, se bode našlo druga, izdat-
nejša sredstva. Našlo jih bode vsaj organizi-
rano delavstvo, ki se je že naveličalo nizkotnosti 
in prostaštva tega lista.

Če boli drja. Tavčarja, da je zalezal 
■s svojo konfuzno politiko iz blamaže v bla-
mažo, kar je opazovala vsa avstrijska javnost, 
naj blagovoli stresati jezo nad seboj in nad 
tistimi, ki so mu ravno tako modro svetovali, 
kakor je sam modro mislil. «Narodu» pa Tav-
čarjeve kolobocije ne dajejo pravice, pljuvati 
po socialno-demokratičnih poslancih, ki pre-
segajo naše liberalne celebritete za celo goro 
in ki jih poznajo modrijani v Narodni tiskarni 
ravno toliko, kolikor prebivalce na Marsu. S 
pravljico, da tiči «značajnost» v tisti «dosled-
nosti», ki brani človeku javno priznati, da se 
je izpremenil in razvil, ki mu veleva ostati v 
stranki, v katero je vstopil kot nezrel mlade-
nič tudi tedaj, ko je že davno izpoznal, da to 
ni bila pravdi ljubezen, s to pravljico ne opravi 
«Narod» prav nič več. Izpremeniti svoje «mne-
nje», ako se je človek prepričal, da mora sto-
riti to, ako hoče ostati zvest sam sebi, je na 
takih razkrižjih edina značajnost, vsekakor bolj 
značajno, kakor pa da vztraja človek v libe-
ralni stranki le zato, ker je bil vedno njen 
pristaš in ker je prelen, da bi skušal urediti 
svoje korake po korakih časa. Pernerstorfer, 
-ki se vanj zaletava «Narod», pa je ravna 
konsekventno, ko je vstopil v socialno-demo- 
kratično stranko, izpoznavši, da je edina, v 
kateri je prostora za njegovo demokratično 
mišljenje in delovanje, ki je zavednemu de-
lavstvu predobro znano, da bi mu mogel «Na-
rod» dopovedati kaj druzega. Ko ni imela 
socialna demokracija še enega lastnega zastop-
nika v avstrijskem parlamentu, je bil poleg 
starega drja. Kronawettra edini Perner- 

storfer, ki se je resno zavzemal za interese 
proletariata ter zastopal demokracijo v zbor-
nici. To delo ga ni moglo končno dovesti 
nikamor drugam, kakor v socialno demokra-
cijo; da pa ni bil socialist že od rojstva, je 
morda «Narodovemu» uredništvu uganka, ne 
pa ljudem, katerem ni razvoj samo prazna 
beseda. Vsekakor je storil Pernerstorfer več 
za delavce, nego vsi slovenski liberalci skupaj, 
ki jim je še danes delavski svet s sedmimi 
pečati zapečatena knjiga. Drja. Adlerja pa 
tudi ne bode treba šele varovati pred «Na-
rodovimi» izbruhi.

Toda ne zamerili bi liberalnemu glasilu 
tega napada, če ne bi bil zopet tako perfiden 
in surov, kakor je to navada, kadar imajo 
«svobodomiselni» gospodje največ razloga, da 
bi se jezili sami nad seboj. Notica sobotnega 
«Naroda» kar mrgoli izrazov, ki jih morda 
smatrajo za krepke v družbi Dionizovih obo-
ževalcev, ki pa morajo naleteti na najstrožjo 
obsodbo v društvu civiliziranih ljudi. Najbolj 
perfidno pa,je, če se podtika Pernerstorferju 
in Adlerju osebno koristolovstvo, ko je znano, 
da bi oba s svojim blestečim talentom lahko 
žela bogate žetve, ako bi jih posvečala kapi-
talistični buržoaziji, namesto delavstvu. Posebej 
pa še odklanja slovensko delavstvo imperti- 
nentno «Narodovo» žalitev, da sluša brez 
lastnega prepričanja kakšne «dunajske papeže». 
Ako bi imeli slovenski liberalci toliko lastne 
volje m zavednosti, kolikor je ima organizirano 
slovensko delavstvo, tedaj ne bi bila prijadrala 
s svojo razbito barko v vode, v katerih jo 
pričakuje neslaven pogin. «Narodu» svetujemo, 
naj se navadi pristojnejšega tona, ako noče, 
da mu zapoje delavstvo pesem, ki mu bode 
zvenela v ušesih dlje nego mu bode ljubo.

Vsled zadnjih ukrepov deželnega od-
bora, tičočih se deželne blaznice, se je se-
stavil poseben odbor brez obzira na stranke, 
ki skliče v nedeljo, 11. t. m. ljudski shod 
v tej zadevi, v kateri je prizadeta vsa javnost. 
Opozarjamo svoje čitatelje in somišljenike že 
sedaj na ta važni shod. Prostor in vse kar 
je potrebno, bode objavljeno s posebnimi 
vabili.

Ljubljanska predilnica stoji pred likvi-
dacijo. Uradni list objavlja vabilo na iz-
redni občni zbor, ki bode dne 1. decembra 
v Trstu, ter ima na dnevnem redu predlog 
za likvidacijo družbe, nastavljanje likvida-
torjev in določilo o načinu likvidacije. Kaj 
namerava družba storiti za delavce, ki so ji 
pridelovali dividende, se ne ve.

Čudno licitacijo prireja srbski kralj Peter. 
Ljubljanski župan Ivan Hribar je odklonil 
red sv. Save tretjega reda. Srbsko veličanstvo, 
kateremu pripisujejo entuziasti za «narodne» 
dinastije izredno demokratično mišljenje, pa 
menda ne razume, da more kdo načeloma 
odklanjati taka odlikovanja in ponuja sedaj, 
kakor javlja neki belgrajski list, našemu lord- 
majorju svetega Savo drugega reda. Ne vemo, 
kaj stori sedaj gospod Hribar. Bilo bi zani-
mivo izvedeti, ali sploh ni stredstva, da bi 
se človek obranil tacega nadlegovanja.

Predavanje v Trstu. «Ljudski oder» je 
otvoril letošnjo sezono pred ugodnimi avspi- 
cijami. Priredil je pretečeni teden cikel pre-
davanj, ki je privabil vzlic slabemu vremenu 
in čezurnemu delu v mnogih velikih podjetjih 
prav lepo število poslušalcev v veliko dvorano 
«Delavskega doma». Delavstvo je pokazalo, 
da čuti živo potrebo izobrazbe in «Ljudski 
oder» ima zadovoljščino, da izpolnjuje s pri-
redbo svojih predavanj kulturno nalogo, ka-
tero uvažuje delavstvo bolj in bolj. Obžalo-
vanja je vredno, da velja to samo za delav-
stvo, a društvo mora že računati s faktom, 
da je veliko ložje vzbuditi zanimanje za tako 
delo med proletariatom, kakor med našo inte-
ligenco. Prav pičlo je bilo število udeležencev 
iz meščanstva in videti je, da se bode moralo 
izpremeniti še marsikaj, preden se navadi tudi 
ta sloj prav oceniti vrednost popularne zna-
nosti. Kolikor smo mogli opazovati, so imeli 
tudi poslušalci izmed inteligence užitek ob 
zadnjih predavanjih in sklepati se da, da so 
večinoma predsodki tiste ovire, ki jih je naj-

težje premagati. Delavcem se je pa poznalo, 
da so jih tudi ta predavanja razveselili in to 
je gotovo najmočnejša vzpodbuja za «Ljudski 
oder», ki se je lahko prepričal, da je njegov 
trud uvaževan in da bode njegovi setvi sledila 
obilna žetev.

Letošnjo vrsto predavanj je otvoril sodrug 
Etbin Kristan s sledečimi predmeti: V če-
trtek zvečer: «Socialni problemi»; v petek 
zvečer: «Žensko vprašanje in socializem»; v 
soboto zvečer: «Proletariat in moderna knji-
ževnost». V petek dopoldan pa je bilo pre-
davanje za peke, ki se vsled svojega dela ne 
morejo udeležiti večernih priredeb. o predmetu 
«Država in delavstvo». Tukaj ni prostor, da 
bi reproducirali vsebino predavanj in tudi iz-
vleček bi zahteval preveč obširnosti, ako bi 
hoteli podati vsaj deloma verno sliko preda-
vateljevih izvajanj. Tržaškim delavcem je pre-
davatelj dober znanec, ki zadene prav srečno 
ton, s katerim se vcepi proletarskim poslušal-
cem zanimanje za stvar. Njegov živi način 
tradiranja drži poslušalce od začetka do konca 
v tisti napetosti, ki jim stori poslušanje pri-
jetno, a jih vendar ne utrudi; zlasti pa so 
njegova predavanja res popularna, podavajoča 
poslušalcem mnogo materije, a v obliki, ki 
omogoči lahko prebavo. Delavstvo je pa za 
take tvarine zelo vsprejemljivo in kdor zahaja 
redno na predavanja «Ljudskega odra», opazi 
lahko, kako se stopnjuje ta lastnost proleta-
riata, ves dan vpreženega v delo, in vendar 
si ohranjujočega toliko duševne prožnosti, da 
se peča zvečer s snovmi, o katererih se je 
včasi trdilo, da so previsoke za priprosto ljud-
stvo. Inteligenca delavstva, ki zahaja na ta 
predavanja, se očitno krepča in mu daje novih 
sposobnosti za njegove boje. Kakor slišimo, 
si je zagotovil «Ljudski oder» lepo število 
priznatih predavateljev za letošnjo sezono in 
želeti je le, da bi naplačali delavci ta veliki 
trud s tem, da razširjajo bolj in bolj krog 
rednih poslušalcev. V znanju je moč — to 
velja tudi za slovensko delavstvo.

Shodi.
Divača, v ponedeljek, dne 29. t. m. je 

bil v salonu gostilne gospoda Mohorčiča 
železničarski shod, kateremu je predsedoval 
sodrug Konobelj. Z zadovoljstvom lahko kon- 
statiramo, da je bila udeležba tako velika, 
kakor še na nobenem tukajšnjem shodu; 
salon sam, ki je bil natlačen, je bil pre-
majhen, in tudi v sosedni sobi se je nabralo 
še lepo število udeležencev. Zastopane so 
bile vse kategorije ž obeh železnic. Na 
dnevnem redu je bila «organizacija in po-
ložaj železničarjev». Govoril je sodrug E. 
Kristan iz Ljubljane, ki je skrajno po-
ljudno, a obširno — govor je trajal na 2*/a 
uri — obdelal predmet dnevnega reda. Agi-
tacijski uspeh tega shoda je izredno velik. 
Pa je v našem zapuščenem kraju res treba 
take agitacije in edino socialna demokracija 
je zmožna, nadomestiti našemu zanemarje-
nemu ljudstvu vsaj del izobrazbe, katere mu 
ni dal nihče, a kataro vendar krvavo potre-
buje v svojem nad vse težavnem boju za 
obstanek. Kdor opazuje, kako je bilo ljud-
stvu brezskrbno prepuščeno ljubemu slučaju, 
tudi ložje razume, da so tukaj plačilne in 
službene razmere še mnogo slabše, nego 
drugod. Organizacija pa je edina moč, na 
katero se more zanašati tudi tukajšnje delav-
stvo. In veselo znamenje je, da narašča or-
ganizacija od dne do dne.

„Rdeči Prapor“
w Ljubljani v tobakarnah: Blaž, Dunajska cesta; 
Franzot, drž. kolodvor, Spod. Šiška; Kušer, Sv. Petra 
cesta; Pichler, Kongresni trg št. 3; Svatek, Glavni trg; 
Šešark, Šelenburgove ulice; Velkavrh, Sv. Jakoba trg; 
Kleinstein, Jurčičev trg. — Jesenice g Mesar Jakob 
štev. 101. — Trsti Lavrenčič, Piazza Gaserma. — 
Gorica i Krebelj Peter, Kapucinske ulice štev. 1. — 
Reka a Ricardo Camera, Corso 16.



Socialni pregled.
Uspeh v vprašanji starostne preskrbe 

je doseglo tobačno delavstvo izza dolgo-
letnega boja svoje organizacije. Leta 1903 je 
predložila organizacija generalnemu ravna-
teljstvu prvo spomenico, v kateri je zahtevala 
reformo starostne preskrbe, ne da bi se bila 
takrat direkcija zganila. Organizacija pa je 
nadaljevala boj, vedoča, da drevo ne pade 
ob prvem udarcu sekire. Lani je zveza na 
svojem občnem zboru sklenila jasno določene 
zahteve, in sedaj so izdane nove provizorične 
ustanove, ki stopijo s 1. januarjem 1907 v 
veljavo in naj veljajo do vpeljave splošnega 
starostnega in invalidnega zavarovanja. Kon-
cesije, ki jih obsegajo nove določbe, niso ni-
kakor take, da bi mogle zadovoljiti prizadeto 
delavstvo v polni meri. Zvišanje preskrbnine 
je zlasti z ozirom na splošne draginjske raz-
mere nezadostno, najstrožjo kritiko pa izziva 
določba, da veljajo novi zneski le za tiste, 
ki pridejo po novem letu v starostno pre-
skrbo, ne pa za delavke in delavce, ki so že 
v pokoju.

Izboljšanje novih določb je razvidno iz 
sledečega:

Dosedanji statut določa rente za prvo 
kategorijo dnevnih 80 vin., za drugo 70, za 
tretjo 60, za četrto 50, za peto 40 po deset-
letnem delu. Po štitidesetletnem delu se te 
rente podvoje. V teh mejah se zvišujejo rente 
od deset do deset let, tako da velja n. pr. 
za 19 let enaka renta, kakor za 10.

Po novih določbah se računa rento m e- 
sečno ter iznaša po desetih letih: Za prvo 
kategorijo 27 kron, za drugo 24, za tretjo 
21, za četrto 18, za peto 15. Po štiridesetih 
letih se rente podvoje, med temi leti se pa 
ne zvišujejo od deset do deset let, temveč 
vsako leto.

Tako zvišanje iznaša za vsako leto:
V prvi kategoriji 90 vin., v drugi 80, v 

tretji 70, v četrti 60, v peti 50 vin. na mesec.
Ako je bila delavka ali delavec zadnje 

leto do šest mesecev v delu, je to računati 
za celo leto. Po šestdesetem letu starosti, ali 
po štiridesetem službenem letu ima vsakdo 
brez zdravniškega preiskovanja pravico do 
rente.

Kdor postane pred desetim, ali po petem 
letu nesposoben za delo, dobi odpravnino, ki 
iznaša za prvo kategorijo 162 kron, za drugo 
144, za tretjo 126, za četrto 108, za peto 90 
kron. Enako odpravnino dobi tisti, ki postane 
nesposoben za delo vsled prometne nezgode, 
že po treh letih. Ta določba je vsekakor ne-
humana, kajti kdor postane nesposoben za 
delo vsled nezgode, bi pač zaslužil to ma-
lenkostno odpravnino brez ozira, ali je bil 
par tednov več ali manj v tobačni tovarni.

Sicer pa se bede o tej reformi sploh še 
govorilo.

Pekovski delavci, pozor! Na javnem 
ljudskem shodu, ki je bil dne 27. oktobra v 
Studencih (Brunndorf) pri Mariboru, sklican 
po lokalni organizaciji socialne demokracije, 
je sklenjen bojkot proti tukajšnjemu pekov-
skemu mojstru Heinrichu Mulecu, ki se 
ni hotel držati tarife strokovne organizacije 
pekovskih delavcev, katero je bil podpisal. 
Vse zavedne pekovske delavce se torej opo-
zarja, naj ne sprejmejo dela pri tem 
delodajalcu, marveč naj bodo solidarni 
s svojimi tovariši, ker edino tedaj je 
mogoče doseči uspeh pri takihtrdo- 
vratnežih. — Ostalim cenjenimčitateljemin 
prijateljem delavstva se priporoča, naj si po-
kličejo v spomin sklenjeni bojkot proti tvrdki 
K o sl er v Ljubljani ter naj ne pijejo Kosler- 
jevega piva. i

Trbovlje. (Neodkritosrčnost pre- 
mogo kopne družbe.) Ob času zadnje 
stavke se je izgovarjala trboveljska premogo- 
kopna družba, da je povišanje mezde in 
akorda nemogoče, ker je imela takrat baje 
neugodne ugovore. Obljubila je pa, da ustreže 
delavcem, kadar se izpremene te razmere. 
Vsled tega so predložili delavci potom ru-

darske zadruge družbi spomenico, katero smo 
v glavnih točkah svoječasno objavili. Dne 13. 
septembra se je to zgodilo, sedaj so pa do-
bili delavci odgovor, ki zasluži, da se ga ob-
javi. Glasi se tako:

«Lokalnemu delavskemu odboru v Tr-
bovljah. Naznanjamo, da je podala naša 
družba sledeči odgovor na dne 13. pr. m. od 
delavstva predloženo spomenico: 1. Mezda za 
gosposki šiht se zviša kopačem z 2 K 21 vin. 
na 2 K 50 vin., pomožnim kopačem z 2 K na 
2 K 30 vin., voznikom z 1 K 55 vin. na 1 K 
80 vin. Zahtevo 20 odstotnega zvišanja akordne 
plače na odkopih, v rovih in za druga dela 
v jamah in na dnevu se mora odkloniti z 
ozirom na zvišanje, ki se je zadnji čas izvr-
šilo. 2. Plača na odkopih, kjer je vročina 
večja kakor 30 stopinj Celzija, je itak tako 
urejena, da dosežejo delavci povprečno več 
kakor 3 K mezde. 3. Kar se tiče zahteve 
kopališča, se jo izpolni, čim bode izgotovljen 
vodovod iz Save. S spoštovanjem 
T eutschert.»

Ta odgovor je tak. da je vsakomur, kdor 
pozna rudarske razmere, razumljiva nezado-
voljnost delavstva. Kdor jih ne pozna, bi 
lahko mislil, da dovoljuje družba upoštevanja 
vredne koncesije. V resnici je izboljšanje mi-
nimalno, kajti cela množica delavcev ne pride 
celo leto do gosposke šihte in zanje nimajo 
te koncesije nobenega pomena. Važno bi bilo 
ravno 20odstotno zvišanje za akordne in izven- 
jamske delavce, to pa odklanja družba «z 
ozirom na dejansko zvišanje zaslužka iz zad-
njega časa». Ta družba res lahko govori o 
zvišanju. Toda kaj pomeni to, če je pridobil 
semtertja kak delavec par vinarjev? Spiošnost 
nima od tega ničesar in delavci, ki pridejo 
na slab delavni prostor, pa zaslužijo po 1 K 
90 vin. do 2 K 10 vin , se lepo zahvaljujejo 
za tako izboljšanje. Družba se sklicuje na 
povprečno plačo. V poštev naj se pa vzame 
delavce, ki morajo delati na slabih mestih, 
pa jih vročina tako mori, da ne morejo pro-
ducirati toliko kakor na drugih prostorih in 
še to z največjim trudom. Ko so razdelje-
vali akord, je dejal pretečeni mesec neki 
kopač prometnemu vodji: «Že zopet je akord 
tak, da bodemo morali delati celi mesec za 
nezabeljene žgance.» Ker je bil tako predrzen, 
da je povedal gospodu vodji resnico, je dobil 
10 K kazni in je moral res celi mesec delati 
za nezabeljene žgance. Glede higijenskih na-
prav tolaži družba delavce in jih bode menda 
tolažila toliko časa, da se splodi kakšna epi-
demija. Itak je čudež, da se to še ni zgodilo 
v Trbovljah. Sramotno je pa sploh, da mo-
rajo delavci opominjati družbo zaradi higi-
jenskih potrebščin.

Razmere v Trbovljah so pa itak že tako 
slabe, da je treba dobro porcijo potrpežljivosti 
in samozatajevanja, ako hoče človek prenašati 
to življenje. En primer je značilen. V desetem 
stoletju se je reklo, da je blazno, ako si mora 
mizarski pomočnik, ki dela pri mojstru, sam 
napraviti orodje. V Trbovljah je v dvajsetem 
stoletju še tako, da si mora oskrbeti delavec 
vse orodje sam in če se mu kaj pokvari, mu 
ne popravi družba ničesar, temveč na lastne 
stroške mora skrbeti za vse. Družba daje 
delavcem delavni prostor, takozvano centralo, 
na razpolago, ali delavci morajo sami opraviti 
centralo z orodjem. Ako bi dobili delavci za 
to kako odškodnino, bi se bilo lahko meniti. 
A plače pri trboveljski družbi so urejene res 
za stradanje. Izučeni profesionisti zaslužijo po 
2 K do 2 K 50 h na dan, torej manje kakor 
pri količkaj dobrem mojstru. Ubogi premo- 
l?arj> so predložili svojo spomenico, ker so 
mislili, da bode družba vendar enkrat trezno 
razsodila položaj in storila, kar bi bilo že 
davno nujno potrebno. Zahteve so bile itak 
skromne, a vidi se, da je bilo še to zaman. 
Morda se družba vendar še premisli in opusti 
svojo trmo. Tudi v njenem interesu ne more 
biti, da provocira delavce in končno bi bil 
res že čas, da poskrbi v Trbovljah za zado-
voljne rudarje.

Dopisi.
Zagorje ob Savi. (Iz seje občinskega 

odbora, dne 30. oktobra t. 1.). Gospod župan, 
predlaga, naj se vodi zapisnik v obeh jezikih- 
dosedaj se ga je vodilo samo v nemščini. 
Sprejeto. — Pri drugi točki se je dovolila 
gostilničarska koncesija Heleni Guna v Za-
gorju Potem predlaga župan, izgnati iz ob-
čine Polono Zerzut in Ivana Laznika. 
Zastopnik naše stranke ugovarja in predlaga, 
posebno pri prvi, da naj se jo pokliče v ob-
činski urad in posvari, klerikalni kmetje pa. 
seveda začno upiti: «Le ven ž njo, ven!», 
čemur' so seveda tudi naprednjaki prikimo- 
vali. Gospod ravnatelj pa je bil v naj večji 
skrbi, če bode gori omenjena že kmalu bi-
vala 10 let v Zagorju. Upiranje našega za-
stopnika proti predlogu seveda ni imelo 
uspeha, občinski odbor je sklenil odgon z 
vsemi proti socialno-demokratičnemu glasu. 
Ker pa biva omenjena že 18 let v Zagorju, 
se je seveda občinski odbor blamiral do 
kosti; naš zastopnik jim je sicer hotel bla-
mažo prihraniti, a gospodje so se hoteli s 
sklepom blamirati. Potem se je sprejelo celo 
vrsto delavcev v domovinsko zvezo, dva se je 
preložilo za prihodnjo sejo. Občinskemu taj-
niku in stražniku se je povišala plača; seveda 
tudi tu so klerikalni kmetje nasprotovali. Pri 
delitvi podpore za reveže pa imajo gospodje 
jako čudne nazore; neki revež, ki je prosil, 
za podporo, 66 let star, pa se ga je odklo-
nilo, ker je gospod Hrastelj dejal, da ima 
krompir za kopati in on je še zmožen tega 
dela. Razvila se je potem še debata radi 
zdravstvenega zastopa in se je potem končalo.

^e$tsL>racija
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Deželni odbor dekreta.
Po celi Ljubljani se je v torek razširila 

vest, ki je obudila splošno pozornost, dasi se 
tiče navidezno samo treh oseb. Deželni odbor 
;e vpokojil vodjo deželne blaznice, viteza 
£¡leiweisa, prepovedal je dr. Divjaku 
izvrševanje privatne prakse, in odpustil je 
brevi manu dr. Robido iz službe. Trije 
zdravniki so navidezno prizadeti; v resnici se 
tiče stvar cele javnosti in če se opaža v naj-
širših krogih nenavadno razburjenost, jo ni 
pripisati samo zanimanju za usodo oseb, 
tetnveč splošnemu čutu, da se je zgodilo nekaj, 
4ar zasega globoko v interesu vsega prebi-
valstva in kar postavlja prakso kranjskega 
deželnega odbora v izvenredno čudno luč.

Že večkrat smo imeli priložnost, zmeniti 
se o razmerah, ki vladajo pri nekaterih de-
želnih zavodih, pri katerih ima dr. vitez 
Bleiweis številna vodilna mesta, prihajajo 
neprenehoma ostri kritični glasovi v javnost. 
Največ pa je bilo slišati o deželni blaznici na 
Studencu, o kateri je objavljal zlasti «Naš 
List» dolgo časa članek za člankom, vsakega 
s tako vsebino, da so se morali poroditi v 
čitatelju o redu v tem zavodu močni dvomi, 
tembolj ker ni bilo nikjer najti nobenega po-
pravka ali pojasnila visokega deželnega od-
bora. Bilo je s temi rečmi opravka tudi pri 
sodišču, ne da bi bilo prišlo do kakšnega 
rezultata, ker so tožbe ordinarija dr. Robide 
objektivno zastarele.

Kar je izvedela javnost o Studeneu, niso 
bile malenkosti, temveč zelo razburljive vesti 
in prebivalstvo je imelo nedvomno pravico, 
pričakovati, da dobi avtentična pojasnila. 
Deželna blaznica je vendar bolnica, in kar 
se tam godi, ni privatna stvar, temveč emi-
nentne javne važnosti. Deželni odbor pa je 
pokrival vse s pajčolanom skrivnosti, kakor 
da je vse interna zadeva, ki ni prebivalstvu 
nič mar.

Razume se, da niso ostale dotične vesti 
samo v časopisju, temveč so prešle v disku- 
zijo najširših krogov. Molk deželnega odbora 
pa je vtrdil med ljudstvom prepričanje, da 
mora biti kritika vtemeljena in zavod na Stu-
dencu je prišel na tako slab glas, da si je 
težko misliti še slabšega. Razni odpusti stre- 
ižajev in drugega osobja so le še povišali 
sum, mnenje o zmožnosti vodje itak ni bilo 
ugodno — deželni odbor pa je le molčal in 
molčal.

Naenkrat pride namesto pojasnila — 
ferman deželnega odbora, pride ukrep, nad 
katerim maje vse z glavo in ki le še povišuje 
razburjenost.

Od deželne blaznice poleti misel k de-
želnemu odboru, odtod k drugim zavodom. 
IZbudi se spomin na afere, ki so že zanimale 
javnost. Deželni uradnik, ki je imel toliko 
smelosti, pokazati se javno, ko je Ljubljana 
manifestirala za splošno in enako volilno 
pravico, pride v disciplinarno preiskavo, za-
postavi se ga, ko je na vrsti, da bi moral 
avanzirati, razglasi se, da je len, nesposoben, 
grozi se mu z ukorom, eventualno s strogim 
ukorom, ko se energično zavrne podtikanje 
lenobe in nesposobnosti, se pravi, da je bil 
«samo» zaradi bolezni pretiran in da se mu 
ne zgodi nič hudega, on pa ne dobi obve-
stila, ali je disciplinarna preiskava ustavljena 
ali ne, ne učaka nobene zadovoljščine in 
nihče ne izvé, kaj se je izkuhalo, ali kaj se 
še kuha. Deželni uradnik je državljan kakor 
vsaki drugi. Veljavni zakoni mu jamčijo svo-
bodo političnega prepričanja, nobena postava 
mu ne brani, javno pokazati svojega mnenja. 
Ali deželni odbor skuje svojim uradnikom 
posebno pravo, degredira jih na državljane 
nižjega reda in če, zanašajoči se na splošno 
veljavnost državljanskih pravic, ne pobegnejo, 
kadar se legalno manifestira za demokratično 
načelo, jih disciplinira in preterirá!

V deželni prisilni delavnici živi nadzoro-
valno osobje takorekoč v popolni brezprav-
nosti, nima počitka, mora izvrševati službo 
do onemoglosti, protekcijonizem se razširja; 
časopisje posveti v ta temni kot in pokaže, 

da se godi deželnim uslužbencem slabše kakor 
sužnjem količkaj človekoljubnega gospodarja. 
Gospod grof Bar bo se pokaže v zavodu, 
zasliši nekoliko ljudi, odide, in vse ostane 
pri starem.

I. t. d., i. t. d.
V deželni blaznici pa dr. Blei weis vpo- 

kojen, dr. Robida stante pede odpuščen.
Kaj pomeni to?
Deželni odbor molči, dviga pa se. vox 

populi.
In ljudski glas pravi: Deželni odbor iz-

vršuje izravnajočo justico, ob kateri pade eden 
premehko, drugi pretrdo, morda tudi čisto 
brez potrebe. In večina se nagiba zadnjemu 
mnenju, kajti argumentacija je taka:

Vesti o razmerah v deželni blaznici, ki 
so se javljale po časopisju, se pripisuje drju. 
Robidi. Slišalo se je marsikaj, po čemur se 
lahko sodi, da smatra tudi deželni odbor njega 
za povzročitelja tistih informacij, za nemirneža, 
za hujskača. In če se posadi hipoma ravno 
njega na cesto, se ne more nihče obraniti 
vtiska, da deželnega odbora ni vodil namen, 
reformirati razmere v blaznici, temveč želja, 
rešiti se neprijetnega človeka. Da pa dobi 
stvar vsaj nekako objektivno lice, se vpokoji 
drja. Blei weis a, ker se ve, da se smatra 
njega precej splošno za nesposobnega na nje-
govem mestu, drju. Divjaku se pa prepove 
privatno prakso.

Naša stvar ni določati, ali ima dr. Robida 
prav ali ne. Toda stvar deželnega odbora bi 
bila izza vsega, kar se je godilo, zanesljivo 
informirati javnost. In ker deželni odbor ni 
storil tega, mora tudi prenašati ne le kritiko 
svojega ravnanja, temveč tudi konsekvence 
svojega molka. Dr. Robida velja v širokih 
krogih za nadarjenega in dobro podkovanega 
strokovnjaka. Tudi tega nimamo mi presojali; 
ali znano je vendar, da ima laskava izpriče-
vala priznanih avtoritet na polju psihiatrije, 
da je študiral pod dobrim vodstvom, da je 
bil na raznih zavodih in ve se tudi, da je 
storil mnogo za reforme na kranjski deželni 
blaznici. Zdravniki za umobolne ne tekajo kar 
kupoma po ulicah in zavod, ki si pridobi bolj-
šega strokovnjaka, mora skrbeti, da si ga tudi 
ohrani. Tudi to je stvar, za katero ima jav-
nost pravico, zanimati se. Ako se vendar od-
pusti takega človeka, je treba tehtnih razlo-
gov. Manjšega pomena je, kako sprejme pri-
zadeti sam odpoved ; večjega pa je vprašanje, 
kako mora delovati tak ukrep na razmere v 
zavodu. Javno mnenje sodi splošno, da izgubi 
deželna blaznica z drjem. Robido moč, ka-
tere ni kar tako lahko nadomestiti.

Zakaj je torej odpuščen?
Imeli smo priložnost, seznaniti se z mo-

tivacijo visokega deželnega odbora in prav 
iskreno obžalujemo, da nam prostor ne do-
pušča, objaviti celi dekret, ki pokazuje drju. 
Robidi vrata. To je dokument, ki zasluži, da 
se ga skrbno shrani našim potomcem v pouk, 
kakšno avtonomno glavarstvo je imela kranj-
ska dežela začetkom dvajsetega stoletja, od 
česa je bila odvisna v tem času ekzislenca 
deželnega uslužbenca in kakšno avtoriteto so 
si prisojali laiki, ako so bili slučajno deželni 
odborniki in glavarji.

Kaj očita dekret ordinariju deželne blaz-
nice takega, da bi moglo opravičiti hipni od-
pust? Dolgo je pismo deželnega odbora, a 
takih momentov iščete v njem zaman. 0 Ne-
ljubezniv je ton do skrajnosti, ali faktov, ki 
bi motivirali brezobzirnost, ne pove nobena 
oseba. Očitanj pač vse polno: Neko legial- 
nost, nagajivost, posebno nagajivost. Dr. Ro-
bida je kritiziral druge zdravnike, torej je 
nekolegialen. Drju. Robidi se pripisuje, da je 
spravil razmere iz blaznice v javnost; to je 
menda najhujša nagajivost. Demokratični de-
želni odbor mu očita, da je bil v gostilni v 
družbi — horribile dictu — strežajevl Pa 
razne lapalije, ki niso vredne črnila, da se jih 
napiše.

Ali še nekaj druzega obsega dekret, ki ga 
je podpisal lastnoročno gospod glavar De-
tela. Prezanimivi spis pravi, da je izreke 
dr. Robida napačne diagnoze ter da je ra-

bil neko zdravilo, ki ne le, da je precej drago, 
ampak — se ga tudi ne rabi v Feldhofu! 
To pripoveduje deželni odbor, ki nima med 
seboj nobenega zdravnika sploh, kaj pa še 
psihiatra. To so menda tisti šlagerji, ki naj 
bi pokazali, da deželni odbor ne ravna iz 
rankine, ampak iz višjih, stvarnih ozirov.

Seveda, ako je ordinarij vsled neznanja 
nesposoben za zdravniško službo v blaznici, 
tedaj se mu ne sme izročati bolnikov. In vsa 
razsodna javnost bi zahtevala z vso odloč-
nostjo, da se čimprej odslovi zdravnika, ki je 
vsled ignorance nezmožen. Ali tako očitanje 
je tako težko, da ga absolutno ne sme izreči 
nihče, kdor ni sam po svojem višjem znanju 
kompetenten za tako sodbo. Niti sodnija ne 
more obsoditi zdravnika, kadar se gre ža 
znanstveno teorijo in prakso, brez strokovne 
izjave medicinske fakultete. Naš deželni odbor 
pa sodi v takih vprašanjih disciplinarnim po-
tom, ki živo spominja na femska sodišča 
srednjega veka. Nobenega strokovnjaka, no-
bene fakultete, ki bi bila potrdila strokovne 
napake, ne imenuje deželni odbor, ali v zavesti 
svoje avtoritete pravi: Z dnem, ko se Vam 
dostavi ta dekret, ste odpuščeni, s 1. decem-
brom imate izprazniti stanovanje . . .

Ne, to ni zadeva dr. Robide; to posega 
globoko v interesno okrožje prebivalstva. 
Kakšen mir naj črpajo tisti, ki imajo koga v 
zavodu za umobolne? Kakšno pravno per-
spektivo odpira deželnim uradnikom dejstvo, 
da se lahko čez noč, z enostavnim dekretom 
odslovi zdravnika s tako važnega zavoda, nota- 
bene zdravnika, ki se ga ne more hipoma 
nadomestiti, čegar mesto pa ne sme ostati 
prazno, ker bi sicer lahko nastala naravnost 
nevarna situacija ?

In kaj naj porečejo zdravniki ob takem 
ravnanju s svojim stanovskim kolegom? Ka-
teri vestni zdravnik naj gre v takih razmerah 
v deželno službo ?

Slučaj je kričeč in deželni odbor se bode 
moral spomniti, da ni absoluten gospodar za 
Kranjsko. O aferi, ki provocira vprašanje o 
praksi deželnega odbora in o razmerah v de-
želnih zavodih sploh, bode govorila javnost. 
Radovedni smo pa tudi, kaj poreče deželni 
zbor, kateremu je odbor odgovoren.

Zaveden delavec
in

prijatelj delavstva 
ne pije 

Koslerjevega piva!

Cenjenemu občinstvu vobče in posebno 
še delavstvu najuljudneje naznanjam, da sem 
s 1. oktobrom 1906 prevzel
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gostilno „Nemški vitez
v Ljubljani, na Rimski cesti št 5
in bora točil najboljša vina in izvrstno 
domače Auerjevo pivo.

Priporočam obenem svojo dobro do-
mačo kuhinjo vsem onim, ki žele imeti 
stalno hrano, prav po zmernih cenah.

Zanesljiva, dobra in točna postrežba.

7-2 Gregor VrhoVniK-
$ _
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Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
2-72 K, za četrt leta ] '3t> K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 45. V Ljubljani, dne 9. novembra 1906. Leto IX.

NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulico itcv 8/j.

Liberalizem.
V četrtek, 15. novembra, je torej «veliki» 

dan, ko se hoče slovenska liberalna stranka 
preporcditi. Toda ne. Ustanoviti hočejo libe-
ralno stranko, kajti po dragocenem priznanju 
glavnega liberalnega glasila je doslej ni bilo. 
Kot najvažnejšo nalogo liberalnega zaupniškega 
shoda označuje ljubljanski liberalni moniter 
organizacijo, katere doslej ni bilo. Kjer pa ni 
organizacije, ni stranke in s tem so potrjene 
vse trditve, da je živela doslej samo klika, ki 
sije dajala ime liberalne, ali narodno-napredne 
stranke.

Sedaj hočejo torej organizirati liberalno 
stranko in vsiljuje se ne le nam, temveč mar-
sikomu, ki se je nekdaj prišteval liberalcem, 
imperativno vprašanje: Cernu?

Cernu in zakaj?
Stranka, ki bi rada rešila svoj čoln, si 

lahko nadene ime, kakršno si hoče, vendar 
ostane vedno «liberalna». Merodajna ni pa-
radna firma, temveč domače ime. Ono ozna-
čuje strankin značaj. Cernu pa nam je treba 
na Slovenskem liberalizma?

Prave korenine vsake stranke je uka ti v 
gospodarskih razmerah in politično polje je 
samo arena, na kateri hočejo interesne sku-
pine uveljavljati svoje gospodarske težnje. 
Tudi liberalizem je porojen iz ekonomskih 
okoliščin in njegov čisti tip je takozvano men- 
česterstvo z geslom «svobodnega razvoja vsake 
moči» — laissez fair, laissez passe. To je ka-

im tih  ii

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

„To bi bila seveda velika sreča za celo 
škofijo. “

„Zato tudi ne dobim župnijskega tre-
buha.“

„Ako govoriš tako, se seveda ne čudim, 
da še nisi postal župnik.“

„Menda ne bodeš pripovedoval moje 
šale drugim.“

„Seveda ne jaz; a glej, kako prisluš-
kuje sluga.“

„Saj gleda skozi okno.“
„Ali njegova ušesa segajo do naju.“
„O ne, to ni osel. Ako bi le imel forint 

za napojnino zanj, da bi prišel kmalu dalje. 
Toda veš kaj ? To s trebuhom, ni šala. Tudi 

pitalistično svobodnjaštvo, kapitalistični libe-
ralizem. Navidezno krasen nauk, ki prijetno 
laska ušesom, a je vendar v svoji hinavščini 
skrajno poguben in nesramno zlorablja lepo 
ime svobode, kajti gospodarski liberalizem ubija 
svobodo. Prosti razvoj vsake sposobnosti bi 
bilo idealno načelo, ako bi bili pogoji za razvoj 
vseh enaki. Ali zagovorniki liberalne teorije 
zamolčujejo dejstvo, da se zmožnosti ne mo-
rejo enako razvijati, kjer je ena sposobnost 
podprta z ogromnim kapitalom, druga pa obre-
menjena z golo revščino.

Naravne zmožnosti ljudi so postavljene 
na neenake ceste; eni se odpira široko, ravno 
polje, po katerem ni treba nič druzega, kaker 
žeti, pred drugo pa se dviga skalnat klanec, 
ki nastavlja vsakemu koraku nevarnost in kjer 
ne uspeva nič. Liberalizem, ki dovoljuje mi- 
lionarju, da se svobodno razvija do milarderja, 
brezposestnim množicam pa dovoljuje ravno 
tako svoboden razvoj v še večje uboštvo, po-
meni samo svobodo tiranije in izkoriščanja, a 
kričeče suženstvo mas. Za resnično svoboden 
razvoj vseh je pa treba, da najde vsakdo vsa 
sredstva, ki jih potrebuje za svoj razvoj. Go-
spodarska enakost je prvi predpogoj za čislani 
svobodni razvoj in zato je podlaga svobodi 
socializem, ne pa liberalizem.

Organizacija gospodarskega liberalizma je 
razumljiva v deželah mogočnega kapitalizma, 
slonečega na bogati industriji in zato je An-
glija njegova prava domovina. Kje je na Slo-
venskem tisti veliki kapitalizem, kje*cvetoča, 
vladajoča industrija? Slovenska gospodarsko- 
liberalna stranka bi mogla služiti morda de-
setim ljudem, za narod tako eminentno pro-
letarskega značaja, kakor je slovenski, je pa 
brezpomembna, nepotrebna in škodljiva.

ti imaš prav slab trebušček za župnika. Po-
tlači vanj še, kar imaš, preden greš k škofu, 
drugače te odstavi kot nevredneža.“

„Ne delaj vendar takih neumnosti.“
„Le pazi, ali nimam prav ali ne. Ako 

je duhovnik prav tolst in debel, se mu vidi, 
da se strogo drži celibata, ker je tak trebuh 
dobra kanonična ovira pred grehom.“

„Tako misliš ti? Tedaj je seveda tvoj 
trebuh zelo sumljiv.“

„Tudi tvoj ni ravno znamenje svetosti. 
Toda brez šale. Z mladimi kaplani imajo 
kuharice veselje. Nakrmijo jih kmalu tako, 
da so sposobni za župnika. Če pa pride 
tedaj tak star kaplan, kakršen sem jaz, trpi 
lahko lakoto in ne doseže do smrti tre-
buščka. Glej, že zopet odpira sluga baburi 
vrata, da pojde na avdienco k božanstvu.“

„Zdi se mi, «da si se vendar že navadil 
čakati. Ali govori vsaj tukaj spoštljivo o 
škofu. Ako izve . . -

Za politični liberalizem nima stara <na- 
rodno-napredna» stranka nobene podlage in 
nihče ji ne more zaupati, da bi mu služila, 
kajti tak liberalizem ne more biti nič druzega, 
nego demokratizem, kateremu se je pa libe-
ralna klika tako izneverila, da ni v njej no-
bene garancije za boljšo bodočnost. Svobod-
njaštvo v politiki pomeni politično svobodo. 
Svobodno izražanje svojega mnenja v vsakem 
oziru je njegovo jedro; temelj pa je volilna 
reforma za vse, to se pravi splošna in enaka 
volilna pravica, katero so ravno naši liberalci 
tako zatajili, da ne izbrišejo nikoli več tega 
greha s svoje zastave. Vnovič je treba nagla- 
šati, da ne more nikako obveljati izgovor, 
češ, da nasprotujejo liberalci samo tisti volilni 
reformi, ki jo ravnokar izdeluje avstrijski par-
lament, kajti ne glede na to, da je vsaka re-
forma plod danih razmer, so nastopali libe-
ralci tako očitno proti splošni in enaki 
volilni pravici, da ne morejo rabiti nobenega 
izgovora več. Govor drja. Tavčarja v lan-
skem parlamentarnem zasedanju je bil dosti 
jasen, in meseca decembra so sklicevali libe-
ralci šele «zaupnike», da bi se posvetovali, 
kakšno stališče naj zavzemajo napram volilni 
pravici. Nobene druge politične svobode niso 
priborili, za nobeno se niso odločno zavzeli 
— odtod torej ne morejo črpati razlogov za 
snovanje stranke.

Kulturni liberalizem pa nima pri liberalcih 
drugega zavetišča, kakor ono rubriko «Slov. 
Naroda», ki je namenjena boju proti popom, 
vseskozi osebnemu boju brez načela in brez 
jasnega smotra. Dejstvo, da se je razvil kle-
rikalizem na Kranjskem ravno v liberalni dobi 
do kulminacije, zavrača opravičenje liberalne 
štranke za vodstvo kul turno-liberalnega boja.

„Saj to ni nespoštljivo, ako se smatra 
sam za boga.“

„Ako govoriš tako, seveda ne bodeš ni-
koli župnik.

Sedaj pa je legla bridka resnoba ka-
planu na lice. Z odkritosrčnim izrazom je 
položil župniku roko na ramo in tužno je 
dejal:

„Glej, saj je že vseeno. Meni itak ni 
več rešitve, odkar sem sedel v škofovi kaz-
nilnici.“

„Kaj si bil tudi že tam?“
„In tega ne veš? Saj me gledajo zato 

po celi škofiji zaničljivo, zlasti najmlajši 
kaplani se me izogibajo in privihujejo svoje 
svetohlinske nosove, ako vidijo duhovni-
škega kaznjenca.“

„Uboga para, mar si se tudi izpod- 
taknil nad predpasnikom?“

„Ako bi bil samo predpasnik! Čez 
predpasnik se je zaletel že marsikateri žup- 



Niti ene pridobitve, niti ene ustanovitve na 
tem polju ne more zabeležiti slovenski libe-
ralizem. Za prosveto naroda ni storil ničesar. 
Ljudsko literaturo, ki je poglavitno in neizo-
gibno sredstvo, je popolnoma zanemarjal. Iz-
obrazbo s pomočjo žive besede, s predavanji 
in s podobnimi priredbami, je preziral. Niti 
v krogih inteligence ni opravljal tega dela in 
njegovi nezmožnosti in lenobi se je zahvaliti, 
da še sedaj ne uspevajo taki poizkusi, s ka-
terimi se seveda trudijo drugi. Letno poročilo 
«Akademije» obsega tiho, a strogo obsodbo. 
Učiteljstvo, ki je najvažnejši organ za ljudsko 
omiko, je liberalna klika zanemarjala, za po-
spešitev in osvoboditev šolstva ni storila ni-
česar. Z njenim dovoljenjem in sodelovanjem 
deluje šolska družba sv. Cirila in Metoda 
popolnoma v smislu škofovskih zahtev o kon-
fesionalnih šolah, za organizacijo neodvisnega, 
na podlagi znanosti slonečega šolstva pa nima 
liberalizem pri nas ne poguma, ne delavnosti.

Čemu torej liberalna stranka? Njena 
eksistenca je nepotrebna in ovira samo razvoj 
moči, ki bi bile sposobnejše za izvršitev nalog, 
katerim liberalizem ni kos. Liberalizem je imel 
svoj čas. Že drugod, kjer je res kaj izvršil, 
mu je potekla doba. Pri nas ni znal izvesti 
svoje zadače, ko je bil čas za to, sedaj ga pa 
ni treba.

Mrliče je treba pokopati. Nekdanji ob-
stanek ni nikakršno opravičenje za večno 
eksistenco. Kar je mrtvo, se mora odstaniti, 
da je prostora za mlado in življenja sposobno. 
Tudi slovenski narod ne more večno obtičati 
na enem stališču, tudi za nas hiti čas in če 
bi hoteli vedno le reševati, kar se v prete-
klosti ni moglo razviti, moramo trajno zaostati 
in nikoli ne dosežemo bodočnosti. Liberalizem 
spada med antikvitete. Ako hočete, ga posta-
vite v muzej med petrefakte. Za življenje po-
trebujemo novih organizacij.

Inteligenca in delavstvo.
V nekaterih 'deželah je našel socializem 

svojo pot iz krogov inteligence v delavstvo, 
n. pr. v Italiji, v Bolgariji. Navidezno je to 
abnormalen proces, ali kakor se nič ne zgodi 
brez uzroka, je imelo tudi to svoje stalne raz-
loge. V obeh deželah je proletariat še zelo 
zanemarjen in vsled pomanjkanja najprimi- 
tivnejše izobrazbe, nezmožen za intenzivnejše 
mišljenje in za umevanje vsekakor dosti te-
žavnega in kompliciranega socialnega problema. 
Tem masam je primanjkovalo moči, da bi bile 
povzdignile same sebe, kakor se sploh v naj- 

nik v tisti zavod, nekateri so butnili vanj, 
kakor so bili dolgi in široki, pa vendar 
stoje zopet pokonci kakor smreka. Moja 
nesreča ni bil predpasnik, temveč infula.“

„Kako to?“
„Saj veš; ko je naš gospod škof postal 

to, kar je, je takoj začel preobračati ko-
zolce, tako da so izpremenili besede sve-
tega pisma: „Kjer so dva ali trije zbrani v 
mojem imenu, sem jaz med njimi,“ v stavek: 
„Kjer so dva ali trije duhovniki skupaj, 
zmerjajo škofa.“

„Da, res je bilo tako, in žal da še 
sedaj ni drugače.“

„Takrat torej, ko se je v veseli družbi 
samih duhovnikov pri neki priložnosti zopet 
kritiziralo škofa, sem dejal: ,Ako bi škof 
deseti del tega, kar ima preveč v trebuhu, 
imel v glavi, bi bilo bolje zanj in za ško-
fijo.“ Seveda ne bi bil smel reči tega, dasi- 
ravno sem bil prepričan, da ni denun- 
cianta med nami.“

„In vendar je bil?“
„Kajpada je bil, še celo moj lastni 

župnik, ki bi me bil videl najrajši v deveti 
deželi; ker sem mu bil prišel na sled . . . 
Toda to je druga reč.“

večji bedi živeči proletarci najmanj zavedajo 
svojega pravega položaja. Ideja emancipacije 
in organizacije ima med njimi nepripravna 
tla in vsakemu sociologu je znano, da je pravi 
nositelj boja za osvoboditev naprednejši, vsaj 
deloma bolje situirani proletariat.

Postanek takega delavstva je odvisen od 
kapitalističnih razmer. Kljub vsem svojim iz- 
koriščevalnim tendencam je kapitalizem pri-
siljen v nekem Stadiju, vstvariti za najbolj 
potrebne delavce vsaj znosne razmere. Kjer 
pa je kapitalizem še nerazvit, dočim trpi do-
mača mala obrtnija že pod tujo industrialno 
konkurenco, tam so razmere za delavca naj-
bolj neugodne, ker se hočejo mala podjetja 
rešiti na njih račun. V takih okolščinah je 
proletariat najbolj obnemogel in na poti do 
takega ljudstva naletava socializem na naj- 
večje ovire.

V takih razmerah je pa tudi položaj ve-
likega dela inteligence zelo podoben delav-
skemu. Višja izobrazba in vaja mišljenja omo-
goča onim krogom, prodreti bližje k jedru 
glavnega vprašanja in skoraj neizogibno je, 
da nalete tudi na socializem, zlasti ako so jih 
politične stranke razočarale, ako prihajajo v 
dotiko z zunanjim svetom, ako ima literatura 
na nje močan upliv i. t. d. Inteligenca pa ne 
more pridržati socializma nikoli zase, ker bi 
bila brez mase nemočna in njeni lastni inte-
resi je tedaj silijo, da zdrami množico in ji 
odpre pota do izpoznanja, kajti dejanski re-
šitelj socialnega vprašanja vendar ne more 
biti nihče drugi, nego proletariat.

Tisti proces torej ni čuden.
Čudno pa je, da je med našo inteligenco 

tako malo zanimanja za socializem in da se 
naši omikanci tako izogibajo socialne demo-
kracije. Čudno, ker je neopravičeno, nelogično, 
kajti razmere naših izobražencev bi jih morale 
trumoma nagnati v socialistični tabor.

Omika je tista last, na katero so naši 
inteligenti najbolj ponosni. Deloma po pravici. 
Seveda se mora priznati, da bi bil marsika-
teri delavec, ki je obsojen, da celo življenje 
krpa črevlje, dosegel enako znanje in ga znal 
koristno rabiti zase in za družbo, ako ga ne 
bi bilo prokletstvo socialnih razmer v mladih 
letih izpodilo iz šole in mu nevprosno zaprlo 
hram vede. Na drugi strani pa je tudi res-
nica, da je premnogo naših inteligentov izku-
silo v dijaški dobi vse grenkosti proletarskega 
življenja in le s pomočjo stradanja in trpljenja 
končalo svoje študije. Ravno oni imajo pra-
vico, ponašati se s svojim znanjem.

„In zato so te vtaknili takoj na nekoliko 
dni tja?“ *

„Mačka! Na dva meseca! In od tedaj 
sem izgubljen, pa naj..."

„Gospod Ottinger!“ zakliče sedaj sluga 
in pokaže na vrata škofove sobane, skozi 
katera je stari grešnik takoj izginil.

Župnik Hercog bi bil sedaj rad vprašal 
slugo, ali bode moral še dolgo čakati; toda 
ta ga je pogledal tako grdo, da je rajši vzel 
brevir iz žepa ter molil hore.

Kmalu se je povrnil kaplan; obup in 
humor sta se še mešala na njegovem obrazu. 
Zmagal pa je navidezno poslednji, ko je 
prišel do župnika.

„To je bilo kratko in dobro,“ ga je 
nagovoril ta.

’ „Kratko seveda, ker sem takoj priznal 
kakor zločinec. Ali dobro ... no . .. kakor 
se vzame. Štiri tedne v kaznilnici, to ni 
ravno dobro.“

„Kakšno neumnost si pa zopet storil? 
Hudobnosti ti pač ne pripisujem.“

„In vendar je bila hudobija, velika hu-
dobija. Slab dovtip je bil, ki sem ga bil 
povedal med duhovniki. Prišel mi je ravno 
na misel, pa sem ga sprožil brez prevdarka.“

V,.praktičnem življenju se pa vpraša: Ko-
liko je njih inteligenca vredna? Koliko koristi? 
Odkritosrčni odgovor na to pravi: Neizmerno 
mnogo, in — nič Mnogo, tistim, ki rabijo njih 
znanje; prav malo ali pa nič njim, lastnikom 
znanja. Izobrazba daje človeku v sedanji družbi 
neznansko malo garancije za primerne življen- 
ske razmere.

Vsakdo pozna danes imena Vanderbilt, 
Morgan, Joy Gould i. t. d. Uslužni časnikarji 
so jih ovili z vencem legend, če se pa odtrga 
okraske, se prikaže gola resnica, da so nako-
pičili milione in miliarde, v najboljšem slučaju 
z brezobzirno špekulacijo, slonečo veliko bolj 
na široki vesti in predrznosti, nego na inte-
ligenci. S samo omiko ne doseže nihče takih 
bogastev. Znanja je bilo pač treba za napravo 
in organizacijo velikanskih podjetij, za izvrše-
vanje prometa in kupčije; ali potrebno znanje 
so si kupili, kakor fizično moč delavcev, kakor 
stroje, kakor blagajne, v katerih kopičijo obre-
sti, ki jih sami ne morejo prešteti. Najvišje, 
kar premore človek, um in duh, stoji v službi 
prostaka mamona, ki se debelji od njih v 
neskončnost, od njih sadov pa jim meče drob-
tine pred noge.

Kapitalizem je sramotno degradiral inte-
ligenco — inteligenca pa večinoma mirno pre-
naša to ponižanje in njena čuvstva se ne uprt) 
proti «redu», ki jo postavlja na lakajsko sta-
lišče !

Srečen špekulant, ki ne zna morda prav 
podpisati svojega imena in je bil le toliko 
previden, da ni zašel naravnost v zanjke ka-
zenskega zakona, nakupi zemljišč in hiš, graj- 
ščin in bark, naloži denarja v hranilnicah in 
bankah, ostane tepec in surovež, a inteligentni 
ljudje, ki so se naporno učili pol življenja, se 
mu klanjajo do tal, kajti če hoče, jim lahko 
«da kruba», — to se pravi, lahko milostno 
sprejme bogate sadove ponujanega mu dela, 
pa jih odškoduje s smešno malenkostjo. Bo-
gato znanje, občudovanja vredne zmožnosti pa 
hodijo po deželi; ne le, da ne bodo nikoli 
dosegle enakega bogastva, enakega socialnega. 
položaja, ampak morda sploh ne najdejo pro-
storčka, ki bi jim zagotovil toliko skromno 
življenje, da se jim ne bi bilo treba vsak dan 
tresti za kruh prihodnjega dne. Njegovi sinovi, 
ne da bi se jim bilo treba kaj učiti, postanejo 
veljaki s pomočjo denarja, ki ga je spretno 
nabral; njegove hčeri bodo «partije», naj so 
lepe ali grde, pametne ali neumne, omikane 
ali surove. Omikanec, ki se je oženil brez 
bogate dote, bode pa moral prosjačiti, da 
dobe njegovi talentirani sinovi kake štipendije,

„Ali lahko izvem, kaj je bilo?“
„Zakaj pa ne, če moram biti že zaprt, 

naj se pa tudi ve, zakaj. Kesam se le, da 
mi ni prišel boljši dovtip na misel.“

„Kakšen je pa bil? Res, radoveden 
sem že.“

„Uganka je bila. Kakšna razlika je 
med našim škofom in med votlim zobom ?“

„Naš škof pa votel zob? Te uganke 
ne rešim.“

„Pač nisi tako pameten, kakor naš dekan 
Rocinger.. . Stoj, na misel mi prihaja tudi 
dovtip o dekanu Rocingerju.“

„Rajši ne delaj več dovtipov, sicer sploh 
ne prideš več iz kaznilnice.“

„Prav imaš. Ali Rocinger je uganil 
takoj.“

„In kakšna je rešitev?“
„Razlike ni.“
„Med škofom in votlim zobom? Kako 

da ne?“
„Enostavno: Oba sta nažrta.“
Župnik bi se bil najrajši zasmejal na 

ves glas, ali prostor ni bil primeren za to 
in še manj vabljive so bile posledice 
dovtipa.
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če jih ne dobe, jih bode pa moral dati v le- 
menat, v advokatsko pisarno, ali pa morda 
k črevljarju in srečen bode moral biti, ako 
mu vzamejo hčerko za učiteljico ali k pošti 
s petindvajsetimi forinti na mesec.

Vse to prenaša naša inteligenca in ne 
čuti,"kako jo ponižuje, da morajo izobraženi 
uradniki beračiti za deset kron priboljška na 
plačo, dočim se nezmožna ošabnost valja po 
denarnih vrečah, katere jim je napolnilo tuje 
delo. Kdaj nastane preobrat?

V družbi, ki se naslanja na gospodarsko ne-
enakost, se ne more realizirati nobene svo-
bode. To privabi delavcem zopet v spomin 
nauk, da so v kapitalistični družbi mogoče 
olajšave, svoboda pa je v njej prazna fraza, 
naj se jo vtakne v milion paragrafov. Zato 
je seveda zakon o volilni svobodi vendar času 
primeren in želeti je le, da najde odsek tako 
obliko, s katero se pride najbiižje k cilju, ki 
pa vendar ne bode brez potrebe šikanirala 
ravno tiste, katere hoče varovati: državljane, 
volilce.

V državnem zboru je začela v torek de-
bata o GeBmannovem nujnem predlogu, ki 
zahteva, da se začne takoj z drugim čitanjem 
volilne reforme. To je predlog, kateremu ne 
more nasprotovati nihče drugi, kakoi’ abso-
lutni sovražniki reforme, tisti, ki ne marajo 
za nobeno ceno splošne in enake volilne pra-
vice, v nobeni obliki. Stvar je tako jasna, da 
je ni mogoče zavijati z nobenim «utemelje-
vanjem» in slovenski liberalci so si sami iz-
rekli obsodbo, ko so z Vsenemci, Klofačevci 
in grofom Šternbergom začeli z opozicijo in 
s smešnim poizkusom obstrukcije proti pred-
logu. Recimo, da bi se šlo drju. Tavčarju 
res za izboljšanje odsekovega elaborata, česar 
mu seveda nihče ne veruje, tedaj bi moral 
vendar po vseh pravilih logike sam skrbeti 
za to, da se ne zavleče specialna debata. Vsako 
zatezanje zmanjša nado na možnost kakšnega 
izboljšanja. Čim pozneje bi prišla reforma na 
dnevni red, tem krajši bi bil čas za razpravo, 
tembolj bi bilo treba hiteti in tembolj bi po-
stala iluzorična vsaka izprememba. To morajo 
kapirati tudi liberalci in gotovo imajo toliko 
razuma. Ravno zato je pa evidentno, da ho-
čejo — seveda «brez upa zmage» — prepre-
čiti reformo, odnosno izvabiti, kakor je izjavil 
dr. Tavčar v odseku — oktroa. V taki situ-
aciji je pa že več kakor smelo, govoriti še o 
koroških Slovencih in o koroških mandatih. 
Nihče ne more prizadeti koroškim Slovencem 
toliko škode, kakor obstrukcionisti. kajti če je 
upanje majhno, da bi se v zbornici doseglo 
še kakšno remeduro zanje, uničujejo liberalci 
še zadnjo sled zadnjega upanja. Sploh se pa 
kvalificira početje liberalcev dovolj značajno 
z njih neodkritosrčnostjo. Vsi, kar jih je, so 
že priznali, da se ne more preprečiti reforme 
in vsi se delajo v parlamentu, kakor da bi 
verjeli v uspešnost svoje otroške obstrukcije. 
Taka politika je pa nedostojna. Ako bi libe-
ralci res mislili, da je volilna reforma nesreča, 
katere pa ne morejo preprečiti, tedaj bi imeli 
samo eno pot, ako bi hoteli ostati dosledni

—- namreč odložiti bi morali mandate. Seveda 
se najde v liberalni štacuni vsega prej, nego 
doslednosti.

Torkova seja poslanske zbornice je tra-
jala samo do 3. popoldan, ker je bil tedaj
pogreb nadvojvode Otona. Po razmeroma 
kratki razpravi o Geßmannovem predlogu je 
bila zaključena debata ter sta bila za generalna 
govornika izvoljena Schöpfer pro, dr. Tav-
čar pa contra. Liberalci bodo menda ponosni, 
pa nimajo zakaj.

Glasovanje o Gessmannovem predlogu 
je bilo v srido popoldan. Proti nujnosti pred-
loga je govoril prvi dr. Tavčar, ki je na-
padel volilno reformo sploh. Za nujnost je 
govoril S ch öpfer. Vsenemci so «obstruirali» 
z razgrajanjem in z bezniškimi psovkami. 
Stein je zahteval glasovanje po imenih, kar 
je bilo odklonjeno. Za nujnost je glasovalo 
227 poslancev, proti pa 46. Glasovali so proti: 
Nemški in češki veleposestniki, Vsenemci in 
slovenski liberalci. Rusinski poslanci so se 
vzdržali glasovanja. Vsenemci so med glaso-
vanjem vsipali prostaške klice najnižje vrste 
nad poslance, ki so glasovali za nujnost in 
nadvlado. Onemoglost njih početja se je pa 
evidentno pokazala. Vpisovanje govornikov 
za meritorno razpravo se je že začelo.

Manire obstrukcionistov v zbornici spo-
minjajo na'najžalostnejše čase avstrijskega par-
lamentarizma. Ton, ki vlada tam, odkar je 
na razpravi Geßmannov nujni predlog, se 
more študirati sicer samo v zakotnih beznicah. 
Posebni mojstri v surovosti konverzacije so 
Vsenemci, med katerimi se najbolj odlikujeta 
stari Schönerer in Franko Stein. Izrazi 
kakor «šuft», «Schurke» i. t. d. letajo kakor 
smrdeče bombe po zborovalni dvorani in 
diskreditirajo avstrijski parlamentarizem pred 
celim svetom. In ta «kultura» je sedaj vzor 
našim liberalcem!

Taktiko Vsenemcev proti volilni re-
formi, tistih Vsenemcev, s katerimi so sedaj 
združeni naši liberalci, označuje sledeča epi-
zoda: Na nekem vsenemškem shodu na Du-
naju je poslanec Franko Stein dejal, da ga 
je poslanec Kaiser pooblastil za izjavo, da 
mu je (Kaiserju) ministrski predsednik Beck 
rekel, naj ne dela volilni reformi težav, zato 
pa mu garantira vlada, da ga bode pri pri-
hodnjih volitvah z vso močjo podpirala. To 
je porabil tudi «Slovenski Narod», ki je hotel 
zbuditi mnenje, da se izvršuje volilna re-
forma samo pod pritiskom vlade, in da to 
ni ljudska zahteva. Sedaj pa je poslal po-
slanec Kaiser, podpredsednik zbornice in-

Politični odsevi.
Odsek za volilno reformo je začel z raz-

pravo zakona o volilni svobodi. Ako bi bilo 
politično življenje v naši državi res demokra-
tično, bi bila sama misel na tak zakon ab-
surdna. kajti politično zrelo ljudstvo bi mo-
ralo imeti vedno pred očmi, da je pravi namen 
volitev dognati, kakšnega političnega mnenja 
je večina naroda, odnosno volilcev; to pa je 
seveda le mogoče, ako more vsakdo voliti 
popolnoma svobodno. Da pa je ravno v Av-
striji sleparstvo pri volitvah tako razširjeno, 
se mora izvajati v prvi vrsti od dosedanjega 
volilnega zistema. ki ni mogel nikoli ustvariti 
prave slike političnih razmer. Privilegij korum- 
pira — to so dokazale skoraj vse volitve v 
Avstriji. Kdor ga uživa, se boji zanj, kakor 
kapitalist za svoje bogastvo in hoče imeti še 
obresti, kakor Nabob od milionov; kdor ga 
nima, čuti krivičnost, pa jo izkuša kolikor 
mogoče izravnati. Vsak greh izvira iz razmer, 
tudi volilne sleparije. Zato bode že novi vo-
lilni red mnogo popravil v tem oziru, čeravno 
ni upati, da izgine takoj vsak švindl, ker so 
se ljudje že preveč navadili nanj, da bi mogli 
naenkrat izhajati brez njega. Zakon za varstvo 
volilne svobode je torej umesten. Izključeno 
pa je popolnoma, da bi mogla taka postava 
ustrezati vsem zahtevam, da bi bila idealna, 
kajti da more doseči svoj namen, se mora 
poslužiti tistega sredstva, ki daje določbam 
kolikor toiiko garancije, da se jih bode upo-
števalo. Delovati more s kaznijo in to res ni 
napredek, temveč z demokratičnega in s kul-
turnega stališča je to obžalovanja vredno. Ne-
popoln pa ostane vsak podobni zakon zlasti 
zaraditega, ker ne more odpraviti upliva in 
presije, ki je utemeljena v razmerah samih. 
Odvisnost, ki dejansko obstoji in ki izvira iz 
dejstev, bode obstojala, dokler obstoje raz-
mere in noben zakon je ne more preprečiti. 
Nevtajivo je pa dejstvo, da so gospodarsko 
slabejši sloji odvisni od gospodarsko močnih.

„Dekan Rocinger pa ni le rešil uganke, 
temveč jo je tudi službouljudno naznanil 
škofu. “

„In sedaj si dobil ceno zanjo. Ali kako 
moreš delati vpričo Rocingerja take slabe 
dovtipe?“

„Saj nisem mislil, da ugane.“
„Veš kaj? Zanj je bila to res uganka 

za nagrado. Po ceno že pride, kadar bode 
prosto prvo mesto kanonika.“

„Rajši grem pa že za svoj slabi dovtip 
v kaznilnico, kakor da bi dosegel s takimi 
sredstvi kanoništvo.“

Še bi se bila pogovarjala tovariša, ali 
med vrati škofove sobane se je prikazala 
herkulična postava. Bil je škofovski kurzor, 
ki je imel nalogo, odvajati škofove kaznjence 
v kaznilnico v Niedertalu, kamor, pošiljajo 
avstrijski škofje svoje posvečene obsojence. 
Ne da bi izpregovorih besedico,-je položil 
kaplanu roko na ramo in ta mu je sledil 
brez besede. Samo za slovo je še pogledal 
svojega starega tovariša. Župnik je molil 
dalje iz svojega brevirja, ali prave nabož- 
nosti ni mogel več najti. Njegove misli so 
spremljale nesrečnega sobrata na poti v 
kaznilnico.

Kako izvrsten duhovnik bi bil lahko 
postal odkritosrčni, ravnodušni človek, ako 
bi bil znal škof prav ravnati s takimi zna-
čaji! Kajti vzlic razposajenemu humorju je 
bil vendar tisočkrat boljši od petoliznikov 
in fdenunciantov, ki so se plazili v poniž-
nosti pred škofom, pa so vendar vladali 
nad njim.

Že davno je župnik zopet vtaknil svoj 
brevir v žep in čakanje mu je postalo že 
dolgo. Kaj bi doma lahko vse opravil v 
tem času! Gledal je nekaj časa skozi okno 
na ulico. Kakšno živo vrvenje je bilo tam 
doli! Samo stena je ločila to, kar je bilo 
gori in kar je bilo doli, in vendar, kakšen 
razloček! Ljudje tekajo doli semtertja in niti 
ne slutijo, da se vlada tukaj del sveta, da 
se za to steno odpirajo in zapirajo nebesa.

Pa jim tudi ni nič mar. Vsakdanji kruh 
in skrb za družino je tista gonilna moč, ki 
jim spravlja noge v gibanje.

Preko tega zidu, preko gospodov in 
sužnjev za njim so bili že prešli na dnevni 
red. Eni so sovražili škofa, drugim je bil 
brez pomena, s škofom vred pa tudi ostali 
popje. Koliko jih je izmed tega ljudstva v 
salonski in v delavski obleki, ko gredo še

v nedeljo v cerkev? Koliko jih gre na 
izpoved? Tiste, ki imajo še tako navado, 
se izpozna oddaleč po obleki, pa hoji, po 
držanju.

Kako se godi to? Ali so izveličevalna 
sredstva cerkve izgubila svojo moč? Ali ne 
potrebujejo ljudje več nadnaravne pomoči? 
Cerkev je bila še stari vir ¡zveličanja. Ljudje 
so hrepeneli bolj kakor prej po resnici. Ali 
če se ne tlačijo več k viru, morajo biti krivi 
le oni, ki so vzeli studenec v svojo last in 
zahtevajo visoko zdraviliško takso, ali pa 
mešajo med sveto vodo britko sol politike.

Take tužne misli so ga odgnale od 
okna. Ko je hotel sesti, je že opazil, da je 
zavzela že tercijalka njegov stol. Duhovniki 
so prihajali in odhajali, ta s ponosno po-
vzdignjeno glavo, v hoji in gesti posnemajoč 
škofa; oni neskončno ponižen, kakor da se 
ne upa vdihavati zraka, po katerem se ziblje 
naslednik svetih apostolov, namestnik božji. 
Tudi nekdanji Hercogov župnik, kanonik 
Šuster, je prišel s kupom spisov.

Visoka starost ga je že sključila; hrbet 
mu je segal tako visoko, kakor plešasta 
glava. Neprestano delo pri pisalni mizi' za 
blagor cerkve mu je skrivilo telo na eno
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pismo, v katerem pravi, da ni nikoli pooblastil 
Steina za tako izjavo. Veliki Nemec Stein se 
je torej poslužil čisto navadne laži.

Hrvatski sabor je sklican na dan 12. t. m. 
Dva meseca se je odlašalo to sklicanje in celo 
poletje so spletkarili nasprotniki novega kurza 
proti novi večini in novi vladi. Vidi se, da 
so imeli v visokih krogih mnogo zaslombe in 
stališče sedanje vlade je zelo težavno. Na 
čelu je ostala glava iz dobe starega režima; 
ban je še vedno grof Pejačevič. Izravno 
vladi podrejeni so pa ostali tudi stebri sta-
rega zistema, madjaronski veliki župani in 
okrajni predstojniki, ki jih je sicer nova vlada 
precej premestila, a jih ni mogla odstraniti. 
Oni se ne zmenijo za načela vladnih pred-
stojnikov, vladajo v svojih županijah in okrajih 
po «stari navadi» in diskreditirajo vlado 
kolikor le morejo — kajti odgovornost more 
seveda nositi ona. Največ trpe pod temi raz-
merami delavci, ki se jih preganja še ravno 
tako, kakor v Khuenovih časih. Odgonski voz 
je še vedno sredstvo, s katerim rešujejo razne 
oblasti brutalne podjetnike pred stavkujočimi 
delavci. — Zmaga hrvatske-srbske koalicije 
je nedvomno političnega pomena, ali že sedaj 
se pokazuje, da je bila to sama etapa in nič 
definitivnega. Hrvatska politika je danes ne- 
vtajivo odvisna od volje madjarske koalicije, 
od katere se pa na noben način ne sme pri-
čakovati odkritosrčnosti. Budimpeštanski go-
spodje so prav dobri kupčevalci in ko jim je 
bila moralna pomoč Hrvatov koristna v boju 
z Dunajem, so se je radi poslužili. Tudi sedaj 
še niso tako daleč, da jim ne bi bilo treba, 
pokazovati Hrvatom prijaznega lica. Pa ga 
kažejo. To je pa tudi vse. Ravno tako, kakor 
bi madjarska koalicija rada opeharila delavce 
za obljubljeno volilno reformo, tako čaka tudi 
napram Hrvatom samo na čas, ko bode njena 
moč dovolj utrjena, da jim potem lahko po-
kažejo kremplje. Vprašanje je, ali bodo znali 
Hrvatje medtem utrditi svojo moč tako, da 
bodo pripravljeni. Poleg konstitucionalnih, bi 
bile v ta namen potrebne zlasti socialne re-
forme, ki bi povzdignile moč ljudstva. Ali 
za to se ne opazi ,v hrvatsko-srbski koaliciji 
dosti smisla, in menda se bode to nad njo 
še bridko maščevalo.

Srbski ministrski predsednik Pašič 
baje odstopi. Zadeva z nakupom topov, ki 
hoče srbska vlada naročiti na Francoskem pri 
Schneiderju, se je vendar tako zasukala, da 
Pašič ne more obvarovati svojega stališča. 
Tudi težave pri najetju državnega posojila, 

stran, tako da se je zibal težki zlati, na 
dolgi zlati verižici pripeti križ, ki ga je 
nosil okoli vratu, prosto po zraku. Takoj 
je moral izpoznati svojega nekdanjega kap-
lana, kajti zelo mračen pogled mu je švignil 
izpod košatih obrvi in njegove glasne misli 
je izdalo mrmranje o „tatu in o kazni božji“.

Župnik se je hotel približati svojemu 
predhodniku, ta pa je že izginil za vrati do 
škofa.

Na raznih stolpih je že odzvonila dva-
najsta ura in še vedno je čakal župnik 
Hercog. Ako bi ga bila čakala dolžnost 
govora, bi ga bil gotovo že pozabil.

Končno, ko je prišla starejša ženska z 
ruto, sezajočo ji nad oči, s hudobno veselim 
pogledom iz škofovih soban, je bil poklican 
tudi župnik Hercog na avdienco.

Na preprogi, ki je bila potegnjena skozi 
sedem sob, ni bilo čuti njegovih korakov, 
kar ga je navdajalo skoraj z neprijetnimi 
občutki. Bil je navajen, odgovarjati sam 
sebi za vsak korak. Po njegovih gorah se 
je slišalo vsako stopinjo, zato se mu je 
zdela sedaj dolga pot po preprogi pošastno 
tiha. Le na kratko je mogel pogledati sobe, 
po katerih ga je vodil komorni sluga, sto- 

glede katerega je prišel baje v nasprotje s 
kraljem Petrom, so omajale njegovo pozicijo. 
Za naslednika se imenuje Vujiča ali pa 
Miladinoviča. Tako tava Srbija od krize 
do krize, in njeni navdušeni slavitelji, ki ho-
čejo po sili napraviti iz nje nekak jugoslo-
vanski Piemont, bodo morali prej ali slej pri-
znati, da ima balkanska država najprej dosti 
opraviti, ako hoče reformirati doma toliko, 
da doseže vsaj deloma stalne razmere.

Nova francoska vlada je v ponedeljek 
seznanila zbornico s svojim programom, ki 
ga je prečital ministrski predsednik Clemen-
ceau. Njegov program zasluži vso pozornost 
in umevno je, da je bila v ponedeljek zbor-
nica popolnoma zasedena. Vladna izjava 
omenja Sarrienov odstop in pravi potem: 
Zunanja politika kabineta je že znana; s 
ponosom lahko konštatiramo, da se ni mogla 
republika odkar obstoji, nikoli po pravici ob-
tožiti, da bi bila poizkusila kvariti evropski 
mir. Tudi za naprej bodemo nastopali zanj, 
tako da se ne bode moglo dvomiti o naših 
namenih. Sprejeti pa moramo tudi pogoje 
mednarodnega ravnotežja, ki jih nalaga se-
danji položaj Evrope vsem narodom. Ako se 
naslanja mir civiliziranega sveta na orožje, 
se ne moremo razorožiti. Do tistega sreč-
nega, a negotovega dne, ko se bode lahko 
izpremenilo zistem obvarovanja reda med 
narodi, je naša prva dolžnost do domovine, 
ne dovoliti, da bi se kakorkoli oslabilo moč 
njene obrambe. — V tem ko gojimo in krep-
čamo dobre razmere z vsemi vladami, 
bodemo skrbeli za vzdržanje v interesu miru 
od obeh strani sklenjene aliance in za pospe-
ševanje urejenih prijateljstev. Naša diploma-
cija, ki mora biti vedno republikanskega 
duha, se bode spominjala, da je v težkih 
urah moralna moč odkritosrčne politike lahko 
odločilnega pomena na mnenje Evrope. Vlada 
bode spravila demokracijo do moči, ter jo 
učila, nalagati si zmernost v porabi te moči. 
Zakonski načrt bode organiziral popolno po-
rabo vseh virov za rekrutiranje vojske. V 
vojaško organizacijo mora priti demokratični 
duh. Vojna sodišča se odpravi. V soglasje 
se mora spraviti človeške pravice z zahte-
vami narodne obrambe. Način volitev za 
zakonodajni zbor se razširi, osebna svoboda 
pa dobi najprej garancije proti administra-
tivni samovolji. Posvetovljenje šol se privede 
v najkrajšem Času do uresničenja. Vlada 
bode zahtevala razveljavljenje zakona Fal- 
loux in s pomočjo ločitve cerkve in države, 
katero je odobrila dežela, se potrudi za var- 

pajoč brez glasu pred njim. Vendar je 
opazil veliko izpremembo, ki se je izvršila 
izza smrti prejšnjega škofa. Takrat je viselo 
na stenah nekoliko oljnatih slik, izborna 
dela slikarstva; sedaj so bile stene polne 
diplom častnega meščanstva in društveništva 
škofovskega. Bil je prekratek čas, da bi bil 
prišel župnik do jasnosti zaradi neprijetnega 
občutka; že je prekoračil sedmo sobo in 
stal je pred škofom. Resen je sedel ta na 
širokem naslonjaču ter je upiral strog po-
gled na prišleca.

Župnik je pač vedel, da je uvedena 
pri sedanjem škofu rimska ceremonialnost 
in da se vržejo duhovniki radi pred škofom 
na tla, ako žele, da dosežejo uspeh s svo-
jimi prošnjami. Tudi župnik Hercog je 
hotel prositi, da bi dobil kaplana; ni se 
pa maral siliti na hinavščino, ki je bila 
zoprna njegovemu značaju. Ni mu bilo mo-
goče, približati se človeku s tistim češčenjem, 
s katerim je molil boga v cerkvi, pa najsi 
je ta človek škof. Prijel pa je za škofovo 
roko, da bi jo poljubil. Že je bil z ustnami 
prav blizu posvečene roke in tudi ta poljub 
je zahteval premaganje samega sebe, ko je 
župnik videl tolste prste. Toda do poljuba 

stvo neomejene svobode vesti. Misleči na 
vkoreninjene predsodke, bodemo z vso od-
ločnostjo zaprli pot sramotečemu povratku 
duha, ki prihaja od tuje vlasti. Zavarovali 
bodemo versko svobodo ter bodemo v ta 
namen brez slabosti porabili vse določbe za-
kona, in če bode treba, poskrbeli za nova 
sredstva. Z ustanovitvijo ministrstva za delo 
in za javno skrb hoče vlada izreči načelo: 
Pravičnost brez predsodkov. Odločena je, 
rešiti čim hitreje vprašanje starostne preskrbe 
delavcev. Popravila bode tudi zakon o stro-
kovnih društvih ter bode razširila njih delo-
krog, za uradnike pa bode predložila društ-
veni zakon z določbo, da se morajo držati 
meje svojih dolžnosti. Kot prvi korak za 
izboljšanje železniške uprave se predloži nakup 
zapadnih železnic. Rudniški zakon bode revi-
diran in določena bode državna kontrola; 
prometi, ki bi nasprotovali uvedbi potrebnih 
varstvenih napray, izgube koncesijo, ali pa 
bode država, oziraje se na zakonite garancije, 
nakupila posamezne promete. Vlada predloži 
zbornici načrt o progresivnem dohodninskem 
davku in če bode treba, tudi o davku na 
kapital. Končno bode reformiran finančni 
zistem okrožij in občin. — Zbornica je odob-
rila program s 395 proti 96 glasovom.

Domače stvari.
Someščani 1

Kranjski deželni odbor je vpokojil vodjo 
deželne blaznice na Studencu, drja. Karola vi-
teza Bleivveisa; prepovedal je ordinariju 
drju. Divjaku izvrševanje privatne prakse, 
odpustil pa je hipoma ordinarija drja. 
Robido. To neenako ravnanje z zdravniškim 
osobjem na zavodu take važnosti, kakršne je 
umobolnica, mora tembolj osupniti prebival-
stvo, ker je splošno znano, da se je ravno 
dr. Robida mnogo trudil za reforme in za 
odstranitev nedostatkov in nerednosti na Stu-
dencu ter dela sumarična justica deželnega 
odbora vtisk, da se je hotel enostavno izne-
biti zdravnika, ki mu je postal ne-
prijeten v javnosti. 40

Odpust drja. Robide ima na sebi zna-
menja maščevanja in kabinetne justice ter 
vznemirja vse kroge, ker še bolj obuja sum, 
da so deželni uradniki in uslužbenci na Kranj-
skem res brezpravni in da vladajo pri raznih 
deželnih zavodih javnosti prikrivane, a vendar 
kričeče razmere.

ni prišlo. Komaj se je bil župnik prav do-
taknil debele roke, in že mu je bila zopet 
odtegnjena. Čudil se je pač, da si škof ne 
da poljubiti roke od duhovnika, ki pije 
vsaki dan presveto kri. Pravega razloga ni 
mogel nikakor slutiti. Škof mu je odtegnil 
roko z občutkom svetosti ter zgražanja pred 
grehom. Dotikljaj brezbožnega duhovnika 
ga je pretresel in že ga je začelo daviti v 
vratu, tako da ni mogel odgovoriti ničesar, 
ko je župnik pozdravil po katoliško: „Lau- 
detur Jesus Christus.“

V ozadju je sedel pri posebni mizi, na 
kateri je stalo med dvema lestencema raz-
pelo za prisege in velik kup papirja, mlad 
duhovnik s peresom v roki, z velikimi 
očmi zroč na starega župnika.

„Vaša kuharica se imenuje Magdalena 
Genturi?“*je vprašal škof, kakor po sili, da 
mora izgovoriti ime tako brezbožne osebe.

„Da, Vaša škofovska milost,“ je odgo-
voril župnik v čudu nad vprašanjem, ki ga 
ni pričakoval.

„Ali je devica?“ je zadonelo strogo iz 
škofovih ust, dočim so se upirale njegove 
oči presunljivo v župnika. Dalje prih.



Te reči se tičejo nedvomno vsega pre-
bivalstva in silijo javnost, da se peča ž njimi. 
Zato priredi podpisani odbor ad hoc

v nedeljo, 11. novembra ob ’/,10 dopoldan

ljudski shod
■v veliki dvorani hotela «Union» z dnevnim 
redom: Deželni odbor, blaznica na Studencu 
in deželni zavodi sploh.

Someščani!
Prihitite na ta shod brez razlike poli-

tičnega mišljenja, kajti kar se je zgodilo v 
umobolnici, je memento vsem. Deželni odbor 
je organ cele dežele in vse prebivalstvo ima 
pravico vedeti, kako vlada in kakšne so raz-
mere pod njegovim ravnanjem.

Povabljeni so deželni glavar, deželni od-
borniki ter deželni poslanci.

Sklicatelj i:
Ivan'Franke, ces. svetnik, c. kr. profesor; 
Josip Gostinčar, privatni uradnik; Etbin 
Kristan, pisatelj; Ivan Mlinar, tiskar; 
dr. Vladislav Pegan, odvetniški kandidat; 
dr. Vladimir Ravnihar, odvetnik; dr. Josip 
Stoje, praktični zdravnik; Ivan Š t e f e. 
urednik; dr. Ivan Zajec, praktični zdravnik.

Nov program objavlja izvrševalni odbor 
narodno-napredne stranke. Prvi načrt, ki je 
bil objavljen, je bil tako smešen, da je slavna 
eksekutiva sama zatajila težko porojeno dete 
svojega duha. Ali otrok, ki ga je sedaj adop- 
tirala, tudi ni mnogo lepši in krepkejši. 
Pravzaprav je le stara spaka, le da so ji 
tupatam nekoliko pristrigli lase. Ker se ni 
dala socialna demokracija kratkomalo pobasati 
v liberalno malho, so imenitni stilisti izpre- 
menili svojo filozofijo o delavstvu; ne dekre- 
tirajo več, da je socialno-demokratična orga-
nizacija podrejen oddelek liberalne armade, 
temveč «pozdravljajo» samostalno «socialno 
organizacijo» delavskega stanu, žele samo, da 
ostane na «narodni» podlagi. Seveda bode 
zavedno delavstvo prav toliko vprašalo za 
novi paragraf, kolikor se je zmenilo za sta-
rega, pa bode pospeševalo svojo samostalno 
organizacijo ne le socialno, temveč tudi poli-
tično, in ostalo bode na podlagi razrednega 
boja, ker ta boj obstoji, pa naj ga liberalci 
priznajo, ali negirajo, ali pa zamolče. Svojo 
narodnost pa poznajo slovenski socialni 
demokratje tudi brez liberalnih želja. Izpre- 
menjena je tudi točka o volilni pravici. Novi 
načrt trdi, da zahtevajo liberalci splošno in 
enako volilno pravico za zakonodajne zbore 
(vide Tavčar, Bantan, Ferjančič, Oskar Ga-
bršček); za avtonomne zastore pa zahtevajo 
sedaj, da se uvede načelo splošne in 
enake volilne pravice. Fina razlika, 
kaj? Toda sila nerodna! Načelo je lepa reč, 
ali zakaj hočejo biti liberalci samo za simbol 
tam. kjer imajo vso moč, da bi uveljavili 
popolno načelo, za absolutno pa tam. kjer 
odločujejo še drugi ? Gospodje Tavčar, Hribar 
i. t. d. bodo že vedeli zakaj, ljudstvo pa tudi.

Afera dr j a. Robide, o kateri smo pisali 
že v zadnji številki, je naredila v Ljubljani 
pravo senzacijo. Ukrep deželnega odbora ob-
sojajo pristaši vseh strank in značilno je, da 
nahaja odbor edinega zagovornika v — «Slo-
venskem Narodu». Cernu se je bilo treba libe-
ralnemu glasilu eksponirati za to inštanco, je 
nerazumljivo ljudem, ki ne opazujejo, da se 
angažira ta list za vsako stvar, pri kateri je 
prizadet dr. Tavčar, ali pa katere ne more 
nihče drugi braniti. Nam je popolnoma ne-
znano, kakšno ulogo je igral deželni odbornik 
dr. Tavčar v tej zadevi; vemo pa, da so poleg 
njega še drugi gospodje v odboru, katerih se 
včasi «Narod» ni dotikal z rokavicami. Tako 
je znak n. pr. ob času zadnjega deželnozbor- 
skega zasedanja kaj vehementno napadati de-
želnega glavarja Detelo, ki ni pristaš «Naro-
dove» stranke. Poleg njega je v deželnem 
odboru član klerikalne stranke Povše, poleg 
Grasselija sedi Nemec grof Barbo. Kako 
'to, da je «Narod» naenkrat kakor oficielni

zagovornik te pisane družbe? — Drja. Ro-
bido imenuje liberalni list kverulanta.' To ie 
zelo splošna fraza, a če bi bila opravičena 
to vendar še ne bi bil razlog, da se izpodi 
zdravnika - Specialista stante pede ia službe 
«Narod» pravi, da se drju. Robidi ni zgo-
dila nobena krivica; do nasprotnega prepri-
čanja mora priti vsakdo, ako je čital dekret 
s katerim je dr. Robida odstavljen. Ali 
najznačilnejše je glede tega discipliniranja, kar 
je dejal glavar gospod Detela primarij drju. 
Gregoriču, ki je omenil, da navodi dekreta 
vendar ne morejo utemeljiti odpusta. Deželni 
glavar je na to dejal, datistokarjena- 
vedenovdekretu sploh nipravi raz- 
log o dsl o vij enj a. Kako naj bi se tolmačilo 
te besede drugače, nego tako, kakor smo že 
zadnjič komentirali to zadevo, namreč, da se 
je hotel deželni odbor iznebiti zdravnika, ki 
mu je postal neprijeten? To mnenje pod- 
krepuje še bolj dejstvo, da so deželni od-
borniki pisali zdravnikom pisma v tem smislu, 
da naj ne podpirajo drja. Robide. Ali je 
tako uplivanje na odvisne zdravnike res do-
pustno? Ravno to postopanje dokazuje, daje 
ta zadeva javne važnosti. Deželni odbor smatra 
svoje uradnike, tudi če imajo akademično 
stopnjo, za ljudi, ki ne smejo imeti lastnega 
mnenja; od tega deželnega odbora nikoli ni 
pričakovati modernega in edino pravega na-
zora, da je nastavljenec dolžan, točno in vestno 
izpolnjevati svojo službo, da je pa sicer svo-
boden državljan ter da njegovo politično 
mnenje, njegov socialni nazor, njegovo versko 
ali neversko prepričanje prav nič ni mar de-
lodajalcu, tudi če mu je ime deželni odbor. 
Če se tako ravna z akademično graduiranimi 
uslužbenci, česa se imajo potem nadejati nižji 
uradniki, delavci i. t. d.? In če ima tako 
prakso deželni odbor, kako naj potem tolmači 
privatni podjetnik svojo oblast nad delavcem ? 
Resen nauk pa daje dogodek pred vsem de-
želnim uradnikom. Iz njega lahko razvidijo, 
kako problematično je vsako varstvo, ki je 
odvisno samo od dobre volje «svete avtoritete», 
pa se ne opira na lastno moč. Kakor so se 
delavci naučili, da je organizacija za njih var-
stvo desetkrat več vredna, kakor vse pisane 
določbe, tako morajo tudi uradniki izvesti iz 
dejstev pravo konsekvenco: Organizirati 
se morajo in sicer ne organizirati za parado, 
temveč za ustvarjanje lastne moči, brez katere 
morajo postati žoge v rokah vsake samovolje. 
Javnost ima pa na teh razmerah tudi toliko 
interesa, da ga ne utaje vsi izmučeni ko-
mentarji.

Deželna bolnica v Ljubljani je stalen 
predmet neštetih pritožb in treba bi bilo, 
pisati knjige, ne pa časnik, da bi se posve-
tilo vsem primerno pažnjo. Mnogo je takih 
pritožb in tudi skeptik ne more verjeti, da 
bi izvirale vse iz prevelikih zahtev prizadetih 
oseb, ali da bi bile izmišljene. Stalna rubrika 
nezadovoljnosti je hrana. Dobro razumemo, 
da se ne more peči samih fazanov; verujemo 
tudi, da imajo bolniki včasih napačne pojme 
o vrednosti raznih hranil. Ali če se nam 
opetovano zatrjuje, da je hrana neza-
dostna, se mora pač verjeti; saj človek 
pač ve, kdaj ostane gladen. To je pa vendar 
nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi v nobeni 
bolnišnici. Zadostna prehramba je tudi faktor 
pri zdravljenju, pomanjkanje hrane je pa mu-
čilo. Ali so žganci, ki jih dobivajo bolniki, 
res nezabeljeni, tega seveda ne moremo kon-
trolirati; preveč masti pa že menda ni na 
njih, ker ni misliti, da bi si kdo nalašč iz-
mislil take pritožbe. Gladen bolnik, ki ima 
denarja, si lahko vsaj tako pomaga, da si 
kaj kupi pri ondotnih usmiljenkah, hlebček 
kruha za 8 vinarjev, za 20 vinarjev surovega 
masla. Nekdaj so prodajale tudi vino po 
64 vin. liter in pivo v steklenicah po 20 vin. 
liter. Ali se sedaj dobi pijače, ne vemo; 
nekoč se je to prodajanje ustavilo vsled 
neke pritožbe pri zdravniku. Takrat, ko se 
je to prodajalo, je pa vsekakor vladal neki 
protekcionizem; kdor ni ugajal kakšni mero-
dajni osebi, ni dobil ničesar. V nekaterih 
bolnišnicah je navada, da se sme bolniku

prinesti kaj od zunaj, ako ni to prepovedano 
od zdravnika. V Ljubljani se je zgodilo, da 
je dal vratar aretirati Človeka, ki je hotel 
nekaj prinesti bolniku, čeravno je zdravnik 
dovolil. Nekaterim bolnikom je primarij 
dovolil, da se smejo izprehajati po ograjenem 
vrtu in je naložil, da morajo biti vrata vedno 
odprta. Zdravnikova zapoved ni veljala, vrt 
j’e ostal zaprt. Še le po mnogih prošnjah 
bolnikov jih je izpustil strežaj na vrt, kate-
rega je pa za njimi zaklenil kakor za jet-
niki. Ako je pričelo deževati, so morali ča-
kati, kdaj se poljubi strežaju, da jim odpre. 
To se je zgodilo večinoma še le takrat, 
kadar so bili že prav mokri. Naravno, da so 
tudi v slučaju drugih potreb zaklenjena vrata 
več kakor neprijetna ovira. Skoro neverjeten 
je drug slučaj, o katerem se nam poroča. 
Neki bolnik je moral, kakor se nam zatrjuje, 
pomagati ves čas, kar je bil v bolnici, stre-
žaju pri snaženju i. t. d.; a zapustiti je 
moral zavod brez vinarja; za njegovo delo 
ni dobil ničesar, čeravno bi bilo že navadno 
usmiljenje velevalo, da se mu pomaga, kajti 
mož je bil doma s Koroškega. — ~ To je 
samo mala izbera iz celega kupa pritožb, ki 
jih pa vsled pomanjkanja prostora ni mo-
goče spraviti v javnost. Tudi če bi bila pri-
tožba kakšnega posameznika pretirana, je 
vendar jasno, da v bolnici ni vse tako, kakor 
bi moralo biti v takem zavodu. Remedura 
je na vsak način potrebna, ljudje, katerim se 
lahko primeri, da morajo poiskati zavetišča 
v bolnici, morajo imeti gotovost, da najdejo 
tam vse, česar je bolniku treba.

Slovenske šole v Trstu — to se pravi, 
šole ki jih Slovenci nimajo, so naenkrat silno 
prirasle na srce drju. Tavčarju in ravno 
sedaj se je spomnil, da bi se lahko spravilo 
stvar v državni zbor. Šest let že sedi dr. Tavčar 
v dunajskem parlamentu, a še nikoli mu ni 
prišlo to na misel. Ravno tisti hip, ko 
ima zbornica začeti z razpravo volilne re-
forme v drugem branju, pa sproži liberalni 
poslanec svoje šole z loka. Povrh vsega pa 
še zahteva, naj ljudstvo veruje, da je njegov 
nujni predlog resnega značaja!! Slovenske 
ljudske šole so važna stvar. Nihče ne čuti 
tega tako, kakor slovenski socialni demo-
kratje v Trstu, ki nahajajo v pomanjkanju 
izobrazbe slovenskih delavcev gorostasne za-
preke. Ali če so bili tržaški Slovenci v svojem 
boju za šole vseh dvaindvajset let nerodni, 
je drja. Tavčarja nujni predlog v državnem 
zboru prava burka, nedostojna takega pred-
meta in liberalni poslanec persiflira resno 
zahtevo tako, da je ne bi mogel hujše naj- 
zagrizenejši nasprotnik. «Narod» piše sedaj 
o stvari razburjene članke in notice, a ravno 
to je najbolj razdražljivo, kajti nihče ne 
bode smatral drja. Tavčarja za takega po-
litičnega bebca, kakor ga prikazuje njegov 
lastni organ z jezuitičnim namenom, vsiliti 
čitateljem mnenje, da je dr. Tavčar pravi 
mučenik narodne ideje in prikriti dejstvo, 
da ni hotel nič drugega, kakor nagajati vo-
lilni reformi. Dr. Tavčar ve prav dobro, da 
je treba za vsako zahtevo, naj je še tako 
opravičena, najti pravi čas. In v hipu, ko je 
volilna reforma najaktualnejši in najvažnejši 
predmet razprave, je norost misliti, da se 
najde v zbornici dovolj zanimanja za taka 
vprašanja. Tudi se ne prezentira takih ter-
jatev v času, ko kompromitira vsak predlog 
drja. Tavčarja eo ipso njegovo obstrukcijo v 
odseku ter nosi vse, karkoli predlaga, ob- 
strukcionistični pečat. Dr. Tavčar pa tudi 
ve, da se ne prihaja z nujnimi predlogi v 
zbornico brez potrebne priprave. Naj je 
gospod doktor študiral tržaški material ali 
ne študiral, pripravljen vendar ni bil, sicer 
ne bi bilo treba iskati še le v zbornici pod-
pore za predlog. In «Narod» se znaša čisto 
po nepotrebnem nad klerikalci, ki niso vstali 
za Tavčarjevv nujnost, kajti naj se smatra 
klerikalne poslance za kar se hoče, vsekakor 
se jih prej vpraša, ako se želi ravno od njih 
podporo. Argumantacija liberalnega organa 
je pa sploh popolnoma šolarska, seveda spo-
minja na tiste šolarje, ki kažejo učitelju F



lice najresnejši obraz, za hrbtom pa osle. 
Po «Narodovi» logiki je bila za Tavčarjev 
predlog zadnja ura, češ, v novem parlamentu 
bodo narodnostna vprašanja potisnjena v 
stran. Vsi logično misleči sodijo sicer, 
da je preosnova parlamenta ravno zato v 
Avstriji posebno potrebna, ker mora postati 
državni zbor najpoprej sposoben za rešitev 
narodnega problema. Ali kaj se zmeni za to 
«Narod»? V sedanjem parlamentu imajo 
Nemci večino in kdor ne dela politike samo 
pri vrčku piva, razume, da mora ostati v 
takem parlamentu Tavčarjev predlog brez 
uspeha. V bodoči zbornici bode večina slo-
vanska. Šance se torej popolnoma izpreobr- 
nejo in dr. Tavčar ima Slovence tako za 
norca, da zahteva od njih, naj mu verujejo, 
da bil edino njegov predlog pribavil tržaškim 
Slovencem šole! Ta taktika jepreveč «kunštna». 
da se ji ne bi poznalo, kako je neumna. In 
dr. Tavčar bi storil najpametneje, ako bi iz-
stopil iz parlamenta ravno tako, kakor je iz-
stopil iz odseka.

