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Delniška glavnica dovoljena Din 5,000.000.
Delniška glavnica vplačana Din 3,000.000.
S p rejem a h ra n iln e v lo g e na h ra n iln e k n již ic e in te k o č i ra ču n . O b restu je n a
lo ž e n d en a r z e lo u g o d n o p o d o g o v o r u . Izv ršu je k u la n tn o in n a jv e s tn e je vse
b a n č n e p o s le in v se fin a n č n e tra n sa k cije .
Pošilja denar v inozem stvo; kupuje in
prodaja vrednostne papirje. V vsakem slučaju, ki se tiče delokroga banke in bankarskih
pravil, se je obrniti na banko, ki bo radevolje dala vse informacije.

Splošno kreditno društvo v Ljubljani
Ustanovljeno 1. 1898.

r.z.z.o.z

Ustanovljeno 1. 1898.

Hranilne vloge

s e s p r e je m a n a knjižice in tekoči račun
in obrestuje po dogovoru. Od leta 1912
sodelujejo v upravi zastopniki zadružno-organiziranega delavstva.
Deleži: K 170.000
Rezervni sklad: K 140.000.
Hranilne vloge: K 7,000.000.

P re d n o v o
Slovenci imamo svoje posebnosti, na
katere pa ne smemo biti preveč ponosni.
A" vrsto teli čudnih naših lastnosti spada
najbrž e tudi ta res samonikla slovenska
navada, da ,se dogodke svetovne važno
sti enostavno prezre, kakor da bi mi ži
veli na nekem posebnem planetu, ki ni
ma s to staro in razruvano Zem ljo prav
nobene zveze. Ravno te dni je n. pr. p o
teklo deset let, odkar je bil svet pahnjen
v krvav vrtinec vsesplošnega pobijanja
in razdejanja. Take obletnice pa niso ta
ko vsakdanja reč, da bi mogli p rezirlji
vo preko njih. Saj p ra vijo, da je ta straš
na vojna zahtevala tudi m ilijonske žrtve,
med katerimi štejem o tudi čedno število
pohlevnih Slovencev. Pa je ves naš p oli
tični svet im vse naše časopisje prezrlo
brezbrižno to rdečo desetletnico — rde
čo človeške krvi — kakor da se je Vse to
zgodilo že pred K ristusovim rojstvom .
N obenega alarma v časopisih, nobene dostojnejše besede spom ina na nedolžne
žrtve pohlevnega imperializma, nobene
ga protestnega shoda, nobenega trdnega
sklepa, da se grozote vojnega in p o v o j
nega časa ne sm ejo pozabiti, da moramo
vsi delati za trajen mir. K ajše! Slovenci
smo moder narod pa si mislimo: K ar je
bilo, je bilo, in bog z nami! Čemu posne
mati Francoze, Nemce, Angleže, Ruse,
ki so priredili neštevilne shode in p ovor
ke ob stotisočglavi udeležbi občinstva iz
vseh slojev, ki je vzklikalo proti v ojn i in
zahtevalo m ir? Mi živimo itak na Balka
nu, kjer ni bilo še nobene vojne in kjer
vodijo vlade že od nekdaj uprav tradici
jonalno politiko miru in sprave, kakršne
ne vod ijo niti male a pridne severne drža
ve: daljna Nizozemska, kjer so pa za
vsak slučaj tudi protestirali proti vojni,
pa Danska, Norveška, Švedska! Zato
smo »kulturni« Slovenci desetletnico sve
tovne vojn e lepo prezrli ter se raje z
vsem potrebnim temperamentom bavili
z razvitjem zastav »O rjune«, kjer je tudi
pokalo in tekla kri, ali pa z čudovitim i
telovadnimi uspehi zagrebškega sokol
skega izleta, kjer se je tudi poskušalo
uveljavljati vojne navade, in s sličnimi
dalekosežnimi pojavi našega iavnega
življenja. Z vsem tem smo dovolj izpri
čali svojo politično zrelost; z vprašanjem
vojne in miru pa naj se bavijo tisti, »ki
se jih tiče«. Naše časopisne — tudi de
lavsko — ima pač važnejše naloge pred
s e b o j. . .

dobo.

In ker smatramo, da je bil izbruh
-svetovne vojne stvar, ki ni vredna pol
stolpa poštene proze v naših listih, lo 
gično, da gledamo tudi na delo in sklepe
londonske konference z božanstveno ma
lomarnostjo. K a j nam m a ri1 Še dosti, da
je neki slovenski dnevnik napisal o tej
konferenci celih 90 vrst komentarja, slo
venska delavska glasila pa celih 5 vrst
naznanila, da se je londonska konferen
ca vršila in da sta dva nekoliko že p o
znana delavska zastopnika — M acdo
nald in H erriot — sodelovala na njej
menda zgolj kot overovatelja sejnih za
pisnikov! . . .
Pa se je moralo nekaj zgoditi, če pi
še n. pr. glasilo angleške delavske stran
ke, da se je »svet oddahnil in da ni bilo
po izbruhu vojne še tako usodepolnih
dnevov, kakor so bili oni londonske kon
ference«, in če je ves zunanji svet p o 
zdravil londonski sporazum kot »začetek
nove dobe«.
Da, začela se je nova doba. L on 
donska konferenca je končno likvidirala
strašno šestletno povojn o krizo, ki je bila
kriza cele Evrope in v gotovem pogledu
kriza celega sveta. Na razvalinah mržnje
in sovraštva so končno razvili zastavo
sporazuma in prijateljstva. Zato m ora
mo tudi iSlovenei z večjim zanimanjem
in veseljem pozdraviti londonske sklepe.
T i sklepi niso samo odstranili ne
varnost novih vojn, nego tudi vstvarili
možnost gospodarske konsolidacije v
E vropi. Vslled srditega nasprotstva med
F rancijo in N em čijo, nasprotstvo, ki je
privedlo do okupacije P orurja in P ore
nja, ni trpela samo nemška valuta in
nemška produkcija, tripelo je gospodar
stvo cele Evrope. E vropske države se ni
so m ogle ne gospodarsko ne politično
normalno razvijati. N a jvečjo škodo od
tega je pa imelo ravno delavstvo, ki je
v teh Obupnih razmerah segalo češče po
obupnih metodah politične borbe. Z lon
donsko konferenco se je napravilo tudi
temu kraj in z gotovostjo je pričakovati,
da bodo morale ekstremne delavske
stranke spremeniti sedaj svojo taktiko,
kar bo m očno pospešilo proces zedinje
vanja doslej razkrojenih delavskih vrst.
S sprejetjem takozvanega D aw eso
vega načrta, ie zasigurano N em čiji večje
trajno posojilo; Nemčija bo s tem v sta
nju dvigniti svoje gospodarstvo in izvr
šiti redno svoje reparacijske obveznosti.
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DR. A. M E ISSN E R :

Leto I.

U reju je A nton Kristan.

O politični moči.

Izpremeniti hočemo kapitalistično
družbo v socialistično. To hočemo doseči
z demokratičnimi sredstvi. Ako pa hoče
mo to doseči, potrebujem o p o l i t i č n e
m o č i . Brez politične m oči ne moremo
izprem injati družbe. T o je abeceda naših
naukov.
A k o hočemo imeti politično moč, se
tedaj nahajamo v vsakdanjem življenju
pred odločevanjem : ali naj čakamo, da
se polastimo politične moči še-le v dobi,
ko bomo stali neposredno pred izvršitvi
jo končnega cilja ali pa v trenotku, ko
imamo večino prebivalstva za seboj —
ali pa če je dovoljeno udeleževati se po
litične moči saj deloma, in saj deloma
odtrgovati buržoaziji njene politične pri
vilegije že sedaj? P olitična moč ni vse.
Dem okracija, ali pravzaprav: demokra
tične uredbe in politična moč m orejo biti
paralizirane z vplivom gospodarsko m oč
nih plasti. Tudi najbolj demokratična
volilna pravica more se paralizirati z g o 
spodarsko odvisnostjo, z vplivom kapi
talistov ali sploh z vplivom gospodarsko
m očnejših plasti. Zmotno bi bilo domne
vati se, da ima tisti, ki ima politično moč
v rokah, ali če je le deloma udeležen pri
politični moči, tudi v rokah vso moč v

državi. K a jti proti njemu stoji druga
velesila, to je gospodarska moč. P olitič
ne moči tisti veliko manj potrebuje, ki jo
more nadomestiti iz drugimi vplivi, n. pr.
z močnim gospodarskim vplivom. P oli
tične moči oziroma udeležbe na politični
moči pa bolj potrebuje oni razred, ki je
gospodarsko slabejši. A ko tudi kapita
lizmu deloma odvzamemo politično moč,
mu je še ostalo dovolj gospodarske moči,
da deluje saj v določenih mejah proti ne
ljubi mu politični moči in jo paralizira.
Delavski razred pa je, če ni udeležen na
politični moči, v mnogo slabši in mnogo
neugodnejši poziciji nego posedujoči raz
redi, ker nima tako velikega gospodar
skega vpliva. Res je, da predstavljajo
delavske strokovne organizacije in de
lavna sila sama gotovo neko gospodar
sko moč, ali na vsak način je delavski
razred brez udeležbe na politični moči v
mnogo neugodnejšem položaju nego bi
bila buržoazija. Zato se moramo tudi mi
v dobi, ko še ni večina prebivalstva po
verila naše stranke s svojim zaupanjem,
truditi, da se udeležimo aktivno politič
ne moči, pa če tudi le deloma.
(Iz p oročila na zadnjem zboru
češke soc. dem. stranke.)

Aforizmi.
N ič ti ne bo pom agalo m enjati or
ganizacije, če se p rej ne otreseš svojih
strasti in svoje sebičnosti; organizacije
so enake onim rastlinam, katere učinku
je jo kakor jih kdo g o ji, ali kakor strup
ali kakor zdravilni lek. Odlični lju d je
napravijo iz slabih organizacij dobre,
slabi lju dje pa pok varijo tudi še n a j
boljšo organizacijo.
G iu sep pe M a z z in i.

K d or se zaveda svojih dolžnosti, se
zaveda tudi svojih pravic. Ar izvrševa
nju svojih dolžnosti je začetek sreče in
izpopolnjen ja. Vera življenja je vera
dolžnosti.
Giuseppe Mazzini.
Bančni zavodi — hranilnice revnih,
ki 'služijo bogatim, — zadruge in za
družne hranilnice, štedilnice revnih, ki
služiijo revnim!
Luigi Luzzatti.

