
Klerikalne lopovščine. 
Po Šušteršičevi brošuri. 

v. 

Moje avstrijantstvo. 

(Nadaljevanje.) 

Moj patriotizem je bil zasnovam na določen narodnopolitieni pro- 

gram in jaz sem vedel in ravno tako je moral vedeti dr. Korošec, da 

je K am-Martinic pripravljal državni udar v prilog nemškim nacio- 

nalceui, hoteč usiliti z absolutističnim činom novo ustavo, ki naj bi bi- 

la za vse čase zasigurala nemško gospodstvo v državi in potisnila Ju- 

goslovane in Čehe definitivno pod nemško kopito. Življenski interes 

naroda je tedaj narekoval skrajno previdnost. In v taki situaciji ta- 

ka naivna post režij i vost načelnika hrvatsko-slovenskega kluba! — 

Potrt sem zapustil ministrsko predsedstvo in takoj brzojavil Koroš- 

cu, naj brzo pr.de na Dunaj radi važne politične konjunkture. Več 

brzojaviti ni bilo takrat mogoče, radi cenzure. A Korošec ni prišel, 

skicujoč se 'na bolezen nekega urednika, koj-ega da mora sam name- 

stovati. 
Potem šele sem pisal, ne Klam-Martinicu, temveč ministru vna- 

njih zadev Czerninu, pismo, kjer sem v resnih besedah označil staLi- 

šče, ki je odgovarjalo takrat brez dvoma mišljenju velike večine na- 

šega naroda. Razmere so bile takrat v Avstriji take, da nisem mo- 

gel dalje odlašati pisma, ko me je bdi Korošec pustil na cedilu in ko 

sem bil malo časa poprej ovaden, od vojaške strani kot — veleizdaja- 
iec! (Po čigavi zaslugi, ne vem.) — 

Stvar sama je seveda po razsulu Avstrije brez vsakega pomena. 

Navedel sem jo le, ker kaže v bengalični luči tedanje slepo avstrija- 

kantstvo današnjega vodrt-elja SLS. 

Iz mojega^pisma je Wilson prav lahko čital, da Jugoslovani z 

razmerami v Avstriji nismo zadovoljni, medtem ko je moral sklepa- 
ti iz KoVoščevega pisma, da vlada med Slovenci in Hrvati pod habs- 

burškim žezlom sama zadovoljnost in vojno navdušenje! 

Tako je bilo takrat. Avstrijski patriotizem sedanjih voditeljev 

SIjS. je bil tako hud, da sem ga še jaz moral popravljati, ker je že 

kar degeneriral v hlapčevsko servrilnost- Na tem nič ne spreminja, 
da so servihii hlapci skrivno zapustili svojega gospodarja, ko se mu 

je začelo slabo, prav slabo goditi in se ga zlasti niso več bali. To je 

utrjen hlapčevski običaj. 
Jaz sem odkrito in moško stal za svoje pošteno prepričanje, za 

neokrnjeni program svoje stranke. In tudi danes to odkrito prizna- 

vam, brez babjih izgovorov. Z isto odkritostjo pa tudi priznavam, 
da ta ppogram moje nekdanje stranke nima danes nobenega mesta 

več, ker je Avstrija definitivno mrtva. In ljubezen do domovine za- 

hteva, da se vsi Slovenci brez izjeme postavijo z moško lojalnostjo 
na stališče novega zgodovinskega položaja. Današnji svet je ves 

drugi kot nekdanji, ž njim je treba živeti. Preteklost je mrtva. Mr- 

tvi pa ne vstajajo več iz grobov. 

VI. 

Moje avdijence pri cesarju Karlu. 

Amicus Plato, sbd 
magis aniica veritas. 

Sokrast. 

Predkloči poglavji bi ostali nepopolni, da nc poročam o svojih za- 

sebnih avdijencah pri bivšem, avstrijskem cesarju. 
Bil sem dvakrat v zasebni avdijenci pri Karlu, prvič januarja 

1918 in drugič sredi oktobra 1918. 

