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Avstrijska drama 
Z največjimi svečanostmi so včeraj na 

Duna ju pokopali zveznega kancelarja 
dr. Dollfussa. Ob prisotnosti zastopni-
ke^ vseh držav, ki so akreditirani pri 
avstrijski vladi, ob sodelovanju oboro-
žene sile in stotisočev naroda so slavili 
predsednik republike, ministri in škofje 
mučeniško smrt umorjenega zveznega 
kancelarja. Vsa kulturna Evropa sogla-
ša v obsodbi zločina, ko težko ranjene-
mu kancelarju niso privoščili niti zdrav-
niške pomoči, ki bi ga mogla še rešiti, 
nit i verske tolažbe, ki si jo je pokojni 
želel pred smrtjo. Dr. Dollfuss je umrl 
zares mučeniške smrti, kar je še pove-
čalo simpatije do umrlega državnika — 
malega velikega moža — kakor so ga 
krstili Angleži, ki mu nihče ne bo odre-
kal resnobe, v kateri se je družila do-
sl€xinost politične smeri z veličino oseb-
nega poguma. 

Avstrija je izgubila v dr. Dollfussu 
nedvomno svojega največjega državnika 
po vojni, moža, ki je prvi sestavil živ-
ljenjski program Avstrije ter ga z vso 
doslednostjo izvajal. Ne mislimo raz-
pravljati o ostvarljivosti tega progra-
ma v državi, kjer govorijo komplicirane 
politične, socialne in gospodarske raz-
mere morda bolj kakor kje drugod pro-
ti eksperimentom. Tudi ne mislimo raz-
pravljat i o možnosti organiziranja av-
strijske zvezne države na verski podla-
gi, kakor si je zamišljal to dr. Dollfuss 
k l jub vsem kulturnim nasprotstvom v 
Avstri j i in čeprav je velik del kapitala 
v nekrščanskih rokah, večina delavstva 
pa socialistična. Priznati pa moramo, 
da je pokojni kancelar prav sistematič-
no prelomil s tezo, ki so jo zastopali 
skoro vsi njegovi predniki, češ, da Av-
strija sama ne more živeti. Dr. Dollfuss 
je baš nasprotno proglasil svojo domo-
vino za življenjsko sposobno in vrh tega 
poklicano, da igra v nemškem narodu in 
v evropski kulturi še posebno zgodovin-
sko vlogo. Šele s tem pozitivnim pro-
gramom je Avstri ja dejansko res po-
stala sposobna za življenje. Pri izvaja-
nju tega svojega programa pa se je dr. 
Dollfuss le preveč naslanjal na pomoč 
ene izmed velikih sil in j i dovolil preve-
lik vpliv ne le na zunanjo, temveč tudi 
na notranjo politiko svoje države. Po-
litična nesreča, ki je zadela Avstrijo, Je 
v prvi vrsti posledica one neprevidne 
politike, ki je dopustila, da je Avstri ja 
v marsičem pristala na načrte, ki so j i 
le navidezno koristili, a so se kmalu iz-
premenili v težko škodo za njo. 

Simpatije vsega sveta pa si je pokoj-
ni Dollfuss vsekakor pridobil s svojim 
doslednim odklanjanjem ofenzivnih ha-
kenkreuzerskih načrtov, stremečih za 
tem, da se Avstrija priključi v eni ali 
drugi obliki Nemčiji in da se v njej uve-
ljavi totalitetni princip narodnega so-
cializma. V tem pogledu se je izkazal 
dr. Dollfuss kot državnik evropskega 
formata in močan zaščitnik evropskega 
miru. Njegova smrt pomeni zato ogrom-
no izgubo za Avstri jo in govorniki na 
pogrebnih svečanostih so pravilno po-
udarjali , da je baš Dollfussovo mučeni-
stvo zedinilo vso Evropo v odločnosti, 
da za vsako ceno zagotovi samostojnost 
Avstri je ter prepreči osvajalne načrte 
bojeyitega hitlerizma, Preokret, ki je 
nastal vsaj v taktičnem pogledu v Av-
striji, jasno kaže, kako globoko je 
zedinjeno evropsko mišljenje ob Doll-
fussovi smrti zadelo tudi v Berlinu in 
kako pravilno je bilo sprejeto kot resno 
svarilo za bodočnost. 