POD LIPO

Stran 130.
R U D O LF GOLOUH:

Štev. 9.

Sen.

K akor tla je zvok vstajenja,
utrgan od nevidne roke
nevidni m ogočni harfi,
vzdramil nje, ki so za življenje
življenje dali.
Tako so poleteli — svetle trume
iznenada od v seh strani;
se zbrali, uvrstili.
Bilo jih je toliko,
da s o križem objem ali svet.
Gledam. So mladi,
ustne škrlatne, oči žareče;
so stari, pod belimi lasmi bleščeča čela
;
so žene, v cvetu m ladosti;
so matere, tople ljubezni žar
ji h obdaja iz glorijo večne luči,
in so otroci, ubogi, nedolžni.
In stopajo drug za drugim,
pokojno iveseli;
lahek je njihov korak,
kakor da jih krila nosijo.
In kakor da jih vsa vesoljna luč
sprem lja na tej božji poti,
tako se p o nebeškem svodu
vzpenja višje in višje
ognjeno solnčno oko
in isipa iz svojih žarkov
zlati prah na te dolge procesije

bratov in sester v trpljen ju in strem ljenju
in v — smrti!
In zdelo se mi je, da jih spoznavam,
da so mi vsi dragi p rija telji
iz mladih let, ko je srce
— še neoskrunjeno — veselo pelo svobodi
ob vihranju bojnih zastav!
A li ni tisti, ki stop a iz vzhoda
sem, visok, bled, v dolgi halja,
da ga razločiš izmed tisočerih, On?
Buditelj in mučenik iz Palestine,
ki je pod pretežkim križem
pad al in vsta jal!
Evo, pred njim in za njim
vsi, ki so s k rv jo sv ojo pisali
večno knjigo resnice in pravice.
E vo Bruno, Galilej, Hus;
evo, poznam jih : Tam dolga, tiha
vrsta Matere R usije mučenikov,
tam tisočera družina pariških komunardov,
— koliko sem videl med njimi otrok! —
in tam — najdražji med najdražjim i —
vsi, ki so padli v pouličnih bojih,
junaki brezimni in pozabljeni!
Tako so prihajali bližje in bližje
in bili so vs i čisti in sveti . . .
In hotel sem izp regovoriti:
besedo oproščenja ali blagoslova;
pa sem sklonil glavo,
kakor da me je sram . . .

In odšli so zopet, iznenada,
se oddaljili, zredčili,
izgubili na daljnem obzorju, —
svetle trume namenjene cilju,
ki je 'še daleč, daleč.

Č U L K O V SK I:

Kadar triumfira obup.

V gosto meglo zavit ves kontinent je,
v zadušljivo, neprodirno,
ki je legla kakor težka mora
z ledenečim dihom na življenje.

Teži zemljo strahoten molk, svinčen,
za grla davi živa bitja,
da iz m orja groze slišati ni vpitja;
v orgijah le molk tuli smrten svoj refren:

In ko z boljo se rodila je slabotna kal
skromnih cvetk, svobodnih misli,
v gnijočem blatu in na trdih skalnih tleh,
že smrti dih jih je obdal.

»M olilnic svojih vrata vsi zapahnite,
glave s pepelom si potresite;
uporna svoja čela sklonite do tal,
zločin in smrt praznujeta svoj bakanal!«

In vse pogreznjeno je v mrak teman;
lepote stvarstva človek več ne vidi,
božanstva svojega on več ne čuti,
žarki nove zarje prodirajo v ta mrak zaman.

Nekdaj je vsplál iz m oje duše strašen krik
pred grozo pretečega mraka.
Sedaj se ji pa izvije le še bolesten stok
pod težo neprodirne teme.
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TONE M A Č E K :

Osamljen grob.
Tam sredi temnih karpatskih gozdov
leži pozabljena gom ila:
in stoletna drevesa so molče svoje veje
nad njo zgrnila.

K o mu je ob misli na najslajše bitje
za njega usodo duša drhtela
ga je neizprosna krogla
v ljubeče srce zadela.

Spi tam v daljni zem lji naš drug
v objem u miru.
Prepolno mu je bilo življen je muk
a ni vedel, zakaj in čemu — .

P ozabljen leži; le kadar vesna se vrača
mu gom ilo s cvetjem krasi.
In zdi se, da neutolaženi duh v tihih nočeh
zapuščen na samotnem grobu ječi.

IV O ŠORLI:

Gašperčkove zgodbe in dogodbe.
X I. Novo življenje.

Tako smo otvorili novo gledališče
točno prvega oktobra. Igrali smo za za
V
mestu smo se z gospodom Tesar
četek samo enkrat na teden; toda pred
jem odpeljali naravnost na njjegiov dom.
stave so bile tako polne, da smo imeli
Tudi nastanila sva se z m ojstrom tam.
že tretji mesec po tri na teden, čez pol
K o se je nekaj obotavljal, se je gospa
leta celo vsak drugi dan.
nasmehnila in mu rekla: »S aj smo si bili
Seveda, če bi bili jaz kakor so drugi
že doslej v sorodu p o Gašperčku; odslej
m oji igralski tovariši, b i se bil moral
si bomo še tovariši po n je m ! In prostora
spet pritoževati, da je le preveč dela in
je že celo dovolj pri nas!«
učenja tako. Toda povedal sem že, da
Od začetka se je m ojster večkrat
jaz govorim kar sproti in zaradi mene
sklonil k meni in se bridko razjokal. G o
lahko vsak večer kaka novost !
voril mi sicer ni ničesar, a tudi ni bilo
Priznati pa moram, da velja tudi
treba; le predobro sem vedel, komu so pri meni to le za govorjenje. Glede žice
posvečene n jegovo solze! . . .
sem se moral na žalost prepričati takoj
Polagom a pa me je začel nekako
prvi večer, da res ne gre, če me kdo ne
»zanem arjati«, kakor p ra v ijo ženice, če
vodi, T o se p ra v i: v sa j izza desak na
jih njih m ožje puščajo prevečkrat same
oder postaviti in nazaj spraviti te mora
doma. Toda nisem mu zameril. Vi del nekdo. Čim pa sem torej na tisti otvo
sem, da je vzrok n jegovi nepazljivosti
ritveni večer razdrl svoj prvi dovtip, je
le zaposlenost zunaj pri novi zgradbi za začel m ojster, ki je bil sklonjen za od
naše bodoče pravo gledališče.
rom nad menoj, nenavadno ihteti! Men
K a jti kolikor sem m ogel sklepati iz da je popolnom a pozabil, da smo pred
p ogovorov posebno med m ojstrom lin g o ljudmi, in ne dom a! In plum s! sem ležal
spodom Tesarjem , je delo jako naglo na na tleh. Tako se nisem m ogel umakniti
predovalo. Bilo je celo nade, da začnemo
sramoti niti potem , ko je nekdo m ed gle
že v jeseni, torej v treh mesecih odtlej.
dalci jezno zažvižgal! Brez dvom a: zgo
Nekega dne je sedel m ojster v sobi
dilo bi se bilo največje zlo, da ni urno
in nekaj pisal, ko vstopi, spet gospod priskočil eden izmed igralcev, odrinil
Tesar.
mojstra ter me potegnil oziroma nateg
»T i, Ivan., stoli so tudi že dogotov nil. Poskušal sem potem popraviti z nag
lje n i!« je rekel veselo. »Škoda, da jih ne lim in čim bolj norim govorjenjem , češ,
moremo kar postaviti, ko ta packač stro da sem pil kupico preveč in taksno, pa
pa še vedno ni končal!«
se mi je res posrečilo spraviti ljudi v
»Danes mi je rekel, da dovrši v ponn a jvečji smeh. Le strah tistih groznih
d eljek,« ga je potolažil m ojster. »In ka trenutkov m e je tako pretresel, da sem
kor zdaj vidim, bo v dveh tednih v res popolnom a izgubi! svoj prvotni glas,
nici že vise v redu. Potem pa se bo lepo čudno podoben m ojstrovemu, če se je
suš ilo, med tem ko bom jaz postavljal
kdaj pretvarjal: nenadoma sem zdaj g o 
oder.«
voril v pravem tenorju . . .
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«S ploh ne bom nikoli več sam igral!«
je rekel za odrom m ojster drugi dam g o 
spodu Tesarju. »Gašperčka ne morem,
ker me takoj prevzam ejo spomini na
ranjko, drugega pa nočem !«
»Saj; se tudi pra v za prav ne spo
dobi! Zdaj., ko smo veliko pod jetje,« se
je nasmehnil prija telj. »K d a j sem ti že
hotel reči to, a sem se vedno bal, da boš
užaljen! Hvala Bogu, da si se zdaj sam
odločil! T i si ravnatelj in reditelj, ne
igralec! Vse troje tudi biti ne moreš.«
Prav hudo m i je bilo, d a se je m oj
ster na ta način odpovedal ožjemu stiku
z menojj. Toda seveda sem moral gleda
ti, da bom tudi brez njega vreden s v o je 
ga slavnega imena.. In reči smem, da z
m ojstrovim naslednikom nisem slabo za
del. P od njegovim i prsti sem se počutil
kmalu še desetkrat bolj poskočnega in
prožnega., a krojil sem jih zato take, da
je včasih dvorana kar pokala od smeha.
Ves čas me je mojster še vedno no
sil domov. K ar spozna nekega večera,
da so vrata dovolj m očna in ,g ledališke
dovolj zastraženo. . . Od začetka se mi
je zedlo to zelo za malo! Potem pa sem
se privadil in mi je bilo nazadnje še
ljubo: med menoj in tovariši so se tako
spletle polagom a se bolj prisrčne vezi,
nego so bile tiste z bivšimi. Da, s kralje
vičem in kraljem sem občeval naravnost
bratsko oziroma sinovsko.
Samo g ro f je ostal stara ohola kost.
Zato sem mu io posebno p o predstavah
zasolil, kjer sem le mogel. ,Sicer pa je
bilo dovolj, če sem mu namesto »gospod
g ro f« rekel »gospod k ro f«, da je Vse
ploskalo od veselja. Maral dedca itak
nihče ni.
A še nekaj se je z godilo, česar že
celo nikoli ne' bi bil pričalkoval: nas m o j
ster si je naposled našel — dr ugo g ospo
Marto. Le da se je tej pravilo Milena.
K a r zazeblo me je, ko jo je pripeljal ne
koč in me ji predstavil: »P og lej, to je
Gašiperček, o katerem sem ti že toliko
p rip oved a l!« je rekel. »S aj je bil priča
in tovariš m ojih najbridkej ših, a dokler
nisem spoznal tebe, tudi m ojih najlepših
dni! K a jti ne suneš biti huda, dragica,
če ti spet rečem, da je bil Gašperček ne
samo m oj ljubljenec, ampak tudi srček
uboge ran jke Marte. Celo zagrelbli bi ga
bili kmalu ž njo! Pa j e že bolje, da je
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ostal pri nas, kaj ne? In ti mu boš zdaj
nova m ati!«
O,
ti umetniki, kako so vendar ne
rodni lju dje! In že celo kako malo p o 
znajo žensko srce! On je mislil, da jo s
temi besedami gane in da me bo tako še
rajši imela; toda še jaz, uboga lutka,
sem razumel še isti hip, da me odslej ta
»nova mati« že radi spominov na rainj
ko ne more lju b it i. . .
In res: ko me je nekoč m ojster p ri
nesel domov, da mi gospa pri š ije jo za
novo vlogo nekako perjanico na klobuk,
me je stisnila z vso silo za vrat ter mi
siknila v obraz: »Čakaj, ti vražja, p risp o
doba, da pride enkrat prilika — boš že
videli, kaka mati sem ti ja z !«
Kmalu nato se je za odrom kakor
nehote zadela ob me in me p ri tem s ko
molcem na Vso moč treščila na tla! L e
vo uho mi je kar odletelo! Mati da —
mačeha kom aj!
Toda zidaj je menda uvidel tudi m o j
ster, kako je ž njo in menoj. Prebledel
je ter jo premeril od nog do g la v e .,
»Oho! Meni se zdi, da nekaj razu
mem! In da to ni bil zgolj, slučaj! T ako
to re j! To imam menda od s v o j e neumne
odkritosrčnosti! Toda pazi! Tu ne p o 
znam šale — za Gašperčka si mi osebno
odgovorn a!«
Ali tudi če je takrat mislil resno, so
ostale te njegove besede l e besede. Saj ga
je znala ona polagoma le pridobiti proti
meni, saj je naposled v njegovem srcu
popolnoma ugasnil na čudovito pok ojn i
co spomin — bolj in bolj se je ohlajal . . .
In prišel je dan, ko me še pogledal ni
v e č . . . No, seveda: mogoče ga je celo
sram pred menoj . . .
Toda saj sem že rekel: igralec sem,
umetnik! Človek torej, ki samo na odru
živi svoje pravo, to lepše in boljše živ
ljen je — bitje, ki mu je tako zvano »res
ni čno življen je« samo v prezir . . .
Da, celo ta občutek se me polaš ča
čim dalje bolj, da edino mi umetniki vemo"
kaj je — resnično življen je! . . . Tiste
tam doli po dvorani je menda ustvaril
gospod Bog prav za prav samo zato, da
nas gledajo in nam ploskajo. In seveda,
da nas oblačijo, človeške tovariše po
vrlim še rede!
Pač: če hočejo lahko tudi žvižgajo!
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Sejmska izkušnja.
Jaz in m oja žena sva si z vso mar
ljiv ostjo (prizadevala, da delava in se
trudiva za potrebe najine obitelji in za
prospeh našega malega posestva. M oja
žena se je, v kolikor ji je dopuščal čas,
ukvarjala z ročnim delom in vso zimo je
bila tako delavna, da si je kom aj p rivo
ščila najpotrebnejšega počitka. Čeprav
je morala skrbeti še za malega otroka,
s katerim sva bila šele pred nedavnim
osrečena in čegar negovanje je zahtevalo
dosti n jenega časa, je vendar z nezm anj
šano pridnostjo izvrševala svoje delo.
Zato je seve tem man j spala. K olik o
krat sem jo opazoval s sočutjem, ko se
je, utrujena po celodnevnem poslu vrgla
v p osteljo in v hipu zaspala; vendar se
je takoj, če se je dete le z najmanjšim
glaskom oglasilo, zbudila, in pom irila
nežno bitje, ki ji je bilo tako zelo milo
in drago. K o pa je bil otrok pom irjen,
je zopet legla in takoj zaspala, kakor
ptička na vejici, ki zaspi za nekaj tre
nutkov, da izpočije svoje izmučeno te
lesce.
K olik o p otrpljen ja je imela in ko
liko požrtvovalnosti! A li zamoremo kdaj
ljubezen in požrtvovalnost žene-matere
sploh previsoko ceniti? A li zamore otrok,
ki je odrasel kdaj dovolj povrniti lju 
bezen, s katero je skrbela zanj mati in
vse one žrtve, ki jih je radi n jega p re
trpela? M nogokrat me je srce bolelo, ko
sem jo videl, kako se je od utrujenosti
sesedla. I n takrat sem čutil, da je m oja
dolžnost, če treba, zanjo žrtvovati tudi
življen je.
M oja žena je tokrat imela še več
dela, kakor navadno, ker je tkala iz ovčje
preje sukno, ki naj bi ga pozneje na sej
mu prodal. Naše malo gospodarstvo je
imelo vse polno potreb; vse bi rada za
dostila. Morala sva na dveh koncih s le 
diti.
Tekom zime je natkala m oja žena
več bal različnega su kna. Bile so dogo
tovljene kot sad njene marljivosti.
Nakup moje prve žepne ure me je
pripravil do tega, da sem bil v bodoče
kolikor mogoče previden in oprezen. Pri
tej k u p čiji so se mi šele odprle oči in
naučil sem se, da sem gledal svet še z
drugačne strani kakor doslej. Jaz, ne
dolžen in pošten človek narave sem b il

