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Kraljestvo Mesijevo. 

V par dneh bodo kristjani po vseh deželah sveta peli hvalo n^ih 
Bogu. Slovesno bouo praznovali obletnico Mesijevega rojstva, katero 

praznujejo redno na petindvajseti dan v decembru — na rojstni dan 

solnčnega boga. # 

Prihod Mesije v je istočasno judovska in kristjanska ideja, v koli- 

kor smatramo to za verski takt. Toda če pogledamo na nauke obeh 

ver, ki hočejo dokazati resničnost tega fakta, vidimo, da si ti dve veri 

popolnoma nasprotujeta. Doba, v kateri mi sedaj iživimo, se smatra 

pri kristjanih kof doba Mesijeva, doba božjega kraljestva na zemlji. 

Kristjani štejejo dneve od Kristusovega rojstva naprej; to štetje je 

radi enotnosti koledarja v navadi pri vseh kulturnih narodih. Krist- 

jani trdijo, da je današnja civilizacija z ozirom na njene silne usjjehe 
tako napredovala edino* ker je božje kraljestvo med ljudmi. 

Kristjanski pisatelji so se trudili cela stoletja, da bi predočili 
kontrast med moralnostjo in splošno kulturo kristjanskoga sveta hi 

med takozvano poltno civilizacijo grško in rimsko. Trdovratno so 

podpirali mnenje, da je civilizacija starega sveta večinoma brez bo- 

ga, omika brez duha, ki ga da samo prava vera. Zanimivo je, da še 

danes trdijo isto kristjanski pisatelji, kot da bi bila to neomaljivo dej- 

stvo zgodovine, brez ozira na to, da so zanesljivi in vestni zgodovinar- 
ji neizpodbitno dokazali, da so vse take ocene starega klasičnega sveta 

osnovane na nevednosti in napačnem predstavljanju. 
Nasproti temu kristjanskemu pojmu o Mesij o vem kraljestvu stoji 

staro judosvko prerokovanje o Mesijevi dobi. 
V veselih in poučnih pridigah judovskih prerokov je naslikana 

ganljiva slika idejalne človeške sreče in družabne popolnosti, ki se od- 

seva v vzvišenejšem življenju vsakega otroka človekovega. Humani- 

teta, kakor jo opisujejo, ni več okrnjena z mejami države, naroda a.i 

plemena. Vsa borba, družabna kakor verska, ho se umaknila pleme- 
nitosti in soglasju. Razlike verskih naziranj in različne oblike tega 

naziranja na zunaj, bodo obstojale samo še v zgodovini. Ena skupna 
mol i Ink-a bo za vse, kjer se bodo shajali zemljani in molili Vesoljnega 
VVCia. 

Mnogo je pretrpel judovski narod, toda nikdar ni zapustil nado m 

lip v ta krasen, prorokovani idej al; nikdar niso in ne 'bodo nehali o- 

znanjati tega prorokovanja v njih sinagogah. Cim težji časi so bili 

za Jude, čim večji je bil fanatizem njih sovražnikov, tem bolj so se o- 

prijemali upanja, da bo mogoče preganjanje prenehalo samo od sebe, 
in da bo vrhunec te drame prizor kakor ga opisuje psalmist: "Usmi- 

ljenje in resnica sta se srečala, in pravičnost in mir sta se znašla v pri- 
jaznem objemu." 

Ideja je najlepše izražena v apokaliptičnih knjigah Danijela, E- 

noha, Siraha in v Sibilskih listih; vse te knjige so bile pisane pred 
Kristusom, okrog leta 170. Katoliška cerkev trdi, da je Mesijeva do- 

ba že nastopila in so se spolnila prorokovanja — deloma saj — s pri- 
hodom Jezusa Kristusa, katerega cerkev smatra za po judovskih pre- 

rokih obljubljenega Mesija. V tem oziru se judovsko naziranje po- 

polnoma loči od katoliškega. Judovskem vernikom se zdi paradoks- 
no primerjati razmere, ki vladajo po Kristovem rojstvu, z veličastno 

