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POVZETEK
Pripoved govori o provincialnem mestu v zadnjih letih Avstro–Ogrske med letoma 1900 in 1914.
Monarhija je uspela ujeti konjunkturni cikel v drugi polovici 19. stoletja, v šestdesetih letih istega
stoletja pa se je upravno-pravno razdelila na dve polovici, ogrsko in avstrijsko. Avstro-Ogrska je
postala ustavna monarhija pod habsburško dinastijo; cesar Franc Jožef je združeval tako avstrijski
cesarski kakor ogrski kraljevi naslov. Občinska zakonodaja iz 60. let 19. stoletja je z majhnimi
spremembami ostala v veljavi do razpada države leta 1918. Modernizacijo so na prelomu stoletja ujela
tudi nekatera majhna mesta, v katerih je živelo 32,2 % avstrijskega prebivalstva. V ta okvir je spadala
tudi mestna občina Ptuj, z županom Josefom Ornigom na čelu (1894-1918). Leta 1910 je mesto štelo
360 hiš s 4631 prebivalci. V mestu, ki je obsegalo 3,44 km2, je delovalo 70 različnih obrti, od katerih
so usnjarska, perutninarska in strojarska prerastle v industrijske obrate. Na gospodarstvo je leta 1860
vplival tudi prihod železnice, ki je širšo mestno okolico povezala z evropskim železniškim omrežjem.
Delovanje mesta je normativno urejal mestni statut, ki je bil sprejet z deželnim zakonom in cesarjevo
privolitvijo 4. oktobra 1887. Mesto je bilo tako izvzeto iz deželne občinske zakonodaje, opredeljene so
bile pravice in dolžnosti meščanov skupaj z volilnim redom, ki je občane razdelil v tri volilna telesa
oziroma kurije. Župana je želja po modernem mestnem videzu pripeljala do pospešene gradbene
dejavnosti, ki je mesto pahnila v zadolževanje, čeprav so gradbeni podvigi na začetku 20. stoletja
mestu dali videz, ki ga v velikem delu nosi še danes. Občina je morala skrbeti tudi za šolstvo,
zdravstveno službo in uboštvo, mestno stražo in industrijska podjetja, izmed katerih velja izpostaviti
mestno plinarno, ki je mestni razsvetljavi dovajala plin.
Na prelomu stoletja je bila »zamišljena skupnost«, ideja naroda, v vsakdanjiku že vseprisotna. Občina
z županom na vrhu se je dojemala kot nemška naselbina v slovenski okolici in v mestu omejevala
vsakršne demonstracije slovenstva. Župan je poskušal tudi z ideologijo t. i. štajercijanstva, ki je za
razliko od nadregionalne ideje Zedinjene Slovenije poudarjala deželno zavest in jo širila ter skušala
utrjevati s časnikom Štajerc. Javni prostor je na eni strani služil kot »oder« za demonstracijo ene ali
druge narodnosti, uporabljal pa se je tudi za proslave, ki so pritegnile tudi podeležane. Proslave v čast
cesarja in vladajoče dinastije so bile dobro obiskane, pri Nemcih in Slovencih je prevladovalo
pozitivno mnenje do cesarja Franca Jožefa in dinastije Habsburžanov. Državno ideologijo so utrjevali
tudi cerkev, uradništvo, vojska, društva, itd. 20. stoletje se je v mestu razodevalo predvsem s prihodom
kinematografa, kolesa in avtomobila, ki so pri ljudeh vzbujali občudovanje in včasih tudi
nerazumevanje.
Ključne besede: Ptuj, krajevna zgodovina, Štajerska, Avstro-Ogrska, Josef Ornig, 20. stoletje,
nacionalizem, vsakdanjik
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ABSTRACT
The narrative is centered around a provincial city during it's last years as part of the Austro-Hungarian
Empire from 1900 until 1914. Austria-Hungary experienced favourable economic conjuncture in the
second half of the 19th centruy, during which time it also split itself administratively and legaly into
the Austrian and Hungarian halves. The state became a constitutional monarchy ruled by the Habsburg
dynasty, where Franz Joseph, being the monarch at the time, bore both the title of emperor of Austria
as well as king of Hungary. Municipal legislature, as laid out in the 1860s, remained largely
unammended leading up to the country's collapse in 1918. Some smaller cities and townships, that
accomodated 32,2% of the Austrian population, managed to successfully modernize before the coming
war and eventual collapse. This was also the case for the municipality of Ptuj, at that time under the
leadership of mayor Josef Ornig, who held elected office from 1894 to 1918. In 1910 the city had a
total of 360 buildings, housing 4631 inhabitants. The city's area of roughly 3.44 km2 supported over 70
active trades, of which the leather tanning and poultry breeding trade were already industrialized. The
city's economy was also greatly influenced by the construction of the railroad in 1860, which
connected the city and it's sorroundings with the greater european railroad network. Ptuj's operative
functions were regulated by the city statute, which was passed into law with the emperor's consent on
October 4th 1887. The statute allowed the city to be exempt from provincial municipal law, it defined
the citizen's rights and duties as well as the election rules, which ordered the population to be split into
three electoral bodies also called curias. Mayor Josef Ornig was highly motivated by his desire to give
Ptuj the image of a modern european city. This sparked expansive construction campaigns, which gave
Ptuj the outward appearance it still has today, but at the same time forced the city to begin taking on
great amounts of debt. The municipality also had to manage education, healthcare and social security
as well as the city guard and city industrial companies, one of which was Ptuj's gasworks, supplying
gas to Ptuj's public lighting. At the turn of the century, the »imaginary community« was already
omnipresent in everyday life. The city administration, helmed by mayor Ornig, viewed itself as a
german settlement in slovene sorroundings and actively discouraged the display of any kind of slovene
national pride or identity. The mayor also attempted to push the ideology of »štajercijanstvo«, which
wanted to circumvent the greater idea of a unified Slovenia in order to push a more regional,
provincial agenda towards the Styria region. This idea was actively propagated in the regional
»Štajerc« newspaper. The city's public grounds were often used as a »stage« for nationalist displays of
propaganda and power of either side, but eventhough the nationalist ideas grew each year, the many
celebrations in honor of the emperor and the ruling dynasty held on city grounds attracted many
attendants, even from the rural, mostly slovene areas around Ptuj, attesting to the general positive
attitude towards the Habsburgs among all levels of the provincial populace. The state ideology was
also propagated by the catholic church, the civil service, the army, many private societies etc. The
beginning of the 20th century left it's mark on Ptuj with the arrival of cinema, the bicycle and
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automobile, all inventions which sought people's admiration, incomprehension and even fear. A
society at the doorstep of a new time, soon to be visited by the horrors of a new kind of war.
Keywords: Ptuj, local history, Styria, Austria-Hungary, Josef Ornig, 20th Century, nationalism,
everyday life
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2. UVOD
Grozna žalost pretresava vse avstro-ogrske pokrajine in s krvavim srcem čitajo
razburjeni narodi poročila o strašni tragediji, ki se je odigrala preteklo nedeljo
v Sarajevi. Po imenitnih vojaških manevrih odpeljal se je naš prestolonaslednik
nadvojvoda Franc Ferdinand v Sarajevo, da pokaže bosanskemu ljudstvu svojo
naklonjenost. In to lepo zaupanje bodočega našega cesarja poplačali so Srbi z
– bombami in revolverji. Kakor smo že poročali v posebni izdaji našega lista,
vrgel je najprve neki srbski tiskar, 21 letni Nedeljko Gabrinovič, bombo proti
avtomobilu, v katerem sta se vozila prestolonaslednik in njegova soproga. Ta
atentat pa se je izjalovil. Prestolonaslednik peljal se je potem v mestno hišo,
kjer je župana oštel. Po slavnostnem sprejemu peljal se je nazaj. Tedaj pa je
komaj 20 letni Srb Gavrilo Princip streljal iz revolverja na dvojico. Zadel je le
predobro: Prestolonaslednik in njegova soproga vojvodina Hohenberg sta bila
oba smrtno ranjena. Izgovorila sta še par besed; ali ko je avtomobil dospel v
konak, bila sta že nezavestna in v najkrajšem času sta izdihnila svoji blagi duši
/.../ Avstrijska potrpežljivost je res velikanska! In človeku se krči pest! Avstrija
je napravila iz Srbije državo, Avstrija ji je omogočila razvitek. Avstrija jo je
ohranila pred bolgarskim porazom – in kot zahvalo morijo Srbi kakor
krvoločne zveri naše cesarje...1
Tako je časnik Štajerc opisal atentat na prestolonaslednika in njegovo soprogo v
nedeljo 28. junija 1914 v Bosni in Hercegovini, leta 1908 priključeni avstro-ogrski. Mesec dni
po atentatu je Avstro-Ogrska napovedala Srbiji vojno, kljub temu da Beogradu direktna
povezava do atentata ni bila dokazana. Hrbet ji je ščitila Nemčija, Italija je ostala nevtralna,
države t. i. trozveze pa so bile obkrožene od t. i. antantnih sil, ki so bile sestavljene iz Rusije
(neposredne srbske zaveznice), Francije in Velike Britanije. S pristopom slednje z njenim
kolonialnim imperijem 4. avgusta 1914 je vojna postala svetovna. Vojna, ki bi naj končala vse
vojne, kratka, z upanjem, da se bodo do božiča vrnili domov, a umiranje je trajalo do 11. ure
11. 11. 1918. To je bila le pandorina skrinjica, kajti čez 21 let je sledila druga.2
Bojišča na stran. Vprašajmo se, kdo so bili vojaki, ki so se borili in umirali v strelskih
jarkih prve svetovne vojne ter pisali domov svojim puncam, ženam, materam, družini,
1

Štajerc, 5. julij 1914, 1.
Več o predzgodovini in julijski krizi 1914: Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in
1914 (New York, 2013).
2
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prijateljem ali komu drugemu. Kako so skupaj z družinami živeli pred vojno, kje oziroma v
kakšni državi, deželi, okraju in občini. S čim so se ukvarjali in kako so preživljali svoj prosti
čas, kam so hodili v šolo in bolnišnico? Kako so se zabavali? Kdo je bil njihov cesar, ki je
začel vojno, ter župan, če se omejimo na občino, ki je spremljal odhod vojakov iz domače
garnizije? Ljudje s svojimi zgodbami na pragu novega časa, polnega upanja in občudovanja
nad novostmi industrijske dobe ter z drugo nogo še vedno krepko v preteklosti. Da se
dokopljemo do tega moramo čas zavrteti nazaj, v našem primeru vsaj do leta 1900 in si izbrati
občino, denimo Ptuj (Pettau), ležečo v ptujskem okraju, ki je ležal v deželi Štajerski
(Steiermark) z glavnim mestom Gradec (Graz), ta pa v avstrijski polovici avstro-ogrske
monarhije z glavnim mestom Dunaj (Wien). To je bila barvita država, kajti v toku 19. stoletja
se je vedno več državljanov monarhije opredeljevalo po narodnosti: Nemci, Madžari, Čehi,
Poljaki, Ukrajinci, Romuni, Slovenci, Slovaki, Italijani, Hrvati ter Srbi.
Pripoved se bo držala časovnega okvirja med letoma 1900 in 1914, pri čemer je leto
1914 zgornja pripovedna meja, spodnja pa leto 1900. Vseeno bodo črpani dogodki pred letom
1900, kajti vplivali so tudi na naš časovni okvir. Geografsko se bomo omejili na območje
mesta Ptuj, v katerem sta svoj sedež imela cesarsko-kraljevo okrajno glavarstvo in mestna
občina. Omejili se bomo na slednjo, obsegajočo 3,44 km2. Zgodovina mest mora ostati v
spektru zgodovinskega raziskovanja, »pa čeprav le zaradi tega, ker nazorno razkriva ali
lahko nazorno pokaže spremembe določene družbe na določenem prostoru.«3 Lokalno
zgodovino bi lahko opredelili kot raziskovanje preteklosti na nekem ožjem geografskem
območju. Tematika takšne zgodovine se je odrivala na stranski tir slovenskega zgodovinopisja
in bila tako prepuščena lokalnim zbornikom in ljubiteljskim zgodovinarjem, kar pa seveda
vpliva na kakovost rezultatov. Veliko raziskovalne prakse je prispevala zlasti medievistika
(znanost o evropskem srednjem veku). Vzrok za to ni le odsotnost srednjeveških centrov
oblasti in odločanja na današnjem slovenskem prostoru, ampak predvsem v metodi dela. Na
osnovi raziskovanja dogajanja v mikrookolju se namreč rezultate inducira na širši kontekst
kar pa lahko zgodovinarja napoti k posploševanju, težavi, ki se jo zavedamo vsi.4
Razmišljanja zgodovinarja Janeza Mlinarja, ko je pisal o kolonizaciji Zgornjesavske
doline govoreč o relaciji lokalna zgodovina – srednjeveška zgodovina, bi veljala v veliki meri
tudi za sodobno zgodovino. Trideseta leta 20. stoletja so prinesla prvo slovensko revijo

3

Eric Hobsbawm, Wieviel Geschichte braucht die Zukunft (Wien, München, 1998), 117.
Janez Mlinar, »Slepo črevo Kranjske: Prispevek h kolonizacijski zgodovini Zgornjesavske doline«.
Zgodovinski časopis 53 (2005), 333.
4
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posvečeno lokalni zgodovini. Leta 1934 je v Ljubljani začela izhajati revija Kronika Mestne
občine Ljubljanske, ki je s tretjo številko postala Kronika slovenskih mest. Revija je štirikrat
letno izhajala do leta 1940. Nekakšna naslednica te revije je Kronika, časopis za slovensko
krajevno zgodovino. Revijo od leta 1953 izdaja Zveza zgodovinskih društev Slovenije
(ZZDS). V tujini je ukvarjanje z lokalno zgodovino bolj razširjeno. V Veliki Britaniji zveza
za lokalno zgodovino (British Association for local history) vzpodbuja raziskovanje lokalne
zgodovine tako na akademski kakor na laični ravni. Združenje izdaja revijo The Local
History. Tudi britanski The National Archive ima pomembno vlogo pri spodbujanju lokalne
zgodovine. V ZDA je interes lokalne zgodovine omejen na kraj ali nekaj krajev. Pri tem igra
pomembno vlogo National Register of Historic Places, ki je pravzaprav vladni seznam
okrajev, krajev, stavb in drugih stvari. Vso zanimanje za lokalno zgodovino pa v ZDA
povezuje American Local History Network. Daljšo tradicijo uživa lokalna zgodovina tudi v
francosko in nemško govorečem svetu, kakor tudi na Češkem in Poljskem. Omenjene države
se zavedajo pomembnosti lokalne zgodovine tudi pri poučevanju zgodovine na osnovnošolski
stopnji šolanja. V Veliki Britaniji se večji poudarek lokalni zgodovini pri pouku zgodovine na
osnovnih šoloh daje že od leta 1908.5
Pisanje lokalne zgodovine je interdisciplinarno in v vsebinskem smislu prepleteno z
relacijo splošno – posamezno oziroma raziskovanje specifičnega za dani kraj ter dalje
postavljanje kraja v širši zgodovinski kontekst (prostor in čas).6 To prepletanje bom skušal
skupaj s prikazom upravno-pravnih, gospodarskih, socioloških in političnih danosti v mestu
poudariti tudi preko vsakdanjika. Pripoved bo znotraj vsakdanjika iskala sledi avstro-ogrske
monarhije in vladajoče dinastije Habsburžanov, oziroma kako sta skupaj posredno in
neposredno vplivali in bili prisotni v vsakdanjiku meščanov preko različnih svečanosti: javnih
manifestacijah, v poimenovanju ulic, po katerih so hodili, in stavb, v katere so zahajali.
Zanimala nas bo tudi vloga cesarsko-kraljeve vojske in cerkve pri utrjevanju državne zavesti
in širjenju njene pripadnosti. Na kratko, zanimalo nas bo, kako se vsaj v javnem prostoru
izraža in kaže ideologija avstro-ogrske države z njeno dinastijo oziroma cesarjem Francem
Jožefom I. Okoli tega vprašanja se vije pripoved, ki jemlje v obzir »duh časa«. Ta je prisoten
med drugim tudi v ideologiji nacionalizma in naroda; Benedict Anderson bi temu rekel

5

Peter Štih, »Predgovor«, v Regionalni vidiki slovenske zgodovine: zbornik referatov XXXI. Zborovanja
slovenskih zgodovinarjev, ur. Peter Štih et al. (Maribor, 2002), 4.
6
Hobsbawm, Wieviel, 120.
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»zamišljena skupnost«,7 ideji, ki jo živimo danes. Ideja se je na začetku 20. stoletja kot
rezultat preteklega agitiranja in izobraževanja za ta ali oni tabor že zasidrala v zavesti ptujskih
meščanov. Zgodovino vsakdanjika so pričeli v slovenskem zgodovinopisju pod drobnogled
jemati predvsem zgodovinarji Andrej Studen, Janez Cvirn in Josip Mal.8 Strinjam se z
zapisanim Andreja Studena:
za zgodovinarja lahko rečemo, da mora imeti pri historični obravnavi
vsakdanjika glede na izbrano problematiko srečno roko zlasti pri zbranem
arhivskem gradivu. Za rekonstrukcijo nekdanjega vsakdanjega življenja
malega človeka je torej pomembno, koliko virov o temi, ki jo zgodovinar želi
obravnavati, se je ohranilo. Poleg tega pa so viri, ki jih uporablja zgodovinar
vsakdanjika, nekoliko drugačni. Zgodovinarji vsakdanjika so »z gradivom še
na slabšem v primerjavi s tistim, ki nam je na razpolago za državnopolitično,
upravno, gospodarsko, umetnostno ali slovstveno zgodovino«, ugotavlja Josip
Mal. Vsakdanjik namreč ne pozna nobenega koherentnega pismenega diskurza
in ne ustvarja korpusa dokumentov, ki bi bili povezani v homogeno celoto. O
vsakdanjiku so pogosto ohranjene le drobne novičke, ki jih je treba kot
kamenčke v mozaiku združiti v kompleksno celoto, da bi se dokopali do zgodbe,
ki nas zanima...9
Omenjeni zgodovinarji so veliko svojega raziskovanja posvetili prav zgodovini
Spodnje Štajerske v dolgem 19. stoletju, ki pa je po besedah zgodovinarja Filipa Čučka, v
primerjavi z zgodovinskimi deli o deželi Kranjski v istem obdobju, zapostavljena. V delih
Uspehi spodnještajerskih Slovencev v Taafejevi dobi in Svoji k svojim: Na poti k dokončni
nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju Čuček opozarja na t. i.
»kranjskocentrizem« v slovenskem zgodovinopisju oziroma na osredotočenost na deželo
Kranjsko.10 V zvezi z zgodovino Spodnje Štajerske velja izpostaviti predvsem dela Vasilij
Melika, Janeza Cvirna, med drugim Trdnjavski trikotnik, Branka Goropevška Štajerski
Slovenci, kaj hočemo!, Martina Molla Kein Burgfrieden, Der deutsch – slowenische
7

