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Čistimo !
Zbirka citatov iz najvažnejših slovenskih klerikalnih listov
izza najstrašnejših dni, ki snio jih morali preživeti Jugo
slovani v bivši Avstriji, ima namen, osvežiti spomin na one
čase ter izpodbuditi k primerjanju nastopa naših klerikalcev
leta 1914. in danes.
Maščevalnost ne bi nam mogla dati povoda, da nastopimo
z dokazilniin materijalom, ki bo moral v nasprotnih vrstah
naravno vzbuditi mnogo neljubih spominov. Če bi se hoteli
maščevati za vse muke, ki so jih prestali naši ljudje začetkom
in tekom vojne, bi ta brošura izdaleka ne zadostovala. Če bi
iskali zadoščenje za kulturno in moralično izgubo našega
naroda, povzročeno vsled nastopa naših klerikalcev, bi morali
napisati cele knjige. Tudi škodoželjnost ne igra pri objavi teh
vrst nobene vloge. Manjka glavni moment, ker mi po sto- in
stokratnem zatrdilu naših klerikalcev njih stranki ne moremo
škodovati. Verjamemo. Onim, ki stoje na čelu stranke, govo
rimo zaman, široki masi ljudstva, ki nima časa in možnosti,
da bi se sama prepričala, se bo vse, kar navajamo, označevalo
kot laž in podlo obrekovanje, inteligenca, v kolikor stranka
z njo razpolaga, pa je stranki zavezana z vezmi, ki ji ne
dado kreniti na druga pota. Brošura bi torej ne zalegla bogve
koliko, če bi imeli pred očmi samo ozke razmere naše nekdanje
slcvenske domovine in če bi iskali samo strankarsko korist.
Naša dolžnost napram državi, napram celemu našemu
troimenemu narodu pa nam narekuje, da pokažemo tudi onim,
ki naših klerikalcev do danes niso imeli prilike, do dobra spo
znati, vso njihovo dušo, kakor se nam je odkrila v najstraš
nejšem trenotku za naš narod. Če odrekamo tej stranki danes
vsako pravico soodločanja pri zgradbi naše mlade države,
opiramo to svojo zahtevo na dokazana dejstva, ki jih nobeno
zmerjanje in nobeno tajenje ne more spraviti s sveta. V tem
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oziru zasleduje ta brošura negativne cilje, ki se izpremene
takoj v pozitivne, če se povzpnemo do konsekventnega izva
janja posledic iz teh dokazov. Pred vsem ne smemo zaupati
nobenim zatrjevanjem naših klerikalcev, le če spoznamo sami
koristnost njih predlogov za državo, jim ne bomo nasprotovali.
Da bi jih smeli pripustiti k sodelovanju, pa nam brani zavest,
da še nikdar niso ostali zvesti svojim obljubam in svečanim
prisegam. Preko njih mora iti pot naše svobode in našega
ujedinjenja, preko njih se'mora zasnovati in izvesti tudi bla
gor slovenskega naroda.
Da je nastopal kranjski deželni glavar dr. Šušteršič kot
nositelj veleavstrijske ideje in vsled tega tudi kot sovražnik
kulturnega in še bolj političnega zbližanja s Srbijo, nas ne
more presenetiti. Takrat, pred usodnimi dnevi leta 1914., smo
ga videli vedno kot zvestega oprodo gospode iz Belvederja,
ki se je silil neprestano v bližino dunajskih in budimpeštanskih
mogotcev. Očitali smo mu ne samo hlapčevstvo, marveč tudi
nizkotno špekulacijo po ministrskem stolu. Gotovo ne brez
vzroka. Njegov ponos je bil vedno, da je doma kot „zaupnik
krone“ kazal svojo absolutistično naravo ter je kot strankarski
vodja Slovenske Ljudske Stranke ne le vodil pristaše svoje
lastne stranke, marveč stremil neprestano za tem, da zbere vso
oblast v deželi v svojih rokah. Tak je bil njegov nastop pred
izbruhom vojne in na tem stališču je ostal tudi ves čas vojne ter
celo še ob polomu stare Avstrije, ko je tudi najširša zapeljana
masa našega naroda izpregledala in spoznala škodljivost in
nepravilnost svojih dosedanjih nazorov. Ob taki zvestobi in
vztrajnosti ne bi mogli odreči dr ju. šusteršiču, temu nekdaj
zagrizenemu svobodomiselcu in pozneje klečeplaznemu kleri
kalcu, priznanja nekake tragične usode, da ni ves njegov na
stop zlasti za časa vojne razkrinkal njegove brezobzirne samopašnosti, ki se ni strašila niti pred zločinom izdajstva nad
lastnim narodom. Danes pomeni „Šušteršiči j anec“ med našim
narodom najgr.šo psovko in vsakdo, ki je trobil kdaj v njegov
rog, hiti danes dokazovati, da je bil samo zapeljan, da je bil
primoran stati na strani izdajice našega naroda; in stranka,
katere voditelj je nekdaj bil, se ga je poskusila otresti. Fizično
se ji je to posrečilo, toda Šusteršičijanstva iz svoje srede ni pre
gnala. Isti duh, brezdomovinstvo, klečeplastvo, vladeželjnost,

pa bodisi na škodo vsega naroda., hinavstvo, brezobzirnost živi
še vedno v vrstah Vseslovenske Ljudske Stranke in njenih
reprezentantov ter na teni dejstvu ne izpremeni ničesar, da so
se naši klerikalci požurili odeti jugoslovanski plašč. Kratko
je bilo veselje vseh pošteno mislečih Slovencev, ko so videli
po majniški deklaraciji leta 1918. skupno nastopati obe naj
večji slovenski stranki: Narodno -napredno stranko, sedaj
Jugoslovansko demokratično stranko, in Vseslovensko Ljudske
Stranko. Danes nikdo ne veruje več v iskrenost takratnih pri
seg- naših klerikalcev, pa naj so bile v onih časih narodne
probuje tudi pošteno mišljene. Danes vemo, da je le oportu
nizem narekoval klerikalnim voditeljem njih takratni nastop.
Ljudstvu so se odprle oči, ljudstvo je zarohnelo proti svojim
voditeljem, ki so ga vodili napačna pota, in oficirji so se morali
dvigniti proti svojemu generalu. Dolgo jim je še kljuboval,
zbiral je nove čete, in da niso končno avstrijski narodi sami
napravili konec avstro-ogrski tragikomediji, kdo ve, če bi ne
bil general prisilil svojih upornikov na kolena. Niso pa besede
dr. Šušteršiča merodajne za nas. Nam gre za to, da pokažemo
mišljenje stranke same. Jasno je, da je dr. Šušteršič s svojim
robatim govorniškim talentom zapeljal marsikaterega, ki v
političnih zadevah ni sedel trdno v sedlu, neodpustljivo pa
je, da so se mu dali zapeljati malone vsi voditelji njegove
stranke, ne izvzemši niti onih, ki jih je pozneje stranka posta
vila na visoki piedestal narodnega idealizma. Dokazati hočemo
s citati iz glavnih strankarskih glasil SLS., da je stranka v
onih najtežjih časih za naš troimeni narod izgubila vsak čut
dostojnosti in morale, da je skušala kovati iz dogodkov onih
dni samo strankarski kapital ter da je izrabljala z infernalno
brezsramnostjo vsako najmanjšo priliko, da bi svoje stran
karske nasprotnike očrnila kot veleizdajnike ter jih privedla do
vislic. Zlata doba denuncijantstva je našla naše klerikalce
v bratskem objemu z Nemci in z vsemi, ki so sovražili Slo
vane, pri tem pa so trkali na prsi, češ, glejte nas prave
Slovane, ki smo spoznali, kje je naša rešitev! Da ni mogel v
teh časih nikdo stopiti tem patrijotoin r.a strupeni jezik, če
ni hotel izgubiti lastne glave, je jasno. Dočim pa smo drugi
rajši molčali ter ostali zgolj pasivni pri vsem avstrijskem kleri
kalnem in nemškem humbugu, so se oni očitno ponašali s

svojo črnožolto kokardo; dočim so izražala naša zastopstva
prisiljeno le v hladnih besedah svoja „patrijotična čustva“,
so oni vprizarjali komedijo za komedijo ter vpregli celo vero
z njenimi ceremonijami pred habsburgovski voz. Da so bili
vsled tega nastopa miljenčki vlade, nas ne sme presenetiti, in
kruto smo morali skušati to na lastnem telesu. Le ob mejah,
kjer je Nemec tekmoval z našimi klerikalci, vidimo med poli
tičnimi preganjanci tudi duhovnike in pristaše SLS., sicer so
morali v zapore, v ječe in v smrt samo „liberalci“. Zaradi
onih maloštevilnih mučenikov iz njih stranke, smo bili pri
pravljeni prizanesti jim in pozabiti, kar so storili zlega nam
in naši ideji, upali smo, da se bodo vrnili na pravo pot,
kakor so to prisegali in kakor se je to tudi nekaj časa zdelo,
toda razočarani smo bili, in sedaj po tolikih prevarah hočemo
napraviti tudi ž njimi čisto mizo, ne s klevetami in sumni
čenji, marveč z dokazi. Ne samo, da so ostali nekdaj naj
bolj zagrizeni Šušteršičij and še danes na vplivnih mestih.,
s katerimi razpolaga ta stranka, ščiti jih tudi ves klerikalni
in cerkveni, aparat v njih razdirajočem delu ter nastopa kleri
kalno časopisje tudi danes še z največjo strupenostjo proti
vsem onim, katerim je združenje našega naroda, njega gospo
darska in kulturna povzdiga prva skrb. Poslužuje se pri tem
zopet svojih starih metod, natolcevanja, obrekovanja, laži in
zavijanja. Vse delovanje stranke stremi samo za tem, da vklene
ljudstvo zopet v staro odvisnost.
Poleg izvajanj „Slovenca“ prinašamo odlomke tudi iz dru
gih klerikalnih časopisov in revij v dokaz, da se niso samo
nekateri ljudje udeležili gonje proti vsem onim, ki niso čutili
in delovali avstrijsko, marveč da se je ta zaslepljenost polastila
vse klerikalne stranke, ki je zlasti srbijanski del našega na
roda napadala z vso silo in z vsemi tej stranki razpoložljivimi
sredstvi. Ljubljanski škof dr. Anton Jeglič je s svojo prisot
nostjo dajal pogum in vso sankcijo vsem zverinskim na
padom, ki so se izvršili na našo sveto narodno idejo. Najboljši
možje klerikalne stranke pa so skušah tudi teoretično dokazati
pravilnost idej, ki jih je zastopala ta stranka na svojih shodih.
Škoda je bilo truda. Beležimo tudi te poizkuse kot dokaz, kako
globoko je segala v onih časih zaslepljenost.

čc se ne oziramo na to, koliko je stranka naših klerikalcev
škodovala ideji združenja jugoslovanskega naroda s svojo
separatistično slovensko-hrvatsko politiko, se moramo z naj
večjim ogorčenjem spominjati podle gonje, ki so jo započeli
proti srbskemu delu našega naroda. Spominjati se moramo
zasledovanj, ki so jih povzročili njih pristaši na naših ljudeh,
spominjati se moramo njih atentatov na naše kulturne na
prave, na Sokolstvo, Slovensko Matico, Družbo sv. Cirila in
Metoda, gledališče, na naše časopisje, „Slovenski Narod“,
„Dan“, „Ilustrovani Tednik“, spominjati se moramo, da so
ustanovili v Ljubljani posebno pisarno za denuncijantstvo in
da so tja do leta 1918., ko se je pričela dvigati proti njim
ljudska nevolja, na shodih in v družbi, javno in skrivaj rovali
proti nam in naši stranki kot državi nevarnemu elementi!. Šele
ljudski glas je prvakom klerikalne stranke odprl oči, da so
začeli razmišljati o svoji usodi, šele očitna jasnost, da gre
slava nemškega in avstrijskega orožja h koncu, jim je dala
pogum, da so našli svoje jugoslovansko srce, poslužujoč se
stare, znane formule in ideje tako kruto osovražene liberalne
stranke o edinstvu našega troimenega naroda. Ne v polnem
obsegu. Majska deklaracija je ostala vsled njih oportunizma
še vedno okvirna izjava. Habsburška krona je igrala v njej
še vedno veliko vlogo. Šele izjava novoustanovljene „jugo
slovanske demokratske stranke“ in dogovor s Cehi in Poljaki
sta odstranila tudi to zadnjo nedostojno krinko.
Ni maščevalnost, ki nam narekuje to brošuro, tudi ne po
hlepnost po moči; gre nam predvsem za to, da ljudstvo zopet
pogleda od svojega idealnega stremljenja in od svojega dela
za obnovo naše dežele na svoje voditelje, da pokaže zopet
onim, ki bi morali biti njegovi vodniki, pravo pot. Naš narod
potrebuje v svojih skupnih ciljih enotnega nastopa, naš narod
mora pomesti za razdiralci sloge in obračunati s svojimi škod
ljivci, ki dvigajo danes zopet svoje glave v namene, da si pri
bore neomejeno oblast nad slovenskim delom našega naroda.
Spomin na preteklost naj odpre našemu ljudstvu oči, da bo
spoznalo pravo svojo pot in pokazalo pot tudi onim, ki danes
zopet slepi in gluhi drve edino za svojimi samogoltnimi cilji
ter tirajo svoj ubogi narod, ki nima časa, da bi se ozrl na
desno ali levo, v prepad. V ta namen, in da pomagamo svojim

prijateljem do pravega spoznanja njih, ki se danes šopirijo
kot predstavniki velikega dela našega naroda, je prirejena
ta brošura iz odlomkov slovenskega klerikalnega časopisja
leta 1914.
Izmed številnih govorov drja. Šušteršiča kot reprezentanta
te stranke navajamo samo en govor, ostalo so izrazi mišljenja
cele stranke, ostalo je bilo namenjeno vsemu narodu, da na
pravi med njim razpoloženje enako onemu, katero je skušal
dr. Šušteršič vliti svojim poslušalcem na svojih shodih. Stranka
SLS. je odgovorna za besede svojega voditelja in je v ne
štetih primerih dokazala, da se z njimi strinja do zadnjega.
Klerikalna stranka hedi danes pota, ki mučno spominjajo
na one dneve leta 1914.; o vpoštevanju ciljev in potreb na
šega naroda ni čuti ničesar. Zato hočemo čisto ozračje, da
bodo odločali o naši usodi le oni, ki imajo pred očmi samo
dobrobit celokupnosti.
/
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„Slovenec“ z dne 1. julija 19 J4.

Naš sovražnik.
Grozni sarajevski zločin, ki je zavil vso Avstrijo v brez
mejno žalost, je kakor blisk osvetlil nevarno in strupeno
ozračje, ki ga je zadnja leta ustvarila v južnih slovanskih
deželah velesrbska propaganda. Ta je našega ljubljenega pre
stolonaslednika in njegvo plemenito soprogo zadela do smrti.
Padla sta oba kot žrtvi katoliške avstrijske misli, ki je v po
polnem nasprotstvu s cilji in težnjami velesrbstva.
Kaj hoče velesrbstvo? Stremi za tem, da ustvari na raz
valinah Avstrije veliko srbsko državo, pogodivši se z Madjari,
Lahi in Rumuni. Pri tem bi bili Hrvati in Slovenci deloma
žrtvovani svojim najhujšim sovražnikom, Nemcem, Lahom in
M ad j arom, deloma bi prišli pod jarem nestrpnega, svobodo
miselnega in obenem bizantinskega srbstva. O nas Slovencih
je popolnoma gotovo, da bi bili razkosani med svoje največje
narodne sovrage. To bi za katoliške Jugoslovane ne bilo „na
rodno osvobojenje“ ampak narodna sužnost in smrt. Delili bi
usodo Bulgarov v Makedoniji, Grčiji in Rumuniji, la jih je
Srbija neusmiljeno prodala dednim nasprotnikom slovanstva.
Da bi Hrvati in Slovenci ne opazili, kaj jih čaka, če bi se
imela osnovati Velika Srbija, je propaganda, ki pohaja seveda
iz Belgrada, vrgla v avstrijske jugoslovanske dežele omamljive
in goljufive fraze o „jugoslovanskem nacionalnem kulturnem
edinstvu“. Pod to krinko naj bi se vršila propaganda za imperia
listične namene srbskega kraljestva na škodo Avstrije, hrvat
ske državnopravne misli in narodne samostojnosti Slovencev.
Zlasti mladina v svojem meglenonavdušenem razpoloženju se
je dala v te mreže ujeti. Verovala je v dozdevno poslanstvo
in namen Srbije, vse Jugoslovane združiti v sebi, jih vse osvo
boditi in iz njih vseh en sam „jugoslovanski“ narod ustvariti.
Tako je šovinistični srbski imperializem preslepil veliko mladih
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glav. To je od aneksije Bosne sem tlelo in vrelo in se po Kumanovu razpihalo v velik ogenj.
Ostudni sarajevski zločin mora veliko zapeljancev strez
niti. Tudi pri nas jih je žalibog nekaj, ki so se dali zapeljati
od našega svobodomiselnega časopisja, ki je Srbijo poveli
čevalo, Avstrijo pa smešilo in v nič devaio ter odevalo svoje
misli in namene v plašč radikalnega nacionalizma. Kar jih
je med temi zapeljanci tem idejam sledilo v dobri veri, iz ne
znanja, iz meglenega idealizma, imajo zdaj priliko premisliti,
kam velesrbska misel v resnici cilja, kaj hoče, kaj so njeni
resnični nameni. Zadeti hoče Habsburg, katoliško avstrijsko
misel, nas Hrvate in Slovence, ki moremo kot samostojen in
kulturen, napreden ter enoten narod obstojati le v avstrijski
monarhiji. Zato so usmrtili njega, ki je bil nositelj Slovencem
in Hrvatom prijazne, nanje se naslanjajoče veleavstrijske misli.
Kdor ni slep, mora sedaj izprevideti. Vsi patriotični ele
menti so pa dolžni storiti vse, da se avstrijska katoliška misel
med našim in hrvatskim ljudstvom, v katerem je tako globoko
vkoreninjena, dvigne do take moči in zavesti, da bo vele
srbsko imperialistično mišljenje, kjerkoli se koti, popolnoma
uničeno in zadušeno. To nujno zahteva naš življenski narodni
interes. Mi hočemo obstati kot narod, kar moremo le v tej
monarhiji, hočemo svojo krščansko kulturo in civilizacijo ohra
niti, katero nam ogroža bizantinsko srbstvo, mi nočemo imeti
nič skupnega z anarhističnim srbskim svobodomiselstvom, ki
ima svojega zaveznika v slovenskem liberalizmu pri nas, mi
ne moremo trpeti, da bi naši narodni sovragi čin srbske roke
zlorabljali, da črnijo tudi zvesto hrvatsko in slovensko ljudstvo
z namenom, da merodajne kroge pregovorijo k protislovanskemu kurzu v naših deželah sploh, k pospešenju germani
zacije in zatiranju naših pravičnih narodnih žalitev. Zato mora
vse katoliško slovensko in hrvatsko ljudstvo ob strašnem sara
jevskem dogodku storiti sklep, delati z vsemi silami na iztreb
ljenju velesrbske imperialistične ideje, ki se razširja od plača
nih emisarjev.
Jasno je, kako je to delo treba vršiti. Predvsem je danes
bolj kot kdaj naša naloga, utrjevati in razširjati načela, ki
so ustvarila mogočno slovensko katoliško organizacijo. V tem
okviru imamo zlasti skrbeti za pravo in pametno verskonarodno
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vzgojo mladine ter od oblasti zahtevati, da verne patriotične
elemente pri tem delu podpirajo. Protiavstrijsko svobodo
miselstvo, liberalizem, v kojega naročju se je rodil lažinacionalni anarhizem, kojega sadove danes vidimo, je pa treba
ljudstvu pristuditi, pobijati ga, ga razgaliti v vsej svoji grdobi
in nevarnosti. Pokazati moramo na nekulturnost velesrbskega
bizantinskega imperializma, njega nestrpnost, čudno pome
šano z radikalnim svobodomiselstvom, njega proti Slovencem
in Hrvatom naperjeno politiko. Merodajni faktorji pa imajo z
energijo pospeševati katoliško patriotično misel in delo, ker
le v tej je spas državi.
Kar se nas tiče, bomo odločno, brezobzirno in odkrito na
daljevali to delo, ki je vršimo od nekdaj in ob truplih v Sara
jevu umorjenih ponavlja naše katoliško ljudstvo prisego zve
stobe in vdanosti prestolu, Avstriji, idealom rajnika! Smrt
največjega našega prijatelja moramo dostojno z neumornim
in neustrašenim delom za njegove verske in patriotične ideale
osvetiti. Naš sovražnik je velesrbska imperialistična misel —
to je treba udušiti.