dobo, ki jo prerokuje Juda v svojih spevih. Pomisliti treba tudi, da 

•govori judovsko sveto pismo samo o enem Mesijevem prihodu in ne o 

dveh. Nič čudnega ni torej, da Judje nikakor ne morejo in nočejo 
verjeti, da je že nastopila doba, ko imajo jenjati vse vojne in prepiri, 
ko ima nastopiti popolna človeška sreča, ko se imajo zdruižiti vsa člo- 

veška srca m duše; oni nikakor ne morejo sprejeti Jezusa za njih pra- 

vega Mesija, ker nima prav 'nobene podobnosti z obljubljenim Mesi- 

jem. 
Judje torej z neomahljivo vero gledajo v bodočnost, ki jim t>o 

prinesla uresničenje preroških obljub; oni spoštujejo drujge vere, a 

ostanejo vedno zvesti svoji lastni veri. Jud živi v trdnem upanju, 
da bo prišel dan Mesijevega prihoda, in kljub ošabnemu ponašanju 
kristjanov, da je Mesija že prišel, je on trdno prepričan, da je to laž. 
da Mesijev dan še nrprišel. 

In ali ni Judovsko naziranje pravo? Če se imajo svetopisemske 
.prerokbe smatrati za resnične, zakaj ne najdemo v "Gospodovem le- 
tu 1922 vresničenja tistih prerokb? Ena izmed (prerokb pravi, da 

bodo ljudje prekovali svoje meče v pluge in da bo zavselej konec 

vojsk. Lev bo ležal krotko zraven malega deteta, in sreča i'n izobi- 

lje bo a ladalo povsod. Mnogo znamenj bi moralo naznanjati Mesijev 
prihod, in da je začel vladati kot kralj vse zemlje. 

Toda koliko teh pesniških prerokb se je izpolnilo? Nobenega 
najmanjšega dokaza ni, da bi se takozvane mesijanske prerokbe sta- 

rega testamenta nanašale direktno na junaka evangelijev, imenova- 

nega Jezus iz Xazareta. Kako se torej more reči, da so se spolnile 
a nov em testamentu pierokbe, katerih ni mogoče nikjer najti, niti v 

starem testamentu, -niti kje drugje? Vse pripovedovanje o prerok- 
bah je lepa v erska bajka. To je samo ena izmed mnogih teologičnih 
izmišljotfn, katere edini namen je, podpirati majajoč o se stavbo ka- 
toliške eei kv e. Xiti najmanjšega jedra ni v vsem 'govoričenju o Me- 

sijev i dobi, že samo dejstvo, da se judaizem niti najmanj ne ozira na 

kristjansko razlago gotovih prerokb starega testamenta, dovolj jas- 
no dokazuje, da vse tiste pisarije niso tisti znameniti dokumenti, ka- 

kor eerkev vedno prav resno trdi, da so. % 

Kaj vidi človek, ki gleda z odprtimi očmi na današnji svet? — 

Mogoče v celi zgodovini niso bile razmere strašnejše kakor so baš se- 

daj. Komaj mine ena vojna, je že pripravljenih pet drugih. Tako 
sovrastvo je med narodi, da lahko rečemo, da je vsak narod vsak tre- 

nutek pripravljen začeti novo vojno. Stradanje in lakota vlada pre- 

cejšen del sveta. Kakor zgleda 'ni noben izraz bolj tuj dulvu vernih 

narodov, kakor je izraz: mir. Cerkev, ki naj bi po lastni trditvi 

vteleševala vse principe Mesij evega kraljestva, je ravno tako revna 

in nizkotna in še v večji meri nesposobna storiti kaj -dobrega, kakor 

je civilna oblast. 
Kaj se zgodi z božičnem klicem 'Mesija je kralj', če eden premiš- 

lja neznosne razmere, ki so 6e 'naselile po celem, svetu? Če je, kakor 

trdijo, čas človeške stiske priložnost za (božjo pomoč, tedaj gotovo 

nikdar ni bila v vsej človeški zgodovini doba, v kateri bi človeško 

pleme bolj krvavo potrebovalo božje pomoči," kakor ravno sedaj. — 

Toda kje je božja »pomoč? Kje moč Boga, neskončno pravičnega? 
Kje so znaki njegove eksistence in dokazi, da je njegov sin Mesija 
prišel? Dogmatično krščanstvo ni nikdar niti najmanj, izboljšalo 
poteka človeških dogodkov. Verni možje so sicer nekoliko ublažili 