N i še popolnoma dvignjena koprena 
z dogodkov, ki so se odigravali 25. ju-
li ja na Dunaju. Marsikaj je ostalo ne-
jasno. Samomor bivšega ministra in po-
slanika v R imu dr. Rintelena pa doka-
zuje, kako globoko je že segla v kroge 
današnjih vlastodržcev fašistična misel. 
Moralična tragika je pri tem, da je iz-
vršil samomor mož, ki so ga njegovi 
nekdanji mnogoštevilni prijatelj i pri-
števali med najčastnejše zastopnike 
prave katoliške ideje v Avstriji . 

Notranj i mir v Avstri j i še vedno ni 
popolnoma vzpostavljen, kar je dokaz, 
kako močna in globoka so v nje j na-
sprotstva. Gotovo je, da ne bo mogoče 
preiti preko juli jskih dogodkov kar na 
dnevni red. Avstri jska notranja politi-
ka bo pač morala poiskati nova pota za 
pomirjenje. Že se oglašajo tudi možje 
iz najožj ih Dollfussovih prijateljskih 
krogov, ki smatrajo, da po Starhember-
govem receptu ne bo šlo. Poslednje be-
sede pokojnega kancelarja samega so iz-
razile plemenito željo, da se na j povrne 
njegovi domovini notranji mir. Na j bi 
njegova mučeniška smrt rodila ta žlaht-
ni sad, ker potem bodo uresničene v pol-
nem obsegu besede, da je umrl za reši-
tev Avstrije. 

Tragika zgodovine je, da je bil ob 20-
letnici pričetka svetovne vojne v isti pi-
sarni, odkoder je bil takrat odposlan 
avstrijski ult imat Srbiji, uprizorjen pri-
zor, ki si ga niti najnujnejša fantazija 
ne bi mogla izmisliti. Nekdanja država 
reda in discipline je v svoji naslednici 
plen državljanske vojne, torišče nečuve-
nih atentatov, pozornica vsakdanjih 
ubojev in umorov. 

In mi Jugosloveni sedimo v lastni dr-
žavi kakor v mirnem zapečku ter začu-
deno gledamo v svet, ki je nekdaj tako 
prezirljivo vihal svoj nos nad nami. V 
polni meri uživamo blagodejnosti notra-
njega miru. Naša moč raste, naš ugled 

Naročnina znaša mesečno Oin 25.—* 
Za inozemstvo Dm 40.—. 

Uredništvo: 

Ljubljana, Knafljeva ulica 5. Telefon 
3122, 3123, 3124, 3125, 3126. Maribor 
Gosposka ulica 11. Telefon š t 2440. 
Celje, Strossmayerjeva ulica St L 

Telefon š t 65. 

Rokopisi se ne vračajo. — Oglasi po 
tarifu. 

Maistra -Vojanova zadnja pot 
in zadnje domovje v Mariboru 

Nad 10.000 Hudi je spremilo osvoboditelja Maribora in popularnega našega generala 
in pesnika na njegovi zadnji poti 

Maribor, 27. julija 

Ves Maribor je bil danes pod vtisom ve-
likih svečanosti ob pogrebu svojega osvo-
boditelja, generala Rudolfa Maistra. Že do-
poldne so prišle iz bližnje in daljne okoli-
ce deputacije posameznih podeželskih dru-
štev ter podeželskih občin. Zlasti številne 
so bile iz Dravske doline, kjer skoro ni bilo 
občine, ki ne bi bila poslala svojega zastop-
nika k poslovitvi od dragega pokojnika. 

Množice, def ilira jo 
Ves dan so defilirale mimo krste, ki je 

bila postavljena na odru v prehodu pod 
mestnim magistratom, nepregledne množice 
ljudstva. Računajo, da je defiliralo mimo 
osvoboditelja Maribora okrog 15.000 ljudi. 
Svojega generala so ob odru stražili Mai-
strovi borci, vitezi Narodne Odbrane in 
vojaki. Po mestu so tiho plapolale številne 
žalne zastave in državne trobojnice na pol 
droga; ni bilo hiše, s katere ne bi visele 
v znak zadnjega pozdrava mrtvemu gene-
ralu. 