Vseučiliška poljudna predavanja mislijo 
vpeljati v Ljubljani, menda po vzoru dunajskih 
«Volkstümliche Universitätskurse». Profesor 
dr. Ilešič se je mudil te dni v Zagrebu in 
baje so mu nekateri ondotni vseučiliški pro-
fesorji obljubili, da prirede taka predavanja. 
Stvar bode seveda nekoliko težavna, kajti na-
šemu ljudstvu ni hrvaščina tako umljiva, da 
bi lahko brez težav sledilo znanstvenim 
predavanjem. Sedaj se vidi, da bi bilo pri nas 
znanje hrvaščine bolj koristno, kakor znanje 
ruščine. Z dobro voljo bi se prebrodilo tudi 
to težavo. Vsekakor pozdravljamo namen tudi 
v tej obliki in če se uresniči projekt, bodo 
gotovo delavci porabili priložnost za sezna-
njenje z vedo. Seveda bode treba skrbeti, da 
bodo predavanja tudi primerna. In nekaj bi 
se dalo menda že tudi napraviti z domačimi' 
močmi. Saj ne odločuje ravno naslov vse- 
učiliškega profesorja.

Prečudno himno je zapel v pondeljek 
«Slovenski Narod». Taka pesem je to, da 
človek res strmi in zaman vprašuje, kakšni 
nagibi so morali dotičnemu liberalnemu žur- 
nalistu diktirati notico, ki je pravi ditirambus 
na — madame Löwy in njen nekdanji zavod. 
Na Dunaju je glavna razprava proti neki 
madame Riehl, ki je imela tam mnogo let 
bordel. Proces razkriva grozovitosti, ki so 
najbridkejša satira na kulturo dvajsetega sto-
letja, razkriva človeške bestialnosti, ki jih je 
moglo le pero kakšnega Zole primerno opi-
sati, razkriva nezaslišno brutaliziranje ubogih 
deklet, sramotno prodajanje lastnih hčera, 
policijske škandale i. t. d. Živce iz jeklene 
žice mora imeti človek, da ga ne obide zona 
pri čitanju poročila o tem res senzacionalnem 
procesu. Ali le «Slovenski Narod» more iz-
vajati iz tega take konkluzije, kakršne je ci-
tati v njegovi pondeljkovi številki: «Ko bi 
bilo vse to res, kar se je pisalo in govorilo 
o zavodu madame Löwy, bi se še vedno 
lahko reklo, da je imela Löwy dobrodelen 
zavod v primeri z morilsko jamo madame 
Riehl.» Takega slavospeva menda madame 
Löwy sama ni pričakovala. In človek se ne 
more iznebiti vprašanja: Čemu vraga ji hoče 
«Narod» še post festum reševati renome, ko 
je vendar razprava pri ljubljanskem sodišču 
in tudi še marsikaj druzega v dovolj živem 
spominu? Seveda, tista moralisterija, ki si 
zamaši ušesa, če le sliši besedo «prostitucija», 
je glupa. Radi bi vedeli, kako naj izhaja 
kapitalistična družba, družba z veljavnimi še-
gami , družba s sedanjimi določbami o raz-
merju spolov, brez prostitucije. Hinavščina, ki 
se razširja na tem polju, je gotovo zoprna 
do skrajnosti. Ali od priznanja dejstev pa do 
hvaljenja takih reči, kakršne so se godile v 
Löwyjevem zavodu in v depandansah, je 
vendar korak, ki prestopi že več nego je do-
pustno. Saj se vendar ni šlo le zato, da se 
je vršilo spolno življenje izven legalnega 
okvira, nad čemur se hinavščina navadno 
najbolj zgraža, ampak dejstvo je, da se je 
prodajalo tista uboga dekleta, kakor ži-
vino na semnju, da se jih je izkoriščevalo 

brez srca in duše in da niso našla varstva 
tam, kjer bi ga bile lahko zahtevale po vsej 
pravici. Ta reminiscenca je bila vsaj zelo ne-
potrebna, oblika, v katero jo zavija «Narod», 
je pa grozovita.

Shodi.
Ljubljana. Tukajšnja železničarska kra-

jevna skupina splošnega pravovarstvenega in 
strokovnega društva je imela v ponedeljek, 
dne 15. oktobra ob 8. uri zvečer v salonu 
pri «Štajercu» na Resljevi cesti shod, kate-
remu je predsedoval sodrug D ostal. Edina 
točka dnevnega reda je bila: Volitev enega 
delegata na konferenco kurjačev in kurilničnih 
delavcev, ki se ima vršiti meseca novembra 
na Dunaju. Pomen konference je raztolmačil 
sodrug Uršič v nemškem in Vidmar v 
slovenskem jeziku. Nadalje sta še govorila 
sodruga Stayer in Kokol. Shod je bil 
izredno dobro obiskan, kar je znak, da 
napredujemo.

Škedenj pri Trstu. Politični odbor jugo-
slovanske socialno - demokratične stranke v 
Trstu priredi y nedeljo, 11. t. m. ob poltreh 
popoldan ljudski shod v dvorani gospe 
Marije Sancus v Skednju. Dnevni red je: 
Volilna reforma in Slovenci.

Delavci! Usoda volilne reforme, ki je 
ogromne važnosti za delavsko ljudstvo, je v 
odločilnem stadiju. Ža delavstvo je volilna 
preosnova brezpogojno nujna; brez temeljite 
izpremembe volilnega reda je delavskemu 
razredu v Avstriji onemogočeno resno poli-
tično življenje. Prihitite torej na ta shod, 
da se pogovorimo o naši najvažnejši politični 
zahtevi. Pokažite z mnogobrojno udeležbo, 
da se resnično zanimate za svoje pravice in 
da ste zreli zanje.

Ptuj. V petek, dne 16. t. m. ob 8. uri 
zvečer je v gostilni g. Hugcna Weitli nsteina 
v Ptuju ljudski shod z zelo važnim 
dnevnim redom. Železničarji in delavci iz 
Ptuja in okolice, udeležite se tega shoda polno-
številno in pripeljite tudi žene s seboj.

Najnovejše vesti.
Dunaj, 8. novembra. Včerajšnja seja dr-

žavnega zbora, ki je bila po sprejetju Geß- 
mannovega predloga pretrgana, da so se 
mogli vpisati govorniki, se je nadaljevala ob 
3/44. Na dnevni red je prišlo seveda takoj 
drugo čitanje volilne reforme. Besedo je dobil 
prvi dr. Locker kot poročevalec odseka. Ko 
je stopil na poročevalniško tribuno, so začeli 
Vsenemci takoj zopet s svojim hripavim, ne-
duhovitim in vsled tega že do skrajnosti zo-
prnim kričanjem. Najprej so vsi sKupaj tulili: 
Hajl nemškemu buršenšafterju! Potem je zapel 
Iro študentovsko pesem «O alte Burschcnherr- 
lichkeit!» — Bilo je, kakor v družbi pijancev. 
Ko niso mogli s petjem dalje, so začeli kri-
čati: «Heil Germania!» S svojo rabuko so pa 
ostali tako osamljeni, da je Locker lahko 
podal svoje poročilo in se ga je do konca 
dobro razumelo. Ta način obstrukcije torej 
ne strmoglavi reforme. Ker se je med kričači 
tudi Schönerer iztikal, je prinesel poslanec 
Seitz stenografski zapisnik zbornice iz leta 
1881 ter je v njem pokazal predlog, ki so ga 
bili takrat vložili vsenemški poslanci Schönerer, 
Fürnkranz in tovariši za vpeljavo splošne in 
enake volilne pravice. Tudi Locker je to ome-
njal v svojem poročilu. Vsenemci so skušali 
zaviti stvar, pa se jim ni posrečilo. Löcker- 
jevemu poročilu je sledilo burno odobravanje.

Prvi za referentom je govoril grof Sylva- 
Tarou ca (češka fevdalna veleposestniška 
stranka). Izjavil je, da se pokazuje za volilno 
reformo ogromna večina in njegovi stranki ne 
ostaje nič druzega, kakor prepustiti zago-
vornikom reforme odgovornost za posledice. 
Končno je 'izjavil, da bode njegova stranka 
glasovala za Specialno debato, nadaljnje njeno 
postopanje pa bode odvisno od tega, kako 
še izpolnijo njene želje. — Dr. Ofner zago-
varja reformo in karakterizira nedoslednost 
Vseneincev. Reforma ni breznapačno mojstr-

sko delo, temveč ima vsa znamenja kompro-
misa. Polovica človeštva je še izključena od 
volilne pravice. Dr. Ofner zagovarja žensko 
volilno pravico in zahteva volilno sodišče. — 
Schönerer pravi, da je zadovoljen sam s 
seboj.

Dunaj, 8. novembra. Za generalne 
debato o poročilu odseka za volilno reformo 
se je oglasilo 85 govornikov za in 65 proti. 
Baje bode govorilo z vsake strani po 10 
govornikov, potem se zaključi debato. Danes 
je govoril prvi poslanec Breit er; zagovarjal 
je reformo, a opozarjal je, da so za poljsko 
kolo zopet določeni privilegiji. Potem je 
govoril poslanec dr. Adler. Njegov govor je 
bil zelo stvaren in je dokazoval nujnost 
reforme. Delo odseka je kompromis različnih 
narodov, vendar gleda iz njega tupatam 
nasilstvo, ki je izvršeno zlasti nad Rusini. 
Kot plod kompromisa ne more biti reforma, 
idealna in ne ustreza vsem opravičenim zah-
tevam. To čutijo najbolj socialni demokratje,. 
ki so zlasti pri razdelitvi okrajev najbolj 
oškodovani. Take pomanjkljivosti pa ne mo-
rejo opravičiti, da bi se zavrglo reformo. ki. 
je potrebna. Socialni demokratje bodo torej 
glasovali za njo in se bodo omejili glede 
izpreminjevalnih predlogov samo na najnuj-
nejše. Proti vsakemu poskusu poslabšanja, 
ali popačenja reforme, zlasti proti pluralnemu 
zistemu, bodo pa nastopili z vso odločnostjo. 
Za Adlerjem so govorili Ro m an c z uk, 
Sram ek, dr. Weißkirchner in ministrski 
predsednik baron Beck. Upa se, da bode 
glavna debata jutri končana, potem se preide 
na snecialno razpravo.

Dunaj, 8. novembra. Vzlic nasprotnim 
poročilom v časopisju se govori v poučenih 
krogih, da je Luegerjeva bolezen sila 
nevarna; baje se mu razstavlja kri. Časopisi 
prikrivajo pravi položaj, ker župan redno čita 
liste, dasiravno trpi velike bolečine. V zdrav-
niških krogih se boje katastrofe.

Beograd, 8. novembra. Zasedanje skup-
ščine je bilo včeraj odleženo do 24. novembra. 
Pred sklepom seje se je primerila burna epi-
zoda. Nacionalistični poslanec Rafajlovie 
in naprednjak Marinkovič sta bila vložila 
neko interpelacijo, ker je bila dne 3. novembra 
uradno sekvestirana neka tiskarna s policijsko 
pomočjo. Minister Pro tič je včeraj odgo-
varjal, da je dotična tiskarna lastnina časni-
karja Sibariča, ki je dolžan državi nad 
2000 dinarjev za kazni radi tiskovnih pre-
stopkov, pa jih noče plačati. Minister je tudi 
zavračal Rafa j lo vice v o trditev, da zatira 
vlada svobodo časopisja. Nato je Rafaj- 
lovič zaklical: Jaz že razkrijem Vaše zarot-
niško srce! Nastala je velika rabuka, Proti č 
je odgovoril, da ni zarotnik, Rafajlovie 
je pa zaklical: «Na ulici kaznujem vsacefa,. 
kdor me imenuje tujega agenta. Z revol-
verjem nastopim preti obrekovalcem!» Pred-
sednik je prekinil sejo radi močnega nemira. 
Nektarijevič zakliče pri vratih Rafajlo- 
vicu, da je S ib ari ee v agent. Rafaj- 
lovic ga takoj poči v obraz. Ko se je seja 
zopet začela, je Rafajlovie obžaloval svoje 
ponašanje, a pozval je Pr o tiča, naj pre-
kliče besedo «tuji agent.» Pr o tič izjavi, da 
ni mislil na poslance, temveč na ljudi, ki 
podpirajo Sibariča.

Oficiozno se razglaša, da ni Pasičevo 
stališče omajano in da o ministrski krizi ni 
govora.

Zaveden delavec

prijatelj delavstva 
ne pije 

Koblerjevega piva!



I z str a n k e.
Z a  p r o vi z o ri č ni  d n e v ni k.  K a k or  s m o ž e  

j a vili, j e s kl e nil i z vrš e v al ni o d b or j u g osl o-
v a ns k e  s o ci al n o- d e m o kr ati č n e str a n k e, prir e -
diti o b č as u pri h o d nji h dr ž a v n o z b ors ki h  v o -
lit e v pr o vi z ori č n o  d n e  v  n o  i z d aj a nj e » R d e č e g a  
Pr a p or a «.  P oliti č n e  r a z m er e i n r a z v oj str a n k e  
s o di ktir ali i z vrš e v al n e m u o d b or u t a s kl e p, 
k at er e g a i z vršit e v b o d o  n e d v o m n o p o d pir al e  
or g a ni z a cij e i n s o dr u gi s pl o h z vs o u n e m o.  
Str a n k a  č uti ž e d a v n o, d a nj e n o d os e d a nj e  
č as o pisj e, klj u b  t e m u, d a  s e j e ž e  pr e c ej  r a z-
vil o, v e n d ar ni k a k or n e m or e  i z p ol nj e v ati 
vs e h  s v oji h n al o g  i n i z vrš e v al ni o d b or s e ž e  
d a v n o  p e č a  s pri m er ni mi  r ef or m a mi. K er  p a  
j e z a v e čj o i n tr aj n o pr e os n o v o p otr e b e n  
s kl e p str a n ki n e g a z b or a, b o d o nj e m u pr e d -
l o ž e ni t o z a d e v ni pi e dl o gi v  o d o br e nj e. N e o d -
vis n o o d  t e g a d el a,  p a  i z p o z n a v a i z vrš e v al ni 
■ o d b or  n uj n o  p otr e b o  pr o vi z ori č n e  r ef or m e o b  
č as u v olit e v,  t er j e priš el p o zr el e m u v a ž e-  
v a nj u  d o  pr e pri č a nj a, d a m or e  t a kr at s a m o  
d n e v n a  i z d aj a z a d ostiti z a ht e v a m. I z vrš e v al ni 
o d b or  s e p e č a  s e d aj s p otr e b ni mi  pri pr a v a mi  
i n d o p ošlj e or g a ni z a cij a m n aj p o z n ej e t e k o m 
1 4 d ni d et alj n a n a v o dil a, tis k o vi n e it d. t er 
pri č a k uj e  pri  t e m d el u n aji z d at n ejš o  p o d p or o  
or g a ni z a cij  i n s o dr u g o v.

N e mš ki  s o d r n gi n a  Č eš k e m  s o i m eli v  
n e d elj o v  Li b er ci h  k o nf er e n c o p oliti č ni h or -
g a ni z a cij, ki j e s kl e nil a, d a  s e i z d aj a z a s e-
v er n o Č eš k o  s o ci al n o  - d e m o kr ati č e n  d n e v ni k.  
I z v olj e n j e bil o d b or, ki  i m a p os kr b eti  vs e  
pri pr a v e. N e k at eri  d el e g atj e  s o z a ht e v ali, n aj  
z a č n e d n e v ni k i z h aj ati 1. f e br u arj a 1 9 0 7.  
S e d aj  i z h aj a v  Li b er ci h  « Fr ei g eist »  p o  d v a kr at  
n a t e d e n.

D o pisi.
Mi r e n  p ri  G o ri ci.  Cit at elj e m  n aš e g a  gl asil a  

■s e  b o d e  z d el o, d a j e pri  n as  vs e mrt v o  i n 
• d a s o mir e ns ki  d el a v ci b o disi iz gi nili k a k or  
k afr a iz s v et a, ali p a  d a ji h j e d o z a d nj e g a  
v z el a kl eri k al n a sl a n a. R es  d el aj o  kl eri k al ci  
p o  s v oji h č as o pisi h t a k o v o d o,  k a k or  bi  bil o  
pri n as  vs e čr n o. P a  ni  t a k o, i n r a v n o kl e -
ri k al n a t a kti k a b o d e m e n d a  p o v zr o čil a, d a  
s e n aši  z a v e d ni d el a v ci o hr a brij o  i n si ust a -
n o v e or g a ni z a cij o, br e z k at er e n e  d os e ž e m o  
ni k oli d ost oj n ejši h r a z m er. Os e m  l et j e t e g a, 
k ar  j e bil a  v  Mir n e m  ust a n o vlj e n a  p o dr u ž ni c a  
g oriš k e g a « br al n e g a  i n p o d p or n e g a  dr ušt v a ».  
L e p o  j e z a č et k o m a n a pr e d o v al o, ali d el a v ci  
nis o bili š e d o v olj i z urj e ni i n t a k o s e j e p o-
sr e čil o z ar a di  d el a vs k e g a  i z k oriš č a nj a z n a n e m u  
t o v ar n arj u J a kilj u, p ost ati  pr e ds e d ni k  i n bl a -
g aj ni k  p o dr u ž ni c e o b e n e m. Z a  or g a ni z a cij o  j e 
bil a t o n o v a k at astr of a; t a pr e ds e d ni k  j e 
str elj al t a k e k o zl e, d a j e m or al o  c e ntr al n o  
v o dst v o  k o n č n o r a z p ustiti p o dr u ž ni c o,  d e n ar  
p a  s e j e o d d al o k o m p et e nt n e m u  m est u.  N a d  
d v e  l eti s m o ost ali  t e d aj br e z  vs a k e  b ol niš k e  
z a v ar o v al ni c e. T e d aj  s o n e k at eri  kl eri k al ci  s 
p o m o čj o  p osl a n c a  dr.  Gr e g or či č a  ust a n o vili  
p o m o ž n o  b ol niš k o  bl a g aj n o, ali n e, d a  bi  k o -
ristili d el a vst v u, t e m v e č z g olj v str a n k ars k e 
n a m e n e. S e zi d ati  s o si h ot eli kl eri k al n o  tr d-
nj a v o. A k o  bi ji m bil n a misli  bl a g or  d e -
l a vst v a, bi  bili  m or ali  o m o g o čiti prist o p  vs a -
k e m u  d el a v c u, p ustili s o p a  d v e  tr etji ni d o -
m a č e g a  d el a vst v a  l e z at o,  k er  ni  nji h  p oliti č n e g a  
mišlj e nj a,  i z v e n z a v ar o v al ni c e, v e d o či,  d a  bi  
prišl o si c er v o dst v o z a v o d a ž e n a pr v e m  
o b č n e m z b or u v d el a vs k e n e o d vis n e r o k e. 
D a  bi  si o m o g o čili g os p o dst v o, s o d ol o čili v  
pr a vili h, d a  o d b or  l a h k o s pr ej m e i n o d kl o ni  
k o g ar  h o č e,  čist o p o  l ast ni v olji. T e g a  p ar a -
gr af a  s e p osl u ž uj ej o  pr a v  s pr et n o. N a  z a d nj e m

o b č n e m  z b or u s o i z klj u čili c el o d el a v ni c o  l e 
z at o, k er  s o t a m vsi d el a v ci s o ci alisti č n e g a 
mišlj e nj a.  Bili  s o p a  p os e b n o pr e vi d ni,  t a k o 
d a s o i z v e d eli pri z a d eti d el a v ci z a d oti č ni  
o b č ni z b or š e l e d a n  p o z n ej e, k a k or  s e j e bil  
vršil. —  N aši  g os p o d arji, ki s o o b e n e m  o b -
či ns ki m o žj e,  h o č ej o i zr a biti t o sit u a cij o v  
s v oj o p os e b n o k orist. S n uj ej o n a mr e č  z a -
dr u ž n o b ol niš k o bl a g aj n o p o d  p o kr o vit elj -
st v o m o b či n e. Tisti  lj u dj e, ki s o pri pr a vili  
z a č et k o m a o m e nj e n o p o dr u ž ni c o d o p o gi n a,  
h o č ej o s pr a viti d el a vst v o  z o p et p o d  s v oj o k o -
m a n d o;  gl a v ni n a m e n  n o v e bl a g aj n e, k at eri  
s o pr a vil a, a k o s e n e m oti m o,  ž e p otrj e n a,  
j e p a  t a, d o biti d e p o nir a ni d e n ar st ar e p o -
dr u ž ni c e. S v oji m  d el a vs ki m  t o v ariš e m pri p o -
r o č a m o n aj i m aj o o d prt e o či i n n aj s e n e  
d aj o  t u di t u k aj v p o g niti  v  j ar e m s v oji h i z k o-
riš č e v al c e v. Vstr aj aj o  n aj v o kr aj ni  b ol niš ki  
bl a g aj ni, d o kl er  s e n e  d os e ž e  z dr a v ejš e  r e m e- 
d ur e, t a k o d a b o d o l a h k o s a mi u pr a vlj ali  
s v oj o bl a g aj n o.

Pri h o d nji č  p a  i z pr e g o v ori m o k aj o str o -
k o v ni or g a ni z a ciji.

U m et n ost  i n k nji ž e v n ost.
R a z r e d n e  b o r b e č etrti z v e z e k n a m j e 

d oš el  s sl e d e č o vs e bi n o:  Gl os e:  Z ar  us pj e h ?;  
P oliti č ki  ci g a nl u k; B ur ž o as k a  p oliti č k a e k o -
n o mij a. Čl a n ki:  R u d olf  Zistl er:  B os a ns ki  
a ps ol uti z a m i hr v ats k a  ust a v n ost; J ur aj D e-  
m etr o vi č:  P o gl e di  n a  hr v ats k u k nji ž e v n ost;
S.  D eli č:  R ef or m a  osi g ur a nj a  r a d ni k a u  b o -
l esti i n e z g o d a m a. Kr o ni k a:  P oliti č k e  is kr e; 
Pr os vj et n a  s m otr a.

Dr ušt v e n e  v esti.
P r e d a v a nj e v N a b r e ži ni, v n e d elj o,  

d n e 1 8. t. m.  p o p ol d n e prir e di n a br e ži ns k a  
« Lj u ds k a k nji ž ni c a » pr e d a v a nj e g os p,  pr of e -
s orj a I v a n a Fr a n k et a  i z Lj u blj a n e  o A di  
N e gri.  N a br e ži ns ki  d el a v ci s o p o v a blj e ni, ’ d a  
s e u d el e ž e z a ni mi v e g a pr e d a v a nj a  v p ol n e m  
št e vil u.

D r ušt v o  « Lj u ds ki  o d e r » v  T rst u  prir e di  
v s o b ot o, d n e 1 7.  t. m.  o b p ol  9.  uri z v e č er  
pr e d a v a nj e v v eli ki d v or a ni « D el a vs k e g a  
D o m a »  ( dr u g o n a dstr o pj e). Pr e d a v al b o d e
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St a nj e  hr a nil, vl o g:  R e z er v ni  z a kl a d:
2 2  mi  lij ati  n  v  k r o n.  7 6 0. 0 0 0  k r o n.

M e st n a  hr a nil ni c a  lj u blj a n s k a
v  l ast ni hiši  v  P r eš e r n o vi h  uli c a h  št. 3  
p o p r ej  n a  M est n e m  t r g u z r a v e n r ot o v ž a,

s pr ej e m a hr a nil n e  vl o g e  vs a k d el a v ni k  o d  8. d o 1 2.  ur e  d o p ol d n e  i n o d  3.  d o  
4.  ur e p o p ol d n e,  ji h o br est uj e  p o  4 %  t er pri pis uj e n e v z di g nj e n e  o br esti  vs a -
k e g a p ol  l et a h k a pit al u. R e nt ni  d a v e k  o d  vl o ž ni h o br esti pl a č uj e  hr a nil ni c a  

i z s v oj e g a, n e  d a  bi  g a  z ar a č u nil a vl a g at elj e m.

Z A  V A R N O S T  V L O G  J A M ČI P O L E G  L A S T N E G A  R E Z E R V N E G A  Z A K L A D A  
M E S T N A  O B ČI N A  LJ U B LJ A N S K A  Z  V S E M  S V OJI M  P R E M O Ž E NJ E M  I N V S O  
D A V Č N O  M O ČJ O.  D A  J E V A R N O S T  V L O G  P O P O L N A,  S V E D O ČI  Z L A S TI  
T O,  D A  " ' *

D e n ar n e

P os oj a

V L A G AJ O  V  T O  H R A NI L NI C O  T U DI  S O DI Š Č A D E N A R  M L A D O -
L E T NI H  O T R O K  I N V A R O V A N C E V.  2 6- 8

vl o g e  s e s pr ej e m aj o t u di p o  p ošti  i n p ot o m  c.  kr.  p ošt n e  hr a nil ni c e,  

s e n a  z e mljiš č a  p o  4 7, %,  n a  m e ni c e  i n n a  v r e d n ost n e  
listi n e p a  p o  5 %  n a  l et o-

c es. s v et ni k g os p.  I v a n Fr a n k e  i z Lj u blj a n e  
( « A k a d e mij e ») o pr ol et ars ki p es ni ki nji  
A di  N e gri.  Vst o p ni n a  2 0  vi n. z a os e b o. 
Dr ušt v o  j e pr e pri č a n o,  d a  ustr e ž e  s t e m pr e -
d a v a nj e m n e l e s v oji m čl a n o m, t e m v e č n aj -
širši m kr o g o m sl o v e ns k e g a d el a vst v a s pl o h.  
V  m o d er n e m  lit er ar n e m s v et u z a v z e m a A d a  
N e gri  o dli č n o m est o  i n nj e n e  p es mi, n aj prist-  
n ejši i zli vi gl o b o k o č ut e č e g a sr c a, p ol n e  
kr as ot, o b e n e m p a  p o k a z uj o č e  j as n o p o z n a -
v a nj e pr ol et ars k e g a  ži vlj e nj a, s o pr a vi, n e d o -
s e ž ni bis eri  n o v ejš e  it alij a ns k e p o e zij e. Nj e ni  
u m ot v ori s o pr e v e d e ni v m n o g e  j e zi k e i n 
p o vs o d s o d os e gli v eli k a ns k u pli v  zl asti n a  
z a v e d n e d el a v c e. S e d aj i m aj o t u di tr ž aš ki 
Sl o v e n ci pril o ž n ost, s e s e z n a niti z ž e ni al n o  
p o et k o, t er b o d o g ot o v o z v es elj e m p or a bili  
prili k o,  ki  ji m p o n uj a  i z v e nr e d e n u žit e k.

Str o k o v ni  pr e gl e d.
K o nf e r e n c a  a vst rijs ki h st r oj e v o dij, ki  

j e bil a d n e  1 0., 1 1. i n 1 2.  o kt o br a 1 9 0 6 v  
r e d ut ni d v or a ni  v  Br n u,  j e o b n o vil a  z o gr o m n o  
v e či n o s kl e p, ki p o zi v a  str oj e v o dj e, n aj pri -
st o pij o s pl oš ni ž el e z ni č ars ki or g a ni z a ciji.

R e st a vr a cij a

bjti blj arj a
U J olf o V e  uli c e  st.  1 2

s e pri p or o č a sl a v n e m u o b či nst v u z a  
o bil e n o bis k.  6 — 2

S p ošt o v a nj e m

3r or >t dj
r ejt a ur at er.

v

V

1 ... Tir j - » O dli k o v a n a  v  P ari z u  l et a 1 9 0 4,
v  V  A*' Ct i K  •* > v  L o n d o n u  i n L utti c h u  l et a 1 9 0 5.

Pi v o v ar n a  G.  A u erj e vi h  d e di č e v
V  Lj u blj a ni,  W olf o v e  uli c e  št. 1 2. 1 2 — 1 0

Ust a n o vlj e n o  l et a 1 8 5 4.

pri p or o č a  
s v oj e i z vrst n o 
m ar č n o  pi v o.
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Deželni odbor — lt©i sogMOs.
Deželni odbor je na kratko od danes do 

jutri odslovil zdravnika na blaznici na Studencu, 
g. dr, Ivana Robido. Slovenska javnost naj 
izve, kako se je moglo to zgoditi ter naj sodi 
povsem nepristransko o pravičnem ali krivičnem 
ukrepu deželnega odbora kranjskega. Zlasti naj 
sodi, so li dani razlogi za tako kruto kazen, ki 
jo je izrekel -najvišji sodnik“ v deželi Kranjski. 
Da razlogov za kako kazen sploh ni, to naj 
dokazuje kome: iar, ki ga podajemo k dekretu. 
Naše mnenje p n je poleg tega še, da če bi bilo 
tudi vse resničr o, kar očita dež. odbor dr. Robidi, 
za te grehe ne more še slediti kazen, kakor jo 
je v tem sluča a izrekel nad glavo dr. Robide 
veleslavni naš deželni odbor.

Dekret dež. odbora ima sledečo vsebino: 

.Disciplinarna zadeva, ki se je vršila proti 
Vam, dovedla je deželni odbor do sledečih za-
ključkov^ prfgel deželni odbor do spo-
znanja, da so bili nagibi, ki so Vas vodili v 
boje zoper vodjo dr. viteza Bleivveisa in \ ašega 
tovariša dr. Divjaka, neplemeniti, nizkotni, sploh 
taki, da morajo izzvati obsodbo vsakega do-
stojno mislečega človeka.

Iz vsega, kar je spravila ta disciplinarna 
zadeva na dan, sledi, da V am pri vsem V ašem 
prizadevanju ni šlo toliko za zboljšanje razmer 
na zavodu, nego marveč za to, da bi izpodko-
pali ugled svojega predstojnika in tovariša, iz-
podkopali pri dež. odboru zaupanje do njiju in da 
bi na njiju škodo dvignili sebe, 'lo potrjuje dej-
stvo, da se v svojih vlogah, naperjenih proti 
Vašemu predstojniku in kolegi niste omejevali 
na morda tačasno obstoječe nedostatke na za-
vodu, ampak ste navajali nedostatke, ki so se 
dogajali pred leti, a glede katerih se nikakor 
dokazati ne da, da so se dogajali res popol-
noma tako in res v toliki meri, kakor opisujete 
Vi. Če bi Vam bil le napredek zavoda pri srcu, 
bi Vas moralo zadovoljiti vse, kar se je obrnilo 
na bolje in ne bi bili smeli, sklicujoč se na 
dvomljive priče, očitati svojima kolegoma vedno 
zopet vse tisto, kar je bilo že davno odprav-
ljeno. Vaša nekolegijalnost se je pokazala, zlasti 
ako se upoštevajo razne skrajno žaljive besede, 
ki ste jih rabili proti svojemu kolegi, v tako 
žarki luči, da se je nemogoče sprijazniti z mi-
slijo, da bi sploh mogli izhajati kdaj s kakim 
kolegom. Osobito pa je to, kar ste započeli zoper 
svojega predstojnika dr. vitez Bleiweisa, težko 
primerno označiti. Kaže se s tem na eni strani 
veliko pomanjkanje čuta za dostojnost, na drugi 
strani sledi iz tega pa tudi, da Vam je tuja 
vsaka disciplina, brez katere se ne more izha-
jati nikjer in že celo ne na zavodu, kakršen je 
deželna blaznica. Svojo renitetnost nasproti pred-
stojniku ste priznali sami izrecno, ko ste izja-
vili, da njegove kompetence ne pripoznate, kar 
nikakor ne gre in sicer tem manj, ker zadene 
za njegove odredbe odgovornost njega in ne 
Vas. Sicer pa ste pokazali svojo upornost celo 
tudi že deželnemu odboru nasproti in sicer po-
vodom, ko je bil nakazal za kresno veselico 
blaznih vsoto 300 K, pa ste Vam izročeni zne-
sek 150 K vrnili in niste hoteli prirediti vese-
lice, akoravno ste poprej baš Vi silili na tako 
veselico.

V tem in onem Vašem početju se razo-
deva gola nagajivost, ki je nevredna resnega 
moža, če trdite n. pr., da niste imeli na razpo-
lago tiskane instrukcije za stražništvo, bila je 
Vaša dolžnost, poiskati jo v omari, oziroma, če 
je tam res ni bilo, zahtevati jo v pisarni upra- 
viteljstva deželnih dobrodelnih zavodov in stvar 
bi bila rešena. Ko Vas je prišla dne 11. maja 
let. leta devica Marija Lipovec vprašat, kaj ji 
je v zadevi sprejema nekega bolnika iz Planine 
storiti, ste ji na kratko odgovorili, da danes niste 
v službi, dasi bi vas ne bilo stalo nobenega 
truda, dati ji potrebno navodilo, zlasti, ker je 
šlo za sprejem bolnika na Vaš oddelek. 
Tudi tega slučaja si deželni odbor ne more raz-
lagati drugače nego z nagajivostjo. Kar se tiče 
dajanja zdravniških mnenj (parere) sodnim ko-
misijam. niste Vi nič manj vkljubovali, kot 
druga dva zavodna zdravnika.

Marsikaj, kar ste očitali svojima kolegoma, | 
ste zagrešili sami in celo v večji meri. Tudi Vi ste 
se bolnika Riegeleta za pisarniška dela poslu-
ževali. Za to so se dobili pismeni dokazi. In tudi 
Vi ste bili v dneh, ko Vas je zadela služba, 
odsotni iz zavoda. To ste priznali sami, nagla- 
šajoč, da se ne more zahtevati od Vas popol-
nosti, ako drugi službo zanemarjajo. Temu na- „____ , __ ______ ___
sproti je pripomniti, da je vsakega uslužbenca giede na to, da ni deželni odbor nikakor po- 
dolžnost, vršiti svojo nalogo, ne glede na druge 1 
m da ne gre, svoje prestopke opravičevati s I 
prestopki drugih.

'Veliko malomarnost pri opravljanju svoje 
službe ste pokazali opetovano. Da st 
v posameznih slučajih napačno diagnozo, na-
vedli napačen vzrok smrti, bi ne bilo toliko, 
dasi je tudi to značilno in priča vsekakor o po-
vršnosti in lahkomišljenosti; nedopustljivo pa 
je, kar ste zakrivili v slučaju bolnice Maček in 
ooinika iizjana. Po Vaši odredbi in sicer samo Posegel je s svojo nečuveno kritiko celo na 
zaradi tega, ker Vam je bilo predaleč hoditi v I 
barako, se je prenesla bolnica Maček k nevarni I 
boinici Hutter in je tako postala žrtev zbesne- I 
losti zadnje. Glede slučaja bolnika Vizjana so I 
izvedenci izjavili, da priča že to, da se je sploh 
moglo dogoditi kaj takega, o veliki malomarno- | 
sti. še manj pa da je umljivo to, da se je ra-
njenec šele črez tri dni pripeljal na kirurgični od-
delek. Ce bi se bilo zgodilo to pravočasno bi 
se mu bilo morda rešilo življenje.

Ali tudi sicer ste zagrešili stvari, ki se ne 
zlagajo z vestnostjo zdravnika. Dejstvo, da ste 
uporabljali na zavodu sredstvo „Yohinbin“, je

vzbujalo v zdravniških krogih opravičeno začu-
denje. Ne glede na visoko ceno tega zdravila, 
ki tudi ni čisto postranska stvar in se pripo-
roča vsekakor izmed enako dobrih medikamen- 
tov, uporabljati cenejšega, govori vse, kar se je 
na merodajnih mestih pozvedovalo v tem po-
gledu, odločno zoper uporabljenje tistega na za-
vodu, kakršen je blaznica. Razne novejše psi-
hiatrije ne vedo nič o tem zdravilu in dognano 
je, da uporabljenje tistega tudi v blaznici na 
Studencu ni bilo umestno.

Baš tako malo se da upravičiti zavijanje 
bolnikov v mokre rjuhe po 8, 10 ali celo 12 ur 
in to brez pravega nadzorstva, kakor se je go-
dilo to na Vašem oddelku. Kajti dognalo se je, 
da so bili strežniki od Vas pooblaščeni, zavijati 
nemirne bolnike, kakor’ se jim je ljubilo in da 
je zadostovalo, če se Vam je pri viziti pove-
dalo, da je ta ah oni bolnik zavit. Tako dolgo-
trajno zavijanje bolnikov v mokre rjuhe in celo 
brez zdravniškega nadzorovanja, veščaki od-
ločno obsojajo in niti na zavodu v Feldhofu, 
niti v onem v Mauer- Oehlingu ni v navadi, da 
bi bili bolniki tako dolgo zaviti. Najmanj pa je 
dopustno tako zavijanje v rjuhe za 'kazen in še 
na ta način, da privijejo bolniku roke pod život, 
kar se je godilo na Vašem oddelku.

Tako ravnanje z bolniki ni nič druzega 
nego nov način brutaliziranja tistih, ki ste ga 
Vi vedno tako odločno obsojali. Da ste se v 
tem pogledu zavedali svojega napačnega po-
stopanja, dokazuje dejstvo, da niste od junija 
meseca let. leta sem več pustili bolnike za več 
časa zavijati kot za štiri ure in da se Vam je 
moral odtistihdob vsak slučaj, kadar se je kak 
bolnik zavil v rjuhe, telefonično sporočiti. S 
tem ste obsodili svoje prejšnje početje sami in 
težko se je otresti misli, da ste spremenili svojo 
metodo samo zaradi tega, ker ste vedeli, da je 
prišlo vse to dež. odboru na znanje.

Diskreditirali pa ste svojo čast kot zdravnik 
in dež. uslužbenec še na drug način. Dokazalo 
se je, da ste s strežnikom Furmanom in Piše- 
kom in isto tako z zavodnim vrtnarjem opeto- 
vano pozno v noč popivali, tako v zavodu kakor 
zunaj zavoda po gostilnah, dočim ste morali 
sami poznati, da ste svojo službo zanemaijali 
in ste začeli isto opravljati vsak dan navadno 
šele ob 11. in ne ob 9. uri, kakor je predpisano.

Navedeni pregreški so vsekakor taki, da 
bi Vas moral dež. odbor z ozirom na § 20 služ-
bene pragmatike za dež. uslužbence, ki veli, da 
je uradnika, ki svojo službo zanemarja, isti od-
teguje, ali ki se predpisanih uradnih ur ne drži, 
ali jih zamuja, dalje, ki se z nedostojnim ve-
denjem onečaščuje in sploh s kršenjem svojih 
dolžnosti izgubi zaupanje svojih višjih, kazno-
vati eventuelno z odpustom, tudi če bi bili 
definitivno nastavljen, po pravici od-
pustiti iz službe.

Ker pa opravljate Vi službo ordinarija v 
deželni blaznici samo provizorično, je sklenil 
deželni odbor v svoji seji z dne 27. oktobra t. 1. 
vpričo dejstva, da z ozirom na rezultat disci-
plinarne preiskave od Vas ne more pričakovati 
na zavodu vspešnega delovanja, odpovedati Vam 
službo z določilom, da Vas odveže od vsakega 
daljnega službovanja s tistim dnem, ko se Vam 
ta dekret dostavi, dočim imate stanovanje iz-
prazniti do 1. decembra t. 1.

Ob enem je dež. odbor odredil, da pre-
vzame nadupravitelj Kremžar od Vas vse in-
ventarne reči in uradne spise Vašega oddelka.

Dasi ne veže dež. odbor v to nikaka dolž-
nost, Vam z ozirom na Vaš neugoden gmoten 
položaj vendar dovoljuje šestmesečno plačo v 
znesku po 1800 (entisoč osemsto kron) ter pol-
letno odškodnino za stanovanje v znesku 600 K 
(šeststo kron) skupaj torej vsoto 2400 K.

O tem se obveščate z dostavkom, da se 
Vam z 31. oktobrom 1.1. Vaša dosedanja plača 
ustavi, sočasno pa nakaže v izplačilo gori na-
vedeni znesek po odbitku predplačila, ki se Vam 
je bilo svoječasno dovolilo, v kolikor tistega 

niste poplačali.
Deželni odbor Kranjski v Ljubljani 

dne 29. oktobra 1906.
Detela m. p.

še

Kot komentar temu dekretu prinašamo na-
slednje ugovore v javnost:

Opozarjajoč pred vsem na skrajno nedo-
stojen in impertinenten ton — (dekret mrgoli 
neutemeljenih skrajno žalečih očitanj in obsodb) 
— konstatiramo, da je taka pisava vsake javne 
oblasti nevredna, da se ne da na nikak način 
opravičiti, in da se sama ob sebi obsoja. Ne 

klican o etični kvalifikaciji kateregakoli člo-
veka, in tudi ne svojih uslužbencev sodb izre-
kati, razpravlja in sodi ta oblast tudi o zdravniški 

a ste napravili I časti in kolegijalnosti, dasi ni v to odločen
- | forum. A ne tega dovolj! Deželni odbor ni imel 

toliko čuta za dostojnost, ne toliko zmisla za takt, 
da bi se omejil na svoje očitke glede admini-
stracije in službovanja discipliniranega zdravnika.

znanstveno medicinsko polje, ter konstruiral 
svojo umetno obtožnico na tak samovoljen na-
čin, da mu ni primere. — A tudi, ako bi bili 
vsi očitani pregreški ¡sliniti, ni imel dež. odbor 
povoda s tako brutalno krutostjo postopati na- 
pram zdravniku, o katerega samaritskem delo-
vanju si je cela javnost na jasnem.

A ukrep deželnega odbora je tim bolj ob- 
sodbe vreden, ako se uvažuje, da 
pravnega pripomočka spraviti

I pred sodišče, kjer bi se mu dala p r i-

n i
ga

lika, daprinese dokaz resnice za 
svojo trditve, in pred javnostjo 
opraviči svoje počenjanje.

In zdaj k podrobnostim 1
Pred vsem se čudno sliši, da dež. odbor 

očita dr. Robidi da je grajal „bivše" nedo-
statke, isti odbor, ki ravno njega disciplinira 
radi stvarij, ki so se godile pred štirimi leti, 
stvarij, glede katerih je bil deželni odbor že 
tedaj od dr. Robide samega do celega infor-
miran, a tedaj ni imel povoda postopati napram 
njemu.

Na jako komodno stališče se je postavil 
dež. odbor tudi glede prič. One, katerih izpo-
vedi bi mu ne bile ugajale, sploh zaslišal ni, 
ali jih imenuje nezanesljive. Zaslišani blazniki 
pa so zanj bili — toda samo glede dr. Robide 
— povsem neuvetne priče.

Kot renitenco napram vodstvu označuje 
dež. odbor dejstvo, da je svoj čas dr. Robida, 
čitajoč dr. Plečnikov izrek, izjavil: „če kdo ni 
kompetenten v bolnici razsojati o medicinskih 
zadevah, je to dr. Bleiweis". Kako naj ima pred 
dr. Bleiweisom modern zdravnik rešpekt — tega 
menda tudi deželni odbor ne ve povedati. Sicer 
je pa trditev dež. odbora, da je vodja bil sam 
odgovoren za svoje odredbe, jalova. Bleiiveis je 
ponovno oddajal proti ugovoru dr. Robide svoje 
ukrepe; ko pa jih je bilo treba zaradi pripe- 
tivših se nesreč zagovarjati pred dež. odborom 
ali sodiščem, se je nemožato izvil in izgovoril 
se s ceno besedo, da njega ni — na Studencu, in 
da je dr. Robida sam za vse odgovoren. Si-
cer smo pa očitali že dr. B 1 e i w e i s u, 
d a j e k o t v o dj a ur a dn o poročalne- 
resnico.

Deželni odbor očita dr. Robidi tudi nagaji-
vost. Ne glede na to, ali je nagajivost primeren 
predmet disciplinaciji — stoji stvar tako. Naj- 
prvo ni res, da bi bil dal deželni odbor 150 K 
za kresno veselico, ampak dal jih je za vse 
veselice celega leta. Začetkom junija pa je od-
pustil oba nadstrežaja in s. Lucijo samo radi 
tega nemudoma iz službe, ker sta govoreča res-
nico izpovedala stvari, ki niso bile dež. odboru 
po godu. Ostalo strežništvo, ki je jako viselo 
na obeh nadstrežnikih, posebno pa še na 
s. Luciji, izjavilo se je s temi solidarnim, in je 
skupno odpovedalo svoje službe. Krog 23. junija 
ni imela torej blaznica ali neizkušenih, 
izučenih strežajev, ali pa same 
ljudi, kisobili doskrajnosti zlo- 
voljeni, i n k at e r ih ni m o či s i 1 i t i k 
proizvajanju veseličnega pro-
grama. Ali bo res kdo verjel, da bodo ljudje, 
katerim seje naredilo pekočo krivico, v zahvalo 
se žrtvovali za dež. odbor? Zavodni orkester, 
katerega je dr. Robida ustanovil, in h kateremu 
ni deželni odbor prispeval ni vinarja, dasi so 
instrumenti veljali krog 2000 K —je bil z od- 
slovljcnjem strežajev tudi uničen. Izmed 18 god-
benikov jih je bila ’/3 umobolnih in 2/3 strežajev. 
Kako naj se torej po izgubi saj 2/3 rnočij izvede 
le jedna jedina koncertna točka? Iz tega torej 
sledi jasno, da bi dr. Robida, tudi če bi hotel, 
ne mogel napraviti veselice, ne glede na to, da 
ga v to tudi ni vezala nobena službena 
dolžnost. Zavod je bil 23 let brez vsake ve-
selice, niti najskromnejše božičnice niso poznali 
v njem — in uprav dr. Robida je bil tisti, ki 
jih je uvedel v zavod, in nabiral zanje prispevke 
med svojimi prijatelji in znanci.

Očita se pa nagajivost dr. Robidi še v 
drugem slučaju, da namreč ni hotel interveni-
rati pri vzprejemu bolnika, kjer se pregledujejo 
dokumenti, ker ga tedaj ni zadela služba. Ako 
bi bila nevarnost, ali sila, bi bilo še konečno 
stališče dež. odbora opravičljivo; a da bi nioial 
dr. Robida opravljati službo za druge — ta za-
hteva je vendar naravnost smešna, še bolj 
smešno pa dejstvo, da se to navaja kot disci-
plinarni fakt. V bolnicah se kaj takega vsak 
dan pripeti, pri nas, kakor drugod — in nobe-
nega zdravnika bi „dosti ne stalo", če bi šel 
novosprejetega pogledat — samo ne mara ne 
— pač ker ima svoje službe dovolj vsak sam.

V vsakem zavodu, a tudi pri vsaki oblasti, 
pri kateri vlada red ima dobiti vsak na novo 
vstopivši zdravnik vse službene tiskovine itd. 
v roke. Sicer niti ne more vedeti za njihovo 
ekzistenco. Navzlic temu, da je moral dr. Robida 
beračiti in moledovati za vsako stvarico, se o teh 
instrukeijah za strežaje ni do letošnjega 
poletja ni vedelo besede. Niti dež. 
o d b o r n i zanje vedel. Da ni instrukcij, 
ni naglašal dr. Robida enkrat, ampak nešteto-
krat. A pomagalo ni nič. Ko pa se je letos 
uvedla disciplinarna preiskava, prinesel je na-
enkrat dr. Blei-weis neke za staro ljubljansko 
bolnico namenjene instrukcije, katerim je pri- 
dejano kratko poglaVje o strežnikih na blaznici. 

L o instrukcije so, jLkdT pred mesecem dnij iz- 
1 P0Vsem nerabne in nosijo kot datum
i- 1879. Do zadnjih mesecev ni o njihovi ekzi-



stpnci nikdo vedel — noben sekundarij in noben, 
tudi ne 15 v službi stoječ strežaj, in tudi ne 
dr. Robida, ker tega sploh vedeti ni mogel.

Glede konflikta s sodiscem ne bomo raz-
pravljali v javnosti. Tudi pri tem konfliktu je 
i<rral dr. Blehveis skrajno žalostno vlogo, potem 
p°a skušal zvaliti po stari navadi vso krivdo na 
dr. Robido, ki je stal na stališču, na katerem 
stoji še danes : ako zahteva država od zdrav-
nikov, ki niso njeni uslužbenci, dela, naj ga jim 
tudi plača! Sicer pa razumi, kdor more, kaj ima 
vse to opraviti — z disciplinarnim postopanjem!

Ravno tako je tudi neumevno, kak pre- 
grešek je napravil dr. Robida, ako je uporabljal 
za p i s a r n i š k a dela nekega alkoholika. Tega 
sploh nikoli tajil ni, bil je k temu tudi upra-
vičen. V čem tiči torej krivnja? in kaka?

Ker je dr. Robida pošten človek, je tudi 
očito priznal, da je letošnje leto t. j. odkar se 
je tako brutalno odpustilo nadstrežništvo, v 
redkih in nujnih slučajih odšel tudi v službenih 
dneh iz zavoda. Dr. Robida pa je to kompe-
tentnim organom povedal v obraz, ker je res 
čudno, da bi predpisi samo zanj bili tako 
strogi, za druge pa naj nimajo nobene veljave. 
In če se je potem dr. Robida izjavil, da se z 
jedne strani ne sme terjati popolnosti, če je na 
'drugi vsaka nemarnost dopustljiva, je to stališče 
vsaj človeško jako umljivo. Sicer paradi dr. Ro-
bidove odsotnosti ni trpel v vseh sedmih letih 
noben bolnik niti najmanjšo neprilike.

Klasično pa je naravnost, da očita deželni 
odbor dr. Robidi njegove napačne diagnoze. Če 
je kdo v naši deželi kompetenten govoriti o 
neuropatologiji in psihiatriji, je to vendar edini 
dr. Robida, čigar sijajna, od prvih svetovnih 
avtoritet oddana spričevala morajo imeti saj to-
liko vrednosti, kot nepoklicana kritika deželnih 
odbornikov-lajikov. V ostalem pa opozarjamo 
slovensko občinstvo tudi na krasne psihiatrične 
članke iz peresa dr. Robide v „Pravniku", ki 
so vsepovsod našla popolno ugledno priznanje, 
tako med medicinci, kakor med juristi. Ako 
nadalje še pristavimo, da uživa dr. Robida tako 
glede svojega značaja, kakor glede svoje dia-
gnostične kritike ugled izbornega strokovnjaka, 
mislimo, da smo označili nizko psovanje dežel-
nega odbora, kakor treba, dovolj primerno.

S kakimi otročarijami pa se je nastopalo 
naprani dr. Robidi, dokazuje tudi to, da se mu 
očita, da je navel v mrtvaške liste napačne 
vzroke smrti. Kritika te globokoumnosti deželno- 
zborske se odteguje javnosti, ker je strogo me-
dicinska — a vsakdo bo umel, kako najivno je tako 
očitanje, ako se pomisli, da je glede mrtveca pač 
vseeno, ako se v mrtvaški list zapiše: da so 
otrpneli možgani — ali da je otrpnelo srce. 
Resnica leži ravno v tem, da v istinini kdo ne ve, 
na čem se umre, in da so vse le same besede.

Deželni odbor pa prihaja tudi s konkret-
nimi slučaji, glede katerih je že davno sodišče 
govorilo, katere je pa tudi dež. odbor svoj 
čas brez opombe na znanje vzel. Tako na-
vaja sedaj slučaj bolnice M—k. V pojasnilo na-
slednje podatke:

Blaznica ima v vsakem oziru nepripravno 
barako, namenjeno akutnim infekcijskim bo-
leznim, kot ošpice, legar, difterijo itd. V to ba-
rako so nastanili svoj čas — iz kateregakoli 
vzroka — bolnice, ki so bolehale na drugih bo-
leznih. Ko je prevzel dr. Robida substitucijo na 
ženskem oddelku, premestil je te bolnice na 
splošni oddelek nazaj, saj niso bolehale za 
akutnimi nalezljivimi boleznimi. Nekaj 
dnij potem pa je ubila neka bolnica drugo, ka-
tera je bila premeščena iz barake tjakaj. Bolnica 
A., ki je ubila bolnico B., ni bila poznata niti 
ne kot razburljiva, niti ne kot nevarna. Ležala 
je že tedne mirno v svoji postelji. Ali mahoma 
razburjena je planila na svojo sobolnieo B. in 
jo ubila. Ubila bi seveda n. pr. bolnico C., ako 
bi bila ta v njeni bližini. A deželnemu odboru 
se ne gre za to: gre se mu, da na vsak način 
obsodi dr. Robido. Zato argumentira: če bi B- 
ostala v baraki, ostala bi živa —; ako bi se-
veda bila ubita C. ali D. ah E. ali F. — je to 
čisto druga stvar.

In konečno — kaj ima pri vsem tem dr. 
Robida opraviti? On vendar nima paziti nepo-
sredno na bolnice. Sodišče je v tem slučaju 
vpeljalo preiskavo jedino le proti strežnicam, a 
tudi te je moralo oprostiti, „ker je zistem ne-
srečo zakrivil."

Pa preidimo k drugemu slučaju, k slučaju 
bolnika W.-al

Tega bolnika obdolžilo je sodišče umora, 
ter ga poslalo kot s i m u 1 a n t a v opazovanje 
v blaznico. In res ni bilo na njem opaziti ni- 
kakih določenih znakov katerekoli psihoze. Tudi 
v blaznici se je kazal večkrat kot človek, ki 
poskuša svojo srečo v simulaciji; na drugi 
strani pa se je domnevalo, da je vendar le mo- 
o-oče da se je bolezen začela stoprv razvijati, 
X še ni določno izražena; mož je bil 
tega tudi težko dedno Nič ni dalo

• 4. na to? da se hoče bolnik kon-
Nekem d» 1” sW>‘ ’ atK»®e. fetiere 

SbTSle, »..vi ».’.na .e», i„ se

ob
bili zaviti?

je kaznovalo, 
bil vzrok kazni?

slal svoje strežništvo na Studenec 
učit, kako se — zavija!

V ostalem pa bodi povedano, da so časih 
potekli meseci, ko ni bil zavit noben bolnik, ker 
tega ni bilo — treba!

Očita pa se dr. Robidi tudi, da je dal za-
vijati za — kazen. Ta trditev bazira na zasli-
šanju nekega sekundarno dementnega bolnika, 

katerem se je razvil sledeč dialog:
— Ah ste vi
= Da.
— Zakaj?
= Da se me 
— Kaj je pa
— Odpuščenje sugestije po voj-

vodi Kumberlandski in avstrij-
skem cesarju!

In take izpovedi zadostujejo deželnemu od-
boru za — fisilado.

Trdilo pa se je tudi, da je dal dr. Robida 
zavijati bolnike z rokami, podvitimi pod hrbet. 
Tudi ta trditev temelji na izpovedi nekega se-
kundarno bebastega bolnika. K tej izpovedi je 
pripomniti, da so jo izpodbili vsi zaslišani 
strežaji. Sicer je pa stvar taka: ako bi se tudi 
koga tako zavilo, izmota si roko hitro sam. In 
konečno je dr. R. jedino lahko odgovoren za 
stvari, ki pridejo v njegovo vednost. Povedal, 
ah pritožil se mu nikdo ni, opaziti tega sam tudi 
ni imel prilike — kaj torej ostane? — Sicer pa 
živi na Kranjskem dovolj ozdravljencev, katere 
so rjuhe ozdravile, da celo gotove smrti rešile — 
te naj se glede cele procedure vpraša in zasliši.

Ako trdi dež. odbor, da je imel dr. Robida 
slabo vest glede zavijanja v ijuhe, se najmanj 
zelo moti. Res je, da je dr. Robida od srede 
junija poostril vse odredbe na svojem oddelku: 
prvič, ker je spoznal, da deželni odbor išče 
in išče, da bi ga mogel kje prijeti; drugič pa, 
ker so, kakor smo že povedali, tedaj odšli vsi 
izšolani strežaji in nadstrežniki, in je visela 
vsa odgovornost za oddelek absolutno na njem. 
Ravno to, da je dr. Robida zahteval, da 
ga neuko strežništvo zanajneznatnejšo 
zadevo takoj telefonično kliče na 
oddelek, je najboljši dokaz vestnosti dr. Robide, 
ne pa njegove slabe vesti. Če je kje slišati slabo 
vest, tedaj govori ta iz vsake vrste deželno- 
odborske justifikacije.

Zato se tudi ni čuditi, če je deželni odbor 
z uprav demokratskega stališča očital dr. Ro-
bidi omadeževanje zdravniške časti, ker je ta 
baje — pijančeval s strežaji. Da je to enostavna 
laž, ve vsak, kdor pozna razmere — v detajle 
se tukaj ne bomo spuščali, vzlasti, ker ne gre 
tu slikati lokalnih razmer. Pribijemo samo to, 
da ni tozadevno deželni odbor zashšati hotel 
niti sekundarijev, niti cesarskega svetnika prof. 
Franketa, a tudi ne gostilničaijev cele občine 
marijapoljske, kakor je to dr. Robida predlagal.

Poleg vseh teh pregreh pa je dr. Robida 
zagrešil tudi še drugo — da namreč ni pričel 
vizite ob predpisani 9. uri. Uradnih ur ni pre- 
cizovanih, in ob 9. uri pričeta vizita, konča se že 
lahko pet minut pozneje. A to nič ne de; glavna 
stvar je, da se najde uzrok. Dr. Robida je svoje 
pozne vizite tudi opravičil z boleznijo — in 
referent grof Barbo je k tej točki tudi napisal 
na rubrum: „wegen Krankheit entschuldigt*. A 
navzlic temu se sedaj ta malenkost izrablja! 
A ne glede na to — kaj ima z blaginjo bolnikov 
opraviti 9. ura? Vizita je vizita, glavno je, 
dasejo, inkako sejonaredi. osta-
lem pa je bil dr. Robida vedno pri rokah, in 
bodi si ob 3. uri zjutraj! Kateri ljubljanski pri-
marij pač dela vizite ob določeni uril Dela jih 
vsak, kedar ima čas v to, in se mu to najpri-
mernejše zdi. In potem te vizite po Studenški 
blaznici, ki faktično ni druzega kot zanikrna 
hiralnica, kjer je 95% vseh bolnikov podobno

tako ž njim butne ob zid. Poklicali so dr. Ro-
bido na oddelek, ki je neznatno ranico natan-
čno preiskal, ter bolnika obvezal. O kaki večji 
poškodbi se ni dalo govoriti, ker ni delala 
simptomov. Brez tehpani diagnoze. 
Sicer pa je bil bolnik ves čas, tudi takoj po po-
škodbi tak kot sicer, in nič ni dalo misliti na 
težjo poškodbo. Par dnij po tem, pa mu je 
nakrat pričelo postajati slabo, bolnik je sinel. 
ter začel hropeti. Pri premenjavanju obveze je 
pričela rana krvaveti, in tedaj stoprv je 
bilo mogoče spoznati iz šele nastopivših znakov 
ubito lobanjo. Takoj po dognani diagnozi poslal 
je dr. Robida bolnika z rešilnim vozom v svrho 
trepanacije v deželno bolnico, kjer pa je opera 
cija ostala, žal, brezvspešna.

Iz tega vendar sledi, da je dr. Robida 
sploh storil vse, kar se je v danem slučaju le 
storiti dalo. To je dognalo tudi sodišče po na-
tančni, strogi preiskavi, pri kateri je tudi za-
slišalo zaprisežene izvedence.

A deželni odbor ima druge izvedence. Kdo 
so ti, tega ne ve živa duša. Vsekakor pa je 
klasična trditev, da že dejstvo samo doka-
zuje dr. Robide malomarnost. Ah naj zdravnik 
neposredno straži vsakega bolnika posebej ? In 
če ni simptomov, ah naj jih dr. Robida proro- 
kuje, ali naj jih prikliče s pomočjo magije, ali 
kaj? Če bi pa bila diagnoza možna prvi dan, 
bi dr. Robida gotovo ne odlašal do 3. dne, in 
bi bil bolnika takoj poslal v bolnico.

S kako tendencijozno mržnjo je tiral de-
želni odbor dr. Robido pred svoj sodni stol, 
pa dokazuje tudi očitek, da je vporabljal dr. Ro-
bida na svojem oddelku zdravilo Yohimbin. 
Dr. Robida zapisaval je Yohimbin, sredstvo, 
ki se rabi kot aphodisiacum, a tudi kot ner- 
vinum. Dr. Robida rabil ga je pri depresivnih 
duševnih boleznih, in to znanstveno čisto opra-
vičeno. Kaj je torej njegova pregreha? Prvič 
to, da dr. Robida ve medicinske stvari, katerih 
glas še ni segel do zadnje kranjske vasi, in 
drugič, da je upeljal nervozno sredstvo v prakso 
2 leti pred slavnim Berolinskim klinikom Eulen- 
burgom, ki ga dandanes zapisuje ravno tako, 
kakor ga je zapisoval svoj čas dr. Robida.

In kako imenuje deželni odbor ordinacijo 
tega zdravila? Čujte in strmite — očita mu: 
brezvestnost!

Prihajamo do vprašanja o zavijanji bol-
nikov v mokre rjuhe!

Najprvo pribijemo, da o tem razsojati de-
želni odbor pod nobenim pogojem ni kompe-
tenten. Ravno tako malo pa smo dr. Robidi 
očitati brutalnost, tistemu zdravniku, ki je storil 
vse, da uniči stari sistem, ki je v dež. blaznici, 
kjer koli se je to dalo storiti, odpravil omrežja, 
ter enkrat za vselej odstranil iz blaznice pri-
silne jopiče, v katerih so svoj čas bolniki pre-
življali nesrečne svoje dni.

Zavijanje v rjuhe je terapevtično sredstvo, 
kakor poznamo takih sredstev celo vrsto. V 
zavodu pa, kjer so večne mizere z vodovodom, 
kjer ni ne pripravnih kopališč, ne drugih po-
dobnih naprav, nadomestujejo zavitki pravo 
hidroterapijo. Za vse terapevtične kopeh je imel 
dr. R. v najboljšem slučaji samo 2 reci 
dve leseni kadi na razpolago in to pri 100-130 
bolnikih. Kaka revščina je vladala v tem po-
gledu, dokazuje dejstvo, da se je ta kopelj — 
navadno samo ena — uporabljala za klasiste, 
za sifilitične, tuberkulozne, in bolnike z dru-
gimi nalezljivimi boleznimi. Mnogokrat sploh ni 
bilo moči kopelij napraviti, ker je nedostajalo 
gorke vode. V kadeh pa ostanejo v takoimeno- 
vani „protrahirani" kopeli bolniki po 4—24 ur. - 

' Zakaj bi potem v izrednih slučajih ne smeli 
biti zaviti v rjuhe po 10 ur, tega ne bo umel 
noben strokovnjak. Injekcij z morfinom in hio- 
scinom kroničnim razbuijencem dan na dan tudi j ljudem, ki imajo slabo zaceljene noge, katere 
ni moči dajati. Kot normalni čas, pa se je za 
zavoj smatralo vedno 2—4 ure; tako se je tudi 
podučevalo v strežniški šok.
strežaji zavijali bolnikov brez odredbe dr. Ro-
bide — kedar je ta imel službo; pač pa je 
imelo 15 let v praksi stoječe nadstrežništvo 
pravico zavijati v nujnih slučajih, pri katerih 
je bilo to izrecno dovoljeno, in kedar 
dr. Robide ni bilo doma. Tedaj jim je 
bilo namreč prepovedano iskati si drugod pri-
merne zdravniške pomoči. Poleg tega ni bil 
nikdo zavit, komur se niso preje natančno pre-
gledala pljuča in srce; nikdo ni bil zavit, ki 
je bil slabokrven, slaboten, ali ki je intel za- 
vapnene žile. Vsak bolnik je dobil na glavo 
ledene ah mrzle obkladke, tudi ni bil nikoli 
samemu sebi prepuščen, vedno je moralo biti 
strežništvo ob njem, ah v njegovi bližini. Pod 
temi kavtelami se tudi nobenemu bolniku ni 
nikoh pripetila kaka neprilika. Da se je tako 
ravnalo, potrdijo lahko vsakčas gg. tedanji se- 
kundariji dr. Tičar, dr. Stoje, dr. Kraigher in dr. 
Trenz — a teh deželni odbor ni zaslišal.

V ilustracijo pa naj služi to, da je deželni 
odbor bil o vsem tem vsa leta podučen, 
in da je to odobraval — nadalje, da se 
je tako tudi drugod zavijalo, in kar je najlepše, 
da je pred šestimi leti dr. Bleiweis p o-
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j so si zlomili svoj čas, ki šepajo po 20 let jed- 
I nako, in bodo neizpremenjeno šepali še na- 

Nikoli tudi niso I daljnih 20 let naprej!
To pa, daje preživljal dr. Robida skoro vsak 

dan po 4—10 ur med svojimi bolniki, z njimi 
občeval, igral, jim čital, delal izlete, prirejal 
veselice, vodil petje in orkester — vse to in 
marsikaj drugega zgine ob zločinu, da ni pri-
čenjal svoje vizite ob, za človeško zdravje tako 
važni — 9. uril —

Po svoji vsebini kažoč na ljudi brez srca, 
svobodomržne, zasmehujoče svojega „podložnika* 
— presega torej dekret dež. odbora vse, kar smo 
jih enakih še kedaj imeli v rokah. Tako visoko 
ne segamo, da bi učili deželni odbor, kako je 
govoriti z akademično naobraženimi ljudmi, saj 
bi morah očitati nedostatek celo najnavadnejših 
manir. Imenovani dekret sodi sebe in sodi svoje 
duševne povzročitelje.

Iz razlage k posameznim očitkom pa so 
se čitatelji še naravnost prepričali, kako brez 
vse podlage in brez vseh dokazov je razsodba, 
ki ima — po vsem soditi — le namen: ubiti 
eksistenco mlademu, nadarjenemu, 
vestnemu in marljivemu slovenskemu 
zdravniku. Čestitamo — deželni odbor slo-
venske kronovine Kranjske!
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Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K, za pol leta 
2-72 K, za četrt leta 1*36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K.   Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajoč Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 46. V Ljubljani, dne 16. novembra 1906. Leto IX.
NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Disciplina — avtoriteta ...
Predpostavljanje in podrejenost — to je 

okostje, ki se pokaže vsakemu opazovalcu naše 
kapitalistične družbe, tudi če je ne pregleduje 
z Rôntgenovimi žarki. V tem zistemu višjega 
in nižjega, ki deli neenako pravice in dolžnosti, 
imata poseben zvok besedi «disciplina» in 
«avtoriteta». Kamor se nastavi uho, povsod 
odmevati. V državi, pri vojski, v šoli, v dru-
žini, v cerkvi, v tovarni, povsod je disciplina 
temelj, avtoriteta pa vrhunec. Pravijo, da bi 
bila brez njih nemogoča vsaka družba. Najbolj 
zanešeni idealisti, takozani individualistični 
anarhisti pobijajo to teorijo z vso silo in trdijo, 
da je vsaka disciplina, vsaka avtoriteta zani-
kanje svobode, pa si vstvarjajo v domišljiji 
družbo, v kateri je vsakdo brezpogojno sam 
svoj gospodar, ki ga ne sme omejevati nobena 
človeška moč — nikjer, nikdar in v ničemur.

Anarhisti so idealisti in utopisti ter pre-
zirajo, da se ne more ustvariti človeške družbe 
izven realnega sveta, če se pa ostane na trdi 
zemlji, se mora sprejeti njene neizpremenljive 
pogoje. Okolščine sedanjosti in tudi dogledne 
bodočnosti izključujejo absolutno svobodo, ker 
ljudje ne morejo živeti brez neke medsebojne 
odvisnosti. Nihče sicer ne more prerokovati, 
kako se razvijejo razmere in v njih ljudje v 
bodočih tisočletjih ; nihče ne more kategorično 
zanikati, da se ne bi mogel v nedogledni pri-
hodnosti uresničiti tudi najsmelejši anarhistični

Listek.
Hans Kirchsteiger;

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan. 

Dalje.

Sedaj je izostal odgovor dlje časa. V 
župnikovem spominu je oživela izpoved, ki 
jo je bil slišal pred mnogimi leti v puščavi 
od Lenke. Že davno je bila pokopana tista 
izpoved pod spovednim pečatom. In na-
enkrat se odpira stari grob. On pa ne sme 
odpreti ust; spovedni pečat jih je zaprl za 
večne čase. Kaj naj odgovori ?

Končno upre pogled čvrsto na škofa in 
pravi resno: „Z dobro vestjo lahko rečem, 
da je devica.“ Toda dolgo čakanje na od-
govor je utrdilo škofa v mnenju, da laze.

»In z ravno tako dobro vestjo nalažete 
sv°iega škofa. Ali ni neka Ana v gospo- 
Pnskem župnišču .hči Vaše kuharice?“ 

ideal. V naši dobi seveda ni podlage zanj; 
sredstva, ki so sedaj človeku na razpolago, 
ne zadostujejo, da bi si mogel kdorkoli ure-
diti svoje življenje v vseh odnošajih brez pod-
pore drugih ljudi. Ravno ta potreba vzajem-
nosti pa zahteva tudi ureditev razmer, ker se 
more zavarovati mogočo svobodo samo s tako 
ureditvijo.

Iz tega dejstva izyira tudi potreba disci-
pline in avtoritete.

Disciplina je socialna lastnost. Ona zah-
teva, da se podredi posameznik zahtevam 
skupnosti. V potrebah vzajemnosti pa je pra-
vična avtoriteta.

Ako bi imela oba pojma tudi v praksi 
tak pomen, tedaj bi bilo vse prav. Tako dis-
ciplino bi čuval in taki avtoriteti bi se pod-
ložil vsak socialno čuteč in misleč človek, ker 
bi se zavedal, da varuje svoje lastne interese 
najbolje, služeč skupnosti in ker bi bil v avto-
riteti, katero priznava, tudi sam obsežen.

Toda tako bi moglo biti samo v socialni 
družbi, izključeno je pa v sedanji razredni, 
ki ne pozna skupnih interesov, temveč po-
stavlja povsod koristi enih koristim drugih 
nasproti. Najpravilnejši pojmi se morajo na 
taki podlagi popačiti in izgubiti svoj pravi 
pomen. Tako je tudi disciplina, ki bi morala 
imeti svrho, varovati pravilno delo in sode-
lovanje celega državnega aparata, postala po- 
panc, omejujoč svobodo in zatirajoč jo do 
popolnega uničenja. Avtoriteta pa je sredstvo, 
s katerim se prevstvarja posamezne ljudi v 
malike in zahteva, da se jim izkazuje božan-
sko čast.

Največjo ulogo igra disciplina v orga-
nizmih, kjer so posamezni deli drug drugemu

Zopet je sledila tišina, dočim so se 
borili župnikovi možgani s spovednim pe-
čatom. Končno je sledil obupni odgovor: 
„Kar je meni znano, ne.“

„Tako; torei vem jaz iveč kakor Vi. 
Ali kdo je oče tiste Ane, pač veste?“ je 
dejal škof prav ironično, zroč na tla, kakor 
bi pričakoval, da pade sedaj župnik, pre-
magan od škofove vsegavednosti, skesan in 
spokorjen na tla ter zajeclja „pater peccavi“.

Ali grešnik je ostal pokoncu, dočim se 
mu je moralo citati zavedanje greha z laž- 
njivega obraza. Saj ni smel poznati očeta. 
Sveti spovedni pečat mu prepoveduje to in 
zato odgovori kratko: „Ne, škofovska mi-
lost, ne vem.“

„Tako, tako; torej Vam mora povedati 
škof. Najpoprej pa moram še vprašati: Ali 
je ta kuharičina hči še devica?“

Tako vprašujoč ga je gledal škof kakor 
Ivsegaveden Bog.

strogo podrejeni, odnosno predpostavljeni. 
Tam pomeni disciplina v navadni praksi brez-
pogojno pokornost vsakega podrejenega. Kdor 
ima višji naslov ali več rozet na ovratniku, 
ima tudi več znanja, več razuma — to je 
predpostavka take discipline. Podrejen si, vsled 
tega imaš manj pameti, torej slušaj in molči. 
Ako se pomisli, da je funkcioniranje vsakega 
organizma le tedaj dobro, ako izvira vse de-
lovanje v celoti in v posameznostih iz naj-
višjega razuma, tedaj je jasno, da ne more 
biti zdrava disciplina, ki naredi vse odvisno 
od slučajnosti. Nič druzega kakor slučaj pa 
ni, ako je največje znanje in najvišji razum 
obsežen v glavi prvega zapovednika. Kjer pa 
ni tega slučaja — in priznati se mora vendar, 
da je vsaj zelo redek, če ne popolnoma izklju-
čen — mora postati taka disciplina nevarna, 
ker zaradi svojega lastnega nevažnega ob-
stanka prepreči funkcijo pravega razuma.

Take so pa vendar dandanes razmere, ka-
morkoli se ozremo: V državnih zavodih, v 
deželnih, v privatnih podjetjih, skratka povsod. 
Avtoriteta višjega uničuje veljavo nižjega, tudi 
če bi bila pozitivno desetkrat večja in korist-
nejša.

Toda ugovarja se, da mora biti disciplina 
urejena, ker bi sicer ne bilo norme in vsakdo 
bi lahko trdil, da je njegovo mnenje bolje in 
nihče ne bi hotel slušati. Navidezno se da 
tako utemeljiti vse, kar se imenuje dandanes 
disciplino. Ali dočim se lahko prizna, da mo-
rajo biti za razmerje med posameznimi deli 
neke stalne določbe, se tudi ne sme zanikati, 
da so interesi skupnosti važnejši od delov. 
Urad ali podjetje ne more biti nikoli samo 
zase in samo radi sebe na svetu, temveč

In sedaj bi se bil župnik res skoraj 
zgrudil na tla. Kolena so se mu šibila 
kakor da se morajo prelomiti. Vrtelo se mu 
je v glavi, roka se je dvignila k plašno 
utripajočemu srcu. V škofovih očeh so bila 
to sama znamenja greha. Moj Bog, tudi še 
to vprašanje, na katero ne sme odgovoriti, 
ker mu zapira tudi izpoved gospoda ured-
nika usta. In tako čvrsto so bila zaprla, da 
v strahu in v razburjenju sploh ni premogel 
odgovora. Ta molk pa je bil toliko, kakor 
jasna obtožba samega sebe.

„Kaj me niste razumeli? Vprašal sem 
Vas, ali je tisto dekle, hči Vaše kuharice — 
mislim, da ji je ime Ana — še čista devica?“

Naposled je zbral župnik toliko svoje 
misli, da je z ozirom na spovedni pečat 
zajecljal:

„Kolikor je meni znano, je Ana devica.“
„No, Vi ste mi lep župnik, ki niti ne 

ve, kaj se godi v njegovem župnišču. Glejte, 
še nikoli nisem bil v Gospojni; tiste po-



mora služiti splošnejšemu namenu, prebival-
stvu, javnosti, mestu, deželi i. t. d. Koristi 
take splošnosti pa niso zavarovane, ako na-
stopa posamezna inštitucija kakor mašinerija, 
ki funkcionira sama záse bodisi še bolj precizno, 
temveč le tedaj, ako služi z naj večjo močjo, 
kar je premore; ne ako se izvrši v vsem volja 
glavarja, temveč ako da celi aparat od sebe 
vse tisto, kar se po pravici od njega zahteva, 
ako porabi znanje, zmožnosti, moči vseh svojih 
udov, more biti splošnost zadovoljna.

Disciplini, kateri je predpogoj kadavrska 
poslušnost, ne doseže nikoli tega cilja. Zanj 
je treba, da so vsi udje disciplinirani, ali da 
varujejo disciplino iz lastnega prepričanja in 
iz zavesti potrebe.

To pa zahteva predvsem, da si znajo 
predpostavljeni pridobiti zaupanje svojih pod-
rejenih organov, kajti samo s pomočjo takega 
zaupanja jih lahko prepričajo in dosežejo njih 
voljno službo. Uradnik, uslužbenec, ki izvršuje 
svojo nalogo le zato, ker ima predstojnik dis-
ciplinarna sredstva, pa ga lahko strahuje, ni 
nič prida in njegovo mehanično izvrševano 
delo bode male cene, pa še to izgubi, ako 
izpodbije_ najneznatnejši slučaj formalno dis-
ciplino. Še manj pa je vreden predstojnik, ki 
si ne zna pridobiti takih služabnikov.

S samim pojmom discipline jih ne pri-
dobi nikoli. Prava disciplina vzklija tam, kjer 
imajo nižji organi vero v višjo zmožnost pred-
postavljenega in kjer opazijo njegovo strem-
ljenje, da ravna ž njimi pravično po zaslugi, 
da priznava njih zmožnosti in jim daje pri-
ložnost za razvoj. Ali treba je tudi, da so taki 
uslužbenci prosti dnevnih skrbi in da lahko 
posvetijo svoje moči službi z vso vnemo. Tudi 
najidealnejše službene razmere ne rodé zanes-
ljivih uslužbencev, ako jih mori vprašanje, kaj 
bodo dali družini, kako bodo plačali dolgove, 
kako bodo živeli v starosti. Prva skrb za dis-
ciplino, je skrb za blagostanje prizadetih. Kdor 
jo izvršuje in kdor si zna pridobiti zaupanje 
svojih podložnikov, ima tudi avtoriteto, pa če 
ne bi imel nobenega naslova in nobene šarže.

Kje šo v današnji družbi take razmere?
Ni jih, ne bode jih, kajti kapitalistična 

družba jih izključuje.
Tudi v družbi, za katero stremi socialna 

demokracija, bode disciplina, ali ona ne uniči 
svobode, ker bode identična z interesom vseh, 
torej z interesom vsakega posameznika, iden-
tična z najvišjo svobodo, ki je mogoča med 
ljudmi in najboljša varovalka svobode.

Sistem Khuen-Hedervary 
na Kranjskem.

Shod, ki ga je sklical odbor ad hoc vsled 
znane disciplinacije na Studencu, se je vršil 

kvarjene osebe v Vaši hiši sploh ne poznam 
in vendar Vam lahko povem, kar bi Vi radi 
zatajili. Tista oseba ni več devica, Vi jo pa 
trpite v župnišču prav tako kakor njeno po-
kvarjeno mater, kljub vsem cerkvenim za-
konom in v splošno pohujšanje. Kam naj bi 
prišla sveta cerkev, ako ne bi župnik vedel 
vsega, kar zamolče slabi duhovniki? Morda 
Vam tudi ni znano, da je tista brezbožna 
oseba že gravata? Govorite vendar . . . .“ 
se je jezil škof, ko župnik, ki so se mu 
vrtele črne pike pred očmi, ni mogel od-
govoriti. „Govorite, kadar Vas vpraša škof, 
ki ga je namestil Bog. A le pustite odgovor, 
saj Vam čitam z obraza krivico. Slaba vest 
vam brani govoriti.“

Kajti sedaj mora pasti na kolena in 
prositi za milost. In on, škof usmiljenega 
Boga, bi bil tudi usmiljen z velikim greš-
nikom, ako bi ponižno prosil odpuščanja. 
Samo iz župnije bi ga odstranil, na eno 
leto bi ga poslal v duhovniško kaznilnico, 
potem, ko bi bil dovolj skesan, bi ga pa 
namestil za kaplana. Da, to bi storil; in že 

v nedeljo dopoldan v dvorani hotela «Union». 
Označiti se ga mora vsekakor za velik uspeh, 
kajti podal je dokaz, da se je začela dramiti 
tudi zavest ljubljanskega prebivalstva; zani-
manje za javne interese, ki je pri nas že skoraj 
popolnoma zamrznilo, se zopet ogreva in na-
rašča, pa bode moral tudi deželni odbor iz- 
poznati, da je ljudstvo inštanca, katere se ne 
sme prezirati. Shod je bil jako dobro obiskan; 
sočasno je bilo v dvorani do 2000 ljudi, a 
ker so se poslušalci precej menjavali, je bilo 
faktično število udeležencev še mnogo večje. 
To je pa tem bolj pomembno, ker shod ni 
bil prirejen pod nobeno strankarsko firmo, 
temveč so ga sklicali zastopniki vseh struj, 
izvzemši ortodoksne liberalce.

Shod je otvoril v imenu sklicateljev ces. 
svetnik, gospod Ivan Franke, naznanivši, da 
so povabljeni gospodje deželni glavar, deželni 
odborniki in deželni poslanci. V predsedništvo 
so bili soglasno izvoljeni gospod profesor 
Franke za predsednika, sodrug Mlinar in 
gospod dr. Pegan za podpredsednika, sodrug 
Zahradnik in gospod Jeraj za zapisni-
karja.

Prvi je poročal gospod dr. Ravnihar. 
Stvarna vsebina njegovega referata je našim 
čitateljem znana iz zadnje priloge. Govornik 
je podal ves merodajni material v jasni, pre-
gledni obliki na podlagi zanesljivih aktov in 
je napravil paralelo med umobolnico v pre- 
tečenom času in izza prihoda drja. Robide. 
Tudi kdor ni videl z lastnimi očmi blaznice, 
je moral dobiti nedvomno sliko velikanskega 
preokreta, ki se je izvršil, odkar je prišel sedaj 
odslovljeni ordinarij na Studenec. Opravičeno 
je povdarjal govornik, da je deželni odbor 
marljivo zbral vse, kar bi mogel očitati drju 
Robidi, a zamolčal je vse njegove zasluge. 
S pomočjo aktov je izpodbil poročevalec vsa 
tista očitanja, ki bi mogla narediti na nepo-
učenega čitatelja dekreta slab vtisk ter je za-
ključil svoj obširni in formalno dovršeni govor 
z dokazom, da je bila disciplinacija drja. Ro-
bide nevtemeljena in samo poznavalcu celega 
zistema umljiva, zato je pa tudi treba, nasto-
piti proti celemu zistemu.

Drugi govornik g. Gostinčar je opisal 
našim čitateljem že znane razmere v deželni 
prisilni delavnici, ki so tudi značilne za so-
cialne nazore deželnega odbora. Omenil je 
tudi neki slučaj iz gospodarske šole na Grmu, 
kjer se je vrtnarju, očetu šesterih otrok vzelo 
od njegovega malega stanovanja sobo, tako 
da mu je ostala samo sobica s kuhinjo, do-
delilo se je ravnateljevemu stanovanju, ki šteje 
sedaj šest sob.

Sodrug Kristan je povdarjal, daje afera 
drja. R ob de samo simptom celotnega zistema, 
ki je popolnoma enak nekdanjemu Khuen- 

je razširjal roke, da bi prižel izgubljenega 
sina na svoje škofovsko srce, in bi ga potem 
duhovništvo cele škofije občudovalo zaradi 
velike milosrčnosti. Naglasujoč vsako be-
sedo, je dejal še svečano, počasi, s pogledom 
zmagovalne vsegavednosti:

„Pa vsaj zapeljivca te osebe poznate, 
častiti? . . .“

Ali je mogoče? Župnik se ne zgrudi 
skesan pred škofom na tla. Celo ponosno se 
vzravna, oko se mu zasveti skoraj radostno. 
Pokonci stoji kakor mož, ki se ne boji niti 
škofa, lahkoten smehljaj mu pleše okoli 
usten, ki jih hoče ravnokar odpreti.

Da, to bi bilo zmagoslavje! Kako bi 
padel škof iz vmišljene bogoravnosti in 
vsegavednosti v Človeško ničemurnost, ako 
bi sedaj dejal: „Ali poznam zapeljivca? Da, 
da, prav dobro ga poznam, vse bolje nego 
Vi, ki sodite ljudi samo po videzu, a ne po 
značaju. Zapeljivec nedolžne Anke je Vaš 
ljubljenec, ki ste mi ga poslali, da naščuje 
občino proti župniku, ki ste ga poslali v 

Hedervaryjevemu zistemu na Hrvatskem. De-
želni odbor se čuti tako vzvišenega, tako ab-
solutnega, da ne «prenaša» nagajanja in izrazov 
lastnega prepričanja. Deželni uradniki in usluž - 
benci bi morali biti mrtvi stroji, da bi mu 
bili všeč: za prebivalstvo, kateremu bi moral 
biti deželni odbor prvi služabnik, je pa treba, 
da so uradniki in uslužbenci živi ljudje. Ako 
daje deželni odbor take primere z brezobzir-
nim odpuščanjem, tedaj mora nastati pri pri-
vatnih podjetnikih mnenje, da ravnajo lahko 
ravno tako s svojimi delavci. To nevarnost 
je treba pravočasno zajeziti. Zato ne sme ostati 
današnji shod osamljen pojav, temveč mora 
biti začetek akcije, ki naj se nadaljuje, dokler 
se ne doseže pozitivnega uspeha. Ne gre se 
za maščevanje nad deželnim odborojn, temveč 
za to, da se popravi storjene krivice in da se 
jih prepreči za bodočnost. Seveda je treba 
izpoznati, da je treba za izpremeno zistema 
reforme od temelja; deželni odbor bode de-
loval v smislu ljudskih zahtev, kadar bode 
čutil, da je organ ljudstva in zato je splošna 
in enaka volilna pravica tudi za deželni zbor 
nujno potrebna.

Predsednik je vprašal po vsakem govor-
niku, ali je navzoč kak deželni odbornik, a 
nihče se ni oglasil. Tedaj je predložil sodrug 
Kocmur sledečo

resolucijo:
Javni ljudski shod, zbran dne 11. novem-

bra 1906 v veliki dvorani hotela «Union», 
protestira, da deželni odbor ne posvečuje svoje 
skrbi deželnim zavodom v tisti meri, kakor 
je le-ti po svojem namenu zaslužijo in kakor 
to zlasti zahtevajo moderne pridobitve zna-
nosti; ta protest zadeva deželni odbor tako 
glede uprave, ustrojitve in ureditve deželnih 
zavodov, kakor glede na njih nameščenih 
uslužbencev; ljudski’shod posebno zahteva, 
da se čimpreje ustanovi deželni zdrav-
stveni svet, zakaj zdravstvo je prevažno, 
da bi o njem odločevali zgolj lajiki ali posa-
mezniki; dalje protestira ljudski shod proti 
opetovanemu discipliniranju deželnih usluž-
bencev iz političnih nagibov; deželni odbor s 
svojimi uslužbenci ne postopa v zmislu soci-
alnih zahtev našega časa, vsled česar priča-
kujemo predvsem, da nujno popravi vse, de-
želnim uslužbencem v nasprotji z imenova-
nimi zahtevami storjene krivice; zlasti pa je 
javna zahteva, da deželni odbor v prihodnjem 
zasedanju deželnega zbora le-temu predloži 
duhu našega časa ustrezajočo službeno prag- 
matiko z disciplinarnim redom, ki pa naj ne 
obsega samo dolžnosti uslužbencev, ampak naj 
primerno zavaruje tudi njih pravice; končno 
javni ljudski shod apelira na deželni zbor, da 
da našemu današnjemu protestu napram po-

Gospojno, da bi napravil tam iz dobre, 
jasnogledne občine same dobre ude Vaše 
stranke brez lastne volje, da bi zatrl na-
ravnega duha z rimskim farizejstvom in one-
mogočil hudobnega svobodomiselnega žup-
nika. Ta svetohlinski Rimljanec je tisti za-
peljivec, ki ga hoče poznati Vaša škofovska 
milost za vsako ceno. Zato bi Vas prosil 
sedaj prav resno za dobrega kaplana. Ako 
mi zaupate mojega starega tovariša Oettin- 
gerja, Vam jamčim, da bode za leto dni 
vreden župnije.“

Ali usta, ki so hotela ravnokar govoriti, 
so se stisnila še močneje, zobje so se za-
grebli v ustnice, jasni izraz lica se je izpre- 
menil v bridko bolečino, glava se je sklo-
nila na prsi, roki sta obviseli brezmočni ob 
telesu in prsti so mehanično delali, kakor 
da hočejo raztrgati mrežo, v kateri je vjet 
njih gospodar. Mraz je izpreletaval tresoče 
se telo župnika, ki se je komaj držal na 
nogah, njegovo oko je pa gledalo kakor 
obupano škofa, ki si vzlic svoji vsegaved-
nosti ni mogel razložiti tega prizora.



priloga „Rdečemu praporu“ žt. 46. 
stopanju deželnega odbora primernega pou-
darka ter naj čimpreje uresniči v tej resoluciji 
navedene zahteve.

Shod je sprejel resolucijo soglasno. Na-
sprotno glasovanje gosp. Chama je bilo pač 
smatrati za «dovtip».

Dr. R a v n i h a r je še predlagal, na j ostane 
odbor ad hoc. ki se je konstituiral povodom 
tega slučaja, v permanenci in naj izvrši vse 
potrebne korake. Tudi ta predlog je bil sprejet 
soglasno.

Tedaj j? predsednik zaključil shod, ki se 
je izvršil v uzornem redu.

* * *
Odbor je izvolil v deputacijo, ki naj iz-

roči resolucijo shoda deželnemu glavarju D e- 
teli in deželnemu predsedniku Schvvarzu, 

svoje Člane drja. Ravniharja, E. Kri-
stana in drja. Pegana.

* * *
Afera se nahaja sedaj v štadiju, ki omo-

goča vsako rešitev. Nedvomno ostane deželni 
odbor lahko na svojem absolutističnem sta-
lišču in odkloni vsako remeduro. Seveda mora 
tedaj sprejeti odgovornost za vse posledice in 
po današnjem razpoloženju v najširših krogih 
je jasno, da se s trmo ne da pokopati ne-
zadovoljnosti in ogorčenosti, ki se širi od dne 
do dne. Avtokracija je v naših časih najne- 
srečnejši zistem in vsi primeri dokazujejo, da 
nima trajnosti nikjer, pa je ne bi mogla imeti 
niti na Kranjskem. Javno mnenje je malo- 
pomembno, dokler vlada med ljudstvom in- 
diferentizem. Ali nobeno ljudstvo ni tako topo, 
da ga ne bi udarci končno vendar zdramili, 
kadar mu pridejo do živega. In na Kranjskem 
se je ljudstvo začelo dramiti!

Za deželni odbor je torej edino pripo-
ročljivo, da zapusti svoje stališče in da poišče 
nova pota. Grehi so se zgodili, to je neopo-
rečno. Ali še se jih lahko popravi, ako že ne 
vseh, pa vsaj marsikatere. Deželnemu odboru 
ni treba pravzaprav nič druzega. nego pre- 
vdarka in revizije njegovega dosedanjega rav-
nanja. Strah, da bi izgubil svoj ugled, je 
prazen in votel, ako ustreže splošnim željam 
in sanira razmere. Tako daleč še ni prišlo, 
da bi se klicalo «a la lanterne»; geslo se ne 
glasi «maščevanje»! Remedure se zahteva; 
zahteva se je po pravici in deželni odbor pri-
dobi največ, ako posluša ljudski glas in za-
ključi dosedanjo ero.

Vse, kar store ljudje, je razumljivo, če-
ravno so nagibi včasi skriti. Tudi praksa 
deželnega odbora ni nič slučajnega, temveč 
je utemeljena v razmerah in tudi za deželni 
odbor velja teza: Vse razumeti, se pravi vse 
odpustiti. Kdor pozna značaj našega v svojem 
jedru vzlic vsem vehementnim oblikam blagega

Velika, prevelika je bila izkušnjava, da 
bi odprl škofu oči s tistimi besedami in tako 
odpravil hudobneža iz svoje hiše, ljubi ob-
čini pa obranil mir.

Ali o pravem času se je spomnil, da je 
duhovnik, ki mora žrtvovati lastno življenje, 
preden bi prelomil sveti spovedni pečat. 
Sedaj je izkušnjava premagana, a tudi škof 
je prepričan o župnikovem grehu.

»Še enkrat Vas vprašam, ali poznate 
zapeljivca?“

Skoraj brezglasno so dihnila izsušena 
župnikova usta: „Ne.“

Sedaj je stopil škof, visoko vzravnan, 
proti župniku. Oči v sveti ogorčenosti uprte 
nanj, je bil videti, kakor da vidi zakrknje-
nemu grešniku do dna duše in s takim 
glasom, kakor bi sam Bog na sodni dan 
govoril s prokletimi, je zagrmel: „Ako ga 
Vi ne poznate, hudodelca, ki zapelje naj- 
prvo mater, sedaj pa zlorablja svoje lastno 
dete v mesnem poželjenju, Vam moram po-
vedati jaz, jaz, škof, ki mu je Bog zaupal 
skrb za neumrjoče duše: Vi, Vi ste tisti 

ljudstva, ne more dvomiti niti trenotek, da 
bode v hipu izvršene remedure pozabilo na 
vse pregrehe ob veselju, da je doseglo pra-
vični namen.

Deželnemu odboru se ni. treba bati oči-
tanja slabosti. Tista opevana doslednost, ki 
zahteva, da se ostane za vsako ceno pri začeti 
noti, čeravno se izkaže, da je zgrešena, ni moč 
in tudi ne znamenje moči. Konsekventnost 
samo iz strahu pred inkonsekvenco je največja 
slabost. Moč pa vodi vedno na tisto pot, ki 
je prava, pa naj se dvigajo kakršnekoli zapreke. 
Deželni odbor se pokaže močnega, ako prizna 
sam sebi, da so ga vodili predsodki po na-
pačnih stezah.

Vsa nepristranska javnost pričakuje tak 
preobrat. In če bi se mogel povzpeti deželni 
odbor na tako višavo, bi si pridobil velikansko 
zaslugo, ki bi se pokazala šele po izvršenem 
činu. Situacija, katero je povzročil s svojimi 
disciplinacijami, je združila politično diame-
tralno nasprotne elemente na sodelovanje, ki 
je seveda omejeno na določen krog interesov, 
ali vsekakor velevažnih interesov. Zelo majhna 
je četica, ki stoji ob strani v brezsodno pod-
poro deželnega odbora; niti vseh pristašev 
«Slovenskega Naroda» se ne sme prištevati 
zagovornikom tega zistema. Razven strogo 
političnih vprašanj so na svetu vendar še reči, 
ki zadevajo ljudstvo sploh in se mora vsakdo 
pri njih spomniti na stari pregovor: «Danes 
meni, jutri tebi.» Čimbolj se razširja zavest 
takih skupnih zadev, tembolj sili izpoznanje 
vse prizadete kroge na dostojnost in konci- 
liantnost tudi v prepornih vprašanjih ter civi-
lizira vse boje. Politična nasprotja zato ne 
izginejo; za to skrbe že nasprotni interesi. Ali 
uglajenost v boju je velikanska pridobitev za 
ves narod. Na to pa bi neizmerno uplival de-
želni odbor s pravično rešitvijo akutnih vpra-
šanj, ki bi obsvetila z bengalično lučjo točke, 
v katerih so vsi solidarno prizadeti.

Važen trenotek je napočil za kranjski de-
želni odbor in kmalu se mora pokazati, ali je 
kos svoji nalogi. Še se ne maramo pridružiti 
absolutnim črnoglednikom, kajti ako se hoče, 
se spravi še vse lahko v pravi tir. Vprašanje 
je, eko se hoče.

Deželni odbor ima besedo.

Politični odsevi.
r ’

Volilna reforma je na zmagovitem po-
hodu. Bojazen, da nastanejo v zbornici nove 
težave in zapreke, ki bi spravile reformo v 
faktično nevarnost, se zmanjšuje od dne do 
dne in število njenih nasprotnikov pada ra- 
pidno. Dobro znamenje za končno usodo 
preosnove je to, da se odstranjuje celo na-
ravne težave z velikimi večinami in da glavne 

morilec duš! Da imam krvosramnika med 
svojim duhovništvom, to je najbridkejše, 
kar je moglo zadeti moje dobro srce. Od 
liberalnega duhovnika, kakršen ste Vi, se-
veda ni bilo pričakovati nič druzega.“

Nenadno draženje v želodcu je prekinilo 
škofovo propoved. Celo prečastiti gospod 
tajnik je zakasnil s svojo skledo.

Ali je zadela strela tla pred župnikom, 
da je strmel predse kakor brez duha in da 
ni zalučal obtožbe, zavedajoč se svoje ne-
dolžnosti, tožitelju v obraz?

Ne, strela ni udarila pred njega, marveč 
zadela ga je samega. Spovedni pečat je bil 
tisto železo, ki je naravnalo strelo nanj. 
Čutil je, kakor bi se zadrl širok žebelj v 
njegovo čelo in s topo ostjo se zagrebel v 
možgane, pa jih trgal. Že ni več slišal 
kratkih besed, ki jih je pravil škof tajniku: 
„Samostan bosih spokorjencev. — Zapoved 
očetu priorju — vaje, pokora — izpre- 
obrnitev.“ , w .

Nič ni vedel, kako je prišel iz razkošnih 
škofovih soban na dvorišče. Le, ko je šel 

skupine same delujejo na skrajšanje formal-
nega postopanja. Osamljene besede posa-
meznih političarjev ne vznemirjajo nikogar 
več; ako preliva Abrahamovicz solze nad 
pluralnim zistemom, ve vendar vsakdo, da 
Poljaki ne bodo več izkopali groba reformi, 
ki ne obsega pluralne norosti. Naravno je, 
da mislijo nekateri preveč temperamentni 
poslanci, da izsilijo s hudimi grožnjami še 
kakšne koristi zase; ali večina se je že pri-
vadila takemu mogočnemu žuganju, pa se 
tiho smehlja, kadar letajo besede črez cilj. 
Splošna situacija je ta, da čuti takorekoč cela 
zbornica nemogočnost do sedanjega volilnega 
reda, in kar se ne da preprečiti, temu se 
razsodni ljudje ne upirajo. Generalna debata 
je končana; specialna debata bode tako okraj-
šana, da se ne bode debatiralo o vsaki točki 
posebej, temveč o skupinah, s čemur se pri-
hrani mnogo dragocenega časa. Nastop radi-
kalnih nasprotnikov je dobil tako obliko, da 
se je zgabil zmernejšim nasprotnikom in jih 
pregnal. Schonererjanci in naši liberalci so 
že osamljeni, kar pomeni, da je fizična sila, 
ki bi utegnila preprečiti reformo, že pre-
majhna. Tako je skoraj popolnoma gotovo, 
da bode preosnova rešena, in sicer rešena 
pravočasno.

Državni zbor nadaljuje pridno drugo či- 
tanje volilne reforme. V pondeljek sta govorila 
oba generalna govornika za generalno debato, 
poslanec K lump ar pa Franko S tein. Prvi 
je prav dobro označil potrebo realne politike, 
ki nalaga Cehom, da glasujejo za volilno re-
formo kljub njenim pomanjkljivostim v na-
rodnem in socialnem oziru, ne pa da bi se 
podili za iluzijami in bi v bodočih letih pri-
čakovali od sedanjih moči boljše reforme. 
Njegov govor je naredil najboljši vtisk v zbor-
nici. Potem je govoril Franko S tein, Vse- 
nemec, ki je prišel kot «delavski» poslanec v 
državni zbor, kjer opravlja hlapčevsko službo 
Schonererjevega priganjača, ultranacionalnega 
razgrajača in zagrizenega nasprotnika delavskih 
interesov. Ves njegov «govor» ni obsegal nič 
druzega, kakor besne osebne napade na po-
slance Šušteršiča, Šukljeta in Ploja. 
Da si je izbral ravno slovenske poslance, bi 
moralo vendar slovenske narodnjake nekoliko 
prisiliti na razmišljanje. Mi nimamo povoda, 
da bi branili klerikalne poslance, mislimo pa 
vendar, da se s pospeševanjem Steinove tak-
tike ne podpira ravno ugleda slovenskega 
naroda. A končno je bila stvar taka, da je 
na dnevnem redu volilna reforma, ne pa osebe 
Šušteršiča, Šukljeta in Ploja; če bi 
se moglo posameznim poslancem očitati kdove 
kaj, se s tem vendar ne more zadeti volilne 
reforme, ki stoji izven kroga vseh osebnosti. 
Sploh pa je tisti način boja, ki ga kultivirajo 

mimo številnih častnomeščanskih diplomov, 
je gledal v odsotnosti duha na steno in 
tedaj mu je lezel na vest težki greh, da je 
pozabil naročiti županu, naj imenuje škofa 
za častnega meščana, kakor se godi po 
drugih občinah.

