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prav drugega mišljenja, vendar se je mesto tudi po
všteta zasebna pisma, ki jih je pisal ta ali; oni; od
svojem zastopstvu udeležilo sprejema. Kako celo mi je le z veliko organizacijo naših nepolitičnih bornik
društvene organizacije. Priredil je
drugače ravnajo ponekod naši liberalci, nahujskani društev, priznavajočih krščanska načela — S. K. nadalje vv svrho
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v zimskem času mnogo preda
S.
Z.
po celjskih dohtarjih in omejeni že sami po sebi!
vanj,
ki
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z
večine
dobro obiskana. Največji
Ustanovljena leta 1897 je bila izpočetka ome uspeh pa je imel,s poljudnimi
Mesto Skofja Loka je bilo zavito vso v zastave. Na
za
tisoče ljudi je prihitelo k slavnosti. Bilo,je življenje, jena bolj na Ljubljano. Velik korak naprej je sto kmečko in delavsko mladino in socialnimivkurzi,
odrasle
zastopnike
drvenje in vrvenje v mestu, kakoršnega; Skofja Lo rila letaM002, ko se je razširila v Zvezo vseh.slo teh stanov. Meseca januarja je bil tak tečaj v Ce
venskih nepolitičnih društev, ki stoje na temelju ka lju, meseca februarja v Slovenjgradcu, meseca mar
ka le malokedaj vidi.
Med telovadci sta bila zastopana tudi celjski toliške .resnice* Še bolj se je okrepila in izpopol ca pa v Trbovljah. Trajal je,.'kakor navadno, po, 3
in trboveljski odsek ter/ bila predmet srčnDh po nila, v ko , so koncem predlanskega in lanskega leta dni, v Celju celo 3 in pol dneva, v Trbovljah pfa,
dorasle njene hčere — štajerska, goriška in koroš kjer razmere niso, drugače . dopuščale, samo en dan.
zdravov.:
Zborovanje
Slovenskih krščanskosocialnih ka zveza, katere je proglasila za samostojne iz is Udeležencev je Bilo v Slovenjgradcu in Trbovljah
zvez je vodil državni poslanec dr. Krek. Navzoči kreno željo, naj se krepko razvijajo in plodonosno do 200, v Celju nad 130. Kolike praktične važnosti
so bili tudi naslednji državni poslanci: dr.( B e n delujejo sebi in skrbni materi v prid. \
so taki; poučni tečaji,, sem se tudi prepričal zadnjo
k o v i c , dr. K o r o š e c , P i š o k, Gostinčar, Pov
Ko danes poročam o delovanju naše štajerske nedeljo, ko smo na visokem hribu pod impozantno
še, Pogačnik, dr. Žitnik in kranjska deželna posl. Zveze, morem z* zadovoljstvom in radostjo povdar goro • sv. Uršula ustanavljali izobraževalno društvo.
Mandelj ter Zabret.
jati, da se tista s m e r, v kateri se gibljemo in de Na shodu je namreč stopil'k meni nek kmet,, ki se
Zveze različnih slovenskih pokrajin so dale tujemo, imenuje: n a p r e j ! Napredovali smo. pred js udeležil socialnega kurza v Slovenjgradcu, ter se
svoja poročila. V imenu Zveze slovenskih mladeni vsem glede na Število. Ob osamosvojitvi smo od jo izneva ' zahvalil za to lepo prireditev in jprosil,
čev je poročal predsednik Fr. Z e b o t. Zborovalci. skupne Zveze prevzeli 45 društev. Tjekom lanskega naj zopet kaj sličnega pripravimo; njega, gotovo ne
so z velikim navdušenjem sprejeli njegovo poročilo in' tekočega leta se je število še bolj ko podvojilo. 1)0 manjkalo noben dan, ■ četudi iraaf do Slovenj
na znanje ter govornika burno pozdravljali. Nj,eigov Sedaj je namreč v naši Zvezi včlanjenih 93 dru gradca tri ure hoda. J az bi na kratko označil po
govor bo objavil gotovo prihodnji »Naš Dom."; Zna štev, nekaj društev se snuje, tako da kmajlu dose men takih tečajev: preganjajo temo neznanja in od
ki Zveze silovenskih mladeničev so' našli občno pri žemo Številko; 100,
valjajo moro zaslepljenosti, v katero nasprotniki za
znanje in videli smo jih pripete tudi na mnogih pr
Poživilo, poglobilo in j razširilo pa se je tudi peljujejo ljudstvo.
