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Kapitulacija v Santi Margheriti. 
Naša 

Ljubljana, 11. novembra. 
Slovenec nima sreče. Kar mu da, 

vse mu vzame usoda spet. Žlahtna 
cvetka svob:de nas je osrečila leta 
1918., zdaj so oveneli in odpadli 
nrjlepši nj i listi. Hvaležni smo za-
njo, a danes nas boli srce bolj nego 
keorj v suženjstvu. 

Naše mile Gorice ni več, Soča z 
vsem svojim cbmcčjem je zasužnjena 
ptica v kletki, naš ponosni Kras mo-
ra trpeti zaničevano laško trobojni-
co, naš predobri rod v Istri mora še 
naprej čakati na svebodo. Naš Trst 
je obsojen v ubeštvo. 

Italija je zmagala. Kakor v vseh 
vojnah, je ta država iz vojaških ne-
uspehov prinesla diplomatsko zma-
go. Poprej st ji je to moglo odpušča-
ti, ker so bile odstopitve Lombarčije 
in Benečije pravične po naravnem 
pravu. Sedaj pa je pravica Italije 
pree/ala. 

Globoko smo prepričani, da ta 
nspeh Italiji in njenemu naredu ne 
bc v srečo. Le vihrajte, laške tro-
bojnice, a radi tega, kar ste dosegli, 
boste nekoč zavite v črnino in cškrop-
Ijene s krvjo. S svojim uspehom si 
je Italija zagotovila naše trajno so-
vraštvo.  Potolkli so nas, a ne v po-
štenem boju. V borbi zanjo in njene 
zaveznike smo izkrvaveli, zato so nas 
mogli sedaj premagati. Tega naša 
rasa ne pozabi. 

Nemčija je leta 1870. Francijo 
vrgla v poštenem boju. To niso bile 
diplomatske finte,  to je bil uspeh 
borbe med možmi. In vendar je leta 
1870. poražena Francija odgovorila, 
da pride osveta. 

Kar se danes izgublja fraz  o pri-
jateljstvu med Italijo in Jugoslavijo 
in o dobrih sesedskih razmerah, vse 
io je prazno varanje. Naše  sovraštvo 
je in ostane neizmerno globoko in ne-
izbrisno. In tudi dan obračuna pride. 

Naredi ne žive cd mesecev na me-
sece, oni žive od desetletij na deset-
letja in stoletja. Jugoslavija  je stvor-
jena, tega Italija ni mogla za prečiti. 
Jugoslavija je danes sicer v začetnih 
težavah, a Jugoslavija ima vse po-
g:js, da zraste ia vsevete. Jugosla-
vija pnikrat v zgodovini zgrajena, 
bo kmalu mogočna. Bolj je zdrava 
in bogata kakor Italija. 

Ako bi Jugoslavije ne bilo, bi da-
nes m-rali obupa pretrgati oblačila 
in storiti križ nad neodrešnimi bra-
ti. Ker jo pa imamo, jo je treba sa-
mo ojačiti in razviti. In z isto goto-
vostjo, kakor čaka smrt vse umrljive 
tako čaka Italijo žalosten dan, ki pri 
nese svebodo našim rojakom v Pri-
morju. Takrat bo lrški strahopetec 
prosil za milest pred bajonetom Sr-
ba, Hrvata in Slovenca. Tako go 
tovo, kaker nam Bog pomagaj. 

Zgaiioirna m l m diploma-
tičnega poraza. 

Diplomatska vojna z Italijo radi 
PrJmorja se biie od leta 1915. Prvo 
bitko smo izgubili aprila 1915., ko je 
mtenta v londonskem paktu prr:'a'a 
Italiji skoro miliion nedolžnih žrtev. 
Srbija zanjo ni vedela. Razkril jo je 
šele Supilo in začel proti njej borbo 
po vsem svetu. Pa'ič,  poln vele-rkske 
ideologije, se ie londonske pogodbe si-
t°r branil vendar nc energično. Pri-
znal je ni nikoli. Nf.to  je borbo vodil 
Trumbič  Po koba:' " i polomu so 
Italijani postali ponižnejši in se poda-
jali s Trumbičem, a londonski pakt je 
osfal. 

Po prevratu je Italija ves čas za-
pletala Jugoslavijo v te?"ve, da si pri 
tem znTotovi ugodno rešitev jadran-
skega vn-a?.""i:a. Tr Vču se »e posre-
čilo več konfliktnih  točk rešiti z name-

il i ie sprejela italijanske zahteve. Sramotni sporazum 2e podpisan. 
aom ,da bi u potem ostalo edino še 
jadranske- aža-ie. Dobili «?c "ieic 
proti Avstrifi  n M* v^Tki Ir-kor t"di 
proti Bolgarom. Naša drživa je pri-
znana od entento. Zavlačevanje pa je 
prineslo tudi slabe posledice: Francija 
in Angina s'a med tem svoje mirovne 
težave uredile, Amerika se je začela 

j umikati iz Evrope. 
Medtem ko je Trumbič hotel prihra-

niti jadranski spor kot zadnjo težavo in 
koncentriarti nanj vse državne moči, je 
Italijanom uspelo, izolirati Jugosla-
vijo. Trumbič ni mogel vzdržati diplo-
matske inicijative. 1'a'ija  /V drlcila. 
kdaj nai se soor odidi. In ko se ji jc 
zdelo, da ie čas primeren, je povabila 
Jugoslavijo v Rapallo. 

Notranii nemiri so sicer slabili ita-
ljansko moč a prišel je Golitti ki je 
dal marširati vojaštvo in streljati. Na 
cijonalisti so mu bili za hrbtom r' rt 
opora. Socija'na revolucija ni prišla, 
pač pa je prišel naš koroški nerspeh 
in poraz demokratov v Ameriki. Sedaj 
je prišel za Italijo ugodni moment 

Vsakomur je bilo jasno, da ie bil 
trenotek za Jugoslavijo neugoden, ver,-
dai se mora priznati, da se Jttgoslavi-
:a vabila ni m.—'» r nr:'<-niti, 
ker bi sicer pred vsem svetom izgle-
dala kot neo->-7iir!"va K p-^-vaaj.Ji 
je torej mora'a priti. Postajala je sa-
mo možnost, da se stvar zavleče. 

Ta se nam zdi. da sc s"? govoriti 
o usodnih po ̂ reških  g?. Vesniča  in 
Trumbiča.  Kakor je Trumbič zlaeti 
nrseca ian-nra 1920 za v"-re vrl re-
šitev, češ, da se moia po"ožaj za Ita-
lijo od dne do dne slabšati, tako jc 
sedaj coustil zavleti porama še vsaj 
za par tednov. Oktobra je ljubi j. r ičel-
stvo JDS jvaluje dogodke na Koro-
škem, zahtevalo, nc> s- • — z 
Valilo  rd'rže  preko konslit"an*e.  V"o 
da. sestavliena na ši|rkem temePu iz-
voljenega parlamenta bo močne'ša ka-
kor je Vcsničcva vlada. Ta predlo? je 
bn sicer predmet resne razprave, a 
nrodrlo ie stališče  gosp. Vrsniia,  da 
treba iti v Italijo  takoi in da ri treba 
vzeti seboi nobenega S'ovenča.  Pri trm 
se je argumentiralo takole: v Avstriji 
in Nemčiji se pripravila nstavraena 
monarhije. Madžari kujejo zarote. 
Frpncna. boieč ce združitve Avo'rr'e 
z Nemčijo, favorizira  Karlove agente. 
Vsepovsod ekrog nas nazaduje nava1 
boljševizma in ma'kon'en'~tva. Pri ras 
oa rase separatizem. V San Marghe-
riti se je S.'orza izrecno skliceval na 
centrirur-aln- r"le v Ju?cs'aviii :n po-
vedal, da Italiji pri'a'o f-^eralistiir-
težnie. Končno sta nam Franc"?. in 
Angliia in—o r — " r " da i,—a IV ; :n 
prosto roko, da uv?':avi l->nd""=ki 
pakt. V tem slučaju bi seveda obdr-
žala tudi Reko. Bolje ie d o b : ' ^ a -
tec in Idrijo, Dalmaci;o. rešiti črno-
gorsko težavo in utrditi se na severu 
proti habsburški reakciji, kakor dobiti 
pič in obdrž̂ M odprto rano na zana-
du. Tako ie bilo razpoloženje gg. Ve-
sniča in, Trumbiča. 

Napram temu treba poudariti, da je 
nridobVev  rn f  ""a4r<t  nrema''hra  v 
primeri z našo žrtvijo.  Za t-ko žrtev 
~mo mogli doseči mn̂ To ,r-č že ninre« 
in gobovo tudi kasneje. Zlasti bi n3s 
okrepila konstituanta, katera bo vsled 
novega r n na adti v > 
separat;stično se?*avliera. kakor bi bila 
sicer. Vesmr in Tru«ib:č *•< Venčno 
morala uvaževati, da tudi Italiji ne 
cveto rožre in da bi tudi ona ?e iz 
financ'ie1n:h  razlogov morala prej ali 
•̂ ej rkati orav;čne'ši sporazum. G?. 
Vesn:č in Trrmb:č s*a s' nadela lo,:%" 
usodnejšo od"ovorros*.  ker ztn r-^ni-
sa'n spora-rm z Italijo, ne da bi se 
načelo vnra;!*,«;? f—•ood'""*'c'fi  rd*>exa-
iev, radi ko<ih ie bJ' ooklican ekonom-
ski ekspert Stojanovič. 1 

Ves* it in Trumbfi st® 
ms prloelia?a na vrh 

Kalvs>Hse. 
Prispeli smo na Kalvarije. 

Odločitev je očividno že padlo. Nen 
godnejša je nego smo pričakovali. 

Jugoslavija ima v jadranskem 
morju dveje naravnih velikih prista-
nišč. ki sedaj o^e zanjo izgublje-
ni. Reka sicrr postane samostojna 
država, vendnr bo zvezana z Italija. 
Tudi na kopnem z železnico preko 
St. Petra, južni del Kastva, Volosko 
in vsa Libu.rrija bo italijanska. Iz 
Maribora in Ljubljane v svobodno 
luko Reko bo treba potovati preko 
italijanskega ozemlja. Naj se nam 
ne ugovarja, da jc tjakaj mogoče 
priti tudi preko Karlovca. To je res. 
In vendar treba rnznati ponesrečeno 
železnico Reka-Zagreb. katera nika-
kor rc more postati resna zveza Slo-
venije 7 Reko. S tem, da je delegaci-
ja g. Vesniča pristala na to, da to 
St. Peter italijanski, je zadala uso-
den udarec vsemu ekonomičnemu 
razvoju slovenskih dežel. 

Mi gotovo ni«mo pričakovali od 
naše delegacije nemogočih stvari 
Vendar moramo priznati, da odwg. 
Trumbiča  nismo niti zdaleka bili pri-
pravljeni, da dobimo tako strahovito 
neugodno rešitev. G. Trumbič je ve-
činoma rešil Dalmacijo. Na rapa'!u 
pa je izgubil več, nego je bilo treba. 

V Split promet iz Slovenije gotovo 
nikdar ne pojde, pač pa pojde bržko-
ne preko Trsta, ker po najnovejši so-
luciji bo treba iz Ljubljane voziti 
preko Italije v svobodno luko Reko. 
5. M  ar g ';e rit a pomeni popoln debac-
le zavlačevalr.e politike g. Trumbiča. 

Ko smo čuli, da gre v Italijo mi-
nistrski predsednik Aii tenko Vesnič, 
ki ga je potisnila v ospredje separa-
tistična koalicija gg. Korošca Drin-
kcviča in Prctiča, nas je spreletela 
groza. Vesrič je raoikalec starega 
kova, či:vek brez srca, hladen dip-
lomat. ki mu je več za gesto in za 
formalno  slavo, da se danes brzo-
javlja njegovo ime po vsem svetu, 
kakor za stvar samo. On je ekspo-
nent Francije v naši državi, vedno 
uslužen vsem željam entente. 