Prva avdijenca, v Laksenburgu, je trajala okoLi pol ure. Raz- 

ložil sem cesarju absolutno potrebo, da se takoj pri-čne z realizacijo 

majske deklaracije in pristavil sem: Veličanstvo, zadnja ura ^e!" 

Mok obrazložbe so izzvale brez dvoma precejšen utis, kajti že takoj 

uru<ii dan se je ministrski predsednik Seidler začel pečati z mislijo, 

da združi vse avstrijske (cislitvanske) jugoslovanske pokrajine v e- 

110 samo upravno celoto. To je sam izjavil dr. Lampetu. Dalje ni 

prišel, ker je, kar sem sklepal iz raznih okolnosti, informiral Nemce, 

ki so se seveda odločno uprli.— > I 

Dim ga in zadnja avdijenca, 14 dni pred razsulom habsburške ca- 

revine, se je vršila v cesarski vili v Reichenau-u in je <trajala celo u- 

ro- To pot sem cesarju rekel: "Veličanstvo., sedaj 'ni več zadnja u- 

ra, sedaj je zadnja sekunda!" Svetoval sem, naj cesar prav takoj 

in še preden pride AViilsonov odgovor na mirovni predlog, sam usta- 

novi narodne države in.imenuje narodne vlade, ker se bodo sicer u- 

stanovlle brez njega in proti njemu. Pristavil sem, da 'naj v narod- 

ne vlade pokliče može, ki imajo brez dvoma zaupanje ljudstva, ne 

glede na to, se je li ta ali oni morebiti kaj kompromitiral g'lede lojal-1 
»osti. Ko pride Wilsonov odgovor, naj bi že ekzistirale narodne 

vlade. — Cesar je vse to dobro sprejel, toda povdarjal je, da se inte-i 

gritete Ogrske ne more dotakniti, glede na svojo kronanjsko prisego. 
Čuti se vezanega po svoji vesu. 

t Na to sem mu nasvetoval sledeči postopek. Naj se zaenkrat o-. 

meji na avstrijski (4'cisiitvanski") teritorij in ga podeli po svoji 

najboljši uvidevnosti v narodne države, določivči začasne meje, z iz- 

recnim pristavkom, da se bodo končno vel javne meje določile po skle- 

pu miru. Pristavil sem, da bodo narodne vlade poslale svoje delega- 

cije na mirovni kongres, kjer bo seveda vsaka zahtevala tiste meje, 

ki jih bodo smatrale kot prave/tedaj n. pr. Jugoslavija: Hrvaško in 

Slavonijo, Bosno in Hercegovino ter jugoslovanske dele Madžarske, 

Čehi pa nemško Češko in Slovaško itd. Stvar mirovne konference 

bo. da odloči o teh zahtevah in, če okrne ogrske meje, vprašam cesar- 

ja, ali boste znova začeli vojsko? Cesar je zamahnil z roko, rekoč: 

Vojaka je nemogoča■! Tedaj, rekel sem, podvrgli se boste višji sili 

t. j. odločbi mirovne konference in Vaša krananjska prisega ostane 

neokrnjena. 
Cesar je opazil, da bi se narodi sami morali najprej pogajati za 

meje, preden se ustanove narodne države. 

Nato sem odgovoril: Ti se ne bodo nikdar zedinili in tačas fnas 

bodo dogodki preplavili! 
Povdarjal sem, da se mora vse .izvršiti te dni, inače je vse zamu- 

jjno. 
To je bila bistvena vsebina te avdijence. 
Par dni pozneje sem eital na Dunaju znani cesarski manifest o 

f-amcodločbi narodov in integriteti Ogrske, ki-se je bil skuhal ob so- 

cVo vanju avstrijske in ogrske vlade. Habsburška ca re vin a je bila 

s tem mani festom forma1 no razbita, ker je proglas razrušil vezi do- 

tr^Janjega državaesra reda. ne da. bi postavil na njegovo mesto nov 

mtroj. Staro avstrijsko polovičarstvo se je še enkrat izkazalo — na 

smrtni postelji starodavnega cesarstva. 

Hitel sem v Ljubljano in iz posloval znani sklep deželnega odbo- 

ji- Par dni kasneje je prišel AVilsonov odgovor — usoda Avstrije 

ja bila defrnitivno zapečatena. 
(Pride še.) 