Nič m vedel, kako je prišel na voz, ki 
je drdral po kamnenem tlaku. Vsaki sunek 
ga je močno bolel v glavi. Ali na srečo je 
bila ta vožnja kratka. Ko je moral izstopiti, 
mu je odleglo. Ali vidi zopet svoje ljube 
hribe? . . . Toda gore so se izpremenile v 
visoko zidovje in namesto veselih ljudi je 
opazil dva meniha, ki sta zaprla samostanska 
vrata za odhajajočim vozom, dočim je na 
strani škofov tajnik važno govoril z mračnim 
očetom priorjem.

Mehanično je sledil suhemu možu z ru-
menim obrazom. Slišal ni, kaj je dejal. Tudi 
ključa ni slišal, s katerim se je zaprla ce-
lica; v nezavesti se je zgrudil.

Menda je dolgo ležal tako. Ko se je 
končno prebudil, je čutil bodečo bolečino v 



Steinovci, po svoji formi škandalozen za zbor-
nico, ki naj zastopa narode cele države. Da 
more kdo podpirati tak boj, je žalosten pojav 
našega javnega življenja, pokvarjenega ravno 
vsled dosedanjega zistema privilegij, ki je de-
gradiral vso politiko na klikovstvo in jo pri-
pravil ob vsako dostojnost. Že zaradi tega 
je volilna reforma absolutno neizogibna po-
treba.

Specialna debata o volilni reformi je 
bila v torek končana glede prve skupine, ki 
obsega razdelitev števila mandatov med po-
samezne dežele. Bilo je veliko število predlo-
gov manjšin, debata pa je bila razmeroma 
kmalu končana. V sredo je bilo glasovanje 
in so bili odklonjeni vsi minoritetni predlogi. 
Potem je začela razprava o drugi skupini.

Odsek za volilno reformo obravnava za-
kon o varstvu volilne svobode in je sprejel 
§ 3. s sledečim besedilom: «Kdor namenoma 
ponuja, da, ali obljubuje človeku, opraviče-
nemu voliti, ali komu drugemu premoženjski 
dobiček z namenom, podkupiti volilnega upra-
vičenca ali ga odvrniti od izvrševanja volilne 
pravice, ali pa zato, da izvrši svojo volilno 
pravico v gotovem smislu; kdor dobi ali 
sprejme obljubo zase ali za koga drugega, za 
premoženjski dobiček, tako da res ali dozdevno 
obljubi, da po podkupljenju ne bode izvršil 
svoje volilne pravice, ali pa da jo izvrši v 
gotovem smislu, bode kaznovan zaradi pre-
stopka s strogim zaporom od enega do šestih 
mesecev. Dotični premoženjski dobiček ali 
njega denarna vrednost zapade ubožnemu 
skladu občine.»

Potem je začela razprava o § 4. Posebej 
se bode obravnavalo o takozvanem «kancel- 
paragrafu». Dr. Adler seje v odseku izrekel 
proti vsaki izjemni določbi. To je bilo od 
nekdaj principielno stališče socialne demokra-
cije in nič čudnega ni, da ga varuje socialni 
demokrat. Sicer je pa treba konštatirati, da 
se ima o «kancelparagrafu» lahko različno 
mnenje in tisti hrup, ki se sedaj razlega po 
liberalnem in po klerikalnem časopisju, je 
mogočno pritiran. Ge kriče eni, da je brez 
kancelparagrafa cela volilna reforma brez vred-
nosti, je to ravno tako neumno, kakor če tar-
najo drugi, da se ne more sprejeti reforme z 
omejenim paragrafom. Kdor se boji vsakih 
volitev brez posebne uzde za duhovništvo, ima 
prav tako malo zaupanja do svoje moči in 
pravice, kakor klerikalci, ki se ne upajo zma-
gati brez zlorabljanja leče in spovednice. Ne-
dvomno je politična agitacija v cerkvi obso-
janja vredna, ali to tangira v prvi vrsti cerkev 
samo, katero politična agitacija prav gotovo 
onečašča. Če se pa gre za to. da imajo du-
hovniki v cerkvi privilegij, ki jim omogoča 
politične dobičke, ki jih laiki ne morejo do- 

glavi. Bilo je temno kakor v grobu. Zeblo 
ga je in udje so ga boleli. Obrnil se je, pa 
se je čudil, da je postelja nocoj tako trda 
in pokrivalo tako raskavo. Doma torej 
ne more biti. Nemogoče. Ta zatohli zrak 
ne prihaja s planin. Mislil je in mislil 
— polagoma se mu’ je vračal v spomin 
zadnji dan. •

Premišljanje gaje močno bolelo, a 
vendar ni bilo drugače. „Krvosramnik ste,“ 
je dejal škof; in kako strašno ga je gledal! 
Zakaj se vendar ni branil ? — Da — res — 
spovedni pečat! In glava je zopet udarila ob 
trdo ležišče. — Ali kje je sedaj? Celo uro 
mu je mučilo to vprašanje možgane. Tedaj 
je zaslišal zvonček, tako tenak, kakor doma 
mrtvaški zvon. Kako dobro bi bilo sedaj, 
ako bi ležal tukaj kakor mrlič.

Kmalu je zaslišal pri vratih klopotanje 
težkih sandal. Še nekoliko jih je prišlo, potem 
je bilo vse mirno. Ali ne daleč se je zgla-
silo enakomerno petje. Sedaj je izpoznal — 
polnočno molitev menihov. • Hvala Bogu, v 
sveti hiši je, v božji bližini. Tudi on je začel

seči, tedaj sledi iz tega, da bi bibo treba 
odpraviti take privilegije, ali ne z omejeva-
njem, temveč z razširjenjem svobode. Pravico, 
ki jo ima duhovnik, mora imeti vsakdo drugi; 
tisti hip, ko začne duhovnik v cerkvi govoriti 
o politiki, ne opravlja več cerkvene službe in 
vsakdo bi moral imeti pravico, da mu lahko 
na mestu odgovori. To je resnično protikle-
rikalno načelo, ki zadene klerikalizem v nje-
govem jedru. Kancelparagraf je navidezno 
radikalen, v resnici pa le priznava predpra-
vice duhovništva, ki jih hoče samo nekoliko 
omejiti. Doseglo bi se pa s tem prav malo, 
kajti volitve niso edina stvar, o kateri se lahko 
govori na prižnici, ki so pa tam vendar ne-
umestne; zakon, ki bi zažugal kazen samo 
tistemu duhovniku, ki agitira v cerkvi za vo-
litve, bi nehote molče priznal duhovniku, da 
sme na leči grmeti proti neklerikalnim zako-
nom, proti svobodni šoli i. t. d. Ali vse to 
se ne tiče bivstva stvari. O svobodi se more 
govoriti šele tedaj, kadar je utrjena v zaved-
nosti ljudstva. Cerkvena agitacija klerikalcev 
je nevarna, dokler se je boji neizobraženo 
ljudstvo. Ne v tem, da grozi duhovnik s peklom, 
z vicami, z žveplom in z ognjem, temveč v 
tem, da mu ljudje verujejo, je resnična ne-
varnost. Dokler je ljudstvo nerazsodno, doseže 
pop, ki žuga volilcem, da bodo pogubljeni, 
ako ne volijo klerikalnih kandidatov, v gostilni 
ravno tak uspeh, kakor v cerkvi. In s kancel- 
paragrafom se jim da končno le še orožje, 
kajti tedaj bi šele tarnali o zatiranju in o pre-
ganjanju cerkve; prav verjetno je, da bi se 
jih s tako določbo le še bolj podpiralo. Proti 
zlorabljanju cerkve je pravo, uspešno sredstvo 
povzdiga in razširjenje izobrazbe. Tedaj ne 
bode politična agitacija v cerkvi pospeševala 
klerikalizma, temveč ga uniči, ker bode ljudstvo 
izpoznalo, da je cerkev vse kaj drugega, nego 
uče fanatični popi. Verujemo, da je površnim 
svobodomislecem taka argumentacija precej 
oddaljena, ali prava je vendar. Ne izjemne 
zakone za nekatere, temveč enako svobodo za 
vse — to je pravo svobodoljubno geslo.

Tudi gosposka zbornica je naposled 
menda izpoznala, da ni njen poklic, prepre-
čevati volilno reformo, ki se tiče poslanske 
zbornice in da bi bilo njeno dejansko, ne-
prijazno vmešavanje v zadeve zbora izvoljenih 
poslancev preveč prepotentno in gosposki 
zbornici sami nevarno, ker bi povzročilo 
odpor v najširših krogih, ter spravil vpra-
šanje o potrebi gosposke zbornice same na 
dnevni red. Gospodje velikaši so menda sploh 
računali, da bode odporna moč njih somišlje-
nikov v poslanski zbornici dovolj velika za 
strmoglavljenje demokratične reforme in 
menda so hoteli lani le napraviti «korajžo» 
dotičnim sovražnikom. Sedaj, ko so jih do- 

moliti. Saj Bog ne zapusti nikogar, kdor mu 
zaupa. Tudi njemu pomaga proti škofovemu 
očitanju, tudi njega povede nazaj med nje-
gove gore, k ljubi občini. Zaupno je molil, 
dokler ga ni objelo krepilno spanje z moč-
nimi rokami.

Ze davno prej je pa molil tudi škof; 
klečal je pred srebrnim razpelom na blazini 
iz rdečega baržuna z zlatimi čopi. Prelival 
je solze, moleč za izpreobrnitev hudega 
grešnika. Končno je zapel Bogu hvalo in 
slavo, da je dal v svoji ljubezni ubogemu 
škofu dobro, marljivo, mlado duhovništvo, 
ki popravi pohujšanje, izhajajoče od starih 
grešnikov. Zlasti je škof hvalil Boga za lju-
bega gospoda Avguština Grosa, ki ga ne bi 
dal za deset drugih duhovnikov. Daši je 
zločin enega duhovnika grozovit, je vendar 
božja milost še večja. Dal je škofu z mladim, 
svetim duhovnikom orodje, s katerim lahko 
popravi pohujšanje.

Dalje prih.

godki poučili, se akomodirajo in skrbe že 
sami za pospeševanje reforme. Da se je ne 
zavleče, nočejo čakati na konec debate v po-
slanski zbornici, temveč bodo začeli takoj z 
obravnavo o dogotovljeni materiji. Tako zma-
guje reforma na svoji poti, kakor mora zma-
govati. Prihodnje .volitve se bodo vršile na 
podlagi novega volilnega reda, to je danes 
že nedvomna stvar.

Na Moravskem so bile v nedeljo volitve 
četrte kurije za deželni zbor. Kakor znano, 
je izdelal ta zbor v zadnjem zasedanju volilno 
reformo, ki je bila osnovana na podlagi Ba- 
denijevega zistema: Ohranitev starih kurij in 
privesek novega volilnega razreda, v katerem 
velja splošna volilna pravica. Pluralni zistem 
torej, ki daje volilcem prvih treh kurij še en 
glas v četrtem razredu. Poleg tega pa je vpe-
ljala ta reforma še neko posebnost, ki se je 
mogla roditi edino iz avstrijskih razmer. Usta-
novila je takozvani narodni kataster, to se pravi 
Nemci in Čehi volijo vsak zase, neodvisno drug 
od drugega. Tako je za četrto kurijo razde-
ljena cela Morava na štirinajst čeških, in zopet 
cela Morava na šest nemških volilnih okrajev. 
Nekoliko diši ta zistem po narodni avtonomiji, 
vendar ima mnogo pomanjkljivosti. Na pod-
lagi tega reda so bile torej v nedeljo prve 
volitve, ki so prinesle socialnem demokratom 
lep uspeh. Češki sodrugi šo dobili dva man-
data, v osmih okrajih pridejo v ožjo volitev, 
nemški socialni demokratje so osvojili en man-
dat, v dveh okrajih so v ožji volitvi.

Zmagali so češki sodrugi v Brnu in v 
Moravski Ostro vi; v ožjo volitev pridejo v 
Tfebovi, Olomucu, Viškovu, Dašicah, Prerovi, 
Kromefižu, Boskovicu in Novem Mestecu.

Nemški sodrugi so pridobili mandat v 
Moravskem Šenberku, v ožjo volitev pridejo 
v Jeglavi in v Olomucu.

V čeških okrajih so uspehi sledeči: V 
Brnu je dobil socialni Demokrat Hybeš 
12.096, narodni socialec Adam ir a 4575, 
klerikalec Koukal 6479 glasov. V Morav-
ski O str o vi: Socialni demokrat Prokeš 
10.771, klerikalec Krejči 5241, Mladočeh 
Hrstka 2698 glasov. V Trebiču: Klerikalec 
Jilek 11.202, socialistToužil 5961, Machal 
4347, pater Zavadil 2289 glasov. V Olo-
mucu: Socialist Nadvornik 6605, Mlado-
čeh Smrček 4137, Mohabel 3239, Ševčik 
1314, Žižka 1117, Holubička 737 glasov. 
Šiškov: Klerikalec Šramek 8818, socialist 
Dedek 5876 glasov. Dašice: Klerikalec 
Chalupa 6726, socialist Svoboda 5297 
glasov. P f er o v: Klerikalec Smykol 8001, 
socialist Mer ta 4925 glasov. Kromefiž: 
Samostalni nacionalist Reichstädter 7587, 
socialist Šecha 5790 glasov. Boskovice: 
Klerikalec Krist 9262, socialist Vanek 7596 
glasov. Novi Mestec: Klerikalec Navratil 
9915, socialist Filipi n sky 7305 glasov. V 
Hodoninu je izvoljen klerikalec pater Šilin-
ger, v Valaškem Mezeriču klerikalec Kadlcak, 
v Ogrskem Gradišču klerikalec Vykoukal; 
v Gaji je ožja volitev med klerikalcem Hora- 
kom in Mladočehom Smrčkom.

V nemških okrajih: V Moravskem Šen-
berku je izvoljen socialni demokrat, poslanec 
Eldersch z 10.123 glasovi; Vsenemec 
Schertler je dobil 6203, Pollak 1283 gla-
sov. V Olomucu je dobil nemški nacionalec 
Prayon 8242, socialist Schloßnikel 6556, 
kršč. socialec Siegel 2134 glasov. V Jeblavi: 
Liberalec Müller 8023, socialist Freund-
lich 5667, kršč. socialec Piringer 3381 gla-
sov. V Brnu je izvoljen nemški liberalec Baeran 
v Znojmu je ožja volitev med liberalcem Zeis- 
lom in med kršč. socialcem Langom, v Novem 
Tičinu je izvoljen liberalec dr. Freister.

Hrvatski sabor je bil v pondeljek otvor- 
jen in pričakovani škandali so se res izvršili. 
Zanimanje je bilo velike, največje med soci-
alnimi demokrati, ki so se zbrali v ogromnem 
številu na Markovem trgu pred saborsko zgrado. 
■Ko je predsednik dr. Medakovič otvoril sejo, 
je takoj začel starčevičanski koncert. Frankovi 
Starčevicanci so hoteli na vsak način izsiliti 
od predsedništva izpričevalo politične pošte-
nosti in dostojnosti; v ta namen so takoj



interpelirali predsednika zaradi neke kritike, 
ki jo je izrekel dr. Medakovič v nekem pri-
vatnem pogovoru nad Frankovo stranko. 
Kritika je bila gotovo opravičena. Frankovo 
spletkarsko in neodkritosrčno politiko pozna 
vsakdo na Hrvatskem in bilo bi tudi zelo 
«čudno, če ravno predsednik parlamenta ne 
bi smel imeti svojega mnenja o političnih 
strankah in ga ne bi smel privatno izreči. 
Ali Frankova stranka, ki je skrajno kompro-
mitirana, je hotela na vsak način dobiti izjavo, 
s katero bi se potem lahko postavljala v jav-
nosti. Da bi bilo vse še lepše, je mladi 
Frank, sin «vodje», spremljal interpelacijo 
s klici «hulje!», s katerimi je častil pristaše 
koalicije. Seveda je škandal naraščal in pred-
sednik je moral prekiniti sejo. Ko jo je zopet 
otvoril. je podal ban Pejačevič programa- 
tično izjavo, ki izreka po priliki, da stoji nova 
vlada na temelju programa koalicije in da 
hoče izvesti ustavne reforme, predvsem zakon 
o čistosti volitev, volilno reformo, tiskovno 
reformo i. t. d. Potem je dr. Medakovič 
kratko izjavil, da v pogovoru z žurnalistom 
ni imel namena, žaliti starčevi cansko stranko; 
■stari dr. Frank je bil tako previden, pa se 

. je v imenu stranke zadovoljil s to izjavo. Pred 
■saborom so piiredili socialni demokraje pravi 
demonstracijski shod za splošno in enako vo-
lilno pravico.

Na Nemškem je menda vendar končana 
že stara komedija, ki je obstajala v dolgo-
trajnem alterniranju kratkočasnega refrena 
«Podbielski pojde — Podbielski ostane». 
Poljedelski minister Prusije, pl. Podbielski se 

;je, kakor znano, močno kompromitiral vsled 
svojih zvez z neko tvrdko, ki je prodajala 
potrebščine kolonialnemu uradu z ogromnim 
dobičkom. Že davno se je govorilo, da bode 
Podbielski po teh škandalih demisioniral, a 
mož se je še dolgo držal. Sedaj pa se vendar 
poroča, da je cesar Viljem rešil prošnjo Pod- 
bielskega za odpust, a da mu obveže rano, 
mu je dal briljante k velikemu križu rdečega 
orla. Padec je torej mehak.

Na Ruskem se približujejo volitve za dr-
žavno dumo. Povsod se že delajo priprave, 
pri vladi in pri strankah in to privlači sedaj 
skoraj vse zanimanje na se. Nameni vlade se 
že polagoma razkrivajo. Z razpustom prve 
dume je hotela vlada ubiti opozicijo. Vsi do-
godki izza tistega blaznega ukrepa dokazujejo, 
da vlada po ravni poti ne pride do tega cilja. 
Revolucijo, katero je hotel carizem ustrašiti, 
je pridobila velikansko moč in razpis volitev 
je že zapisati na račun njenih uspehov. Ali 
avtokracija se boji teh volitev. Pač so imeli 
gubernatorji navodila, kako naj do volitev 
preparirajo javno mnenje; kar so mogli, so 
tudi storili in pomagala so jim vojaška in 
bojna sodišča. Vendar vlada ne zaupa njih 
uspehom, temveč ve, da bi volitve vzlic tero-
rizmu spravile enako ali še radikalnejšo opo-
zicijo v dumo, ako ne poseže policajska roka 
še na poseben način vmes. Zato naj pomaga 
senat, da se izpremeni volilni red, seveda v 
reakcionarnem smislu. Posedujoče kmete se 
hoče ločiti od veleposestnikov, delavce od 
meščanov; kdor nima v enem zboru aktivne 
volilne pravice, tudi ne more biti tam izvoljen 
'm s tako volilno matematiko upa vlada pri-
dobiti večino. Da je car osebno pravi reakcio- 
narec, je pokazal s pismom, ki ga je poslal 
zloglasnemu društvu «pravih ruskih ljudi», 
povdarjajoč v njem, da je upal s konštitucijo 
popraviti razmere v Rusiji, da je pa sedaj 
izgubil to upanje. Batjuška sanja menda o 
popolni restavraciji absolutizma; pamet ga je 
že tako zapustila, da ne more premisliti groz- 

:mh posledic, ki bi jih imel tak poizkus — v 
prvi vrsti za njega samega in za njegovo di-
nastijo.

Ustavnost na Pilipinih. Na podlagi ob-
ljube izza leta 1905, da ostane oktroirani 
red na filipinskih otokih, ki jih je anektirala 
■severna Amerika, dve leti v veljavi, nalaga 
predsednik Roosevelt komisiji, da razpiše 
volitve za prvi parlamentarni zbor na Fili-
pinih, ki ima izvrševati tiste zakonodajne 
pravice, ki so bile doslej v rokah komisije.

Domače stvari.
Deželni odbornik gospod Povše je odšel 

na štirinajstdnevni dopust. To ne bi bilo nič 
posebnega. Nenavadno pa je, da je zahteval, 
naj se pokliče njegovega namestnika, drja. 
Schrveitzerja na substitucijo. Sicer se je 
v takih slučajih naredilo tako, da so si drugi 
odborniki razdelili delo dopustnika, kar ga je 
bilo nujnega. Še bolj zanimivo je pa to. da 
je sedaj ravno referat o melioracijskem fondu 
na vrsti, ki je velike važnosti in provzroča 
dolgotrajnejše delo. Gre se za deželno posojilo 
v znesku več milionov, ki se ga namerava 
porabiti za izsušenje barja, za ureditev hudo-
urnikov i. t. d. Da oddaja deželni odbornik 
tak referat svojemu namestniku, je vsekakor 
nenavadno. Ali se je gospod Povše že nave-
ličal deželnega odborništva ? Ali ne zaupa več 
podpori svoje stranke?

Poslanec dr. Ferjančič je, kakor znano, 
hud liberalec. To izpričuje s svojim nastopom 
proti volilni reformi, ki je v sedanjih časih še 
edini karakteristikon slovenskega liberalizma. 
Ali doma nam pripovedujejo ostanki nekdanje 
liberalne stranke, da je njena velika kulturna 
misija obramba svobodne misli na Slovenskem; 
v svojih vabilih na prihodnji zaupniški shod 
roti «Slov. Narod» vse svobodomiselce, naj 
restavrirajo to izdihujočo stranko, ki je po 
njegovih trditvah edini branik pred besnim 
navalom klerikalizma. Kdor bi čital samo libe-
ralno glasilo, bi se dal končno še speljati na 
led. Ali huda bi pela svobodni misli na Slo-
venskem, ako je ne bi branil nihče drugi, 
kakor naši liberalci. Kulturna hinavščina te 
klike je tako gorostasna, da bi bila povsod 
drugod taka dvoumna stranka že davno ne-
mogoča. Kdor noče verjeti tega, naj vpraša 
liberalca dija. Ferjančiča, kakšen je prav-
zaprav njegov liberalizem, pa se mu bodo 
ježili lasje. «Braniti svobodno misel» — raz-
glaša «Slov. Narod» kot evangelij liberalne 
stranke; «preganjati svobodno misel s kaznil-
nico», replicira dr. Ferjančič. Kje je to zapi-
sano — bodo vprašali naši svobodomisleci. 
Črno na belem v spisih parmanentnega dr-
žavnozborskega odseka za reformo kazenskega 
zakona, je odgovor. Avstrijsko kazensko pravo 
je strašno zastarelo in je našemu času tako 
primerno, kakor v dobi železnic in avtomo-
bilov starinski poštni voz. Končno je tudi 
potrpežljiva avstrijska država izprevidela, da 
je treba preobleči srajco, kadar je umazana 
in suknjo, kadar je raztrgana in da je ravno 
tako treba modernizirati pravo, kadar se mu 
rogajo že vse dejanske razmere. Temu izpo- 
znanju ima zahvaliti omenjeni parmanentni 
odseli svoj obstanek. V njegovih spisih pa se 
nahaja predlog «za izboljšanje», ki zahteva, 
da se kaznuje s kaznilnico ali z ječo tistega, 
ki preklinja boga, ali pa, ki skuša razdejati 
vero v boga! In pod tem predlogom je pod-
pis — slovenskega liberalca drja. Ferjančiča! 
Tako razumeva naš liberalizem varstvo svo-
bodne misli! Tu ne pomaga nobeno izvijanje; 
predlog ima dva dela, ki sta popolnoma raz-
lične vrednosti. Ce se zahteva kazen za pre-
klinjanje boga, je to s stališča družbe, ki ne 
more živeti brez kazni, razumljivo. Sicer se 
bode zdelo marsikomu smešno, da hočejo sla-
botni ljudje varovati ugled in veličanstvo boga, 
ali vsekakor je preklinjanje boga navadna su-
rovost, ki nima ničesar opraviti s svobodo 
misli. Vse drugače je pa z drugim delom. 
Ako bi v tem oziru obveljal predlog, tedaj bi 
bili obsojeni vsi ljudje, ki imajo o božanstvu 
svoje lastne pojme, na večno hinavščino, ali 
pa na dosmrtno kaznilnico, kajti kdor bi se 
priznal ateista, panteista, monista, bi «skušal 
razdejati vero v boga» in bi zapadel biriču. 
Božanstvo je predmet vere, vera je stvar 
čuvstva. To pa velja za vsako vero, ne samo 
za teistične, zato mora biti svoboda za vse 
enaka. Taka vprašanja so izkušnje za libera-
lizem. Kjer ni treba trohice poguma, je vsakdo

Volitve se razpiše v vseh okrajih, v katerih 
ne žive črni in druga nekristjanska domača 
plemena.

lahko liberalec, kdor se pa ne upa pokazati 
svobodomiselnosti, kjer se gre res za temeljna 
načela, naj pa sploh ne govori o svobodi.

Iz zdravniških krogov se nam piše: 
Gospod urednik! V zadnji številki Vašega 
lista pišete, da bi bila zdravnikom potrebna 
organizacija. Govornik Vaše stranke je omenil 
to tudi na nedeljskem shodu i z dodatkom, 
da se zdravniki ne bi smeli sramovati, učiti 
se od delavcev organizacije. Oba sta zadela 
pravo, ali menda niste pomislili, kakšne so 
razmere med našimi zdravniki; morda Vam 
sploh niso znane. Nikar ne mislite, da je 
med nami mnogo stanovske solidarnosti. 
Nikogar ne mislim žaliti, ali konštatiral bi 
rad nekatera fakta. Med nami je aristokra-
cija in demokracija, med obema pa zija globok 
prepad. Aristokratje med zdravniki niso tisti, 
ki imajo morda kak plemenitaški predikat; 
marsikdo izmed njih je prav plebejskega rodu. 
To seveda ne škoduje nikomur v mojih očeh. 
Ampak faktum je, da je mnogo takih, ki se 
smatrajo do nebes vzvišene nad kolegi, ki 
jim sreča ni bila tako mila, kakor njim. Taki 
posamezniki nimajo drugega smotra, kakor 
pridobiti zase ugoden položaj. Oni ne poznajo 
splošnega zdravniškega vprašanja, še manj pa 
mislijo na to, da je tudi to del univerzalnega 
socialnega vprašanja. Od njih ni pričakovati 
solidarnosti; kadar govore o skupnih stanov-
skih interesih, mislijo le na zunanje, formalne 
reči; v takih slučajih se jim zdi zdravniški 
stan posebno od drugih stanov strogo ločena 
kasta. Taki posamezniki zamerijo svojim 
tovarišem celo vsako sodelovanje z ljudmi 
izven kaste, zlasti s politično prononsiranimi 
ljudmi, naj se gre tudi naravnost za važne 
zadeve zdravnikov. Na drugi strani imate 
zdravniško demokracijo, pisano družbo. Pre-
mislite, da gmotni položaj zdravnikov ni tako 
sijajen, kakor se navadno sodi. Posamezni 
primeri ne dokažejo ničesar. Konkurenca 
med nami je velika in kaj čuda, da vidi 
marsikdo v protekciji edino rešitev? Protek- 
cije se pa ne doseže lahko, ako se je nima 
slučajno v sorodništvu ali med intimnimi pri-
jatelji. Mnogi se pehajo za njo in solidarnost 
stanu mora pretrpeti mnogo močnih sunkov. 
Težko je priti do količkaj zagotovljene ekzi- 
stence. Kdor jo ima, se je drži — to ni 
tako čudno. V takih ekzistencah je pa človek 
odvisen in močno se mora zatajevati, ako 
noče nepričakovano obviseti med nebom in 
zemljo. Odvisnost takega zdravnika je hujša, 
kakor po moji sodbi odvisnost delavca od 
svojega gospodarja. Slutim, kaj bi Vi rekli 
na to. «Organizacije je treba.» To je gotovo 
res. Ali kdo naj se loti tega dela? Človek 
postane sentimentalen, ako pogleda v druge 
dežele. Kakšen vzgled nam dajejo občinski 
zdravniki na Nižjem Avstrijskem! Kakšna 
solidarnost! Rad priznam, da so se naučili 
svoje metode od delavstva. Saj so razmere 
zelo podobne. In nižjeavstrijski zdravniki niso 
škodovali svojemu ugledu. Pri nas pa?... 
Prav imate; organizacije bi nam bilo treba, 
take organizacije, ki bi skrbela manj za zuna-
njost, a več za jedro vsega vprašanja: Za 
gmotne razmere zdravnikov in za njih neod-
visnost. Za plače, ki nam jih dajejo uradni, 
poluradni in neuradni gospodarji, naj zahte-
vajo od nas vestno izpolnjevanje zdravniške 
službe; če smo to opravili, naj se nam pa 
prizna svoboda . .. Morda pridemo do tega, 
ako stopijo zdravniki iz svoje dosedanje 
rezerve, ki jo napačno tolmačijo s stanovsko 
častjo. Več javne diskuzije o pogojih zdrav-
niške ekzistence bi morda razpršilo nekatere 
predsodke in ugladilo tla za organizacijo, ki 
bi jo Vi imenovali «strokovno». Posameznik 
je slab; zato vabim svoje tovariše na tako 
diskusijo. Morda se nas tedaj iznajde toliko, 
da začnemo resno delo.

Rabeljsko paralelo dela «Slov. Narod» 
med — deželnim odborom in socialno demo-
kracijo. Pravi, da se ne peča rad z afero drja. 
Robide in vendar piše čisto po nepotrebnem 
kilometerske notice. Tako se je spravil nad 
socialne demokrate, češ, da znajo biti ravne 
taki «rablji», kakor kranjski deželni odbor ¡e



V'
to podkrepljuje s tem, da je sodrug Anton 
Kristan v Idriji glasoval za odslovitev pro-
fesorja L. z ondotne realke. Bilo bi bolje, ako 
bi «Narod» molčal, kajti gospodu L. s tem 
nikakor ni koristil. Primerjanje obeh afer ni-
kakor ni bilo umestno. Ge protestira kdo proti 
zistemu deželnega odbora, še vendar ne sledi 
iz tega, da se sploh nikjer in nikdar ne bi 
smelo odsloviti nobenega človeka. Stvar je pa 
ta, da je bil odpust profesorja L. v Idriji na-
ravnost neizogiben, kar mora biti tudi «Na-
rodu» znano; saj so odločili njegovi pristaši 
in sodrug Kristan kot posameznik.ni bil 
večina. Ne gre se nam za to, da bi delali 
profesorju L. sitnosti, ali odbiti se mora kri-
vični napad, ki ima samo namen, diskrediti-
rati akcijo o deželnih zavodih. «Narod» menda 
ve, da je bila pravica javnosti idrijske realke 
v nevarnosti. «Narod» pozna inspiciranje nad-
zornika srednjih šol, gospoda Hermana Lu-
kasa in njegovo vladi podano poročilo, dopis 
ministrstva ni dopis deželnega šolskega sveta. 
Realka je za Idrijo ena najvažnejših javnih 
zadev; mesto se trudi za podržavljenje tega 
zavoda, od remedure v tisti stroki, katero je 
poučeval profesor L. je bila pa odvisna celo 
pravica javnosti. «Narod» sam priznava, da 
je bil njegov odpust opravičen; za odslovitev 
drja. Robide se pa ne more trditi tega. 
Nikjer ni enakosti v obeh slučajih in liberalni 
organ je zadel vse kam drugam, kakor v tarčo.

Najnovejše vesti.
Gradec, 15. novembra. Pri včerajšnjih 

občinskih volitvah za tretji razred so zmagali 
socialni demokratje kljub temu, da so se 
združili proti njim nemški liberalci, nacionalci, 
vsenemci, klerikalci, krščanski socialci in zlo-
glasna Feichtingerjeva skupina. Socialno-de- 
mokratični kandidatje so dobili: Karl Hai- 
dinger 1611, Vincenc Muhič 1626, Hans 
Resel 1649. dr. Mihael Schacherl 1637, 
Karol Sonnleitner 1614, Hans Stein- 
bauer 1567 glasov. Združeni nasprotniki so 
dobili po 1397 do 1430 glasov; socialni de-
mokratje so torej dobili 170 do 219 glasov 
večine. Udeležilo se je volitve 61 odstotkov 
volilcev. Lani so dobili socialisti 1388 do 1452 
glasov; letos je torej naraslo njih število za 
170 do 219.

Dunaj, 15. novembra. V zbornici je go-
voril včeraj poslanec dr. Adler proti za-
htevi enoletnega bivanja, s katero se 
zadene velik del delavskega razreda in se pre-
trga načelo splošne volilne pravice. Za slučaj, 
da bi bil njegov predlog odklonjen, predlaga, 
da naj velja v občinah, ki so manjše od vo-
lilnega okraja, bivanje v volilnem okraju, ne 
pa v občini, kakor zahteva načrt. — Choc 
je utemeljeval svoj predlog glede volilne 
pravice za ženske ter je zagovarjal skraj-
šanje bivanja na tri mesece; z enoletnim bi-
vanjem se zadene tudi male uradnike in druge 
kategorije. — Romanczuk (Rusin) je na-
stopil, proti določbi, da se voli razven poslancev 
še namestnike (v Galiciji, kjer je «proporcio-
nalni» zistem) ter pravi, da je tudi poljska 
ljudska stranka temu nasprotna. Proti eno-
letnemu bivanju govori tudi poslanec Schuh- 
meier, dalje Sobotka, ki zahteva, da naj 
ima pasivno volilno pravico tudi kdor še ni 
30 let star. Na predlog L o ser j a je sprejet 
konec debate. Za generalnega govornika pro 
je izvoljen Pernerstorfer, ki zagovarja 
odstranitev določbe o bivanju, znižanje sta-
rosti za volilno opravičenost od 24 na 20 let 
ter zagovarja žensko volilno pravico; zahte-
vati se mora volilno pravico> za vse ženske, 
zato bodo glasovali socialni demokratje za 
Chocov predlog, ne pa za Hrubyjevega, 
ki ne zahteva ženske volilne pravice, ampak 
volilno pravico za dame. Prihodnja seja v 
petek ob pol 3. uri popoldan.

Dunaj, 14. novembra. Zvezni zbor kovi-
narjev je izvenredno hitro rešil točko dnev-
nega reda, ki se peča z narodnim vprašanjem, 
dočim se je prej mislilo, da nastanejo pri 
tej točki velike težave. Na seji komisije za 
predloge se je doseglo sporazum med nem-

škimi in češkimi sodrugi, vsled česar je bila 
sprejeta resolucija predstojništva z nekaterimi 
dodatki. Načelni del resolucije je ostal neiz- 
premenjen, dalje pa določa resolucija: Posebne 
češke podružnice se ustanovi tam, kjer želi 
to 50 udov in jeza to stvarna potreba; do-
neske za češko strokovno komisijo se bode 
od 1. januarja 1907 direktno potom centralne 
blagajne odračunavalo. Resolucija je bila spre-
jeta z vsemi proti trem glasom.

Arte Moderna v Trstu priredi v nedeljo, 
dne 18. t. m. ob 8 */4 uri zvečer v gledališču 
Goldoni dramatični večer s sledečim vspo- 
redom: 1.) Oproščen, drama venem dejanju 
od C. Antona Traversi. 2.) Gosti grmiči, 
drama v enem dejanju od G. Partufari. 3.) 
Visoka pesem, igrokaz v enem dejanju od 
F. Gavalletti. Med posameznimi dejanji svira 
trio, sestavljen iz gospice [.Fontano (gla- 
sovir), prof. E. Finzi (violina), in M. Migliorini 
(violoncello). Vstopnina 50 vinarjev. lože (brez 
vstopnine) 2 kroni, sedeži v pritličju 40 vin.

Listnica uredništva.
Zagorje ob Savi. I. P.: Prihodnjič. Pismo prišlo 

že prepozno. — Mnogim dopisnikom: Objavimo, 
kolikor bode dopuščal prostor.

Okrajna organizacija 
jugoslov. soc.-dem. stranke v Trstu 

skliče

v nedeljo, dne 9* decembra L I. 
v delavskem domu, II. nadstropje 

okrajno konferenco
s sledečim dnevnim redom:

1. ) Volitev predsedništva;
2. ) poročilo odbora;
3. ) strankino časopisje;
4. ) državnozborske volitve;
5. ) organizacija in taktika;
6. ) strokovna organizacija;
7. ) kulturna organizacija;
8. ) Slučajnosti.

Konferenca se vrši od 9. ure zjutraj do 
1. ure popoldne in od 3. ure popoldne do 
konca, ter zboruje na podlagi § 2. zboroval- 
nega zakona. ’

Kot gostje imajo pristop tudi vabljeni 
sodrugi in drugi.

Za odbor:
F. Jernejčič. J. Petejan. V. Kermolj.

Rudolf Ff. Matschata
fotograf

Ljubno, Josefee št. 166 
se priporoča za fotografije vsake vrste, sku-

pine, notranjosti, krajine. 
Povečanje po vsaki sliki 
Pomanjševanje. Razglednice $ 
Predmeti iz porcelana s fotografijami: 
Vrčki, skledice za kavo, pipe sjs 
Nagrobne ploče i. t. d. sfc $ $ 
Emajlovane slike za broše, priveske 
Ovratnike, igle, gumbe % &

Za organizirane delavce 10 odstotkov 
popusta.

„Rdeči Prapor“
w Ljubljani v tobakarnah: Blaž, Dunajska cesta; 
Franzot, drž. kolodvor, Spod. Šiška; Kušer. Sv. Petra 
cesta; Pichler, Kongresni trp št. 3; Svatek, Glavni trg; 
Šešark, Šelenburgove ulice; Velkavrh, Sv. Jakoba trg; 
Kleinstein, Jurčičev trg. — Jesenice i Mesar Jakob 
štev. 101. — Trsti Lavrenčič, Piazza Caserma. — 
Gorica: Krebelj Peter, Kapucinske ulice štev. 1. — 
Reka j  Ricardo Camera, Corso 16.

Novo urejena

lekarna Josefee
v Ejubnem

je nasproti stanovanja gospoda drja. Ro-
berta Liegla, glavnega zdravnika združenih 

bratovskih skladnic Seegraben
= Franz Josef-Strasse 156. =

Zaveden delavec
in

prijatelj delavstva 
ne pije 

Koslerjevega piva!

Shodi.
Zagorje ob Savi. V nedeljo, 18. t. m. 

ob 3. uri popoldan je javen ljudski shod 
v dvorani gospoda Mihelčiča na Toplicah. 
Dnevni red: 1. Kako se imajo delavci pripra-
viti za prihodnje državnozborske volitve ?- 
2. Sklepanje.

Delavci! Volilna reforma se približuje 
oživljenju. Nedvomno je, da bodo prihodnje^ 
državnozborske volitve na podlagi novega vo-
lilnega reda. To izpremeni v veliki meri naš-, 
položaj in nam naloži nove, različne naloge 
glede organizacije in glede dela. Nujno je po-
trebno, da se izvrši vse, kar zahteva od nas? 
izpremenjeni položaj in zato je ta shod velike 
važnosti. Treba je, da se ga udeležite vsi.. 
Sklicatc ljstvo pričakuje torej, da pridete v pol-
nem številu in da razvijete povsod najživah- 
nejšo agitacijo.

Brežice, v nedeljo, 25. novembra ob 10- 
uri dopoldan je javen železni čar ski shod 
s sledečim dnevnim redom: Železničarji in 
starostno zavarovanje. Sodrugi, udeležite se 
shoda ter pripeljite tudi žene seboj, ker je 
zanje predmet ravnotako važen.

Zidani Most, v nedeljo, 25. t. m. ob 8. 
uri zvečer je v gostilni g. Mozerja javen shod’ 
železničarjev z dnevnim redom «Železničarji 
in preskrbljevanje za starost». Važnost dnev-
nega reda zahteva, da se udeleže železničarji 
tega shoda v polnem številu in s svojimi 
ženami, katerih se tudi tiče starostno zava-
rovanje.

Ptuj. Shod, ki je bil naznanjen v zadnji 
številki za petek, 16. t. m., bode v soboto,. 
17. t. m. zvečer ob naznanjeni uri in že 
določenem lokalu. To naj vzamejo sodrugi na 
znanje, pa naj pridejo v soboto polnoštevilno.

Sveče na Koroškem. V nedeljo, ob
10. dopoldan je. tukaj v gostilni Adam 
ljudski shod, na katerem govori sodrug E. 
Kristan iz Ljubljane. Dnevni red je: Soci-
alna demokracija in volilna reforma. Delavci,, 
agitirajte za mnogobrcjen obisk!

Glinje na Koroškem. V nedeljo, 18. t. m., 
ob 5. uri popoldan je v gostilni gospoda 
Sablačana ljudski shod. Dnevni red: Soci-
alna demokracija in volilna reforma. Poro-
čevalec sodrug E. Kristan iz Ljubljane. 
Slovenski delavci, udeležite se mnogobrojno 
tega važnega shoda!

Iz Otaleža (županija Cerkno) na Goriškem 
nam pišejo: 11. t. m. se je vršil v gostilni 
Ogričevi na Travniku imenitno obiskan shod, 
ki ga je sklical sodrug Jernej Ogrič iz Loga 
pri Otaležu. Shodu je predsedoval sodrug J. 
Svetlik, občinski svetovalec v cerkljanski občini. 
Na dnevnem redu je bilo poročilo o političnem 
položaju v Avstriji ter o gospodarstvu cerk-
ljanske občine. Govoril je sodrug Anton 
Kristan iz Idrije, čegar poljudno razprav-
ljanje k obema točkama so poslušalci z velikim 
zanimanjem sledili. Govoril je tudi še sodrug 
J. Svetlik iz Pluženj. Shod je bii dobra pred-
priprava za socialistično gibanje v naši občini.



Shod je med drugim vsprejel resolucijo, v 
jateri so vsi zborovalci (sami kmetje iz Ota- 
ježa, Pluženj, Masor, Lasec in Vrhčeva) pro-
testirali proti zidanju novega farovža. — 
■C, kr. glavarstvo v Tolminu je na shod poslalo 
ioncipista dr. Treota iz Tolmina.

Spodnja Hudinja pri Celju. V nedeljo, 
21, oktobra 1.1. je bil tukaj dobro obiskan 
ljudski shod z dnevnim redom: 1. Volilna 
reforma. 2. Izkoriščanje delavstva. Sklicatelj 
shoda je bil sodrug Borštner, ki je bil 
izvoljen tudi za predsednika. Poročal je so- 
drugCobal iz Zagorja. Govornik je obširno 
pojasnil volilno reformo in delo v odseku ter 
je primerno označil sovražnike splošne in 
enake volilne pravice. Ožigosal je po zaslugi 
Tollingerjev pluralni zistem, ostro, a pra-
vično je kritiziral nastop drja. Tavčarja v 
odseku. Opisal je tudi značilno sestavo mari-
borskega volilnega okraja, ki ima služiti na-
menu, da dobi poslanec Wastian siguren 
mandat. Strah pred socialnimi demokrati je 
narekal to razdelitev in izbacnenje okoličanov 
iz mariborskega volilnega okraja. Končno je 
govornik pozval sodruge, naj se temeljito pri-
pravijo za prihodnje volitve in naj vstrajno 
delajo.

Tudi o drugi točki dnevnega reda je 
govoril sodrug Čobal. Pojasnil je, kako izko-
rišča kapitalizem delavce in kako mu pri tem 
delu pomaga klerikalizem. Kmete je zlasti 
zanimal neki dogodek, ki se jih direktno tiče. 
Naložena je nova visoka doklada in pravijo, 
■da zato, ker si je dal opat sezidati novo po-
slopje, namreč — svinjake za 1600 K, ki 
naj jih plačajo kmetje.

Oglasil se je za besedo tudi tukajšnji 
davkoplačevalec, ki je potrdil, da je tudi 
njemu naložena doklada, a on ne razume, 
zakaj naj to plačuje. Občinski odborniki so 
v to privolili, ne da bi bili komu prej kaj 
povedali. Ko se ni nihče več oglasil, je pred-
sednik zaključil zborovanje.

Dopisi.
Iz Idrije, v naši občini je vedno prav 

čilo življenje. Delavci se vsak dan bolj zani-
majo za javne razmere. V nedeljo, 18. t. m. 
bomo imeli ljudski shod, ki bo gotovo 
ogromno obiskan, ker bo prav zanimiv 
predmet na dnevnem redu, namreč: proračun 
idrijske občine za leto 1907. Shod sklicuje 
«klub socialno-demokratičnih občinskih odbor-
nikov v Idriji»; poročal pa bode občinski 
svetovalec sodrug Anton Kristan. Ljudstvo 
hode pozvano, da da smer naši daljši občinski 
politiki. — 11. t. m. dopoldne se je vršila 
občinska seja z dnevnim redom: podržavljenje 
idrijske mestne reelke. V imenu šolskega 
odseka je poročal sodrug Anton Kristan o 
celi stvari, ki je končno predlagal, naj se 
nastopi sedaj pot za podržavljenje. Predlog 
sodruga A. Kristana se je enoglasno sprejel. 
Izvolila se je deputacija, ki naj gre inter-
venirat na Dunaj. V to deputacijo se je eno-
glasno izvolilo sodruga A. Kristana, gosp, 
župana in odbornika Grudna. Akcija za 
podržavljenje je sedaj v dobrih rokah. — Po 
incijativi kluba soc.-dem. obč. odbornikov se 
ustanovi v Idriji mestna hranilnica. Idejo 
Je sprožil referent kluba v seji načelnikov 
odsekov. — «Klub soc.dem. odbornikov» se 
peča z ustanovitvijo socialne komisije v 
idrijski občini. V več sejah kluba se je že 
Marljivo pretresala zadeva, ko bode zrela, jo 
^uda klub po svojem referatu občinskemu 
Q,iboru v pretres. — Odbor lokalne organi- 
^ije idrijske se je pečal v eni svojih sej z 
bodočim strankarskim zborom naše stranke 
Qe?_,se je izrekel za to, da bi se ta vršil o 
“Ožiču v Ljubljani in ne v Trstu! Ljub- 
^una je za sedaj ugodnejša, ker bode vendar 
glavni predmet razprav: bodoče volitve v 
državni zbor! — Za volilni sklad okrajne 
Organizacije se že zbirajo marljivo prispevki!

fe Žirov. Škof Bonaventura Jejriič nas 
!e obiskal. Za vzrok svojega obiska Žirovski 
dolini je navedel dejstvo, da so med liberalci 
ln klerikalci v Žireh nastali prepiri radi zidanja

cerkve, katere je pri nas v Žireh toliko 
potreba kot tretjega očesa v glavo. Glavni 
namen g. Bonaventure Jegliča pa je bil _
agitacija za bodoče državnozborske volitve. 
Mož je po prižnici kričal in razsajal: volite 
Katoliške može, volite vsi verne sinove svete 
matere cerkve. Smejali smo se mu, fanatiku 
v škofovski obleki. Mi Žirovci bomo že volili 
tako, da bo prav. Črne garde gotovo ne! 
Naša parola je: proč s črno gardo! _  Ta
mesec, najbrže že 25. t. m. skličemo tukajšnji 
socialni demokratje velik ljudski shod, ki bo 
doprinesel zopet nekaj luči med Žirovce. Na 
škofovo izzivanje bo to najboljši odgovor! 
Poročat pride sodrug Anton Kristan iz Idrije.

—k.
Ptuj. (Z železnice.) Na čuvajnici štev. 13 

v Ptuju, proga južne železnice Pragersko- 
ogrska meja, je bil pomožni čuvaj Goldsch- 
mann po ptujskem stražniku naznanjen, 
ker je pustil prehod odprt; obenem ga je 
okrajni zdravnik dr. M a ucs k a oklofutal. 
Bil je obtožen; zagovarjal ga je na iniciativo 
organizacije dr. H a as iz Maribora in pred 
ptujskim okrajnim sodiščem je bil oproščen, 
ali okrožno sodišče v Mariboru ga je obso-
dilo na 24 ur zapora. Zdravnik Maucska, 
ki klofuta v službi stoječe osebe, je bil pa 
obsojen na 20 K globe. Drugi zamenjevalni 
čuvaj Arnuš, je bil zaradi enakega pregreška 
že dvakrat obsojen, prvič na 8 dni strogega 
zapora s trdim ležiščem in v temi, drugič na 
24 dni zapora. Mestna straža se nekaj časa 
posebno trudi, da bi mogla naznanjati želez-
niške čuvaje, ki imajo po 18. urah službe 
komaj 6 prostih ur. Skoraj čudno je to, 
kajti nekdaj se ni s te strani nič kaj strogo 
pazilo na odprte železniške prehode, a čuvaji 
in stražniki so v lepem sporazumu kar za 
stavo drenjali in kimali po signalnih kočah. 
Ker pa se je vsled neke sodnijske afere po-
kvaril sporazum železniškega in občinskega 
funkcionarja, se je sedaj vse izpremenilo. Nas 
bi to razmerje prav malo brigalo, ali pa 
mora poplačati sovraštvo teh gospodov že-
lezniško osobje, je popolnoma krivično. Tudi 
mi želimo, da se vrši služba v redu, ali treba 
jo je najprej tako urediti, da jo je mogoče 
zmagati. Kar imata gospoda med seboj, naj 
pa izkuhata sama. Železniški gospod, ki je 
prizadet, nima nič pravice, zahtevati posebno 
podporo od osobja. Saj še nismo pozabili, 
kako je dal uničiti lepe sadne in vinske kul-
ture, ki so jih bili železničarji z ogromnim 
trudom napravili in v katere so vtaknili 
poleg težkega dela tudi denarja. Ker takrat 
še ni imel takega nasprotnika kakor sedaj, 
ga pač nihče ni poklical na odgovornost. 
Marsikatera družina je tedaj plakala in dosti 
jih je postalo nesrečnih, ker je dotični oče 
izgubil kruh, pa je moral prezgodaj oditi v 
pokoj. Ko je letos ravnateljstvo južne želez-
nice vprašalo zaradi izboljšanja plač, je odgo-
voril plemeniti gospod: «Plače odgovarjajo 
popolnoma tukajšnjim razmeram. Delavci 
imajo zemljišča in ni jim treba kupovati živil.» 
Krona in 40 vin. mu bode torej kmalu že 
previsoka plača. Da bi sam enkrat poskusil 
tako življenje z družino! Odločno zahtevamo 
od tega predpostavljenega, da resno poskrbi 
za izboljšanje plač, kajti s 70 krajcarji ne more 
dandanes živeti družina. Naj se odvadi tega, 
da pusti posamezno delavce pisati prošnje za 
izboljšanje, pa jih potem pomeče med star 
papir, ne da bi le odgovarjal. Mož bi itak 
zaslužil, da gre že v pokoj, saj je zanj bolj 
zmožen, kakor za službo. Pri občini naj pa 
tudi skrbe nekoliko več za svoje lastne stvari, 
saj imajo menda dosti gnilega.

Društvene vesti.
Jugoslovansko društvo «Danica» v Gradcu 

je imelo dne 20. oktobra 1.1. svoj občni zbor 
s sledečim dnevnim redom: 1. Društveno po-
ročilo. 2. Volitev odbora. 3. Predavanje o 
svrhi" društva in razprava. 4. Vprašanja in 
predlogi. 5. Raznoterosti. — V odbor so bili 
izvoljeni sledeči sodrugi: Predsednik Andrija 
C u k o v e č k i, podpredsednik Stefan D r o ž a r,

blagajnika Josip Božiček,' Jakob Skala; 
tajnika Slavko Posavec, Ervin Tavčar- 
odborniki J. Horvatek, M. Nikolič, M.’ 
Makovec, V. Prahič, V. Bogosavec, 
8t. Petra k; pregledovalci F. Scherer, 
St. Bublič, A. Novoselac; nadomestni 
odborniki A. Antolek, Fr. Mihajlovič, 
Fr. Debogovič. O tretji točki dnevnega 
reda je bila živahna debata: govorili so o 
svrhi društva temeljito sodrugi Bublič, Jelenčič, 
Ivanič, Herceg in Gukovečki ob živahnem 
odobravanju zbora. Društveni prostori so v 
gostilni «pri čebelnjaku» («Zum Bienenkorb»), 
Dominikanergasse 7. Vsi jugoslovanski so-
drugi, ki prilejo v Gradec, so vabljeni, da 
se oglasijo tam, tistim, ki ostanejo, se pa 
priporoča pristop k društvu, ki ima pred vsem 
izobraževalni namen in je glavno središče 
jugoslovanskih delavcev v Gradcu.

Umetnost in književnost.
Dr. Lončar: Politično življenje Slo-

vencev. Gena 60 vin., s poštnino 70 vin. 
Kot ponatisek iz «Naših Zapiskov» je izšla 
zanimiva študija drja. Lončarja v lični 
brošuri. Pisatelj je poizkusil objektivno za-
črtati politično zgodovino Slovencev v širših 
obrisih, kar se mu je prav dobro posrečilo. 
Pozdraviti je njegovo delo tembolj, ker je 
to prvi poizkus na tem polju. Ker brez po-
znavanja preteklosti ni realne politike, in ker 
obsega knjižica mnogo, sedanji generaciji ne 
dovolj točno znanega materiala, urejenega 
strogo v informativne namene, je brošura po-
trebna vsakomur, ki se peča z javnim živ-
ljenjem, pa tudi vsakemu, ki se hoče in-
formirati o dosedanjem političnem razvoju 
slovenskega naroda. Našim sodrugom, ki 
uvažujejo dejstvo, da se vrši v politiki vse 
po nujnih zakonih potrebe, in da je vsaka 
bodočnost nadaljevanje in posledica pretek-
losti , bode knjižica posebno dobro došla. 
Založil jo je pisatelj sam, naroči se jo pa 
lahko pri L. Schvventnerju v Ljubljani.

Restavracija

bjtibljarja
HJolfoUe tilice $t. 12

se priporoča slavnemu občinstvu za 
obilen obisk. 6—3

Spoštovanjem

Jakob Srootelj
restaurater.
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Cenjenemu občinstvu vobče in posebno 
še delavstvu najuljudneje naznanjam, da sem 
s 1. oktobrom 1906 prevzel i

I gostilno „Nemški vitez“
| v Ljubljani, na Rimski cesti št. 5 
o
1 in bom točil najboljša vina in izvrstno
B domače Auerjevo pivo.

I
 Priporočam obenem svojo dobro do-

mačo kuhinjo vsem onim, ki žele imeti 
stalno hrano, prav po zmernih cenah.

Zanesljiva, dobra in točna postrežba.

? 7-3 Gregor VrhoVniK.
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Izhaja 
v Ljubljani 

vsaki petek.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije. Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto.5'44 K, za pol leta 
2-72 K, za četrt leta 1‘36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5’96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 1'49 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K. — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 47. V Ljubljani, dne 23. novembra 1906. Leto IX.

NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila Da list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Bdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Operirani liberalizem.
Z visokimi glasovi napovedani zaupniški 

zbor liberalne stranke se je izvršil pretečeni 
četrtek tako, da bi bilo najbolj primerno, na-
pisati nekrolog. Ako je bilo treba še dokaza, 
da je liberalna stranka na Kranjskem mrtva, 
ga je podal ta shod, o katerem je «Slovenski 
Narod» pripovedoval, da bode mejnik v našem 
političnem življenju. Liberalno glasilo je na-
povedalo resnico; od pretečenega četrtka se 
lahko računa novo dobo. Od tega dne se ne 
more več računati z liberalno stranko kot s 
faktorjem, ki bi bil pomemben za daljni razvoj 
slovenskega ljudstva. Izhajati bode treba brez 
nje, kajti operacija, ki je imela ozdraviti in 
dvigniti slovenski, odnosno kranjski liberalizem, 
ni uspela.

Dasiravno je izbrala stranka za svoje zbo ■ 
rovanje četrtek, ki se ji zdi za njene pristaše 
najprimernejši dan, je bila udeležba vendar 
prav slaba. Ljubljana je bila komaj zastopana, 
vseh udeležencev je bilo okrog 300, ali o za-
upnikih se ne more govoriti, kajti pristop je 
bil prost vsakomur, ako se je le sklicateljem 
ali kontroli zdelo, da je pristaš liberalne 
stranke. Vabila so dobivali ljudje, ki so vse 
prej, kakor liberalci. A da se ne more sma-
trati udeležencev za zaupnike, je jasno že po 
tem, ker po lastnem priznanju stranke doslej 
ni bilo organizacije; brez nje pa tudi ni za-
upnikov.

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

In dočim je pozabljal župnik Hercog 
v samostanu svoje bolečine v spanju, je bil 
že na potu v Gospojno dekret:

„Gospodu Avguštinu Grosu!
Prečastiti škofijski ordinariat je sklenil, 

admitirati Vas za dobo odsotnosti gospo- 
jinskega župnika kot upravitelja in spiri- 
tualibus et temporalibus.

Sočasno dobivate jurisdikcijo za go- 
spojinsko župnijo et tempus officii.“

Hvala železnici, ki jo je bil poskrbel 
župnik, je bil dekret že v rokah novega 
upravitelja, ko je župnik drugega dne zaman

V takem položaju je moralo biti brez-
pomembno vse, kar je sklepal ta shod. Brez-
pomemben je bil pa tudi po vsem, kar se je 
godilo na njem.

Program, organizacijo in volilno reformo 
so imeli na dnevnem redu. Pičlega poldneva 
je zadostovalo liberalcem, da so popolnoma 
rešili vsa tri vprašanja. Seveda bi bili dosegli 
ravno toliko, ako bi bili končali vse razprave 
v pol uri. Vse, kar se je govorilo konkret-
nega o posameznih točkah dnevnega reda, je 
bilo nevažno, površno,' nezanimivo in iz vsega 
je odsevalo nezaupanje stranke do same sebe, 
potrjevalo je pomanjkanje vsake vodilne ideje, 
pričalo je nezmožnost za stvarno umevanje 
politike in razkrivalo je razrožnost nazorov v 
spošnem in v posameznostih.

Najmočnejše je odmeval na shodu tožni 
akord dosedanje nedelavnosti. Obtoževali so 
tega greha liberalno stranko poročevalci in 
govorniki v debati, s političnega stališča in 
s stališča raznih stanov. A vse, kar so znali 
povedati pozitivnega v tem oziru, je bila trdi-
tev, da je zanaprej treba delati. Kdo naj dela 
in kako, tega ni vprašal nihče, pa tudi ni 
nihče povedal. Strastno se je na shodu na-
padalo «mlade», a namen te teatralne jeze je 
bil le-ta, da bi se odvrnilo pozornost od starih. 
Popolnoma se ni preprečilo očitanj, a več jih 
ne bi bili slišali «stari», tudi če bi bili pustili 
«mlade» popolnoma na miru, kajti udeležen-
cem shoda se večinoma ni ljubilo, ne govoriti, 
ne poslušati.

Shod je sprejel novi program. Navidezno 
je to pozitiven sad; ali sprejet je bil samo 
vsled pomanjkanja kritike, katere ni bilo pri 
tistih, ki so sestavili program in ne pri onih, 
ki so ga sprejeli. Ako bi se ga bilo strogo 

iskal domovino, gledajoč skozi malo, za-
mreženo okno. Bil je menda že dolgo dan, 
dasiravno je bila svetloba v celici še zelo 
medla. Tem glasneje je odmeval mestni šum 
v plašljivo tiho celico.

Bil je torej zadnji čas za sveto mašo. 
Toda vrata so bila zaprta. Trkal je, ali noben 
korak se ni približal. Potrpežljivo je vzel 
brevir in je molil. Tudi ta ura je minila in 
nihče ni prišel. V samoti, katere ni bil vajen, 
je še jasneje oživel spomin na pretečeni dan. 
Žalosten je sedel za malo mizico, ki je bila 
poleg edinega stola in deske z vrečo pe-
pela namesto blazine in s starim, prostim 
pokrivalom, edino pohištvo. Samo na črn- 
kasti, mračni steni je viselo edino razpelo 
z bedno podobo Kristusa, ki je iz stoterih 
ran izlival črno kri.

Župnik ni mogel več mirno sedeti; ali 
s petimi koraki je prehodil svojo ječo od 
vrat do okna. Tam je obstal. Močni, debeli 

presojalo, bi bilo popolnoma nemogoče, da 
bi obveljal tak komglomerat praznote in na-
sprotij. Na podlagi tega programa je stranka 
lahko napredna in reakcionarna, kapitalistična 
in proletarska. Ali o misterijih, ki jih obsega, 
si ni treba nič beliti glave, kajti delala ne 
bode stranka ne na podlagi tega, ne kakšnega 
drugega programa.

Program je nedvomno za vsako stranko 
važna stvar, a ravno zato mu je treba po-
svetiti vse druge pozornosti, kakor je to storila 
liberalna stranka pred shodom in na njem. 
Ali poleg programa tudi treba stranke, ki bi 
ga priznavala in organov, ki bi ga izvrševali. 
V tem oziru pa ni storil shod ničesar. Ako 
mislijo vodje, da je tisto, kar so sklenili, res 
organizacija, tedaj so le izpričali, da nimajo 
o moderni organizaciji delavne stranke nobe-
nega pojma.

Najzanimivejšo sliko je pa podal shod 
vsekakor z debato o volilni reformi. Govorila 
sta o njej dr. Tavčar in župan Hribar 
tako, kakor moreta govoriti samo dva načelna 
nasprotnika. Dr. Tavčar ni pustil na njej 
dobre dlake, Hribar jo je zagovarjal kakor 
veliko pridobitev. Dr. Tavčar je porabil proti 
njej vse tiste «argumente», ki so že znani iz 
njegovega zadnjega državnozborskega govora, 
Hribar se je poslužil nekaterih misli, ki so jih 
citirali že davno drugi pred njim.

Take stvari se seveda lahko zgode v vsaki 
stranki. Nasprotna mnenja o posameznih vpra-
šanjih obstoje v vsaki organizaciji in koristno 
je, ako se pokaže taka nasprotja. Zaupniški 
shod je tudi pravo mesto za to. Toda izna- 
šanje nasprotij pred forum stranke more le 
tedaj kaj pomeniti, ako je dotični širši krog 
zmožen in pripravljen, pojasniti take zadeve 

zidovi so še bolj stiskali njegove občutke. 
Skozi malo okno je videl komaj nekaj temot- 
nega neba, izpod katerega se je vlekel dim 
iz visokega tovarniškega dimnika kakor črn 
privesek repate zvezde. Ven, proč od tod, 
v domovino, med hribe! Proč od teh božjih 
hlapcev, k ljudem, h kristjanom I Tako močno 
mu je utripalo srce, da je preslišal, ko so 
se naposled odprla vrata in sta vstopila dva 
meniha. Šele klopotanje sandal, ki so bile 
na golih nogah, ga je zdramilo. Zopet dva 
meniha. Starejši, z bliščečimi očmi, je bil 
oče prior, ki mu je predstavil drugega, de-
belega sobrata, prečastitega patra Gabriela, 
kot izpovedovalca in vodjo duhovnih vaj.

„Rad bi sedaj čital sveto mašo in po-
tem odpotoval domov,“ je rekel ponižno 
župnik.

„Mašo citati?“ se je začudil pater prior. 
„Ali prečastiti ne veste, da Vas je prečastiti 
gospod škof suspendiral a sacris? Sicer pa 



z vseh strani in potem določiti stališče, ki 
mora biti merodajno za vsakega pristaša do- 
tične stranke. V debatah in polemikah se imajo 
kristalizirati načela stranke.

Tega pa ni storil liberalni shod, temveč 
poslušal je Tavčarja, poslušal je Hribarja in 
— dal je obema prav. Shod je končan, a še 
danes ne vé živ krst, kakšno stališče zavzema 
pravzaprav liberalna stranka napram volilni 
reformi. Na podlagi tega, kar se je vršilo na 
zboru, lahko Tavčar še nadalje obstruirá, Fer-
jančič pa lahko brezpogojno glasuje za celo 
reformo. Naj stori potem Plantar karkoli hoče, 
nihče mu ne more očitati, da je zgrešil proti 
principom stranke.

To je najbolj simptomatični moment ce-
lega shoda. Kjer se godi tako, tam se ne more 
več govoriti o stranki. Tudi ako bi imela 
liberalna klika še kaj vere v svoj poklic in v 
svojo moč, bi ji morala taka neodločnost iz-
podkopati tla. Ali te vere ravno ni. Tako- 
zvana stranka nima sama vase zaupanja, kako 
naj bi ga imelo ljudstvo do nje?

Zelo se je potrudil «Slov. Narod», da bi 
bil sugeriral čitateljem mnenje o nekakem 
visokem pomenu tega shoda. Prepričati ni 
mogel nikogar ne s svojimi bombastičnimi 
frazami, ne z obširnim poročilom o debati. 
Shod priča proti njemu in razglaša slovenski 
javnosti: Liberalna stranka je bila, a ni je 
več. — Pa ni škode za njo.

Avtonomija.
Za svoj zaupniški shod je potrebovala 

liberalna klika reklame, brez katere se ne 
more napraviti dandanes nobene kupčije. 
Oskrbeti jo je moral «Slovenski Narod», a 
ker se ve danes že po vseh hribih in dolinah 
slovenske domovine, da je politični upliv tega 
lista scvaknil kakor ocvirek, se je ozrl po 
kakšnem zunanjem bobnu, katerega je odkril 
v dunajskem, najširši javnosti temeljito ne-
znanem listu «Slavie». Bilo je treba napraviti 
vtisk, kakor bi tičalo v shodu nekaj važnega, 
nenavadnega, tehtnega, a ker dejstva niso po-
nujala nič takega, je morala pomagati žurna- 
listična spretnost, ki je že pogostoma suge-
rirala javnosti senzacije, katerih ni bilo.

Tak poizkus je naredila ljubljansko-du-
najska družba s tistim kosem papirja, ki ga 
imenujejo novi liberalni program. V njem so 
našli s časnikarskim mikroskopom točko, ki 
ustvarja baje temelj celi slovenski bodočnosti. 
Liberalna stranka hoče narodno avtonomijo, 
zedinjeno Slovenijo in združitev s Hrvatsko. 

Tega — pravijo — še nihče ni zahteval, to 
je odkrila šele bistrovidnost liberalcev. Dolg, 
zelo dolg članek je objavil o tem dunajski 
listič, «Slovenski Narod» pa ga je dobesedno 
ponatisnil. Da bi dobila stvar še bolj resno 
lice, so. pa začeli liberalni državnopravni ju-
risti brskati po starih papirih in odkrili so 
«zgodovinski» temelj za svojo zahtevo v prag-
matični sankciji.

Smešnost se je povzpela do vrhunca . . . 
Baharija z novostjo je tako otroška, da 

izziva satiro vsakega človeka, ki se ni učil 
slovenske politične zgodovine pri Samojedih. 
Nova ni narodna avtonomija, nova ni zedi-
njena Slovenija, nova ni hrvatsko - slovenska 
združitev. Nova je edino komična zveza, v 
katero spravljajo liberalci te reči.

Nejasnost pojmov, ki vlada pri teh ime-
nitnih političarjih, se ne more izlepa tako 
jasno zrcaliti, kakor v teh žonglerijah. Že to, 
da se zapiše narodno avtonomijo v enem 
stavku z zedinjeno Slovenijo, je dokaz ne-
verjetne površnosti, kajti narodne avtonomije 
cilj ni in ne more biti nikakršna združena 
Slovenija, temveč njeno bivstvo je združeno 
Slovenstvo. Da je med prvim in med drugim 
pojmom velikanska razlika, tega morda libe-
ralni politikusi ne razumejo, prav zato pa tudi 
niso poklicani, da bi reševali take probleme.

Zedinjena Slovenija je naravno teritori-
alen poj m. Premlevan je gotovo že dovolj, 
saj je bila nekdaj na Slovenskem prava ma-
nija, vstvarjati zedinjeno Slovenijo in nekaj 
časa so nastopali vsi politični novinci s tem 
svojo kariero, da so konštruirali kakšno novo 
Slovenijo. Bili so pripravljeni, razbiti sedanje 
dežele, raztrgati takozvane zgodovinske meje, 
ali na njih mesto so hoteli postaviti novo 
deželo, Slovenijo. Domišljali so si, da se s tem 
osnuje svobodo slovenskega naroda, pa niso 
pomislili, da je narod eno. zemlja pa drugo.

Narodna avtonomija je stvar popolnoma 
drugačnega značaja. Njej je svrha, zbrati vse 
člane enega naroda v eno, skupno, neodvisno 
organizacijo. Ako hoče doseči to, se ne sme 
ozirati na nobeno ozemlje, temveč kakor mora 
biti narodna skupina odprta vsakemu sona- 
rodovcu, pa naj živi kjerkoli na- zemlji, tako 
mora izločiti izmed sebe vsakega, ki je druge 
narodnosti. Da je naroden značaj ozemlja 
nepremagljiva zapreka za uresničenje tega 
cilja, je jasno kakor beli dan. Govoriti o na-
rodni avtonomiji in ž njo vred o ustanovitvi 
nove dežele, je torej nesmisel in absolutno 
protislovje. Odtod izhaja tudi, da more pač 
narodni avtonomist stremiti po zedinjenju 

s Hrvati in Srbi, ne pa po združitvi Slove-
nije s Hrvatsko.

Misli «Naroda» in «Slavije» ne segajo 
tako daleč. Pa je tudi naravno, da poslednji 
list ne more zapopasti pojma narodne avto-
nomije, ker so Cehi vzgojeni v ideji deželne 
avtonomije in državnega prava. Naprednjaki, 
kakršni so, gledajo neprenehoma nazaj ter 
iščejo svoje cilje namesto v bodočnosti, vedno 
samo v preteklosti. Oživeti hočejo, kar je 
mrtvo, na noge hočejo spraviti, kar je bilo 
in česar ni več. Češke državnopravne aspira-
cije se opirajo na položaj, ki je bil pred sto-
letji ter mislijo, da so jih na ta način izvrstno 
podprli. Zato je tudi njih prva misel, kadar 
slišijo imeni Slovenija in Hrvatska, vprašanje, 
ali je že kdaj ekzistirala taka Slovenija in v 
kakšnih sprhojenih aktih je to zapisano. Ako 
so kje taki stari papirji ali Špehi, tedaj je vse 
prav. Tako so iztaknili za Slovence hrvatsko 
pragmatično sankcijo in naenkrat imamo «dr- 
žavnopravno podlago».

Bodi nam pa dovoljeno, da vprašamo 
«Narod», naj nam pove, ali je njegov ideal 
narodna avtonomija, ali kaj drugega. Ako je 
prvo, tedaj je vsako brskanje po dvomljivih 
starinskih pergamentih nepotrebno in narav-
nost škodljivo. Narodne avtonomije ne poznajo 
nobene stare šarteke in izvajati se ne da iz 
nobenih dekretov in patentov, temveč edino 
iz pravice živega naroda, ki je močnejša in 
bolje utemeljena, kakor vse konfiguracije iz 
preteklih časov.

Za Čehe, ravno tako kakor za Hrvate je 
njih «zgodovinsko» «državno» pravo glavni 
vzrok, da se ne morejo modernizirati v svojih 
glavah. Za Slovence je dobro, da se ne mo-
rejo opirati na nobene «pravice» iz prete-
klosti; tako so v svojem stremljenju popol-
noma prosti. Nič jih ne veže, da bi se morali 
bojevati za kakšno obliko, ki je slučajno enkrat 
bila, temveč to kar hočejo, lahko popolnoma 
svobodno določijo. Slovenci so na svetu, torej 
imajo pravico do življenja in do svobode — 
vse drugo je čenčarija. Vse kar je, ima 
samoposebi pravico do obstanka in za to pra-
vico ne potrebuje nobenega posebnega potr-
dila. Naravna posledica tega je pravica do 
zavarovanja obstanka in to zavarovanje je ob-
seženo v narodni avtonomiji, ne pa v zedi-
njenih Slovenijah in v deželnih avtono mijah, 
za katere se je tako brezmiselno potegnil tudi 
Suklje v državnem zboru.

Kdor stika po zgodovinskih pravicah za 
Slovence in jim moli pod nos razne pragma-
tične sankcije, ne služi narodu, temveč mu

je popolnoma odvisno od Vas, ali bodete še 
kdaj brali mašo in kdaj zapustite naš samo-
stan. Sedaj bodete imeli pred vsem tukaj 
mesec dni duhovne vaje, kakor je zapovedal 
prečastiti. Ako priznate tedaj skesani svoj 
greh in prosite ponižno škofa za odpuščanje, 
Vam bode gotovo milosten. Svetujem Vam 
pa, da priznate kar sedaj svojo krivnjo, pa 
pojdem takoj k prečastitemu in poprosim 
za Vas.“

„Saj vendar nisem zagrešil ničesar.“
„Laž Vam ne pomaga. Škof ve vse. 

Povrnite se k njemu, ki je dober pastir, 
kakor izgubljena ovca, da ne občutite nje-
gove strogosti. Pa še nekaj: Ali imate pri 
sebi denarja, da pokrijete stroške, ki jih ima 
naš samostan z Vami?“

Župnik je potegnil iz žepa mošnjo, v 
kateri je bilo nekaj nad sedem kron pa — 
povratni vozni listek.

„Radi mene ni treba samostanu delati 
nobenih izdatkov; odidem takoj, kajti za 
duhovne vaje sem prav sedaj najmanj 
razpoložen.“

„Na škofovo zapoved ostanete tukaj; 
koliko časa, to je odvisno od Vašega pri-
znanja, kakor sem že omenil. Ti pa, moj 

sin,“ je dejal debelemu menihu, „začni s 
Tvojo sveto službo.“

Prior je odšel, menih pa je začel žup-
niku citati iz duhovne knjige, čeravno ga je 
prosil, naj se ne trudi zaman, ker čita lahko 
sam doma.

Opoldan je prinesel samostanski brat 
s prav umazanim predpasnikom kosilo, ob-
stoječe iz fižola in krompirja. Skozi odprta 
vrata so pa prihajale dišave jedi, ki so iz-
dajale, da so imeli menihi sami boljše griž-
ljaje v refektoriju na mizi.

Štirikrat na dan je prihajal vodja du-
hovnih vaj in vsakikrat je čital po celo uro 
iz svoje knjige, in sicer ve’dno o nečistosti.

Prvemu dnevu jetništva je sledil drugi, 
prvemu tednu drugi, končno je bil mesec 
poln, ali zakrnjeni grešnik še vedno ni pri-
znal, kar se je hotelo.

Debeli menih je čital in propovedoval 
po štirikrat na dan, vselej po celo uro o 
mukah, s katerimi trpinči hudič v peklu ne-
čiste ; toda pater, pekel in hudič niso mogli 
izpreobrniti velikega grešnika, dasiravno je 
mislil škof, kateremu se je moralo poročati 
vsaki dan, presrčno molil za izpreobrnjenje 
svojega sina.

Koncem 'prvega meseca vaj se je po-
nižal škof toliko, da je sam obiskal župnika, 
ter ga je skušal pregovoriti, naj skesano 
prizna. Čutil se je posebno svetega na tej 
poti v samostan; saj je bil na las podoben 
dobremu pastirju, ki gre iskat izgubljeno 
ovco.

Skoraj da ne bi bil izpoznal nekdanjega 
gospojinskega župnika. Svobodni sin planin 
se je postaral v jetništvu samostana, še bolj 
pa vsled duševne torture vaj za leta; sivi 
lasje so postali beli kakor sneg, plamen v 
očeh je ugasnil, obraz mu je bil bled in 
upadel in kazilo ga je pravo strnišče.

Škof je lahko silil vanj ter ga nagovarjal, 
naj prizna krivico in naj se spokori; vsa 
očetovska ljubezen je bila zaman nad greš-
nikom, ki ga je zapustil Bog.

„Seveda, liberalnemu duhovniku od-
vzame Bog celo milost izpreobrnitve,“ je 
vzdihnil škof, ko je videl, da padajo njegove 
besede na skalnata tla. f

Zato je zapovedal, naj se sleče nevred-
nemu duhovniku, ki ne plača niti stanovanja 
in hrane v samostanu, duhovniško obleko* 
kar so menihi, razjarjeni nad nespokorjenim 
župnikom, storili z veseljem.
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veže roke. Preteklosti se je treba rešiti, ne 
pa dvigali jo iz groba. Bodočnost pa si mora 
ustvariti ne kakor so zapisali nekdaj, ampak 
kakor jo potrebuje po novih razmerah.

Iz stranke.
Za dnevno izdajo «Rdečega Praporja» 

je razposlal izvrševalni odbor potrebna navo-
dila organizacijam in zaupnikom. Opravičeno 
je pričakovanje, da bode storil vsak, kar je 
največ v njegovih močeh, da se čimbolje iz-
vrši namen izvrševainega odbora, ki je ute-
meljen v razmerah. Časopisje je v političnem 
boju sploh neizogibno, velepotrebno in močno 
orožje, pa tudi organizirano delavstvo ne more 
izhajati brez njega. Časopis je sredstvo agi-
tacije, brez katere se ne more razvijati no-
bena stranka. Časopis odpira naukom in na-
čelom pot med množico. Časopis je poučno 
sredstvo, ki seznanja čitatelje z dogodki, ka-
tere se mora poznati, ako se hoče razumeti 
politično in gospodarsko življenje; obenem pa 
nadomešča časopis delavskemu ljudstvu velik 
del tiste izobrazbe, katere mu ni dala kapi-
talistična družba v mladosti. Čitanje bistri in 
ostri delavcu mišljenje in sodbo in dviga tako 
njegove duševne moči ter ga dela tudi osebno 
sposobnejšega za neizogibni boj. V svojem 
časopisu najde delavec potrebno gradivo, da 
poslane lahko sam prvi učitelj zaostalih in 
indiferentnih tovarišev ter jih pridobi za skupno 
stvar. Njegov časopis brani delavstvo pred 
napadi nasprotnikov, poučuje nasprotne sku-
pine o resničnem položaju delavstva, o nje-
govih željah, o njegovem stremljenju in mišljenju 
ter razganja predsodke in napačne nazore o 
delavstvu. Pristaše spaja časopis s svojo stranko, 
da se ne čutijo osamljene. A če je strankino 
časopisje vedno velike važnosti, je potreba tem 
večja v času živahnejših bojev in močnejše 
agitacije, kakor jo zahtevajo volitve. Prihodnje 
državnozborske volitve se izvrže na novi, široki 
podlagi in stranko doleti tedaj naloga, kakršne 
še nikoli doslej ni imela. Naša dolžnost je, 
da se pripravimo na njo in med najpotreb-
nejšimi sredstvi je tedaj časopisje, ki bode 
popolnoma kos vsem potrebam boja in agi-
tacije. To more izvršiti samo dnevnik in zato 
smemo pričakovati od vsakega sodruga, da 
izvrši svojo dolžnost ne le s tem, da se na-
roči, ampak tudi z nevtrudljivo agitacijo v vseh 
krogih, v katere ima pristop. Delavstvo ve, 
da se ne more zanašati v svojem boju na 
nobeno drugo meč, kakor na svojo in tudi 
časopisje ne more imeti, ako si ga ne vzdrži 

samo. Tembolj mora upreti svoje moči, da 
doseže tudi tukaj, kar je največ mogoče. Iz- 
poznanje važnosti tega namena pa pričakujemo 
tudi od delarcev-inteiigentov, ki si morajo reči, 
da je njih položaj v sedanji družbi enak po-
ložaju manùelnih delavcev in da jih druži 
enaka useda. Moč socialne demokracije po-
meni moč vseh listih, ki morajo živeti od 
svijrga dela, bodisi od dela svojih rok, ali 
pa od dela svoje glave.

Umrl je v soboto zvečer na Dunaju so-
di ng Emil Kralik, odgovorni urednik glasila 
«Arbeiter-Zeitung» in urednik šaljivega lista 
«Gluhihhter». Citateljem «Arb.-Ztg.» je bil 
pokojnik znan zlasti kot Habakuk. Genosse 
aus Wild West. Po poklicu je bil Kralik 
tiskar in je zelo intenzivno sodeloval v orga-
nizaciji svoje stroke; dolgo je bil urednik 
tiskarskega glasila «Vorwärts», katerega je sam 
pisal in stavil. Tudi za politično stranko si je 
pridobil pokojnik velikih zaslug. Pogreb je bil 
v torek ob velikanski udeležbi. Nad grobom 
so govorili sodrugi Skaret, Austerlitz in 
Höger. Jugoslovansko stranko je pri pogrebu 
zastopal sodrug Kopač.

Okrajna organizacija v Trstu ima v ne-
deljo, 9. decembra t. 1. okrajno konferenco 
y «Delavskem domu». Na dnevnem redu je: 
1. Volitev predsedništva. 2. Poročilo odbora. 
3. Strankino časopisje. 4. Državnozborske vo-
litve. 5. Organizacija in taktika. 6. Strokovna 
organizacija. 7. Kulturna organizacija. 8. Slu-
čajnosti. Konferenca zboruje od 9. ure do-
poldan do 1. popoldan in potem od 3. ure 
popoldan do konca. Z ozirom na splošni po-
ložaj in najbližjo bodočnost je konferenca 
velike važnosti in je upati, da se odzovejo 
vsi povabljeni zaupniki.

Politični odsevt
Zakon o imuniteti poslancev je posebna 

predloga, ki jo je podala Gaučeva vlada ob-
enem z osnovami volilne reforme. Tudi ž njo 
se ima še pečati odsek. Novi zakon določa, 
da se vrše predpreiskave in zaslišanja prič v 
tožbah proti poslancem lahko, preden izroči 
državni zbor obtoženca. S to določbo se ima 
odpraviti privilegij poslancev, ki je bil res 
neutemeljen. Imuniteta poslancev ima namen, 
varovati ljudskega zastopnika pred sodnijskim 
šikanami in pred političnimi progoni. Poslanec 
mora imeti popolno svobodo, da lahko brez 
strahu pred progoni zastopa svoje mnenje; 
to pa ne sme segati tako daleč, da bi smel 
n. pr. neopravičeno žaliti kogarsibodi, kar je

sedaj pri nekaterih poslancih prava bolezen. 
Omenjena določba popravlja dosedanji položaj 
vsekakor vsaj deloma. Druga določim zahteva, 
da tožba ne zastari, ako zivlači državni zbor 
sam zadevo do zastarelosti; čim je tožba vlo-
žena, ne zastari pravda'do tistega hipa, ko 
dovoli zbornica izročitev obtoženega poslanca. 
Toda načrt obsega še eno določbo, ki je abso-
lutno neopravičena. Pravi namreč: «Ako je 
izvršil član državnega zbora v prostorih zbor-
ničnega poslopja kainjivo dejanje,, katerega 
sodnijsko preganjanje ni izključeno po drugem 
odstavku, naznani predsednik zbornice, katere 
član je dotični, lahko dogodek imunitetnemu 
odseku. Odsek ima tedaj, ne da bi čakal na 
sodnijsko prošnjo, tekom treh dni poročati o 
dopustnosti sodnijskega preganjanja. Ako ne 
pride to poročilo pravočasno, ima predsednik 
na prihodnji seji izzvati odločilo zbornice. Ako 
ne zanika zbornica tekom nadaljnih osem dni 
dovoljenja za sodnijsko preganjanje, ni zapreke 
za kazensko postopanje. V slučaju preložitve 
državnega zbora, se računa omenjene roke 
od tistega dneva, ko začno zopet razprave. 
Predsednik je dolžan, podati omenjeno na-
znanilo, ako zahteva to vsaj deset udov zbor-
nice.» (Določba o dejanjih, za katere je vsako 
sodnijsko preganjanje izključeno, pravi: «Udov 
državnega zbora se ne more pozvati nikoli na 
odgovornost zaradi glasovanja v izvrševanju 
njih poklica, za izreke v poklicu pa le od 
zbornice, kateri pripadajo.») Ta odstavek na-
črta je zelo čuden in pomeni pravi izjemni 
zakon. Pričakovati je, da črta odsek to do-
ločbo, kateri je menda pravi namen, otežkočiti 
obstrukcijo. -TL*

Pluralna volilna pravica ima menda 
ravno, ko pišemo te vrstice svoj usodni tre- 
notek. V zbornici je dospela volilna reforma 
do tiste skupine , ki obsega tudi določbo o 
enaki volilni pravici, proti kateri je vložil 
Tollinger, kakor znano, svoj pluralitetni 
predlog. To je takorekoč zadnji trenotek, ki 
ga lahko porabijo Sovražniki volilne reforme, 
pa je umevno, da so se postavili na noge 
vsi pristaši privilegij, vsi politični desperadi, 
kar jih je zbranih v avstrijskem parlamentu. 
V primeri s precejšnjo naglico, s katero je 
zbornica obravnavala ostale skupine refor-
mnega dela, je bila debata, ki se je razvila 
ob tej točki, dosti obširna, v celoti seveda 
dolgočasna, ker tudi najzagrizenejši zagovor-
niki pluraliteta nimajo argumentov, katerih 
ne bi bili že premlevali do skrajnega dolgo-
časja. Utemeljiti se pluralne volilne pravice 
sploh ne da in edino dejstvo, da obstoji v

Zavrženi jetnik se je sprehajal poslej v 
stari obleki samostanskega hlapca po svoji 
celici.

XXI.
Ko je škof nagovarjal župnika, naj prizna 

svoj greh, je imel čisto vest ; saj je bil sedaj 
popolnoma prepričan, da je bil župnik krvo- 
sramnik. Bil je pač pravičen škof. Ker je 
župnik tajil krivico, je bilo treba strogo pre-
iskati slučaj. Nastopilo je škofovsko sodišče.*

Najvažnejši priči sta bili kuharica Lenka 
in njena hči Anka, kateri je bil pripravil 
župnik obe ob devištvo.

Ker pa bi se bili obe lahko sporazumeli, 
ako bi se ji bilo zaslišalo na enem mestu, 
je sklenil škof, poslati v Gospojno kanonika 
inkvizitorja, da zasliši mater, hčer pa po-
vabiti za tisti dan v župnišče v Ramingu, 
da jo izpraša ondotni dekan in da sestavi 
zapisnik.

Da se olajša dekanu preiskavo, se mu 
je poslalo gotov zapisnik z 32 vprašanji, 
tako da je bil poleg vsakega vprašanja 
prazen prostor za odgovor.

* Vsi spisi, ki se odnašajo na zadevo, so v rokah 
Pisatelja. ;

Dalje se je reklo:
„Vprašanje je pa, ali pride Ana Zehetner, 

ki naj se jo povabi dan pred zaslišanjem 
potom gospoda župnijskega oskrbnika Grosa 
proti potrdilu pisma, katero se ji izroči, 
prostovoljno. Dvomljivo je in morda bode 
treba, da jo pripelje orožništvo. Prečastiti 
bode znal to izvršiti brez javne pozornosti 
in se sporazumi, ako je treba, s svetovno 
oblastjo. Tej, odnosno c. kr. žandarmeriji 
lahko pravite, da želi škofijski konzistorij 
razne matrikularne podatke. Seveda ne smete 
povedati, zakaj se gre v resnici. Dotična 
oseba Vas najbrže nalaže. To Vas pa ne 
sme premotiti. Prečastiti ima itak že vse 
dokaze za njeno krivico v rokah.“

Ta nalog je bil dekanu v Ramingu prav 
všeč. Saj je bil namerjen proti gospojin- 
skemu župniku, katerega sploh ni maral. 
Dočim je bil oni pri občini nenavadno pri-
ljubljen, je bil on sam v Ramingu vzlic 
svoje gorečnosti za klerikalizem, ali pa ravno 
zaradi nje skrajno nepopularen.

„Evo, tako je, tako gre. Duhovnik, ki 
ne gre strogo s svojo stranko, mora pasti.“'

Seveda tega, kar stoji v zapisniku, vendar 
ne bi bil mislil o župniku Hercogu. Grozno, 

kakšno nesrečo utegne povzročiti svobodo-
miseln župnik.

Hvala Bogu, da se je pustilo cerkvi v 
Avstriji še vodstvo matrik. Dobro je, da ima 
človek kot vodja matrik še posvetno oblast 
v svojih rokah.

Ako ne pride Anka prostovoljno, pošlje 
lahko on, služabnik preganjane cerkve, orož-
nike po njo. To bi bilo krasno! On, za-
ničevani far, bi lahko pokazal, da razpolaga 
v Avstriji ravno tako lahko z žandarmerijo, 
kakor okrajni glavar. Moj Bog, ljudje dobe 
vendar še rešpekt pred sveto cerkvijo, ako 
si da dekan prignati ljudi z orožniki.

Škof — ta pač razume, varovati cerkvene 
pravice. To je pameten mož. Tudi on, ra- 
minški dekan, je zelo pameten. Ali na to se 
ne bi bil spomnil. Torej je le treba reči: 
„Orožniki sem! Podatkov v matričnih za-
devah želim !“ To je le praktično. Krnet Jaka 
mu je itak že celo leto dolžan za pogreb 
kmetice. Naj pišem, kar hočem — on ne 
pride in ne plača. Le počakaj! Prihodnjič 
pošljem dva žandarja po te, seveda za po-
datke v matričnih rečeh. Najprej ga vprašam, 
kdaj je bila rojena njegova žena. To je 



Belgiji, ni nikakršen argument, kateremu bi 
bilo pripisali kaj vrednosti, povrh pa je plu-
ralna volilna pravica na Belgijskem še precej 
ublažena s proporcionalnim zistemom. Nastop 
pluralitarjev v Avstriji je sploh do skrajnosti 
nezmiseln; edino vprašanje, ki velja tukaj 
glede volilne pravice je to: Ali naj se ohrani 
privilegije, ali naj se demokratizira zakono- 
dajstvo? Kdor stoji na prvem stališču, je 
imel glasovati enostavno proti volilni re-
formi sploh, pa očuvanje kurij, v katerih so 
bili privilegiji več kakor zadostno zavarovani; 
kdor pa zametuje privilegije, ne more glaso-
vati za nič druzega, kakor za splošno in enako 
volilno pravico. Zaradi pluralitete sploh ne 
bi bilo treba volilne reforme, ker je v se-
danjem volilnem redu dovolj poskrbljeno za 
predpravice in za multiplikacijo glasov. Kakor 
je kurialni zistem krivičen, tiči v njem še 
vsekakor več smisla, nego v Tollingerjevem 
predlogu, za katerega se je v odseku navdu-
ševal tudi dr. Tavčar. Stališče socialno de-
mokratične stranke je v debati zastopal 
sodrug Seitz in razume se, da je z vso 
odločnostjo odklonil vsako pluraliteto. V 
sredo je bila končana debata, ter sta bila 
izvoljena za generalna govornika grofStern- 
bergin Abrahamovicz. V peto skupino 
spada tudi predlog, ki zahteva, da se vpelje 
volilno dolžnost. Stališče, katero je zavzel 
odsek v tem vprašanju, je znano; priporoča 
se, naj se prepusti deželnim zborom, ali se 
vpelje v dotični deželi volilno obveznost ali 
ne. Zagovorniki te zahteve so iznašli posebno 
logiko, ki izvaja, da pomeni volilna pravica 
javno funkcijo, katero se vrši v interesu 
družbe in države. To je izmišljena premisa, 
ki postaja naravnost smešna. Brez obzira na 
posledice, ki jih utegne imeti volilna dolžnost 
— v Belgiji je imela n. pr. za socialno de-
mokracijo prav dobre — izgubi volilna pra-
vica značaj pravice, čim se določi glasovalno 
dolžnost. Kajti dolžnost ni pravica. Volitve 
imajo namen, dati državljanu priložnot, da 
upliva na zakonodajstvo, ako hoče. Ako pa 
noče, je to njegova stvar. Pri zistemu tajnih 
volitev se izpreobrne volilna dolžnost lahko 
v navadno trpinčenje, ki nima prav nobe-
nega smisla. S takim zakonom bi se lahko 
prisililo volilce, da gredo na volišče, a če 
oddajo tam samo prazne in neveljavne listke, 
jih ne more in ne sme nihče kontrolirati, 
efekt, ki se ga je hotelo doseči, se razkadi, 
in premodri zakonodajci so pravzaprav 
blamirani. — To je komična stran tega 
predloga.

vprašanje v matrični stvari. Potem ga pa 
vprašam. ali mi že plača pogreb. Dokler 
imamo tako praktičnega škofa in tako ne-
umne sovražnike, še ni nevarnosti za vero. 
Sicer bi bili sovražniki cerkve tudi pri nas 
že davno zahtevali, naj se podržavi matrike. 
Hvala Bogu, da so v Avstriji sovražniki 
cerkve bolj neumni, nego v vseh drugih 
evropejskih državah, sicer ne bi mogla pre-
ganjana cerkev razpolagati z žandarmerijo 
niti pod pretvezo, da se gre za matrike. Saj 
so itak vse slabši časi. Prej, ko sem bil še 
mlad kaplan, je poslal župnik lahko žan- 
darje po ljudi, da jih priženejo na veliko-
nočno izpoved. Tudi ta lepi čas se more 
povrniti; tega ne dovolimo, da bi propadla 
Avstrija pod rokami sovražnikov cerkve!

Še tistega dne je šel dekan osebno k 
orožniškemu postajevodji. Naročil mu je, ne 
kot dekan, temveč kot vodja matice, naj bode 
prihodnje dni pripravljen, da dobi primeren 
nalog. Vabilo'na kozarec vina v župnišču 
je še podprlo zapoved.

Postajni vodja, ki ni vedel, kaj je ma-
tica, je odšel takoj k okrajnemu glavarju in 
mu je sporočil čudno zahtevo gospoda 
dekana.

Proračunski odsek državnega zbora se j 
je pečal v torek z vladno predlogo o zbolj-
šanju plač za poštne uradnike in sluge. Odsek 
je sprejel rosolucijo poslanca Hofmann- 
Wei lenhofa, ki poziva vlado, naj posveti 
vso paznost in naklonjenost zboljšanju gmot-
nega položaja uslužbencem poštne in brzojavne 
uprave. Omogoči naj se posebno prometnim 
uradnikom boljše avenziranje ter naj se po-
dvoji v to namenjeno svoto, za katero je vlada 
določila 112.000 kron. Skrbi naj se, da mo-
rejo hitreje avanzirati poštni praktikantje, ofi- 
ciantom naj se omogoči, da lahko postanejo 
uradniki, aspirante, ki samostojno poslujejo, 
naj se definitivno postavi kot oficiante, ofici- 
antke naj dobe enake plače, kakor moški 
kolegi, krajevne doklade poštarjev naj se iz- 
premeni v aktivitetne doklade 11. do 9. činov- 
nega reda, za sluge naj se določi službene 
doklade, pomnoži naj se število službenih 
mest, doklade pa naj se vračuna v pokojnino. 
Vlado se poziva, naj postavi potrebne svote 
v proračun in naj čimprej poroča zbornici, 
kaj je ukrenila. Končno se poziva vlado, naj 
posveti svojo paznost tudi določbi 35 letnega 
službovanja, službeni pragmatiki, disciplinar-
nemu postopanju, določilom o dopustih, ne-
deljskemu počitku i. t. d. — Odsek je potem 
razpravljal od 20 odstotni draginjski dokladi 
za državne uradnike.

Pri ožjih volitvah za moravski deželni 
zbor, ki so se vršile v nedeljo, so dosegli 
socialni demokratje jako časten uspeh. Izvo-
ljeni so bili še trije socialni demokratje, in 
sicer: František Svoboda, Jan Filipin- 
sky in Karel Vanek. Iz četrte kurije pridejo 
torej v deželni zbor: Pet čeških socialnih de-
mokratom, en nemški socialni demokrat, sedem 
klerikalcev, pet nemških nacionalcev in dva 
Mladočeha. Uspeh v posameznih okrajih je bil 
sledeči: 3. volilni okraj (Dačice, Znojem, Mi- 
kulov i. t. d.) socialni demokrat Svoboda 
9774, klerikalec Ghalupa 8338 glasov. 5. 
volilni okraj (Novo mesto, Ždar, Blansko) 
socialni demokrat Filip in sky 14.325, kle-
rikalec Navratil 11.423 glasov. 6. volilni 
okraj (Boskovice, Moravska Trebova, Zabfeh, 
Šumpek) socialni demokrat Vanek 12.218, 
klerikalec Krist 10.839 glasov. V 4. okraju 
(Trebič, Iglava) je dobil klerikalec J i 1 e k 12.925 
glasov; v manjšini je ostal socialist To užil 
z 10.344 glasovi. V 8. okraju (Kromjeriž, Prost- 
jejov) samostalni kandidat Reich stadter 
12.535, v manjšini socialist Šeha 7539 gla-
sov. Vil. okraju (Prerov, Bistrica, Holešov) 
klerikalec Smykal 9356, v manjšini socialist

Okrajni glavar zopet ni mogel storiti 
nič drugega, kakor naročiti žandarmeriji, naj 
točno izpolni zapoved dekana kot vodje 
matice, ker se dobi sicer le od zgoraj dolge 
nosove.

Po tem dvojnem nalogu si je napolnil 
orožniški zapovednik doma svojo torbo z 
ostrimi patronami, kajti matrike morajo biti 
gotovo nevarne reči.

Prav tistega dne je dobil tudi gospod 
administrator važno pismo od škofovskega 
sodišča, ki ga je zelo vznemirilo. Obsegalo 
je nalog, naj izroči Anki priloženo vabilo 
ter naj pošlje podpisano sprejemnico takoj 
škofijskemu dekanatu v Raming.

Temne slutnje so mu vstajale, ko je 
čital. Kaj naj pomeni vabilo Anke pred 
delegata škofovskega kazenskega sodišča? 
Mar se že ve za njeno nosečnost? Ali ga 
je vendar izdal župnik, dasiravno mu je z 
izpovedjo tako trdno zaprl usta?

