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.Slovenski Narod* velja V LfaMIftat

na d o « dostavljam: <
eelo lete naprej . „ . . K 24*— |
pol leta „ »% . • . • 12*—
žetrt leta „ . . . ' . . 6*—
n a mesec w . • • • • 2*—

v npnvništvu prejemaa:
ćelo leto naprt] • # . . K 22*-*
pol leta „ . . • . , . . »!•-

1 četrt leta „ • • > • • • 5 5 °

Dopisi na} se frankirajo. Rokopisi se ne vračajo.
VrednlAtvo: Kaaflova mila« š t 5 (v pritUčja levo.) tatlajfa« U. SC

tanerati veijajo: peterostopna petit vrsta za enkrat po 16 rin., za dvakrat
po U vi«., zm trikrat ali večkrat p« 12 vtn. Parte in zahvala vrsta 20 vin.

Poslano vrsta 30 vin. Pri večjih insercijah po dogovoru.
UpravniŠtvu naj se pošiljajo naroćnine, reklamacije, taserati L t d ,

to je administrativne stvari
— — i — Fa>a>«an«w AttvUka vs l |a to vteari««. •

Ni ptHMM lajodla bitz istodoban vpotlatvc naročBiae te ne osim.

•Slovenski Narod* Ttll« po Mttls
za Avstro-Ogrsko:

ćelo leto skupaj naprej . K 25-—
p o l l e t a m m . 1 3 * —
č e t r t l e t a w « . . . 6 - 5 0
n a m e s e c „ « . . . 2 - 3 0

• sa Nemčljo:
1 cdo leto naprej . . , K 30--*
1 za Ameriko in vse druge dežde:
' ćelo leto naorel . . . . K 3S

VpniMjan glede teerstov te naj prfloU za odgovor dopisnica ali znamka.
HfiaiMtlit (aaofej, đvarfKe teie), SamOeva « U M *L 9, teltsem *t M,

Ferdinanda in njegove soproge v Sarajevu.
O tragičnih dogodkih v Sarajevu

smo dobili še sledeče brzojavke:
Podrobnost? o prvern atentatu.

Sarajevo, 29. junija. V avtomo-
bilu. ki je sledi! prestolonnsledniku,
so sedele 4 osebe, od katerih je bil
podpolkovnik Merizzi težko ranjen
na vrati*. Grof Bcos Waldeck ie bil
le lahko ranjen. Bomba je eksplodi-
rala s tako silo. da je razbila v ćeli
okolici kraia. kjer je bil izvršen aten-
tat, vsa izložbena okna trgovin. Nad
20 oseb je bilo več ali manj ranienih.
Podpolkovnika so takoi odpeljali v
garnizijsko bolnišnico.

Sarajevo, 29. juni ja. Verzija, da
je prestolonaslednik z roko viel ali
odbil bombo, ni točna. Bomba je pri-
letela na zadnji del prestolonasledni-
kovega avtomobila, ter eksplodirala,
ko je ta že vozil naprej.

Sarajevo, 29. jtmiia. Takoj po pr-
vem atentatu je deželni šef Potiorek,
ki je sedel v avtomobilu pri prestolo-
nasledniku, miino rasvetoval, da nai
se prestolonaslednik takoj vrne v
vladno palačo. Njegovi prošnji se je
pridružila tuđi vojvodinja Hohenbercr.
Prestolonaslednik pa o tem ni maral
ničesar slišati ter je dal povelje, da
naj se avtomobil pelje naprej pred
mestno hišo.

Sarajevo, 29. junija. O atentatu
prihajajo od avtentične strani sedaj
Še sledeče podrobnosti. Na Applo-
vem nabrežju in sicer z desnega tro-
toarja je bila vržena proti avtomobi-
lu prestolonaslednfka majhna bomba,
ki je le slabo počila. Zadet ni bil no-
beden. Padla je za hrntom vojvodinje
na tla in se brez ^kode razpočila. Ja-
koj nato je bila vržena bomba, ki se
je razletela, ko je prišel drugi avto-
mobil mimo. V vozu, kjer se je naha-
jal prestolonaslednik, so slisali le slab
nok, nišo pa vedeli kaj se je zgodilo.
Sele ko so se ostali avtomobili usta-
vili, je dal ustaviti tuđi prestolona-
slednik ter si dal poročati, kaj se je
zgodilo.

* * •
V mestni taiSi.

Sarajevo, 29. junija. Med slav-
nostnim nagovorom sarajevskega žu-
pana je vladala v ćeli dvorani smrt-
na, mučna tišina. Prestolonaslednik je
bil ves bled ter držal vojvodinjo Ho-
henberg, ki je bila napol onesvešče-

. na. O prestlonaslednikovih besedah
občinskim svetnikom smo že porO-
čali.

• • •
Drugi atentat

Sarajevo, 29. junija. Po spreje-
tnu v mestni hiši je policijski šef iz-

nova nuino nasvetoval de'^elnemu se-
fu Potioreku, da naj naprosi presto-
lonaslednika, da naj se takoj vrne v
vladno palačo. Prestolonaslednik je
to prošnio zopet odbil ter zapovedal,
da se vrši vse po programu, pred-
vsem pa je hotel obisknti te^ko ranje-
necra nodpolkovnfka Merrzzija v bol-
nišnici. — DeTelni šef Potiorek je na-
to prosil prestolonaslednika, da naj
doveli vsai, da policija izprazni ulice,
toda tuđi to je prestc1or«?.sledm'k od-
klonil in prepove(ial. Tako se ie av-
tomobil odpeljal po Applo^em na-
brežiu, da zapelje nato v Fran Josi-
povo ulico. Avtomobil se ie vozil
precej naglo. Spotoma je dezelni šef
znova prepričevalno prosil prestolo-
naslednika, da naj se vrnejo. Prošnji
sta se pridružila grof Hr*rracb in voj-
vodinia Hobenberg. Vojvodinja Je
bila bleda vsled smrtrega ^traliu. Že
se ie nrestolonaslednik vdal ter od-
redil, da se avtomohi! vrne. V tem
trenorkn ie bi! avrnmobil že zi o<>r1ofti
Franc .foslpove ulice ter se He neljal
tik oh +rotoar]lu. Atentator Prinčić te
v tem l-iois iz neno^redne Hi^ine od-
daf nae-o zanored oba strela. k.

Sarajevo, 29. Juni ja. Po doseda-
niih urrdnih konstatacijah ?e atenta-
tor Prirčić oddal tri strele. Prvi strel
ie zadc v karoserijo avtomobila, ker
je bil strel n^merjen prenizko; drugi
strel je zadel vojvodinjo Hohenberg;
tretii strel na prestolonnsl^dnika.

Sarajevo, 29. junijn. Ko je prišel
prestolonaslednik iz mestne hiše, mu
ie občinstvo prirejalo burne ovacije.
Prestolonaslednik je hotel na vsak
način obiskati podpolkovnika Meriz-
zija. V avtomobilu je sedel deŽelni
Šef Potiorek. nasnroti prestolonasle^
niku in vojvodinii na desko pri vratih
pa se je postavil grof Harrach, da s
svojim telesom ščiti prestolonasled-
nika pred eventualnim novim napa-
dom, Prestolonaslednik se je z gro-
fom še pošalil. Ko je avtomobil po-
časno zavil v Fran Josipovo ulico, sta
padla đva strela. (Bila sta torej le
samo 2 strela.) Deželni šef je v pr-
vem trenutku imel vtisk, da se ni ni5
zgodilo, ker sta nadvojvoda in vojvo-
dinja mirno obsedela.

Sarajevo, 29. junija. Takoj ko je
padel prvi strel sta skočila polkovnik
dr. Bardolff in major pl. Hfittenbren-
ner iz avtomobila ter se vrgla proti
napadalcu. Med tem je počil že drugi
strel. Ljudstvo in častniki z golimi
sabljami so se vrgli na Principa ter
so ga strahovito pretepli in težko ra-
nili. Princip je imel v roki Se brov-
nmg s 5 strelL

• » •

U č i n e k s t r e l o v .

S a r a i e v o , 2 9 . junija. U č i n e k
s t r e l o v a t e n t a r l a P r i n c i-
ć a j e b i l j a r r o z e n . V o j v o d i -
n i j H o h e n b e r g i e k r o g l a
p r e d r l a s p o d n j i d e l t e l e -
s a t e r s e z a r i l a v ž e f o d e c .
S p o d n j i d e ! t e l e s a i e s t r a-
h o v i t o r a z m e s a r i e n . Š e
s t r a š n e j š i u č i n e k pa i e
i m e l a k r o ? 1 a, k i i e z a d e l a
n a d v o j v o d o p r e s t o l o n a -
s l e d n i k a . K r o g l a mu je raz-
b i l a na v r a t u ž i l o d o v o d -
n i c o . Kri je b r l z g n i l a p o
c e l e m a v t o m o b i l u in p o u l i-
ci. K r o g l a je p r o d r l a i z
v r a t a v u s t a t e r r a z b i l a
in r a z m e s a r i l a c e i s p o d n j i
d e l o b r a z a . P r e s t o n a s l e d -
nik F r a n F e r d i n a n d s e i e z a
h?n d v i g n i l v a v t o m o b U u ,
t a k o i pa i e p a d e l n a z a j . —
Z a t r j u t e H o , da je n e p o s r e d -
n o n a t o i z d l h n l l .