In res, Vesnič je zavedel delega-
cijo, c*a je predčssno podpisda sra-
motno pogodbo, ki nam ri vzela sa-
mo Gorico in Trst, rmoak tudi Reko 
i:i velik del Notranjske. Vesniču se 
je tako mudilo, da ni počakal gospo 
drrskih pogajanj, zaradi katerih je 
bil v delegacijo prevzet g. Stojanovič 
in cd katerih se i? mnogo pričakova-
lo. G. Stojanovič j : bil v S. Marghe 
riti pooolnoma edveč, kajti ves eko-
nomski program ie padel pod mizo, 
da j ; mcgel Vcsrič podpisati. 

Vr.rašanje  problast>la gg. Vesniča 
:n Trumb'ča  za to, da sta naši  dr-
žavi odtujila železnico št.  Peter-Re-
ha, se mora v polr.i meri razčistiti. 
Treba  jih je poklcati na odgovor 
pred vsem narodom. 

Tu se prav posebno vidi, kakšna 
nenadomestljiva škoda nam nastaja 
•z tega, da se pogajanja niso zavlek-
la v ono dobo, ko bomo imeli konsti-
tuanto. JDS  ie to predlagala. Gosp. 
Vesnič pa je hitel, da spravi sramot-
no poravnavo pod streho. Napram 
konstit-anti bi se kaj takega ne mog-
lo zgoditi. 

Kal do*i Italiia? 
Santa Margherita Ligure, 10. no-

vembra zvečer. (Službeno italijan-
sko pororilo.) Zjutraj ni bilo plenar-, 
ne sejo delegatov, pač pa se je da-
nes zjutraj cotnm. Salata v iinenn 

pooblršecneev podal k 
dr. Tnimbicu v botel Imporial in 
mit priobčil, da vzdržuje Italija  v 
celem obsegu in vcw>m*lljiro  *roj 
•program z ozirom E.I mej» Julijske 
Benečije, neodvita sli Jltbr.  glede 
otokov in Dalmacije. Dr. Trumbič 

j je o*1-Tovori1, da lx> sklici svoj" •ova-
i riše jugoslovanske del°gocijc in da 
bo sporočil njihov odTc-or. 

Ob 11®* jn dr. Antr>iijev>č,  jugo-
slovanski odpravnik poslov v Rimu, 
odšel v vilo SoiroH, in pozneje, ob 
1210 tudi dr. Tnmbv.  Predložila 
sta minJsiru SCcrri naj l>i sc fbo  de-
legaciji se?t;di skupno ob 10". To se 
je tudi sklenilo. 

Darr.5nji plenarna seja obeh de-
Icgp-.ij, italijanske iu jugoslovanske, 
v vili Spinoli, j« trajsila skoraj pet 
ur, •o jo cd 1«V° do 21". Prvikrat je 
jo bil k seii pripuščen tajnik, da za-
piše sklepe. 

Danes jc bila tako z vojaškega, 
knkor z geografskega  stališča rešena 
julijska meja v popolno zadovoljstvo 
Italije.  Vsebovala bo Snežni/.••  in bo 
imela teritorijalni spoj z neodvisno 
reško državo. 

Pričela sc jo potem diskusija dru-
gih problemov, toda z ozirom na po-
zno uro se jc raJsl jevan je odložilo 
nn dmgo seio, ki sc bo vršila jntri 
zjutraj. Današnja razprava jo z 
obeli strani bila živahna in vznesena. 

G. Štefani  sporoča tržaškemu. He-
rolu' z dne 10. novembra zvečer: . 

„Ob 12.30 se je Trumbič padal v 
vilo Spinola in sporočil Storži, da 
jugoslovanska delegacija sprejema v 
glavnem italijanske predloge in da 
pristaje na sporazum, ki temelji na 
:!ec!ečih iečkah, ki so izčrpne: 

1.) Italija  dobi vso Julijsko  Bene-
čijo, do koder segajo Alpe, po črtah 
londonskega pakta, s korekturo pri 
Logatcu v prid Jugoslavije. 

Ni  potrebno ponavljati, da spada-
jo vod Italijo  ves gorski sistem Snež-
nika, železnica šentpeterska  in vsa 
Ubrirr.ija. 

Kar  se tiče Kasiavščine,  pripade 
ziestece Kastav  z delom teritorija 
tago~laviji, drugi del ter'Uorija,manj 
obljuden, se priklopi Reki. 

2.) Pcpoha in absolutna neodvis-
nost Rele v strc.iegicr.ih mejah „cor-
p:tc-separa(um".  Nobeno posebno 
pravo pristanišča  ali gospodar-
sko ne pritiče na temelju le pogodbe 
fugodaviji. 

3.) Italija  dobi doke Lošini iti Cres, 
poslednjega zlasti ker je potreben po-
morski obrambi Pule. 

4.) Italijanska  suverenost nad Zad-
rem in nad otoki Lastva, Unije,  Asi-
nello in drugimi ctočiči. 

5.1 Varstvo  italijanskih manjšin v 
Dalmaciji, ki jo dobi Jugoslavija,  v 
smislu, da dobe naši  sorojaki avto-
matično, ako optirajo, italijansko dr-
žavljanstvo in da se jun garantira 
svobodno uživanje vseh gospodar-
skih in političnih pravic. 

ProtestiraTo in podpi-
stsjeo* 

Santa Margherita, 11. novembra. 
Štefani  poroča: Plenarna seja obeh 
delegacij se je pričela ob 16 15 in je 
trajala do 21. ure, potem ko se je 
jugoslovanska delegacija že cdločila 
da sprejme italijanske pogoje. Pred 
oriMetkom je jugoslovanska delegaci-
ja izjavila, da se uklanja diktatu. V 
nriva'nem razgovoru je Vesnič zju-
traj izrazil isto misel in je konsta-
tiral, da si Italiia upa rezati v živo 
meso Jugoslavije  in da b,o ia čin 
:~cl posledice v bodočnosti. Očividno 
h pozabil, da je ravno Italija ona, 
'i se na ljubo miru in v prid Jugo-

vije odooveduje teritorijem, ki so 
ni, italijanskifl),  na temelju med-
od ne pogodbe in vsled dolgega in 
'v polnega vojnega napora. Bodi 

t1 karkoli, jugoslovanski delegati so 

i popolnoma sprejeli italijansko stati* 
! šle  glede Julijske  Benečije po dolgi 
' diskusiji tudi v podrobnostih. 

Jutri se prične podrobno pogajanje 
glede Zadra, da se določi meja za-
drsfega  teritorija, ki pripada Italiji, 
to je Zadar mesto ali Zadar okrožje, 
vštevši  pokopališče  in morda tudi 

' otok Uljan.  Jutri  ob 10. uri pred-
| poldne pride iz Rima Giolitti, zve-
j čer se pa Vesnič  najbrze vrne v Beo-
I  grad. Sporazum je torej defirtitivno 
' dosežen. Treba  je napraviti samo še 
1 protokolarno sankcijo. Diplomatski 
uspeh naših pooblaščencev  je brez 

| dvoma znaten. Zaslugo ima katego-
j rična točnost uporabljenega progra-
j ma, naglica, s katero so se vršila 
i nagajanja, in energičen nastop naših 
delegatov napram jugoslovanskim, ki 

' '.o navajeni na balkanski način izmi-
j fanja  pred jedrom vprašanja.  Grof 
! Sforza,  podprt od Bonomija in Sa* 
: late je vodil in dobil lepo diplomat-
\ sko bitko, ker je našel  jadranski pro-
1 blem v ugodnem trenutka, ko je bilo 
treba samo vprašanje  zaključiti. 

Po kapitulaciji. 
Santa Margherita, 11. novembra, 

(Od našega posebnega poročevalca.) 
Danes zjutraj je prispel v Santo 
Margherito italijanski ministrski 
"re^sednik Giolitti v spremstvu tr-
žaškega armadr.ega poveljnika Ba-
roglia in šefa  admiralskega štaba 
Actcna. Na kolodvoru je pričakoval 
Gklittija jugoslovanski ministrski 
predsednik Vesnič.  Giolitti, svež in 
izvrstno razpoložen, je živahno po-
zdravil Vesniča ter se odpeljal v vi« 
lo Spine lo. 

V današnji  plenarni seji delegatov 
bo dogovor tudi v podrobnostih go-
tov ter bo protokol od delegatov pod-
pisan. 

Vesn»'č se jutri vrne v Beograd. 
Trumbič in Stojanovič ostaneta še' 
tu, ker se nadaljujejo pogajanja o 
bodočih gcsp:darskih odnošajih 
med obema državama. Vodstvo po-
grjanj bo v rokah drja. Trumbiča, 
minister Stojanovič se udeležuje ja-
dranske konference  predvsem kot go-
spodarski strokovnjak. 

V dokumentu o sporazumu bo Ita-
Iija oficijelno  priznala našo kralje-
vino in s tem tudi izjavila, da zanjo 
ne eksčstira več črnogorsko vpra-
šanje. 

Vprašanje Skadra in Albanije se 
sedaj ne rešava. Pridržano bo med-
narodnemu sporazumu. 

Današnji listi odobravajo sporaz-
um, pcudarjajo obojestranske (!) 
žrtve ter naglašajo pomen doseže-
nega dogovora za bodoče skupne in-
terese Jugoslavije in Italije. 

KakSna pooblastil-»ie 
imela naša delegacija. 

Beograd, 11. novembra. (Izvirno). 
V pelitičnih krogih se živahno raz-
pravlja o pooblastilu jugoslovanske 
delegacije za pogajanja z Italijo. 
Dosedaj so bili politiki vseh strank 
informirani,  da je vlada izdelala za 
del~grcijo instrukcijo. po kateri bi 
se imela pogajanja z Italijo prekini-
ti, ako bi Italijani vztrajali pri go-
tovih. za nas nesprejemljivih zahte-
vah. Kct indiskuiabel so bile po teh 
informacijah  označene med drugim 
črnog-rsko in jeseniško vprašanje ter 
izroč tev Snežnika in železnice št 
Peter Reka. Sedaj se zatrjuje, da so 
bila pooblastila dalekosežnejša od-
nesno neograničena. Po naših avten-
tičnih informacijah  ni ministrski svet 
nikdar sklenil neograničtega poo-
blastila za naša delegacijo. Podrob-



n! program Je izdelal zunanjepoli-
tični odbor ministrov, ki obstoji iz 
sledečih članov kabineta: Vesnič, 
Trumbič Korošec, Draškovič, Marin-
kovič. Pogajanja z Italijo so se za-
čela na podlagi sklepa Protič Koro-
ščevega kabineta z dne 20. maja 
1920. 

Kakor je izvedel naš dopisnik, se 
je že v današnjem min. svetu raz-
pravljalo o vprašanju pooblastila ter 
se bo razprava jutri še nadaljevala. 
Presenečenje v Italiji. 

Klm, 11. novem. (Izv.) Na včeraj-
šnji seii parlamenta ie vladalo splošno 
prepričani*, da se bodo pogajanja z 
Ju?osJaviio razbila. Tem večje je bilo 
zato presenečenje, ko je Giolitti popol-
dne izjavil, da odhaja v Santo Mar-
gherito, Giolitti ni hotel dati nobenih 
pojasnil, toda bilo je jasno, da se od-
pravlja v Santo Margherito kot zma-
govalec. 
Jugoslavija osamljena 

Beograd, II. novembra. (Izvirno). 
V italijanskih političnih krogih je 
vzbudilo mnogo pozornosti dejstvo, 
da je rimski jugoslovanski poslanik 
Antonijevič pred odhodom imel dalj-
še konference  z diplomatičnimi pred-
stavniki antante. Francoski poslanik 
je g. Antonijeviču izjavil, da je iz-
ključeno, da bi. enlenia se vmešala 
v  spor med Jugoslavijo  in Italijo  ali 
vplivala na italijanske zahteve. Nuj-
no je nasvetoval, naj' Jugoslavija 
sprejme italijanske predloge. Podob-
ne izjave o desinteressementu svojih 
držav so dali tudi drugi ententni 
predstavitelji. 