mnenja, da so tudi vsi drugi lju dje do
bri in pošteni in sem mislil, da je vsa
kemu človeku dolžnost, da je tak kot jaz.
Zdaj pa vem, da se dobijo le redko res
pošteni ljudje. Egoistični hinavci in g o 
ljufi so seve tem številnejši. Z veliko
opreznostjo in z vsem svojim poznanjem
sveta sem se izogibal prilike, da bi me
kdo, najsibo za veliko ali za malo, ope
haril. Da, bil sem oprezen in izkušen člo
vek, in vsi ki so me poznali so me imeli
za takega.
'Sklenila sva, da se odpeljem na se
menj, da prodam natkano sukno. Vozit
sem se s sosedom, ki se je istotako pe
ljal s svojim vozom.
K o pridem v mesto, so mi nasveto
vali nekega kramarja, ker plačuje baje
največje cene za tako blago.
Pridem tja, vidim veliko stojnico,
kateri je stal rejen možic z metrom
rok i. Im el je gladek, okrogel in poln obraz
kakor sveže pečena štruca, v sredi ka
terega se je nahajal nos kakor majhen,
prilepljen krompirček in bil jo videti
kakor pipa p ri sodčku za pivo. Nosnice
so bile široko odprte in se je zdelo, da
vodijo luknje naravnost v glavo. Te nos
nice si je vedno mašil z njuhalnim toba
kom. N jegova obleka je bila od spredaj
oguljena in se je od nesnage svetila, da
bi se lahko v nji ogledoval kakor v zr
calu.
»H alo, p rija telj! P ojte sem, mladi
mož z vašim suknom ; napraviva kupči
jo !« mi je klical že od daleč in mahal s
svojim metrom.
Šel sem torej k njemu. O ceni sva
se hitro zedinila, ker je bilo sukno res
dobro in mu je ugajalo.
Nato je začel meriti prvi omot. Pri
vsakem metru jo nekoliko primaknil,
tako da je vseboval omot tri metre manj,
kakor bi moral.
Vsakdo pozna svoje delo, ki ga je s
pridnostjo in trudom dovršil, zato sem
tudi j az vedel do zadnjega centimetra,
koliko vsebuje vsaka bala.
Z načinom njegovega merjenja zato
nisem bil zadovoljen in povem mu v
obraz, da je nameril tri metre premalo.
»A li mislite, da ja z danes p rvič suk
no m erim ?« reče on z jezo in mi pri tern
zvito gleda v oči.
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»Ne, tega ne mislim. Toda jaz sem
mnenja, da ste namerili manj' sukna,
kakor ga je v resnici!« sem odgovoril.
»B olj pravično ko jaz., vam ga nihče
ne more izm eriti!« reč on. »T o lahko
vsak v id i!«
In p ri teh 'besedah se je ozrl naokrog
kakor v pričakovanju, da mu oikrog sto
ječi pritrdijo.
»T o lahko takoj vidim o,« rečem, in
mu vzamem meter i;z rok ter začnem
sukno znova meriti. In res ga je bilo se
daj tri metre več.
V si prisotni so potrdili, da sem prav
meril. T rgovec se je pa tako razsrdil, da
se ni hotel za blago nič več brigati. Uda
ril je z metrom p o bali, ki je ležala za
njegovim hrbtom in me obsul s psovka
mi, katerih je imel tolikšno zalogo, da
bi jih, čeravno jih nisem niti polovico
slišal, ne mogel ponoviti. Sam vrag ve,
odkod jih je znal.
Z začudenjem sem opazoval njegov
srdit obraz, ki je bil sedaj še bolj zarip
ljen kakor poprej, njegov še bolj izsto
pivš i krom pirjasti nos in vijoličasto
rdečo barvo, ki je pokrivala blesteče
štruce njegovih lic — in nisem se mogel
premagati, da ne bi istočasno na tihem
skušal preračunati, koliko metrov sukna
je ta gnjusni človek v svojem življenju
že pokradel prodajalcem .
Vzel sem svoje bale na ramo in sem
se oddaljil ter ga pustil, da je psoval in
preklinjal po svoji volji 'dalje.
Ni trajalo dolgo, našel sem kupca, ki
je bil poštenejši in sem se brez nadaljne
ga lahko dogovoril z njim o ceni in meri.
K u pil je celo m ojo zalogo, za kar sem
prejel vsega skupaj deset rubljev.
Pa reci dobri čitatelj, če nisem bil
previden človek.
Dom išljeval sem si, da sem že v res
nici bogat, ker imel sem sedaj denarja,
ki je zadoščal za celo vrsto najnujnejših
potreb. Občutil sem sedaj še enkrat to
liko hvaležnosti napram svoji ženi, ker
sem vedel, da je izključno njena zasluga,
če sem sedaj tako bogat. Razločno sem
videl pred svojim i očmi njeno neutrud
ljivo m arljivost, njeno vztrajnost in pre
čute noči, ki so k temu pripom ogle.
Šel sem, da nakupim potrebne stvari.
N ajprej grem k nekemu prodajalcu
rib, ker je bilo sklenjeno, da prinesem
domu eno »četrt« (mal sodček 3 kg) na
soljenih ribic. T rgovec je imel veliko za
logo neodprtih sodčkov z ribami in mi
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je ponudil, da vsi lahko izberem, katerega
hočem. Vsakdo si p a hoče seve najboljše
izbrati, in ker se nisem mogel prep ri
čati o vsebini, sem si skušal izbrati sod
ček, ki je bil najtežji. Kmalu sem si iz
bral enega, ki se mi je zdel najtežji in
čeravno sem še enkrat pregledal vse na
ložene vrste, vendar nisem našel več no
benega, ki bi bil boljši. Zedinila sva se
za ceno, nato pa vzamem »četrt« in se
podam ž njim do krčme, kjer sem pre
nočeval, zadovoljen s svojo kupčijo.
Prišedši v svojo ulico vidim že od
dal eč, da stoje pred vrati, ki v od ijo na
dvorišče m ojega prenočevališča štirje
moški, (ki ogledujejo nekega konja, ki ga
je eden od njih držal za uzdo. Zdelo se
mi je, da živahno mešetarijo.
K o se jim približam , ,se posestnik
konja z živaljo vred odstrani, ostali trije
pa ostanejo. Eden od njih potegne iz že
pa zvezek igralnih kart in začne mahati
ž njim i pred m ojim i očmi.
»T e podobice niso kaj prida,« rečem
in hočem iti mimo.
»O dkod pa si mladi p rija telj? V ideti
si priden in delaven mož,« reče m oža
kar s kartami priliznjeno.
»Sem čisto navaden človek,« odgo
vorim.
»N i m ogoče! Tako postavni moški
kot si ti, so redki,« reče ta in pristavi:
»P raviš, da podobice niso n ič prida, a se
v tem motiš. Jaz jih uporabljam samo za
svojo zabavo. A li naj ti pokažem enkrat
nekaj mojstrskih zabavnih posk u sov !«
vpraša in dvigne karte.
»N e maram kart,« odgovorim p re
plašen in hočem oditi.
»S aj to ti tudi ni treba. Na noben
način! O tem ni govora. To se more že
na tvojem obrazu čitati, da nisi kvarto
pirec. H otel sem ti le pokazati nekoliko
čudovitih spretnosti, ki se dajo s kar
tami izvajati,« prigovarja s smehom.
»Nimam sredstev, da bi trošil za
take stvari denar,« sem se branil vsi
ljivca.
»Denar? K do pa govori tu o denar
ju ? A li misliš, da zahtevam zato plačilo?
Ne, to oa ne, če bi to storil, bi bil g o
tovo ničvrednež. Ne! Samo za zabavo
sem ti hotel pokazati par poskusov spret
nosti. Denar! Tu ni govora o denarju!«
Tako je besedičil in krilil z rokama
pred m enoj, da se nisem mogel ganiti z
mesta.
(D alje prih.)