Avtomobil se |e nato z naivečjo
tiagllco pe!ial k vladni palači. Snoto-
ma je vojvodiria Hohenberg še ži-
vela ter se zatrhiie ćelo, da si ni bila
svesra, da »e smrtno nevarno ranjle-
na. Po drugi verziji pa se je vojvodi-
tiia takoj po izvr$enem atentatu one-
svestila ter umrla par minut pozneje,
ko so jo dvismMi iz avtomobila in pri-
nesli v vladno palačo.

(O učinkib projektilov na majhne
razdalje nam je dal odličen strokov-
njak iz svojih lastnih izkušenj izza
balkanske vojne sledeča pojasnila:
Najhuisi učinek imajo projektili na
razdaljo do 100 m in na razdaljo od
1?OO m nanrej, dočim nrojektili v raz-
dalji od 100 m do 1200 m redoma
pladko prebijejo truplo. Če zadene
krogla na razdaljo do 100 m človeško
telo, zlasti pa mehke dele telesa in ži-
le, se hipno razkroji kri in izvrši se
eksplozija, ki raztrga vso muskulatu-
ro v okolici.)

Ranjeni.
Sarajami, 29. junija. Podpolkov-

nik Merizzi je težko ranjen na zad-
njem delu glave. Boos Waldeck je le
neznatno ranjen, njegov avtomobil
pa je močno poškodovan. Tuđi avto-
mobil grofa Harracha ima močne po-
škodbe. Od občinstva ni nobeden
smrtno nevarno ranjen. Težko ranje-
na sta gozdarski svetnik Probst in
oficijal Reich.

V kemaka.
Sarajoro^ 29. Junija. Ko so pripe-

(Jali trupli nadvojvode Frana Ferdi-

nanda in vojvodinje Hohenberg v ko- *
nak, je podelil frančiškanski provin-
cijal Mihačević obema generalno ab-
solunjo.

Saraievo, 29. junija. V konaku so
položili vojvodinjo v prvem nad-
stropju v sobo na desno na posteljo,
prestolonaslednika pa v sosedno so-
bo na otomano. Stabni zdravnik dr.
Arnstein in polkovni zdravnik dr. Po-
lacco sta takoj prihitela v konak,
kamor je dospel tuđi župan Čurče-
vić. Zdravniki so zahtevali etra in
župan je sam hitel v lekarno. Ko se
je vrnil, sta bila oba že mrtva

• * •
Po atentatu.

Sarajevo, 29. junija. V celem
mestu je vladala do ponoćnih ur stra-
šna panika. Policija je izvršila popol-
dne mnogo hišnih preiskav ter areti-
rala mno^o Srbov, zlasti tuđi žene in
dekleta. Po ulicali patrulira orožni-
stvo. voiaštvo in policija. Sodne obla-
sti in policija sta v permanenđ. V
graTTPzr-skih iečah je do sedaj zaprtih
20 ljudi. Ob pol 11. so aretirali tri Cr-
nogorce, med njimi enega mizarja. —
Crnogorce imajo na sumu, da so bili
v zvezi z dijaki, ki so pripravili aten-
tat.

San»ievo, 2^. junija. Fri bišni pre-
i^kavi, ki s<̂  !e izvršili na stanovanju
atentatorja Prinčićn. so !iriš?i mnogo
cbtez'lnesra materiiala in 2000 K.

Sarajevo, 29. junija. Tekom
snočnega večera je policija izvršila v
Sarajevu pravo racijo, vojaške, orož-
niške in policijske potrulje so izvršile
preiskave po raznih sumljivih loka-
lih in v mnogih hišah Srbov. VčeraJ
zvečer je policija aretirala 50 oseb.
Policija je prepričana, da gre za ši-
roko zasnovan komplot.

• . •
Atentatorja.

Sarajevo, 29. junija. Oba atenta-
torja na večino vprašanj ne odgovar-
jata ter trdita, da nimata sokrivcev.
Čabrinović pravi, da se ni dogovorit
s Principom, Princip pa pravi, da Ča-
brinovića ne pozna. Princip pravi, da
je atentat baje izvrši!, da maščuje
svoj narod. Na vprašanje, zakaj je
prišel iz Đelgrada v Sarajevo, je od-
govoril: Pa to ste videli. Na vpraša-
nje zakaj je izvršil atentat, pravi: V
nadvojvodi sem hotel zadeti predsta-
vitelja avstrijskega irnperializma in
enega najvišjih faktorjev v monar-
hiji. Nisem pa hotel zadeti žene. Ča-
brinović ie baje socijalist. Princip pa
pravi, da je pristaš nacijonalistične
ideje. (Drugega atentatorja imenuje-
jo listi dosledno Principa.)
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Sarajevo, 29. junija. Atentator
iCabrinović je takoj, ko je vrgel bom-
bo, skoćil v Miljačko, Za njim sta
skočila brivec Marossv in detektiv
Stinlović, ki je namcril revolver na
Cabrinovića, da ga ustrelL Brivec pa
mu je zaklical, da naj ne strelja. ća-
brinović se je ljuto braniL Sele, ko so
priskočili drugi na pomoč, so ga vje-
li, strgali pa so mu vso obleko s tele-
sa. Ćabrinović je 21 let star, je sin
gostilničarja v Sarajevu ter je bil že
v rani mladosti zelo malopriden. Po-
zneje se je izučil v Crni gori tipogra-
fije. Čabrinović je anarhist, vsled če-
sar }e bil izključen iz socijalnodemo-
kratične organizacije. Služil Je v neki
tiskarni v Belgradu, pred 4 tedni pa
je prišel v Sarajevo, kjer je bil zapo-
slen v Zadružni tiskarni, od koder pa
so ga zaradi nerabnosti odpustili.
Zadnje djii se je potepal po obskur-
nih lokalih ter je opetovano izjavljal,
da se bo nekaj izrednega z^A:%r*. ko
priđe prestolonaslednik.

• * •

Zarota?
Zagreb, 29. junija. Iz ćcHo podu-

čenih pulinćnih krogev se pr.roča: 2e
od prvega une, ko se je mzvedelo, da
?e namerava nadvojvoda Fran Ferdi-
nand udeležiti velikih gorskih ma-
nevre« v, se je pričela v gotovih eksal-
tiranih srbs*k:ih krogih agitacija proti
obisku prest.:lonaslednika, ker so vi-
deli v presrolcnasledniku nasprotnika
svojih tendenc. Oolasti s. dobivale
svarila, ki so iih potem pošiljale pre-
stolonasledniku. Ko so prestolona-
slednika opozorili na nevarnost, je
vendar vztrajal pri tem, da se manev-
rov udeleži. Ćelo, ko so prihajala iz
Belgrada svarila, se ni dal pregovo-
riti, da bi se manevrov ne udeležiL
Oba atentatorja, Čabrilo\ić in Prin-
čić sta bila baje člana take velikosrb-
ske organizacije. V zagrebških vlad-
nih krogih so mnenja, da gre za pra-
vo zaroto, v katero je zapletenih se
mnogo drugih oseb. Zlasti sklepajo
to iz dejstva, da sta bila oba atenta-
ta izvršena tako hitro tirug za dru-
gim.

Sarajevo, 29. junija. Med onimi,
ki so prvi prijeli atentatorja, se je na-
hajal frizer Marosi. V mestu očitajp,
policiji, da ni bila dosti previdna in
da kljub opozoritvam zlasti srednje-
šolskih ravnateljev ni skrbela zadost-
no za varnost. Nameravali so ćelo
srednje sole predčasno zapreti. —
Spiosno obsojajo policijskega seta sa-
rajevskega, Gaerteja, da je pripustil
po prvem atentatu, da je prestolona-
slednik nadaljeval vožnjo.

Sarajevo, 29. junija. Policija za-
trjuje, da gre brez dvoma za zaroto,
katere niti vodijo v Belgrad.

Dunaj, 29. junija. Korespondenca
>Herzog' dolži sarajevski dnevnik
»Narod«, da je v zadnjem času hujs-
kal proti Avstriji in da je dan pred
prihodom prestolonaslednlka z irre-
dentističnim namenom izšel s srbsko
trobojnico ter pisal o boju na Koso-
vem polju.

