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Psihofiziološki temelj 
vegetarianizma. 

Med. E. Š. 

(Nadaljevanje.) 
Rodil se je v dobi, ko je filozo- 

fija korakala skupno z religijo, ko 

nista še prežala <dogmatizem vere 

in intelektualizem filozofije drug 
na drugega. Propovedoval ga je 
mojster usmiljenja, Buddha, raz- 

glasili ga PythagoraS, grški filo- 

zof, in za njim Plutarh in*eela vr- 

sta mož globokega znanja in ču- 

stvovanja. Najbolje bi se označil 

vejgetarianizem kot stremljenje po 

harmoničnem življenju, po življe- 
nju v soglasju z nabavnimi zakoni, 
po življenju razvijajočemu vse 

nu>či, ki so *v človeku, fizič- 

ne, intelektualne, duhovne in 
božanstvene. Le tedaj, če so te mo- 

či v gotovem razmerju med seboj, 
le tedaj vlada "harmonija". Člo- 
vek je mogoče krasno razvil svoje 
mišičevje, a radi tega ni postal nič 

drugega kakor lepo raščena žival; 
tudi je lahko razvil svoj duh, da 

prezre lahko vse teorije in polja 
znanosti, a ni postal s tem nič dru- 

gega, nego suhoparen intelektua- 

list, živ leksikon. Srečavamo ljudi, 
ki so veliki v čustvovanju, a ki so 

zanemarili svoj intelekt, mehki 
ljudje, ki se tope v čustvih in ki se 

razlezejo ob prvem udarcu življe- 
nja, ljudi 4 4 ki so srečni, da in ker 

so nesrečni". A kdor študira har- 

monijo življenja, ta pač ve, da je 
v združenju intelekta s čustvova- 
njem mogoča še neka druga sila, 
ki je popolno različna od čustvo- 
vanja in razmišljanja: zovemo jo 
duhovnost. Rast in razvoj te moči 
znači rast one sile, ki omogoči, da 
stre človek slednjič ozke meje svo- 

je prostosti, razbije "stene klet- 
ke". Stremljenje pa spraviti vse 

te različne sile, te različne princi- 
pe v človeku v soglasje, zovemo, 

vegetariansko življenje. To je nje- 
gov širši pomen. V tem zmislu se 1 

vegetarianizem ozko nagiba na o- \ 
no mejo, kjer se začenja religija. 
Da, mnogo jih je, ki smatrajo ve- 

getarianizem kot religijo m pada- 
jo v oni stari greh, da mečejo sred- 

stvo in namen v isti koš. Vegeta- 
rianizem je kakor rečeno, samo 

sredstvo, samo ena nmogih pot, ki 

vodijo k čisti religiji: združenju z 

enim večnim. A zapustimo te viši- 

ne, na katerih stati, na katere zre- 

ti imamo le malokdaj moči, le ma- 

lo onih velikih treaiotkov. Opazuj- 
mo, kaj je vegetarianizem v ož- 

jem pomenu, namreč v zmislu stre- 

mljenja po harmoničnem telesnem 

življenju. 
Življenje in speeielno telesno 

življenje je tedaj "harmonično", 
kadar je v čisto gotovem razmerju 
z zakoni telesne narave. — Ni lep- 
ših in globočjih primer, kakor so 

primere iz "nižje narave". Rastli- 

na rabi, da se razvija, solnčnih 
žarkov, vode, oglikove kisline in 

mineralnih soli. Lahko jo denemo 

iz zemlje v posodo vode, v kateri 

je stopljena določena množina mi- 

neralnih soli, izpostavimo jo vpli- 
vu svetlobe v ozračje, kjer se na- 

haja oglikova kislina, in razvijala 
se bo in cvetela. Dajmo v vodo več 
ali manj soli in rastlina bo venela, 

hirala, poginila. Isto velja tudi 

glede drugih pogojev. Kje smo 

našli zakone harmonije? — Potem 

opazovanja in poizkusov. Isto ve- 

lja glede človeka. Vsajen je kakor 

cvetka v to fizično življenje, ve- 

zan na solnčno luč, na kisek zra- 

ka, pa na^hrano zemlje in vodo. 

