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SCRIBATUR
»Častiti angelski zbor, gospod F.K. iz Jezusove 
družbe želi pisati o našem gospodu Groharju, 
slikarju. Navaja razloge za pozitivnega junaka, 
ki jih seveda poznamo in odobravamo, saj je 
gospod Grohar potrpežljivo in vztrajno prestal 
vse težke preizkušnje ter zasluženo dosegel 
nebeško Luč. Ker pa so navade, okoliščine in 
običaji na zemlji drugačni od naših, kajti v njih 
se zemljani morajo preizkusiti, ne moremo dati 
scribetur njegovemu pisanju, ne da bi vedeli, ali 
so gospodu F. K. znane vse okoliščine iz življenja 
gospoda Groharja.« 

»Gospod F.K. je prebiral različne knjige in članke 
o našem slikarju.«

»Se vam zdi to dovolj?«

»Glede na vso resnico niti ne, a za začetek bo 
zadostovalo.«

»So gospodu piscu znane dramatične okoliščine 
iz življenja našega umetnika?«

9

Bog je luč in nobene teme ni v njem.
(1 Jn 1,5b)

Sorici, Soričanom  
in drugim ljudem  

po tistih naših hribih in dolinah.



»Morale bi mu biti.«

»Je še kaj v prid prosilčevi želji?«

»Pisec je doma iz slikarjevih krajev.«

»Prav. Če je tako, naj poskusi. Glede resnice mu 
pa morate pomagati, kajti zemljani mislijo, da 
vse vedo, pa se znajo krepko zmotiti. Tudi če 
fantazirajo.«

10
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PRVO  
POGLAVJE

PODBEVŠEK PRAVI:  
IVAN GROHAR, TRAGEDIJA  
SLOVENSKEGA UMETNIKA

Anton Podbevšek je zvedel, to mu je moral 
povedati sam Jakopič, da se je »dve leti po 
Groharjevi smrti, v počitnicah 1913, zglasila na 
Jakopičevem stanovanju na Novem trgu neznana 
gospodična, ki se je predstavila za Groharjevo 
znanko iz Zemuna. Bila je učiteljica Mara K., ki 
je do zadnjega vzdrževala stike z Groharjem. 
Jakopič je med Groharjevo zapuščino našel tudi 
zavoj njenih pisem, ki jih je imel Grohar skrbno 
urejene.«

»Ta ljubavna pisma bi morda koga premotila, 
da bi jih pregledal. Jakopič ni niti enega pisma 
odprl, temveč jih je še posebej zavil in shranil,« 
je v Jakopičevo iskrenost prepričan Podbevšek.

»Gospodična K. je prosila Jakopiča,« nadaljuje, 
»naj bi jo odpeljal na Groharjev grob. Izpraševala 
je o Groharjevih zadnjih trenutkih in obžalovala 
njegovo smrt.«

»Če bi Grohar pred leti sprejel njeno ponudbo, 
da se poročita, bi nemara še živel,« sklepa 
Podbevšek. »A on ni hotel slišati o takem zakonu, 
v katerem bi bil odvisen od ženinih dohodkov. 
In vendar ji je vračal ljubezen, genljivo se ji 
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je zahvaljeval za vsako pozornost, ki mu jo je 
izkazovala in je mislil nanjo v svojem največjem 
obupu.«

»V družbi z Jakopičem, njegovo hčerko in njeno 
prijateljico je neznanka z juga obiskala Groharjev 
grob. Bil je brez križa, brez spomenika, grob 
slovenskega umetnika. Položila je nanj venec 
rdečih rož in se zamislila z Groharjevim 
prijateljem.« 

»L. 1907, ko sta se spoznala, je bil Grohar še poln 
prekipevajočega življenja, ves v ognju za svojo 
umetnost,« se iz virov spominja Podbevšek. 
»Zdaj je ostal od njegovih zemskih ostankov 
le še ta skromen grob, ki ga tako lahko zgrešiš 
na tem prostranem pokopališču,« sam zaključi 
obisk na Groharjevem grobu.

»Gredoč proti mestu je Groharjeva prijateljica 
vprašala Jakopiča za svoja pisma. Jakopič ji 
je povedal, da so pri njem shranjena in da jih 
lahko vzame. Ko pa je Jakopič doma iskal zavoj 
pisem, ga ni našel. Pri slovesu ji je obljubil, da 
jih takoj sežge, čim jih najde,« je prepričan tudi 
Anton Podbevšek.