* • •
Trupli umorjenega prestolonasled-

nika in soproge.
Dunaj, 29. junija. Dvorni marsa-

lat je ukrenil, da se trupli prestolona-
slednika Frana Ferdinanda in vojvo-
dinje Hohenberg balzamirata, nakar
se trupli prepeljeta najbrže v četrtek
ali petek na Dunaj. Pogreb se bo vr-
šil najbrže dne 9. julija. K pogrebu
priđe najbrže tuđi nemški cesar. Za-
trjuje se, da trupli prestolonaslednika
ka in vojvodinje Hohenberg ne bosta
pokopani v kapucinski cerkvi, mar-
vec na gradu Artstetten, kjer si je dal
prestolonaslednik pred kratkim na-
praviti rodbinsko grobnico.

Sarajevo, 29. junija. Trupli nad-
vojvode Frana Ferdinanda in vojvo-
vinje Hohenberg sta bili ponoči od
zdravnikov balzamirani in neki kipar
je napravi! od obeh mrtvaški maski.
Kdaj bodo trupli prepeljali na Dunaj,
se ni določeno. Ob sarkofagih je bilo
položenih danes nešteto krasnih
vencev.

m m
Vojvodinja Hobenberg.

Dunaj, 29. junija, V vojaških kro-
gih se pripoveduje tragična remini-
senca na voj vođin jo Hohenberg. Leta
1913., ko je bila kriza na Balkanu na
vrhuncu ,se je vršil v Belvederu vo-
jaški diner, na katerem se je govorilo
o dogodkih na Balkanu. Neki visoki
general je bil mnenja, da ne preosta-
ja drugega,, kakot korakati v Srbijo.
Nato je vojvodinja Hohenberg vzklik-
nila: Ekscelenca! Kaj imate proti
ubogim Srbom? Ali so vam kaj sto-
rili, da hoćete za vsako ceno vojno?

m ^ 0

Otroci umorjenega prestošooasled-
nika.

Dunaj, 29. junija. Iz lila poročajo,
da je cesar takoj, ko se mu je spoto-
čilo o atentatu, mislil na otroke pre-
stolonaslednika nadvojvode F n o a
Bcntoanda in vctvuđJaje HohenberK,

ki se nahajajo nm gnute C M H M C t o
to laietna kneftnia Sofija IZtefei
knez Maks in lOletni knez Ćrnest —
Cesar je naročit svojemu pobočniku,
da povabi otroke na Dunaj ter trn-
hteval, da se otrokom pove takoj vsa
grozna resnica. Teta otrok, grofica
Chotek in stric baron Wuunau, svak
vojvodinje Hohenberg, sta dobila od
cesarja žalostno nalogo, da skrbita
prve dni za otroke. Nara II je, da jim
sporoče, da se oče in m tti ne bosta
vrnila se tako hitro, kak jr Je bilo to
prvotno nameravano. Za irjule se, da
je bilo zadnje slovo pres olonasledni-
ka in vojvodinje Hohenbc rg od otrok
posebno težko in ginljivo. Neki du-
najski list zatrfrije, da so otroci že
dospeli na Dunaj.

Sarajevo, 29. junija. Neposredno,
ko so padli streli, je, kakor zatrjujejo
ljudje, ki so bili v prestolonasledni-
kovi okolici, ta mislil, da je samo on
zadet, ni pa vedel, da je zadeta tuđi
vojvodinja Hohenberg. Ko je vojvo-
dinja padla na njega, je najbrže mi-
slil, da ga hoče le ščititi. Z velikim
naporom je izrekel besede: > Sofija,
živi za na june otroke!« To so bile
njegove zadnje besede, takoj nato se
je vlila kri in nadvojvoda je kmalu
nato izdihnil. Se včeraj zjutraj je
prestolohaslednik svojim otrokom
poslal obširno brzojavko, v kateri
popisuje obširno svoje dosedanje po-
tovanje. Brzojavka se Konca z bese-
dami: »Ostanite pridni. Pozdravlja
in poljublja vas vaš papi.«

Vtisk atentata.

Karlovi vari, ?Q. junija. Brat
umorjene vojvodinje Hohenberg, grof
Chotek, je izvedei o atentatu in smrti
svoje sestre pri konjski dirki v Kar-
lovih varih. Vest ga je pretresla ta-
ko, da se je onesvestiL

Praga, 29. junija. Strašna vest iz
Sarajeva je dospela sem ob 2. popol-
dne. Listi so prinesli posebne izdaje.
Povsod je vladalo moćno razburje-
nje. Vse veselice in priredbe so bile
odpovedane.

Zagreb, 29. junija. Vest o atenta-
tu je izzvala strahovito razburjenje.
Slavnost, ki bi se bila morala vršiti
povodom prisotnosti reskih Hrva tov,
je bila odpovedana. 5 hiš so takoj
odstranili zastave, raz^bešene povo-
dom te slavnosti, ter iih nadomestili
z žalnimi zastavami.

* • •

Cesar.

Išl, 29. iunija. Cesar se je danes
zjutraj ob 6. odpeljal z vsem svojim
spremstvrom na Dunaj. Občinstvo je
molče pozdravljalo viadarja, ki je
ves prepaden in sključen pod težkim
bremenom žalosti.

Dunaj, 29. junija. Dvorni vlak je
dospel ob 11. in 5 minut iz Išla na
Dunaj. Oficijalnega sprejema ni bilo.
Cesar je molče zapustil kolodvor.
Zunaj je čakala velika množica, ki je
cesarja molče pozdravljala. Policija
je odredila izredne varnostne odred-
be. Vsako večje zbiranje na ulicah je
strogo prepovedano. V m e s t u s o
b i l e d a n e s d o p o l d n e k o n s e -
k v e n t n o r a z š i r j e n e v e s t i
d a j e c e s a r j a v č e r a j , k o j e
i z v e d e I s t r a š n o v e s t , l a h -
n o z a d e l a k a p . U r a d n o s e t a
v e s t e n e r g i č n o d e m e n t i r a .

Dunaj, 29. junija. Danes se je
mnogo opažalo, da je cesarja na kn- |
lodvoru sprejel novi prestolonasled- j
nik. ki se je peljal ob njegovi strani
tuđi v Schonbrunu.

Priprave za pre?to!(>naslednikovo
potovanje.

Dunaj, 29. junija. »Fremdenblatt«
prinasa sledečo oficijozno vest: Po-
tovanje prestolonaslednika v Bosno
je bila izključno vojaska zadeva. Vse
priprave za potovanje je preskrbela
vojna uprava ter je imelo vse poto-
vanje popolnoma vojaški značaj, kar
je šio ćelo tako daleč, da bosansko
rninistrstvo ni bilo o potovanju ofici-
jozno obveščeno. Tuđi vse predpri-
prave in dispozicije povodom obiska
prestolonaslednika v Sarajevu je iz-
vršila vojna uprava. Isto velja tuđi
glede vseh varnostnih odredb.

Sarajevo, 29. junija. Policija je
bila že pred časom opozorjena na
razne opasne pojave. Smatrala je to
gibanje kot provzročeno od anarhi-
stičnih elementov, ki so se preoblačili
tako, da so oblekli Srbi pogosto oblc-
ke muzlimanov.

Politične po0ledice grozaega
atentata.

Danaj, 29. junija. Včeraj ob 3.
popoldne se je vršil izredni ministr-
ski svet ki se je pečal s političnimi
posledicami grozovitega atentata v
Sarajevu.

Sarajevo* 29. juniia. V mestu vU-
da še vedno silno razbarfenje. Dane«
dopoldne je bil afiširan razglas iupa-

l na, ki previ: »Z Oforčenjem in tt»- |
I dom nad atentatom obsofa cek) sara- I

frnko iMsto ntakoM In Mai—inl
z*&m, katerega ŠatotHiia poatedie zm
mesto Sarajevo in za ćelo deželo niti
ni mogočm izmeriti Ceprav ima ta
ottudni sločin rvoje korindne v ino-
zemstvu in so prišle bombe iz Bel-
Krada, je vendar upravičen žalostni
sum, da ckafctirafo v naii dežeti in v
Sarajeva prtkucufld elementi Vse
prebivalstvo ob«o|a s stndom te iz-
rodke človeške družbe. Naša sveta
dolžnost je, da operemo sramoto, ki
se je nam zgodila.« ObČtnski svet je
poslal cesarju posebno sofalno brzo*
javko ter sklenil, da spremi posebna
deputacija trupli na Dunaj.