sih kranjskih mladeničev.
delovanje v posameznih društvih. V tem oziru mo
Dvojno bi vše rad naglasa!, kar spada v rub
O delovanju S. K. S. Z.;za Štajersko je po ram z veliko'zahvalo omenjati, da, naši vrli somiš riko napredka ne samo za štajersko, temveč za ce
ročal njen podpredsednik dr. H o h n j e c: Velece ljeniki , in požrtvovalni delavci na izobraževalnem lokupno S. K. S. Z. Prvo je podvojena ■ in potro
njeni zborovalci! Napredek je geslo modernega ča polju, v priprosti kmečki in delavski oblje/ki ravno jena skrb za mladino.
sa, kot moderni. ljudje mu služimo tudi mi. Mi sicer tako, ka|<or v gosposki] suknji, razumevajo vedno
»Rod ; stari hira, gine,
ne maramo tistega pretiranega češčenja, K se dan bolj znamenja časa ter uvidevajo veliki pomen iz
Bodočnost je mladine."
današnji tako pogostokrat skazuje' napredku, ker je obraževanja in vseh teženj, ki stremijo za tem t ve
to po,svojem bistvu pravcato malikovanje; nič dru likim ciljem. S tem ne koristijo ; samo sebi in '■ tiste
Ker hočemo svojemu narodu ustvfariti, dobro
gega namreč ni, nego oboževanja človeške narave, mu ozkcjmu krogu, v katerem se na videz giblje bodočnost, moramo zato temelje položiti v naši mla
kateri se pripisuje brezmejna in neskončna razvoj njihovo delovanje, temveč s tem tudi najizdatnejše dini. Da napreduje naša mladinska organizacija,
na in napredovaf.na sposobnost kot tistemu faktorju, služijo veri i in narodu. Kjer je namreč prava izob dokazujejo pred vsem naši telovadni odseki, ki so

Veliko slavij e v Skofji Loki.

se v dobi dobrega leta ustanovili v tako nepričako sumiti. Ker pa naša Zveza nima drugega namena
vano lepem številu ter so že dosegli velike uspehe. nego pospeševati^ izobrazbo in napredek slovenske
Dokaz z\i to je; tudi škofjeloška prireditev,. ki ima ga naroda, vzgojevati naš narod v'pravem social
izrazito mladinski značaj. Dokaz za to je še poseb nem in rodoljubnem duhu, se moramo samo čuditi,
no naša 'Zveza slovenskih mladeničev, ki je bila da se na Štajerskem in po celi naši širni domo
binkoštni pondeljek ustanovljena v Ljutomeru ter je vini še najde kak zaveden Slovenec, ki' še ni kle
ža priredila dva velika mladeniška shoda, katerima rikalec.
bodo sledili drugi. Povdarjati moram, da z največ
Sicer pa ne odbijajmo tozadevnih političnih
jim veseljem poročam o tej točki našega programa, napadov na nas z istim orožjem, temveč le s po
ker iz lastne izkušnje vem, da je delo med mladi dvojenim delom. Mi samo zidamo1,, in ne ■ razdiramo.
na najprijetnejšie' in tudi najhvaležnejše. Vsled tega Našo geslo bodi: Po tej poti naprej vztrajno in po
bi tudi želel, da ta točka naj nikdar ne izgine z žrtvovalno! Cilj, ki se blesti pred nami, je: Vse
dnevnega reda naših plemenitih stremljenj, temveč stranski , blagor našega naroda!
da se vedno izvršuje vestno in vztrjajjno, ■ ker upam,
Za telovadne odseke je poročal brat Predesnik,
da v mladinski armadi ustvarimo najtrdnejšo obram za koroško zvezo; Vunček, za goriško Kremžar, za
bo za vero sveto in domovino • drago. Ce imamo or tržaško CenČič, za kranjsko Smolnikar, iza dijaško
ganizirano, katoliškonarodno zavedno
mladino, ne zvezo Cesnik in pozdrave Poljakov je prinesel Sa
zatrepečemo več pred nobenim : nasprotnikom, mar dovskv.
več mu s pomilovalnim posmehom obrnimo hrbet.