Kritičen poloiaj ka-
bineta. 

Beograd, 11. nov. (.Izv.) Danes 
dopoldne se je sestal ministrski svet, 
ki je razpravljal o zunanjepolitič-
nem položaju. Ugotovljeno je bilo, 
da cd delegacije ni še nobenega po-
ročila o sporazumu z Italijo. Pač pa 
so bile ministrskemu svetu že znane 
privatne vesti o doseženem sporaz-
umu. Posamezni ministri sa izjavili, 
da smatrajo koncesije, v kakršne je 
po privatnih vesteh privolila delega-
cija za povsem izključene. Konečno 
je ministrski svet iz svoje seje po-
slal delegaciji brzojavko, v kateri 
pravi, da mu izgledajo vesti časopi-
sov o vsebini sporazuma nemogoče 
ter urgira takojšnje meritorno po-
ročilo. 

Seja ministrskega sveta je bila na 
to odgodena na jutri popoldne. 

Beograd, 11. novembra. (Izvirno.) V 
mestu so vzbudile vesti o podpisanem 
sporazumu z Ita'i;o v-' '"> ra^burienje. 
Sprva jim ni nikdo verjel. Zvečer se 
govori, da so v kabinetu nastal? dife-
renc" glede dalekosežnosti pooblastil, 
dan:h našim delegatom. Prvotno na-
meravana večerna seja ministrskega 
sveta je odložena na iutri. Po na1o^u 
demokratskih poslancev se je popoldne 
podal podpredsednik parlamenta Rib-
nikv v zunanje ministrsko, da se in-
formira  o poročilih rase delegacije. V 
ministrstvu so imeli le eno depešo Ve-
sničevo, ki potrjuie. da je naša dele-
gacija sprejela italijanske pono;e. češ, 
da ni bilo drwe"a  izhoda. Zveč " je 
prisoeb prvo obširnejše poročilo dele-
gacij, ki bo pa šele tekom noči de-
šifrrano. 
Jugoslavija izroči mo-

torje. 
Beograd, 11. novembra. (Izvirno). 

Ministrski svet je danes razprav-
ljal o vprašanju izročitve monitorjev 
Avstriji. Konstatiralo se je, da so 
bili ti monitorji le pod našo upravo 
in da niso bili naš vojni plen. Zalo 
naša država priznava upravičenost 
antantine zahteve, da se morajo mo-
nitorji izročiti, opozarja' pa zavez-
niške oblasti, da Jugoslavija s prav-
nega stališča toliko časa ne more 
privoliti v izročitev teh monitorjev, 
dokler ne dob« naša država vojne 
odškodnine, s katero bo mogla po-
kriti stroške za vzdrževanje teh ladij. 
Dejanski pa je položaj tak, da so 
bili monitorji že predvčerajšnjim iz-
ročeni ententni komisiji. 

Protest proti demar-
Sam entente. 

Beograd, 11. novembra. (Izvirno). 
Z ozirom na demarše entente, ki opo-
zarja našo vlado, naj se varuje vsa-
kih incidentov pri zasedenju ozemlja, 
priznanega ji po mirovni pogodbi v 
Neullv, je naša vlada odgovorila za-
veznikom s posebno noto, v katerih 
jih prosi, naj izvršujejo take demar-
še v bodoče samo v slučajih, kadar 
bi bilo to potrebno, kajti sicer zgube 
demarše na svojem pomenu, 

Kriza na CeSkem. 
Praga, 11. novembra. (Izvirno). 

Zbornica je bila danes pod vtisom 
posredovalnega nastopa predsedni-
ka Masaryka, ki hoče doseči med 
nemškimi in češkimi strankami di-
rektna pogajanja. Medtem pa je bila 
vlada postavljena že pred izvršeno 
dejstvo, ker so v Teplice odposlani 
češki legijonarji spomenik cesarja 
Jožefa  medtem že porušili. Položaj 
kabineta je močno omajan. Posebno 
ogrožen je tudi položaj finančnega 
ministra dr. Engliša, ki ni mogel 
dobiti večine za svoj predlog o pre-
jemkih državnih nastavljencev. Zato 
pe pričaku je deenisi jo celokupne vlade. 

Praga, 11. novembra. (Izv.) Češke 
stranke so, kakor pojoča1 n zadn"a po-
ročila, sklenile, žrtvovati kabinet drja 
Cernega, da omeji narodni boj. V k»-
loarjih zbornice se nae'a"a da ie ki 
binet že podal svojo demisijo in da po-
stane prihodnji ministrski pTdse:'nlk 
bivši češkoslovaški poslanik v Berlinu 
dr. Korner. 

Razna poročita. 
Zagreb 11. novembra. Za-topn ki 

vseh političnih strank so imeli danes 
setanck, na katerem so sklenili, prre-
diti v nedeljo velik protestni shod 
proti paktu v Santi V,srgheriti. V Za-
grebu vlada veliko r?-burlenje. 

Beograd, 11. novembra. (Izv.) Vlada 
je odstavila vrraždinskega velikega žu-
pana Magdiča,  ki je odkrito podpiral 
separatistično agitacijo. 

Praga. 11. novembra. (Izv.) Kakor 
javlja .Narodna Politika" so usluž-
benci tvornic za perilo stopili v stavko 

Praga, 11. novembra. (Izv.) Zračna 
letalska pošta Praga - Strassburg-
Pariz je že otvorjena in se vrši dva-
krat na teden. 

Volilna borba 
v Izročitev kandidatskih list. Da-

nes so bile volilnemu sodišču v Ljub-
ljani in Mariboru izročene prve kan-
didatske liste. V Ljubljani so prvi 
vložili kandidatski Usti za mesto 
Ljubljano in kranjsko okrožje pred-
stavitelji JDS gg. dr. Klepec, doktor 
Fettich, dr. Fux, kontrolor Rozman 
in tajnik Majcen. Kot druga lista je 
bila vložena ona SKS, tretja je lista 
SLS, četrta NSS. V Mariboru ie 
bila kot prva vložena lista SLS. 
Ljubljansko volilno sodišče je danes 
v posebni seji pretreslo vlcžene liste 
s stališča njihove formalne  pravil-
nosti. Kakor čujemo, niso vse liste 
pravilno sestavljene ter bodo vrnje-
ne v popravilo. Tako se bo spremenil 
tudi še vrstni red. 

v. Socijalno • demokratični kandi-
dati. V L jubljani so postavili socijal 
ni demokrati naslednjo kandidatno 
listo: Etbin Kristan,  pisatelj; Albin 
Prepeluh,  publicist; Ignacij Milievc, 
strokovni tajnik; Josip Udovč,  želez-
ničar. Kandidatna lista socijalnih 
demokratov za kranjsko voVlno 
okrožje  je pa naslednja! 4.) Etbin 
Kristan,  pisatelj; 2.) Anton Kristan, 
ravnatelj; 3.) Ivan Tokan,  strokovni 
tajnik; 4.) Josip Pintar,  želez, skla-
diščnik in posestnik na Jesenicah; 
5.) Jcžef  Košir,  posestnik, Gozd pri 
Tržiču; 6.) Karel Mršek,  posestnik, 
Ravnik pri Cirknici; 7.) Alfred  Pi-
činin, železničar, Radeče; S.) Janez 
Kriavec,  posestnik, Gradec v Beli 
Krajini; 9.) Vencel Malavašič,  dim-
nikar, Vrhnika; 10.) Josip Ravnik, 
železničar, Sslo pri Mostah; 11.) Fr. 
KreV,  posestnik, Virje pri Medvodah; 
12.) Ivan Bedina, čevljar v Tržiču. 
— Kvalificirani:  1.) Zvonimir Ber-
not, zasebni uradnik; 2.) dr. Ljude-
vit Peru,  odvet koncipijent; 3.) dok-
tor Anton Sagadin, ravnatelj Ne-
zgodne zavarovalnice. 

v. Volilno gibanje v črni gori. V 
Pcdgorici se je vršil te dni shod za-
upnikov iz vseh črnogorskih okrajev, 
da se postavijo enotne kandidature 
za konstituanto. Zborovalci so so-
glasno zahtevali od Marka Dako-
viča, da stopi na čelo volilnega gi-
banja, ker je njegova oseba popolno 
jamstvo, da zmagajo v Črni gori ele-
ment. Vi so za popovo uiHinienje. 

Osjek, 10. novembra. (Izvirno.") 
Demokratska strar.ka je postavila za 
sremski okrni sledečo kandidatsko 
iisto: nosilec dr. Milorad Draškovič, 
drugi kandidat dr. Svetislav Popo-
vi6, advokat v Zemnnn in tretji dr. 
Paieček, advokat v Vukovarn. Prvi 
kvalificirani  kandidat je dr. Simeo-
novič-čokič iz Sremskih Karlovcev. 

Beograd, 10. novembra. (Izv.) 
Minister Pritieerft  je odklonil po-
nudeno rar. kandidaturo za kragujev-
ški okraj z motivacijo, da ne more 
priti na volilne zbore. 

Prosvefa. 
— Konec gledališke stavke. Včeraj in 

predvčerajšnjim so se vršile v Ljublja-
ni seje glede našega gledališkega v-
prašanja pod vodstvom zastopnika mi-
nistrstva, skladatelja P. Konjoviča. 
Zastopnik ministrstva je sta! na sta-
lišču da so dogovori mogoči le tedaj, 
če igralsko osobje najpreje preneha s 
stavko. Udruženje je na to pristalo in 
se bodo m:nda že danes začele redne 
predstave. Tako se bo to vprašanje u-
godno rešilo in se bo potrdilo mnenje 
onih, ki so smatrali stavko za nepo-
trebno. Te misli je bila večina naše jav-
nosti. 

— VIII. Umetniška razstava v Jako-
pičevem paviljona. Včeraj dopoldne jp 
bila otvorjena umetniška razstava na-
ših mladih in najmlajših vpod?bb'ajo-
čih umetnikov. Njih imena so javnosti 
že deloma znana: Jakac, Fr. Kralj, 
Ione Kralj. Miišič, Napotmk, Skalidgr. 
0 razstavi se je precej visoko pisalo ze 
pred mesecem, ko se je pojavila v No-
vem mestu kot prva pokrajini raz-
stava. Onim slavospevom se je mar 
sikdo na tihem nasmehnil: če pa ."to-
pite v razsSavo, spoznate takoj, da ima 
mo pred seboi nekaj mladih talentov, 
Ki bodo pomenili novo gererr.cijo v slo 
venski vpcdabljajcči umetnosti. Od na-
stopa moderne računamo približno 30 
let — torej ni nič čudnega, da se po-
javlja neka nova revolucija, ki hoče po-
kazati nove forme  in novo tehniko. O 
vsem tem se bo pisalo od strokovnih 
strani. Pozdravim- -> r-vi pokret v 
nadi. da bo nr^—' - " ' 
življenja v na?o umetnost. Na rakavi 
se vidi, da je še vse mlado, vendar ob-
slanete tu ;n tam n;ed c r-i. Vi 
nehote občur1";-'? Za ra7«ta"0 je nrno 
go zanimanja in jo je cbJskalo ?o vč> 
raj mnog) ljudii. Priporočamo jc v ~ m 
da si jo'ogledajo. Mi smo jo zap«šrali 
s priznanjem. 