zapletene zgodovinske dogodke, toda to ni bilo radi njih vere, tem- 

več, ker so bili odkriti in dalekovidni, ki so videli v naprej potek 
stvari v pravi luči, in ker je (bilo njim več (blagostanje človeštva, tka- 

kor pa slava božja. 
Ako je resnično, da je Jezus Kristus prinesel na zemljo Kralje- 

stvo božje in s tem izpolnil prerokbe, po kakem pravilu 'naj tedaj 
ljudje merijo razmere človeštva, kakor vladajo danes — trpljenje, 
stradanje, umiranje? Kdo je vse to prinesel? Ali naj pojasni to 

vprašanje bedasto govorjenje o pokvarjenosti človeškega srca? Last- 

nosti človeškega srca so faktično ostale popolnoma iste skozi vsa ti- 

sočletja človekovega bivanja na zemlji. Kristus ni spremenil člove- 

ških src. Prisotnost Mesijevega kraljestva jih ni spremenila. (Zna- 

!nost in napredek človeškega razuma edino sta izkopala človeštvo iz 

prvotnega divjaškega stanja in ga postavila na vzvišeno stališče, na 

katerem stoji danes. Vsak dobro ve, da pri vsem tem nima vera niti 

nn-»manjše zasluge — razen te, da je z vsemi močmi zavirala napre- 

dek. 
Kako brezpomembne so pesmi, ki bodo na božični večer poveli- 

čevale betlehemskega otroka kot Odrešenika sveta! On ni mogel re- 

šiti niti samega sebe, ko je moral mlad umreti, ko si je želel življe- 
nja. infii mogel razumeti, zakaj ga je njegov nebeški oče zapustil, 
da je moral umreti kot zločinec. 

Mesijevo kraljestvo je parodija na človekov prosti razum, je po- 

tvorba zgodovine in večna nevarnost napredku človeške družbe. 

Nekaj za misliti! 

V Ljubljani izhajajoči "Avtonomist" priobčuje dne 25. 'novem- 

bra t. 1. uvodu ji članek z napisom "Kako je po svetu?", katerega tu 

dobesedno priobčujemo: 
Ostra sapa pilha čez Evropo. Narodi sodijo ministre. Na Gr- 

škem so jih obsodili celo na smrt — tiste ministre namreč, ki so bili 

v vladi takrat, ko je Kemal paša pognal grško armado v Mali Aiziji v 

morje. Na Bolgarskem je pa večina ljudstva (glasovala z belimi list- 

ki za to, da se postavijo ministri tiste vlade, ki je zapeljala Bolgarijo 
v svetovno vojno, pred sodišče. Pa tudi prestoli se niajejo. Grki 

so izgnali kralja Konstantina, iz Carigrada je pa pobegnil pred Ke- 

maloni sam turški sultan. 
To so znamenja, ki kličejo tudi marsikam v druge dežele držav- 

nim krmarjem oster opomin, da so minili tisti časi, ko je bil minister 

vse — državljan pa nič. Evropa se po silnih vojnih potresih ni še in 

se še dolgo ne bo pomirila. To nam kažejo vse številne konference, 
ki se sklicujejo v razne kraje in pri katerih poskušajo diplomatje raz- 

vozljati trdo zvite zapletke, ki jim padajo od dne do dne na zeleno 

mizo. Ampak stara diplomacija se ne znajde več v težkih današnjfli 
vprašanjih. V-se rešitve* ki ji^ delajo današnje vlade so take, da jih 
že drugi dan natura p o sta: vi popolnoma narobe. 