Duaai, 29. junija. 2alostne poli-
tične posledice ostudnega atentata se
kažejo že danes. Nekateri dunajski
listi vale vso krivdo na Srbe sploh,
drug-i tišti dolže vse Jugoslovane, ter
kličejo po biču, ki nai Juposlovane
kaznuje.Za enkrat so to še manjši po-
ulični listi, bati pa se je, da jim bodo
sledili tuđi veliki listi ter bodo zlo-
rabili sarajevsko tragedijo za novo
gonjo. Zločin v Sarajevu je gotovim
~lementom na jugu monarhije dobro-
došla prilika, da ga izkoristij^ in zlo-
rabiio v svoje ^btčne ali politične
svrhe. Kleriknlr ^nkovski elementi
so pri tej prilik: ->pet enkrat poka-
zali svojo pravo naravo.

Zagreb, 20. iunija. V Zagrebu }e
prišlo včeraj do burnih demonstracij.
Velika množica s frankovskimi dijaki i
na čelu je demonstrirala po ulicah s
klici: »Doli s srbskimi morilci!« Na
Jelačićevem trgu je vcKiitelj Fran-
kovcev, dr. Frank. nagovoril množi-
co ter je v silno sovražnih izpadih
proti Srbom klient oblasti na pomoč
proti srbskemu elementu.

Dunaj, 29. juniia. »Reichspost«
poroča, da so Frankovci v Zagrebu
klicali: »Na vislice s Srbi!« in da je
klerikalna množica obljubliala ma- :
ščevanje za prestolonaslednikovo !
kri. Na mnogih srbskih hišah so raz- j
bili sipe. Tuđi uredništvo ^Pokreta« |
so napadli ter razbili sipe. Policija Je :
morala napraviti red. !

Sarajevo, 29. junija. V mestu Je ,
prišlo do hudih izgredov. Klerikalci j
so se zbrali v veliki četi. ki je sU s
hrvatsko zastavo pred cerkev in mo-
lila za prestoloTiaslednika. Z divjim
rjovenjem proti Srhom je prišla nato
množica na prostor, kjer je bil izvr-
šen atentat. Tam ie mnofica roklek-
nila in nrsegla, ^^ščevati zločin. Z
divjimi klici proti ^rbom, so nato na-
padli razne srbske hiše ter v hotelu
»Evropa«, ki je tast srbskega virib'sta
Jeftanovića, pobili vse sipe ter demo- j
lirali spodnje lokale. Vmes je moralo •
pose^i voiaš^vo. !

Gradec, 29. juniia. V Gratweinu
je prišlo danes do žalostnega izVruha
nemške podivjanosti proti Jugoslo- \
vanom, zlasti proti Srbom. V zdravi- :
lišču Horgas se nahaiata neki srhski
major in neki srbski zdravnik. Pred
zdraviliŠČe je dospela, divje kričeč
druhal ter vpila: »Doli s Srbi! Doli z j
morilci!* Več kakor eno uro je tra- •
jalo kričanje. Med bolniki je izbruhnl- I
ia panika. Orožništva ni bilo blizu. !
Sele opolnoči se je množica razšla. 1

Dunaj, 29. junija. Ogrski državni
zbor je sklican za torek k žalni seji.
Kakor izvemo o skliconju avstrijske-
ga državnega zbora ni nič znano. ,

Sarajevo, 29. junija. Mesto je ka-
kor v obsednem stanju. Poslopje po-
liciiskega ravnateljstva in mestna
hiša sta cemirani od orožništva.

. Pot k deželni palači je od vojaštva
| zased^na. Mnogo oseb je bilo dopol-
i dne oddanih garnizijskemu sodi-

šču.

Obsedno stanje v Sarajevu.
Dunaj, 29. junija. V podučenih

političnih krogih zatrjujejo, da bo .
najbrže še danes razglašeno nad Sa-
rajevom obsedno stanje.

• ;
Borza in loterifa.

Dunaj, 29. junija. Na borzi se je
razvila danes živahna neoficijalna
kupčija. Gibanje vrednot je bilo moč-
no, kurzi so zelo padali. Pri loterij-
skih kolekturah je od zjutraj velik
naval ljudi, ki stavijo številke 28,
dan atentata, 51 starost prestolona-
slednfica in starost vojvodinje. {

• • • i
Nadvojvoda Fran Ferdinand )e

bil rojen kot sin cesarjevega brata
dne 18. decembra 1963. leta. Vzgo-
jen je bil za vojaški stan, kajti nihče
ni slutfl, da postane kdaj prestolona-
slednik.

Tragična smrt pretolontstednika
Rudolfa je pomaknila nadvojvodo
Franca Ferdinanda v ospredje; po-
ttal je prestolonaslednik. L. 1898. ]e
postal kot general kavalerije nekak
namestnik cesarjev v vodstvu arma-
de in je pozneje prevzel na popolno
povelistvo nad armado.

Zastopal le cesaija tad! pri ras-
nih dragih prifikali i i | e v njecovein

i ta« poioval MI i M U k l tvor. Pri
IH prfBkt se je orehlaffl, in ker Je lmel

U od mUdft m rtab* pU^a t je pri-
3k> a|efov# ŽhrUenJc v oajvečjo ne-
varnost. Ležal je bolan pri neki nad-
vojvodinji« kjer se je seznanli z dvor-
no damo grofico Chotek, ki je pozne-
je postala njegova soproga. Mudil se
je potem nekaj časa na otoku Korsi-
ki in si :e tam zdravje čudovito po-
pravih

Kmalu Je nadvojvoda pri svojih
oficijalnih nastopih pokazal, da ima
čisto samostojno prepričanje in da si
je za svoj vladarski poklič pripravil
lasten program. Posebno pozornost
je vzbudilo to, da je nadvojvoda leta
1901. prevzel protektorat nad nem-
škim katoličkim šolskim društvom.
Pri ti priliki se je prvič pokazalo, đa
so si znali cerkveni krogi na dvoru
nadvojvode - prestolonaslednika pri-
dobiti prav posebno stališče in zado-
bili velik vpliv. Takrat se je Čula
prvič obdolžitev, da je nastala cer-
kvena kamarila, ki se je kakor zid
postavila med prestolonaslednika in
med neklerikalno prebivalstvo v dr-
žavi.

Zelo značilen je bil dogodek, ki
se je primeril leta 1902. meseca fe-
bruarja, ko je nadvojvoda potoval na
ruski dvor v Petrogradu, da se za-
hvali carju, ki ga je NI imenoval za
ruskega feldmaršala. Nadvojvoda je
zahteval, naj ga na tem potovanju
spremlja kot njegov 'astni kavalir
grof Ivan Zichy. To ; zahteval nad-
vojvoda, ne da N bil prašal ogrsko
vlado, če je zadovoljna, da reprezen-
tira grof Zichv Ogrsko. Ta grof
Zichv je bil takorekoč voditelj mad-
žarske klerikalne stranke in najhujši
nasprotnik taKratne liberalne ogrske
vlade. Nastala je huda vojska. Ne sa-
mo ogrska vlada, nego tuđi nekleri-
kalne ogrske stranke so se pri ce-
sarju pritožile in cesar je pritrdil ogr-
ski vladi. Grof Zichy ni smel iti z
nadvojvodo, a nadvojvoda tuđi no-

; benega drugega ogrskega kavalirja
| ni hotel vzeti seboj.

V zadnjih letih je nadvojvoda
Fran Ferdinand v čedalje važnejših
stvareh zastopal cesarja in dasi se je
držal v veliki rezervi, se je vendar
vse bolj jasno kazalo, kako notranja
in zunanjo politiko želi delati. Cesar
ga je pri najvažnejših vprašanjih
vprašal za svet, a zgodilo se je več-
krat, da nadvojvodovi nasveti nišo
bili sprejeti. Ćasih je prisel nadvojvo-
da tuđi v položaj, da je storil samo-
stoine sklepe in ti so dali večkrat po-
vod za velike in burne razprave.

2e leta 1907. so se začele na
Ogrskem razširjati vesti, da presto-
lonaslednik ni prijatelj Madžarov.
Ogrska opozicija je vsled tega hrup-
no nastopila in se dala pomiriti sele,
ko je nadvojvoda Jožef pomiril mad-
žarsko javnost. Neka nezaupnost je
pa ostala med Madžari. Trdili so, da
je nadvojvoda nasprotnik samostoj-
nosti ogrske države in da jo hoče od-
praviti, trdili so, da hoče, naj se vodi
proti nemadžarskim narodom pra-
vična politika in trdili so. da hoče
imeti posebne ozire na Hrvate.