— Jngosl. Odriva — Njiva (št. 38) 
prinaša <"la iek dr. Tug. AUr-^viča: 
„Izza regenbvpga odhoda", kjer nopi-
suje bosanske razmere. Zgodovinski 
spomini so tu lepo prepleteni s seda-
njimi dogodki Pisatelj kaže, da druži 
pri današu«' verski in piVifni  1 hi 
tudi Bosno samo še — dinastija v 
skupni državi. Drugi flanrk  ie r r ?da 
vanje arhitekta Ivekoviča o srednje-
veški umetnosti pri nas. Odo.t Tara 
popisuje ulogo d-n"-kraciie v čefko-
slovaški državi. Dr. Kučera pise o živ-
ljenju solne. ..̂ trotra" ima preg'ed iz 
naših kulturnih pojavov. Zeieti je, da 
bi se ta jugoslovanska revija pri nas 
čitala povsod. 

— Podbevškova sooreja. Danes 
se vrši v Dramskem gledališču po-
slednja prireditev rovemberskih 
umetniških dni — Podbevškova soa-

ireja. Podbevšek je zastopnik najra-
, dikalnejšc literarne struje med mla-
dimi. Način njegovega izražanja, ki 
ga sam imenu ja .,Godba v valovih", 

i je osvobojeno naterijalnesra ritma 
in rim, ter deluje samo z ritmiko 
bliskoma inenjajočih in podečih se 
predstav in idej, ki jih razsvetljuje 
z najbolj jarkimi barvami. Pesnik bo 

: recitiral iz svoje knjige .,Človek z 
bombami" deset pesmi, ki kažejo pot 
njegovega razvoja od prvih posku-
sov prestopiti preko tradicije pa do 
sedanje njegove svobode. Soareja se 

i prične ob S uri zvečer. Vstopnice se 
prodajajo pri dnevni blagajni. Ce-
ne običajne. 

- r Novi rod. Glasilo narodne cerkve. 
V Zagrebu je začel izhajati „Novi rod" 
po dvakrat na mesec. List ima namen, 
pojasnjevati naše versko vprašanje in 
pripravljati skupno reformo  in uje-
dinjenje cerkev v zmislu pravega kri-
stjanstva. Za to gbanje, ki je na Če-
škem rodilo češko narodno cerk:v, je 
pri nas prav malo zanimanja. Da se 
naša duhovščina zanj ne zanima, je 
razumljivo, vsaj je bolj rimska in bolj 
klerikalna kakor papež sam. Žalostno 
pa je, da je po večini ta neva reforma-
cija tudi naši inteligenci tuja. Treba 
je' samo prečitati n. pr. ..Spoved spo-
vednika". ki jo je v 2. štev. prinesel 
„Novi rod" pod naslovom: ..Za te o-
praštam . Kdor to prečita, pa naj 
bo lajik ali klerik. se bo zamislil in 
bo spoznal, kako daleč smo od tega, 
kar se imenuje vera in kako smo poni-
žali človeka z raznimi ceremonijami, 
da smo mu s tem zakrili ono, kar je 
glavno . . . „Novi rod" od<?ovadja tu-
di na znane članke v ..Slovencu" o 
-druženju rimske in ruske cerkve. Na-
rodni brvaški duhovniki so našli v sebi 
toliko sle, da so se iz ljubezni do na-
roda in do resnice odrekli rimskemu 

•gospodarstvu n zahtevajo za svoj na-
rod vero in cerkev, ki bodi narodna ia 

! kristjanska. V tem plemenitem strem-
1 Ijenju zasluži jugoslovanska narodna 
{duhovščina podporo — kajti le na ta 
način bi dosegli, da bi vera postala 
nekaj svetega in bi se ne izrab^a od 

, ene in drugre strani v sebične namone. 
„Novi rod" stane do novega leta 20 K. 

I Naroča se v Zagrebu, Ilica 17, 

— Šaljiv in zbadljiv list „Metla?'  s 
prilogo Jdrertcelp  začne izhajati v 
prihodnjem letu. Imel bo izvirne slike 
in prinašal tudi obilo karikatur iz se-
danjih nezdravih gospodarskih, poli-
tičnih in narodnih razmer, katere to 
pometal Razločeval se bo bistveno od 
prejšnjih slovenskih šaljivih listov ter 
ba pisan na najbolj poljuden način, 
vsled česar mu je uspeh pač zagotov-
ljen. 

— Zrnje, mariborski kulturni vest-
nik, št. 4, je izšlo s sledečo vsebino: 
Dementij: Večer pred 1. novembrom. 
Resignacija (pesem). Dr. I. L.: Pr-
va redna sezona mariborskega gle 
dališča. — M. Skrbinšek: Smrtni 

(Vampir). Gledališka kronika: 
ên kresne noči. — Richard I. J. 

He»b<»rger. — Gostovanje maribor-
skega narodnega gledališča v Ptuju. 
— Reoertoire bodočega tedna. 

— Jugos lovanski konservator i j i 
v Ecogradn . Ministrstvo za presveto 
je odločilo, da se nsmije komisija, ki 
bo pod predsedstvom načelnika u-
metniškega oddelka proučila vpra-
šanje o novi zgradbi za konservato-
rij. V slučaju, da se bo ta zgradba 
gradila nn zemljišču narodnega <rle-
dališč«, se bo tako: pričelo z izde-
lavo načrtov, nove stavbe. 

n - j i p s i a u a n s l t i voj&šba 
i L i m ija. 

Ljubljana, 11. nov. 
Znamenje časa, v katerem živimo, 

je uradna objava češko jugcsloven-
ske vojaške konvencije, ki je bila dne 
14. avgusta podpisana v Beogradu. 
Besedilo konvencije se glasi: 

Trdno odločena, da se zagotovi 
mir, dosežen s ceno tolikih žrtev v 
Trianonu dne 4. junija 1920. med 
zavezniškimi in pridruženimi drža-
vami ter Madžarsko, sta Nj?gcvo 
Veličanstvo kralj Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in predsednik češkoslova-
ška republike sklenila defenzivno 
konvencijo. V ta namen sta imenova-
la s veje pooblaščene delegate, in si-
cer kralj Srbov, Hrvatov in Sloven-
rev gospoda Mcmčila Ninčiča, dok-
torja prava, svojega ministra za 
trgovino in industrijo, predsednik 
češkoslovaške republike pa gospoda 
Edvarda Beneša, svojega ministra 
za zunanje stvari, ki sta se po pred-
hodni izmenjavi svejih pooblastil, ka-
>.ra so bila popolnoma v redu, do-
govorila o tem, kar stoji v nastopnih 
ločkah: 

1.) V primeru neizzvanega napo.-
'a Madžarske na eno izmed vsakih 
•ogovarjajočih se slrank se obvezuje 

rlruga stranka, da prihiii na pomoč 
apadeni stranki na način, kakor jc 
'olečen v členu 2. te konvencije. 

2.) Strokovna oblastva kraljevine 
3HS. in češkoslovaške republike bodo 
sporazumno delečila potrebno za iz-
vršitev te konvencije. 

3.) Nobena izmed dogovarjajočih 
se strank ne bo mogla skleniti spo-
razuma s kako drugo silo brez pred-
hodnega obveščenja druge stranke. 

4. Ta konvencija bo veljala dve 
leti od dne izmenjave ratifikacij.  Ob 
iconcu tega roka bo vsaki stranki pro-
sto, cdpovedati to konvencijo, ki pa 
bo ostala v veljavi še šest mesecev 
od dne odpovedi. 

5.) Ta konvencija se bo predi žila 
zvezi narodov — akt zveze narodov. 

6.) Ta konvencija se bo ratificirala 
z izmenjavo dokumentov v Beogradu 
v čim najkrajšem roku. 

V poverilu označena pooblaščenca 
sta se podpisala in stavila svoj 
pečat. 

Izdano v Becgradu v dveh izvo-
dih dne 14. avgusta 1920. 
Edvard Beneš  s. r. dr. Niniii  s. r. 

Domače vesli 
• Gospoda Ivana Deržlčj, predsedni-

ku nar.-soc. stranke. V „Novi Pravdi" 
od dne 6. t m. je izšla notica v ka'eri 
se namiguje o neki koruptni kupčiji s 
svincem, ki je baje v ozkih zvezah z 
uredništvom in sploh z izda''an';m 
„Jutra". 2e dolgo čujemo s strani Va-
ših pristašev razna obrekcvalna nami-
gavanja. zaman pa smo doslej irkali 
prilike, da obrekovalce tiramo pred so-
dišče. Sedaj se ie ofirijelno  glasi'o Va-
še stranke izrazilo toliko jasno, da ve-
mo, koga moremo moralno klicati na 
odgovornost. V svoism listu samo na-
migujete, Vaša dolžnost kot in 
poltika pa je, da greste naprej, ta si-
cer tako daleč, da nam je dana prili-

ka, stvar v najkrajšem času razčistiti 
pred sodnijo. Zato Vas pozivljemo, da 
nam tekom treh dni javite, ali ste pri-
pravljeni pred več pričami, na prosto-
ru, ki ga določite, izreči čisto konkret-
no obdolžitev, zaradi katere Vas bomo 
potem mogli tožiti zaradi razžaljenja 
časti pred ekrajno sodnijo ter Vam 
omogočiti dokaz resnice. Na ta način 
se bo stvar mo<:!a razčistiti še pred vo-
litvami. S tem Vam je na najlojalnejši 
način dana prilika, da razkrinkate po-
politika aa je, da greste naprej, in si-
ši pristaši povc'i'i tolika s'abega. Ker 
doslej nismo imeli povoda, Vas cssbno 
smatrati za nelogajln-^a polillTaega 
nasprotnika, smo trdno uverjeni, da 
se odzovete, kaj H sicer bomo izva 'ali 
i.onsckvence proti Vam ter bomo Vaše 
ravnanje označili tako, da boste Vi 
prisiljeni, iskati si zadoščenje. — Red-
akcija .Jutra". Glavni urednik d. Al-
bert Kramer. V Ljubljani, dne 11. no-
vembra 1920. 

• Javno vprašanje na ministra že-
leznic dr. Korošca smo prejeli iz 
"::Iezniških kregov. Glasi se: 1.) Ali 
Vam je znano kot odgovornemu vr-
hov .emu šefu  ministrstva železnic, 
da je zaradi vednega, neopravičene-
ga in škandaloznega zavlačevanja 
ega ministrstva, izumitelj po več kot 

onem letu odpovedal ponudbo in da 
predaja splošno znani izum proti tr-
čenju vlakov za ozemlje Jugoslavije 
že inozemcezn? 2.) Ali se zavedate 
zlih posledic: a) neprimerno dražje, 
ga zo petnega odkupa tega izuma iz 
rok inozemcev, bi še nadaljnega ne-
socijalnega in negospodarskega po-
-topanja ministrstva železnic, ki ho. 
če kljub temu, da je na razpolago 
Izbcren domač izum, še v naprej z 
isto brezbrižnostjo in po nepotreb-
nem ogrožati življenje in zdrave ude 
vseh železniških potnikov, že itak do-
volj obremenjenim davkoplačevalcem 
na naprtiti vsako leto še mnogomili-
jonska bremena za povrnitev škode 
ir lezniških nesreč na železniških stro-
jih, vozovih, na blagu in na ljudeh? 
3.) Ali hečete brez vsakega nadalj-
nega zavlrčevanja in to čim prej 
vpeljati, tako izum proti trčenju vla-

j kov, kakor tudi izum proti raztirje-
•ju vlakov na jugoslovanskih želez-

nicah in obvestiti o tem interesirano 
in upravičeno ozlovoljeno javnost v 
14 dneh potem časopisja? 

• Ogenj in žveplo bruhajo narodni 
socialcT v „Novi Prav Ji" na predsed-
nika „Osrednjc zveze javnih nameščen-
cev" g. Lillega, ki je v svoji izravi od-
ločno in pošteno zavrnil Držič-Vojski-
ne laži, da se poslanci JDS. niso za-
vzema'. za uradništvo in izjavil, da je 

| regulacija uradniških plač v prvi vr-
sti zasluga demokratske stranke. — 

j Značilno je. da to priznanje dela po-
klancev JDS. prihaja od strani g. Lil-
' lega ki je somišljenik SLS. ali ki kar 
ker poHtenjak, priznava zasluge onemu, 
ki mu gredo. Slovenski uradniki, ki so 
informirani  o poteku pogajanj o zbolj-
šanju gmotnega položaja državnega 
uradništva vedo prav dobro, da ima 
edino zaslugo na rcgulaciji urac!n:ških 
plač JDS.. "a da morala g. Vojske in 
njegove detrrioško frarc  nihajo "rav 
nobenih zaslug, ki jih niti „Nova 
Pravda" ne more navesti. 