»Res jih je Jakopič sežgal, ko jih je našel 
založene. In že zopet ni niti enega pisma odprl, 
da bi ga prebral. Namenjena so bila njegovemu 
mrtvemu prijatelju, zato naj bi nihče ne zvedel 
za njihovo vsebino.«1

Kdo je ta skrivnostna gospodična iz Zemuna?

1 Kot pribito pri Antonu Podbevšku, Ivan Grohar, Tragedija 
slovenskega umetnika, Založba Ivan Grohar v Ljubljani 
1937, str. 327. V tej knjigi je pribito tudi drugo, kar je 
Podbevškovega.
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V Beogradu so leta 1907 pripravljali umetniško 
razstavo, ki naj bi zajela ustvarjalce s širšega 
jugoslovanskega prostora. Povabili so tudi 
Slovence, umetnike iz kluba »Sava«. Groharja 
je posebej povabila slikarka Nadežda Petrović, 
znanka iz Ažbetove šole. V začetku leta 1907 je 
že pri Petrovićevih v Beogradu, kjer naj bi mu 
sprememba dobro dela, da se malo opomore od 
bednega življenja. »Nadežda je v Beogradu nekaj 
takega, kot je na Kranjskem Jakopič: strašno 
si prizadeva, da bi uveljavila mlade umetnike, 
moderno umetnost,« ve Janez Kajzer.2

Grohar je tam, pripravlja razstavo. Srbske 
zgovornosti se ne bo navadil, celo jezi se »na 
te ljudi, ki ne znajo nikoli nehati govoriti – 
z dejanskim delom pa so vedno v zamudi.« 
Razstavo odprejo konec februarja. Od Slovencev 
razstavljajo Jakopič, Jama in Grohar. 

Nadežda je Groharja nekega dne seznanila 
s svojo znanko Maro Kovačević, učiteljico iz 
Zemuna. »Ivan zre v nežno dekle pred seboj, 
dekle pa v kranjskega orjaka. Nerodno si 
stisneta roki. Dekle ne zna reči ničesar, še 
navadnega 'me veseli' ne. Tudi Ivan molči. 
Dekletu požene kri rdečico v obraz. Ivan čuti, da 
ima suho grlo in da ne more izreči niti ene same 
besede. Nadežda, ki stoji poleg in ju opazuje 
od blizu, nenadoma sprevidi, kako v zadregi 
sta oba. Odkritosrčno se jima zasmeje, kolikor 
ji da južnjaški temperament in v drncu stavkov 
ugotavlja, da sta strašno skladen par in če ju 
kaj pozna – in prepričana je, da dobro pozna 

2 To na str. 286, naslednje na str. 288 in 289 in še marsikaj 
najdete pri Janezu Kajzerju, Macesen, Roman o Ivanu 
Groharju, Cankarjeva založba v Ljubljani 1978.
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vsakogar od njiju – tudi močno sorodni bitji: 
oba varčna z besedami, obrnjena navznoter, 
ne navzven, dobra, lepa značaja, umetniško 
čuteča,« fantazira Kajzer.

PELIN
»Hej, fantje, zapojmo tisto veselo«, slišimo 
Murna z ljubljanskega polja:

Pa pesem hočemo na čast
pelinu to zapeti,
poživi Bog njegovo rast,
in sonce nanj naj sveti!

Kaj nagelj nam in roža sta,
marjetica v livadi?
Le pelin pili smo z vrtà,
ko bili smo še mladi!

In zrasli smo in vse lahko
nam hodi zdaj po sveti – 
in v čast pelinu pesem to
spet s konca dajmo peti!3

Pomladi 1901 so Ivanu Groharju zaradi 
bogsigavedi katerih razlogov odrekli slikanje 
prizorov iz življenja sv. Janeza Krstnika 
na oboku trnovske cerkve v Ljubljani in že 
naslikano prebelili. Tako je bil tudi ob znaten 
zaslužek. Tedaj se je Grohar od krivičnih ljudi 
obrnil k pravični naravi.