Za pogreb so se že v zgodnjih popoldan-
skih urah pričele zbirati na glavnem trgu 
in v sosednjih ulicah množice, ki so danes 
tako nenavadno razgibale življenje na ma-
riborskih ulicah. Mirno sodimo, da se je 
k slovesu zbralo najmanj 25.000 ljudi. In 
pogreb je bil ne samo globoko pieteten, 
marveč tudi nenavadno pester. Nudil je ne-
pozabne slike in prizore 

Ob 15.30 so prikorakali na prostrani glav-
ni trg vojaki, Sokoli, viteška četa Narodne 
Odbrane, člani mornariške sekcijo JS, ga-
silci, športniki in druga društva z zastava-
mi, zavitimi v črno kopreno. 

Točno ob 16. je bil Glavni trg zaseden 
do zadnjega kotička. Zaradi tričetrturne 
zamude ljubljanskega brzega vlaka, s ka-
terim je prispel ban dr. Marušič. na so se 
žalne svečanosti nekoliko zavlekle. A ta-
koj po banovem prihodu je škof dr. Toma-
žič ob mnogoštevilni asistenci duhovščine 
blagoslovil pred magistratom zemeljske 
ostanke generala Maistra. 

Poslovitev mestnega 
župana 

Ko je utihnila žalna molitev, je stopil 
blizu krste mestni župan dr. Upold in z 
zanosniro glasom veličal zasluge pokojnega 
generala za Maribor in vso našo domovino. 
Govor se je glasil: »Pred tremi tedni se je 
poslovil blagopokojni gospod general Mai-
ster od svojega mu ljubega in tako dra-
gega Maribora Odhajal je na letovanje na 
Unec pri Rakeku. Pregledal je še v soncu 
in v vsej lepoti pokrajino, ki jo je po pre-
vratu komandiral. Včeraj se je vračal po 
isti poti v svoj Maribor mrtvi general. Tri-
umfalna je bila ta pot. Hvaležni narod mu 
je izkazoval poslednjo čast. Danes se ma-
riborski občinski svet poslavlja od svojega 
častnega meščana, mesto od moža, s čigar 
imenom je povezana zgodovina jugosloven-
skega Maribora. Ko so se jeseni leta 1918. 
razmajale fronte in so bile strte vojske 
centralnih sil, je nastopil za nas oni čas, ko 
je bilo treba, da z lastno voljo in z last-
nimi silami ustvarimo svoj lastni dom. V 
tistih dneh zmede in neorientiranosti nam 
je vstal general Maister. Naklonjena uso-
da nam je poslala v odločilnem trenutku 
moža odločne volje, ki se je globoko zave-
dal usodepolnosti trenutka. Odločen, da z 
zmago nacionalne stvari postavi na kocko 
vse, je prevzel komando mesta in obmejno 
poveljstvo. S premišljeno in odločno raz-
orožitvijo zelene garde je v pravem tre-
nutku dovršil dejanje, ki je za vedno odlo-
čilo pripadnost Maribora k Jugoslaviji. Bla-
gopokojni general je vodil, navduševal in 
užival narodno zavest kot govornik in pes-
nik. Ime generala Maistra, moža, ki ima ne-
venljive zasluge za Maribor in našo sever-
no mejo, bo zapisano z zlatimi črkami v 
analih mariborske mestne zgodovine, Mari-
bor bo narodnemu junaka v globokem spo-
štovanju vedno ohranil hvaležen spomin. 
S tvojim delom, dragi general, je bila sreč-
no zaključena doba dolgoletnih nacionalnih 
borb, ki jih je vodil kdaj naš narod pod 
najtežjimi pogoji proti udušljivi premoči 
sovražnih sil. S tvojim delom je stvarno 
odločena pripadnost Maribora in njegovega 
zaledja k svobodni kraljevini Jugoslaviji 
ter je zmagovito končana težka nacionalna 
borba za naše sveto mesto. Tvoj veliki na-
cionalni duh naj trajno bdi nad usodo Tvo-
jega dragega Maribora! Maribor se ti v hva-
ležnosti klanja pred tvojo krsto!« 

Dolg sprevod med 
gostim špalir jem 

Združeni pevski zbori so mogočno ubra-
no zapeli žalostinko »Vigred«. Ko je tako 
bil opravljen obred na Glavnem trgu, se 
je pričel med gostim špalirjem občinstva 
pomikati impozantni sprevod. Pot je vodila 
preko državnega mosta, po Masarykovi. Tr-
žaški in Pobreški cesti do pokopališča. Na 
vseh ulicah, kjer se je pomikal sprevod, 
so gorele luči zastrte s črno kopreno. Ali 
solnce je sijalo z nezmagljivo silo na ved-
rem nebu. 
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med narodi se jači in Evropa nas vedno 
bolj ceni kot pobornika miru ter prija-
teljskega sodelovanja med narodi. Na-
ša iskrena želja je, da bi našla tudi na-
ša soseda po svoji tragični nesreči in po 
budi izgubi, ki jo je zadela s smrt jo ve-
likega državnika, pot k notranjemu mi-

Hl in boljši bodočnosti. 