• Andre Cheradame v Zagreba.  Zna-
ni francoski  publicist in urednik „De-
mocratie Nouvelle", g. Andre Chera-
dame. znani prpatelj Jugoslovanov, je 
v ponedeliek iz Beograda prispel v Za-
greb da se iz bližine upozna z razme-
rami v Jugoslaviji. G. Cheradame je 
bil te dni odlikovan z redom Svetega 
Save tretiesa razreda. Iz Zagreba se 
vrne zonet v Beograd, od koder odpo-
tuje v Bukarešt. Carigrad in Varšavo. 

• Stavka uslužbencev liane železni-
ce v Avstriji končana. Stavka železni-
čarjev na postaji \Viener-Neustadt je 
bila včera; končana, ker so bile spreje-
te zahteve poŝ amê a osobja. V glav-
nem sc je stavka nričeia zaradi tega, 
ker se osobju v W-ener-Neustadtu ni 
bila dovoli'a enaka stanarina, kakor 
njihovim dunajskim tovarišem. Promet 
z Duraiem je zopet voostavlien. 

• Kdo ie zastopal interese javnih na-
mesten c cv? Na nesramna obrekovanja 
narodnih socialccv. da se JDS ni za-
vzemala za uradniške interese, ono ob-
javili včeraj odgovor predsednika 
osrednje organizacije javnih name-
ščencev, g Lillca, ki ;e postavil obre-
kovalce okoli ..Nove Pravde" na laž! 
Ker pa narodni eocialci še vedno za-
oavljajo obiavljamo sledečo izjavo 
Saveza društva finančne  straže Sr-

ba, Hrvata i Slo vozača". Glasi se: Dne 
29 septembra 1920 je bila deputadja 
. Saveza društva finančne  straže kra-
ljevint Srba Hrvata i Slovenaca" v 
klubu JDS v Beogradu od narodnega 
predstavnika g monsing. Jurija Bian-
tciniia nadvse prrazno spre'eta. Ta go-
spod se je zavzel z vso odločnostjo za 
težnje finančne  straže ter je deputaci-
io dragi dan osebno vodil k mir'<stra 
financ,  g. Kosti  Stojanoviča. ti jo je 
istotako zelo prijazno sprejeL Takoj 



po povraflra  s potovanja, na katerem jeida je vojnim beguncem dovoljen po- kakor tndi privatni dobrodelni za-
spremljal regenta, je sprejel depulaci- rratek tndi v one občine Julijske vodi itd., ki še niso v posesti novih 
jo minister za socijalno politiko, g. dr. Beneči je, v katere je bil do sedaj » oznih redov drž. želcznie, jib labko 
Vekoslav  Kukovec  skrajno ljubeznivo a t e k „branjtn. Begunci imajo 
ter H  nudil v vsakem oziru radovojjao £ . d 3 1 d e c e m b p a U)2o. 
pomoč. Tudi  prti sme tri deputaae so ; , . . , , 
našle pri narodnih predstavnikih JDS  -Maea se Tim enkratno izredno pod-
vselej popolno umevanje za stanovske podporo v znesku podpore v znesku 
teznie finančne  straže ter bile prijazno 'za dva meseca. Po 1. januar jn 1021 
sprejete. Vse  pa nadkriljuje prijaznost.' nc dobi jo proste vožnje, pa tu Ji ne 
odkritosrčnost  in postrežljivosl  mini- (begunske podpore. Izvanredne ubož-
stra zi socialno politiko, g. dr. Veko-  n e p C K i p 0 r e bodo dobivali snino oni 
slavo Kakovca,  katerega vrata so nam h c i ] ; ^ ^ p0VrTlili  n a ^ v stanovskih zadevah vedno odpr.a in | . • , - - _ ; . ! dom in sc nahajalo v t a i revščini, 

da dobodki ali delavski zaslužek po-p/i katerem najdemo vselej globoko 

'obe brezplačno pri inšpekteratn, 
Licej soba 24. Vozni redi pa se ne 
nošiijnjo po pošti, ampak mora vsak-
;o poslati sam ponje. 

* Pri povi>rj"-i-it>u  za  kmetijstvo 
'o imen^v^ni: oficijal  Vladimir Bi-
'ek za rač»p«Vega asi-
'.?nta Tgn?Wi Brandsfefer  Peter 

Jlažar za računska ofiHj^la  ia 
:rakt«!:anta Andrej Uran in Mihael 
Majccn za računska asistorta. Jan-

tunevanie  naših  stanovih  s-rem'ieni.  \  ; ; . , j ~rWii<drHivni nnrrč-v 
rulanvnr tntniivn r,Unr,r.i.  samf-znib  dnunwkih članov nc zado- -0 z< m.inistn.uvm porcc. s. 

govorov? S takim odgovorom vam bo begunska podpora v zasedenem oz^m-
postregel dne 28. novembra vsak sta K u Be-unci, ki se mislijo po-r-iti 
novsko zaveden ' -vnir^c^-nec! • c • - ,inTT10,.;™ n a i e „ 

* Demonstracije v Ljubljani. Prve ve-
sti o sklenjenem sporazumu med- JUTO-

r svojo ožjo domovino, naj se eim-
preje zglasijo pri okrajnem srlavar-

slavijo ir Italijo so v popoldan«*?*- p t r u ' da jim izda koleka in rri^oj-
nrah izzvale v Ljubljani globok vtis bine proste propnstnieo in nakaznice 
Dc ogorčenega izraza pa je priš'o v za pvrto vo/nio. Vožnja je brezplne-

nje ptverjenil.Va za kmetijstvo. 
* Od britev kr:jigs. Poverjs 

ištvo za uk in tcgcčr.-ije je odobri 
o š-lsko knjig" rizi'"n ii kemija za 
r_ččanske šole. II. stopnja. Spisal 
• . -r r ? , 

Cndna lnč. V noči od srede na 

= Pogajanja glede  južne  želez-
•  ce.  Generalni r?v«.?te.lj Južne že-
eznice je razpos'-jl nastopno obvesti-
la: V današnji ?eji Moralnega sveta 
J'ižn.p želeni"*, je ooročal generalni 
rr-n-^.li c v Fall o razgovorih, ki 
"ih j? in«:l v 7imu z italijansko vla-
do. Ka> :r se da pesneii iz njegove-

govora, se bo vršila v mircvn:b 
peptf  bsh v St. Germainu i.i Triano-
nu predvidena konferenca  štirih dr-
žav, ki so udeležene pri Južni želez-
nici Š2 meseca novembra, in sicer v 
Parizu. Francoska vlada je dala k 
lenr iaicijativo in je pozvala vse 
š iri interesirane vlade, da pošljejo 
k pogaja-.jem svoje zastopnike. 

= Položaj žita ta sv'J 

Na domačem žitnem trži:ču tudi v zad-
niih dneh r- '-"remo zabeležiti peseb 
nih izprraemb. Cene so se prccej sta-
bilizirale. 'Jene pšenici v Ba.. ''i se 
Tibljcjo cd 920 do 930, lan:ki koruzi 

večernih urah. Okoli pol osme ure s; 
d 360 do 3f0  K. Mlini so zr 

j z četrtek je padla severno Maribora v l1£jj v S'ovcn• ii Izvoz preko meje. zla-
;ti v Avstrijo, je otežkečen vsled po-
:ar.jkan;a preTelnih sredstev. Na tr-

ialbtlčna Fna- K a K o r motĉ rsKa ni IZK mučna ua ie (ovino s koruzo pa vpliva zlasti <J.r 
strantje so hodili od kavame do ka-1. r ; " " : " * . " " ' * e k ' % " bilo dano kako znamenja iz nevid- Dcnav ki ovra zvrr- cm 
vame, zahtevajoč, da se z^nro. Kavar- i f . o s t  P m , n > ? prav ameriKansfco  re- z r „ k o T l l o r a a l i j 0 bih raketa C1t°i Je v zadnjem r-^-i Fta-
„„ K; I o „ n r k ,1,. „ie . , nlamo za vohtve, v knten nailisa da ''f-.*  , • — ' n k,,rc naše koruze. — V N.t.utji 

so samo kTerik.-lri jn liberalci krivi, If®1„  A " . ^ žetev šest do sedci 
da nltižijo naši fantje  v Albaniji. " " - - - - - - — -

ne so bile takoj zaprte. Tudi obe e;le 
dal išči, operno in dramsko, ste odpo-
vedali predstavi. Množica je začela 
naraščati ter se pomikati pred pa1?™ 
deželne vlade na Blei\veisovi cesti. Tu 
}e imel kra-eV nagovor neki jugoslo-
vanski legionar, pottdar'a'oč pred v-"m 
resnost traiotka. Od tu je množica 
mladine odkorakala v strori oroti 
nradnemu poslopju itali'"ieke delega-
cije na Dunajski cesti. Msv̂ r. policij-
ski kordon, pod vodsfvw p Finž^eria. 
|e pn kavami ..Fvora" 7ahran>1 de-
monstrantom nadal'"ni pohod proti de-
legaciji. Proti deseti uri zvečer je na-
stal mir. Pri defP"ns*raci'"ah  jc bilo 
čuti ostre klic- prof  de^acni. 

* Kakor » Snsteršlčrvih časih. Znani 
kranjski dekan Anton KobJ*r potuie po 
kraniskem okraju in nabira podpise 
na nrotesHi VnfM-sv..  1 rr-*-:*^lstva 
proti učitelju Vilibaldu Pusu, ki ga je 
ministrstva prosvete imenovalo za okraj 
nega nadzornika za kranjski šolski 0-
kraj nd m»sto ožigosanega avsMjan-
skega S;mona! 

* OrožniSkf  dopesti in pristojbine. K 
naš! včerajšnji notici smo dobili sle-
deče poiasnilo: Prvotno »p r~s obsfo:a-
la naredba. po kateri orožniki na do-
pustu nimaifi  pravice na svoie pristoj-
bine. Ali sedai je ta naredba razve-
ljavljena v toliko, da imaio orožniki 
vsako leto pravico na 20 dni dopust 
z vsemi nristoibinami. Na ta nač:n od-
pade tudi določba, da morajo orcži;ki 
vračati v slučaju donnsfa  v mesecu ok-
tobru sprejete pristojbine. Nova nared-
ba povelistva c?lok"pne žandan^-riie 
ie izšla dne 28. oktobra na podlag 
predstavke komande ljubljanske orož-
niške brigade. 

* Značilno. Neki srbski polkovnik, 
ki je na službi v LjubUani. poroča beo-
gradski ..Potili", da je imel dobro in 
pošteno slovensko deklo, ki mu i; pa 
fe  dni brez vsakega razloga odpove-
dala službo. Dolgo časa ni hofela po-
vedati. zakrv zapušča svo;o sl"žbo na-
zadnje ie šele prizna'a, da ji ie tako 
ukazal njen spovednik, ki ji ni hotel 
dati pri spovedi odveze, ako ne zapu-
sti službe pri srbskem polkovniku, ki 
je pravoslavne vere! 

* Petar Konjovič v Ljubljani. Zna-
meniti naš komnonist Petar Konjo-
vič se mudi te dni kot zastopnik mi 
nistrstva prosvete v Ljubljani, kjer 
intervenira v gledališkem sporu. 

* Kolinska tovarna ie ob priliki svoje 
bilance naklonila Društvo jugoslovan-
skih novinarjev v Ljubljani znesek 
1500 kron. 