Več o tem glej Benedict Anderson, Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma, prev. Jože Vogrinc
(Ljubljana, 1998).
8
Gledanje na zgodovino »od spodaj navzgor« v določenem socioekonomskem okolju je rezultat francoskega
zgodovinopisja oziroma piscev t. i. analovske šole, ki je pozornost nase pritegnila v 30. letih 20. stoletja.
9
Andrej Studen, »Proučevanje slovenskega vsakdanjika«, v Problemi slovenskega zgodovinopisja o 20. stoletju,
ur. Ervin Dolenc (Ljubljan, 1999), 22.
10
Filip Čuček, Svoji k svojim: na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju
(Ljubljana, 2016); isti, Uspehi spodnještajerskih Slovencev v Taaffejevi dobi: gospodarske, socialne, kulturne in
politične razmere na Spodnjem Štajerskem v času Taaffejeve vlade (1879 – 1893) (Celje, 2008).
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Nationalitätenkonflikt in der Steiermark 1900 – 1918 in Pieter M. Judsona Guardians of the
Nation. Enako kot zgodovina Spodnje Štajerske je tudi ptujska zgodovina, ki bi podrobneje
obravnavala to obdboje, slabo zastopana. Izpostaviti velja dela Kristine Šamperl Purg, Bojana
Terbuca, Nataše Kolar in Marije Hernje Masten. Znotraj historiografije Habsburške monarhije
je v zadnjih letih nastalo veliko del, ki obravnavajo zgodovino avstro-ogrskih mest. Poudariti
velja na primer Markiana Prokopovycha Habsburg Lemberg, Jeremy Kinga Budweisers into
Czechs and Germans in Roberta Nemesa The Once and Future Budapest.
Več kot dve tretjini empiričnega dela z arhivskim gradivom sem opravil v
Zgodovinskem arhivu Ptuj (ZAP), v zvezi z železnico in vojaštvom pa sem analiziral vire v
Avstrijskem državnem arhivu na Dunaju (Österreichisches Staatsarchiv), natančneje fonde
upravnega in vojaškega gradiva. V veliko korist sta bila časnika Pettauer Zeitung in Štajerc.
Žal je Pettauer Zeitung prenehal izhajati že leta 1904, Štajerc pa se je mesta dotaknil redkeje
in bolj površno. Glede na obseg virov je vendarle potrebno poudariti, da je najbolj podroben
vpogled v vsakdanjik nudil ravno Pettauer Zeitung. Iz povedanega izhajajoča pripoved je
zapisana tematsko in ne kronološko, s ciljem na podlagi prebrane literature in analiziranih
virov predstaviti začetke modernizacije v nekem majhnem mestu avstro-ogrske, v našem
primeru Ptuju, in nekako ujeti utrip tedanjega časa.
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3. DUNAJSKI VALČEK
Govorimo o času, ki se je spogledoval z novimi tehnološkimi in znanstvenimi dosežki,
ki jih danes razumevamo kot samoumevne. Zdravstvena oskrba in urbana higiena sta postajali
boljši. Dimitri Ivanovsky je tako leta 1892 odkril virus, današnje zdravstvene diagnoze pa so
nepredstavljive brez pomoči rentgenskih žarkov, ki jih je leta 1895 odkril Wilhelm Conrad
Röntgen. »Pionirsko« obdobje je prineslo prve letalske polete in avtomobile na cestah, kar sta
poleg železnice še dve dognanji iz tistega časa, brez katerih bi bilo današnje življenje
nepredstavljivo. Gledano z druge plati pa je tehnološki napredek premikal meje oborožitvene
industrije, ki je svoj ognjeni krst žal doživela poleti leta 1914. Časopisu se je kot množični
medij na prelomu stoletja pridružil še kinematograf, ki je naznanjal prihod informacijsko
globalizirane družbe skupaj z veleblagovnicami, npr. na Dunaju ali v Ljubljani (Laibach), ki
so postajale spomenik nove potrošniške družbe. Družba v gibanju, dobesedno, kajti poleg
zgoraj naštetih je bil izum kolesa prav tako revolucionaren kakor prvi polet cepelina leta
1900.11
Ideološko si je Evropo na prelomu iz 19. v 20. stoletje moč zamisliti kot skupek držav
v katerih so se križale sile novih idej, populariziranih v času francoske revolucije leta 1789 in
»pomladi narodov« leta 1848, ter reakcionarnih tendenc, prihajajočih tako iz javnih kot
privatnih institucij. Eric Hobsbawm imenuje obdobje od francoske revolucije do izbruha prve
svetovne vojne leta 1914 kot obdobje »dolgega 19. stoletja.« Osrednja os, okoli katere je
spisal tri zvezke (Čas revolucije, Čas kapitala in Čas Imperija), pripoveduje
o zmagoslavju in preobrazbi kapitalizma v zgodovinsko specifičnih oblikah
buržoazne družbe v njeni liberalni različici. Ta zgodovina se začne z
odločilnim dvojnim prebojem prve industrijske revolucije v Veliki Britaniji, ki
je vpeljala brezmejno zmožnost produkcijskega sistema, kateremu je
kapitalizem odprl pot za ekonomsko rast in mednarodno širitev, ter pa
francosko-ameriška politični revoluciji, ki sta vzpostavili zglede državnih
institucij buržoazne družbe, te pa je malone hkrati dopolnil nastanek najbolj
značilnega – in z njim povezanega – teoretskega sistema: klasične politične
ekonomije in utilitaristične filozofije. Sledi prodor kapitalizma, ki ga nosi
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Philipp Blom, Der taumelnde Kontinet, Europa 1900 – 1914 (München, Wien, 2009), 356-369.
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buržoazija, in ki se je bojeval pod zastavami zanj značilnega intelektualnega
izraza, namreč ideologije liberalizma.12
Na začetku 19. stoletja je bila Evropa vodilna svetovna gospodarska sila in je
predstavljala skoraj polovico (46 %) svetovnega BDP. Države evropskega jedra so bile
najpomembnejše dobaviteljice predelanih industrijskih izdelkov na svetu: Evropa je leta 1913
proizvedla 52 % svetovne industrijske proizvodnje. Tri države – Velika Britanija, Nemčija in
Francija – so proizvedle 72 % vseh evropskih industrijskih izdelkov in zagotovile približno
enak delež evropskih izvoznih izdelkov. Evropa je prav tako postala svetovni bankir z
izvozom več kot 40 milijard dolarjev in skoraj 90 % izvoza celotnega mednarodnega kapitala
v 19. stoletju. Svetovno gospodarstvo je postalo evropsko svetovno gospodarstvo.13
Industrijska revolucija se je pričela v Veliki Britaniji, ki je sredi 18. stoletja premogla nekaj
tisoč milj plovnih kanalov in stotine parnih strojev, po porazu Napoleona leta 1815 pa je s
kolonijami postala nesporno velesila številka ena. Leta 1820 je vrednost britanskega izvoza
blaga presegala skupno vrednost izvoza trgovskega blaga Francije, Švice, Avstrije,
Nizozemske in Belgije ter Italije skupaj. Leta 1870 britanski izvoz doseže 40 % od celotnega
izvoza Zahodne Evrope, do leta 1914 pa še vedno predstavlja več kot 1/3. Gospodarstvo
dolgega 19. stoletja, seveda z določenimi odstopanji v predvsem majhnih in slabše razvitih
državah, je sledilo načelom liberalizacije gospodarstva bolj poznano kot laissez – fairre, kjer
bi naj vso dejavnost urejala »nevidna roka trga.«14 Prvi mejnik k temu je bila leta 1860
podpisana pogodba med Veliko Britanijo in Francijo v zvezi z znižanjem carin. Naslednji
korak k standardizaciji svetovnega gospodarstva je bilo kritje valut z zlato podlago, čemur se
v 90. letih 19. stoletja pridružita tudi Rusija in Avstro-Ogrska. Kot gospodarska velesila je po
združitvi nemških dežel pod Prusijo v 70. letih 19. stoletja pričela izstopati Nemčija, drugi val
industrializacije je prav tako pričela loviti Avstro-Ogrska monarhija.15 Zadnja desetletja
monarhije ta beleži pospešeno industrializacijo, ki jo je spremljala urbanizacija, gradnja
prometne in informacijske infrastrukture, začetki elektrifikacije in vzpostavitev sodobnega
bančnega sistema.16
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Eric Hobsbawm, Čas imperija: 1875 – 1914 (Ljubljana, 2001), 1-8.
Ivan T. Berend, Gospodarska zgodovina Evrope v 20. stoletju, prev. Breda Rajar (Ljubljana, 2013), 37.
14
Berend, Gospodarska, 27-28.
15
Berend, Gospodarska, 29.
16
Jasna Fischer, »Razvoj obrti, industrije in trgovine«, v Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjene
Slovenije do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848 – 1991, zv. 1, ur. Jasna Fischer (Ljubljana,
2005), 77.
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3.1 POLITIČNI PARKET
Revolucionarno leto 1848 je dodobra pretreslo Habsburško monarhijo. »Pomlad
narodov« je monarhiji prinesla ustavo ter novega cesarja, Franca Jožefa I. (1830–1916), ki je
zavladal, star komaj 18 let. Za svoje vladarsko geslo si je izbral Viribus Unitis (S skupnimi
močmi).17 Prej omenjeno, t. i. Pillersdorfovo ustavo,18 je ukinil in uvedel »progresivno
diktaturo«, bolje poznano kot neoabsolutizem. Istega leta je bil ukinjen fevdalizem, leta 1850
je bila odpravljena carina med ogrsko in avstrijsko polovico države. Obrtniški zakon iz leta
1859 je odpravil cehe, čeprav so se njihovi uzanci v novem normativnem sistemu ohranili
dalje, posebej v provincialnih mestih kakršno je bilo na primer Ptuj. Habsburška monarhija je
uspela ujeti konjunkturni cikel v 50. letih 19. stoletja, čeprav je še vedno zaostajala za
razvitejšimi evropskimi državami. Po porazu proti Franciji in Sardiniji leta 1859 se je pričelo
obdobje ustavnega eksperimentiranja (oktobrska diploma leta 1860, februarski patent leta
1861), ki se je končala leta 1867 z avstrijsko-ogrskim sporazumom. 21. decembra 1867 je
cesar sankcioniral skupek Temeljnih zakonov (t. i. decembrski zakoni) in na podlagi njih je
znameniti pravnik Joseph Ulbrich ustavo formuliral z besedami: »Nosilec državne oblasti je
cesar, vendar jo lahko uporablja le v skladu z ustavo. Avstrija je torej monarhična ustavna in
pravna država.«19
Po letu 1867 je bila Avstro-Ogrska razdeljena na avstrijsko in ogrsko polovico. Cesar
Franc Jožef je tako v eni osebi združeval avstrijsko cesarsko in ogrsko kraljevo krono. Glavno
mesto avstrijske polovice je bil Dunaj, ogrske pa Budimpešta (Budapest). Osredotočili se
bomo na avstrijsko polovico, ki se je uradno imenovala Kraljestva in dežele zastopane v
državnem zboru, neuradno pa Cislajtanija, po reki Leithi, ki je ločevala avstrijsko in ogrsko
polovico. Državni zbor na Dunaju se je delil na gosposko in poslansko zbornico. Sporazum
med avstrijsko in ogrsko polovico je bil vsakih deset let obnovljen in včasih mukoma sprejet;
parlamenta sta delovala drug od drugega avtonomno. Skupne zadeve obeh delov monarhije so
bile zunanja politika, vojska in finance. Usklajevanje med obema polovicama je spadalo pod
vlado, ki je bila podrejena monarhu. Cesar je tako postavljal avstrijskega in madžarskega
ministrskega predsednika ter njuna kabineta. Cislajtanijo so sestavljale naslednje dežele:
Spodnja Avstrija, Zgornja Avstrija, Tirolska, Predarlska, Salzburška, Štajerska, Koroška,
17

Gregor Antoličič, »Uvod«, v Franc Jožef, ur. Gregor Antoličič (Ljubljana, 2016), 7.
Filip Čuček, »Franc Jožef – otroštvo, mladost in prva leta vladanja (1830-1851)« v Franc Jožef, ur. Gregor
Antoličič (Ljubljana, 2016), 41-42. Pillersdorfova ustava, objavljena 25. aprila 1848, ki je ohranjala veliko
prisotnost cesarja, je jasno uveljavljala delitev oblasti: zakonodajna oblast s parlamentom, izvršna oblast z vlado,
sodna oblast bi naj bila ločena od uprave, posebno poglavje pa je vseboval liberalni katalog temeljnih pravic
človeka in državljana.
19
Janz Cvirn, Dunajski državni zbor in Slovenci (1848 – 1918) (Celje, Ljubljana, 2015), 115.
18
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Kranjska, Primorje s tremi kneževinami (Goriška in Gradiška; Istra; Trst), Češka, Moravska,
Šlezija, Galicija, Bukovina in Dalmacija. Dežele so se v upravnem smislu dalje delile na
okraje in občine. Leta 1873 je propad dunajske borze, le 4 dni po odprtju svetovne razstave na
Dunaju 5. maja, omajal zaupanje v politični in gospodarski liberalizem, kar je dalo veter v
jadra konservativnim tendencam pod ministrskim predsednikom Taaffejem (1879 – 1893).
Zenit množičnih/ljudskih strank (socialdemokratska stranka ustanovljena leta 1888/1889,
krščansko–socialna stranka ustanovljena leta 1891) in splošna volilna pravica iz leta 1907 sta
pripomogli k spremenjeni politični klimi v dednih deželah monarhije.20
18. januarja 1900 je stolček za ministrskega predsednika zasedel Ernest von Körber
katerega vladanje je onemogočala češka obstrukcija, ki je ministrskega predsednika decembra
1904 prisilila k odstopu. Njegovi vladi je sledila druga Gautschova vlada, ki je skušala doseči
sporazum med Nemci in Čehi; sporazum mu je uspelo doseči le na Moravskem. Ker
ministrski predsednik ni bil pripravljen sprejeti vseh zahtev je moral 2. maja 1906
demisionirati. Volilno reformo je uspelo izpeljati novi vladi ministrskega predsednika barona
Maxa Wladimira Becka (1906 – 1908).21 21. januarja 1907 je volilno reformo sankcioniral
cesar. Volitve, ki so prvič v zgodovini potekale na isti dan, 14. maja 1907, so prinesle
velikanske premike na notranjepolitičnem zemljevidu Cislajtanije. Veliki zmagovalci volitev
so bili socialdemokrati, ki so osvojili kar 87 mandatov. Konec maja 1908 je padec vlade
preprečilo zgolj posredovanje prestolonaslednika Franca Ferdinanda.22 Zaradi opaznega
zaostrovanja nacionalnih odnosov na različnih območjih monarhije se je že ob koncu poletja
vlada znašla v brezizhodnem položaju. Na slabšanje položaja vlade je usodno vplivala
eskalacija češkega nacionalizma, ki je bil posledica Beckovega predloga razdelitve čeških
dežel na nemški in češki del. Pred sklicem češkega deželnega zbora 15. septembra 1908, ki bi
naj razpravljal o reformi deželnega reda in deželnozborskega volilnega reda, so se na Češkem
vrstili nacionalni ekscesi, ki so sprožili gibanje tudi drugod; v »slovenskih deželah« je prišlo
do t. i. septembrskih dogodkov.
Po tretji Gautschovi vladi (28. junij 1911 – 3. november 1911) je vladno krmilo
prevzel grof Karl Stürgkh (3. november 1911 – 21. oktober 1916). V državni zbor je pošiljal
le predloge, ki jih je bilo potrebno nujno sprejeti za normalno funkcioniranje države. Ob
20

Herald Roth, Studienhandbuch östliches Europa: Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas, zv. 1 (Wien –
München – Köln, 2009), 289-290. Glej tudi: Lothar Höbelt, Franz Joseph I.: der Kaiser und sein Reich: eine
politische Geschichte (Wien, 2009), 71-88.
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ur. Gregor Antoličič (Ljubljana, 2016), 49-64.
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prvem znaku odpora je odgodil zasedanje parlamenta in več mesecev »vladal« s pomočjo §
14.23 Do konca leta 1913 je vladi uspelo uspešno zaključiti poljsko – rusinski sporazum v
Galiciji, na drugih kriznih žariščih pa so se razmere le še zaostrovale. Pričelo se je leto 1914.24
3.2 UREJENA DRŽAVA
S februarskim patentom iz leta 1861 in z manjšimi spremembami iz leta 1867 je
avstrijska polovica monarhije obdržala iz tega izhajajočo upravno strukturo vse do razpada
leta 1918. Priloga februarskemu patentu so bili deželni redi in deželnozborski volilni redi. V
deželnih redih iz februarja 1861 so bile naštete deželne zadeve, Zakon o državnem zastopstvu
iz decembra 1867 pa je naštel področja, ki spadajo pod pristojnost državnega zbora, preostale
pa pod pristojnost deželnega zbora. Upravna dvotirnost na deželni ravni je razvidna med
dunasjkimi ministrstvi in njihovimi deželnimi izpostavami na eni ter avtonomnimi deželnimi
organi na drugi strani. Na Štajerskem je bil najvišji predstavnik deželske uprave (upravnega
organa državnega upravnega tira) Statthalter, nosilec deželne avtonomije pa je bil deželni
zbor (Landtag). Mandat deželnega zbora je trajal 6 let; na Štajerskem je bilo vanj do leta 1914
deset volitev. Izvršilni organ deželnega zbora je bil deželni odbor (Landesausschuß). Za
vodstvo deželnega odbora je cesar imenoval izmed deželnih poslancev deželnega glavarja
(Landeshauptman) in njegovega namestnika. Z zakonom iz maja 1868 ponovno oživijo
okrajna glavarstva (Bezirkshauptmanschaft), ki so začela delovati avgusta istega leta.25
Zakon iz marca 1862 je osnova za občinske rede (Gemeindeordnung) in občinske
volilne rede (Gemeindewahlordnung). Sprejet je bil v obliki zakonov za posamezne dežele, ki
z manjšimi spremembami ostanejo v veljavi do leta 1918. Značilnosti državnih in občinskih
zakonov je bila v tem, da ločijo delovna področja občin na lastno/domače in na
preneseno/izročeno delovno prodročje. Lastno delovno področje je bilo na primer skrb za
občinsko premoženje, skrb za pota in ceste, skrb nad merami in utežmi, skrb za zdravstvo, itd.
Preneseno delovno področje je obsegalo izvajanje javnih zadev, ki jih je država
delegirala/prenesla na občino, kot na primer: razglašanje zakonov, vojaški nabor, nastanitev
prebivalstva, domovnice, itd.26

23
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Cvirn, Dunajski državni zbor, 177 – 181.
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3.3 KAZALCI NAPREDKA
Poleg političnega delovanja, ki se je v avstrijski polovici manifestiralo preko cesarja in
dinastije, gosposke zbornice in državnega zbora, ter nižje na deželni, okrajni in občinski ravni,
si še poglejmo nekatere druge kazalce. Demografsko gledano je bila povprečna stopnja rasti
prebivalstva v avstrijski polovici monarhije med letoma 1857 in 1910 0,83 %, v primerjavi z
Nemčijo, kjer je znašala 1,09 % v časovnem intervalu med letoma 1860 – 1910. Med letoma
1897 – 1901 je bila stopnja mortalitete ves čas pod stopnjo natalitete. Med letoma 1871 in
1914 se je iz avstrijske polovice izselilo 1,3 milijona prebivalcev. Šele proti koncu 19. stoletja
je procent kmečkega prebivalstva padel pod 60 %; tako je bilo leta 1910 v avstrijski polovici
monarhije v agrarnem sektorju aktivnih 53 %, v madžarski polovici pa 68 %, kar je
primerljivo z ostalo Evropo. Po zlomu dunajske borze leta 1873 je konzervativno razmišljanje
prevzelo prostor prej liberalnemu z nastopom ministrskega predsednika Eduarda von Taaffe,
ki je v 80. letih 19. stoletja sprejel obvezno zdravstveno in nezgodno zavarovanje.27
1. Poklicna struktura prebivalstva avstrijske polovice dvojne monarhije (Vir: Nachum Gross,
»Die Stellung der Habsburgermonarchie in der Weltwirtschaft«, v Die Habsburgermonarchie
1848 – 1918: Die wirtschaftliche Entwicklung, zv. 1, ur. Adam Wandruszka (Wien, 1973),
15-18.)
Leto
1869
1890
1900
1910