Na drugi slovenski umetniški razstavi jeseni 
naslednjega leta so njega in tovariše ozmerjali 

3 Med Murnovimi pesmimi boste našli tudi tole. 
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s kozolčarji, rumenjakarji, špinačarji in tujci. 
Temu primeren je bil tudi izkupiček. Groharju 
za preživetje ni preostajalo drugega, kot da 
vzame tam, kjer se da. Ker je bil blagajnik 
Slovenskega umetniškega društva, je iz blagajne 
sam jemal vsote po potrebi, računajoč da mu bo 
vendarle uspelo prodati toliko svojih slik, da 
bo vse vrnil. Ko zve, da se pripravlja pregled 
blagajne, jo mahne na Beneško k znanim 
ljudem. 3. novembra 1902 piše Rihardu Jakopiču 
iz Špetra Slovenov: »Dolgo sem iskal motivov po 
Notranjski, a nikjer ni bilo nič primernega, kajti 
začela je burja, pa ni mogoče zunaj delati. Šel 
sem dalje, da sem odšel sem v Beneško Slovenijo. 
Tukaj je še toplo in lepe reči so tudi. Ostanem 
tedaj tu, ter se ne vrnem pred enim mesecem. 
Društvo in vsi drugi bodo pač morali počakati, 
da se vrnem, kajti moram vendar gledati v prvi 
vrsti, da si kako pomagam naprej, ker oni boljši 
ljudje bi si pač ne skrivili lasu, če bi jaz za lakoto 
umrl.«

Medtem se je v Ljubljani že močno pooblačilo 
in istega dne, ko je Jakopič prejel Groharjevo 
pismo, bilo je 4. novembra, je udarilo. 

Slovenski Narod, glasilo liberalcev: »Naše 
slovensko umetniško društvo je zadela 
razmeroma velika nesreča. Zgodila se je v 
društvu defravdacija in sicer – to bodi že 
tu povedano – jo je storil jedini klerikalec 
pri društvu, namreč blagajnik. 'Umetniško 
društvo' je imelo od I. razstave 1200 K denarja 
v hranilnici. To hranilnično knjižico je hranil 
blagajnik I.G. Poleg tega je imel blagajnik v 
rokah tudi vso vstopnino letošnje II. umetniške 
razstave, kakih 600-700 kron, od društva pa je 



16

bil dobil posojilo v znesku 400 K. Ves ta denar 
je blagajnik I.G. odnesel, tako da ima društvo 
okoli 2000 kron škode. To je za društvo toliko 
hujši udarec, ker blagajnik ni poravnal nobene 
društvene obveznosti. I.G. je v torek odpotoval, 
a pravil je, da bo v soboto že v Ljubljani. Odbor 
je hotel imeti sejo, a ker blagajnika ni bilo, je 
začel poizvedovati, kam je šel in čemu… Kam 
je nezvesti blagajnik pobegnil, še ni znano, 
sodi se pa, da se je že v soboto vkrcal in da je 
sedaj na potu v Ameriko. Kakor rečeno, je I.G. 
jedini klerikalec v društvu. Bil je pobožen in pri 
klerikalcih jako priljubljen. Mej slikarji, ki so pri 
'Umetniškem društvu', je pri cerkvah in sploh 
pri duhovnikih jedinole I.G. dobil kaj zaslužka. 
I.G. je slikal kardinala Missio, slikal po raznih 
cerkvah in za duhovnike kar na debelo slikal 
podobe 'Srca Jezusovega'. Naravno je, da je 
tudi v društvu samem vedno vplival v smislu 
klerikalcev…« 

Slovenec, glasilo klerikalcev, istega večera: 
»Čudne vesti. Detektivi poizvedujejo, kam je 
šel slikar Grohar. Govori se po Ljubljani, da je 
poneveril pri umetniškem društvu precejšnjo 
svoto denarja.«

Slovenski Narod: »Ker smo včeraj v svoji notici o 
dogodivši se defravdaciji v 'Umetniškem društvu' 
zapisali samo začetni črki blagajnikovega imena 
(I.G.) in bi morda kdo mislil na slikarja Grilca, 
dasi je ta Ludovik, konštatujemo danes, da je bil 
blagajnik slikar Ivan Grohar…«