Balkanska vojna. 

Spisal prof. Eraest Denis. 

(Nadaljevanje.) 

Po bitki pri Presatu je^Džavidj 
paša baje telegrafiral velikemu 

vezirju: 4'Srbi so 'nepremagljivi, 
ne zmoremo ničesar proti njun." 
Nikoli niso bolj pokazali sile svo- 

je odpornosti in vstrajnosti, nego 

.pri onem pohodu čez Albanske ai- 

pe, kjer je mogel iti le mož za mo- 

žem, »konj za konjem med strmini, 

skalami nad globokim prepadi, v 

katerih so šumele reke, narastie 
vsled deževja in snega. "Pod tem 

dežjem in snegom se brodi po bla- 
tu" (Barby, Les Victoires serbes, 
str. 177.), vojaki sojili naprej brez 
odmora podrnevi in ponoči, brez ži- 
vil, razen kar so nesli v svojih tor- 

bah ; ko je bilo to izčrpano, so je- 
dli korenine, surovo koruzo, travo 

in listje. Mnogo jih je obležalo od 
utrujenosti in onemoglosti, ne pre 
tiravamo, če trdimo, da bi se ta 

pohod nobeni drugi armadi ne bil 
posrečil. 'Za tako zmago je bilo tre- 
ba takega naroda, treznih kmetov, 
ki so navajeni bede in trpljenja, 
m jih je povznašail sen o svobodi, 
in katero je živel cela stoletja in 
jo je sedaj že skoraj z roko dose- 
gel. 

Tujci, ki so med balkansko voj- 
no obiskali Srbijo, popisujejo z 

občudovanjem, ki ga morejo 
prikriti, mir m vzdržnost naroda 
Ni bilo niti krika, niti mnogo go- 

vorjenja, povsod samo hladna od- 
ločnost ih volja izpolniti svojo 
dolžnost brez slabosti in brez vpi- 
tja. Po zmagi ni bilo niti velike 
postave, 'niti baharije, niti tistega 
povzdigovanja nad sovražniki, ki 

ga imajo Turki in Bolgari- Častni- 
ki so priznavali napake, ki so jih 
storili, in resno gledali v bodoč- 
nost. Čutilo se je, da so mnogi iz 
njih študirali v Franciji, kjer so si 
osvojili mirnost duha in smisel za 

kritiko, ker so tam slišali, kako 

govore drugi: pride čas, ko bomo 
zmagali — ker borno morali zma- 

gati — toda za to bo treba mnogo 
truda. 

Po Bit olju so imeli srbski gene- 
rali in ministri le eno željo, daibi 
se takoj začela pogajanja s Tuitfd, 
in pri londonski konferenci 
ceuibra 1912) so njih zastopniki, 
ki so dobili zelo miroljubne ?n- 
štrukcije, storili vse, kar so mo- 

gli, da bi se dosegel sporazum. V 

zadnjih d'neh meseca januarja 
1913 sem imel čast, da me je spre- 

jel Stojan Novakovič, ki se vkljub 
svojim 70 letom ni obotavljal na- 

stopiti težko in dolgo pot, da "bi 

pomagal domovini s svojo izkuše- 
nostjo in avtoriteto svojega ime- 
na, ki je bilo slavno v politiki in 
v literaturi. Videl sem, kako je 
bil potrt, ker dogovori niso uspe- 
vali.' Srbi so namreč opazili, da s? 

pripravlja nova nevihta. Takoj po 
Kumanovem se je Avstrija ustra- 
šila uspehov, ki so prečrtali njene 
kombinacije, zavzela je-popohionia 
sovražno ista.liš<V. in da, bi za hrani- 
la Srbom dohod k Jadranskemu 
morju, je iznašla albansko narod- 
nost. Avstrijskim diplomatom je 
*lo za to ,da bi zmagovalci ne pre- 
trgali onega sovražnega kroga, b 

katerim so jih hoteli že prej ob- 
krožiti. Albanija je bila izvoljena 
da bi igrala ulogo, za katero se ji 
Turčija v bodoče izkazala nezmož 
no. Zadetfc v svojih častihlepnih 
namenih i-n razžaljena v svoji do- 