„Slovenec“ z cine 29. junija 1014.

Prestolonaslednik Franc Ferdinand.
Morilec, mlad dijak, je sam priznal, da je izvršil atentat
iz nacionalističnih velesrbskih nagibov. To govori cele zvezke
o značaju gibanja, ki ga mi vedno z vso odločnostjo pobijamo,
ki pa ima žalibog zavestne ali nezavestne — to je v efektu
nerelevantno — propagatole v jugoslovanskem ozemlju, ka
teri nastopajo s čedalje večjo nesramnostjo. Nad vse značilno
je, da se ti brezvestni elementi nahajajo v kričečem proti
slovju z iskrenimi čutili ogromne mase habsburških Jugoslo
vanov, katere pretresa ob tem groznem dogodku neizmerna
žalost, neizmerno ogorčenje in sveta jeza nad izvržki jugo
slovanskega rodu, ki iščejo spas v hudodelstvih in krvi. . . .
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„Slovenec“ z .'//?£ 2. julija '1014.

Poslednji pozdrav.
Nobena žrtev ne pade zastonj, nobena smrt ni brez sadu!
Temmanj smrt enega najplemenitejših Avstrijcev. Morilec je
umoril enega najboljših, ali ideje njegove ni umoril. Prelita
kri se bo razlila v najplemenitejše vezi med monarhijo in Bosno
in na zastavo, katero je držal pokojni nadvojvoda, čakajo že
legijoni, da jo vzdignejo. Nekdo drugi je danes zadet na jugu,
nekdo drugi se zvija v smrtni bolesti. Morilec je umoril svojo
lastno misel, misel velesrbstva! Zakaj stvari, ki se hočejo s
silo in zločinstvom doseči, so že naprej ubite in pokopane. . . .

„Slovenec“ z dne 2. julija 1014.
Še sedaj klerikalizem preganjajo. Snočni „Nared“ še ob
smrti prestolonaslednika besediči in pisari o klerikalizmu. Pri
poveduje, „da se je cerkvena kamarila postavila kakor, zid med
pokojnega prestolonaslednika in neklerikalno prebivalstvo v
državi“. Da je nadvojvoda „zastopal z veliko odločnostjo kleri
kalno stališče“. Da je bil prestolonaslednik „zelo naklonjen
'klerikalnim stremljenjem“. In nazadnje grenko vzdihuje, „kje
bi bil še klerikalizem, da ga ni prestolonaslednik s tako vnemo
podpiral“. Tudi o umrli njegovi soprogi pripoveduje, „da so
imeli pri njej duhovniki prvo in zadnjo besedo“. Tako hoče
„Narod“ med liberalci narediti vtis, da je bil pokojni nad
vojvoda nekak eksponent avstrijskega „klerikalizma“, ki ga
„Narod“ tako srdito preganja po naši domovini. Tako hoče
kaliti spomin moža, ki je bil nasprotnik brezverstva in podpiratelj vsega katoliškega življenja in verskega gibanja!
Žalostno in netaktno, da bolj ne more biti! Omenjamo, da je
tudi „Neue Freie Presse“, ki sicer kaže veliko žalost, že včeraj
v svojem uvodniku začela rajnikovo versko mišljenje napadati.

„Slovenec“ z dne 4. julija 1014.

Za čisto mizo.
M i nismo in ne bomo pustili s slepomišenjem naše mladine
in našega ljudstva zavajati! Vedno odločnejši moramo biti, da
se obvarujemo kuge, ki rodi za Jugoslovane vedno bolj zle
posledice. Treba je napraviti cisto mizo, in če je to „Danovcem“ in drugim, ki za njimi stojijo, prav ali ne. Ob grobnici
mrtvega prestolonaslednika hočemo potrditi, da so lesnične
njegove besede: „Die Südslaven an der Adria sind die beste
Stütze der Monarchie“.
„Slovenec“ z dne 4. julija 1914.
Yelesrbstvo. Vsak, kdor ima še normalne možgane, mora
sedaj uvideti veliko nevarnost velesrbske ideje. Sarajevski zlo
čin jo je pokazal v bengalični luči. Srbija se je osvobodila
turškega jarma, zdaj je zavojevala tudi bolgarsko Makedonijo,
hlepi po Albaniji, in ker je imperializem tak, da čim več ima,
tem več še hoče, izteza svoje roke po Bosni, Dalmaciji in Hrvat
ski. Za Slovence pa Srbom čisto nič ni; mi naj bi postali
daritvena ovca na oltarju namišljenega bodočega velesrbskega
cesarstva. Velesrbi bi nas le radi zmešali, da bi ves jug tem
bolj zrevolucijonirali, potem naj nas pa pobašeta Piemontezar
ali pa Prus. Pod to nacionalistično firmo pa menijo belgrajski
svobodomiselci, da bi lahko tudi naše ljudstvo posvobodomislili, pri čemer jim vse jugoslovansko svobodomiselstvo po
maga. Naš zdravi^ narod pa temu ne sledi in nikoli sledil ne
bo, ker noče biti žrtev načrtov, ki naj koristijo drugemu na
rodu, kateri ni z nami ne ene vere, ne iste kulture. Slovenci
hočemo mogočno Avstrijo, in če se vsi Jugoslovani pod habs
burškim sceptrom združijo, nam bo le prav; da bi se pa raz
bila Avstrija zato, da bi samo Srb zavladal in druge Jugo
slovane tlačil, nas pa našim najhujšim sovražnikom izročil
— to morejo želeti in odobravati le norci, kar pa Slovenci in
Hrvati po svoji ogromni večini, hvala Bogu, nismo. Pa tudi
sentimentalni nismo, da bi se velesrbstvo širilo v naših deželah
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pod krinko napačne obzirnosti. Odločno smo vsekdar bili in
bomo za pravico vsem narodom; razbijanja in nezakonitega
preganjanja tudi nismo zagovarjali in ga ne bomo, vemo
tudi srbsko ljudstvo ločiti od velesrbskih četašev in bombašev.
Toda vsak človek bo razumel, če se je dobro, zvesto hrvatsko
ljudstvo v Sarajevu ob strašnem zverinskem atentatu raz
burilo! Kdo bi se pa ne bil? In še masa! Saj je bil rajni up,
najsvetlejša nada Hrvatov! In se ne bo li zgražalo ljudstvo,
če brezsrčna beštija ne prizanese niti plemeniti ženi, materi
otrok, vzoru čednosti, kakor je bila rajnica! Res, da je dober
del srbskega kmeta v Bosni in Banovini lojalen, a žal ima
velesrbska ideja več vidnega efekta, vsaj še danes. Vsled tega
pa si Hrvati in Slovenci po pravici mislimo, da bi s favorizi
ranjem Srbov podpirali le velesrbsko idejo, in zato zahtevamo
podpiranje lojalnega katoliškega slovenskega in hrvatskega
ljudstva, ne da bi zagovarjali krivice proti drugim. To je torej
naše čisto jasno stališče, katerega ni mogoče napak razumeti.
„Slovenec“ z dne 4. julija 1914.
Kadar žalost govori. „Slovenski Narod“ pripoveduje že
par dni, da ni treba nobenih protestnih shodov v Ljubljani,
ker je žalost po mestu taka, da sama govori. Ta žalost je
morala biti pri nekaterih organizacijah in društvih v Ljub
ljani, če je „Narodu“ verjeti, velika, da jih ob prevozu smrtnih
ostankov prestolonaslednika skozi Ljubljano ni bilo opaziti...

„Slovenec“ z dne 4. julija 1914.

Kaj pa zdaj?
Treba bo pa tudi odločne roke, da bo napravila red in pri
jela za vrat hujskače, ki se že oglašajo kakor ponočne sove in
skovikajo in kličejo nove viliarje nad našo državo! Oglašajo
se, in sicer od vseh. strani.
Da bo priletela kaka strela tudi na nas ob tej žalostni
katastrofi v Sarajevu, tega ni mogel nihče sanjati. Kaj imajo
Slovenci in Hrvati s tem zločinom opraviti? Ali’ ni ravno naš
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list tolikokrat in tolikokrat opozarjal javnost in svaril mlade
ljudi pred velesrbsko propagando in jasno in odločno povedal,
kje je naš prostor? Ali ni Slovenska Ljudska Stranka v tem
pogledu vsekdar storila neizmerno veliko za državno idejo,
da je naš narod vedno sredi najhujših časov obdržala na poti
reda in državne misli ? Ali ni zasluga katoliške slovenske poli
tike, da je v dnu našega naroda tako vkoreninjena avstrijska
državna misel, kakor morda v nobenem narodu v Avstriji?
Ali ni ravno SLS. vedno propagirala združitev Slovencev
in Hrvatov v eno celoto, da se tako napravi jez velesrbski
propagandi in ustavi to povodenj pred našimi mejami...
„Slovenec“ z cine 6. julija 1914.

Pod staro slovensko zastavo.
Deželni in državni poslanec Povše je iz v a ja l:..................
Težko je človeku, ki je ganjen v globokosti svoje duše,
veliko govoriti, ne da bi se pri tem solzil. Hočem torej pre
nehati. Zbrali ste se prevzvišeni gospod vladika kot cerkveni
knez na Kranjskem, zbrali ste se častiti duhovni gospodje,
zbrali ste se gospodje poslanci Slovenske Ljudske Stranke
v državnem in deželnem zboru, zbrali ste se župani in občin
ski možje, prišlo si ljudstvo, slovensko ljudstvo, da skupno
manifestiraš, kar veleva duša poštenega ljudstva, da daš duška
svojim čustvom. VprašamVas, kdo je bolj poklican dati izraza
čustvom, ki navdajajo naša verna srca, kakor oni mož, ki vodi
naš narod, naš voditelj dr. Šušteršič, naš deželni glavar.
(Živahni živio-klici in ploskanje.) Zaraditega ga naprošam,
da prevzame besedo in govori iz srca nas vseh. (Ponovni
viharni živio-klici in ploskanje.)
Deželni glavar dr. Šušteršič je iz v a ja l:..........................
Z enim mahom je postal Franc Ferdinand miljenec vseh
katoliških narodov habsburškega cesarstva. Seveda je to dej
stvo vzbudilo na drugi strani sovraštvo, sovraštvo pri svobodo
miselnem framasonstvu na celi črti, sovraštvo pri s tem svo
bodomiselnim framasonstvom zvezanem srbskem popovstvu.
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Dragi moji, saj je čudna slika, da povsod, kamorkoli pogle
damo, vidimo, da koder je svobodomiselstvo, koder je repre
zentant svobodomiselstva, tam je tudi poleg reprezentant vele
srbskega imperializma, tam je tudi reprezentant velesrbskega
izdajstva. (Viharno ploskanje in burni klici: „Tako je!“)
Franc Ferdinand — predstavnik velike Avstrije.
Dragi moji! Pokojni Franc Ferdinand je bil reprezentant
velike ideje, velike, vsem narodom pravične Avstrije, on je
videl slavo svojega cesarstva, svojega bodočega cesarstva v
tem, da ustvari veliko, mogočno Avstrijo, zasnovano na za
dovoljnosti vseh narodov. Zlasti pa je pokojni nadvojvoda
vedel dobro ceniti pomen Jugoslovanstva za našo monarhijo.
Pokojni nadvojvoda se je popolnoma zavedal, da so hrvaškoslovenske dežele za habsburško-lorensko cesarstvo največjega,
naravnost življenjskega pomena, in zato je nadvojvoda Franc
Ferdinand sklenil, kadar bo dobil moč v roke, zadovoljiti
Jugoslovane avstrijske monarhije. Dragi moji! Hrvaški politik
na visokem mestu mi je sam pravil par dni potem, ko je imel
priliko v Miramaru govoriti s pokojnim prestolonaslednikom,
da mu je ta dejal: „Kadar jaz postanem cesar, dobi hrvaški
narod svoje pravice!u (Živahno ploskanje in klici: „Dobro,
dobro f“) Da, dragi moji, in kljub temu je padel kot žrtev
hudodelske jugoslovanske roke! (Ogorčeni kliči: „Sramota,
Škandal!“)
Franc Ferdinand je moral, pasti, ker je hotel srečne in za
dovoljne Jugoslovane.
Še več, ne kljub temu, to je premilo rečeno, zaradi tega je
padel, ker je hotel srečne in zadovoljne Jugoslovane v našem
cesarstvu. (Živahni klici: „Tako je!“ ) Kajti, dragi moji, za
dovoljni Jugoslovani v naši monarhiji, v habsburško-lorenskem
cesarstvu, to pomeni smrt za velesrbsko gibanje, za to gibanje,
katero živi samo od nezadovoljnosti Jugoslovanov; zato je
moral umreti ta plemeniti cesarski princ, ta največji prijatelj
Jugoslovanov, ter je moral s svojo krvjo plačati, ker je hotel
našo srečo!
Dragi moji! Tekom desetletij je bilo mnogo psevdodržavnikov v monarhiji, ki so pritiskali Jugoslovane ob steno, ki so
jim delali krivico, delali krivico Hrvatom, delali krivico Slo

vencem, delali krivico tudi pravoslavnim Jugoslovanom, ki
se imenujejo Srbi. Delali so to, ker so zlorabljali zaupanje,
katero jim je izkazoval naš dobri cesar, ampak proti nobenemu
teh se ni dvignila srbska roka, kajti vedeli so ti zločinci, da ti
psevdodržavniki navajajo vodo na njihov mlin (klici: „Tako
je!“), pač pa se je dvignila hudodelska srbska roka proti ple
menitemu princu, proti Francu Ferdinandu, ki je bil naš pri
jatelj, naš največji in najmogočnejši prijatelj! Če bi bil slo
venski narod bogat, kar ni, potem bi moral temu nadvojvodi
postaviti spomenik, tako krasen, tako veličasten, da mu ga ni
podobnega na celem svetu !
Pilati si umivajo roke.
Dragi moji! Sedaj, ko je hudodelstvo izvršeno, nastopajo
seveda Pilati, ki umivajo hudodelske roke in odklanjajo z
ogorčenjem vsako sodelovanje, vsako krivdo, in med njimi je
tudi srbska vlada, ki pravi, da je nedolžna in da obsoja to
dejanje. Kdor verjame, da je Pilat nedolžen Kristusove smrti,
kdor to Verjame, ta naj tudi verjame, da je srbska vlada,
vlada morilcev (burni klici: „Proč s Srbijo!“), vlada brez
vestnih morilcev, ki so na zverinski način umorili in raz
mesarili svojega lastnega kralja, ta naj verjame, da je ta
vlada nedolžna! Bombe so dobili zarotniki v Delgradu.
Bombe, katere so metali, so iz vojaškega arzenala v Kragu
jevcu. Ali se morda bombe na Srbskem prodajajo kakor pri
nas krompir in korenje? Ali na Srbskem vsak bombe vzame,
kdor jih hoče? Dragi moji, bombe in revolverje (klici: „In
denar!“) in denar so dobili ti mladiči, ki so to hudodelstvo
izvršili, v Bclgradu. (Klici: „Proč s Srbijo!“) Tam se je sku
hala ta hudodelska zarota, kajti bali so se, da bo, ako postane
Franc Ferdinand cesar, konec velesrbske propagande (klici :
,Tako je!“), in kdor bi še kaj dvomil, naj pogleda vendar to
'nesramno pisavo srbskih listov sedaj po dejanju. Ta pisava je
prosta vsake sramežljivosti, četudi deloma hinavsko zavita.
Ge list piše, da mučenika nista nadvojvoda Franc Ferdinand
in Zofija, ampak da je morilec mučenik, je to menda dovolj.
(Klici: „Fej, sramota!“ ) In to trpi srbska vlada! Pri tej pri
liki se srbski listi še norčujejo iz Avstrije, češ, da je trhla.
Naj gledajo raje na gnilobo svoje lastne države (živahno plo3
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skanje), ki snirdi po celi Evropi. Mi Avstrijci imamo hvala
Bogu cesarja od božje milosti, Srbi pa imajo svojega kralja
od milosti morilcev. (Burni klici: „Tako je!“)
In srbski vladni list ima to drzno čelo, da zadnje dni daje
še celo svete Avstriji, kako naj Avstrija vlada. Mi se zahva
ljujemo za te svete. Oni rabijo svete sami zase, so jih nujno
potrebni in naj jih zase obdržijo.
Tembolj se mora človek čuditi in mora strmeti, kako se
morejo na naših tleh najti ljudje, ki proglašajo Belgrad kot
kulturno središče Jugoslovanov. (Klici: „Deželni poslanec!
Sramota! Fej, dr. Novak!“)
Kakšna kultura je to! Kultura bomb, kultura revolverjev,
kultura umora! („Sramota!“ — Velikansko pritrjevanje.) Mi
se zahvaljujemo za to kulturo, mi imamo svojo kulturo, mi
imamo svoje kulturno središče v Avstriji („Tako je!“) in ne
rabimo nobene druge kulture. („Najmanj srbske!“ — „Posebno
srbske ne!“)
Zoper veleizdajalce pri nas.
Dragi moji, in nad vse žalostno je, ako vidimo, da so se
našli celo v Ljubljani, v sredi Slovenstva, tako podli ljudje,
da so odobravali to grozno dejanje! (Velikansko ogorčenje in
klici: „Sramota! Fej!“ ) To nam odpre naravnost prepad po
kvarjenosti in podlosti, prijatelji, v naši sredini! Prijatelji
moji, umrl je naš veliki prijatelj, umrl je On, v katerem so
bile poosebljene nade in upi vseh narodov našega cesarstva,
in ž njim je umrla v zakonski zvestobi Njegova preblaga
družica. Ena sekunda in vse naše nade so bile uničene — ena
sekunda, katero si je osvojil hudodelec, plačan od Belgrada!!
(Velikansko ogorčenje in klici: Sramota! Fej!“) •
Nikdar ne usahne v naših srcih spomin na ta dva blaga
človeka (navdušeni klici: „Nikdar ne!“), nikdar pa tudi ne
spomin na hudodelce in na iste, ki so jih najeli in plačali!!
(Klici: „Nikdar ne!“)
Slava spominu Franca Ferdinanda in njegove soproge —
sočustvovanje slovenskega naroda njunim otrokom!
Čast in slava spominu Franca Ferdinanda (gromovito
ploskanje in klici: „Slava!“), čast in slava spominu Zofije
Hohenberg („Slava“-klici), naše srčno sočutje pa ubogim otro-
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kom, katere prosimo, naj vedo, dokler živijo, da slovenski narod
ž njimi čuti in jih iz dna daš pomiluje, in da spoštovanj'e,
velespoštovanje njihovih velikih siariše v ne bode nikdar minulo,
dokler bode živel slovenski rod. (Gromovito odobravanje, plo
skanje in klici: „Nikdar ne!“)
M i pa na delo za katoliško hrvaško-slo vensko domovino
v Avstriji!
Življenju pravice.