C.:

Petar Päivärinta,

je ime preprostega finskega kmetiča, ki
se je po svoji mehki naravi, srčni pleme
nitosti in ljubezni do lepe knjige p o 
vzpel do priznanega pisatelja svojega
naroda. R ojen je bil l . 1827 v vasi Ili
vieska kot najstarejši sin staršev-dni
narjev, ki so pa kljub svoji revščini skr
beli, da so se n jih otroci priučili čitanju
in pisanju in jim s tem zapustili edino
dedščino, katere nihče ne ukrade. Dokler
sta bila roditelja še zdrava, so še neka
ko živeli, toda zbolela sta oba, ko je bilo
malemu Pietar-u kom aj sedem let. V tej
nežni otroški dobi je že bil primoran iti
od hiše do hiše in prositi m ilodarov za
bolne starše in mlajše tri bratce. Tako
je že v zgodnji mladosti moral spozna
vati najbolj temno stran življenja, kar
je vtisnilo v njegovo dušo značilen pečat
ljubezni do ponižanih. Z desetim letom je
postal sirota in bil prepuščen sam sebi.
Preživel se je kot pastir in dninar po tu
jih kmetijah. Z dvaindvajsetim letom se
je oženil z neko revno, a pridno deklico
ter kupil s svojim i prihranki košček
gozdnega sveta, katerega je iztrebil, si
postavil nanj hišico in živel tam štiri
leta. K er je bil dober pevec, z lepim me
lodičnim glasom, so ga pozvali v župnijo
Alavieska, da prevzam e službo mežnarja
in cerkvenega pevovodje, čemur se je
odzval. Za nekaj let je napravil v Bazi
izpit za organista, nakar je prevzel me
sto organista v svojem rojstnem kraju,
kjer je živel potem do svoje smrti, obče
spoštovan in lju b ljen od vse okolice, ki
ga je 1. 1882 izvolila tudi v finski držav
ni zbor. Znan po vsej deželi in še daleč
preko njenih m ej je bil pa po svojih spi
sih kot pisatelj.
Še ko je služil p ri tujih ljudeh, je
porabil vsako priliko, da je prišel do ka

kih knjig, katere je z velikim zanima
njem in poglob itvijo čital. K o si, je pa
vstvaril lastno ognjišče, se je njegova
ljubezen do knjig še povečala, čeravno
je zaslužil kom aj toliko, da je zamogel
ohraniti golo življenje svoji družini.
K o se je začela pri Fincih vzbujati
pod pritiskom ruskega absolutizma na
rodna zavest in gibanje za socijalni in
gospodarski napredek naroda, je P äiv ä
rinta to gibanje z velikim zanimanjem
zasledoval in seve z vsemi svojim i m oč
mi podpiral. N ajbolj je pa vendar lju 
bil pripovedno in duševnovzgojno lite
raturo, ker je najbolj odgovarjala n je g o 
vemu mehkemu, ljubezni polnemu zna
čaju.
Že zgodaj je začel pošiljati članke in
dopise v razne časopise, dokler mu ni
l . 1867, že štirideset let staremu, ravno
ko je oral svojo njivico, prišlo na um, da
bi tudi sam začel pisati knjige in p o 
vesti. Nemudoma se je spravil na delo in
še isto leto je izšla v Uleaborgu njegova
Drva knjiga »E pizode iz velike vojn e«,
kateri so kmalu sledile še druge. V s v o 
jem petdesetem letu si je pri n ek em n e 
srečnem slučaju zlomil nogo. K o je toli
ko okreval, da je lahko v postelji sedel,
je začel pisati serijo povesti pod naslo
vom »Iz mojega življenja«. Iz teh p o v e 
sti veie globoko sočutje piščevo do po
nižan ih ljudi njegove okolice in obsodba
socijalnih krivic. O dlikujejo pa se po f i 
nem opazovalnem talentu in redki srčni
dobroti.
S svojo osebnostjo kakor tudi s sv o
jim i deli spominja Paivarinta zelo na
Petra Rossegerja, velikega štajerskega,
nemškega pisatelja.

Aforizmi.
Združitev — to je dvigalo vesolj
stva !
Giuseppe Mazzini.

prestanih poizkusih v smeri rešitve so
cialnega vprašanja.
Luigi Luzzatti.

Bodočnost večine držav zavisi le
deloma od 'vlad in parlamentov, teh bež
nih izrazov m im oidočih stremljenj. Sreč
na prihodnjost narodov dozoreva v za
družnih ustanovah in v podobnih ne

K d or gleda samo na slabe strani, v i
di vse črno, kdor gleda na doibre strani,
vidi vse lepo in solnčno. P rvi obupava
in propada, drugi upa, vstvarja in —
zmaguje.
Blanqui.
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A. K .:

Jovan Skerlič in socialistično gibanje v Srbiji.
15. maja t. I. je minulo deset let, od
kar je umrl mož, ki ga smatrajo v Srbiji
tako popularnim, da »pored kralja Petra,
čije je ime bilo sinonim Srbije, malo se
č ije ime češče spom injalo od Skerliceva«
( I v o A n d r i ć , »Srbski književni glas
nik«, str. 91, 1. 1924). Ob desetletnici
smrti Skerličeve se je vršila na beogradski univerzi velika proslava. O osebnosti
Velikega P okojnika je govoril sam J o 
v a n M. Ž u j o v i ć , ki je v markantnih
potezah orisal vrline in delo Jovana
Skerlića. Med drugim je povdaril kot
posebno lepo stran P okojnikovo, da je
bil v rani mladosti socialist »oduševljen
uzvišenim idejama vrlo obširnoga zaliva
ta, po kojim a bi civilizovani delovi čovečanstva imali, da se organizuju, radi mi
ra medju narodima i blagostanja patničkili i eksploatiranih društvenih klasa«.
— 15. maja tega leta je izšla tudi
posebna številka »Srbskega K njiževnega
Glasnika« kot spom enica Jovana Skerlića, v kateri je 54 Srbov in H rvatov od
dalo svoje spoštovanje Velikemu P o k o j
niku. Med prvim i kot uvod slavi najod
ličnejši
srbski znanstvenik J o v a n
C v i j i ć Skerlića kot redki »borbeni
tip«, ki je bil zmožen za resnico storiti
vse, pa če je bil tudi sam, a večina proti
njemu. C v i j i ć omenja zelo značilno
dejstvo iz Skerličevega življenja, iz one
faze njegovega razvoja »kad je počeo
misliti na stapanje socializma i jugoslovenskog nacionalizma«, ko se je vršil v
njem isti proces kot pozneje »i na T uco
viču i Dušanu P o p o v iću«. C vijič je Sker
lić u razvil svoje nazore na razna narod
nostna in teritorijalna vprašanja, ki so
bila v nasprotju ,s tedanjim javnim mne
njem. Ta vprašanja je C v ijić razvijal
tudi v seminarju na vseučilišču — »ali
se pred šovinističkom larmom niko nije
usudio da zastupa t a gledišta osim Sker
liča«. — Tudi J a š a P r o d a n o v i ć ,
poznati vodja srbskih republikancev,
ocenjuje Skerliča (»S. K . Glasnik«, str.
194) kot neobičajno hrabrega borca: »N i
je se plašio gomile napadača od kojih su
mnogi bili plačeni agenti, a poneki i ge
nerisani tipovi. Junački je izdržao bu ji
ce kleveta, grdnji, vredjanja, podm eta
nja, svega čim e sitni, ubogi stvorovi mi
sle da uplaše jednog moćnog javnog rad