Kmečko (%)
67,2
62,4
58,2
53,1

Industrijsko (%)
19,7
21,2
22,2
24,0

Primeren kazalec razvoja države v dolgem 19. stoletju so med drugim železnice. Leta
1849 je železna cesta povezovala Dunaj in Ljubljano, ki se je preko Krasa nadaljevala do
Trsta (Trieste, Triest). Leta 1856 je prišlo do fuzije družbe centralno – italijanskih železnic z
Orientalno železnico cesarja Franca Jožefa (Kaiser Franz Josef Orientbahn), Koroško
železnico (Kärntner Bahn), železnico Dunaj – Trst in tirolsko železnico. Omenjene so se
združile v cesarsko-kraljevo privatno družbo za Južne železnice (k. u. k. privat
Südbahngesellschaft). Leta 1861 je bila odprta proga med Pragerskim (Pragerhof) in Veliko
Kanižo (Nagykanizsa), ki je kasneje povezala še Budimpešto. Omenjena je za mesto Ptuj
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izrednega pomena saj je bilo območje ptujskega okraja vključeno v evropsko železniško
omrežje.28
2. Razvoj avstro-ogrskega lokalnega železniškega omrežja v km (Vir: Karl Bachinger. »Das
Verkehrswesen«, v Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918: Die wirtschaftliche Entwicklung,
zv. 1, ur. Adam Wandruszka (Wien, 1973), 281-283).
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

15,6
1063,1
2343,2
3359,6
5739,4
7170,9
8592,1

Z železniškim je bilo tesno povezano telegrafsko omrežje. Hrbtenica avstro - ogrske
telegrafske mreže so predstavljale linije, ki so Dunaj povezovale z Brnom (Brünn), Prago
(Praha, Prag), Bratislavo (Poszony, Pressburg), Gradcem, Ljubljano in Trstom. Telegram iz
Dunaja v Trst je stal, odvisno od njegove dolžine, od 6 do 18 goldinarjev. Vseboval je lahko
največ 100 besed in biti je moral zapisan čitljivo in brez okrajšav. Telegrafska infrastruktura
je bila sprva vezana na železnico in skupaj s telefonom, katerega začetek lahko v avstroogrski postavimo v leto 1881, sta bila oba najkasneje do leta 1895 podržavljena. Pred prvo
svetovno vojno je bilo v Evropi skoraj 3,5 milijona telefonskih linij in 5,3 milijarde klicev je
oznanjala širitev nove tehnologije.29 Leta 1914 je v avstrijski polovici monarhije na 1000
prebivalcev odpadlo 6 telefonskih priključkov. Za primerjavo jih je bilo v enakem razmerju in
istem letu v ZDA 97, v Kanadi 65, na Danskem 45, na Švedskem 41, v Švici 25, v Nemčiji 21
in v Veliki Britaniji 17; na Madžarskem samo 4.30
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Karl Bachinger, »Das Verkehrswesen«, v Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918: Die wirtschaftliche
Entwicklung, zv. 1, ur. Adam Wandruszka (Wien, 1973), 281-283.
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Berend, Gospodarska, 34.
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Bachinger, »Das Verkehrswesen«, 318-319.

20

3. Razvoj telegrafa v avstrijski polovici monarhije (Vir: Bachinger, »Das Verkehrswesen«,
318-319).
Leto
1848
1857
1867
1877
1887
1897
1907
1912
1913

Postaje
10
103
676
2418
3359
4942
6536
7088
7282

Povezave (v km)
935
8705
14474
34087
39848
50700
43476
47192
47519

Na prelomu stoletja se je kot novo prevozno sredstvo pričel uveljavljati avtomobil,
čeprav v tistih zgodnjih časih luksuzna igračka. Naglo so se izboljševali in leta 1913 je prišlo
na en avtomobil v Franciji 437 prebivalcev, v Švici 890 in v Nemčiji 1567. Avtomobile in
avtobuse so kmalu začeli uporabljati v javnem prevozu. V Berlinu so prvi taksiji vozili že leta
1900, leta 1912 jih je bilo že skoraj 2000. Prve avtomobile taksije v Londonu so uvedli leta
1904. V avstrijski polovici monarhije je bilo leta 1910 v privatnem lastništvu 5238
avtomobilov in 8007 motornih koles.31
Država je polagala večjo skrb tudi v javno zdravstvo. 30. aprila 1870 je bil sprejet
popularno imenovani »Sanitetni zakon«. Določal je evidenco in delo zdravstvenega osebja,
nadzor nad delom zdravsvetnih ustanov, preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni, promet z
zdravili in strupi, ogledniško službo, zdravstvene in policijske obdukcije ter delo zdravstvene
policije, ki jo je podrobneje urejala občinska zakonodaja. Zakon je urejal tudi zdravstvo na
deželni ravni, tako, da je bilo deželno glavarstvo dolžno ustanoviti Deželni zdravstveni svet z
deželnim zdravstvenim referentom in deželnim zdravnikom za živali. Naloge deželnega sveta
so bile z zakonom natančno določene, vključno s sestavo sveta, dolžino mandata članov ter
načina plačila.32
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Bachinger, »Das Verkehrswesen«, 281-283.
Gregor Pivec, Zgodovina medicine 20. stoletja: prispevki k prikazu razvoja medicinske stroke in
zdravstvenega sistema (Maribor, 2011), 282-283.
32
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4. Število javnih in zasebnih bolnišnic v avstrijski polovici monarhije, število postelj in
obravnavanih bolnikov (Vir: Statistik des Sanitätswesens in den im Reichsrate Vertretenen
Königreichen und Ländern für die Jahre 1907, 1908, 1909 und 1910 (Wien, 1914), 5)

Javne
bolnišnice:
Število postelj
Obravnavani
bolniki
Privatne
bolnišnice:
Število postelj
Obravnavani
bolniki
Bolnišnice:
Število postelj
Obravnavani
bolniki

1907
255

1908
258

1909
264

1910
271

39.673
514.403

40.854
542.871

41.642
576.898

42.612
589.709

461

457

433

413

15.631
128.412

15.703
133.320

15.402
134.884

15.249
136.724

716
55.304
642.815

715
56.557
676.191

697
57.044
711.782

684
57.861
726.433

Šolsko obveznost je uvedla že cesarica Marija Terezija leta 1774 z »Vsesplošnim
šolskim redom za nemške normalne,- glavne,- in trivialne šole v vseh cesarsko kraljevih
dednih deželah« (Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal, - Haupt, - und
Trivialschulen in sämmtlicher Kaiserl. Königl. Erbländern). Kasneje so bili z reformami
sekundarnega in terciarnega šolstva med letoma 1848 in 1849, ter osnovnega šolstva med
letoma 1868 in 1870, dani pogoji za izobraževalno revolucijo, ki je dvignila pismenost in s
tem tudi nacionalno zavest porajajočih se narodov znotraj monarhije. V Temeljnih zakonih iz
leta 1867 je bilo eksplicitno zapisano, da ima država - za razliko od konkordatne pogodbe s
katoliško cerkvijo iz leta 1855 - pravico, da nad šolstvom bdi in ga tudi vodi oziroma
upravlja. Leta 1869 je stopil v veljavo Šolski zakon (Reichsvolksschulgesetz), ki je šolsko
obveznost povečal na 8 let. Prav tako je bil sprejet posodobljen predmetnik, ki je v urnik
vnašal naravoslovje, geografijo, zgodovino, geometrijo, itd. V omenjenem svežnju zakonov je
bila normirana tudi meščanska šola (Bürgerschulle), kot posebna 8 razredna ljudska šola, ki
pa po letu 1883 postane trirazredna institucija priključena pet razredni ljudski šoli. V letu
1905 je bil izdan zadnji sveženj zakonov zadevajoč šolstvo, ki pa se je v bistvu pretežno
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naslanjal na zakon iz leta 1869 in na novelirano obliko iz leta 1883. Na celotnem območju
avstrijske polovice monarhije je bilo tako leta 1913 1.386 javnih in 178 privatnih šol.33
Potegnimo črto in strnimo zapisano. Ugotovilo smo, da je avstro-ogrski uspelo ujeti
konjunkturi cikel industrijske revolucije v drugi polovici 19. stoletja. Po prevzemu oblasti
mladega cesarja Franca Jožefa leta 1848 je sledila ukinitev marčne ustave in vrnitev nazaj k
absolutizmu. Šele porazi na bojiščih v 60. letih 19. stoletja so prisilili cesarja, da je ta
decembra 1867 sankcioniral skupek Temeljnih zakonov. Avstrija je tako postala monarhična
ustavna in pravna država. Po letu 1867 je bila Avstro-Ogrska razdeljena na avstrijsko in
ogrsko polovico. Glavno mesto avstrijske polovice je bil Dunaj, ogrske pa Budimpešta.
Skupne zadeve obeh delov monarhije so bile zunanja politika, vojska in finance. Avstrijsko
polovico monarhije je sestavljalo 15 dežel in mesto Dunaj kot glavno mesto; poseben status je
uživalo še mesto Trst. Državno politiko so v zadnjih letih monarhije zaznamovale predvsem
obstrukcije in vedno ostrejši razpravljalni ton v državnem zboru. Vlade so zaradi tega pogosto
posegale po §14, ki jim je omogočal izdajanje odredb brez privolitve državnega zbora.
Avstrijska polovica je bila razdeljena v dežele, okraje in občine. S februarskim patentom iz
leta 1861 in z manjšimi spremembami iz leta 1867 je avstrijska polovica obdržala iz tega
izhajajočo upravno strukturo vse do njenega razpada. Priloga februarskemu patentu so bili
deželni redi in deželnozborski volilni redi. Zakon iz marca 1862 je bil osnova za občinske
rede in občinske volilne rede. Sprejet je bil v obliki zakonov za posamezne dežele, ki z
manjšimi spremembami ostanejo v veljavi do leta 1918. Z zakonom iz leta 1868 so ponovno
oživela okrajna glavarstva.
Industrializacija je spreminjala poklicno strukturo avstrijskega prebivalstva. Leta 1910
je bilo v industrijskem sektorju zaposlenih 24 % za delo sposobnega prebivalstva. Država si je
prizadevala za izgraditev železniškega križa, ki je naposled povezoval vsa glavna in ob progi
ležeča mesta monarhije. Na koncu 50. let 19. stoletja je cesarsko kraljeva privatna Družba za
južne železnica čez čas postala največja železniška družba v monarhiji. Leta 1861 je bila
odprta proga med Pragerskim in Veliko Kanižo, ki je tako povezala ptujski okraj z evropskim
železniškim omrežjem. Na železniško infrastrukturo se je priklopil telegraf, ki je bil skupaj s
telefonom v 90. letih 19. stoletja podržavljen. Novosti sta še predstavljala prihod avtomobila
in motornega kolesa. Napredek se je čutil tudi v zdravstvu in splošni higienizaciji ter šolstvu.
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Jacob Friedrich, Franz Mazohl in Chritopher Schlachta, »Die Bildungsrevolution«, v Die
Habsburgermonarchie 1848 – 1918: Die wirtschaftliche Entwicklung, zv. 3, ur. Adam Wandruszka (Wien,
1980), 70-77.