Na čelu sprevoda je jezdil močan odde-
lek sokolske konjenice. Za njo je nosil 
podnarednik knž. Zvrstili so se strumni 
oddelki Sokolov v krojih in civilu, med 
niimi sta bila tudi starosta ljubljanske so-
kolske župe dr. Pipenbacher in tajnik Fle-
gar. Na čelu oddelkov so nosili prapore, 
turobne žalostinke je igrala godba »Dra-
ve«. 

Sledila je godba »Sloge«, za njo pa dolge 
vrste mladih vitezov Narodne Odbrane. 
Vse te čete so nosile na čelu krasne vence 
in mrke prapore z mrtvaškimi glavami. Za 
nosilci vencev je nato korakal oddelek 
mornariške sekcije JS, sledili so člani CMD, 
Kluba koroških Slovencev, društva »Jadra-
na« in »Nanosa«, Narodne strokovne zve-
ze, Slovenskega lovskega društva, I. SSK 
Maribora, SK Železničarj, SK Maratona, 
SK Peruna, potem narodni železničarji in še 
članstvo drugih mariborskih društev, ki so 
po večini vsa nosila pred seboi vence in 
svoje prapore. 

Na čelu dolge vrste gasilcev mariborske-
ga in okoliških društev in čet Je igrala 
godba »Danice«. Seveda so tudi gasilci no-
sili prapore, ovite v črno kopreno. Sledila 
je godba pekerskih gasilcev, za njimi pa za-
stopniki finančnih organov, orožniki, kaz-
nilnični pazniki in dolga vrsta poštarjev. 
Dalje so stopali v sprevodu mariborski 
združeni pevski zbori, nato pa mariborska 
vojaška godba, ki je neumorno igrala ža-
lostinke na čelu močnega oddelka voiaštva 
45. pehotnega polka. 

D>va častnika sta nosila na blazinah vsa 
visoka odlikovanja mrtvega generala. Za 
vojaštvom so korakali zastopniki akadem-
skih društev Jadrana, Triglava in Danice, 
člani povojnega Narodnega sveta in skoro 
korporativno zbrani Maistrovi borci. Sle-
dil je sprevod posameznih deputacij. ki so 
vse nosile krasne vence. In še je bil prepoln 
vencev in cvetja tudi posebni cvetlični voz. 
Med venci so biLi posebno vidni oni, ki so 
jih darovale mariborska mestna občina, 
okoliške občine, Ljubljana. Kakek. Unec 
in še nekateri. 

Vencem je sledila duhovščina pod vod-
stvom dr, Tomažiča, nato pa lafeta s po-
kojnikovo krsto. Ob njej so korakali vo-
jaki in Sokoli. Na krsto sta bili položeni 
insigniji generala: sablja in čepica. 

Za krsto je šla pokojnikova rodbina in 
sorodniki. Sledili so odlični predstavniki: 
zastopnik Nj . Vel. kralja general Hadžič. 
zastopnik vojnega ministra polkovnik Put-
nikovič, ban dr. Marušič, podban dr. Pirk-
majer, komandant mesta polkovnik Glišič, 
sreska načelnika Milan Makar in dr. Sene-
kovič, občinski svet mariborski z županom 
dr. Lipoldom na čelu, senator dr. Ploj, na-
rodni poslanci Krejči, dr. Pivko, Gajšek, 
inž. Pahernik, Petovar, Zemljič in Rasto 
Pustoslemšek, šef mariborske policije Ra-
doševič, šef obmejne policije Krainovid. za-

stopniki ljubljanske, celjske, ptujske, kam-
niške, rakeške, unske, marenberške in še 
mnogih drugih občin, zastopniki pravoslav-
ne cerkvene občine, samoupravnih in dr-
žavnih uradov kakor tudi mnogoštevilni 
predstavniki raznih organizacij in ustanov. 