mišljavosti, je Avstrija preživlja- 
la čas velike jeze in je bila pri- 
pravljena napraviti največje no- 

mirnosti. — "Ohraniti mir v vsa 

kem slučaju in za vsako ceno n< 

more biti načelo za politiko vele- 
sil," je rekel avstr. min. predsed- 
nik grof Stuergkh. Dvestotisoč 
moštva je stalo na južni meji; mi- 
ne so bile položene po Savi in Do- 
navi: "Ponoči," je pisal Barby, 
ki je bil takrat v Beogradu, "raz- , 

svetijujejo monitorji mesto s svo- 

jimi reflektorji, ki se s svojimi žar 
ki dolgo zadržujejo nad kraljevo 
palačo in se zabavajo s tem, da ? 

vso brzino plujejo pred srbske pri- 
stane, da prevračajo tam barke in 

'adjiee rn režejo > vrvi pri-sidrih 
Ca-tniki prihajajo fotografirat 
srbski breg. Nekoliko kilometrov 
od glavnega mesta, so padle grana- 
te in krogle blizu eolne straže.".*. 

Grofa Berehtholda in Tiszo je 
hujskal nemški kancler Bethmarnn- 
PTolhveg. ki je jima po besedah so- 

eialisita Ledebourja "dal pravi 
oodivs in lvaneo" in je obetal, d* 
l>o Nemčija p^lož.la svojo besed«' 

na vago, ako ~ bodo to zahtevale 
razmere (2. dec.). Dne 8- decem- 
bra je bila podaljšana trozveza za 

dobo 6 let in oficijeLni tisk je pou- 
darjal važnost te predčasne obno- 
vitve. 

Vsled teh razmer je bilo pamet- 
no pospešiti dogovor s porto. Ker 

je bila v začetku januarja v Cari- 
gradu oblast še v rokah mirne 
stranke, bi bilo moeoee kmalu 
skleniti mir, če bi ne bilo previso- 
kih bolgarskih zahtev. Nepopust- 
ljivost, s katero so zase zahtevaii 
Orin, je dala povod za državni 
prevrat dne 23. januarja 1913 v 

Carigradu, vsled česar je prišel na 

vodilno mesto države zopet Enver 
bej in najbolj fanatični voditelji 
mladoturške stranke. 

Sovražnosti so se takoj zopet za- 

čele. Pokazalo se je, da porta ni 
zmožna dobiti nazaj izgubljenega 
ozemlja, da pa so tudi zavezniki 
zelo izčrpani. 

Ta njihova utrujeno^ je aaia 

Avstriji novega poguma. — Izpo- 
polnila je svoje oboroževanje m je 
za Albanijo zahtevala tako obsež 
ne meje, da jih Srbija nikakor ni 
mogla sprejeti. V mesecih marca 

in aprila meseca je bila nevarnost, 
da bo prišlo do splošne vojne: 
nemški generalni štab je priprav« 
ljai nov vojni zakon (v marcu), s 

katerim se je v ogromnem obsegu 
pomnožila vojna moč nemške dr- 
žave. Kancler je državnemu zboru 

predložil finančni načrt, ki je ime) 

popolnoma revolucionaren zna- 

čaj., in se ni mogel drugače razu- 

meti, kakor da je na obzorju gro- 
zna kriza; kancler sam je pridigo 
val o pravi križarski vojski prot; 
slovanskemu svetu. Nekaj mesece\ 

pozneje je sir Eduard Grey sam, 

priznal, da je kralj Nikita, ki jt 
osvojil Skader (23. apr.) in ga jc 
prepustil velesilam, s to svojo re- 

signacijo ravno še o pravem času 

rešil mir med velesilami. 
Rusija, Francija in Anglija so 

vstrajale pri svojih zahtevah, toda 

brez prepričanja in brez sile. Sicer 

pa je Avstrija dobila svoje zado-j 
ščenje s tem, da je Srbiji zaprla 
dohod k Jadranskemu morju, ker 

se je car zadovoljili s prazno oblju- 
bo, da bo imela Srbija trgovski iz- 

hod skozi Albanijo. Habsburgovci 
niso izpustili svoje žrtve- Kakor 

poprej, so tudi po Kumianovem' in 

1 i it olju držali Jugoslovene na va- 

jetih. 
Usoda je bila res preveč krivič- 

na. Srbija se ji ni uklonila in je u- 

pala, -da bo dobila od pravične Bol- 

garije to, -kar ji je odrekala av- 

strijska zavist in mlačna naklonje 
nost trozveze. 