Na vsak način je bil nadvojvoda
mož krepke volje in velike odločno-
sti. Najbolje se je to pokazalo pri ar-
madi, v kateri je imel največji vpliv.
Začel je z neko brezobzirnostjo pre-
urejevati armado. Prvi je padel dol-
goletni šef generalnega štaba grof
Beck. Pri vojaških vajah v Dalmaciji
je nadvojvoda napravi! jako kratek
proces in Je grofa Bečka poslal v
penzijo. Na njegovo mesto je prišel
sedanji šef generalnega štaba baron
Conrad - Hotzendorf, ki je preuredil
ves generalni štab in izpeljal pri ar-
madi velike reforme. V armadi je na-
stalo novo življenje s prav bojevitimi
tendencami. Prišlo je za Časa mini-
stra grofa Aerenthala zaradi teh ten-
denc do očitnega konflikta. Cesar se
je odločil za politiko grofa Aehren-
thala in baron Conrad - Hotzendorf
f** moral odstopiti. Dne 18. avgusta
1913. je postal nadvojvoda »general-
ni inspektor ćele oboroženc sile« in s
tem najvišji zapovednik armade in
mornarice. Posvetu je armadi naj-
večjo Ijubezen in poskušal armado in
mornarico pomnožiti, kar le mogoče,
da bi bila nepremagljiv instrument in
zanesljivo sredstvo za dosego velikih
ciljev.

V notranjo politiko je nadvojvo-
da mnogokrat aktivno posegel, zlasti
kadar je bilo dotično vprašanje v ka-
ki zvezi z armado. Največjo pozor-
nost je provzroCil nastop nadvojvode
proti ogrskemu ministrskemu pred-
sedniku grofu Khuenu 1. 1910. Pri
otvoritvi delegacij Je namreč nadvoj-
voda očital ogrskemu ministrskemu
predseđniku, da Madžari ošteodujejo
državo, ker se ustavljajo izdatkom
za armado. Takrat Je nastal na Ogr-
skem velik vihar.

Specijelno v avstrijski notranji
politiki Je bil vpliv nadvojvode sicer
skoro neviđen, vendar zek> občuten.
Nadvojvoda je zastopal z veliko od-
loiBOstJo klerikalno stalilče. Vsa
viratt ia noč klerikalizma Je nuftuln
po vpthn aadvoivode - prestoloaa-
tlpđnfln, Na4vofvoda se Je sutnud

za vsako stvar v državi in če se mar-
sikaj ni zgodilo tako, kakor je želei,
se je to zgodilo vedno le vsled tega,
ker cesar ni bil njegovih nazorov.

Prestolonaslednikova poroka.
Za Časa svoje velike bolezni na

pljučih se Je nadvojvoda Fran Ferdi-
nand seznanil z dvorno damo grofico
Zofijo Chotekovo. Ta mu je stregla
z veliko vnemo in požrtvovalnostjo
in nadvojvoda se je vanjo zaljubiL
Razvedelo se je kmalu, da se nadvoj-
voda zanima za grofico Chotek in
različni člani cesarske rodbine so
prijazno pomagali odstranjevati ovi-
re, ki so onemogočale poroko. Naj-
več je pa zalegla odločna volja nad-
vojvode samega. Kar je hotel doseči,
na to je delal z Železno eneržijo in
tako je :udi toliko časa pritiskal, da
mu je cesar dovolil se poročiti s kon-
teso Chotekovo. Največja težava je
bila ta, da se nadvojvoda ni hotel od-
povedati ne prestolonasledništvu ne
grofici Chotekovi. Težava je bila
posebno v tem, ker po ogrski postavi
je kraljeva žena prava kraljica, naj je
tuđi morganatično poročena; po hiš-
nem zakonu avstrijske cesarske rod-
bine pa ne. Stvar se je uredila taKo,
da se je nadvojvoda cerkveno in po-
stavno pravilno poročil z grofico
Chotekovo, pa se je obenern za svo-
je otroke vsem pravicam odpovedal.
Njegov sin je zakonski, je legitimen
tuđi po cerkvenih postavah, pa ni le-
gitimiran slediti očetu ne na cesar-
skem prestolu, ne v vžitku fidejko-
rnisa. Grofica Chotek ni vsled poro-
ke postala deležna pravice do cesar-
ske krone, njeni otroci nišo člani ce-
sarske rodbine in nirnajo nobenih
pravic do cesarskega rodbinskega
premoženja.

Poroka nadvojvode Franca Fer-
dinanda z grofico Zofico Chotek se je
vršila čisto na tihem dne 1. julija
1890., v mestecu Zakupv na Češkem.
Pri poroki ni bilo ne cesarja, ne ka-
kega drugega člana cesarske rodbi-
ne. Navaden tehant je poročil nad-
vojvodo in grofico in prisostvovala
sta poroki dva kapucina. Cesar je ta
dan grofico Chotkovo imenoval za
kneginjo Hohenberg.

*
Zofija Chotkova.

Zofija grofica Chotkova, kot že-
na nadvojvode Franca Ferdinanda,
najprej kneginja in potem vojvodinja
Hohenberg, je igrala veliko vlogo v
življenju pokojnega prestolonasledni-
ka in če bi bil Fran Ferdinand postal
cesar, bi bila ta vloga postala zgo-
dovinsko znamenita. Rojena je bila
dne 1. avgusta 1868., kot četrta hči
grofa Bohuslava Chotka in njegove
žene rojene grofice Kinskv. Chotki so
starodavni Češki plemiČi in so vedno
stali na strani češkega naroda.

Prestoionaslednikova žena je
bila skrbno vzgojena, a izgubila je
zgodaj starše. Bila je jako resna in
tuđi izraz njenega lica je bil resen,
da, ćelo strog. Stroge so bile vse nje-
ne navade, zlasti je bila velika njena
pobožnost. Pri njej so imeli duhovni-
ki prvo in zadnjo besedo že ko je bi-
la dvorna dama. Ko je nastalo njeno
razmerje z nadvojvodo Franom Fer-
dinandom, je zapustila mesto dvorne
darne in odšla na Nemško, od koder
se je vrnila sele kot nevesta,

Pred nekaj leti je izšla v Parizu
brošura, v kateri je govor tuđi o
grofici Chotek. O njej :'e rečeno: Zo-
fiia Chotkova je žena velikanske ini-
cijative, umna in energična. Njena
želja je. da bi postala prava cesarica
in da bi svojemu sinu zagotovila ce-
sarsko krono. Nadvojvoda Ferdinand
ji je podeben po tem, da je energičen
in da mu je poglavitna želja obnoviti
avstrijsko cesarstvo in še razširiti,
da bo zopet vladalo nad vso Evropo,
kakor za časa Karla V. V svoji ženi
ima najumnejšo družico, zato je njen
vpliv nanj skoro neomejen. — To
brošuro Je spisal neki franeoski di-
plomat, ki je služil pri poslaniStvu na
Dunaju.

• « •

Prestolonaslednik in mornarica.

Po svojem potovanju okolu sve-
ta pričel se je Fran Ferdinand inten-
zivno zanimati za mornarico. Dne 2.
septembra 1902 imenovan admira-
lom, je pred vsem častniškim zborom
mornarice razvil svoj moroarični
program in pojasnil, kako on umeva
bodočo nalogo avstro - ogrske mor-
narice. Njegovi inicijativi je pripiso-
vati mogočen današnji razvoj vojne-
ga brodovja. Zanimal e je za vse or-
ganizatorične reforme, aktivno vodil
skoro vsako leto velike mornariške
vaje, zadnjič predlansko leto. ko se
je tuđi nemški cesar udeležii revije v
primorskih vodah.

Od svojega imenovanja Je biva!
kot najviiji mornarica! častnik vsako
pomla4 po vač Jednov v Pulta ta na
Brioasldh otokitu tet nadziral yae
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posameznosti pomorske službe pri
eskadri, v ladjcdelnicth, arienalu in
pnstanišču

* • m

Značaj pr*stok>aastodnlka.
Znan nemški publicist piše o zna-

čaju Frana Ferdinanda:
Temelj njegovega značaja Je

globoka religioznost. On Je strog ka-
tolik in odkrito veren, kakor tuđi
njegova soproga. Pripovedujejo, da
opravljata vsak večer, tuđi po ofici-
jelnih sprefemnih večerih, kratko
skupno pobožnost v hiSni kapelici.

Druga bistvena lastnost presto-
lonaslednika je preudarna premišlje-
nost. Globoke oči polne samozataje-
vanja. energična brada priča o izra-
ziti značajnosti osebe. Znana je nje-
gova molčečnost, v pogovoru izve od
ljudi vse. ne da bi izdal svoje mnenje.
Posestva upravlja sam. ne izdaja
brez potrebe nobenega vinarja, ljubi
pa nasprotno svojemu stanu prime-
ren sijaj. V občevanju zahteva umer-
jene forme, pri tem je kot vojaški
predstojnik kratek,in pove svoje mne-
nje odločno, včasih direktno strastno
in zapovedujoče.