Nikakor ga ne sme Anka izdati in nikakor 
ne sme iti v Raming. Kako lahko bi ji 
izvabil dekan priznanje! To se mora pre-
prečiti. Sedaj je župnijski upravnik. Kako 
prijeten je ta položaj; vse lepši, nego duše- 
brižje v mračni uredniški sobi. In koliko

M e rta 8604 glasove. V 13. okraju (Kyjov, 
Ostroh) klerikalec Horak 8448, v manjšini 
Mladočeh Smrček 7273 glasov. V 14. okraju 
(Viškov, Slavkov) klerikalec pater Š r a m e k 
10 354, sodrug Dedek 8512 glasov. V nem-
ških okrajih so bili izvoljeni trije nacionalci, 
in sicer: V Znojmu Zeisel z 10.154 proti 
kršč. socialcu Langu s 6077 glasovi; v Iglavi 
Müller z 10.700 glasovi proti socialistu 
Freundlichu s 6268 glasov; v" Olomucu 
P ray o n 10.269 proti sodrugu Schl o fi-
ni cklu s 7412 glasov. Bilanca glasov četrte 
kurije v češkem katastru je sledeča: Socialni 
demokratje 79.985, Mladočehi 29.587, kleri-
kalci 71.683 glasov. — Volitve v ostalih ku-
rijah se socialni demokrati niso udeležili.

Nemški državni zbor je imel 13. t. m. 
prvo sejo po počitnicah. Rešil je dolgo vrsto 
peticij. 14. t. m. je vložil podanec Bas ser-
in ann sledečo interpelacijo: «Alije državni 
kancelar pripravljen, podati pojasnilo o raz-
merju Nemčije napram drugim državam ter 
se izjaviti o skrbeh, ki vladajo v mnogih kro-
gih ljudstva zaradi mednarodnega položaja?» 
— Socialni demokrati so vložili interpelacijo 
zaradi mesne draginje.

0 atentatu na nemškega cesarja so bile
v torek, 13. t. m., razširjene razne govorice. 
V Monakovem na Bavarskem so položili te-
meljni kamen tehnološkemu muzeju; na slav-
nost je prišel tudi cesar Viljem, dasiravno se 
ne more reči, da bi bilo postalo dejanje vsled 
tega bolj važno. Ko se je peljal na slavnost, 
je baje počil strel in vesti so pripovedovale, 
da se je cesar prijel za prsi, iz česar se je 
sklepalo, da je bil ranjen. Kako so nastale te 
govorice, je neznano, kajti oficielna poročila 
trdijo, da se sploh nič ni zgodilo. Res je le, 
da so vsled Viljemovega potovanja zaprli v 
važnih mestih mnogo anarhistov. Druga po-
ročila pripovedujejo, da se je pri neki stavbi 
ali pri neki mestni dekoraciji zrušil steber, ki 
je zadel tri ljudi, enemu razbil črepinjo, dva 
pa težko ranil. Pok je bil baje tako močan, 
da je bilo slišati, kakor bi bila počila bomba. 
A to se je zgodilo, še preden je cesar sedel 
na voz.

Domače stvari.
Deputacija permanentnega odbora, ki 

je bil potrjen na shodu v dvorani «Uniona», 
obstoječa iz gospodov drja. Ravniharja, 
drja. Pegana in sodruga Kristana, je 
bila v petek pri deželnem glavarju, gospodu 
pl. Deteli, da mu vroči resolucijo, sprejeto

sedaj lahko deluje za svojo sveto cerkev, 
ko mu ni župnik na poti! Kdo ve, ali se 
povrne kdaj framasonski župnik, ki ga škof 
itak ne mara. In če se že povrne, požene 
zdravo seme, ki ga sedaj tako pridno seje, 
dotlej že močne korenine. V politično čital-
nico stopa vedno več udov, dobri, pridni 
cerkovnik ga pa podpira bolje, nego bi ga 
mogel kaplan. Katoliškemu časopisju je 
pridobil štiri nove naročnike, in kadar bode 
njegov oče zopet župan, si osvoji cerkev v 
Gospojni zopet svoje pravice.

Njegov oče je užival veselje, ko mu 
je pokazal star, zarjavel nož z odkrhnjeno 
ostjo, ki ga je bil našel, ko je prebrskal, 
imenovan za upravnika, vse župnikove miz- 
nice. Ako bi našel kakšna pisma, ki bi 
obremenila župnika, pa bi jih poslal škofu, 
bi bilo to le na korist cerkvi — in seveda 
tudi njemu. Ali žal, da ni mogel najti nič 
takega. Samo stari nož se mu je zdel čuden, 
ker je bilo zarisano vanj ime njegovega 
očeta.

Torej je imel prokleti far res še nož, 
s katerim je takrat zabodel Miho! Spravljal 
ga je, da bi ga lahko porabil za obtožbo, 
kadar bi se mu poljubilo.



na shodu. Gospod glavar je, kakor je nje-
gova navada, ljubeznivo sprejel deputacijo, 
prevzel je resolucijo ter je dejal, da se bo 
pečal z zadevo deželni zbor, kateremu pred-
loži deželni ddbor ves materija!, ki se odnaša 
na afero. Gospod giavar je bil mnenja, da 
naši deželni zavodi ne morejo biti tako slabi, 
ker so se n. pr. o deželni bolnici razne kapa-
citete izrekle zelo pohvalno. To je dalo povod 
pogovoru izmed gospoda glavarja in članov 
drputacije, ki je trajal skoro dve uri in pol. 
Člani deputacije so razložili gospodu glavarju, 
kako sodi javnost ne le o zadnji aferi na 
Studencu, temveč o vsem zistemu, ki vlada 
pri deželnem odboru, ter so navajali tudi 
mnoge posamezne slučaje, ki so služili seveda 
le za ilustracijo. Med "nazori deželnega odbora, 
ki jih je tolmačil gospod glavar, ter med 
nazori, ki jih je zastopala deputacija, je zijal 
seveda globok prepad in kakor se nam zdi, 
so dobili odposlanci vtisk, da je deželni odbor 
kratkomalo nepristopen modernejšim idejam. 
Deželni dvorec na kongresnem trgu je sicer 
novo poslopje, ali duh, ki vlada v njem, ni 
le iz predpotresnega, temveč prav iz pred-
marčnega časa. Gospodje se ne morejo vži-
veti v novo dobo; moderne misli so jim 
nerazumljive; nazorom mlajših generacij se 
čudijo in zde se jim nemogoče. Šablona je 
v deželnem dvorcu sveta. Birokratizem in 
formalizem nadomeščata živo življenje. In 
nihče ne more upati, da bi utegnili gospodje 
kdaj modernizirati svoje nazore. Vse, kar se 
zdi nam naravno, samoobsebi umevno, se 
zdi gospodom grozno. To je nasprotje, ki se 
ga ne da odpraviti ali izravnati in jasno je, 
da ne bode pomagalo nič drugega, kakor boj. 
Prebivalstvo bode moralo samo odločiti: Ali 
hoče, da prekoračimo na Kranjskem prag 
dvajsetega stoletja ali ne. Ako ostane dose-
danji zistem v veljavi, je vsaka fraza o našem 
napredku smešna in neopravičena. Deželna 
uprava, ne sme izginili z dnevnega reda, 
dokler se ne doseže popolne remedure v 
vsakem oziru in to ne pojde drugače, kakor 
da se strmoglavi obstoječi zistem. V deželni 
dvorec mora priti nov duh; tega pa ne more 
poskrbeti nihče drugi, kokor ljudstvo samo. 
Začeti se hode moralo pri deželnem zboru 
in volilni reformi, zanj bode treba priznati 
tisto važnost, ki ji gre. Permanentni odbor 
pa mora vzeti svojo nalogo popolnoma resno; 
po potrebi mora razširiti svoj delokrog in za 
svojo glavno nalogo mora smatrati sestavo 
gradiva, s katerim se javnosti lahko sestavi 
pravo sliko naših deželnih razmer.

Ako bi sedaj vedel, da mu je on, oče 
dobrega Gustla, tako zasolil s pismom, ki 
ga je pisal škofu — gotovo bi prišel s 
svojim nožem.

Vražji smehljaj je zdrknil čez mlinarjev 
obTaz, ko je vrgel najdeni nož v zakurjeno 
peč, potem pa ostrico v potok.

Sedaj naj se župnik le povrne; ni se 
mu ga treba več bati. Brez skrbi deluje 
sedaj lahko za svojega sina, da postane 
župnik v Gospojni.

Saj stori dober oče vse za svojega 
otroka. In brigati se mora pač, da spravi 
sina naprej, kajti Gustel res ne zna nič 
skrbeti za svojo bodočnost. In tudi Anka 
je njegovo dete; tudi za njo mora oskrbeti. 
Kuharica naj postane pri Gustlu, pa je tudi 
ona dobro preskrbljena. Dobro se ji bode 
godilo, in to ji želi od srca, saj je tudi njen 
ljubeč oče. Kaj ni bilo dobro delo, da jo 
je že rešil slabega, liberalnega župnika?

Dočim je mislil oče na veselo bodoč-
nost svojega sina, so njega prešinjale hude 
skrbi. Pismo škofovskega sodišča je zelo 
sumljivo. Ali s tem se vendar še ne more 
sumiti, sicer ne bi bili pustili, da gre vabilo 
za Anko skozi njegove prste. Toda Anka

. Magistralnim uradnikom je občinski svet 
zvišal plače. Zato se je šla posebna deputa 
cija poklonit županu in ga prosit, naj izroči 
mestnemu svetu na prihodnji seji zahvalo 
uradnikov. O zvišanju samem ni treba besede; 
bilo je že davno potrebno in bil je zadnji čas, 
da se je nekaj zgodilo. Koliko bode s tem 
izboljšan položaj uradnikov ob ljubljanski dra-
ginji, o tem ne maramo sedaj debatirati. Ali 
pa je bila tista deputativna zahvala potrebna, 
je drugo vprašanje. Nekateri ljudje mislijo, 
tia zahteva «kurtoazija» take korake; drugim 
se zdi, da diši to po bizantinizmu, vsekakor 
pa je vmes nekoliko neodkritosrčnosti. O tem 
se lahko dvomi, da bi bili vsi uradniki iz lastne 
iniciative prišli na misel deputacije. Seveda 
ne bi bilo nič prijetnega za tistega, ki bi se 
bil branil. Ali da uradniki niso tako navdu 
šeni, kakor bi sodil nepoučen človek, je go-
tovo, kajti na to izboljšanje so čakali že vsi, 
kakor ozebel na solnce in če je končno prišlo, 
je prišlo pozno, tako pozno, da danes gotovo 
nima več tiste vrednosti, kakršno bi bilo imelo 
v prejšnjih časih. In menda niso prejeli urad-
niki s tem nikakršnega darila; saj morajo za 
plačo delati. Cela stvar je trgovina: Jaz ti 
dajem delo, ti mi ga plačaš. Le da ne morejo 
uradniki sami določati cene za delo, katero 
prodajajo. Kaj se hoče torej s tako zahvalo? 
O tem, da ima tudi čas, v katerem je dovo-
ljeno to zvišanje plače, svoj pomen, niti ne 
govorimo. Pač pa je treba govoriti o nečem 
drugem. Magistrat nima samo uradnikov, 
ampak tudi delavce. Tudi njim se slabo godi, 
še slabše, kakor uradnikom. Kaj je pa ž njimi? 
O zvišanju njih plač se je že davno nekaj 
sklepalo, a še danes ga nimajo. Ali ne bi bilo 
primerno, da bi se spomnil mestni svet končno 
tudi na to dolžnost?

0 deželni prisilni delavnici bode treba 
pač menda napraviti stalno rubriko, preden 
se popravi tam obstoječi neznosni zistem. 
Omenili smo že službo paznikov, ali na mero-
dajnem mestu menda nimajo smisla za to, 
da je suženjstvo že povsod odpravljeno in da 
je tudi paznik človek, od katerega se ne more 
zahtevati nadčloveških moči, zlasti ne ob tisti 
plačici, ki jo imajo. Podobne službe so tudi 
pri drugih zavodih, n. pr. pri sodiščih in pri 
jetnišnicah. ali če jih primerjamo s tem, kar 
se nalaga paznikom deželne prisilnice, moramo 
reči, da je razlika res kričeča. Leta 1868 je 
bila izdelana inštrukcija za paznike, ali danes 
menda nihče ne ve, kakšni temeljni predpisi 
veljajo zanje. Pravila zavoda, ki datirajo iz 
novejšega časa, obsegajo glede njih samo

bi ga le lahko izdala, ako bi jo ugnali v 
zagato. Zato jo je pregovoril, naj njemu na 
ljubo ne gre v Raming. To pot bi bila 
nesreča zanjo in zanj.

Vrhutega pa je nad vse čvrsto zaupal 
v Boga. Njega, ki se tako goreče bojuje 
za božjo cerkev, ne more tako zapustiti Bog.

S krepkimi koraki je šel sam na pošto, 
da odda sprejemnico z Ankinim podpisom. 
Njegova bodočnost je bila zopet prosta nevar-
nosti. Anka mu je obljubila, da ne pojde v 
Raming in prisegla je, da ga ne izda. Zato 
ji je pa tudi on vnovič prisegel večno lju-
bezen in zvestobo. Ni pa mislil tako resno, 
da bi bila lahko postala ljubosumna cerkev, 
kateri je tudi prisegel ljubezen in zvestobo. 
Ne, te prisege se hoče držati vestno, tudi 
ako bi veljalo življenje.

Tistega večera, ko je poplačeval gospod 
Gros Anki prisego molčanja z viharnimi 
dokazi ljubezni, sta sedela v Ramingu pri 
cesto že napolnjenem kozarcu vina dekan 
in z večernim vlakom prispeli gost, ško-
fovski inkvizitor, kanonik Fink. Z večerno 
pošto je prišlo iz Gospojne potrdilo za 
vabilo. Če le pride ta Anka? Ako pride, 
se odpelje kanonik takoj v Gospojno, da

nekoliko splošnih določb, stara inštrukcija pa 
že zaraditega ne more biti veljavna, ker so 
se razmere tekom časa v marsičem izpreme- 
nile, tako da je doslovno ravnanje po starih 
predpisih samoposebi nemogoče. Pomanj-
kanje natančnih navodil pa daje seveda do-
volj priložnosti za neenako postopanje in po 
vsem, kar se nam poroča, je zelo verjetno, 
da je protekcija precej cvetoča. Tako kakor 
preiskuje gospod grof Barbo, seveda ne bo 
nikoli dognal resnice. Ako se izprašuje paz-
nike spričo ravnatelja o pritožbah, je jasno, 
da se ne bodo upali izpovedati, kaj jih teži, 
ker se boje, da bi jim to lahko škodovalo. 
Gospod grof pride, pa gre, ali pazniki osta-
nejo in njih predpostavljeni tudi. Ako se 
noče voditi preiskave samo pro forma, se 
mora začeti drugače. Nam se res ne gre za 
maščevanje, ali za to, da bi bil ta ali oni 
kaznovan; saj imamo sploh o kaznih svoje 
lastne pojme. Ali to se mora zahtevati, da 
se pripravi tudi prisilničnim paznikom člo-
veka dostojne in znosne razmere. Zahtevati 
od takega nastavljenca celo do 104 ure službe, 
je pa nečloveško. Pa tudi ni vsaka služba 
enaka in bilo bi treba, da se pazniki izpre- 
menjujejo, ne pa da morajo eni opravljati 
vedno najtežjo, drugi lahko, nekateri pa 
nobene službe. Nekatere službe so sploh 
nepotrebne in menda se komandira ljudi 
zanje le zato, ker je navada taka. N. pr. o 
takozvani «Folterkamri» — pazniki že vedo, 
zakaj jo tako imenujejo — se nam zatrjuje, 
da ne bi bilo tiste službe prav nič treba. 
Služba kuhinjskega paznika, kateremu ni treba 
delati nočne službe in ki ima sploh ložje 
opravilo, bi se pa morala pač menjati, kakor 
je navada v drugih zavodih, ne pa, da je že 
celih 16 let privilegij enega človeka. Kar se 
nam pripoveduje o praktikah pri tej službi, 
pustimo rajši na stran; treba bi bilo pa tudi 
tam remedure. Predobrega srca ne opažajo 
pazniki pri svojih predpostavljenih. Z ozirom 
na nezadostni zaslužek bi bilo pač umestno, 
ako bi se paznikom malo pomagalo, kjer se 
more brez oškodovanja drugih. Uradniki, ki 
imajo vendar ugodnejši gmotni položaj, lahka 
kupijo od zavoda na debelo nakupljenega vina 
seveda ceneje, nego bi bilo drugje. Nihče jim 
tega ne zavida, a kar se dovoli uradnikom, 
bi se lahko privoščilo tudi paznikom. Status 
je tako urejen, da ima drugi razred dve 
kategoriji, prvi pa tri in preden doseže človek 
najvišjo njemu odprto stopinjo, je že z eno 
nogo v grobu. Na katerem predpisu sloni 
ta razdelitev, tega tudi nihče ne ve. V za- 

izvrši preiskavo z materjo Lenko. Ako pa 
je do desete ure ne bode, se popeljeta dva 
orožnika ž njim v Gospojno, da jo priženeta, 
že vsled izostajanja krivo, pred matičnega 
vodjo.

Oba škofovska preiskovalna sodnika 
sta temeljno pretresala zadevo, katere sploh 
ni bilo treba več preiskovati, kajti krivica 
župnika Hercoga je bila že dokazana po 
obeh pismih, ki jih ima škof in z njegovim 
molkom in tajenjem. Ali trdovratnemu greš-
niku je treba dokazati krivico s pričami. 
Zato bode kazen tem ostrejša. Škof ima 
dobro srce za zločinca, ki odkritosrčno prizna 
svoj greh; ali za take ljudi, kakršen je 
Hercog, bi bilo odpuščanje neumestno.

„Da, da, škof je mož, ki zna še bra-
niti in primerno rabiti zadnje pravice pre-
ganjane cerkve. Nikomur v konzistoriju ne 
bi bilo prišlo na misel, vzeti posvetno oblast 
v službo, pod pretvezo, da se gre za matične 
zadeve.“

Pogosto sta trčila duhovnika s kozarci 
in sta ju izpraznila za škofov blagor in za 
končno zmago uboge, preganjane cerkve, 

Dalje prih.



vodu mislijo, da je gospod ravnatelj sam 
stvar tako uredil. Število osobja je nezado-
stno in tukaj je «šparzistcrn» gotovo neopra-
vičen. Če se hoče imeti dobro in zanesljivo 
službo, jo je treba tako urediti, da jo ljudje 
lahko vestno opravljajo, potem je tudi pri-
merna strogost opravičena. Ne stara šablona, 
ampak pamet bi morala biti merodajna. Kako 
naj se z zavodom doseže pravi namen, ako 
morajo biti ravno tisti nezadovoljni, ki pri-
hajajo s prisiljenci največ v dotiko in imajo 
na nje direkten upliv? Saj ima delavnica 
menda še kak drug namen, kakor omogočiti 
ravnatelju obsežno gospodarstvo? Po pra-
vilih ima biti tudi deželna vlada zastopana v 
takozvani hišni komisiji in ji pripada neko 
nadzorstvo. Ako deželni odbor sam ne ukrene, 
kar je potrebno za temeljito saniranje razmer, 
naj se pobriga tudi dež. vlada nekoliko za stvar.

Poznavanje političnih razmer je v 
krogih «Slovenskega Naroda» kar presenet-
ljivo. Ko so bile končane glavne volitve v 
četrto kurijo za moravski deželni zbor, je 

’ kričal o zlorabi vere na klerikalni strani ter 
o terorizmu socialnih demokratov. Sugerirati 
je hotel svojim čitateljem tudi na Moravskem 
nekako zvezo socialnih demokratov s kleri-
kalci, dasiravno se je izvršil ravno glavni boj 
med tema dvema strankama. V čeških časo-
pisih nismo čitali prav ničesar o terorizmu 
socialistov — tudi v meščanskih ne! — in 
je tudi težko razumeti, kako naj bi delavci 
terorizirali. Vemo sicer, da so se buržoazijske 
stranke poslužile nasilstva, n. pr. v Moravski 
Ostrovi, kjer so zapisali okrog 2000 čeških, 
slovaških in poljskih delavcev v nemški kata-
ster, pa so jih prisilili, da glasujejo za nem-
škega nacionalca, kar bi utegnilo tako radi-
kalno naroden list, kakršen je «Narod», tudi 
nekoliko zanimati; verujemo tudi, da so 
moravski popje porabili svojo moč v cerkvi. 
Ali če bi bili socialni .demokratje le količkaj 
poskusih terorizirati, bi bil nedvomno zadonel 
jako mogočen krik po meščanskem časopisju, 
da bi se ga bilo slišalo tudi do ljubljanskih 
uredništev. Ali ni ga bilo. Naj nam pa dovoli 
«Narod», da ga opozorimo na nekaj drugega. 
Po glavnih volitvah je bilo treba cele vrste 
ožjih volitev, za katere so bili angažirani 
večinoma socialisti in klerikalci. Z ozirom na 
svobodomiselna načela, so sklenile vse proti-
klerikalne stranke, solidarno podpirati socia-
liste proti klerikalcem; na Moravskem ni bilo 
nobenega političnega momenta, ki bi bil 
mogel roditi pomisleke proti takemu solidar-
nemu postopanju. Ali v dvanajsti uri je 
naenkrat narodno-socialna stranka, ki je pri 
naših liberalcih posebno čislana, tako da bi 
jo celo radi posnemali, požrla besedo ter je 
sklenila, glasovati za klerikalne kandidate 
proti socialno-demokratičnim. To se pa ni 
zgodilo kot osamljen slučaj, temveč kot začetek 
trajne zveze med narodnimi socialci in kleri-
kalci, kateri je namen, pribaviti narodno- 
socialnemu vodji A da miri, ki je propadel 
v četrti kuriji, mandat v mestni kuriji proti 
drju. Stranskemu, s pomočjo klerikalnih 
glasov. Seveda smo prepričani, da «Narod» 
tega ne pove svojim čitateljem.

Na pomoč kliče «Slovenski Narod». 
Čudil se bode, kdor se spomni, kako samo-
zavestno je pisalo liberalno glasilo zlasti pred 
zaupniškim shodom in takoj po njem. Kdor 
bi mu bil verjel, bi bil moral misliti, da je 
vsa slovenska svobodomiselnost brezpogojno 
v njegovem taboru in vse drugo razven kle-
rikalcev ne šteje nič. Ni še dolgo, kar je 
dajal «Narod» učiteljem brce, češ, saj jih 
liberalna stranka ne potrebuje; bili so ji bolj 
v nadlego, kakor na korist.. Na shodu so 
napadali «mlade», kakor predrzne šolske pobe. 
V petek in v soboto je «Narod» še trobil, 
da je pokazal shod zaupanje vseh svobodo-
miselnih elementov do stranke. Danes pa že 
milo prosi, naj bi se združilo vse, kar je 
svobodomiselnega, spričo klerikalne nevarnosti, 
ki bode poplavila deželo. Sedaj naj se mahoma 
pozabi na vsa nasprotja, seveda menda tudi 
na vse žaljivke, na vse brce in klofute, ki jih 
je tako rada delila liberalna stranka in zlasti

njen priznano — nepriznani organ. Cernu | 
vendar to? Saj ste sami tako močni! Saj ni 
ničesar na Slovenskem razven vas. Celo leto 
se vam ni zdelo potrebno, slušati svarilne 
glasove, ki so neprenehoma doneli ter vas 
opominjali, da še ni konec dni. Kolikokrat 
ste jo že zavozili, pa se vam je hotelo 
pomagati, da dvignete voz iz blata; ali niste 
vedno v novo tiščali v močvirje? — Pojdite 
spat! Vi niste več tisti, ki irna klicati na rali- 
iranje, temveč veseli bodite, da se vam odkaže 
še kak prostorček, kjer imajo Vaši ostanki 
sodelovati. Svobodomiselni elementi bi morali 
biti sami norci, da bi se podali pod vaše 
vodstvo, ko niste znali voditi ni sami sebe. 
Vodilno vlogo ste odigrali do dobrega; ne 
delajte se še smešne povrh.

Stagnacijo socialne demokracije je raz-
kril «Slov. Narod». V času, ko zapuščajo 
liberalno stranko zadnji pristaši, bi bilo tako 
tolažilo kakor balzam na odprte rane. Križ 
je le, da je taka tolažba popolnoma imagi-
narna, ker obstoji omenjena stagnacija edino 
v željah in v domišljiji «Narodovih» ured-
nikov. Povod liberalnemu filozofiranju je dala 
seveda udeležba socialnih demokratov v pro-
testni akciji preti ¿istemu deželnega odbora. 
Glasilu iz Knaflovih ulic je menda popolnoma 
nerazumljivo, da se postavi lahko kdo proti 
krivici, ki ni zadela direktno njega samega, 
pa zato išče tajne nagibe, kjer jih ni. Ako 
bi pa «Narodovci» nekoliko razmislili situacijo, 
bi morali vendar razumeti, da je socialna 
demokracija kot eminentno ljudska stranka 
moralno prisiljena, nastopati, kjer so na 
dnevnem redu zadeve vsega ljudstva. In so-
cialna demokracja je bila v prvi vrsti po-
klicana na akcijo, ker je a priori prosta 
vsake odvisnosti, saj je ona edina večja 
stranka, ki ni udeležena ne v deželnem od-
boru, ne v deželnem zboru. A tudi kdor ni 
socialist, mora v takih slučajih reflektirati na 
socialno demokracijo, saj vendar ni skrivnost, 
da je impozantna akcija brez sodelovanja 
socialnih demokratov dandanes v Ljubljani 
nemogoča. To ni baharija in ni omalovaže-
vanje drugih, ki imajo dobre namene, temveč 
je enostavno konstatiranje dejstva. Do skraj-
nosti smešna je torej trditev, da socialni 
demokratje ne pridobivajo več terena med 
delavstvom in da zato iščejo zaslombe pri 
uradništvu, «Narod» vidi menda že zame-
njavo uloge: Delavstvo v liberalnem taboru 
pod komando dr. Tavčarja, uradništvo pa v 
socialni demokraciji pod Kristanovim vod-
stvom. No, Chamovi ponesrečeni eksperimenti 
bi bili vendar «Narodovce» lahko poučili, da 
sicer lahko izgube uradništvo, ne da bi zato 
mogli pridobiti delavstva. Ali če misli «Narod», 
da diskreditira socialno demokracijo, pripo-
vedujoč, da agitira med uradniki, tedaj taksira 
vendar prenizko razsodnost delavstva. Saj 
sami ne verujemo, da bi bil že prišel čas. 
ko razvijejo naši uradniki rdečo zastavo in 
preidejo ob zvokih marzeljeze v socialistični 
tabor; toda kar ni danes, utegne biti jutri 
in reelno mislečemu človeku se ne more 
zdeti nič smešnega na pragnozi, da postanejo 
tudi uradniki prej ali slej socialni demokratje. 
To je njih usoda, ki jo tko razmere. Kadar 
premagajo uradniki najmočnejše predsodke, 
jih ne bode prav nič sram, da so našli svoj 
pravi cilj; socialni demokraciji pa tudi ne 
bode treba zatajiti ničesar, kajti ona je stranka 
delavnega ljudstva in še nikoli ni trdila, da 
uradniki ne bi bili delavci. Sicer pa — «Na-
rodovi» strahovi ne plašijo nikogar več.

Shodi.
Ljubljana. Dne 27. novembra ob 8. uri 

zvečer je v salonu gostilne pri Štajercu, Res-
ljeva cesta 20, javen železničarski shod. Na 
dnevnem redu je-; 1. Starostno zavarovanje 
železničarjev. 2. Konferenca delavničnih in 
kurilničnih delavcev. Poroča sedrug Kopač 
iz Trsta. 3. Predavanje sodruga E. Kristan a 
iz Ljubljane. Sodrugi, železničarji! Pridite v 
polnem številu, to zahteva vaša korist!

Trst. Javen železničarski shod bode dne 
1. decembra t. 1. ob 8. uri zvečer v veliki 
dvorani «Delavskega Doma». Govoril bede 
sodrug Etbin Kristan iz Ljubljane. Zlasti 
državne železničarje vabimo, naj se mnogo- 
brojno udeleže shoda. Razraerd, v katerih 
žive železničarji v Trstu, odkar je dograjena 
nova železnica, so neznosne, pa je nujno 
potrebno, da se že temeljito pogovorimo c 
njih. Pridite torej vsi, pa tudi vaše žene!

Gorica. Dne 3. decembra 1.1. se usta-
novi podružnica železni Carske organizacije za 
državne železničarje. U,tanovni shod bode 
ob 8. uri zvečer v gostilni Marži ni, ulica 
Giuseppe Verdi, štev. 1. Na dnevnem redu 
se poleg ustanovitve tudi predavanje sodruga: 
Kristana, ki pride iz Ljubljane, Sodrugi, 
pridite vsi, kar vas je slažbe prostih, pa pri-
peljite tudi svoje žene seboj 1 Treba je, da 
izpoznajo tudi one razmere.

Tržaške stvari.
Tržaška politična organizacija priredi 

v nedeljo, 2. decembra 1.1. v delavskem domu., 
ulica Boschetto 5, veliko veselico s petjem, 
dramatično predstavo, šaljivo pošto, srečo- 
lovom in plesom. Vstopnina 40 vin. za moške,. 
30 vin. za ženske.

Sirenski glasovi. Dne 14. svečana t. 1. 
so imele učenke šole sv. Cirila in Metoda v 
Trstu nemško (!) predstavo pri nunah v ulici 
Pasguale Besenghi. Med drugimi rečmi so 
igrale tudi igro «Auf dem Markte». Vse na 
čast patru V o Ib e rtu in škofu Naglu. Varujte 
se sirenskih glasov, kaj, cenjena «Edinost» !.

Arte Moderna, to je jako priljubljeno 
delavsko diletantsko društvo v Trstu, priredi 
v nedeljo, 25. t. m. ob 8 zvečer predstavo 
v gledališču Goldoni. Predstavljalo se bode 
socialno dramo «Brezdomovinci» v dveh deja-
njih z intermezzom od P. G o rij a. Vstopnina 
50 vin, sedeži 40 vin., lože 2 kroni.

Najnovejše vesti.
Dunaj, 21. novembra. Pluralni zistem je- 

odklonjen z veliko večino. Prvi štirje para-
grafi so bili sprejeti, deloma z malimi izpre- 
menami. Odklonjeni so bili predlogi: Per- 
geltov in Chocov pri prvem, Vasiljkov 
pri tretjem paragrafu. Pri tretjem paragrafu 
je bil sprejet Hrubyjev, pri tretjem Abra- 
hamowiczev predlog. Kaiserjev predlog, 
ki zahteva volilno dolžnost, je bil odklonjen. 
Za § 5, ki določa, da ima vsaki volilec en 
glas, je zahteval Malik glasovanje po imenih. 
Napetost je bila velikanska. Za Tollinger- 
jev predlog je bilo oddanih 143, proti njemu 
201 glas. Z a pluralni zistem so glasovali r. 
Poljsko kolo, izvzemši demokratično krilo, kon-
servativni veleposestniki, ustavoverni velepo-
sestniki, Vsenemci, nekateri nemški liberalci, 
tirolski in štajerski nemški klerikalci in neka-
teri nemški agrarci; seveda tudi oba na-
vzoča slovenska liberalca, Ferjančič in 
Plantan. Tako so slovenski liberalci še končno 
potrdili svoje bornirano. protidemokratično^ 
protiliberalno, ljudstvu sovražno vedenje, ka-
terega ne morejo opravičiti z ničemur, kajti 
s koroškimi mandati nima pluralni zistem prav 
nič opraviti. Na svojem shodu so torej še-- 
enkrat brezobrazno nalagali svoje zaupnike, 
ko so trdili, da so pristaši splošne in enake 
volilne pravice; z glasovanjem za pluralni 
zistem so tudi zatajili program, kije bil sprejet 
na zaupniškem shodu; s tem blaznim glaso-
vanjem so definitivno dokazali, da je pri njih 
vse švindl, od začetka do konca, od «Naro-
dovih» člankov do državnozborskih govoranc, 
od gostilniškega klepetanja pa do programa. 
V četrtek skleniti splošno in enako volilno 
pravico, v sredo pa že glasovati za pluralitet, 
to znajo le še slovenski liberalci, ki se tako 
razkrinkujejo kot najpredrznejši politični švind- 
lerji. _______________________________
Tiskovni sklad:

Delavci glavnih skladišč v Trstu so na-
birali povodom svojega uspešnega plačilnega gibanji 
po solidarnem sklepu za • tiskovna sklada «Rdečega 
Praporja» in lista <41 Lavoratore» ter so izročili na- 

• šemu upravništvu 131 kron.
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Trbovljah
(vpisana zadruga z omejenim poroštvom) 

ki bode

dne 30. novembra, ob 10. uri dopoldan 
gostilni gosp. Počivavška na Vodah.

Unev-ni •
t. Poročilo in sklepanje o kreditu.

. .. Razprava o sklepih zadnjih dveh nadzor- 
miških sej.

3. Eventuelna volitev blagajničarja.

da vera peša. V Smihelju gotovo ne kjer ima 
Podlag0 za 300 let naprej. Sicer pa’ kaj vera 
JLč(r.dnostl;. veliko potrebnejše je, svojega 
bliznjika uničiti ter ga vragom poslati in — 
izrael bo rešen! Sedanjemu nadučitelju ni le 
življenje ogrenil ta fanatični kaplan, pač pa 
ga tudi ovira v uradovanju. Ce hoče ta revež 
k*ko reč imeti, si jo mora kupiti, oziroma 
od dobrih kolegov izposoditi, nasprotno še 
svojih dolžnosti ne hiore vršiti, pa se še dobi 
kak kaplan kot predsednik kr. šol. sveta, ki 
pravi: «Kaj mi pa morejo, če tudi učitelje 
uničujem ter jim povsod življenje grenim in 
tudi, če gre šola rakom žvižgat; saj šolske 
oblasti molčijo in v Smihelju ukažem jaz, pa 
je — «aus»! In kaj briga mene blagor mla-
dine? Nič! Glavno geslo moje je: Daj in 
daj, donesi in prinesi samo, da bomo žrli, 
ker le enkrat živimo, drugo pa naj vse vrag 
vzame prej ali slej!»

Restavracij el

£CIC^
bjubljarja

UJolfoUe ciliee st. 12 

priporoča slavnemu občinstvu za 
6—4

Vstop je dovoljen samo rednim članom, ki se 
snorajo izkazati s člansko knjižico ali z legitimacijo.

Na obilno udeležbo vabi predstojništvo.
Fran Rinaldo Fran Zmerzlikar

ravnatelj.-k  preglednik.

Dopisi.
Šmihelj na Krasu. Čedne razmere vla- 

daju v Smihelju pri St. Petru na Krasu. Kadar 
hoče tamošnji kaplan kaj doseči, vselej začne 
-na prižnici jokati. Take manevre je delal za 
časa učitelja g. Andreja Laha, ki je bil ka-
planov boter, kakor tudi sedaj proti g. nad-
učitelju Vugi. Razjoče se na prižnici in omeni, 
da bo šel proč ali pa, da naj možje pridejo 
v farovž, da se bodo zmenili, da ne bo šel 
proč. Kakor je obrodilo za časa učit. g. Laha 
njegovo hujskanje podel vspeh, ravnotako ga 
je letos. Takrat je bila posledica jokanja; da 
so z veliko gonjo nabirali podpise, da se mora 
g. Laha iz Šaiihelja spraviti. Da, celo so se 
ljudje zbrali, da bodo g. Laha ven vrgli. Dalje 
je tisti ljubi svojega bližnjega, pošiljal ljudi 
čez učitelja lagat k tedanjemu okr. glavarju 
i. t. d. Sedaj se pa z velikim hrupom nabi-
rajo podpisi in ljudstvo šunta čez g. Vugo, 
da mora stran in kot posebno sredstvo je 
kaplan na prižnici vporabil to-le ugodnost, 
da je ljudstvo jokaje opozarjal, kaki reveži, 
da bodo otroci, ker on da ne bode hodil učit 
nauka v šolo, dokler je ta nadučitelj v Smihelju, 
sicer pa, da naj pridejo v farovž, da se 
tam zmenijo, kaj treba napram nadučitelju 
ukreniti. Kako da se ljudje v farovžih obde-
lujejo, ni treba posebno še pojasnjevati. Ce 
rečemo, da backi vse pritrde, kar jim gospod 
kaplan rečejo in da postane učitelj predmet 
najhujšega zaničevanja, naj zadostuje! Da se 
je pri teh podpisih dajalo celo za «flajšce 
šnopsa», je dovolj karakteristično za popovsko 
divjanje v tem ubogem Smihelju, kjer je ljud-
stvo za 500 let nazaj.

In se dobi še kako tercijalsko dušo, ki 
trdi, da učiteljem v Smihelju rožce cveto I Ali 
ni to sramotno, da se dobe še taki, ki kaj 
takega trpe, zlasti oblasti, ki take škandalozne 
ovadbe za med napram učiteljstvu jemljejo? 
Seveda, kar pride iz popovskih rok, je vse 
-sveto in tudi resnično, čeprav obsega včasi 
■najhujše lumparije. Pripomniti imamo še, da 
se kaplan Lenasi ni pregrel v poučevanju na-
uka v tekočem šolskem letu, ker je bil samo 
enkrat v šoli. Je že prijetneje, žrebe učit vozit 
'n pa guncat se v lepi kočiji ter težko oblo-
ženemu želodcu priliko dati, da ložje žulje 
Uevednežev prebavlja, kakor pa v zatohlem 
prostoru otroke poučevat, li ne? Pa pravijo,

Strokovni pregled.
Zvezni zbor kovinarjev. Predzadnjo ne-

deljo je bilo na Dunaju glavno zborovanje 
kovinarske zveze, za katero je sprejet sledeči 
dnevni red: 1. Poročilo predstojništva. Poro-
čevalec L. Exner. 2. Poročilo kontrole. Po-
ročevalec Gillar. 3. Poročilo razsodišča. Po-
ročevalec S e 11 n er. 4. Organizacija: a) Na-
rodnostni prepir v strokovni organizaciji in 
kovinarji. Poročevalca Beer (nemško), Ta- 
jerle (češko), b) Pospeševanje organizacije; 
poročevalec Domes (nemško), H or no f 
(češko). 5. Izprememba pravil; poročevalec 
Exner (nemško), Veska (češko). 6. Taktika 
pri plačilnih gibanjih in v stavkah; poroče-
valca Drechsler (nemško), Veska (češko). 
7. Volitve: a) Predstojništva; b) Kontrole; 
c) Razsodišča. 8. Koalicijsko pravo; poroče-
valca dr. J. Ingwer (nemško), Taj er le 
(češko). 9. Eventualnosti. Poročila so že kon-
čana. Zbor je izrekel predstojništvu na predlog 
Gillarja soglasno absolutorij. Navzočih je 
mnogo gostov iz drugih dežel. Po končanih 
pozdravih in po odpravljenih poročilih je 
začela razprava o četrti točki dnevnega reda 
in sta govorila še oba poročevalca, ki sta 
priporočala vsak svojo resolucijo. Razvila se 
je debata. O izidu bodemo poročali.

se 
obilen obisk.

Spoštovanjem

Jakob 3ror>telj
rejtaürater.
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Stanje hranil, vlog: Rezervni zaklad:
22 milijonov kron. 760.000 kron.

Mestna hranilnica ljubljanska
< v lastni hiši v Prešernovih nlicah št. 3

poprej na Mestnem trgu zraven rotovža,
sprejema hranilne vloge vsak delavnik od 8. do 12. ure dopoldne in od 3. do 
4. ure popoldne, jih obrestuje po 4% ter pripisuje nevzdignjene obresti vsa-
kega pol leta h kapitalu. Rentni davek od vložnih obresti plačuje hranilnica 

iz svojega, ne da bi ga zaračunila vlagateljem.

ZA VARNOST VLOG JAMČI POLEG LASTNEGA REZERVNEGA ZAKLADA 
MESTNA OBČINA LJUBLJANSKA Z VSEM SVOJIM PREMOŽENJEM IN VSO 
DAVČNO MOČJO. DA JE VARNOST VLOG POPOLNA, SVEDOČI ZLASTI 
TO, DA VLAGAJO V TO HRANILNICO TUDI SODIŠČA DENAR MLADO-

LETNIH OTROK IN VAROVANCEV. 26-9

Denarne
Posoja

vloge se sprejemajo tudi po pošti in potom c. kr. poštne hranilnice, 
se na zemljišča po 4l/2%, na menice in na vrednostne 

listine pa po 5% na leto.

j, ji __ A Odlikovana v Parizu leta 1904,
Tl A1M ff-C žir tVTfl Kr1* W v Londonu in Luttichu leta 1905.

Ustanovljeno leta 1854.

Pivovarna G. Auerjevih dedičev svoje izvi

v Ljubljani, Volfov? ulice št. 12.

izvrstno 
marčno pivo.
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Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 544 K za do I leta 
2'72 K, za četrt leta 1'36 K. — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 149 K, — Za Ameriko za celo leio 7’28 K.   Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine proste. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov. soc. demokracije.

Štev. 48. V Ljubljani, dne 30. novembra 1906. Leto IX.
NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
.Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Nevarna Igra.
Kakor voda, ki privre z nevzdržno močjo 

iz tajnih globočin ter predre gorske skale in 
stopi čista in bistra v svet kot gorski stude-
nec, pa teče, sledeča neizpremenljivim zakonom 
dalje in dalje, naraščajoča, pridobivajoča moči, 
kopajoča si stiugo skozi prst, skozi pesek, 
skozi pečine, ponosno se rogajoča kot mo-
gočna reka vsem zaprekam, tako je potekla 
splošna in enaka volilna pravica v avstrijsko 
politično življenje. Bila je majhna kakor skriti 
vir, ki ga lahko pokriješ s klobukom; ali njena 
ogromna moč, ki je bila še v skrovišču, je 
silila naprej, iz studenca je natekel potok, iz 
potoka reka. Nastavljali so ji umetne jezove, 
vtesnjevali so jo v ozka korita; ali nihče je 
ni mogel ustaviti in če so jo zavidni inženerji 
še nekoliko regulirali, vendar ne more nihče 
zabraniti, da ne bi tekla na tisto stran, kamor 
je namenjena, da ne bi hitela k tiatemu cilju, 
ki ji je določen po železnih, neizpremenljivih 
zakonih.

Hude boje je prebila ideja politične enako-
pravnosti in nihče ne more pripovedovati o 
njih toliko britkih, tragičnih, toliko ponosnih 
in junaških zgodeb, kakor proletariat vseh 
avstrijskih narodov. In nihče drugi nima za-
pisanih toliko žrtev v svojih knjigah. A delo 
ni bilo zaman; volilna reforma, ki je bila 
meseca svečana predložena avstrijskemu par-
lamentu, je prvi uspeh grandiozne borbe so-
cialne demokracije za enakost političnih pravic.

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Drugega dopoldne sta stala zopet oba 
inkvizitorja skupaj ter sta gledala zdaj skozi 
okno, zdaj na uro, na kateri sta se pomikala 
kazala počasi proti deseti uri. Zunaj je sne-
žilo in deževalo.

Polagoma je uhajal čas. Doli je le sem- 
tertja kdo korakal po robatem kamnenem 
tlaku. Zdaj bije ura počasi deset. Ana torej 
ni prišla.

Z enajstim vlakom se je odpeljal go-
spod kanonik z dvema orožnikoma, ki je 
bil sam šel po nju ter ju je bil poučil o 
važnosti naloge, iz Raminga proti Gospojni.

Hude boje je prebila tudi osnova, katero 
je izdelala avstrijska vlada; marsikatero rano 
je dobila splošna in enaka volilna pravica v 
teh bojih, ali njena temeljna ideja je prema-
gala vsa tajna in javna nasprotstva, razbila 
je bornirano trmo, raztrgala je mračnjaške 
spletke in v zbornici poslancev slavi veličasten 
triumf I

A naenkrat se dviga nova zapreka, po-
rojena v teminah, v katerih vladajo še kastične 
sile, ki jih ni uredil vse ravnajoči razum. V 
gosposki zbornici se javlja opozicija proti 
tistemu prevažnemu delu volilne reforme, ki 
določa enako volilno pravico. Visokorodni, a 
nizko misleči stari in mladi starčki magnatske 
zbornice ne morejo pretrpeti misli, da bi sto-
pila tudi v Avstrijo vsaj z eno nogo enaka 
pravica; preživeli so celo svoje življenje v 
mraku, ki so ga ljubosumno varovali vsakega 
solnčnega žarka in v muzejih mumij, y ma-
rionetnem gledališču so videli najvišji ideal 
človeštva. Ko prihaja svetloba nove dobe v 
njih ljubljeni mrak, so vznemirjene njih komaj 
še živeče duše, in tresoče roke se iztezajo po 
zagrinjalih, da bi preprečili vstop dnevni luči 
v njih temo.

Lanski bezniški ropot v gosposki zbor-
nici ni ustrašil nikogar; kar seje moralo zgo-
diti, se je zgodilo kljub aristokratičnim rabukam 
avstrijskih perov. Volilne reforme ni moglo 
ustaviti besno razgrajanje v boljšem nadstropju. 
In plemenitaški pogum se je toliko sesedel, da 
se gospodje ne drznejo več, nastopiti narav-
nost proti volilni reformi. Toliko moči sami 
ne pripisujejo svojim izsušenim mišicam in 
«Serenissimus»-možganom. V onemogli jezi 
pa hočejo vsaj pokvariti, česar ne morejo 
preprečiti. Pluralni zistem je zadnje upanje

Oba žandarja, ki nista imela pojma, da nima 
ta služba v resnici prav nič opraviti z ma-
tico, temveč da se ju rabi proti župniku 
Hercogu, sta med vožnjo glede na neskončno 
grdo vreme neprenehoma hvalila župnika, 
ki je pravzaprav poskrbel železnico. Gospod 
kanonik je spremljal to hvalo s finim smeh-
ljanjem in ni mogel dovolj povdarjati žup-
nikovih zaslug; v srcu pa je obžaloval, da 
gradi duhovnik železnice, dočim se sam 
pelje z brzovlakom v pekel in potegne še 
toliko drugih seboj v pogubo. Tako ravna 
pač samo svobodomiseln duhovnik. Zato 
zida sedaj gospod upravitelj Gros kaj mar- 
ljivo železnico v nebesa.

Sprejem gospoda kanonika in njegovih 
dveh spremljevalcev je bil v Gospojni zelo 
neprijazen. Snežilo in deževalo je tako na 
gosto, da se je oboje na tleh pomešalo v 
umazano redko blato, ki je takoj jelo pro- . .
dirati skozi fino kožo črevljev prečastitega I zdravje; a njegovo življenje je dragoceno

vseh sovražnikov volilne reforme od Gambri- 
novega častilca Schonererja pa do dobrega 
človeka Tavčarja. Pluralni zistem je sedaj 
tudi geslo ljudskih sovražnikov v gosposki 
zbornic'.

Visoki in velerodni gospodje sicer nimajo 
čiste vesti in absolutnega poguma. Izmed tisoč 
argumentov, ki lahko zaduše vsako pluraliteto; 
je najjasnejši ta, da ga ni merila, s katerim 
bi se dalo določiti neenakost ljudi, tudi če bi 
se moglo priznati, da sme uplivati socialna, 
materialna, inteligentna ali kakršnakoli neena-
kost na enakost ali neenakost političnih pravic. 
Zato so sprejeli intrigantje poslanske zbornice 
Tollingerjev predlog brez razsodbe in kritike 
ter so ž njim propadli, kakor bi bili propadli 
z vsakim drugim. Intrigantje gosposke zbor-
nice tudi ne najdejo kamna modrijanov; ali 
Tollingeriade se vendar ne upajo povzdigniti 
na ščit in tako havzirajo z nekakšno «ubla-
ženo» pluraliteto: Le tisti, ki je prekoračil 
35. ali 40. leto starosti in kdor ima družino, 
naj bi dobil drugi glas.

Meritorične norosti te ideje ni treba pre- 
iskavati; obsoja se samaposebi. A takih 
raziskavanj tudi ni treba, kajti za delavstvo 
in za vse ljudi, ki hočejo politično enakost, 
je vsak pluralni zistem nesprejemljiv; kdor 
glasuje zanj, glasuje proti volilni reformi in 
če je v gosposki zbornici res večina za plu-
raliteto, tedaj nočejo magnati nič več in nič 
manj, kakor pokopati celo reformo.

* * *
Ali je ta namen sploh izvedljiv ? . . .
Ako bi se izrekla večina gosposke zbor-

nice res za pluralni zistem, kar sicer še ni 
nedvomno dokazano, a je prav mogoče, tedaj 
bi prišla reforma še enkrat v poslansko zbor- 

gospoda preiskovalnega sodnika. Nahod 
bode prihodnjega dne gotovo neizogiben. 
Toda če se gre za blagor cerkve, se mora 
pač potrpeti.

V vasi je bilo še hujše. Vsaka hiša je 
izlivala iz dveh daleč nad cesto štrlečih žlebov 
debele vodene curke na desno in na levo, 
kakor da hoče zabraniti nepričakovanim 
prišlecem vhod v vas. Vrhutega je pihalo 
z visokih planin tako brezobzirno proti ci-
lindru gospoda kanonika, da je vrglo to 
znamenje posebnega dostojanstva neusmi-
ljeno na mokra tla. Ali surove prirodne 
sile niso mogle preprečiti pohoda cerkvene 
pravičnosti.

Gospod upravitelj Gros je ravnodušno 
opazoval pusto divjanje. V topli sobi je bilo 
jako prijetno. On ni tako neumen, kakor 
župnik Hercog, da bi hodil ob takem vre-
menu k bolnikom. Kaj lahko bi si pokvaril 



nico. Optimisti menijo, če bi tedaj večina 
ljudskih zastopnikov vnovič odklonila plurali- 
teto, da bi se tedaj vdala gosposka zbornica.

To je ugibanje. Njegov temelj je pa že 
zaradi tega slab, ker je življenje tega parla-
menta le še kratko in če bi prišla osnova 
drugič v poslansko zbornico, se ne more ve-
deti, ali ne bi bil dnevni red z drugimi pred-
meti tako zajezen, da bi bila pravočasna raz-
prava reforme nemogoča. To nevarnost se 
morda lahko premaga, ali vtajiti se je ne more. 
In če bi šlo to gladko in bi dosegla enaka 
pravica zopet večino v poslanski zbornici, je 
vendar mogoče, da se postavi gosposka vnovič 
za pluraliteto. Odkod naj se vzame tedaj po-
trebni čas za tretjo razpravo?

Volilna reforma bi tedaj padla, kajti sank-
cionirati se ne more zakona, ki ni soglasno 
sprejet v obeh zbornicah.

V gosposki zbornici ugibajo menda na-
sprotno in mislijo, da bi se udala poslanska 
zbornica, v kateri bi se drugič morda našlo 
večino za pluralni zistem. To je pač zelo 
neverjetno, ker bi si dala poslanska zbornica 
klofuto, na katero se ne bi moglo pozabiti 
nikoli. A če bi se to tudi zgodilo vzlic vsaki 
rezoni, vendar ne bi bilo s tem nič pridoblje-
nega, kajti yolilna reforma s pluralnim ziste- 
mom je nesprejemljiva za delavstvo, nespre-
jemljiva za avstrijske narode.

* * *
Z najvišega mesta v tej državi je bilo 

rečeno, da se po sedanjem volilnem redu ne 
more več voliti. Krona je s tem označila svoje 
stališče in je vezana. Ali tudi predsankcija, 
s katero je predložil baron Gautsch državnemu 
zboru svojo reformno osnovo, je kažipot, ki 
se ga ne more prezreti. Reforma je bila iz-
delana na načelu splošne in enake volilne pra-
vice in zakon, ki bi obsegal pluraliteto, bi bil 
bistveno nasproten načrtu vlade. V marsičem 
je bila Gautscheva itak neidealna osnova po-
slabšana ; ali pri vseh kompromisih se je lahko 
še govorilo le o poslabšanju. Pluralni zistem 
pa bi popolnoma uničil to. kar so narodi za-
htevali in kar je vlada predložila, kajti plu- 
raliteta ni enakost, temveč naravnost utajitev 
enakosti. Vsak kompromis je vlada lahko 
sprejela, četudi tega ali onega s težkim srcem. 
Pluralnega zistema ne sme sprejeti, ako noče 
naravnost izdati svoje naloge.

Baron Beck je naredil v državnem zboru 
veliko napak. Ko je bil Tollingerjev predlog 
na razpravi, je bila njegova dolžnost, z vso 
odločnostjo povdarjati enakost volilne pravice 
in energično odkloniti vsako pluraliteto. Baron 
Beck ni pokazal potrebne energije; čeprav je 
zagovarjal enakost, je vendar izjavil, da bi 

ker je last svete cerkve. Tega cerkvenega 
blaga ne sme vzročiti nobeni nevarnosti.

Danes pa je še posebno vesel. Anka 
je slušala njegov svet in ni šla v Raming. 
Na njo se res lahko zanaša. Zato ji popla- 
čuje s svojo vročo ljubeznijo. Seveda se 
bode moral kmalu ločiti od nje; to je samo- 
obsebi umevno. Na nekoliko mesecev pojde 
pač v mesto, da se bolje izobrazi v ku-
hanju; tedaj ne bodo opazili ljudje, da se 
je zadnji čas telesno premočno razvila. Ali 
dotlej hoče dobro porabiti priložnost.

Ravnokar si je prižgal smotko. Ali hi-
poma jo je izpustil, da je padla na tla. 
Moral se je oprijeti oknice . . . Kaj je pač 
to? . . . Kanonik Fink prihaja. Ako pride 
ta v kako župnišče, je vselej slabo vreme, 
ravno tako slabo, kakor danes zunaj. In dva 
orožnika gresta za njim proti župnišču.

Sedaj pozvone. Tako strašno zveni 
zvonec, kakor pozavne sodnega dne. V grozi 
pade Gros pred razpelom na kolena. In ves 
goreč začne moliti:

„O Bog, sedaj mi pomagaj: Ne daj, 
da pride tvoj zvesti hlapec v sramoto, z 

sprejela vlada tudi eventualen kompromis ki 
bi ga bile stranke sklenile glede pluralitete. 
Tega ni smel reči, kajti vlada je bila z^vez^ 
za enakost in če bi bila zbornična ve ina s 
čajno sprejela kakršenkoli pluralni zistem, b 
bil to dogodek, iz katerega bi bila morala 
vlada na vsak način izvajati posledice.

Beckova vlada je v odseku mnogo me-
šetarila, pokazala pa ni take energije, da bi 
ji moglo ljudstvo vsaj v vprašanju volilne re-
forme brezpogojno zaupati. To si je treba 
poklicati v spomin spričo odpora, ki se po- 
kazuje v gosposki zbornici. Treba je zopet 
zapeti staro pesem: Ljudstvo ne sme m ne 
more zaupati nikomur, kakor svoji lastni moči. 
In kakor v začetku volilnopravne borbe, mo-
ramo zopet zaklicati delavcem: Bodite pri-
pravljeni na vse! Od jas je vse odvisno!

* * *
Gosposka zbornica pa igra nevarno igro. 

Ako prisili delavsko ljudstvo, da nastopi še 
enkrat boj za enako volilno pravico, ki bi bil 
sedaj tak, da je popolnoma nemogoče ugibati, 
s kakšnimi sredstvi bi se izvršil in kje bi se 
ustavil, je vendar nedvomno, da bi se vsem 
volilnopravnim vprašanjem neizogibno moralo 
pridružiti še drugo, itak že precej zrelo vpra-
šanje :

Čemu je treba avstrijskim narodom vla-
čili seboj tako breme, kakršna je gosposka 
zbornica?

Kulturna država...
Po mišljenju večine ljudi je država tista 

oblika človeške družbe, ki ostane vsaj v svo-
jem temelju neizpremenljiva za vso bodočnost. 
Sploh je malo možganov, ki bi si znali pred-
stavljati vsaj v domišljiji drugo formo skup-
nega življenja ljudi; najgloblje razlike segajo 
še do ustrojitve državnega telesa, do nasprotij 
med monarhizmom in republikanizmom, mc-d 
absolutizmom in konštitucionalizmom, ali dr-
žava samaposebi velja za neomajno, za ne-
izogibno.

Kratki spomin na neizpodbitno resnico, 
da je vse na svetu izpremenljivo, ker je pora-
janje in umiranje temeljni zakon sveta, ovrže 
vero v večnost države. Nastati je morala tudi 
ona kakor vse kot nujni plod potrebe; in 
kadar mine potreba zanjo, mora izginiti tudi 
država. Ko dovrši svoj poklic, se izpremeni 
v breme za tiste ljudi, katerim je bila nekdaj 
nujna — in ljudje jo odvržejo.

To je bodočnost.
Ali zakon izpreminjanja velja tudi za se-

danjost. Tudi dokler obstoji, ne more biti 
država neizpremenljiva, kajti razmere, ki so 

dvojno gorečnostjo se hočem tedaj boriti 
proti sovražnikom tvoje svete cerkve. Samo 
zakrij moj greh s plaščem usmiljenja pred 
očmi pregrešnega sveta. Obljubim ti, da 
priredim takoj prihodnjo nedeljo žrtvovanje 
za tiskovno društvo in popeljem procesijo 
k celjski materi božji. Le pomagaj mi, po-
magaj mi, da ne izve škof ničesar o tem, 
kar sem storil, slabotni človek.“

Tako je molil dalje in dalje, in tako 
velika je bila njegova groza, da ni niti slišal, 
ko so se odprla vrata, ter je vstopil gospod 
kanonik, ki je gledal s svetim spoštovanjem 
na molečega duhovnika.

To je bil srce okrepljujoč pogled. Ako 
bi bil nenadoma presenetil župnika Hercoga 
ga gotovo ne bi našel v molitvi. On bi bil 
gotovo računal, ali študiral, ali pa sploh 
uganjal kaj posvetnega. Kako se bode ve-
selil škof, ko mu bode poročal o tem svet-
niku podobnem duhovniku, ki ga ie našel 
v goreči molitvi! In kako neznansko srčna 
je bila ta molitev, ko ni gospod upravnik 
od same pobožnosti opazil niti njegovega 
vstopa. Da, tako molijo svetniki. Bal se je

io vstvarile, se razvijajo in menjajo, pa VpIi. 
vajo izpreminjevaje tudi nanjo. In kakor Se 
po mojstru lahko naključuje njegovo delo, 
tako se po sadu lahko sodi o izdelovalcu.

Državo so naredili ljudje; kakršna je ona, 
tako je njeno ljudstvo. To je za nas žalostna 
resnica. Sodeč po duhu ki preveva našo dr-
žavo, moramo izdati sebi slabo izpričevalo. 
Nič se ne smemo postavljati, nič ne smemo 
biti ponosni na svojo kulturo, na svoj napre-
dek, na svoj razvoj, na svojo človečnost; kajti 
ako bi imeli pravico do tega ponosa, bi se 
moralo opaziti vse te lepe lastnosti v naši 
državi. Avstrija bi morala biti socialna orga-
nizacija visoke kulture, njena dejanja bi mo-
rala dihati duha dvajsetega stoletja.

Kdo bi se drznil trditi, da je tako v tej 
državi? Kako hi se moglo izreči tako hvalo 
sedanjim državam sploh?

Seveda, od kapitalistične države se sploh 
ne more zahtevati, česar nima. Družabna 
organizacija, ki je osnovana na neenakosti, z 
namenom, da ohrani in zavaruje neenakost, 
ne more biti kulturna, ker je enaka pravica 
prvi, neizogibni pogoj pravi kulturi. In res; 
kultura ni namen sedanji državi. Njena naloga 
je, braniti pravice tistih, ki jih že imajo, pred 
onimi, ki jih hočejo šele doseči. «Sveta je 
lastnina», to je vodilno geslo kapitalistične 
države; a to ne velja samo za materialno 
lastnino, temveč tudi za idealno, za tisto, kateri 
je ime «pravo».

Ali vpoštevajoči njen značaj, bi smeli vsaj 
pričakovati, da pospešuje država tisto kulturo, 
ki je neodvisna od razmerja med bogatimi in 
med siromaki, med kapitalističnim in med de-
lavskim svetom. Smeli bi misliti, da je kul-
turna vsaj po etičnih naukih buržoazije. Kdor 
si je ohranil vsaj še to skromno vero v boljši 
značaj države, njemu jo izruje ona sama, 
brezobzirno, z vsemi koreninami in koreni-
cami . . .

Koncem pretečenega tedna je šla po časo-
pisju kratka, od marsikoga neopažena vest: 
V Lvovu je policija aretirala nekega drja. Vac-
lava Kraszewskega, zdravnika iz ruske Poljske 
ter ga misli izročiti ruski policiji.

Samo par vrstic obsega to poročilo. In 
vendar se skriva v njem pretresljiva, grozovita 
tragika. Dj. Kraszewski je pobegnil iz Rusije, 
da uide ondotni policiji, ki ga zasleduje. Že 
to je dovolj, da provzroči globoko ogorčenje; 
kajti kogar išče dandanes ruska policija, on 
si je že s tem pridobil simpatije človeško 
misličih ljudi. Vsaka žilica v telesu se upira 
misli, da bi se izročilo beguna iz Rusije ruskim 
biričem, kar pomeni ravno toliko, kakor da 
se ga izroči rablju. Visoko v zrak strle ruske 

skoraj, da greši, ako ga zmoti v tej molitvi. 
Toda rad bi se odpeljal že s prihodnjim 
vlakom iz tega neprijaznega gnezda, torej 
mora govoriti.

Z ustrašenimi očmi je gledal pobožni 
mož škofovskega inkvizitorja; po vseh udih 
se je tresel, tako da ni mogel vstati. Toda 
ko mu je kanonik naznanil, da ga škof lepo 
pozdravlja, je takoj vedel, da ni nevarnosti. 
Hitro je bil pokonci ter je ponudil škofo-
vemu namestniku stol, sam pa je ostal sicer 
ponižno, ali z notranjim ponosom, stoječ.

Hvala Bogu torej, za župnika se gre. 
In zaradi tega župnika se je moral tako 
ustrašiti! Kako neumno je bilo to! Lenko 
odo preiskali. To je res prava sreča zanj, 

ako pride ta oseba, ki itak ni za nobeno 
rabo iz župnišča. Pa če je Anka njena hči? 
lega sam ne veruje. Ali če pravi škof, da 
je, mora že biti. In kdo je oče? Župnik? 
Ni mogoče.

Ali škof ve, da je; torej pač je. Da, 
da, tako mora biti I

x Ul 5K.CI iUj»-
dovitn C-aS3i krmil osebo, ki ni za delo? Ču-
dovito je, kaj škof

Kako bi sicer župnik 

vse ve. Razsvetljevati g2



priloga „Rdečemu praporu» gt. 
vislice in iztezajo svojo suho roko v daljavo 
neprenehoma prežeče na nove žrtve katerih 
jim ni nikoli dovolj. Ruska vlada «pacifi.-ira» 
deželo z vojnimi in bojnimi sodišči, s prekim 
sodom, z vrvjo m s smodnikom. Kakor mrtva 
mašinerija opravljajo njeni organi svoj rabelj-
ski posel; niti mladoletni obtoženci, pravi 
otroci jim ne ganejo srca. Ako pade častnik 
ki mora komandirati eksekucijo nad takimi 
nežnimi bitji, v omedlevico, mora nastopiti 
drugi na njegovo mesto; ako se tresejo vo-
jakom tako roke in se jim dela tako tema 
pred očmi, da ne zadenejo prvič, morajo 
ustreliti drugič, tretjič, četrtič, dokler se ne 
valja vse mrtvo v krvi.

Ali včasi, izjemoma, se posreči kakšni 
žrtvi, da ubeži. Pa pride v Avstrijo. V Gali-
ciji ostane, kajti tam žive rojaki. Tam govore 
begunov jezik. Sorodna kri teče po njihovih 
žilah. Tam sme upati, da bodo razumeli čuv- 
stva, ki so razgrela njegovo srce. In blizu je. 
Težko je bežat daleč od bojišča, kjer bi se 
človek rad sam bojeval. Le tako daleč gre. 
da je na varnem. V Galicijo, v Avstrijo. Tu-
kaj je zavarovan. Saj ruska revolucija ni nič 
mar avstrijski oblasti; Avstrija ni prizadeta, 
torej mora biti nevtralna v boju ruske revo-
lucije z rusko tiranijo. Avstrija hoče obvaro-
vati dobre stike z Rusijo, in Rusija je danes 
revolucija. Nihče ne more oficielno vedeti, s 
katerimi ruskimi elementi hode treba prihodnje 
leto tudi službeno sklepati prijateljstvo. Za 
vsako tujo državo je revolucija notranja za-
deva Rusije. Nikomur se ni treba vtikati vanjo.

V tujino beže ruski veliki vojvode, ki se 
boje bomb svojega naroda. V tujino beže ruski 
revolucionarji, ki se boje vrvi svojega krvnika 
In tujini je to \sečno, mora ji biti vseeno.

V Lvovu je torej ruski begun na varnem. 
Ali kaj je to ? Ponoči potrkajo na nje-

gova vrata, v njegovo sobo vstopi policija v 
avstrijski uniformi, aretira ga ter mu naznani, 
da bode izročen ruski policiji.

Kakšno grozno hudodelstvo je zagrešil 
mož? — Pomagal je na Ruskem človeku, da 
je zbežal izpod krempljev vladnih zbirov! In 
Avstrija ga hoče izročiti ^Rusiji.

Fraza o kulturni državi se razbline v zraku 
in človečnost ostrmi . . .

Deputacije so šle k namestniku; lvovski 
vseučiliški zbor posreduje pri vladi. Vsakdo 
čuti, da bi bilo nezaslišano, aki bi Avstrija, 
ne da bi jo karkoli sililo na to, izročila po-
litičnega pregnanca gotovemu pogubljenju. 
Kdo ve, ali bodo imela posredovanja željeni 
uspeh.

Ali — naj konča afera kakorkoli. Da je 
sploh mogla nastati, je moralna klofuta in 
žalosten pojav. •_______  

48.__

Politični odsevi. '
Avstrijska in ogrska delegacija sta se 

sešli v nedeljo, 25. t. m. v Budimpešti. Otvoril 
ju je cesar s prestolnim govorom, v katerem 
je naglašal, da se politični položaj izza zad-
njega zasedanja, ki je bilo šele pred kratkimi 
meseci zaključeno, ni bivstveno izpremenil. 
«Kakor doslej, bode tudi zanaprej za našo 
politiko merodajno zaupno razmerje do zavez-
nikov, trajen sporazum z Rusijo v zadevah 
Balkana in pospeševanje prijateljskega raz-
merja do vseh drugih držav. Ohraniti mir ob 
varstvu interesov monarhije nam bode vedno 
kot cilj pred očmi. Tekoče zahteve vojne 
uprave se letos nekoliko zvišajo, kar je po-
sledica zvišanja cen za vse potrebščine; v 
izvenrednih kreditih pa bodo zahteve izdatno 
manjše, tako da bode celotna zahteva za vojsko 
precej nižja od lanske. Uprava okupiranih dežel 
hoče tudi zanaprej s primernimi reformami 
pospeševati gospodarski in kulturni napredek 
omenjenih dežel. Bosna in Hercegovina boste 
tudi leta 1907 lahko pokrili svoje potrebe z 
lastnimi dohodki.»

Avstrijsko delegacijo je sprejel cesar v 
nedeljo ob 2. popoldan ob navzočnosti skup-
nih ministrov in avstrijskega ministrskega 
predsednika barona Becka. Vodil je avstrij-
ske deleerate predsednik princ Lobkovic.

Ogrsko delegacijo, katero je sprejel cesar 
ob 3. uri, je vodil njen predsednik grof Teodor 
Zichy, ki je v svojem nagovoru naglasil, da 
bodo imeli ogrski delegatje gospodarski po-
ložaj dežele pred očmi, a da bodo radi do-
volili tiste izdatke, ki so nujno potrebni za 
obrambo,

Prvo sejo je imela avstrijska delega-
cija v nedeljo dopoldan. Otvoril jo je princ 
Lobkovic z nagovorom. Gitalo se je inter-
pelacije in razna naznanila. Minister za zu-
nanje zadeve Aehrentdalje predložil vladne 
predloge, ki so bile izročene proračunskemu 
odseku. Delegat dr. Barnreither je izrazil 
željo, naj bi vojna uprava predložila prora-
čunskemu odseku izkaze, koliko so vlade na 
račun dovoljenih vojnih kreditov že izplačale. 
Delegat Steiner je protestiral proti sklicanju 
delegacij na nedeljo. Delegat Ste in je nujno 
zahteval, da morajo biti avstrijski resortni 
ministri navzoči pri razpravah delegacij. Nuj 
nost je bila sprejeta.

Česar Franc Jožef je govoril pri sprejemu 
delegacij tudi o volilni reformi. Ko je 
nagovoril dr. Kram ara, je ta dejal, da so 
Cehi mnogo žrtvovali za volilno reformo ter 
menil, da je v gosposki zbornici nevarnost za 
reformo. Cesar je odgovoril, da se volilno re-
formo gotovo izvrši. Delegat Fink je rekel, 
da poslanska zbornica že izvede reformo, vpra- 

mačka med zobmi, hoteča prinesti svoj plen 
živ mladim mačkicam, se je ozrla Anka še 
enkrat s pogledom, ki prosi za pomoč, k 
svojemu ljubljenemu zapeljivcu. Ta pa je 
porabil trenotek ter je hitro položil prst 
na usta.

In Anka je razumela znamenje. Ravno 
tak je že videla kip sv. Janeza Nepomuka. 
Rajši umreti, kakor izdati očeta svojega 
otroka, kajti oče je duhovnik. To je bil njen 
odlok; s kratkim, obupnim, ali čvrstim po-
gledom mu je še lahko rekla: „Zaupaj meni, 
zvesta sem ti in ljubim te, pa te ne izdam.“

Žandarja nista opazila tega nemega po-
govora oči, tako sta bila razsrjena vsled 
dekletovega upora.

Najprej sta jo bila morala iskati v hlevu, 
kjer je imela opravka s teletom. Ko sta jo 
prosila, naj ne provzrokuje pozornosti, tem-
več naj gre mirno ž njima, se je odločno 
branila; ko sta ji rekla, da jo morata izro-
čiti na škofov ukaz raminškemu dekanu, je 
celo nekaj govorila o škofovskih rabeljskih 
hlapcih. Ta se lepo potlači I Najprej matričen

mora sveti duh, drugače ni mogoče. Zato 
zna tudi tako dobro vladati nad svojo 
škofijo.

Pa tudi Anka da je noseča? Kaj? Ali 
je slišal prav? Nasloniti se je moral na mizo, 
tako se je tresel. In tudi to naj bi škof že 
vedel? Ni mogoče.

Sedaj se mu zdi škofova vsegavednost 
že strašna, in bolj prihajajoča od hudega, 
kakor od svetega duha.

Torej je vse izgubljeno, vsa bodočnost 
uničena. Preneumno; zaradi ženskeII Ali 
Anka ga ne izda, saj ima njeno prisego.

Med ta tajni klic Avguštinove duše je 
naenkrat zadonel strašen klic, ki se je raz-
legel po celem župnišču. Bil je Ankin ob-
upni glas. Ne da bi se opravičil pri gospodu 
kanoniku, je pohitel iz sobe, skokoma je 
stekel črez stopnice v vežo in ravno je še 
videl, kako sta dva orožnika uklenila bra-
nečo se Anko in odpeljala jo skozi vrata.

Kaj naj stori?
Kratko malo ne more storiti ničesar, ne 

da bi se osumničil. Kakor ptičica, ki jo ima 

šanje je le, ali ne bode težav v gosposki zbor-
nici. Na (o je cesar odgovoril: «Ne, ne; tudi 
tam pojde.»

0 kranjskem deželnem zboru je govoril 
cesar z delegatom drjem. Šušteršičem. 
Vprašal ga je, ali že dolgo ni bil doma. Šu-
šteršič je odgovoril, da je bilo letos težko 
delo. Pet' m je cesar izrekel upanje, da se 
povrnejo normalne razmere tudi v kranjski 
deželni zbor. Šušteršič je odgovoril, da se 
to gotovo zgodi po prihodnjih deželnozborskih 
volitvah.

Tudi z delegati gosposke zbornice je 
cesar govoril o volilni reformi in je izrazil 
upanje, da bode tudi tam tako hitro rešena, 
kakor v poslanski zbornici. Naglašal je, da 
bode imela reforma za razmere v državi dobre 
posledice.

Sovražniki volilne reforme, katerim služi 
sedaj kot glavno glasilo fevdalno-klerikalna 
praška «Politik», delajo «štimungo». Iz njenih 
predal izhajajo vesti, da je tudi cesar pridob-
ljen za pluralno volilno pravico in sicer baje 
zato, ker mislijo Madjari vpeljati v svojo vo-
lilno reformo pluraliteto. Resni listi navadno 
povedo vire važnih vesti; «Politik» jih ne 
pove, ker jih najbrže ni. Sicer jo pa že ce-
sarjevi nagovori delegatov bijejo po zobeh.

V gosposki zbornici so se pečale vse tri 
stranke z volilno reformo in baje sta se iz-
rekla fevdalna in ustavoverna stranka za plu-
ralni zistem, v eentrumu pa ima baje plura- 
liteta tudi mnogo pristašev. Izvoljena je špeci- 
elna komisija za volilno reformo, ki šteje 21 
članov, med katerimi, trdijo, da je večina za 
pluralni zistem. Vsekakor so gospodje lordi 
napravili korak, ki je v parlamentarizmu na-
ravnost nezaslišan. Centrum je kandidiral v 
špecielno komisijo bivšega ministra Bylandt 
Rheidta, kije predložil parlamentu načrt 
enake volilne pravice. Večina pa je izvolila 
mesto njega grofa M er an a. Pravijo, da ta 
ne sprejme volitve. Vsekakor je dogodek ne 
e značilen, temveč tudi parlamentarično ne- 
ojalen.

Skupni avstro-ogrski proračun izkazuje 
za leto 1907 izdatkov 367,677.273 kron, to 
je za 20,956.911 kron več kakor lani. Zahteve 
iznašajo v ministrstvu za zunanje zadeve 12 
mil. 688.524 K (+ 536.988), v vojnem mi-
nistrstvu 291,160.046 K (+ 5,376.046) rednih 
in 13,752.758 K (+ 487.494) izvenrednih po-
trebščin, torej skupaj za militarizem 304 mil. 
912.801 K (4- 5,863.540). Za vojno morna-
rico rednih izdatkov 42.850.110 K (+ 13 mil. 
249.490), izrednih 2,549.890 K (+ 1,253.100), 
skupaj 45,400.000 K (+ 14,502.590) za ma- 
rinizem. Za vojaško upravo v Bosni in Her-
cegovini iznašajo izredni stroški še posebej 
7.583.000 K. Glavne vojne zahteve so prora- 

zločin, sedaj še žaljenje straže; to bode lepa 
kazen.

Ker torej Anka ni hotela iti prostovoljno, 
sta jo morala aretirati v imenu zakona. Ali 
niti zakona ni spoštovala. Ni šla, temveč se 
je upirala celo krepkim orožniškim rokam, 
in ko sta jo hotela ukleniti, je tako zakričala, 
da je glasno odmevalo po celi hiši ter se je 
njena mati ustrašila in se je kakor pičena 
vzdignila s stola. Ali je ni mogla več videti. 
Samo gospod Gros je v strahu prihitel. A že 
so zaluputnile duri in mrzli dež ji je hladil 
razgreto kri.

Ves zbegan se je povrnil Avguštin v 
svojo sobo, kjer je ravno gospod kanonik 
jemal potrebne spise iz torbice in je začel 
zopet razkladati namen svojega prihoda.

„Torej škof ve za gotovo, da je kuha- 
ričina hči noseča.“

Prečastiti upravitelj ni mogel reči nič 
drugega, kakor: „Strašno, strašno!

„Seveda, Vam se zdi v Vaši nedolžnosti 
najgrši vseh grehov strašen. Ali strašnejše



čunane za nove poljske topove 30 milionov, 
za trdnjavske topove l'/2 milion, za nove 
utrdbe 2‘/s milione; povrh potrebuje uprava 
za moderniziranje artilerije še 50 milionov. 
Dohodki colnine so proračnnjeni na 129 mil. 
513.629 kron, to je za 13,066.850 kron več 
kakor lani.

Volilni red je v zbornici popolnoma kon-
čan. Na razpravo je prišla sedaj razdelitev 
volilnih okrajev v posameznih deželah. Po 
najnovejših vesteh se mislijo pristaši plural-
nega zistema v gosposki zbornici, kadar pride 
do glasovanja o tej točki, odstraniti, tako da 
bode pri glasovanju vendar večina za enako 
volilno pravico.

Državno društvo za narodno avtonomijo 
je ime društvu, ki se je ustanovilo na Dunaju, 
hoteč zbrati zagovornike narodne avtonomije 
brez ozira na druge politične nazore in na 
pripadništvo stranke. Društvo je objavilo svoj 
program, ki obsega tri točke: 1. Ustanovi se 
društvo za celo monarhijo, ki naj pripravi 
državno enoto na podlagi narodne avtonomije 
vseh narodov v državi. 2. Društvo naj obsega 
vse stranke, družbe in osebnosti, ki bi pristo-
pile, ne da bi se odrekle svojega posebnega 

.stališča, priznavši sledeči program: a) Sklicati 
skupni vsedržavni parlament po splošnih in 
direktnih volitvah na podlagi narodnega ka-
tastra. b) Izdelati vsedržavno ustavo, ki bi 
zagotovila vsakemu narodu v okvirju avstrij-
ske skupne države popolno narodno samo- 
stalnost v občinski upravi, v sodnijski upravi 
in v kulturnem oziru, c) Narodnostne meje 
in pomešanje narodov, živečih na zaključenem 
jezikovnem ozemlju bode treba deloma izpre- 
meniti. V zapadni polovici n. pr. je treba 
ustvariti nemško, slovansko in romansko 
ozemlje, v kolikor je državnopravno mogoče, 
č) Bosno in Hercegovino je treba zaradi njiju 
posebnih razmer združiti s hrvatskimi deže-
lami. 3. Ustava skupne države mora biti tako 
določena, da sestavljajo posamezne narodne 
države skupno zvezno državo. Na čelu te dr-
žave bi bil cesar, odgovorno ministrstvo z 
državnim kancelarjem ter državni parlament, 
sestavljen na podlagi direktnih volitev. — 
Društvo namerava sklicati v bližnjem času 
shode v Gracu, v Hebu, v Linču, v Welsu, 
v Aspangu, v Insbruku ter na njih razložiti 
svoj narodno-avtonomistični program.

Ni nam znano, kdo vodi to društvo in 
ne vemo, ali je identično z društvom «Narodna 
avtonomija», kateremu je služila nekdaj revija 
<Der Weg» za glasilo. Vsekakor se ga ne 
bode moglo enostavno prezirati, kajti glavna 

je, kar ve škof še povrh. Znano mu je tudi, 
kdo je zapeljal io osebo.“

Sedaj je bil prečastiti gospod urednik res 
tako ustrašen, da je komaj dejal: „Grozno, 
grozno, grozno!“

„Da, še več kakor grozno je to, da je 
zapeljal to dekle duhovnik, posvečen du-
hovnik,“

„To je strašno! Strašno!“ je jecljal mladi 
grešnik, ki se je smatral že izgubljenega pred 
škofovo vsegavednostjo.

„Res, res. Strašno je hudodelstvo. Kako 
pa Vam mora biti pri duši, ako Vam še povem, 
da celo poznate zločinskega duhovnika?“

„Ni mogoče! Ne! Ne!“ Drugega ni 
mogel reči Avguštin. Moral je sesti, sicer bi 
se bil zgrudil. Kaj mu pomaga, če tudi Anka 
vse utaji, ko škof že vse ve. Ne, ta škof 
mora biti vendar v zvezi s hudičem, kako 
bi sicer vedel vse? Ali pa je župnik prelomil 
spovedni pečat?

Da, tako mora biti. Vse drugo je ne-
mogoče. Toda tak greh! Samo tak proklet 
svobodomiselni far more to storiti. Spričo 
takega duhovnika, ki prelomi spovedni pečat, 

točka programa je taka, da je rešitev narod-
nega vprašanja edino v tem smislu mogoča. 
Vsakemu treznemu človeku je jamo, da se 
more trajno končati narodnostni boj v Avstriji 
samo na podlagi narodne avtonomije. Drugo 
je seveda vprašanje, ali imajo začetniki tega 
prograrrta jasne pojme o bivstvu in porm nu 
narodne avtonomije; in tretje je vprašanje, 
ali je pot, ki jo priporoča društvo, primerna 
za dosego cilja. Program brez motivacije ali 
komentarja ne povč dosti, ali nekateri pred-
sodki gledajo vendar iz njega, ki morejo le 
ovirati delo. Na eni strani govori program o 
državnopravnih ovirah v zapadni polovici, ka-
tere je baje treba vpoštevati, dočim je narodna 
avtonomija mogoča samo po emancipaciji od 
vseh državnopravnih pomislekov; na drugi 
strani pa ne vpošteva predlagani načrt, da 
je Avstro-Ogrska že sestavljena iz raznih 
držav, kar dela resnične težave. Že delovanje 
društva ovirajo sedanje državnopolitične raz-
mere, kajti avstrijski društveni zakon ne velja 
za Ogrsko in za Hrvatsko in brez ovinkov ni 
mogoče ustanoviti društva, zlasti političnega, 
ki bi moglo delovati v Avstriji, na Ogrskem, 
na Hrvatskem in v okupiranih deželah. Če 
se pa že posreči, premagati to zapreko, je 
treba šele dognati, kako smatrajo posamezni 
deli «narodno avtonomijo». Zato bi si moralo 
dati tako društvo predvsem nalogo študiranja. 
Pri Madjarih bode danes skoraj nemogoče 
dobiti človeka, ki bi se sprijaznil z idejo skup-
nega parlamenta, na Hrvatskem je pa misel 
skupne države silno diskreditirana po Fran-
kovi stranki in po Kršnjavijevih proklamacijah. 
Vendar se mora priznati, da je v ideji zdravo 
jedro in ravno za Slovane bi se dalo rešiti 
vprašanje narodne enakopravnosti in kultur-
nega združenja velijo lažje v širokem okvirju 
monarhije, kakor v posameznih skupinah du-
alizma. Poskuse s «konštituanto» za celo mo-
narhijo se je že delalo, a izjalovili so se. Z 
agitacijo se seveda lahko nekoliko upliva na 
nazore, ali agitacija mora imeti trdno podlago, 
za katero bi moralo društvo šele poskrbeti.

Na Hrvatskem ni konca parlamentarnim 
in izvenparlamentarnim viharjem. Takoj ob 
otvoritvi sabora so nameravali Frankovci, po-
vzročiti v saboru in v mestu rabuke, ki bi 
bile preprečile saborsko delovanje. Socialnim 
demokratom je v prvi vrsti zahvaliti, da so 
se blamirali. Njih nastop je bil ravno tako 
primeren svrhi, kakor impozanten, in je pri-
boril našim hrvatskim sodrugom tudi velik 
agitatoričen uspeh. Dasiravno niso v saboru 
zastopani in tudi vsa politika koalicije ni taka, 

je on še najčistejši svetnik, pa če bi zapeljal 
še celo vrsto devic.

Škofovski inkvizitor je mislil, da je sla-
bost mladega gospoda posledica njegovega 
zgražanja pred grehom in žal mu je bilo, da 
mu mora prizadeti novo bolečino, ko mu 
pove, da je ta nevredni duhovnik župnik 
Hercog.

Gospodu Avgustu se ni odvalil kamen 
od srca, temveč cela gora. Malo da ni glasno 
zaklical: „Ej.tako? Čemu nte pa tedaj toliko 
plašite?" Ali pravočasno se mu je še posre-
čilo, zatajiti svojo radost, kajti sicer bi bil 
izdal samega sebe. Toda pred kratkovidnim 
inkvizitorjem se ni bilo bati lastnega izdaj-
stva. Ta ni mislil na nič drugega, kakor na 
to, kar mu je bil napovedal nezmotljivi škof.

Torej župnik je prišel pri škofu na sum 
zaradi očetovstva. Ali škof ni poznal suma; 
pri njem je bil sum že resnica. Dobri župnik 
torej vendar ni prelomil spovednega pečata. 
V globočini srca je prosil gospod Avgust 
poštenega duhovnika odpuščenja za težko 
sumničenje, da bi bil izdal izpovedno tajnost. 
Kdo naj sploh misli takoj tako slabo o člo-
veku ! Dalje prih. 

da bi jo mogli socialisti brezpogojno hvaliti, 
je vendar zborovanje sabora tudi zanje in 
morda zanje v prvi vrsti — zelo važno, kajti 
vzakoniti se ima ustavne reforme, ki so nujno 
potrebne, da se omogoči na Hrvatskem po-
litično življenje, ki je bilo pod Khuenovim 
zistemom popolnoma ubito. Med temi refor-
mami je tudi splošna in enaka volilna pravica. 
Frankovci so izdali pred otvoritvijo sabora 
letak, ki je pozival njih pristaše na ulico z 
jasnim namenom, da bi se ustrahovalo reso- 
lucionaško koalicijo in provzročilo nemire. 
Socialisti so takoj ponoči natisnili letak, s ka-
terim so vabili svoje pristaše na ulico. Zjutraj 
je izšel drugi socialistični letak in kmalu je 
bil Markov trg črn ljudstva. Frankovci so iz-
gubili pogum za kravale. Tedaj so začeli z 
drugo taktiko: Spletkarjenje v saboru. Zbo-
rovanje je dannadan viharno, Frankovci pro-
vocirajo pri vsaki priložnosti. In zvečer, kedar 
spe drugi ljudje, se zbere nekoliko pristašev, 
pa gredo pred «Pokretovo» uredništvo delat 
ulične škandale. — Iz saborovih razprav in 
sklepov je doslej najvažnejši ta, da je na 
predlog drja. Lorkoviča izvoljen poseben 
odsek, ki ima nabrati v najkrajšem času ves 
potrebni material za volilno preosnovo na 
podlagi splošne, enake, tajne in direktne 
volilne pravice. — Socialni demokratje so po-
kazali v teh dneh, da so politično najzrelejši, 
najagdnejši in najbolje organizirani element 
na Hrvatskem in ta javni dokaz povzdigne 
bratsko stranko še bolj.

Na Ogrskem je nastopil zopet kritičen 
moment za koalicijo. Poslanec H ene s je 
vložil predlog, ki zahteva, naj se obtoži bivše 
Fej e r v a r yj e v o ministrstvo. Ta predlog 
pomeni pravzaprav tajno revolto v koaliciji, 
kajti njegova ostra ost meri proti sedanji 
ogrski vladi. Med pogoji, pod katerimi je bilo 
prišlo do sprave med krono in med koalicijo, 
je bil tudi ta, da opusti koalicija vse podobne 
korake. Ako bi ogrska zbornica sprejela H e n- 
csojev predlog, bi bil s tem pakt med vla-
darjem in koaliranimi strankami raztrgan, prva 
posledica bi bila, da bi moralo ministrstvo 
odstopiti in stara kri«a bi postala zopet akutna 
v najhujši obliki. Trdi se, da je bil tajni po-
vzročitelj H en c sev e ga predloga podpred-
sednik zbornice Rakovszky, znani pristaš 
klerikalne «ljudske stranke», ki igra v koali-
ciji že od začetka dvomljivo uiogo.

V Črni gori so imeli krizo. Modernizi-
ranje neskončno zastarelih javnih naprav v tej 
deželici je sicer pozdraviti z vso simpatijo, ali 
posnemanje šeg velikih držav, ki je prišlo sedaj 
v modo, je končno precej smešno, Če prihaja 
knez s «prestolnim govorom», ki govori bom-
bastično o dobrih stikih in prijateljskih od- 
nošajih z vsemi državami od Avstrije do Ki-
tajske, se ne more človek ubraniti ironičnega 
smehljaja. Da je Črna gora mala država, ni 
smešno in veliko vprašanje je, ali so za blagor 
narodov sploh potrebne ogromne države. Toda 
Črna gora je Črna gora, in kakor izhaja Švica 
brez velevlastne baharije, bi bilo lahko tudi 
Cetinje s sosednimi vasmi lahko srečno brez 
njih. Prazno posnemanje ni nikoli nič vredno 
in Črna gora potrebuje drugih reform, kakor 
etiketne. Da to ni prava pot, dokazuje tudi 
začetkom omenjena kriza. V novi skupščini 
sta že dve stranki in večina je nastopila proti 
ministrstvu, ki je vsled tega demisioniralo. 
Knjaz je prepustil večini, da sestavi novo vlado 
izmjd svojih ljudi. Novo ministrstvo sestavi 
Mihajlo Ivanovič.

Domače stvari.
Simon Gregorčič. V soboto dopoldan je 

umrl v Gorici eden največjih slovenskih pes-
nikov, lirični prvak Simon Gregorčič. Smrt 
je prerezala nit težkega, trpljenja polnega 
življenja, čegar bridkosti je izkusil Simon 
Gregorčič do dna. Največja nesreča njegove 
usode je bila njegov poklic. Gregorčič je bil 
duhovnik katoliške cerkve, a njegov značaj, 
k’ “ &a bil naredil neskončno sposobnega 
za duhovnika prve Kristusove cerkve, ni bil 
čisto nič primeren za popa, kakršnega za-



hteva sedanja hierarhija in njena nrva na 
ioga. klerikalna politika. Gregorčič je bil ne’ 
dvorano veren kristjan. Morda ni zalezla v 
njegovo glavo nikoli najmanjša heretičnanjegovo glavo nikoli
misel. Ah smatral je krščanstvo idealno- 
vera mu je bilajzliv notranjega življenja’ 
njeno glavno zahtevo pa je videl v ljubezni 
v neskončni ljubezni, s katero se ne ujemalo 
strastni posvetni boji, v katere sili sedanja 
cerkev svoje služabnike. Bil je veren vse svoje 
življenje, ali njegova duša ni dovolila, da bi 
se vera postavljala svobodi v okoni. In na 
svetu je imela biti vera po njegovih nazorih 
tolažnica potlačenih, zaničevanih, izkoriščanih- 
njegovo krščanstvo je bilo vseskozi demo-
kratično in ni moglo priti v soglasje s hier-
arhičnim zistemom. To so bolj slutili kakor 
razumeli fanatiki sočasnega katolicizma in le 
onemoglosti klerikalizma se je imel Simon 
Gregorčič zahvaliti, da ni že davno prej kon-
čalo njegovo življenje; kajti ako bi bila imela 
rimska cerkev še tisto moč, kakor v prete-
čenih stoletjih, je skoraj gotovo, da bi bila 
zadela tudi Simona Gregorčiča tista usoda, 
kateri je bil Giordamo Bruno žrtev. Stru-
peni napadi na našega pesnika v bivšem 
«Rimskem Katoliku» so dosti temeljiti dokazi 
za to. Mahnič in njegovi privrženci so sma-
trali Gregorčiča za nedostojnega duhovnika 
in naravnost za odpadnika. Nobene krasote 
niso našli v njegovih pesmih, a vse besede 
so prebrskali po njih tendenci in spomniti se 
je treba le, kako so ga mrcvarili po kleri-
kalnem časopisju zaradi pesmi, kakor «Člo-
veka nikar», «Velikonočna» i. t. d. In res je 
ostudno, če ga danes hvalijo in za svojega 
proglašajo tisti klerikalci, ki so mu najbolj 
ogrenili življenje. Zaradi njihove gonje je moral 
prezgodaj v pokoj, zaradi njihove intolerance 
je prezgodaj utihnilo njegovo petje. V gin- 
ljivo krasni pesmi «Ujetega ptiča tožba» jim 
je še zapel: A enega mi vzeli niste, In mi 
ne vzamete nikdar; To pesrni so srebrno 
čiste, To je glasov nebeški dar.» Ali mrač-
njaški fanatizem ni imel miru, dokler ni tudi 
ta nebeški dar utihnil; kajti vse, kar je spisal 
Gregorčič izza tistega duševnega ubojstva, je 
takorekoč neznatno in za njegovo pesniško 
veljavo irrelevantno. Ako se ne bi bila po-
stavila Gregorčiču klerikalna intoleranca kakor
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gora na pot življenja, bi bilo njegovo pero 
■nedvomno ustvarilo še krasna, velika dela. 
Protikulturni značaj klerikalizma se je po-
kazal nad Gregorčičem, in kar je tukaj zatrl, 
je vzel celemu narodu. — Socialno demo-
kratičnemu delavstvu je bil Simon Gregorčič 
dober znanec. Po vseh slovenskih krajih, kjer 
ima socialna demokracija svoje organizacije, 
se je predavalo o njegovih poezijah, ki se jih 
najde tudi po vseh delavskih knjižnicah; in 
na naše ljudstvo so naredile vselej globok 
vtisk. Z gospodarskimi vprašanji in s social-
nimi problemi se Gregorčič ni pečal, zato 
tudi nikoli ne bi bil postal socialist. Ali duh, 
ki veje iz njegovih pesmi, mu je osvajal srca 
vsega ' izobraženega in zavednega delavstva 
in poezije, kakor «Romarica», «V pepelnični 
noči», «Človeka nikar», i. t. d. so vselej glo-
boko pretresle delavska srca Zato mu ohra-
nijo socialistični delavci vedno hvaležen spomin. 
— V pondeljek so prepeljali pesnikovo mrtvo 
truplo slovesno iz Gorice do Libušnjega, kjer 
50 ga v torek pokopali. Sam je želel, da po-
čiva v tisti zemlji. Bodi mu lahka!

Skupno pastirsko pismo avstrijskih 
»kotov bodo čitali dne 2. decembra na priž-
nicah cele države. Tako hoče klerikalizem 
btmonstrirati proti moderniziranju zakonskega 
prava in proti svobodi šole. Proti tema dvema 
zahtevama modernega življenja se namreč 
obrača «pastirsko pismo», ki so ga skovali 
’cerkveni knezi» na svojem dunajskem se-
stanku. Pet strani obsega ta list, pet strani 
terne, pet strani srednjega veka. Na «praznik 
svetega evangelista Lukeža» so sklenili du-
hovni gospodje, začeti velikansko agitacijo proti 
vsakemu poizkusu, da bi zasijalo vsaj nekoliko 
s°lnce v to temno Avstrijo, in tako bodo od-
mevale dne 2. decembra po vseh cerkvah be-
sede boja, besede sovraštva, ki se tako lepo 

zlagajo z novodobnim krščanstvom. Navidezno 
je pastirsko pismo mirno in očetovsko, v res-
nici je navadno ščuvanje devetih nadškofov 
>n petindvajsetih škofov Avstrije. Hotoma za-
molčuje pravo bivstvo stvari in dela z neres-
ničnimi predpostavami. Klic po reformi zakona 
iz leta 1811 o izjemah in zaprekah poroke v 
smislu zdravega razuma je v škofovskem se-
stavku «krivična in pogubonosna reforma», 
«priklanjanje pred maliki telesa» in «odpiranje 
vrat neobrzdani poltenosti!» Kdo naj bi pa 
tudi pričakoval od naš:h škofov izpoznanje in 
priznanje, da so ravno nenaravne zapreke, ki 
jih postavlja naš zastareli zakon, mogočne po- 
speševalke nemoralnosti, ker naravnost silijo 
zdrave, za zakrnjeno askezo nesposobne ljudi 
na «nepostavna» pota! Kako naj bi naši za-
kupniki vse svetosti razumeli, da je samo 
svoboden zakon etičen, zakonsko življenje po 
sili pa nič druzega, kakor legalizirana prosti-
tucija, ki se ne maščuje le nad nesrečnimi 
zakonci, ampak tudi nad nesrečnimi otroci? — 
Drugi del famoznega pastirskega lista je na-
menjen šoli. Pismo pravi: «Šola nima namena, 
da bi oskrbela mladino samo z znanjem in z 
izvežbanjem, katero potrebuje za zemeljsko 
življenje, ampak da jo vzgoji tudi za drugi 
cilj življenja, ki presega meje časnega življenja. 
Nravno versko vzgojo je uvrstil namreč tudi 
posvetni zakon med šolske naloge in je postavil 
veronauk na čelo vseh učnih predmetov, s 
čemur je zadostno povdarjena njegova važnost 
in njegov posebni pomen . . . Doslej je imel 
šolski pouk v Avstriji verski značaj. Verski 
pouk se daje v šoli in je z zakonom varo-
van; pri tem spaja verske vaje najtesneje s 
poukom šolska molitev, skupni obisk službe 
božje, skupno sprejemanje svetih zakramentov. 
Bog prebiva še v avstrijskih šolah. Poslej se 
ima to izpremeniti. Verski pouk naj se sicer 
še trpi v šoli, kakor zahteva postava; ali vsa 
znamenja, ki spominjajo na verstvo, imajo 
biti odstranjena iz šole. Otrokom se ne bode 
več privoščilo, da bi upirali pogled na odre-
šenikov obraz; nič naj se ne nahaja v šoli, 
kar bi delovalo na pobožno misel in jo vzbu-
jalo. Ali ne le z oči naj odide bog, temveč 
tudi iz otroških src naj se ga prepodi. Verskih 
vaj naj se ne izvršuje več v šoli in s pomočjo 
šole, ampak prepusti naj se jih le dobri volji 
staršev. Vsako navajanje na versko življenje 
naj se prepovd v šoli, skratka, geslo bodi: 
Proč z bogom v šoli!» — Bog, večno živ-
ljenje, sveta vera, odrešenikov obraz, nravno 
pokvarjenje ljudstva, to so besede, katerh 
mrgoli škofovsko pismo. Tako svete so viso-
kim gospodom, da jim ne dela skrbi, zlo-
rabljati jih za svojo politiko. Besed kakor 
znanost, napredek, pravica, se ne najde v listu, 
kajti ni jih v škofovski politiki. In pastirsko 
pismo je političen spis namenjen klerikalni 
agitaciji, s katero bodo zopet skrunjene ka-
toliške cerkve po celi državi.

„Slovenski Narod“ je imel toliko pisati 
o protestnem ljudskem sbodu, ki je tako im-
pozantno v.spel. Naj ta zagovornik deželnega 
odbora poizkusi s svojimi ljudmi sklicati v 
Ljubljani shod v prilog deželnemu odboru, 
in naj poizkusi, da izreče shod zaupnico de-
želnemu odboru. Saj takih ljudi imamo mnogo: 
deželne odbornike, redakcijo «Slov. Naroda», 
Chamovo stranko, familijo Bleivveis in še ostale, 
za katere pa žalibog ne vemo. Shod bo im-
pozanten, in «Slov. Narod» bo zopet lahko 
triumfiral. Ljudski shod je pokazal deželnemu 
odboru rogove, kakor jih še ni videl noben 
deželni odbor — naj se «Slov. Narod» zanj 
maščuje in naj poizkusi svojo srečo — saj 
ima vso javnost za seboj!