Daj mu, oziroma daj si, več ali ka- 

teregakoli teh snovi in že nastopi 
disharmonija, nastopi bolezen. To 

: so pač znane vsakdanje stvari, 
| skoro banalne, a vendar tako 
strašno resne v očeh in zavesti bol- 

nega, z bolečino se bojujočega člo- 
veka. In ta bolni človek ne vpije 

! samo v postrešni sobi, ker je delal 

I dan na dan v zaduhlih prostorih 
in ni videl ne čistega solnca, ne di- 

hal čistega zraka, ravno tako se 

valja milijonar v svileni postelji in 

meščan v čisti rjuhi. Človeška ras- 

tlina boleha ravnotako, če ima 

preveč kakor če ima premalo hra- 

ne. Bolezen je tedaj izraz dishar- 

monije v človeškem telesu. Če člo- 

vek premalo ali preveč je, oslabi 

"njegov želodec, in njegovo raz- 

merje napram drugim organom se 

izpremeni. 
Možgani ne morejo več funkcio- 

nirati, ker nima kri hrane, oziro- 
ma ker je večina krvi v prebav- 
ljalnih organih. Če prihaja v plu- 
ča slab zrak, dobiva kri premalo 
kisika in ni harmonije med njo in 

med ostalmi organi: bledi obrazi, 
motne oči, težka hoja, melanholi- 

ja so posledice tega. Če se udje ne 

gibljejo, kri počasi kroži, oslabi 
mišičevje in z njim vsi dragi or- 

gani, Sto in sto bolezni lega na 

čloyeštvo in živalstvo, ki je z njim 
v dotiki, težkih in kompliciranih: 
od nahoda do jetike, od migrene 
do možganske paralize, od izpaha 
do ostudnih kožnih bolezni, truma 

očesnih, že.odčnih, kožnih, spolnih 
bolezni, tako različnih v svojih po- 

javih, a tako priprostih in enolič- 
nih v svojih postankih. Tisoč in ti- 

soč tokov se razliva po dežju po 

zemlji, v najrazličnejših oblikah 

in krajih, po skalovju, po grapah, 
gozdih — od kod prihajajo ? — Iz 

zraka! A vse te trume bolezni in 

nesreč, prihajajo iz enega vira — 

iz psihe družeče se s telesom. Sko- 
ro smešno se čuje ta trditev, a ven- 

dar je istinita. Hoteč razumeti te- 

meljna fakta, ne glejmo na njiho- 
ve surove pojave, tudi ne na zad- 

nje in neposrednje vzroke. Da se 

snežene plasti- spuščajo v dolino 

podirajoč gozde in vasi ni vzrok 

i kepica, ki je "slučajno" padla na 

sneženo odejo in sprožila celo ma- 

| so. Pravi vzroki so pač drugi in j 

drugje. In tudi nedolžni bacil ni 

vzrok jetike ali tifuza, ali kolere, 
vzroki so utemeljeni globje v člo- 
veški naravi; vzroki leže v onih 
finih sferah, katerih se največ lju- 
di niti ne zaveda, na oni lahki čr- 

ti, ki meji dušo in telo, kjer stopa 
volja v možgane in v ves človeški 

organizem, v psihofiziološki meji. 
Da se bo ta trditev zdela marsi- 

komu smešna, je vzrok preomejen 
pojem, ki ga ima o bolezni. Večina 

ljudi je mnenja, da je človek bo- 

lan, kadar čuti bolečino, da mora 

leči, ali kadar "se ne počuti do- 

bro". Ta pojem bolezni je veliko 
preozek. Človek boleha leta in le- 

ta, ne da bi vedel. Večina ljudi, ki 

hodijo po ulicah in menijo, da so 

zdravi, so v istini bolni: Leto za 

letom se človek polagoma zastrup- 
lja: s slabim zrakom, s preobilno 
hrano, z nikotinom v tobaku, z al- 

koholom v vinu, žganju, pivu, teo- 

brominom v čaju, kreatininom v 

mesu itd. Leto za letom slabi tem 

potom pluča, prebavljalne organe, 
živčevje in celi organizem; vse je 
slabotno in napeto — in nekega 
dne pride sapica, ali pa mokrota, 
ali pa bacilus in človek zboli. — 