Slovenec: »Včeraj smo sporočili o defravdaciji v 
tem društvu… Priobčili smo včeraj tudi polno 
ime defravdantovo; zato so se vsi, ki so dotičnega 
slikarja poznali, smejali, ko so brali v 'Narodu', 
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da ga Malovrh, ki pa je priobčil samo začetne 
črke slikarjeve I.G. – proglaša za klerikalca, saj 
je splošno znano, da se je Grohar gibal samo 
v liberalnih krogih, da v 'klerikalne' družbe 
ni zahajal in da je iskal samo pri 'klerikalcih' 
zaslužka, kakor ga išče mnogo liberalcev. 
Mej liberalci je bil, mej liberalci je živel, naj 
ga tudi sedaj ohranijo liberalci – mi ga nismo 
marali. 'Narodovi' pisavi bodo torej verjeli le 
tisti ljubljanski buteljni, ki se ne brigajo za nič 
drugega nego za 'Narod' in mu slepo verjamejo, 
ker nimajo svoje pameti... Zadnje čase je Grohar 
mnogo krokal in se zelo zanemaril. Bil je videti 
obupan in obuvalo je imel strgano. Zato je 
mogoče, da ni šel daleč in – morda se trditve, da 
bi bil že na potu v Ameriko, ne bodo uresničile, 
dasi je Grohar iz Ljubljane odsoten že 10 dnij. 
Umetniško društvo ima škode nad 2400 kron.«

Še istega dne se je Groharjev stanovski kolega, 
sam predsednik Slovenskega umetniškega 
društva Ivan Frankè podvizal, da je Groharja 
ovadil policiji in na sodišču vložil tožbo. 

Slovenski Narod, 6. novembra: »Vedno ista 
metoda. Kadar kak klerikalec kaj napravi, vselej 
se ga skušajo njegovi somišljeniki otresti… In 
tako tudi zdaj 'Slovenec' se kakor besen brani 
Groharja. Vse zastonj! Vaš je bil, ljubi klerikalci, 
in Vaš ostane, pa če še tolikokrat pišete, da 
ga niste marali. Kdo bo klerikalcem verjel, da 
so smatrali Groharja za liberalca, kakor trdi 
'Slovenec', ko vendar oznanjajo bojkot vsem 
liberalcem, ko ne dajo liberalcem nikdar niti 
vinarja zaslužka, nego rajše pokličejo Nemca 
od Bog vedi kje… A da je Grohar v 'Umetniškem 
društvu' vedno zastopal klerikalno stališče, 
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vedno grozil, da izstopi, vedno zabavljal, če je 
bila v 'Narodu' kaka notica o društvu, o kateri 
je mislil, da klerikalcem ne bo všeč, to je občno 
znana stvar…«

Slovenec, 8. novembra: »Slovensko umetniško 
društvo. Primerila se mu je nesreča. Če bi se 
bilo v kakem katoliško narodnem društvu kaj 
takega primerilo, bi nas blatili vse po vrsti in 
nas na cesti insultirali. Mi pa nimamo navade, 
da bi onemu, ki ga je zadel udarec usode, dali še 
brco povrhu – tako delajo nasprotniki – ampak 
mu rajši pomagamo, da vstane…'Narodova' 
tovarna 'klerikalcev' je res občudovanja 
vredna. Vsega so krivi 'klerikalci'in če je 
bil kdo prej še tako navdušen liberalec, ga 
'Narod' takoj proglasi za 'klerikalca', ako 
je storil kako lumparijo. Tako je bilo tudi s 
slikarjem Groharjem, ki je defravdiral v 'Slov. 
umetniškem društvu' večjo svoto in pobegnil. 
'Narod' se še dalje laže, da je bil 'klerikalec', 
dasi smo mi Groharjevo klerikalstvo pojasnili. 
Mi se o tem z ljubljanskimi buteljni ne bomo 
prepirali, pametni ljudje itak vedo, kako je. Ali 
način, kako se v 'Narodu' delajo 'klerikalci', 
je velezanimiv. 'Narod' Groharja proglaša 
'klerikalcem', ker je kot slikar imel včasih v 
župniščih opraviti…«

Oglasili so se tudi drugi časniki, bolj ali manj v 
podobnem stilu:

Laibacher Zeitung: »Veruntreung im sloveni-
schen Kunstvereine. Der akademische Maler I. 
Grohar veruntreute als Kassier des slovenischen 
Kunstvereines einen Betrag von etwa 2000 K 
und wurde damit flüchtig. Man vermutet, dass 
er sich nach Amerika geflüchtet habe. Er nahm 
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das ganze eingehobene Eintrittsgeld der II. slo-
venischen Kunstausstellung mit und behob 
auch in der städtischen Sparkasse zirka 800 K, 
die auf den Namen des obgenannten Vereins 
eingelegt waren.«