Delavska zavarovalnica za nezgode v 
Trstu. Dne 29. decembra t. 1. bodo nado-
mestne volitve za predstojništvo in za 
razsodišče zavarovalnice za nezgode v Trstu, 
katere delokrog obsega Trst, Primorje, Kranj-
sko in Dalmacijo. Glani in nadomestniki, ki 
izstopijo letos, pripadajo sledečim strokam: 

Skupina III: Kemična industrija, ku-
rila in svetila, hranila in živila.

Skupina IV: Kamen, prst, stavbinstvo 
z notranjimi delavnicami, gledišče, gasilstvo 

po poklicu, dimnikarstvo, čiščenje cest in po-
slopij.

Skupina V: Tekstilna industrija, poli- 
grafična obrt, oblačila, snaženje rabljenih pred-
metov in kopališč.

Podjetniki in zavarovanci omenjenih treh 
skupin volijo po enega člana in po enega 
nadomestnika v načelništvo. Dalje volijo 
podjetniki vseh šestih skupin enega podjetnika 
kot prisednika in vse tri nadomestnike; za-
varovanci vseh šestih skupin enega zava-
rovanca kot prisednika in tri nadomest-
nike za razsodišče.

Člani razsodišča ne smejo biti obenem 
člani načelništva. Zavarovanim prometom se 
dopošlje glasovnice vsaj do 2. decembra t. L 
naravnost po pošti.

Podjetniki morajo potrditi s svojim pod-
pisom na glasovnicah, da so bili vsi do volitve 
opravičeni člani pozvani, da volijo zastopnika 
in da je kandidat večine vpisan na glasovnici. 
Glasovnice se odpošljejo volilni komisiji del. 
zavarov. proti nezgodam v Trst, Via Mercato 
vecchio, 3 I.

Glasovnic, ki pridejo na dan volitve šele 
po 4 uri popoldan, se ne vpoštevajo.

Reklamacije se mora poslati vsaj 14 dni 
pred volitvijo, t. j. do 15. decembra 1906 
volilni komisiji, ki sklepa končno o njih. Vo-
lilni imenik v uradnih prostorih zavoda (Via 
Mercato vecchio, 3 I.) smejo člani ob uradnih 
urad, med tednom od 9. do 1. in 4. do 7. 
ure, ob praznikih od 9. do 12. ure dopoldan 
vpogledati.

Zagorje ob Savi. Dne 21. novembra do-
poldan se je zgodila velika nesreča pri rud-
niku. Polni vozovi premoga so vjeli ženo in 
dva otroka rudarja z imenom Kovač, ki so 
aili takoj mrtvi. Družina omenjenega rudarja 
je živela vedno v veliki revščini radi malega 
zaslužka; Kovač je zaslužil K 2’20 na dan, 
s tem pa je moral preživeti družino, sedem 
oseb in ni dobil drugače življenskih potrebščin 
pri rudniškem konsumu, da je šel prosit in 
potem se mu je dalo dovoljenje za kakih par 
rilogramov moke, soli i. t. d. Ravno na ome-
njeni dan pa je ponesrečena žena šla prosit 
za dovoljenje in ga je dobila. Hotela je svo-
jemu možu povedati, a pri prekoračenju rud-
niške železnice so prileteli vozovi s premogom, 
žena z enim otrokom v naročju, z drugim 
poleg sebe, so prišli pod vozove in tako so 
našli vsi trije smrt. Ljudje, ki so bili prisotni,’ 
trdijo, da je nesrečo tudi pripisovati nesram-
nemu priganjanju priganjačev Železnika in 
Praznika in divjanju, katero provzročata 
vsaki dan.

Iz Spodnje Idrije. Naš občinski odbor 
je imel 25. t. m. sejo, v kateri so se’ radi 
nove šole povišale občinske doklade iz dose-
danjih 30% na 50%. Tudi se je rešetalo o 
upeljavi davka na žgane in opojne pijače. 
Definitiven sklep stori prihodnja seja. — V 
Spodnji Idriji je ustanovitev gasilnega društva 
zavzela vse misli Občinarjev. Društvo je bilo 
pofrebno, ali vse, kar je prav. Delavci mo-
rajo misliti v prvi vrsti na organiza-
cijo! Potem pride drugo.

Koroška.
Shodi. Predpretečeno nedeljo sta bila v 

Svečah in v Glinjah dva shoda, ki sta 
bila zelo pomenljiva za koroške razmere. 
Ondotni sodrugi so povabili sodruga Etbina 
Kristana, da pride poročat o volilni re-
formi in o stališču socialne demokracije, in 
to se je zgodilo. V Svečah se je vršil shod 
v precej čiidnih razmerah. Klerikalci so pri-
peljali davno pred začetkom shoda svojih 
pristašev toliko, da se je takoj opazilo, da 
imajo večino. Da se je to zgodilo, imajo pa 
zahvaliti — nemškim nacionalcem in njih 
gospodarskemu terorizmu, ki je zabranil de-
lavcem iz bistriške tovarne udeležbo na shodu. 
Socialni demokratje niso ugovarjali predsed- 
ništvu, ki so ga predlagali klerikalci, temveč 
so le zahtevali, da velja svoboda govora. To 
so tudi klerikalci respektirali in sodrug Kristan 
je dobil prvo besedo. Govoril je o gospo-



darskih razmerah delavcev in kmetov, in potem 
o volilni reformi. Dve uri je razlagal zgodo-
vino bojev za splošno in enako volilno pra-
vico in historijo aktualne volilne reforme ter 
je poudarjal; da se najslabše posluži ko-
roškim Slovencem, ako se hoče strmoglaviti 
volilno reformo, ki sicer ne prinaša ne de-
lavcem socialno, ne Slovencem narodno vsega, 
do česar imajo nedvomno pravico, ki pa 
vendar pomeni velikanski napredek in daje 
tudi koroškim Slovencem izborno orožje v 
roko. Ali obstanek narodnosti ni odvisen 
samo od volilne pravice, temveč od njegove 
splošne zmožnosti za življenje, ki je v veli-
kanski meri odvisna od tega, da Slovenci v 
nobenem oziru ne zaostanejo za drugimi na-
rodi. Samo tisti narod ima bodočnost, ki zna 
marširati, če že ne na čelu napredka, vsaj 
z enakimi koraki vštric drugim narodom in 
zato niso sovražniki Slovencev samo pripad-
niki drugih narodov, temveč tudi listi Slo-
venci, ki vlačijo svoje sonarodnjake neprene-
homa nazaj, v pretekle čase in v preživele 
narode. Lahko pravimo, da je naredil govor 
sodruga Kristana velikanski vtisk na poslu-
šalce. Že dejstvo, da so vstrajali v silni gnječi 
in v tisti atmosferi do konca in ves čas ohra-
nili največjo pozornost, je dokaz za našo 
trditev. A pritrjevanje je bilo tako obilno in 
tako glasno, kakor ga pač ni na vsakem 
shodu. Priznati je moral to tudi drugi go-
vornik, urednik celovškega <Mira> gospod 
Ekar, ki je začel s tem, da se v teh krajih 
še nikoli ni slišalo takega govornika in ta-
kega govora, kakor danes. Gospod Ekar je 
tudi priznaval, da je vse resnično, kar je go-
voril sodrug Kristan in šele po daljšem 
času se je spomnil na tisto ulogo, ki jo mora 
igrati pri «Miru», pa je pogreval tisto ne-
slano trditev, da bi bil sedanji volilni red za 
koroške Slovence boljši, kakor rt forma. Potem 
se je zaganjal v koroške socialiste, zlasti v 
sodruga Rieseja in končno je hotel na 
vsak način doseči od sodruga Kristana iz-
javo, da bodo socialni demokratje podpirali 
pri volitvah njih; v ta namen je celo tajil, 
da so — klerikalci! Sodrug Kristan je po-
učil radovednega moža, da v demokratični 
stranki ne more nikoli posameznik govoriti 
v imenu vseh, dokler ne sklene celota, kaj 
je storiti. Vendar pa lahko pove, da bode 
socialno demokratični kandidat v tem okraju 
Slovenec, ker stoje socialni demokratje na 
stališču narodne pravičnosti. Da to ni bilo 
po volji gospoda Ekarja, nismo krivi mi.

V Glinj ah je bil shod popoldan. Tukaj 
je bila pretežna večina navzočih socialno de-
mokratična in tudi tukaj je dosegel govornik 
velik uspeh. Daši so bili tudi nekateri na-
sprotniki prisotni, se vendar nihče ni oglasil 
za besedo, katero bi bil seveda vsakdo dobil.

Celovški „Mir“ zavija resnico in nam 
pokazuje, da tudi njega ni prištevati časo-
pisom, ki bi vedeli, kaj je dostojnost v pole-
miki. Ali svoji stvari ne bode služil s tako 
taktiko, najmanj pa v takih slučajih, ko se 
čitatelji sami lahko prepričajo o njegovih 
lažeh. Gospod Ekar pravi v svojem listu o 
govoru sodruga Kristana v Svečah, ki ga je 
sam na shodu naravnost navdušeno hvalil, sle-
deče : «Z nobeno besedico se ni upal razžaliti 
slovenskega prebivalstva.» V besedici «upal» 
tiči vsa infamija. Se ni upal! Ali more 
«Mirov» urednik dokazati, da je imel naš go-
vornik sploh tak namen? Da je to njegova 
navada? Da je kje drugje žalil slovensko pre-
bivalstvo? Ce se bojujejo koroški voditelji s 
takim orožjem, ni čudno, da imajo tako pro- 
kleto negativne uspehe in da beži vse od 
njih. Gospod Ekar pripoveduje, da je Kristan 
tolkel po liberalcih — kakor da ni povedal v 
dveh urah prav nič druzega. Izpopolnimo torej 
«Mirovo» poročilo, da je pritrjeval gospod 
Ekar. «Mirov» poročevalec pravi, da je bil 
Kristan poparjen, ko je bil župnik izvoljen za 
predsednika; kaj gospod Ekar vse vidi! Kaj 
Vam ni, gospodine, Kristan že pred shodom 
povedal, da mu je to vseeno? Pravi gospod 
Ekar, da Kristan ni z eno besedo povedal, 
da bi se bila Slovencem godila kakšna kri-

vica s te ali z one strani. Gospod Ekar, kaj 
ste sedeli na ušesih ? Saj ste bili dosti blizu 
govornika. Ali pa ne smete v «Miru» priznati 
tega, kar ste sami priznali na shodu. Iz česa 
paje govornik izvajal narodno avtonomijo in jo 
tolmačil? Kako pa je Kristan razlagal, da je vo-
lilna reforma, za katero je bila v odseku kravja 
kupčija (ta izraz vas je še posebno navdušil!). 
pomanjkljiva v socialnem in narodnem oziru ? 
Seveda vam na polje vaše statistike ne more 
slediti človek, ki je proučil natančnejšo stati-
stiko, ter ve, da je v tem okraju nedvomna, 
velika slovenska večina. Ali pa morda poro-
čate tako, da bi zakrili svoja lastna protislovja, 
katerih je v vašem govoru kar mrgolelo ? — 
Spametujte se, gospodje pri «Miru»! Ako vam 
je res kaj na tem ležeče, da se reši koroško 
Slovenstvo, tedaj zapustite dosedanje nazad-
njaške tire, ki morajo privesti narod v po-
gubo, in — naučite se dostojnejše taktike.

Volilni kompromis S socialnimi demo-
krati bi radi imeli koroški slovenski klerikalci. 
Abstrahirajmo od tega, da bode njih kandidat 
nedvomno pristen klerikalec — saj se ga že 
imenuje. Ali spomnimo se, da so «Mirovci» ne-
prenehoma strastno nasprotovali volilni re-
formi, zagovarjali obstrukcijo in pozivali slo-
venske poslance, naj strmoglavijo reformo. 
Kakšne kreature bi morali biti socialni demo-
kratje, ki bi podpirali tako gardo? Pravočasno 
so socialisti povedali, da bode nastopanje pri 
volilni reformi absolutno merilo, iz katerega 
bodo socialisti brezpogojno izvajali konsekvence. 
Sami sebi ne bodo socialisti pljuvali v obraz. 
Kdor je nagajal volilni reformi, ne sme pri-
čakovati od socialnih demokratov niti sence 
kakšne podpore, pa naj se zgodi potem, kar 
se hoče. Komur je na tem ležeče, da pride 
mandat tega okraja zanesljivo v slovenske 
roke, naj glasuje za slovenskega socialnega 
demokrata, drugače naj pa pripiše posledice 
sam sebi.

Na socialno-demokratični shod so pri-
peljali celovški klerikalci kmete. Začetkoma 
so tudi nameravali, razbiti ga. Zanimivo je, 
da so imeli štirinajst dni prej nemški nacio- 
nalci ravno tam shod, a takrat se ni ganila 
«slovenska» roka, da bi agitirala. Stara stvar, 
da sovražijo socialistične Slovence stokrat 
bolj strastno, kakor nacionalistične, šovini-
stične Nemce. Pa se razsvetli že še tudi to 
«slovensko» narodnjaštvo!

Tržaške stvari.
Društvo «Ljudski oder» je priredilo v 

soboto, 17. t. m. predavanje v zgornji dvorani 
«Delavskega Doma». Govoril je gospod pro-
fesor Ivan Franke iz Ljubljane o Adi Negri. 
Gospod predavatelj je prečital vrsto Negrinih 
pesmi v lastnem prevodu ter je naredil ž 
njimi velik vtisk na poslušalce. Lepota teh 
pesmi je nepopisna in uho se jim ne more 
nikakor odtegniti. Škoda je, da ni gospod 
predavatelj komentiral vsake posamezne pesmi, 
kar bi bilo marsikomu olajšalo razumevanje. 
Vsekakor je bilo tudi to predavanje vse 
hvale vredno in gospod predavatelj, kakor 
tudi društvo sta lahko zadovoljna z uspehom. 
— V kratkem času slede nova predavanja.

Shodi.
Ljubljana. Mizarje opozarjamo s tem 

na vabila, ki so jih dobili in jih vabimo, naj 
se jim z ozirom na važnost odzovejo v polnem 
številu.

Iz Žirov. V nedeljo, dne 2. decembra 
popoldne se bo vršil shod socialno - demo-
kratične stranke na Dobračevem pri Zireh z 
dnevnim redom: «Politični položaj v avstro- 
ogrski monarhiji z ozirom na delavski in kmečki 
stan.» Poročal bode sodrug Anton Kristan iz 
Idrije.

Iz Idrije. V nedeljo, dne 25. novembra 
se je vršil zelo dobro obiskan rudarski shod, 
kjer je po prednesenih pritožbah rudarjev 
govoril o nastalih razmerah pri rudniku so-
drug A. Kristan, ki je poživljal rudarje v 
organizacijo. Sprejela se je resolucija, kjer se 
protestira proti novemu kurzu, ki je nastal 

zadnji čas pri rudniku, zahteva, da c. kr. 
oskrbnik Jaklin odide iz Idrije proč ter se iz-
reka, da naj imajo zdravniki v svoji stroki 
povsem proste roke. — Občina idrijska je 
sklenila v zadnji seji ustanoviti mestno hra-
nilnico, za koje ustanovne stroške se je 
uvrstilo na predlog občinskega svetovalca so-
druga Antona Kristana 5000 K v občinski 
proračun. Proračun se je sprejel, kakor je bil 
predložen.

Iz stranke.
Za tržaško okrajno konferenco, ki bode 

v nedeljo, dne 9. decembra v veliki dvorani 
«Delavskega doma», je določila okrajna orga-
nizacija sledeče poročevalce za točke 3. do 7- 
že naznanjenega dnevnega reda: 3. Strankino 
časopisje, sodrug F. Milost. 4. Državno-
zborske volitve, sodrug J. Petejan. 5. Orga-
nizacija in taktika, sodrug I. Regent. G. Stro-
kovna organizacija, sodrug J. Kopač. 7. Kul-
turna organizacija, sodrug A. Jernejčič.— 
Konferenca je sestavljena iz zastopnikov lo-
kalnih in mestnokrajmh (cestnih) organizacij» 
iz zastopnikov okoličanikih sodrugov, iz za-
stopnikov vseh organiziranih strok, ki imajo- ‘ 
slovenske člane, iz zastopnikov kulturnih orga-
nizacij, iz predstojništva in delegatov zaup- 
niškega zbora ter iz članov političnega odbora. 
Kot gostje imajo pristop povabljeni sodrugi» 
ki se legitimirajo s strankinim članstvom. 
Legitimacije pregleda na konferenci izvoljen 
odsek. Vse delegate se opozarja, naj gotovo- 
in pravočasno pridejo na kof renco.

Tržaška politična organizacija priredi v 
nedeljo, 2. decembra t. 1. v veliki dvorani 
«Delavskega doma» veliko veselico, pri kateri 
nastopi moški in mešani zbor ter razni solisti. 
Dramatični oddelek «Ljudskega odra» uprizori 
Aleksandrovo, iz ruščine preloženo šaloigro- 
«Medved snubač». Pozneje je ples, šaljiva 
pošta, srečolov i. t. d. Začetek je ob 8. uri 
zvečer, vstopnina 40 vin. za osebo. Cisti do-
biček je namenjen volilnemu skladu politične 
organizacije jugoslovanske socialne demokra-
cije, vsled česar pričakuje odbor, da se ude- 
leže sodrugi te veselice v obilnem številu.

Dopisi.
Milje pri Trstu. (Varujte se sirenskih 

glasov!) Dolgo klobasarijo je napravila «Edi-
nost» pod tem naslovom in kdor bi bil dovolj 
lakomiseln, bi skoro menil, da so bili veliki, 
talenti in pogumni heretiki, ki so jo spisali. 
Imponirala bi najnovejša iznajdba tržaških 
veljakov in prijateljev novoprogramcev: Kle-
rikalizem škoduje Slovenstvu. Dokler so to 
učili socialni demokratje, so se narodnjaki 
zaletavali v nas in vse so parirali s svojo 
bajeslovno «slogo». A človek bi pozabil na 
to, ako bi bilo misliti, da so bili doslej v 
zmoti, a so se po izkušnjah prepričali. Toda 
kaj pomenijo besede prvakarjev, ko jih bijejo 
dejanja po zobeh! Kaj veljajo vse ne ravno 
duhovite zafrkacije Arnikovcev, ko so v praksi 
kar zraščeni ž njimi! Kdor ne veruje, naj 
pride k nam, pa naj se prepriča. Pri nas smo 
imeli pretečeni teden volitve v občinski zastop. 
Milje so tipično delavsko mesto in gospodar-
ska nasprotja med proletarično večino ter 
posestniško manjšino so zelo velika. Ker so 
imeli doslej že nekaj časa socialni demokratje 
upravo v rokah, se lahko ugane, da so bili 
posestniki zaradi tega kaj jezni in silno bi jih 
veselilo, ako bi mogli pometati goreče sovra-
žene rdečkarje iz občinskega zastopa. Vsaj 
glede italijanske gospode bi bilo to umljivo, 
kajti internacionalni socialisti ne morejo biti 
všeč radikalnim (seveda le bolj z jezikom) 
iredentovcem. Za Slovence je seveda z narod-
nega stališča stvar drugačna in vsako vpra-
šanje je nepotrebno, ali imajo pričakovati več 
od socialistov, ali od iredentistov. Tembolj bi 
bili slovenski narodnjaki zavezani, podpirati 
socialne demokrate, ker je klerikalizem pri 
zadnjih popolnoma izključen in se ne bi bilo 
treba bati te škode za Slovenstvo, katero je 
«Edinost» konštatirala. Ali — pojdite se solit 



z načeli, z narodnostjo, š svobodomiselnostio» 
pometati socialiste ven, je važnejše tej gosnodi’ h» v» drago. In ker jo to ttdi Jgfi 
klerikalcev in iredentistov. se je našla prelena 
koalicija proti socialni demokraciji; Bratsko 
združeni slovenski narodnjaki ita 
jijanski iredentovci in italijanski 
klerikalci. Mein Liebchen, was willst du 
noch mehr? V bratski zvezi so naskočili so-
cialne demokrate in v bratski zvezi so se bla-
mirali, kajti propadli so, da je grmelo, čeravno 
nas je počastil tudi dr. Ry bar s svojim pri-
hodom. Mislili smo, da nas pride varovat si- 
renskih glasov, v resnici jih je prišel hvalit 
¡n priporočat, on, najnovejši liberalec! Pravi 
.«Edinost», da so se narodnjaki združili z 
«zmernimi» Italijani. Saj jih poznamo, le 
zmerne pope, ki stoje pod komando tržaškega 
«Amico» in razširjajo tukaj njegovo propa-
gando! «Edinost» vendar ne sme misliti, da 
so prav sami tepci, ki jo čitajo. Z dvojno 
moralo, ki uči, pisati belo, delati pa črno, ne 
bode večno sleparila ljudstva. Poznamo se, 
tetka! Sedaj nas zanima le še to, kaj poreče 
«Slov. Narod» svoji ljubi zaveznici in kom- 
paniji Rybaf, Bartoli, Nagi! Najbrže 
bode previdno molčal. Pa tudi nič ne de; 
saj si ustvarimo lahko svojo sodbo tudi brez 
njega. Le toliko bodi povedano, da smo sedaj 
že z 'seh strani siti tega lažinarodnjaštva.

Zidani most. Po zadnjem članku «Rde-
čega praporja», katerega je vodja kurilnice 
popolnoma zaslužil, so se naši organizaciji 
sovražne čete pomnožile. Vodja tukajšnje ku-
rilnice g. Lauter se kar ne more potolažiti, 
da se ga je malo prijelo. Sovražnim četam 
pa le čestitamo k novemu pristašu. To je 
možakar, ki se obrača po vetru ali po družbi, 
sicer pa mu glava ni pretežka. G. Lauter je 
podoben kmetu, ki se uči jahati in če spleza 
na konja, ga ni z lepa spraviti dol, če ga ne 
strese konj. Pred kratkim so bili njegovi de- 
lavci pri njem prosit, da naj, ker so se dela 
zelo pomnožila, vsako partijo pomnoži za enega 
moža. A lep odgovor jim je dal: «Ge hočete 
■enega moža več imeti, si ga sami plačajte, ali 
pa naj vam soc. demokratje pomagajo, jaz 
vam ne morem!» Gotovo lep odgovor od 
predpostavljenega, ki je, ko je bil še ključav-
ničar, kurjač in strojevodja, sam bil eden prvih 
agitatorjev za soc.- dem. zadruge. Splošno se 
tudi sliši jako lepe stvari o tem gospodu. 
N. pr. dva bolna delavca, ki nista še popol-
noma pohabljena, sta se udeležila procesije 
rešnjega telesa. Lauter je o tem izvedel in 
dovolil si je ljubeznivost, da je obema odtegnil 
bolniško plačo od petih dni. Eden revizijskih 
kl|Učarjev, je pa lahko celi mesec marodiral, 
da je delal njemu bicikel, pa mu ni bilo žal. 
•da marodira definitivno nastavljen uslužbenec 
za njegove privatne potrebe. Tudi komandira 
neizvežbane delavce k popravilu vozov, gotovo 
ga zopet bole takozvane «Überstunden», ki 
bi jih moral ključavničarjem plačati. Znano 
je, da. dobe delavci, ki se poškodujejo v takih 
slučajih, malo ali nič. Ko se je eden teh de-
lavcev slučajno poškodoval, rekel je Lauter: 
«No, prsti še niso stran!» Bržkone štejejo po-
škodbe pri njbm šele, ko je že roka ali noga 
odletela. V preteklem letu so morali delavci 
od kurilnice po cele tedne delati pot k skali 
nad postajo, ki jo je krstil «Felsenklause». 
Kako bi bilo lepo, ako bi ostal Lauter vedno 
:gori v njej. Tudi so morali delavci poleti v 
vročini nositi vodo gori, da so tam nasajene 
vinske trte zalivali. Kaj pravi direkcija k temu, 
äa opravljajo delavci, ki so v službi, taka pri-
vatna dela, nas ne briga, samo radovedni smo, 
kaj bi bilo, ako bi se pri takih delih kdo po-
škodoval. Gotovo bi delavec sam trpel. Tudi 
se nam ne zdi pravilno, da si jemlje Lauter, 
kadar uganja v svojem stanovanju burke s 
■svojimi pristaši, enega moža od službujo e 
partije za natakarja.

Tako bi bilo še več povedati od tega 
gospoda. Za enkrat naj to zadostuje. Gospodu 
bauterju pa svetujemo, naj ravna s svojimi 
ljudmi bolj človeško in naj si ne dovoljuje 
Vrazov kakor, da bo on že skrbel, da njego-
vih delavcev nobeden nič ne bo dobil, ako 

deemo&U kx3j pripeti’ Gotovo ie’ da so soc- 
kifn/ i VeC P°maKal’ potrebnim delavcem 
ie W1 ¿ak V°?a kurilnice’ ki Je pozabil, da 
je bil sam enkrat delavec.
_______ Več tihih opazovalcev.

Socialni pregled.
Litija. Da vladajo v tukajšnji predilnici 

ochwarz & Zu bl in dosti slabe razmere, 
je že znana stvar. Ali kar se sliši sedaj iz le 
jetnišnice, je že tako, da človek res ne vč, ali 
naj verjame tem glasovom in gotovo ne bi 
verjel, ako nebi bilo znano, da je delavstvo 
že davno nezadovoljno in je že tudi nekoliko- 
krat poskušalo, doseči kakšno izboljšanje. Ako 
je vse resnično, kar se nam naznanja, tedaj 
tudi v Sibiriji ne more biti veliko hujše. Pred 
vsem nam prihajajo tožbe, da plačuje gospod 
Schwarz delavkam po 3 do 4 krone na 
— teden. Ge pa katera ni zadovoljna, sejo 
vrže brez vsakega obotavljanja na cesto. Zlasti 
se prakticira to krščansko ljubezen pozimi. 
Ali dočim je doletela taka usoda navadno 
mlajše delavke, je začel gospod Schwarz 
letos preganjati delavke, ki so že po deset let 
v njegovi tovarni. Plačuje jim po 2, 3 do 8 
vinarjev na uro. Ali vse to presega dej-
stvo, da mu pomagajo nekakšne usmiljene 
sestre. Te si je naročil gospod Schwarz, 
da varujejo delavke v spalnicah in da kuhajo. 
Posebno samske ženske imajo stanovanje le 
nekoliko korakov od tovarne; tukaj jih nad-
zorujejo švicarski priganjači, v stanovanju pa 
katoliške usmiljenke — ob slabi hrani. Po 
enajsturnem delu, ko so vse izmučene in si 
uboge kosti ne žele nič druzega, kakor po-
čitka, jim molijo sestre rožni venec in litanije, 
kar je prava tortura, nič boljša, kakor nekdaj 
aparati v mučilnicah. A še drugo nalogo imajo 
usmiljenke. Ako hoče mladoletna delavka za-
pustiti tovarno, morajo starši dati tako do-
voljenje usmiljeni sestri, ta pa šele lahko do-
voli, da sme delavka odpovedati. To neverjetno 
orakso utemeljujejo s tem, da mladoletna de- 
avka nima pravice, da bi odpovedala službo 
sama. Zato so uredili tako, da morajo izročiti 
starši svojo hčer usmiljeni sestri, ki dobi tako- 
rekoč očetovsko oblast nad njo. Ge to ne 
zasluži imena suženjstva, tedaj naj se kar iz-
briše to besedo iz slovarja. Radovedni smo, 
kaj poreče krščansko-socialna zveza tem raz-
meram. Zdi se nam, da so pomagali krščanski 
socialci pri zadnji stavki gospodu Schwarzu, 
razbiti delavsko organizacijo in sedaj se vidi,' 
kakšen krasen raj jim je ustvaril krščanski 
socializem. Komentarja pač ni treba; saj ni 
besed, ki bi obsodile to grozo ostrejše, kakor 
dejstva sama.

Umetnost in književnost.
Društvo «Arto moderna» prireja v Trstu 

dramatične predstave, ki so postale delavstvu 
prava potreba. Razmeram primerno je vstop-
nina jako nizka, da se omogoči najširšim slojem 
gledališki užitek. Predstave imajo izobraževalen 
namen in se jih ne prireja zaradi dobička. 
Igralci so deloma diletantje, deloma pa umet-
niki po poklicu; učitelj je znani strokovnjak 
G ali n o. Društvo se je prav lepo razvilo in 
prireja predstave, katerim se ni treba bati 
strožje kritike. Vse to privabi v gledališče 
vedno veliko možino delavstva ter pobija evi-
dentno trditev, da proletariat nima smisla za 
višje užitke, ali da pozna socialna demokracija 
samo vprašanje želodca. Prav do zadnjega 
kotička je bilo napolnjeno gledališče v nedeljo, 
25. L m., ko se je predstavljalo Gorijevo 
socialno dramo «Brezdomovinci». Ze dejstvo, 
da je prišel na oder pisatelj, ki je — horribile 
dictu — anarhist, je pomenljivo za idealno 
objektivnost društva. Drama sicer ni izven- 
redno umetniško delo, vendar zasluži uprizo-
ritev ne le zaradi svoje notranje resničnosti, 
temveč tudi zaradi lapidarnega slikanja dejstev. 
Nien pomen je izvrstno označil sodrug Maurer 
v «Intermezzu». Te predstave obiskujejo tudi 
slovenski delavci zelo radi, iz česar vidimo, 

da imajo tudi naši proletarci živo hrepenenje 
po čisti umetnosti in po višjih ciljev. Umet-
nost, ki se opira na zdravo maso ljudstva, 
ima najmočnejo podlago in ji nič ni treba 
rabiti demagogije.
, Delavski koledar za leto 1907 izide, ka- 
kor smo že poročali, začetkom decembra. Kdor 
ga želi naročiti, stori to lahko pri našem uprav- 
ništvu.

Naši zapiski. Številka 11. četrtega letnika 
je izšla s sledečo vsebino: Dva politična pro-
grama. — Dr. Demšar: O spolnih boleznih.
— As.: Zanemarjena in pokvarjena mladina.
— Poglavje o našem gledišču. — Pregled: 
Gospodarstvo. Politika. Razno. Književnost. — 
Juri Jager: Moj Bog. — «Naši zapiski» po- 
kazujejo z vsako številko, kako so potrebni v 
našem kulturnem življenju ter jih toplo pri-
poročamo našim sodrugom.

Restavracija 

bjobljarja
MJolfoUe cilice $t. 12

se ■ priporoča slavnemu občinstvu za 
obilen obisk. 6—5

Spoštovanjem

Ja^ob 3ror>telj
restaurater.

Cenjenemu občinstvu vobče in posebno 
še delavstvu najuljudneje naznanjam, da sem 
s 1. oktobrom 1906 prevzel

B A g »

1

gostilno
v Ljubljani,na Rimski cesti št. 5 
in bom točil najboljša vina in izvrstno 
domače Auerjevo pivo.

Priporočam obenem svojo dobro do-
mačo kuhinjo vsem onim, ki žele imeti 
stalno hrano, prav po zmernih cenah.

Zanesljiva, dobra in točna postrežba.

7~4 Gregor VrhoVtiiK.
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Ljubljana
Pogačarjev trg.

Razstavljeno od ne-
delje 2. decembra 
do vštete sobote, 
dne 8. decembra 

/¡merilca
Boston. ,[ ^4Mesta: Novi Jork, Montreal, Washington, 

— Vstopnina za delavce samo 20 kr.

in priporočite 
= izdelke = S

CenoDnikzostonj.

ra:

Zaloga lxx tovarna 
pohištva vsake vrste

| Aleksandra. Levi Minzija
i
I
i
3
i

52—42

Trst — Piazza Rosario 2 — Trst
(šolsko poslopje).

Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in Iranko vsakemu na zahtevo. — Gene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

Božične, novoletne 
ter imendanske voščilne 
listke (dopisnice) s slo-

venskim besedilom
razpošilja po najnižjih cenah 

Wunibald Planu 
Dunaj VI., Wallgasse štev. 19, poleg 

15—4 Rajmundovega gledišča.

V Spodnji Šiški pri Ljubljani
18—14 ob glavni cesti nasproti ljudski šoli.

Ugodna prilika za nakup radi stečaja neke velike tovarne

samo 3 goldinarje
Man« poitni zabojček 5 kilogramov celotne teže (približno 
SC—00 komadov) pri »tiskanju malo poškodovanega, lepo zvršče-

nega, rožno dišečega

toaletnega mila

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter meugiško dvojno 

marčno pivo.

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. — Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.

“ ' ‘ . novo opremljene sobe: postelja 1
| krono, soba z dvema posteljema 2 
> kroni. .........................——

Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka-
tere se cena primerno ZDiža.

Na razpolago so vsi domači listi.

i la tujce
Jako uzoi

> Çctse naVadtte, postrežba točna?

nnga vijoličnega, vrtaientga, oaojniinega, golnčnitnega, äpajkinega, 
lilijno-mleCnega, Iminiieaega, breakvinega cveta i. t. d. 

Raipotilja proti povzetju 

podjetje Manhattan 
Budimpešta Vin, Bezerédy-utcza 3.

s teraso in krasnim razgledom na 
kamniške planine in na Šmarno 
goro. ...

Z odličnim spoštovanjem

Anton Maver, lastnik.

Vsaki poaaredöa in ponatise* It kazalvo. 
52—15 Edino pravi je 

Thierryev balzam 
le z zeleno znamko nune. Zako-
nito zavarovan. Davno zna-
menito neprekosljiv proti mo 
tenju v prebavljanju, želodčnim 
krčem, koliki, nahodu, prsnim bo-
lečinam, influenci i. t d. — Cena 
12 malim ali 6 velikim steklenicam 
ali eni špecijalnl steklenici s 
patentno zaponko 5 K franko.

TNerryevo ctotliollimo mazilo le obče znano kot bo d plus ultra
■ b vse fte tako ßtaro ran», vnetja, poökodbe izpahe in otekline 
weh vrst. Cena 2 lončkoma K 3*50, pošilja franko le proti naprej 

podanemu denarju ali povzetju

lekarna A. Thierry V Pregradu p. ijofl. Slatini
Breiurica 0 tiaoS izvirnimi zahvalami brezplačno in franko. Do-

biva se v vseh večjih lekarnah in mediemalnah drogerijah.

Kavarna

v Cjubljani, Stari trg 30
je vsak torek, četrtek, soboto in nedeljo

Vso noč odprta.
Z odličnim spoštovanjem

15_15 Fani in Leon Pogačnik.

Prosim zahtevajte veliki novi cenik, ki 

se pošlje zastonj in poštnine prosto.

Najcenejša, največja 
eksportna tvrdka!

Razpošiljanje blaga na 
vse kraje sveta!

H. SUTTNER urar

Vrlnl/n 7 da je moje blago 
llUl\Cl*< y res fino in dobro, 

je to, da je razpošiljam po celem 
svetu. — Na stotine pohvalnih pisem 
je vsakomur prostovoljno na ogled, 

da se lahko sam prepriča.

Mestni trg nasproti ro 
prej v Kranju 

sS priporoča svojo veliko, izborno
zalogo finih

briljantov, zlatnine In srebrnine 17-13 
v veliki izberi po najnižjih cenah.

Delniška družba združenih pivovarn Žalec in Laški trg
Telefon St. 163. V IsjubljSUli Telefon st. 163.

52—16 priporoča svoje

iST izborno pivo v sodcih in v steklenicah. ~WI
Telefon it. 137, Zaloga V Spodnji Šiški. Telefon it. 137.

”<”1’“' *- ""■i»™™1 —»jos|p B"4i's ’ s; i,. p,,



Glasilo jugoslov. soc. demokracije. „^r„oč“lna znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5'44 K za nnl iPta JJf K’ za četrt E Z* cel° Ta $ tata
2 98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7’28 K — Po-
samezne številke stanejo 10 vin. - Reklamacije so poštnine prošte Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo. '

Štev. 49. V Ljubljani, dne 7. decembra 1906. Leto IX.
NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
“Kdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
siljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
upravništvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Fred ciljem.
Slavnosten dan je bil v soboto v avstrij-

skem državnem zboru: V drugem in tret-
jem čitanju je zbornica sprejela vo-
lilno reformo, ne le z dvetretjinsko, 
temveč s tričetrtinsko večino.

Lahko je razumeti navdušenje, ki ga je 
porodil ta rezultat in ki je zašumelo po zbor-
nici, po tako mnogokratnem pozorišču nedu- 
ševnih, često do skrajnosti prostih bojev ter 
je je izpremenilo za nekaj časa v slavnostno, 
praznično dvorano. Izvzemši malo številce 
zakrknjenih sovražnikov, mislečih, da je po-
sebno slavno se držati krčno svojih predsod-
kov, je imela cela zbornica jasen občutek, da 
je dokončano veliko delo, ki je v svojih glav-
nih potezah tako ogromnega, globoko sega-
jočega pomena, da mora v takem hipu ob-
molkniti malenkostna kritika posameznosti.

Bilo je res čudovito delo, katero je v 
soboto zaključil zadnji kamen. In ko se poleže 
prvo veselje, vstanejo hote ali nehote remi-
niscence v duši in spomin prikliče zopet vse, 
kar je bilo v zvezi s podiranjem stare in z 
zidanjem nove stavbe.

Posebno pa sili slavnostni trenotek so-
cialnega demokrata, da se nekoliko ozre, kajti 
samo v primerjanju se najde pravo merilo 
za dosežen uspeh in za svoto napredka. V 
poslanski zbornici sprejeta volilna reforma pa 
je predvsem uspeh avstrijske socialne demo-

Listek.
Hans Kirchsteiger:

Pod spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan 

Dalje.

Seveda pri svobodomiselnem duhovniku 
pač tudi kaj takega ne bi bilo nemogoče. 
Ali vražji opravek bode imel župnik, ako se 
hoče izvleči iz te neprijetne reči. Ob vmiš- 
Ijeni škofovi vsegavednosti bode imel težko 
delo, ako noče kršiti spovednega pečata; in 
da tega ne stori, pravi sedaj gospodu upra-
vitelju njegovo čvrsto prepričanje. Vsekakor 
bode to zelo zanimiv slučaj kazuistike.

Anka ne more pomagati župniku, sicer 
bi morala izdati njega; tega pa ne sme 
storiti, ker mu je sama prisegla, da bode 
molčala. Tako je sedaj, ker neumna ženščina 
hi slušala njegovega sveta, da bi se 

kracije in nihče ji ne bode mogel odvzeti te 
zasluge pred zgodovino.

Razne stranke so imele splošno in enako 
volilno pravico v svojem programu. Ali koliko 
je bilo to vredno? Bile so stranke, ki so imele 
pristašev iz starih časov, močna zastopstva in 
zaveznike v parlamentu, upliv na vlade; ali 
vse te moči niso nikoli porabile, pa če je kdaj 
ta ali ona skupina vložila predlog glede uve- 
denja splošne in enake volilne pravice, je bil 
dotični predlog, navadno celo nujen, vendar 
samo obstrukcionističnega značaja, in tisti, ki 
so ga podali, so sami najbolje vedeli, da je 
mrtvo porojeno dete; in le zato so podajali 
take predloge, ker so bili prepričani, da pa-
dejo pod mizo in bi se bili sami ustrašili, 
ako bi bili prišli po kakšnem naključju res 
na razpravo.

Splošna in enaka volilna pravica je bila 
meščanskim strankam ^mo dekoracija, ki je 
prav primerno zaljšala vsak program. Resnega 
dela za njo ni storila nobena, temveč vse 
skupaj so se v najlepši harmoniji rogale so-
cialnim demokratom, če so le povdarjali, da 
je obstoječi volilni red glavni vir vseh tistih 
homatij, iz katerih se Avstrija nikoli ni mogla 
rešiti. Dokler je bila odvisna volilna pravica 
samo od meščanskih strank, je bila nje usoda 
brezupna.

To je dejstvo, ki je preznačilno za naše 
buržoazne stranke. Svoje korenine je imelo v 
slepoti in v slabosti. Po vsem na novodobnem 
gospodarstvu slonečem svetu je odpovedala 
buržoazija aristokraciji nekdanje velespošto- 
vanje; kakor gospodarsko, je zavzela tudi po-
litično tisto mesto, na katerem je nekdaj stalo 
plemstvo. Samo v Avstriji je bilo drugače.

spečala s hlapcem, kakor je bil želel v 
svoji previdnosti.

Kako dobro bi bilo sedaj za hlapca, če 
bi mogla reči, da je ležal Janez enkrat pri 
njej! Dekle spravi sedaj s svojo trmo žup-
nika v nesrečo. Jezus, Marija, svojega last-
nega očeta!

On pa tudi ne more pomagati župniku. 
Po nauku svetega Ligvorija ni dolžan, da 
bi se sam priznal krivega in tako rešil žup-
nika. Saj ga ni on naznanil. Tako dobro je 
študiral svojega Ligvorija, da je vedel, da 
je vedel, da mu tudi tedaj ne bi bilo treba 
priznati resnice, ako bi bil sam pisal ano-
nimno pismo škofu. Tako sicer sploh ne bi 
ravnal proti sobratu, tudi če je svobodo-
mislec. 'Ali pomagati mu tudi ne more, ker 
po Ligvorijevem nauku ni prisiljen na to. 
Zato je tembolj radoveden, kako se pobotata 
župnik in škof.

Iz teh misli ga je zbudil gospod ka-
nonik, ki ga je povabil na izvrševanje dolž- 

Kljub revoluciji, kljub prodirajočemu indu- 
strializmu, kljub obogatenju kapitalističnega 
meščanstva je bilo drugače. Volilni red 
Schmerlingove špekulacije je dal plemstvu 
prve gosli v roko in meščanstvo, ki bi bilo 
v vsaki drugi deželi udarilo po instrumentu, 
da bi bile popokale vse strune, je bilo srečno 
in blaženo, če je smelo spremljati fevdalne 
napeve na kontrabasu.

Tako je postala Avstrija absurdna država. 
Po sili gospodarskih zakonov se je industria-
lizirala bolj ih bolj, meščanstvo se je plodilo, 
a država je ostala fevdalna. In ni čudo, da 
je imel klerikalizem v njej velikansko moč; 
ne kmet, temveč fevdalec je zaščitnik in za-
veznik klerikalizma. Povsod seje visoko plem-
stvo naslanjalo na cerkev in na duhovščino, 
kakor v katoliških, tako v pravoslavnih, tako 
v nekrščanskih deželah. V tem tiči tudi tista 
tajna vez, ki tolmači dejstvo, da niso kleri- 
rikalci nikoli odločno nastopili za volilno 
pravico.

Edino upanje je imela splošna in enaka 
volilna pravica pri delavcih. Čeravno je bila 
potrebna vsem, razven rojenih privilegirancev, 
je vendar samo delavstvo čutilo to potrebo, 
kakor je tudi socializem potreben vsem pro-
duktivnim slojem, a imajo vendar samo de-
lavci smisel zanj. Iz čuta potrebe je izviralo 
pri delavcih neugasljivo hrepenenje po volilni 
pravici in je spremljevalo proletariat na vseh 
njegovih potih.

Hrepenenje samo seveda ni zadostovalo, 
kakor ni zadostovalo dokazovanje pravice, 
kakor ni zadostovalo razkrivanje posledic ne-
enakosti za državo, za industrijo, za meščan-
stvo, za poljedelstvo, za narode. Kaj naj ko- 

nosti. Na škofovo povelje mora biti namreč 
pri zaslišanju Lenke kot škofovski zapisnikar. 
Najprej ga je kanonik zaprisegel de silentio 
observando. Ko je storil prisego, je moral pri-
peljati obtoženko pred škofovega inkvizitorja.

Ali Lenka ni mogla z leseno nogo po 
stopnicah, in zato je šla prečastita komisija 
v jedilno sobo, kjer so postavili razpelo med 
dve sveči.

Kuharica Lenka, ki je ravnokar izvedela, 
da so prijeli njeno hčer, si je še brisala oči. 
n vendar ne sme njeno lice izdati, da je 
oplakana njena hči. Nikakor ne sme, sicer 
bi jo še na njena stara leta zapodili iz žup-
nišča, ako bi se izvedelo, da ni devica.

Pa ravno sedaj potrebuje župnik za-
nesljivo osebo, ki more čuvati njegovo imetje, 
pošiljati juhe in kruha njegovim siromakom, 
in držati hlev in hišo v redu.

Le kje neki je. župnik? Že dva tedna 
ga ni in niti znamenja ni, da je živ. Pri 
svoji sestri tudi ni, ker ji je ona pisala. 



risti vse razkrivanje, dokler so tisti, ki imajo 
odločevanje v rokah slepi, hotoma slepi? 
Kako dvigniti meščanstvo proti fevdalizmu, 
ko se zdi buržoaziji najvišji cilj, doseči milo- 
stivo dovoljen vstop pri aristokraciji, kjer je 
vsa srečna, ako je more posnemati, ne da bi 
se povzpela do lastnega ponosa? . . .

Hrepenenje proletariata ni moglo roditi 
sadov, dokler ni narasla njegova lastna moč 
tako, da je moglo sebi v žile vliti kri. Ali 
nevtrudljivemu delu se je posrečilo tudi to. 
Nekdaj zaničevana, zasmehovana, tepena in 
preganjana socialna demokracija se je razvila 
v velikana, pred katerim je utihnil vsak smeh 
in se je plašno skrila porogljivost.

Tedaj je organizirani proletariat lahko 
nastopil. Dvignil je rdečo zastavo visoko v 
zrak in kakor grom je zadonela njegova prva, 
načelna zahteva:

Splošna, enaka volilna pravica!

In danes je zahteva v glavnih potezah 
uresničena.

Zbornica je sprejela volilno reformo s 
194 proti 63 glasom.

Ali je res? Ali je mogoče?
Nehote pride človeku to vprašanje na 

jezik, kajti danes, ko je utihnil boj in se lahko 
mirno ogledamo, je videti, kakor bi se bil 
zgodil čudež.

Kaj? Avstrijska zbornica s svojim raz-
meroma ogromnim zastopstvom veleposest-
nikov, s svojimi močnimi reakcionarnimi ten-
dencami, s svojimi blaznimi narodnimi boji, 
s svojo instinktivno opozicijo proti vsakemu 
demokratiziranju javnega življenja, ta parla-
ment, v katerem so še pred enim letom od-
mevali najstrašnejši, proti splošni in enaki 
volilni pravici naperjeni disakordi, — ta zbor, 
ki je pel huronske slavospeve, ko je Gauč 
izrekel, da je splošna in enaka volilna pra-
vica za Avstrijo nemogoča in je divjal, ko je 
Gauč napo.vedal volilno reformo, ta parlament, 
ki je strmoglavil dva ministrstva zaradi volilne 
pravice, dočim v najeklatantnejših slučajih 
ustavne kršitve ni imel moči in poguma za 
odločen protest, ta parlament je sprejel vo-
lilno reformo, sprejel s tako ogromno večino ?

Da, da, sprejel jo je. In socialna demo-
kracija zapiše lahko to v svojo zlato knjigo. 
Brez nje bi ne bilo volilne reforme in v po-
manjkanju te edine medicine bi bila lahko 
tudi država propadla v smrdljivem močvirju, 
ki je bila zašla vanj. Socialna demokracija je 
bila zdravnik, ki je zapisal parlamentu rešilno 
zdravilo. Parlamentova zasluga pa je, da je 
imel toliko poguma, vzeti medicino vzlic nje-

Mladi duhovnik, gospod Avgust, se pa že 
vede prav tako, kakor bi bil gospodar v hiši 
in kakor bi bila njegova župnikova kuhinja 
in župnikovi konji.

In sedaj pridejo celo žandarji pa od-
peljejo njeno dete, ona pa jim ne sme za-
držati rok, da bi branila svojega pravega 
otroka! Tudi stari duhovni gospod z zlato 
verigo okrog vratu jo gleda tako čudno, in 
gospod uradnik dela slavnosten obraz, ozi-
rajoč se, s peresom v roki, na njo.

Cela litanija vprašanj je tu na papirju, 
ki leži pred starim gospodom z zlatim križem 
na zlati verigi.

Ali je čista devica? Ali ni nikoli povila 
otroka? Ali je Anka njeno dete? Ali hoče 
povedati, kdo je oče njenega otroka? Ali 
je župnik Hercog oče tega otroka? Kako je 
mogla biti tako predrzna, da je postala kljub 
vsem cerkvenim predpisom v zavesti izgub-
ljenega devištva kuharica v župnišču? Kje 
je porodila otroka? Ali je župnik plačal? 
Kolikokrat se je spečala z župnikom? Kdaj 
se je to zadnjikrat zgodilo?

Bilo je še več vprašanj, ki se jih pa ne 
more objaviti z ozirom na nravnost.

nemu bridkemu okusu, začetkoma sicer pod 
precejšnim pritiskom zdravnika, pozneje pa 
vendar prostovoljno v — izpoznanju lastne 
nemogočnosti. Volilna reforma je povzdignila 
avstrijski parlament tako, da je sam zahre-
penel po svoji pomladitvi in nujno se je potem 
zgodilo vse, kar je prišlo. Kar se zdi na prvi 
pogled čudež, ni nič druzega, kakor logično 
zvezana veriga vzrokov in učinkov. Volilna 
reforma je prišla, ker je morala priti.

V obstoječi družbi, sloneči na temeljih 
kapitalizma, ne išče delavstvo svoje rešitve. 
Tisti, ki menijo, da smatra socialna demo-
kracija volilno reformo za arkanum, ki ozdravi 
vse bolečine, nas ne poznajo. Naš cilj je in 
ostane uresničenje socializma — izza volilne 
reforme še bolj kakor doslej. Saj je ravno 
proces te preosnove pokazal, kako otroški so 
ugovori malih duhov, da je socializem nedo-
sežna utopija. Besedico «nemogoče» rabijo 
ljudje preradi, a bilo bi treba desetkrat pre-
misliti, preden se jo izreče in še tedaj bi bila 
pomota mogoča. Ravno gorostasne težave, 
na katere je naletela volilna reforma in ki jih 
je vendar vse premagala, so primerne, okre-
piti samozavest in pogum proletariata ter 
osvežiti prepričanje, da so dosežni tudi naj-
višji cilji.

V boju za njih dosego pa bode služila 
sedaj volilna reforma proletariatu kot iz-
vrstno sredstvo. Zato jo smatra socialna de-
mokracija, ne za več, ne za manj. Novi vo-
lilni red postavlja socialno demokracijo pred 
nove naloge, daje ji priložnost za novo delo. 
To je njen glavni pomen.

Še razprava v gosposki zbornici in kon-
čan bode ta boj. In takoj začno novi boji. 
Socialna demokracija se lahko veseli svoje 
zmage, ali nima časa, da bi počivala na svo-
jem uspehu. Dovršeno delo nas kliče na novo 
delo in zopet velja na vseh črtah stari klic: 
Naprej!

Naše delo uspeva.
Pojdite v zapeček, malodušna srca, ki 

obupavale, ker se ne more sezidati palače 
ljudske svobode čez noč, pa zato mislite in 
vzdihovaje pripovedujete, da ne pride nikoli 
pod streho. Ne nadlegujte s svojim žalostnim 
stokanjem ljudi, ki nimajo časa za mevžanje, 
ker ga rabijo za delo, s katerim se dosega 
uspehe.

Pesimisti hočete biti? Ne smešite se! Glejte, 
naše delo uspeva tako, kakor sami ne bi bili 
pričakovali, in če poslušate le nekoliko pazneje. 
morate opaziti, da se pospešuje korak naših

Na vsa vprašanja ni imela vplašena, 
vzlic svoji starosti sramu zardevajoča ob-
toženka druzega odgovora, kakor nesigurna 
zanikanja.

Gospod upravitelj, ki se je zdel v ulogi 
zapisnikarja sam sebi sila važen, je zapisal 
vsak odgovor.

To se je zgodilo vse tako hitro, da se 
je čudil, kako lahkoverno je sprejel kanonik 
vse. Toda najbrž je to že izurjen praktičar.

Lenka je že mislila, da sme iti. Tedaj 
je kanonik ukazal upravitelju, naj prižge 
sveči. In ko sta goreli, je postavil Lenko 
prav pred razpelo, pa jo je slovesno zapri-
segel, da izpove čisto resnico o vsem, kar 
jo sedaj vpraša. Ko je prisegla to, je vzel 
nov zapisnik izmed papirjev, pa je ponovil, 
sklicevaje se na njeno prisego, vsa prejšnja 
vprašanja.

In sedaj, pod pritiskom prisege, je mo-
rala priznati, da ni več devica, da je Anka 
res njena hči, česar ona niti ne ve, temveč 
da smatra župnikovo sestro za svojo mater.

Fin smehljaj je preletel kanonikovo 
asketično lice in celo gospod Gros se je na- 
smehljal, kakor da razume vse. Saj je bilo

čet in da odmeva glasneje in glasneje pod 
njih nogami, ker naraščajo brez prestanja.

Daleč je še do cilja? Ne bodite dvomljivi; 
cilj nam prihaja nasproti, pred očmi se nam 
krajša cesta. Pazite na pomenljive epizode in 
razumeli bodete to. »

Eno tako epizodo povemo.
V nedeljo popoldan je bil v tržaškem de-

lavskem domu nenavaden shod. Kakor že ne-
štetokrat je bila dvorana prepolna, ali v njej 
so bila sama doslej neznana lica. Železničarji 
so bili, a železničarji, ki so se doslej izogibali 
organizaciji proletariata nadaleč; v delavski 
dom so vstopili železniški uradniki.

Ali veste, prijatelji in neprijatelji, kaj to 
pomeni ?

Uradniki so udje delavskega razreda. Ku-
ponov ne režejo, graščin in polja nimajo; 
kakršen kapital jim ne nosi rente. Edina last-
nina jim je delavna moč, ki jo morejo pro-
dajati kakor navadni delavec, da ohranijo sebi 
in svojcem za silo življenje in da povečajo 
profit kapitalistov. Nedvomna resnica, ki so jo 
tudi čutili. Ali močnejši od resnice so bili 
predsodki, ki so jim mefistofelsko šepetali, da 
bi izgubili svojo avtoriteto, da bi škodovali 
svojemu ugledu, da bi bilo zoper stanovsko 
čast in «dekorum», ako bi se družili z navad-
nimi delavci in slugami, s svojimi podrejenimi.

Satanska je moč lažnjivih predsodkov, 
ali tudi satan ni nepremagljiv. Zaradi kon-
vencionalnih brezpomembnosti so železniški 
uradniki prenašali sramežljivo bedo, ki pokriva 
z ozirom na stanovsko čast lačen želodec z 
elegantno obleko. Ker je bila stvar vendar 
huda, so ustanovili svoje lastno društvo, pri-
čakujoči, da se jim vendar posreči, doseči 
kakšno olajšanje žalostnega položaja. Med urad-
niki in ostalimi železničarji so se množila ne- 
sporazumljeoja in vstajala je debela stena 
višje in višje. Ali pomagal jim ni separatizem, 
pomagala jim ni uprava, ne lastno društvo, ki 
se je postavilo na stališče «splendid isdation». 
Nič se ni izpremenilo, le skrbi in težave so se 
množile in pomanjkanje je plašilo bolj in bolj.

Enkrat je moralo biti dosti obljub, dosti 
tolažbe z boljšimi časi, ki pridejo, in tedaj je 
zavrelo med uradniki. Že dne 30. novembra 
se jih je zbralo lepo število v Delavskem 
domu, v nedeljo pa jih je prišlo iz Trsta in 
iz drugih krajev toliko, da je bil shod na-
ravnost sijajen. Obljubil je, da pride, predsed-
nik železničarske organizacije, adjunkt sodrug 
Gruli. Toda v soboto mu je umrl oče in 
tako mu je bilo nemogoče, potovati v Trst. 
Naprosili so sodruga E. Kristana, da bi prevzel 
referat, kar je rad storil, in pod predsedništvom 
sodruga Kopača se je izvršil krasen shod.

to velevažno odkritje. Torej tudi župnikova 
sestra je vedela za zmoto. Gotovo se ne bi 
delala prav Anka, kakor da je njena mati, 
ako ne bi vedela, da je župnik kriv. In tega 
ne ve niti škof! Gledal bode, ako izve za 
župnika obremenjujoči slučaj. Ako se jo 
vpraša še, sklicevaje se na njeno prisego, 
<do je oče njenega otroka, ne bode mogla 
tajiti, da je župnik.

Toda na to vprašanje dolgo ni bilo 
odgovora. Kanonik ji je prigovarjal nežno, 
potem usiljivo. Dopovedoval ji je, da stori 
dobro delo usmiljenja, ako imenuje očeta. 
Saj je cerkev, kateri to pove, ljuba dobra 
mati svojim poslušnim otrokom. In gre se 
za rešitev očetove duše.

Toda tudi najmilostljivejši prigovori je 
ne bi bili premagali, da bi bila priznala. 
Šele prisega, na katero so jo bili zvijačno 
napeljali, so jo prisilili, da je naposled obo-
tavljaje se povedala, da je mlinar Gros 
Ankin oče.

Na tak odgovor nista bila pripravljena 
ne kanonik, ne zapisnikar. Poslednji je 
vrgel pero na mizo, kajti kaj takega ni mogel 
zapisati proti svojemu očetu.
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železničarjev v kapitalistični družbi. Njegov 
«zorni referat nam je nemogoče reproduci-
rati ker se ne more podati s kratkim po-
snetkom niti sence izvenrednega retoričnega 
dela, ki je doseglo brezprimerno velik usneh 
Nepopisno navdušenje je zavladalo po dvorani' 
ko je končal m zavihral je pravi orkan odo-
bravanja, ki se je komaj polegel. Lahko se 
pravi, da je ostal ves shod do konca pod ne- 
pozabmm vtiskom tega briljantnega govora 
Neki uradnik je naznanil, da je društvu že-
lezniških uradnikov že objavljen izstop tržaških 
udov. Strojevodja sodrug Falk je bil tako 
ginjen, da je jedva izrazil veselje nad shodom 
Sodruga K o n č n i k in K1 i n c sta izjavila, da 
so delavci brezpogojno pripravljeni, dokazati 
svojo dejansko solidarnost z organiziranimi 
uradniki v slučaju potrebe. Končno je bil so-
glasno z velikanskim navdušenjem sprejet 
predlog sodruga Kristana, da pristopijo urad-
niki obstoječi železničarski organizaciji in sicer 
brez vsakega separatizma skupin, skupini.

S kratkim jedrnatim govorom je sodrug 
Kopač zaključil shod, udeleženci pa so v 
dolgi vrsti pristopili ter se vpisovali, stari in 
mladi, visoki in nizki.

Dobro došli, novi sodrugi, v naši bojevni 
organizacij!! S skupnim delom do skupne 
zmage!

Draginja.
Po celi državi se opaža zadnji čas zopet 

močno gibanje konzumirajočih krogov prebi-
valstva, ki je zasledovalcu javnega življenja 
že nekaj let dobro znano. Oglaša se zopet 
viharen klic mase zaradi draginje, zlasti zaradi 
draginje mesa. Da se razuptie ijudsko razbur-
jenost, ni treba kdove kakšnega premišljevanja. 
Situacija je popolnoma jasna: Dohodki naj-
širših slojev so že dolgo, dolgo časa skoraj 
čisto neizpremenjeni, plače delavcev, manjših 
uradnikov, zaslužek malih obrtnikov, se ne 
vzdigne, cene živil pa naraščajo neprenehoma. 
V vsakem manjšem gospodarstvu se povečuje 
disharmonija med dohodki in izdatki in bla-
gostanje ljudstva pada rapidno.

Najbolj neznosen postane ta položaj za-
četkom zime, ko nalaga že čas povečana bre-
mena za kurjavo, razsvetljavo, obleko i. t. d.

Ali letos je razburjenost ljudstva še bolj 
razdražena, ker se na merodajnem mestu, kjer 
se sicer tudi doslej ni ničesar storilo za zbolj-
šanje razmer, nepritajeno priznava, da se tudi 
ne bode ničesar storilo, da se noče olajšati 
življenja mase . . . Poljedelski minister grof

Toda inkvizitor je predobro poznal ljudi. 
Zapovedal je, naj se zapiše izpovedba besedo 
za besedo. S težkim srcem je slušal sin 
obrekovanega očeta to zapoved. Vsa kano-
nikova svarila, celo naštevanja težkih kazni, 
ki žugajo kuharici zaradi krive prisege, niso 
mogle pripraviti trdovratne grešnice do tega, 
da bi bila imenovala župnika kot očeta.

Ker se ni moglo doseči od nje nikakor 
zaželjenega priznanja, se jo je končno odpu-
stilo. Kanonik je vzel zapisnik iu je sam 
zapisal nanj:

„Obtoženka je vseskozi lažnjiva oseba. 
Najprvo je tajila vse. Pod prisego pa priznava 
vsaj, da ni več devica, vsled česar je pre-
iskava z izprašano babico nepotrebna. Na 
temelju njenega priznanja se ji ukaže, naj 
takoj zapusti župnišče. Toda ona ni le laž-
njiva, temveč tudi zelo hudobna oseba in 
spletkarka, ki se ne ustraši, iz maščevanja 
nad njej neljubim prečastitim župnijskim 
upraviteljem na najgrši način obrekovati 
njegovega spoštljivega očeta, za katoliško 
stvar velezaslužnega moža. To nesramno 
obrekovanje je najboljši dokaz, da je še 
vedno v grešni ljubezni vdana župniku Her-

Auersperg je izjavil deputaciji agrarnikov, ki 
je bila pri njem, da vlada nikakor ne bode 
odprla mej za uvoz živine. Edino iz Italije 
se sme uvažati neko zelo omejeno število goved, 
a tudi glede tega je dejal ministrski predsed-
nik Beck, da je to le provizorično sredstvo.

Decidirana izjava grofa Auersperga je 
povzročila velikansko nevoljo po vseh krajih 
države in tudi naši konzumentje imajo dovolj 
razloga za nezadovoljnost ter smejo vprašati, 
ali ima vlada sploh pravico, postavljati se na 
tako stališče. Draginja mesa je notorična in 
kdor odklanja edino sredstvo, ki bi moglo 
popraviti to razmerje, pokazuje nasprotnika 
najvitalnejših ljudskih interesov.

Mnenja o pomenu različnih hranil so go-
tovo zelo različna; ali na kateremkoli stališču 
stoji človek v tem vprašanju osebno, mora 
priznati, da je meso dandanes eno absolutno 
najvažnejših hranil, ker tudi najbolj prepri-
čani zagovorniki vegetarične hrane ne morejo 
odpraviti dejstva iz sveta, da je tak način 
življenja za široke sloje absolutno predrag. 
Ako naj hrana brez mesa zadostuje, mora 
biti zelo racionelna in tedaj ni p& ceni, tem-
več je še dražja od mesne.

Država trdi, da je njen etičen namen 
pospeševanje blagostanja svojih udov. Pred-
postavljajo, da je to resnično, bi morala skr-
beti država v prvi vrsti za telesni blagor vseh 
državljanov, kajti rimski rek «rnens sana in 
corpore sano» — zdrava duša v zdravem 
telesu, ostane resničen za vse čase. In če 
država že ne more urediti razmer v produkciji 
ter uplivati na pridobivanje prebivalcev, bi 
morala porabiti svojo moč vsaj v to, da olajša 
državljanom konzum, zlasti konzum tistih sred-
stev, brez katerih je zdravje in telesno raz-
vijanje ljudstva sploh nemogoče.

Primerjevalna statistika dokazuje, da za- 
ostaje prebivalstvo Avstrije daleč za drugim dr-
žavam. O patriotizmu se sicer ne govori povsod 
toliko kakor v Avstriji, ali vsekakor je čuden 
tisti patriotizem, ki pušča svoje ljudstvo stra-
dati in ga hrani samo s frazami, od katerih 
še nihče ni postal čvrst in krepak. Patriotično 
bi bilo predvsem skrbeti za to, da se razvije 
v domovini zdrav in močan narod, ki bi na 
vsakem polju ložje in bolje tekmoval z dru-
gimi, kakor pa ljudstvo, ki je trajno neza 
dostno hranjeno.

Aproviziranje prebivalstva z živili mora 
biti za vsako javno organizacijo, bodisi to 
občina, dežela ali država, vprašanje, ki stoji 
na prvem mestu. Naloge teh skupin so seveda 
različne, ali reči se mora, da jih pri nas no-
bena ne izvršuje tako, kakor bi bilo treba.

cogu, ker je tudi župnik pri vsaki priložnosti 
preganjal tega častivrednega moža in zatiral 
njegovo delovanje za blagor cerkve. Pripo-
ročiti bi bilo torej slavnemu občinskemu 
predstojništvu, da čimprej odstrani iz občin-
skega področja za mir v občini tako nevarno 
osebo.“

Bilo je le še malo -časa do odhoda pri-
hodnjega vlaka in gospod inkvizitor bi bil 
rad še ta dan poročal prečastitemu škofu o 
svoji misiji. Moral je torej hiteti. Kdove, 
ali nima dobri upravitelj premehko srce, da 
bi izgnal ničvredno osebo iz župnišča? To 
mora vendar še sam storiti. In storil je to 
v imenu svete cerkve, ki ne more trpeti, da 
bi ostala oseba, ki ni devica, le še uro v 
tako sveti hiši, kakršna je župnišče.

Storil je to v imenu škofa, ki mora 
paziti kot namestnik božji na svetost župnišč.

Že predolgo je trajalo pohujšanje v 
Gospojni; povrniti se mora tja zopet cerk-
veni duh. Novi upravitelj ne sme spati niti 
eno noč več s tako izprideno osebo. Kar je 
njenega, pa pošlje gospod upravitelj za njo.

Dalje prih.

Občine s» se pri nas s to zadevo sploh 
še malo pečale. Ljubljana n. pr. študira vsled 
dolgega drezanja mestno vprašanje ter je srečno 
dognala, da so v Avstriji le še tri ali štiri 
mesta, kjer je meso še dražje, kakor pri nas; 
ali to je doslej tudi vsa pridobitev. Predočuje 
se nam velikanske težave, ki baje vladajo v 
tej sferi, ali v resnici je rešitev zelo enostavna; 
občina ne more regulirati mesnih cen drugače, 
kakor z lastno režijo. S samimi tablicami, na 
katerih so zapisane cene mesa, se prav malo 
pomaga; ne gre se za to, da vidi kupovalec, 
kako drag je kilogram govedine, temveč za 
to, da ga dobi ceneje in to bi mogla pro- 
vzročiti edino le komunalna konkurenca.

Seveda se s tem ne more rešiti celega 
vprašanja. Nedvomno je država tukaj najme- 
rodajnejši faktor, kajti zadostne konkurence 
ne more biti, kjer ni zadostne množine blaga. 
Mesa pa v celi Avstriji ni dovolj, kajti do-
mača živinoreja izdaleč ne zadostuje za do-
mačo potrebo, od zunaj se pa ne sme uvažati 
živine, zaradi — kuge in patriotizma. Po 
trditvah vlade je Avstrija dandanes edina 
država v Evropi — in morda na celem svetu, 
ki ima zdravo živino, dočim razsaja nad nami 
in pod nami, na desni in na levi, na Ruskem 
in na Francoskem, v Bolgariji in v Srbiji, v 
Rumuniji in v Italiji najhujša živinska kuga. 
Sam» kadar govori kak grof Auersperg z dru-
gimi grofi, ki žive od volov in telet, se izve, 
da kuga ni vse, ampak da je tudi patriotizem 
nekaj vreden. Uvažanje živine iz drugih dežel 
bi bilo po logiki naše vlade škodljivo — 
avstrijskemu prebivalstvu. «Varovati je treba 
domačo živino» — to se pravi, ščititi je treba 
globoki žep raznih veleposestnikov.

Na živinskem trgu pridejo v poštev edino 
veleposestniki, vse drugo, kar se govori o 
agrarnih interesih, je samo krinka. Mali kmet 
ne živi od živinoreje in četudi ima kakšen 
kos rogate živine, ki jo proda, kadar je zadnji 
čas, da mora plačati <fionke», je to samo 
postranski zaslužek in kmet, ki ne bi imel 
drugih dohodkov, bi mo^al itak klavrno po-
giniti.

Kako lažnjivo je sklicevanje na agrarne 
interese, dokazuje uradna statistika sama, ki 
nam jasno pove, da niso zaprte meje v inte-
resu avstrijskih, temveč v onem ogrskih 
živinorejcev. Po avtentičnih podatkih, ki jih 
je zbral tajnik dunajskega trgovskega gremija, 
dr. Brichta, se je prodalo leta 1904 na av-
strijskih trgih 366.023 kosov goveje živine in 
317.701 prešič. Izmed vse živine, kar je je 
bilo tega leta prodane le na dunajskem cen-
tralnem živinskem trgu, je bilo 77*70 odstot-
kov goved in 44 odstotkov prešičev z Ogrskega. 
Tudi proslavljeni patriotizem scvrkne torej 
zelo, če se vidi, da se uganja bihvarstvo z 
mesom na korist ogrskih, torej tujih proda-
jalcev.

Ugovor glede živinske kuge velja prav 
malo. Tudi v Avstriji je dosti krajev, v ka-
terih razsajajo živinske bolezni. In tako je v 
drugih deželah. Ako se konštatira govejo kugo 
v kakšni srbski vasi, to še ni razlog, da se 
razglasi celo Srbijo za okuženo in se prepovč 
dovoz iz cele dežele. In na meji se vendar 
lahko izvrši kontrola. Za avstrijske veterinarje 
je vendar prevelika žalitev, če se jim podtika, 
da ne bi mogli ločiti bolne živine od zdrave. 
Vrhutega se tudi lahko napravi ob mejah 
klavnice, ker je za kupovalca vseeno, ali je 
bila žival, od katere dobi on par dekagramov 
mesa, zaklana v Zemunu, ali pa na Dunaju.

Otvoritvi mej se upirajo tudi kranjski 
agrarci, ki imajo svoje skrovišče večinoma v 
klerikalni stranki. Oni naglašajo seveda var-
stvo kranjske živinoreje. Ali tudi ta je bosa. 
Čim je dokazano, da v Avstriji sploh ne pride 
dosti živine na trg, ni nobene nevarnosti za 
domače živinorejce, kajti ruski in srbski voli 
bi šli v želodce tistih, ki sedaj sploh ne dobe 
mesa, za kranjsko govedo bi bilo pa tudi še 
vedno dosti zob. Stvar je le ta, da bi morali 
tedaj prodajati tudi Avstrijanci. svojo živino 
za krščanske cene. A živinoreja, ki ne bi mogla 
izdržati konkurence z živino iz daljnih dežel, 
pri kateri pridejo v poštev transportni stroški, 
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katerih nimajo domači producenti, itak ne bi 
bila nič vredna. Nihče se tudi ne bode upiral 
pospeševanju domače živinoreje, ali ljudstvo 
ne more trpeti, da se da peščici veleposest-
nikov monopol, s katerim lahko naravnost 
izstradajo prebivalstvo. Ako so interesi na-
sprotni, je korist ljudstva stokrat važnejša od 
koristi maloštevilnih izkoriščevalcev.

Otvoritev mej je v interesu prehranjenja 
prebivalstva nujno potrebna in to morajo 
povedati vladi vsi tisti, ki pravijo, da zasto-
pajo ljudske interese in povedati mora to tudi 
ljudstvo samo.

Politični odsevi.
V gosposki zbornici se že opazuje pre-

obrat v vprašanju volilne pravice ter se sliši, 
da bode reforma tudi tam pred božičem re-
šena. Splošno se vidi, da so se najglasnejši 
kričači nekoliko omehčali in najbrže je imel 
ves krik res samo kupčijski namen. Visoki 
gospodje so pripravljeni prodati svojo zahtevo 
po pluralnem zistemu in cena za to trgovino 
je numerus clausus, to se pravi število članov, 
ki jih sme krona imenovati za gosposko zbor-
nico, naj bode poslej omejeno, dočim je sedaj 
vladar lahko imenoval toliko magnatov, kolikor 
je hotel. Gosposka zbornica bi torej rada 
postala še bolj ekskluzivna družba, nego je 
bila doslej. Glede tega nas srce res ne peče, 
ali gospodom ne bi bilo treba delati toliko 
ovinkov; to bi bili lahko povedali takoj, pa 
bi bilo morda že vse v redu.

Proračunski odsek avstrijske delegacije 
je imel dne 4 t. m. svojo prvo sejo, na ka-
teri je predložil novi minister za zunanje za-
deve, baron A er en th a 1 svoj ekspoze. Pri-
čakovati ni bilo nič druzega, nego je povedal, 
namreč, da je razmerje monarhije do vseh 
držav dobro in prijateljsko. Naglašal je zlasti, 
da se boljšajo razmere v Turčiji. Glede Srbije 
je omenjal, da so samo gospodarski odnošaji 
nenormalni, politični pa da so popolnoma 
normalni. Poslanca Tollinger in Sylve-
ster sta ščuvala proti Italiji. Tollingerju se 
ne čudimo; vajeni smo tega tudi pri naših 
klerikalcih, ki ne morejo nikoli dovolj črno 
naslikati nevarnosti, ki nam baje preti od 
Italije. Naravno, da je to samo voda na mlin 
militarizma, ki dobiva tako vedno novo pri-
ložnost, da zahteva vsak hip nove milione za 
nove topove, puške, trdnjave in barke. Prave 
«ljudske» stranke!

V ogrskem parlamentu je minister za 
notranje zadeve, grof Andr assy silno na-
padel nemadjarske narode. Iz njegovega go-
vora je bilo razvidno, kako nazadnjaško je 
mišljenje madjarskih veljakov, ki se hočejo 
pred celim svetom postavljati s svojo «svo-
bodo» in s svojim «napredkom». Država je 
grofu Andrassyju vse, živi narod nič. Edino 
kar živi v teh šovinističnih glavah, je slavna 
«ogrska državna ideja» in vsem skupaj ne 
gre v možgane, da se močnih živih organiz-
mov ne more ubiti zaradi kakšne utopične 
oblike. Povsod, kjer žive razni narodi skupaj, 
se je pokazalo, da je ravnopravnost prvi pogoj 
za mirno življenje. Tudi v Avstriji so mislili, 
da se bode s pomočjo centralističnega germa- 
niziranja lahko vse narode izenačilo, a zgodo 
\ina in sedanjost dokazujeta, da se ne more 
dandanes uničiti niti najmanjšega naroda, ako 
hoče sam živeti. Ravno tisti progoni «agita-
torjev», ki jih napoveduje grof Andrassy, 
bodo najbolj zbudili odbojno moč in madjar- 
ski političarji bodo vsled svoje borniranosti 
doživeli ravno nasprolno tega, kar bi radi.

Na Francoskem je parlamentarni odsek 
za reformo justice sprejel z osmimi proti dvema 
glasoma zakonski načrt, s katerim se odpravlja 
smrtno kazen. V Avstriji bode treba še ča-
kati nekaj časa na vlado tako modernih na-
zorov, da bode sama predlagala odpravo tega 
ostanka iz barbarskih časov. Ako se upira 
čut modernega človeka sploh kodificiranemu 
maščevanju, katero izraža vsaka kazen, je misel, 
da se ne moremo rešiti rablja in vislic, na-
ravnost neznosna. Prirodoslovec in psiholog 
dokazujeta na eni strani, da je vse, kar stori 

človek nujno, da se torej nikogar ne more 
smatrati odgovornega za svoja dejanja, na 
drugi strani pa izrekajo sodniki kazni, kakor 
da bi bila «svobodna volja» res kaj drugega, 
kakor neutemeljena pravljica in kakor bi moglo 
biti kakšno sodnijsko postopanje res samo- 
posebi zanesljivo. A če se v6, da se sodnik 
ravno tako lahko zmoli, kakor vsak človek, 
da se mora zanašati na priče, ki z najboljšim 
prepričanjem vendar ne morejo točno izpo-
vedovati, da se izreka vsled tega mnogo kri-
vičnih sodeb, o katerih so seveda sodniki in 
porotniki cesto v dnu srca prepričani, da se 
lahko obsodi obtoženca tudi na smrt po ne-
dolžnem. Vsako drugo kazen se lahko vsaj 
deloma še pozneje popravi. Ali izvršena smrtna 
obsodba je izvršena in rihče ne prikliče obe- 
šenca več iz groba, pa če bi se pozneje naj-
jasneje dokazalo, da je bil nedolžen. Odprava 
smrtne kazni je velik korak napredka in čas 
bi bil. da se zave tega tudi Avstrija.

Na Španskem je odstopilo ministrstvo. 
Kralj je povabil Armija, naj sestavi novi 
kabinet, kar je ta sprejel.

Na Ruskem se bližajo volitve za dumo. 
Socialno-detnokratična stranka je sklenila, da 
postavi lastne kandidate, kjer bi pa taka 
kandidatura povzročila nevarnost, da zmaga 
vladen kandidat, se priporoča kompromis z 
revolucionarnimi in radikalnimi strankami, 
pri čemur pa morajo socialni demokratje 
strogo varovati svoja načela.

Domače stvari.
Afera umobolnice na Studencu je postala 

deželnemu odboru zelo neprijetna in namesto, 
da bi jo rešil na najenostavnejši način tako, 
da bi popravil napake, kar bi tudi njegovemu 
ugledu največ koristilo, hodi kakor brez glave 
po dosedanji poti naprej in misli, da mora 
za vsako ceno obveljati njegova. Najbolj mu 
seveda preseda, da se je javnost polastila tega 
vprašanja in dočim je prezrl priložnost, ko bi 
bil najložje prišel v dotiko s prebivalstvom, 
namreč ljudski shod, hoče sedaj delati «šti- 
mung» zase, pa se poslužuje sredstev, ki so 
deloma naravnost otroška. Tako si je dal iz-
reči zaupanje od občine Sv. Device v Polju 
in je hitro poslal dotično notico ljubljanskim 
dnevnikom. O provenienci takih zaupnic se 
pač po dolgi, dolgi izkušnji že toliko ve, da 
jim nihče ne pripisuje važnosti. Pa deželni 
odbor bi končno sam lahko pretehtal, da za-
upnica občinskega odbora pri Sv. Devici v 
Polju še davno ne zaleže toliko, kakor mnenje 
takega shoda, kakor je bil tisti v «Unionu». 
In tudi za izpričevalo pravilnega postopanja 
je visoki deželni odbor v velikih skrbeh. Pa 
ker jih ne more dobiti po ravni poti, mu jih 
mora primerno skrojiti njegov organ «Slov. 
Narod». Ta je zatrdil v soboto, da se je tudi 
najvišja zdravstvena oblast v deželi izrekla v 
tem smislu, da je storil deželni odbor čisto 
prav. Kdor ima količkaj soli v glavi, se mu 
je morala zdeti ta trditev čudna. A ker je 
bilo očividno, da se je hotelo s to notico 
uplivati na javnost, je bilo treba poskrbeti, 
da izve javnost resnico. Zaraditega je poslal 
permanentni odbor* deputacijo, sestoječo iz 
drja. Ravniharja, drja. Sto jca in sodruga 
Kristana k deželni vladi, da se informira. 
Tej deputaciji je deželni predsednik, gospod 
Schwarz decidirano zatrdil, da se zdrav-
stveni svet pri deželni vladi, kateremu je pred-
sednik gospod vladni svetnik dr. Zupanc in 
na katerega je «Narod» menda mislil, ko je 
govoril o «najvišji zdravstveni oblasti», sploh 
ni pečal s to zadevo, ker ni imel za 
to nobenega povoda. To je potrdil tudi 
gospod dr. Zupanc, ki je vrhutega omenil, 
da on tudi cele disciplinarne zadeve ne pozna. 
Razvidno je torej, daje «Narod» svojo trditev 
enostavno iz trte izvil, edino zato, da bi 
javnost mislila, da je zadeva končana in da 
je bolje, pustiti vse pri miru. Ta smelost je 
pač velika in dokazuje, da se «Narodu» sploh 
ne more več verjeti, če kaj trdi. Toda cela 
stvar ima še drugo stran. Zadeva za javnost 
ne bi bila končana, pa če bi se bilo tudi sto 

zdravstvenih svetov izreklo tako, kakor bi rad 
deželni odbor in če bi bil dr. Robida tudi 
v Ameriki ali Afriki, kajti v stvari ni prizadet 
posameznik, temveč cela dežela in noben samo 
formalni konec ne moie končali zadele same. 
Deželni odbor ima samo dve poti: Ali teme-
ljito remeduro, ali pa boj do faktičnega konca.

V adventu smo šele, ali za liberalce je 
že predpust. Le v času splošne norije je mo-
goče, uganjati take burke, kakršne uprizarja 
reprezentat mladine v liberalnem krožku, go-
spod Gham pod protektoratom «Slovenskega 
Naroda». Gospodek, ki se razume na politiko 
tako, kakor zajec na boben, misli menda res, 
da se bodo socialnim demokratom tresle hlače, 
če nastopa s svojo «narodno-socialno gardo». 
Domine, socialni demokratje se smejejo vašim 
burkam in izvrševal ni odbor, nad katerim se 
znašate v svojem paroksizmu vas uljudno vabi, 
da jih nadaljujete do svetih treh kraljev. 
Potem bo dosti maškarad tudi brez vaše 
klavrne narodno-socialne organizacije; če pa 
hočete, pa tudi tedaj lahko nastopit? ž njo. 
Niti kostumov ne potrebujete; komedije bode 
tako dovolj. Da ima «Narod» za poročilo o 
taki otroški burki toliko prostora, je njegova 
stvar. Kadar pojde «Osa» tja, kjer muh ni, 
bode vsaj nadomestilo za njo. Čudno je pri 
celi stvari le eno. Dominus Cham se dela, 
kakor bi imel vse pripravljeno, da pozoblje 
socialne demokrate tako-le za zajutrk. Ta 
naivnost bi bila sicer skoraj simpatična, če 
ne bi bila preveč superlativna in če ne bi bil 
želodec prenežen za tako hrano. Ali eno 
vprašanje: Vi ste, domine Chame, vendar hud 
svobodomislec. Kaj se vam ne zdi, da bi bila 
za vaš ultraliberalizem primernejša naloga, da 
se spravite nad klerikalce? Ce nimate toliko 
korajže, da bi poskusili izpodkopati tla so-
vražnikom svobodne misli, tedaj, poslabšana 
izdaja don Kihota, ostanite z vašo korajžo 
sploh doma, ker pri socialnih demokratov 
opravite še manj. Ce težko kapirate, se vam 
pa pojasni ta stvar bolj umljivo. Nikdar pa 
ne flunklajte o «svobodni šoli» 1 Ta misel ni 
vzklila na vašem gnojišču in liberalec sploh 
nima pravice, govoriti o tej reči. Kaj ne veste, 
kako «pogumno» je nastopal veleliberalni 
gospod Plantan na Dunaju? Ne napihujte 
se; v nekem berilu za ljudske šole je še tista 
povestica o žabi.

Obsodba. Naš protestni shod na Fužinah 
pri Ljubljani ob priliki katoliškega shoda so 
hoteli klerikalci s silo razgnati. Pred shodom 
so napadli sklicatelje in potem še ovadili so-
druga Kordeliča, ki je bil minuli petek 
obsojen na 12 ur zapora ali 5 K globe in 
povrnitev sodnijskih stroškov. Kordelič, pravita 
dve klerikalni priči, je zagnal stol med kleri-
kalce in sta na to tudi prisegli. Sodr. Kor-
delič ima priče, da tega ni storil; prič pa 
sodnik ni pripustil. Proti obsodbi se je vložil 
ugovor, pri katerem bodo zopet predlagane 
priče, ki so stale ob strani in videle, da so- 
drug Kordelič ni napravil dotične «pre-
grehe».

Ljubljanski gostilničarji so imeli prete-
čeni teden zadružni shod, na katerem so raz-
pravljali o svojem položaju in o reguliranju 
cen za pijače in za jedi. Glavna napaka, ki 
je bila storjena na shodu, je pač ta, da se 
je generaliziralo vse, kakor hi bil položaj vseh 
gostilničarjev popolnoma enak, dočim je ven-
dar nevtajiva resnica, da so razmere v tej 
obrti zelo različne. Za malega krčmarja je 
situacija vse drugačna, kakor za velikega re- 
stavraterja; in tudi interesi gostov, s katerimi 
morajo gostilničarji na vsak način računati, 
so neenaki. Pri Sacherjih plačujejo gostje po 
desetkrat toliko za košček pečenke, kakor v 
kakšni «Schwemmi», ker hočejo biti na ta 
način ločeni od «nižjega» ljudstva, katero ne 
more tako posegati v žep. S poukazovanjem 
na cene v takih restavracijah se pa ne more 
utemeljevati zvišanja cen po gostilnah sploh 
in bi morali manjši gostilničarji izprevideti, 
da jih veliki s tako politiko naravnost izigra-
vajo. Nihče ne zameri tem obrtnikov, če iz-
kušajo tudi oni izboljšati svoj položaj, ali re-
akcionarna pot jim nikakor ne more koristiti. 



A na njih zboru se je pokazalo mnogo pre-
mnogo reakcije. Utemeljevanje podraže’n? s 
tem. da bi dobili delavci uzrok za zahtevo 
višjih plač, je pač naravnost froclariia n? 
lavstvo potrebuje boljših mezd že vsted do" 
sedanje draginje, katero čuti vsekakor bolj 
kakor gostilničarji Delavci imajo dosti bojev 
za svoje lastne interese in si res prav nič ne 
žele, da bi jih še drugi rabili kot «Stuimbock» 
za svoje koristi. Sicer je pa nekaj vredno 
priznanje, da so pri vsakem uspehu delavstva 
že drugi pripravljeni, ki hočejo za se izkori-
stiti delavsko pridobitev. Tako je vsaj 
potrjeno, da imajo prav socialisti, ki trdijo 
da brez izpremembe gospodarskega reda ni 
rešitve za delavstvo. Svariti moramo pa go-
stilničarje tudi pred bojem proti privatni hrani 
in proti izkuhom. To so namreč pripomočki, 
brez katerih delavci ne morejo izhajati. Ce 
se potegujejo gostilničarji za boljši zaslužek, 
je to umevno; če pa hočejo delavcem one-
mogočiti, da bi sploh prišli do cenejše liri ne, 
bi bilo pa to izzivanje, katero naj gostilničarji 
rajši opuste. Delavski položaj je posebno v 
Ljubljani tako težaven, da, naravnost nezno-
sen, da bi se moralo smatrati vsak korak, ki 
b: ga hotel še otežčati, za golo sovraštvo. 
.Razmere v gostilničarski obrti so nedvomno 
nezdrave, ali sanirati se jih ne da po šabloni, 
.temveč je treba za to modernega postopanja, 
.za katero pa zadruga očividno nima smisla. 
'Gostilničarji, ki se zavedajo svoje naloge, 
najdejo gotovo simpatije delavstva; toda tisti, 
ki menijo, da je konzument le primeren pred-
met za izkoriščanje, se motijo.

V blaznici je bil zadnji čas zopet od-
puščen neki strežaj, baje zato, ker so strežaji 
sploh zahtevali boljšo plačo in je na dotičnika 
letel sum, da je «naščuval» svoje tovariše. 
Na Kranjskem je namreč še tako, kakor je 
bilo drugod pred tridesetimi leti; ako zahteva 
kdo boljše razmere, mora biti naščuvan. Kdo 
je neki naščuval deželne odbornike, ko so zase 
zahtevali boljšo plačo?

Jezuitizem je našel pristrešje pri «Slo-
venskem Narodu». To je še hujše, kakor če 
se napihuje pri klerikalcih, katerim je že 
nekako po naravi prisojeno. Za list, ki hoče 
•hraniti svobodno misel in pospeševati na-
prednost, je vendar skrajno sramotno, da 
zavija resnico tako cinično in tako hinavsko, 
kjikor se je navadilo liberalno glasilo. Prete-
čeni teden je pisal «Narod», da se je naj- 
višja zdravstvena oblast v deželi iz-
rekla v tem smislu, da je deželni odbor v 
zadevi drja. Robide čisto prav ravnal. De- 
putacija, ki je bila nato pri deželni vladi, je 
izvedela, da se je «Narod» naravnost debelo 
zlagal, ker se zdravstveni svet sploh ni pečal 
z zadevo in — kakor je dejal deželni pred-
sednik Schwarz — ni imel niti povoda za to. 
Čemu izkazuje «Narod» deželnemu odboru 
take usluge, nam nič ni mar; ali dostojno to 
nikakor ni. Toda «Narod» se kaj hitro otrese, 
-ako se mu dokaže laž. V pondeljek pravi: 
«Saj smo sami vedeli, da se zdravstveni svet 
ni uradno pečal z zadevo; ampak njegovi 

■ udje so privatno govorili.» «Narod» je morda 
celo ponosen na to, da je lagal. Ali tudi 
svoje čitatelje mora imeti za sila neumne. 
Kaj naj misli človek, ako čita: «Najvišja 
zdravstvena oblast je rekla to» ? Oblast je 
oblast in samo kar uradno izreče, je izrekla 
oblast. To mnenje je hotel obuditi «Narod», 
sicer bi moral takoj reči: Posamezne osebe 
so izrekle mnenje. Toda «Narod» še vedno 
ne pove resnice. Ce se sklicuje na osebe, 
^moramo storiti to tudi mi. Konstatiramo to- 
Tej, da je gospod svetnik dr. Zupanc iz-
javil, da ne pozna aktov dr. Robidove afere, 
da torej o meritumu stvari sploh ne more 
soditi. Menimo, da je to dosti jasno. Ako 
’Narod» ne razume, da je tak način pisanja 
— da rabimo mil izraz — umazan, tedaj je 
jo žalostno za njegovo žurnalistično naziranje 
šn žalostno tudi za liberalce, ki prenašajo 
lak list.

Idrijski občinski odbor proti draginji 
košenine. Klub socialno-demokratičnih občin-
skih odbornikov je v občinski seji dne 1. dec.

podal po svojem referentu, občinskem sveto-
valcu sodr. A. Kristanu sledeči nujni pred- 
°g: «Oziraje se na vedno se večajoče po-

manjkanje klavne živi ie v Avstriji, ki pro- 
vzroča veliko draginjo mesa, vsled katere je 
ogromnim masam avstrijskega prebivalstva 
SKoro nemogoče uživati meso za svojo hrano 
—- izreka občinski odbor delavskega mesta 
Idiije svoje globoko obžalovanje nad bese-
dami c. kr. poljedelskega ministra, s katerimi 
je odločno odklonil odprtje mej za uvoz 
klavne živine, obenem izjavlja, da je veli-
kanska krivica, ko c. kr. vlada gre tako zelo 
na roko interesom avstrijskih in ogrskih vele-
posestnikov, škodujoč s tem celemu prebi-
valstvu. Občinski odbor delavskega mesta 
Idrija pričakuje, da c. kr. vlada takoj napravi 
korake za • olajšavo dovoza klavne živine v 
Avstro-Ogrsko, obenem zahteva še posebej, 
da se dovoli uvoz inozemske klavne živine 
ter napravo klavnic na mejah, kjer se klavna 
živina glavno uvaža.» — Predlog se je eno-
glasno sprejel ter se odposlal c. kr. vladi. — 
Idrijskemu občinskemu odboru naj bi sledila 
še druga delavska mesta.

Socialni pregled.
Nadomestne volitve za trgovsko zava-

rovalnico za nezgodo bodo, kakor smo že 
zadnjič naznanili, dne 29. t. m. Imena kan-
didatov za posamezne skupi,ne in za razsodišče 
objavimo v prihodnji številki.

Zahvala.
Podpisani se iskreno zahvaljuje vsem ljubljanskim 

krojaškim pomočnikom za njihovo velikodušno podporo, 
s k tero me v moji dolgotrajni bolezni tako požrtvo-
valno podpirajo. Najlepša hvala!

Matija Japelj.

Vabilo
na

ustanovni občni zbor
socialističnega političnega društva 

„Naprej“ v Idriji
kateri bode

v nedeljo, dne 16. decembra f. I. 
dopoldne ob 9- ud v prostorih 
podružnice „Unije“ avstrijskih 

rudarjev v Idriji.

I>ney ml  i i-od i

1. Citanje pravil.
2. Vsprejem članov.
3. Volitev odbora.
4. Raznoterosti.

V Idriji, 2. decembra 1906.

Za proponente:

Anton Kristan, Ivan Kokalj, Ivan Štravs, 
Ivan Seljak, Ivan Podobnik, Franc Peternelj.

NB. Vabijo se vsi socialistično misleči polnoletni 
rudarji in delavci sploh, obrtniki ter kmetje. Pravila 
se izdajo v posebni knjižici.

Listnica uredništva.
Miren: Prihodnjič. Za to številko prepozno. — 

Več dopisov smo morali odložiti radi pomanjkanja 
prostora.

Umetnost in književnost.
Slovensko gledališče. Opozarjamo naše 

čitatelje in sodruge na to, da bode dne 
13. t, m. uprizorjena Cankarjeva zname- 
nita satira «Za narodov blagor». Dne 15. t. m 
se ponovi to igro.

Delavski koledar 1907 stane v platno 
vezan 72 vin.; v usnje vezani izvodi bodo po 
1’30 K, ki jih je pa treba prej naročiti pri 
našem upravništvu. Po pošti 10 vin. več.

«Pod spovednim pečatom, I. del. Cena 
3 K. Izide v kratkem in se naroča pri idrijski 
organizaciji. (Sodrug Anton Kristan, rav-
natelj občnega konsumnega društva v Idriji.)

Zaveden delavec
in

prijatelj delavstva
ne pije

Koslerjevega piva!

„Rdeči Prapor“
v Ljubljani v tobakarnah: Blaž, Dunajska cesta; 
Franzot, drž. kolodvor, Spod. Šiška; Kušer, Sv. Petra 
cesta; Pichler, Kongresni trg št. 3; Svatek, Glavni trg ; 
Šešark, Šelenburgove ulice; Velkavrh, Sv. Jakoba trg; 
Kleinstein, Jurčičev trg. — Jesenice e Mesar Jakob 
štev. 101. — Trst e Lavrenčič, Piazza Gaserma. — 
Gorica s Krebelj Peter, Kapucinske ulice štev. 1. — 
Reka s Ricardo Camera, Corso 16.

Shodi.
Vižolje pri Mavhinju. V nedeljo, 8. de-

cembra t. 1. ob pol 3. uri popoldan je v go-
stilniških prostorih gospoda Blaža Gabrovca 
v Vižoljah javen ljudski shod s sledečim dnevnim 
redom: 1. Splošna volilna pravica. 2. Duhov-
niška plača in Občinarja. Zaradi razpora glede 
bere je shod za vse mavhinjske Občinarje 
zelo važen in je zato pričakovati velike ude-
ležbe na shodu, na katerem se bode razprav-
ljalo tudi o tozadevnem odloku okrajnega 
glavarstva.

Ljubljana. V torek, 27. m. m. je bil tukaj 
dobro obiskan železničarski shod, na katerem 
je poročal sodrug Kopač iz Trsta o starostni 
preskrbi delavstva na južni železnici. Kakor 
znano, je zahtevala organizacija ob času zadnje 
pasivne rezistence, da se ustanovi tudi pri 
južni železnici provizijski sklad, kakršnega že 
imajo pri drugih železnicah. Konferenca v Be-
ljaku je hotela olajšati upravi južne železnice 
delo in je sklenila, da se ji predloži gotova 
pravila, ki jih je organizacija izdala. Ko sa 
pri generalnem ravnateljstvu to izvedeli, so 
hitro izdali okrožnico, ki naznanja, da je 
upravni svet sklenil, upeljati starostno pre-
skrbo za tiste, ki so bili doslej odkazani na 
miloščino. Ali ta preskrba je popolnoma ne-
zadostna in obsega take določbe, ki jo na-
pravijo v raznih slučajih popolnoma iluzorno. 
Edino, kar more dati železničarjem varnost, 
je starostni sklad, naj se ga že imenuje pen- 
zijskega ali provizijskega, ki zagotovi 
uslužbencem in delavcem pravico do sta-
rostne preskrbe, in sicer do take, da bodo 
mogli živeti kakor ljudje. Sodrug Kopač je 
prav temeljito razložil pomen takega provi-
zijskega sklada in je povdarjal, da pridejo 
železničarji tudi do tega cilja le, ako bodo 
imeli močno organizacijo. — Potem je govoril 
še sodrug Kristan o potrebi politične iz-
obrazbe za železničarje in o časopisju. Vnela 
se je daljša debata in končno je bilo sklenjeno, 
da se skliče začetkom prihodnjega meseca 
zopet shod. — Sodruge železničarje opomi-
njamo, naj pridno agitirajo zanj.

Ljubljana. V torek, 27. novembra so imeli 
ljubljanski železničarji jako dobro obiskan shod 
v salonu pri «Štajercu». Poročal je sodrug 
Kopačo vprašanju provizijskega sklada, potem 
je govoril sodrug Kristan o nalogah želez-



ničarske organizacije. Sklenjeno je bilo, da se 
skliče v kratkem času shod zaradi dnevnega 
izhajanja «Rdečega Prapora».

Litija. 26. novembra je bil železničarski 
shod, na katerem je poročal sodrug Kopač 
o provižijskem skladu.

Iz Žirov. Na nedeljo, 2. decembra se je 
vršil popoldne v prostorih sodr. T. Oblaka 
izborno obiskan shod, na katerem je poro-
čal sodr. A. Kristan o političnem položaju 
skoro poldrugo uro. Govorila sta še sodr. 
I. Kokalj iz Idrije in Val. Poljanšek iz Do- 
bračevega. — V Žireh se je ustanovila so- 
cialno-demokratično politična organizacija, ki 
obsega celo žirovsko planoto. V izvrševalnem 
odboru so zaupniki sodrugov iz Žirov, Nove 
vasi, Stare vasi, Sela, Dobračeve, Koprivnika, 
Ledin, Račeve, Žirovskega vrha, Vrsnika itd. 
— Sploh je veselo življenje po celi žirovski 
planoti, odkar je začela socialna demokracija 
svoje delovanje pri nas.