"Slabo vreme je bilo vzrok", pra- 

vi, ali "nalezel sem si angino, ali 

tifuz, ali kako kožno bolezen". — 

Loto, dve ali še več je prenašalo 
telo najrazličnejše snovi, ki mu ne 

odgovarjajo, ki se ne dado asimili- 
rati, ampak krožijo v krvi, dražijo l 

živce in možganska centra, ali pa 

leže nakupičeni v drugih organih: 
pa pride malenkosten vzrok in cel 
organizem človeški se združi, zbe- 
re vse moči, da bi se otresehteh 
snovi; revolucija nastane v člove- 

ku, poskus narave osvoboditi se od 

tujih, strupenih snovi: in to ime- 

nujemo "bolezen". Vzrok bolezni 
ni tedaj iskati v premembi vreme- 

na ali v delovanju in razširjeva- 
nju bacilov, pač pa v protinarav- 
nem življenju in počasnem zastru- 

pi je vanju. 
Zakaj se ciovck zastruplja s zli- 

kaj kadi tobak, pije kavo, vino, 
pivo, juho, čaj, ko ga vendar vse 

te snovi ne hranijo, niti mu ne da- 

jejo moči. Poglejmo uradnika, dc- 

lavca, dijaka! Dela 8—10 ur na 

dan in zvečer je izmučen. Delavec 
se je gibal in delal naporno v to- 

varni, v slabem zraku, uradnik, di- 

jak je sedel cel dan pri knjigah 
in aktih. A zvečer, mesto da bi se 

šel sprehajat, kopat, telovadit, gre 
v kavarno, gostilno. Kavarne in 

gosftilne so zvečer polne, zrak na- 

polnjen tabačnega dima, ogljiko- 
ve kisline, duhov po likerjih, zno- 

ju, kavi, plinu. Tu žive ljudje tru- 

dni, glava jim je težka, udje od se- 

denja in od hoje utrujeni: iščejo 
razvedrila in veselja. Kri kroži po- 
časi, nabrala se je v gotovih delih 
tele?a in je slabo razdeljena, mož- 

gani delujejo počasi, misli priha- 
jajo in odhajajo težko, predstave 
so enolične, skratka: v človeku 
vlada isto razpoloženje, ki ga po- 

leg bolezni najbolj mori; on je 
dolgočasen in pust. Stopi v kavar- 
no ali gostilno, izpije skodelico čr- 
ne kave, kozarec piva, Kri je aooi- 

la nekaj alkohola, oziroma kofei- 
na, ki kroži po telesu, po celeni žil- 
nem sestavu, pride v podaljšan 
hrptenični mozeg in draži tli vaso- 

motorni centrum. To draženje pro- 
vzroča, da se žile stisnejo, da kroži 
kri hitreje in da oblija burneje 
možganske celice. Misli vstajajo 
hitreje, predstave se vrste druga 
za drugo, vse to je pogoj kratko- 
časja, puščoba je izginila in člo- 
vek je dosegel, kar je hotel: pri- 
šel je v dobro voljo. A isto bi do- 

segel, če bi«šel v telovadnico, ali 
na polje, hitro hodil in krepko di- 
hal. Ravnotako bi pospešil tok kr- 
vi. Ravnotako hitro bi se vrstila 
misel za mislijo, dobil bi moči in 

veselja. A kri njegova bi dobila 
mesto ogljikove kisline in tobač- 
nega dima čistega kisika, ki bi po- 
žgal vse one snovi, ki so se nabra- 
le tekom dne v telesu in ki so ne- 

rabne. Da je bolj pametno spre- 

hajati se, nego sedeti v kavarni, 
ve vsakdo instinktivno, ne da bi 
čul kdaj o kaki fiziološki učni 
knjigi. Vsakdo ve, toda ne sledi 
vsakdo boljemu. Kajti veliko ko- 

modneje je izpiti skodelico kave 
ali čašo piva v veseli družbi, nego 
odločiti se za polurni izprehod. — 

Kaj je komodneje, lažje in kaj je 
bolje, koristneje, močneje — v tem 

tedaj leži teoretična stran vegeta- 
rianizma, da se pa človek nagiba 
neprestano, dan za dnevom od pr- 
vega k drugemu je praktična 
stran ideje. 

(Konec prihodnjič.) 

Ako ne znate napraviti laži sve- 

te, bo ljudstvo zvedelo resnico. 