Frana Ferdinanda odlikuje ener-
gična svoj cilj dosledno zastedujoča
volja. Njegova edina vroča želja je:
Avstrijo v mednarodnem svetu u*r-
diti ter napraviti resnično velesilo.
Zato tuđi podpira vsako tedenco na
vojaškem, političnem in gospodar-
skem polju, ki stremi za teini cilji.

V presoji oseb in stvaii je popol-
noma samostojen, nikdar se ne bo
pustil pri tem voditi od kamarile. To
je izreden dar za boiočega vladaria
velike države. Opazuje vse pomemb-
nejše individualnosti, presoja stvar-
no njihova dejanja in pnporoča za
imenovanje le one, ki so po njegovi
sodbi pres:ali to skušnjo. Znaciino je,
da v zadnjih letih ni bil po njegovem
predlogu imenovan na vodilnih me-
stih noben član visoke aristokracije.

Notranja politika. \
Niti približno ni mogoče določiti,

kake namene in cilje je imel nadvoj-
voda glede notranjepolitičnih vpra-
šanj. To ni prišlo nikdar do popolno-
ma vidnega izraza, zakaj cesar je
ostal cesar, je ostal vladar, in pre-
stolonaslednik je bil samo njegov
svet oval ec. Seveda, zelo vp liven
svetovalec. Vplivu vojvode Frana
Ferdinanda je pripisovati, da so pri-
šli na čelo armade možje, ki se iim
pripisujejo imperijalistična nagnenja,
da je postal grof Aehrenthal minister
zunanjih del. V notranji politiki so
vladali možje nadvojvodovega za-
upanja zlasti tedaj, ko je bil baron
Beck na krmilu in sta bila Weis-
kirehner in Gessmann ministra. Pre-
stolonaslednik je gotovo odločilno
pripomogel, da je Beck vpeljal splo-
šno in enako volilno pravico. S to je
namreč hotel omogočiti ustanovitev
velike stranke na klerikalni podlagi,
ki bi bila reprezentantinja ogromne
večine prebivalstva in bi se zavzela
za imperiialistične ideje.

Tuđi Bienerthovo ministrstvo je
bilo pravo ministrstvo zaupanja pre-
stolonaslednika, s sedanjim ministr-
stvom grofa Stiirgkha pa baje pre-
stolonaslednik ni bil nič kaj zado-
voljen.

V zadnjih letih sta bili na Drmaju
pravzaprav dve veliki središči vse
politike: cesarski dvorec in Belvede-
re. Časih so bila mnenia o teh dveh
središčih prav različna. obveljala pa
je vedno volja cesarjeva.

Seveda, okrog starega cesarja ni
bilo toliko ljudi, kakor okrog presto-
lonaslednika, kamor je vse sililo, kar
je imelo kaj veljave, ali jo hotelo do-
biti. Zlasti je tam dominiralo staro
plemstvo s Ceškega in sodi se, da le
to plemstvo v veliki meri vplivalo na
prestolonaslednikovo mišljenje glede
Cehov.

Nismo v stanu povedati, lrako
mišljenje je imel prestolonaslednik
glede nas Jugoslovanov. Trdilo se Je
časih, da je bil zelo zavzet za trijali-
stično idejo in da je princ Lichten-
stein izrazil prestolonaslednikovo
mnenje, ko je svoj čas stavil svof
predlog v tej stvari.

To je gotovo, da je bil prestolo-
naslednik zelo naklonjen klerikalnim
stremljenjem in jim je s svojim vpli-
vom silno pomagal. Kje bi bil še kle-
rikalizem, da ga ni prestolonaslednik
s tako vnemo podpiral.

Prestolonaslednik je bil strogo
veren in je natančno izpolnjeval vse
cerkvene predDise. Btl ** v tem duhu
že vzgoien

J rvlje-
gova goreča vemost in vernost nje-
gove soproge sta bila pač največ
vzrok, da je prišel klerikalizem do
take veljave v državi.

Ves avstrijski klerikalizem je bil
zbran okrog Belvedera, kjer je bilo
središče novih idej. Velika upanja je
soiU ta kleriladiz«* trdno l i vtrfel

da dobi gospodstvo v državi v roke
in da ustvari iz Avstrijc veliko pred-
stražo katoliške cerkve,

• • •

V fnozemskih listihTrT S2tt v
različnih knjigah se le mnogo pripo-
vedovalo in pisalo o velikopoteznih
načrtih, ki jih Je imel pokojni presto-
lonaslednik. Reklo se je, da želi iz
Avstrije napraviti največjo osrednje
silo v Evropi, Pisalo se Je, da hoće
s podporo katoliške cerkve zopet za-
dobiti nekdanjo veljavo na Nemškem
in jo razširiti na Jugu do Soluna, na
vzhodu do Kijeva . . . Ka] ie na tem
resnice — kdo ve?

.* •

Iz življenja.

Prestolonaslednik je živel popol-
noma svoji rodbini. Opažalo se ]e
večkrat, da prihaja prav malo v do-
tiko z drugimi člani cezarske rodbine
in iz tega se je sklepalo, da ne vlada
med njimi posebno soglasje. Stanoval
je na Punaju v sijajnem gradu Belve-
dere, ki ga je sezidal vojvoda Evgen,
ali pa na svojem gradu v KonopiŠtu
na Ceškem. Na tem velikanskem po-
sestvu so vsi uradniki in uslužbenci
Čehi in se je tuđi v prestolonasledni-
kovi rodbini večkrat češko govorilo.

• * •
Novi prestolonaslednik.

Vsled smrti Frana Ferdinanda !e
prešlo nasledstvo krone na Karla
Frana Josipa, najstarejšega sina po-
kojnega nadvojvode Otona in nadvoj-
vodinje Marije Jožefe, rojene prince-
zinje saske. Rojen je bil dne 17. av-
usta 1887 v Persenburgu na Nižjeav-
strijskem; študiral ie deloma na gim-
naziji Škotov na Dunaju ter bil po
polnoletnosti imenovan poročnikom
pri 7. dragonskem polku v Pragi,
kjer je stanoval na Hradcanih ter
študiral pri profesoriih češke univer-
ze, znamenitem Bratu in Ottu držav-
ne in upravne nauke. S svojim pol-
kom je bil prestavljen v Brandys na
Labi in od tam v Galicijo. Poročil se
je dne 21. oktobra 1911 z nadvojvodi-
njo Žito, princesinjo Parma. V no-
vembru 1911 je bil imenovan major-
jem pri 39. pešpolku na Dunaju, kjer
je danes v garnizift*. Prestolonasled-
nik ima dne 20. novembra 1912 roje-
nega sina nadvojvodo Franc JoŽefa
in hčerko Hedviko. — Že v zgodnji
mladosti se je imenovalo r^egovo ime
v zvezi z vprašaniem nasledstva po
smrti cesarjeviča Rudolfa leta 18S9.
Pokojni prestolonaslednik Fran Fer-
dinand je bil tačas neoženjen, poleg
tega težko bolan, vsled cesar se je v
dvornih krnjih ugibalo o njegovi od-
povedi na korist Karla Franca Jože-
fa. Po poroki Frana Ferdinanda z
grofico Chotek je bilo dedno vpraša-
nje za enkrat rešeno. vse kombinaci-
je o antaeoniji med bratoma Franom
Ferdinandom in Otonom. ki so teme-
ljile na po večini na publicistični
kampanji raznih senzacijskih listov,
so postale breznlodne. Obenem z ab-
dikacijo Frana Ferdinanda in knegi-
nje Hohenberg na hišni zakon in
pragmatično sankcijo, je bil Karei
Franc Jožef definitivno desir;niran za
bodočega prestolonaslednik? Vzgoja
mlađega Karla Franca Jožer je bila
vsled teh pomembnih dogodk^v že s
pričetka posvećena hodočim vladar-
skim nalocram. Kot mlad otr je pri-
cei z učenjem avstriiskih jezi^ov; ce-
sar se je vefikrat osebno prepričal o
njegovem napredovanju v jezikovnih
Študijah in dajal navodila za izpopol-
nitev vsestranskega izobraževanja.
Karei Franc Jožef se je vzgajal v do-
mači hiši, po večini v gradovih rod-
bine Otona in Nižje Avstrijskem, da-
leč od dvornega življenja, skupno s
svojim bratom Mak som, dočim je
mati Marija Jožefa po smrti cesarice
Elizabete in poroki bivše nadvojvo-
dinje Štefanije z grofom Lonvavem.
morala prevzeti funkcije prve dvorne
dame. Zivlienje mlađega Karla Fran-
ca Jožefa je potekalo priprosto in
brezskrbno. Pozimi je bival ponajveč
v gradu v okolici Paverbacha na Se-
meringu, kjer se je živahno zanima!
za zimski šport in si s svojim Ijubez-
njivim značajem in priprostim obna-
šanjem osvojil simpatije vsega, na
Semeringu pozimi bivajočega občin-
stva. Lepi mladosti je kmalu napra-
vila konec bodoča naloga. Z 18. leti
je odšel kot poročnik v Prago, od tam
pa s svojim polkom v Brandvs na
Labo. Tekom svojega bivania v Pra-
gi se je temeljito priučil čeŠČini in v
svojem občevanju s profesor!! češke
univerze, odkril svoj lepi, moderno
vzgojen in za vsa vprašanja napređ-
ka izredno se zanimajoc" značaj. Nje-
govo bivanje na ČeŠkem je naravno
vzbudilo v njem simpatije za češki
narod in utrdilo njegovo objektivno
preso|evan|e narodnostnega vpraša-
nja v Avstriji. Iz garniziie v Brandy-
su ie poffosto zahajal na Dunaj, kjer
se je seznanil s princezinjo Žito Par-
ma, ki ie po svojem mirnem značaht