Kadar se vrnemo od kakega pogreba, ko smo pokopali —
kdorkoli, kar mu je bilo milo in drago, ko pridemo domov —
žalostni smo, potrti smo. Ali življenje zopet zahtevavsvoje
pravice — na delo gremo, zopet se lotimo vsakdanjega dela,
in če je bil pokopan kdo, ki nam je bil posebno mil in drag,
kojega sodelovanje nam je mnogo koristilo, kojega sodelovanje
je pomagalo držati kvišku naš dom, potem vemo, da moramo
sedaj podvojiti svoje delo, ker bomo s tem, da podvojimo svoje
delo, najbolje spoštovali spomin pokojnika. In v tem položaju,
dragi moji, se nahajamo tudi mi. S pogreba smo prišli domov,
sedaj pa na delo, prijatelji moji, na delo za naš narod, za
hrvatsko-slovenski narod, na delo za prihodnjost našega na
roda, na delo za našo širno, mogočno, častipolno Avstrijo, na
delo za našega presvitlega vladarja. (Gromoviti ,,Živio“-klici.)
Delujmo v duhu pokojnega Franca Ferdinanda, — s tem
bomo najbolje častili njegov spomin, — za veliko katoliško
Avstrijo! (Viharno odobravanje.)
Brezobziren boj veleizdajalcem, hujskačem in zapeljivcem,
brezvestnemu časopisju !

Naše delo pa mora biti tudi najostreje odporno delo zoper
one brezvestne elemente, ki so moralno sokrivi vsega, kar se
je zgodilo. (Klici: „Tako je!“) Mi moramo delati v okviru
habsburško-lorenskega cesarstva za veliko katoliško hrvaškoslovensko domovino. Za to veliko katoliško hrvaško-slovensko
domovino je moral življenje pustiti Franc Ferdinand — tistim,
ki so to zakrivili, veljaj naš najbrezobzirnejši boj! In tu bi
opozoril danes v tem slovesnem trenutku na eno točko, na
katero je treba koncentrirati že v prvem hipu vso silo, in to je
tisto brezvestno časopisje, katero je deloma plačano iz Bel3*
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grada (klici. „Tako je! Prot s Srbijo“), in katero pod ocrni
naši/i oblasti (klici: „Žalibog“) razdira kos za kosom glavni
temelj reda in sreče in zvestobe, razdira m oralieno podlago
naše svete vere. Prijatelji, od vlade nimamo ničesar priča
kovati, — sami moramo delo opravljati! (Klici: „Tako je!“)
Prijatelji moji: ta dogodek zopet kaže, kakšen je učinek
takšnega brezvestnega časopisja na možgane naše mladine.
Dragi moji, s strahom mora človek zreti na to in se vprašati,
kaj bode, če bomo mirno gledali, kako se pokvarja nežna mla
dina, bodočnost, up in nada našega slovenskega naroda. Kaj
čaka take mladeniče, kakšen konec jih čaka? Najbrž tak konec,
kakor ga bo naredil Princip!
Možje, žene, očetje, matere — v boj proti temu nesram
nemu časopisju! (Viharno pritrjevanje!) Nikari ne mislite, da
Vas to nič ne briga, in zlasti premagajte tisto oslovsko rado
vednost (veselost), ki Vas žene včasih vzeti tako cunjo v roke!
Pomislite vendar, da nosite odgovornost pred Bogom, po
mislite, kakšen račun boste morali dajati, ker niste dosti pazili
in se dali po tisti neumni radovednosti zapeljati in preslepiti,
da ste včasih sami vzeli tak lažnjiv list v roke! Proč s tem
časopisjem in brezobzirno izločite iz naše srede vsakega brez
izjeme, naj bo kdorkoli hoče, ki kaže katerokoli popustljivost
v tej smeri! Ta ne spada med nas, on je na j večji škodljivec
našega naroda, in ni samo veleizdajalec proti narodu in celi
monarhiji, ampak on je tudi veleizdajalec proti naši narodni
bodočnosti. Prijatelji, kdor tega ne sprevidi, da je bodočnost
hrvaško-slovenskega naroda iskati edino in edinole v okviru
habsburško-lorenske monarhije, ali kdor tega neče videti, ta je
ali veleizdajalec ali pa norec in spada v enem slučaju na
vislice, v drugem slučaju v norišnico. (Pritrjevanje.)
Prijatelji, mi v resnih časih živimo in tu ne sme veljati
nobena slabost 111 nobena popustljivost. Za našo prihodnjost
se gre, za bodočnost in srečo naših otrok, mladine, naših po
tomcev — vsaka slabost, vsaka popustljivost je v tem oziru
hudodelstvo. Mogoče, da smo malo premalo pozornosti obra
čali na to, ker nihče ni pričakoval tako groznega dejstva,
mogoče, da premalo, ker smo se zanesli popolnoma 1 1 a čut,
na zvestobo naroda, ker smo dejali: „Tu ni nobenega vpra
šanja.“ Mogoče, da smo premalo zasledovali in preganjali
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tiste hudobneže in norce, o katerih sem prej govoril, ampak
to grozodejstvo je kakor blisk razsvetlilo celi položaj, sedaj je
vse jasno, vsak izmed nas vse vidi, kdor pa tega ne vidi, temu
pomagati ni. (Klici: „Tako je!“ )
Slovenci, v boj za našo državo zoper vsakega sovraga!
Iz svežega groba preblage dvojice, iz tega svežega groba
mora vzrasti življenje našega dela. Naša žalost ne sme biti
melanholična, nas ne sme zapeljati v brezdelno melanholijo,
naša žalost nam mora dati energijo, energijo do podvojenega,
do potrojenega dela za spas našega naroda, za spas naše
monarhije, ki je mogočen jez, za katerim si lahko izvojujemo
solnčnato mesto.
Dragi moji, ne zamenjavajte vsakokratne vlade z državo.
Vlade se menjavajo od danes do jutri! Mnogokrat vlade, ki
so bolj ali manj za nič. Ampak mi se ne oklepamo nobene
vlade, temveč v trdni zavesti, kje je iskati bodočnost našega
naroda, se oklepamo države, in v tej trdni zavesti nudimo na
šemu presvitlemu cesarju kot glavnemu zastopniku te države
svojo moško zvestobo. (Gromoviti „Živio!“) Ta zvestoba mu
ni nikdar manjkala, naši regimenti pred sovražnikom, še nikdar
niso ušli, in kadar bo naš cesar nas klical, da obracunimo s
hudodelci, ki so zakrivili sarajevsko katastrofo, takrat bodo ti
takozvani „bratje Srbi11, ki spominjajo na tiste janičarje, ki
so svojčas klali svoje brate in dejali „Ne boj se, brate!“ (vese
lost), takrat bodo ti „bratje“ čutili našo pest (živahno pri
trjevanje), takrat bo težka pest slovenskega vojaka, sloven
skega fanta razdrobila črepinjo tistega Srba, v katerem živi
požrešna megalomanija, ki ni zadovoljna s tem, kar mu je
Bog dal, ampak, ki bi rad ugrabil in hoče požreti vse, kakor
požrešni otroci, ki nikdar ne vedo, kdaj imajo zadosti. (Klici:
„Tako je!“ „Proč s Srbijo!“)
„Slovenec“ z dne 7. julija 1014.
Ne bo se več ribarilo v kalnem z jugoslovanskimi nacionalisiiškimi frazam i!............................
Zato se pa nič ne čudimo, da nas tudi te dni tako krepko
psujejo tisti Usti, ki so sokrivi na zapeljevanju naše mladine.

Zato razumemo besno jezo na nedeljsko našo manifestacijo.
Ta manifestacija je prerezala prt med slovenskim ljudstvom,
ki hoče zvesto ostati Avstriji, in med tistimi, ki so zašli že tako
daleč, da v svojem časopisju in celo v govorih svojih prvakov
proglašajo Belgrad tudi za naše kulturno središče, telino naša
organizacija je morala ob smrti prestolonaslednika reprezen
tirati slovenski narod — naši politični nasprotniki so ostali
mrzli in hladni ter so pokazali, da jih je njihovo časopisje
zelo inficiralo. Le nekaj so pokazali: bali so se našega manifestacijskega shoda. „Učiteljska Tiskarna“ in sedanji ter bivši
župan so za božjo voljo prosili policijo, naj jim vse okoli in
okoli zastraži, za pomoč „Narodni Tiskarni“ je bil na Mari
jinem trgu pripravljen velik oddelek policije, — sedaj pa ti
junaki pišejo, „da so se naprednjaki dobro pripravili in da bi
klerikalci v slučaju izzivanj dobili tako lekcijo, da bi jo pom
nili/“ Mi smo že povedali, da je bil liberalen strah le strah
slabe vesti — naši reditelji so se na svojem sestanku takoj in
odločno postavili na edino pravo stališče, da nočemo zaradi
liberalcev imeti v tej zadevi niti ene žrtve, mi jim ne bomo nič
razbijali — dolžnost države je, da v svoje/n lastnem interesu
sama napravi svojo dolžnost! Naše stališče je nedeljski shod
gotovo dovolj označil. S tega stališča se ne premaknemo niti
za pičico. To je avstrijsko in hrvaško-slovensko stališče, katero
je deželni glavar označil z besedami : „Sedaj pa na delo, pri
jatelji moji, na delo za naš narod, za hrvaško-slovenski narod,
na delo za prihodnj ost našega naroda, na delo za našo širno,
mogočno, častipclno Avstrijo, na. delo za. našega presvetlega
vladarja“. In „Slovenski Narod“, glasilo ljubljanskega žu
pana, pravi o teh izjavah: „Če so zdaj klerikalci povedali, da
nočejo biti Slovani, nas to ni nič presenetilo“. Nas pa tudi
taka „Narodova“ izjava ne preseneti. Mi smatramo hrvaškoslovensko stališče edino združljivo z avstrijskim stališčem —
to je deželni glavar kranjski povedal na shodu — , da bi
zaradi tega ne mogli biti Slovani, more trditi le tisti, kateremu
je vse slovanstvo edino srbstvo in ki naših kulturnih središč
ne vidi v avstrijski državi. V take pojme je udaril nedeljski
shod. Kdor je pošten avslrijsko-slovenski. državljan, bo vedel,
kam se mu je odločiti, ako hoče dobro svojemu narodu. Tisti,
ki vsled tega besne, dokumentirajo s tem le, da smo zadeli v
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črno, da se zavedajo, da je ribarjenja v kalnem pod pretvezo
jugoslovanskega nacionalistiškega gibanja konec.
„Slovenec z cine 7. julija 1914.
Izjava kranjskega deželnega glavarja. — Izjava glavnega
glasila narodno-napredne stranke. Kranjski deželni glavar
dr. Ivan Šušteršič je na nedeljskem shodu v Ljubljani dejal:
„Mi se ne oklepamo nobene vlade, temveč v trdni zavesti,
kje je iskati bodočnosti našega naroda, se oklepamo države,
in v tej trdni zavesti nudimo našemu presvetlemu cesarju kot
glavnemu zastopniku te države svojo moško zvestobo. (Gromo
viti „Živio!“) Ta Zvestoba mu ni nikdar manjkala, naši regi
menti pred sovražnikom še nikdar niso ušli, in kadar bo naš
cesar nas klical, da obracunimo s hudodelci, ki so zakrivili
sarajevsko katastrofo, takrat bodo ti takozvani „bratje Srbi“,
ki spominjajo na tiste janičarje, ki so svoj čas klali svoje brate
in dejali „Ne boj se, brate!“ (veselost), takrat bodo ti „bratje“
čutili našo pest (živahno pritrjevanje), takrat bo težka pest
slovenskega vojaka, slovenskega fanta razdrobila črepinjo
tistega Srba, v katerem živi požrešna megalomanija, ki ni za
dovoljna s tem, kar mu je Bog dal, ampak ki bi rad ugrabil
in ki hoče požreti vse, kakor požrešni otroci, ki nikdar ne vedo,
kdaj imajo zadosti.“
„Slovenski Narod“ pravi o tej izjavi:
„Nazadnje je kričal, da se bodo slovenski fantje dvignili
in takozvanim Srbom, razbili črepinje. Človek ne ve, ali bi se
jezil nad takimi infamijami ali naj bi se smejal trotelstvu teh
besed?
Tako bi kvečjemu smeli pisati listi v Belgradu, pisati pa
smejo tako tudi v Ljubljani!
„Slovenec“ z dne 8. julija 1914.
Kaj so „klerikalci“ ? „Klerikalce“ je proglasil „Narod“
vsled nedeljskega shoda za „brezdomovince, ki nimajo čuta
za slovansko stvar, za družbo, ki prodaja najvažnejše koristi
svojega naroda za denar in časti“. Udeležniki zadnjega shoda
„nimajo ničesar iskati v slovenski družini in jih je treba kakor
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garjeva bitja izgnati iz slovenske družine“. Si bo treba za
pomniti! Ljudje, ki se udeležujejo takih lojalnih shodov, kakor
je bil v nedeljo, ki je eminentno pripomogel do jasnosti in
okrepil avstrijsko državno misel, so torej „garjeva bitja“ !
Če smo proti temu, da bi se širilo velesrbsko gibanje v Avstriji,
ki bi prineslo čisto gotovo nam Slovencem politično in kulturno
pogubo, smo torej brezdomovinci! Dr. Šušteršič je dejal, da
kdor misli, da je lepše bodočnosti slovenskega naroda kje
drugje kakor v Avstriji iskati, je norec ali zločinec! Če smo mi
brezdomovinci vsled tega, kaj so pa liberalci? Štatut velesrbske
organizacije, katerega oče je srbski Pribičevič, pravi: „V slo
venskih deželah je treba podpirati svobodomiselne elemente
proti avstrijskim klerikalcem“. Ali ni to dovolj jasno za gonjo
liberalnega časopisja proti nam?
„Slovenec z dne 9. ju lija 1914.
Dr.Šušteršič hujska na vojno. „Narod“ piše: „Kranjski
klerikalci hujskajo na vojsko. Ali se dr. šusteršiču nič ne smi
lijo tiste neštevilne slovenske žene in otroci, katerim bi vojska
vzela može in očete. Hvala Bogu, da bo ostalo dr. šusteršičevo
srčno hrepenenje po krvavi vojski neuslišano!“ — Da je doktor
Šušteršič hujskal na vojsko, je seveda laž. V celem govoru ni
nikjer hujskanja ljudstva na vojsko, ampak samo zagotovitev
zvestobe do avstrijske hiše in države. V slučaju, da bi naš
cesar poklical nas na obračun s hudodelci, ki so zakrivili sara
jevsko katastrofo, bi ostal naš narod zvesto ob strani cesarja.
To je bil zmisel govora na dotičnem mestu. Ampak škandal
pa je, da človek dandanes ne sme niti dostojne patriotične
manifestacije prirediti pri nas, niti ne sme odločne in jasne
besede izpregovoriti proti zavajavcem ljudstva, da ga ne bi
liberalni listi ravno zaradi tega trgali! To, pravimo, je
šk a n d a l!.............................................
„Slovenec“ z dne 8. julija 1914.
Vsak pozna svoje. Ljubljanski „Dan“ je strašno ogorčen
in se ne da utoiažiti. Kar krči se jeze in gnjeva, pa ne nad
atentatorji pokojnega nadvojvode, ampak nad sarajevskimi
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demonstranti in protisrbskimi izgredi. Niti eno desetino iste
jeze ni izlil nad atentatorje, ki jo sedaj izliva nad sarajevske
demonstrante. „V imenu vere so pobijali ljudi, v imenu kato
liške morale so kradli tuje imetje, v imenu klerikalizma so tep
tali zakone! Klerikalna načela so se pokazala v sijajni luči:
klerikalna divjaštva, ropi, umori, požigi!“ Vidite, tako se mora
vsa žaloigra v Sarajevu zaviti, da se atentat sam in velesrbska
propaganda pozabita, klerikalizem pa par bunk odnese in po
stavi v ospredje. Tako se umor pozabi in namesto nad atenta
torje se lepo vse ogorčenje in jeza speljeta „na rope in umore
klerikalizma“. Na tak hinavsko-zloben način „Dan“ ljudi slepi.

„Slovenec“ z dne 9. julija 1914.
Kaj pravi „Domoljubov“ člankar? Prav je, da tudi na
tem mestu zabeležimo sodbo „Domoljubovega“ člankarja o
velesrbski propagandi. Člankar pravi: „Z nepopisno hinav
ščino so ti hujskači po liberalnih listih in njih umazanih agita
torjih hoteli onnežiti našo mladino; med študenti se je razvila
strupena hujskanja na vse načine. Mlade, neizkušene îante
so lovili liberalni agitatorji, češ da gre za to, da smo Slovenci
in Hrvatje en narod. Šlo je pa samo za to, da bi katoliški
Slovenci in Hrvatje iskali svoje bodočnosti v srbski državi,
na katere prestolu sedi kralj s krvavo-umazanimi rokami.
Z umorom je začel in od umorov živi. Obenem je bila pa s to
agitacijo besna gonja proti katoliški cerkvi. V imenu narodne
edinosti so hoteli hujskači ubiti katoliško prepričanje med nami,
obenem pa izdati in uničiti Slovence in Hrvate sploh. Slepec
vidi, da ni v srbski državni misli niti pičice slovanstva. Saj so
pol milijona Slovanov okrog Soluna mirne duše vrgli Grkom
v žrelo samo, da so dobili od njih pomoči proti slovanskim
Bolgarom. Liberalni Lah in Madjar drži s srbsko državo,
in kadar na Laškem zarjovejo proti Slovencem in Hrvatom,
vedno pristavljajo, da se mora razlikovati med njimi in Srbi.
Ko bi se uresničila' srbska državna misel, bi pač padla njim
v roke Bosna, Hercegovina, Dalmacija in kos Slavonije;
ostalo bi pa razkosali med seboj Madjari, Nemci in Lahi.
Hvala Bogu, da je ta reč neizpeljiva. Misel Velike Srbije je
4

pač le velika norost; agitacija zanjo je pa za nas vendar naj
hujša nevarnost. Meša nam mladino in jo podivjava, zavira
naš razvoj, okužuje in zastruplja vse naše življenje. Tudi
srbsko vprašanje se da rešiti; tudi srbski narod mora doseči
svojo edinost; moremo se tudi mi ž njim bratsko združiti, toda
edino le v Avstriji, edino le pod habsburškim žezlom. Cma
nehvaležnost! V stoletnem boju Srbov s Turki so bili avstrijski
vladarji edini tolažniki in pomočniki srbskega naroda. Z de
narjem neštetih milijonov in z oboroženo silo so jim izkazovali
svoje dobrote in tisočem in tisočem njihovih beguncev so dali
v svoji državi zavetje in domovino. Obogateli so tu, najzaupnejše, najvišje službe so imeli in jih še imajo; zadnjih 60 let
jim je vsa politika pri nas stregla na škodo katoliškim Hrvatom
v Bosni, na Hrvaškem in Ogrskem. In v zahvalo moré! Sloven
sko ljudstvo se obrača s studom od teh hujskačev in se sramuje,
da so Slovani tako podivjani. Tu ne pomaga nič drugega,
nego jasen in odkrit boj. Agitacije za srbsko državo pri nas
ne sme biti, in kjer je kdo, ki ji služi ali jo hinavsko podpira,
proč ž njim!“
„Slovenec“ z dne 11. julija 1914.