23

4. ENO IZMED MEST
Na območju Cislajtanije je bilo večjih mest, ki so imela več kot 100.000 prebivalcev,
samo sedem, v njih pa je živelo 10,9 % celotnega prebivalstva avstrijske polovice. V srednje
velikih mestih (20.000 – 100.000 prebivalcev) je živelo 7,3 %, v majhnih mestih (2.000 –
20.000 prebivalcev) pa 32,2 % vsega prebivalstva.34 V podeželskih občinah (pod 2.000
prebivalcev) je živelo 49,5 % vsega avstrijskega prebivalstva. Majhna mesta so pretežno
združevala upravno, obrtno-produkcijsko in storitveno dejavnost s podeželskimi strukturami.
Zemljišča v neposredni okolici majhnih mest so meščanom ponujala vir prihodka in osnovo
za življenje ter hkrati spajala meščansko življenje s podeželskim. Prav tako je vsesplošna
vojaška obveznost iz leta 1868 v veliko mest prinesla vojsko in z njo povezano vojaško
infrastrukturo, funkcije mestne uprave pa so se širile z izgradnjo šolske, zdravstvene in
socialne infrastrukture. Volilni sistem treh kurij oziroma treh volilnih razredov je močno
privilegiral premožnejšo meščanstvo.35 V drugi polovici 19. stoletja je bilo v majhnih mestih
moč zaslediti »modernizacijski« proces, spodbujen od liberalne zakonodaje, industrializacije
in boljših prometnih povezav, predvsem železnica, ki so mesto povezovale z nadregionalnimi
trgi. Železniške postaje so tako postajale okna v svet. Veliko majhnih mest je obdržalo svojo
staro urbano zasnovo vse do 20. stoletja, ko je bila naposled presežena z zagnanimi župani, ki
so želeli svoja mesta po vzoru Dunaja ali Budimpešte in v imenu ideala »napredek« postaviti
na zemljevid modernih in urejenih mest.36 Kljub volilnim restrikcijam, kajti leta 1907, ko so
vsi polnoletni moški lahko volili v državni zbor, jih je v občinah lahko volilo le 20 – 25 %, so
občine omogočile gmoten napredek njihovih občanov v obravnavanem obdobju.37
4.1 NA SPREHODU
Preden preidemo na ožji pregled mesta Ptuj je najbolje, da ga spoznamo tako, da se iz
ptujskega gradu sprehodimo do Ljudskega vrta. Na gradu, imenovan tudi Ober Pettau /
Zgornji Ptuj, v lasti plemiške družine Herberstein, se je s »prihodom grajskih lastnikov
izpolnila dolga želja meščanov, znotraj katerih si obetajo najboljše odnose med gradom in
mestom.«38 Iz gradu se spustimo v Mestni park ob reki Dravi kjer so bile brežine urejene in z
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Hannes Stekl in Hans Heiss, »Klein – und Mittelstädtische Lebesnwelten«, v Die Habsburgermonarchie 1848
– 1918, Soziale Strukturen, zv. 9/1, ur. Helmut Rumpler in Peter Urbanitsch (Wien, 2010), 561-567. Termina
majhno in srednje veliko mesto sta objektivno težko določljiva, saj ne obstaja jasna ločnica. Število prebivalcev
je samo eden izmed mnogih kriterijev.
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Stekl in Heiss »Klein- und Mittelstädtische Lebenswelten«, 561-567.
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Stekl in Heiss »Klein- und Mittelstädtische Lebenswelten«, 573-578.
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Pieter M. Judson, The Habsburg Empire: A New History (Cambridge, London, 2016), 345-346.
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Pettauer Zeitung, 16. februar 1902, 3; Pettauer Zeitung, 3. maj 1903, 3.
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betonom utrjene med letoma 1902 in 1904,39 leta 1904 pa je bil ob reki postavljen še glasbeni
paviljon, ki ga je izdelalo dunajsko podjetje Waagner. Park je skupaj s paviljonom
predstavljal glavno mestno promenado, ki je kmalu dobila ime po županu: Ornig kai
(Ornigovo nabrežje).40 Po otvoritvi paviljona so se pod dirigentom mestne kapele Antonom
Skriwanekom od prvega maja dalje trikrat na teden vršili koncerti, ki so bili ob prijetnem
vremenu vedno dobro obiskani.41 Tako je Pettauer Zeitung leta 1904 poročala, da je »7. tega
mesca ob pol šesti uri zvečer bila promenada prepolna sprehajalcev vseh stanov, ki so se ob
glasbi mestne kapele sprehajali in uživali ob večernem soncu, telovadno društvo
(Turnerverein, op. p.) pa je poskrbelo za osvežitev in prigrizke.«42
Sprehodimo se iz Mestnega parka proti Ljudskemu vrtu, vendar pozor, da nam poti ne
prekriža kakšen potepuški pes, ki »jih je veliko in brez nagobčnika, kateri sprehajalce, seveda
tudi otroke, tako nalajajo, da je strah pred ugrizom upravičen.«43 Morda bi videli tudi kakšno
bizarnost, na primer otroke, ki so s fračami v rokah po ulicah lovili golobe.44 Recimo, da se
bomo preko Bürgergasse (Meščanska ulica – leta 1894 imenovana Spitalgasse/ Bolniška,
danes Cankarjeva ulica) povzpeli do Herrengasse (Gosposka ulica – danes Prešernova),
najbolj imenitne ulice v mestu. Na naši desni bi zagledali stavbo hotela Osterberger (danes
hotel Mitra, Prešernova ulica 6), ki sta jo leta 1889 s pravico do kavarniške obrti kupila
zakonca Franc in Konstanca Osterberger. Stavbo sta pričela takoj nekoliko prenavljati in jo
slabo desetletje pozneje nadzidala za eno nadstropje ter že obstoječi kavarniški obrti dodala še
hotelsko dejavnost. Po Frančevi smrti leta 1904 je hotel najprej prevzela njegova vdova, nato
pa otroci.45 Ob hotelu so njuni potomci od družine Bratanitsch leta 1905 kupili stavbo pod št.
4, ki so jo preuredili v polnilnico za buteljčna vina.46 Sprehodimo se po Gosposki ulici proti
poslopju magistrata na Florianplatzu (Florjanski – danes Mestni trg), torej čez Hauptplatz –
(Glavni - danes Slovenski trg) navzdol po Bismarckgasse (Bismarckova ulica – leta 1894
Kirchengasse/ Cerkvena, danes Murkova ulica). Na Glavnem trgu bi zagledali stavbo starega
magistrata, mimo zvonika in cerkve Sv. Jurija pa bi pogled segel v Kaiserfeldgasse (danes
Slomškova ulica). V cerkvi sv. Jurija je maševal prošt Josef Fleck, med drugim leta 1903, ko
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je maševal ob 1600 letnici škofa Viktorina, največji cerkveni prireditvi v našem obdobju.47
Med praznovanjem od 2. do 4. novembra so v proštijski cerkvi duhovniki Alois Kramaršič iz
Markovcev, Josef Sinko in kaplan s Hajdine Johan Rožman opravili slovenske pridige med
zaključno slavnostno mašo, katero je vodil prošt Fleck, pa so peli tudi slovenske ljudske
cerkvene pesmi, kar je mestni svet pripeljalo do protesta, vendar je Fleck nadaljeval. Mestni
svet se je nato pritožil na škofijski ordinariat v Mariboru.48
Zagledali bi tudi mestno gledališče, v katerem so 2. januarja 1900 uprizorili komedijo
20. stoletje, po vzoru graškega gledališča pa so oktobra leta 1901 v moški garderobi uredili
bife, kjer so med pavzami stregli pivo in prigrizke.49 Predstave so bile vpete v aktualno
dogajanje, tako se je na primer 6. marca 1900 na odru odvijala komedija Mamselle
Tourbillon, ki je bila v Parizu uprizorjena tristo krat in žela velik uspeh na dunajskih in
graških odrih. Predstava, ki je spravila v smeh »prav vsakega hipohondra«, je smešila
francosko pravosodje in afero Dreyfus.50 Z enako vsebino je bila leta 1902 občinstvu
predstavljena komedija Der Roter Rabe (Rdeči krokar), pospremljena z odličnimi kritikami iz
Burgtheatra.51 Na odru so bile uprizorjene tudi »novotarije« tistega časa, tako na primer na
začetku novembra 1900 komedija z imenom Töff – Töff (Avtomobil).52 Na odru so še vedno
nastopale potujoče skupine, tako na primer skupina Liliputancev profesorja Antonia,
sestavljena iz 15 igralcev, gostujoča na Ptuju tri večere. 53 Dva večera je gostovala tudi
dunajska Urania, katere predstave »so imele dobro izbran program in bile vedno dobro
obiskane. Ponujeno nam je pokazalo dunajsko Uranio /.../ Predvajane slike so naletele na
prijeten sprejem.«54
Po Bismarckovi ulici smo prišli na Florjanov trg pred novo poslopje magistrata,
zgrajeno leta 1907 na prostoru Poskočilove hiše. Na vogalu znotraj trga bi naleteli na stavbo,
ki jo je na javni dražbi kupil Jacob Teutschmann. Njegov sin Emerich jo je leta 1884 nekoliko
prenovil. Člani družine so bili zavedni Nemci, zato ne preseneča Emerichova oporoka iz leta
1895, kjer je neoženjeni in precej bogati ptujski meščan ustanovil dva sklada za štipendiji za
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študenta akademije upodabljajočih umetnosti na Dunaju in gojenca dunajskega konzistorija,
ki pa sta morala biti nemške narodnosti in krščanske vere. Hišo je zapustil društvu Südmark
kot ustanovo Emericha Teutschmanna. Pred koncem 19. stoletja je hiša prešla v last
Raimunda Sadnika, ki je leta 1899 hišo nekoliko renoviral. Večji poseg je bila dograditev še
enega nadstropja leta 1911.55 Florjanski trg pred stavbo magistrata je bil prostor tombol
pospremljenih z mestno godbo.56 Srečke so stale 30 vinarjev, »dobitkov pa je bilo izredno
veliko in vsi so bili lepi. Prvo tombolo (celotno kuhinjsko pohištvo) je dobil nek delavec,
drugo (uro na pendelj) pa nek obrtnik. Dobiček, ki je določen dobrodelnemu namenu je prav
lep.«57 Pot do Ljudskega vrta bi lahko nadaljevali po Fäbergasse (danes Miklošičeva ulica)
čez Schillerplatz (danes Slomškova ulica) mimo stavbe okrajnega glavarstva (danes stavbe
Upravne enote) po Anastasius Grün Strasse (danes Potrčeva ulica), vendar bomo zaključili
krog in se po Kaiserfeldgasse (danes Slomškova) vrnili na Glavni trg v Gosposko ulico. Pot
nas bi peljala mimo hiše kinematografa Alojza Breclja, odvetnika Brumna ter notarja in
arheologa Viktorja Skrabarja; slednji je živel v hiši pod št. 25.58 Prej je bila zadnje omenjena
v lasti rodbine Fürst, do konca 19. stoletja je v njej živela Karolina Fürst. Hišo je leta 1911
odkupil Viktor Skrabar, ki je po opravljeni maturi na ptujski gimnaziji v Gradcu študiral
pravo ter poslušal arheološka in epigrafska predavanja. Leta 1905 je bil imenovan za
korespondenta Centralne komisije za varstvo umetnostnih in zgodovinskih spomenikov na
Dunaju. Med drugim je pred vojno leta 1914 vodil zavarovalna izkopavanja na grajskem griču
ter Spodnji in Zgornji Hajdini.59 Prav tako je na Gosposki ulici imela sedež protestantska
cerkev ob kasneje zgrajenem dijaškem domu in dalje gimnaziji.60 Počasi zapuščamo
Gosposko ulico, kjer nas pot vodi dalje mimo Malega gradu v katerem je danes knjižnica
Ivana Potrča. Nasproti Malega gradu je stala lekarna Pri (črnem) Zamorcu, ki jo je leta 1886
prevzel Janez Molitor, rojen leta 1857 na Dunaju. Njegovi predniki so bivali na Moravskem
in kar 13 jih je bilo lekarnarjev. Zakonca Molitor sta lekarno upravljala do leta 1918.61 Pot nas
vodi dalje mimo zaporov do Dominikanskega samostana, v katerem je bila urejena vojašnica
in njej kasneje prizidana pionirska kasarna. Mimo panorame, v zimskih mesecih priljubljene
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smučarske točke,62 bi lahko krenili proti Mestnemu vrhu, priljubljeni izletniški točki,63 vendar
se bomo po Herbersteinerstrasse (Herbersteinova – danes Raičeva cesta) spustili mimo dveh
ljudskih šol do poslopja okrajnega glavarstva in dalje po današnji Potrčevi cesti do Ljudskega
vrta. Omenjen je bil urejen v 90. letih 19. stoletja kot druga promenadna točka ptujskih
meščanov, pozimi je umetni ribnik služil kot drsališče,64 poleti pa so se v stavbi
Olepševalnega in tujsko prometnega društva (Verschönerungs und Fremdenverkehr Verein),
imenovani Švicarija (Schweizerhaus), odvijali koncerti in prireditve.65 Telovadno društvo
(Turnerverein) je na tem mestu pogosto organiziralo t. i. »Sonnwendfeier« oz. solsticij iz 24.
na 25. junij z prižigom velikega kresu: »v ponedeljek 25. junija 1900 bo ob 9 uri zvečer
prižgan kres nad Švicarijo, kjer se bodo prepevale ljudske pesmi in poslušali nagovori.
Končana slovesnost se nadaljuje z veselico v Švicariji.«66 Julija 1900 se je v Ljudskem vrtu
vršil dvojni koncert, kajti mesto so obiskali delavci železniških delavnic družbe Južne
železnice iz Maribora, » /.../ v Švicariji je igrala mestna godba, v paviljonu parka pa kapela
Južnih železnic. Uredili so se štirje šanki /.../ vstop je prost.«67 Priljubljene so bile zabave
povezane s kegljanjem,68 uveljavil pa se je t. i. spomladanski koncert, ki se je prirejal vsako
leto 8. maja.69 Olepševalno in tujskoprometno društvo je upravljanje Švicarije zaupalo
gostilničarju Thomasu Schuchu, ki je prirejal tudi dobrodelne koncerte za uboštveni sklad.
Poleg omenjenih zabav so Ptuj pogosto obiskali tudi potujoči cirkusi, na primer leta 1902 je
mesto gostilo cirkus Viktor, leta 1904 pa cirkus Krajtel, navdušujoč obiskovalce z
akrobatskim jahanjem konj.70
4.2 GOSPODARSTVO
Mesto Ptuj je obsegalo 3,44 km2 in ležalo v okraju, ki je bil razdeljen na 85 okrajnih
občin ali sosesk, ki so obsegale 163 katastrskih občin z 207 naselji. Med 85 občinami je bila
mestna občina samo občina Ptuj, ki je obsegala mestno jedro in predmestje Kaniža, druge so
bile vaške soseske. Gibanje prebivalstva je povezati z gospodarskimi dejavniki in političnimi
dogajanji v okraju. Ptuj kot upravno središče okraja z nekaj manjšimi industrijskimi obrati je
bil za kmetijsko zaledje pomembno tržišče; zato porast prebivalstva le v najbližji ptujski
okolici. Sicer pa migracijska gibanja prebivalstva na ptujskem območju opozarjajo, da to ni
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moglo dajati zaslužka številnemu prebivalstvu. Leta 1910 je znašala naseljenost prebivalstva
brez mestne občine 83,3 ljudi na km2 (z njo 86,7/km2).71
Zgodovinar Žarko Lazarević glede gospodarstva na Spodnjem Štajerskem izpostavi
dve smernici: 1. tradicionalne gospodarske strukture in 2. proces prestrukturiranja oz.
vstopanje v modernizacijski proces, spodbujen od zunanjih dejavnikov. Kljub ustvarjeni
gospodarski infrastrukturi, tako prometni (železnica in ceste) kakor telekomunikacijski (pošta,
telegrafija in začetki telefonije), je bilo mesto Ptuj s širšo agrarno okolico v gospodarskem
zaostajanju. Nov vir zaslužka sta nudila obrtno-industrijski in storitveni sektor (promet,
trgovina, denarni zavodi). V zadnjem desetletju 19. stoletja se je na Spodnjem Štajerskem
povečal delež v naslednjih panogah: rudarstvo in plavžarstvo, kovinski industriji in obrti,
kemični industriji in tiskarski obrti. Deset let kasneje pa v ospredje stopita, z izjemo
tiskarstva, še strojna industrija ter oblačilna obrt. Določena področja, predvsem Celje in
Maribor ter deloma tudi Ptuj, vstopajo v procese preoblikovanja tradicionalne gospodarske
strukture znatno prej in hitreje kot preostala dežela. Industrijske in obrtne zmogljivosti ter
temu sledeč obseg zaposlenosti v Celju, Mariboru in Ptuju se v okvirih Spodnje Štajerske
predstavljali pomemben delež. Gospodarska gibanja v omenjenih treh mestih so sooblikovala
tudi razvoj širše okolice.72
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5. Demografska slika med letoma 1869 in 1910 (Vir: Orts – Repertorium des Herzogtums
Steiermark, 1872; 1894; 1904; 1917).73
1869
1880

občevalni jezik
1890

občevalni jezik
1900

občevalni jezik
1910

občevalni jezik

število hiš
210
število hiš
301
katoliki
4113
nemški
2729
število hiš
307
katoliki
3788
nemški
2650
število hiš
304
katoliki
4009
nemški
2916
število hiš
360
katoliki
4401
nemški
3672

moški
1168
moški
2509
protestanti
52
slovenski
899
moški
2169
protestanti
64
slovenski
621
moški
2322
protestanti
105
slovenski
540
moški
2407
protestanti
181
slovenski
608

73

ženske
1748
ženske
1748
judje
41
drugi
9
ženske
1755
judje
54
drugi
3
ženske
1901
judje
37
drugi
6
ženske
2224
judje
37
drugi
24

skupaj
2361
skupaj
4257
drugi
31

skupaj
3924
drugi
18

skupaj
4223
drugi
72

skupaj
4631
drugi
12

Od leta 1880 in njemu sledečih sta bili dodani rubriki o veroizpovedi in občevalnem jeziku. Dunajska vlada se
je odločila, da bo v popisih državljane spraševala po občevalnem in ne po materinem jeziku; takšna odločitev je
botrovala temu, da so številke oziroma govorci različnih jezikov med popisi prebivalstva prehajali iz ene skupine
v drugo. Več o občevalnem jeziku glej Emil Brix, Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation
und Assimilation (Wien – Köln – Graz, 1982).
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6. Poklicna struktura mesta Ptuj leta 1914 (deželi so prikazani v odstotkih). Legenda: A –
kmatijstvo, gozdarstvo in lov, B – obrt in industrija, C – trgovina in promet, D – javn službe,
svobodni poklici, rentniki in zavodniki (Vir: Žarko Lazarević, »Spremembe demografskih
struktur v panonskem prostoru kot posledica industrializacije«, v Utrjevanje in spremembe
etničnih struktur v panonskem prostoru od 1790 do prve svetovne vojne, ur. Franc Rozman
(Ljubljana, 2006), 103).

A
B
C
D

1890
6,7
33,4
17,6
42,2

1900
4,3
28,2
20,5
46,9

1910
4,2
26,3
25,8
43,8

V zvezi s ptujskim gospodarstvom sta si na 4. avstrijskem tapetarskem dnevu na Dunaju
avgusta 1903 izmenjla par besed Georg Stelzer, predstavnik ptujskih tapetarjev, in ministrski
predsednik Körber:
Stelzer: /.../ še vedno upamo, da bo šlo na bolje, trenutno bolj optimistično
stanje pa se imajo obrtniki zahvaliti županu Ornigu, kajti z novogradnjami si
prizadeva dvigniti domače obrtništvo ...«, Minister: »To me veseli, poživljajoče
je tole slišati. Tako, obrtništvo mora to težko obdobje dobro prestati. Bodite
prepričani, da je vlada navdana z najboljšo voljo, pomagati še posebej
obrtnemu stanu. Na žalost pa so naši parlamentarni procesi takšni, da se v
ospredje zgrinjajo vedno politična vprašanja namesto gospodarskih. Želimo si,
da bi najhitreje bilo vse dobro!«74
4.2.1 OBRT
Med letoma 1890 in 1910 je bilo na Ptuju razširjenih kar 70 različnih obrti, s katerimi
se je ukvarjalo 389 njenih nosilcev. Primerjano s celotnim številom mestnega prebivalstva, je
imelo obrt prijavljenih skoraj 10 % prebivalstva – ta odstotek predstavlja število mojstrov, če
pa dodamo še vsaj enega do dva vajenca, bi prišli do približne številke 1600 – 2000 ljudi
zaposlenih v obrti. To bi pomenilo skoraj 40 % Ptujčanov. Na prvem mestu so bile šivilje
(58), čevljarji (47) in krojači (22). Bolj množične obrti na Ptuju so bile še mesarska (20),
mizarska (14), pleskarska (13) in urarska (12). Dalje so bile še aktivne naslednje obrti:
gostinska, pekovska, opekarnarska, mesarska, tiskarska, klobučarska, kiparska, zlatarska,
usnjarska, trgovska, kleparska, pleskarska, mizarska, hotelirska, lončarska, tkalska, zidarska,
tesarska,
74

kamnoseška,

slaščičarska,

Pettauer Zeitung, 23. august 1903, 4.

sedlarska,

tapetniška,

črevarska,

perutninarska,

fotografska, kovaška, šiviljska, kotlarska, brivska, barvarska, zobotehniška, fijakerska,
sodarska in strojarska. Opazimo tudi modistinjo z imenom Aneta. Med zanimivejše obrtnike
lahko prištejemo tudi Ludvika Črešnovca iz Nove vasi 16, ki je dobil koncesijo za črevarsko
obrt (čiščenje črev) v ptujskem okraju, izdano leta 1900. Kasneje je obrt premaknil iz Nove
vasi na Ptuj. Brivec Franc Pavlinič pa je v Gosposki ulici prvi odprl edino česalnico za ženske
na Ptuju. V mestu je v letu 1910 delovala tudi orientalska slaščičarna slaščičarja Jurija
Tomova. Prav tako je pod obrt spadalo zobozdravstvo, na Ptuju zastopano z dvema
obrtnikoma: dr. Ernstom Treitlom in dr. Belo Štuhecom. Oba sta imela svoje pomočnike in
vajence.75
Obrti, ki v prejšnjih desetletjih niso mogle vzdržati konkurence industrijske
proizvodnje, so propadle. Druge, ki so se prilagodile kapitalistični proizvodnji in širšemu trgu
pa so krizno obdobje, čeprav z brazgotinami, preživele. Pri slednjih so obrtniki uvajali
najnovejše stroje. Med njimi je bil Franz Kukowez, o katerem je Pettauer Zeitung poročala:
»Po seriji poskusov, ki so trajali leta, je ključavničaru Franzu Kukowzu uspelo /.../, sestaviti
po lastni zasnovi bencinski motor, katerega gospod Kukowez med drugim uporablja za
proizvodnjo električne energije za osvetlitev svojih prostorov.«76 Delovanje svoje obrti so
spremenili tako, da niso delali s svojimi surovinami in za prodajo, temveč predvsem za
porabnike, ki so blago sami prinesli, ali pa so se omejili na popravila, kjer jih industrija še ni
mogla izriniti. V samoobrambi pred industrijsko konkurenco so se obrtni mojstri združevali v
zadruge, ki so zaradi akumulacije kapitala in proizvodnje omogočale večjo dejavnost. Te so
kasneje deloma prehajale na industrijsko proizvodnjo. Obrtniki so se združevali tudi v
stanovsko organizacijo Združenje obrtnikov. Na Ptuju so leta 1908 delovala obrtna združenja
kovinskih delavcev, mesarjev in pekov, čevljarjev, trgovcev ter gostilničarjev in so bila
povezana v Zvezo obrtniških združenj s 600 člani. Združenje gostincev ni pristopilo, saj so
imelo lastno združenje. Na drugi strani so potrebe novega časa klicale po novih obrtnih
panogah, zlasti v kovinarski stroki, saj so bila to področja, kamor industrija še ni mogla seči.
Boj za obstanek je bil še vedno hud in marsikateri obrtnik je propadel zaradi konkurence. 77
Leta 1906 je tako Štajerc poročal o propadu ene največjih podjetij na Spodnjem Štajerskem:
Firma F. Kaiser v Ptuju stoji v konkurzu. Dolgovi presegajo čez 1 milijon in
300.000 kron. Veliko škodo trpe judje, posamezni meščani in hrvaški ter
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slovenski denarni zavodi. F. Kaiser je pobegnil. Njegovo soprogo in njegovega
knjigovodjo Wavrovski pa zaprli. Izkazalo se je namreč, da se je tudi sleparilo
s ponarejenimi menicami. Kaiserjev konkurz je napravil veliko vznemirjenje v
vsej državi. L. 1884 je prevzel Kaiser od svojega očeta podjetje; imel je takrat
pol milijona kron premoženja. Povečal je takoj posestvo in izdal velikanske
vsote za nove nasade. Ali imel je tudi vsled toče in trtnih bolezni veliko
nesrečo. Lani mu je toča napravila za 50.000 K škode. Konečno je prišel v
zvezo z judovsko firmo Seifritz v Budimpešti, ki je Kaiserju posodila 286.000 K.
Tako je bila Kaiserjeva usoda dokončna. Za upnike ni nobenega denarja.78
Lep primer preraščanja iz obrti v industrijo je bila strojarska obrt. Družina Pirich
(Johan, Amalija, Josef, Pavel) je iz strojarske obrti, ki je nastala v 90. letih 19. stoletja,
ustanovila industrijsko podjetje oziroma tovarno usnja. Podjetje Paula Piricha je bilo vpisano
v register okrožnega sodišča v Mariboru 23. julija 1906. Predmet poslovanja sta bila usnjarna
in trgovina za usnje, čevljarske in sedlarske potrebščine na debelo in drobno. Novembra istega
leta pa je »pričelo goreti v tovarni za usnje g. Piricha na Bregu na Ptuju. Ker je pihal hud
veter, se je ogenj takoj razširil in vpepelil del fabrike, neki magacin ter poslopje gospe
Rulz.«79 Družine Pirich pa nesreča ni želela zapustiti, kajti po tem, ko je brat Josef ponovno
vpisal tovarno pri okrožnem sodišču 5. oktobra, je istega meseca »pri delu na zadnjič pogoreli
Pirichovi fabriki velika nesreča. Neki zid se je podrl in padel na 9 delavcev in delavk ter vse
težko ranil. Kdo je nesreče kriv bo sodnija dognala.«80 Podjetje je imelo prostore v danes
Muršičevi ulici (Oberdraugasse), na nekdanjem Waagg Platzu, v danes Dravski ulici
(Unterdraugasse), zraven Brega pa so prostore razširili tudi v Lenart v Slovenskih goricah.
Leta 1911 je bil razglašen stečaj tovarne na Bregu, kot stečajni upravitelj pa je bil vpisan
ptujski odvetnik August Plaschki.81