S prelimininarnim londonskim 
mirom (30. maja) jc sultan odsto- 

pil balkanskim vladarjem ozem- 

lje svoje države, ki leži zapadno 
cd črte Enos-Midia izvzemši Alba- 

nijo, ki jo je prepustil velesilam, 

da urede njene meje in značaj: 

Bcogradski kabinet jc prosil Fer- 

dinanda, da bi dovolil spremembe | 
dogovora z dne 13. marca 1912, ki 

ju določal primerno mejo obeh dr- 

žav, če bodo Turki premagani (25. 
maja 1913.). 

— v^.aa 

(lz teh razmer je uaoia. 

spor med Srbijo in Bolgarijo, vr- 

šila so se pogajanja, končno se je 
sklenilo, naj o tem odloči ruski 

ear, med tem pa je dal Ferdinand 

povelje za napad m je prišlo dc 

bitke na Bregalnici 29. — 30. ju 
nija 1913, kjer so bili Srbi popol- 
noma zmagali. Sledil je bukareški 
mir.) 

(Konec.) 

Slepi konj. 
(Po ruski narodni pravljici.) 

V davnem, zelo davnem času, 

ko še ai bilo ne samo nas, nege 

tudi naših dedov in .pradedov ni 

bilo na svetu, je stal na morskem 
bregu bogat, trgovski slovanski 
grad Vineta. V tem mestu je žive 

bogati trgovec Usedom. Njegove 
ladje, na to varjene z dragocenim 
blagom, so plavale po daljtn\h 
morjih. Mogoče, da je tudi ime U 
sedom ali Vsedom dobil od tega 
ker je bilo na njegovem domu \ 

izobilju vsega, kar se je le moglo 
dobiti tisti čas dobrega in drage 
ga. Gospodar, 'njegova žena in o 

troci so jedli samo z zlatih in sre 

brnih krožnikov in hodili samo a 

najdražjih oblačilih in v svili, : 

zlatom pretkani. 
V Vsedomovih konjušnicah ji 

bilo mnogo izvrstnih konj, a *nit' 
Usedom, niti vsa Virret ni iroe.b 
hitrejšega in lepšega konja od U 

jemivetra — tako je Usedom ime- 
noval svojega ljubljenca, na kate- 
rem je jezdil — rjtdi hitrosti nje- 
govih nog. Nihče ni smel jezdit, 
na Ujemivetru razen gospodarja, 
a ta ni nikdar sedel 'na kakega 
drugega konja. 

Zgodi se pa nekoč, da je trgo- 
vec na svojem potovanju, vrača- 

joč se domov, jahal na svojem ko 
nju-ljubljencu skozi gosto in mra 

čno šumo. Bilo je že proti večeru, 

šuma je bila strašno mrka in veli- 
ka, in veter je šumel v vrhovih te 

mnih borov. Trgovec je jahal sam 

samcat počasi, da varuje svojega 
konja-ljubljenca, ki je bil že tru 
den od daljnega pota. Nenadoma 
skoči izza grmov šest pleoestil 
hrustov z zverskimi lici, v kuč 
mah, s sulicami, s sekirami in -nož. 
v rokah, trije na konjih, trije «pe* 
—' in že zgrabita dva razbojnik: 
trgovčevega konja za uzdo. Boga 
ti Usedom ne bi več videl rodni 

svoje hiše, da je bil pod njim kal 

drug konj, a ne Ujemiveter. Kc 
začuti konj na uzdi tujo roko, si 

iztrga, podere s svojimi širokim 
in silnimi prsi na zemljo ona dva 
drzna zločinca, ki sta ga držala zi 