Gorenjec, 8. novembra: »…Grohar je bil edini 
klerikalec v odboru tega društva, katero je 
oropal do zadnjega vinarja.«

Gorica, 8. novembra: »…'Slov. Narod' pravi, da 
je bil Ivan Grohar 'klerikalec', 'Slovenec' pa 
pravi, da rad prepušča 'liberalca' Groharja 'Slov. 
Narodu'…«

Grohar se 9. novembra z vlakom vrne iz Beneške 
Slovenije. Najeto stanovanje na Krakovskem 
nasipu najde zaprto. Gre k Jakopiču na Mirje. 
Tu šele po Jakopičevem pripovedovanju trešči 
vanj vsa nevihta. Drevi ima odbor Slovenskega 
umetniškega društva sejo v kavarni Valvazor. 
Jakopič ga bo skušal prepričati, da prekliče 
Franketovo ovadbo. Grohar sešteje denar, ki 
mu je ostal. »V robcu in dveh denarnicah ima 
natanko 120 K in 12 h, 167 lir in 65 centesimov. 
Ves ta denar naj vzame in izroči društvu? Potem 
njemu nič ne ostane. Vsaj par kron naj si obdrži. 
Dobro, povedal bo na seji, da daje na razpolago 
tudi vse svoje slike,« ve Podbevšek. 

Seja ni ničesar spremenila. Da bi sedaj, ko se 
je že vse časopisje razpisalo o zadevi, ko je 
Groharja s tiralico začelo zasledovati državno 
pravdništvo in je sodišče že razpisalo obravnavo 
proti njemu, da bi mu sedaj odpustili? Ne. Kaj bo 
mislil svet o nas! 

Jakopič menda razburjen vstane, vrže robec z 
denarjem po mizi, da se razletijo krone in lire: 
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»Pomnite, da ste danes pokopali umetniško 
društvo! Umetniškega društva ni več!«

Groharja aretirajo 10. novembra ob pol osmih 
zjutraj v hotelu Lloyd na Sv. Petra cesti, kamor 
ga je sinoči pospremil Jakopič. Ob 11h ga izročijo 
v sodne zapore. 

Naslednji dan Groharja zasliši preiskovalni 
sodnik. Po zaslišanju podpiše naslednji 
zapisnik:

»Kot blagajnik umetniškega društva sem imel 
ves društveni denar v rokah. Nekaj ga je bilo 
naloženega na knjižico mestne hranilnice, 
nekaj pa sem ga imel doma v gotovini. Ker 
nisem imel zaslužka, sem zabredel meseca 
sušca t. l. v potrebo in denarno stisko, ki me je 
trla neprestano do zadnjega časa. Vsled tega sem 
posegel po društvenem denarju in porabil tega 
denarja od meseca sušca t. l. pa doslej kakih 700 
K. Natančnega zneska ne morem povedati brez 
upogleda v računa. 

Iz Ljubljane nisem pobegnil. Ker sem nameraval 
letos dovršiti še eno sliko, potreboval sem motivov, 
ki sem jih šel koncem oktobra t. l. iskat v Devin 
in naprej na Beneško. Pisal sem Jakopiču koj, ko 
sem bil v Št. Petru ob Nadiži. Vsled Jakopičevega 
odgovora, da me je umetniško društvo ovadilo 
radi nezvestobe, sem se koj vrnil v Ljubljano in 
Jakopiču izročil ostanek društvenega denarja, ki 
ga je Jakopič potem izročil policiji. (Podbevšek 
komentira: »Grohar je vedel, da ni Jakopič izročil 
denarja policiji. To je vedel tudi preiskovalni 
sodnik. Ker je dopustil, da je Grohar podpisal ta 
zapisnik, je iz tega sklepati, da mu ni pripisoval 
posebne važnosti.«)
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Na to niti mislil nisem, da bi si društveni 
denar za zmirej prisvojil. Imel sem več naročil, 
n.pr. od dekana Kržišnika v Trnovem na 
Notranjskem, kjer sem imel napraviti neko 
cerkveno sliko; od trgovca Jebačina v Ljubljani, 
kateri je želel portre svoje žene. Upal sem 
tudi, da bom nekaj svojih, že izgotovljenih del 
prodal. Ves ta zaslužek bi bil porabil za to, da 
bi umetniškemu društvu vrnil denar, ki sem ga 
porabil zase. 