Razkrinkani hinavci.
Sarajevsko podlo grozodejstvo je bliskoma razjasnilo situa
cijo na slovanskem jugu naše monarhije. Pokazalo je v celi
nagoti hudodelski značaj velesrbske propagande in razkrilo
obenem vso gnjusno gnilobo, ki se je pod vplivom političnega
srbstva razširila po naših južnih deželah.
Veličastna nedeljska manifestacija SLS. je pa z električno
točnostjo razjasnila položaj v naši ožji domovini: Hinavci so
se sami razkrinkali!
Čudno je bilo videti, kako so se, ko je dospela prežalostna
novica, rinili v ospredje z žalnimi izjavami elementi, o katerih
je zdavno notorično, da stoje v najožjem stiku z velesrbskim
gibanjem; elementi, ki so organizirali mladino v duhu „Omla
dine“ in jo otrovali z veleizdajskim tiskom, belgrajski romarji,
ki so se ob vsaki priliki cedili simpatij za srbsko politično hege
monijo med jugoslovanstvom; elementi, ki so storili vse, kar

je kdaj bilo v njihovi moči, da bi omajali čut zvestobe do habs
burške monarhije v našem narodu, zlasti pa v mladini, ki je
naravno nagnjena k fantastično-meglenemu radikalizmu. Po
tuhnili so se ti elementi kakor na korrando in se odeli z ostentativnim plaščem žalovanja in monarhične zvestobe, v njihovem
žargonu bi rekli bizantinske ponižnosti. Njihov račun je bil,
da na ta način odvrnejo najložje pozornost in sum od sebe, si
pridobe zaupanja na zgoraj — in pod krilom tega zaupanja
tem lažje nadaljujejo svoje protidomovinsko, podlo delo! Do
mišljali so si, da so že tako daleč, da z nekoliko hinavščine
lahko pokrijejo vso svojo zlobo, vse svoje podzemsko ruvanje in
nadtalno delo — ves velesrbski konterband, ki ga prodajajo
med našim poštenim narodom.
Toda prišla je nedeljska manifestacija SLS., ki je pokazala
svetu prava čutila našega naroda, prava iskrena čustva naše
dežele. Manifestacija, ki je pokazala resnično globoko žalost
našega ljudstva nad neizmerno izgubo, resničen gnjus in gnjev
nad veleizdajsko propagando političnega srbstva v našem ce
sarstvu, voljo do brezobzirnega odpora zoper vsakega, ki pod
pira neposredno ali posredno to hudodelsko propagando — in
obenem pokazala celemu svetu globoko ukoreninjeno resnično
zvestobo in udanost našega ljudstva do naše avstrijske države
in do prvega reprezentanta te državne misli — do našega
cesarja.
Napram tem veličastnim pojavom pa, ki ostanejo vsakemu,
ki jih je bil deležen, neizbrisno v spominu, pojavom, izvira
jočim iz dna globin narodovega srca iz svetih čustev, ki so
tisočim navzočim gnala solze v oči — komedija izvestnih ele
mentov ni mogla zdržati. Nje moralične sorodnike anarhistič
nih Velesrbov je preveč bolela ta iskrena manifestacija sloven
skega ljudstva za Avstrijo in njenega vladarja. In preveč so
jih boleli udarci, ki so padali na podle srbske morilce in njihove
zaščitnike v Belgradu, ki so jim dali bombe, revolverje — in
judeževe tolarje!
In ta njihova bolest je rodila surovo jezo in ta jim je zme
šala vse prejšnje hinavske račune, niso se mogli več premagati,
vrgli so proč hinavsko krinko iti pred svetom sto]e danes v svoji
naravni nagoti.

Vsak, kdor čuti patriotično, kdor ima kaj zmisla za hrvatskoslovensko domovino in kdor v resnici obsoja podli, veleizdajski umor, se je moral iz srca veseliti nedeljske manifestacije
slovenskega ljudstva. Le kdor noče Avstrije, kdor noče da bi
hrvatsko-slovenski narod našel svojo srečo v habsburškem
cesarstvu, — kdor obratno hoče, da uspe velesrbsko gibanje,
''da 'Sé odtrgajo naše dežele od Avstrije in priklopijo srbski
državi iti kdor na tihem odobrava sarajevski umor, Le tisti se
zamore togotiti nad našo nedeljsko manijestacijo.
Kaj naj poreče spričo tega slovensko ljudstvo k taki pisavi
slovenskega svobodomiselnega časopisja? „Slovenski Narod“
in „Dan“ sta otvorila ves svoj velikanski reservoar gnojnice
in jo izlivata na nedeljske manifestante. V najmastnejših psov
kah zmerjata Slovence, Kranjce, ki so manfestirali vznesena
čutila za ožjo in širšo domovino, za cesarja in državo, mani
festirali vznesena in odločna čustva zoper vse sovražnike države
in cesarja, naj bodo, kdor hočejo!
„Trotelstvo“, „infamnost“ imenujejo liberalni listi nedeljsko
žalno-patriotično manifestacijo — njene udeležence pa „garjeva bitja“/
Prav je, da ti izbruhi niso bili konfiscirani. Škoda bi jih
bilo — kajti v tem slučaju bi ne dobili v roke dragocenih doku
mentov za pristno napredno misel, ki se pod različnimi mar
kami širi med našim narodom.
Krinka je padla — komedije je konec.
„Slovenec“ z dne 11. julija 1914.

Srbska predrznost, srbska propaganda
in njeni pospeševalci.
Pravi morilci so pravoslavni Srbi — tisti, ki so jih najeli,
so tudi. pravoslavni Srbi. To stoji. Če je med pozneje aretira
nimi kak katolik, to kakor bi „Narod“ rad, velesrbske propa
gande nikakor ne zmanjšuje, ampak jo povečava, in mora tem
bolj povećavati tudi naš odpor proti njej! To je znamenje, da
je tista hinavska nacionalistična organizacija, ki ima za svojim
„jedinstvom“ velesrbsko propagando, dobila že svoje žrtve.

„Slovenec“ z dne 11. julija 1914.
Zasačeni! Naših liberalcev ni na nedeljskem shodu nihče
imenovai, kljub temu se čutijo — zadete po neusmiljenih udar
cih, ki so padali na moralične sokrivce sarajevskih morilcev.
Sedaj besnijo in tulijo — in s tem priznavajo jasno svojo
krivdo. Stik našega svobodomiselstva z velesrbsko propagando
je notoričen. Saj štatut te hudodelske zarote izrečno določa,
da v slovenskih deželah podpira svobodomiselce zoper „avstrij
ske klerikalce“. Slovensko liberalstvo je Velesrbom simpatično,
ker vidi v njem sebi sorodno smer zoper Avstrijo. Slovenski
liberalci so zasačeni, sedaj jih vsakdo pozna. Kdor se od sedaj
naprej še z njimi druži, je deležen njihovega početja. Proč
ž njimi!
„Slovenec“ z dne 13. julija 1914.

Popolna jasnost.
Naš liberalizem je v srce zadet in razkrinkan. Noben
objektiven človek ne more več dvomiti, kje so njegove simpa
tije in kam meri njegovo delo. Ljudje, katerim je patriotična
manifestacija za cesarja, Avstrijo in hrvatsko-slovensko domo
vino „trotelstvo“ in '„infamija “s, so celemu svetu pokazali, kaj
da so. Ce pa je kdo hotel vendarle še kaj dokazov, jih je tudi
dobil in jih še dobi, kolikor jih hoče v liberalnih listih, ki so
neovržne dokazne listine za pravi značaj liberalne stranke.
Hinavska krinka je padla, liberalci se kažejo zopet brez-'sramu
to, kar so.
Le par dni je poteklo in že je prišel „Slovenski Narod“
tako daleč, da izgovarja srbske morilske pobaline, izgovarja
podli zavratni umor v Sarajevu, češ, da je bilo delo teh podležev
le „sad“ obupnih razmer in čin „obupanega lju d s t v a Pri
tem dobro ve, da so Srbi, odkar je Bosna pri Avstriji, od
leta 1879. dalje, bili od naših bosanskih vlad, ki so bile vedno
v rokah Mažarov in mažaronov, tako nečuveno protežirani, da
so katoliški Hrvatje to občutili kot kruto krivico. A za to se
„Slovenski Narod“ nič ne briga, ker ne čuti ne s Slovenci, ne
s Hrvati, temveč samo s Srbi, to se pravi s tistimi Srbi, ki so
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„obupani“, ker spada Bosna pod cesarja Franc Jožefa in ne
pod srbskega kralja Petra! To je tista točka, ki peče vse, ki so
pri velesrbski propagandi. Tu se ne gre za nobene narodne
pravice, katere uživajo ravno Srbi v Bosni v polni meri, temveč
samo za golo in podlo veleizdajstvo. In samo to veleizdajstvo
je rodilo sarajevski umor pod vodstvom izvestnili belgrajskih
krogov, a naši liberalni listi ne najdejo za to odločne graje,
njihovo srce je v njihovem „kulturnem središču“, v Belgradu...
Kdor ima odprte oči, jasno vidi, kako igra naš liberalizem
pod eno odejo z velesrbskimi propagandisti. Srbski trgovci sc
iz političnih razlogov iz sovraštva do Avstrije skleniii bojkot
vsakega blaga, ki pride iz avstrijske monarhije. Ne gre se tu
le za nemško in mažarsko, gre se tudi za slovansko blago,
zlasti za češko, hrvatsko in tudi slovensko blago. In kdo gre tu
Srbom na roke? Slovensko liberalno časopisje, na čelu mu „Slo
venski Narod“, ki se je udinjal velesrbskim bojkotašem kot
denuncijant, da jih opozori na slovenske tvrdke, katere treba
bojkotirati. Opozoril je že na žebljarsko zadrugo v K ropi...
„Vse naj hudič vzame“, to je liberalna parola. Ta stranka je
sramoten madež na našem narodnem telesu in sram bodi sleher
nega, ki se še sedaj ne loči od te družbe.
Jasnost vlada na Slovenskem., popolna jasnost! Ta jasnost
je sicer žalostna, toda koristna, ker se sedaj vsak ve ravnati.
„Slovenec“ z dne 14. julija 1914.
■ Shod v Št. Janžu..................................
Poročal je deželni odbornik dr. Lampé, ki je popisal naj
prej politični položaj po sarajevskem zločinu. Govornik je ostro
obsodil obnašanje s l o v e n s k e g a l i b e r a l n e g a č a s o 
p i s j a , ki se o b n a š a kot s o t ru d n i k i n z a v e z n i k
b e l g r a j s k i h m o r i l c e v . Kdor se upa zagovarjati avstrij
sko slovanstvo v okviru naše monarhije in vsled tega obsoja
zločinsko delo srbske propagande, tega blati in zasramuje to
časopisje. Zato pa mi zastopniki ljudstva javno vprašamo>tisti
del državnega uradništva, ki javno podpira liberalno stranko
in njeno časopisje, kako se to strinja z njih službenimi dolž
nostmi! Uradnik, ki to stranko podpira, pomaga pri razdira
nju naše države in bi se moral odstraniti iz svoje službe!
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(Pritrjevanje!) Tudi v občinah bo treba narediti vseskozi red,
da ne bodo liberalci nikjer imeli več moči nad ljudstvom.

„Slovenec“ z dne 14. julija 1914.
Dva, ki imata enake interese in eilje ter stališče našega
naroda...............................
Ravno talco podlo je časopisje tistih ljudi, ki so še nedavno
srbske častnike vodili po ljubljanskem polju, ki so pisarili, da
je Belgrad že naše kulturno središče in so vzbujali s tem pre
pričanje, da za takimi nazori stoji ves slovenski narod. Sedaj
je naše ljudstvo z enim mahljajem te nazore pobilo na tla —
zato se tako zvijajo in vpijejo, ker v Belgradu morajo sedaj
videti, da so na naši zemlji njihove pohlepne želje ničeve, da
tu stoji pod staro slovensko zastavo zvesta straža na jugu:
Slovenska Ljudska Stranka in z njo združeno slovensko ljud
stvo. Razumemo, zakaj velesrbski propagandi vdinjani ljudje
morajo omalovaževati inanifestacijski shod S. L. S. — zakaj
se morajo tako grdo o njem lagati : boje se, da bi jim Belgrad
ne odrekel svoje naklonjenosti.

„Slovenec“ z dne 14. julija 1914.
Prava šola za morilce je srboHlska propaganda. Včeraj smo
poročali, da so zagrozili liberalci dr. Šušteršiču, da dobi štilet
med rebra. Sedaj pa čujemo, da liberalci v svoji divji jezi groze
vsevprek. Dr. Lampetu so poslali naslikano mrtvaško glavo.
Tuđi nekateri drugi so dobili smrtne obsodbe. Tako daleč smo
že prišli na Slovenskem! Slovenski liberalci so vredni zavezniki
belgiajske morilske bande. Ne dvomimo, da je dovolj elementov
v tej stranki, ki so zmožni tudi izvršiti to, kar groze.
Kje je država, ki bi kaj takega trpela? V včerajšnjem „Slo
venskem Narodu“ beremo notico: „Za kaj se že vse ljudi za
pira“, v kateri se izraža globoko začudenje, da sta bila na
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Dunaju aretirana dva srbska medicinca, ker sta dala natakar
skemu vajencu 1 K, da je klical „Živio Srbija!“ Po sarajevskem
dogodku, v katerem je dokazano, da njega niti teko v Srbijo,
je „Narodov“ klic „Mili Bože, in zato pri. nas zapirajo“,
tem bolj velika grdobija, ker bi utegnil kdo biti zapeljan, da
so klici „Živila Srbija“ posebno sedaj nekaj zelo pohvalnega.
Pojdite „Narodovi“ pisarji v Belgrad in tam kličite „Živela
Avstrija“, pa vas bodo pobih in zaprli. Naj bi kak list v Srbiji
zagovarjal tak poklic, bi bil zaplenjen in urednik obtožen vele
izdaje. Pri nas pa se vse to lepo mimo trpi in vse to sme
izhajati pred očmi c. kr. avstrijskih oblasti. In potem se neka
teri čudijo, da se je velesrbska propaganda razpasla.
„Slovenec“ z cine 15. julija 1914.
Dr. Tavčar pere. Sam predsednik narodno-napredne stranke,
dr. Tavčar, je smatral za potrebno, da nastopi kot tolmač in
sodnik pisave liberalnih listov. Napisal je v „Narod“ od torka
članek „Zasačeni“, v katerem pojasnjuje stališče stranke na
sproti pisavi liberalnih listov. Ampak če jo je kdaj načelnik
narodno-napredne stranke polomil, jo je to pot. Namesto da
bi kot gospodar lista napravil konec škandaloznemu pisanju,
pa liberalnim listom še potuho daje in jih izgovarja. Namesto
odločne in jasne besede in obsodbe liberalnih žurnalov, ki
! ustvarjajo pri nas milje, v katerem se mlad svet zastruplja in
meša, pa je napisal članek, poln zavijanja in sumničenja!
Konštatiramo še enkrat, da se na tozadevnem shodu ni nihče
dotaknil narodno-napredne stranke niti z besedo in da so se
liberalci sami izdali,- češ, da se čutijo s shodom zadete. Libe
ralci sami so se izdali, ker niso mogli mirno prenesti veličastne
manifestacije patriotizma. Toliko časa jih je grizlo, da so butili
na dan! Proglasili so zborovanje za „trotelstvo“, „infamijo“,
za „škandal“. Ali se je kaj podobnega kdaj še slišalo? Za raz
položenje v liberalni stranki ni značilno samo to, da ne morejo
shoda take vrste sklicati, ampak predvsem tudi to, da take
manifestacije napadajo in sramote. To je tak škandal in taka
sramota, da jo hoče sam dr. Tavčar spraviti s sveta, češ, da je
bila manifestacija naperjena proti „liberalni stranki“. Dr.Tav-
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čar (rdi nekaj, kar si je čisto sam izmislil. Noben človek na
shodu ni omenjal liberalne stranke! Mož si je res izbral krasno
metodo! Najbolj konfuzno pa je to, kar pripoveduje dr.Tavčar
o „monarhičnem principu“, češ, da ga je deželni glavar pre
kršil, ko je obsodil velesrbstvo s srbsko vlado vred. Ta je še le
dobra! Srbska vlada neguje in podpira ali najmanj tolerira
prekudjo in punt proti sosednji monarhiji v svojih lastnih
mejah. Ampak to po liberalnih načelih ni kršenje „monar
hičnega principa“ ! Če srbski zarotniki člane cesarske hiše
morijo, to po tej teoriji tudi nima nič z. monarhičnim principom
skupnega! To gosp. načelniku ni prišlo na misel, pač pa pravi,
da je čudno, da še ni prišlo do kakšnih mednarodnih zapletljajev zaradi govora dr. šusteršiča. No, če bo g. župan to
reč tako slabo pral, ne bo prvič sam ničesar opral, ampak je
zraven še sam sebe v čudno luč postavil. Če hoče dr. Tavčar
napraviti jasnost in red v svojih vrsiah, zlasti med zmešano
mladino, naj vzame v roko brezovko, pa ne žajfo! Kar zdaj
dela, je več kot za nič! Časopisje, katerega je on gospodar, je
dajalo in daje potuho velesrbski propagandi, v njegovo stranko
so se zatekli velesrbski propagatoci, na Slovenskem. Sedaj ni
čas za izgovarjanje. Sedaj je treba jasnih besedi in jasnih,
odločnih dejanj.
„Slovenec“ £ dne 16. julija 1014.
Na sramotnem odru stoji slovenski liberalizem. Sam se je
tje gori postavil in sam se je razgalil s svojo infamno gonjo
proti boju, ki ga je začela vsa poštena slovenska javnost proti
oktiževanju in zastrupljevanju ljudske mase z velesrbskimi ide
jami. In ker so sedaj liberalci pritisnjeni ob steno in jim je že
vsa sapa pošla,, so začeli sedaj psovati po stari navadi. Kadar
liberalec nič več ne ve, pa začne rentačiti, češ, morda bo vseeno
kaj obdržalo. Klerikalci so naenkrat postali cucki, lažniki,
infamili obrekovalci, denuncijantje itd. To je jako dobro zna
menje. Kadar liberalno časopisje rjove, je znano dobro zna
menje, da je zadeto. In to smo hoteli. Dokler bo SLS. s prstom
gibala, bo držala visoko avstrijsko zastavo.
Besede na naslov uradništva, ki jih je na shodu v Št. Janžu
izpregovoril dr. Lampe, so zadele v živo. To se vidi iz tuljenja

„Slovenskega Naroda“. Odgovor je — 'sirovo 'Sramotenje.
Dr. Lampe je „infamen obrekovalec“, „umazano sumničenje“,
„njegovi pljunki nikogar ne dosežejo“, „lažnjivec, obrekovalec
in denuncijant po poklicu“, „ta subjekt“, „cucek“. — Sedaj pa
vprašamo mi še enkrat celo liberalno uradništvo: A l i mo r e
k o l i č k a j i n t e l i g e n t e n č l o v e k v z e t i v r oke v o l i 
k a n i d r u ž b i v r oke t a k l i s t , k a k o r je „ S l o v e n 
ski N a r o d“ ? Kdor je pristaš te kulture, res ne sodi v noben
urad, ne sodi pa tudi v nobeno pošteno družbo!
„Slovenec“ z dne 18. julija 1914.