uždo, vrže pod nftge tretjega, ki si 

je s sulico zaletel naprej in mu ho 
tel za gradit i pot, ter zbeži kot vi 
har. Razbojniki na konjih jo uda 

rijo za njim, tudi oni so imeli do 
bre konje, ali kje naj dohite Use 
domovciga konja! Četudi je bil U 

jemiveter truden, začutivši prega 
njalce za seboj, je letel kot strela 
sprožena s Čvrsto napetega loka, i'i 

je pustil daleč za seboj razjarjeni 
zločince. Čez pol ure je Usedom ži 

prijahal v domačo hišo na svojcu 
dobrem konju, s .katerega je pem 
kar v cunjah letela na zemljo. 

Trgovec stopi s? konja, kateremi 

so se boki od utrujenosti visoki 

dvigali, in obljubi svečano, .gladu 
ga po mokrem tilniku, naj se zgc 

di z njim karkoli, da ga ne bo Mi 

koli prodal in 'nikomur darovai 
Tudi ne bo nikdar zapodil svojegi. 
zvestega konja, naj še tako oslab. 
in obeta, da mu bo dajal vsak dai 

do njegove smrti po tri merice ov- 

sa. Ali ker se mu je mudilo k'že 

ni in otrokom — ni Usedom san 

pazil ,na konja, leni sluga pa ni vo 

dil izmučenega konja okoli, ko 

treba, da se polagoma ohladi, te: 

g^ je prehitro 'napojil z mrzio ve 

do. Od tega časa je začel Ujemive 
ter hirati in giniti, oslabel ?na no 

gah in nazadnje oslepel. Trgovci 
ga je bilo zelo žal in pol leta je tr 
dno držal s^ojo obljubo: Slep 
konj je stal kot prej v konjušnici 
in vsak dan so mu dajali po tr 

i merice ovsa. Usedom pa si je ku 

pil drugega konja za ježo, ali če; 

pol leta se mu zazdi preveč dajat 
slepemu konju, ki ni za .nobeno rp 

bo, po tri merice ovsa, in odredi 
da se mu dasta le dve. Miuie p'V 
leta, slepi konj je bil še mlad, i*; 

ga bo treba še dolgo hraniti; zat« 

mu začno dajati samo po eno me- 

rico. Slednjič se tudi to zazdi tr 

govcu odveč in da Ujemivetra o<1 
vezati ter ga nažene iz hleva, dr 

ne bi zastonj zavzemal prost-ora s 

konjušnici. Slepega .konja zapodi 
sluge s palicami z dvorišča, ker s< 

je upiral in ni hotel oditi. 
Siromašni slepi Ujemi veter n 

vedel in videl kam iti, zato obstoji 
tea vrati, povesi glavo in tožno stri 

že z ušesi. Nastopi noč, začne sne 

žiti, a na kamnu spati je bilo trde 
in hladno za ubogega, slepega ko 

nja. Nekoliko ur je stal na istem 

mestu ali naposled ga prisili -lako- 

ta, da si poišče živeža. V zdiga^gla 
vo in voha po zraku ali ne bi na 

letel kje vsaj na mrvico slame iz 

stare razdrte strehe. Slepi konj ji 
blodil na slepo srečo ter se nepre- 
nehoma zadeval zdaj ob voge 

strehe, zdaj ob ograjo. 
Moram vam povedati, da Vrneta 

kakor vsa starinska slovanska me- 

sta ni imela -kneza, a mestni prebi- 
valci so se sami upravljali, zbira- 

joči se na trgu, kadar je bilo tre- 

ba reševati kake važnejše posle 
Takšna narodna" skupščina za re 

savan je posebnih poslov, za sod 
bo in razpravljanje se je imenova 
la veča. Sredi Vinete, na trgu 
kjer se je zbirala veča, je visel, m 

štirih stebrih velik zvon, in 'na nje 
gov glas se je zbiral narod. Z njm 
je smel vsak pozvoniti, kdor je m: 

»lil, da je razžaljen in je iskal o« 

naroda sodbe in varstva. Seved; 
ni smel nihče^zvoniti z zw>nom ve 

ča zaradi malenkosti, ve4bč, da g 
bo narod za to hudo kaznoval. 