Polnoštevilno se je udeležil pogreba ma-
riborski oficirski zbor in z njim rezervni 
oficirji, Slovensko žensko društvo, Združe-
nje trgovcev in obrtnikov, potem pa še ne-
pregledna množica ostalega občinstva 

Mogočni sprevod, kakršnega doslej Mari-
bor pač še ni videl, je zaključil oddelek 32. 
artilerijskega polka v popolni opremi. Ta-
ko je torej korakalo v žalnem sprevodu nič 
manj kakor okrog 10.000 ljudi. In kakor je 
vsa ta povorka v globokem spoštovanju sle-
dila mrtvemu osvoboditelju, tako se je tu-
di dolgi, dolgi špalir v tihi žalosti poslav-
ljal od moža, ki je spoštovanje in hvalež-
nost zaslužil. Zvonovi vseh mariborskih 
cerkva so zvonili ves čas k pogrebni sve-
čanosti. Prvi oddelki sprevoda so že sto-
pali na tla poslednjega domovanja, ko so 
zadnji komaj šele zapuščali Glavni trg. 

Slovo na pokopališču 
Veliko mestno pokopališče na Pobrež-

ju je bilo premajhno, da bi sprejelo vse 
tisoče pogrebcev. 

Od vrat pa do groba so tvorile špalir 
viteške čete Narodne Odbrane, vojaki in 
Maistrovi borci. Ko so pripeljali krsto na 
lafeti in jo spustili v grob, je opravil po-
grebni obred škof dr. Tomažič. On sam je 
nato tudi v imenu cerkve izrekel sožalje 
soprogi zaslužnega pokojnika, obema sino-
voma in sorodnikom, nato je pa v izbranih 
besedah tolmačil izgubo, ki je zadela Ma-
ribor in vso našo domovino. G. škof je za-
ključil obgrobnico z željo, da bi pokoj-
nemu generalu Maistru, ki je prejel najviš-
ja odlikovanja Nj . Vel. kralja, predsed-
nika češkoslovaške republike Masaryka in 
še druga, tudi kralj vseh kraljev v nebesih 
podelil najvišje odlikovanje. 

Potem je izpregovoril polkovnik Glišič v 
imenu oficirskega zbora. Opisal je pokoj-
nega generala kot vojaka, krepko je obe-
ležil njegove zasluge za domovino ter po-
zval ves oficirski zbor, naj mu zakliče-
Slava! Trikrat je gromko odjeknil zadnji 
pozdrav. 

V imenu Maistrovih prvih oficirjev in 
najožjih prijateljev se je poslovil upokoje-
ni polkovnik Cvirn. ki je zelo lepo orisal 
človeške vrline generala-pesnika. Na čelu 
Maistrovih borcev je izpregovoril v posled-
nje slovo predsednik učitelj Malenšek In 
še je izpregovoril zastopnik celjske orga-
nizacije Maistrovih borcev Sribar, ki je spu-
stil v grob zemljo s celjskega gradu, ovito 
s hmeljem. 

V imenu osrednjega odbora Narodne 
Odbrane v Beogradu je govoril mrtvemu 

borcu in branitelju Uroš Belič. Nato pa i« 
v imenu oblastnega in mestnega odbora 
mariborske Narodne Odbrane opisal upo-
kojeni državni tožilec dr. Jančič Maistro-
ve zasluge za organizacijo in delo Narodne 
Odbrane v Mariboru in bivši mariborski 
oblasti. V imenu kluba koroških Sloven-
cev se je toplo poslovil predsednik dr. Fel-
lacher iz Ljubljane z željo, da bi mrtvi ge-
neral tudi v nebesih mislil na svojo ne-
osvobojeno Koroško, za katero se je toliko 
boril in trudil. Zadnji je govoril v imenu 
Mariborskega kluba književnikov Radivoj 
Rehar; presrčno se je poslovil od pesnika, 
saj je bil Rudolf Maister v domovini naj-
prej znan kot pesnik Voianov in je tudi 
samo kot pesnik in strasten ljubitelj svoje 
zemlje in rodu lahko ustvarjal načrte, s 
katerimi je priboril Maribor in našo seda-
njo severno mejo. 

Škof dr. Tomažič je opravil še zadn)e 
molitve. Vojska je oddala častne salve iz 
pušk in topov. V poslednje slovo so turob-
no zaigrale godbe. Preko pokopališča so 
odplavale tožno ubrane melodije pevskih 
zborov. In že je zemlja za vselej osvojila, 
kar je njenega. 