nika. Jedno vreme Skerlič je bio najviše
napadan politički čovjek u S r b iji. . . «
Jovan Skerlič je bil u r e d n i k
»Srbskega K njiževnega Glasnika«, ki je
pokazal kakšen naj bo dober list; l i t e 
r a r n i k r i t i k , (»Za relativno kratko
vreme svoga profesorskoga rada na beogradskem univerzitetu, Skerlič postaje
pored G. Bogdana Popoviča, nesum nji v
autoritet u književnoj kritici.« M. Gj.
M ilojevič.); novinar in a g i t a t o r - s o c i a 
l i s t (»još kao gimnazist Skerlič stupa
u redove socialističke, nadahnut ubedjenjem, da če pod zastavom socialne deinokratije biti najkorisniji društvu«. »Na
sjednici »Pobratim stva«, krajem marta
1899 g. na k ojoj se protestovalo protivu
zverstava nad našim sunarodnjacima u
Južnoj Srbiji, Skerlić je uzviknuo: P rvo
se imamo osloboditi beogradskih paša,
pa onda poči da oslobodjavam o neoslobodjenu braču.« M. Gj. M ilojevič; S. K.
Gl.«, str. 96, 97) in p o l i t i k - d e m o 
k r a t. (»Skerlič je dočekao lepe p a rtij
ske, političke počasti, koje je podpuno
zaslužio. On je svoju misiju političkog
učitelja shvatio vrlo ozbiljno, kako ju je
shvatio vrlo mali broj ljudi za čitavo po
la veka. N jegov silni talenat, snažan ka
rakter, izvanredna radinost, sjajna rečitost, nesalomljiva energija, neugasna
vera u principe, jedinstveno osječanie
dužnosti, učinili su., da ga se narod i
omladina sečaju i odaju mu posmrtne
počasti čak i posle ovoga rata, k oji nam
je odtrgao mnoge velike junake, odlične
govornike, mudre državnike i valjane
pjesnike.« Jaša Prodanovič, glej gori.)
Jasno je, da se mora, kadar se hoče
prikazati Jovana Skerliča v polni vred
nosti ozreti na socialistično giban je v
Srbiji, kajti kakor vidimo iz citiranih
stavkov, bil je veliki srbski bojevnik
Skerlič eden prvih socialističnih prop o
vednikov v Srbiji.
Dr. K . Jovanovič piše o tem (glej
»Srbski K njiževni Glasnik«, str. 116 in
dalje):
Pod vplivom idej Svetozara Marko
viča, ki so takrat ponovno počela osva
jati srbsko inteligencijo (izšla so tedaj
njegova izbrana dela v redakciji poseb
nega odbora) in cika Vasa P elagić a, ki je
bil na splošno učitelj nas vseh, je začel
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Jovan Škerlić že 1. 1892 kot dijak šeste
gimn. razreda sodelovati s članki pri
»Zanatlijskem Glasniku«, ki je bil tedaj
glasilo slobodomiselnega obrtniškega g i
banja in je bil čisto socialistično pobar
van. Pravo njegovo delovanje pri širje
nju socialističnih idej pa začenja 1. 1900.
Po brezuspešnih poskusih 1. 1895 z listom
»Socialni Dem okrat« in 1. 1897 z »R ad
ničkimi novinami«, da se ustvari čisto
socialistično in delavsko gibanje, je leta
1900 grupi mladih ljudi iz inteligencije
in delavstva uspelo, da je oživotvorila
gibanje, ki se je od takrat čim dalje bolj
razvijalo, dokler se ni razvilo v pravo
gibanje širokih delavskih množic.
Četudi je reakcija, ki sta j o uvela
Svetom ir N ikolajevič in Vladan D jord je
vič, še neprestano trajala, ipak je bilo
mogoče početi izdajati tednik in okrog
njega skuplja ti ljudi. Bil je to list »N a
pred«. Izhajal pa je le nekaj mesecev,
ker ga je uničila Bademličeva policija.
Po njem so izdajali »Radnički L ist«, po
pularni časopis »N ovo Vrem e« in končno
»Radničke Novine«, ki izhajajo z malim
presledkom še dandanes. Skerlic je ta
krat sicer študiral v Parizu in Lozani,
ali bil je eden glavnih osnovateljev in
stebrov teh listov. V družbi z Miloradom
P o p o v ićem, ki je bil tudi velik sociali
stični boritelj, in ki je živel kot izgnanec
v Parizu, je sodeloval pri teh listih in bil
pravi duhovni vodja.
N ajlepše pač karakterizira veliko
dušo Skerlićevo, ki je živeč v velikih me
stih našel dosti časa, da se je še brigal
za težave in skrbi svojih rojakov in jim
bratsko prožal roko, ne da bi mislil nase
ali na kakšne materijalne koristi, ki jih
tedanje slabo gibanje sploh ni moglo
dajati.
K o se je vrnil v domovino, ni le naj
aktivnejše sodeloval pri časopisih, am
pak se je vrgel na praktično delo v de
lavskih sindikatih, ki so bili tista leta
ustanovljeni in sploh v političnem delav
skem gibanju — v socialistični stranki,
hiteč iz shoda na shod in poročajoč de
lavcem o njihovih političnih in socialnih
pravicah in o njihovi nalogi v družab
nem razvoju.
K er je bil sijajen govornik, bil je v
množicah kmalu zelo priljubljen. Bil pa
je plemenit značaj in odkrit, in ni hotel
svojega vpliva izkoriščati, da si utrdi
stališče — narobe, vedno je tiščal naprej
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druge, sam pa se je om ejil na delavca
časnikarja in agitatorja. L. 1903 n. pr.
sva kandidirala pri volitvah na n jegov
predlog Dragiša L apčevic in jaz (dr. K .
Jovanovič). Pripovedujem to, da se more
zadosti oceniti skromnost in velikost
Skerličeve duše. Puščal nas je pred se
be, nas praktične borce v gibanju, če je
bil tudi v mnogo sposobnejši i kot g ov or
nik i kot gotov teoretik in politik.
Prelom v socialističnem gibanju je
končal tudi socialistično udejstvovanje
Jovana Skerliča. Drobno-buržujski so
cializem devetdesetih let se je umikal
več ali manj proletarskemu socializmu,
ki je zavzel značaj sekte. Ekstremisti so
začeli nadvladati nad nami zmernimi, ki
smo smatrali, da je treba socializem v
S rbiji postaviti na širšo osnovo kot je
samo gibanje industrijskega proletarijata, ki ga je bilo v S rbiji malo. Nas so
takozvani marksisti obtožili kot re fo r 
miste, Bernstajnovce in Žoresiste. In p a 
dli smo kot žrtve tega ekstremnega pravca. S k e r l i č s p a r s v o j i h p r i 
s t a š e v je b i l iz k l j u č e n iz so
c i a l i s t i č n e g a g i b a n j a . Odšel je
v dem okracijo in razvijal je v Dnevnem
Listu veliko akcijo v njeno korist. T ru 
dil se je na vso moč, da da demokratični
stranki socialno reform ističen karakter.
Usoda pa je hotela, da so prav tisti,
ki so pregnali Skerliča iz socialističnih
vrst, pozneje sami bili v stranki kruto
preganjani kot zmerni socialisti, ki da
hočejo 'socialistično gibanje vsaj kolikor
toliko zopet vrniti v bližino idej Sker
lićevega reformizma. Bilo pa je p rep o
zno. Če bi socialistično gibanje valovilo
v pravcu , ki ga mu je dal S kerlić, in če
je ostal še on na čelu njegovem , bilo bi
v Srbiji drugače. Tako pa je ostala Sker
lićm samo tolažba, da je svoje socialne
ideje obrazložil v svojih m n
o gobrojnih
spisih in na ta način razširil, ko mu to
ni bilo mogoče v direktni socialistični
akciji.
*
Jo v a n S k e r l ić j e b i l n a š .
Bil je socialist. No, oni, ki so mislili, da
je nositelj socialističnega gibanja v
agrarnem narodu srbskem le m aloštevi
len industrijski proletarijat, pregnali so
tudi njega, o kojem trdi dr. Rista M it
k ović, da je »uspeo da asimiluje stranu
šum adijskih ustaša. Od svoje je rase zakulturu i da uguši atavistićke instinkte
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držao borbeni elan, ritenski stav, a od 
bacio sve, što je kužno i sebično. Iz n je
govih usta i iz njegovog pera. nije izašla
nijedna reč, koja nije bila poštena . . . «

Štev. 9.

Ogromne škode je delavskemu, so
cialističnemu gibanju napravila tesno
srčnost, načelno pikolovstvo in nevošč
ljivost! K edaj bo bolje? !

HISTORICUS:

Angleška delavska stranka in republikanizem.
N ovinar Jaroslav K oudelka je s poseb
no štipendijo, ki jih p o d e lju je žurnalistom
češka repulblikanska vlada, preživel dalije
časa v A n g liji. D om ov prišedši pa je napisal
239 strani obsežno k n jig o z naslovom : »So
cializem in delavska vlada v A n g liji.« V
predgovoru piše: Te kn jige nisem napisal iz
dolžnosti s trankarsko politične. Edino fakt,
ki ga vid i vsaik kontinentalec na tleh Belega
A lbion a, nam reč da je sedanji razmah p o li
tične delavske moči v A n g liji ena n ajvečjih
aktualnosti sočasne zgodovine V elike B rita
n ije m evropskih razmer, me je napotil na
delo. — K n jig a je zelo zanimiva. Zlasti ob
širno opisuje postanek angleške delavske
stranke, ki se je ustanovila na zgodovinski
konferenci, vršeči se 27. in 28. febru a rja le
ta 1900. To konferenco je otvoril londonski
(M avec W. C. Steadmann, ki je izja v il: sem
eden onih delavcev-trade-unionistov, ki so
verovali, da m orejo s v o je stanje zboljšati le
s p om očjo strokovnih organ izacij, ali sedaj
po skušnjah in hudih b o jih sem prepričan,
da sem bil v zmoti, in da im ajo prav vod ite
lji, ki trde, da je prepotrebna p olitičn a moč,
če hočem o doseči p ra vih uspehov. Na konfe
renci so se pokazale tri smeri. P rva je zasto
pala stališče, da m orejo biti delavski zastop
niki v parlamentu vsi, »ki sim patizirajo s
težnjam i in zahtevami delavskega g iba n ja «;
— druga zasledujoč strogo čisto delavsko p o 
litiko je zahtevala, da se om eje delavske
kandidature v parlam ent le na »osebe, ki p ri
padajo organizacijam , k i so v p rip ra v lja l
nem odboru zastopane; tretja pa je stala na
tem, da m orejo kandidirati le socialni de
m okratje, ki so pripadniki razrednega boja
in kolektivnega lastništva p roizvajalnih
sredstev. Zmagala je druga smer, ki so jo
zagovarjali Juri Barnes, Pete Curzon, J.
Sexton in K eir Hardie. — Na ti konferenci
se je ustanovila delavska stranka s tem, da
je izvolila Labour Representation Comittee,
v k oji je prišlo sedem strok ovn ičarjev (tra
deunionistov), po dva člana S ocialn o demo
kratične federacije (SD F) in Neodvisne d e
lavske stranke (IL P ) ter eden od stranke
F a bija n cev (FS). Za tajn ika je b il izvoljen
James Ram say M acdonald. Z a člane se je
priglasilo 375.931 tradeunoinistov in so cia li
stov, med katerimi je b ilo 13.000 pristašev
ILP, 9000 S D F in 861 F abijancev.
O republikanizm u delavske stranke piše
K oudelka v tej k n jig i:

Delavska stranka je imela že svoje
zastopnike v vladi N jegovega V eličan
stva; njeni in seve najodličnejši vodje

tradeumionizma — Clynes, Henderson
in Thomas — im ajo naslove »tajnih svet
nikov Nj. V el.« — Right Honourable.
Med škotskim delavstvom pa se občuti v
zadnjem času neka nevolja proti stikom
poslancev in voditeljev stranke s kra
ljevskim dvorom.
Delavska stranka je začela reševati
vprašanje razmerja do monarhije in di
nastije na svojem zboru 1. 1923. Organi
zaciji Stockton in Thornaly sta zahteva
li ra zja šnjenja razmerja med kraljevsko
rodbino in britansko ustavo. K resoluci
ji je govoril šefuradnik »D aily Heralda«
posl. Ju rij Lansbury. Rekel je med dru
gim :
»Sem republikanec in sem vedno na
stopal za republikamstvo. V izvrševal 
nem odboru pa smo zelo različnih mnenj
o tem. Pa, čemu pa naj nas republikan 
stvo meša in moti? S aj ni to načelno
vprašanje. Samo se bo rešilo. Včasih sem
mislil, da sta povzročila siromaštvo mo
narhija in plemstvo. M orris in Hyndmann
(Odlična prvaka-socialista. Op. ur.) pa
sta me naučila, da je tega vzrok kapita
listični sistem. Sedel sem za mizo s p rin 
cem, ko sem bil še član socialno demo
kratične federacije. Bil sem na kosilu pri
kraljici. Bil sem skupaj z dvema prince 
zinjama na nogometni tekmi. Veruj te
mi, da sta prav takšni kot vsaka druga
gospodična, Govori kot vi govorite, le
malo sla'bše, sicer pa delajo to kot vsak
drug. K o uspemo v socialni revoluciji,
bomo že vedeli, kaj naj se zgodi s kralji,
predsedniki in s komurkoli. Danes vsak
član delavske stranke — pa če je kom u
nist, socialist ali tradeunionist — prise
že kot poslanec, da bo ščitil ustavo. M o
goče bo tudi enega dne uzakonjeno, da
ne želite več ne kralja in ne kraljice.«
K ongres se je glasn o smejal izvaja
njem enega največjih boljševikov in
odobril n jegovo stališče.
V
A n g liji je kraljevska moč ločena
od politične moči. K raljevska dinastija
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je le del ustavnega ustroja, ki naj repre
zentira enotnost Zedinjenega kraljestva
in državno moč. Britanski narod niti ne
občuti več dinastije, ki se potegu je za
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njegove sim patije le na polju človečan
ske in filantropične skrbi. In britanska
delavska stranka je politična sinteza te
ga in monarhistično čutečega ljudstva.

H ISTO R IC U S:

Pred tridesetimi leti.
IV.
Umevno je samoobsebi, da je bilo
vsako delo za organiziranje slovenskih
delavcev zelo težavno. Jos. Gostinčar
pravilno konstatira v svojih »Spom inih«
(glej »P od lipo« str. 108), d a j e b i l a
izobrazba
delavstva
mini
ra a 1 n a. In z neizobraženimi delavci vo
diti boje proti pretkanim kapitalistom ?!
N ajpreje je treba neizobraženemu dopo
vedati: kaj je organizacija — potem ga
je navaditi na društveno življenje, po
tem na čitanje časopisov in k njig (če ne
zna, ga v analfabetskem tečaju navaditi
čitanja!). Zato je bilo postopanje pač ta
ko: n ajprej izobraževalna društva, p o 
tem po desetletnem delu, strokovne or
ganizacije in politična društva oz. kra
jev. organizacije; ko so se te utrdile v de
lavčevi duši, s e je delo zopet delilo: poleg
obstoječih političnih, strokovnih in go
spodarskih organizacij vznikale so čisto
kulturne: Vzajem nost v L jubljani, za
njo Svoboda — v Trstu L judski oder, v
Id riji »V eda«, v Nabrežini »Javna knjiž
nica« itd. Naloga teh je že bila vse dru
gačna od one »delavskih izobraževal
nih društev«. Prva so prikupljala delav
ce radi organizacije, ki jim naj da prve
nauke, druge pa v od ijo delavčev razum
k daljni izobrazbi.
Skoro trideset let je trajalo od usta
novitve
»Delavskega
izobraževalnega
društva v L ju b lja n i« do — »V zajem no
sti« oz. »Svobode«, ki je že začela izda
jati svojo kulturno revijo »Svoboda«,
pozneje »K res«. Dolga, težavna pot! R e
zultati pa so jasni.
*

I n p o l i t i č n o d e l o ! Na tisoče
shodov ob najrazličnejših prilikah — ob
občinskih, deželnozborskih in državno
zborskih volitvah, na dan prvega maja,
ob časih raznih m anifestacij (za reform o
volilne pravice) in demonstracij (p roti
draginji, carinskim tarifom , proti novim
davščinam itd.)! Celo v katoliško narod

ni stranki je, kakor smo že konstatirali
na temelju Zillerjevih »Spom inov« (glej
»P od lipo« str. 109) je prevladoval nazor:
»kaj je treba vlačiti delavcev skup, da
imamo le kmete« — ali mlada, od narod
njakov, kapitalistov in klerikalcev oTisovražena socialna dem okracija jih je vla
čila skup, in jim na shodih razjasnjevala
položaj ter jim razbistrovala pojm e.
»U spehov« sicer ni mogla imeti v obliki
kakih poslanskih mandatov, ker so v d e
lavskih okrajih pač zverižili volilni okraj
tako, da so (kmetje 'bili v večini in km etje
so vsled svoje konservativnosti bili ved
no proti socialni dem okraciji. Številčni
uspehi so bili; od leta do leta jih je bilo
več, ki so se glasili javno med socialne
demokrate. V občinah so se rezultati b olj
jasno pokazovali; delavska Tdrija je
imela dolgo let delavca-socialista zn žu
pana!
K a j vse so morali pretrpeti sodrugi
govorniki, agitatorji in organizatorji, o
tem p riča jo vsi objavljeni »spom ini« na
mlada leta bojev in dela za stranko. Da
niso klonili duhom in da so slej kot p rej
ostali trdni v delu in veri za socializem
skoro vsi starejši, iz dob dela in trp lje
nja — to je seve tudi velik »rezultat«
dela prvih bojevnikov.
K ako so n. pr. katoliški klerikalci
delovali že proti našim sodrugom pred 30
leti in še pozneje — naj naznačim le trdi
tev poznejšega krškega škofa dr. A n to
na Mahniča, ki je 1. 1894 zapisal čisto
resno v »Rimskem K atoliku« v članku
»B odočnost republikanska«: »V Nemčiji
se čudovito ojačuje in širi socialni dem o
kratizem, ki žuga v malo desetletjih m o
narhijo spodplaviti . . . K onečna smotre
na najnovejša soc. dem. revolucija na
merja zrušiti cerkev in državo . . . «
*

Ogromno delo z uspešnimi rezultati
ie pa izvršila slovenska socialna dem o
kracija na g o s p o d a r s k o - s t r o 
k o v n e m polju. P rva je začela organi-
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zirati delavce v strokovne organizacije,
ki so izbojevale prej zaničevanemu in sil
no izkoriščanemu delavcu človeka pri
stojno stališče. N ajstarejša strokovna
organizacija je pač »D ruštvo tiskarjev
na K ranjskem «, ki je bilo ustanovljeno
1. 1867, in ki je bilo v jedru vedno najbli
že socialni dem okraciji. T isk a rji: P avli
ček, Mlinar, Planinc, Tutta itd. so bili
vedno v prvih vrstah soc. dem. delavske
ga gibanja.
Iz zgodovine rudarske organizacije
(g lej: Miha Čofoal »Strokovna organiza
cija rudarjev na Slovenskem«. »Naši Za
piski« 1. 1911; M. Čohal: »P ogled v pre
teklost rudarske organizacije«. »D ružin
ski koledar« za 1. 1913) je videti jasno, da
so edini socialni dem okratje vršili v zg oj
no in izobraževalno delo in bili vse go
spodarske boje za boljši obstoj med ru
darji na Slovenskem. Sprva je socialna
demokracija na Slovenskem bila doma
izključno med rudarji, železničarji in pe
ki. Pogled na postanek in razvoj železni
čarske organizacije v naših krajih (glej
J. K op a č: »(Strokovna organizacija že
lezničarjev.« »N aši Zapiski« 1. 1911) in
pa na ustanovitev pekovske organizaci
je (glej Jaka Š kerbec: »Strokovna organicazija pekovskih pom očnikov na Slo
venskem.« »D ružinski koledar« za 1. 1913;
isti: »Strokovna organizacija pekovskih
pom očnikov v južnih pokrajinah.« »Naši
Zapiski« za 1. 1911) nam pove kako važ
no in uspešno delo so vršili socialni de
m okratje za povzdigo delavca teh strok
kot človeka . . .
Zgodovina kamnarske
stroke (glej Josip M arica: »Organizacija
delavcev s kamnom«. »Naši Zapiski« št.
12 za 1. 1913; št. 1, 2, 5, 6 za 1. 1914) je zo
pet dokaz dela z rezultati, ki človeku m o
rajo impon irati. Isto velja za zidarsko
stroko (gle.i Jos. Pete jan: »R a zvoj orga
nizacije zidarjev na jugu«. »Naši Zapi
ski« št. 5, 6, za 1. 1913). O rganizacije ko
vinarjev, krojačev, čevljarjev, tesarjev,
krovcev, natakarjev, k njigovezov, j e č a r 
jev, brivcev itd. so dokaz, da so sledbe 
niki Železnikarja in sodrugov delovali z
vso vnemo in z uspehom.
K ršč. socialisti so pač škodovali, kjer
so mogli. V Nabrežini je n. pr. kurat
Čargo napravil zvezo s podjetniki in
ustanovil katoliško Mesarsko društvo, v
katero so silili gospodarni delavce na vso
moč. Vendar krščanski socialisti niso do
segli na strokovnem polju nikakšnih ve
čjih uspehov. Iz »P rotok ola« o I. kongre