Popoldan je bila javna telovadba. Na tisoče in
Drugo, kar kaže izpopolnjevanje in napredo tisoče ljudi je oblegalo teilOvadišče ter s ■ pozornost
vanje našega dela, je' večja skrb za obrambo slo jo zasledovalo telovadbo naše mfiadine.. Čeprav iz
venske narodnosti ob jezikovnih mejah. Kot štajer vseh krajev naše Slovenije skupaj zbrani, brez
ski Slovenec moram to težnjo pozdravljati z rado skupnih vaj, vendar so proizvajali vse vaje z ob
stjo in ob enem z,velikim pričakovanjem. Saj je čudovanja vredno točnostjo. Z navdušenimi vskliki
znano, kako obupen boj bije naš narod ob mejah, in s ploskanjem je občinstvo zahvaljevalo naše mla
kako težko se ustavlja tujemu ■ kapitalu, ki se trudi, da' sokole za krasno prireditev. Telovadba je bila
kos • m kosom odtrgati odv naSe rodne zemlje in ž najlepša točka vse škofjeloške slavnosti. Marsikateri
njo od našega narodnega telesa, kako hudo trpi pod gost je odnesel v srcu željo: da bi tudi pri nas
raznarodujočimi nakanami, ki žalibog imajo trdno kmalu imeli mnogoštevilne telovadne odseke. Giba
oporo v deželni in osrednji vladi., Ne pretiravam nje j med mladino nam je porok, da se ta želja tudi
niti najmanj,. temveč govorim zgolj resnico, če vam, izvrši.
velespoštovani zborovalci, iz mnogoterega našega
Na slavnost ( je došlo tudi mnbgo pozdravov.
obmejnega kraja prinesem pozdrav: »Morituri vos One,, ki so prišle iz Štajerske dežele, objavimo pri
salutant (umirajoči vas pozdravljajo)".
hodnjič.
Sami se ne moremo. obraniti. Le tedaj je upa
nje uspeha, če cel slovenski' narod stopi na ob
mejno stražo. Zato smo se vzradostili, ko' smo izve
deli, da namerava, S. K. S., Z., ki ima že v pro
gramu z leta 1902 točko skrbi ■■ za podporo sloven
skih katoliških društev na jezikovni meji, intenziv
nejšemu narodnoobrambnemu delu posvetiti svoje
moči. V to • svrho želimo njenim vžigalicam, kojih
dohodki so namenjeni obmejnim Slovencem, najobil
nejše število odjemalcev. Želimo pa tudi, da bi ge
s l o : ' , ^ korist obmejnim Slovencem", ne ostalo sa
mo na vžigalicah, temveč da bi vedno in povsod
podvžigale vse njene člane, druŠtva{kakor posamez
nike. Nemški ministerrojak Brade je na, občnem
zboru nemškega Schulvereina v Celovcu rekel, da
Nemci ne sm^o trpeti, da.bi se samo eden\ nemški
otrok odtujil svojemu narodu. Za nemški narod se
veda ni te nevarnosti. Toda če mogočno nemšjko
pleme tako pazljivo stoji na braniku za • svojo na
rodnost, je za nas maloštevilne Slovence žlvJ jensko
vprašanje in neodložna eksistenčna skrb, da ohra
nimo našemu narodu vsakega. slovenskega otroka in
vsakega odraslega. Kdor tukaj stori, tudi kaj. male
ga, stori pravzaprav veliko.
Veleoenjeni zborovalci! Ob sklepu mojega po
ročila 'se mi ponavljajo v spominu besede, kh, jih je
o naši Zvezi zapisal nek slovenski liberalni list' na
Štajerskemi. Njegova sodba'je ta, da je S. K. S.
Ž. faktična ,politična organizacija klerikalizma. —
Hvaležni smo nasilni nasprotnikom za to izjavo. Ker
ne vemo. niti mi', niti naši nasprotniki, kaj je prav
zaprav klerikalizem, moremo to po tej izjavi vsaj