* Z naše univerze. Profesor  na 
ametnisko-obrtni šoli v Pragi Josip 
Plečnik je imenovan rednim profe-
sorjem za arhitekturo na tehniški fa-
kulteti ljubljanske univerze, profesor 
tmiverze v Kijevu Mihajlo Jasinski-
Niketič pa kontraHualnim profesor-
jem za pravno zgodovino južnih Slo 
van«v. 

* Društvo jugoslovanskih akade-
mikov v Marihnrn  j e na tvoji z*dnji 

Vse to da bo pron^balo, ako bodo iz-
voljeni eocijalisti. Usotavljamo, da 
tudi klerikalci nn enak način huska-
io proti vojaški obveznosti. 

* Sta_-.-var.ja zi žel ̂  .ic^rje. Za-
-adi velikega prmanjkar.ja stano-
vanj so bile železniške uprave pri-
siljene. da mnoge svoje uslužbence 
nastanijo v tovornih vagonih. Mini-
strstvo s^obračaja se je končno ven-
dar odločilo, da se glede železni-
čarskih stanovanj že nekaj stori že 
zarrditega, ker je število vagonov, 
'ci služijo za stanovanja t?ko veliko, 
da je za državo vsled izločitve teh 
vagenov iz prometa nastala cbčutna 
škoda. R"čuna se, da je teh vogonov 
okeli 500. kar pomenja za državno 
blagajno izgubo 10 milijonov dinar-
jev na leto, ker bi ti vagoni v prome-
tu toliko donašali. Kakor se nam iz 
Beograda poroča, je v ministrstvu 
saobračaja izdelan projekt za grad 
njo-želez«1 ičarskih stanovanj. Nujno 
potrebno je, da se projekt čim prej 
realizira, ker je to v interesu konsoli-
dovanja našega železniškega pro-
meta. 

* Go-tilničarska šola v Ljah "oni  — 
l. Jugoslovanski  gesti'ničarski  kongres 
v Beogradu. Dne 9. t. m. se je vršil v 
prostorih predsednika Kaviira  mnogo-
brojno obiskani shod Osredrie zveze 
gostilničarjev in kavarnariev. Ko je bil 
tajnik Pinlar prečkal reso'uciie za beo-
"  rad ski kongres, ki se vrši 15. in 16. 
t. m. se je vnel razgovor o raznih ne-
dostalkili in težavah s?dan:cra obraba 
in o važnosti mnogoštevilne udc!:žbe 
S!ov:ncey na kongresu. Obravnava'a 
se je potem druga glavna točka usta-
novitve eosti'niČarske  šo'e  r "-*>. 
Pre ŝedn-k Kavčič je sporočil, da je 
mestna občina litibllanska dovolila od 
nove dokladi na prenočišča 10%ni del 
za šolski fond  in poudarjal potrebo 
da se šolska akciia z vso energijo za-
sleduje, ker je tudi na propTamu beo-
gradske.Ta kongresa. Na povabilo zve-
ze je nato dr. Krisper — ki je svoj čas 
kot predsedn:k deželne zveze za tujski 
promet skunno s hoteliriem Kendo or-
ganiziral oficijalno  gostilničarske kur-
ze kot nadomestek šole — v obširnem 
Rovjru pojasnil načrt in procram take 
šole Za prvo nai bi tra:a!a h 6 mese-
cev, pozneie eno leto. Učiteljstvo bo le 
delema stalno. Sprejemajo naj se le 
kvalifikovani  učenci, ker se n. pr. v švi 
ci smatra praksa za prvo, šola za dru 
gc. Najboljše šole so v T.ozani, na Du-
naju in visoka šola v Dusseldorfu.  Va-
žen predmet bodi gostilničarsk-> knji-
govodstvo nauk o serviraniu, kletar-
stvo. hotelsko knjigovodstvo, pouk o 
zdravoznanstvu in o načelih tujsk^a 
prometa. Šola naj bo državna: v za-
četku nai nrispeva imenovani fond  jn 
:nteresirani krogi, ker le potem bo ime-
'i šola korenino v narodn. Ustanovi 

seji »oglasno sprejelo rer-olncijo, v "^i se jeseni 1921. lTč"e knj:ire 
kateri zahtevn._ da se mora r.pmndo-
ma v VSPJI našPi nradi-I NVT«T? slo-
v-nSčinfi  in prenehati Tien'?kr.tarjen-
jfl  po oblatili. Oblasti naj dalje z 
isto •'oflednnstjo  knkfir  preganjajo 
naše rojake, ptistonaio tndi proti raz-
nim protMr avjiim rova r jem tniih 
t>aro<lro=fi,  ki se neorirar.o iopirijo 
po tia-i b*avi in uživajo še protek-
c»j«. P.^ birija je bila poslana vsem 

^aariliorsV;™ r-blastim in poverjeniku 
i f  notranje zadove. 

* Hcguneem iz zosedcneqa ozem-
}ja. Po-r-..loralni nrad M begunce v 
3-ju"ijuni razglaša: Generalni civil 

ervirno kniigo že imamo: za hote'ir-
?vo eksistira Zboren rokopis v neki 
'rugi slovanski državi. ZborovaH so 
-•avdušeno pritrdili teiiiu načrtu. Kon-
^0 se ie sklenilo, da se renera^i ko-
•'sarijat za tujski promet povabi na 
delovanje za ustanovitev šole in da 

"•srednja zveza zahteva pii deželni 
ladi primerno interesno zastopstvo 
'ostilničariev v prometnem svetu tega 

'comisarijata. Sledili so razni govori. 
Bil je lep "n pomenliiv večer, ki menda 
oosfane  zgodovinskega pomena za 
strokovni razvoj slovê ^V-ga geeflni-
"•"-+V3 

•Brezplačna oddaja stenstih voz* 

kakor bi bilo dobro stvar dognati. 
* Iz z.'š'u\r  iivene slu i če. 

Jr. Ivan Robida, piimarij obče jav.ie 
Delnice v Ljubljani, je pomaknjen v 
č>. činevni razred. — Zdravstveni 
odsek je pi imarij a dr. Mirka černi-

Š val za provi?croega vodje 
=Ir?"e bolnice v M?.riboru. 

* Imenovanja v sodni službi. Viš-
je deželno sodišče v Ljublj?ni je dok-
torja Rei'iliolda Kerschbaumerja, 
bivšfga  avskultanta pri deželnem so-
dišču v Celovcu, imenovalo za av-
s!:ultanta v svojem okolišu. P. i ra-
čunskem oddelku višjega deželnega 
sodišča sta imepovana: praktikant 
Janko Spreitzer za računskega asi-
stenta, gimnazijski abiturijent Ma-
ksimilijan Presker pa za računskega 
praktikanta. 

* Imenovanje v policijski službi. 
Deželna vlada je sodnega kapitana 
v rezervi Viktorja Kckalja sprejela 
v službo konceptnih uradnikov v sta. 
ležu policijskega ravnateljstva ter ga 
dedelih v službovanje policijskemu 
rav?telj?fvu v Ljubljani 

* Nov odvetnik  v  Ljubljani.  Na-
rodni poslancc dr. Otokar Rybar  je 
vpisan v tukajšnji imenik edvetnikov 
s sedežem v Ljubljani. 

* Prememba posesti. Hico g. I. 
Strzelbe cb Resljevi cesti 9 je kupil 
lesni trgovec Dolenc iz Škofje  Loke 
za 1.600.000 kron. 

* Dalmatinski izseljenci za domo 
vino. V južni Ameriki živeči dalma 
tinski izseljenci so mestu Dubrovni-
ku darovali vsotor 1,500.000 kron za 
zgradbo otroškega zavetišča in obrt-
ne šole v Dubrovniku. 

* Izpit za žandarmerijske častnike. 
Pri komandi celokupne žandarmeri-
je v Beogradu prično v najkrajšem 
času strokovni izpiti kandidatov za 
žandarmerijske častnike. Kandidatov 
je nad 200. Zaradi pomanjkanja sta-
novanj v Beogradu se bodo kandida 
ti klicali k izpitu v manjših sku-
pinah. 

* Zdravstveno stanje v Ljubljani. 
V dobi od 31. oktobra do 6. novem 
bra je bilo v Ljubljani rojenih 27 
otrok, umrlo pa je 20 eseb. Za in-
fekcijeznimi  boleznimi je v tem ča-
su obdelo 6 oseb, in sicer 4 za gri-
žo, 1 za škrlaiico in 1 za tifuzom. 

* Po*ar v Tetovu. Kakor se poro-
ča iz Tetova, je dne 4. t. m. do tal 
pogorela tamkajšnja ljudska šola. 
N?ugašen ogenj v kuhinji je povzro-
čil požar. Sestavil se je takoj pose-
ben odbor, ki nabira prispevke za 
gradnjo novega šolskega poslopja. 

* Simomor barčnega uradnika. 
Na Vračarju pri Beogradu se je v 
nedeljo popoldne ustrelil z revolver-
jem Hugon Milner, uradnik praške 
kreditne banke. V pismu, ki se jt na-
šlo pri njem, pravi, da je šel v smrt 
zaradi rodbinskih in financijalnih 
neprffflc 

st Nogometna tekma med S. K. Ja-
dran rez. in S. K. Primorje rez. vrši se 
v nedeljo dne 14. i m. ob pol 11. uri 
na prostoru S. K. Ilirije. Cene običaj-
ne. 

* Goljufija.  Farmacevta M. 
Trumbiča je Josip Galinovič napro-
sil za 35.000 K posojila pot pretve-
zo, da ima v Trstu veliko zalogo 
zdravil na razpolago. Galinovič, ki 

dem mi-
lijonov tcn. a potreba uvoza 
dvainpol miiijona ton v vieclnosti 15 
do 20, mniia: t— I-:. — V 
je prilo".';?jo zaradi kvalitete domače 
r'taire. Vsled tega se je import v p i-
tneri z 'anskir.i letom sko^i pod ojil. 
— V ZedinjeiHi  držajih  so cene pre-

c-.j nestalne. Dccč<n 'uska (ženica je 
r;'d 2 dol^j1" "a se je 

zopet poprč-Mki. Cere sc slabšajo vsleu 
prer .̂garske stavke, ker ta vpliva :'e-
povcijno r.a pomorski pr .-aet. Zaloge 
konstanlno naraščajo. — Poročila iz 
Argentlnje se glace povoljno. "rica-
kuje se žetev enaka lanski, ako ne na-

: i;--{oden rrr *- ""ne kalku-
lacije bi bile prezgodnje, ravnotako se 
tudi o cenah eš ne more govoriti. Sta 
rih zalog v Argeptm:" se je iz-
voz forsiral  tako, da je v deželi jai:: 
nas!a'o pomanjkanje. 

= Žitne cene v Vojvodini.  V Vojvo-
dini so bile zadnje dni naslednje žitne 
cene: peenica 900 do 940 K, L c 
320 do 340 K, p^kvavjena k uza 2"" 
kron za 100 kg. Fina moka 13 c' 
kron, krjšna moka 12 K. J:";rrn 5 K, 
oves 2 50 K in fižol  6 K. 

= Pontanjkanje detelnega sen sna. 
Po vseh krajih Jugoslavije se občuti 

tehnične industrije, zlasti transforma"1 
torjem in izolatorjem, istotako tudi iz-
delkom iz aluminija. 