Maistrovi gospe vdovi m obema sinoma 
je izrekel sožalje v imenu Nj. VeL kralja 
general Hadžič, nato v imenu vojnega mini-
stra polkovnik Putnikovic, v imenu armad-
nega poveljništva polkovnik Čakovski, ban 
dr. Marušič in drugi dostojanstveniki. 

Le polagoma so se množice razhajale. Ni-
komur se ni mudilo, saj je bil dan pogreba 
generala Maistra prazmik, — praznik žalo-
vanja. Še dolgo v mrak so se gibale trume 
pogrebcev nazaj proti Mariboru, ki se je 
navzlic krasnemu večeru ves vdal tihi brid-
kosti dragocene izgube. 

Žalovanje 
v rojstnem kraju 

Kamnik, 28. juli ja 

Po mestu visijo črne zastave. Kamnik 
žaluje za svojim rojakom in častnim me-
ščanom generalom Rudolfom Maistrom- Ko 
ga je pred 4 meseci obiskala delegacija 
mestne občine in mu izročila pismeno če-
stitko kamniške občine k 601etnici, je ge-
neral Maister obljubil, da bo v letošnjem 
poletju na povratku s počitnic na Uncu ob-
iskal svoj rojstni kraj in se popeljal v 
Kamniško Bistrico, še pred nedavnim je 
pisal našemu županu g. Franu Kratnarju, 
s katerim ga veže iskreno prijateljstvo še 
izza mladostnih let, da še vedno ni poza-
bil obljube, obiskati svoj rojstni kraj. žal 
je usoda odločila drugače. Kamnik se v 
globoki žalosti klanja spominu svojega ve-
likega in za narod tako zaslužnega roja-
ka. Njegovega pogreba v Mariboru se je 
udeležilo zastopstvo mestne občine z župa-
nom g. Kratnarjem na čelu. 

V AVSTRIJI ŠE NI MIRU 
V zaroto proti kancelarju Dollfussu so bili zapleteni tudi aktivni 

vojaki in uradniki — Na tisoče aretacij 
Dunaj, 28. julija r. Veliko pozornost v 

vsej javnosti je izzvalo danes dejstvo, da 
so bile v zadnjih dveh dneh izvršene ne 
samo na Dunaju marveč po vsej Avstriji 
številne aretacije. Vsi zapori so prenapol-
njeni in tudi vojašnice so po večini izpre-
menjene v zapore. Aretirali 60 ne samo 
hitlerjevce, socialne demokrate in komuni-
ste, marveč zlasti mnogo aktivnih voja-
kov, visokih uradnikov policije in in žan-
darmerije ter železniške stroke. Zatrjuje 
se, da so vse aretacije izvršene v zvezi t. 
afero rimskega poslanika Rintelena, čigar 
vloga v poizkušenem puču še ni docela po-
jasnjena. Zdi se, da je Rintelen organiziral 
vso državo obsegajoč zelo močan pokret 
ter da je pripravljal radikalno izpremembo 
političnega kurza v Avstriji. Dali je bil v 
zvezi z narodnimi socialisti, ali pa je docela 
slučajno prišlo do istočasne akcije, še ni 
znano. Vladni krogi zatrjujejo, da bo Pre-

iskava skoro zaključena In da bo še le na-
to objavljen rezultat preiskave z vsemi po-
drobnostmi. 

Razburjenje v javnosti, ki ugiba o vsem 
mogočem, je če povečala izjava, ki jo je 
dal knez Starhemberg v imenu vlade danes 
dopoldne v dunajskem radiu. Opozarjal je 
namreč javnost naj ne naseda raznim ve-
stem in govoricam, češ da vlada v vladnih 
vrstah velika nesloga In da je prišlo do 
hudih nesoglasij. Javnost je mnenja, da se 
je najbrže tudi v Avstriji pripetil enak pri-
mer, kakor Hitlerju v Nemčiji, da so nam-
reč Dollfussa Izdali oni, ki jih je smatral 
za najzvestejše. Deloma tudi mislijo, da je 
ta demanti v zvezi z govoricami, ki se 
širijo o skorajšnjih izpremembah v vladi 
V zvezi z imenovanjem Papena za berlin-
skega »apostola miru«, kakor označuje|o 
novega nemškega poslanika. 