Medsebojna duševna in značajna so-
roOnost )o privedla đo lakona, ki ve-
Ua v vseh dvornih krogih za vzor
rodbinske idile.

lWinU iKiiski ntt
Ina fmtrU dm 30. Inrija ob 11. dopol-
đne Isredno )BVDO t^o v mestiri dvo-
rani Dnevni rad: N a z n a n i l a
p r a d f e d s t v i

Izdatatell la odgovorni urednik:
dr. Vladimir Ravnlhar. drž. poslanec.
Lastnlna in tlsk »Narodne tiskarne«.

Vsak dan svet

SLADOLED
la -

ledena kava
se dobi w sl*4ćift*r»l

J. ZALAZNIK
Stari trg *t. 21.

foto-
grafske
i aparate
kakor tud »i^ v to stroko
spadajoče potrebščine ima v zalomi

fotomanufaktura in drogerija

„Adrijau

oblastveno koncesijonirana prodaja strupov

w Ljubljani, Selenburgova ulica 5.
Temnica na razpolago. Zunaoja oaročila
? obratno no.>to — Zahtevaite cenike

Jtarodna
knjigama

v Ijubljani
prdernova ulica štev. 7.

priporo^a

kanccliiski, konceptni, doku*
mentni, ministrski, piscmskl,

ovitai in barvani papir

Kasete s plsemsklm nanlrlem.
CnfOTske knfi^c

v neh vpifkoat'ii, crtane z eno ali
z drema kolonam?.. verane v papir,

platno ali polusnje.

Njemalne knjižice >° c
r

e
a^e n i h

Zalaf a lolskih znzkov i i risank.

Zavitkc za i rak • weh TtHkostm.

TtHka izlcr

I*fcl*ftf*Hm IM.

JarTt u *olc \n nmetnike.

_«— tazjlttaicc — ^
pokraftoste, humoristfCne« trmet-
niSke Tseli vrst, od najpreprostelifh

do Ba|fincjiilL

jRbut a site hi liplrakip

_ ^ M _ Vs^Mfick# its^isM «BSB^^

f»Mkc a tlrtkt.

tuni ikvhruH a inpiMci

rittliu rmik, tdt, bftk.

)t«ttsi ta ttrt»4L

SOO kron
Vam plačam, ako moj uničevalec korenJn yyflla
b a l s a m " Vafih kvHIh o&es, biHldavIo,
•tlftiancM v 3 dneh ne odstrani brez bolečin
Ccn* 1onči<u z garancijskim pismom K 1—, 3
lonCki K 2 50. Na stotine zahvalnih in prizn. pišem.

KeiMfiy, Ratchaa (Katsa) 2185
I. Poatfaoh 12 7 t t (O«r*ko).

^ Važno za „Sokol««!
Ravnokar tem dobil jako lične

sokolske spominske znake.
Ker gem edioi pooblaŠČen od „Slovenske Sokolske Zvezet f, sem pre-
pričan, da bodejo brati „ Sokoliu gegali po istih, osobito pa še, ko
je polovica Čistega dobićka v prid „Slovenski Sokolski Zvezi*4. Pri
naročita ve6 kom ado v dam primeren popust Se priporoČa

MILKO KRAPEŠ, urar in trgovec,
2353 Ljubljana, Jurčičev trg št. 3.

Lepi stričeh
| Francoski spisal Guy de Mau-

passant; prevel Oton Zupančič.

| Broš. K 350. |
| Vez. K 4 70 I

Rienzi, zadnji tribunov
I Zgodovinski roman v 2 delih.
j Spisal Edward Lytton-Bulwer.

Broš. K 4-—.
Vez. K 520.

jSaphol
! Slike iz pariškega življenja. —
I Francoski spisal Alpbonse Dau-

det; prevel Oton Zupančič.
Broš. K 2-—. — Vez. K 3—.

So knjige nad
vse zabavne in

^ ^ ^ ^ zanimive, da
I kdor jih čita obdržega v naj-
I večji napetosti, da jih ne od-
I loži preje iz rok, dokJer ni
I :: prečital zadnjega stavka. ::

isisa l i la
Ljubljana, Prešernova ttl. 7.
Poštnina posaraeznim kajigam je 20 v.

Km E^ "te* ^^l S ^ mm Sm1 I C^ dfi

umetni in trgovski vrtnar
nazaiaja sL p. o. cb!iB$tni, da A nh i i i njegov 1 2 7

cvetlični salon
samo pod Jrančo štev. 2.
pclsg CevIJarskega mostu. '

Volića zala sil i mm. i
'zdeiofanie šopKov. vencev. trafeov itd '

Zonauja naročila točno. i

Vrtnarila m usnu i d 9.11

V naročbo priporočamo
prvi slovenski lepostovni mesečnik

LHUHERI Zllllll
kateri lzbala ie 34. leto.

..LJubllonshl z w n M

„Uohllnnskl trn"
„UBMimisKI zoon"

Hai*o6a sei

ftfi^i,liti.ifJH"liiaH,Kijlli»aiL5.
Ceoa: CeloktnoK9-20, polletnoK 460, četrfletno K2*30.

itoja med frollad sotradalkl
aaie nafbollia prlpowedalk^
peraiko la kritike;
poni« Bdpristraasko o rsek
vatMeJttli ilevensUk bi flo-
wmmmHk ta4ltevBlh aovostlk;
si ]• tokom irol*ffa 33to»-
M f a lilia|aa|a pridobO w aa«
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Hotel ,LLOYD'
z restavracij o in najlepšim vrtom

priporoča p. n. slavnemu občinstvu 1 7 8 5

Karol Zauses, hoteltr, Sv, pctra cesta Set. 7^
, Sprcjinajo a tcđl vedno akaželjiie goipi« za pook i kilL

ftšl1 ff@ 11 i? v°da za lase
~ zaneslftvo ncinkale proti 1313

izpadanfu las in prhljaiu.
pospešuje rast \as in brade in sploh služi za
sp'.ošno negov3nje las. Oblastveno preizkušeno
in od zdravnikov priroroJeno. Na tisoče posve-

^ dočeb od 7dravnikov in laiKov. Steklenica K 3
& ;n K 1-3C. Pristne samo s firmo Schmidbauers
P Fiacbf. Salzbnrg. — Petrol, olie za krhke
a Uie K. I — Dobiva se po skoro vseh lekarnah
J in drogerijah vseh dežela.

P Schmidbauerja nasl.
X liemićni laboratorij

h Salzborg, BahahofstrasM M.

LjlMjai« : | |
R M C . * * . . &*fcrtr
Pkctfi. fcbnia Sn-
imi utima, P.
CnsCara, đntgnia
Postova ta-
arncfc, tafcma.—
Trst: H. NI.
*H-. Shr !*•
Mtl, <WTWljt. —
Gorica: k. IW-
rti?. mfiMiiija.
Pnlj : 5. T « « .
* * . - Zl-
RTC* : t •««-
taft. tat. 1 Bn-
rfrtru. 1 * n L -
Cei ? e: 01«
Uman! I CL tat

C. kr, avsfri'ske državne železnice.
Ezvlečsk iz voznega reda.

Veljaven od 1* maja 1914.
v Postaja; Li ubijan a glavni kolodvor«

Odhod.
6"00 z ju t ra j . Osetn; v:ak na Krarv, Tr-

žič, Jesenice, Gorico, Trst, TrbiŽ, Beliak,
Franzensfeste, Celovec. S t Vid ob Glini.
Dunai.

6 -51 zjufraj. Osebni vlak na Kranj. Jese- j
niče, Trbiž, Trst, Gorico itd. (Od 31. ma- |
ja ob nedeljah in praznikih od 1. julija t

" Ljubliana %\. kolodvor. — Jese-vce vsak j
dan; od 15. julija do inkl. 1". septembra ]
RadeJe-Bela reč Trbiž v«ak dan.