Popolna jasnost.

V
„Slovenskem Narodu“ z dne 14. t. m. je bil objavljen uvo
den članek, ki je po obliki, vsebini in šifri „r“ tak, da ga je
smatrati oficijelnim pojavom liberalne stranke. Članek se seveda
peča z veličastno, naravnost zgodovinsko manifestacijo SLS.
v „Unionu“ v dvorani dne 5. julija, ki liberalni stranki ne da
miru. Do torka smo imeli opraviti le z neoficijelnimi izbruhi
liberalnega časopisja, z izbruhi, ki so stali po svoji surovosti
in jasni srbski tendenci na višku liberalne žurnalistike. Oži
gosali smo jih kakor so zaslužili, pri tem pa gospodarje te
napredne žurnalije zadeli. Zato so čutili potrebo, da se ofici
jelno perejo v svojem glavnem glasilu.
Opraviti imamo sedaj z oficijelno emanaci jo „narcdnonapredne“ stranke. Hvaležni smo zanjo, ker se je ž njo liberalna
stranka tudi že ofidelno razkrinkala. Poleg neoficielnih do
kaznih listin imamo sedaj še oficielen dokument za pravi
značaj liberalne stranke, — naj se potem imenuje „narodnonapredna“, „slovenska kmečka“ ali kratko „narodna“ stranka
ali si naslavlja katerokoli drugo ime. Mi sicer nismo še po
trebovali tega, rekli bi „uradnega“ dokaza, ker nam je bilo že
6. ju lija vse jasno, ko so padale prve psovke iz liberalnih listov
na pristaše SLS, ki so bili predidoči dan tako dostojno, po
stavno, možko in zneseno manifestirali zoper hudodelsko vele
srbsko zaroto, ki nam je pomorila velikega, dičnega zaščitnika
avstrijskih Jugoslovanov in njegovo preblago, milo, do smrti
mu zvesto soprogo. Manifestirali smo zoper hudodelsko, moril
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sko velesrbsko zaroto m vsč njene sokrivce. Ta veličastna,
globoko-iskrena manifestacija ni mogla boleti nikogar drugega,
nego tistega, ki simpatizuje s hudodelsko velesrbsko pro
pagando. Tega je pa morala pošteno boleti, to priznavamo;
kajti še nikdar ni bilo med Slovenci tako mogočne in obenem
tako dostojne manifestacije proti nečuvenim velesrbskim pre
tenzijam in zločinskim mahinacijam, kakor je bila ta! A kogar
je to bolelo, ta je moral kričati — in kričali so liberalci, kakor
bi jih kdo drl, četudi se na našem shodu zanje ni nihče zmenil.
Vsi udarci na našem shodu so padali na velesrbsko propagando
in samo nanjo — zatulili so pa naši liberalci! Začeli so pso
vati, zmerjati in žugati — kakor bi bili v Belgradu. Ves slo
venski svet je videl žalostno resnico. Ves srd poštenega sloven
skega ljudstva se je obrnil zoper brezvestno liberalno družbo,
ki se je istovetila v svojem časopisju z velesrbsko propagando.
Liberalna stranka je s strahom opazila, da ji preti popoln
pogin. Zato je sklenila, da gre nazaj. Torkov uvodnik v „Slo
venskem Narodu“ pa naj bi kril liberalno retirado. Toda to se
je tako temeljito ponesrečilo, da je stvar sedaj še hujša, nego
je bila poprej. Člankar „r“ je hotel liberalno stranko potegniti
iz blata, v katero so jo zavlekli njeni kričači — a potisnil jo
je še globokeje v blato, tako globoko, da je nihče več ne izkoplje.
Kdor prebere ta članek, mora reči: Liberalna stranka je
poverila svoj zagovor največjemu političnemu nerodnežu na
Slovenskem; to ni zagovor, to je prepričevalna samoobtožba!
Zaman seveda iščemo v članku kako, četudi najmilejšo, ob
sodbo velesrbske propagande. Ta je liberalni stranki sveta,
nedotakljiva! Pač pa mrgoli tudi v tem članku podlih napadov
in hujskarij proti našemu deželnemu glavarju zaradi njego
vega. patrioticnega govora na našem inanifestačnem shodu.
Liberalna stranka nima besedice graje za hudodelsko vele
srbsko zaroto, ki je povzročila infamili umor Franca Ferdi
nanda in Zofije Hohenberg — pač pa očita „inf amij o“ našemu
deželnemu glavarju, ki je zasluženo ožigosal podlo hudodelstvo
in vse njene krivce in sokrivce !
Zato pa vodi liberalna stranka v svojem članku z več kot
sumljivo ognjevitostjo zagovor Pašiceve vlade — tiste vlade,
pod katero očmi se je skoval v Belgradu morilski načrt; tiste
vlade ki je posestnica arzenala v Kragujevacu, iz katerega so

bile bombe, ki so se metale na pokojnega nadvojvodo in njegovo
soprogo; tiste vlade, ki do danes ni našla besedice obsodbe
zoper hudodelsko velesrbsko propagando, koje žrtev sta po
stala nadvojvoda Franc Ferdinand in vojvodinja Zofija; tiste
vlade, ki mirno dopušča, da srbski listi proslavljajo umor in
morilce, psujejo pa preblagi žrtvi, našo celo cesarsko hišo in
našo skupno avstrijsko domovino; tiste vlade slednjič, ki ima
v visokih državnih službah priznane kraljeve morilce!!! Slo
venska liberalna stranka je globoko užaljena, zadeta v svojih
najnežnejših čutilih, ker je deželni glavar kranjske vojvodine,
ko je z ogorčenjem odklonil impertinenten ton oficiozne izjave
Pašičeve vlade ob priliki umora, to vlado primerno ožigosal.
— Od kod tako nežne zveze med slovensko liberalno stranko
in Pašičevo vlado, da postane prva nervozno rahločutna, če
se drugi pove par bridkih resnic? Znabiti bo liberalna stranka
tako prijazna, da tudi to zagonetko prilično razjasni?
Ali vse to še ni nič. Višek dosega članek liberalne stranke,
ko se slovesno proglašajo liberalci kot zastopniki „monarhič
nega principa“ in stranka razvija svoje predmetne teorije.
Liberalna stranka je tako monarhična, da ji je oseba vsakega
vladarja sveta, vsakega — tedaj se zgraža ta monarhična
stranka nad tem, da je naš deželni glavar izustil stavek: „M i
imamo cesarja po božji milosti, Srbi pa imajo kralja po milosti
morilcev“. To je kruto razžaljen je srbskega kralja Petra — in
liberalci so zadeti v svojih „monarhičnih“ čustvih! Sicer je
zgodovinsko dejstvo, ki ga kralj Peter sam ne more tajiti, da so
neko noč leta 1903. krivoprisežni srbski častniki vlomili v belgrajsko kraljevo palačo in tam na živinski način pomorili in
razmesarili svojega kralja Aleksandra in njegovo ženo — po
tem pa poklicali na srbski prestol sedanjega kralja Petra.
Po čigavi milosti je tedaj Peter srbski kralj? A o tem liberalna
stranka noče prav nič vedeti, tudi o tem ne, da je kralj Peter
navedene morilce postavil na imenitna službena mesta, da se
je vsled tega Anglija branila vzdrževati katerekoli diplomatične
zveze s Srbijo in da so se branili vsi evropski vladarji sprejeti
poset kralja; da je tako, po dolgem obotavljanju, kralj Peter
bil prisiljen, vsaj navidezno poglavitne morilce poslati v za
časni pokoj, na kar je bil sprejet pri ruskem carju in laškem
kralju, da so pa sedaj zopet vsi morilci v službah; da kontno

naš cesar Fnon Josip iz lahko razumljivih vzrokov še danes
odklanja sprejem kralja Petra! Vsega tega liberalna stranka
noče videti in vedeti, tu je občutna do skrajnosti vsled svojega
„monarhičnega principa“. Njen monarhičen princip ji veleva
bizantinska čustva — napram kralju Petru.
Njen „monarhični princip“ pa kulminira v neizrečeni pre
drznosti, da stavlja imenovanega srbskega kralja Petra v eno
vrsto z našim presvetlim cesarjem Franc Josipom I. Da, do te
nečuvene impertinence se je dvignila liberalna stranka! In ne
sramnost je tem večja in ostudnejša, ker je obenem garnirana
z nekaterimi bizantsko-servilnimi frazami, kakor da bi se za
tako ceno kupila pravica brezstidne impertinence. V paralelo
stavljati našega, v časteh in skrbeh osivelega cesarja — s
kraljem Petrom, to je razžaljenje, katero slovensko ljudstvo od
klanja z največjim ogorčenjem, ki ga je sploh zmožno, ker je
kruto zadeto v svojih monarhičnih „principih“. To naj si za
pomni liberalna stranka, da ji ta nesramnost ostane prišita na
njenem fraku.
Članku liberalne stranke pa ne manjka tudi komike, seveda
neprostovoljne. Zaradi „razžaljenja“ .— kralja Petra hujska
liberalna stranka proti kranjskemu deželnemu glavarju kar
tri države: Srbijo, Rusijo in — Italijo. Zlasti Italija ji prav
posebno ugaja in na njen naslov izraža svoje srčne želje, naj
bi laški poslanik na Dunaju, vojvoda Avarna, posredoval pri
grofu Berchtoldu zaradi tega, ker je naš deželni glavar „raz
žalil“ — srbskega kralja Petra. Kajti, pravi liberalna stranka,
kralj Peter je „v sorodu“ z laško kraljico Jeleno, torej bi morala
Italija nastopiti za Petrovo čast; kajti gre se „za žlahto“. In
pri liberalni stranki igra „žlahta“ veliko vlogo.
Sedaj le še manjka, da napovedo Srbija, Italija in Rusija
— najnovejši „trojni sporazum“ — vojsko kranjski deželi in
bombardirajo deželni dvorec, da bo čista čast kralja Petra in
rešen „monarhični princip“ naših liberalcev! Vojni načrti
se že izdelujejo — na Studencu.
Toda preidemo od šale zopet k resnosti. Liberalna stranka
si je s svojim člankom prizadela najhujši udarec. Hotela je
umikati se in prikrivati — a razkrila se je do golega.
Računi so sklenjeni. Če pa bi se hotela liberalna stranka
še enkrat zagovarjati, ji nujno svetujemo, da si vzame manj

nerodnega zagovornika. Resii je sicer nihče ne bo, ali vsaj
tako osramotil in osmešil je ne bo, kot jo je torkovi člankar.
/
„Slovenec z dne 22. julija 1914.

Veliko vprašanje monarhije.
Sedaj imamo morebiti še čas. Toda predreti mora prepri
čanje, da smo prišli do „ali — ali11. A l i V e l i k a S r b i j a ,
a i i r e s n i č n a , ne s a m o n a v i d e z n a , v o d i l n a H r 
v a t s k a v m o n a r h i j i . (Podčrtano v „Reichsposti“ . —
Opomb, uredn.) česa tretjega ni več. S s i l o a l i p o l i c i j 
s k i m i o d r e d b a m i se more ta proces zavleči, toda v zgo
dovini odločujejo vendar nazadnje psihološki momenti. Psiho
logija juga monarhije je pa, to vem gotovo, samo v dveh sme
rdi mogoča. Oni, ki verujejo v bodočnost habsburške monarhije
in v bodočnost hrvatstva v monarhiji, in ki se po tem ravnajo,
se v vseh „nacionalističnih“ in celo liberalniji časopisih — in
teh je 90 % — označujejo kot „sužnji tujcev“, kot „avstrijski
plačanci, konfidenti“ in celo kot „vohuni“. To napravlja velik
vtis na mladino in na gotovo „neodvisno inteligenco*4. Naša
mladina — upoštevati se mora tudi južni temperament — po
trebuje ideala. Ona meni, da je našla ta ideal v „Jugoslaviji“,
jasnejše rečeno, v „Veliki Srbiji“. Kak ideal pa moremo mi
tej mladini nuditi? Avstrijo? Da, gotovo............................

„Slovenec“ z dne 25. julija 1914.

Avstrija in Srbija.
Izredno resni in ostri ton avstrijske note Srbiji je udaril
kakor bomba po vsej Evropi. In vendar po vsem tem, kar se
je že poprej vedelo o teku preiskave proti Principu in sodrugom,
in po brezsramno predrzni velesrbski propagandi v habsbur
ških jugoslovanskih deželah, ni bilo nič drugega pričakovati.
Habsburško cesarstvo bi abdiciralo kot velevlast, če ne bi po
vsem tem naša monarhija govorila tako, kakor je.

—

39

—

Srbija se ima sedaj odločiti, in sicer danes zvečer ob šestih.
Zavedati se mora jasno in točno, da v tem slučaju naš častit
ljivi cesar Franc Jožef ne more odnehati. Opravičeno se pro
slavlja Franc Jožef kot vladar miru v celi Evropi in na celem
svetu. Njegova miloba in dobrotljivost je ohranila v zadnjih
letih Evropi mir in brez njega bi se bili topovi že zdavnej
sprožili. Toda vsaka sila do vremena! To, kar se je drznila
Srbija, da je poslala najete morilce v Sarajevo, da umore pre
stolonaslednika Franc Ferdinanda, presega daleko vse, kar se
je kdaj trpelo v občevanju držav.
Noto, kakor jo je podala Avstrija, bi bila podala v sličnem
položaju vsaka druga velevlast, kvečjemu da ne bi bila tako
dolgo'čakala. Od Avstrije seveda Evropa ni pričakovala tako
ostrega nastopa, ker jo je visoka starost in blaga miroljubnost
našega cesarja privedla v usodno zmoto, da se sme na to miro
ljubnost poljubno grešiti. Cesar Franc Jožef je strmečemu svetu
pokazal, da je tam, koder je treba, cel mož in da njegovo juna
ško srce ne pozna strahu, kadar se gre za živi jenske interese
njegovega cesarstva.
Cesar Franc Jožef stoji danes pred Evropo na visokem
piedestalu sivolasega junaka, ko gleda mirnim očesom smrtnopoguben na vse, kar ima priti.
Srbija mora na to noto odnehati-ali pa nositi odgovornost
aa vse posledice. Z njo vred pa tudi tisti, ki bi ji dajali potuho.
Nadejamo se, da bo ruski car, ki bolje kot vsak drugi ve, kaj
so kraljevski umori in kakšne moralične posledice bi moralo
imeti v njegovi lastni širni državi, če bi ravno on v tem trenutku
podprl Srbijo, pravilno sodil položaj iz vidika monarhičnih
načel, iz vidika moralične podlage svojega lastnega prestola.
Oe se to zgodi, ostane konflikt med Avstrijo in Srbijo lokali
ziran in ni se bati tistih velikih zapletljajev, ki bi otvorili za
Evropo perspektivo vesoljnega klanja. Srbski morilci s svojimi
nečednimi patroni v srbskem kraljestvu r.iso tega vredni.
Danes ob šestih zvečer je zgodovinska minuta.

\
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„Slovenec“ z dne 26. julija 1914.

Velesrbsko hudodelstvo.
Velesrbstvo je torej v svoji cinično zločinski brezvestnosti
resniaio privedlo do vojske. Ni ga izraza, ki bi le od daleč
zadostno zamogel označiti ogorčenje poštenega slovenskega
ljudstva proti srbstvu, ki je edini krivec, da morajo danes za
puščati sinovi svoje starše, možje svoje žene, očetje svoje otroke.
Ves srd, ki ga je sposobna poštenost proti zločinstvu, ves ta srd
se obrača proti srbstvu in proti vsem onim, ki so mu dajali in
mu dajejo potuho.
Premalo bi bilo rečeno, če bi rekli, da bo slovenski vojak
storil svojo dolžnost, kajti storil bo več, veliko več. Junaštvo
slovenskega vojaka se je izkazalo na vseh bojnih poljih Evrope
kot neprekosljivo. Njegovemu junaštvu se pridružuje globoki
srd proti brezstidno nesramnemu srbstvu, s katerim hočemo
definitivno obračunati, da bo potem mir enkrat za vselej.
Naš dobri cesar Franc Jožef je želel v miru skleniti svoje
dni. Prihodnji mesec bo 85 let star, v tej dobi se človek ne igra
z ognjem in z mečem. Naš cesar je pa poleg tega upravičeno
slovel v vsej Evropi kot vladar miru. A še tega častitljevega
moža, kateremu se ima zlasti Srbija izključno zahvaliti, da ni
bila po bitki pri Slivnici od Bolgarov popolnoma zrušena, je
ista Srbija pomorila prestolonaslednika in njegovo soprogo in
mu tako vsilila meč v roko.
Če bi imela Srbija le količkaj čuta za čast in poštenje, bi
bila morala sprejeti pogoje Avstrije, toda kdo bo čast in po
štenje iskal pri kralju, ki je prišel po umoru na prestol, kdo
pri srbski vladi, ki je marijoneta v rokah tistih oficirjev, ki so
svojedobno pomorili kralja Aleksandra in njegovo soprogo!
Mi nimamo pravice govoriti v imenu drugih narodov, vemo pa,
da govorimo iz srca poštenega slovenskega naroda, ako v tej
resni uri kličemo:
„Cesar Franc Jožej, slovensko ljudstvo stoji za teboj!
Smrt sovražnikom! Bog živi in ohrani našega cesarja in širno
Avstrijo!“

-
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y,Slovenec“ z dne 27. julija 1Q14.