Miren pri Gorici. Poročati vam moram o 
shodu, ki je velepomemben za naš kraj, kjer 
res še nikoli ni bilo takega zborovanja, in ki 
je značilen za goriške razmere sploh. Med 
goriškimi liberalci in klerikalci razsaja hud 
boj, ki je ravno v zadnjih časih posebno srdit. 
Gotovo ne bi bilo to nič posebnega, če ne bi 
bil način tega boja, ne vemo kako bi boljše 
rekli: nad vse žalosten, ali pa nad vse smešen. 
Modrost taktike obeh strank tiči v tem, da 
skuša druga drugi razbijati shode. Precej ne-
umna se nam zdi ta taktika, pa tudi precej 
strahopetna. Kdor se tako malo zanaša na 
svoje pristaše, odnosno na ljudstvo sploh, da 
se boji, če bi imeli slišati nasprotnika, mora 
biti slabo podkovan. Kdor zaupa svojim ar-
gumentom, se ne bode bal polemike, temveč 
vesel jo bode. In na misel nam prihaja tudi 
članek «Rdečega Prapora» o dostojni poli-
tiki. Tudi nam se zdi, da se ne more povzdig-
niti s surovostjo nobenega ljudstva, pa tudi 

- go riškega ne. Slišali smo že mnogo tarnanja, 
kako zanemarjeni so Slovenci na Goriškem. 
Ali naj se zopet popravi to na tak način, da 
se jih vzaja za pretepe? Žalostno je, da mo-
rajo socialni demokratje tako vpraševati našo 
inteligenco, bodisi te ali one stranke. Povemo 
pa obema, da naj nikar ne računajo pri takih 
bojih na našo podporo, zakaj mi smo prepri-
čani, da se mora surovost iztrebiti, ako ho-
čemo, da se kdaj povzdigne naše ljudstvo. In 
po tem načelu se bodemo ravnali.

Shod so sklicali klerikalci, ki so nazna-
nili, da prideta dr. Gregorčič in dr. Der-
mastij a. Razvili so veliko agitacijo, kjer so 
le mogli. Ko so zvedeli liberalci, da bo shod, 
so tudi oni začeli agitirati. Seveda ima zato 
vsakdo pravico, ali vendar moramo omeniti, 
da ne more biti vseeno, kako se agitira. Te-
rorizem ni agitacija, in terorizem je, ako se 
sili od sebe odvisne delavce, nastopati tako, 
kakor želi podjetnik. Tako so delali liberalci, 
ki so na ta način pritiskali, n. pr. na mizarje 
v Solkanu. Najbolj se je odlikoval mirenski 
podjetnik P avle tič, ki je prisilil vseh «svojih» 
45 delavcev, da so morali priti v n e d e ljo 
ob pol 3. uri popoldan v tovarno in odtod 
so morali korporativno odkorakati na shod. 
Iz Gorice so štirje tramvajski vozovi pripe-
ljali buržoazijo. Ljudstva se je zbralo daleč 
nad 1000 oseb. Razglasilo se je tudi naenkrat 
povsod, da pride sodrug Kristan iz Ljub-
ljane, kar pa ni bilo resnično, ker-je bil za-
držan vsled nekega “važnega shoda v Trstu. 
Shod je otvoril predsednik katoliškega društva, 
ki je naznanil sledeči dnevni red: 1. O zava-
rovanju za starost. 2. Organizacija. 3. Volilna 
reforma. Potem je bilo treba voliti predsed-
nika. Klerikalci so predlagali g. V u k a, g. Ga-
bršček pa nadučitelja g. Vrbančiča. Tedaj 
se je takoj videlo, kakšno miroljubno razpo-
loženje vlada na shodu. Začelo je vpitje, ki 
je bilo včasi že bolj podobno tuljenju in rjo-
venju. Liberalci niso hoteli prepustiti kleri-
kalnega, klerikalci pa ne liberalnega predsed- 
ništva. To je trajalo precej časa, a naši so- 
drugi so se mirno smejali bruhanju strasti. 
Končno jim je bilo vendar dosti tega ravsa, 
pa so predlagali sodruga Petejana za pred-

sednika. In pri glasovanju se je pokazalo, da 
so se motili klerikalci in liberalci, ker večino 
so imeli socialisti in sodrug Petejan je bil 
izvoljen. Dal je besedo prvemu naznanjenemu 
govorniku, Moškercu iz Ljubljane. Ljudje 
so bili precej razočarani; v Mirnu smo sli-
šali že dobre govornike, Moškerc je bil pa 
neznosno dolgočasen. Povedati tudi ni znal 
nič zanimivega; to, kar je govoril o zavaro-
vanju za starost, smo že davno slišali od so-
cialnih demokratov, in bolje. Govoril je po 
priliki četrt ure, a ko je povedal, da je prišel 
od nekake krščansko - socialne organizacije iz 
Ljubljane, je nastal med liberalci kraval. Moš-
kerc je končal, bodisi ker je mislil, da je že 
dosti povedal, bodisi ker ga je rabuka prisi-
lila nato. — Potem je dobil besedo sodrug 
Ropaš iz Gorice, ki je pregledno opisal do-
sedanje boje socialne demokracije za starostno 
zavarovanje ter mlačnost vlade in parlamenta. 
Končno je pozval delavce, naj se tudi na Go-
riškem organiz:rajc, da postanejo močni, ker 
drugače nikoli ne dosežejo svojih pravic. — 
Nato je govoril sodrug Genkovič iz Go-
rice. Prav živo je zadel liberalce, ko je omenil 
zadnjo stavko strojarjev; patentirani narod-
njaki so takrat sramotno napadali slovenske 
delavce in so «zaradi narodnosti» podpirali 
gospodarje, ko so najemali stavkokaze iz — 
Italije. — Predsednik je dal tedaj besedo go-
spodu Andreju Gabrščku, ki pa ni mogel 
govoriti, ker so se hoteli sedaj klerikalci ma-
ščevati ter so zopet rjuli kakor bi se jih drlo. 
Predsednik je skušal uplivati na razgrajoče, 
a nič ni pomagalo. Mi obsojamo tako po-
četje z vso odločnostjo, ali razumemo ga vendar. 
Liberalci so le želi, kar so sejali. Ves teden 
so kričali, da se mora shod razbiti za vsako 
ceno; in to se je maščevalo nad njimi tako, 
da njih govornik ni prišel- do besede. Vladni 
zastopnik je hotel že razpustiti shod zaradi 
viharja, a predsednik ga je prekinil za deset 
minut. Gospod Gabršček se je odpovedal 
besedi in ko je shod zopet začel, je imel do-
biti Gostinčar mlajši besedo. Sedaj pa zopet 
on ni mogel govoriti. Maščevali so se libe-
ralci, pa so oni dvignili hrup, ki je neprene-
homa naraščal. In tedaj je predsednik zaključil 
shod. —- Pozneje je bil v dvorani zaupen 
shod, kjer so govorili klerikalci. Vmes je po 
segel tudi sodrug Petejan. Socialni demo-
kratje so sklenili, da skličejo v kratkem sami 
shod v Mirnu, kamor bodo povabljeni tudi 
liberalci in klerikalci. Ali mi bodemo poskr-
beli zato, da bede vsakdo lahko govoril. Bo-
jevati se hočemo z argumenti, ne pa s krikom 
in s surovostjo.

Trst. Zaradi podraženja živil je bil v 
nedeljo, 2. decembra» v tukajšnjem «Delav-
skem Domu» javen ljudski shod, na katerem 
se je zbralo veliko število delavcev. Za pred-
sednika je bil izvoljen sodrug Jernejčič, 
za zapisnikarja sodrug Regent. Poročal je 
sodrug E. Kristan iz Ljubljane, ki je teme-
ljito analiziral vzroke vedno naraščajoče dra-
ginje in je ostro kritiziral brezbrižnost vlade, 
zlasti poljedelskega ministra grofa Auer-
sperga za to kritično vprašanje. Ravno 
tako je podvrgel kritiki mahinacije agrarcev, 
ki se izgovarjajo z zaščito kmetov, v resnici 
pa oskrbujejo samo koristi veleposestnikov. 
Za besedo se je oglasil tudi sodrug Klinc, 
potem je govoril še sodrug Kopač. Pred-
sednik je zaključil shod, ki je bil zelo ži-
vahen, ob ’/22. uri popoldan.

Ptuj. Dne 17. novembra ob 8. uri zvečer 
je bil v dvorani gosp. Weisensteina javen 
ljudski shod z dnevnim redom: Jeli 
klerikalizem delavnemu ljudstvu 
škodljiv? Shod, kateremu je predsedoval 
sodrug Rozman, je bil izredno dobro ob 
iskan. Govoril je sodrug Kopač iz Trsta, ki 
je v skoraj dveurnem govoru dokazal na 
podlagi statističnih podatkov škodljivost kleri-
kalizma. Shod je bil tako navdušen, da ni 
bilo ploskanju ne konca ne kraja. Ko je še 
predsednik navzočim naznanil, da je mučitelj 
delavstva, Schmuk, prestavljen, je z vehe-
mentno silo izbruhnil enoglasni klic: Živela 
železničarska organizacija! Potem pa je pred-

sednik ob H- uri zvečer zaključil ta znatne. 
niti shod.

Pragersko. Dne 16. novembra se je vršil 
v gostilni gosp. Malenška društveni shod 
železničarjev z dnevnim redom: 1. Zavaro-
vanje za starost in železničarji. 2. Eventual- 
nosti. Shodu je predsedoval sodr. Pack. __ 
Poročal je sodr. Kopač o novoizdanem cir— 
kularju južne železnice glede zavarovanja za 
starost za nedefinitivno nastavljene uslužbence» 
Govornik je povdarjal, da se daje delavcu, 
kadar je več kot 40 Itt služboval, res nekako 
starostno podporo, ki pa je. ker je miloščina, 
nekaj nestalnega. Na prvi pogled misli mar-
sikdo, da je ta podpora še precej visoka, ker 
dobe nekateri delavci do 780 K letne upo- 
kojnine in to ne da bi bili obremenjeni s. 
kakimi prispevki. Ali če se ta cirkular. ki 
ima priti s 1. januarjem v veljavo, nekoliko 
natančneje ogleda, se najde, da so omenjene 
pokojnine deležni delavci, ki imajo več kakor 
4 K 50 vin. dnine. Takih delavcev, ki bi 
imeli to visoko plačo, je pa komaj 5 od-
stotkov. Večina delavcev ima poprečno plačo 
220 K. Delavci s tako nizko plačo pa imajo 
komaj 480 K letne upokojume, ako so 40, 
let službovali in je zdravnik konstatiral, da 
niso za službo več sposobni. Žene pa ne do-
bijo po možu nikakršne penzije. Govornik je 
dejal: Doli z beračijo! Vi ne potrebujete mi-
loščine. Železniška uprava naj vpelje provizij- 
ski sklad za vse uslužbence, ki so najmanj 
eno leto pri južni železnici in niso 55. leta 
prekoračili. V ta sklad naj plačuje vsak član, 
kakor tudi železnica. Le tako bodete pre-
skrbljeni vi, vaše žene in otroci. Da pa to. 
dosežete, je potrebna tesna združitev vseh 
prizadetih. (Burno odobravanje.) Ko je še 
sodrug Pičinin navzoče spodbujal k soli-
darnemu postopanju, se je prešlo na drugo* 
točko dnevnega reda. Ko se je neko lokalno 
zadevo glede sodruga Novaka rešilo, se je- 
predlagalo z ozirom na to, da sta oba ta- 
mošnja mesaija v ceni poskočila, da se 
bojkotira oba, ako ne znižata s 1. decembrom 
cene mesu. Občno razburjenost je provzro- 
čila izjava Hrastnikovega zastopnika, da. 
je res, da daje že danes v Steinklauberjevo 
tovarno meso cenejše kot po navadi, in sicer 
za 8 vinarjev pri kilogramu. Predlog jc bil 
soglasno sprejet in potem je predsednik za-
ključil shod.

V Sv. Luciji na Goriškem j,e bil dne 29; 
novembra jako dobro obiskan železničarski: 
shod, ki je imel nenavadno velik uspeh. Go-
voril je sodrug Kopač o organizaciji in o 
starostnem zavarovanju.

Trst. V delavskem domu je bil v soboto, 
1. decembra javen železničarski shod za državne 
železničarje, ki je bil tako obilno obiskan 
kakor že davno ue. Predsednik je bil sodrug 
H ul. Na dnevnem redu je bil predmet: Že-
lezničarji in njih pomen za družbo. Poročal 
je sodrug E. Kristan z velikim uspehom; 
potem je-govoril sodrug Kopač. Organizacija 
na državni železnici se močno razvija.

Na Spodnjem Štajerskem je bilo več 
železničaiskih shodov, ki so bili vsi jako 
dobro obisk;:ni, in sicer 22. novembra ob 8. uri 
zvečer v Polj čanah, 23. novembra v Št» 
J ur ju, 24. novembra v Celju pri «zelenem 
travniku», 25. novembra ob 11. dopoldan v 
Brežicah. Na vseh shodih je govoril sodrug 
K o p a čo starostnem zavarovanju železničarjev.

Zidani- Most. V nedeljo, 25. novembra 
ob 8. uri zvečer je bil tukaj ustanovni shod 
železničarske podružnice, ki nadomesti dose- 
sedanjo vplačevalnico. Centralo je zastopal 
sodrug Kopač. Izvoljeni odbor se je kon-
stituiral.

Maribor. V pondeljek, 19. novembra 1.1- 
je bil 9. uri zvečer v veliki dvorani Goesove 
pivarne javen železničarski shod. Dvorana je 
bila natlačena. Poročal je sodrug Kopač i£ 
Trsta o starostnem zavarovanju na južni že-
leznici.
o Pragersko. V nedeljo, 18. novembra ob 
•j . uri popoldan je govoril sodrug Kopač 
na obilno obiskanem shodu o potrebi želez-
ničarske organizacije z velikim uspehom.



F ri d a v a.  D n e  1 8. n o v e m b r a  o b 1 1 l] ri 
¿ o p ol d a n  j e bil  t u k aj j a v e n ž el e z ni č a rs ki  s h o d 
n a  k at e r e m  j e p o r o č al  s o d r u g J osi p K o n a č  
o  z a v a r o v a nj u z a st a r ost. S h o d  j e bil  d o b r o  
« o bi s k a n m  s e j e i z v ršil v u g o d n e m r e d u .

Dr ušt v e n e  v esti.
D r ušt v o  « Lj u ds ki o d e r » p ri r e di v s o -

b ot o, 8. t. m.  v v eli ki d v o r a ni « D el a vs k e g a  
D o m a »,  uli c a  B os c h ett o  5,  II. n ast. r o pj e  z n a n -
st v e n o p olj u d n o  p r e d a v a nj e. P r e d a v a  o d v et -
niš ki  k o n ci pij e nt  g os p o d A nt o n  D e r m ot a  
o  ž e ns k e m v p r aš a nj u.  Z a č et e k  o b 8 u ri  
■ z v e č e r. Vst o p ni n a  2 0  vi n. z a os e b o. P r e d a -
v a nj e  j e j a k o v a ž n o,  zl asti z a ž e ns k e, o d  k a-  
k at e ri h  p ri č a k uj e  d r ušt v o  o bil e u d el e ž b e

I z str a n k e.
Gl e d e  st r a n ki n e g a z b o r a s e j e p os v et o v al  

i z v rš e v al ni o d b o r p r e d  d aljši m  č as o m t e r j e 
s kl e nil, p o č a k ati  z r a z pis o m d o tist e g a č as a,  
k o  b o d e  d e b at a  o v olil ni r ef o r mi v  p osl a ns ki  
z b o r ni ci k o n č a n a.  J as n o  j e, d a  s e m o r a  st r a n-
ki n  z b o r p e č ati  s p ri h o d nji mi  d r ž a v n o z b o rs ki mi  
v olit v a mi,  i n k e r  ni  bil o  p o p ol n o m a  i z klj u č e n o, 
d a  bi  s e bil o  v z b o r ni ci l a h k o š e k aj i z p r e- 
m e nil o  gl e d e  p os a m e z ni h  v olil ni h o k r aj e v, bi  
bil a  z b o r u  r a z p r a v a o  t ej t o č ki ot e ž č a n a. S e d aj  
j e v olil n a r ef o r m a v  p osl a ns ki  z b o r ni ci s p r e-
j et a i n ni  v e č o vi r e. I z v rš e v al ni o d b o r  o bj a vi  
t o r ej v p ri h o d nji št e vil ki vs e, k a r j e gl e d e  
p ri r e d b e  z b o r a p ot r e b n o,  p o zi v a  p a  ž e s e d aj 
vs e o r g a ni z a cij e, n aj  z a č n o s p ri p r a v a mi, d a  
b o d e  p r a v o č as n o  vs e u r ej e n o. Pji  n a m  t r e b a 
n a gl aš ati,  d a  j e t a z b o r st r a n k e r a v n o  z  o zi r o m  
n a  p ri h o d nj e  v olit v e p os e b n e  v a ž n osti. N e-  
o b h o d n o p ot r e b n o j e t o r ej, d a s o n a  nj e m  
z ast o p a n e vs e o r g a ni z a cij e i n si c e r vs a k a s 
s v oji mi l ast ni mi d el e g ati.  T a k oj  p o  z b o r u b o d e  
t r e b a z a č eti z d el o m z a v olit v e  i n z at o u p a  
i z v rš e v al ni o d b o r, d a s e u d el e ž e z b o r a n e -
d v o m n o vs e o r g a ni z a cij e, ki s o o p r a vi č e n e.  
E v e nt u al n e  p r e dl o g e  s e p ošlj e  l a h k o ž e s e d aj 
i z v rš e v al n e m u o d b o r u, o zi r o m a nj e g o v e m u  
t aj ni k u, s o dr u g u Mli n arj u,  e v e nt u al n o p o -
t o m n aš e g a  list a.

P oliti č n o  d r ušt v o  « N a p r ej » s e ust a n o vi  
v  I d riji z d el o k r o g o m  z a K r a njs k o  i n G o riš k o.  
P r a vil a  s o ž e vl o ž e n a p ri  mi nist rst v u  z a n o -
t r a nj e z a d e v e.

N o v a  o k r aj n a o r g a ni z a cij a s e j e ust a -
n o vil a  v Ži r  e h z a sl e d e č e k r aj e:  Ži ri,  N o v a  
v as,  St a r a  v as, D o b r a č e v o,  S el o,  Ži r o vs ki  v r h,  
B r e z ni c a,  K o rit o,  J a v o rj e v v r h, K o p ri v ni k,  
J a rji d ol, O p elj e,  R a č e v o,  L e di n e  i n V rs ni k  
O d b o r  j e s est a vlj e n i z sl e d e či h s o d r u g o v: V al.  
P olj a nš e k,  I v a n Al b r e c ht,  T o m a ž  O bl a k,  
J e r n ej Mli n a r,  J o ž ef  Sl a b e,  F r a n  R e v e n,  
J e r n ej J e r e b,  F r a n  M r o vlj e.  D o pis e  s p r e-
j e m a' s o d r u g P olj a nš e k,  p os est ni k o v si n, 
D o b r a č e v o  p ri  Ži r e h.  _ _ _ _ _ _ _ _ _

D o pisi.
I z I d rij e. Ust a n o vil o  s e j e s o ci alisti č n o  

p oliti č n o  d r ušt v o  « N a p r ej » z d el o k r o g o m  p o  
K r a njs ki  i n G o riš ki «  P r a vil a  s o ž e 1 4 d ni  
vl o ž e n a  p ri  c. k r.  vl a di. K o  s e v r n ej o o d o b-  
r e n a, s kli č e s e ust a n o v ni  z b o r. « N a p r ej » b o:  
v z b uj ati s o ci alisti č n o z a v est m e d  d el a vs ki m  
i n k m etiš ki m lj u dst v o m v o k oli ci I d rij e, n a  
P ri m o rs k e m it d. U p a m o,  d a s e g a b o d e  
o kl e nil o o g r o m n o  št e vil o d el a vst v a.  . _

T rst.  P r oti  d os e d a nji  o b či ns ki u p r a vi  j e 
iil v s r e d o, d n e 2 1. n o v e m b r a s h o d v gl e -
diš č u P olit e a m o  R oss eti,  ki g a j e s kli c al o 
«s pl oš n o d r ušt v o  t r g o v c e v n a  d r o b n o ».  > h o d a  
s e j e u d el e žil o k a ki h 4 0 0 m ali h  t r g o v c e v, 
d o či m  j e bil o  gl e diš č e  n atl a č e n o  —  d e  a v c e v  
—  s o cij alist o v. P o v o d  s h o d u j e bil p r e o g  
fi n a n č n e k o misij e,  ki  z a ht e v a z viš a nj e st a n a-

D e n a r n e  vl o g e  s e s p r ej e m aj o t u di p o  p ošti  i n p ot o m  c.  k r.  p ošt n e  h r a nil ni c e.  

P os oj a  s e n a  « e mlji S č a  p o  4 1 /2 °/ o, n a  m e ni c e  i n n a  v r e d n ost n e  
A  p  —  « m . & 0/  « O S at A

—  -- O dli k o v a n a  v  P ari z u  l et a 1 9 0 4,

T T  ^ m žl. Č a  t vr d k a » S V  L o n d o n u  i n L utti c h ul ot a  1 9 0 5.

Pi v o v ar n a  G.  A u erj e vi h  d e di č e v
V  Lj u blj a ni  j W olf o v e  uli c e  št. 1 2. 1 2 — 1 2

l et n e ^t d a '’k a  ki  P l a č uie j ° n a d  4 0 0  K
st a n a ri n e, i n t o v s v r h o p o k ritj a n ri-  

vs o ?i k  j a 3a kl - ?e o z n a č e n v r e d ni h  k oš ki h  s 

r a v n n v  k r o n - K e r  p a p ri p a d aj o
a v n o m ali  o b rt ni ki  i n ni žji  u r a d ni ki  sl oj u, ki  

P l aC u J e o m e nj e n e st a n a ri n e, s o s kli c ali o ni  
p r ot est ni  s h o d, ki  s e j e p a  v ršil  i n k o n č al  k ot  
s n o d s o ci al n e d e m o k r a cij e. N a  s h o d u, k at e -
r e m u j e p r e ds e d o v al g os p o d C a v al c a nt e,  
J e ' g o v o ril o v e č g o v o r ni k o v  i n p r e dl a g a n e  s o 
m  e o d r a z ni h st r a ni 4  r es ol u cij e. S e v e d a  s o 
bili  g o v o ri i n r es ol u cij e o b rt ni k o v p u hl e,  t e r 
s o i z r a ž al a l e g ot o v e  ž elj e, t o d a b r e z  vs a k e g a  
o g nj a, b r e z  vs a k e g a o g o r č e nj a; d o či m  s o bili  
g o v o ri n aši h  s o d r u g o v v n eti, p os e b n o  p a  st a 
s o d r u g a C e r ni u z  i n Pitt o ni  p o v d aij al a,  
k a k o t e ž k o st ališ č e m o r a  v e n d a r biti d os e -
d a nj e  o b či ns k e n a p r a v e,  k o  h o č e  z a p o k ritj e  
p ri m a nj klj aj a  n al o žiti  n o v e  d a v k e  r a v n o s v oji m 
n aj v e čji m , i n l a h k o s e r e č e e di ni m p o d p o r -
ni k o m. K ajti  p o v e d ati  m o r a m o , d a  s e P ri  
vs a ki h  v olit v a h  n asl a nj aj o  n aši  it alij a ns ki n a-  
ci o n al ci e di n o l e n a m al e  o b rt ni k e, t. j. n a  
s r e d nji r a z r e d, k at e r e g a  s e o b č as u v olit e v  
p r e dst a vlj a  k ot  n osit elj a  v eli k e g a  p at rij oti č n e g a  
i d e al a i n p ot o m c a 2 0 0 0  l et n e k ult u r e. T u di  
s o ji m n aši g o v o r ni ki p o v e d ali,  d a  ni k a k o r  
nis o p rišli n a s h o d, d a  s e p ri d r u žij o nji h  
p r ot est u,  t e m v e č d a  ji m d o k a ž ej o,  k a k o  p o -
t r e b n o j e, d a  s e vsi p ošt e ni m eš č a ni  d r u žij o  
t e r p ri  p ri h o d nji h v olit v a h p ošlj ej o  v  m est ni  
s v et lj u di, ki  b o d o  z n ali d el ati t u di k o nt r ol o  
n a d  d os e d a nj o  k a m o r o  t e r z ast o p ali p r a vi č n o  
i nt e r es e vs e g a p r e bi v alst v a,  p os e b n o  p a  o n e  
d el a vst v a.

N a z a d nj e  j e bil a  s p r ej et a r es ol u cij a s o -
d r u g a  C e r ni u z a,  s k at e r o  s e n e  p ri z n a v a  d o -
s e d a nji m est ni  u p r a vi p r a vi c e,  n al a g ati  n o v e  
d a v k e,  s e g r aj a vs e  nj e n o  d os e d a nj e  d el o v a nj e  
t e r s e j o p o v a bi,  d a  i z d el a v  n aj k r ajš e m  č as u  
n o v  v olil ni n a č rt,  p o  k at e r e m  bi  bili  vsi  sl oji 
p r e bi v alst v a  z ast o p a ni v m est n e m  s v et u, i n 
š e l e t a k o z ast o pst v o bi  bil o m o r al n o  o p r a -
vi č e n o, u r e diti  p o p ol n o m a  d os e d a nj e  g m ot n o  
st a nj e o b či n e.  i

Z a  t o r es ol u cij o s o gl as o v ali  t u di vsi  n a-  i 
v z o či  m ali  o b rt ni ki, i z v z e mši p et  ali  š est nji h,  
ki  s o o d d ali s v oj e gl as o v e r es ol u ciji st a vlj e ni 
o d o b rt ni k o v, ki  j e p r o p a dl a,  k a k o r  t u di d r u gi  
d v e. P o  s h o d u j e bil a v eli k a d e m ost r a cij a,  
m e d  k at e r o  s o p eli  r a z n e  s o ci alisti č n e p es mi,  
t e r j e bil o č uti r a z n e o g o r č e n e kli c e p r oti
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St a nj e  h r a nil,  vl o g:  R e z e r v ni  z a kl a d:
2 2  milij o n o v  k r o n.  7 6 0. 0 0 0  k r o n.

M e st n a  hr a ni ni c a  lj u blj a n s k a |
v  l ast ni hiši  v  P r eš e r n o vi h  uli c a h  št. 3 X
p o p r ej  n a  M est n e m  t r g u z r a v e n r ot o v ž a,  X

s p r ej e m a h r a nil n e  vl o g e  vs a k d el a v ni k  o d  8. d o  1 2.  u r e  d o p ol d n e  i n o d 3.  d o
4 u r e p o p ol d n e,  ji h o b r est uj e  p o  4 %  t e r p ri pis uj e n e v z di g nj e n e  o b r esti vs a- X  
k e g a  p ol  l et a h  k a pit al u. R e nt ni  d a v e k  o d vl o ž ni h o b r esti pl a č uj e  h r a nil ni c a Y  

i z s v oj e g a, n e  d a  bi  g a  z a r a č u nil a vl a g at elj e m.  Y

7 A  V A R N O S T  V L O G  J A M ČI P O L E G  L A S T N E G A  R E Z E R V N E G A  Z A K L A D A  
M E S T N A  O B ČI N A  L J U B L J A N S K A  Z  V S E M  S V O JI M  P R E M O Ž E N J E M  I N V S O  Sš  M O Č J O.  D A J E  . V A R N O S T V L O G „  P O P O L N A.  S ^ D O Cl J L A S T! $  

T O,  D A V L A G A J O  V  T O  H R A NI L NI C O  T U DI  S O DI Š Č A D E N A R  M L A D O -
L E T NI H  O T R O K  I N V A R O V A N C E V.  2 6 — 1 0

listi n e p a  p o  5 %  n a  l et o-

Ust a n o vlj e n o  l et a 1 8 6 4.

m a gistr af u,  t er z a s pl oš n o v olil n o  pr a vi c o  v  
m est ni  s v et. P o  r a z ni h uli c a h  s o šli pr e d  m est n o  
p al a č o,  ž vi ž g aj o č  pr e d  « Pi c c ol o m »,  J u di p e n d e m,  
p o d  o k ni  g os p o d a  V e n er zi a n ai n  pr e d  ur a di  
r a z ni h ( ?) dr u gi h o bl asti. D e m o nstr a ntj e  s o s e 
r a zšli pr e d d el a vs ki m d o m o m.

R e st a vr a cij a  

bjti blj a o s
W J olf o V e  uli c e  ?t.  1 2

pri p or o č a sl a v n e m u o b či nst v u z a

6 — 6

s e 

o bil e n o bis k.

S p ošt o v a nj e m

J  a  h o b  3r or >t elj
r e 5t a ur at er.

& * 9 *  B o ži č n o , n o v ol et n e  
► t e r i m e n d a ns k e v o ž čil n e  

list k e ( d o pis ni c e) s sl o -
v e ns ki m  b es e dil o m  

r a z p ošilj a p o n aj ni žji h c e n a h  

W u ni b al d  Pl a n n
D u n aj  VI.,  W all g ass e  št e v. 1 9,  p ol e g  

1 5 — 5 R aj m u n d o v e g a  gl e diš č a.

P o s k u sit e  !
i n pri p or o čit e  
=  i z d el k e =  ; ■

II

C e n o o ni k  z a st o nj.

pri p or o č a  
s v oj e i z vrst n o 
m ar č n o  pi v o.



franc Weinberger
gostilaRar in izdelovalec sodavic in poklic 
= v Zagorju

se priporoča cenjenim gg. gostilničarjem in delavcem v obilno na- 
ročbo svojih izdelkov.

Ugodna prilika za nakup radi stečaja neke velike tovarne 

samo 3 goldinarje 
steno poAtni zabojček 5 kilogramov colotne tete (priblifino 
50—80 komadov) pri stiskanju malo poškodovanega, lepo zvrha-

nega, roffno dišečega 

*5~15 toaletnega mila
Vanja vijoličnega, vrtničnega, OBojnitnega, aolniniCnaga, ipajkinega, 

lilijno-mleCnega, Smamičnega, breekvinega evata i. t. d. 
Razpošilja proti ponetju 

podjetje Manhattan

«Jsaloga in tovarne
pohištva vsake vrste

Aleksandra, Levi Kinzija
Trst — Piazza Košaric 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v lapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

52—43
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V Spodnji Šiški pri Ljubljani
18—15 ob glavni cesti nasproti ljudski šoli.

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter mengiško dvojno 

marčno pivo.

li lujce

Budimpešta Vin, Bezerédy-utcsaS.

Vsaka ponaredba in ponalisek je kaznivo. 
52—16 Edino pravi je 

Thierryev balzam 
le z zeleno znamko nune. Zako-
nito zavarovan. Davno na- 
menito neprekosljiv proti mo-
tenju v prebavljanju, želodčnim 
krčem, koliki, nahodu, prsnim bo-
lečinam, influenci i. t. d. — Cena 
12 malim ali 6 velikim steklenicam 
ali eni špecijalni b te kleni d b 
patentno zaponko 5 K franko.

Thierryevo centlîolljino mazilo le obče znano kot non plus ultra 
la vse ôe tako stare rane, vnetja, požkodbe izpahe in otekline 
vseh vrst. Cena 2 lončkoma K 3*50, poSilja franko le proti naprej 

poslanemu denarju ali povzetju

l«Karna A. Thierry V pregrad» p. Kog. Slatini

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. — Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.

novo opremljene sobe: postelja 1 
krono, sobi z dvema posteljema 2 
kroni.

Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka-
tere se cena primerno'zniža.

Na razpolago so vsi domači listi.

s teraso in krasnim razgledom na 
kamniške planine in na Šmarno 
goro. -..........—

<; Çm naVathc, postrežba tgčKaf
Z odličnim spoštovanjem

y • Anton Maver, lastnik.

BroOurica s tisoč izvirnimi zahvalami brezplačno in franko. Do-
biva se v vseh večjih lekarnah in medicinalnah drogerijah.

Prosim zahtevajte veliki novi cenik, ki 
se pošlje zastonj in poštnine prosto.

Razpošiljanje blaga na 
vse kraje sveta!

Najcenejša, največja 
eksportna tvrdka!

H. SUTTNER urar
Mestni trg nasproti ro 
-■ prej v Kranju
¡Ji priporoča svojo veliko, izborno

zalogo finih.

briljantov, zlatnine In srebrnine 17-14 
v veliki izberi po najnižjih cenah.

>1
A\ —___ ,

Vrinka? dlie-"*bl*' Gj
res fino in dobro, S.--.

je to, da je razpošiljam po celem 
svetu. — Na stotine pohvalnih pisem / 

a je vsakomur prostovoljno na ogled 
se lahko sam prepriča.

surriicR

Delniška družba združenih pivovarn Žalec in Laški trg
52—17

v lajubljani
priporoča svoje 

izborno pivo v sodcih in v steklenicah. 
Zaloga v Spodnji Šiški.

Telefon št. 163. Telefon št. 163.

Telefon št. 187. Telefon št. 187.

Izdajatcli in odgovorni urednik Josip Berdajs. Tiska Iv Pr. Lampret v Kranju



Narofii!na znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5 44 K, za Dol leta 
o.oo ir’ Za !eta 1 33 K’ — Za Nemti|j0 za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2'98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo Ieio 7’28 K   Po 
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine prošte Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslpv. soc. demokracije.

Štev. 50 V Ljubljani, dne 14. decembra 1906. Leto IX
NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo »Bdečega Prapora», Ijubijana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Sodrugi!
V smislu strankinih določb ift sklepov 

zadnjega rednega zbora razpisujemo

V. rediti stranki« zbor 
jugoslovanske socialne demokracije 
in ga sklicujemo na

2., 3. in 4. februarja 1907
Velika dvorana

«Del. doma» v TRST Ulica
Boschetto 5

Provizorično predlagamo sledeči dnevni 
red:
1. Poročila.
2. a) Organizacija in taktika.

b) Volitve leta 1907.
3. Časopisje in tisk.
4. Prihodnji mednarodni socialistični kongre--.
5. Socialna demokracija in jugoslovanstvo.
6. Določitev kraja za prihodnji zbor in eventualija.

Vse organizacije, ki imajo po strankinih 
določbah pravico do udeležbe na strankinem 
zboru, pozivamo, *3a pravočasno izvolijo svoje 
zastopnike in jih naznanijo izvrševalnemu 
odboru. Z ozirom na posebno važnost tega 

.zbora, ki mu pritika zlasti vsled predstoječih 
volitev, vabimo vse organizacije, naj se poslu- 
žije svoje pravice in naj vsekakor določijo 
svoje zastopnike.

Listek.
Hans Klrchsteiger:

Ped spovednim pečatom.
Z avtorjevim dovoljenjem poslovenil E. Kristan.

Dalje.

Vse prošnje za usmiljenje, ves jok in 
vse prizadevanje, da bi se jo pustilo vsaj 
do župnikovega povratka, je bilo zaman. 
Dobra mati cerkev ne sme biti slabotna, 
kadar se gre za njene svete postave.

Da, prečastni gospod kanonik je bil 
celo prisiljen, dotakniti se s svojimi posve-
čenimi rokami te pokvarjene osebe ter jo 
pehati pred seboj, dokler ni bila pred vrati 
svete hiše. Prav olajšan je zaprl duri za njo, 
kajti mrzel dež mu je neusmiljeno pljusknil 
v obraz.

Predloge, ki naj pridejo na strankinem 
zboru v razpravo, je’treba vposlati izvrše-
valnemu odboru potom pristojnih organizacij 
najkasneje do 15. januarja.

V Ljubljani, 9. decembra 1906.
Izvrševalo! odbor 

jugoslov. soc. dem. stranke.
♦ ♦ *

Strankine ustanove določajo glede stran-
kinih zborov sledeče:

Redni strankin zbor je vsako drugo leto. 
Delegate za strankin zbor določijo sodrugi 
posameznih okrajev in krajev. Kraji, kjer 
imajo žensko organizacijo, smejo polegsodrugov 
določiti tudi sodruginje za delegate. Parla-
mentarni zastopniki stranke in izvrševalni 
odbor morajo na strankin zbor in imajo tam 
st dež in glas. Organizirani sodrugi posa-
meznih industrijskih skupin imajo pravico 
poslati iz vsakega volilnega okrožja po enega 
delegata, ki ima glas; volitev teh delegatov 
posreduje odbor volilnega okrožja.

Predlogi se morajo poslati vsaj štirinajst 
dni pred zborom izvrševalnemu odboru, da 
jih priobči v strankinem glasilu vsaj osem 
dni pred zborom; isto velja za predloge izvr- 
ševalnega odbora.

Učiteljstvo in uradništvo.
V politični strukturi slovenskega naroda 

se izvršujejo velike izpremembe, ki jih ni 
mogoče ne prezreti, ne utajiti, in ki jih je 
posebno boj za volilno reformo pospešil. Ta 
kampanja je bila sicer samo tista zadnja 
kapljica, ki povzroči, da se prelije prepolna 
čaša; prisilila je razne politične igralce, da 
so položili svoje karte na mizo in pokazali 
kaj imajo. Razlogi procesa pa tiče globlje in

„Bog naj mi odpusti, da sem se do-
taknil s posvečenimi rokami ženske, ali 
drugače ni bilo mogoče rešili časti svete 
cerkve. “

V burji in dežju je stala Lenka pred 
hišo, v kateri je toliko delala in trpela. Niti 
vedela ni, da je mokra do kože. V duši ji 
je razsajal še hujši vihar in je podil njene 
misli. Kam naj gre sedaj? Tega ni vedela. 
Čisto mehanično je tavala s svojo leseno 
nogo po znani poti proti ubožni hiši. Prvi-
krat je prišla tja od župnišča brez košare z 
jedmi. Pred vrati ubožnice se je ustavila, 
preden je prestopila ta zaničevani prag. Ne-
navadno divje je šumel danes razpenjeni 
potok. Zakaj je danes tako besen? Ali ne 
bi bilo bolje zanjo, da je župnik pred toli-
kimi leti ne bi bil rešil iz vode?

Da, župnik! Malo da ni pozabila nanj. 
To je drugačen duhovnik, kakor tista dva, 

poiskati jih je v socialnih in gospodarskih 
razmerah, ki so prišle pri nas, pri pretežno 
agrikulturnem, malem, politično nesamcstal- 
nem narodu pozneje do veljave, kakor tam, 
kjer je nastopil moderni kapitalizem hitreje 
in b lj mogočno, ki pa s svojimi posledicami 
vendar niso mogli izostati, ker ne živi slo-
venski narod na samotnem otoku, kjer ne bi 
prišel z nikomur v dotiko in bi mogel živeti 
sam zase patriarhalično življenje.

Paznemu preiskovalcu se pokaže, da so 
razmere slovenskega naroda še hujše, kakor 
jih nahajamo drugod pri Avstriji. Mogočnega 
kapitalizma in ž njim združene se razvijajoče 
industrije sicer nimamo, vsled tega ni ogrom-
nega bogastva, ki bi se kopičilo vsaj v po-
sameznih rokah ter bi povzdigovalo potrebe 
najvišjih slojev, kar bi indirektno uplivalo na 
razmere delavnih slojev in njih razmere vsaj 
relativno izboljševalo. Vendar pa se kažejo 
pri nas vse posledice kapitalističnega razvoja 
v Avstriji, čegar valovje sega do nas in 
preko nas, kakor se raztezajo krogi na morju, 
kadar se vrže kamen vanj, v neznanske da-
ljave. Najbolj očividno pokaznje to draginja, 
ki narašča pri nas popolnoma v enaki meri, 
kakor drugod po državi in ki ne obsega 
samo importiranih potrebščin, temveč skoraj 
še v večji meri domače pridelke, ki pa je 
tembolj občutljiva, ker se dohodki konzumira- 
jočih krogov niso povzdigovali tako, kakor v 
bolj kapitaliziranih krajih.

Relativna beda, ki izvira iz kričečega 
nerazmerja med sredstvi in potrebami, je pri 
nas nedvomno večja, kakor med gospodarsko 
razvitejšimi narodi. Čutiti jo pa morajo vsi, 
ki so odkazani, da žive od dohodkov svojega 
dela, od svojih plač, vsi, ki pripadajo delav-
skemu razredu v širšem pomenu; ne samo 
industrialni, obrtniški, poljedelski, prometni 

ki sta jo ravnokar izgnala v imenu cerkve. 
Kadar se povrne, popravi že vse. Saj mu 
je posodila, kar si je bila prihranila na Du-
naju, in tudi, kar je zaslužila v Gospojni, 
ima še pri njem. Župnik bode že skrbel 
za njo, tudi ako je ne puste več v župnišče. 
Do njegovega povratka počaka potrpežljivo 
v ubožnici.

V tem, ko je Lenka težko korakala 
proti ubožnici, sta šla duhovnika v cerkev. 
Kleče sta oba molila pred oltarjem. Eden 
je hvalil Boga, za milost, da mu je tako 
dobro uspelo škofovo poslanstvo, da ima 
jasne dokaze o župnikovi krivici v žepu in 
da je mogel sam izgnati izprideno osebo iz 
župnišča, kjer smejo poslej gospodariti same 
čiste device.

Drugi pa je goreče molil, naj bi Bog 
za gotovo zaprl Anki usta, da ne pride v 
Ramingu pri zaslišanju, katero more začeti 



delavci, temveč tudi vse skupine uradništva 
ter učiteljstva najrazličnejših zavodov. J

Napačni nauki o politiki, ki se jih je 
dolgo razširjalo, so povzročili, da zlasti inteli-
gentni sloji niso marali priznavati pospodar- 
ske podlage vsake politike. Govoriti o gospo-
darskih vprašanjih, ni bilo «šik» ; o računskih 
težavah se je smel meniti le mož z ženo 
med svojimi štirimi stenami, v zaščiti domačih 
larov in penatov, v javnosti pa je bilo treba 
izogibati se vsega, kar bi moglo pokazati, da 
so doma take skrbi. «Stanu primerno» živ-
ljenje je bilo treba voditi za vsako ceno in 
tajni namen tega splošnega predpisa je bil 
ta, da se zabrani inteligentom, priznati go-
spodarskim vprašanjem tisto važnost, ki jo 
vendar imajo.

Toda šega ni konvencija in vsi zakoni 
nimajo toliko moči, da bi spravili iz sveta 
dejanjske razmere. Ge se potrebnih izdatkov 
trajno ne more pokrivati z omenjenimi do-
hodki in če diferenca med obema venomer 
narašča, je nemogoče, ohraniti standard of 
life na potrebni višini, ali pa le z nevarnimi 
gospodarskimi operacijami, katerih finale je 
neizogibna zadolžitev.

Dokler je bila gospodarska kriza taka, 
da je bilo od primerne regulacije plač še 
upati — vsaj navidezno — definitivne rešitve, 
se je smatralo politiko za sredstvo, s katerim 
bi se moglo pridobiti naklonjenost odloču-
jočih strank. Uradniki, učitelji i. t. d. so se 
oklepali tistih, ki jim ni bilo treba naravnost 
govoriti o bedi, a ki se je od njih lahko 
pričakovalo, da bodo nagradili politično pod-
poro z izboljševalnimi rt formami. Ako je 
imela taka stranka v svojem programu in 
nastopanju še pritikline, ki so jo delale sim-
patično, je tem ložje pridobivala spremstvo 
omenjenih slojev in glasove pri volitvah. Z 
narodnostjo, svobodo, napredkom se je v 
tem oziru lahko obširno operiralo in mnogo 
doseglo.

Tako je zlasti liberalna stranka pri nas 
pridobila pristašev.

Toda liberalci niso nikoli razumeli svoje 
naloge. Moderna politika jim je bila s sed-
mimi pečati zaprta knjiga in o gospodarskem 
okostju vsake politike niso imeli pojma. Od 
svojih pristašev so zahtevali navdušenja, po-
žrtvovalnosti ; da bi pa marali zanje kaj sto-
riti, tega niso niti vedeli. Njih krivica se 
nekoliko zmanjšuje, ako se pomisli na njih 
nevednost. Ali efekt ostane enak in ta odlo- 

vsak hip, sramota nad njega, najzvestejšega 
sina cerkve, kajti bilo bi veliko pohujšanje, 
ako bi prišel na dan škandal o njem, o kle-
rikalnem uredniku. Ako pa pade krivica na 
svobodomiselnega župnika, ne bode škode 
za cerkev, kajti liberalen duhovnik že davno 
ni več njen sin.

Ali naenkrat je gospod kanonik pre-
kinil molitev.

„Gospod upravitelj, kaj pa to, da je na 
oltarju rdeče pokrivalo? Kaj ne veste, da 
morajo biti oltarna pokrivala zelena?“

V razburjenju se mi je tresla roka, 
ko je potegnil platno z napačno barvo raz 
oltar, dočim je prav tista roka komaj pred 
minutami pahnila človeka povsem hladno-
krvno v bedo. Kanonikova nevolja se je pa 
še povečala, ko je opazil, da je bil pod 
prtom lesen okvir okoli celega oltarja. Take 
okvirje je škof strogo prepovedal, ako niso 
bili že pred mnogimi stoletji na svojem 
mestu.

Kjer so taki prestopki proti cerkvenim 
predpisom, je treba pogledati natančneje. In 
res je opazil, da je bil spodnji rob treh 
oltarnih prtov za dva cola preozek.

čuje. Ge so storili liberalci tam, kjer so imeli 
moč v rokah, kaj za posameznika, so jim 
ostali sloji in stanovi Hekuba, socialno vpra-
šanje pa zanimiva uganka, s katero si niso 
mislili trpinčiti možganov.

Neizogibni, v našem slučaju negativni 
gospodarski razvoj pa je šel svojo pot in 
končno je dospel do točke, kjer se mora 
priznati: Dalje ne gre.

Z neznosnimi gospodarskimi razmerami 
se razlaga propad liberalne stranke, katerega 
ne ustavi noben -fenomen več. Ali za tiste 
sloje, ki so doslej tvorili groš te stranke in 
so bili prisiljeni, da jo zapuste, nastane kate-
gorično vprašanje: «Kaj sedaj?»

| V zmedenih razmerah, ki so prva po-
sledica vsake take krize, se pojavljajo različni 
glasovi, in med najglasnejšimi je klic, ki se 
že nekaj časa ponavlja: Učitelji, uradniki naj 
ostanejo pasivni, naj se omeje samo na za-
sledovanje svojih lastnih interesov, sicer pa 
naj se ne pridružijo nobeni stranki. Ge so 
taki sveti v prvih časih samo umevno zna-
menje nezadovoljnosti, razočaranja in depre-
sije, postanejo lahko nevarni, kadar se po-
leže prva razburjenost in se začne jasniti 
položaj.

Pasivnost je najnesrečnejši politični ak-
siom in ima za prizadete navadno najhujše 
posledice. Tisti, ki ga propagirajo, pa poka- 
zujejo le, da se tudi iz najostrejših kriz niso 
dosti naučili.

Zgodovina je velika učiteljica, — ali 
učenci morajo imeti dosti volje, da se uče 
in ne smejo iskati zgodovine samo pri starih 
Grkih in Egipčanih, temveč morajo posvetiti 
svojo pozornost tudi in zlasti sodobnim do-
godkom. Proučavanje aktuelne zgodovine 
nam pa razkrije dejstvo, da so storili večkrat 
omenjeni sloji sami veliko napako, ko so 
zahtevali rešitve od drugih, namesto da bi 
bili zaupali — svoji lastni moči. In tisti, ki 
jim priporočajo sedaj pasivnost, jih hočejo 
odvesti zopet na neko, le še bolj oddaljeno 
cesto, in kar jim priporočajo, je pravzaprav 
— prostitucija. «Tukaj smo, na trgu; kdor 
da več za nas, tisti nas pa dobi!» Gotovo 
propagatorji te ideje niso mislili tako, ali 
dejstvo je tako.

Za naše uradnike in učitelje je samo ena 
pot, ki jih more povesti do rešitve: Pristop 
k socialni demokraciji.

Treba ni nič drugega, kakor da izpo- 
znajo veliko, a enostavno resnico: Ge hočeš,

Gospod upravitelj ni mogel storiti nič 
druzega, nego zvaliti vso krivico na župnika, 
ki se ni brigal za take reči, temveč je plezal 
po hribih in zidal železnice. Sedaj je bilo 
tudi inkvizitorju jasno, kako je bilo mogoče, 
da je padel župnik tako globoko. Duhovnik, 
ki trpi rdeč prašni prt mesto zelenega, nima 
smisla za cerkvene predpise in Bog do-
pušča za kazen,' da greši. Ubogi škof bode 
gledal, ko mu sporoči, da so v Gospojni 
še leseni oltarni okvirji, ki jih pa da častiti 
upravitelj takoj druzega dne sežgati.

Ali sedaj je zadnji čas za vlak. V takem 
gnezdu ne bi ostal kanonik niti uro dalje. 
Tudi bi rad izstopil v Ramingu, da vzame 
takoj seboj zapisnik, ki je spisan z žup-
nikovo hčerjo.

Pametni gospod Avgust je prosil poprej 
še kanonika za sveti blagoslov in ga je 
sprejel na kolenih. Potem je spremil pre-
častitega gospoda na kolodvor in je držal 
dežnik nad inkvizitorjevim cilindrom. Če-
ravno se je sam popolnoma zmočil, ga je 
to le veselilo, saj mu je zato primerno 
mesto na suhem zagotovljeno. Še celo vozni 
listek prvega-razreda je plačal sam za pre- 
častnega gosta.

da ti Bog pomaga, pomagaj si sam. To je 
pravzaprav le parafraza Marksovega m pobit-
ega nauka: «Die Befreiung der Arbeiter-
klasse kann nur ein Werk der Arbeiterklasse 
sein.» Seveda morajo imeti uradniki in uči-
telji toliko poguma, da priznajo sami sebi 
svojo pripadnost k delavskemu razredu. To 
priznanje je ravno tako lahko, kakor odnosno 
izpoznanje Kam pa naj se prištevajo? Udje 
kapitalističnega razreda niso; veleposestev 
nimajo. K tistemu srednjemu sloju, ki je po-
tisnjen med oba velika razreda svobodne 
družbe ne pripadajo. Z malimi obrtniki ni-
majo nTč skupnega. Pač pa so nedvomno 
delavci, ljudje, ki morajo prodajati svojo 
psihično in fizično delavno moč in ki so v 
vseh odnošajih odvisni od kapitalističnega 
gospodstva.

Odgovarja se včasi z ugovorom, da se 
sedaj uradnikom in učiteljem itak ne pripo-
roča nič drugega; pravi se jim, naj se zdru-
žijo, pa naj ostanejo «sami zase». To bi bilo 
prav lepo, ako ne bi bilo vsako 'prašanje 
pravice v zadnji vrsti vprašanje moči, in če 
ne bi bila kapitalistična moč tako enotna, da 
ji je treba brezpogojno postaviti enotno de-
lavsko moč nasproti. Združeni uradniki so 
seveda več, kakor posamezen uradnik. Toda 
če ostanejo osamljeni, so vendar še tako 
slabi, da ne morejo doseči nič odločilnega, 
dočim je delavski razred kot enotna armada 
nepremagljiv in ž njim vred so nepremagljivi 
njegovi posamezni deli.

Ako podpirajo uradnike in učitelje v njih 
bojih na gospodarskem in na političnem 
polju delavci, tedaj je to tako ogromna moč, 
da mora prej ali slej prodreti na celi črti. 
Toda kdor zahteva od delavca take podpore, 
mora pokazati delavstvu, da tudi ono lahko 
njemu zaupa; pridružiti se mu mora, v eni 
organizaciji mora korakati ž njim. Pridobivala 
bodeta oba že na poti; uradništvo in uči-
teljstvo se bode nasrkalo silne delavske ener-
gije, delavstvo bode profitiralo od njih inte-
ligence in tako se bodeta vzajemno izpopol-
njevala.

Ze opazujemo ta proces drugod. Ali 
morajo Slovenci vedno čakati in capljati od 
zadaj? Kaj pa bi bilo, če bi podali Slovenci 
enkrat primer? Socializem je bodočnost; 
kdor se postavi na čelo njegovi armadi, si 
pridobi največje zasluge. To bi bilo tudi brez 
fraze imenitno narodno delo.

Tem radostneje je bilo slovo. Kdove, 
ali ne bode ta zaslužni duhovnik kmalu sam 
kanonik. Škof pozna dobro svoje duhovnike, 
ki so si pridobili zaslug. In kakor bodočemu 
tovarišu je dejal kanonik, ko je že vstopil 
v voz: „Prečastiti, ne pozabite še danes 
sežgati rdečega pokrivala in lesenega okvirja. 
Pa da se čimprej odpravi tisto osebo iz fare!“ 
Gospod upravitelj je obljubil vse, sklicevaje 
se na svojo duhovniško čast Stoječ na 
dežju je gledal za odhajajočim vlakom.

XXII.

Hudo je bil presenečen škofovski in-
kvizitor, ko je prišel v Ramingu na dekanijo. 
Tam ni bilo niti Anke, niti orožnikov, ki 
sta jo imela prignati. Kaj neki pomeni to? 
Ali ne izvršuje posvetna roka niti tedaj več 
svoje dolžnosti, kadar se gre celo za matice? 
Pa saj je vendar sam videl skozi okno, da 
sta jo orožnika, celo uklenjeno odpeljala iz 
župnišča.

Ali kar se je zgodilo pozneje, ko je za-
prisegel in izpraševal mater, tega ni mogel 
videti.

Ko je Anka zadnjikrat pogledala go-
spoda Grosa, je odšla povsem vdano z



Trzaja priloga „jitčctim prapora“.
Konferenca okrajne organizacije 
jugoslovanske socijalno-demokra- 

tične stranke v Trstu.
V nedeljo dne 9. decembra 1906 je bila 

v «Delavskem domu» v veliki dvorani, II. nad-
stropje, konfeienca okrajne organizacije jugo-
slovanske soc. dem. stranke v Trstu z dnevnim 
redom, ki je bil že objavljen v «Rdečem 
Praporu». Zastopane so bite na tej konferenci 
vse okohčanske vasi razven Sv. Križa ka-
terega zastopnik ni mogel slučajno priti, če-
prav je bil izvoljen. Stroke, ki so poslale 
zastopnike so: organizirani zidarji, železničarji 
I.in III. skupine, delavci proste luke, usluž-
benci c. kr. glavnih skladišč, peki, čevljarji, 
krojači, sodarji, transportni delavci. Zastopan 
je bil tudi «Ljudski oder». Vrhu tega so prišli 
tudi zastopniki iz Gorice sodrug Ropaš in 
sodrug Marinič, iz Nabrežine pa so rug 
Marica. Sodrug E. C hi us si je zastopal 
ital. pol. odbor socijalistiene stranke, stro-
kovno tajništvo pa sodrug Kopač.

Ob 9. uri in pol je predsednik tržaške 
politične organizacije otvoril zborovanje z 
običajnim pozdravom in se je pristopilo takoj 
k prvi točki dnevmga reda, namreč k vo- 
litvi predsidništva. Za predsednika je bil iz- 
volj n sodrug Peter Miklavec, za namest-
nica sodrug Anton Vaupotič in za zapis-
nikarja sodrug Alo/zij Štolfa.

Sodrug Miklavec zasede takoj pred 
sedništvo, se zahvrli za izkazano mu zaup; nje 
ter prečita došla pisma. Prvo je od izvrše- 
valnega odbora, ki pošilja konferenci bratske 
pozdrave, poživlja vse navzoče sodruge na 
vstrajno delo ter pripominja, da «prihodnje 
leto nam ne sme le pokazati, koliko nas je 
po številu, marveč tudi koliko smo napredo-
vali, kolika duševna moč smo in da se brez 
soc. demokracije na Slovenskem ne more na-
stopati javno, ker je sbanka postala faktor, 
ki odločuje v ja\nem življenju».

Drugi je bil pozdrav tižaške skupine 
socijalističnih uradnikov, ki se glasi doslovno: 
«Slavno predsedništvo konference okrajne 
organizacije jugoslov. soc.-demokrat, stranke 
v Trstu! Podpisani pošilja z veseljem slav-
nemu zborovanju pozdrave solidarnosti ter 
želi, da donese to zborovanje slovenskim so- 
drugom v Trstu obilih sadov ter čim tesnejše 

orožniki. Moža bi se bila seveda rajši peljala 
z železnico, ali imela sta nalog, da pripe 
Ijeta to osebo tako na dekanijski urad, da 
ne obudita preveč pozornosti. Tudi bi bilo 
predolgo do prihodnjega vlaka. Zato sta 
morala vendar kljub slabemu vremenu, ki 
se ni nikakor hotelo popraviti, korakati s 
svojim lepim jetnikom peš. Stražmojster, ki 
je najrajši oddajal svoje jetnike, ako jim je 
že na pol pota izsilil priznanje, je poskusil 
takoj svojo srečo. Prigovarjal je Anki, naj 
le kar pove, da je — hm, res, kaj pa je že 
bilo? — no, da je oskrunila matice — da 
jih je spravil v krivo menjico — toda no-
benega priznanja ni mogel doseči. Kajti 
Anka ga ni niti slišala. Videla je samo 
ustrašeni pogled svojega Gustla, videla je 
prst na ustih,. ki ji je nalagal brezpogojen 
molk, mislila je na svojo prisego. Ne, ni-
kakor ga ne izda; saj ga je prisrčno ljubila, 
akoravno jo je bil prvikrat le premagal, ali 
tega je bila, kakor ji je pozneje zatrjeval, 
kriva samo njegova velika ljubezen

Tam preko je mlin, kjer stanuje njegov 
oče. Sama ni mogla razumeti, kaj jo je pri-
vlačilo ravno k temu mračnemu možu še 
bolj kakor k njenemu v daljavi živečemu 

solidarnosti med slovenskimi in italijanskimi 
delavci kakor sploh med delavci vseh narod- 
nostij v boju proti izkoriščevalcem delavstva. 
Zeli, da pridejo v kratkem tudi slovenski 
uradniki da pomnože vrste socijalističnih 
uradnikov, ter se pridružč tako delavstvu v 
boju za naše ideale. Živela socijalna demo-
kracija! Podpisan G. A. Pedeschi.»

Obe pismi se vzame na znanje ob vi-
harnem ploskanju in odobravanju.

Na to sledi p ročih predsednika polit, 
odbora sodruga F. Jernejčiča, ki poda v 
kratkem govoru sliko delovanja tukajšne po-
litične organizacije, opiše politične boje, ka-
terih smo se udeležili od dobe 1. januarja 1905 
pa do 30. novembra 1906, ter težave, ki jih 
je mogla politična organizacija prebiti, preden 
se je povspela do današnje moči, do višine 
svojega poklica, ki ji zagotavlja danes gotov 
prostor v javnem političnem življenju, na kar 
moremo biti le ponosni in kar nam zagotavlja, 
da nam donese bodoče leto velikih zmag in 
moralnega zadoščenja od našega napornega 
dela na potu do uresničenja socijalističnega 
ideala.

Nato da blagajnik sodrug V. Kermolj 
blagajniško poročilo, iz katerega je razvidno, 
da je število politično organiziranih delavcev 
naraslo v zadnjih mesecih okroglo na 500.

Dohodkov je imela organizacija od 1. ja-
nuarja 1905 pa do 30. nov. 1906 483 kron 
49 vin., stroškov pa 445 kron 17 vin. Pre- 
b.tek znaša torej 38 kmn.32 vin. V to svoto 
pa ni vštet dobiček zadnje veselice ter še 
nekateri drugi dohodki po 30. novembru, ki 
pridejo v račun dohodkov tekočega leta.

Na to poda svoje poročilo tajnik polit, 
odbora sodrug J, Petejan. iz katerega je 
razvidno, da je imel polit, odbor v omenjeni 
dobi svojega delovanja 38 sej ter je priredil 
več zaupniških zborovanj, 19 shodov v raznih 
slučajih, od katerih se šteje 9 za volilno 
reformo. Shodi so bili vsi dobro obiskani, 
posebno shodi za volilno reformo, ki se jih 
je priredilo v raznih krajih, med temi tudi 
dva v «Narodnem domu» v Trstu. Po kratkem 
govoru sodr. Petejana, kije pojasnjeval ne-
katere notranje zadeve, poda predsednik besedo 
sodrugu M i 1 o s tu, ki poroča o kontroli. Pravi, 
da kar se tiče blagajne, so našli on in sodrug 
A. Jernejčič, ki sta bila v nadzorovalnem 
odseku, vse v najlepšem redu; nikakor pa ne 
more reči tako o delovanju polit, odbora, ki 

očetu. Že zaradi starega moža bi ji bilo ne-
mogoče, pahniti njegovega sina v nesrečo. 
Njena usta bodo molčala kakor grob.

Ali če bi jo izdale oči? Kaj potem? In 
če je molk in tajenje premalo? Ako bi že 
z molčanjem postala obtožiteljica? Imeno-
vati bi morala druzega očeta, da bi rešila 
svojega Gustla. Ali tega ne more. In vendar 
ga mora rešiti. Že korakajo vsi trije po 
mostu, ki se trese pod butanjem šumeče 
vode. Ravno tako se trese telo ustrašenega 
dekleta.

Ako je žrtvovala iz ljubezni že svojo 
nedolžnost in svojo srečo za Gustla, naj ima 
še njeno življenje. Hipoma se ji zazdi, da 
je to edini izhod. Tiho kakor grob . . . Tiho 
v grobu ... Ne premišljati dolgo . . . žrtev 
iz ljubezni. Hiter skok . . . štiri roke orož-
nikov, ki primejo prazen zrak . . . neslišen 
šepet: „Zdravo ostani, Gustel!“ . . . Niti 
slišati ni bilo, kako je telebnilo človeško 
telo v bobneče vodene pene. Potok je po-
goltnil hčer ravno tam, kjer je pred mnogimi 
leti pogumen kaplan rešil mater iz vode, in 
z materjo vred tudi otroka. Ali je verjel 
potok v neizpremenljivo usodo ljudi, ker je 
objel nekdaj mu ugrabljeno sedaj s tako 

bi bil lahko mnogo več naredil, nego je v 
resnici. Marsikaj bi bilo sedaj lahko že na-
rejenega, kar se bo moralo sedaj še le pričeti. 
Tudi se inu zdi iz števila sej, da se politični 
odbor nerad sestaja, kajti 38 sej je malo v 
dveh letih. Vsekakor pa priznava težave, s 
katerim se mora polit, odbor bojevati in 
predlaga, da se sprejme poročilo političnega 
odbora ter da se mu da absolutorij.

K poročilu se vname živahna razprava, 
katere se udeleže malone vsi navzoči. Posebno 
se nam zdi vredno omeniti govor sodruga 
Kopača, ki pravi, da se ne sme smatrati 
za nedelavnost polit, odbora, ako se ni vse 
tako izvršilo, kakor je bilo želeti. Stranka je 
še mlada in vendar doznamo iz poročila, da 
smo veliko naredili ter napravili lep korak v 
napredku politične organizacije. Ko so go-
vorili še razni drugi sodrugi, se sprejme 
predlog kontrole ter se preide k tretji točki 
dnevnega reda namreč:

Strankino časopisje.
Konec prih.

Sic transit gloria mundi.. .1
Ako bi bili sami veliki optimisti in nas 

narava ne bi bila obdarila z jako stoičnim 
značajem ter s precejšnjo dozo flegme, ki 
nam dopušča resno in trezno razmišljati o 
vsem, kar se vrši v tej malovredni družbi 
«kulturnega» človeštva, ako bi bila škodoželj-
nost politično naziranje, bi napisali danes na 
tem mestu lahko sarkastičen članek ter bi 
globokočutno zapeli tržaškim slovenskim 
narodnjakom «de profundis». Ali brez sar-
kazma in brez globokočutnosti smemo danes 
zatrditi z mirno vesljo, da pride kmalu in 
mogoče še prehitro čas, ko se bode lahko 
reklo: «Tržaška narodna stranka je bila in... 
ni je več.» Dodajati nočemo temu nobenih 
naših, več ali manj lepih želja, niti se ne 
bodemo postavljali na stališče prorokov, ker 
bi bilo to jako nepotrebno; kajti čas, ki več-
krat prehitro prekorači določeno mu pot, 
nam pove v najkrajšem to, česar mi danes 
še ne moremo, odnosno ne maramo, prav 
zaradi treznosti in flegmatične narave.

Zgodilo se je, da je politično društvo 
«Edinost» v Trstu sklicalo svoj redni občni 
zbor v veliko dvorano «Narodnega doma» 
na nedeljo, 2. t. m. Tega, za narodno stranko 
gotovo važnega zbora se je udeležilo poleg 

močnimi rokami ter jo potegnil v svojo 
strujo, kakor bi bila njegova prava nevesta? 
Zakaj je tulil tako vesel plena še po vasi, 
kakor da hoče priklicati tudi njemu „na-
menjeno mater? Ali ve divji potok, vzdi-
huje kaplan, ki je takrat zgrešil proti njegovi 
vodni pravici, sedaj v plačilo za tedanji rop 
dvojnega človeškega življenja, v temni samo? 
stanski celici? Izpod gostih oblakov je skrito 
solnce, sicer bi vsevidno poučilo potok, da 
ne določi človeške sreče hudobna usoda, 
temveč da se mali in kratkovidni ljudje sami 
pehajo in sujejo, dokler ne uničijo brez- 
obzirnejši in močnejši boljših.

Četudi pravijo ljudje, da zmaga končno 
krepost, ve solnce vendar, da je drugače.

Ne da bi vedela, kaj storiti, sta zrla 
orožnika v strujo. Di skočita v vodo in 
skušata rešiti jetnico, to bi bilo nevarno in 
brez upa. Kaj takega bi storil k večjemu 
stari župnik; le on je zmožen takega ne-
premišljenega čina.

Orožnika nista mogla storiti končno nič 
druzega, kakor naznaniti pri občini izvršeni 
samomor in počakati v gostilni na prihodnji 
vlak. Jasno jima je bilo, da je moralo imeti 



5- ali 6 sodrugov, še celih 25 oseb narodnja-
škega pokolenja. Udarec je bil prehud in 
preveč nepričakovan, da bi bil pustil gospodom 
še toliko narodnega poguma, da bi bili z 
mirno vestjo suspendirali zborovanje vsled 
pri male udeležbe; ne, vrhu blamaže je bilo 
treba napraviti še neumnost, in tako se je 
zgodilo, da so razglasili svetu, da so morali 
prenesti zborovanje vsled nenadne tajnikove 
bolezni, o kateri je vedel ves Trst že pred 
dvemi meseci. Ker pa občni zbori niso shodi, 
ki se jih prenese lahko na nedoločen čas, so 
sklicali občni zbor v drugič na nedeljo, 9. t. m. 
in so potom pozivov raznih «starih» — res 
duševno in fizično starih — potom velike 
agitacije po mestu in okolici zbobnali skupaj 
kakih 100 do 120, več ali manj «pristašev», 
katerim so poročali o vsem svojem nedelo-
vanju ter so sklepali z ljudmi, ki so dan prej 
imenovali in proklamirali slovensko stranko 
v Trstu za nepošteno, več ali manj resno o 
svojem nadaljnem «delovanju». Preveč poni-
ževalno bi bilo, ako bi se hoteli pečati s 
posameznimi govori in poročili, ki se jih je 
na tem zborovanju govorilo in prečitalo; 
konštatirati hočemo le fakt, da 
izgublja narodna stranka v Trstu 
polagoma docela • zaupanje pri 
tržaških Slovencih. Sadovi njihove dose-
danje politike se danes že dovolj jasno kažejo, 
da bi ne vznemirjali ljudstva ter ga silili, 
premišljevati o nadaljnem svojem postopanju. 
Izgubili so upliv in zaupanje v vseh slojih 
tukajšnjega slovenskega življa. Pretežka je 
bila za njih duševne moči naloga, ki bi jo 
bili morali izvrševati na delu za razvoj, za 
kulturni in gospodarski . napredek tržaških 
Slovencev; premajhni so bili in so njih mož-
gani in prekratkovidni so bili, da bi razumeli 
množico in potrebo ljudstva, ki jih je obkro-
žalo. Udali so se popolnoma praznemu poli-
tičnemu pirovanju, govorili so vedno, ne da 
bi bili kaj povedali, delali so in naredili niso 
ničesar. Gasa, v katerem so živeli, niso nikdar 
razumeli, razmer niso čutili, ne izkušali jih 
izpoznati. Postavljali so se po robu naravnim 
zakonom in to je vzrok, da jih najdemo po 
preteku lepega števila let še vedno tam, kjer 
so bili v početku političnega življenja trža-
ških Slovencev. In čas je hitel, ljudstvo se 
je razvijalo, pričelo je premišljevati, razume-
vati ; delavstvo se je organizovalo ter se vedno 
bolj zavedalo svojih potreb in svoje moči. 
Prišla je socialna demokracija s svojimi sve-
žimi močmi, svojo voljo in prišla je nova 
doba, doba dela in življenja. In danes, med 
tem ko se lahko z veselim srcem ozremo 
nazaj na naše trudapolno, težavno, a velikih 
koristi in lepih sadov nam donašajoče delo,

dekle težak zločin proli maticam na duši, 
ker se je hotela rešiti s samomorom dolgo-
letne težke ječe. Tako matično hudodelstvo 
mora biti torej vendar nekaj strašnega, a 
tekom svoje dolgoletne službe še ni doživel 
stražmojster nič enakega.

Prečastiti gospod upravitelj je bil ravno 
v cerkvi, kjer je trgal po nalogu gospoda 
kanonika lesene okvirje od oltarjev. Saj se 
mora izvrševati cerkvene zapovedi brez od-
lašanja, da se more tudi škofovskemu ordi-
nariatu nemudoma naznaniti točno izpolnitev.

Med tem pridnim delom je prišel cer-
kovnik in naznanil Ankin samomor.

Avgust je moral pretrgati sveto delo in 
se je zgrudil na cerkveno klop.

Toda pravi duhovnik cerkve je moč-
nega duha; človeške slabosti nimajo moči 
nad njim. „Zvonite za umirajoče!“ je naložil 
cerkovniku. Ta pa ga je debelo pogledal: 
„Kaj pa Vam prihaja na misel, prečastiti? 
Za samomorilce se vendar ne sme zvoniti!“

Rdečica je sedaj oblila duhovnika. Njega, 
slugo cerkve, mora opozoriti cerkovnik na 
svete cerkvene postave! Spomin, da je bila 

danes, ko se smemo veselo ozreti na polje, 
ki smo ga obdelali, danes, ko z veseljem 
lahko uživamo te sadove ter vsklikamo na 
ves glas: Tukaj smo in če nas že nočete 
imenovati, nas morate vendar upoštevati ter 
nas priznati kot faktor, ki odločuje v javnem 
političnem življenju, danes smemo tudi pove-
dati, da propadete, da se bližate koncu svoje 
malovredne ekzistence.

In sedaj, gospoda, izkušate združiti svoje 
moči in hoteli bi se rehabilitirati. Toda zastonj. 
Kje, gospodje, so časi, ko so bili občni zbori 
političnega društva «Edinost» pomembni 
dogodki in etape y tržaškem političnem živ-
ljenju? Kje so časi, ko je ljudstvo polnilo 
velike dvorane vaših občnih zborov ter hitelo 
poslušat vašo besedo kakor besedo svojega 
odrešenika? Bili so. a jih ni več in ne vrnejo 
se nikdar več. Ne smejo se več; le izku-
šajte združevati svoje moči, izkušajte se reha-
bilitirati. Kaj pomaga, ko vas je ljudstvo 
izpoznalo. ker vas več ne mara, ker je končno 
tudi videlo, da pojde, če bo godilo z vami, 
rakovo pot. Ali ono hoče naprej, in šlo bo 
naprej, s časom, z dobo. To smo hoteli 
povedati in ne se pečati z raznimi govori 
Edinostašev. Premalo uplivni so, da bi jih 
mogli upoštevati, preneumni, da bi jih smat-
rali resne. Gasi se izpreminjajo, gospoda, in 
ž njimi pač tudi razmere. Enkrat smo vam 
bili premajhni, zdaj Ste nam vi. Tempore 
mutantur.

36 starih fantov proti zakonski reformi 
in proti vzgoji otrok v svobodni šoli

Odgovor 
„Svobodne Misli“ 

mednarodne lige v obrambo svobodnega izražanja 
vsake ljudske misli

katoliški hijerarhiji v Avstriji na skupni 
takozvani „Pastirski List“ avstrijskih nad-
škofov in škofov, prečitan v katoliških 

cerkvah dne *2. decembra 1906.
Mednarodna svetovna liga «Svobodne 

Misli» nastopa danes v Avstriji drugič z ofi- 
cijelno izjavo proti oficijelni izjavi rimsko-
katoliških škofov. Prva njena izjava je bil 
namreč odgovor na pastirski list praškega 
nadškofa Skrbenskfga; ta odgovor so češki 
svobodomisleci razširili oktobra meseca t. 1. 
v 100.000 iztisih med češkim ljudstvom. V 
njem so posamezno in podrobno prerešetali 
in skritizirali vse neresnice, neodkritosrčnosti 
in insinuacije, s katerimi je bil prenapolnjen 
ta letak nadškofa Skrbenskega.

tista oseba njemu tako blizu, je zakrivil, da 
je skoraj pozabil na svojo duhovniško 
dolžnost.

Kolikorkoli ga je pretresla nenadna 
smrt njegove ljubice, toliko ga je zopet 
okrepčala zavest, da je duhovnik cerkve. Saj 
se ne zgodi nič brez volje vsemogočnega 
Boga. Ali ni molil? In molitev dela čudeže. 
Bog je naredil, da je umrla ona, ki je bila 
sokriva njegove slabosti, da ga ne more 
izdati in da ne pride sramota nad sveto 
cerkev, kateri služi vdano. Sam Bog bdi 
pazno nad častjo svoje cerkve. Bolje je, da 
je umrla Anka, nego da bi bila izpostavljena 
cerkev novim progonom zaradi slabosti enega 
duhovnika. In tako je zopet vneto molil: 
„Gospod je dal, gospod je vzel.“ Bog je 
vzel tudi njegovo dete, ki mu je delalo itak 
že velike skrbi. Čeravno potajni oče, bi bil 
moral vendar skrbeti za otroka. Hvaljen 
bodi Bog, ki ga je rešil tudi te skrbi. Tako 
konča vse dobro, ako človek le pridno moli 
in je v vsem zvest svoji cerkvi.

Pokleknil je pred oltarjem in se zahvalil 
Bogu za srečno razvozljanje in za rešitev od

Sedaj pa ne nastopa proti svetovni 
«Svobodni Misli» le eden nadškof, ampak 
9 nadškofov in 27 škofov avstrijske države.

Mislimo pa, da lam, kjer manjka stvar-
nih dokazov, tudi taki osebni efekti mnogo 
ne pomorejo. -Kakor se ni bala prvič «Svo-
bodna Misel» nastopiti proti samemu pra-
škemu nadškofu, tako vsprejemlje tudi sedaj 
z največjitn veseljem vsiljeni ji boj z vsemi 
škofi in razširja ta in bode razširjevala even- 
tuelne nadaljne odgovore, če bode treba, nele 
v stotisočib, ampak v milion iztisih in v vseh 
jezikih cele te države povsod tam, kjer bode 
čitan skupni pastirski list avstrijskih škofov.

Hinavski je že začetek tega pastirskega 
lista, kjer trdijo na Dunaju zbrani škofje, da 
so naravnost v zvezi s Kristusom in svetim 
duhom. Ko bi bila ta zveza resnična in ko 
bi cerkveni dostojanstveniki, ki so podpisani 
na listu, sami v njo verovali, bi se jim ne 
bilo treba shajati na Dunaju, ne bilo bi jim 
treba dati sklep sv. duha na glasovanje, ker 
vsemogočni sv. duh bi mogel vdahniti svojo 
voljo vsakemu izmed njih posebej in brez 
Dunaja. Razglaševati pa na shodu škofov z 
glasovanjem dociljene sklepe za izraz sv. duha, 
je ravno tako nespametno, kakor če bi še 
komu zazdelo proglasiti za izraz sv. duha 
uspeh glasovanja v parlamentu, ali na kate-
remkoli ljudskem shodu.

Neodkritosrčnost in odbijajoče farizejstvo, 
združeno z domišljavim napuhom veje iz 
onih vrst, kjer se ta gospoda zahvaljuje po-
danikom svoje cerkve, da so sprejemali z 
«navajeno pokornostjo» njih prejšnje skrbne 
pastirske besede. Toda že ta pastirski list 
sam in številni drugi, kateri so izšli pred 
njim, pričajo o tem, "da ta pokornost ni tako 
naprosto v navadi. Pač pa je v hijerarhiji v 
navadi laž in s to se srečamo tudi na tem 
mestu. Pod «navajeno pokornostjo» in «pre-
krasnimi izjavami» razumi namreč pisatelj 
pastirskega lista razvpito klerikalno akcijo za 
podpise proti reformi zakonskega prava. Gela 
javnost ve, in cerkveni dostojanstveniki kot 
povzročitelji te akcije vedo sami najbolje, na 
kako ubog način so bili sfabricirani ti «mi-
lijoni podpisov» in «brezštevilni sklepi društev, 
shodov in občin». Res, prav težko bi se dalo 
tu govoriti «o ocenjenju resničnosti teh stvari», 
ker ljudje, ki so podpisovali klerikalne peti-
cije, niti vedeli niso, kaj podpisujejo, in zelo 
mnogo izmed njih, je pozneje preklicalo svoje 
podpise, ko jim je bilo pojasnjeno, kaj so 
podpisali. Zavest, na kak način je bila vodena 
akcija proti reformi zakonskega prava, ne 
more biti na nikak način navduševalna ali 
vspodbudna za nje, povzročitelje: razen če bi 
jih navduševal ta fakt, da eksistira pri nas 

posledic njegove človeške slabosti. Obljubil 
je Bogu, da bode v bodoče previdnejši in 
da se bode ogibal vsakega lepega dekleta.

Dočim se je mladi upravitelj tako dobro 
in lahko poravnal s svojim Bogom, je sedel 
stari župnik sam in zapuščen v svojem jet- 
ništvu; ali moliti ni mogel nič več.

Razburjenje v vasi je bilo velikansko, 
zvečer, ko so sedeli ljudje po izbah skupaj 
in so se pogovarjali o dogodkih dneva, 
dočim je vihar žvižgal v dimnikih in je dež 
trkal na šipe. Tako mora, biti vreme vselej, 
kadar pride hudič po dušo samomorilca.

Proti jutru pa se je veter nenadoma 
obrnil ter je raztrgal oblake v leteče kTpe, 
planil je nad razsajajoči potok, pa ga je jel 
daviti z ledenimi prsti. Potem je zapihal z 
mrzlim dihom po gorah, odkoder je dobival 
grozeči velikan iz stoterih hudournikov moči 
in sile; trepetajoči pod to sapo so zmrznili 
milijoni kapljic in so se izpremenile v led.

Druzega dne je bila sikajoča vodena 
kača premagana od zime in potok je moral 
izročiti svojo človeško žrtev. Dalje prih. 



na milijone ljudi, kateri nekaj podpišejo, a 
ne vedo; kaj. bi cer pa obetamo škofom, da 
bTr \a Si i-Črin 2 vsemi močmi 
delali na to, da taki ljudje popolnoma izginejo.

Niti cerkveni dostojanstveniki sami ne 
gledal'° ra™° z mnogoobetajočimi nadejam! 
v bodočnost. Priznavajo z odkritosrčno tio 
ki je pri njih nekaj zelo redkega, da opazu-
jejo tudi oni, kako neprestano ter vedno bolj 
in bolj vmka «duh tega sveta» v vse inštitu-
cije družabnega življenja, to se pravi, da se 
evropsko ljudstvo in celi družabni red vedno 
bolj in bf Ij oddaljuje od cerkve in lajicizira 
da človek dvajsetega stoletja zametuje vse 
nadsimselno in nadnaravno — razumi: ne-
smiselno in nenaravno. Omenjeno lajiciziranje 
vidimo v vseh strokah življenja. V kulturnem 
oziru vidimo, da vedno bolj pojema ter izginja 
vpliv cerkve v šoli in humanitetnih zavodih, 
od cerkve se oddaljuje država, kapital in znanje; 
intenzivno narodnostno življenje, ki zahteva 
narodne vzgoje in narodne šole, gotovo ne 
more prenašati tuje staroitalske, narodnemu 
življenju nesorodne cerkve; evropsko ljudstvo 
se tudi v političnem oziru čuti s cerkvijo v 
Tazporu, ker njegovi politični ideali se na 
gibljejo zlasti od časa velike revolucije dalje 
k demokraciji in socializmu, dočim je politični 
ideal cerkve načelna neenakost ljudi, papeška 
univerzalna monarhija oprta na nadvlado du-
hovniške kaste in na razdelitev cele družbe 
v kaste. Tudi z nravnega stališča ne zadostuje 
rimska cerkev več sodobnemu človeštvu, ker 
so tudi naši nravni cilji dandanes boljši in 
vzvišenejši kot tozadevni cerkveni ideali. Mo-
rala rimske cerkve je nravni materializem. 
Brez krsta — gmotnega akta — ni odrešenja 
niti za otroka, grešniku za odpuščenje grehov 
ne zadostuje kesanje in poboljšanje, treba je 
še gmotne odveze (hokus pokus z rokami) 
združitev z bogom se udejstvuje z prejema-
njem sv. obhajila, način, ki pa je že res prav 
primitivno gmoten. Kult relikvij, čudežnih 
podobic in amuletov je le nadaljni dokaz že 
omenjenega materializma. In zato cerkev ne 
zadostuje v nikakem oziru sodobnemu člo-
veku, odtod ta lajicizacija, katera <po pravici 
vznemirja» «pastirsko skrb» podpisanih nad-
škofov in škofov. Dalje prih. 

Politični odsevi.
Gosposka zbornica hoče torej na vsak 

način uganjati komedije. Komisija, katero je 
izvolila, zahteva baje,še vedno uvedbo plural-
nega volilnega zistema, sicer ne po Tollinger- 
jevem načrtu, ali vendar podobno neumno. 
StarosL naj bi namreč dala volilcu pravico do 
druzega glasu, kakor da bi leta res odločevala 
o modrosti in politični zavednosti! Najbolj in- 
trigira med gospodi lordi stari spletkar P1 e n e r, 
še dobro znan iz časa zahrbtne kampanje 
proti Taffu. V komisiji je imel ministrski 
predsednik baron Beck precej dolg govor, ka-
teremu se enkrat lahko izreče priznanje. Branil 
je odločno enako volilno pravico ter je raz-
lagal težko razumečim gospodom aristokratom, 
da je sprejem pluralnega volilnega zistema 
popolnoma nemogoč, kajti če bi se tudi zbor-
nica poslancev izreklajzanj, — na kar pa vendar 
ni misliti — bi zahtevale stranke, da se pre-
dela reformo od temelja, ker bi izpremcnil 
pluralni zistem vse razmere v vsakem posa-
meznem volilnem okraju in sedanji kompromis 
glede razdelitve mandatov bi izgubil svojo 
svrho. Baron Beck je pa tudi povdarjal, da 
je enakost načelo volilne reforme, za ka-
tero sta se izrekli poslanska zbornica in vlada. 
Govoriti ima tudi minister Bienerth. Vzlic 
temu je po dosedanjih poročilih razvidno, da 
se oklepa večina gosposke zbornice z vsemi 
štirimi pluralnega zistema. Kako se bode si-
tuacija nadalje razvila, se ne more proroko- 
vati. Razširjajo se celo glasovi, da hoče vlada 
demisionirati, kar ne bi bilo nikakor logično. 
Danes se še ne more vedeti, ali je trma go-
sposke zbornica kaj globlje vtemeljena, ali pa 
ima samo kupčijske namene. V naših časih 
so tudi aristokratje mešetarji in trgovina jim

tiči v krvi. Da bi radi dosegli «numerus 
clausus», je znano. Ali sedaj je čas, da bi priz-
nali, ah nočejo res nič druzega, ali pa se jim

?a ,to’ da bi pokopali volilno reformo, 
¿akaj tiste izjave, da nastop za pluraliteto 
nima osti proti vladi in proti reformi, so več 
kakor otroške, ker jim je baron Beck dosti 
jasno razložil, da s pluralnim zistemomne more 
biti reforme. Gotovo pa je za sedaj eno: Go 
sposka zbornica provocira vprašanje svoje 
lastne eksistence in opravičenosti. S svojim 
sedanjim protiljudskim nastopom sili narode, 
da se vprašajo, čemu nam je treba tega po- 
silnega organizma iz predpotopnih časov; in 
to vprašanje ne bode več izginilo. Gospodje 
peri zahteva numerus clausus. Prav imajo. 
Ali narodi bodo rekli, da bodi tisti numerus 
— nula.

Na Ogrskem začenja pod patronanco 
slavne koalicije prava strahovlada, ki prekaša 
najhujše izgrede prejšnega liberalnega režima. 
Ko je bil sklenjen med krono in med koali- 
ranimi strankami mir, vsled katerega so prišli 
Košutovci na krmilo, se je zavezala koalicija, 
da izvrši ogrski pailament voldno reformo na 
podlagi splošne in enake volilne pravice in da 
tedaj odstopi in izprazni prostor za nov par-
lament, ki naj bi res zastopal ljudsko voljo. 
Nihče ne more več dvomiti, da je bila ta ob-
ljuba hinavska. Koalicijska vlada ni storila še 
najmanjšega koraka glede volilne jeforme, pač 
pa urejuje nekdanja opozicija, ki je srečno 
prišla do jasel, hišo in hlev, kakor bi se ho-
tela naseliti tara za večne čase. Izpremenilo 
se ni na Ogrskem nič druzega, kakor da je 
prišla na mesto liberalne oligarhije Košutovska, 
in da hočejo udje nove klike izrabiti deželo 
v svojo osebno korist, kakor je hotela to poprej 
stara klika. Vse to se vrši v znamenju patrio-
tizma in svobode. Ali «patria» je na Ogrskem 
samo polna blagajna vlastodržcev, svoboda pa 
je lepa beseda, ki jo impertinentno zlorabljajo 
mogočni bečari, da žnjo prikrivajo brezpri- 
merni terorizem. Koalicijska brutalnost se obrača 
v enaki meri proti nemadjarskim narodom in 
proti delavstvu, posebno proti poljedelskemu, 
ki je aristokratičnim veleposestnikom najhujši 
trn v peli. V državnem zboru se sedanji mi- 
nistii prav nič ne ženirajo, temveč brezobrazno 
priznavajo, da hočejo zatreti narodno in de-
lavsko gibanje, edino da dekorirajo svoje su-
rovosti s frazami v ogrski državni ideji in o 
varstvu «narodnih» interesov. S takimi govori 
se pa klika ne zadovoljuje. Proti nemadjarskim 
narodom se vodi’ boj z vsemi sredstvi, ki jih 
osvetljujejo najbolje zadnji sodnijski procesi 
proti celi vrsti slovaških «agitatorjev». V takih 
tendenčnih procesih so ti ljudje pravi mojstri; 
obtožbe sestavijo, da bi čitatelj mislil na same 
grozovitosti, pri razpravah se pa ne more-niti 
s podkupljenimi in teroriziranimi pričami do-
kazati, da bi bdi storili obtoženci kaj drugega, 
kakor da so nastopali za ravnopravnost in da 
so skušali organizirati ljudstvo. Ali za dokaze 
in protidokaze se ti vzorni sodniki sploh ne 
zmenijo; njih deviza je: Agitatorje so mora 
zapreti in tako je obsodba pravzaprav vedno 
gotova, že kadar začne razprava. Izreka se pa 
potem dolgoletne ječe in na tisoče denarnih 
glob. — Delavcem pa bi prišla krasna vlada 
rada do živega z razbijanjem organizacij in 
zlasti proti poljedelski organizaciji bi minister 
Daranyi rad našel sredstvo, ki bi jo prav 
za gotovo ubilo. Smešni tirani vsi skupaj ne 
vedo, da je ta boj brezuspešen in jim pri-
nese samo blamažo. Vsaka vlada, če ima za 
seboj tako karikaturo parlamenta, kakršna je 
budimpeštanska, lahko razbije javne delavske 
organizacije. To ni velika umetnost. Le da bi 
se bili madjarski modrijani lahko naučili kaj 
iz zgodovine in iz drugih 'dežel. Kadar so de-
lavci enkrat toliko zavedni, da razumejo po-
trebo organizacije, tedaj jim je ne prepreči 
nihče več, in kjer ni dovoljena javna organi-
zacija, stopi tajna na njeno mesto. Koliko pro- 
fitira pri tem vlada, bi povedala madjarskim 
tirančkom lahko Nemčija, v nekaterih slučajih 
tudi Avstrija, posebno pa Rusija. Delavskega 
gibanja niso uničile večje korifeje, pa ga tudi 
Košuti in Daranyi ne bodo.

Na Nemškem so bili za vlado hudi dnevi 
ob priliki zadnje debate o razmerah v afri- 
čanskih kolonijah. Poslanec B.ebel je ostro 
prijel kolonijalno upravo zaradi bestialnosti, 
ki se gode v nemški Afriki ter pokazujejo, da 
so posledice toliko hvaljenje kolonialne poli-
tike skoraj povsod enake. V nebesa povzdi-
govana evropejska kultura izgine kakor kafra, 
kadar pridejo ošabni beli ljudje med prebi-
valce z drugačno kožo in hipoma se zbudi 
bestija v človeku. Odkar je Multatuli z veli-
kanskim pogumom opisal grozovitosti nizo-
zemske uprave na Javi, se neprenehoma po-
navljajo brutalnosti in bestijalnosti po vseh 
kolonijah, naj jih upravljajo Francozje, Bel-
gijci, Amerikanci ali Nemci. Tako je bilo na 
Kongu, tako na Kitajskem, v Indiji, tako je 
tudi v nemški Afriki. Bebel je v debati 
povedal, kar se mu je naznanilo in tudi če 
se misli, da so njegove vesti pretirane, morda 
celo močno pretirane, ostane vendar še uprava 
na sramotišču, s katerega je ne rešijo niti 
izgovori, niti najbolj energično tajenje. Izmed 
slučajev, ki so bili naznanjeni Beblu, se tiče 
eden lajtnanta Schau m an a, ki je imel v 
Jaundi kot postajni vodja črno priležnico. 
Sumil je, da občuje ona tudi s tremi zamorci, 
nad katerimi se je hotel maščevati. Dal je 
torej črnemu seržanu Duara nalog, naj jih 
tako kaznuje, da ne bodo nikoli več imeli 
opravka z ženo. Ker seržan ni našel tistih, 
ki bi jih bil moral poiskati, je prijel tri za-
morce, katere je ravno našel, pa jim je dat 
odrezati spolovila. — Nadporočnik Dominik 
je na vojni napadel malo vas, katero je dal 
zažgati in vse odrasle pokončati. Dvainpetdeset 
otrok pa je dal vtopiti pod vodopadi. Pri 
vojakih v Afriki je bila navada, odrezavati 
sovražnikom ušesa, da se prešteje, koliko jih 
je padlo. Ko se je pokazalo, da režejo vojaki 
tudi ženskam ušesa, je prišel nalog, naj se 
odbije sovražnikom glave, češ, tedaj se ne 
bode moglo goljufati z ženskimi glavami Ker 
pa je bilo to prenerodno, je prišla končna 
zapoved, naj se jim odrezuje spolovila. Takih 
slučajev je naštel Bebel še več ter je od-
ločno zahteval preiskavo. Kolonialni ravnatelj 
Dernburg je skušal, enostavno utajiti vse, a 
ni bil srečen. Najbolj zanimivo je pa, da je 
usta) tudi vodja katoliškega centruma ter je 
naštel podobne slučaje, kakor Bebel. Ali 
mož je vedel te reči že dve leti, pa je molčal 
in bi bil molčal dalje, ako bi mu bila vlada 
ustregla v nekaterih zadevah. V nemški Afriki 
so namreč tudi katoliški misionarji, ki bi ravno 
tako radi dobili vrhovno oblast nad zamorci, 
kakor vlada. Gospodu Roerenu so zelo pri-
rasli k srcu, ali kar se sliši o njihovem delo-
vanju, tudi ni veliko bolj prijetno, kakor vesti 
o zlodejstvih vladnih organov. Med Roere- 
nom na eni ter med ravnateljem Dern-
burg o m in kancelarjem B ü 1 o v o m na drugi 
strani se je vnela huda polemika, katere re-
zultat je bil ta: Es will mich schier bedunken, 
daß sie alle beide stinken. Za evropejsko 
«kulturo» je bil. to grozovit dan.

Pri amerikanskih volitvah za kongres 
je dobila sicer republikanska stranka zopet 
večino, ali izgubila je toliko mandatov, da se 
poveča demokratična manjšina okroglo za tret-
jino dosedanjih sedežev. Obenem so bile tudi, 
kakor ponavadi, volitve v posameznih državah, 
pri katerih so se pokazali deloma zelo čudni 
rezultati. Tako je v nekaterih državah izvoljen 
demokratični guverner, dočim so dobili vsa 
druga mesta republikanci, ali pa narobe. V 
zapadnih državah so dosegli socialisti lepe 
uspehe za deželne zbore.

Dne 4. L m, je bilo otvorjeno zadnje 
zasedanje kongresa; v obeh zbornicah seje 
prečitalo poslanico predsednika Roosevelta. 
Čudni mož bi rad igral delavskega prijatelja, 
pa ne more splezati iz svoje buržoazijske 
kože. Na eni strani zagovarja splošno upelja- 
tev osemurnega delavnika, na drugi pa napo-
veduje boj agitatorjem, ki «razširjajo razredno 
sovraštvo». On želi, da bi se temeljito pre-
iskalo razmere ženskega in otroškega dela ter 
da bi se razširilo zavarovanje in vpeljala 
obligatorna razsodišča v bojih med delavci in



delodajalci. Roosevelt navaja, da je bilo v 
letih 1880 do 19*50 do 450 milijonov dolar-
jev izgubljenih vsled stavk in izprtij ter pri 
poroča iakon, s katerim se naj onemogoči 
preveliko nabiranje kapitala. Mož bi več rad, 
nego razume.

Domače stvari.
Aj, aj, — ali je mogoče? Za volitve v 

tižaško zavarovalnico proti nezgodam so se 
začeli zanimati krogi, ki že dolgo niso mislili 
na take reči. Nekdo je odkril dejstvo, da tiči 
v teh volitvah tudi košček narodnega vpra-
šanja in kar nepričakovano se naleta od ti-
stega časa v naših meščanskih časopisih ne le 
na številne notice, temveč tudi na uvodne 
članke o tem zavodu. Seveda se dotikajo vsi 
dotičnisestavki samo nacionalne strani; povsod 
izbija na dan tendenca, doseči v zavodovem 
vodstvu slovensko večino. Nimamo temu na-
menu prav nič odgovarjati. Dokler je v državi 
v narodnostnih razmerah tak kaos, kakršen 
vlada v Avstriji, se ni čuditi, ako se presoja 
vsako reč z narodnega stališča, naj ima tudi 
z narodnim vprašanjem toliko opraviti, kakor 
Lucifi r z nebeškimi ključi. To — v oklepajih 
bodi povedano — velja tudi za zavarovalnico 
preti nezgodam, v kateri se nima odločevati o 
nikakršni narodnosti, o nobenih narodnih za-
htevah in pravicah, temveč o zelo realnih, 
po veljavnem zakonu še zelo skromn h gospo-
darskih interesih ponesrečenih delavcev brez 
obzira na njih narodnost. Toda to je, kakor 
rečeno, v sedanjih nacionalnih razmerah pri 
nas še takorekoč neaktuelno in če skušajo Slo-
venci narodno priti do večine, jim prav nič ne 
zamerimo tega. Ali — ali — pred nami ležita 
«Slovenski Narod» in «Slovenec»; mencamo 
si oči, pa ne vemo, ali vidimo prav ali ne. 
Ljudje božji: Liberalci in klerikalci se zdru-
žujejo! Skupne kandidate hočejo postaviti za 
zavarovalnico — menda v skupini delodajalcev. 
Ali je to mogoče? «Narod» in «Slovenec» 
objavljata soglasne oklice; Josip Lenarčič in 
Karel P o 11 a k jih skupno podpisujeta; dr. Win- 
discher in Štefe snujeta skupne načrte — 
ali se ne bode podrl slovenski svet? Kakšen 
lirup je bil v liberalnem taboru, ako je go-
voril kak klerikalec na socialno-demokratičnem 
shodu za volilno pravico! Kakšen lamento v 
klerikalnem Izraelu, ko so nast »pili socialisti 
proti tistemu katoliškemu sl.odu, proti kate-
remu so protestirali tudi liberalci! In naenkrat 
liberalci in klerikalci takorekoč v bratovskem 
objemu — pa niti «Narod», niti «Slovenec» 
ne proglašata zveze za zločin in za izdajstvo 
Kaj se začenja morda tudi na slovenskem po-
litičnem polju jasniti. Mar prodira tudi pri nas 
izpoznanje, da je politika umetnost pravih 
kompromisov, pri katerih se gre le zato, da 
se ne zataji lastnih načel? Nas zadovoljuje 
vsekakor ta obrat in če kaj potraja, se bode 
res še zgodilo, da bodo cenjeni nasprotniki 
tudi v strogo politiških vprašanjih lepo zdru-
ženi proti — socialni demokraciji, ki je končno 
vendar obema skupaj edina načelna in neiz- 
premenljiva nasprotnica.

Ljudsko knjižnico mislijo osnovati dru 
štva «Akademija», «Prosveta» in «Sokol». 
Ljubljanski občinski svet je na zadnji seji 
obravnaval njih prošnjo za primeren donesek 
ter je sklenil, naj se dovoli 2000 K ustanov- 
nine in 3000 K letne subvencje s pogojem, 
da dobi mestna občina primerno ingerenco. 
Potem je še dr. Triller predlagal, naj se 
imenuje knjižnica «Simon Gregorčičeva ljudska 
čitalnica in knjižnica» in naj se sprejme med 
ustanovna društva tudi Chamovo narodno 
socialno društvece. — Slavni občinski svet je 
vendar čudna družba! Troje društev se trudi 
že nekoliko let, da privede Ljubljano končno 
do prepotrebne javne knjižnice. Delala so ta 
društva in so marsikaj žrtvovala v ta namen. 
Naenkrat pride dr. Triller, pa pravi: Mi 
imamo društvo, ki je sicer čisto ncpotiebno 
in se mu ljudstvo, v kolikor ga ne ignorira, 
samo smeje. Za tega nebodigatreba potrebu-
jemo renomč in od vas zahtevamo, da mu 
ga poskrbite s tem, da ga sprejmete v Svoj 

krog. Izlezlo je sicer še komaj iz jajca, storilo 
še ni prav ničesar, svoje potrebe ni dokazalo 
z ničemur; kaj je to mar drju. Trillerju? 
Ali more to društvo sploh kaj storiti za knjiž-
nico? Ali ga je tam treba? Kaj bi dr. Triller 
vprašal to! Ravno zalo, ker ne more samo 
živeti, ga hočejo umetno prehraniti in «Aka-
demija», «Prosveta» pa «Sokol» naj prevza-
mejo to rediteljstvo. Da želi občina, ako 
subvencionira knjižnico, neko ingerenco, je 
opravičeno; ali tako daleč to ne sme segati, 
da bi silila, protežirati strankarske eksperi-
mente liberalcev, eksperimente, ki so sicer že 
ob rojstvu obsojeni na smrt. Ako bi omenjena 
društva sprejela ta pogoj, bi diskretirala sebe 
in podjetje in zato pričakujemo, da bodo 
odločno zavrnili tako insinuacijo, s katero bi 
b li izzvani najširši krogi, ki prihajajo menda 
pri ljudski knjižnici najbolj v poštev.