su kršč. strokovnih organizacij 1. 1909
smo posneli, da so imeli kršč. socialisti
na Slovenskem takrat 2846 članov, seve
več kot polovico le na papirju. V istem
času je štela Zveza delavskih organiza
cij za K ranjsko, Štajersko in P rim orje
samo na K ranjskem nad 4000 članov, v
ostalih okrajih pa nad 8000. (Glej »N aši
Zapiski« str. 90, 91. L. 1909.) V 1. 1906
(g lej: di e Gewerkschaft od 25. jan. 1907)
je poročalo jugosl. strokovno tajništvo v
Trstu, da je organiziranih v Trstu slov.
delavcev 2478, na Goriškem 1053, na
K ranjskem 2291, na Slov. Štajerskem
1261; K oroška tajništvu ni podpadala.
Iz brošur »Radnički sindikalni p o 
kret« (Beograd, 1924) in »Strokovne or
ganizacije G R S J.« (Ljubljana, 1924) pa
se razvidi stanje strokovnih organizacij
po vojni.
R e z u l t a t i so r a z v i d n i !

*
Zadružno - gospodarske organizacije
slovenskega delavstva (glej »Zadružni
koledar« za 1. 1924) iso tudi nad vse jasno
dokazale, da je seme, ki so ga zasejali s o 
cialni demokratje od Železnikarja in
G rabljeviča dalje, obrodilo obilo sadu.
Nad 20.000 družin je danes včlanjenih v
zadrugah, ki jih združuje »Zveza gospo
darskih organizacij« v L jubljani. Listi
»K onzum ent«, »P roduk cija« in »P od li
po« — so glasila tega zadružništva!
V.
Če presojam o rezultate dela socialne
demokracije od 1. 1890 do danes, moramo
reči, da je izvršila kljub strašnemu na
sprotstvu s strani klerikalnih in krščan
skosocialnih organizacij in kljub nepri
jetnemu nagajanju raznih »N D O « od
M andičevih do Žerjavovih za slovensko
delavstvo ogromno delo. Iz »strašne te
me« v kateri je slovenski delavec živel
življenje sužnja, do danes: od 14— 16— 18
urnega delavnika do 8-urnega — od za
ničevanega proletarca — od neukega in
boječega se dninarja do zavednega m o
ž a — to je delo tridesetih let, ki ga je iz
vršila socialna demokracija. Razume se,
da bi izvršila še vse več in še vse uspeš
nejše, če ne bi proti nji bilo skoro vse:
od »narodnjaka« do »klerikalca«. Biti so
cialist v tej dob i do svetovne vojne, bila
j e v naših krajih k o r a j ž a ! Sorazmer
no je zato bilo malo slovenskih sociali-
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stov, ali bili so celi možje, ki so dokazali
s svojim delom: da so delali iz polne
ga prepričanja in iz srčne in duševne p o
trebe.
Po vojni je »socialist« prišel v mo
do, ali ker večina teh, ki so se priglasili,
še ni bila utrjena v ideji, marveč le na
pojena s srdom proti krivični človeški
družbi, je seve naval radikalnega komu
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nizma imel lahko delo: zgrabil je mlada,
neutrjena srca in jih odnesel v vrtinec s
seboj. Ni pa to neuspeh socialne dem o
kracije, kajti kakor so se k »zmernim«
v 1. 1880— 1888 vrnili nazaj »radikalni«
— tako bo tudi sedaj. Vsakdanje delo in
boji proti kapitalizmu bodo v dogledni
dobi rodili — zopet enotno fronto prole
tarijata.

ČU L K O V S K I:

Sanje.
Znajdem se na širokem, z veličastni
mi zgradbami obdanem trgu. Presenečen
se čudim od kot naenkrat vse to basno
slovno, bleščeče bogastvo; ti velikanski
tem plji, ti orjaški a vendar tako nežno
lahkotni stebri, nedosegljivi spomeniki,
tam na desno one, z ženijalno dovrše
nostjo izpeljane terase, bleščeče se na
solncu od pozlatine in belega mramorja,
s prekrasno palačo na vrhu, kakor lik iz
pravljice. — Ni li to Neronova »zlata hi
ša«? In tista čudovitogibčna stavba, ki
se boči tamle preko ceste, ni li 'to T itov
slavolok? — J e li to zlovešča »fata m or
gana« ali se pa nahajam v resnici v sre
dini starega Rima, na veličastnem fo 
rumu'?
Toda o tem nisem imel časa razmiš
ljati; silen val nepregledne množice lju 
di m e je pogoltnil in besno tiral s seboj.
Tam proti slavoloku se počasi pomika
na solncu se lesketajoča masa podobna
valu goreče lave polzeče po pobočju vul
kana. Pri natančnejšem opazovanju raz
ločim brezštevilno bleščečih se čelad v o j
nikov. Gromoglasni »vivait« in mahanje
tisočerih rok obrne m ojo pozornost na
eno izm ed teras »zlate palače«.
Ta »vivat cezar«, od katerega se je
tresel nebesni svod in ki se je razlegal
tja do mrtve rimske K am panje in do
bregov Tirenskega m orja, je veljal člo
veku, ki se je s številnim spremstvom
pojavil na terasi. Ogrnjen v belo 'tuniko,
obšito z briljantnim i zvezdami je držal
v roki zlato liro ter zdaj pa zdaj malo
marno prebiral z debelimi prsti srebrne
strune. Tolstvo glavo je imel ovenčano z
lovorjevim vencem in drobne njegove oči
so nemirno begale pod navisevšimi, goli
mi obrvmi. K oti njegovih ustnic so bili
povešeni kakor pri razvajenem otroku,

kadar se kuja in ves njegov zabuhel in
masten obraz je izražal pohotno p e nasi
čenje.
N jegovo spremstvo, sestoječe iz p r e 
šernih žensk in lenjivih mladih moških,
se je brez spoštljivosti gnetlo krog n je 
ga, ki se je m ed tem naslonil na bela in
mehka ramena bajnokrasne ženske in
opustil eno rolko na glavo pred njim če 
pečega dečka in zaril svoje prste v n je
gove, mehke in temne kodre.
Med tem je pa prihajal val bleščečih
čelad vedno bližje; že sem lahko razlo
čeval posamezne obraze. P rvi so jezdili
reditelji, ki so razganjali ljudstvo in d e
lali pot sprevodu, za njim i glasniki, ki
so izklicevali zmagalčevo ime, kateri je
na ta slovesen način praznoval svoj vhod
v m etropolo tedanjega sveta. Za njim i so
šli trobentači, za temi oddelek v ojšča 
kov in tu, glej, — množica je stopila na
prste, iztegnila vratove in odprla u sta v
radovednem pričakovanju; mirno kora
kajo nosači raznovrstnih trofej in naple
njenih dragocenosti ter škripljejo vozo
vi, težko naloženi s plenom. Mahoma p o 
stane tolpa razburjena, čuje se zamolkel
šum o d obriteljnega mrmranja; v sprevo
du se p oja vijo, pom ikajoč se s trudnimi
koraki naprej, bosi, napol goli in s p ov e
šenimi glavami vjetniki, neznanega bar
barskega plemena, tam nekje izza seve
rovzhodnih, mej ogrom ne rimske države.
Za ponosnimi, modrookim i mladeniči, ka
terim tudi njih kruta usoda ni mogla iz
brisati neukrotene srčnosti, izražajoče se
v njihovih izzivalnih pogledih, so stopale
neobičajne krasotice, podobne bolj utru
jenim amaconkam kakor pa potrtim v je t 
očmi zakrivale pred kritičnim i pogledi
razvajenopohotinih R im ljanov svoje ra z 
galjene ude z valovjem svojih bujnih las.
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mora vsakokrat, če se več ali manj moči
potrebuje isto z roko odpreti ali zapreti,
oziroma da vsako spremembo moči re
gulira zato k turbini priklopljeni regu
lator. Z regulacijo se po potrebi premika
regulacijski obroč, kateri, kakor sem že
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zgoraj omenil, zapira ali odpira vodilne
lopate.
To so poglavitni deli vsake »F ran 
cis«-turbine. K ako so ti deli pri posa
meznih vrstah turbin razvrščeni, bomo
pa videli v prihodnjih odstavkih.