Ena takih temeljito narobe postavljenih diplomatičnih rešitev je 
bila pogodba, ki so jo zavezniki diktirali po svoji zmagi v svetovni 

vojni Turkom. Angleži so si delili s Francozi m al ©azijsko zemljo 
kar na debelo, ampak Turki so ukrenili drugače. Kemal paša je da- 

nes gospodar Smirne in Carigrada, a zavezniki sedijo tacaš /a zeleno 

mizo v Lausajini in barantajo s turškim zmagovitim generalom Izmet 

pašo za različne predpravice, ki bi jih radi še nadalje obdržali v 

Turčiji. 
lu Turki so trdi — zavezniki pa needmi. iia.it i kiju d vsemu za- 

j trjevanju o soglasju imajo Angleži svojo, Francozi svojo in Italijani 
še posebno svojo politiko. Angleži hočejo v prvi vrsti kupčijske (pra- 
vice in pa kontrolo nad Dardanelami (to kontrolo predlagajo pod 
krščanskim plaščem zveze narodov, kjer bi si oni svoje seveda že zna- 

li zagotoviti) — hočejo skratka obdržati na tak ali tak 'način prosto 
pot po Mali Aziji. Francozi se temu sicer ne upirajo, ampak oni i- 

grajo vendarle to-le karto: Dobro, mi !bomo podpirali vašo angleško 
stvar, ampak vi Angleži -nas boste podpirali pa proti Nemčiji in nam 

dovolili, da si vzamemo sami iz grda, česar ne mpremo iztisniti iz 
Nemcev z lepa. 

To je prvi važen spor. Kajti Angleži proti Nemcem ne marajo 
odolbriti nobenega nasilja, ker hočejo ž njimi ostati v trgovskih zve- 

zah — v tem ozira je Bonar Law mogoče še bolj izrazito za Nemce 
kakor je bil pa Lloyd George. 

Turki to kajpada vidijo rn tiščijo tesno's svojimi zahtevami. — 

Pravijo: Turškega cesarstva ni več, obstoji pa turška svobodna re- 

publika. Sultan nima pri nas nobene politične moči več. Člen 1. 

naše republikanske ustave, ki smo jo izglasovali v edinem turškem 
postavnem parlamentu v Angor; dne 1. novembra t. -1. jemlje sultanu 
cesarsko moč in sultan Abdul Medižid, ki smo si ga izvolili je "samo 

vrhovni verski glavar vesoljnega mohamedanskega sveta — Kalif Iz- 

lama. Mi zahtevamo suverene pravice za turško ljudstvo in toliko 
sveta v Traciji, da je strategično zavarovano naše sveto mesto Odrin, 
kjer se nahajajo grobovi naših sultanov. Glede Dardanel pa ne go- 
vorimo brez Rusije, ki mora tudi imeti pri tem vprašanju svoj- glas. 

In Rusija je tisti strah, ki preti zaveznikom. Rusija v zvezi z 

Nemčijo in Turčijo. Da ta zveza že v resnici deluje, kažejo razni 

turško-rusko-nemški odbori, ki so ustanovljeni po teh deželah v svr- 

ho medsebojnega podpiranja. V Angori se nahajajo nemški gene- 
ralni štabi. Nemški visoki oficirji Wiedecke, Kraus, Drensen, baron 
von Andretten so dejansko vodili Kemalove čete rn nemški oberst 
Schwarz je Kemalov zastopnik pri sovjetski vladi v Moskvi. 

Ozrimo se malo še po naših sosedilh Itaiijanm. i^e-n pa porinem 

kar naravnost šuntajo Turke. Italijani so namreč v sredozemskem 

morju trgovski .konkurenti Grkov in gledajo, da bi jih čimbolj potla- 
čili. Obenem imajo pa Italijani še drug, iza nas jako važen račun. 
Njim je jako po volji in_<ustreženo, če se Turkom da na Balkanu to- 

liko zemlje in postavijo na tak načifn, da bodo imeli Grki in Jugoslo- 
vani čim več sitnosti in toliko posla s Turčijo, da i e ne Ibodo mogli 
eriba*i proti Italiji. Turek na Balkanu je zaenkrat naraven zavez- 

nik Italije in bo, če *ne bomo imeli mi dovolj pametnih diplomatov, 
\ki bodo skrbeli zato, da se balkanski narodi med sabo pobotajo. 