SPOMINI IN POVESTI IZ 
KOROŠKE. 

Spisal Ferdo Plemič. 

"V tej ZiLski dolini sem 

zrastov hore se bom zmi- 

raj spomin j ov do nje!" 
In zopet sem sedel v slavnem 

"štibelcu" pri našem mežnarju 
Tončku in razdirala sva razne 

marnje, kar ti znameniti mož iztr- 
ka dehteco fajfo, pljune vstran, 

pomežikne z lokavimi očmi in re- 
v 

ce: 

"Nu vi Urbanjakov, kdaj se pa 
bo zopet kaj bralo iz vašega pere- 
sa v "podlistku"? Čas bi bil že in 
vsa gmajna čaka. Kaj, da ste tako 
utihnili?" 

"Res, utihnil sem," odvrnem 
skesano, "ali človek božji, dela 
sem imel preko glave, pa jeze, jeze 
dosti vsa ta leta. Kako bi človek 
veselih pisal?" 

"To je, da vsak človek ima svo- 

jih dovolj, mežnar pa največ, ko 

gotovi ljudje z uro v roki čakajo, 
jeli bom juternico pravočasno zvo- 

nil. Ali reči sem hotel, če veselih 
ne zmorete, pa pišite žalostne", re- 

če mežnar. "Žalostne? Da se bodo 

ljudje kislo držali? V teh hudih 
časih de le vesela beseda dobro, 
žalostnih imajo ljudje sami na 

prodaj. In potem s to pisarijo! Sa- 
ma zamera se navsezadnje rodi iz 

nje." 
"Ho, to pa že ni res! Jaz n. pr. 

sem vas povsod hvalil, in doktor 
Matevž iz Žužalč tudi; nu in če 
vas midva pohvaliva, kdo je še 

proti nama! In sicer sem že rekel, 
vsa gmajna " 

''Stojte! Ce res vsa gmajna kaj 
pričakuje od mene, Bog mi odpu- 
sti greh, pa začnimo. Tedaj: Bil 

je nekoč nek mežnar v brnški va- 

si.... " 

"Stojte zdaj vi!" zaukaže mež- 
nar. "Le ne vse v eni sapi! Tu 

je potrebno posebno poglavje." 
'' Pa naj bo!" 

• # • 

"Fantje po polj' gredo..." 
Bil je nekoč nek mežnar v brn- 

ški vasi, ki je rad fajfo kadil in v 

cerkvi orgij al Drugače pa je vaš- 
čafiom še življenje sladil ali kisal, 
kakor si je kdo izmed njih želel. 
Mežnar je namreč imel tudi malo 
prodajalno tik cerkve, kjer je pro- 

dajal med drugo šaro tudi sladkor, 
sladek kakor prva ljubezen in je- 
sih, oster tako, da je pes zacvilil, 
če mu je kanila kaplja te tekočine 
na rep. Ali to ni glavno. Glavno je, 
da je z vso vnemo gojil cerkveno 
petje. Lepo petje, to kaj velja! Če 
vsa vas spodaj v cerkvi moli, ali 

dremlje, ali zijala prodaja in na- 

kra* zabuče orgije, starodavne, 
preperele orgije in se v to mogoč- 
no bučaiiije vmešajo srebrnočisti 
glasovi, moški in 'ženski; oj kako 
sveeanostno to doni! In če se tuin- 
tani kdo, posebno gospod župan a- 

ii kakšen petjeljuben tujec, kra- 
doma ozre na kor, oj kako to do- 

bro de. 
"To je moje delo! Oj le poslu- 

šajte ob vsakem prehodu tejara pet- 
ja vise še kaplje mojega potu! Le 

poslušajte, to sem ustvaril jaz, 
mežnar brnški", si s pravičenim 
ponosom govori izkušeni orgljar. 