LISTEK
Ivan Celarec (v. 1873, um rl 1924), k u rja č
tobačne tovarne, je um rl dne 14. avg-, t. 1.
v sled opeklin ,ki jih je zadolbil pri svojem
delu v tobačni tovarni lju b lja n s k i. Ivan
Celarec je bil sicer p riprost delavec, ali bil
je mož bistrega razuma, trezne prevdarn o
sti ter silne delavnosti. Zlasti je b il velik
propagator zadružne ideje. Bil je soustano
v itelj »K onzum nega društva za L ju b lja n o
in okolico« (glej: J u b ilej dela, str. 4) in sko
ro ves čas od ustanovitve do smrti član nad
zornega odbora; in ne samo po imenu, am 
pak v d eja n ju kot mož, ki se polno zaveda
sv o je naloge. B il je soustanovitelj »P ro
duk cije«; soustanovitelj »D elavskega D o
ma« na V iču ; član »Splošnega kreditnega
društva«; med ustanovni ki »Zadružne ban
ke« je seve b il ranjki Celarec z vso sv o jo
žilavo pridnostjo. S odeloval je pri ustano
vitvi 1. lju bljansk e delavske pekarne. Imel
je sicer veliko družino (pet otrok!); s s v o jo in
ženino pridnostjo ter šted ljiv o stjo si je izgra
dil v Rožni D olini malo hišico, samo, »da bo
v svojem in n e o d v is e n ...« B il je p olitičn o
organiziran socialist ter seve član svoje
strokovne in izobraževalne organ izacije. P o 
greli) je bil dokaz sim patij, ki jih je užival
pokojnik. Na grobu mu je gov oril v slovo
tajn ik »Zveze gospodarskih zadrug« R u dolf
Golouh.
H —s.
»Idejni predhodniki socializma in ko
munizma.« P o d tem naslovom izide p rvi zve
zek »S ocialn o-kulturne (knjižnice«, ki jo p rič
ne izdajati Zadružna založba v L ju bljan i.
Zvezek bo obsegal deset pol osm erke. Cena
bo navadni ljudski izdaji 20 Din, na b o lj
šem p a p irju p a 25 Din. K d or naroči preldno
k n jig a izide, dobi 10% popusta. N aroča se:
»Zadružna založba v L ju b lja n i«, A leksan
drova c. 4. — Socialno-kulturna knjižnica si
je nadela nalogo seznaniti slovenski svet z
zgodovino, bistvom in razvojem idej, ki
usodepolno v p liv a jo na ra zvoj človeške
družbe. »Idejni predhodniki« so početek.
»Zveza gospodarskih zadrug« v L ju b 
ljan i in kulturno delo. —Obveščeni smo, da
priredi v zimskem obdobju 1924/25 Zveza g o 
spodarskih zadrug v e čji cikel (12) predavanj
o pomenu in ra zvoju zadružništva. Vendar
se gib lje!

»Pod lipo«. Dolžnost vsakega zavednega
zadrugar ja je, da širi m esečnik »Pod lipo«.
Vsak dosedanji »P odlipar« n a j p ridob i še
enega naročnika, s č imu r se b o v 1. 1925 lah
ko obseg mesečnika povečal, kar želi zlasti
uredništvo.
Zadružni koledar za 1, 1925 se nahaja
tudi v tisku z zelo zanim ivo vsebino. N aro
čila je p o šilja ti na Zadružno založbo v L ju b 
ljan i, A leksandrova c. 4. »Zadružni koledar
za 1. 1924« je izšel v ogrom n i nakladi in je
— izvzemši 50 izvodov — ves pošel.
»Konzument«, glasilo konzum nih dru
štev, je s p rvo številko IV. letnika prav
praktično razporedil vsebino. Po poučnih in
agitataričnih člankih so oddelki: P rodu k 
cija ; Izobrazba; Zadružna propagan da; D e
narništvo; Zmes iz zadružnega u d ejstvova 
n ja ; Zgodovina; P oro čila konzum nih dru
štev. — Člani konzum nih dru )tev, za n im a j
te se za s v o j list! D obite ga v svojih dru
štvih. N aroča pa se v L ju b lja n i, p ri Zadruž
ni založbi.
»Meja«, list za p oljop rivred u , industriju
i trgovinu v Zagrebu, prinaša v št. 14, 15 in
16 zelo lepo razpravo o izadruštvu od prof.
F. H adjaka. — »M eja« se tudi inače odliku 
je z lepim izberom člank ov in razprav. N a
roča se: Zagreb, Studnička b roj 9.
»Pravo Naroda«, časopis socialistično
stranke Ju goslavije, ki izhaja v Šidu (Srem)
pod uredništvom V itom ira K orača, ponatisku je v številki od 15. avg. razpravo »K orak
dalje« iz p latn ic 7. št. »Pod lipo« pod naslo
vom » Ž e n a M i n i s t a r « .
Ameriški »Proletarec« je v št. 884 pon a
tisnil povest M aksima Gorkega: »Pred o b lič 
jem živ ljen ja « v Čulkovskega prevodu.
Vestnik Mednarodne 01ympiade Dela.
P rejeli smo 1. številko Vestnika Medu.
0 ly mpiade Dela, ki se bo vršila v ju liju
1925 v Frankfurtu o/M. Vestnik je pisan v
nemškem, francoskem , češkem in finskem
jeziku ter je bogato ilustriran. Prinaša v
vsakem jeziku po tri članke ter slike iz vseh
m ogočih prireditev del. telovadcev in šport
nikov. Praga,, Frankfurt o/M., Berlin, H el
singfors, Lipsiko, Libava, B eljak in Bruck
n/M. so zastopani. Posamezna številka stane
K č 2.— in se more naročiti v U pravi Zveze
Del. tel. enot ost. v P rag i II., H ybernska ul.
č. 7. Priporočam o.

Last in založba »Zadružne založbe« v Ljubljani. — Odgovorni urednik Štefan Dražil.
Tisk J. Blasnikovih nasl. v Ljubljani.

Valuta N em čije in drugih valutno sla
bih držav, se bo dvignila ter končno usta
lila na neki normalni višini. Iz tega pa
mora neizbežno slediti k o n s o l i d a c i 
ja c e l o k u p n e g a
evropskega

gospodarstva,
industrije
in

večji razvoj
poljedelstva

ter v zvezi s tem s p 1 o š n o n o r m a 1 iz i r a n j e p o l i t i č n i h borb, s po
p o l n i m k r a h o m vs e h n a s i l n i h
m e t o d in d i k t a t o r s k i h s i s t e 
m o v v l a d a n j a.
In evo: vso to veliko delo se je po
srečilo vladama
angleškega sodruga
Macdonalda in zastopnika levičarske
F rancije Herriota. Na londonski konfe
enci so zmagala načela socialistične de
m okracije, je ‘zmagalo s o c i a l i s t i č 
no g l e d a n j e
na m e d n a r o d n e
p r o b l e m e . Le Macdonaldu in H er
riotu je bilo m ogoče povrniti E vropi
mir, ker ju niso vodile pri tem delu im
p e ria lističn e težnje, marveč zdrav ra
zum in socialistično pojm ovanje p o v o j
nega problema in mednarodnih odno
šajev.
A li se m otimo, če z ozirom na vse to
trdimo, da se bo položaj socializmu v
E vropi ok repil! Da je doba razpadanja
in razkolov za nami, da se mora sedaj
socializem zopet dvigniti, ja čji in izku
šenejši nego je bil koj po vojn i?
Ne motimo se. Londonska konferen
renca je začetek nove dobe tudi v pogle
du socialističnega zm agovanja in na
predovanja. Javno življenje E vrope se
bo odslej razvijalo v novem ritmu, v rit
mu gospodarske obnove in pozitivnega
socialnega dela. In proletarijat bo konč

Naročnikom! P oslednji številki (8.)
smo priložili poštno položnico, ki so se
je nekateri res poslužili in poslali naroč
nino. Mnogim pa ta opomin ni zadoščal.

no zmagal. Zasluga za to gre Herriotiu in
Macdonaldu, gre prosvitijenim , sociaino
in politično uvidevnim delavskim m a
sam F rancije in A n glije, ki so om ogo
čile ta prvi veliki uspeh zunanje p o li
tike socializma.
Začenja se nova doba. K ako smo d e
lavci in zadrugarji S lovenije nanjo p r i
pravljeni? Sodeč po zunanjosti našega
delavskega pokreta skoro nikakor, so
deč p o notranjem razpoloženju naših
razredno zavednih delavcev, ki niso slepi
za vse, kar se na svetu p od pritiskom
novih ljudi in obnovljenih pokretov p re
navlja in preobrazuje, vsaj toliko, da
moremo reči: le hitrega in pozitivnega
dela je treba v smeri res socialistične
vzgoje in pozitivnega snovanja, da 'bo
mo kos svojim nalogam, ko nas bo ritem
novega življenja prisilil, da preolkrene
mo tudi obraz naše države, v kateri smo
bili dosti zanemarjeni in zapostavljeni!
Te nove naloge pa ne bodo samo
politične, marveč zlasti gospodarske.
To se pravi, da bo po naših pojm ih v
tem obnovljenem gospodarskem živ lje
nju moralo igrati odločilno vlogo delav
sko zadružništvo. A li se tega vsi dosti
zavedamo? Začeto zadružno delo bom o
vsekakor nadaljevali v vseh smereh,
mirno, sistematično; v zavesti, da bodo
vsi ti zadružni organizmi, vzporedno z
ostalimi delavskimi organizacijami, prav
služili v tej novi dobi pozitivnega socia
lističnega udejstvovanja. Zato: K d o r je
dobre volje, naj pomaga.
To je po londonski konferenci naš
skromni kredo.

Prosim o tedaj: kdor je še v zaostanku,
plačaj. Uprava mora redno plačati ti
skarno, pošto in vse d ru g o!!!
Uprava.

Konsumno
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Osrednja pisarna in skladišče:
Ljubljana VII, Žibertova ulica štev. 269.
P o d r u ž n ic e :
Okrožje

Ljubljana:

L ju b lja n a : Kolodvorska cesta 56, Sodna ulica 4, Bohoričeva
ulica 12, Krakovski nasip 10 in Tržaška cesta 207, Borovnica,
Litija, Tržič, Sv. Ana pri Tržiču, Križe pri Tržiču.

Okrožj e
Radovljica,

Jesenice :

Gorje, Koroška Bela, Sava, Jesenice, Mojstrana,
Kranjska Gora.

Okrožje

Celje:

Celje, Ljubno, Šoštanj, Rogatec, Radeče, Poljčane, Pragersko, Ptuj.

Okrožje

Maribor:

Maribor, Tezno, Fala, Muta, Ribnica na Pohorju, Sv. Lovrenc
na Pohorju.

Okrožj e

Prevalje.

Prevalje, Guštanj, Leše, Mežica, Črna L, Črna II.

G o s t i ln e :
Tržič „Del. Dom“ , Maribor „Ljudski dom “ , Sava „pri Jelenu44.

Blaga prodali v preteklem letu za 40 mil. Din.
Prodaja se le članom. Pristopnina 2 -50 D in. —

Član društva

postane lahko v sak . — Delež 300 Din.

Hranilni oddelek
sprejem a in obrestuje hranilne vloge

vedno po najvišji obrestni meri.
Denar zamorete vlagati direktno v centralo po
poštnih položnicah, ki Vam jih dajo na razpolago
vse prodajalne, ali pa osebno v vsaki
posam ezni prodajalni.