78

Štajerc, 25. november 1906, 5.
Štajerc, 25. november 1906, 4.
80
Štajerc, 27. oktober 1907, 5.
81
Emica Ogrizek, »Usnjarstvo severovzhodne Slovenije v sodnem registru Okrožnega sodišča v Mariboru v letih
1898-1941«, v Usnjarstvo v gospodarstvu trgov in mest na Slovenskem, ur. Borut Batagelj (Velenje, 2011), 123.
79

33

Napredovala je tudi usnjarska obrt; zasebna ptujska usnjarja sta bila Goriupp in
Pototschnik. Franz Pototschnik, usnjar v Zgornji dravski ulici, je v letu 1908 zmanjšal
oziroma ustavil delo v svoji delavnici, nekatere faze v izdelavi pa je predal Pirichovi tovarni.
Večja obrata, ki bi ju lahko prištevali med industrijske, sta bila od leta 1873 Hutterjeva
tovarna žganih pijač in veleprodaja s špiritom ter odkupna perutninarska postaja Valentina
Reinharda iz leta 1905, ki je prerasla pred prvo svetovno vojno v industrijski obrat, v katerem
je našlo zaposlitev do 50 sezonskih delavcev, od tega 80 % žensk. Med večjimi trgovci velja
omeniti npr. Valentina Reinharda, veletrgovca s tekstilom »Sadnik Co. Kraker« ter stavbenika
in trgovca z gradbenim materialom Celotti in Dengg. V trgovini z vinom so kot izvozniki
izstopali veleposestnik s šampanjskimi in vinskimi kletmi »Konrad Fürst in sinovi« (Konrad
Fürst und Söhne), veleposestnik in izvoznik šampanjca, sadja in sadnega mošta Woldermar
Hintze v Orešju, veleposestnik Franz Hutter, trgovec z vinom in mešanim blagom Karl
Kasper ter veleposestnik in trgovec z mešanim blagom Karl Schwab.82
4.2.2 ORIENTALNA ŽELEZNICA
Železnico je gradila družba cesarja Franca Jožefa Orientalne železnice (Kaiser Franz
Josef Orientbahn), ki je pridobila koncesijo za gradnjo z odlokom št. 3226 z dne 26. avgusta
1856.83 Družba je bila ustanovljena že prej s cesarsko potrditvijo ustanovnega statuta z dne
14. februarja 1856 organizirana kot delniška družba z osnovnim kapitalom do 60 milijonov
goldinarjev. Družba je izdala tudi obveznice.84 Na prvem zborovanju v zvezi z gradnjo
železnice 16. januarja 1855 v Kaniži sta ptujske interese zastopala Karl Rigersperger in
Friderik Schwab. Oba sta bila izvoljena za člana stalnega železniškega odbora, ki je imel svoj
naslednji sestanek na Ptuju 21. maja 1855.85
4. avgusta 1855 se je na Pragrskem zbrala komisija, ki si je ogledala traso kjer bi naj
potekali železniški tiri do Ptuja. Razpravljalo se je tudi o možni priključitvi na tire družbe
Južnih železnic pri Poljčanah, družba koroških železnic pa si je prizadevala stik proge čim
višje pri Mariboru, s čimer so si obetali skoraj direktno povezavo na Orientalne železnice.
Odločitev je padla na kraj Pragersko in s tem je bil onemogočen priključek na koroško
železnico bližje pri Mariboru. Gradnja je potekala do leta 1860, načrt za traso Ptuj – Kaniža
pa je izdelal inženir Amadeo Demarteau. Družba je med tem časom naletela na finančne
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težave in se 11. decembra 1858 združila z družbo Južnih železnic. Ta je prevzela vse njene
obveznosti in pravice ter delnice in izdajanje obveznic. Gradbena sekcija je bila na Ptuju
organizirana 1. julija 1857.86 Vsa dela za bodočo progo od Pragerskega do Kaniže je nadziral
gradbeni inšpektor Asimont s sedežem na Ptuju. Trasirana proga je bila razdeljena na tri
gradbene sekcije; ptujska je obsegala progo od Pragerskega do Trgovišča. Na območju
kolodvora Ptuj, ki je stal na površini 18 oralov, so zgradili postajno poslopje, vodno postajo,
remizo s kretnico, skladišče za vagone in blago, delavnico ter dve čuvajnici. Prva poskusna
komisijska vožnja je bila 8. marca 1860 s Ptuja v Kanižo in nazaj do Pragerskega s povratkom
na Ptuj. Trajala je pet ur in pol. Tehnični in policijski pregled proge je bil 20. aprila 1860,
proga pa je bila uradno odprta 24. aprila 1860.87
Možnosti, ki jih je nudila železnica, sta izkoristila tudi vlada in cesar, kajti mesta v
državi so bila tako med seboj veliko bolje povezana. »Njegovo veličanstvo je prečkalo naše
mesto z vlakom 5. septembra (1902, op. p.) ob drugi uri zjutraj.«88 Cesar je obiskal Ptuj ob
priliki 600. obletnice priključitve Štajerske in Kranjske k habsburški kroni poleti 1883. Preko
Hajdine je 10. julija pripotoval v mesto, kjer si je najprej ogledal vojake, ki so cesarju
prikazali gradnjo pontonskega mostu čez reko Dravo. Dalje je obiskal cerkev, hranilnico in
bolnišnico ob veličastnem sprejemu navdušene množice. Za takšne slavnosti je bilo mesto
okrašeno s slavoloki, s cvetjem in zastavami, vrstili so se slavnostni nagovori in pele
slavnostne maše.89 Sčasoma je popularnost vlaka kot prevoznega sredstva na ptujski
železniški postaji povzročala pravi prometni kaos. Veliko fijakerjev, omnibuse in ostalih
prevozniko se je tudilo svoje potnike odložiti blizu postaje :
Zaradi tega, da nebodo več pešci in vozovi drug drugega ovirali pred glavnim
vhodom železniške postaje, se odreduje naslednje: 1) Fijakerji, privatni vozovi
ali Omnibusse, ki prevažajo potnike do železniške postaje, lahko stojijo pred
vhodom postaje samo tako dolgo, kolikor je potrebno za izstop potnikov. Po
tem se mora voz zapeljati nekaj korakov naprej in proti sredini cestišča tako,
da daje prostor drugim vozovom. Šele tukaj se lahko raztovori prtljaga. 2)
Drugi s prtljago napolnjeni vozovi se med tem morajo postaviti tako, da je med
čakajočimi in železniško postajo še vedno prostor za en voz, 3) Neupoštevanje
se kaznuje v skladu z mestnim cestno policijskim redom, 4) Mestna varnostna
86

Kolar, »Železnica«, 560.
Kolar, »Železnica«, 561-562.
88
Pettauer Zeitung, 7. september 1902, 3.
89
Holz, »Potovanja cesarja«, 105-106.
87

35

straža je z napisanim seznanjena in bo v skladu s tem tudi postopala. Župan: J.
Ornig.90
Družba Južnih železnic se je na prelomu stoletja odločila na Ptuj preseliti podružnico
mariborskih vzdrževalnih delavnic.91 Obvestilo je v mestu sprožil pravcat preplah, kajti Ptuj
je pestila stanovanjska stiska, čeprav se je mesto v uradnem pismu zavezalo, da bo potrebne
kapacitete vseeno priskrbelo.92 Število mestnega prebivalstva je počasi vendar kontinuirano
rastlo, naselitev 50 družin pa bi za občinsko politiko pomenil pravi zalogaj.
Stanovanjska stiska se povečuje. Dnevno prihajajo povpraševanja
premožnejših družin, če bi lahko dobile kje stanovanje, vendar so pretežno
zavrnjene. Ko bodo enkrat obratovale še delavnice, bo stanovanjska stiska še
posebej huda. Na tem mestu še gre enkrat prošnja na gradbenike, naj ne
čakajo, ampak naj takoj pričnejo z novogradnjami. Bilo bi zaželjeno, če bi se
temu pridružili tudi stanovalci enonadstropnih hiš in se odločili dograditi še
eno nadstropje...93
Občina se je dokopala do številk, kajti na Ptuj bi naj prišlo 40 delavcev, od tega 10
samskih in 30 z družinami. S tem se je močno dvignilo povpraševanje po stanovanjih s sobo
in kuhinjo, kabinetom in kuhinjo, v redkih primerih tudi dvosobnih stanovanjih s kuhinjo.
Občina se je zato obrnila na vse hišne posestnike v mestu in predmestju Kaniža naj ponovno
ocenijo svoje kapacitete in odvečne oz. neuporabljene dajo na trg. 94 Vse skupaj pa je bilo
prepozno kajti slavnostna otvoritev delavnic je bila že 7. julija 1900, na njej pa je bil tudi
generalni direktor družbe dr. Alexander Eger.95 Ena izmed rešitev za delavska stanovanja je
bila gradnja družinskih hiš v predmestju Kaniža na parcelnih številkah 355/2 do 355/7 za
katere je bilo 23. julija 1904 dano gradbeno dovoljenje. Zemljišča so bila v lasti župana
Orniga.96
4.2.3 TURIZEM
»V lepem vremenu bode vozil od 1. julija do 30. septembra t. l. med Mariborom in
Ptujem ob nedeljah in praznikih poseben vlak. Odhajal bode iz Maribora ob 1. Uri 45 minut
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popoldan in pride v Ptuj ob 2. Uri 56 minut. Iz Ptuja pa odpelje zvečer ob 9. Uri in pride v
Maribor ob 10. Uri 15 minut.«97 Železnica je predstavljala velik potencial za turizem.
Spremenila je potovalne navade, začetek potovalnega turizma pa lahko postavimo v 19.
stoletje, ko je industrijska revolucija spremenila potovalne načine in namen potovanj.
Železnica je zaradi cenovne ugodnosti omogočila potovanje širšim družbenim slojem. Prva
dva razreda v vlaku sta bil rezervirana za premožnejše, tretji pa je bil cenovno dostopnejši. Od
leta 1857 je bila za potovanje po avstrijskem cesarstvu dovolj osebna izkaznica, ki so jo
izdajale okrajna glavarstva, veljala pa je eno leto. Za potovanje v tujino pa je bil potreben
potni list, ki je veljal največ tri leta. S spremenjenim načinom potovanja je prišlo do
uveljavitve novega načina preživljanja potovalnega časa, in sicer z branjem.98 Potniki so
lahko poprijeli tudi po turističnih vodnikih, denimo po Baedekerjevem Südbaiern, Tirol und
Salzburg, Ober – u. Nieder – Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain iz leta 1892.
Vodnike, opisujoče današnje slovensko ozemlje, je izdajala založba Meyer und Hartleben.
Tako je npr. leta 1885 izdala Ilustrirani vodnik po Štajerski in Kranjski (Illustrierter Führer
durch Steiermark und Krain), ki ga je napisal Josef Rabel. V seriji z naslovom Prometna
knjiga avstrijskih železnic (Verkersbuch österreichischer Eisenbahnen) izdane leta 1910 pri
založbi Christoppher Reissers Söhne, so bile v posameznik zvezkih predstavljene Kranjska,
Štajerska in Koroška. Svoje vodnike, napisane v petih jezikih (nemščina, madžarščina,
italijanščina, angleščina in francoščina), je izdajala tudi družba Južnih železnic.99 V drugi
polovici 19. stoletja so se zaradi širjenja turistične dejavnosti začeli ukvarjati tudi na državni
ravni. Leta 1896 je bilo ustanovljeno Ministrstvo za železnice, s posebnim oddelkom,
Oddelek 13, z namenom promocije turizma. Na Štajerskem je bilo leta 1881 ustanovljeno
Društvo za pospeševanje tujskega prometa na Štajerskem (Verein zur Förderung des
Fremdenverkehrs in Steiermark). Sestavljalo je sezname prostih stanovanj, izdajalo turistične
vodnike po deželi ter v različnih evropskih mestih odpiralo informacijske pisarne (Firene,
Hamburg, Hannover, Köln, Pariz, Salzburg, Trst, Benetke in Dunaj). Leta 1901 je nastala
Deželna zveza za tujski promet na Štajerskem (Landesverband für Fremdenverkehr in
Steiermark) s sedežem v Gradcu. V 18 članskem odboru sta bila tudi dva zastopnika iz
Spodnje Štajerske, in sicer župan Ornig in mariborski namestnik župana Hans Schmiderer.100
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Ornig je bil kot bivši predsednik Olepševalno tujskoprometnega društva (1889 –
1894), preden je prevzel funkcijo župana, naklonjen turizmu. Uredil je mestni park,
pospeševal ustanovitev mestnega Ferkovega muzeja in dosegel uvedbo lokalnega vlaka med
Ptujem in Mariborom. Društvo je bilo ustanovljeno 23. januarja 1886, njen prvi predsednik pa
je bil vinski trgovec Josef Fürst, namestnik Franc Wibmar, tajnik Rudolf Gaupmann in
blagajnik Wilhelm Schwab. Med ustanovitelji društva je bila tudi grofica Therese Herberstein.
Društvo je imelo 184 članov, financiralo pa se je pretežno iz članarin, občinske podpore in
donacij, nekaj denarja pa je pobralo tudi s prirejanjem veselic ter iger na srečo. Šele leta 1890
je dobilo društvo radi razširjene dejavnosti polno ime Olepševalno in tujskoprometno društvo
Ptuj (Verschönerungs – und Fremdenverkher – Verein Pettau). Društvo je veliko pozornost
namenjalo Ljudskemu vrtu, ki je bil z železniško postajo povezan s kostanjevo in lipovo alejo.
Leta 1893 so v parku postavili leseno gostišče »Švicarijo«, ki ga je društvo dajalo v najem.
Požar jo je l. 1894 uničil, novo in večjo pa so postavili naslednjega leta. Gostišče je bilo
enonadstropno z veliko dvorano za več kot 100 ljudi. Sredi sadovnjaka za restavracijo so
uredili otroško igrišče. Zraven gostišča so leta 1894 uredili še kegljišče, ki je bilo ob nedeljah
in praznikih na voljo vsem, ob sobotah je bilo rezervirano za moške večere, ob torkih pa za
družinske. Zraven Ljudskega vrta je priljubljeno turistično točko predstavljalo tudi kopališče,
ki je imelo izjemno dobro grozdno kuro.101 Železniški povezavi pa se je kmalu priključila še
avtomobilska, za katero je koncesijo pridobil inženir Philipp Schmid. Avto je med mestoma
vozil 4 krat na dan; tako so se ljudje, čakajoči na vlak, izognili ovinku čez Pragersko.102
7. Število nočitev v določenih letih (Vir: Nina Hriberšek Vuk, "Razvoj turizma na spodnjem
Štajerskem v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno s poudarkom na mariborskem in
ptujskem območju", magistrsko delo (Univerza v Ljubljani, 2010), 90)
dan
1
2–3
Več kot 3

1899
/
760
76

1904
/
1.582
309

1909
2.139
232
139

1913
2.817
216
327

4.2.4 ŽIVINSKI SEJMI
Mestna občina je oktobra 1892 sprejela Sejemski red in pristojbinske tarife za mesto
Ptuj. Omenjeno je deželno namestništvo v Gradcu potrdilo januarja 1893. Sejemski red, ki ga
je natisnil tiskarnar Wilhelm Blanke, je obsegal tri dele: 1. Sejemski red za tedenske sejme, 2.
Sejemski red za živinske sejme in 3. Sejemski red za kramarske sejme. V §1. tržnega reda za
101
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živinske sejme so našteti tržni dnevi, in sicer: 23. april, 5. avgust, 25. november in prvi ter
tretji torek vsakega mesca. Sejemski prostor je bil z §2. določen v predmestju Kaniža na
parcelnih številkah 379 in 380/I. Z ograjo sta bila posebej ločena prostora za domačo in tujo
živino. Iz nadaljnjih členov je moč razbrati, da so se sejmi na tržni dneh pričeli ob 9. uri
dopoldan, izven tržnih prostorov pa se ni smelo trgovati. Za živino je bil potreben potni list, ki
je bil pregledan od živinozdravnika in mestne straže.103 Živinski sejmi so se odvijali tudi v
občini Breg in Hajdini. V sejemskem redu iz leta 1914 je moč razbrati, da so na sejmih na
Bregu trgovali z govedom, koze in ovce. Kronika mesta Ptuj navaja, da je bil Ptuj v leta 1895
zraven obstoječih treh letnih in dvanajstih mesečnih sejmov še 52 svinjskih sejmov, ki so se
odvijali vsako sredo. Ptujski sejmi so bili vpeti v nadregionalne trge kar je razvidno v oglasih
natisnjenih od založnikov na Dunaju (Carl Fromme, Moritz Perles, R. Waldheim, Bauer
Kalender), Gradcu (Leykam Verlag Styria, Vereinsdruckerei), Ljubljani (Blasnik, Kleinmayer
in Bamberg, Družinska pratika), pri J. Stainbauerju v Vimperku (Winterberg) na Češkem,
Johannu Haasu v Welsu na Zgornjem Avstrijskem ter pri Karlu Prochaski v Cieszynu
(Teschen) v avstrijski Šleziji.104
8. Skupno število natovorjene in razstovorjene živine (Vir: Nataša Kolar, »Železnica na Ptuju
od 1860 do 1918«, v Ptujski zbornik, zv. 6, ur. Bojan Terbuc (Ptuj, 1996), 564-566).
LETO
1903
1905
1908
1911
1913
1914