Dober dovtip je naredil na zadnji seji 
občinskega sveta svetovalec gospod Šubic, 
ko je dejal, da je izročil gospod župan zadevo 
za opoldnevno znamenje v Ljubljani menda 
odseku za — volilno reformo, ker o tisti 
stvari ravno tako ni duha ne sluha, kakor o 
volilni reformi za občino. Gospod župan je 
sicer odgovoril, da zadeva ni izročena odboru 
za volilno reformo, ali povedal vendar ni, kaj 
je z vclilno preosnovo. Na liberalnem zaup- 
niškem shodu je sicer gospod Hribar mnogo 
govoril o volilni reformi za — državni zbor; 
ali brezbrižnost za občinsko volilno reformo 
dokazuje, da je bila tudi tisto le farsa. Brez 
ozira na to, da bi bil tako ugleden član, ka-
kor je gospod župan, na svojo stranko lahko 
bolj intenzivno uplival, da ne bi bila nasto-
pala tako nesmiselno proti vol.lni reformi, 
kakor je; brez ozira na to, da bi bil moral 
izvajati konsekvence in zapustiti stranko, ka-
tere poslanci so osem dni po sprejetju pro-
grama zatajili program — je njegovo kunkta- 
torstvo v vprašanju občinske volilne pravice 
tako značilno, da ne more nihče verjeti v 
njegovo ljubezen do splošne in enake volilne 
pravice. Pa le naprej. Danes se gospodje nor-
čujejo iz ljudstva; prišel bode čas, ko bode 
ljudstvo imelo govoriti.

Dopisi.
Iz Idrije. Klerikalci se že pripravljajo na 

bodoče volitve. Ustanovili so v nedeljo, dne
9. t. m. katoliško - politično društvo za sodni 
okraj idrijski. Ustanovni shod je bil prav in-
teresanten. Dokler sodruga A. Kristana ni bilo 
na shodu, je govoril dekan zelo hujskajoče, ko 
pa je sodrug A. Kristan (poklican po sodrugih) 
prišel — obrnil je g. dekan ost govora ter 
govoril veliko zmernejše. Vendar se m 
mogel izogniti neresnicam. Sodrug A. Kristan 
ga je zavrnil kakor se mu je tikalo. Zlasti je 
pokazal na vzroke, zakaj klerikalizem se bojuje 
za nerazločljivost zakona ter proti svobodni 
šoli. Mogočno je donel po katoliškem shodu 
klic socialnih demokratov: dol s klerika 
lizmom! Slava socialni demokraciji! 
— Klerikalci se naj postavijo na glavo — 
opravili ne bodo ničesar, ljudstvo je izprevi 
delo! Pozna klerikalne može. Že vsak otrok 
ve dobro, da je klerikalizem pogubna smer, 
ki nima nobene druge težnje kot spraviti vse 
pod svojo komando! V kalnem ribarijo, ali 
mi bodemo skrbeli, da se vse razbistri in raz-
jasni. Odslej na vsaki shod in na vsaki shodič, 
ki ga skličejo klerikalci. Odpirati moramo tudi 
onim oči, ki še niso izpregledali. Boj temi!

Strokovni pregled.
Nove organizacije. Dne 6. t. m. je bil na 

Jesenicah dobro obiskan ustanovni shod 
nove podiužnice splošnega strokovnega in pra- 
vovarstvenega društva. Društveni lokal je v 
gostilni g. Hermana na Savi. — Dne 7. t. m. 
se je ustanovda vplačevalnica strokovnega in 
pravovarstvenega društva v Sv. L u c i j i na 
Goriškem. Shod, na katerem je poročal sodrug 
Kopač, je bil dobro obiskan-

„Rdeči Prapor“ j-
v Ljubljani v tobakarnah: Blaž, Dunajska cesta; 
Franzot, drž. kolodvor, Spod. Šiška; Kušer, Sv. Petra 
cesta; Pichler, Kongresni trg št. 3; Svatek, Glavni trg; 
Šešark, Šelenburgove ulice; Velkavrh, Sv. Jakoba trg; 
Kleinstein, Jurčičev trg — Jesenice a Mesar Jakob 
štev 101 __ Trst s Lavrenčič, Piazza Caserma. —
Gorica a Krebelj Peter, Kapucinske ulice štev. 1. — 
Reka: Ricardo Camera, Corso 16.

Zaveden delavec
in

prijatelj delavstva 
ne pije 

Koslerjevega piva!

Najnovejše vesti.
Dunaj. 12. decembra. Specialna komisija 

gosposke zbornice se je s 14 proti 4 glasovom 
«v načelu» izrekla za pluralni volilni zistem 
ter z vsemi proti enemu glasu za to, da naj 
iznaša število članov gospo ke zbornice ne 
manj kakor 150 in ne več kakor 170. Kako 
bode glasovala zbornica, se ne ve. Vsekakor 
je položaj po krivici komisije resen. Absolutno 
verjetno še ni, da ostane gosposka zbornica 
pri svoji trmi. Na vsak načni pa je potrebno,, 
da je delavstvo na straži. Ako mislijo «ro-
jeni vodje narodov», da so delašci že defi-
nitivno odložili orožje in da gi ne morejo 
več prijeti, jim je treba doka-ati, da se mo-
tijo. Ako bodo gonili stvar do skrajnosti, je 
boj, na katerega se je delavstvo priprav-
ljalo pred enim letom, neizogiben. Torej t 
Pozor!

Berlin, 12. decembra. Bülow je zopet 
doživel poraz. Državni zbor je z veliko večino 
odklonil kolonial-ii proračun.

Pariz, 12. decembra. Z včerajšnjim dne-
vom je konkordat prenehal in zakoni o ločitvi 
cerkve in države stopijo v popolno veljavo. 
Ker je Vatikan ščuval francoske škofe proti 
postavi, je sklenila vlada, ki ima v tem vpra-
šanju ogromno večino za seboj, nastopiti z. 
vso energijo in strogostjo. Ministrski svet jo 
sprejel predloge učnega ministra Briandar 
ki določajo vstavljenje penzij in doklad za 
uporne duhovnike, neodvlačno likvida-
cijo cerkvenega premoženja, izročitev 
farovžev, -kofljskih palač in seminarijev. 5500 
duhovniških vajencev bode, ako ne dokažejo, 
da nadaljujejo študije na kakem dovoljenem 
zavodu, po novem k tu poklicanih na navadno 
dveletno vojaško službo. Monsignore Mon-
tag ni ni, ki je, odkar je odpravljena pape-
ževa nunciatura, zastopal «sveto stolico», je- 
polic-ajno odpravljen iz dežele, ker je po nalogu 
tuje vlasti ščuval francoske podanike proti 
zakonom dežele. Na klerikalno interpelacijo 
v tej zadevi je odgovoril ministrski predsed-
nik Clemenceau zrlo energično.

Sarajevo, 13. decembra Tukaj je izbruh-
nila stavka pekovskih delavcev. O ibor prosi 
vse tovariše, naj ne sprejmejo dela v Sara-
jevu, dokler traja ta boj.

W“ Naročnike in po-
družnice , ki dolgujejo 
listu, prosimo, da takoj 
poravnajo obračun, ker mo-
ramo skleniti račune. 
_________ Upravništvo. 
Shodi.

Jesenice. V nedeljo, 9. t. m., se je iz-
polnilo mnogim tukajšnim sodrugom davna 
želja. Imeli smo shod, ki je bil prav dobro 
obiskan, čeravno sta dva praznika odpeljala 
mnogo sodrugov na Koroško in je bilo vretne 
yse kaj drugega, kakor vabljivo. Škoda, da 
je bil lokal premajhen. Govoril je sodmg E. 
Kristan iz Ljubljane, ki je temeljito lazložd 



delavske razmere v sedanji družbi ter ie z 
neštetimi primeri v skoraj 3 ure trajajočem 
govoru logično dokazal potrebo delavske orga-
nizacije, ki je čisto delavska in katere ne 
sinejo razkosati nobene narodne in verske 
razmere. Prav dobro je osmešil bedasto trdi-
tev nasprotnikov, da hoče socialna demokra-
cija vzeti ljudstvu narodnost ali vero. Shod 
je imel velik uspeh in vsi upamo, da bodemo 
imeli kmalu zopet enakega. V organizacijo se 
je vpihalo nekoliko novih članov.

Gorica. V pmdeljek, 3. decembra, je bil 
tukaj v prostorni šteinfeldski pivovarni javen 
železničarski shod, ki je bil v prvi vrsti na-
menjen uslužbencem in delavcem državne 
železnice. Shod je bil imenitno obiskan ter 
se je pokazalo, da je tudi med goriškimi 
državnimi železničarji živo zanimanje za orga-
nizacijo. Govoril je prvi strojevodja sodrug 
Ružička iz Beljaka, ki je opisal specielno 
razmere na avstrijskih železnicah ter razkril 
razne kričeče nedostatke, ki jih bode mogoče 
odpraviti le s pomočjo organizacije. Potem je 
dobil besedo iz Ljubljane povabljeni sodrug 
E. Kristan, ki je v obširnem govoru pose-
gel do temeljev sedanje družbe ter je dokazal, 
da je tudi za železničarje edini pravi gospo-
darski in pol tični evangelij socializem. Shodj 
ki je trajal skoraj do polnoči, je bil zelo ani-
miran in je bil zaključen s soglasno izraženo 
željo, da bi se v Gorici večkrat priredilo take 
shode.

Sodrugi!
Razširjajte povsod najintenzivnejšo agi-

tacijo za «Rdeči Prapor», ki bode izhajal ob 
žasu prihodnjih državnozborskih volitev kot 

-------- dnevnik.------ —
Spomnite se, da je dober list najmočnejše 

■orožje organiziranega in zavednega delavstva, 
najboljše agitatončno in najuspešnejše bojno 
sredstvo.

Čimboljša bode Vaša agitacija, temboljši 
bode Vaš list.

Ponos vsakega slovenskega delavca bodi, 
limeti neodvisen

delavski dnevnik.
Delujte vsi v ta namen!

Socialni pregled.
Lokalna organizacija ljubljanska skli-

cuje sporazumno z izvrševalnim odborom 
jugoslovanske socialne demokracije za ne-
deljo, na dan sv. Treh kraljev, t. j. 
6. januarja 1907 v malo dvorano hotela 
«Ilirija* (desno v pritličju) v Kolo-
dvorskih ulicah v Ljubljani

okrajno konferenco
s sledečim provizornim dnevnim redom:

1. Poročila.
2. Predstoječe volitve.
3. Časopisje.
4. Organizacija in taktika.
5. Raznoterosti.

^Konferenca se vrši po § 2. zboro- 
valnega zakona.

Sodrugi iz vsakega kraja ljubljanskega 
okoliša imajo pravico, poslati na konferenco 
po 2 zastopnika. Člani izvrševalnega in lo-
kalnega odbora imajo pravico do udeležbe s 
■polnoveljavnim glasom. Vsaka strokovna orga-
nizacija ljubljanskega okraja ima pravico, od-
poslati po 2 zastopnika, ako število organi-
ziranih ne presega 50, sicer pa poleg prvih 
dveh na vsakih nadaljnih 50 članov še po 
snega zastopnika; za vsako število nad 50 
ndpade po en odposlanec. Načelniki strokov-
nih organizacij imajo kot člani strokovne 
komisije glas in sedež.

Zborovanje prične ob 9. uri do-
poldan in traja do 12. ure opoldan, 
nadalje od 2. ure popoldan in se na-
daljuje do konca.

Izvoljeni zastopniki in drugi opravičenci 
dobe vstopnice proti izkazilu od dotične orga-
nizacije izpostavljenega in potrjenega mandata 
v upravništvu «Rdečega Prapora» vsak dan 

6- do 7. ure zvečer, ob nedeljah in praz-
nikih pa od 10. do 11. ure dopoldan. Gostje, 
ki žele zborovanju prisostvovati, dobe vstop-
nice ravnotam. Na licu mesta se bodo odda-
jale vstopnice le dopoldan od 9. do 10. ure.

Želeti je, da se vse organizacije od-
zovejo.

V Ljubljani, dne 9. decembra 1906.
Izvrševalni odbor. 

Lokalni odbor ljubljanski.

Volitve v načelništvo in razsodišče de-
lavske zavarovalnice proti nezgodam v Trstu. 
Volilni odbor za letošnje nadomestne volitve 
je po temeljitem posvetovanju sklenil, zava-
rovanim sodrugom, delavcem in prizadetim 
organizacijam predlagati in priporočati na-
slednje kandidate v izvolitev, in sicer naj volijo 
v načelništvo:

III. skupina (kemična industrija, kurila 
in svetila, hranila — tobačna industrija — 
in živila):

Fegetz Alfred, vslužbenec tvrdke za 
«Linoleum» v Trstu, v načelništvo;

Zuculin Alojzij, vslužbenec občinske pli-
narne v Trstu, nadomestni k.

IV. skupina (kamen, prst, stavbinstvo z 
notranjimi delavnicami, gledišča, gasilstvo po 
poklicu, dimnikarstvo čiščenje cest in poslopij):

Sigon Mihael, zidar pri bolnišnici v Trstu, 
v na čelništ vo;

Catalan Ivan, klesar pri «Unione dei 
scalpini» v Trstu, nadomestni k.

V. Skupina (tekstilna industrija, poligra- 
fična obrt, oblačila, snaženje rabnih predme-
tov in kopališč):

Spazzal Silvij, tiskar tiskarne «Edi-
nost» v Trstu, v načelništvo;

Štrukelj Arnošt, tiskar tiskarne «Mo-
derna» v Trstu, nadomestnih.

Vsaka imenovanih treh skupin torej voli 
po enega člana in po enega nadomestnika v 
načelništvo. Dalje volijo zavarovanci (delavci) 
vseh skupin skupno v razsodišče enega pri- 
sednika in tri nadomestnike. Volilni odbor je 
postavil in priporoča sledeče kandidate:

Fain Ivan, mehanik tvrdke G. Gante v 
Trstu, prisednik;

Corrier Etore, tipograf tiskarne «Mo-
derna» v Trstu, I. nadomestnik;

Kocmur Ivan, vslužbenec c. kr. tobačne 
tovarne v Ljubljani, II. nadomestnik;

Zupan Josip, vslužbenec c. kr. tobačne 
tovarne v Ljubljani, III., nadomestnik.

V področje tržaške zavarovalnice zoper 
nezgode spadajo: Trst, Primorje, Kranjsko in 
Dalmacija. Vsak gospodar, ki ima v tem 
ozemlju kako zavarovanju podvrženo podjetje, 
je dobil za zavarovane delavce svojega pod-
jetja po dve glasovnici: eno belo in eno rdečo. 
Bele glasovnice so za volitev v načelništvo, 
rdeče za volitev v razsodišče.

Podjetniki morajo potrditi s svojim pod-
pisom na glasovnicah, da so bili vsi do vo-
litve opravičeni člani pozvani, da volijo za-
stopnika in da so kandidatje večine vpisani 
na glasovnici. Glasovnice se odpošljejo volilni 
komisiji zavarovalnice v Trst, Via Mercato 
vecchio, 3 I.

Volitev se vrši 29. decembra 1906. Gla-
sovnic, ki dospo na dan volitve šele po 4. uri 
popoldan se ne vpošteva.

Ako bi torej kak podjetnik zanemaril 
svojo dolžnost, da ne bi do volitve opravi-
čenih delavcev pozval, da volijo zastopnike, 
je dolžnost delavcev oziroma zaupnikov samih, 
da ga pravočasno na to opozorč, kakor naj 
se tudi prepričajo, da je na vsaki glasovnici 
natančno zabeleženo število za posamezne 
kandidate oddanih glasov ter pazijo na to, 

da se glasovnice pravočasno odpošlje, ker bi 
sicer znale izgubiti svojo veljavnost.

Delavske zavarovalnice proti nezgodam, 
take, kakršne so, niti v splošnem in ne po 
svojem notranjem ustroju ne zadostujejo niti 
najminimalnejšim zahtevam modernega časa, 
pa je zato treba, da sede v njihovih odborih 
možje, ki imajo smisla in razumevanja za 
socialno stremljenje organizovanega proleta-
riata. Menimo, da se ne motimo, ako trdimo, 
da bo zavedno delavstvo pri teh volitvah bolj 
kakor kdaj prej s sijajno zmage pokazalo, da 
odločno odklanja vsako vmešavanje v speci-
fično delavske zadeve tiste prečastite družbe, 
ki pozna delavstvo le ob vsakojakih volitvah, 
sicer pa ga prezira čez glavo! Na delo torej!

Torkov «Slovenski Narod» in «Slovenec» 
prinašata poziv gg. Lenarčiča in Pollaka, da 
naj delodajalci pošljejo podpisane neizpolnjene 
glasovnice trgovski zbornici v Ljubljani. Ker 
je poziv nejasen, opozarjamo, da se ta poziv 
tiče le glasovnic, s katerimi glasujejo delo-
dajalci. One glasovnice, s katerimi glasujejo 
delavci, naj delavci povsod sami izpolnijo 
in naj jih delodajalec potrdi, potem pa naj 
se pošljejo na volilno komisijo v Trst, da so 
vsaj do 29. t. m. popoldne ob 4. uri v rokah 
volilne komisije. Sodrugi, delavci in delavke, 
pozor torej 1

Tiskovni sklad:
Dva čevljarja v Trstu 30 vin.

Častna izjava.
S tem prosim gospoda Ivana Zwanzgerja( 

tajnika rudarske «Unije» avstrijske, odpuščanja, ker 
sem ga dolžil dejanja, ki ne bi bilo v interesu rudar-
jev. Bil sem k temu zapeljan in ne morem gospodu 
Zvranzgerju ničesar dokazati ter obžalujem svoje ne-
lepo ravnanje, Zahvaljujem ga tudi, da je odnehal od 
kazenske ovadbe.

Alojzij Sursič
rudar.

Klobuke 
za gospode in dečke 

se kupuje v veliki izberi dobro in poceni pri 

Emerik Lovrecki 
klobučarju

v Waasen-u, Karntneistrasse
Ejubno, Gorenje Štajersko. 
VeliKa zaloga KlobčeVinastih «VljeVVjeh Vrst. 
Filijalki se nahajati v Homanngasse 14 pri 
krojaškem mojstru M. M. Bosanatz ter

Adolfu Konradu, brivcu v Judendorfu.
Postrežba tudi slovenska.

Božične, novoletne 
ter imendanske voščilno 
listke (dopisnice) s slo-

venskim besedilom 
razpošilja po najnižjih cenah 

Wunibald Plann
Dunaj VI., Wallgasse štev. 19, poleg 

15—5 Rajmundovega gledišča.

Poskusite'i 
in priporočite | 
= izdelke = » 

Tydrooe tonarne hranil 
d  Pragi Vlil 0





Glasilo jugoslov. soc. demokracije. ‘^nJi5ina zuaSa: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K za do I leta K 2 čeki £ i« K ~ tol° 6 96 «• “ S
2 9« K, za četrt leta 1 49 K. — Za Ameriko za celo leio 7*28 K — Po- 
samezne številke stanejo 10 vin. - Reklamacije so poštnine prošte. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Štev. 51 V Ljubljani, dne 21. decembra 1906 Leto IX
NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d : 
Upravnlštvo «Rdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

Naš redni zbor.
Izvrševalni odbor jugoslovanske socialno- 

demokratične stranke je sklical redni zbor za 
začetek svečana in sicer v Trst, kakor je bilo 
sklenjeno na zadnjem zboru. Menda nam ni 
treba izrekati upanja, da ne bode kraja, kjer 
so organizirani slovenski sodrugi, da ne bi 
prišli zastopniki, odtod na strankin zbor. .Saj 
je menda nepotrebno naglašati posebno važ-
nost tega zbora, ki je nedvomna in vsakomur 
jasna.

Na prvem mestu izza poročil, ki nam 
imajo povedati, kaj se je storilo in doseglo v 
zadnjih dveh letih,'stoji organizacija in taktika
— kakor je naravno — kot stalna točka na 
vsakem našem zboru. Ali situacija se je tudi 
za to vprašanje sedaj izpremenila. Oblika 
dosedanje faktične organizacije ne more več 
zadostovati potrebam stranke, ki je narasla 
in ki se je tudi poglobila. Od nas ni nikoli 
pričakovati popolne zadovoljnosti, ker so naši 
cilji tako visoki, da se jih ne doseže z malen-
kostnimi reformami in nam mora biti vsak 
vspeh le vspodbujanje za novo žilavo delo. 
V nezadovoljnosti smatramo glavni smoter 
človeškega stremljenja in napredka, in kakor 
ima naša teorija svoj izvor v praktičnem 
življenju, jo moramo tudi praktično uveljav-
ljati. Zato ne interniramo navdušenih slavo-
spevov, da bi potem legli na nabrane lavorje. 
temveč nam pomeni tudi strankin zbor delo
— sam v sebi in v svojih posledicah.

Treba je pa konštatirati, da se je stranka 
v zadnjih dveh letih močno razvila; iz tega 
razvoja so narasle nove potrebe, s katerimi 
se mora računati pred vsem v organizaciji. 
Lahko bi bilo reči, da politična organizacija 
stranke že sedaj ni zadostovala. Ali tako 
povdarjanje je sicer zelo poceni, praktično pa 
nima velikega pomena, ker pač ni nikogar v 
stranki, ki ne bi že sedaj čutil tega in ne 
želel, da se izpopolni stvar. Ker so pa raz-
mere tista moč, ki daje rečem obliko, je treba 
izpoznati jih. In pred vsem si moramo pri-
znati, da trpimo tudi mi pod prokletstvom 
Slovenstva. ,

Razkosanost našega naroda, dejstvo, da 
je v velikem delu pomešan z drugimi narodi, 
da je tudi meščanska politika v posameznih 
pokrajinah neenotna, otežčava delo tudi jugo 
slovanski socialni demokraciji. Jasno se po a 
zuje hinavščina nasprotniških strank, pov ar 
jojočih venomer, da jim je narodnost 
najvažnejša točka programa. Izven.kl.a"^® 
dežele vlada povsod klerikalizem, kateremu 
je izključno «katoliška politika» na srcu,, m 
ki podi brezobzirno in brutalno vse e . ’
ki nočejo trobiti v klerikalni rog, iz j
slovenskega naroda. Na Štajerskem, 

morskem, posebno pa na Koroškem izkušajo 
klerikalci preprečiti vsako socialno-demokra 
tično agitacijo; v kolikor se jim je to posre-
čilo, niso dosegli nič druzega, kakor da je na 
tisoče Slovencev spl< h odpadlo od narodnosti, 
dočim bi bili ostali Slovenci, ako bi bili našli 
v lastnem narodu priložnost, slediti drugo 
politiko, kakor klerikalno, katere kratkomalo 
ne marajo. V takih krajih je tudi naša orga 
nizacija zaostala, ne le na škodo socialne 
demokracije, ampak mirne vesti lahko pra-
vimo, tudi — in še bolj — na škodo Slo-
venstva.

Drugi pojav, ki gre na rovaš klerikalcev 
in liberalcev, je zaostalost Slovencev v izobrazbi. 
Socializem predpostavlja od svojih pristašev 
več znanja in razumevanja, kakor vsaka druga 
politična struja. Stare stranke na Sloven 
skem pa nikoli niso skrbele za to, da bi moglo 
ljudstvo misliti s svojo glavo. Od svojih pri-
stašev so zahtevali samo vero; veruj Šušter-
šiču, veruj Tavčarju, veruj «Narodu, veruj 
«Slovencu». Ali ne preiskuj, ne razmišljaj, 
ne sodi! Razširjalo se je pri nas prazno 
navduševanje, največja zapreka treznemu miš-
ljenju. Vladala je fraza in znanje je bilo 
potisnjeno v kot.

Take razmere niso pripravljale poti soci-
alni demokraciji. Njeno delo pa je bilo še 
bolj otežčano vsled stare navade, da je v 
vsaki stranki vladalo par ljudi, masa pristašev 
pa je lepo slušala, dočim potrebuje socialna 
demokracija mnogo dela, vsled tega mnogo 
delavnh ljudi. Naša stranka si jih je morala 
šele vzgajati, in sicer popolnoma v začetku, 
v čemur je razmere niso čisto nič podpirale.

Vkljub tem težavam je stranka napredo-
vala in danes resnično ni pretirano, ako pra-
vimo, da je jugoslovanska socialna demokra-
cija dosegla moč, s katero upliva na vsako 
politično akcijo tako, da se je v naših centrih 
absolutno ne more več prezirati. Zahvaliti je 
to predvsem načelni taktiki stranke, s katero 
si je pridobila naša politika v hudih bojih 
pristojen ugled. Naši nasprotniki nas gotovo 
ne ljubijo in nikjer ne favorizirajo. Vendar 
ne morejo izvajati nikakršnih akcij, ne da bi 
vpoštevali socialno demokracijo, kar dosti 
jasno dokazuje naša politična zgodovina zad-
njih dveh let. Posebnega pomena je razvoj 
socialne demokracije v Ljubljani in Trstu, 
dveh središčih slovenske politike, kjer je dosegla 
naša taktika skoro nepričakovane uspehe. Dve 
glavni lastnosti te taktike sta bili načelnost 
in dostojnost. Izvrševalne inštance so imele 
vedno na umu, da ostane vsako delo abso-
lutno zvesto in soglasno s socialističnim načelom. 
Tako se je zgodilo, da so se nam pač večkrat 
približevale nasprotniške stranke, da pa vendar 
nikoli nismo popuščali niti za las od svoje 
lastne smeri, naj so nas tudi napadali s te ali 
z one strani. Stranka ni popuščala ne libe-
ralcem, ne klerikalcem, ne zmedenim slogašem. 
Povrh ’ pa smo se upirali vsaki surovosti, ki 
se je tako ukoreninila v našem političnem 

življenju, da je remedura že nujno potrebna. 
Upirali smo se surovosti tudi tedaj, kadar se 
je zdelo, da bi s takozvanim «radikalnim» 
nastopanjem lahko dosegli uspeh zase. Daljši 
razvoj je pokazal, da bi bil vsak tak uspeh 
samo momenten, brez trajne vrednosti, a 
maščevanje ne bi bilo izostalo.

Tako pa danes lahko mirno konštatiramo 
napredek. Preteklosti lahko izrečemo absolu- 
torij. Gre se pa za bodočnost. In če hočemo 
ohraniti, kar smo pridobili, ter zagotoviti si 
večji napredek, moramo pred vsem poskrbeti 
za temelj: Okrepčati in razširiti moramo svojo 
politično organizacijo.

To je prvo delo, ki ga mora izvršiti 
strankin zbor.

V odločilni url.
Ko izide ta številka v svet, bode menda 

usoda volilne reforme že definitivno rešena. 
Sodeč po dosedanjih vesteh se snide gosposka 
zbornica v četrtek na sejo, ki popolnoma za-
dostuje, da sklenejo gospodje lordi, kar imajo 
skleniti. Visoko se ne bode moglo ceniti tega 
glasovanja na noben način več, kajti vprašanje, 
ki je veljalo doslej, ali bode namreč gosposka 
zbornica razumela neizogibne potrebe časa, 
narodov in države, je izbrisano, odkar je «prva» 
zbornica z vsem potrebnim povdarkom po-
kazala, da imajo v njej zavetišče edino ego-
istični interesi aristokratično-fevdalne klike. 
Ako bi imeli avstrijski «peri» le količkaj 
smisla za duha, ki preveva našo dobo in za 
zahteve splošnosti, bi bile popolnoma nemo-
goče tiste nelepe scene, ki so se odigrale 
zadnji čas v njenem krilu. Spomniti seje treba, 
da je nezaslišano, kako je sestavila večina go-
sposke zbornice svojo komisijo, iz katere je iz- 
bacnila kandidata srednje stranke, bivšega mi-
nistra Bylandt Rheidta proti njeni volji, nado- 
mestivši ga z grofom Meranom, kaj je vtaknila 
prizadeta stranka pač mirno v žep. Spomniti 
se je treba, s kako klavrnimi motivacijami je 
sklenila komisija pluraliteto. In spomniti se 
je treba tudi, kako so visoko aristokratični 
udje komisije frondirali proti kroni, ki je ne-
dvoumno pokazala, da želi volilno pravico na 
podlagi enakosti.

Naše mnenje o parlamentarni svobodi je 
izven vsakega dvoma. Kakor se ne more kroni 
odrekati pravice, da pove svoje nazore tudi o 
političnih rečeh, tako se tudi nobenemu par-
lamentarnemu faktorju ne more odrekati svo-
bode, da glasuje edino le po svojem prepri-
čanju brez obzira na mnenje in na željo ka-
teregakoli druzega faktorja. S tega stališča se 
tudi ne more tajiti, da ima vsak član go-poske 
zbornice formalno pravico, glasovati za plura- 
litet, čeravno se je vladar izjavil proti njej. 
Toda gospodje knezi in grofi in penzioniram 
ministri imajo zahvaliti svojo parlamentarno 
eksistenco edino kroni; parlamenti pa po- 
menjajo reprezentativen zistem. Kakor poslanci 
ne zastopajo svojih oseb, temveč svoje volilce, 



tako imajo tudi peri reprezentirati nekaj in 
nekoga izven svojih sicer malo pomembnih 
oseb.

In bil je doslej ponos visoke gospode, da 
je nastopala kot varuhinja dinastičnih inter-
esov in kot zakupnica lojalnosti. In ves svet 
je mislil, da odseva med staro, ošabno aristo-
kracijo sijaj krone, vse drugače kakor na 
Ogrskem, kjer so grofi in baroni izza krinke 
«nacionalnih interesov» odkrito napadali di-
nastijo.

Zato je bilo logično misliti, da si bodo 
gospodje lordi osvojili vladarjevo mnenje in 
potrdili, kar se je doslej smatralo za njih tra-
dicije.

Krinka je padla. In s tega stališča prav-
zaprav pozdravljamo mahinacije gosposke zbor-
nice, kajti ničesar ni v političnem življenju 
tako želeti, kakor jasnosti. Jasno pa je sedaj, 
da je tudi avstrijskim aristokratom geslo

Und ¿er Kaiser absolut, 
wenn er unsern Willen tut.

Samo egoizem jih vodi; samo lastni in-
teresi so jim prirasli na srce in vse prilizo-
vanje pred krono ni bilo nič drugega, kakor 
laskanje lakaja, ki hoče s ponižnostjo doseči 
gospodstvo v hiši. V vsakem teh hiperlojalnih 
plemenitašev tiči košček merovinškega ma- 
jordoma.

Volilna reforma vsled te izjasnitve ne 
bode propala, ker ne more propasti. Take 
moči, kakor ideja časa, še nima avstrijska go-
sposka zbornica.

Sicer pa je menda pot rešitve že do-
ločena in če ne varajo vsa znamenja, sprejme 
gosposka zbornica na plenarni seji volilno 
reformo tako, kakor jo je sklenila poslanska 
zbornica. Uresničuje se, kar smo ugibali od 
začetka: Za «rojene voditelje narodov» je 
enaka volilna pravica samo predmet nizkotnega 
kupčevanja. Ako dovolita vlada in poslanska 
zbornica «numerus clausus», sprejme gosposka 
zbornica enako volilno pravico. Glasovi o to-
zadevnem kompromisu se množe in prihodnje 
leto volimo na podlagi novega volilnega reda.

Kadar pridobi koristna ideja zadostno 
moč, ne prepreči nobena sila njene zmage. 
To izkusi tudi gosposka zbornica. Njenega re-
nomeja pa ne povišajo zadnje intrige.

36 starih fantov proti zakonski reformi 
in proti vzgoji otrok v svobodni šoli

Odgovor 
„Svobodne Misli“ 

mednarodne lige v obrambo svobodnega izražanja 
vsake ljudske misli

katoliški hijerarhiji v Avstriji na skupni 
takozvani „Pastirski List“ avstrijskih nad-
škofov in škofov, prečitan v katoliških 

cerkvah dne 2. decembra 1906.
Dalje.

Razumevamo sicer, da «jim ni mogoče 
molčati», ko vidijo, kako stopnjema odumira 
stoletna njih moč, kako sega večni zakon 
starosti in smrti na nekdaj mogočno organi-
zacijo njih cerkve; dokaz njih nezadostne vere 
«v božje kraljestvo in njegovo pravičnost» je 
tudi to, da malomočni zbor 36 dostojanstve-
nikov protestira proti temu neodvračljivemu 
zakonu življenja in smrti. Ostanek srednje-
veške cerkvene moči, kateri seje do današnjih 
dni obdržal pri nas (ne več v Angliji, Nem-
čiji, Franciji, Italiji, Španiji in na Ogrskem), 
je vpliv cerkve v zakonskih zadevah. Zastonj 
bi iskali po evangeliju, da bi bil Jezus kedaj 
ustanovil zakon kot cerkveno svetost, in niti 
ene besedice tam ne najdemo o nerazdružlji- 
vosti zakona. Da, ravno nasprotno čitamo 
(Mat. 19. 9), da Jezus sam izrecno priznava, 
vsaj v slučaju prelomitve zakonske zvestobe, 
potrebo ločitve zakona. Teda kaj bi se skli-
cevali na Jezusa?! Cerkev se itak ne drži 
njegovega učenja tako, kot se nam je ohranilo 
v evangelijih, ampak tako, kot ga ona v svo-
jem interesu razlaga; sveto pismo samo, bo-
disi v originalu, bodisi v prestavi brez cer-

kvenih popravkov in temeljni smisel izpremi- 
njajočih razlag, je na indeksu prepovedanih 
knjig, ravnotako kot Vollčr in Zola; le teolo- 
gom, in še tem le pogojno, se dovoljuje 
čitati ga. ...

Zato ima večji pomen kot omenjeni jasni 
izrek Jezusov (Mat. 19. 9) to-dejstvo, da ka-
toliška cerkev sama dopušča v številnih slu-
čajih razdružitev zakona, da, če se gre za njeno 
korist, jo naravnost podpira. Po cerkvenem 
pravu velja še dandanes takozvani privilegium 
Pauli ali privilegium fidei christianae (pred-
pravica krščanske vere; ta predpravica do-
voljuje v tem slučaju, če ena izmed dveh ne- 
krščenih zakonskih oseb (n. pr. judov) vstopi 
v cerkev, da ta oseba more pretrgati dose-
danjo zakonsko zvezo (brez ozira na to, če so 
v zakonu otroci) in skleniti nov zakon s kako 
kristjansko osebo še za življenja nekrščene 
osebe iz prejšnjega zakona. Očividno je toraj, 
da tam, kjer se gre za koristi cerkve, se ta 
prav nič ne ozira na «sveto edinost» rodbin-
skega življenja. Sta še dva slučaja, pri ka-
terih cerkev pripušča ločitev zakona, toda zopet 
iz jednakih vzrokov. Pravilno sklenjen zakon, 
v katerem pa zakonska še nista bila telesno 
združena (naglašanje tega momenta je zelo 
karakteristično za «nad zmoto vzvišeno» cerkev), 
more biti razločen: 1. s papeževim dispenzom 
(zanj se plača, in mastno) ali 2. brez dovo-
ljenja sozakonca s položitvijo slavnih redov-
niških obljub. V drugih številnih slučajih se 
je cerkev preko zapreke nerazdružnosti za-
kona spretno po vspela, proglašujoč nerazdružne 
zakone «illustrium personarum» (vzvišenih 
oseb, zlasti vladarjev) za neveljavne.

Zato se tudi sedaj cerkvi ne gre ža ne- 
razdružnost zakona — usoda zakoncev ji je 
bila vedno deveta briga — ampak za nekaj 
čisto druzega: da bi si ohranila dosedanji 
svoj vpliv in vdeležbo pri zakonu in zlasti pa, 
da bi ji ne ušli mastni dohodki odtod izvi-
rajoči. Civilni zakon je razun 2 kronskega 
kolka popolnoma brezplačen; ko se torej vzdi-
gujejo proti njemu cerkveni dostojanstveniki, 
delajo to glavno iz strahu pred ceneje delu-
jočim konkurentom, ne pa vsled nravnih in 
spirituelnih vzrokov, ampak iz čisto kramarskih! 
«Pod bogatim virom blagoslova», v katerem 
ti gospodje govore pri omenitvi zakona, mo-
ramo razumeti nekaj čisto drugega.

Sicer pa, če imajo cerkveni dostojanstve-
niki zakon resnično in odkritosrčno «za bo-
gati vir blagoslova» in «studenec božje mi-
losti», bi bilo zanimivo, zakaj se ravno ti ce- 
Iibatarji - duhovniki izogibljejo tega studenca 
božje milosti, zakaj se sami ne branijo s tem 
obrambnim nasipom pred padcem nevarnih 
izkušnja v in se rajši napajajo iz raznih nečistih, 
da, umazanih virov in kaluž. Ali je morda 
zakon le za navadne ljudi svetost, vir milosti, 
za duhovne je pa to «sveto združenje» ne-
čisto in vir nravne škode? Mi pač vemo po-
litične vzroke celibata (odločiti duhovnika od 
domačega prebivalstva, da bi bila njegova za- 
visnost od Rima in od papeža tem tesnejša), 
toda ravno vsled tega, ker duhovniki ne žive 
v zakonu, zakona ne poznajo, otrok bodisi ni-
majo ali jih ne priznajo in priznati ne smejo, 
odrekamo jim pravico, da bi odločevali pri 
zakonu, katerega ne poznajo. Hočejo li torej 
reformirati in regulirati rodbino, naj najprej 
pometajo pred svojim lastnim pragom in naj 
zreformirajo najprej svoje lastno razmerje do 
žene in svojih otrok.

Potem bodo tudi zakone drugih dobro 
razumeli in ne bodo naivno proglašali zakona, 
v katerem se zakonski med seboj prepirajo, 
črtijo in preganjajo i. p. in v katerem grozi 
otrokom vsled nadaljnega in morda prisilje-
nega skupnega življenja starišev neodvratna 
telesna in nravna škoda, za «podobo vzvišene 
in neločljive združitve Kristusa s cerkvijo». 
In tak nesrečen zakon je vedno tam, kjer se 
gre za njegovo ločitev; srečen „zakon ostane 
vedno neločljiv tudi brez cerkvenega blago-
slova. Prispodoba bi se dala tudi obrniti in 
reči, da nam ravno tak nesrečni zakon na-
ravno m zelo dobro pokazuje razmerje cerkve 
do Jezusa m njegovih naukov (primerjaj Kri-

stusovo zapoved o ljubezni do bližnjega, V. 
božjo zapoved s prakso inkvizicije z blago- 
slavljanjem vojakov, idočih pobijat ljudi, z asi-
stenco pri usmrčanju, VII. božjo zapoved z 
raznimi načini nastanka cerkvenega premo-
ženja VIII božjo zapoved z «resnicoljubnimi» 
klerikalnimi debaterji in časopisi i. p.)

Malo nas torej briga ta «odločilni Ne!» 
s katerim obljubljajo gospodje škofje posta-
viti se na pot neodvračljivi reformi zakonskega 
prava. Poznamo precej dobro ta njih «odlo-
čilni Ne!», s katerim so se postavili nasproti 
moderni civilizaciji in kateri je lahko izrazito 
vtelešen v silabu Pija IX. Toda kaj je po-
magalo to nesmiselno senilno protestiranje 
umirajoči cerkvi?

Mi kot praktični ljudje ne vidimo za-
konskega temelja v nobenih skolastičnih for-
mulah in v besedičenju o «sveti zvezi», «ne- 
razdružitvi», «vzvišeni predpodobi združitve s 
cerkvijo» i. p., niti v gmotnih in pohotnih 
koncepcijah cerkvenega svetnika Alfonza Li- 
guorjanskega, ki govori o «združitvi dveh 
teles» (kakor je razvidno, ima cerkev malo 
pravice nam očitati «Altarje pohotnosti» in 
«telesne malike»), mi vidimo temelj zakona v 
vzajemni ljubezni in pomoči zakoncev, kjer pa 
te vzajemne ljubezni ni, kakor pri zelo mnogih 
konvenčnih, špekulačnih in kramarskih za-
konih, tam tudi zakon ni nič vzvišenega in 
dobrega, ampak le vir nečistih muk in grehov. 
Za duhovnika, ki zakona ne razume, eksisti-
rajo le njegove skolastične formule, sreča ali 
nesreča zakoncev ga pušča hladnega in za 
mastno «štolnino» blagoslovi in «na večne 
čase združi» pošteni zakon iz ljubezni ravno 
tako kot najbanalnejšo kramarsko špekulacijo.

Zato naj o zakonu, o njegovi razdružitvi 
ali nerazdružitvi sodijo predvsem zakonski 
sami in zlasti oni zakonski, kateri so poznali 
zakonsko zvezo tudi po senčni strani. Nikar 
se naj ne posluša glasu 36 starih fantov, ka-
terega jim je diktirala njih stanovska za-
krknjenost, ampak posluša se naj rajši glas 
stotisočev ločenih zakonskih (le na Dunaju jih 
je nad 20.000, imajo tam^voje društvo in iz-
dajajo tudi svoj lastni časopis «Ehereform»), 
od katerih so večina dobri katoličani, kar pa 
ne brani tem cerkvenim dostojanstvenikom, 
da bi jih radi svojih formul o «vzvišeni pred-
podobi» ne pustili , tako kruto trpeti za ne- 
storjene krivde, ki jih silijo k skupnemu izven- 
zakonsketnu življenju, ki je sicer v navadi tu- 
intam po župniščih, ki pa nasprotuje družab-
nemu in verskemu čutu teh nesrečn kov! 
Zato bomo tudi vspodbujali interesente, da 
bi se z vso odločnostjo branili nepoklicanih 
rok, samo da so to Vaše roke, gospodje hi- 
jerarhi!

Iz istega vzroka, vsled katerega odrekamo 
36 podpisanim višjim duhovnom, da bi smeli 
odločevatf v zakonskih zadevah, jim tudi od-
rekamo pravico, se vmešavati na katerikoli 
način v vzgojo otrok. Dokler se ne nauče 
po človeško ravnati s svojimi lastnimi otroki, 
je zelo.dvomno, da bi mogli imeti čisti namen 
s tujimi otroki. Morejo morebiti biti strokov-
njaki. v vprašanjih kadila in mašnega vina, 
vzgoje otrok pa ne morejo razumeti in zato 
tudi nimajo pravice dekretirati. kaj je cilj šole 
m kaj ni; to je stvar poklicanih pedagogov 
in starišev. Sploh pa, ali res mislite, da se 
cerkvenim dostojanstvenikom gre za nekak 
«oni» svet? Kaj vam pride na um! Zadostuje 
pogled na kateregakoli izmed 36 dobro re-
jenih «hramov svetega duha» na njih z zlatom 
tkana oblačila ekvipaže, in takoj spoznate, 

a hinavska skrb za «drugi» svet ne pomeni 
nič drugega nego skrite želje, da bi se prak-
tična priprava za dejansko življenje kolikor 
mogoče zanemarjala v šoli; edino,kar naj se 
v šoli uči, je servilna podložnost in strah pred 
«duhovno in svetno gosposko». To je tudi 

zv®ze nebeško-rimskih žandarmov s 
* 2» plro^racU01 zato in iz nikakega dru-
verrmJZr° - i <pos^av^ je tudi svetni zakon 
sSantv3 -S10 VS6h u.čnih Predmetov». Do- 
«vse pnznavaJ° P° pravici, da ima
verski p0,uč®vanie v Avstriji dosedaj

lačaj», da je s poučevanjem «kar naj-



prHoga „Rdečemu Praporu*4 & 
ožje združena molitev in obiskovanje božje 
službe». Da pa višnjevim gospodom še vedno 
raste tek pri jedi, je razvidno iz tega da jih 
niti današnje stanje ne zadovoljuje, vedno še 
opazijo, s svoji ga stališča motreč razmere v 
šoli, razne nedostatke in streme za tem da 
bi se jih odstranilo. V stari Feniciji in Karta-
gini so imeli duhovniki tako ubogljive ovčice 
da so mogli, kadarkoli so si hoteli podražiti 
svoje otrple živce z «učinkujočimi vtisi» 
vzeti tem poslušnim ovčkam njih deco, in 
zmetati jo živo v razbeljena žrela svojih ma-
likov. To so bili časi za duhovniško kasto, kaj 
De, «gospodje»! Konec prih.

Politični odsevi.
Avstrijska delegacija nadaljuje svoje 

«trudapolno delo», za katero se ne zanima 
skoro nihče izvzemši skupne ministre in ne-
katere — nikakor ne vse! — delegate. Pred-
meti razprav so predobro znani in govorance 
predolgočasne, da bi se moglo izleči tam kaj 
senzacionalnega. Značilno je le, kako se trudi 
ravno avstrijska delegacija, da bi povzdignila 
svoj pomen m rešila tisto «skupnost», ki se 
je že davno razletela v vse vetrove. Dočim 
se prizadevajo Madjari, degradirati delegacijo 
na navaden pailamentaričen odsek, bi av-
strijski patriotje posili radi, da bi predstav 
Ijala delegacija «skupni parlament». Kar ne 
gre, seveda ne gre; da se mrtve preteklosti 
ne more rešiti, bi končno tudi avstrijski 
možgani lahko razumeli in bolje bi bilo vse-
kakor, da bi se br:gali več za bodočnost. Iz 
vsakdanjega delegacijskega dolgočasja odseva 
nekoliko mala revolta, katero je provzročila 
oddaja vojaških potrebščin na korist ogrskim 
in na škodo avstrijskim induslrijalcem in 
obrtnikom. Ali cela zadeva je zavita v meglo; 
da so tudi tukaj Madjari prav pošteno use-
kali Avstrijce, je pač nedvomno, ali kako se 
je to zgodilo, tega ne pove jasno noben ofi- 
ciozni vir. Tukaj se sliši, da je storil bivši 
vojni minister Pittreieh na lastno roko 
Madjarom veliko uslugo, tam se govori o 
krivici trgovinskega ali poljedelskega ministra 
in bilo je celo govora o Auerspergovi 
demisiji; ali hrabra avstrijska delegacija je 
izvolila za zadevo po stari navadi pododsek. 
od javnosti se pa pričakuje, da polagoma 
pozabi na celo komedijo. V takih razmerah 
pač ne verjamemo, da bode kdo plakal, ako 
izginejo delegacije brez sledu.

Odsek za volilno reformo je nadaljeval 
posvetovanje o volilni svobodi in je odklonil 
vse predloge, tičoče se vpeljave takozvanega 
kancelparagrafa.

Državni zbor ima od pondeljka zopet 
seje. Začetkoma se je zdelo, da se zbornica 
sploh ne prerije do dnevnega reda, ker je bila 
pot zabarikadirana z znano goro nujnih pred-
logov. Obstrukeionisti so res začeli nagajati 
in so zahtevali razpravo o svojih nujnih pred-
logih. Kako frivolna je ta igra, so pokazali 
češki narodni socialci, ki so predlagali med 
drugimi rečmi zakon o zavarovanju za starost. 
Neodpustno je, da se rabi take nadvse resne 
reči za tako otroško komedijo. Niti dojčku ne 
more priti na misel, da bi mogel državni zbor, 
ki mu je vsega skupaj še mesec dni živeti, 
mogel rešiti lak dalekosežen zakon, za kate-
rega ni še prav nobenih priprav. Ali tem 
političnim otrokom je vse prav, če le morejo 
igrati burke. V torek se je izboljšala situacija. 
Ali položaj je vendar komičen. Nujni predlogi 
so tu, modri gospodje, ki so jih podali, jih 
nočejo umakniti, ako bi se o njih razpravljalo, 
ne bi bil parlament do svojega zaključka gotov 
s temi rečmi in tako se mora sedaj vsaka 
stvar, ki mora priti na razpravo, vložiti kot 
nujen predlog. Tako je s proračunskim pro- 
vizorijem, tako z izboljšanjem položaja po-
možnih uradnikov i. t. d. In tak parlament so 
hoteli ohraniti nasprotniki volilne reforme.

Nemški državni zbor je razpuščen. Zgo-
dilo se je to precej nepričakovano vsled po- 
razbe, ki jo je doživela vlada pri glasovanju 
o kolonialnem proračunu. Čudnega pa o 
stvari ni nič. Katoliški centrum je bil doslej 
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?onoIn°ma zanesljiva opora vlade; ali leta 
1J08 bi morale biti nove volitve in zato 
mora katoliška stranka misliti zopet nekoliko 
na popularnost. V tem so bili Rimci na 
Nemškem vedno veliki mojstri in„ vlada je 
dobro razumela njih politiko. Milost od zgo-
raj in zaupanje od zdolaj — tako se jim je 
vedno dobro godilo. Ali kakor vsakemu, ki 
hoče sedeti na dveh stolih, se je zgodilo tudi 
centrumu, kar se je moralo. Prišel je tre- 
notek. ko se z laviranjem ni moglo več na-
prej. Brezumna kolonialna politika, ki požira 
neprenehoma težke milione edino na korist 
mali peščici kapitalistov, je v državi skrajno 
nepriljubljena. Kdor jo podpira, ne more pri-
čakovati trajnega zaupanja od mase, zlasti 
ne odkar so prišli na dan veliki kolonialni 
škandali. Pri takih kočljivih vprašanjih si je 
znala doslej katoliška stranka pomagati; 
vlada je centrumu obljubila, da zniža izdatke, 
centrum je s to obljubo potolažil volilce, 
ostalo je pa vse pri starem; bil je volk sit 
in koza cela. Čimbolj se približujejo nove 
volitve, tembolj pa mora centrum nastopati 
demagegično. Ali vlada, ki opazuje, da je 
cela kolonialna politika v nevarnosti, ni ho-
tela to pot sprejeti nobenega kompromisa, da- 
siravno ji ga je centrum ponujal z obema 
rokama in tako so bili možakarji prisiljeni, 
glasovati proti naknadnim zahtevam. No, 
tedaj je potegnil Bülow iz žepa nekak de-
kret in je razpustil državni zbor. To, kar je 
prečital, ni bil pravi telegram cesarjev; kajti 
temperamentni Vilček je brzojavil lapidarno: 
«Ich jage die ganze Bande nachhause», in 
tega Bülow vendar ni mogel prebrati v 
zbornici. Item — parlament je razpuščen in 
nove volitve so že razpisane za 25. januarja. 
Vpraša se sedaj le, kakšen uspeh bodo imele. 
Socialni demokrati so aplavdirali, ko je raz-
glasil Bülow razpust; oni se ne boje novih 
volitev. In kdor je le nekoliko bolj pazno za-
sledoval dogodke na Nemškem, soglaša v 
tem, da je vlada storila neumnost in da bodo 
imeli socialisti od razpustitve samo dobiček. 
Takozvane liberalne stranke, ki gredo z vlado 
čez drn in strn, pričakujoče od take «patrio- 
tične» politike pomlajenja, bodo sicer napele 
vse moči in gotovo je, da bodo trosile denar 
s polnimi rokami, tembolj ker ima novi ko-
lonialni direktor Dernburg močne zveze s 
finančnimi krogi. Toda s tem da zagovarjajo 
nepriljubljeno kolonialno politiko, olajšujejo 
le stališče socialnim demokratom, ki obenem 
lahko nastopajo proti centrumu zaradi nje-
gove reakcionarne tendence in zaradi njegovih 
zakulisnih intrig. Zadnji čas je katoliški 
centrum tudi mnogo izgubil, ker je odbil od 
sebe svoje dosedanje zaveznike Poljake, ki so 
že sklenili, da postavijo v vseh okrajih kandi-
date proti centrumu. Pričakovati je torej 
velezanimiv volilni boj, za nas tembolj za-
nimiv, ker slede nemškim volitvam kmalu 
avstrijske. Ako dosežejo socialni demokralje 
na Nemškem nov uspeh, ne ostane to brez 
vpliva na naše prihodnje državnozborske 
volitve.

Socialni demokratje v Nemčiji so že 
izdali svoj volilni proglas.

Dopisi.
Iz Idrije, v nedeljo, dne 16. t. m. se je 

vršil v Idriji (prostori Unije rudarjev) jako 
dobro obiskani ustanovni občni zbor sociali-
stičnega političnega društva «Naprej!» Sodr. 
A. Kristan je obrazložil pomen in namen 
političnega društva. V odbor so bili nato iz-
voljeni: sodr. Tomaž Brus (predsednikom),
I. Kokalj iz Idrije (podpredsednikom), I. 
Štravs (tajnikom), h an Kogej X (blagaj-
nikom), za odbornike: sodr. A. Kristan m 
T. Filipič (vsi iz Idrije); za zunanje kraje pa: 
sodr. V. Poljanšek iz Žirov, sodrug Ivan 
Svetlik iz Pluženj (obč. Cerkno), sodrug T. 
Brus iz Bele (obč. Črni vrh) in sodr. Jakob 
K o g e j iz Sp. Idrije. — Za člana se priglaša 
lahko pri vsakem izvoljenih odbornikov. Pri-
stopnina znaša 10 vin. in mesečnina 10 vin. 
Socialistično društvo ima delokrog po vsem 

Kranjskem in Goriškem. Naj ne bode zaved-
nega socialnega demokrata po idrijskem in 
cerkljanskem sodnem okraju, ki bi ne bil član 
političnega društva «Naprej!». — «Slovenec» 
sopiha jeze, ker se ustanovni občni zbor kat. 
političnega društva ni tako obnesel, kakor bi 
on rad. Tehant Arko je objavil celo kolono 
o tem shodu — seveda, objavil ni tisti govor, 
kateri je na shodu zagrešil, ampak vse kaj 
drugega. Zaletel se je tudi v sodr. A. Kristana 
ter v socialne demokrate, češ, po čemu so 
hodili na katoliški shod, ko niso bili vabljeni. 
Hvali se. da je dekan izdelal celih sedem šol, 
češ: «Kristan bo kritiziral v verskih rečeh 
duhovna, ki je študiral celih s e d e m let, pa 
boljše kot on . . .» Dekanu tudi Kristanova 
postava ni všeč, češ, da bo tudi kmalu 
telesno tako «obsežen» kakor kateteh 
Oswald ali pašam tehant; z zadovoljstvom 
pa konstatuje, da ga i Oswald i tehant sam 
po telesnem obsegu še prav zelo prekašata, 
čeprav cerkvene poste držita. Ja, ja — tako 
debel ne more biti še Kristan kakor sta ka-
tehet Oswald in tehant Arko, če se prav po-
stita. Vprašanje nastaja, kakšna bi morala ta 
dva gospoda biti, če bi se — nič ne po-
stila! Katoliška cerkev je že vedela, zakaj je 
za svoje duhovne napravila poste. Katehet 
Oswald gotovo vaga 150 kg, in še «posti se» 
— koliko bi neki imel, ko bi se ne postil. 
Gotovo 300 kgl Dober dovtip je napravil 
neki mož ob zadnjih občinskih volitvah o 
gospodu katehetu Oswaldu: Klerikalci da 
so samo zato propadli, ker debeli Oswald 
radi «volka» ni mogel tako agitirati kot je 
tehantu obljubil.

— Odbornik kat. političnega društva za 
idrijski okraj je neki kmet Šinkovec iz Če-
kovnika, ki je na tem ustanovnem shodu pital 
rudarje z lačnimi knopi. Rudarji, za-
pomni t e si to!

— V založbi našega časopisa «Naprej!» 
je izšel znani protiklerikalni roman kaplana 
H. Kirchsteigerja «Pod spovednim pe-
čatom», I. knjiga. Cena I. knjigi je 2 K 60 v. 
Roman je verna slika delovanja mlajše kato-
liške duhovščine v političnih ozirih. Priporo-
čamo vsem prijateljem dobrega berila, da si 
nabavijo to knjigo.

Sodrugi!
V smislu strankinih določb in sklepov 

zadnjega rednega zbora razpisujemo

V. redni strašiti zbor 
jugoslovanske socialne demokracije 
in ga sklicujemo na
2., 3. in 4. februarja 1907
Velika dvorana -y Ulica .

«Del. doma» ’ AXMJ-L Boschetto 5

Provizorično predlagamo sledeči dnevni 
re"d:

1. Poročila.
2. a) Organizacija in taktika.

bi Volitve leta 1907.
3. Časopisje in tisk.
4. Prihodnji mednarodni socialistični kongres.
5. Socialna demokracija in jugoslovanstvo.
6. Določitev kraja za prihodnji zbor in eventualija.

Vse organizacije, ki imajo po strankinih 
določbah pravico do udeležbe na strankinem 
zboru, pozivamo, da pravočasno izvolijo svoje 
zastopnike in- jih naznanijo izvrševalnemu 
odboru. Z ozirom na posebno važnost tega 
zbora, ki mu pritika zlasti vsled predstoječih 
volitev, vabimo vse organizacije, naj se poslu- 
žijo svoje pravice in naj vsekakor določijo 
svoje zastopnike.

Predloge, ki naj pridejo na strankinem 
zboru v razpravo, je treba vposlati izvrše-
valnemu odboru potom pristojnih organizacij 
najkasneje do 15. januarja.

V Ljubljani, 9. decembra 1906.
Izvrsevalni odbor 

jugoslov. soc. dem. stranke.
* * *



Strankine ustanove določajo glede stran-
kinih zborov sledeče:

Redni strankin zbor je vsako drugo leto. 
Delegate za strankin zbor določijo sodrugi 
posameznih okrajev in krajev. Kraji, kjer 
imajo žensko organizacijo, smejo poleg sodrugov 
določiti tudi sodruginje za delegate. Parla-
mentarni zastopniki stranke in izvrševalni 
odbor morajo na strankin zbor in imajo tam 
sedež in glas. Organizirani sodrugi posa-
meznih industrijskih skupin imajo pravico 
poslati iz vsakega volilnega okrožja po enega 
delegata, ki ima glas; volitev teh delegatov 
posreduje odbor volilnega okrožja.

Predlogi se morajo poslati vsaj štirinajst 
dni pred zborom izvrševalnemu odboru, da 
jih priobči v strankinem glasilu vsaj osem 
dni pred zborom; isto velja za predloge izvr- 
ševalnega odbora.

Domače stvari.
Delavci-volilci zavarovalnice, pozor! 

Ljudje, ki so se doscdaj zanimali za tržaško 
zavarovalnico toliko, kolikor za predlanski 
sneg, so se oglasili in vihar gre skozi vse slo-
vensko meščansko časopisje, da zavarovalnica 
mora priti v slovenske roke. Mi bi tej zahtevi 
kar nič ne ugovarjali, ako bi se gospoda po-
služevala poštenih sredstev. Ali kakor se raz-
vidi, gospodom ni toliko za narodnostno stran 
tega zavoda, kakor do tega, da še ono pičlo 
število mandatov, ki po zakonu pristojajo za-
varovancem , iztrgajo delavcem iz rok. Iz 
oklicev, ki jih razširjajo združeni liberalci in 
klerikalci, se da to čisto jasno sklepati. Po- 
zivijejo županstva in župnijske urade, naj obrt-
nikom in tovarnarjem pobero neizpolnjene 
glasovnice ter jih s podpisom podjetnika oprem-
ljene vpošljejo trgovski in obrtni zbornici v 
Ljubljani. Ker v dotičnih oklicih ni navedeno, 
ali se to tiče le glasovnic, s kojimi volijo de-
lodajalci, je sum upravičen, da hočejo prisle- 
pariti tudi delavske glasove. To je vsekakor 
sleparstvo, če se zahteva prazne glasovnice, 
brez, da se delavce vpraša za njihovo mnenje. 
Prav zanimivo bilo raziskovati, kaj imajo na 
primer gospodje fajmoštri opraviti s temi vo-
litvami in kaj županski uradi. Lep liberalizem 
to, ki si ne ve drugače pomagati, pa kliče fi- 
rovže na pomoč in še druži z elementom, o 
kojem vsak dan čitamo v «Slov. Narodu», da 
je največji brezdomovinec in škodljivec slo-
venskega ljudstva. Ako gospod Lenarčič tako 
razume liberalizem, no, potem pa dober tek! 
Obžalovanja vredno je, da je i «Naš List» 
sedel na te limanice. Z ozirom na te okol- 
ščine opozarjamo vse delavce, ki volijo v eni 
izmed navedenih skupin, naj nemudoma za-
htevajo od svojega gospodarja, da jim predloži 
zanje namenjeni dve glasovnici; delodajalca, 
ki bi se temu upiral, ali pa je celo neizpol-
njene glasovnice proti volji delavcev odposlal 
trgovski in obrtni zbornici, naj se nemudoma 
naznani našemu uredništvu ali pa na spodaj 
označeni naslov, da se ga ovadi radi volilne 
sleparije. Ta bi bila lepa, da bi kandidate do-
ločalo par korifej! Kjer je to mogoče, naj 
delavci svoje pravilno izpolnjene glasovnice 
sami vpošljejo na naslov: Ivan Regent, 
Trst, via Boschetto 5,1.

Volilna reforma za občinski svet ljub-
ljanski. Kmalu bo dve leti, ko je župan Ivan 
Hribar se prvič oficielno izjavil, da pride 
volilna reforma za občinski svet ljubljanski 
v eni prvib sej na dnevni red. Od takrat 
je že precej Ljubljanice izteklo v Savo, a o 
izpolnitvi Hribarjeve obljube ni duha ne sluha. 
Pravijo, da je Hribar mož, ki precej drži na 
svojo besedo, v tem slučaju pa smo se pre-
pričali, da je stvar precej drugačna. No, če 
gospod Hribar, oziroma občinski svet neče, 
bo pa delavstvo pomagalo, in morda preje 
kakor-se gospodom sanja. Svaka sila do 
vre m ena.

Robidova afera. Permanentni odbor, ki 
se je ustanovil povodom afere na deželnih 
dobrodelnih zavodih naznanja sledeče: «Ka-
kor se kaže, se vodi proti namenom našega 
odbora, ki so identični z nameni vsega ne-

odvisnega prebivalstva, tajen boj z nepleme- 
menitim orožjem. To se da sklepati iz dejstva, 
da je dosedanji član našega odbora, cesarski 
svetnik profesor Franke izstopil, in sicer v 
takih okolščinah, iz katerih se lahko sklepa, 
da je moral izstopiti. Pred kratkim se je 
raznesla po Ljubljani govorica, da žuga pro-
fesorju Franketu disciplinarna preiskava, ker 
seje osmelil, se udeležiti protestne akcije pioti 
absolutizmu deželnega odbora. Prvi, o katerem 
se ve, da je govoril o Damoklejevem meču, 
obešenem nad Franketovo glavo, je bil de-
želni odbornik dr. Tavčar, prav tisti, ki je 
tudi svoječasno prvi nastopil proti deželnemu 
uradniku Schweigerju. V tistih dneh seje 
opazilo, da je šel profesor Franke k dežel-
nemu predsedništvu in razna znamenja ka-
žejo, da je bil tja klican. Kaj se je tam go-
dilo, ni znano, zakaj če bi vprašali deželnega 
predsednika gospoda Schwarza, po kaj je 
bil citiran Franke — citiran je bil namreč 
nedvomno, — bi najbrže nervozno vprašal, 
po kakšni pravici se ga interpelira. Ali dejstvo 
je, da se profesor Franke od tistega časa ne 
udeležuje več odborovega dela, ter da ga je 
vprašanje o vzroku njegovega odstopa spravijo 
v vidno zadrego, iz česar se da edino sklepati, 
da je izvršila po inciativi deželnega odbora- 
vlada nanj presijo. To, kakor razna druga 
znamenja, dokazuje, da je sklenjena med de-
želnim odborom in vlado koalicija v varstvo 
absolutizma, ki se noče ukloniti ne razumu, 
ne pravičnosti, pod pretvezo seveda, da je v 
nevarnosti «avtoriteta». Tem bolj pa je potrebno, 
da se upre vsa neodvisna javnost takemu 
brezobzirnemu, goli tiraniji se približujočemu 
zistemu in odbor prosi vse, katerim je osvo-
boditev našega javnega življenja od tope, bru-
talne samolastnosti na srcu, naj ga podpirajo 
z vsemi močmi. Pričeti boj, ki bode seveda 
naletaval na hud odpor in na mnogobrojne 
zapreke, vendar ne sme biti ustavljen, dokler 
ne zmaga pravica in svoboda.» — Temu na-
znanilu permanentnega odbora ni treba do-
dajati nikakršnih komentarjev. Edino vpra-
šanje je to: Ali hoče javnost prenašati, dajo 
bagatelizirajo, prezirajo in odrivajo tisti, ki bi 
ji imeli služiti, ali pa se bode končno postavila 
vendar na noge, ter povedala ponosnim «av-
toritetam», da prihaja vsa avtoriteta od ljudstva 
in da so vse oblasti njemu odgovorne. Tudi 
mi smo z odborom vseskozi prepričani, da je 
bil prefesor Franke prisiljen, izstopiti. 
Kako se je to zgodilo, seveda ne moremo ve-
deti, ker nas ni bilo poleg; ali je dobil na-
ravnost ukaz, ali «Wink mit dem Zaunpfahl», 
je nazadnje vseeno. Dosti je to, da smatra 
tudi deželna vlada uradnike za avtomate, ki 
ne smejo imeti svobodne volje in lastne misli. 
Takega zistemase pa ne sme trpeti, češe noče, 
da prodre tudi pri nas na celi črti Khuenov- 
ščina. Tekst in melodija te pesmi je že pre-
dobro znana. Pri uradnikih se začne, pri de-
lavcih pa konča. Mogočni gospodje hočejo 
boj, pa naj ga imajo.

_ Vabilo. Mnogo ljudi, ki so bili v kakršni-
koli dotiki z našimi takozvanimi dobrodelnimi 
zavodi, uslužbencev, bolnikov i. t. d., se je 
pritoževalo pri raznih uredništvih in pri posa-
meznih udih permanentnega odbora, ki se je 
konštituiral v času znanih represalij v blaz-
nici na Studencu. Ker odbor preiskuje raz-
mere pri teh zavodih v javnem interesu in hoče 
seznaniti prebivalstvo z njimi, prosi vse pri-
tožnike, naj se oglase pismeno ali ustmeno 
pri uredništvu «Rdečega Prapora» v Ljub-
ljani, da bode mogel odbor sestaviti in pre-
gledati ves material in ga potem primerno 
obdelati. Odboru se ne gre za to, da bi pro-
vociral škandale, ampak da se doseže sani-
ranje razmer pri javnih zavodih in da se 
najde v ta namen primerna pota. Zato pa 
je treba, da je gradivo popolno in v vsakem 
oziru zanesljivo. Odbor bode uvaževal vse 
utemeljene podatke, odklanja pa seveda vse 
tendenciozne denunciacije, ki bi izvirale samo 
iz nizkotne želje za maščevanjem. Kdor ima 
resnega gradiva, naj se oglasi.

V mizarskem podjetju g. Frana Šuš-
teršiča v Št. Vidu nad Ljubljano je izbruhnila 

stavka Delavci so pretečeni teden solidarno 
zapustili to podjetje, kar ima svoje tehtne 
razloge Prvi tiči v predolgem delavnem času, 
drum° v plačah, katerih se pravzaorav ne bi 
smelo imenovati tako: kajti najvisja mezda 
pri Šušteršiču iznaša 3 krone, najnižja pa 1, 
reci eno krono na dan. Tretji razlog je pa 
«delavni red», ki je enostavno škandalozen. 
Gospod Š u š t e r š i č bi bil to stavko prav 
lahko preprečil, kajti zahteve delavcev so bile 
prvotno tako nizke, da si skromnejših sploh 
ni moči misliti; hoteli niso nič več, kakor 
skrajšanje delavnega časa od enajst na deset. 
Ali modri Šušteršič je hotel ugoditi skromni 
želji tako, da bi delavcem odtrgal zaslužek 
za enn uro. On si torej predstavlja, da je mo-
goče še znižati mezdo od ene krone! Ge se 
delavci ne podvržejo — je dejal — si pa lahko 
poiščejo «bukelce» pri županstvu. Seveda ne 
pojdejo delavci k nikakršnemu županstvu, ker 
niso tam oddajali nikakršnih «bukelc», temveč 
bodo počakali, ali bode Šušteršiča srečala pamet 
in se bode mož pod-d v poravnavo. Kajti da 
delavcev ne bode dobil, to mu že lahko zago-
tovimo ; privoščimo mu pa vendar veselje, da 
razmetuje denar za inserate po «Narodu» in 
«Slovencu». Famozni «d lavni red», ki daje 
Šušteišiču pravico, naravnost odirati svoje de-
lavce, pa objavimo po potrebi v prihodnji 
številki. Omeniti pa moramo za danes malo 
značilno, humoristično dogodbico, ki se je pri-
merila 2. decembra v Št. Vidu.

Neki šaljivec je nekaj dni prej rekel, da 
pride v nedeljo v Št. Vid okrog 3000 delavcev 
demonstrirat. Seveda ni mislila živa duša na 
to. Ko je to izvedel Šušteršič jo je obral urnih 
krač k županu Belcu, kateri je poskrbel za 
to, da je promeniralo ta dan po Št. Vidu na 
splošno začudenje prebivalstva 16 orožnikov. 
Da se je iz tega razvil pozneje splošen krohot, 
je umevno. Toliko za danes.

Mizarjev menda ni treba svariti, da se ne 
hodijo učit stradati v mučilnico g. Šušteršiča. 

Rektus.
Železniška nesreča na Pragerskem. Pri 

premikanju voz na postaji Pragersko je pone-
srečil delovodja premikačev Štefan Reich s 
tem, da je po novih predpisih stopil med 
vozove, ko so bili še v teku. Padel je tako 
nesrečno, da so mu šla kolesa ravno čez 
glavo in je bil takoj mrtev. Razburjenost 
delavstva je bila tako velika, da so hoteli 
takoj delo popustiti. Pokojnik je bil že 
17. uro v službi. Železnična uprava bode 
rekla, da je bil ponesrečenec svoje nezgode 
sam kriv. Poznavalec razmer pa dobro ve, 
kdo je kriv, da so železnične nezgode na 
južni železnici na dnevnem redu. Kdaj so že 
premikači zahtevali, naj se jim že vendar 
enkrat službeni čas zniža na 12 ur! Ali vse 
te prošnje niso dosegle zaželjenega uspeha. 
Gospoda postajenačelnika bi pa vprašali, kako 
je mogel dati komu dopust, ne da bi tistega 
delavca nadomestil z drugim? Eden premi-
kačev je imel dopust, drugi je bil pa bolan, 
tako sta manjkala kar naenkrat 2 delavca. 
Radovedni smo, bode li državni pravnik 
posredoval in postavil krivce na zatožniško 
klop, kakor to dobro zna, kadar je treba 
kakega delavca spraviti pred sodišče. Vozni 
mojster Marčič (imenovan Pavšič II.) je ravno 
tisti čas tako kričal nad ubogimi premikači, 
da so se potniki, sprehajajoči po peronu, kar 
spogledovali. Takih imen, ki jih je dajal ta 
olikani poduradnik premikačem, menda še 
niso v svojem življenju slišali. — Pa tudi 
pretečeni teden bi se bila pripetila nesreča, 
da nista strojevodja “in njegov kurjač pravo-
časno poskakala s stroja. Stroj, ki je imel 
nalogo na postaji premikati vozove ter sestav-
ljati vlake, je skočil iz tira. In ravno na tem 
mestu so delavci zahtevali delavca, ki bi čistil 
svetilke in izpremembe, pa zaman. Za vse te 
zahteve ima železniška uprava zamašena ušesa.

. nesreč se bode moralo na tej
postaji še pripetiti, preden bode ta družba 
uredila razmere, po katerih bode varnost ne 
več kot sedaj le slučaj, temveč jamstvo.

Tihi opazovalec.



Tržaška priloga „Rdečem» prapor»“.
Konferenca okrajne organizacije 
jugoslovanske socijalno-demokra- 

tične stranke v Trstu. Konec.
Strankino časopisje.

Poročevalec sodrug F. Milost poda v 
daljšem in jedrnatem govoru zgodovino časo-
pisja ter opiše ulogo, ki jo je igralo v raznih 
dobah, posebno v državah, kjer je tisk svo-
boden. Ko je še naslikal važnost časopisja v 
sedanjosti s posebnim ozirom na prihodnje 
vi lit'e. v državni zbor, ki se bodo vršile na 
podlagi splošne volilne pravice, je v nadaljnem 
govoru povdarjal potrebo dobrega in razšir-
jenega časopisja za našo stranko, ki mora pri 
prihodnjih volitvah razviti vse svoje moči in 
porabiti vse priložnosti situacije v prid de- 
Javskemu ljudstvu. Brez dobrega in razširje-
nega časopisja ni mogoče voditi bojev proti 
vsem nasprotniškira strankam, od katerih ima 
vsaka, razven raznovrstnih zakotnih listov še 
dnevnike, ki danzadnem širijo politično šarla- 
lanstvo in agitacijo proti socialistični stranki, 
kateri pa je za propagando in za polemiko, 
za pouk in za boj na razpolago edino tednik 
-«Rdeči Prapor». Ako čutimo že sedaj po-
manjkanje dnevnika, tembolj bomo občutili 
to ob času volilnega boja. Zato pa moramo 
danes z veseljem pozdraviti iniciativo izvrše 
valnega odbora za dnevno izdajanje našega 
glasila vsaj ob času volilnega boja in dolžnost 
je ne samo politične organizacije, ne samo 
zaupnikov, temveč vsakega sodruga, ki želi, 
da pride naša stranka pri prihodnjih državno-
zborskih volitvah vsaj do moralne zmage, 
podpreti z vso močjo akcijo, ki jo je pričel 
naš izvrševalni odbor in pomagati, da postane 
«Rdeči Prapor» v volilni dobi dnevnik. Ko 
je še omenil priprave, ki jih je pričel izvrševalni 
odbor združeno z vsemi političnimi organiza-
cijami in jih je označil kot jako dobre in 
primerne, je pozval odbor pol. organizacije, 
da naj tudi ta združi vse svoje sile v to svrho. 
Poročevalec je končno podal poseben predlog, 
da naj se ustanovi poseben odsek, ki naj vodi 
tozadevno akcijo na Primorskem.

K tej točki so govorili še sodrugi Ko-
pač, Regent, Jernejčič, Ropaš iz 
•Gorice in drugi. Posebej moramo omeniti 
mnenje sodruga Marice iz Nabrežine, ki 
pravi, da bi se v vseh krajih, kjer so stro-
kovne organizacije in kjer gmotno stanje de-
lavcev ne dopušča, da bi se vsak posamezno 
naročil na «Rdeči Prapor» za dva meseca, 
nalagalo ali priporočalo organizacijam, naj 
same naroče za vsaka 2 ali 3 delavce en 
iztis lista. Govorili so še drugi sodrugi, izmed 
katerih so nekateri tudi stavili predloge.

Potem se je prišlo k IV. točki dnevnega 
reda, katero se je po predlogu sodruga Ro-
basa združilo s V. točko, tako da je postal 
dnevni red:

Državnozborske volitve, organizacija 
in taktika.

Najprej je govoril sodrug J. Petejan 
m državnozborskih volitvah. V početku svo-
jega poročila je opisal boje delavstva za do-
sego volilne pravice, katero je priznala tudi 
sedanja državna zbornica, ki je sestavljena 
na podlagi privilegiranega kurijalnega zistema, 
tedaj ko je glasovala za spremenitev volilnega 
reda in za uvedenje splošne in enake volilne 
pravice. Delavstvo je torej s svojo organizi-
rano močjo prisililo vlado in zbornico, da je 
'Uvedla v volilnem redu princip splošnosti in 
'enakosti. Toda to je le princip, na podlagi 
katerega bo možno delo za uresničenje vseh 
drugih postulatov politične enakosti, ki jih 
3ma socialna demokracija v svojem programu. 
Nadalje se je bavil govornik z važnostjo pri-
hodnjih državnozborskih volitev za socialno 
demokracijo; naslikal je politično stanje tr-
žaških Slovencev sploh, tržaškega delavstva 

ter slovenske in italijanske socialne demokra-
cije; označil je razne tuk. volilne okraje, 
številno razmerje med Slovenci in Italijani v 
posameznih volilnih okrajih tržaškega mesta 
in okolice, politično stanje jugoslovanske soc. 
demokratične stranke v Trstu in okolici, važ-
nost in potrebo udeležitve v prihodnjem vo-
lilnem boju skupno s italijanskimi sodrugi, 
preciziral je v to svrho potrebno delo ter 
izrekel mnenje, da je treba tudi socialno- 
demokratični stranki postaviti svojega kandi-
date v okolici in v to svrho je stavil tudi 
predlog.

Nato poda predsednik besedo poročevalcu 
o organizaciji in taktiki, sodrugu I. Regentu. 
Govornik je očrtal najprvo delo, katero je 
odbor politične organizacije izvršil na politično- 
organizatoričnem polju. Naredil je mnogo po-
skusov in poročilo odbora nam pove, v ko-
liko so se posrečili. Težave, ki jih je imel pri 
tem delu, so ogromne. Po zadnjem strankar-
skem zboru je objavil «Rdeči Prapor» članek, 
v katerem piše, da je bilo dotedanje delo 
jugoslovanske socialno - demokratične stranke 
le zgolj agitacija ter da je nje dolžnost, sedaj 
poprijeti se organizatoričnega dela. Temu — 
recimo — pozivu se niso odzvali sodrugi 
morda nikjer s tako vnemo, kakor mi v Trstu. 
In bila je to ena najtežavnejših nalog, katerih 
se je poprijel odbor politične organizacije. Bilo 
je to delo, katero moramo še nadalje vršiti, 
ki nam je doneslo posebno v zadnjem času 
lepih sadov, ali stalo nas je velikega truda in 
doživeli smo jako neprijetnih razočaranj. To 
je delo, ki ga morejo vršiti le sodrugi, ki so 
se, skoraj bi rekel, popolnoma odrekli dru-
žabnemu življenju, ki so vložili vse svoje 
fizične in duševne moči v dosego svojega 
ideala, v dosego tistih idealov, tistih ciljev, 
ki so začrtani v programu socialne demokra-
cije. Ali če nam to delo ni doneslo vseh 
zaželjenih uspehov in če so se nam nekateri 
poskusi naravnost izjalovili, nas je delo na tem 
polju tudi mnogo naučilo ter nam pokazalo 
pot, po kateri moramo nadalje hoditi, ako 
hočemo°priti do uresničenja stavljenih si na-
menov. Kakor vse reakcionarno-meščanske in 
psevdo-narodne stranke, stavi tudi naša tržaška 
slovenska nadstranka vse konsekvence svojega 
obstanka na kulturno zaostalost, in na poli-
tično nezavednost in nerazsodnost primorskega 
slovenskega prebivalstva, katero tvori za tri 
četrtine samo delavstvo. In če je bilo, iz ome-
njenih vzrokov, naperjeno nje delo naravnost 
proti izobrazbi delavstva, se moramo danes 
mi poprijeti izobrazbe, kajti pomanjkanje omike 
in politične zavednosti med delavstvom je 
ravno vzrok, da naše delo ni imelo zaželjenih 
uspehov. Tržaški del jugoslovanske socialno- 
demokratične stranke tvori zgolj in samo ma- 
nuelno delavstvo. In dočim imajo italijanski 
sodrugi v svojih vrstah lepo število uradnikov, 
učiteljev, profesorjev in drugih enakih izobra-
ženih moči, ki so si razdelili delo med seboj, 
imamo mi lepo število slovenskih izobražencev, 
duševnih delavcev, ki vsled svoje apatičnosti 
ali nezanimanja do delavskih interesov, radi 
svoje razredne nezavednosti, služijo 
v vrstah nasprotnikov delavstva in tedaj se 
razume tudi proti stranki, ki zastopa delavske 
težnje in tedaj težnje večine tržaških Sloven-
cev. Dočim imajo italijanski sodrugi delo raz-
deljeno, sloni vse naše delo na par osebah, 
katere ne morejo vsega izvršiti. Primanjkuje 
nam tedaj oseb za notranje delo, organiza-
torjev, agitatorjev in izobrazbe med delav-
stvom. To so vzroki nekaterih naših neuspehov 
in to tudi nas opravičuje pred tistimi, ki kri-
tizirajo naše delo. Od delavca, ki je delal 
celih 10 ali tudi 12 do 14 ur na dan, se z 
nikakega stališča ne more zahtevati preveč 
strankarskega dela. Tako je tudi, da je bilo 
dosedanje naše delo osredotočeno v mestu, 
kjer pač imamo tudi največ opraviti, ker ve-
čina delavstva dela in stanuje tudi v mestu. 
Ali kakor že rečeno, so se razmere v zadnjem 

času mnogo zboljšale in naša dolžnost bo, da 
tudi te razmere porabimo v svojo korist 
Dočim bomo morali vravnati funkcionarje 
cestne organizacije, zboljšati in pomnožiti za- 
upniški zbor ter sploh utrditi pol. organizacijo 
v mestu, moramo se tudi poprijeti z vso 
vnemo okolice in razširiti naše delo po deželi, 
ustanoviti povsod lokalne organizacije ter po-
magati sodrugom v Gorici, Pulju in po Istri 
in po vseh Primorskih mestih, da pridejo tudi 
tam do okrajne organizacije, katera ima in 
zamore potem vršiti nalogo na organizatorič- 
nem in agitatoričnem polju v svojem delo-
krogu. Četudi nam strankina pravila ne do-
ločajo vsega tega delokroga, vendar je naša 
dolžnost, razširiti delo povsod, kjer je bliže 
nam, nego drugim organizacijam.

O taktiki se govornik ni mnogo bavil, 
toda je mnenja, da mora naša stranka pred-
vsem ohraniti svoj delavski značaj in danes 
je že tako močna, da smemo mi v Trstu 
vedno samostojno nastopati, nikakor pa ne 
smemo iskati zveze s slovenskimi narodnjaki 
v Trstu, ki so se v raznih prilikah pokazali 
pravcate jezuite, brez vsakega določenega 
programa in na katerih besedo se ne moremo 
nikdar zanašati. Sicer pa zgubljajo polagoma 
vpliv in zaupanje med ljudstvom, posebno pa 
med delavstvom in naša naloga bo, da jo 
popolnoma uničimo. Nato je prečital resolu-
cijo, na podlagi katere naj bi se vršilo bo-
doče delo. Nato se je vnela dolga in živahna 
razprava.

Sodrug Kopač tudi povdarja potrebo 
razširjenja dela na politično-organizatoričnem 
polju po vsem Primorskem in Istri. Priznava 
težavo takega dela, a uvidi potrebo. Ne strinja 
se z izvajanji poročevalca o taktiki, ker misli, 
da mora biti ta povsod enaka, kakor jo bo 
določil prihodnji strankarski zbor, ki se bode 
s to zadevo obširno pečal. Priznava pa je- 
zuitizem tukajšnjih narodnjakov.

Sodrug Ropaš iz Gorice pravi, da ga 
bo le veselilo, ako bodo imeli tamošnji so-
drugi opore v tržaški politični organizaciji in 
je tudi pripravljen poprijeti se takoj dela.

Sodrug Petejan se strinja s predgovor-
niki in predloga, da bi se na prihodnjem 
strankarskem zboru stavilo na dnevni red 
znižanje ali tudi odprava odstotkov, ki jih 
morajo dajati okrajne organizacije izvrševal- 
nemu odboru od strankarskih prispevkov.

Sodrug F. Jernejčič rte soglaša, da bi 
mi morali razširiti delo po deželi in drugih 
mestih.

Sodrug Kopač mu pojasni stvar ter 
pravi, da bi bilo to le pripravljalno delo za 
zunanje sodruge.

Stavi tudi dodatni predlog k resoluciji 
sodrug Regent. Govorili so še sodrugi Mi-
lost, Hafner, Marica iz Nabrežine in 
drugi.

Preide se k VI. točki:

Strokovna organizacija.
Poroča sodrug Josip Kopač, tajnik 

strokovnih organizacij za jugoslovanske po-
krajine. V daljšem govoru je označil pomen 
in nalogo strokovnih organizacij. Danes imamo 
v Trstu čez 12 tisoč strokovno organiziranih 
delavcev, od katerih je 50 odstotkov slovenske 
narodnosti. Opiše razne stavke in akcije, kr 
so jih te pričele in deloma izvršile. Strokovne 
organizacije so obenem tudi temelj za snovanje 
politične. Brez strokovnih ni političnih orga-
nizacij. Kakor imamo v Dalmaciji in drugih 
slovanskih krajih malo strokovnih, imamo tudt 
malo ali pa nič političnih organizacij, ravno 
tako imamo sploh Slovenci manjše politične 
organizacije, kakor na Nemškem ali Češkem, 
kjer imamo tudi manj in manjše strokovne 
organizacije. Da pa je strokovna organizacija 
zmožna vršiti uspešno svoje delo, mora biti 
centralizirana. Le take organizacije morejo 
uspešno varovati interese delavstva, ako so z 
vsem delavstvom cele države v direktni zvezi. 



Naloga strokovnih organizacij je tudi širiti 
izobrazbo, a priznava, da jim to, vsaj v Trstu, 
ni mogoče vsled preobilice drugega važnega 
dela. Stavi nato svoj predlog.

Pri tem se oglasijo razni drugi govorniki.
Sodr. Ropaš pravi, da bi se moglo za 

strokovne organizacije narediti nekaj tudi po 
Goriškem in želi, da bi tržaška pol. organiza-
cija uplivala na strokovno komisijo.

Sodrug Jernejčič stavi tudi svoj pred-
log radi strokovne komisije.

Sodrug Marica iz Nabrežine pravi, da 
se mora pazili pri strokovnih organizacijah 
na izvolitev dobrih sodrugov v odbore.

Govorijo še sodrug Milost, Petejan in 
drugi.

Sodrug Kopač povč, da se bo vršil v 
kratkem strokovni kongres v Trstu, kjer se 
bo tudi izvolilo strokovno komisijo za Pri-
morsko in druge pokrajine.

Kulturna organizacija.
Poroča sodrug A. Jernejčič. V krat-

kem govoru naslika kulturno stanje delavstva 
ter potrebo kulturnih organizacij. Posebno pa 
priporoča podpirati društvo «Ljudski oder», 
ki je v kratkem času pokazalo, koliko se da 
napraviti potom predavanj, knjižnice in dobre 
čitalnice. Opiše delo društva ital, sodrugov. 
«Circola di studi sociali», ki danes prireja 
podučljive kurze po vseh krajih mesta. V 
Trstu je pa za Slovence posebna potreba 
razširiti kulturno organizacijo vsled velikega 
pomanjkanja izobrazbe. Naši narodnjaki niso 
v to svrho prav nič naredili in zato je naša 
dolžnost, naša naloga, da se poprimemo dela 
tudi na tem polju. Razširiti pa moramo tudi 
izobrazbo v okolici in po vseh primorskih 
pokrajinah. Nato stavi tozadevni predlog.

Tudi k tej točki so se oglasili razni go-
vorniki in vsi naglašali potrebo ljudske iz-
obrazbe ter priporočali «Ljudskemu odru», naj 
nadaljuje s svojimi predavanji.

Ker se k točki «slučajnosti» ni oglasil 
nihče za besedo, pozdravi predsednik vse 
zborovalce ter želi, da donese današnja kon-
ferenca uspehov in priporoča odboru politične 
organizacije, da se točno ravna po današnjih 
sklepih ter jih izvrši.

Tako je končala ta konferenca, na kateri 
so zborovali sami delavci, kar nam dokazuje, 
da znajo tudi sami razpravljati o najvažnejših 
vprašanjih.

Predlogi in resolucije.
Komisija za pregledovanje predlogov, se-

stavljena iz sodrugov: V. K er m o la, F. Jer-
nejčiča, F. Rop as a in I. Regenta, je 
pregledala vse predloge, nekatere predelala 
ter jih predložila konferenci, ki je vse soglasno 
sprejela.

Tekst posameznih predlogov je sledeči:
1.)  Predlog poročevalca o časopisju, so- 

druga Milost a, z dodatnimi predlogi sodr. 
Regenta, Kopača in Marice:

«Konferenca okrajne organizacije jugo-
slovanske socialno - demokratične stranke v 
Trstu, ki se vrši dne 9. decembra 1906, na-
laga politični organizaciji v Trstu, da izvoli 
iz svoje Srede odsek, ki ima razširiti propa 
gando za vpeljavo «Rdečega Prapora» kot 
dnevnik v dobi državnozborskih volitev. Ta 
odsek ima iskati zveze s sodrugi v Gorici, 
Pulju in po vseh primorskih in istrskih krajih 
ter iskati dobrih zaupnikov, ki na način kakor 
ga je naredil izvrševalni odbor, t. j. potom 
blokov in znamk, nabirajo naročnike za dnevnik.

Vsaka strokovna organizacija, ki ima slo-
venske člane, je dolžna naročiti dva iztisa 
«Praporja» za dobo, ko bo izhajal dnevnik. 
Vodstva takih strokovnih organizacij naj vpli-
vajo pri svojih članih, da se naroče na list, 
če pa dobivajo sedaj list obligatorično, naj 
se vpliva, da se naroče na vse ostale številke 
v tednu.

Vsi javni zavodi v rokah soc. demokracije 
so dolžni objavljati plačane uradne razglase, 
razpise služb 1.1. d. v «Praporju».

Ta sklep stopi v veljavo takoj s 1. jan. 
1907. Vsak zaupnik stranke dobi en blok ter 

III. Skupina (kemična industrija, kurila 
in svetila, hranila — tobačna industrija — 
in živila):

Fegetz Alfred, vslužbenec tvrdke za 
«Linoleum» v Trstu, v načelništvo';

Zuculin Alojzij, vslužbenec občinske pli-
narne v Trstu, nadomestnik;

IV. skupina (kamen, prst, stavbinstvo z
potrebne znamke za nabiranje naročnikov za I notranjimi delavnicami, gledišča, gasilstvo po

dnevnik «Rdeči Prapor». Organizacije imajo 
naročiti za vsaka dva ali tri člana po en 
iztis dnevnika v krajih, kjer gmotno stanje 
delavcev ne dopušča, da bi se osebno na-
ročili.»

2.) Predlog poročevalca o državnozbor-
skih volitvah, sodruga Petejana:

«Konferenca nalaga političnemu odboru, 
naj takoj konstituira volilni odbor za prihodnje 
državnozborske volitve.» Konec prih.

Društvene vesti.
Strokovno društvo ljubljanskih krojačev 

priredi v ponedeljek, 24. decembra 1906 v 
prostorih gospoda Jakoba Bevca na dunajski 
cesti božični večer s tombolo. Začetek ob
9. uri zvečer. Ker je čisti dobiček namenjen 
za brezposelne sodruge, vabi k obilnemu obisku 

vodstvo okrajne skupine.
Društvo «Ljudski oder» v Trstu priredi 

v petek 28., in v soboto 29. t. m. predavanje 
v veliki dvorani «Delavskega Doma». Predaval 
bode g. dr. Dragotin Lončar, profesor iz 
Ljubljane. Na dnevnem redu je: «Iz polpre-
tekle zgodovine slovenskega naroda» (dr. Janez 
Bleivveis in njegova doba.) Začetek oba večera 
ob 8. uri. Vstopnina 20 vin. za osebo. Vse-
kakor je predmet teh predavanj zanimiv in 
važen, pa pričakuje društvo obilne udeležbe.

Najnovejše vesti.
Dunaj. Včeraj bi se bila mogla odločiti 

usoda volilne reforme v gosposki zbornici. 
Vendar je srečala avstrijske lorde pamet še 
pred smrtjo in vodja konservativcev grof T h u n 
je predlagal, naj se drugo branje volilne 
reforme odstavi z dnevnega reda; nu- 
merus clausus pa naj se odkaže komisiji 
za volilno reformo, ki naj poroča o njem 
tekom 24 ur. Ko je bil ta predlog sprejet se 
je seja zaključila.

Koledar za 1.1907 je izšel v lični opremi 
in s praktično vsebino. Naročniki, ki ga še niso 
prejeli, naj nekoliko polrpe; pred novim letom 
ga dobe zanesljivo vsi. Kdor ga misli še na-
ročiti, naj stori to kmalu. Cena je 72 vin. za 
izvod, v usnje vezan proti naročilu 1 K 30 vin., 
po pošti 10 vin. več.

Novost! Novost!

Izšla je v založbi časopisa «Naprej» v 
Idriji I. knjiga

Po i spfln pEčatom 
katero je spisal bivši katoliški kapela n H 
KirchsLeiger. — Cena I. knjigi, obsegajoči 
312 strani, znaša 2 K 60 vin.

Vsakemu prijatelju dobrega in poučnega 
branja knjigo «Pod spovednim pečatom» prav 
toplo priporočamo. — Dobi se v Ljubljani 
v knjigarni L. Schvventner; v Gorici v 
knjigarni A Gabršček ter v Idriji pri upravi 
lista «Naprej».

Socialni pregled.
Volitve v načelništvo in razsodišče de-

lavske zavarovalnice proti nezgodam v Trstu. 
Volilni odbor za letošnje nadomestne volitve 
je po temeljitem posvetovanju sklenil, zava-
rovanim sodrugom, delavcem in prizadetim 
organizacijam predlagati in priporočati na-
slednje kandidate v izvolitev, in sicer naj volijo 
v načelništvo:

poklicu, dimnikarstvo, čiščenje cest in po-
slopij) :

Sigon Mihael, zidar pri bolnišnici v Trstu, 
v načelništvo;

Catalan Ivan, klesar pri «Unione dei 
scalpini» v Trstu, nadomestni k.

V. skupina (tekstilna industrija, poligra- 
fična obrt, oblačila, snaženje raznih predme-
tov in kopališč):

Corrier Etore, tipograf tiskarne «Mo-
derna» v Trstu, v načelništvo;

Štrukelj Arnošt, tiskar tiskarne «Mo-
derna» v Trstu, nadomestni k.

Vsaka imenovanih treh skupin torej voli 
po enega člana in po enega nadomestnika v 
načelništvo. Dalje volijo zavarovanci (delavci) 
vseh skupin skupno v razsodišče enega pri- 
sednika in tri nadomestnike. Volilni odbor je 
postavil in priporoča sledeče kandidate:

Fain Ivan, mehanik tvrdke G. Cante v 
Trstu, prisednik;

Barba Fran, tiskar v tiskarni «Moderna» 
v Trstu, I. nadomestnik;

Kocmur Ivan, vslužbenec c. kr. tobačne 
tovarne v Ljbljani, II. nadomestnik;

Zupan Josip, vslužbenec c. kr. tobačne 
tovarne v Ljubljani, III. nadomestnik;

V področje tržaške zavarovalnice zoper 
nezgode spadajo: Trst, Primorje, Kranjsko in 
Dalmacija. Vsak gospodar, ki ima v tem 
ozemlju kako zavarovanju podvrženo podjetje, 
je dobil za zavarovane delavce svojega pod-
jetja po dve glasovnici: eno belo in eno rdečo. 
Bele glasovnice so za volitev v načelništvo,. 
rdeče za volitev v razsodišče.

Podjetniki morajo potrditi s svojim pod-
pisom na glasovnicah, da so bili vsi do vo-
litve opravičeni člani pozvani, da volijo‘za-
stopnika in da so kandidatje večine vpisani 
na glasovnici. Glasovnice se odpošljejo volilni 
komisiji zavarovalnice v Trstu, Via Mercato 
vecchio, 3 I.

Volitev se vrši 29. decembra 1906. Gla-
sovnic. ki dospo na dan volitve šele po 4. uri 
popoldan se ne vpošteva.

Ako bi torej kak podjetnik zanemaril 
svojo dolžnost, da ne bi do volitve opravi-
čenih delavcev pozval, da volijo zastopnike,, 
je dolžnost delavcev oziroma zaupnikov samih, 
da ga pravočasno na to opozorč, kakor naj 
se tudi prepričajo, da je na vsaki glasovnici 
natančno zabeleženo število za posamezne 
kandidate oddanih glasov ter pazijo na to, 
da se glasovnice pravočasno odpošlje, ker bi 
sicer znale izgubiti svojo veljavnost.

Opomba. Radi nenadne obolelosti so-
druga Spazzal Silvija, seje na njegovo 
mesto v V. skupini postavilo sodr. Corrier 
Etoreja, na mesto poslednjega pa Barba 
Franca in naj se eventualno že izpolnjene- 
glasovnice v tem smislu popravijo.

Lokalna organizacija ljubljanska skli-
cuje sporazumno z izvrševalnirn odborom 
jugoslovanske socialne demokracije za ne-
deljo, na dan sv. Treh kraljev, t. j,. 
6. januarja 1907 v malo dvorano hotela 
«Ilirija» (desno v pritličju) v Kolo-
dvorskih ulicah v Ljubljani

okrajno konferenco
s sledečim provizornim dnevnim redom:

1. Poročila.
2. Predstoječe volitve.
3. Časopisje.
4. Organizacija in taktika.
5. Raznoterosti. *

Konferenca se vrši po § 2. zboro- 
valnega zakona.

Sodrugi iz vsakega kraja ljubljanskega 
okoliša imajo pravico, poslati na konferenco 
po 2 zastopnika. Člani izvrševalnega in lo-
kalnega odbora imajo pravico do udeležbe s 
polnoveljavnim glasom. Vsaka strokovna orga-
nizacija ljubljanskega okraja ima pravico, od-
poslati po 2 zastopnika, ako število organi-
ziranih ne presega 50, sicer pa poleg prvih 
dveh na vsakih nadaljnih 50 članov še po 
enega zastopnika; za vsako število nad 50





Pisarna upravništva 

„Rdečega Prapora“ 
je otvorjena za najnujnejše stvari 
tudi ob nedeljah in praznikih 
med 9. in 10. uro dopoldne. Ob 
delavnikih pa od 9. do 12. ure 

in od 3. do 6. ure.

Naročniki
ki ne dobe kake številke našega 
lista, naj takoj napišejo listek z 

naslovom:
„Reklamacija, „Rdeči 
Prapor“, Ljubljana“

navedo, katere številke niso>n
prejeli. Take reklamacije so pošt-

nine proste.

Zalog« ¡» '»«■■■>■»
pohištva vsake vrste 

Aleksandra? Levi Minzijft 
Trst — Plazza Rosario 2 — Trst

(šolsko poslopje).
Bogat izbor v tapeterijah, zrcalih in slikah. — Ilustriran 
cenik gratis in franko vsakemu na zahtevo. — Cene 
brez konkurence. — Predmeti se postavijo na brod 

ali železnico, ne da bi se za to kaj računalo.