In če se potem v nežnem pianisi- 
mu tope ti glasovi srebrnočisti. ... 
Ja, vrag, srebrnoeisti! Zdaj smo 

pa pri tej besedi, ki dela mežnar- 

ju največjo preglavico, ker — le 
naravnost povejmo — brnški mež- 
nar še nikoli ni doživel tega vese- 

lja, da bi imeli njegovi pevci sre- 

brnočiste glasove. To je, da se ra- 

zumemo prav,, v soboto zvečer pri 
pevski vaji so cerkveni pevci res 

žvrgoleli kakor sami slavci, čistih 
in ubogljivih glasov. Ob desetih 
zvečer je pevska vaja končala, če- 
trt ure nato je mežnar že drnjohal, 
redno čez pol ure se mu je že sa- 

njalo o samih modrazih in v nede- 
ljo zjutraj so bili pevci na koru 
redno zagiljeni, da bi s kovaškim 
mehom ne spravil čistega glasu iz 

njih. 
Dolgo je melžnar ugibal, kje ne- 

ki tiči vzrok tej čudni prikazni. 
Ugafiil je ni. Spočetka je dolžil te 

šmentane fajfe. Ali kako to, da so 

v soboto glasovi jasni in jedva v 

nedeljo megleni, fajfa pa tiči med 

pevčevimi zobmi dan na dan, od 

nedelje do nedelje? Potem je mež- 
nar premišljeval, jeli niso krivi ne- 

deljske hripavosti njegovih pev- 
cev oni m odrazi, o katerih sanja 
redno vsako soboto. Morda to? 

Nu, slednjič je izvedel resnico. 
Neke sobote zvečer je skončal 

mežnar svojo pevsko vajo in je 
odslovil z raznimi nasveti in pri- 
poročili svoje pevce. Nato je s tež- 
kim vzdihom zapahnil duri in se 

vlegel v posteljo. Mesto pa, da bi 

takoj zadrnjohal, jel je premišlje- 
vati. In če človek premišljuje, po- 
tem ni prav nič s spancem. Premic 

šljeval pa je mežnar: "Bog ve, če 
se mi bo danes zopet sanjalo o mo- 

drazih? Potem zopet ne bo nič s 

petjem jutri." 
In ko tako premišljuje o modra- 

zih in petju, zasliši zunaj v noči 
lepo vbran četverospev. 

"Kaj pa je to?" se začudi mež- 
nar in se skloni na postelji. "To 

pa so dobri pevci! Od kod neki? 

Čuj, čuj! Takih bi trebalo jutri 
na koru. pa je vse revščine ko- 
nec". Odprl je okno in se naslonil 
nanj. 

Bila je bajna mesečna noč. Od 
daleč se je slišalo tajnostno žubo- 

renje hrbke Žile, ki je hitela pre- 
ko skal in mimogrede pripovedo- 
vala temnemu ovšju o davnih, dav- 
nih časih, o Turkih in nadlogah, o 

Francozih in živi mladeniški krvi. 

Megla je ležala na polju, gosta, 
mlečnobela megla in požirala je 
srebrne mesečne žarke. Tišina vse- 

povsod. Le od daleč se čuje mlade- 
niški spev: 

"V sobotah večerah 
je fajromta čas, 
moj pobič prijucka 
čez travnike v vas...." 

In bliža se petje in zopet se od- 

clalja, valovi, pojema, prihaja, ra- 

ste na moči in zopet se stopi z me- 

glo in žuborenjem Žile v eno. 

Čisto prevzet se udaja niežnar 

vbranemu petju. Nakrat pa reče 

jasno: 
4'Kaj ni to Stramelnov tenor, pa 

Korlijev bas? Han! Seveda sta. In 

Krofič, ta šmentana modrooka ne- 

dolžnost je zraven in Oje seveda 
tudi ne manjka. Vsi štirje so, moji 
cerkveni pevci, ti kalini! fie enega 
ne manjka. Pa boš jutri čisto pel, 
če danes zijaš v megli in rosi! Kaj 
fajfe, kaj modrazi; zdaj jih imam ! 
Jutri pa bo zopet hreščanje na ko- 
ru kakor v Pekčevi žagi, če leži 

najbolj grčavo hrastovo deblo po- 
čez!" 

Pevci se seveda niso brigali za 

niežnarjevo ogorčenje. Kako tudi? 
Saj niso niti zanj vedeli. Peli so, 
dokler niso zapeli prvi petelini in 
ni zavel prvi jutranji pih po zeleni 
dolini. 