Bolgari so nam v tem oziru ponudili prvi svojo bratovsko roko, 

ki je ne, smemo odbiti. Bratovski sosed, če je prijatelj, je bol ji ka- 

kor pa vsa zavezniška obetanja in klici antante na pomoč za obraim- 

bo krščanstva proti Turkom. Kajti to krščanstvo antante je pribli- 
žno tako-le: Ko je gorela Smima in so se Giki, Armenci in Turki t>o 

smirenskib ulicah davili in klali na debelo brez ozira na staro«?t in 

snol. so bile x>red Smirno veidrane zavezniške bojne ladje in, da ne 

tbi bilo preveč dolg čas, so na ladjah igrale vojaške godbe — ža kr- 

ščansko potmoč so se pa takrat malo brigali. 
Tak je torej položaj okrog nas in o tftm govorijo danes za zeleno 

mizo v švicarskem mestu Lausanni. 

Da pa s to konferenco komedij ne bo konec, nam obetajo že 

Nemci, ki pravijo, če se izpremeni mirovna pogodba Turkom v ko- 

rist, potem se mora izpremeniti tudi mirovna pogodba, ki pritiska 
tako kruto ob tla nas. 

In versajski tmir ter njega večnost sta se s turško zmago zazi- 
bala. I 

PRISELJEVANJE IZ JUGOSLA- 
VIJE SE BLIŽA H KONCU. 

Bo konca minulega novembra 
je bil tekom tekočega fiskalnega 
leta dovoljen vstop 5,166 priseljen- 
cem iz Jugoslavije. Ker vsa letna 
kvota znaša 6,426, preostajalo je 
I* decembra — po 'nekaterih. odbit- 
kih na račun letne kvote — še 
1,153 priseljencev, pripusti ji vih iz 

Jugoslavije do konca fiskalnega 
leta, t. j. do 30. junija 1923. 

Vsak mesec — kakor znano — 

sme kvečjemu priti po ena petina 
letne kvote; mesečna kvota za Ju- 
goslavijo znaša torej 1,285. Radi 

(tega bi utegnili priseljenci iz Ju- 

goslavije izčrpati vso letno kvoto 
že tekom decembra. Da-li pride za- 

Tes ta mesec že ves preostanek let- 
ne kvote, je drugo vprašanje. 

Od začetka tekočega fiskalnega 
leta, t. j. od 1. julija 1922, niso (pri- 
seljenci iz Jugoslavije še nikdar 
izčrpali mesečne kvote. Radi tega 
ni bil v tekočem fiskalnem letu še 

noben priseljenec, rojen v Jugo- 
slaviji, povrnjen, ker bi »bil prišel 
čez kvoto. Meseca julija je bil do- 
voljen vstop 860 priseljencem, av- 

gusta 1,003, septembra 1,071, ok- 
tobra 1,264 in novembra 968; sku- 
paj torej 5,166 priseljencev iz Ju- 

goslavije. 
Do ko'nca novembra, je že precej 

držav izčrpalo svojo letno kvoto, 
na pr. Bulgarska, Grška, Portu- 

galska, Španska, itd. Kar se tiče 
Italije, je od vse letne kvote od 

42,057 preostajalo koncem novem- 

bra še samo 1,319 priseljencev, pri- 
pustljivih do konca fiskalnega le- 
ta. Reška država pa, katere letna 
kvota znaša 71, je imela še 40 nq 
razpolago. 

KAKO MOREJO POROČENE 
ŽENE POSTATI HITRO 

DRŽAVLJANKE. 

(Zakon od 22. septembra 1922 
določa, da inozemka, ki se po tem 

dnevu poroči z ameriškim držav- 

ljanom oziroma katere mož je na- 

turaliziran po tem dnevu, ne po- 

stane s tem samim činom ameriška 

državljanka, kakor je to bilo, pre- 
dno je ta zakon stopil v veljavo; 
ona marveč ostane inozemka, do- 
kler sama ne zaprosi za ameriško 
državljanstvo in se posebej natu- 

ralizira. Da pa dobi ameriško dr- 
žavlja-nstvo., ona ne potrebuje ni- 

ikakega "prvega papirja" in za- 

kon zahteva Je, da mora bivati 

vsaj leto dni v Združenih drža- 
vah. Priskrbeti pa si mora spriče- 
valo o svojem prihodu v Združene 
države (Certificate of Arrival) in 
dostikrat traja pet do šest mese- 

cev, dokler se ta dobi. 