= Zborovanje nemških bank. V 
..Muncb. Neueste Nachrichten" je iz-
šel članek proti zastopnikom ac ivkih 
bank, zbran h na petem kongresu nun-
skih bank. Bruseljska Ku^.aia konfe-
renca je pokazala, da je upanje Nem-
čije na pomoč inozemstva neutemeljeno 
in da je rcšiUv Nemčije mogoča samo 
v samopomoči. Radi tega dejstva bi 
morale nemške banke postati središče 
gospodarske obnove, go iuna si'a, ki bi 
dajala moč in smernice delu cu~>z\'z. 
Kongres ni storil ničesar poz^ivnega, 
zašel je v stari "rch kritiriran'?.. neak-
tivnega stvarienja. V debati, kako od-
s'r.-njti veliko pomanjkanje k rdita v 
industriji, je kongres konstatiral, ua 
3ploh ni nobene potrebe po kredi*'i. In-
dustrijska podHja. ki obratujejo, de-
lajo s tako velikim dobičkom, da krije 
vse nujne potrebe. Ta podjetja pa ima-
jo škodljivo monopolno staiišče, ker je 
radi pomanjkanja 1"" 
podjetnim ljudem nemogoče otvariti 
nova podjetja. 

^orze 11. novembra 
Zagreb. Efekti  so se danes vzdržal! 

na včerajšnji višini, nekateri so se celo 
malo ojačili. Eskorrptna je porasfa  za 
25, Jugoslovenska za 5 in Prva hrv. 
štedionica za 50 Devize: Berlin 184 
do 185. Milan 528 do 532, N.wyork 
kabel 153 50, čeki 152 do 153, Pariz 
850 do 899, Praga 165 do 166. Švica 
2200 Dunaj 28.75 do 29.50. Valute: 
dolarii 148 do 149 25. avsfr"ske  kro-
ne 32 do 33 rublji 95 do 98, češke 
krone 150 do 165, francoski  franki 
900 napo'condori 490 do 494, marke 
185 do 190, leji 240, italijanske lire 
525 do 530. 

Efekti: denar tilaro •im ia r̂imore 87S 8'S Banka za rznvn n. ohrt in industrijo . 435 446 H TMska -s' oniDtna banka . . . . . 1575 1*00 Siv 2*1 W> II ^ »ski kte-nln banka 10-« »jO d n? b nka . . . . . . . 17J5 J ? ô anska oanKa . 6.5 6 -0 L ubliin-ka krduna t'CO n-53 Vai-odn-i i>anka-i. ii. . . . . . . . 775 7*0 Prvi IIIT led »200 9S"0 lt«-ka pučka .• ka 4i5 440 i krpi iatac.Ja uiva 140' —— (iutrra • * . . . . . . . . . *07S (•-•ranin . . . . . . . . fOl  720 
-lavon-a 1050 190 I iab' anske strijn® ova nc in livarno . — 850 Si o';ia um n..-.i Ima 790 -10 

Beograd. Tendenca slaba. Valute: 
dolarji 37 25 do 37.40, franc.  franki 
225 do 226, lire 132 do 134, leji 55 
do 56.50 marke 47 do 47,50, napo-
leondori 123 do 123.50. Devize: J.on-don 133 do 134. Pariz 226 do 228, 

neva €00 do 610, Rhn - Mi'rn 130 škega smo dobili sledeči Neka-
teri kmetje v Posavju so že letos sadili 
sladkorna peso. Iz različnih krajev se 

Dunaj do 132, B.rlin 47 do 47.50, 
7.30 do 7.40. 

je poslalo nekaj pesnih glav d r ž a v n e - ! , ^ d^Tol o ^ 
mu kmeiijsko-kemiickemu zavodu v l o „ a -- — n - K . d n Q „ " „ c ** ± ijsko-kemij 
Ljubljani na preizkušnjo. P \nja 
je pokazala kljub temu, da se pr«a ni 
povsem pravilno obde'cva,a. s:iaine 
uspehe, in sicer, pesa iz Senuš, Les-
kovca in Št lenarta 16 '!', iz D ' 
in Srebrn iča pri Novem mestu 17 %, iz 
Dol. vasi v brežiškem okraju IS iz 
Vel Doline in Čateža v koĉ rnjcviškcni 
okraju 17 %. Pripomniti je, c!a ima 
banatska pesa največ 14,3 % odstotkov 
sladkorja. S to pr ' i ' • i se j: poka-
zalo, da je posavska zemlja zč kuiru.n 
sladkorne pese zelo pripravna. Z zbolj-
šanjem semena in s prav..*i...i obdelo-
vanjem pese dosegli se bodo v Poaavjtt 
še visji sladkani odstefki. 

= Proti carinskim posredovalcem. 
Osješka trgovsko-obrlniška zbornica je 
pozvala vse trgovce in obrtn.iie svoje-
ga področja, da ji od časa do časa 

ske žigosane 95 do 108. Praga 5 54 do 
5.82, poljske marke 117 do 137. di-
narji 13.30 do 13 SO marke 656.5 do 
661.5, leii 710 do 715, levi 500, švi-
carski Iranki 69.75 do CD80, francoski' 
franki  27.50 Ita'i;a 15 75. Anglija-
15.50, dolarji 430, rublji 310. 

E jekli: : 
AT II -o I-K • cnla »R— •uaiaka rvata Orr«ka ' r-.n ka V Avs risvo vono pos lurti,.e srečke reiun r».»o • *a trg. in n ostr -;obinka. . Kank»*tein . . . . . . Honn«k- ẑniM « a banka v vs.r ̂ J rjk."J banka . . . Z v o Un«ka binka • *rž.rvn»» še ezn.ee L inoard 
Atp-ne-.v onll" . . . . fr-:.k-i  'elerm in̂ nstr. . . Iyt' am. pspirn'ra 

98 T -
10-I-1S0 •9 3» O — ' 1123 — " 1100—~ <H8 — • mu--" 

1 2 1 ••— , «xxr— 
19iJ -

ISSJO-Praga. dev.: Berlm 114 25—115.75. 
Dunai 17.05 do 18 65. Zagreb 60 25-predloze v vpogled svoje fakture,  da d o 6 I 25, Varšava 22 5 do 23.5, Bu-

kontrohra kako zaračunavajo car..iski d i m - t a 1 7 d o I 8 , ju p cslov. 240 do 
posredovalci. V zadniem času priha-|242 Beograd 242 do 244. Amerika 
jajo namreč neprestano pritožbe, da 9 9 2 5 do 100 25, Anglija 3.35 de 
carinski posredovalci silno lzzemajo 3 3 7 S v i C a j5 345 d o 15 347 Francija" 
svoje odjemalce 

Angleški l.redit za avstrijsko tek-
stilno indu^riio. Med avstrijskimi in-
dustrijskim" zastopniki in angleško 
vlado so v bistvu končana pogajanja, 

577 5 do 580 5. Italija 333 5 do 335.5,. 
Bolgarija 10025 do 101.75. 

Zurich devize: B»rl;n 7 475 NTV-
york 654 f.ondon  22 12 Pariz 37.S5, 
Milan 22 175, Pra?a 6 85 Budimos-v 

1.65 Dunaj 1.75, avstrijske žigosane 
1.20. 

V r e m e n s k o p o r o č i l o . 
l/n**' n-i — •• p-t 

I lilStl . v t n i . . . . . f  ^ " . 
ni kejnisari jat v Trstu jo razglasil,, nih  redov.  Državni uradi, zavodi, • 

ri je tndi med visokošolci izposodil nj^ bisere in raznim predmetom iz 
znatne svote, je pobegnil brez sledu, platine. Nemčija bo znižala tudi cene 

nekaterim važnim produktom elektro-

ki se tičeio nabave sirovm. Avstrijske | g t a j 2 2 5 Bukarešta 9 40. Varšava 
t o vame dobe za eno milijardo kron si 
rove vo:ne in drugih potrebščin. 

= Nacionalizacija največje tvornice 
za cement. Tvornica Orenstein in Spi-
tzer v Budimpešti, ki ima v Beočinu pri 
Novem Sadu velike tvornice za izdelo-
vanje cementa — največje te vrste v 
Jugoslaviji — je povišala svojo ~'av-
nico od 8 8 na 10 miliionov kron. Iz-
danih je 6000 novih delnic po 200 K 
nominalne vrednosti. Za S starih se 
dobi ena nova. in sicer za 1200 mad-
žarskih kron. Podjetje se je s pomočio 
>eogradskih denarnih zavodov naci-

onaliziralo in bo izvršilo potom rezerv 
prežigosanie delnic od 200 K ~<a 400 
kron. Na ta način bo narastla glavni-
ca na 20 milijonov kron. 

— Nemčija zniža izvozne pristoj-
bine. Da ojači svoj izvoz, bo Nemčija 
od 15. decembra 11. znižala izvozne 
pristojbine za zlatnino, drago kame-

o 
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Lastnik in izdajatelj 
Konzorcij „Jutra". 

Odgovorni urednik Vit F. Jelene, 



IHoJna v n i t f m na M r s n . 
(Napisal Jo. Eilla.) 

Elini se jc žc pričelo muditi. Si-
rena je tulila. Pet minut pied od-
hodom vr-Hkaiiskega zrakoplova „Ter-
ra 28". Dvesto metrov nad nadvišji 
mi 6trehami Arhangelska. Vse polno 
dam. ki doletavajo v majhnih čolna-
etili letalih na orjaški krov zrako-
plova. Zarrs mnoge (iain. Be več pa 
kovčkov. Celo gore kovčkov. Zrako-
plov jih požira. — Elina vpraša za 
srojo kabino: Kabina ?47? Izvo 
lite, cospa, tretja etaža, za zimskim 
vrtom, deveto dvigalo!" — Elina ko-
raka č<?2 krov Terre 2 iS. Krov je dolg 
C00 metrov in širok 200. Na njem 
je majhen park. pokrit z metersko 
debelo stekleno ploščo. Pod niiin je 
jabalniea, okrog nje časopisni kioski, 
prostori za tenis, paviljoni in spre-
hainlišča. V tdolnjem prostoru je 
oelo majhno mestece, kjer najdeš 
kcjicamc, b;-ivni?e in slaščičarne. 
— „Terra 28 a drvi z velikansko na-
glico skozi v?emir nasproti Marsu. 
Tat-as pleSo Elina rrzgretesa obraza 
v zelenem salonu v tretji etnži zra-
koplova. Tu nlošejo najnovejši Mar-
sov valček. Ta ie 6edaj povsod v mo-
či. ..Strašna vročina'', pravi njen 
plesalec. Elina pokima. Plesni raz-

. govori do leta 2020. niso postali nič 
| duhovitejši. 
j Stooseminscdeindeset ur vožnje. 
Xa sekundo točno splava Terra 28" 
v veliko pristanišče „Brika 29" na 
.Marsu. Logina. prijateljica Elina. 
stoji že oh mostu in maha z robcem. 
Dc-set niinrt pozneje sc prijateljici 
cbjameta. Kaj je novega, Logina?" 
Iz oči Eline odseva nestrpnost, ki 
vzbuja vedno i znova občudovanje 
Logine. ,,škoda, da 6i rojena na 
časov bo kmalu konec, draga moja. 
lepo!'' Loain.i zavzdihne: ,,Lepili 
zemlji, Elina!" — ,.Zakaj?" odvrne 
sedaj Elina. „Saj je tudi tam doli 
i led Marsom in Zemljo obstoje rosne 
diference."  — .,Kaj praviš?" vpraša 
prestrašena Elina. — „Da, vojna 
bo", odvrne Logina. „Prva vojna 
med dvema planetoma!". — Nemo-
goče" šepeta Elina. — „Pritli, pravi 
Logina. ..pomeniva se o čem dru-
gem. Kako gre tvojemu soproen?" 
— Elina bi ne bila Elina, če bi ne 
vedela nobeno pritožbe o svojem mo-
žu, čeprav je preživela v zadnjih 
treh mesecih jedva pol ure ž rjim. 
„Snmo pomisli! Feliks hoče n vsak 
način imeti potomce. Ypr°šrnie je 
predloženo razsodišču". — ,,Kaj ti 
ne maraš?", vpraša. Logina začuJo-
no. Elina krerko potrese z glavo in 
odgovori: „Pozneje morda kedaj, 

Logina". — Lepa Logina zavzdihne 
v drugič. — „Samo zapomni si, — 
pravi, — če nojJe to tiko dalje, tu-
di pri vas ne bo čez 100 let nobenih 
moških več". — „Pa saj ste tudi ve 
na Marsu čisto srečne"? — „A!i 
misliš?" vpraša Ločina. „S"j to je 
vzrok vojne :ned Marsom in Zemljo. 
Me hočemo, da nam vaš planet od-
stopi svoje moške". — ,,Nesmisel!" 
odgovori Elin.i, ,.če nimate moških, 
se tudi bojevati ne morete". Logina 
umolkne za sekundo in pogleda v 
nebo. Kakih M.-ststo metrov nad nji-
ma plove skozi zrak cela hiša, čisto 
lepo in brez razburjenja cela hiša, 
iz dimnika se kadi. okrog hišo vc 
randa in z nje veselo plapola mokro 
perilo, obešeno, da se posuši. 