V nedeljo zjutraj pa jih je 'mež- 
nar silno p;rdo gledal; vse modra- 
ze, o katerih se mu je sanjalo po- 
noči je imel v očeh. Nič ni rekel 
počenim glasovom svojih pevcev, 
tudi tedaj ne, ko so se po končani 
peti maši ustavili v njegovi pro- 

dajalni. Le ko jim je natočil za- 

htevani "frakcij" žganja je za- 

molklo sicer, ali slišno dovolj pol 
zapel pol zamrmral: 

V sobotah večerah 
je fajromta čas; 
ste drli se včeraj, 
dans počen je glas." * 

in je dostavil: 
" Drugič če boste v soboto po 

polju peli, pa še cerkvene orgije 
s seboj vzemite, da bodo v nede- 
ljo še te hripave." 

VESTI IZ SLOVANSKIH 
ZEMELJ. 

Prepovedan list. 

Zagrebški list "Novosti" javlja, 
da je Bosansko-Hercegovska ze- 

maljska vlada prepovedala razšir- 

janje lista "Srpske Novine", ka- 
teri izhaja na Krfu, in istotako je 
tudi prepovedala list "Jugoslo- 
vanska Domovina", ki izhaja v 

Punta Arenas, v Južni Ameriki. 

Razporoka Črnogorskega princa. 
"Corriere della Sera" javlja iz 

dunajske "N. Fr. Presse", da se 

je črnogorski prine Mirko sodnij- 
sko ločil od svoje žene Natalije, 
rojene Konstantinovic. Ločil se je, 
ker se ni razumel z ženo Prince- 

zinja bo obdržala vse svoje naslo- 
ve, a deco bivšega zakonskega pa- 
ra bo odgojeval kralj Nikola. 

Zatvoritev ogrske meje. 

Sarajevski "Hrv. Dnevnik" ja- 
vlja. da so ogrske oblasti nedavno 
zaprle ogrsko mejo, tako da ni mo- 

goče ničesar i>repeljati preko Sa- 
ve. 

V Spletu stane liter mleka 6 K. 
» 

Sarajevski "Hrv. Dnevnik" ja- 
vlja z dne 21. oktobra sledeče: 
Neki dan smo javili, da se proda- 
ja v Spletu liter mleka po 4 krone. 

Sedaj pa čitamo v "Našem Jedin- 
stvu", da je ta cena narastla na 

6 kron na liter. 

Cene v Avstriji. 

Isti list javlja z dne 6. oktobra 
sledeče: V zadnjem času so pretre- 
sali na Dunaju vprašanie cen ter 

konstatirali, da so cene živilom v 

Nemčiji padle za 9 procentov, a v 

i Avstriji poskočile za 3.4 odstot- 

j kov Po J. S 

LOUIS V ANA, 
Izdelovalec 

sodovice, mineralne vode m dra- 

gih neopojnih pijač. 
j 835-37 Fisk St. Tel. Canal 140R 

"firenola" 
Najnovejše, najboljše in naj- 

cenejše 

Gramofone 
te vrste izdeluje 

edina slovenska tvrdka 

FR. HREN & 00. 
14 W. Kinzie St. 352 N. State St. 

Chicago, 111. 

Naši gramofoni igrajo vse 

rekorde. 

Pišite po slovenski cenik—zastonj. 

Poiščemo zastopnike*"^ 

Jesenska in zimska 
otvoritev. 

Mi imamo največjo zalogo oblek, površnikov, makinov in sukenj. 
Imamo tudi v zalogi spodnjo moško obleko, perilo, klobuke, kape, 
kakor tudi čevlje za moške in dečke. 

OBLIJKE PO MERI, SO NAŠA POSEBNOST. 
ZA STALNOST BARVE JAMČIMO. 

Vse se draža, zato pridite k nam, kjer imamo še stare cene. — 

Pridite in oglejte si naše blago in potem se boste prepričali, da je 
vse ravno tako kakor oglašujemo. Cemo plačevati visoke cene, ko 

pri nas dobite blago po starih cenah. Mi ne izkoriščamo položaja, 
kakor nekteri trgovci zato pa pri nas prihranite skoro na vsaki 

stvari najmanj 35%. 
Edina linijska prodajalna v mestu. 

J. J. DVORAK & CO. 
1853—55 BLUE ISLAND AVENUE CHICAGO, ILL. 

\ 

Damo kupone, s katerimi lahko dobite nad $3,000 v darilih- 