Blodeč po trgu je slepi, gluhi ir 
lačni konj naletel slučajno na ste 
bre. na katerih je visel zvon in mi 

sleč, da bo potegnil iz strehe mrvi 

slame, zgrabi z zobmi za vrv, pri- 
I vezano za^vonov bat in začne vle- 
či 

~ *; 

I Zvon je zazvonil tako silno, da 
se je narod, ne oziraje se na to, 
da je'bilo še zgodaj zjutraj, začel 
v trumah zbirati na trgu, da vidi, 
kdo tako gromovito zahteva nje- 
gove sodbe in varstva. Vsi v V me- 

ti so poznali Ujemivetra, vedeli 

so, da je rešil življenje svojemu 
gospodarju, vedeli so za njegovo 
obljubo — ter ostrmeli, videč sre- 

di trga ubogega konja, slepega, la- 
čnega, kako drgeta od mraza, in 
pokritega s snegom. Skoro se po- 
jasni, ^a kaj se igre in ko narod 
zve, da je bogati Usedom zapodil 
iz hiše slepega konja, 'ki mu je re- 

šil življenje, sklenejo soglasno, da 
je Ujemiveter imel popolnoma 
prav, daje pozvonil z zvonom ve- 

ča. 
Pokličejo »na trg nehvaležnega 

trgovca in, ne oziraje se na njego- 
vo opravičevanje, mu zapovedo, 
naj vzdržuje konja kakor poprej 
in naj ga redi do .njegove smrti. In 
nalašč za to je bil določen človek, 
da pazi, ali se izpolnjuje sodba, ki 
je bila vrezana v kamen, postav- 
ljen za spomin tega dogodka na tr- 
gu veča. Pravijo pa, da »ni bilo ni- 
ti enkrat -treba prisiliti Usedoma, 
da izpolnjuje sodbo. Trgovec je ču- 
til vso grdobo .svojega dejanja, 
hranil in stregli je slepemu konju 
do njegove smrti. 

Če hočete, da bo list Glas Svo- 
bode prihajal v povečani izdaji, 
pridobite mu 'novih moči. 

V JUGOSLAVIJO V 9 DNEH 
na morskih velikanih, ki vozijo vsak 

torek. 

Luksuriozne kabine tretjega razreda s 
2—i—6 posteljami. Krasne jedilnice, 
kadilnice in počivališča. Pokrit krov. 
Izvrstna hrana. Domača ugodnost. Ne 
benih skrbi. 

Za Vozne listke in druge informacije 
1 obrnite se do najbližnega zastopnika. \ * 

AQTJITANIA .. 

MAURETANIA 
BEEBNGAfilA 

46,647 ton 

.30,704 ton 

52,022 ton 

F rank Jansky 
3704 W. 26th St. Chicago, 111. 

Ure, demanti, dragulji. 
Ustanovljeno 1008 — xu let izktihtvii 

VSE DELO ZAJAMČENO. 

NA CENTRI 
PRI KOŠlCKU 

se dobi vsega dovolj, zabave in drugih 
stvari. 

Biljardna miza up razpolago 

John Košiček 
1805 S. Racine Ave. Chicago, HL 

•* TeL Canal 1439 

Pišavtil 
ve kstr a k 11 

RŽENOVEC 
ŽGANJE 

KIMEL 

60R0VICXA 

KONJAK 
Tropinovec 

SLIVOVICA 
IN DRUGI 

Ki 86 je povoljno ob na- 

šel tisočem rabiteljem. 
Te dišave so rezultat 
dolgih preiskušenj in da- 
nes se ne prodaja bolj* 
ših. Dajejo popolno za- 

dovoljstvo. Naročilo na 

p osi ušnjo vas bo prepri- 
čalo. 
Ena unča diSav in barven galon 

1 unča $1.35 
5 — unč $5.50 

12 — unč $10.50 
Poštnina všteta. 

Priporočilo z<* vsak za- 

voj 25c posebej. 

Forbes Extracts 
Company 

1-22 Forfrei Bldg., Forbes & Moultrl® Bt 
Plttaburgh, Pa. 