Logi ni poka?e navzgor. „Dokler 
nas v tem ne morete posnemati, in 
tega še dol̂ c ne boste mogli, dotlej... 
Če nam Zemlja noče odstopiti svo-
jih moških ali nam jih di vsaj po-
soditi, pri:isnemo na pol tucata gum-
bov in vaša Zemlja zleti v zrak!" — 
„Toda to je strašno"! — zašepeta 
Elini. „Še strašnejše je, če nimaš 
moža!" odgovori 1 ogin*. Potem po-
stane. „Ali raj ti povem, koliko moš-
kih im"mo 5e dar.es?" — Elini jo 
pogleda plašno. ..S^v.o sedeminštiri-
<le=e'!" jej zašepeti l.ogir.i. „V vol-
no zaviti leže v N f;  rodnem muzeju". 

— Elina je perpleksna. Kar naen-
krat si zaželi nazaj k svojemu mežu, 
k Feliksu. — ,.Ampak ne govori o 
tem in ne pripoveduj nikomur. Na 
Marsu sc sicer mnogo govori, toda 
to je še naša jedina državna tajnost, 
ki jc ne pozna vsakdo." — 

j 
Popoldne sedi Elina v modni raz-

stavi. Nasproti njej sele v krasnih 
ložah žrtve, — moški. Vsak mesec 
jih razdelc na novo. Elina prešteva 
skrivaj njih glave. i?estin5tirideset ? 
„ 0 joj'4, si misli. Pa ne, da bi bil 
nocoj zopet eden umrl?" Elina na-
enkrat razume smisel te modne raz-
stavo. S&štinštiridf̂ et  moških za 
osemnajst milijonov žensk ? Tudi 
obntno lahko računaš. Katastrofal-
no je vsejetlno. Zato sc torej menja 
modi na Marsu tako često! Pred 
ircsecem so bili moderni še kostumi 
pr.že", czke obleke, do vratu ziprte. 
Urnes so v modi visoko izpodreeana 
krila, kakor kak dežnik zi skok i7 
zrakoplova. D^a/estr .̂ prav gotovo, 
todi nekoliko drzro. Z a Zenrjo ne-
mogočo. — Loeir-t r.T-rkrat pribiti 
k e~oji prijatcliH: ,.Elina, "ajdrež-
ia Eljin, fijtro  prmi-sli..." — za-
ee in pokaže Klini neki Listek, »šte-
vilka 47! Za cel ineŝ e sem ga do-
bila! Pridi, T>oWit; ti moram!" 
Radovedno Eliuo vodi s seboj med 

tribunami do vestibnla gospodov. — 
„Tu leži", reče in p< »gleda svojo žr-
tev ljubeznjivo. G o? jod je že zaspal 
v klubnem fotelja.  „Če6titam ! : t 

vsklikne Eiina. - - ,,ršt, ne tako na 
ulas!" — šepeta Logina. „Prav ne-
prijeten postane, če ga kdo mc.ti"... 

Senzacija modne razstave. Iz le-
tečega zrakoplova poskače nekaj tu-
'-•atov dam, ki se spus*e nalahno v 
svojih najnovejših cblekah nizdolu. 
Poz 1 ravno ploskanje je tako močno, 
aa se vsi speči gospodje zbuJe. Tu-
di štev. 47. Logina to zapazi, se svo-
jemu globoko pokloni in zašepeta 
svoje irn<\ 

Elina io gloda, strme in s široko 
odprtimi očini. Vsa modna razstava 
jej je naenkrat zejuna, ves Mars iu 
tudi njena prijateljica. ,.Z bô om. 
logina. .Jtacioniraie jo bomo", 
vrneš zopet na Mars?" — „Tvodaj? 
Saj bo vendar vojna!" — „Vojna? 
Di, jaz srni ti v svojem veselju po-
zabila povedati. Nič ne bo vojne. 
Zemlja se jc udala in pristala na to, 
da nam odstopi vsrko leto cn tisoč 
moških". — .,To ic saiuo kaplja na 
vroče železo", pravi Elina žalostno. 
— „Pa, pa vsaj kaplja!" odgovori 
Login8. „nacioniiali jo bomo". 

„ČaIo vode!" zaporo štev. 47. 
„Takoj!" vsKlikne Logina in od-

hiti ponjo. 

Telefon  Stev. 5 0 8 . Ste". p o i t . l e k a v . u r a d a SHS 12.053. 

Obrtna banka v Ljubljani ^ A 
K o n g r e s n i t r g I t e p * 4 453 26-1 • K o n g r e s n i trs  4 

izvršuje vsa v bančno stroko spadajoča dela kar najkutantneje. 

Obrestuje vloge na tekoči račun s 
O 

ttd dne vloge do dne dviga. 
M i , pozor! 
kn]l<sov»čJo  pod zelo nzolmnii pogoji 
bratje vaditelji naj odpošljejo pro"nj<5 d» 
13. t. nt. Soknlskemn Savczu v Ljubljani. 
— Službe iščeta pa 1 ahs . v nt trg..vskc 
Sole (dober telovad. clin eni 
nosti ro»la J tg»slo*. Sokolski 

P r o d a s e n a V i r u 
dobro (oboli 120 kg 

ohranjeni O i ^ S C b l . in 
k a m n a t i v a l j e c 

scstra. Todroln v premem 57 em In Sitni 1 meter, rf.  pl* 
i Sa-ez. 4.">2 nininje tlaka, oziroma reste — 1'onnd' e j<> 

nasloviti na poštni predal Ifi5,  Ljnbljat>» 
-4B ! 

Urednik 
se isce 

za gospodarski časopis. »r*op takoj. To 
pudhe nasloviti do J" , t m. na upravo 
•Jutra« pH »ifpi  „Ur«aniK". 419 2—1 

sprejme tako) 
uprava Jutra", Sodna ulica 6. 

HRVATSKI DRVOTRZAC 
jedioi »tračni list n Ja«oeiavi)i. Jzhzi sva-
ko» 0. i 20. n mjefecn  — I retplata: 
goiii n e h 120 ili 30 din. .Sura jaju naši 
prvi stLnfnjaci.  — Adresar in lnstrijo drva 
K ao--. Zagreb, St os.mryerova 
alioa 6. 431 M 3 

Denarni zavod 
išle 

p r a k f i k a n t k o ah 

praktikanta. 
Predpogoj zanesljivost, kak trgovski ali temu 
enak knrs, vešč v btrojrpi>jn, poleg tega pa 
mora biti Sokol, vaditelj ali pripravnik, ki 
bi lahko prevzel mali (o).-ki naraSrai. — 
Ponudiie oa upraviiištvo «Julra» pnd,.Prak 
tikant ". 440 3—3 

I Smeplksnsko strojno f 
g r 
m 
a S Olja, lahko, sa vretena; 
S «1 j o aa trausmisije; 
H olje, strojno za poljedelske stroje; 
** o. J J, strojuo za tetke stroje; 

Olje za avtomobile, lahko; 
olja . „ , izredno težko; 

5 olje za cilii.dre; 
£ Olje proti prahu. 67 134—22 

S 
S S 

Glavna %a"oga: m 

'okove i M ,  i i v . I 

prej A. Zatrti"! sinovi. S 

DELNIŠKA M M M 
D . D . 

(prej Tiskarna (g. pl. Kleinmayr A Ped. Bamberg) 

u Ljubljani, MMm  Gesta It. 16 
so priporoča 33 14 

za Izdelovanje vseh tiskovin od po-
setnic do najuraetnejšega barvnega 
tiska, kakor tudi za natiskovanje 
listov, časopisov, trgovinskih in 
uradnih tiskovin. Vsa ta dela izvr-
šuje kar najhitreje in po strogo 

strokovni.i pravilih. 

Obenem priporoča 
svojo najbolje urejeno 
ki izvršuje knjigoveška deta od najpreprosteje do najfineje  vrste. 

knjigoveznico, 

Konkurenia« n m i Samo na debelo t 

Vsakovrstna manufaktura 
m dobi po natnižjtb cenah pri tvrdki 112 20-30 

BRUMAT F., LJUBLJANA, Mestni trg 25 L Lastni avto za p»«v»2anln2 

MARIJA TICAR 
=Ljubl jana = 
Š e l e n b u r g o v a u i c a 

Konkurente« cen«s 
mmaommmmmmmtmmmmm 

Tovarniška zaloga 
šolskih potrebščin, 

papirja iw 11 
in razglednic. 

1 

1 

rj^uftr-g  T V ~ a P - * T P - 8 ' P - 0 ^ 

99 
6 6 

da Z O* Za 21 104-24 

Ljubljana* Dunajska cesta št. 9 
ima v skladišču in oddaia po najnižjih cenah: 

PieniSna moko, baniSko in lastne m'otre, koruso. oves, 
pienične otrobe, proieno kilo, fešpronj,  sladkor češki 
• kockah, aaisrikanski. Java kristal beli, kavo, naj-
finejše  namisno jedilno olje, testenine, riš.  Ceyloa-čaj, 
poper v zrnja, sol morsko in nemško-belo, petrolej, belo 
čiščeni. bosanske sliva vjei vrst, čebulo makovjko, 
orshe, krompir in različao drajo bU;o, tadi snkneao 
in minifaktarno  penlao blago, čevlje, mojke, ženske 
in deške, izborno blago v vsak številkah, oddaja se i« 

v večjih množinah. 

U t e h o travo „0 ig 
n 'di • večj h <n manjših mnoVnah po naj-
n i ž "> i reni A. Sninlk, Ljubljana, Za-
ložka cesta 21. 417 3—1 

M o d e r n o u r e j e n a 

k n j i g o v e z n i c a 
z 38 popolnimi garniturami frk  iz trde med i 
(mesinga>, a obrezora uim stro.im sa papir 
in e strojem za zlati tisk (Krause-LSpsko) 

se takoj ugodno proda. 
NVIov: Oa ip - r Dol enz , Gradec, 

Glocken;pielsa>e3 4 Z. 451 

If 
Cenjenim odjemalcem vljadno naznanjamo, da smo zopet otvorili 

m u svojo dobro znano 

HI", g: manufakturno  detajlno 
trgovino z manufakturnim  blagom 
t popolnoma prenovljenem lokalo. Za bližajočo se zimsko sezijo priporoč mo vsakovrstne novosti, katere 
so ravno doSIe iz inozemstva, osobito razno volneno in sokneno blago sa dame in gospode, 
dalje perilne barhanlo, flanelo,  cefirje,  potrebščine za krojače, šivilje, tapetnike itd. 

Zagotavljajoč prijazno ia solidno postrežbo, se priporočamo 308 10—10 
A . & E . S k a b e r n e , v e l e t r g o v i n a z m a n u f a k t n r m m b l a g o m 

L j u b l j a n a , M e s t n i t i » g I O . = = = = = = 

mefska posojilnica ljubljanske okolice v Ljubljani 
obrestuje hranilne vloge po čistita: Ustanovljena 'eta 1881. Ustanovljene teta lasi. 

O 
brez odbitka ventnega davka, katerega plačuje posojilnica sama za svoje vložnike. 

Kredit vseh vrst. Hranilne vloge K 70.000.000. Tekoli račun. 11 IG 