GOVEDO
1.512
2.095
2.077
3.718
3.482
4.688

SVINJE
21.073
21.073
24.754
19.722
35.931
27.455

OVCE
/
/
1
1
2
/

KONJI
/
/
/
144
179
272

4.3 MESTNI STATUT
Statut mesta Ptuj je bil sprejet z deželnim zakonom dne 4. oktobra 1887 (Gesetz vom
4. October 1887 womit ein Gemeinde-Statut und eine Gemeinde-Wahlordnung für die Stadt
Pettau erlassen wird) na podlagi zakona z dne 5. marca 1862 (RGBL, št. 18).105 Leta 1888 je
mesto pridobilo tudi Poslovni red. Mesta s statutom so bila iz deželne občinske zakonodaje
izvzeta. Ptujski statut je sestavljen iz dveh delov in je upravno gledano mesto povzdignil na
raven okrajnega glavarstva. V §3. prvega odstavka je opredeljen delokrog občine, ki se je delil
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na lasten in prenesen. Glede samostojnega delokroga je bila občina neposredno podrejena
deželnemu odboru, pogojno deželnemu zboru, glede prenesenega delovnega področja pa
državnemu namestništvu. V drugem odstavku so bili opredeljeni pripadniki občine, katere je
§4. ločil na meščane (Bürger), na pripadnike občine oziroma domačince z domovinsko
pravico (Gemeinde-Angehörige) in na občinske deležnike brez domovinske pravice
(Gemeindegenossen).
Meščani so torej bili tisti člani občine, ki so imeli z datumom veljave statuta v mestu
hišo ali posestvo ali so jim bile podeljene meščanske pravice. Domačinci so bile tiste osebe, ki
so imele domovinsko pravico, niso pa bile meščani, občinski deležniki pa so bili tisti, ki v
občini niso imeli domovinske pravice, znotraj občine ne hiše ali posestva in se niso ukvarjali z
obrtjo ali katero drugo dejavnostjo s katero bi občini plačevali direktni davek. Na davčno
kategorijo se je vezala volilna geometrija treh volilnih razredov ali kurij. Na čelo občin so
tako prišli najbogatejši meščani. Takšen volilni sistem je ostal pretežno enak vse do razpada
monarhije in z njim tudi struktura v občinskih zastopih. Uvedba liberalne občinske
zakonodaje je pomenila zmagoslavje nemškega liberalnega meščanstva, katerega gospodarska
premoč je prišla do izraza ne le v nemških, temveč tudi v nacionalno mešanih področjih.
Čeprav je v številnih krajih (občinah) volilna geometrija privedla na oblast nacionalno
manjšino, ki je bila ekonomsko močnejša, velja poudariti, da je bila uvedba liberalne občinske
zakonodaje izrednega pomena tudi za nenemške narode.106 §5 je občini dovoljeval, da je
lahko za podelitev meščanske ali domovinske pravice odrejala pristojbino, ki pa ni smela biti
višja od 20 K. V §6 so bile zapisane pravice občanov, in sicer: policijska varnost njegove
osebe in njegovega v območju občine ležečega premoženja, uporabo občinskih ustanov,
nemoteno bivanje, uporabo občinskih zemljišč po obstoječih zmogljivostih ter pasivno in
aktivno volilno pravico v skladu s statutom. Znotraj občanov so imeli meščani in domačinci
prav tako pravico na preskrbo za uboge (Armenversorgung). V tretjem odstavku so bili
podrobneje opisani občinski upravljalni organi.107
V §9 zadnje omenjenega odstavka je bilo opredeljeno upravljanje kot delovno
območje občinskega sveta (Gemeinderat) in magistrata (Gemeindeamt). §10 je urejal sestavo
občinskega sveta, sestavljenega iz 18 članov in 9 namestnikov, ki so bili izvoljeni od volilnih
upravičencev razdeljenih v tri volilne razrede: volilne kurije. Občinski svet je tako iz svoje
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sredine izvolil župana in njegovega namestnika. §11 je določal kazen za člane občine, ki bi
morebiti izvolitev zavrnili, nje oproščeni pa so bili duhovniki in javni učitelji, vsi javni
uslužbenci, vojaški kader, osebe stare nad 60 let, oseba na funkciji župana, njegovega
namestnika ali mestu člana občinskega sveta, fizično in umsko bolni ali tisti, ki so bili zaradi
obveznostih dlje časa odsotni iz občine. Po §12 je dolžina vseh funkcij trajala tri leta.108
Četrti odstavek je podrobneje določal dejavnost občine, ki se je delila na samostojno in
preneseno delovno področje. Samostojno delovno področje je bilo normirano s §20, ki je
določal, »da je to območje delovanja, v katerem občina ob upoštevanju deželnih in državnih
zakonov te samostojno odreja in izvaja.«109 To področje je obsegalo vse znotraj območja
občine, ki se je lahko samostojno izvajalo, v smislu: 1.) Svobodna uprava občinskega
premoženja, 2.) Skrb za varstvo osebe in njenega premoženja, 3.) Skrb za ohranjanje
občinskih cest, poti, mostov in parkov, kakor za varnost in pretočnost prometa na cestah in
rekah kakor tudi poljska policija (Flurenpolizei), 4.) Nadzor tržnih dejavnosti, posebej nadzor
mer in uteži preko policije za živež (Lebensmittelpolizei), 5.) Zdravstvena policija
(Gesundheitspolizei), 6.) Policija za posle in delavce (Gesinde, - und Arbeiterpolizei) –
slednja toliko, v kolikor ni bilo že v pristojnosti obrtnega oblastva (Gewerbebehörde), ter
ravnanje s službenimi oblastvi (Dienstbehörden), 7.) Nravstvena policija (Sittlichkeitspolizei),
8. Skrb za uboge in uboštvene ustanove (Gemeinde-Wohlthätigkeitsanstalten), 9.) Gradbena
in požarna policija (Baupolizei und Feuerwehr), 10.) Skrb za osnovne in srednje šole, 11.)
Sprejem v občinsko zvezo (Gemeindeverband), 12.) Poravnava pri sporu dveh strank preko iz
občine izvoljenih zaupnih mož, ter 13.) Izvajanje svobodnih dražb premičnih stvari.
Preneseno delovno področje je urejal §21, in sicer tako, da je to področje opredelil kot
sodelovanje občine z javno upravo, kar so podrobneje urejali državni in deželni zakoni.
Občina je pretežno opravljala zadeve, ki so bile v delokrogu okrajnega glavarstva.110
Peti odstavek statuta govori o področju dejavnosti Občinskega sveta (Gemeinderat),
§22 ga opredeljuje kot sklepčen (zakonodajen) in nadzorni organ, §23 pa opredeljuje področje
delovanja občinskega sveta, in sicer: 1.) Skrb za osnovno premoženje občine in njeno
osnovno posest, 2.) Določila, kako upravljati z premoženjem navedenim pod točko 1., 3.)
Priprava predračuna za naslednje upravno leto in pregled vseh izdatkov in prihodkov občine,
kakor skrb za kritje primanjkljaja, 4.) Dokončanje letnega proračuna, 5.) Na splošno vse
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zadeve, ki ne spadajo k običajnemu upravljanju premoženja. Občinski svet je po §24
imenoval tudi javno osebje, zaposleno v občinski upravi, ter skrbel za njihovo plačo in potne
stroške. Znotraj delovnega področja Občinskega sveta so po §25 spadale med drugim tudi
volitve župana in njegovega namestnika ter podeljevanje domovinske, meščanske in častne
meščanske pravice. Po §26 je občinski svet skrbel tudi za Policijo za snago
(Reinlichkeitspolizei), za tlakovanje in ohranjanje cest, z izjemo tistih, katerih vzdrževanje je
pripadalo kakšnemu javnemu fondu. Prav tako je skrbel za mestno razsvetljavo, za
vzdrževanje in ohranjanje glavnih odtočnih kanalov, za ohranjanje in vzdrževanje vodnjakov
in ostalih naprav, kakor skrb za javna kopališča. Občinski svet je tako upravljal s svojimi
izvršilnimi organi in z občinsko zemljo ter bdel nad mestnimi merami in utežmi. Znotraj
obstoječih krajevnih zakonov je lahko občinski svet razglašal za občino obvezujoče predpise,
v primeru neupoštevanja teh pa je lahko izdal denarno kazen v višini največ 10 K oz. v
primeru plačilne nesposobnosti odredil 48 urno zaporno kazen. Znotraj §27 je bila opredeljena
skrb za preskrbo ubogih, ki se je financirala iz javnih fondov ali, če ta finančno ni zadoščal, iz
izrednega sklada. Po §28 je občinski svet iz članov občine volil svoje zaupne može, kar je
podrobneje urejal zakon z dne 21. septembra 1869 (RGBL, št. 150). Občinski svet je po §30
nadziral posle občinskega urada (Gemeindeamt) in upravljal z občinskimi ustanovami.
Sestajal se je, po §31, najmanj enkrat mesečno in le v primeru, da je sejo sklical župan ali
njegov namestnik. Slednja sta seje občinskega sveta tudi vodila. Vsaka seja, ki ni bila uradno
sklicana – torej s strani župana, je bila opredeljena kot nezakonita. Po §32 je bil občinski svet
sklepčen takrat, ko so bili v skladu z redom na sejo poklicani vsi člani, od katerih je bilo
navzočih vsaj 2/3. Sklep občinskega sveta je bil veljaven takrat, ko je bil dosežen z
absolutnim glasovanjem vseh navzočih članov občinskega sveta; v primeru, da je prišlo do
izenačitve glasov, je odločilni glas primaknil predsedujoči, torej župan ali njegov namestnik.
Glasovalo se je navadno z volilnimi lističi (§36). Po §37 so bile seje občinskega sveta javne,
izjemoma se je lahko javnost iz obravnav izločila vendar nikdar takrat, ko se je na seji
sprejemal občinski proračun ali druge zadeve, ki so bile izrednega pomena za vso občino.111
Šesti odstavek govori o magistratu (Gemeindeamt), njegovem področju delovanja in o
županu, ki je bil slednjemu predsedujoči. §39 določa, da je občinski urad v zadevah občine
upravljalni in izvršilni organ pod nadzorom občinskega sveta. Po §§§§40, 41, 42 in 43 je
župan zastopal občino navzven, pogodbe, ki pa so zadevale tretjo osebo, pa so morale biti
potrjene od župana in od dveh članov občinskega sveta. Župan je bil tako odgovoren za
111
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poslovanje občinskega urada, njemu podrejeni pa so bili vsi zaposleni in pomožni kader
občine. Občinski urad se je po §44 moral striktno držati proračuna in, če so se znotraj
tekočega upravnega leta pojavili izredni izdatki, ki niso bili zavedeni v predračunu, je
občinski urad po §45 slednje kril s privolitvijo občinskega sveta. Po §47 je občinski urad pod
vodstvom in odgovornostjo župana uradoval lokalni policiji, imenovani mestna straža.112
V sedmem odstavku je govora o občinskem poslovanju in o občinskih dokladah
(Gemeinde – Umlagen). O celotnem občinskem premoženju se je po §50 moral voditi
natančen inventar, katerega vpogled je moral biti omogočen vsakemu članu občine. Po §51 se
je moralo z občinskim premoženjem ravnati tako, da se je iz njega iztržila kar se da največja
renta. Proračunski presežki so se uporabljali za kritje potreb naslednjega proračunskega leta,
če pa se v te namene ni potreboval, pa se je presežek moral naložiti tako, »da se iz njega iztrži
kar se le da velik izkupiček.«113 Upravno leto občine je sovpadalo z upravnim letom države.
Vsako leto se je moral preko občinskega urada sestaviti predračun izdatkov in prihodkov
občine in občinskih ustanov za prihodnje upravno leto. Občinski svet je tako moral po §52
najkasneje 2 meseca pred začetkom novega upravnega leta predračun potrditi. Najkasneje 2
meseca po prenehanju tekočega upravnega leta pa ga je moral župan predložiti občinskemu
svetu v pregled in potrditev. Predračun kakor proračun sta morala biti za tekoče upravno leto,
vsaj 14 dni pred potrditvijo občinskega sveta, postavljena občinskemu uradu v pregled. Vsi
izdatki za občinske zadeve so se najprej pokrivali iz prihodkov, ki so bili shranjeni v občinski
blagajni.114 Za kritje nepokritih izdatkov za občinske zadeve je lahko občinski svet sprejel
sklep za odreditev občinskih doklad, po §55 dveh vrst, in sicer: 1.) Doklade (Zuschläge) na
direktne davke ali na užitninski davek (Verzehrunssteuer), z izjemo tiste za pivo in žganje. 2.)
Naklade (Auflagen) in dajatve (Abgaben), ki niso spadale v kategorijo davčnih doklad. Po §58
je smela biti preko doklad (Zuschläge) na direktne davke obdavčena samo potrošnja v
območju občine, ne pa za proizvodnjo in trgovino. Doklade, ki so presegale 40 % direktnih
davkov, so morale biti odobrene od deželnega odbora, doklade, ki pa so presegale 60 %
direktnih davkov ali 20 % užitninskega davka, pa so bile vezane na cesarjevo potrditev
privolitve deželnega zbora. Za vzpostavitev novih naklad (Auflagen) in dajatev (Abgaben), ki
niso spadale v kategorijo doklad (Zuschläge) na direktne davke ali na užitninski davek, kakor
za zvišanje že obstoječih naklad in dajatev, je bilo potrebno pridobiti od cesarja potrjeni
deželni odlok. Če je po §62 občinski svet v interesu občine: a) Zmanjšal občinsko osnovno
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premoženje, b) Pri sprejetju posojila ali prevzema poroštva, kjer je vsota posojila ali poroštva
prišteta že obstoječim dolgovom in ne presega letnih prihodkov in premoženja občine, c)
Glede davčnih doklad, ki potrebujejo višje odobritev (glej §58), d) Nove pridobitve, naklepi
in gradnje, če mora za njih izvedbo biti sprejeto posojilo, se za njeno odplačevanje in obresti
uporabijo davčne doklade; je tako bilo potrebno, za sprejetje zgoraj omenjenih točk, prisotnih
najmanj ¾ članov občinskega sveta in dosežena je morala biti absolutna večina. Točke a), b)
in d) so bile podvržene potrditvi deželnega odbora.115
Počasi se prebijamo proti drugemu delu občinskega statuta, vendar moramo še prej
omeniti osmi odstavek, ki opredeljuje nadzor nad občino (Von der Aufsicht über die
Gemeinde). Po §63 je deželni odbor bdel nad občino preko deželnega odbora. Deželni odbor
je po §64 odločal o pritožbah proti sklepom občinskega sveta na področju, ki ni bil delegiran
od države, torej znotraj samostojnega delokroga občine. Po §65 je državna uprava nadzirala
mestno občino do tej mere, da ta svoje področje delovanja ne prekorači in ne prestopa proti
obstoječim zakonom. Ta nadzor se je izvajal preko državnega namestništva (Statthalterei).
Kadar je občinski svet sprejel sklep, ki je presegal njegovo področje delovanja in je bil hkrati
tudi protiven obstoječemu zakonu, je tako bilo državno namestništvo po §66 upravičeno in
zadolženo preklicati izvedbo takšnih sklepov. Občina se je lahko na sklep državnega
namestništva pritožila na notranje ministrstvo na Dunaju (Ministerium des Inneren). Po §67 je
lahko državno namestništvo tudi, v kolikor se ne nanaša na takšne sklepe občinskega sveta,
proti katerim je možen priziv po §64 na deželni odbor, odločalo o pritožbah proti prizivom
župana ali občinskega urada, preko katerih so bili določeni zakoni kršeni ali malomarno
izpeljani. V prenesenem področju delovanja je tako šel priziv na državno namestništvo, v
samostojnem delokrogu pa na deželni odbor. Pomemben je §70 govoreč o občinskem
predstojništvu (Gemeindevertretung), ki je lahko bilo s strani državnega namestnika
razpuščeno. Na ta sklep namestništva se je lahko občina pritožila na notranje ministrstvo.
Dokler ni bilo sestavljeno novo občinsko predstojništvo je občinske posle vodilo državno
namestništvo skupaj z deželnim odborom.116
Končno prehajamo na volilni red, katerega prvo poglavje govori o volitvah v občinski
svet (Von der Wahlen des Gemeinderathes). §1 prvega odstavka opredeljuje volilno pravico,
in sicer: 1.) Na tiste člane občine, ki so avstrijski državljani in od njihovega premoženja, obrti
ali prihodka plačujejo direktni davek, 2.) Na tiste člane občine ne glede na plačevanje davkov,
115
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in sicer: a) Duhovniki, b) Dvorni, državni, deželni in javni uslužbenci, c) Upokojeni oficirji in
vojaški kader z oficirskim naslovom, d) Aktiven kakor upokojeni vojaški kader brez
oficirskega naslova kakor aktivni in upokojeni vojaški kader, v kolikor niso vključeni v enega
izmed armadnih korpusov, e) Odvetniki, notarji, kakor osebe, ki so na eni izmed avstrijskih
univerz dosegle akademsko čast; velja tudi za tiste, ki so na tehnični šoli dosegli diplomo,
kakor avtorizirani civilni tehniki in rudarski inženirji, f) Predstojniki kakor stalno zaposleni
učitelji v šolah znotraj občinskega območja, ter 3.) na častne meščane. Za volilne upravičence
se prištevajo tudi v občini ležeče korporacije, zavodi, društva in ustanove ob upoštevanju
pogoja iz točke 1.117
Po §2 so bili iz volitev izvzeti tisti, ki so aktivno služili vojaški rok. §3 je iz aktivne in
pasivne volilne pravice izključil osebe: a) obtožene zaradi kaznivega dejanja, b) so zaradi
hudodelstva v preiskovalnem postopku tako dolgo, kakor ta traja, c) so obtoženi zaradi
prestopkov zaradi goljufije, kraje, poneverbe, d) kaznovane zaradi pregreškov proti §1 zakona
z dne 28. maja 1881 (RGBL, št. 47) zadevajoč pomoč proti nepoštenim prestopkom pri
kreditnih poslih. Volilna pravica se je po §4 izvajala osebno z določenimi izjemami, znotraj
katerih je pretežno oseba z pooblastilom volilnega upravičenca izvedla zanj volilno pravico;
tako so lahko ženske volile le preko svojih mož. §5 in 6 sta urejala volilno pravico pravnih
oseb, ki so bile znotraj občine smatrane kot lastniki posestev in obrti, tako, da je njihovo
volilno pravico izvajal upravni organ oz. za to nastavljene osebe. Solastniki davčno zavezane
posestvi so imeli skupaj samo en glas, po §7 pa so družabniki v podjetju izvajali volilno
pravico po meri kvot od podjetja plačanega celotnega davka. Po §9 so lahko bili izvoljeni le
tisti člani občine moškega spola, ki so imeli volilno pravico, so dopolnili 24 let in so uživali
polne meščanske pravice. Po §10 pa niso morali biti izvoljeni: 1.) Uslužbenci občine v času
njihovega službovanja, 2.) Osebe, ki so prejemale uboštveno pomoč (Armenversorgung), bile
del združenja za posle (Gesindeverband) ali nimajo kot dninarji (Taglöhner) ali obrtni
pomočniki svoje obrti. Po §11 prav tako niso mogle biti izvoljene osebe, proti premoženju
katerih je bil v času volitev vložen aktiven stečajni postopek.118
Drugi odstavek govori o pripravi volitev. Za izvedbo volitev je po §12 moral biti
sestavljen seznam vseh volilnih upravičencev v občini v takšni obliki, da so bili najprej
navedeni častni meščani. Sledili so preostali volilni upravičenci, ki so bili na podlagi direktnih
davkov hierarhično navedeni od najvišjih do najnižjih. Na podlagi omenjenega določila je §13
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volilne upravičence razdelil v tri volilna telesa - kurije (Wahlkörpern). V ta namen se je
celotna vsota direktnih davkov volilnih upravičencev, ki je bila navedena na koncu seznama
vseh volilnih upravičencev, razdelila v tri dele. Volilni upravičenci, kateri so po obstoječih
številih omenjenega seznama predstavljali prvo tretjino celotne vsote vplačanih direktnih
davkov, navedenih na koncu seznama, so pripadali prvemu volilnemu telesu, tisti, ki so
predstavljali drugo tretjino, v drugo volilno telo in preostali volilni upravičenci v tretje volilno
telo. Po §16 se je moral za vsako volilno kurijo sestaviti volilni imenik. Volilni imeniki so
morali biti objavljeni najkasneje 6 mesecev pred volitvami. Komisija, ki je bila sestavljena iz
župana in štirih od občinskega sveta izvoljenih članov iz občinskega zastopstva, je sprejemala
in obravnavala pritožbe v zvezi z volilnim imenikom. Vsakršna pritožba na delo volilne
komisije je bila poslana državnemu namestništvo v odločanje. Popravki volilnega imenika 8
dni pred pričetkom volitev niso bili več možni. §17 je zapovedoval, da se morajo volitve
razglasiti najkasneje 14 dni pred pričetkom. Moralo je biti razglašeno, na katerem mestu,
katerega dne in ob kateri uri se morajo posamezna volilna telesa zbrati in kolikšno število
občinskih zastopnikov morajo izvoliti. Prav tako je moralo biti obveščeno tudi državno
namestništvo.119
Tretji odstavek govori o izvedbi volitev, ki jih je po §19 vodila volilna komisija.
Najprej so volili volivci tretje, nato druge in nazadnje volivci iz prve kurije. Na enem in istem
dnevu je lahko po §20 volitve izvedla samo ena kurija. Izvoljeni so morali biti po opravljenih
volitvah razglašeni v občinski stavbi. Po §21 so bile volitve javne. Pred pričetkom volilnega
akta je predstojnik volilne komisije zbrane nagovoril in jim razložil vsebino §§9 in 11
volilnega reda. Člani volilne komisije so posameznike, po abecedi razvrščene v volilnem
imeniku, pozvali, da naj oddajo svoj glas. Volilni upravičenci šele potem, ko so bila prebrana
vsa imena iz volilnega imenika, oddajo svoj glas in se javijo volilni komisiji. »Vsak k
volilnemu aktu pozvani volilni upravičenec, ki voli po svoji lastni presoji občinske svetnike in
njih namestnike, jih lahko navede le v takšnem številu, kot jih je navedenih v volilni kuriji
kateri pripada.«120
Četrti odstavek, za našo branje na srečo zadnji, govori o izvolitvi župana in njegovega
namestnika. Po opravljenih volitvah v občinski svet so se morali občinski svetniki po §32 na
določen dan in na določenem mestu sestati in iz svoje sredine izvoliti župana in njegovega
namestnika. Volitve za župana so se odvijale pod predstojništvom najstarejšega člana
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občinskega sveta in sodeč po §34 je moralo biti navzočih vsaj ¾ svetnikov in dosežena je
morala biti absolutna večina.121 Volitve so potekale z volilnimi lističi. Za župana ali za
namestnika niso mogle biti izvoljene osebe, ki svojega domicila niso imele znotraj občine ter
dvorni, državni in javni uradniki skupaj z duhovniki. Občinski svet, ko je bil izvoljen župan,
po §37 na podlagi §§§34, 35 in 36 izvoli podžupana oz. županovega namestnika.122
4.4 ŽUPAN SLAVNEGA MESTNEGA MAGISTRATA
Mestno občino Ptuj je med letoma 1894 in 1918 vodil župan Josef Ornig (1859 –
1925). Leta 1871 se je vpisal na ptujsko gimnazijo kot dijak nemške narodnosti in se po
neopravljenem prvem razredu pričel učiti za peka ter tako s pridobljenim znanjem vodil od
sestrične Marije podedovano pekarno. Leta 1886 se je poročil z bogato Aurelio Straschill,
hčerko znanega gostilničarja z Brega pri Ptuju. Kot posestnik je premogel več vinogradov,
imel je lastno pristavo (Aurelienhof) na območju današnje Rogoznice pri Ptuju in velika polja
onstran železnice. Leta 1904 sta z ženo pridobila koncesijo za gostilniško obrt na današnji
Krempljevi ulici št. 6. Med letoma 1893 – 1908 se je na svojem zemljišču lotil gradnje in
oddajanja v najem enodružinskih vil ob današnji Potrčevi cesti.123 Ob železniški progi je leta
1904 uredil hiše za železniške delavce, na njihovo nesrečo na močvirnatih tleh, brez
regulacijskega načrta. Njihova neustreznost je prišla do gradbenega inšpektorja Južnih
železnic na Dunaju, ki je Ornigu odredil regulacijo, ki pa jo je župan stroškovno prenesel na
mestno občino.124 Županova pospešena gradbena dejavnost je pustila mestu pečat, ki ga nosi
še danes. Ustanovil je mestno priprego, mestni pogrebni zavod, v štajerskem deželnem zboru
je dosegel začetek 5. razreda višje gimnazije v šolskem letu 1898/1899 ter med letoma 1900–
1902 ustanovitev nemškega dijaškega in dekliškega doma, kjer sta delovali dekliška
meščanska in gospodinjska šola. Mesto je dobilo trgovsko šolo, plinsko razsvetljavo,
hiralnico, žago in mizarsko delavnico, klavnico s hladilnico, mestno skladišče, pionirsko
vojašnico, mestno kopališče s pralnico. Občina je poskrbela za obnovo gledališča, ureditev
cest, mestnega parka in dravskega nabrežja ter za zidavo novega magistrata. Načrte o gradnji
novega sodišča in elektrifikaciji mesta pa je preprečila prva svetovna vojna.125
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Občinski svet je skozi tukaj obravnavano obdobje ostajal bolj ali manj v enaki sestavi,
kot že omenjeno z županom Ornigom na čelu vse do leta 1914 oziroma 1918. Podžupan je bil
Johann Steudte, ki je bil hkrati načelnik prostovoljnega gasilskega društva, zraven njega pa so
v občinskem svetu sedela za Ptuj v takratnem času poznana imena, in sicer tiskarnar Wilhelm
Blanke, Karl Kasper, Ignaz Kollenz, Karl Kratzer, Jakob Matzun, Hans Strohmeyer, Josef
Wreßnig, Hans Brigola, Karl Filaferro, Josef Kasimir, Hermann Kersche, Raimund Sadnik,
Konrad Fürst in mestni zdravnik dr. Ernst Treitl, da omenim samo najbolj odmevne. 126 V
stavbo občinskega urada oziroma magistrata pa niso prihajali samo od občanov izvoljeni
svetniki in z njimi župan ter podžupan, ampak tudi uradniki, ki so skrbeli za tekoče delovanje
občinske uprave in s tem same občine.127
9. Letne plače zaposlene v občini v K (Vir: ZAP 05 / 26 / 235, Oznaka spisa: 6998 – 5, TE:
131).
Uradniški predstojnik (Amtsvorstand)
Pisarniški sluga (Kanzlist)
Knjigovodja (Buchhalter)
Glavni gradbeni mojster (Bauleiter)
Upravnik (Verwalter)
Mestni zdravnik (Stadtartzt)
Praktikant za pisarja (Kanzleipraktikant)
2 pomočnika (2 Hilfskräfte)
Nadzornik (Aufseher)