Zoper ukrenitev preiskovalnega zapora se 
pritožim. Iz mojega dosedanjega postopanja 
jasno izhaja, da na beg niti ne mislim. Prosim, 
da se me izpusti na prosto in obetam, da bom na 
vsakokratni poziv koj prišel k sodišču.

         Prebrano. Prav!

                             Ivan Grohar«

Preiskovalni sodnik naslednjega dne zasliši 
Jakopiča, ki tudi podpiše zapisnik, v katerem je 
črno na belem navedeno, da si je Grohar prisvojil 
1122 K in 81 h, društvu pa je vrnil 113 K in 36 h 
ter 167 lir in 65 centesimov. 

V zapisniku Jakopič zaključi: »Ivan Grohar, ki 
je imel prej precej zaslužka, je letos le malo 
zaslužil in je bil včasih v taki stiski, da je cele 
dneve stradal, če mu ni pomagal kak prijatelj s 
kakim posojilom. Slišal sem, da je pred štirimi 
meseci več dni brez jedi tičal doma. V zadnjem 
času je začel nekoliko ponočevati, menda zato, 
ker ga je pekla vest radi društvene blagajne.«

Preiskovalni sodnik ob Groharjevi potezi, da je 
društvu ponudil denar, kar ga je še imel, in mu 
postavil svoje slike na razpolago, komentira: 



22

»Bil je tako najiven, da je mislil, da bo mogel koj 
odpotovati. Ko sem mu rekel, da se bo moral pri 
sodniji zagovarjati, je kar osupel.«

13. novembra Groharja obtožijo »hudodelstva 
nezvestobe po par. 183 k.z.« 

Na dopis deželnega sodišča 12. novembra je 
županstvo Groharjeve domače občine Sorica 
sporočilo sodišču, da je »Ivan Grohar še samskega 
stanu, premoženja nima tukaj nobenega, ker je 
le po dobroti drugih to, kar je bil. Doma se je 
obnašal vedno dostojno, dosedaj ga ni druzega 
nič o zadržanju kazilo kakor to, da je bil vojaški 
begunec.« 

Jakopiča ni na sodno obravnavo, prebere se 
njegova izpoved. Priča dr. Zarnik med drugim 
pove: »Obtoženi dobil je bil za Trnovsko cerkev v 
Ljubljani več naročil. Izgotovil je že jedno sliko. 
Ker pa slike niso ugajale, odtegnili so mu delo in 
mu izplačali le odškodnino 600 K. Če bi bil celo 
delo izvršil, bi si bil pa zaslužil 3000 K. Jaz sem 
preje vedno mislil, da je obtoženi na kaki šoli 
nastavljen. Zdaj pa sem zvedel, da je bil v jako 
hudi stiski in da celo nekaterikrat ni imel toliko, 
da bi si mogel kupiti jedi.«

Sodišče 15. novembra 1902 izreče sodbo: 
Ivan Grohar, 35 let star, samski, akad. slikar 
v Ljubljani je kriv! Zakrivil je hudodelstvo 
nezvestobe po par. 183 k. z. in se obsodi po 
par… na 3 (tri) mesece težke ječe, dopolnjene v 
smislu par… z 1 postom vsaki mesec; po par… 
da plača slovenskemu umetniškemu društvu na 
odškodnini 850 K; in po par… da povrne stroške 
kazenskega postopanja in kazenske izvršitve. 

Neverjetna nemško-slovenska ekspeditivnost. V 
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desetih dneh je vse urejeno. Grohar gre pri priči 
sedet. 

Sedaj, ko je vse zaključeno in so znane vse 
okoliščine, se tudi javnosti bolj ali manj posveti: 
Groharja so namočili njegovi stanovski kolegi. 
Le kam se je tako mudilo? Denar bi mu lahko 
tudi »posodili«, ko so zvedeli, v kakšnih 
okoliščinah je živel slikar. Na izrednem občnem 
zboru društva 1. decembra mora podpredsednik 
Zarnik »obširno in temeljito« zavračati očitanja 
»nekaterih prekasnih modrijanov«, da v 
Groharjevi aferi niso ravnali pravilno.4 

4 O vsej tej aferi in časopisnih pisanjih se je natančno 
pozanimal Anton Podbevšek in je vse v njegovi knjigi na 
straneh 191 – 224.