8-05 dopoldne Osehni vlak na Grosuplje,
Kočevje, Trebnje. Št. !an^. Rudolfovo,
Stražo-Toolice, Črnomelj, Metlika, Bub-
niarce ''od Novega mesta naprej od dne ot-
voritve ) "~ '

9-03 dopoldne. Osebni vlak na Krani, •
Jesenice, (z zvezo na brzovlak na Beliak,
Inomost, Solnoerad, Monakovo. K51n, Ce-
lovec, Linč, Dunai, Pra^o, Draždane, Ber-
lin,"! [direktni voz Peka-Opatija-Soinos^rad.]

11-30 dopoldne. Osebni vlak na Kranj,
Tržič, Jesenice, Gorico, Trst, Trbiž, Beliak, i
Franzenfesre. Solnograd, Celovec, Dunaj.

12-52 popoldne. Osebni vlak na Grosu-
plje, Kočevje, Trehnje St. Janž. Rudolfovo,
Stražo - Toplice, Črnometj, Metliko, Bub-
niarce. (Od Novega mesta naprej od dne
otvoritve.1)

1*55 popoldne. Osebni vlak na Skofjo
Loko, Kranj, Radovljico, Jesenice. (Zabavni
vl?.k, vozi samo ob nedeljah in praznikih).

3«40 popoldne. Osebni vlak na Kranj,
Tržič, Jesenice Gorico, Trst, Trbiž, Beljak,
Franzensfeste, Celovec,

6-30 z v e č e r . Osebni vlak na Kranj, Tržič,
Jesenice, Trbiž. 2̂a Jesenicah zveza na
brzovtak na Beljak, Inomost, Solnograd,
Monakovo, Vlissingen, ('London), Celovec,
Linč Dunaj.

6»3B z v e č e r . Osebni vlak, na GrosupMe.
Trebnje, St. JanŽ, Pudolfovo, Črnomelj,
Metiiko, Bubnjarce, (Od Novega mesta na-
rrej od dne otvoritve.

9'01 z v e c e r . Osebni vlak na Grosuplje,
Kočevje Novo mesto Črnomelj, Metliko,
Bubnjarce, (Od Novega mesta naprej od
dne otvoritve.)

lO-pj. p o noći . Osebni vlak na Krani, Je-
senice. Gorico, «J*rst Na Jesenicah zveza
na brzovlak na Beljak, Franzenfeste, Ino-
most, Solnograd. Monakovo, Linč Prago,
Draždane. Berlin

Prihod.
7-35 zjtitraj. Osebni vlak iz Trsta, Go-

rice. Jesenic, z zvezo na brzovlak fz Ber-
lina. Draždan, Praee. Linča. (Londona)
Vlissin<=rena, Monakovega, Solnograda, Ino-
mosta. Beljaka), Tržiča, Kranja.

••56 mjutraj. Osebni vlak iz Rudolfovega,
c - Jan*a. 1 -ebnjega, Kočevja, Grosupljega,

9-52 dopoldne. Osebni vlak iz Trbiža,
Jesenic, z zvezo na brzovlak iz Dunaja,
Linča, Celovca, Monakovega. Solnograda.
Inomosta. Beljaka.

10*55 dopoldne. Osebni vlak iz Straže-
To lic, Novesa mesta, Grosupljega in (od
otvoritve) Bubnjareev, Metlike, Crnomlja

11-16 dopoldne. Osebnf vlak iz Gorice
Jesenic, Dunaja. Linča, Celovca, Beljaka
TrZiča, Krp.v.a

2-35 popoldne. Osebni fz Straže-Toplic,
Rudolfovega, St Janža. Trebnje*a. Ko-
čevja, Grosupljega, in (od dne otvoritve
naorej.* Bubn'arcev, Metlike, crnomlja.

+•&& popalrfn«. Osebnf vlak oa Trsta,
Gorice, Trbiža, Jesenic, Linča. Celovec,
Solnograda, Franzenfeste Beljaka, Trtici,
Krania

7*53 z v e č e r . Osebni vlak iz Jesenic,
Rađovljice, Kranja, Skofje Loke. (Zabavni
vhk. vozi samo ob nedeljah in praznik:-).

8-2O z v e č e r . Osebni vlak iz Trsta, Gor »
Trbiža, Jesenic, Dunaja, Linča, Celovca
Reljaka, Tržiča, Kranja.

9-23 po no£l. Osebni vlak iz Straže-To-
plic, Hudolfovega, St. Janža. Trebnie^a
Kočevja, Grosupljega in (od otvoritve
napreO Bubniarcev, Metlike, Crnomlja.

11*3^ po no6l. Osebni vlak iz Trsta. Go~
rTčT Trbi2a,Jesenic, Celovca, Beljaka, Kranja
Portal«: Mabllaaa dri. koUeVer.

Odhod na Kamnik: 7-40( 11-50, S-It,
7-I5, (11'22 o b riedel|2h in praznikih).

Prihod iz Kamnika: 6-429 11-00, 2-419

6-££y (10-30 ob nedeljah in praznikih).

C.kr. državno-ieleznl&ko ravaatelfstvov Trsta.

Krasna umetniika reprodukcija v we* barvah
ZMVE.VITE 6ROH4RIEVE SLIHI^

PRIM02ATRUBARJA
= USTANOV1TELJA SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI =

VUoka 66 cm 1» široka »S cm je —t»
lepšt okraa t u k i i to f ta ikt hiie. Trn
repro4«kclta je «pi#h mmjfrpšm im aw|-
dOTrteae|to kar pm iamaa— llerea^L

Cena s poftto kron S-20

NARODNA KNJIGARNA l U l U A l l M E -
SBHMII IL ST.7

\ SANATORKJM • EM0NA1
\ 2JK. MOTRAMJE IN KIRURG.ICNE -BOL-EZNO. i

• FOR0DiNDSi\aCA
1 LtJUBLUANA KOMENSKEGA ULICA ^ X

SEF-ZDIWNK FTOIARUDR FR DERGANG

Prešernove slike
crtdaja ii HJHjć m nltsen nnitii

Iv. B o n a č v Ljubljani.
f «aa aUk< 3 kr*a> ~7?

Pristen dober

brinjevec
se dobi pri 43

L SEBEH1KU g Spod Sifti.

= pri Trilia (MonlalcoDe). ::
Sesifa o4 1. tmmiim do fsoaca aeateamkra.
Na novo prirejenc in povećane vroče
bromske in kl ornat rnske toplice. Ena-
komerna toplina 38°—40° in naravne
glinske kopeli, an»'izirane od dvornega
svetnika prof. dr. E. Ludwiga ter od
njega in najslavnejših zdravnikov Du-
naja, Prage, Gradca in Trsta najtopleje
priporočene proti bolezni ischias, kro-
ničnemu in hudemu revmatizmu v skle-
pih in mišicah, živčnim boleznim vsake
vrste, ter kožnim in ženskim boleznim.
— Pojasnila daje radovoljno Bprata.

K'NTft
SOSPlofno pritjubljmi
k*r so nedos*Šni v
teku in tTP*5nosti.
pjlagovelite si /f* i
eglmdaii aliiahttr A
vojim cenik* AW

Karei Čamernik & Ko.
U*uj*lna irgovmm 5 4*4*31 •»
tomobUi, moiorji in pos*m. +ii
JMa^^Miaa^iav ^^^aWvfia^tf šn flMVVoKflr

Ljubljana
Jhmajskm evtm St. 8—t2.

h a n iD Rprati) linbezen. I
I Povest — Spisa! Bla/ P o h l i n \

Cena bro^ I K 60 *; n . , vez. 2 K \
50 vin., s pošto 20 vinarjev ve^ I

J

I:. Opatov m m l : I
* Zgodo vinska povest. Spisal Iv. Remec. I
j Ceaa broš. 1 K 80 vin., vez. 2 K I
I 70 vin., s pošto 20 vinarjev več. I

Ti najnovejšj zabavo i in veseli lenjigi priooroča najtopleje I

J(aro5na knjigama v £jubijani.!

u Modni salon ,

j Stuchly°J/Iaschke <
^ ^ ^ ^ Priporoča cenj. damam tu in na ćež>M VSeh vrst ^ _ ^ ^

naifinejše In najmodernejša

damske in otroške slsmnike kakor tudl športne čepiće
po znano nazkih cenah.

Zalni klobuki vedno v zalogi-
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Hajboljie švicarske veienine.
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Perilo za dame in gospode po merl.

Pazile i i prepričajte se!

I i Od dobrega najboljie s I
M tapl W aa}alill e«ri pri 3338 !

F. ČUDENl
I Ljubljana 81 — Prešernova ulica š t 1. •
I Fin«y zanesljhro idooe ure, uhaniy I
I prstani i. t. d. I
i Wmm OMrfk *«»fowj In | i o i tw lw proafo. •