Živela Avstrija! Doli s Srbijo!
Iz cele dežele se nam poroča o velikanskem vojnem navdu
šenju našega naroda. Rezervisti — kakor jim je sicer težko
zapustiti svoj dom — prihajajo radevolje, polni bojnega raz
položenja. Fantje pa, ki še niso dosegli vojne starosti, se ogla
šajo kot prostovoljci. Vriskaj e in prepevaj e prihajajo rezervisti
v Ljubljano. Celo noč je trajalo to vrvenje. Zavrela je junaška
kri. Vse hrepeni za tem, kaznovati cinčno-hudodelsko Srbijo,
to banditsko državo, ki je garja na telesu Evrope, sramota za
kulturo današnjega veka. Za naše liberalce pa „kulturno sre
dišče Jugoslovanov“. (Opomba stavca.) Ni je države v celi
Evropi s Turško vred, kjer bi se dosledno delalo s takimi ban
ditskimi sredstvi kakor v Srbiji. Bombe in revolverji so kulturna
sredstva te kompanije. Hladnokrvno so nam pomorili našega
prestolonaslednika Franc Ferdinanda in njegovo soprogo —
v zahvalo, da je Avstrija skozi stoletja ščitila Srbe zoper Turke,
da je po Slivnici rešila obstoj srbske dižave, da je s svojo pasiv
nostjo v balkanskih vojskah omogočila nerazmerno povečanje
srbskega teritorija. A kdo bo iskal hvaležnosti pri državi,
ki je imela vse uspehe v prvi balkanski vojski zahvaliti iz
ključno brezzglednemti bolgarskemu junaštvu, ki pa je v za
hvalo za to prelomila pogodbo, sklenjeno pred vojno glede raz
delitve Macedonije, s cinično brezvestnostjo požrla dano be
sedo in se zvezala z zagrizenimi sovražniki Slovanov, Grki in
Rumuni, da so s trojno premočjo oropali Bolgarijo uspehov
njenega junaštva. Lep kos jugoslovanskega sveta je tako prišel
v kremplje narodnih sovražnikov. Srbija je država Judežev,
stalna sramota na telesu jugoslovanstva.
Klic Živio Avstrija se razlega po celi deželi. Z junaško
samozavestjo sledijo naši možje in fantje klicu sivolasega vla
darja, ki je cesar miru, a mora voditi vojsko, prisiljen po brezstidnih hudodelcih. Če je kdaj ena vojska bila pravična, je voj
ska proti Srbiji, tej sramotni državi, ki živi samo od umora,
sleparije in verolomstva. Ta država mora biti ponižana, to je
edina pot do resničnega, trajnega miru. — Mi hočemo nnr —
a trajen, resničen, zanesljiv mir, ki ga pa nikdar ne bo, če bi
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Evropa na sebi trpela banditsko srbsko gnezdo. — Hvala na
šemu presvetlemu cesarju, da je v obrambo in čast skupne
domovine prijel za meč! Junaška Kranjska mu sledi, njeni
smrtno-pogumni sinovi so pripravljeni, kakor v preteklih časih,
učiniti čudeže junaštva. Sinovi in vnuki bodo delali čast svojim
očetom in dedom. Nikdar ni kranjski vojak pokazal hrbta so
vražniku in ga ne bo. Kranjska je in ostane ponos Avstrije,
neprecenljiv biser v habsburški kroni. Živela Avstrija — smrt
sovražnikom!
,Slovenec“ z dne 27. julija 1914.

Bojni grom.
Krvava pesem do nebes
upije;
Kri Ferdinandova je vmes,
Zofije.

Očistimo vam sveti križ
od praha,
za nas je bojni grom in piš
brez straha.

Zvali ste nas dolgo dni
na klanja...
Iz dolge vstali smo noči
in spanja.

Nožnicam meč izderemo
bliskavi,
da prestol vam operemo
krvavi.

S kanoni vas pozdravimo
vi Srbi;
dom hladen vam postavimo
ob vrbi...

Z zeleno vas odenemo
odejo;
na veke vam zaklenemo
vso mejo.

V imenu božjem pride k vam
armada
pogledat, kaj se sveti tam
z Belgrâda.

Pravične stare plačamo
dolgove;
zmagalci spet se vračamo
v domove.
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„Slovenec“ z dne 27. julija 1914.
Presvetli cesar kliče nas.........................
Narod ! Nastopili so za tebe odločilni časi ! Gre se za tvojo
bodočnost. Ravno sedaj je prišel čas, kjer je morebiti odvisna
od tebe ne samo tvoja lastna bodočnost, ampak tudi bodoč
nost k a t o l i š k e cerkve. Resni so časi! Četa tvojih sinov in
hčera z nadpästirjem hrvatskega in slovenskega naroda s knezoškofom Jegličem na čelu pošilja ta čas v Lurdu vroče molitve
in navdušene pesmi k tvojemu Kralju v presveti Hostiji in Kra
ljici Slovencev in Hrvatov Mariji, da ji v teh težkih in usodnih
dneh dasta vso moč, da moreš izvršiti svojo domovinsko in
katoliško dolžnost — za vero, cesarja in domovino!
„Slovenec“ z dne 2S. julija 1914.

Prava beseda.
Maribor. Glasilo S. L. S. na Štajerskem „Straža“ piše:
„Nemcem moramo povedati v tem resnem trenutku odkrito
besedo. Avstrija in njen cesar ne nastopata proti Srbiji, ker so
Slovani, ampak, ker so naši sovražniki. Ne gre se torej za boj
proti Slovanom, ampak za boj proti sovražnikom. Naj bo kdor
bodi, Slovan ali Nemec, ako je naš sovražnik, potem je naša
dolžnost, da sledimo klicu svojega cesarja. In mi Slovenci
sedaj ne vprašamo, kakega rodu je naš nasprotnik, ampak mi
izpolnjujemo brez ozira na vse okolnosti ono dolžnost, ki nam
jo nalaga naša velika domovina Avstrija.“
„Slovenec“ z dne 29. julija 1914.

Vojna.
Med nami in Srbijo je vojna. To je vojska pravice nad
krivico, boj poštenosti proti zavratnosti.
To je boj civilizacije proti prostastvu, boj viteštva proti
nizkosti. Avstrijska armada gre v Srbijo ne kot osvojevalec,

ampak kot sodnik v imenu pravice in poštenja, da kaznuje zlo
čin in kovarstvo, da maščuje nedolžno kri, prelito v Sarajevu.
Da očisti Srbijo in dvigne iz umazanosti, v katero so jo potep
tali! Da napravi na svojih mejah mir in red, brez katerega
monarhija ne more živeti.

„Slovenec“ z cine 29. julija 1914.

Ljubljana manifestira.
Podpredsednik državne zbornice (mandatar SLS, op.
ured.) je govoril v imenu vpoklicanih rezervistov: Njegovo
Veličanstvo presvetli cesar nas je poklical pod orožje, da bra
nimo svoje pravice. Radi smo se odzvali temu klicu. Na ne
štetih bojiščih so naši dedje in pradedje pokazali, da ni sile
na svetu, ki bi omajala zvestobo Slovencev do presvetlega vla
darja in naše mile Avstrije. Vaša ekscelenca, prosim Va6,
sporočite našemu vojnemu gospodu, presvetlemu cesarju Francu
Jožefu, da smo mi pod orožjem stoječi pripravljeni se boriti
in dati tudi življenje za domovino. Mi sledimo svojim srcem,
ker vemo, da gre za pravično stvar.
ïz zbrane ogromne ljudske množice je govoril dr. Marko
Natlačen: Imamo vojno! Sedmo leto že nam grozi in rožlja s
sabljo naš sosed tam doli na južnovzhodni meji naše prostrane
domovine. Kakor gleda mogočni lev na malo nagajivo miško,
je zrla mogočna viteška Avstrija na tega svojega pritlikavega
soseda. Toda med tem vitežkiin vedenjem Avstrije je postajal
pritlikavi sosed močnejši in že prirojena mu predrznost, ošab
nost in požrešnost je čudovito rastla, tako da smo prišli že
resno v nevarnost, da nam odtrga lep del našega ozemlja.
Hudodelski umor dne 28. junija je vrgel v to velesrbsko po
četje čudovito luč, ki je mahoma odkrila vso resnost in nevar
nost položaja. Da varuje svojo zakonito lastnino, da zagotovi
sama sebi in svojim ljudstvom mir, kije predpogoj blagostanja
in vsakega napredka, je morala poseči po najskrajnejšem, ker
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Gobra beseda ni več pomagala, morala poseči po orožju. —
Imamo vojno! Velike in težke bodo žrtve, ki jih bo moralo
doprinesti na skupni žrtvenik naše skupne domovine naše ljud
stvo; toda slovensko ljudstvo bo te žrtve rade volje doprineslo,
ker vé, da kaj velikega ni mogoče doseči brez velikih žrtev. —
Šest stoletij je naš slovenski narod že pod žezlom preslavne
habsburške dinastije, šest stoletij je ohranil zvesto svojo zve
stobo habsburškim vladarjem. Nima ga madeža slovenska tro
bojnica! V zavesti, da je naša bodočnost edino le v Avstriji,
v mnogonarodni velevlasti mogoča, ostane slovenski narod tudi
v težki tej uri zvest tradicijam svojih dedov: zvest svojemu
cesarju in zvest Avstriji. Dokazali bomo vnovič, da je prav
govoril Koseski, ki je rekel: „Hrib se omaje in hrast —
zvestoba Slovenca ne mine.“ — Živela Avstrija!
V
imenu vojvodine Kranjske nagovori množico deželni od
bornik dr. Evgen Lampé, burno pozdravljen, ki izvaja: Po
zdravljeni, bojniki za domovino! Avstrija je vstala na poziv
svojega modrega vladarja in koraka na vojsko, na pravični,
vsiljeni nam boj, katerega zadnji cilj je blagodejni mir in po
trebna varnost naše domovine.
S ponosom Vas pozdravljam v imenu vojvodine Kranjske,
ki je že skozi mnogo stoletij združena s habsburško vladarsko,
hišo. Mi nismo bili z orožjem podjarmljeni. Svobodno se je
pridružila naša Kranjska avstrijskim deželam pod slavnim
žezlom Habsburžanov, dobro vedoč, da edino le v tej močni
državi najde bran proti zunanjim sovražnikom. Vesele in tužne
dni je Kranjska dežela delila s prejasno habsburško hišo. Pa
naša Kranjska je bila tudi vsikdar močan ščit naše skupne
domovine. Močna pest kranjskih fantov je na neštevilnih bo
jiščih branila čast in slavo naše ljubljene Avstrije. Ich bin
überzeugt, im Namen aller Landeskinder zu beteuern, daß wir
alle wie ein Mann für Österreichs Einheit und Macht einstehen
werden. Dragi rojaki! Na vojsko greste. Naše molitve in želje
vas spremljajo. Kakor vsikdar, boste tudi sedaj pokazali, da
staro kranjsko junaštvo še živi. Molili bomo, da se vrnete,
venčani z zmago!
Živio naš cesar Franc Jožef I. — Živela Avstrija! —
Živela naša nepremagljiva armada!
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„Slovenec“ z dne 31. julija 1014.

>

Mladina slovenska!

Iz vseh krajev nam prihaja neštevilno vprašanj iz krogov
one slovenske mladine, ki ni poklicana pod orožje, kako naj
ona pomaga pri izvrševanju naloge, ki jo hoče izvršiti sedaj
naša država. Čast naši mladini, ki na tako sijajen način kaže
svoje patrijotično prepričanje. D a bo mogoče želji mladine, ki bi
rada na katerikoli način pomagala v sanitetni ali drugi službi
ugoditi in zadevo urediti, prosimo vso slovensko mladino,
dijaštvo in drugo mladino iz raznih slojev in poklicev ljudstva,
da svoje naslove pošlje, oziroma se osebno oglasi pri. Zvezi
Orlov v Ljubljani. V to določeni zastopnik Zveze Orlov posluje
vsak večer od 7. do 9. ure v Ljudskem domu v čitalnici, I. nad
stropje. Slovenska mladina prihiti, da si tako tudi ti po svojih
najboljših močeh deležna nove slave naše ljubljene skupne
domovine!
„Slovenec“ z dne 31. julija 1014.
Velesrbska propaganda še ne miruje. Tako se nam poroča,
da so se mnogi mladi ljudje vmešavali med rezerviste in jih
hujskali. Pozivamo vse, ki imajo kaj takih podatkov, da nam
jih brez odlašanja izreče. Velesrbski propagatoci- so tudi iz
javljali, da bodo svojo propagando razširili tudi na deželo, in
že se nam od raznih strani poroča, da taki Velesrbi že po
izkušajo na različne načine širiti svojo kugo, posebno radi
takih ljudi, ki so z brezvestnimi svojimi simpaiijami do Srbije
povzročili vse dogodke, hujskajo proti naši stranki, ker je Velesrbom naša stranka zelo na poti radi svojega odkritega patrijotičnega nastopa, ki ga je proti velesrbskim težnjam vsak čas
naj odločnejše kazala. Pozivamo ljudstvo, naj nam vsakega
velesrbskega hujskača naznani — poskrbeti bo treba, da se
belgrajska zalega na Slovenskem popolnoma zatre! Kakor
čujemo je bil te dni aretiran realec Alojzij Klemenčič, ki je
nagovarjal rezerviste, da naj ne streljajo na Srbe. V ormoški
zapor so pripeljali posestnikovega sina Petra Krabonja radi
istega delikta. Včeraj so orožniki peljali v izvoščeku skozi
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Ljubljano dve elegantni danii, radi klicev „Živela Srbija“ je
pa aretiranih par oseb. Ti klici in ž njimi srbska propaganda
mora prenehati!
„Domoljub“ z dne 9. julija 1914.

Ob grobu našega prijatelja.
Pa tudi sami moramo na delo. In sicer najprej tam, kjer
je zazijal prepad črne nevarnosti v trenotju, ko je padla bomba
v Sarajevu. Naš list je vedno, ko je šlo za Srbe, povdarjal, da
z vso odločnostjo odklanja naše ljudstvo misel, naj bi iskali
med Srbi svoje prihodnjosti. V soglasju z ljudskim prepri
čanjem je zapisal, da nismo Srbi in tudi nečemo biti, in da je
naš obstoj in razvoj mogoč samo v mejah avstrijske države.
To prepričanje nam je sarajevski umor razžgal s tako silo,
da nam bo v naši politiki prva reč, in da pojdeino ž njim v
najbrezobzirnejši boj proti vsem, ki se ga drznejo dotakniti.
Če smo jih prej zavračali kot škodljive hujskače, jih zdaj po
znamo kot stranko zverinskih morilcev.
Z nepopisno hinavščino so ti hujskači po liberalnih listih
in njih umazanih agitatorjih hoteli omrežiti našo mladino;
med študenti se je razvila strupena hujskarija na vse načine.
Mlade, neizkušene fante so lovili liberalni agitatorji, češ, da
gre za to, da smo Slovenci in Hrvatje en narod. Šlo je pa samo
za to, da bi katoliški Hrvatje in Slovenci iskali svoje bodoč
nosti v srbski državi, na katere prestolu sedi kralj s krvavo
umazanimi rokami. Z umorom je začel in od umorov živi.
Obenem je bila pa s to agitacijo besna gonja proti katoliški
cerkvi. V imenu narodne edinosti so hoteli hujskači ubiti kato
liško prepričanje med nami, obenem pa izdati in uničiti Slo
vence in Hrvate sploh. Slepec vidi, da ni v srbski državni misli
niti pičice slovanstva. Saj so pol milijona Slovanov okrog
Soluna mirne duše vrgli ürkoin v žrelo samo, da so dobili od
njih pomoči proti slovanskim Bulgarom. Liberalni Lah in
Madjar drži s srbsko državo, in kadar na Laškem zarjovejo
proti Slovencem in Hrvatom, vedno pristavljajo, da se mora
razlikovati med njimi in Srbi. Ko bi se uresničila srbska
državna misel, bi pač padla njim v roke Bosna, Hercegovina,

Dalmacija in kos Slavonije; ostalo bi pa razkosali med seboj
Madjari, Nemci in Lahi. Hvala Bogu, da je ta reč neizpeljiva.
Misel Velike Srbije je pač le velika norost; agitacija za njo je
pa za nas vendar najhujša nevarnost. Meša nam mladino in jo
podivjava, zavira naš razvoj, okužuje in zastruplja vse naše
življenje. Tudi srbsko vprašanje se da rešiti, tudi srbski narod
mora doseči svojo edinost; moremo se tudi mi ž njim bratski
združiti, toda edino le v A v s t r i j i , edino le pod habs
burškim žezlom.
„ Domoljub“ z dne 16. julija 1914.
„Slovenski Narod“ hujska srbske trgovce k bojkotu —
zoper Kroparje! Podlost naših liberalnih Velesrbov je brez
meje. Sedaj hujskajo svoje belgrajske zaveznike v „Slovenskem
Narodu“ čisto odkrito na bojkot zoper žebljarsko zadrugo v
Kropi! Imeli smo naše liberalce vedno za podle, — a da gre
njihova podlost tako daleč, da hočejo snesti nekaj zaslužka
ubogim Kroparjem, to presega vse meje. Kroparji, če bodete
občutili kaj bojkota — potem vedite, da se imate za to zahva
liti izključno samo pisačem in hujskačem „Slovenslc. Naroda“ !
To so v resnici prava garjeva bitja, ki jih je treba s korenino
iztrebiti. Pri tej priliki moramo izraziti svoje začudenje, da se
sme v ljubljanskem časopisu brez stamu hujskati na bojkot v
prilog inozemske politične zarote zoper avstrijska podjetja! Kje
je občutnost, ki se pojavlja takoj, kadar se pokaže le senca
bojkotne tendence zoper kak nemški zavod v Ljubljani? Srbski
bojkot, sklenjen v Belgradu iz zgolj političnih nagibov proti
Avstriji, velja celi Avstriji brez izjeme — čudno tedaj, zelo
čudno, da najde strastne zagovornike, pospeševatelje in podle
ovaduhe v Ljubljani in da je vse to dovoljeno!
„Domoljub“ z dne 23. julija 1014.