Stotisočl na pogrebu 
kancelarja Dollfussa 

Umorjenega največjega povojnega avstrijskega dr-
žavnika so položili včeraj v Hitzingu k večnemu 

počitku 
nika in ostalo sorodstvo v preprostih 
kmetskih oblekah, člani vlade, diplo-
matskega zbora in generalitete in za-
stopniki vseh javnih korporacij. Na tr-
gu pred cerkvijo Sv. Štefana in na 
vseh cestah, ki vodijo do tja, so se že 
od prvih popoldanskih ur zbirale ne-
pregledne množice. Okoli poldneva je 
bil dohod v neposredno bližino sploh 
nemogoč. Kakor računajo, je bilo v 
sprevodu in špalirju po cestah okoli 
500.000 tMi- Blagoslovita v krste v 
cerkvi sv. Štefana jc epravil kardinal 
nadškof dr. Innizer ob asistenci števil-
ne duhovščine. 

V govoru, ki ga je imel državni pred-
sednik dr. Miklas za pokojnim kance-
larjem, je izjavil med drugim: Izpolnili 
bomo oporoko dr. Dollfussa, velikega 

Dunaj, 28. julija, g. Danes popoldne 
se je vršil z velikimi svečanostmi po-
greb zveznega kancelarja dr. Dollfussa. 
Prva blagoslovitev krste je bila na 
Rathausplatzu, kjer so se od pokojni-
ka poslovili zvezni predsednik Miklas, 
podkancelar Starhemberg in dunajski 
župan Schmitz, v imenu kmetskega 
prebivalstva pa spodnještarjerski de-
želni glavar Reiter. 2alni sprevod je 
krenil nato ob sviranju žalostink iti ob 
spremstvu tisočev in tisočev pristašev 
domovinske fronte do trga pred cerk-
vijo sv. Štefana. Začetek in konec spre-
voda so tvorili oddelki eksekutive. Ta-
koj za krsto jc stopala popolnoma str-
ta vdova, ki se je opirala na podkan-
celarja Starhemberga in ministra Sto-
ckingerja. Z a ^ j o so sledili inati pokoj-

Avstrijca, ki je bil tudi velik Evropec. 
Po njegovi volji bo Avstrija svobodna 
ki neodvisna nemška država, zgrajena 
na čvrstih socialnih in krščanskih te-
meljih. Nič nas ne sme deliti ne ovirati, 
da ne bi nadaljevali v slogi delo kan-
celarja Dollfussa. 

Od cerkve Sv. Štefana se je nato 
sprevod pomikal na pokopališče v 
Hitzingu, kjer je bil za kancelarja pri-
pravljen začasni grob, in si car v bližini 
groba njegove leta 1928. umrle enolet-
ne hčerke in bivšega avstrijskega ge-
neralnega štaba Honzendorfa. 't ruplo 
pokojnega kancelarja bodo po 3 mese-
cih na njegovo željo dokončno poko-
pali v Seiplovi spominski cerkvi na 
Schmelzi. 

Otroci še nič ne vede 
Riccione, 28. julija. AA. Otroci pokojnega 

avstrijskega kancelarja dr. Dollfussa še 
zmeraj ne vedo o tragični smrti svojega 
očeta. Zanje ljubeznivo skrbi rodbina pred-
sednika vlade Mussolmija. Danes so se 
otroci peljali na izlet z motornim čolnom. 
Kakor se doznava je v ponedeljek priča-
kovati vdove dr. Dollfussa. 

Venec jugoslovenske vlade 
na Dollfussovi krsti 

Dunaj, 28. julija p. Ob 11. dopoldne je 
prišel v poslopje dunajske mestne občine, 
kjer je ležal na mrtvaškem odru pokojni 
zvezni kancelar dr. Dollfuss, jugoslovenski 
poslanik Djordje Nastasijevič ter položil 
na krsto v imenu jugoslovenske vlade lep 
venec. 

Morilec Dollfussa 
ugotovljen 

Dunaj, 28. julija, n. Preiskovalne oblasti 
so s pomočjo prič, zlasti pa po pričevanju 
osebnega sluge pokojnega dr. Dollfussa 
ugotovile, da je umoril dr. Dollfussa 32 let-
na narodni socialist Otto Panetta, ki je bil 
še do nedavna član avstrijske vojske, a je 
bil zaradi n arod n o-soci al i s ti čne propagande 
odouščen. V vojski je bil četovodja. 

Uporniki, ki so napadli kancelarsko pa-
lačo, so še vedno zaprti v vojašnici v Ma-