Žene večinoma želijo imeti isto 
državljanstvo kakor njihov mož; 
čakati pa, ]>oprej kakih šest mese- 

cev, da se dobi spričevalo o priho- >, 

du, in potem še tri nadaljne mese- 

ce na podelitev državljanskega pa- 
pirja, ni ravno prijetno. Tej zamu- 

di pa se žena lahko izogne. Jno- 
zemka, ki pričakuje, da se bo po- 
ročila z Amerikaneem, ali poroče- 
na žena, katere mož je že zapro- 
sil za ameriško državljanstvo, sme 

vložiti prošnjo za svoje spričevalo 
o prihodu nekoliko mesecev pred 
poroko oziroma predno njen mož 
postane državljan potom naturali- 
zacije. Na tak način se preprečir 
da mož in žena ostaneta dalje ča- 
sa raznega državljanstva. 

Vsak oženj en mož, ki pričakuje,. 
da bo naturaliziran tekom šestih 
mesecev, naj se torej obrne na na- 

turalizacijski urad in tam izpolni 
prošnjo za spričevalo o prihodu 
(Request for Certificate of Arri- 

val) za svojo ženo. Čim je on 'na- 

turaliziran, naj se poda s svojo že- 
no v isti urad in tam vloži prošnjo 
za njeno državljanstvo. Ona po- 
tem postane lahko državljanka 
tekom treh mesecev. Isto velja 
glede ameriških državljanov, ki 

nameravajo poročiti se z inozem- 
ko. 

i Ako spričevalo o prihodu pride, 
: predno je mož naturaliziran, ozi- 

| roma pred poroko., sodnijska pi- 
sarna drži to spričevalo v svoji 
shrambi, dokler ni žena v stanu, 

! da ga porabi. 

Za boljšo 
postrežbo. 

I 

KO se poslavlja staro leto in ljudje delajo račune o 

slabili in dobrih delih, tedaj vsak polaga veliko 
vrednost na to kaka je bila postrežba, kar še po- 

sebno velja pri vsakem podjetju. 
Duša vsakega podjetja je dobra postrežba, kar je še po- 

sebej opaziti o božiču, ko vsak rad postreže svojemu bliž- 
njemu, hoče 'biti z njim pravičen in pošten. 

s 

Namen za dobro -postrežbo pa je vselej ibila ena glavnih 
smeri Standard Oil Družbe (Indiana). 

Princip dobre postrežbe se razteza-čisto naravno od naj- 
višjega urada do sleherne postaje, do vseh delov organiza- 
cije. Tako pa mora biti v vsakem velikem podjetju, ako 
se hoče doseči ta namen. 

Ta -namen pa tudi vsebuj« pravilno kompenzacijo za de- 
lavce, ki so postali stari v službi. 

Določuje prijeten delovni položaj za vslužbence. 

Vsebuje načrt ipotoan katerega delavci lahko postanejo 
solastniki v podjetju, da se počutijo bolj neodvisni, kar zo- 

pet nadomesti skrb in brige z mirno vestjo. 

Isti ustvarja način, da se more celo najnižji sluga prito- 
žiti na najvišjo mesto, če se mu godi krivica. 

4 

In >ker je Standard Oil družba ustanovila vse to, ima 
zadovoljne delavce, ki vedno stremijo, da dajo najboljšo 
postrežbo jn da jih ni treba priganjati k delu. 

In vse to pa razvidno najbolj iz tega, ker Standard Oil 
Druižba (Indiana) s svojo harmonično in zadovlojno druži- 
no od 27,000 vslužbentcev daje najboljšo postrežbo 30 mi- 
ljonom ljudi V 10 srednje zapadnih državah. 

In v tem duhu za dobro postrežbo, s katero je prežeta 
vsa organizacija, so bili vstanu ravnatelji pokazati dober 
račun o njihovem vodstvu 7>odjetja svojim-26,768 delničar- 
jem, od katerih ni niti eden, ki bi lastoval nad 10 odstot- 
kov celotnega kapitala. 

t 

Standard Oil Company 
(Indiana) 

.910 So. Michigan Ave., Chicago 
8038 