3400
1840
2040
1920
2800
1000
1260
1920
720

4.5 PTUJ
Izmed mest smo si natančneje pogledali mestno občino Ptuj obsegajočo 3,44 km2.
Mesto bi lahko umestili med majhna mesta (2.000 – 20.000 prebivalcev), znotraj katerih je
živelo 32,2 % avstrijskega prebivalstva. Staro urbano zasnovo so majhna mesta obdržala do
preloma stoletja, ki je bila naposled presežena z zagnanimi župani, ki so želeli svoja mesta
modernizirati. Ptuj je bil za kmetijsko zaledje pomembno tržišče, sicer pa migracijska gibanja
prebivalstva kažejo, da mesto ni moglo dajati zaslužka številnemu prebivastvu. Leta 1910 je
štelo 360 hiš z 4631 prebivalci. Od teh je bilo po veroizpovedi 4401 katolikov, 181
protestantov in 37 judov. Glede občevalnega jezika se je 3672 občanov opredelilo za
nemškega in 608 za slovenskega.
Za gospodarstvo Spodnje Štajerske sta bila značilna dva procesa: 1. tradicionalne
gospodarske strukture, 2. proces prestruktoriranja, spodbujen od zunanjih dejavnikov. Leta
126
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1910 je bilo na Ptuju največ občanov zaposlenih v obrti in industriji ter javnih službah in
svobodnih poklicih. Med letoma 1890 in 1910 je v mestu kar 70 različnih obrti, znotraj
katerih je bilo aktivnih 40 % Ptujčanov. Iztopale so mesarka, mizarska, pleskarska in urarska
obrt. V samoobrambi pred industrijsko konkurenco so se obrtni mojstri združevali v zadruge,
ki so zaradi akumulacije kapitala in proizvodnje omogočale večjo dejavnost. Večina obrti je
bilo povezanih v Zvezo obrtniških združenj s 600 člani. Na Ptuju so iz obrti v industrijsko
dejavnost preraščale usnjarska, perutninarska in strojarska obrt. Na gospodarstvo je vplivala
prav zagotovo železnica, ki jo je do Ptuja zgradila družba Južnih železnic leta 1860. Njena
priljubljenost je naraščala tako močno, da je moral magistrat leta 1900 izdati uredbo o ureditvi
prometa fijakerjev pred železniško postajo. Na prelomu stoletja je cesarko-kraljeva družba
Južnih železnic na Ptuj prestavila delavnico, ki je za sabo potegnila priselitev 40 delavcev s
30. družinami. Z železnico so na Ptuj prihajali tudi turisti, ki pa so na Ptuju ostali ponavadi 1
do 2 dni. Prav tako je železnica povezale ptujske živinske sejme s širšim trgom. Mestna
občina je leta 1892 sprejela Sejemski red. Ptujski živinski sejmi so bili vedno dobro obiskani,
živina pa se je prodajala vse do Predarlskega, Tirolskega in Dunaja.
Glavni normativni okvir mesta v našem času je bil mestni statut, sprejet z deželnim
zakonom in s cesarjevo privolitvijo 4. oktobra 1887. Drugi odstavek mestnega statuta je
opredeljeval pripadnike občine na meščane, domačince z domovinsko pravico in na občinske
deležnike brez domovinske pravice. Občinska volilna geometrija se je naslonila na davke in
tako volilno telo razdelila na tri volilne razrede oziroma kurije. Statut je med drugim
opredeljeval občinski svet in magistrat. Opredeljeval je tudi občinski svet kot sklepčen
(zakonodajen) in nadzorni organ iz katerega je bil izvoljen župan in njegov namestnik. V
občinski svet se je volilo po kurialnem sistemu. Na drugi strani pa je statut določal magistrat
kot upravljalni in izvršilni organ pod nadzorom občinskega sveta. Občina se je pretežno
financirala z dokladami, nakladami in dajatvami. Mestni občini Ptuj je načeloval župan Josef
Ornig (1894 – 1918) skupaj z občinskim svetom. V času njegovega županovanja je mesto
dobilo trgovsko šolo, plinsko razsvetljavo, hiralnico, žago in mizarsko delavnico, klavnico s
hladilnico, mestno skladišče, pionirsko vojašnico, mestno kopališče s pralnico, itd. Občina je
obnovila tudi gledališče, urejala ceste in mestni park ter dravsko nabrežje. Leta 1900 je bila
slavna otvoritev višje gimnazije, leta 1907 pa nove občinske stavbe na mestu nekdanje
Poskočilove hiše. Županova gradbena mrzlica je močno obremenila občinske finance in
znotraj občinskega sveta so se dvigali glasovi proti županovi samovoljni finančni politiki; ta
je morala pogosto posegati po izrednih finančnih virih.
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5. CENA MODERNIZACIJE
Cvirn glede gospodarjenja celjske mestne občine ugotavlja, kar bi po pregledanem
arhivskem gradivu pretežno držalo tudi za ptujsko mestno občino, da je bila liberalna
občinska zakonodaja že ob nastanku zastavljena nerealno, saj je bil obseg nalog v
nesorazmerju z materialnimi zmožnostmi občine. Pri izvrševanju prenesenega in še bolj
domačega delokroga občin so namreč nastajali velikanski stroški, bistveno višji kot pred
uvedbo občin, medtem ko so bili občinski dohodki relativno omejeni. Ker so nekatere občine
stopile v ustavno življenje skoraj brez vsakršnega premoženja, so se morali občinski proračuni
napajati še z drugimi viri, ki so jih občinski redi iz šestdesetih let 19. stoletja označili s
skupnim terminom občinske doklade (Gemeindeumlagen). V ta okvir so zlasti spadale
doklade na direktne in užitninske davke, ki so se proti koncu monarhije stalno zviševale,
čeprav je zakonodaja limitirala najvišje možne doklade na direktne in užitninske davke
(prekoračitev je morala odobriti politična oblast). Kot skrajno sredstvo za povečanje lastnih
prihodkov so lahko občine predpisale tudi posebne občinske davke, ki niso spadali v
kategorijo doklad na direktne in užitninske davke.128
Finančno stanje mestne občine Ptuj je skrbelo občinskega svetnika Konrada Fürsta do
te mere, da je ta v samozaložbi leta 1902 izdal brošuro z naslovom Finančno stanje mesta
Ptuj dne 20. februarja 1902 (Die Finanzlage der Stadt Pettau am 20. Februar 1902), kjer je v
uvodnih vrsticah zapisal »da sem bil, tako kot veliko mojih volivcev, občudovalec županovega
snovanja /.../ ampak mi ne ustreza, da bi bil deležen očitkov prihajajočega zloma občinske
gospodarske politike in kot odgovoren Ptujčan ne prenašam misli o tem, kako naše mesto
pluje proti krizi, ki bo prizadela prav vse občane.«129 Čeprav je potrebno Fürstovo brošuro
jemati s kančkom rezerve, vseeno ponuja vpogled v županovo dokaj samovoljno finančno
politiko. Mestna industrijska podjetja po Fürstovih besedah »občini niso prinesla nikakršnega
dohodka, ravno nasprotno, mestna plinarna posluje z izgubo, zakonski odpis sredstev se je
zgodil samo na papirju in tako je bila občina prisiljena, za kritje izgub mestne plinarne se
ponovno zadolžiti.«130 Prav tako sta zanj bila problematična dijaški in dekliški dom skupaj z
gimnazijo.131
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»Ko so se prejšnje dni (v mesecu januarju, op. p.) ledene mase zaletele v lesene stebre
dravskega mostu tako močno, da se je ves leseni most pričel tresti – si želim, da bi občinski
svet zadel en takšen udarec, da bi končno zastarele tramove nadomestili z železnimi...«,132 je
Pettauer Zeitung opisala klavrno stanje dravskega mostu, katerega dolgo pričakovana obnova
se je pričela l. 1901. Prav tako bi naj tudi pri tem projektu po Fürstovih besedah prišlo do
finančnih malverzacij, kajti župan je pri mestni hranilnici ponovno najel posojilo mimo
občinskega sveta. Ornig je zatrjeval, »da se bodo stroški popravila povzpeli največ do 12.000
K...«, v resnici pa so znašali 18.240,15 K, za kritje katerih občinski prihodki od mitnine niso
zadostovali. Tako bi občina po Fürstovih besedah z 1 % amortizacijo dolga, vzetega ponovno
pri mestni hranilnici, komaj po desetih letih odplačala 16.000 K. Na splošno se je Fürst glede
najetih posojil pri mestni hranilnici spraševal, če je župan bil upravičen obremeniti mestni
proračun brez vednosti mestnega sveta. Občina je bila 1. aprila 1901 pri mestni hranilnici
zadolžena v višini 34.208,94 K, dolg pa je do 21. februarja 1902 zrastel na 57.500 K;
zadolženost občine se je tako v manj kot enem letu povečala čez palec za 23.300 K.133
5.1 ZADOLŽEVANJE
Ker Ornigova gradbena mrzlica ni pojenjala, se je župan obrnil h drugim finančnim
virom. Tako je ptujski občinski svet na seji 1. julija 1904 sprejel sklep, »da se za kritje
stroškov gradbene dejavnosti v zvezi s pionirsko kasarno in parno pralnico, ter ostalih
gradbenih stroškov, vzame posojilo pri centralni banki nemških hranilnic v Pragi v višini
400.000 K.«134 Za takšen korak je bila potrebna odobritev štajerskega deželnega odbora (§62
občinskega statuta), ki je občinsko namero potrdil 12. julija 1904. Občina je tako iz Prage 21.
julija 1904 pridobila zahtevana sredstva, ki so bila namenjena za gradnjo pionirske kasarne
Franca Jožefa: 232.540,85 K, in parne pralnice: 96.156,97 K.135
S stališča gradbene dejavnosti na eni kakor ponovnega zadolževanja mestne občine na
drugi strani je zanimivo podrobneje pogledati upravni leti 1908 in 1909. V letu 1908 je bila
dokončno odpisana gradnja magistrata, mestna plinarna je bila opremljena z novo cisterno in
obnova mostu je bila že v polnem teku, kajti del konstrukcije so že sestavljali jekleni tramovi.
Skupaj z obnovo mostu (13.896,56 K136) so bile ob reki Dravi do konca urejene tudi brežine
(6.849,34 K). Zaradi manjše uporabe mostu zaradi obnove je občina zabeležila za 800 K manj
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dohodkov od mitnine kot v upravnem letu 1907. Adaptiranih je bilo tudi vrsto stavb, in sicer:
zaključna dela na stavbi magistrata (65.743,81 K), mestna plinarna – vgraditev nove cisterne
(30.913,53 K) in obnova stare (3.461,45 K). Prav tako je bilo vloženo v mestno žago in
klavnico (676,59 K), obnovilo se je strelišče (5.711,08 K) in dijaški (2.374,74 K) ter dekliški
(2.374,74 K) dom. Nabavljen je bil nov material za dekliško šolo (875,70 K), parno pralnico
in kopališče (3.656,20 K) ter za tržni prostor za živinske sejme (1.816,18 K). Obnavljale so se
tudi občinske ceste in neuspešno pričela graditi kanalizacija (4.965,43 K), ter vodovod
(703,08 K). Širilo se je tudi telefonsko omrežje v vrednosti 1.992,46 K. Za kritje teh izrednih
stroškov se je mestna občina ponovno zadolžila pri centralni banki nemških hranilnic v Pragi,
kjer je vzela posojilo v višini 200.000 K – na dan 31. decembra 1908 je od posojila ostalo
razpoložljivih 46.000 K.137 V upravnem letu 1909 se je končno dokončala 8 letna obnova
dravskega mostu, prav tako je bil nabavljen nov material za določena mestna industrijska
podjetja, potekala so manjša obnovitvena dela na mestnem gledališču, kupljeno je bilo
skladišče, dokončala se je regulacija potoka Grajena in dokončani so bili prvi poizkusi vrtanja
za mestni vodovod.138 Glede vodovoda je potrebno poudariti, da je gradnja omenjenega
napredovala le mukoma, tako, da je oskrbovanje mesta z vodo v našem obdobju potekalo še
vedno preko mestnih vodnjakov.139 Vsota vseh izrednih stroškov je bila leta 1909 v višini
42.212,03 K, ki so bili kriti s ponovnim posojilom v višini 46.000 K – od teh je na dan 31.
december 1909 ostal znesek v višini 4000 K.140
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10. Najvišji prihodki in odhodki mestne občine določenih upravnih let v K (Vir: ZAP 05 / 25 /
86, Oznaka spisa: 7701 – 5, TE: 124; ZAP 5 / 26 / 235, Oznaka spisa: 6998 – 5, TE: 131; ZAP 05 / 30
/ 75, Oznaka spisa: 4041-7-1909, TE: 162; ZAP 05 / 31 / 52, Oznaka spisa: 3313 – 5 – 1910, TE: 166;
ZAP 05 / 31 / 64, Oznaka spisa: 7611 – 5 – 1910, TE: 166).