Ura odločitve.
Kako daleč more še iti liberalna besnost? Kar zdaj delajo,
je podivjanost v najvisji stopnji. Fantje, ki so se v pijanosti
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zbili med seboj, surovi, vinjeni, klafači iz vasi so pravi golobčki
nasproti njim. Besno sovraštvo proti naši stranki in njenim
voditeljem, ki ne pozna nobene meje, slepa strast, ki grize in
kolje, kar doseže, je njihov program in edino njihovo delo.
Ne ene rodovitne misli, ne enega pametnega nasveta ne dobiš
pri njih, samo divjanje, sama surovost. Žganjar, ki se mu je
vsled preobile pijače zmedlo v glavi, in ki vidi povsod vragove
in strahove in zbija po njih in tuli nad njimi, je manj nevaren,
kakor so liberalci, ki jih je nesramno hujskanje njihovih podlih
listov spravilo v blaznost.
Trde so naše besede, toda v resnici še vendar prekrotke,
ker se z besedami sploh ne da opisati stekiost in obscdnost, ki
je zdaj obsedla liberalno stranko. Naši poslanci dr. Šušteršič,
dr. Lampe, Jarc, dr. Pegan, dr. Krek dobivajo pisma, ki se
jim v njih napoveduje smrt s štiletom, z revolverjem. Princi
pova žlahta! Pot, ki jo je Princip s svojimi tovariši pokazal v
Sarajevu, se odpira tudi pri nas.
Laž in obrekovanje, podtikanje in zahrbtno sumničenje,
izrabljanje vseh najgrjih sredstev jim še ni dovolj. Zdaj na
povedujejo dobo zavratnih umorov. In k ti stranki se štejejo po
večini takozvani izobraženi, študirani ljudje: učitelji, uradniki,
advokatje. Zastruplja se mladina že v nižjih razredih srednjih
šol, okužuje se vse, kar pride v obližje liberalcu. Za en groš
sicer izda vsak liberalec svojega tovariša, toda kadar gre proti
nam, je vsa banda edina.
Za nas je to najboljše znamenje, da smo na pravem potu.
Brez strahu, ponosno m mirno maršira naša stranka po svojem
potu za svojimi cilji v blagor ljudstva in domovine in s po
milovanjem gleda ta ples strasti in surovosti, ki se v njem vrte
naši nasprotniki. Ob važnih, zgodovinskih trenutkih se iz
kazuje njena moč. Sarajevski umor je rodil tak trenutek. Gorje,
ko bi bil našel naš narod v politični nezrelosti! Pokazalo se
je ravno nasprolno: vsi od prvega do zadnjega vemo, kako
moramo soditi zavratno tolovajstvo, ki sta mu padla kot žrtvi
Franc Ferdinand in njegova žena.
Ena misel, ena sodba nas vseh! Vsi obsojamo podli umor,
vsi pa obsojamo z ravno tisto odločnostjo izdajalsko agitacijo,
ki je potisnila Principu samokres v roke. Časih čujemo tožbe,
da še ni dovolj politične zavednosti med ljudstvom, da se dajo
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ljudje preslepiti liberalnim sleparijam, da prelahkoverno spre
jemajo laži proti delu naše stranke, da pri volitvah tupatam
zapeljani krenejo na napačno plat. Kdor se je vsled takih
reči bal za naše ljudstvo, naj ga danes pogleda, naj gre danes
med naše kmete in delavce in naj posluša, kako soglasno,
brez pridržka govore in sodijo. Kadar pride zares, se pokaže
neomajna odločnost in nepremagljiva zvestoba. Zdravo je naše
ljudstvo in zmote posameznih zapeljancev se v usodnem, od
ločilnem trenutku razprše v zrak.
Lahko nam je razložiti, zakaj ne more liberalna stranka do
srca našemu ljudstvu, zakaj se ji posreči samo v posamnih
slučajih s pretkano zvitostjo zvabiti nekatere na svojo stran.
Naše ljudstvo je odkrito in pošteno; hinavca ne more trpeti
in kjer ga spozna, se s studom odvrne cd njega. Vso liberalno
politiko pa drži pokoncu sama hinavščina. Ravno sedaj jo je
najložje spoznati. Umor obsojajo, napadajo pa našo stranko,
ki se upira velesrbski agitaciji v naši domovini. Lepe se delajo
na zgoraj v svojih izjavah in klečeplazijo osebno pred vlado,
ter lažejo čez nas, v svojih listih pa dajejo naravnost potuho
velesrbskim hujskačem in jih branijo. V liberalnih organi
zacijah je ta hujskarijadoma; vpijejo pa, da so zvesti avstrij
ski državljani. Neizrečeno ostudno hinavstvo zvezano z najpodlejšimi napadi na našo stranko. Tako se ni čuditi, da se
njihova „zvestoba“ in njihovo „avstrijstvo“ v tem kaže, da
dobivajo naši poslanci smrtne obsodbe.
Treba je takih odločilnih trenutkov. Zdaj je prišel. Ljud
stvo izpregleduje in vidi zdaj liberalce, kakršni so: hinavce v
vsi njihovi ostudnosti, čuje hinavske njihove besede in gleda
njihova hinavska dejanja. Ura končne ločitve bije. Mi smo
je veseli.
„Domoljub“ z dne 30. julija 1914.

Za blagor očetnjave naj puška govori.
Ogromna-večina našega ljudstva, ki je zbrana pod zastavo
S. L. S., je ostala zvesta svojemu vladarju. Naša stranka se je
izkazala sijajno v tem hudem času. Priznati pa moramo, da se

je avstrijsko ljudstvo sploh vedno bolj udajalo neki malo
dušnosti, in da je strah, kaj bo z Avstrijo, rastel od dne do
dne. Ni čuda! Velesrbska propaganda je slonela na trditve,
cla bo Avstrija gotovo propadla, da jo bodo razdelili, da se
bliža njena zadnja ura. Podobne glasove smo slišali tudi
drugod. Ponosno povdarjamo, da so zlasti naši politiki s tisto
odločnostjo, s katero so branili pravice našega naroda, tudi
dokazovali živo moč naše države in širili trdno zaupanje, da
se bo prerodila v krepko zaščitnico vseh narodov in stanov,
kar jih prebiva pod habsburškim vladarjem.
Prej so govorili in hujskali plačani agitatorji, takorekoč
nemoteni in brez ovir so bili hujskali leta. sem. Sami smo se
borili proti njim; javne oblasti so spale. Opozarjali so naši
politiki neštetokrat, da je najvažnejše vprašanje v državi nanašem jugu, da se mora okrepiti državi zvesti Hrvat in Slo
venec, da je sicer nevarnost za državo nepregledna, toda še
le bomba, ki je padla v Sarajevu in strela, ki sta podrla naj
dražji cvet našega cesarstva — prestolonaslednika in njegovo
ženo, — sta dvignila po konci glave našim državnikom. Vsi
narodi so to želeli in so se res oddahnili, ko je naša država
od Srba nazadnje res odločno zahtevala mir. Srb ga neče dati,
ker se nanaša na Rusa. Zato sta zdaj začela govoriti puška
in meč.

„Domoljub“ z dne 6. avgusta 1914.

Srbi in mi.
Ko se je raznesla novica o grozepolnem umoru našega
prestolonaslednika in njegove soproge po naši domovini, so se
brž ločili ljudje. Vsi pošteni ljudje so obsojali ne samo umor,
marveč ravnotako vso divjo velesrbsko agitacijo, ki mu je bila
vzrok in v iskreni žalosti in skrbi za državo in vladarsko rod
bino obnavljali svojo zvestobo.
Tista pest norih zaslepljencev se je pa obnašala drugače.
Poznal si ga izmed sto po prvi besedi. Tistih, kateri so v
zverinski lumpariji naravnost odobravali zločin, niti ne ome-
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njamo; samo to rečemo, da so bili vsi brez izjeme vsestransko
izgubljeni ljudje. Koliko jih je molče tako mislilo, kakor ti,
ne moremo povedati, ker jih ne vidimo v srca. To pa vemo, da
so listi, kateri niso obsojali velesrbske agitacije, vpili, da je
bil umor samo dejanje norega, nezrelega mladeniča, tudi izdajavci in hinavci! Vsak namreč vé, kdo je tega mladeniča
zmešal in najel.
Pečat izdajstva nosijo na čelu tudi tisti, ki so trdili, da bi
umora ne bilo, ko bi bila Avstrijti pustila Srbe do morja, ko
bi jim ne bila v zadnji vojski nasprotna in tako dalje. To se
torej pravi, da je Avstjrija sama kriva velesrbske agitacije in
menda tudi divjega umora. Ljudje, ki tako govore, hočejo osle
pariti javnost, da bi pozabila, kaj je bilo 1.1903., ko je naš
cesar priklopil Bosno in Hercegovino Avstriji. Takrat je buknilo
srbsko sovraštvo z vso silo na dan, takrat se je agitacija v
velikem pričela, takrat se je jela Srbija na vso moč pripravljati,
ne za vojno s Turki, ampak z našo državo. Štiri leta kasneje
se je šele Balkan otresel turškega jarma. Balkanska vojska je
dala pač Srbu več predrznosti, sovraštva do Avstrije, ki je
bilo še prej brezmejno, mu pa ni mogla povečati. — Dokler
so se balkanski narodi bojevali proti Turku, smo bili ž njimi.
Pa že takrat, ko je pa Srb lopovsko planil proti Bolgaru, smo
ga spoznali. — S sovraštvom proti Avstriji je bilo zvezano
tudi sovraštvo do katoliške vere in cerkve. Bolj ali manj očito
so napadali velesrbski hlapci nepozabnega rajnika zavoljo
njegove vernosti in nazadnje prišli do peklensko hudobne trdi
tve, da je pravzaprav klerikalec in jezuit kriv tega, kar se je
zgodilo.
Prišle so na dan naše z a h t e v e od srbske vlade. Kakor
en mož, so velesrbski nesramneži trdili, da so te zahteve pre
trde in prehude in da zadevajo cb srbsko samostojnost. Tak ni
prijatelj države, kdor v vsaki reči samo to tuhta, kaj je so
vražniku prav, za lastno državo se pa meni toliko, kakor za
lanski sneg. In vendar ni treba prav nobene vneme in goreč
nosti za Avstrijo, nego samo nekaj pameti in poštenja, da se
vidi, da so bile avstrijske zahteve ne samo upravičene, marveč
naravnost sveta dolžnost. Dveh vrst so: V p r v o vrsto spadajo
tiste, ki se v njih od srbske vlade zahteva, naj doma zatre vele
srbsko agitacijo in naj skrbi, da se ne bo podpirala v naši
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državi. To je že srbska vlada 1.1909. slovesno obljubila, pa
ni držala. Ali je torej kaj prehudega, če se zahteva od naše
države, naj Srbi drže, kar so obljubili? Če naša država za
hteva, naj se v srbskih šolah ne širi sovraštvo proti nji, naj
se ne trpe društva, ki vodijo velesrbsko agitacijo doma in jo
plačujejo pri nas, ali je to kaj novega? Ali ni to samo za
hteva, n a j S rb d r ž i , k a r j e o b l j u b i l ?
V
d r u g o v r s t o pa spadajo zahteve, naj se kaznujejo
vsi, kateri so krivi umora našega prestolonaslednika. Če se v
naši državi napade kak cigan, nastopi oblast in zasleduje
napadalce ter jih kaznuje. Ali naj bo naš prestolonaslednik
kakor divja žival, ki jo sme vsak pokončati? Ne, čut pravičnosti
je v našem ljudstvu pregloboko vkoreninjen, da ne bi spo
znalo, da je v tem naša vlada nastopila mnogo premilo in
prepočasi. Tisti trenotek, ko se je izkazalo, kje se je izkuhal
umor, naj bi bila država stopila préd Srbe ne samo z zahtevo,
marveč z orožjem. Tega ni storila, ker je bila miroljubnost in
prizanesljivost našega vladarja takorekoč brezmejna. Ko bi
imela srbska vlada količkaj poštenja, bi bila morala sama od
Gebe začeti preiskavo proti morilčevim zaveznikom v svoji
državi. Nič se ni ganila, pač pa je pustila, da se je po umoru
na najnesramncjši način blatila naša država in njena vladar
ska družina. In zdaj po več nego treii tednih od umora, ko
je do pičicc izkazano, kako so Srbi izkovali strašni umor, naj
bi bila zahteva, naj Srbi kaznujejo tiste lumpe, kateri so so
krivi umora, pretrda.
Naša država zahteva, da mora imeti pravico v obeh rečeh
svoje zaupnike poslati na Srbsko, ki bodo gledali, ali se res
uničuje velesrbska agitacija, in ali se res skrbi, da se kaznu
jejo morilčevi voditelji in učitelji. Ali je tudi to prehudo?
Izdajalska svojat bi rada zakrila, da Srb slovesno dane obljube
ni prav nič držal. Kdo naj mu torej verjame, če bi zdaj iznova
obljubil? Laž je pač Srbu tako domača, kakor njegovim za
veznikom. Srbska vlada je izgubila vsako pravico, da bi se ji
moglo verjeti. Zato je pač dolžnost naše države poskrbeti, da
zdaj od Srbov in njihovih pomočnikov ne bo samo hinavskih
besedi, marveč da bodo res dejanja. In za to skrbi naša
armada. Bog jo živi!
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„Čas“ iz leta 1914.

Življenski problem Avstrije.
Franc Terseglav.
Iz tega se jasno razvidi naloga naše države: negovati v
prid enemu kulturnemu in gospodarskemu smotru vse različne
narode, da razvijejo svoje najboljše sposobnosti, ne da bi bilo
to le enemu izmed njih v škodo. To harmonijo najraznovrstnejših nacionalnih sil in stremljenj najti, je avstrijska držav
niška pedagogika, ki jo podpira življenjska potreba. Radikalni
nacionalizem pa je smrt podonavske monarhije. Nobeno
državno pravo, ki na tem načelu sloni, naj bo madjarsko ali
slovansko ali nemško, ni za našo državo. Avstrija — to je
jedro tega, kar hočemo povedati — ima bodočnost le, ako se
vsi njeni narodi postavijo na podlagi k r š č a n s k e g a naci o-'
n a 1i z m a. Le krščanstvo je tista moč, ki more ustvariti v naši
državi nujno potrebno trajno harmonijo med narodi. Trajno
pravimo; to pa zato, ker si to harmonijo na primer tudi socialni
demokrat lahko umišlja in dejansko so pri nas socialni demo
krati naravnost navdušeni pristaši avstrijske državne enote.
1'oda po našem uverjenju bi moglo to Avstrijo le malo časa
držati skupaj, ker je plemenski antagonizem silnejši nego vse
komunistične in pacifistične teorije. Krščanstvo pa je pri nas
tradicionalna zgodovinska moč, je najvplivnejši kulturni faktor
zlasti v najbolj zdravem delu avstrijskih narodov, je katoliško,
univerzalno, spajajoč vsa plemena v eni najvišji misli, hrani in
goji najmočnejše etične nagibe, da se premaga narodni
šovinizem.

„Bogoljub“ št. 9 iz leta 1914.

Pastirski list ljubljanskega škofa ob
času vojne.
Naš presvetli cesar je može in mladeniče naše države po
klical na vojno zoper Srbijo. Kakor v svojem prelepem oklicu
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slovesno izjavlja, je to storil prisiljen po dolgoletnih spletkah
srbskih zoper mir, varnost in celotnost našega cesarstva in za
vedajoč se dobro svoje velike odgovornosti pred Bogom.
In zares, vojna zoper Srbijo je pravična. Že več let Srbija
zoper Avstrijo hujska, zoper njo spletkari, jo očitno zasramuje,
ji napoveduje propad in pogin, da, celo po Avstriji sami širi
duha upornosti in izdajstva. Dolgo časa že čuti ves svet, da je
vojska neizogibna. Večkrat je bilo na tem, da izbruhne, toda
miroljubni naš cesar jo je preprečil, dobro vedoč, kake grozote
so združene tudi s pravično vojno. Ko je pa preiskava zoper
gnusne morilce našega prestolonaslednika in njegove žene še
bolj dognala, kako se je Srbija zoper Avstrijo zarotila, in Srbija
ni hotela dati zahtevanih poroštev, da vse to opusti, je bil naš
cesar zavoljo miru narodov primoran vojsko napovedati.
Ko sem bil sedaj v Lurdu in sem potoval po Francoske«
in Laškem, so vsi katoličani pritrjevali, da je napoved vojne
popolnoma pravična in da se nikakor ni več mogla odlašati.
„Naša A1oč“ z dne 3. julija 1914.

Mučenika.
Proč š Srbijo! Proč s kraljem Petrom! Na Belgrad! Liki
razjarjeno viharno morje so bučali navedeni ogorčeni klici te
dni v kraljevskem Zagrebu. Razljučeni Hrvatje so namreč
ogorčeno demonstrirali, ker je v nedeljo, dne 28. julija v Sara
jevu zločinska srbska roka ustrelila avstrijskega prestolonasled
nika nadvojvodo Franca Ferdinanda cTEste in njegovo zvesto
ženo vojvodinjo Hohenberg, rojeno grofico Chotek, ki jo je
rajni prestolonaslednik Franc Ferdinand poročil iz čiste lju
bezni. Prav imajo Hrvatje, da so razljučeni radi strašnega zlo
čina v Sarajevu, kjer so krogle usmrtile šele 501etnega avstrij
skega prestolonaslednika in njegovo ljubljeno ženo, dasi se ne
more kar tako tebi nič meni nič trditi, da so ravno Srbi sami
povzročili strašen sarajevski nedeljski zločin. Mi nismo nikdar
sledili tistim velesrbskim sanjačem, ki žal zastrupljajo tudi slo
vensko mladino s svojimi sanjavimi puhljicami, za katerimi se
pa skriva najopasnejše, najbrezbožnejše svobodomiselstvo, tisto
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svobodomiselstvo, ki besno sovraži našo častitljivo, starodavno
habsburško vladarsko hišo zato, ker je katoliška in dela že
stoletja na to, da bi propadla starodavna država katoliških
Habsburžanov.
Tudi zdaj ob nedeljskem peklenskem sarajevskem zločinu
že piše časopisje, da so umor naročili in pustili izvesti svo
bodomiselni framasoni. Umorili so prestolonaslednika in nje
govo do smrti mu zvesto ženo Slovanko, Čehinjo, Srbi, ampak
sedanjo takozvano velesrbsko propagando, v katero so zatele
bani do kosti in mozga tudi slovenski svobodomiselci, pa naj
se že „Narodovci“ ali „Danovci“ nazivajo, vodijo svobodo
miselne frainasonske organizacije in velikosrbsko propagando
znači pečat svobodomiselstva, zato se moramo tembolj proti
njej boriti slovenski katoličani in v prvi vrsti slovensko delav
stvo. ker se zalibog zariva tudi v srce nekaterih slovenskih,
dobrih, a naivnih, mehkih in sentimentalnih dušicah, ki bi
najraje poljubljali tla, na katera stopa kak srbski veleizdajalec
in morilni prelivalec kraljevske krvi. Upamo, da bo sarajevski
zločin, saj nekatere naše zapeljane ljudi, ki preradi vsesrbska
lista „Dan“ in „Narod“ čitajo, zmodril.
„Naša Moč“ z dne 17. julija 1914.