52—45
0 0

Ugodna prilika x* nakup radi stataja neke velike tovarno

samo 3 goldinarje
stan® poštni zabojček 5 kilogramov celotne tete (približno 
56—80 komadov) pri Bliskanju malo poškodovanega, lepo zvršče-

nega, rožno dišečega

85-17 toaletnega mila
sonja vijoličnega, vrtničnega, osojničnega, solnčničnega, špajkinega, 

Hlijno-mlečnega, šmarničnega, breskvinega cveta i. t. d. 
Razpošilja proti povzetju

podjetje Manhattan
Budimpešta Vin, Bezerédy-utcza 3.

Vsaka ponaredfia in ponatiseK je kaznivo.
52—18 Edino pravi je 

Thierryev balzam 
le z zeleno znamko nune. Zako-
nito zavarovan. Davno zna-
menito neprekosljiv proti mo-
tenju v prebavljanju, želodčnim 
krčem, koliki, nahodu, prsnim bo-
lečinam, influenci i. t. d. — Cena 
12 malim ali 6 velikim steklenicam 
ali eni špecijalni steklenici s 
patentno zaponko 5 K franko.

Tiiierryevo centlfölijlno mazilo ]e obče znano kot non plus ultra
a a vse še tako stare rane, vnetja, poškodbe izpahe in otekline 
vseh vrst. Cena 2 lončkoma K 3*50, pošilja franko le proti naprej 

poslanemu denarju ali povzetju

ielfarna A. Thierry V prcgradu p. Kog. Slatini
3?o8urica s tisoč izvirnimi zahvalami brezplačno in franko. Do-

biva se v vseh večjih lekarnah in medicmalnah drogerijah.

Jíateri ¿eli/o -óobro, po ceni in. 
xo/nesl/ivo'potovali na/se obrne/o 
c>Sùnon™JûrLetetXa 
i> <&ubl/ani Mcloóuors/ce alicató'.

'isaltovrsfnaiTi/asnila  àayo se breyitaeno.

i „vega “
v Spodnji Šiški pri Ljubljani 

ob glavni cesti nasproti ljudski šoli.18—17

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni , 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter mengiško dvojno ‘ 

marčno pivo.

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. — Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.
■

s teraso in krasnim razgledom na 
kamniške planine in na Šmarno 
goro.

Prosim zahtevajte veliki novi cenik, ki 
se pošlje zastonj in poštnine prosto.

Najcenejša, največja 
eksportna tvrdka!

Razpošiljanje blaga na 
vse kraje sveta!

H. SUTTNER urar,
Mestni trg nasproti ro 
>> prej v Kranju

priporoča svojo veliko, izborno 
zalogo finih

briljantov, zlatnine in srebrnine 17—16
v veliki izberi po najnižjih cenah.

1 >l!* —-P V dnka? dajemojeblago
■ U v IlCl L) res fino in dobro,

Je to» da Je razpošiljam po celem
svetu. — Na stotine pohvalnih pisem \

je vsakomur prostovoljno na ogled, 
da se ^ko sam prepriča. W|

VUTTNER

Za tujce novo opremljene sobe: postelja 1
krono, soba z dvema posteljem a 2 
kroni.

Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka-
tere se cena primerno zniža.

Na razpolago so vsi domači listi.

Cette navadne, postrežba točna!
Z odličnim spoštovanjem

Anton Maver, lastnik.

w

Delniška družba združenih pivovarn Žalec in Laški trg
Telefon §t. 163. V XjuMjam Telefon st. 163.

52—19 priporoča svoje

MF" izborno pivo v sodcih in v steklenicah.
Telefou št, 187.__ Zaloga V Spodnji Šiški. Telefon št. 187.

'“■’O* *” ■l0S“’ B' " Tiska 1,. P,. Lampret v Krni«.-----------'



f

Naročnina znaša: Za avstro-ogrske kraje za celo leto 5’44 K, za pol leta 
«S’ za četrt !eta 1-36 K' — Za Nemčijo za celo leto 5'96 K, za pol leta 
2-98 K, za četrt leta 149 K. — Za Ameriko za celo leio 7'28 K   Po-
samezne številke stanejo 10 vin. — Reklamacije so poštnine prošte. Ne- 

frankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.

Glasilo jugoslov- soc. demokracije.

Štev. 52. V Ljubljani, dne 28. decembra 1906. Leto IX.

NASLOVA: Za dopise, rokopise za list: Uredništvo 
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne po- 
šiljatve, naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: 
Upravništvo «Bdečega Prapora», Ljubljana, Fran-
čiškanske ulice štev. 8/1.

«simpatiziral» s stranko, se ji mora brez 
predsodkov pridružiti.

Kjer obstoje strankine organizacije, 
morajo razširiti svoj delokrog. Ako je v tem 
ali onem okraju samo kaka lokalna organi-
zacija, mora biti njena skrb, da se ozre po 
celem okraju, da se ustanove podobne orga-
nizacije povsod, kjer je mogoče in da se zdru-
žijo v okrajno organizacijo.

Ako so kje samo posamezni sodrugi, ki 
pa nimajo svoje politične organizacije, naj se 
sestanejo in naj si jo ustanove. Okrajne orga-
nizacije naj ne gledajo samo, da se utrde in 
poglobe v lastnem okraju, ampak naj se ozro 
tudi po sosedstvu, da se tudi tam organizirajo 
sodrugi.

Kdor ne ve, kako začeti, naj se obrne 
do bližnje organizacije, ali pa do izvrševalnega 
odbora, kjer dobi vsa navodila, vse podatke 
in vsak potrebni pouk.

To delo se mora izvršiti, in ako ima 
vsak sodrug dobro voljo, se ga prav lahko 
izvrši. Postranskih težav se ne sme ustrašiti 
nihče; vsakdo se mora zavedati, da brez boja 
ni zmage.

Ravno zadnje mesece opazujemo v raznih 
krajih živahno, veselo gibanje, ki že polagoma 
rodi sadove; kar je mogoče v enih krajih, 
pa je in mora biti mogoče tudi v drugih. 
Ali vsakdo mora delati, nihče se ne sme 
odtegniti svoji nalogi. Naj se nikdo ne moti 
o važnosti časa! Kar se je pri nas izpreme- 
nilo, se ne tiče samo površja, ampak sega v 
temeljne globočine. Na Slovenskem začenja 
nov boj. Klerikalizem je postal pogumen 
kakor še nikoli prej in že se mu sanja, da 
sega njegova moč v nebesa. Ce pa ravno 
še ni tako daleč, vendar je njegova sila 
ogromna in se v bližnjem času še poveča. 
Nadel si je pri nas demokratično krinko in 
s to bode dosegal uspehe, dokler ne bode 
prisiljen, da jo sname sam. Prisiliti pa ga 
mora v to samo neizprosen boj, ki je nanj 
poklicana socialna demokracija.

Jasno mora postati vsakomur, da je to 
za bodočnost samo naša naloga. Liberalizem 
je mrtev, zlasti na Kranjskem. Dokler je bil 
živ, ni znal preprečiti klerikalnega napredo-
vanja. Znal je tarnati, znal je zmerjati, zaje-
ziti pa ni znal neprenehoma naraščajoče kleri-
kalne repe. Za ljudstvo ni storil ničesar, ker 
ni nikoli poznal socialnih nalog našega časa, 
tako si je odtujil, kar je še imel med narodom 
in tako stoji danes tukaj nekoliko generalov, 
ki se začudeni ozirajo, kam je izginila vojska. 
Nikoli več ne bode iz te nekdanje stranke 
živega organizma.

In glede klerikalizma je sedaj vprašanje 
tako: Ali naj kapitulira ves slovenski narod 
na milost in nemilost pred rimljansko gardo, 
ker ni več liberalne stranke, da bi vodila boj 
proti njej, ali pa naj se organizirajo proti-
klerikalni elementi na novi, trdnejši podlagi, 
da zgrabijo klerikalizem z novo, živo močjo 
za vrat?

Naša organizacija.
Velike naloge pričakujejo našo stranko 

za bližnjo bodočnost in napeti bode treba vse 
moči, da izvršimo svojo nalogo. Ako na eni 
strani preiščemo razmere, v katerih se je 
razvijala socialna demokracija na Slovenskem 
in konštatiramo, da nam niso bile prijazne, 
moramo na drugi strani tudi priznati, da so 
vse razmere posledica človeškega delovanja 
ali nedelovanja. Priznavanje zgodovinskih 
zakonov ne sme nikoli segati tako daleč, da 
bi se vdali topemu fatalizmu in kakor Turki 
pričakovali, kaj prinese Kismet. V okvirju 
razmer se bode razvijalo bodoče življenje; 
ali sami lahko razširimo ali zožamo ta okvir 
in na koncu konca bode naša zasluga, kar 
pridobimo, naša krivica, kar izgubimo ali ne 
dosežemo.

Za obilno delo, ki nas čaka, treba je 
pred vsem dobre organizacije; za organizacijo 
pa je treba ljudi. V tem oziru je potrebna 
pri nas temeljita izprememba. Naši stranki 
je doslej primanjkovalo delavnih moči in 
lahko se pravi, da je bilo vse efektivno delo 
natovorjeno prav malemu številu požrtvovalnih 
sodrugov, ki so storili, kar jim je bilo mogoče, 
pogostoma tudi več, nego je bilo dobro v 
njih osebnem interesu, dočim se je velika 
večina prav malo udeleževala stvarnega dela. 
Pripisati je to deloma mišljenju mnogih 
sodrugov, ki se ne smatrajo dovolj sposobne. 
Toda delo v stranki je zelo raznovrstno in 
nekaj lahko opravlja vsakdo. Četudi zmož-
nosti ne dopuščajo vsakemu, da bi izdeloval 
načrte in vodil armado, vendar lahko izvršuje 
vsak član manjše dolžnosti, ki niso nič manj 
potrebne in koristne, kakor posel v prvih 
vrstah. Ravno za drobnejše delo je primanj-
kovalo moči in marsikaj je vsled tega zaostalo, 
kar bi se bilo lahko izvršilo.

Gotovi časi pa zahtevajo posebne ener- 
žije in vsi pomisleki morajo tedaj utihniti. V 
taki dobi živimo sedaj, ko nam naprti zlasti 
volilni red dela čez glavo. Tako priložnost 
se mora izrabiti, kajti v takih časih, ko 
vzraste splošno zanimanje na vseh straneh, 
ko je vse živejše, napreduje stranka, ako stori 
vse, kar je potrebno, lahko mogočneje, nego 
v dolgih letih mirnega življenja.

Dela, ki se nam približuje, se mora pa 
udeležiti cela stranka. Vse zanašanje na 
obstoječe eksekutive, odbore i. t. d. mora sedaj 
izginiti in vsak posameznik mora zavi-
hati rokave. V prvem redu je to potrebno 
za utrditev organizacije. Komur je na srcu 
blagor stranke, ne sme imeti sedaj nobenega 
izgovora. Kdor ima kakšno funkcijo, mora 
podvojiti svoje moči; kdor je priprost član, 
mora začeti aktivno delati; kdor je doslej

Komur ni protiklerikalizem samo fraza 
za rabo v estetičnih krožkih, mora se pridru-
žiti resnemu delu. Boj proti klerikalizmu bode 
počival v bližnji bodočnosti edino na socialni 
demokraciji in zato je naloga vseh resnično 
svobodomiselnih elementov, da se nam pri-
družijo brez pomislekov, naša naloga pa bode, 
da organiziramo boj brez obzirov na desno 
in na levo in da ga izvedemo do zadnjega 
mnea.

Zato pa kličemo v tem resnem času še 
enkrat vse na delo, vse organizacije, vse 
sodruge, vse prijatelje. Najprej: Izpopolnite 
organizacijo! S čvrsto organizacijo premo-
remo vse.

Na delo, vsi do zadnjega!

Volilna reforma.
V dvanajsti uri se je izvršil v gosposki 

zbornici velik preobrat. Bilo bi pretirano, ako 
ai se reklo, da je prišel nepričakovano. 
Mnoga znamenja so kazala, da gosposka zbor-
nica ne bode imela dovolj poguma za dvojni 
konflikt za zbornico poslancev in s krono. 
Veliko število lordov je nedvomno smatralo 
sprejem volilne reforme le za objekt baran-
tanja; glasovanje za neizpremenjeni zakon naj 
bi bilo kompenzacija za glasoviti «numerus 
clausus». In v zadnji uri se je postavila cela 
zbornica na to stališče, desavuirala je svojo 
lastno komisijo in glasovala je za redakcijo 
postave, kakor je prišla iz zbornice poslancev. 
Odstavila je varno temeljni zakon, o katerem 
hoče glasovati šele tedaj, kadar bode sprejet 
numerUs clausus tudi v zbornici poslancev, ki 
mora šele glasovati o njem.

Samo največji otroci morejo še verjeti, 
da bi se moglo še preprečiti reformo. Ni 
se sicer zgodilo, kar je izrekel cesar 
enkrat kot svojo željo, da razglasi uradna 
‘Wiener Zeitung» volilno reformo za božič, 
takorekoč kot božično darilo avstrijskim 
narodom, ali odkar je premagan upor gosposke 
zbornice, ne more biti sploh nobenega res-
nega zadržka več.

Zbornica poslancev ima sicer precej 
dolgo vrsto nujnih predlogov, ki so bili 
podani v obstrukcionistične namene. Ali skoraj 
bi se človek veselil tega dejstva, kajti sedaj 
se more pokazati, kako nepotreben je vsak 
policajski in brutalni opravilnih, po katerem 
hrepene reakcionarni elementi. Obstrukcija je 
nevarno orožje, ali le tedaj, če je večina 
slabotna, obstrukcionistično manjšina pa 
močna. Obstrukcija je dolga leta ustavljala 
vsako parlamentarno delo, ker je bil parla-
ment sam bolan in slab. Ali že dosedanji 
poskusi sovražnikov volilne reforme, ki so 
porabili vsako priložnost, so se izjalovili, ker 
je okrepčala reforma celo ta državni zbor in 
mu dala toliko moči, da je lahko odbil naskoke.

Ta moč mora zmagati tudi sedaj. 
«Numerus clausus» je notranja zadeva gosposke 
zbornice in dokler ni na dnevnem redu vpra-



žanje o obstanku te zbornice sploh, je pra-
vično, da se prepusti lordom, naj si urede 
svojo stvar, kakor bi sami radi. Po pravici 
se je lahko reklo gosposki zbornici, da ni 
njena naloga, vtikati se v notranje zadeve 
«nižje zbornice»; ta logika mora veljati tudi, 
ko se gre za interese perov. Gosposka zbor-
nica zahteva svoj numerus clausus kot ceno 
za volilno reformo. To je kupčija, ali ceno 
je treba plačati in poslanska zbornica ima 
nalogo, da jo dovoli.

Prav lahko je mogoče, da postanejo 
nekateri ljudje, ki so opravljali zadnji čas 
najponižnejšo službo veleposestnikom, sedaj 
ultrademokratični in se postavijo z radikalno 
gesto proti zahtevi gosposke zbornice. Da bi 
bil ta hipni demokratizem zopet prosta hinav-
ščina, je naravno. Poskus bi šel zopet le za 
tem, da se vendar še prepreči volilno reformo. 
In v to svrho se bodo morda gospodje oprli 
ob svoje nujne predloge.

Niti trenotek ne dvomimo, da premaga 
večina zbornice tudi to obstrukcijo, ako se 
pojavi in da odpre reformi prosto pot. In 
tako bode novo leto leto novega volilnega 
reda, prvo leto demokratizma v Avstriji. Na 
Silvestrov dan, ko se poslovi od nas staro 
leto, pade ž njim v grob mnogo več kakor 
dvanajst mesecev. Ž njim izgine cela doba 
fevdalizma, doba privilegij, doba neresničnega 
konstitucionalizma in na novo leto zasveti 
avstrijskim narodom prva zarja ljudskih pravic.

Zaiji pa bode sledil dan. Ljudstvo bode 
poskrbelo, da zasije jasno, svetlo solnce in da 
izginejo tudi najtemnejši oblaki.

Pozdravljeno — novo leto ljudstva!

36 starih fantov proti zakonski reformi 
in proti vzgoji otrok v svobodni šoli

Odgovor 
„Svobodne Misli“ 

mednarodne lige v obrambo svobodnega izražanja 
vsake ljudske misli

katoliški hijerarhiji v Avstriji na skupni 
takozvani „Pastirski List“ avstrijskih nad-
škofov in škofov, prečitan v katoliških 

cerkvah dne 2. decembra 1906.
Konec.

Z resničnim začudenjem pa čitamo, da 
so bili udje bojujoče cerkve v zadnjem času 
pri naskokih na solo «zmerni» (!) Gotovo so 
vživtm spominu vsakemu svobodomiselnemu 
človeku razupite naredbe deželnega šolskega 
sveta na Oeškem. Dobri in ozira polni cer-
kveni dostojanstveniki menda niso hoteli 
«dražiti razburjenih misli»! Ravno narobe je 
resnica. Ravno to dobo, ko je bila vsa javna 
pozornost obrnjena na volilno reformo, ko 
je torej upal, da se za njegovo krtovo delo 
najbrž ne bo nikdo zmenil, izbral si je kleri-
kalni «človek neprijatelj», da bi na deškem 
nasul ljubke med pšenico in tihotapsko uve-
ljavil svoje odredbe glede obvezne udeležbe 
otrok pri božji službi; hotel je poskrbeti z 
denarnimi globami in drugimi kaznimi, da bi 
bili vedno bolj zapuščeni molitveni hrami s 
pomočjo nasilja obiskovani. Toda uračunal se 
je, «Svobodna Misel» je stala pazno na straži 
in je naredila pravočasno tem «gospodom» 
debelo črto črez njih račun. Popolnoma raz-
umemo, da Vas je to iznenadenje «neljubo 
dimilo», toda bodite le pripravljeni še na na-
daljnja iznenadenja.

Nadalje pravite popolnoma dobro: «Kjer 
je Duh Device, tam je tudi svoboda» (II. Kor. 
3. 17.) Torej v šoli, katera ni svobodna — se-
veda ravno te svobodne šole se tako trdo-
vratno branite — po Vaši lastni izjavi ni duha 
Device, kako torej morete nam očitati, da ga 
hočemo odtod izgnati? Sploh se pa takih ne-
logičnosti nahaja v Vašem pastirskem listu 
več. Vsled tega bi se dali sklepati, da je naš 
gospod škof pri pisanju tega, kar mu je na-
rekoval sv. duh, včasih kaj preslišal in potem 
napačno napisal, ker mu je najbrž po glavi

rojila vsota odpisanega davka. In če člove 
meša skupaj gmotne in spintuelne stvar, 
gotovo se iz tega ne porodi nič dobrega.

Pridamo še eden dokaz: Doslovno pra-
vite: «Poučevanje verouka nočejo iz šole od-
straniti» in za nekoliko vrst nižje: «Pouče-
vanje veronauka se ima v šoli trpeti.» J-o J 
kaj pravzaprav hočemo? Bodisi jedno ali 
drugo. Ker torej ne veste, hočemo Vam po-
vedati: Hočemo prostosti in svobode v živ-
ljenju, v šoli in tudi — v verstvu. Hočemo 
to, kar je hotel Jezus, ko je izgnal z jermeni 
iz tempelja prodajalce in kupčevalce z de-
narjem in ostro obsojal hinavsko pobožnjaštvo 
farizejev. Hočemo le to, kar nam garantirajo 
temeljni zakoni te države, da bi nikdo ne bil 
siljen, niti otrok ne, k izvrševanju verskih 
navad, zato obsojamo vsako nasilje proti- 
reformacijskih deagonad, vsako siljenje k iz-
vrševanju verskih zahtev z denarnimi glo-
bami in kaznimi, ko pa bi se nasprotno komu 
delalo nasilje pri njegovem prostovoljnem 
izvrševanju verskih navad, naj bo to naš so-
vernik ali drugoverec, bodemo mi prvi, ki se 
postavimo zanj v bran! Le nasilje zametu-
jemo, ker «kjer je duh gospodov, tam je 
svoboda.» In zato ne iščite med nami «laž- 
njivih bratov, ki so se vtihotapili k nam in 
nam hočejo odvzeti našo svobodo, katero 
imamo v Kristusu Jezusu, da bi nas zasuž-
njili» (Gal. 2. 4.), ampak iščite jih med seboj! 
In proti takim intrigam povzdigujemo svoj 
glas! Nočemo odstraniti iz šol boga — po 
Vašem lastnem učenju je povsod pričujoč in 
vsemogočen, ne potrebujoč Vaše obrambe, 
niti svetnih zakonov — toda iz šole hočemo 
odstraniti — Vas! Vaš napuh je brezmejen, 
toda ne identificirajte se z bogom! Tore; 
konec koncev, gre se tu za Vas in ne za boga, 
in odtod ta krik in vik!

Dobro pravite, «da se mora vsa učna 
snov spojiti v harmonično celoto». Toda ali 
je to mogoče pri dosedanjem priviligiranem 
stališču duhovnika v šoli? Strokovno izobra-
ženi učitelj razlaga otrokom znanstvene pri-
dobitve sedanje dobe: v zgodovini podaja 
otrokom resnično sliko minulosti in mora, 
ako noče lagati, omenjati zločine in samo-
voljno zlorabljanje moči Vaših papežev in ne 
more zamolčati svitlo stran domače zgodo-
vine (reformacijo), ki je krvava obtožba Vaše 
cerkve; v prirodopisu mora podati otrokom 
resnično podobo o nastanku sveta, življenja 
in človeka na zemlji, pokazati otrokom har-
monijo človeštva z ostalim življenjem in 
tako buditi v nežnih njih dušah dejansko lju-
bezen do prirode; nadalje kar se tiče nrav-
nosti, mora delati za bratstvo vseh ljudi brez 
razlike plemena, jezika in konfesionalnih tra-
dicij. Ali je pri vsem tem mogoče sodelo-
vanje duhovnikov, kateri proti resnicam nove 
dobe stavijo nasproti tisočletne vraže in pri-
mitivne babilonske ter izraelske bajke ter na 
ta način boč.jo zamoriti vznikajočo vsečlo- 
veško ljubezen otrok s plevelom verske ne-
strpnosti? Zatorej hočemo iz šole ven, od 
šole proč duhovnike, ne pa boga! Kaj mari 
ne more v vprašanjih in stvareh, katere imajo 
«tako neposredni upliv na življenje kakor 
verstvo», poučni otrok strokovno izobraženi 
učitelj-neduhovnik ? Gotovo ima večjo kvalifi-
kacijo za vzgojevanje otrok kot pa cerkev in 
celibatarji!

Očitanje, da je rimska hijerarhija «proti 
napredku vede v strokah človeškega pozem- 
skega znanja», je baje krivično in neopra-
vičeno. Do katere meje, pokažejo naslednja 
fakta. Na «indeksu prepovedanih knjig», ka-
terih čitanje je katoliku prepovedano pod 
kaznijo cerkvenega izobčenja, dobimo med 
mnogimi drugimi tndi imena naslednjih novo-
dobnih mišljiteljev: Bačo, Bucker, Comte, Des-
cartes, Diderot, Montesauien, Hume, Kanti") 
Locke, J. St. Mili, Spinoza i. dr. Izmed pes-
nikov ni ušel tej cerkveni «konfiskaciji» niti 
Balzac, Dumas, Flaubert, da niti tako po- 
~P^ni ,JUrJe Lamenais, Mickievvicz in 
Milton Vsa novodobna filozofija je na in-
deksu. Da bo slika popolna, naj še pripom-
nimo, kar m na indeksu. Ni tam Boccacio,

• j aoidp Prévost, Sacher-Masoch c. p. Marquis de Said , Rim veseli napredKa
Tu je videti, se <ne protlvl sir_
človeškega dela n . Cerkev opremlje 
JeB)U postnega Snega življenja. Me 
St ' ko ¡Seora. Pomirila se je z ufenjem 
GSevYmgne vslraja danes vež pr. trd.1«, 
da bil svet ravno v sestih dne J ’
da jezuit Wasmann je popolnoma voljan ak 
ceptirati tudi Darvina — pa šele sedaj, ko 
bi bilo vztrajanje pri starih bajkah v zasmeh 
tudi malim otrokom.

Zastonj se zagovarjate, rimski škofje, da 
nasprotujoč težnjam «Svobodne misli», ne de-
late tega vsled lastnih koristi, da se ne bo-
jujete proti nji vsled vladeželjnosti, ko vendar 
nimate niti besede, s katero bi podprli to 
svojo trditev. Zgoraj ste se sklicevali na «po-
svetne zakone» in na to, da je vas bog kot 
kaka trgovska znamka «zakonito varovan», 
in sedaj zopet priznavate, da «se boj'ujete za 
državni red in obstoj». Kaj briga Vas «bo-
jevnike onega sveta», syetna vlada in državni 
red ? Hinavci ! Vidi se to sedaj v Franciji, 
kako malo vam je prirastla na srce «od 
boga postavljena svetna gosposka» in «drž. 
red». Nikdo ne dela vašim ljudem na Fran-
coskem nikakega nasilja, le če se nasilje ime-
nuje to, da se tudi katoličane podrejuje 
splošno veljavnim zakonom. In vendar gredo 
tamošnji katoličani, naščuvani po svojih škofih, 
z motikami in sekirami nad uslužbence «drž. 
reda» in «od boga postavljene vrhovne oblasti». 
Razumemo vašo pokornost dobro. Pokorščino 
napram državi priporočate svojim vernikom 
le tam, kjer država najprej posluša vas in 
ugodi vsem vašim zahtevam (da se vam odpi-
sujejo davki, katere je dolžan plačati Vsak 
državljan, da se vas za razne pregreške, krive 
prisege, častikraje, prigovarjanja k odpravi 
ploda i. t. d.) ne kaznuje kot druge zločince. 
Kdo je torej vaš pravi gospod? Tudi na to 
odgovarja vaš pastirski list. Njihov gospod 
in poglavar te države, imajo ga drugod v 
tujini. Za mejami imate svojega monarha, 
svojega suverena. «Stojite zvesto na strani 
rimskega papeža!», kličete k občanom te 
države, bodite v službi tega tujega suverena, 
v službi tuje neprijateljske moči (konkordat 
iz leta 1855 je vlada naše države vendar 
zavrgla), bodite pokorni avstrijskim zakonom, 
v kolikor jih odobrava vaš tuji, nezmotljivi 
vladar, v nasprotnem slučaju postavite se 
proti zakonom svoje države! Tu se pokaže 
vaša lojalnost v pravi luči.

Na podlagi dosedaj navedenih vzrokov 
kličemo k vsem, ki bodo čitali naš odgovor: 
Katoliška hijerarhija s svojimi 36 reprezen-
tanti v tej državi napoveduje brezobziren boj 
težnjam po osvoboditvi šole in rodbine, naj-
važnejših temeljev življenja. Med nami’in to 
bijerarhijo zato ni, ne more biti in ne bode 
miru, ampak trd in neizprosen boj, kateri ne 
preneha prej, dokler ne bo popolnoma potla-
čena ena izmed bojujočih se strank. Dolžnost 
vsakega, kateri čita naše besede, je, da bi se 
končno enkrat že odločil, hoče li stati v tem 
krutem boju na naši strani ali pa proti nam, 
torej proti škofom ali s škofi. In kdor pri-
stopi na našo stran, naj ne pozabi, da v boju 
s stoletno organizirano močjo ne zadostujejo 
le platonične simpatije, ampak da je treba 
tudi dejanj. V boju proti nam ima dosedaj 
rimska hijerarhija eden argument, da govori 
dosedaj v imenu skoro celega slovenskega 
ljudstva. In ima prav. Vsled formalnega, 
bodisi tudi samo matrikulačnega pripadanja 
k nji, je poverjena govoriti tudi za stotisoče 
onih ljudi, kateri so duševno že danes odpadli 
od Rima, toda dosedaj niso imeli poguma 
izvajati iz svojega prepričanja praktične’ 
posledice.

Ko bode nas brezkonfesijonalcev sto in 
stotisoče, bode tudi naše pravo vse drugače 
™SP?ktAran° in tu?i rimski škofJe bodo imeli 
več krščanske ponižnosti.

$1’°’’ 0(^Pad od Rima je torej nujno tudi 
jansko pokazati. Niti kot matrični člani 

ne smete več dalje podpirati moderni civili-
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zaciji sovražno moč. Kličemo z naglasom ob 
priliki tega našega «pastirskega lista» vsem, 
ki so v svoji notranjosti že odpadli od umi-
rajoče cerkve — spadajoče kot zgodovinski 
prežitek v muzej —! Bodite dosledni! Izsto-
pite iz cerkve! Proč od Rima!!!

V Pragi, 2. decembra 1906.
Slovenska sekcija „Svobodne Misli“. 

Češka sekcija „Svobodne Misli“.

Politični odsevi.
Za avstralski zvezni parlament so bile 

ravnokar nove, odnosno dopolnilne volitve, 
pri katerih je bilo izvoljenih v poslansko zbor-
nico 32 liberalcev, 26 socialistov in 17 pro- 
tekcionistov. V senat, ki odgovarja nekako 
naši gosposki zbornici, je bilo izvoljenih 18 
liberalcev, 5 socialistov in 1 protekcionist, tako 
da je sedaj tam 18 liberalcev, 15 socialistov 
in 3 protekcionisti.

Hrvatski sabor je razpravljal te dni o 
adresi. Predložena sta bila dva načrta; enega 
je izdelala koalicija, drugega pa Frankova star- 
čevičanska stranka. Položaj na Hrvatskem 
označuje pač najbolje dejstvo, da se vleče ta 
razprava kakor morska kača v neskončnost. 
Praktično so take adrese sploh zelo brezpo-
membne stvari. Nihče na svetu jih ne smatra 
za nič drugega, kakor za formalnost; teore-
tično pomenijo toliko, da prezentira vladajoča 
večina svoj program, debata pa da tudi 
manjšini priložnost, da precizira svoje stališče. 
Več se ne more pričakovati. V hrvatskem sa-
boru trdi koalicija in starčevicanska opozicija, 
da je treba dela. In bilo bi ga treba res, ako 
se hoče temeljito odpraviti Khuenovski zistem 
in preprečiti, da bi se še kdaj povrnil. A kako 
naj pride do dela parlament, ki ne primore 
nič drugega, kakor besede? Kakšno stališče 
je zavzemal Ante Starčevih naprarn Dunaju, 
kaj je privedlo Kvaternška do Rakovice, kdaj 
je nastala pragmatična sankcija, to so reči, 
ki jih izve, kdor se zanima zanje, lahko tudi 
brez sabora. In menda sploh ni veliko ljudi, 
ki bi se resno zanimali za ta historicizem. 
Nasprotno pa čaka tisoč in tisoč ljudi na 
ustavne pravice, na zborovalno, društveno, 
tiskovno svobodo, na neodvisnost sodnikov, 
na poroto, pred vsem na volilno reformo, 
sabor pa premleva adreso! In jo bode morda 
premleval, dokler ne bode hrvatsko ljudstvo 
samo sito komedije.

Madjarski radikalci imajo čudne pojme 
o nalogah vlade in njenih udov. F. Košuta 
so nekoč slavili kot evropejsko izobraženega 
in mislečega političarja; ali kakor se vidi, se 
ni naučil od Evrope mnogo več, kakor obla 
čiti in nositi frak. O ustavnih pravicah in 
dolžnostih ima pa prave azijatske pojme. 
Preden je očetov sin postal minister, je bil 
vodja neodvišnjaške stranke. Popolnoma kon- 
štiiucionalno bi bilo, ako bi ostal tudi kot 
član vlade zvest svoji stranki; ali to mu je 
premalo. Za »atonalni agent in minister bi rad 
porabil vladno avtoriteto enostavno v prid 
svoje stranke; m ker kot minister lahko ko-
mandira v državnih rečeh, komandira ravno 
tako v stranki. V nekaterih mestih niso ne- 
odvišnjaki brezpogojno zadovoljni z vlado; to 
jezi trgovinskega ministra Košuta in zato piše 
vodja stranke Košut pisma s sledečo vsebino: 
«Ako bi se pokazali v tvojem okraju ali v 
tvoji županiji nedovoljeni vplivi na neodvisno 
stranko, tedaj bodi tako prijazen, pa naznani 
to vodstvu stranke, odnosno meni, kajti ne-
odvisna stranka ima sedaj v parlamentu ve-
čino, na katero se mora opirati vlada, in 
zato ne more vlada nikakor odobravati, ako 
izkušajo nekateri organi v oddaljenih krajih 
delovati proti večini, ki podpira večino.» 
Druge stranke, ki so poleg neodvisne v večini, 
se jeze, da piše Košut tako, kakor bi se 
opirala vlada samo na Košutovo stranko. Da 
pa minister ne sme biti navaden strankin 
agitator, na to se na Madjarskem sploh ne 
misli.

Domače stvari.
. Globoko premišljena je vsa slovenska 

politika! Kdor nam ne veruje, se lahko sam 
prepriča, če le prečita slovenske dnevnike od 
začetka preteklega tedna. V «Narodu» in v 
«Slovencu» najde lahko doslovno enak inserat, 
ki pa ni na zadnji strani, temveč stoji bahavo 
v uredniškem delu. Dolga reklama priporoča 
naročevanje «Mira», znanega celovškega gla-
sila, ki pobira stopinje čisto za tržaško «Edi-
nostjo», le da je če mogoče še slabši. Nihče 
ne bi mogel trditi, da je «Mir» že kaj dosegel 
za koroške Slovence, ali da bi razumeli nje-
govi modrijani kaj posebnega o politiki. Ali 
v svoj prid znajo porabiti situacijo. Vrabci 
čivkajo po strehah, daje «Mir» klerikalen do 
kosti. A glej: Glavno liberalno glasilo ga pri-
poroča z emfazo. Ali «Mir» je napadal volilno 
reformo z vso strastjo, in glej: «Slovenec» 
mu vendar dela reklamo. Grafenauer se v 
koroškem listu besno zaganja v kranjsko kle-
rikalno stranko, njen organ pa tolče zanj na 
boben. «Mir» pljuje na svobodno šolo, ali 
«Narod» mu priganja naročnike. Pa naj kdo 
pravi, da politika naših strank ni načelna! 
In kakor da res ni nikogar, ki bi povedal 
resnico: Kdor hoče rešiti koroške Slovence, 
naj jih reši takega tepčastega lista, ki jih mora 
uničiti 1 «Mir» kompromitira Slovence pred 
vsemi ljudmi, ki ga čitajo. Kdor vzame ta 
ist v roko, si ne more misliti nič drugega, 
ukor da so vsi Slovenci reakcionarna četa, 
stoječa v službi jezuitov, z nalogo, da prepre-
čijo napredek in svobodo, kjer le morejo. 
Tako se res ne služi in ne koristi narodu.

Jeseniški župnik Zabukovec je že zopet 
pri pogrebu nekega ponesrečenca uganjal burke 
zaradi trakov na vencu, ki ga je nesla orga-
nizacija pred krsto. Mož menda misli, da iz-
pričuje s svojimi demonstracijami kako posebno 
.unaštvo; pa so njegove kolobocije vendarle 
primerne, da se blamira ž njimi. Ali mora res 
jri vsakem pogrebu dokazati, da ne ve prav 
nič o tem, kar se godi na svetu in da živi 
še vedno v pretečenem stoletju ? V celi Evropi 
se nikjer več duhovniki ne plašijo rdečih 
.rakov; da se nosi take vence pri pogrebih 
socialnih demokratov, je splošna navada in 
nikjer ni zaraditega karambolov z duhovniki. 
Ali si domišlja Zabukovec,, da je on edini vzel 
v zakup pravi katoliški nauk? Pred kratkim 
so na Dunaju pokopali urednika «Arb. Ztg.», 
sodruga K rali k a in tam so nosili toliko 
vencev, kolikor jih Zabukovec najbrže še niti 
videl ni na enem kupu; skoraj vsi so imeli 
rdeče trakove in duhovniki niso niti kihnili 
zaraditega. Seveda povemo to pa le zato, 
da se vidi razliko med Zabukovcem in med 
pametnejšim klerom, nikakor pa ne zato, ker 
bi nam bilo kdove kaj ležeče na njegovem 
izboljšanju. Nasprotno; bojeviti gospod rogu- 
vili lahko, kolikor se mu poljubi in čim fana- 
tičnejsi ostane, tem ljubši nam bode, kajti s 
takim vedenjem odbije več ljudi od svoje 
stranke in morda tudi od cerkve, kako bi jih 
mogli mi odtegniti, ako bi desetkrat bolj agi-
tirali, nego moremo. Le naprej, gospod Zabu-
kovce!

So S6 vrezali. Za časa mizarske stavke 
se je vršilo v Št. Vidu več shodov po § 2 
zborovalnega zakona. To pa nekaterim obla-
stvenim organom ni bilo všeč in brž so podali 
ovadbo radi kršenja zbor, zakona. Državno 
pravdništvo je obtožilo sodruga Tokana iz 
Ljubljane radi prestopka §§ 2 in 19 zbor, 
zakona. Pa so se vrezali, kajti že pri pivi 
obravnavi se je izkazalo, da sodrug Tokan ni 
bil sklicatelj omenjenih shodov, ki so se sicer 
čisto pravilno vršili. Sklicevaje se na dotične 
določbe zakona, je sodrug Tokan g. drž. 
pravdnika poučil, da na povabljene osebe 
omejene shode ni naznanjati oblastvom. Radi 
lepšega je g. drž. pravdnik predlagal preložitev 
obravnave in uvedbo nadaljnih poizvedb. 
Ovadba, podana po orožnikih, je najbrze 
maslo podjetnika Šuštaršiča, skuhano skupno 
z županom Belcem. Dolžnost oiožnikov je 
bila, da so se v stvari natančno poučili, 
predno so napravili ovadbo, 

„Slovenskemu Narodu“ ni mogoče, da 
bi ostal pri resnici. Minule dni je trdil, da ga 
*ni. vPraš?jem.° ’ čemu se je vtikal v zadevo 
drja. Robide, in potem pripoveduje, da je bila 
naša akcija naperjena proti — narodno na-
predni stranki, ter da je «Narod», kakor pri 
vsaki priliki, tudi sedaj vskočil za — stranko 
Kdor je prisiljen leta in leta citati «Narod»’ 
se tudi temu zavijanju ne bode čudil; izplača 
se pa vendar, pokazati tudi s tem eksemplom 
jezuitovsko-farizejsko metodo, katere se poslu-
žuje ta list. Akcija, ki ni bila vprizorjena samo 
zaradi zadeve odpuščenega zdravnika, temveč 
zaradi deželnih zavodov sploh, je bila naper-
jena enostavno, jasno in izravno proti praksi 
in praktikam deželnega odbora, in ravno to 
je nerazumljivo, da se poteguje «Narod» s tako 
vnemo za deželni odbor, v katerem sede vendar 
poleg liberalcev tudi klerikalci in Nemci, ka-
teremu je celo klerikalec na čelu. Zakaj pa 
taji «Narod», da smo v «Rdečem Praporu» 
že tolikokrat povedali, kam meri akcija in da 
je povedal to tudi na shodu sodrug Kristan? 
Zdi se nam — in tudi še marsikomu dru-
gemu, ki ne zajema vse modrosti samo iz 
«Naroda», — da je postopalo liberalno gla-
silo v celi zadevi ne le stvarno napačno, temveč 
tudi netaktično in neprevidno , kajti ravno s 
svojim brezpogojnim zagovarjanjem deželnega 
odbora, je vzbudilo sum, da so liberalni od-
borniki posebno angažirani v stvari. Ce se 
obrača torej ost res tualitam specialno proti 
njim, nismo tega čisto nič krivi mi, ampak 
samo narodna «Narodova» taktika.

«Narod» pa pravi tudi, da se takih reči 
ne rešuje na javnih shodih, kjer ima prvo be-
sede Gostinčar, Štefe in Kristan. Tendenca te 
kombinacije je seveda očitna; «Narod» bi zopet 
rad po sili konstruiral socialistično - klerikalno 
alianco. Ali tudi tu je preneroden, pa ne bode 
dosegel cilja. Kajti: Prvič je imel na shodu v 
«Unionu» besedo kot sklicatelj cesarski svetnik 
gospod profesor Franke, prvo besedo kot 
poročevalec pa g. dr. Ravnihar; drugič bi 
bili imeli tudi najožji «Narodovi» pristaši be-
sedo, ako bi bili prišli, tretjič bi bili govorili 
na shodu lahko deželni odborniki od glavarja 
začenši, ako ne bi smatrali svojih kurulskih 
sedežev za previsoke; četrtič ni hotel shod re-
šiti vprašanja, temveč zahtevati jasnosti in iz- 
premembo zistema; petič je za «Narodov» 
demokratizem slabo izpričevalo, če meni, da se 
ljudstvo ne bi smelo pečati z ukrepi tako vi-
soke instance, kakršna je deželni odbor. Ta-
kega mnenja pa mi ne bodemo akceptirali ni-
koli, temveč bodemo delovali z vso močjo na 
to. da izpodbijemo tisti šablonski birokratizem, 
ki se je ugnezdil pri deželnem odboru in v 
katerem tiči nevarnost za vse naše javne za-
deve. «Naroda» pa ne bodemo vpraševali, ali 
mu je to prav ali ne.

0 ženskem vprašanju je predaval v so - 
bito, 9. t. m Anton Dermota v tržaškem 
«Delavskem domu». Predavanje je priredilo 
društvo «Ljudski oder». Udeležba je bila dobra. 
Govornik je pojasnil bivstvo ženskega vpra-
šanja ter je označil razmere iz katerih se izlega 
vse tisto kar v celoti sočinjava žensko vpra-
šanje. Največ pažnje je posvetil predavatelj 
prostituciji in enoženstvu. Lepo in zanimivo 
predavanje se je zdelo poslušalcem le pre-
kratko. Z uspehom te priredbe je društvo 
lahko zadovoljno v vsakem oziru,

«Slovencu» ni všeč, da smo opozorili 
na kompromis, ki sta ga sklenili klerikalna in 
liberalna stranka za volitve v tržaško zava-
rovalnico proti nezgodam in ker mu je stvar 
neprijetna, odvrača pozornost od tega dejstva 
in očita socialnim demokratom, da se niso 
pridružili lepi koaliciji. Povedali smo že zadnjič, 
da se nične jezimo nad liberalno-klenkalmm 
koncertom; ko so začeli pobijati šipe, sta se 
Grozd in Gruden takoj združila — kaj bi 
očitali ljudem reči, ki so naravne? Ali zabe-
ležiti je treba take dogodke za čas, ko se bode 
zopet na tej ali na oni strani kričalo «cruci- 
flgel», ako nanese politična situacija kako 
kooperacijo, ki enim ali drugim ne b?de d,ša a' 
«Slovenčevo» besedičenje o nalogi socialne 
demokracije pri teh volitvah nas pa nič ne



vznemirja. Ne oziramo se na to, da sploh 
nihče ni vabil socialnih demokratov na ko-
operacijo, temveč konštatiramo le, da ne žive 
Slovenci samo v Ljubljani, ampak da jih je 
v Trstu tudi nekaj. Ge pa klerikalno ured-
ništvo ne pozna narodnosti naših kandidatov, 
naj pa ne govoriči o tem. Delavce opozarjamo 
še enkrat, naj se ne dajo prevaliti; delavskih 
glasovnic nimajo podjetniki nikamor pošiljati 
na poljubno porabo, temveč imajo edinole 
zabeležiti, kako so delavci sami glasovali.

Nekaj za Chamove „Narodne socialiste“. 
V Št. Vidu nad Ljubljano ima neki g. Franc 
Šuštaršič veliko mizarsko tovarno. To sicer še 
ni nič hudega. Ali gosp. Šuštaršič, ki je strogo 
narodno-naprednih nazorov, plačuje delavce 
svojega podjetja za enajsturno delo od ene 
do treh kron na dan. To je seveda nekaj 
drugega Pa motil bi se, kdor bi mislil, da je 
veliko takih, ki imajo po tri, ali vsaj več 
kakor dve kroni na dan. Ne, delavci s tri- 
kronsko dnevno plačo so v Šuštaršičevi 
tovarni bele vrane. Najhujše pa še pride. V 
delavnem redu Šuštaršičeve tovarne stoji 
namreč, da morajo delavci cel prispevek za 
bolniško blagajno plačati sami. Ta določba 
je povsem protipostavna in diši zelo po ude- 
ruštvu. Pa to ni še vse. Dnevni red, v katerem 
kar mrgoli kazenskih določb za delavce, 
dočim pravic delavcev, oziroma dolžnosti nad-
zorovalnega osobja, odnosno podjetnika kar 
nič ne omenja, pa je podpisan — čujte in 
strmite! — od šentvidskega župana Antona 
Belca, ki je obenem načelnik okoliške 
bolniške blagajne! Če je g. Belec dotični 
delavni red podpisal kar na slepo, je kršil 
svojo uradno dolžnost, nasprotno pa njegovo 
postopanje dokazuje vrhunec nevednosti ter 
neznanja najelementarnejših bolniško zavaro-
valnih zakonitih določb, ki mu absolutno 
odreka sposobnost za načelnika bolniški bla-
gajni. Sicer pa vladajo pri šentvidski bolniški 
blagajni tudi v drugem oziru take razmere, 
da se bodemo morali na vsak način popečati 
ž njimi. Tako poznamo odbornike, ki so 
svoje delavce priglasili šele potem, ko so 
ponesrečili i. t. d. i. t. d. Ako že najvišja 
oseba v občini, župan in načelnik okrajne 
bolniške blagajne daje sijajne vzglede površ-
nosti, potem ni čuda, da se i podjetniki rav-
najo po njem. Kdo vraga naj potem zameri 
Šuštaršičevim delavcem, ker so izjavili, da 
takega delavnega reda, ki je delavni red le 
po imenu, v resnici pa čisto navaden 
kazenski predpis, ne priznajo. Ravnotako 
je bila upravičena zahteva po skrajšanju de-
lavnega časa in povišanju plače. Kakor je pri 
takih ljudeh že navada, je tudi g. Šušteršič 
skušal posnemati «velike» ljudi v malem, pa 
se je postavil na stališče ignoranta. Ni se 
hotel pogajati z delavci. Pa mu je izpodletelo. 
Delavci, dasi neorganizirani, so solidarno za- 
počeli stavko vzlic grožnjam «miloštive», ki 
je grozila po Št. Vidu, da bo kar streljala. 
Pametni ljudje, ki poznajo s pavjim perjem 
nakičene srake, so se takim grožnjam le sme-
jali. Toda g. Šušteršič je tudi javnosti hotel 
pokazati, da nekaj velja in da ima oblasti na 
vrvici. Za praznik 8. decembra je dal rekvi- 
rirati kar 14 orožnikov pod pretvezo, da pride 
ta dan 300 mizarjev iz Ljubljane, ki mu bodo 
razbili tovarno! Seveda so se poznavalci raz-
mer smejali taki budalosti. Vzlic pretilnim 
pismom, da bodo sicer vsi odpuščeni, se de-
lavci niso vdali ter vstrajali v stavki. Posa-
meznike, ki so se oglasili, je ljubljanska mi-
zarska organizacija materijelrm podpirala. Z 
nevpogljivo eneržijo so pomočniki končno 
vendarle dosegli, da se je Šušteršič podal ter 
skrajšal delavni čas na 10 ur m zvišal plačo. 
Prizadeti delavci so se lahko poučili, da jim 
je pomoč zagotovljena edino le v močni 
strokovni organizaciji. Zatorej, šentvidski mi-
zarji, vsi v strokovno organizacijo lesnih de-
lavcev. Pri tej priliki pa naj nam bo dovo-
ljeno še vprašanje, kako pač mora izgledati 
organizacija Chamovih socialistov, ki meče 
podjetnike in delavce vse na en kup? Radi 
bi zvedeli od g. Chama, ali spada «liberalni» 
Šušteršič v društvo za «višje» ali «nižje»

sloje. Čudni so ti «narodni socialisti», ki jim 
stoji na čelu «gosthauspezicar» iz ljubljanske 
Udmata, Miha Hribar, ki je sicer mizarsk 
mojster, pa si nadeva pravico do repiezenta. 
cije «širokih mas» tam, kjer je to prav poceni 
molči pa, kadar zadruga gostilničarjev sklepa 
o povišanju cen pijači in jedilom. Na zadnje 
občnem zboru zadruge gostilmča^ev naj b 
bil g. Hribar odprl usta v prilog delavcem, 
g. Gham pa naj v svojem društvu izobrazi 
ljudi Šušteršičevega kalibra, delavce pa pusti 
pri miru. Več organiziranih

šentvidskih mizarjev.
Narodni svet je bil predlagan na zaup- 

niškem shodu liberalne stranke in predlog je 
bil tam tudi sprejet, dasiravno je dr. Tavčar 
glasno godrnjal. Ako bi bil prej povedal, da 
njemu taka reč ni všeč, bi bil predlog morda 
padel. Ali tako je obveljal. Toda čeravno je 
zaupniški zbor že davno minul, vendar ni v 
liberalni stranki ne duha ne sluha o izvršitvi 
tega sklepa in «Narod» ne črhne niti besedice 
o njem. Medtem je objavil dr. Ravnihar 
v «Našem Listu» vrsto člankov o tem pred-
metu z detaljiranimi predlogi glede sestave, 
naloge, delokroga in funkcioniranja «narodnega 
sveta», a pri liberalcih, kjer je bil predlog 
porojen, se še vedno ne zgane nič. Menda' 
jim stvar res ne diši. A če je tako, naj bi 
vsaj povedali, da je bil tudi ta sklep dober samo 
za momentano zaslepljenje lastne stranke, da 
mu pa liberalci ravno tako ne pripisujejo in 
ne priznavajo nobene veljave, kakor n. pr. 
sklepu o splošni in enaki volilni pravici, ki 
tudi dovoljuje Tavčarju, Ferjančiču in 
Plantanu, da glasujejo za pluralni zistem.

Humorja v resnih časih ima «Slovenski 
Narod». Toliko ga ima, da zna norce briti — 
sam iz sebe. Uprizoritev Cankarjeve satire 
«Za narodov blagor» je ujezila nekatere nje-
gove patrcne, čemur se ni čuditi; še bolj pa 
jih je razjezil veliki uspeh. In jezo svojih 
mogotcev mora «Narod» spoštovati, kajti tudi 
ona je del «narodnih idealov». Spoštovati 
mora pa tudi umetnost in ker se zadnji čas 
ne more več tajiti, da je Cankar umetnik, 
je bilo treba vsaj glumiti navdušenje za nje-
govo delo. Taka situacija je pa neprijetna; 
ali «Narod» si zna pomagati. Kako zna po-
tolažiti olimpske in podsvetne bogove obenem 
to je zares imenitno. Najprej objavi entu- 
ziastično kritiko o premieri, potem pa — se 
roga lastni kritiki. In tako ima literatura 
svoj delež, veljaki pa svojega! Po nauku: Daj 
bogu, kar je božjega in . cesarju, kar je cesar- 
javega ... Da je bila kritika v «Narodu» malo 
preveč navdušena, je že res; Shakespeareja 
ni bilo treba ravno citirati. Ali da brije zato 
liberalni list norce iz svojega lastnega kriti- 
čarja, vendar ni neobhodno potrebno, razven 
če je to morda preludij? Saj bi bilo res krasno, 
ako bi šel «Narod» na tej poti dalje, pa bi 
se začel v noticah rogati svojim uvodnim član-
kom, v člankih domačim beležkam i. t. d. To 

edino 
«Na-
se je 
zaka-

bi bila končno največja modrost in 
zanesljivo izmed vsega, kar se najde v 
rodovih» predalih . . . Tudi v «mlade» 
pri tej priložnosti staroliberalno glasilo 
dilo z lastno mu živahnostjo; kar kadi se od 
«oslovstva». ¿pudno je le, da se čutijo ravno 
«Narodovci» najbolj prizadete, vsled satire 
ravno tako, kakor vsled kritik!

Društvene vesti.
Predavanje v Nabrežini. Javna ljudska 

knjižnica v Nabrežini priredi dne 30. t. m. ob 
pol 4. uri popoldan predavanje v dvorani 
klesarsKega društva. Predaval bode profesor 
dr. Dragotin Lončar o predmetu: Slovenci 
in njih narodni preporod. Zanimivost tvarine 
in znam simpatični način predavatelja onra- 
vičuje upanje, da bode udeležba velika

Zagorje ob Savi. Telovadno društvo 
«Zagorski Sokol» priredi dne 30. t. m. v Za- 
g0,ju v dvorani g. Mihelčiča veseloigro «V 
Ljubljano jo dajmo». Imenovana igra je bila 
večkrat s sijajnim uspehom igrana v slov dež 
glemšču v Ljubljani. Pn predstavi gostuieta 
gdč. Vida Hočevarjeva in gdč. Berta Bergan-
tova, članici slov. dež. gledišča v Ljubljani. 

Začetek ob pol 8-uri zvečer. Po predstavi 
pr0StTz črnega’vrha3 nad Idrijo. Napredno 
izobraževalno društvo v Črnem vrhu bo imelo 
na novega leta dan svoj redni letni občni 
zbor na katerem bo predaval, sodrug Anton 
Kristan iz Idrije «o važnost! izobrazbe za de- 
Ho in kmetsko ljudstvo-. Predavanje se 
vi v gostilni pri Hladniku; začetek oh 3 ur. 
nonoldne. - Dopoldne ob 11. uri se bode 
na vršil zaupni shod Črnovrških Občinarjev z 
dnevnim redom: «Gospodarske razmere de-
lavca in kmeta».

Iz Idrije. 29. t. m. se vrše volitve v 
cestni odbor idrijski. Župani m sveto-
valci občin idrijskega sodnega okraja (razen 
Idrije) volijo 3 odbornike in 3 namestnike, 
občinski odborniki idrijski enega odbornika in 
enega namestnika,davkoplačevalci od 160-400 
kron direktnega davka 1 odbornika m 1 na-
mestnika, davkoplačevalci od 400 kron naprej 
tudi en egu. odbornika in 1 namestnika. Naši 
sodrugi se aktivno udeleže teh volitev s pre-
cejšnjim upom na zmago.

Protidelavski značaj liberalcev je prišel 
na površje zopet na zadnjem shodu v Mirnu 
pri Gorici. Na dnevnem redu je bilo tam tudi 
starostno zavarovanje delavcev. Iztaknili so ga 
klerikalci pač iz demagogičnih razlogov. Nihče 
ne more trditi, da bi bilo to vprašanje ravno 
sedaj pereče. Dnevi avstrijskega parlamenta 
so' šteti, edino kar se more še zahtevati od 
tega državnega zbora, je to, da ostane zna-
čajen do konca v vprašanju volilne reforme 
in da ne popusti prevzetnosti gosposke zbor-
nice; da bi pa mogel pred slovesom še iz-
vršiti starostno zavarovanje, na to ne more 
misliti resen človek. To je naloga bodočega 
parlamenta, seveda ena njegovih najvažnejših 
nalog. Ali klerikalcem se je šlo zato, da bi de-
monstrirali pred delavci s svojim prijateljstvom 
do delavstva in tako je prišla stvar na dnevni 
red. Toda ta priložnost je spravila na dan 
čedno dejstvo, da so liberalci sovražniki sta-
rostnega zavarovanja. Na mirenskem shodu 
so protestirali proti takemu zakonu, gospod 
Gabršček se je pa trudil «dokazati», da bi 
bilo podobno zavarovanje delavcem — škod-
ljivo. Seveda je treba za tak dokaz pristne 
liberalne logike. Gospod Gabršček pravi, 
da delodajalci ne bi mogli prenašati bremen, 
ki bi jim jih naložil zavarovalni zakon; zaprli 
bi torej mnogo tovarn in delavci bi bili še na 
slabšem. Navidezno zelo modro. Ali tisto pod-
jetniško lokavost poznamo že predobro; go-
spodom kapitalistom se godi baje tako slabo, 
da morajo pri svojih podjetjih le doplačevati 
in to delajo le iz dobrega srca, da imajo de-
lavci kruha. Čudno ! Ce je to res, tedaj je pa 
vendar nerazumljivo, da se tako krčevito okle-
pajo tiste privatne lastnine, od katere imajo 
baje samo škodo. Zakaj pa ne izroče tistih 
podjetij, pri katerih trdijo, da imajo večne 
izgube, delavcem? Poročila o kapitalističnih 
občnih zborih in bilancah nam že povedo, 
zakaj ne. Pa industrija, ki ne more izhajati 
brez odiranja delavcev, sploh ni vredna, da 
živi. Namen industrije je, pomnoževati bo-
gastvo; ako ne more izvršiti svojega namena, 
je bolje, da jo vrag vzame. Ali ttga ne bode 
p i a’ kakor mi, tako ve tudi gospod
Gabršček, da prosperira industrija v Avstriji 
ravno zadnja leta izborno. In če cvete pod-
jetništvo v Avstraliji in Novi Zelandiji kljub 
starostnemu zavarovanju delavcev, bi se že 
? o ustvarilo tudi v Avstriji take razmere, 
da ne bi moral delavec na stara leta beračiti.

Sotagi m prijatelji!
Naročajte se na

’-----— dnevnik ——•
zbbn°r?ajal med volitvami za državni

; lVa me,seca in bo veljal 2 K na mesec, 
torej skupaj le 4 g.

MaVsHi ¡¡okdar za leto 1907
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po pošti 10 h več.



TržaSlja yaga prapor»“.
Konferenca okrajne organizacije 
jugoslovanske socijalno-demokra- 

tične stranke v Trstu.
Predlogi in resolucije. Konec.

3. ) Resolucija poročevalca o organizaciji 
in taktiki, sodruga Regenta z dodatnimi 
predlogi sodruga Kopača:

«Današnja konferenca poziva odbor po-
litične okrajne organizacije, da kot tak nastopa 
tudi v bodoče z vso energijo in z vsemi sred-
stvi, ki jih ima na razpolago proti vsem 
nameram vsake nasprotniške stranke, katerih 
težnje so v direktnem nasprotju s socialno 
demokracijo- in vsakikrat, ko bi njih nastop 
škodoval interesom organiziranega delavstva, 
da uporabi vse svoje moči v svrho napredka 
slov, socialne demokracije v Trstu ter da se 
v bodoče združuje z političnim odborom ital, 
socialne demokracije vsakikrat, ko bi to skupni 
interesi zahtevali.

Dokler nimamo političnih organizacij v 
drugih mestih po Primorskem in po Istri, 
prevzame agitacijo in organizacijo po teh 
krajih v svoje področje tržaška okrajna orga-
nizacija, kateri se nalaga, da takoj izvoli 
odsek iz petih oseb, ki ima nalogo, se pečati 
edino z uredbo cestne organizacije po vseh 
mestnih okrajih, po okolici in po vsem Pri-
morskem in Istri, dokler nimamo povsod 
političnih organizacij.

Dokler pa ni ustanovljena organizacija 
po okolici, se ima sklicati vsako nedeljo po 
vseh okolnih vaseh razne tabore ali zaupne 
shode v svrho agitacije, za katere shode mo-
rajo pripraviti vse potrebno tamošnji zaupniki 
ter se mu nalaga, da tudi v bodoče skliče 
kolikor je mogoče shodov, in sicer vsikdar, 
kadar je to potrebno.

Takoj, ko se najde zaupnike po deželi, se 
jih skliče v posameznih volilnih okrajih, se 
ustanovi okrajno organizacijo ter izvoli pol. 
odbor. Na ta način ustanovljena organizacija 
ima nalogo, predlagati kandidata, katerega 
mora potrditi tudi izvrševalni odbor, in ima 
voditi vso volilno agitacijo.»

4. ) Predlog poročevalca o strokovni or-
ganizaciji, sodruga J. Kopača z dodatnim 
predlogom sodruga Jernejčiča:

«Današnja konferenca poziva z ozirom 
na velikanski pomen in moč centralnih stro-
kovnih organizacij, vse obstoječe lokalne orga-
nizacije, da se takoj centralizirajo, da se zamore 
proletariat uspešneje bojevati proti organizi-
ranemu kapitalizma.

Nalaga strokovnim organizacijam, da si 
izvolijo strokovno komisijo, ta naj si izvoli 
svoje zaupnike povsod, kjer so strokovne or-
ganizacije ter naj skliče strokovno konferenco 
skupno z italijanskim in slovenskim strokovnim 
tajništvom.»

5. ) Resolucija poročevalca o kulturni 
organizaciji, sodruga A. Jernejčiča:

«Današnja konferenca priznava potrebo 
obširne kulturne organizacije, smatrajoč jo 
potrebno v svrho hitrejega razvoja organizacij 
sploh, kakor tudi v svrho izobrazbe sloven-
skega delavstva. V ta namen vabi vse stro-
kovne organizacije, da uplivajo po možnosti 
na svoje člane za udeležbo pri vsaki prireditvi 
izobraževalnega značaja. Priporoča društvu 
«Ljudski oder» v Trstu, da po možnosti na-
daljuje s prirejevanjem poljudnih predavanj 
ter izreče željo, da bi se razširila ta akcija po 
vsej okolici ter nalaga društvu, da skuša raz-
viti svoje delovanje po vsem Primorskem ter 
ustanavljati svoje podružnice v vseh delavskih 
okrajih v Trstu, po okolici, po deželi in po 
vseh mestih, ki spadajo v delokrog njegovega 
področja.

Konferenca zagotovi društvu moralno 
pouporo od strani politične organizacije ter 
vabi vse strokovne organizacije, da ga po

svojih močeh podpirajo gmotno in mo-
ralno.»

Kakor rečeno, so bile vse resolucije in 
predlogi z vsemi glasovi sprejete.

2 dežja pod kap.
Četrt leta je minulo, odkar so podrejene 

kranjske državne železnice tržaškemu ravna-
teljstvu, in čas je, da napravimo nekak pro-
vizoričen račun o dobrotah, s katerimi nas 
osrečuje naša sedanja vlada.

Preden pridemo v detalje, moramo kon- 
štatirati, da bode ta račun za ugled tržaškega 
ravnateljstva povsem nepovoljen; s tem pa 
ne bodi rečeno, da so bile morda razmere 
uslužbencev pod vlado zadosti znanega P ro-
ške ta dobre.

Umazanec je bil gosp. Proške napram 
svojim uslužbencem vseh kategorij in njih 
gmotni položaj je bil vsekakor beden. Ni 
torej čuda, da so si ljudje želeli rešitve in 
da so bile njih nade velike v času, ko je 
odredilo žel. ministrstvo, da se imajo kranjske 
drž. železnice odtrgati od beljaškega ter pri-
klopiti tržaškemu ravnateljstvu.

Precej početkom te premenitve pa se je 
pokazalo, da je kopito državne železnice 
povsod enako in da so prišli srečni uslužbenci 
izpod dežja pod kap. Prve mesece smo se 
tolažili z neredom, ki ga je povzročila otvo-
ritev nove železnice in molče smo trpeli ter 
čakali boljših časov, A dosedaj zaman.

Pač pa opažamo, da se razmere od dne 
do dne slabšajo in prišli smo danes do pre-
pričanja, da so si vtepli merodajni krogi v 
glavo, neprimerno drago gradbo nove želez-
nice plačati iz naših krvavih žuljev, in so nam 
v to svrho dvignili že prej jako visoko visečo 
košarico s kruhom v naravnost nedosežno 
višino. To ni morda fraza, in vsakdo laliko 
opazi, da danes železničarji s svojimi družinami 
dobesedno stradajo.

Da pa dokažem to trditev, namenil sem 
si danes obelodaniti razmere ene kategorije, 
ki najbolj izkuša novi kurz, katere članom 
pa obenem dokažem, da so v prvi vrsti sami 
krivi teh razmer. Ta kategorija je uslužbe- 
ništvo tukajšnje kurilnice, in sicer od stroje-
vodij pa doli do zadnjega delavca pri premogu 
Seveda moram povdariti, da je načelnik tega 
oddelka znani, večno gladni Poka de Poka- 
falva, kateremu so visoke tantieme vse, a 
vsa druga služba nič, kar pa nikakor ne 
odvrača odgovornosti tudi od gosp. Ruffa in 
pl. L i 11 r o w a.

Razmere pri tem oddelku so postale v 
trenutku, ko je prevzel gosp. Poka vajeti v 
roke, žalostne in osobito strojevodje so morali 
od meseca do meseca manjšati svoje izdatke, 
dokler ni končno, in to v zadnjih mesecih, 
sploh nič več ostalo za zmanjšanje in je postal 
deficit redna prikazen mesečnih računov.

Na leta nazaj posegati, se mi zdi nepo-
trebno. Pač pa je ta razvoj v zadnjem času 
pogleda vreden, ne samo za železničarje, 
temveč tudi za ravnateljstvo in za druge 
sloje, ki kaj radi vidijo v železničarju nekakega 
proletarskega aristokrata, tembolj, ker so 
posebno strojevodje dovolj naivni, da lišpajo 
tako misel s pavjim perjem.

Torej k stvari.
Predvsem naj omenim, da sem slišal sle-

deče stvari in nedostatke od strojevodij samih 
na lastna ušesa in sem pripravljen v vsakem 
slučaju nastopiti dokaz resnice, ne brigajoč 
se za posledice, ki morda ne bi bile prijetne 
komu, ki nima nikdar dosti.

Glavna bolest, ki mori žepe strojnega 
osobja, je nesrečni kočevski premog. Kakor 
znano, dobe strojevodje in kurjači poleg svojih 
briljantnih stalnih plač, še takozvano kilo-
metrino, ki naj bi bila nekak nadomestek za 
porabo izven doma, ki pa pri današnji dra-
ginji nikakor ne zadostuje, in pa premijo za 
ekonomično ravnanje z ognjem: takozvano 
«Kohlenpramie».

Kjer je stalna plača vsaki mesec enako 
borna in kilometrine, z ozirom na neugodno 
prožno razmerje vzlic najnapornejši službi ni 
mogoče povišati, je naravno, da izkuša strojno 
osobje nadomestiti primankljaje v stalni plači 
in kilometrine z največjo ekonomijo pri pre-
mogu in si na ta način povišati svoje sra-
motno nizke dohodke s «Kohlenpramijo». Ali 
tudi ta ekonomija je postala v zadnjih mesecih 
brezplodna, kajti razven strojnega osobja — 
in to v veliko višji meri — participira na 
teh dohodkih tudi kurilnično vodstvo in 
organi slavne direkcije v Trstu, ki morda 
nikoli niso videli, kako gori kočevski premog.

Naravno je torej, da višja gospoda ne 
pozna drugega stremljenja, kakor čim več 
odtrgati strojnemu osobju in pridejati svojim 
nenasitnim žepom. Posledica tega pa je, da 
so te «premije», ki so še pred par leti imele 
višino 50 do 100 kron na strojevodjo, danes 
padle na dolg od 4 do 10 kron, kar družini 
strojevodje ne more biti vseeno, tem manj, 
ker je kruh vsak dan dražji. Seveda bode 
gosp. Poka dejal, kaj to meni mar; pač pa 
je naša briga, da se to izpremeni in izpre- 
menilo se bode, če spozna strojno osobje, da 
je v edinosti moč. Najprej je treba konšta- 
tirati, odkod prihaja večni primankljaj pre-
moga, in z rešitvijo tega vprašanja odpade 
vse drugo. Gosp. Poka, ki v 30. letih svo-
jega službovanja ni ničesar prihranil, naj si 
ne domišlja, da so njegovi rodni bratje toli 
neumni in bodo njegove mahinacije na vse 
veke gledali le mirnega očesa in nemih ust.

Stakulova prodajalna bi tudi marsikate-
remu strojevodji ugajala, še bolj pa nje vse-
bina in marsikateri že premišljuje, da je za 
njegove žulje le Poki odprta in njemu ne. 
Mi sicer vemo, kje tiči zajec, a za danes ga 
ne bomo javno kazali, pač pa zahtevamo, da 
slavna direkcija preišče razmere v tukajšnji 
kurilnici in ako nje juristi nočejo ničesar 
najti, potem naj širša javnost izpozna korup-
cijo državnega podjetja državnih železnic.

Ce se pa resno hoče zdravih razmer, 
potem je prvi pogoj, nadomestitev popolnoma 
nezmožnega Poka s tehnično izobraženim 
človekom, ki naj sanira razmere.

Druga žalostna prikazen, ki jo je uvedel 
tukajšnji «vsenemški Generalštab», je redno 
preziranje domačinov» na korist nekaterih 
«Heilovcev». V tem oziru seveda ne smemo 
pripisovati vsega gosp. Poki, kajti mož razume 
o politiki toliko, kakor zajec na boben, pač 
pa je dobro orožje različnih Janušofskijev in 
drugih, ki si mislijo: «Paule, geh du voran, 
du hast die groBen Stiefel an.» Tako opa-
žamo, da imajo najugodnejšo in najbolje pla-
čano službo le pristni germani z lepih štajerskih 
hribov, medtem ko se domačine prezira v 
vsakem oziru; seveda ima tudi to svoj vzrok 
v tem, da domačini še niso dovolj izobraženi 
denuncijanti, kakršnih potrebuje slavno vod-
stvo 'in brez katerih sploh ne bi moglo oprav-
ljati službe.

Za danes dovolj. Omenil sem le odkraja, 
da so razmere tukaj nezdrave; kot uslužbenca 
bi me bilo tudi sram, da bi razpravljala vse 
čistosti Predovičevega gospodarstva široka 
javnost, posebno ker upam, da tudi g. Ruffu 
taka diskuzija ne bi bila prijetna in ker upam, 
da bode sam z železno roko posegel v Avgijev 
hlev. Hotel sem le obrnili pozornost ravna-
teljstva na tukajšnje razmere, obenem pa 
zaklicati uslužbencem: «Zdramite se!»

Poglejte malo okrog in videli boste, da 
vas vsak pošten železničar in tudi drugi 
delavec zaničuje radi važe brezbrižnosti in 
kar je glavno, da vaše družine trpe radi vaše 
neodpustljive malomarnosti pomanjkanje. 
Posnemajte vaše tržaške sotrpine in daleč ni 
več čas, ko se bodo vaše razmere v gmotnem 
in službenem oziru izboljšale v vašo korist. 
Stopite na pot tržaških uradnikov, ki so to 
potrebo uvideli in podpora vseh sotrpinov 
vam je gotova, nakar vam bode mogoče 



poleg suhega kruha dajati vašim bednim 
otrokom v hrano tudi še nekoliko mesa.

Novo politično življenje se bliža z uvedbo 
splošne in enake volilne pravice in sram bi 
nas moralo biti, da bi nas našel ta važni 
trenotek nepripravljene, ko smo si vendar v 
svesti, da je le potom zakonodaje mogoče 
trajno izboljšanje naših razmer.

Vrzite puhli strah, ki ga imate pred 
svojimi tirani, med staro šaro in združimo 
se v močno četo, kateri niti Poka in Deršatta 
ne moreta inponirati. Pesti v žepih naj zagle-
dajo dnevno svetlobo in kmalu vam skuha 
žena poleg krompirja in zelja še košček mesa. 
Torej vsi na krov, v vrste že organizovanih 
brigad. Aktiven železničar.

Shodi.
Št. Polaj pri Nabrežini. Dne 30. t. m. 

ob 3. uri popoldan bode v Št. Polaju v go-
stilni g. Kos mina javen ljudski shod s sle-
dečim dnevnim redom: Splošna volilna pra-
vica in njen pomen. Shod je važen in vsi 
sodrugiso vabljeni, da se ga udeleže v obilnem 
številu.

Pragersko. Nekateri lokalni dogodki so 
dali povod, da je bil dne 12. t. m. tukaj 
društveni shod železničarske organizacije, ki 
je bil jako dobro obiskan. Poročal je sodrug 
Josip Kopač iz Trsta in je bilo sklenjeno, 
izdelati in predložiti spomenico, ki zahteva 
ureditev mezde in službenih razmer za delavce, 
premikače i. t. d. Med drugim se tudi zahteva, 
da se uredi čuvajsko službo pri severnem 
prehodu tako, da ne bode treba premikačem 
zanemarjati svoje službe s tem, da morajo 
nadomeščati čuvaja.

Zidani most. Dne 13. t. m. je bil tukaj 
dobro obiskan shod, katerega so se udeležili 
večinoma železničarji, delavci iz cemetne to-
varne in tudi nekaj drugih prebivalcev. Na 
dnevnem redu je bilo: 1. Zgodovina avstrijske 
ustave. 2. Splošna volilna pravica. O obeh 
točkah je poročal sodrug Kopač. Debate se 
je udeležilo več sodrugov. Končno se je raz-
pravljalo tudi o časopisju in se je sklenilo, 
pobirati naročnino za dnevnik «Rdeči Prapor» 
začenši z novim letom.

Dopisi.
Silvestrovo veselico priredi podružnica 

mizarjev v Ljubljani v steklenem salonu ka-
zine. Začetek ob 8. uri zvečer.

Trbovlje. Politična organizacija «Trbovlje» 
priredi na Silvestrov večer v gostilni g. Jak. 
Božiča veselico z raznimi zabavnimi prired-
bami in slavnostnim govorom sodruga Sitterja. 
Vstopnina za moške 40 vin. Cisti dobiček je 
namenjen volilnemu skladu.

Gorica. Podružnica državnih železničarjev 
vabi vse svoje člane, naj naznanijo takoj vod-
stvu svoje želje in pritožbe glede zdravniške 
ordinacije, šolskega obiska, šolnine i. t. d. 
pismeno ali pa ustmeno. Vse člane, ki še kaj 
dolgujejo, se poziva, naj poravnajo svoj dolg 
čimprej, da bode red in oa mj izgube svojih 
pravic. Zaupniki so dobili vprašalne pole, 
katere naj se izpolni in vrne podružnici. 
V ta namen naj napiše vsakdo na listek: 1. 
Svojo narodnost. 2. Ali je svoboden ali ože-
njen. 3. Število moških in ženskih otrok. 4. 
Službena leta. 5. Plačo ali dnino. 6. Zadnji 
avanzma ali zboljšanje plače. 7. Natančni 
naslov.

Miren pri Gorici. Literalizem naših libe-
ralcev je res špecijaliteta, ki bi jo bilo treba 
shraniti v špirit, pa postaviti v kak muzej. 
Tako nekam temno se še spominjamo, da 
pomeni «libertas» svobodo, ako se ni to izpie- 
menilo izza naših šolskih let. Ali naši libe-
ralci imajo gotovo svoj posebni vokabular 
zakaj pri njih pomeni liberalizem ravno to, 
kar pri drugih ljudeh brezobzirna brutalnost. 
Kdor se hoče prepričati o tem, dobi prilož-
nost v Mirnu, kjer igra znamenito vlogo znani 
tovarnar Josip Pavletič, liberalec od pete 
do glave, kot podjetnik pa poln humanitete. 
Njegovo srce je iz zlata, ako se veruje njemu.

Seveda, zlato je trda kovina in tak g 
stvar. Drugače bi bilo namreč 
njegovim besedam, ki Jih dejanj ¿av.
bijejo. Na zadnjem shodu je ho 1 g Pbi bil 
letič paradirati.. Samo s sv J . to je __ 
težko dosegel- idealni namen tovarne
liberalno — zbral delavce iz J na
pod svojo komando m Jih je ta^i^ijudje, 
shod. Med temi delavci so pa še tak J J 
ki naivno mislijo, da lahko sami aif nimajo 
s svojim prostim časom, katerega . ,
preveč. Eden teh ljudi ima v Gorici bo nega 
očeta v bolnišnici. Ako ga hoče obiskati, 
mora porabiti nedeljo za to. Ker p 
biti na dveh krajih obenem, ga m bilo na 
shodu. Ravnotako ni opazil gosp. Pavie 11 c 
pri apelu še nekega drugega delavca. tedaj 
se je vzbudila v njem liberalna jeza, zatripa 
mu je zlato srce in drugi dan sta bila ona 
delavca na cesti. Prvi je oče mnogih otrok, 
drugi sicer nima deteta, ali oženjen je. Posebno 
človekoljuben je ta odpust sedaj, pozimi, ko 
je delavčeva usoda še trikrat bridkejša kakor 
poleti. Tak je pri nas liberalizem. Delavci se 
iz takih eksemplov lahko nauče, kje jim je 
iskati pomoči. Tudi v Mirnu je treba krepke 
socialno-demokratične organizacije, ki je edina 
vez proti kapitalistični samovolji-___________

Iz stranke.
K strankarskemu zboru. Dve stvari sta, 

ki mi ležita na srcu, in ki po mojem mnenju 
morata biti rešeni v najkrajšem času. Mislim 
namreč na ustanovitev tiskovnega od-
bora jugoslovanske socialne demokracije ter 
na ustanovitev strokovnega tajništva 
za slovenske dežele. V tiskovnih ozirih vlada 
pri nas največji nered. Letos še «majski list» 
ni izšel. Na «Koledar» za 1. 1907 pa čakamo 
do danes zaman, dasi bi moral že iziti. Da bi 
se izdale kake brošure, na to niti misliti ne 
smemo. Takšno razmerje jenezdravo. 
Mi moramo resneje postopati! Smatramo za 
eno najnujnejših stvari, da se na strankarskem 
zboru v Trstu osnuje tiskovni odbor, ki 
prevzame s sporazumom izvrševalnega od-
bora vse tiskovine stranke v svojo založbo, 
razen «Rdečega Praporja», «Napreja»in «Naših 
Zapiskov». Tiskovni odbor naj sestoji iz petih 
sodrugov, ki bivajo v enem kraju. Izvrševalni 
odbor imej pa pravico neprestane kontrole po 
dveh v to določenih članih, ki imata v seji 
tiskovnega odbora pravico glasovanja. Za sedaj 
predlagam, da se agende tiskovnega 
odbora izroče idrijski okrajni orga-
nizaciji.

Strokovno tajništvo je dalje stvar, 
ki se mora ustanoviti. V tem oziru mora sto-
piti na strankinem zboru v to svrho izvoljena 
komisija v dotiko s strokovno komisijo na 
Dunaju, ter s posameznimi strokovnimi zve-
zami. Dosedaj se je reklo; ni sposobnih ljudi 
— danes pa rečemo lahko: imamo že spo-
sobne ljudi. Poznam v Ljubljani par dobrih 
sodrugov, ki so zmožni voditi strokovno 
tajništvo. Nova železnica nam je odprla 
nove kraje — splošna m enaka volilna pra-
vica pa dela polno b- dočnost! Mnenja 
sem, da se ne sme vse delo centralizirati v 
rokah enega ali dveh sodrugov, ampak raz-
deliti se mora tako, da vsak prevzame svoj 
delokrog. Administrator centralnega glasila 
bodi obenem tudi tajnik politične stranke 
njemu ob bok naj stoji strokovni tajnik, pole? 
nju pa uredniki lista i. t. d. Delo se mora 
delokrogi'' Stfanka ima Pred Seb°j Ogromni

Napačno se mi tudi zdi. da ni izvrševalni 
odbor stopil v dogovor s strokovno komisiio 
v Ljubljani, ter se ni istočasno s strankarskim 
zborom sklical še kongres strokovnih organi 
zacij, k. bi imel toliko in toliko tvarine da 
sejo reši m pošteno porazpravi. - Nisem tudi zalovoKeu, d. bode zbo/v Trstu, kerT“ 
na periferiji ter za znatno udeležbo skrajno ne 
ugodno mesto zborovanja, ki vsled svoje važi 
nosil zahteva polnoštevilno udeležbo 1

Idrija; dne 25. decembra 1906.

Anton Kristan.

Sodrug1
zadnjega rednega

3 v smislu strankinih določb in sklepOv 
zadnjega rednega zbora razpisujemo

V. redni strankin zbor
Inaoslovanske socialne demokracije

4. februarja 1907
Ulica 

Bosclietto 5

in ga sklicujemo na

2., 3- 8^ -
Velika dvorana y TRST

«Del. doma» ’ ___—
Provizorično predlagamo sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poročila. .
a) Organizacija inl taktika.
b) Volitve leta 1907.

č*asomsie m tisk. , t
Prihodnji mednarodni socialistični kongres. 
Socialna demokracija in jugoslovanstvo. 
Določitev kraja za prihodnji zbor m eventualija. 
Vse organizacije, ki imajo po strankinih 

določbah pravico do udeležbe na strankinem 
zboru, pozivamo, da pravočasno izvolijo svoje 
zastopnike in jih naznanijo izvrševalnemu 
odboru. Z ozirom na posebno važnost tega 
zbora, ki mu pritika zlasti vsled predstoječih 
volitev, vabimo vse organizacije, naj se poslu- 
žijo svoje pravice in naj vsekakor določijo 
svoje zastopnike.

Predloge, ki naj pridejo na strankinem 
zboru v razpravo, je treba vposlati izvrše-
valnemu odboru potom pristojnih organizacij 
najkasneje do 15. januarja.

V Ljubljani, 9. decembra 1906.
Izvrševalni odbor 

jugoslov. soc. dem. stranke.
* * *

Strankine ustanove določajo glede stran-
kinih zborov sledeče:

Redni občni zbor je vsako drugo leto. 
Delegate za strankin zbor dolcčijo sodrugi 
posameznih okrajev in krajev. Kraji, kjer 
imajo žensko organizacijo, smejo poleg sodrugov 
določiti tudi sodruginje za delegate. Parla-
mentarni zastopniki stranke in izvrševalni 
odbor morajo na strankin zbor in imajo tam 
sedež in glas. Organizirani sodrugi posa-
meznih industrijskih skupin imajo pravico 
poslati iz vsakega volilnega okrožja po enega 
delegata, ki ima glas; volitev teh delegatov 
posreduje odbor volilnega okrožja.

Predlogi se morajo poslati vsaj štirinajst 
dni pred zborom izvrševalnemu odboru, da 
jih priobči v strankinem glasilu vsaj osem 
dni pred zborom; isto velja za predloge 
izvrševalnega odbora.

Vsaka ponaredba in ponaiisek je Kaznivo. 
52—19 Edino pravi je 

Thierryev balzam 
le z zeleno znamko nune. Zako-
nito zavarovan. Davno zna-
menito, neprekosljivo domače 
zdravilo. — Cena 12 uidliui .m <> 
velikim steklenicam ali eni špe- 
cijalni steklenici s patentno 
zaporko 5 & franko.

rhierr/evo ceoiiiolilino mazilo 
rane kot ¿laJbolj5e domače zdravilo , .-se Se tako star«

’ vnetja, poškodbe. Cena 2 lončkoma K 3-50, pošilja frank» 
, a, 16 protl naPr0j poslanemu denarju ali povzetju 

«Karna fl. Thierry v pregradi p. ftog. Slatini 
-----_r<>aunca 8 tlK-'č izvirnimi zahvalami brezplačno in frauko. _ 

Umetnost in književnost.
Času primerna knjiga. — V zalogi 

SX Iv‘ PT-- LamPr‘eta v Kranju izide pri- 
je dni p-djudno spisana brošura o «novem 

HhîiVn°-Zb?rskem volilnem redu», s statičnimi 
šS?1 zemlJevidom volilnih okrajev na 
moSSkem-’ K°roškem> Kranjskem in Pri' 
voîdÎJ m clankom 0 določbah za varnost 
sta « 7Am • Zborovalne prostosti. Knjižica bo 
Dri a7Jn°, Y!narj?V ln se nar°či že sedaj lahko 
pn založniku ali v domačih knjigotržnicah. 
odra' p“arodo^ Magor» na slovenskem 
«Za narnd m,e™ Cankarjeve bridke satire 
lahko dov b aK°r>> imenujemo po pravici 
gledišč rmenit d°š°dek ne le za slovensko 
O drami emYeč sploh za slovensko življenje.

sami smo pisali že takrat, ko je izšla



v tisku in o Cankarju literatu nam ni treba 
trositi besed. Naši čitatelji so poučeni o nje-
govih glavnih delih in poznajo njegovo izven- 
redno umetniško moč in njegov pisateljski 
pogum. V navadnem pomenu besede ne more 
biti Cankar popularen; ali tisti, ki trdijo, 
da so njegovi spisi samo za literarno gurman- 
dizo in da je on artističen aristokrat, nimajo 
prav. Kako pripoveduje in opisuje, to je po-
sebna stran njegove umetnosti; kar pripo-
veduje in prikazuje, pa ni in ne more biti 
namenjeno blaziranim čitateljskim gastrono-
mom, temveč živim ljudem s toplo krvjo, s 
čutečim srcem in z zdravim razumom. Pravijo, 
da so njegova dela težko umljiva; če delajo 
pripadnikom širokih slojev danes še težave, 
niso tega krivi dotični čitatelji in tudi ne 
pisatelj, temveč tiste proklete razmere, v ka-
terih se smatra in rabi maso samo kot tovorno 
živino, krivi so tega ljudje, ki pospešujejo in 
branijo le te zlodejske razmere. Naj se pa 
povzpe ljudska izobrazba in naj dobe delavci 
časa za počitek in za duševno uživanje, pa 
se bode kmalu pokazalo, da je prava Can-
karjeva publika v nižavah, ne pa v višavah. 
Že danes je odstotek tistih, ki umevajo Can-
karja, večji zdolaj, kakor zgoraj; in kdor 
pomaga delavcem nekoliko v tem oziru, 'do-
živi krasne uspehe.

To mora biti znano tudi Cankarju; 
njegova satira «Za narodov blagor» je dokaz 
za to. Z njo pokazuje sicer zrcalo tistim 
prvakarjem, ki valjajo neprenehoma «narodov» 
blagor po ustih, pa imajo lastni blagor v 
misli; ali od njih ne pričakuje kesanja in 
spokorjenja, temveč obrača se indirektno prav 
do tistih «razcapancev», do «kraljev v cunjah», 
kakor njegov Ščuka.

Ravno zato je uprizoritev njegove satire 
fenomenalen dogodek za Ljubljano. Da se je 
moglo sploh uprizoriti «Za narodov blagor»! 
Leta in leta je čakal Cankar, da se zgodi 
to. Bila mu je njegova srčna želja in ni se mu 
izpolnila. Ali nazadnje ni res, da so bile tega 
krive samo okolščine v gledališki intendanti. 
Globlje so tičali razlogi. Ge bi bila komedija 
tudi prišla pred leti na oder, ne bi bila našla 
primernega občinstva. Naletela bi bila na 
odpor v krogih, ki so bili «merodajni»; za-
igrale bi bile vse intrige in morda bi se bilo 
celo aranžiralo kak škandal v gledališču, kajti 
kar je Cankar naskočil v svoji satiri, so bile 
«narodne svetinje». Uščipnil je frazo, kakor 
še nihče pred njim pri nas; in fraza je bila 
vendar nedotakljiv rikvizit narodnosti. Postavil 
je na oder prvake; vsi prvaki bi se bili čutili 
prizadete in užaljene v dno duše. Rabil je 
slovansko vzajemnost v okvirju smešnosti in 
to bi bil crimen laese maiestatis. In groza — 
produciral je tisti strup, ki se že razširja pri 
velikih, degeneriranih narodih . . . Kako bi 
se moglo trpeti, da se le namigne na slo-
venskem odru na socializem, anarhizem in na 
podobne «destruktivne» elemente!

In letos se je vendar zgodilo. Izvršile so 
se izpremembe pri gledališču; ali važnejše je, 
da so se zgodile izpremembe v javnosti. Prve 
so formalno omogočile, da je prišel «Narodov 
blagor» na oder; druge, obširnejše, globlje 
segajoče, so povzročile, da je dosegla domača 
igra za naše razmere naravnost neprimeren 
uspeh in demonstrativno odobravanje. Gotovo 
ni prišlo vse prav iz srca. V gledališču so 
sedeli ljudje, ki bi bili gotovo z večjo slastjo 
sikali. Ali. . . to je tisto: Vse je čutilo, da 
je protest nemogoč in da bi ga bilo tem ¿ur-
nejše odobravanje zadušilo. In vendar niso 
zasedli delavci parketa, niso bili socialni de- 
mokratje v ložah; in vendar se je pri odprti 
sceni aplavdiralo Ščukovi revolucionarni pro- 
klamaciji in bilo je nekaj svečanega v gleda-
lišču, ko so zacinkale razbite šipe . . . Dru-
gačen vzduh je v Ljubljani in tudi za Can-
karjevo umetnost nastajajo sedaj šele ugod-
nejša tla.

O uprizoritvi komedije ni treba mnogo 
govoriti. Bila je nenavadno zadovoljiva. Skrbni 
režiji se je pridružila ljubezen vseh igralcev 
do njih naloge in tako smo doživeli zaokro-
ženo predstavo kakor malokdaj. Prepisati bi

morali res gledališki listek, ako bi hoteli po-
hvaliti vse, ki zaslužijo priznanje. Omeniti 
hočemo, le gospoda Taborskega, ki je 
premišljeno igral težavno ulogo pasivnega, 
dobrodušnega in nerodnega Gornika ter 
njegovo gospo v najbolj aktivni ulogi Grud- 
novke, katero je odigrala temperamentno in 
graciozno; Ščuko je interpretiral g. Boleška 
tako, da bi bil Cankar sam ž njim gotovo 
vseskozi zadovoljen, ako bi ga bil videl. Izmed 
večjih ulog je bila Grozdova v Dragutino- 
vičevih, Grudnova v V ero všk o vih rokah 
in oba sta postavila markantne, do zadnjega 
detalja dosledne tipe na oder. Originalna je 
bila Mrmoljevka gospa Noskova z njeno 
jokavo slovansko vzajemnostjo in na svojem 
mestu je bil ljubezenski parček gospe Bar- 
jaktarovičeve in gospoda Nučiča. Ome-
nimo naj še profesorjevo figuro g. Danila. 
Kakor rečeno pa zaslužijo vsi pohvalo.

Ivan Cankar: Krpanova kobila. Cena 
broširano 4 krone, vezano 5 K 50 vin., po 
pošti 30 vin. več. «Krpanova kobila» je nova 
knjiga Cankarjeva, ki pomeni nekako jubilej - 
sko izdajo; sedaj je namreč deset njegovih 
knjig že izšlo izpod tiska. Zato tudi začenja 
Cankar s tem, da se ozira po svoji njivi. 
Potem slede satirični spisi, ki so deloma znani 
iz «Naših Zapiskov» in končno novele. Sami 
pristno cankarski spisi, h katerim je napravil 
Smrekar nekaj finih risarij in izvrstno kari-
katuro Cankarja.

Naši zapiski. Zadnja letošnja številka 
te socialne revije je izšla s sledečo vsebino: 
Dva politična programa. — Dr. Ivan Merhar: 
Poglavje o našem gledališču. — Pregled: 
Gospodarstvo. Politika. Socializem. Razno. — 
Književnost: Fr. Kobal: Junaki; napisal 
A. Aškerc. — Listek: Fr. Kobal: Gleda-
liška kritika v «Slovenskem Narodu». — S to 
številko je zaključen četrti letnik edine slo-
venske socialne revije, ki je torej prebila 
najtežje čase in je upati, da se ji za naprej 
izgladi pot. Pri zaključku letnika lahko pra-
vimo, da so postali «Naši zapiski» neizogibna 
publikacija; danes priznavajo to tudi že drugi, 
med njimi dosti takih, ki so v začetku porog-
ljivo vpraševali, čemu je Slovencem treba 
takih eksperimentov. Našim čitateljem toplo 
priporočamo to revijo.

Častna izjava.
Podpisani prosim odpuščanja, ker sem dolžil spričo 

Antona Strmška, Simona Kresnika, Ivana Safošnika in 
Ivana Goloba društvo, da je sleparsko in ker tega ne 
morem dokazati, obžalujem svoje nelepe besede. Za-
hvaljujem se tudi, da je društvo odnehalo od kazenske 
ovadbe.

Poljčane, dne 15. decembra 1906.

Bartolomej Rumež
železniški delavec.

Delavskim društvom do-
bavlja najceneje: Predmete za ša-
ljive bazare in srcčolove kakor 
tudi vse predpustne predmete, 
koriandoli, serpeotine, gumane 
številke za knjižnice, kuverte, 
papirne čepice, girlande, karte za 
šaljivo pošto, kotilonske rede, 
slavnostna in odborn ška zna-
menja. 15—7

VUNIB ALJ) 1’ AIVIV
Dunaj, VI/,., Wallgasse 19, (nächst Rajmundtheater).

* 
*

* 
*
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£t „Zvezdna“ cikorija
iz Prve jugoslovanske tovarne 
za kavine surogate v Ljubljani 

je prali sloiltnslii izdelek!

Sodrugj zahtevajte po vseh brivnicah, ka-
I varnah in gostilnah „Rdeči 

’ Prapor“! ■

šfe ¿fe ¿fe ¿fe ¿fe ¿fe ¿fe ¿fe ¿fe pfo ¿!fe

>
S?”

fH°-
želi

vsem rudarjem in delavcem

Jakob Božič
gostilničar v Trbovljah.

JaKob Valant 
stavbeni in umetni ključar 

ir Ljubljani 
na Prulah hiš. št«. 6.

Najuljudneje naznanjam, da sem izstopil 
iz družbe gosp. Rebola in da opravljam odslej 

stavbeno in umetno ključavničarstvo 
samostojno na Prulah hiš. štev. 6.

Sprejemam vsa v to stroko spadajoča 
dela in jih izvršujem okusno v najmodernej-
ših slogih. Sprejemam in opravljam pa tudi 
vsakovrstna popravila.
Cene prav zmerne. Za svoje delo jamčim.

V nadi, da mi bodo dotične slavne firme 
in slavno občinstvo vobče tudi v bodoče iz-
kazovale prav isto popolno zaupanje, se naj-
uljudneje priporočam za obila naročila, ter 
zagotavljam, da bom vse kar najbolje po-
stregel. 4—2

Klobuke 
za gospode in dečke 

se kupuje v veliki izberi dobro in poceni pri 

Emerik Lovrecki 
klobučarju

v Waasen-u, Karntnei stase
Ejubno, Gorenje Štajersko. 

VdiRa zaloga KlobčeVitiasiih čcVljcVVseh Vrst. 
Filijalki se nahajati v Homanngasse 14 pri 
krojaškem mojstru M. M. Sosa.na.tz ter

Adolfu Konradu, brivcu v Judendorfu.
Postrežba tudi slovenska.

>*
»>

£

* 
*

*
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Pisarna npravništva 

„Rdečega Prapora“ 
je otvorjena za najnujnejše stvari 
tudi ob nedeljah in praznikih 
med 9. in 10. uro dopoldne. Ob 
delavnikih pa od 9. do 12. ure 

in od 3. do 6. ure.

Naročniki
ki ne dobe kake številke 
lista, naj takoj napišejo listek z 

naslovom:
„Reklamacija, „Rdeči 
Prapor“, Ljubljana“

navedo, katere številke niso

našega

in
prejeli. Take reklamacije so pošt-

nine proste.

Zaloga tovorna
pohištva vsake vrste 52—46

Aleksandra Levi Minzija
Trst — Piazza Rosario 2 —

(šolsko poslopje).

brez konkurence.
ali železnico, ne

Ilustriran
aaJJ.v.x*xv.__  ' Cene

__ Predmeti se postavijo na brod 
da bi se za to kaj računalo.

göMÜ^I
Novost! Novost!

Izšla je v založbi časopisa «Naprej» v 
Idriji I. knjiga

Pod smrtim Hrtom 
katero je spisal bivši katoliški kapelan H. 
Kirchsteiger. — Cena I. knjigi, obsegajoči 
312 strani, znaša 2 K 60 vin.

Vsakemu prijatelju dobrega in poučnega 
branja knjigo «Pod spovednim pečatom» prav 
toplo priporočamo. — Dobi se v Ljubljani 
v knjigarni L. Schwentner; v Gorici v 
knjigarni A. Gabršček ter v Idriji pri upravi 
lista «Naprej».

Ugodna prilika za nakup radi stečaja neke velike tovarne 

samo 3 goldinarje 
atane postni zabojček 5 kilogramov celotne teže (približno 
50—60 komadov) pri stiskanju malo poškodovanega, lepo zvršče-

nega, rožno dišečega

a~18 toaletnega mila

HOTEL „VEGA“
V Spodnji Šiški pri Ljubljana 

ob glavni cesti nasproti ljudski šoli.18—18

se priporoča slavn. občinstvu za mnogobrojni 
obisk. Točijo se pristna bizeljska, ljutomerska, 
dolenjska in vipavska vina ter mengiško dvojno 

marčno pivo.

Gorka in mrzla jedila ob vsaki uri. — Posebna 
soba za večje družbe in za društva je na 

razpolago.

Unlllr lltif s teraso ’n krasnim razgledom na 
VullK lil kamniške planine in na Šmarno 
=. goro. ==========

Razpošiljanje blaga na 
vse kraje sveta!

Za lip novo opremljene sobe: postelja 1 
krono, soba z dvema posteljema 2 
kroni. .........

Jako ugodna prilika za letoviščarje, za ka-
tere se cena primerno zniža.

Na razpolago so vsi domači listi.

Cene navadne, pestrežba Učna!
Z odličnim spoštovanjem

Anton Maver, lastnik.

Najcenejša, največja 
ekspertna tvrdka!

H. SUTTNER urar, Ljubljana
rotovžaMestni trg nasproti

prej v Kranju 
priporoča svojo veliko, jjzborno

zalogo finih

vonja vijoličnega, vrtničnega, osojničnega, solnčničnega, Spajkinega, 
lilijno-mlečnega, šmarničnega, breskvinega cveta i. t. d.

Razpošilja proti povzetju 

podjetje Manhattan 
Budimpešta VIII, Bezeredy-utcza 3.

Vncrfni/ri ar ’ Irncri/co 
J/ateri .želijo -dobro, po ceni in 

jaanesljivcrpotovali na/se chmcyo 
^Sinzon£a^Ö7tetetXn 
v £/ubl/ani ¡Kolodvorske ulice20. 

'¡Vsakovrstna tPo/asn Ha dry o se brezplačno.

Prosim zahtevajte veliki novi cenik ki 

se pošlje zastonj in poštnine prosto.

briljantov, zlatnine in srebrnine
v veliki izberi p® najnlijih cenah.

-»!!<■ ■

W fi H 7 da J'e m°je bla?0
• res fino in dobro,

je to, da je razpošiljam po celem 
svetu. — Na stotine pohvalnih pisem 
je vsakomur prostovoljno na ogled, 

da se lahko sam prepriča.
*
»

Delniška družba združenih pivovarn Žalecinl ašLitrri
Telefon 8t. 163. V Ljubljani ____ ________ *

Telefon gt. 13352-20 priporoča svoje

SV** izborno pivo v sodcih in T steki
187- _________ Zaloga v Spodnji Žižki °nica11-

Telefon št. 187.Iidajatelj In odgovorni urednik Josip Berdajs.

Ttow Iv. Pr. Lampret v Kranju.
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