Vulkan.
Ob sarajevskem umoru se moramo kot glasilo slovenskega
krščanskosocialnega delavstva predvsem vprašati, iz česa je
ta umor pravzaprav potekel, iz katerih idej se je rodil, kakšnega
duha so njegovi povzročitelji.
Da so zločinci velesrbskega mišljenja, je splošno znano in
pripoznano. Toda človek bi končno lahko bil tudi Velesrb, če
je tako brezparneten, ne da bi bil morilec.
Srbi se pritožujejo, da jih Avstrija v svojih jugoslovanskih
deželah zatira. To pa ni res. Ne zatira jih, marveč celo pro
težira. Boljše se Srbom godi nego Hrvatom in Slovencem. Pač
pa Srbi težijo po lastni državi, ki naj bi obsegala tudi avstrij
ske jugoslovanske dežele. Naj bi se Srbom v Avstriji še tako
dobro godilo, nikoli jim ne bo prav, ker jih je omamil srbski

imperializem, pohlep. Ta je oče sarajevskega umora. Kako
se Srbom v Avstriji godi, to je pri tem vseeno.
Srbskemu imperijalizmu se pridružuje naravna krutost,
maščevalnost in' divjost balkanskih plemen, h katerim Srbi
spadajo. Na Balkanu se ne prepirajo in koljejo medseboj samo
posamezni narodi, ampak tudi cerkve, ker nimajo pravoslavci
enotne vrhovne cerkve, ampak je tudi pravoslavje kot tako
med seboj razklano. Za versko vzgojo se skoraj nič ne skrbi,
samo narodni prepir in prenapetost se pospešujeta. Balkanski
narodi so pa že sami po sebi ognjeni, neizglajeni, neukročeni.
Zato je Balkan pravi vulkan, ki vsakotoliko izbruhne in zažge
vse okoli sebe. Politični umor tam doli ni nič izvanrednega.
Končno pa so se na Balkan zanesle v zadnjih letih svobodo
miselne, socialistične in anarhistične ideje. Okužile so Srbe,
Bulgare, Grke. Vsi atentatorji na Balkanu v novejšem času so
več ali manj zastrupljeni od socijalnorevolucionarnih idej. Za
ničujejo vsako zakonito oblast, so popolni brezverci, kujejo
same prevrate. Nikogar ni, da bi jih od tega odvračal kakor
samo policija. Verske vzgoje nimajo; ni čuda, če potem to
seme kali in zori in se bohotno razrašča.
Kakšna nevarnost tiči v tem za nas, je jasno. Balkan pre
jema od Evrope kulturo — žalibog je mnogo gnilega vmes —
orožje, industrijske izdelke itd., toda Balkan vpliva danes tudi
na nas, posebno na Avstrijo, katera mu je najbližja. Strastnost
in divjost Balkana odseva tudi k nam. Prenapeti balkanski
nacionalizem se zanaša tudi med našo mladino. To je velikansk ogenj, kojega iskre švigajo tudi k nam in pretijo tudi
pri nas požar zanetiti.
Kaj je spričo tega storiti. Malo pozno je, če se danes o tem
šele premišljuje. Toda: enkrat je boljše kot nikoli, pravi Nemec.
Avstro-Ogrska mora nujno uvideti, da je katoliška velesila.
Le to jo bo obdržalo, jo pred požarom z vzhoda obvarovalo
in ji zajamčilo zmago nad vsemi njenimi sovražniki.
Katoliška velesila mora iztrebiti iz sebe vse sledi libera
lizma. Katoliško pravično naj se narodi vladajo, ne liberalno
svobodomiselstvo brez večnih in trdnih načel. Opusti naj se
tudi tisto čudno ljubimkanje s socijalno demokracijo na škodo
krščanskih slojev avstrijskega prebivalstva.
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V
šolah naj katoliški duh vseskozi zavlada. Ni zadosti
tistih par ur veronauka, ves učni sestav mora katoliški duh
prešiniti. Ljudska šola pa naj se zagotovi vplivu katoliškega
ljudstva, ki zanjo največ žrtvuje. Vseučilišča morajo postati
trdnjave krščanskega duha, ne pa prostomiselstva, kakor
so danes.
Streti se pa mora tudi krivična nadvlada nemštva in madjarstva. Vsi krščanski narodi smo si enaki, vsi hočemo in
moramo biti zadovoljni, vsi moramo imeti ne le enake dolžnosti,
ampak tudi pravice.
Balkan je vulkan. Komaj se je po porazu Turkov nekoliko
umiril, že začenja zopet bobneti pod zemljo. Sarajevski atentat
je pojav novega izbruha, ki se zgodi prej ali slej. Avstrija,
mogočna naša domovina, bo lahko brez skrbi, če se pravo
časno pripravi in se tudi na znotraj uredi po večnih krščanskih
načelih pravice.
„Čas“ iz leta 1914.

Nacionalizem in Jugoslovani.
Dr. Aleš Ušeničnik.
Nekateri pojavi zadnjega časa, zlasti oklic praške radikalne
jugoslovanske omladine, bi kazal, da je začel del jugoslovanske
mladine sanjati o Jugoslaviji, stkani na osnovi idej, ki niso ne
etično ne politično prave. Stvar je vsekako tudi za nas vse
resna. Ce bi začela mladina te sanje zamenjavati z resnično
stjo, bi lehko prinesla na naš narod kdovekaj gorja. Zato je
tu treba odločnega probuda.
Seveda je mladost mladost. „Mladost gradove svitle zida
si v oblake, ne zmisli, da dih prve sap’ce bode odnesel to,
kar misli so stvarile“ (Prešeren), ne zmisli, da so na videz
lepe sanje v resnici le prevara, morda zla in zlanosna prevara.
Če hočemo ne le obsojati, marveč tudi prav presojati, mo
ramo kajpada tudi umeti, kako so nastale te sanje. Te sanje so
v mladih glavah refleks raznoterih vplivov.
Kaj pa ima Srbija za nas?
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Srbskemu ljudstvu ljubezen in spoštovanje, a politična Srbija
more imeti za Slovence in Hrvate le malo privlačnosti. Nje
ravnanje z Bolgari je naravnost barbarsko. Z ognjem in mečem
zatirati narodnost bratskega slovanskega naroda, to se ne
pravi v kulturni tekmi vršiti asimilacije, niti ne s kulturnimi
sredstvi pospeševati edinstva. Srbija se zdi, da je vzprejela iz
bizantinske kulture tudi najslabše elemente in ti bi pač ne bili
nobeno obogatenje naše kulture. Poleg tega se pa zelo bojimo,
da tragedija balkanska še ni končana in da bo še kri opirala
velike krivde venčanih glav.
Še mnogo manj more mamiti Slovence in Hrvate politiòio
jedinstvo s Srbijo z versko-kulturnega vidika. V Srbiji se je
začelo prečudno mešati nestrpno pravoslavje z zapadnim svo
bodomiselstvom. Tako se zdi, da bi prišli mi katoličani med
dve sovražni sili. Bizantinsko pravoslavje bi izkušalo dušiti
naš svobodni verski razvoj. Res da obeta Srbija katoličanom
konkordat, a ta konkordat se še ni izkazal in konkordat je tudi
lehko pod legalnim videzom svobode le sužna spona. Saj je
tudi Rusija izdala tolerančni edikt, a z raznimi upravnimi in
policijskimi odredbami ga je izpremenila za katoličane v pravi
zatiralni edikt! Će bi tako oficielno pravoslavje izkušalo tlačiti
naš svobodni verski razvoj, bi pa obenem svobodomiselstvo
inteligence še svobodneje širilo svoje sovraštvo do katoliške
Cerkve in katoliške kulture. Ali je mar slučajno, da se navdu
šujejo za jugoslovansko edinstvo najbolj tisti, ki sovražijo naš
verski in kulturni preporod ter oznanjajo pod îrazo kleri
kalizma boj zoper katoliško Cerkev? Tudi „Jugoslavija“ že v
prvi izjavi povdarja, da hoče biti omladina, ki se bori za jugo
slovansko edinstvo, „radikalno antiklerikalna“. Če prav pre
sojamo znamenje, izhaja najmočnejša agitacija za to edinstvo
v velesrbskem zmislu iz belgrajske — lože. Značilno je, da
sega vpliv srbske lože že v Zagreb in da se je že tudi pri nas
javnost zavzemala za ložo. Prav resno se je bati, da bi prišli
Slovenci in Hrvati z jugoslovanskim edinstvom le pod jakobin
sko gospodarstvo lože!
Naše nacionalistično gibanje, če naj bo nravno, resno in
smotrno, se mora dejstvovati le v mejah prava in v mejah
pravih kulturnih ciljev.
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Meje prava so v političnem oziru meje habsburške mon
arhije. Meje pravih kulturnih ciljev so pa načela krščanske
etike in principi katoliške kulture. Le v teh mejah se moremo
katoliški Slovenci in Hrvati zavzemati tudi za jugoslovansko
edinstvo.
„Svetovna vojna1'.
(Založila

Katoliška Bukvama. Izhajati začela pričetkom
svetovne vojne.)
2. odstavek, 2 .kolona na 3 .strani:
Razjarjena volja avstrijskih narodov, do srca zadeta lju
bezen do vladarja in domovine kliče k pogrebu z vojno trombo,
z žvenketanjem bridkih sabelj, s trdim, pogumnim korakom
naše armade, ki se zemlja stresa pod njo in ki gre iskat pra
vice in zahtevat stalnega miru od sovražnika. Plah se stiska
v kotu verolomni, zavratni Srb in njegov ničvredni pajdaš.
H „krvavemu pogrebu“ svojih žrtev mora in ž njimi vred bo
moral zakopati za vedno svoje divje sovraštvo, svoje morilne
namene in svoje srbstvo, da mu ne ostane več sledi na zemlji.
Ne bo mu pomagalo, da mu vstaja Rus na pomoč, tisti Rus,
ki ga je hujskal in podpiral, ki je zlorabljal njegovo narodno
zavest, da bi se pripravila razdrobitev naše države in uničenje
zlasti nas katoliških Slovencev in Hrvatov. Prišlo je dnigače.
Avstrija, edina, močna in ž njo njena zaveznica prodirata
kot hudournik naprej med sovražnike, in ne more biti nobene
dvojbe, da bodo ti temeljito premagani.“
V 4. sešitku, na 1. strani (govori o Angliji) :
„Sredstva, ki se jih je poslužila v dosego tega namena,
so bila nad vse podla. Le poglejmo! — Agent države troj
nega sporazuma, Srbija, dobi nalog, revolucijonirati avstrij
ske južne Slovane, da s tem oslabi Avstrijo in jo napravi
zrelo za razpad. Kot žrtev tega rovanja padeta prestolo
naslednik Franc Ferdinand in njegova soproga. Avstrija bo
v stanu, da kaznuje morilce. Za Srbijo pa stopi ruski medved
s svojim širokim hrbtom ...“
Zvezek 2. (1914), na strani 9. prinaša sliko „Rusija za
ščitnik Srbije“. Srbija je naslikana kot paglavec v naročju

velikega Rusa, poleg pa stoji Avstrija, veličastna, krono na
glavi, v rokah pa drži pasji bič, da udari po Srbiji.
Na strani 5. v 1. zvezku prinaša pod naslovom „Krvavi
srbski prestol“ napade na dinastijo. Enako na strani 7. pod
naslovom „Srbija, kako si krvava!“, kjer se joka za Obrenoviči.
Na strani 8. prinaša pod naslovom „Črna nehvaležnost“
in pravi na koncu (stran 9.) :
„Srbija se nima samo za svojo samostojnost, temveč tudi
za svoj napredek zahvaliti Avstriji, ki jo je stoletja čuvala in
branila. 2e pred stoletji bi bila Srbija lahko last Avstrije.
...Zgodovina pa tudi priča, da je Srb bil vedno nehvaležen.
To je grd madež na značaju. ... Strast sovraštva je slepa.
Ta strast pa izvira iz svobodomiselne vzgoje srbskega izobraženstva in verske nestrpnosti srbske duhovščine, hujskane od
Rusije. . . “
„Slovenec“ z dne 11. avgusta 1914., št. 181.

Besede ljubljanskega knezoškofa
dr. A. B. Jegliča vojakom.
V
usodepolnih zadnjih dneh je daroval prevzvišeni ljubljan
ski knezoškof vojakom sv. mašo, ter je po sv. maši vojake tako
le nagovoril:
Slovenski krščanski možje, zbrani ste, da pred odhodom
na bojno polje pred Bogom vsevednim, neskončno svetim in
pravičnim zaprisežete neomahljivo zvestobo svojemu pre
svetlemu cesarju, svoji prelepi avstrijski domovini, in sicer
zvestobo do zadnjega izdihljaja, zvestobo do smrti. Zato v
tem nenavadno resnem trenutku nekoliko vzpodbudi j ivih besedi
v luči krščanske resnice.
■ Več let je presvetli cesar v svoji krščanski ljubezni vojsko
zaustavljal, zavedajoč se svoje odgovornosti pred božjim sodni
kom za blagor in življenje svojih narodov. Toda ravno ta lju
bezen je njega sedaj kar naravnost prisilila, da sovražnikom
svojim, našim in božjim, napove pravično vojsko.
Možje! Kliče Vas cesar, da v imenu božjem z orožjem v
roki kaznujete hudodelstvo umorstva našega prestolonasled

nika in njegove soproge, kakor se je v peklenski hudobiji za
snovalo in podpiralo v srbskem kraljestvu.
Možje! Kliče Vas cesar, da z orožjem v roki maščujete
skrajno krivično, že večletno prizadevanje, razkosati in uničiti
krasno našo Avstrijo pod žezlom naše starodavne habsburške
cesarske rodovine, da maščujete zvijačno zapeljevanje naše
mladine na izdajstvo domovine in cesarja, da, na črno, sra
motno izdajstvo!
Možje! Kliče Vas cesar, da z orožjem v roki branite kato
liško Avstrijo, katoliško našo cesarsko rodovino zoper zaklete
sovražnike samega Jezusa, pričujočega v zakramentu ljubezni.
Vam je li znano, od kdaj se naše cesarstvo, se presvetli vla
dar prav posebno sovraži, od kdaj so napori zoper cesarstvo
in cesarsko rodovino posebno brezobzirni in posebno divji po
stali? Od septembra leta 1912., od onega slavnega kongresa
na cesarskem Dunaju, ko smo se s cesarsko hišo na čelu kla
njali svojemu Jezusu, svojemu gospodu in Bogu: Zato v boj
zoper sovražnike božje, zoper sovražnike katoliške Avstrije,
zoper sovražnike katoliške habsburške hiše.
Možje, kako vzvišen, kako svet, kako Bogu dopadljiv je boj,
v katerega ste poklicani! Z Vami je pravica, z Vami je Bog,
gospodar vojskinih trum !...
Možje! V srednjem veku se je po Evropi razlegal klic:
„Tako hoče Bog“ in tisoči so zapustili dom in šli osvajat Jeru
zalem iz rok nevernikov. Klic: „Tako Bog hoče“ je dvignil
tudi Vas v sveti boj za predobrega cesarja, v kaznovalni boj
zoper brezvestne hudodelce. Torej naprej: Z Vami je Bog;
naprej z izvrstnimi vojskovodji; naprej k slavni zm agi!...
To so krasne apostolske besede, ki naj bi spremljale vse slo
venske vojake v pravičnem boju. Priobčujemo jih, ker nam
patrijotična dolžnost veleva, da se splošno razglase.
Okrožnica tajništva Koroščeve stranke.

Strogo zaupno!

Gospodom zaupnikom SLS.
Grozodejstvo v Sarajevu, živinsko surovi umor plemenitega
in mogočnega zaščitnika Slovencev in Hrvatov, ter njegove
preblage soproge, je razkrilo rak-rano na narodnem telesu
Jugoslovanov:
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Hudodelsko velesrbsko zaroto.
Nobenega dvoma ni, da deluje ta zarota tudi na Sloven
skem in skuša na prikupljiv način zvesti slovenski narod
odtujiti svoji Veri in Avstriji. V tem zmislu delujejo razni
listi, ki se sicer včasih potuhnejo, njihova glavna smer pa je
dosledno obrnjena na razkristjanjenje ljudstva in otrovanje
s strupom velesrbskega protiavstrijskega nacionalizma.
Gre se za zaroto zoper obstoj katoliškega slovenskega
naroda.
V tej resni uri je v prvi vrsti dolžnost SLS., da obvaruje
naše ljudstvo preteče mu nevarnosti.
Obračamo se do vseh naših zaupnikov z nujno prošnjo, da
posvečajo tej zadevi na j večjo pozornost in o vsem, kar izvedo,
nemudoma poročajo tajništvu SLS. v Ljubljani. Zlasti se prosi
poročil o sledečih točkah:
1.) Ali se opaža v Vašem kraju kak pojav v zmislu Velesrbstva,
odnosno protiavstrijstva? Od katere strani?
2.) Ali se razširja v Vašem kraju časopisje? Kdo je razširja?
3.) Kdo je v Vašem kraju naročnik kakega slabega lista, kot so :
„Slovenski Narod“, „Dan“, „Naš glas“, „Slovenski Dom“,
„Učiteljski tovariš“, „Sava“, „Zarja“ itd.
4.) V katerih gostilnah ali drugih javnih prostorih je kak tak
list razpoložen in kateri?
Prosimo za najnujnejši odgovor na ta vprašanja, da bo
vedelo strankino vodstvo v pravem času ukreniti vsa potrebna
sredstva.
Domovina je v nevarnosti, tedaj vsi možje na krov!
VSE ZA VERO, DOM, CESARJA!
V L j u b l j a n i , meseca julija 1914.

Leta 1920.
V
prvi polovici 1. 1920. je vodstvo Koroščeve stranke
(SLS.) v rokah iste duhovščine (istega škofa, istih žup
nikov in kaplanov) ter pod vplivom skoraj vseh istih
posvetnjakov kot 1. 1914. . . .
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Zgodil se je neizmeren škandal!
lïase ;sloyensko zmedeno okrnijo je prišlo ,ob Pfianda.t v beo
grajskem parlamentu.
Dr. Ryba?, ki ga je kandidirala narodiio-socijalistieria stranki
kot nositelja kandidatne liste na štajerskem, SC j C moral V

Interesu slovenskega ljudstva odreci kandidaturi.
•
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In kdo je zagrešil ta zločin?

1

Jugoslovanska demokratska
II
Ta stranka ni hotela pristati fia to, da se smatra kandida
tura dr. Rybara za nestrankarsko m cisto narodno.
Narorino-socijalistiena

stranka

je

v narodnem Jllt^resu

p o la s tila fctltO đaleČ, da je pfbđiozilk j6g. dém. itttóti, naj
sc ’ftjöajra k a n ^ k tu p a dr„ Pybara ta, fj&pjolnoma n^'o4 v*isnq j

,np

Parodijo-socijalist iena stranka je
Itotela samo omogočiti zastopniku zasedenega ozemlja
vstop v jugoslova^isjka k^pstituanto.

narodno -soeijaîisticno.

Življenski in'tórfcsi 7&fžga zasedenega ozemlja pa zahtevajo,
lì*
m w d zwtojimUv
sploh ne vlačijo y
časnikarski boj.

Na to jugoslovanska demokratska stranka ni Ito
tela pristni!?
Zato je „Narodni svet za neosvobojeno domovino“ sklenil,
da odstopita oba primorska kandidata dr. Rybar in dr.
Gregorin od svojih kandidatur, •

In tega zločina je kriva jugoslovanska demokrat
ska stranka, ker ni Itotela svojih strankarskih Inte
resov podrediti koristi našega narodnega programa.
Dr. Gregorin, ki je v narodnem interesu tudi odstopil od
kandidature pri jug. dem. stranki, prizna V SVOji izjavi sam,

da jo jugoslovanska demokratska stranka zagrešila
zločin nad domoyino.
Ljudstvo ho to sramoto opralo 38. novembra.
Jugoslovanska demokratska stranka, ki je storila
to veleizdajo nad narodom,

m o ra iz g in iti!?

ISeodrešena domovina ne sme hiti hrez zastopnika
v konstituanti. îîarodn o-socijalistiena stranka, ki ima
v svojem programu osvobojenje Y3ega neodrešenega naroda, po
stavlja kot nosilca štajerske liste

drugega koroškega begunca
dr. Ravnika
v Mariboru.

Volite ga vsi v protest proti korupciji in v
manifestacijo za svobodo vsega našega ljudstva!
Načelstvo
narodno-socijalistične stranke.

Zveana tiskarna ? Ljubljani.