1905
Prihodki
Industrijska podjetja
Občinska posestva
Mostnina
Voznina
Pogrebni zavod

Odhodki
86.000
37.838
13.300
11.000
10.000

Občinska posestva
Industrijska podjetja
Mostnina
Voznina
Pogrebni zavod

56.520
21.000
14.300
11.000
10.000

Industrijska podjetja
Občinska posestva
Doklade
Dijaški dom
Mostnina

124.293,65
96.612,79
41.414,77
27.491,71
13.449,16

Industrijska podjetja
Občinska posestva
Voznina
Mitnina
Davki

130.206,27
88.414,17
18.229,10
14.375
12.306,39

Industrijska podjetja
Dijaški dom
Občinska posestva
Dekliška in
nadaljevalna šola
Mostnina

127.800
97.300
92.162
75.800

Obresti
Posojila
Industrijska podjetja
Plače
Občinska posestva
1906
Industrijska podjetja
Obresti
Občinska posestva
Vzgoja in šolstvo
Plače
1908
Vzgoja in šolstvo
Industrijska podjetja
Obresti
Uprava
Plače
1909
Vzgoja in šolstvo
Industrijska podjetja
Obresti
Uprava
Plače
1911
Posojilo
Industrijska podjetja
Dijaški dom
Obresti

14.250

Uprava

5.460.169
89.981,9
65.200
10.980
10.350
66.500
54.091,5
17.760
16.906
16.900
138.201,75
115.030,99
88.590,10
59.937,94
21.257,35
139.798,36
128.302,10
86.367,09
62.535,92
21.909,92
500.000
122.903
97.550
83.043,22
55.112

5.2 MESTNA PLINARNA IN KOPALIŠČE
Poleg ostalih mestnih podjetij sta zanimivi predvsem plinarna in kopališče, kajti
omenjeni nazorno kažeta županovo prizadevanje po modernizaciji mesta. Plinarna, ki je
dovajala plin mestni razsvetljavi, je bilo delo dunajskega podjetja Kurz. Pričela je obratovati
20. decembra 1898 in s tem razsvetljevala mestne ulice in določena javna ter privatna
poslopja. V eni delovni uri je plinarna proizvedla 50 m3, dnevno pa je proizvodnja nihala med
146 in 686 m3 plina. Logično je, da je bila poraba plina v poletnih mesecih zaradi daljše
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dnevne svetlobe manjša, obratno pa v času jeseni in zime, ko je bila leta 1900 dosežena
najvišja proizvodnja v višini 686 m3, proizvedena v 11 do 16 urnem dnevnem obratovanju.
Do konca leta 1899 je bilo vzpostavljenih vsega skupaj 1120 priključkov, od katerih je bilo
150 priključkov namenjenih javni razsvetljavi mestnih ulic. Število vseh priključkov je tako
znašalo 31.525 sveč, ki so razsvetljevale 158 točk v mestu. Za javni ogenj je bilo namenjenih
36.280 m3, za zasebni 59.400 m3, za industrijski pa 41.00 m3 plina.141
11. Poraba plina 1903 – 1912 v m3 (Vir: ZAP 05 / 35 / 34, Oznaka spisa: 132-1914, TE: 191)
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

86. 459
106. 758
102. 156
102. 743
117. 683
118. 251
119. 581
136. 078
151. 398
170. 953

Kopališče je bilo slavnostno otvorjeno 1. julija 1890. Za takratne razmere je bilo
sodobno urejeno, imelo je najnovejšo tehniko, ki je črpala vodo iz reke Drave, jo segrevala in
pošiljala nazaj. Na voljo so bile naslednje kopeli: potilne, parne z dodatki smrekovih iglic ali
senenega cvetja, prhe, sedeče kopeli in obloge. Ker je bilo kopališče ob Dravi je bilo moč
plavati tudi v reki. Zgrajen je bil tudi otroški bazen. Kopališče je bilo povezano z restavracijo.
Zraven zdravilnih dravskih kopeli je bilo za obiskovalce zanimivo in priljubljeno zdravljenje
z grozdjem oziroma t. i. »grozdna kura.« Zdravniki so jo predpisovali proti hemoroidom,
boleznim venoznega sistema, oteklim jetrom, putiki in tuberkulozi. Ptuj se je lahko po
uspešnosti zdravljenja z grozdjem primerjal s podobnimi kraji v Avstriji in ob Renu.142
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12. Letni prihodki in plače zaposlenih mestnega kopališča in parne pralnice v K (Vir: ZAP 05
/ 35 / 34, Oznaka spisa: 132-1914, TE: 191)
Leto
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Prihodki
13.821,32
24.782,86
36.728,77
42.843,36
42.613,13
44.804,06
40.694,06

Plače zaposlenih
6584,17
9957,42
11021,07
10992,34
11100,18
11852,98
11702,85

5.3 ŠOLSTVO
Šolsko obveznost je vpeljala cesarica Marija Terezija leta 1774. Leta 1805 je izšel
drugi avstrijski osnovnošolski zakon, ki ga je pripravil Slovenec Jožef Špendov. Veljal je do
leta 1869, njegovi najvažnejši ukrepi pa so bili razvijanje rednih in nedeljskih osnovnih šol. Z
odlokom študijske komisije iz leta 1816 so postale nedeljske šole obvezne za vse otroke od
12. do vključno 15. leta in za oba spola. Leta 1869 je bil sprejet tretji osnovnošolski zakon, ki
je z nekaterimi popravki veljal do konca monarhije leta 1918. Ob koncu 18. stoletja je začela
nastajati predpisana šolska dokumentacija, ki se po letu 1848 ni več bistveno spreminjala.
Šolsko leto se je začelo septembra in trajalo do julija. Šole prosti dnevi so bile velike
počitnice med 16. septembrom in 1. novembrom, nedelje, četrtki (ali na Štajerskem po
krajevnih razmerah sreda in sobota popoldan) in zapovedani cerkveni prazniki ter še 18.
avgust (rojstni dan cesarja Franca Jožefa), 4. oktober (cesarjev god) ter 2. in 19. november
(god cesarice Elizabete).143 Obe mestni šoli na Ptuju sta 13. julija 1901 praznovali skupaj
zaključek šolskega leta, ki se je pričel z zahvalno mašo v proštijski cerkvi sv. Jurija in se
nadaljeval v Nemškem domu ob okrašeni cesarjevi sliki. Na proslavi so bili navzoči nadučitelj
Anton Stering in župan Ornig skupaj s deželnim poslancem grofom Stürgkhom in
prisednikom deželnega odbora dr. Gustavom Kokoschniggom, ki so za otroke pripravili
govor. Na koncu so otroci zapeli pesmico »Slovo od šole«, ena učenka pa je recitirala
Felsnerjevo pesem »Moj Ptuj«. Sledili so trije učenci, ki so zapeli pesem »Habsburški
zidovi«. Na koncu je sledila Cesarska pesem (Kaiserlied).144
Do leta 1870 je pouk potekal v glavnem po ustni metodi, takrat pa je bila uvedena
metoda pisanja in branja. V ljudskih enorazrednih šolah so poučevali verouk, pisanje in branje
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ter računanje. Predmetnik v ljudskih šolah se je z novim zakonom iz leta 1869 razširil z
naravoslovjem, prirodopisom (obsega botaniko, zoologijo in somatologijo), zemljepisom in
zgodovino, geometrijo, risanjem, petjem in telovadbo za dečke ter ročnimi deli za deklice.
Učenje jezika se je delilo na učni jezik ter na drugi deželni jezik, torej slovenščino. V 19.
stoletju je bilo ocenjevanje opisno. Ocenjevali so obnašanje, pridnost/marljivost ter napredek
pri posameznih predmetih. Obnašanje je lahko bilo zelo primerno, primerno, manj primerno
in neprimerno. Napredek predmetov se je ocenjeval z zelo dobro, dobro, zadostno, komaj
zadostno, nezadostno. V šolskem letu 1908/09 se je začelo številčno ocenjevanje. Ocene so
bile od 1 do 5; 1 je bila najboljša oz. najvišja ocena.145
Poglejmo, kako so bile šole urejene na Ptuju. Začnimo z ljudskimi šolami. Župnijska
(meščanska) šola se je leta 1850 preimenovala v glavno šolo, njen patron pa je bil deželni
knez, lastne prostore pa je dobila šele leta 1853 v stari mežnariji pri mestni cerkvi. Učitelje je
nastavljal magistrat in jih tudi plačeval. Leta 1870 se je šola preimenovala v Štirirazredno
ljudsko šolo (Vierklassige städtische Volksschule zu Pettau). Leta 1873 sta se odprli dve
vzporednici za deklice, naslednje leto tretja ter leta 1877 še četrta vzporednica za deklice.
Leta 1878 se je šola delila na štirirazredno Dekliško in petrazredno Deško šolo. Zaradi
prostorske

stiske

so

v

šolskem

letu

1887/88

zgradili

novo

šolsko

poslopje

(Herbersteinerstrasse, danes OŠ dr. Ljudevita Pivka) za potrebe Deške osnovne šole. Šola je
imela šest učilnic. S šolo so bili združeni 1. in 2. razred obrtne nadaljevalne šole ter 3. razred
pripravljalne trgovske šole. Med drugim sta bila vodji šole Anton Amsch (1867 – 1874) in
Jakob Ferk (1874 – 1898). Leta 1898 je vodja šole postal Anton Stering in ostal do leta 1904,
ko ga je nasledil Johann Wolf do leta 1919. Pouk je do konca monarhije potekal
utrakvistično.146
Dekliška ljudska šola se je leta 1878 razdelila na štirirazredno dekliško in petrazredno
deško šolo. Po dokončani gradnji Deške osnovne šole v šolskem letu 1887/88 je v starem
poslopju ostala samo še dekliška šola, ki se je leta 1902 preselila v novozgrajeno stavbo z
internatom ob Dravi (danes OŠ Mladika).147 V novi stavbi sta imeli prostor Dekliška ljudska
šola (Mädchen Volksschule) in dekliška meščanska šola (Mädchen Bürgerschule) namenjeni
deklicam iz mesta Ptuj, ter dekliški internat (Deutscher Mädchenheim). Pouk v Dekliški
145

Kekec, Kako so nekoč, 14.
Kekec, Kako so nekoč, 16-17.
147
Pettauer Zeitung, 11. avgust 1901, 4. Župan Ornig se je za potrebe gradnje dekliške šole podal na študijsko
pot po Švici in južni Nemčiji, od katere si je obetal vpogled v dekliške šole omenjenih področij. Na podlagi teh
študij se je zasnoval načrt za ptujsko dekliško šolo, ki je bila zgrajena leta 1902.
146

56

ljudski šoli je potekal v nemškem jeziku. Na šoli so po preselitvi učile Viktoria Zurhaleg,
Maria Strobach, Hermina Kremer, Helena Piscinger in Amalia Danko, ravnatelj pa je bil Jože
Löbl. Leta 1902 je bil v stavbi šole ustanovljen dekliški dom. Pozneje so za gojenke doma
organizirali pouk strojepisja in knjigovodski tečaj.148
Karel Schwegel je bil prvi stalni slovenski učitelj na mešani ljudski šoli na Ptuju.
Skupaj s pomočnikom je poučeval 177 otrok. Zaradi velikega števila otrok (nad 500) se je
šola leta 1871 razširila v trirazrednico, že leta 1878 pa v štirirazrednico. Sprejemala je dečke
in deklice. Poučevali so v slovenskem jeziku, nemščina je bila samo učni predmet. Šola se je
leta 1871 preselila v dominikanski samostan in tam ostala do leta 1874. Potem je bila še v
različnih mestnih hišah, med drugim tudi v hiši dr. Alojza Gregoriča (gostilna Novi svet),
dokler leta 1878 ni bilo dograjeno poslopje Narodne šole Ptuj okolica (Herbersteinerstrasse,
danes enota vrtca Ptuj na Raičevi ulici). Stavba je imela štiri učilnice in stanovanje za učitelja.
Učitelji, ki so poučevali v tej šoli so bili nadučitelj Karel Schwegel, ki ga je kot upravnik
nasledil Ivan Kaukler, ter Anton Porehar, Vinko Vauda, Franc Zopf in Dragotin Zupančič kot
podučitelji. Šolo so obiskovali otroci iz Brstja, Budine, Krčevine, Grajene, Mestnega Vrha,
Nove vasi, Rogoznice, Žabjaka, Dornave, Pacinj, Velovleka, Kicarja, Podvincev in
Mezgovcev ter Spuhlje.149 Naslednja ljudska šola za ptujsko okolico je bila Dekliška ljudska
šola Ptuj okolica. Do leta 1890 so deklice in dečki iz okolice hodili v skupno štirirazredno
mešano šolo. Nadučitelju Ivanu Kauklerju je uspelo, da se je dekliška šola omenjenega leta
osamosvojila. Aprila 1890 je nastala trirazredna Dekliška šola za okolico Ptuj. Obe šoli sta
bili v istem šolskem poslopju. Šola se je leta 1899 povečala v štirirazrednico. Na šoli so
poučevale Adela Machnitsch, Marija Trstenjak, Minka Michelitsch, Franica Bayer, Vida
Lapajne, Marija Luknar in Valentina Kaukler.150
Osnovnošolski zakon iz leta 1869 je predvideval ustanovitev meščanskih šol
(Bürgerschule). Te naj bi otrokom posredovale obsežnejše in bolj poglobljeno praktično
znanje, namenjeno potrebam obrtnega, trgovskega in poljedelskega poklica, obenem pa bi
morale izobraževati za vstop v strokovne šole in učiteljišča. Meščanska šola je predstavljala
višjo stopnjo zadnjih treh let osemletne ljudske šole. Vanjo so se lahko vpisali učenci, ki so
vsaj z zadostnim uspehom končali peto šolsko leto na ljudski šoli. Meščansko šolo so že od
začetka obiskovali otroci iz bolje situiranih in izobraženih družin ter sposobnejši otroci. Dne
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1. marca 1902 je bila ustanovljena trirazredna Dekliška meščanska šola (Mädchen
Bürgerschule in Pettau), ki se je šele oktobra 1902 preselila v novozgrajeno stavbo. Učni
jezik je bil nemški. Ravnatelj omenjene je postal Jožef Löbl. V šolskem letu 1906/07 se je za
absolventke meščanske šole in gojenke dijaškega doma odprl enoletni gospodinjski tečaj. Leta
1910 se je šoli kot nekakšen četrti razred priključil enoletni tečaj za praktično izobrazbo
deklet v gospodinjski in trgovski smeri.151 Deška ljudska šola je v šolskem leta 1902/1903
zabeležila 320, v naslednjem šolskem letu pa 361 učencev. Omembe vredno je tudi povečanje
števila deklet na dekliški šoli ter učencev v ljudski in meščanski šoli. Nemški dekliški dom je
od svoje otvoritve dalje beležil naslednje številke: 1902/1903 30, 1903/1904 61, na koncu
upravnega leta 1904 pa 66 učenk. Nemški študentski dom pa je prikazoval naslednji rezultat:
1900/1901 31, 1901/1902 44, 1902/1903 63, 1903/1904 74 dijakov.152
13. Izdatki in prihodki študetnskega doma v K (Vir: ZAP 05 / 35 / 34, Oznaka spisa: 1321914, TE: 191)
Šolsko leto
1907/1908
1908/1909
1909/1910
1910/1911
1911/1912

Prihodki
85.535,17
87.373,92
88.259,60
102.000
108.004,50

Izdatki
82.721,62
85.468,08
85.834,67
98.874,52
106.328,08

Izkupiček
+ 2813, 55
+ 1905, 84
+ 2424, 93
+ 3125, 48
+ 1676, 42

Mestna občina se je zavzela, da bo za ureditev potrebnih prostorov za višjo gimnazijo
dogradila nove prostore in iz lastnih sredstev za to namenila 40.000 K. Prav tako je redno
vzdrževala vse prostore in zgradbo, v njene stroške gredo tudi kurjava, razsvetljava, za kar je
dala dodatnih 3500 K. Za učne pripomočke je občina odštela 1000 K.153
Na Ptuju je delovala ena gimnazija, ki se je leta 1900 preselila v nove prostore. Ko so bila
leta 1900 dokončana dela na novi gimnaziji, se je začela adaptacija za dijaški dom; 18.
septembra 1900 je prišlo do slavnostnega odprtja gimnazije, dijaškega doma in Ferkovega
muzeja. Dijaški dom je imel zraven običajnih prostorov – jedilnice, spalnic, učilnic, glasbene
šole in igralnice – tudi mečevalnico, telovadnico, veliko igrišče čez Dravo in notranje
dvorišče.154 Ptujska nižja gimnazija je bila ustanovljena 1. oktobra 1869 in je sprejela v prvem
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šolskem letu 46 učencev. Imenovala se je Štajerska realna gimnazija v Ptuju. Prvi dve leti je
pouk potekal v stavbi na današnjem Vrazovem trgu 2, leta 1871 pa se je preselila v stavbo na
današnji Prešernovi 29. Vse do leta 1898 je delovala štirirazredna nižja gimnazija, nato pa je
bila razširjena v višjo. Od leta 1898 do 1918 se je imenovala Deželna gimnazija cesarja
Franca Jožefa. Gradnja novega šolskega poslopja se je začela 12. junija 1899, zgrajena pa je
bila novembra istega leta. Vanjo so bile postavljene tudi arheološke zbirke, ki jih je zbral
profesor Franc Ferk in leta 1895 predal muzeju. Isti je bil naslednjega leta poimenovan Mestni
Ferkov muzej. Otvoritvena slovesnost gimnazije se je pričela 16. septembra 1900 155 ob 11. uri
dopoldan na dvorišču gimnazije, kjer sta bili zgrajeni dve tribuni. Na prvi so bili gostje, na
drugi dame. Poleg prvih so stali učitelji, oficirski zbor pionirskega bataljona ter drugi gostje,
za njimi pa so se razvrstili dijaki in člani veteranskega društva. Slovesnost je pričel orkester
glasbenega društva. Župan Ornig je v pozdravnem govoru dejal, da je mesto v vsej svoji 1800
– letni zgodovini slavilo mnogo proslav, vendar se ni nobene tako veselilo kot prav te.
Povedal je tudi, da je prispevek mesta nemški dijaški dom, ki so ga uredili med počitnicami.
Slovesnost je sovpadala s 70. rojstnim dnevom cesarja Franca Jožefa, po katerem je gimnazija
nosila ime. Župan je simbolično predal ključe deželnemu glavarju. Po zaigrani himni so
ustrelili iz možnarja.156 Poslopje gimnazije je nato blagoslovil župnik proštijske cerkve Josef
Fleck, čemur je sledila pogostitev v hotelu Osterberger. Po 3. uri popoldan so se zbrani
sprehodili po mestu in zaključili proslavo v Nemškem domu.157
V obrtnih šolah so se izobraževali bodoči ptujski obrtniki, ki so imele prostore v deški
in dekliški ljudski šoli ter na Vrazovem trgu. Učenci so se izobraževali znotraj naslednjih
obrtnih skupin:158
-

gradbeništvo: risar, ključavničar, mizar, vodovodar, steklar, zidar, pečar, kamnosek,
polagalec tlakovcev, dimnikar, klepar, štukater, opekar, tesar,

-

mehansko – tehniške obrti: puškar, elektrotehnik, sodar, podkovač, inštalater, bakrar,
mehanik, strojni ključavničar, kovinar, livar, brusilec jekla, optik, sitar, mrežar, urar,
kolar, zobotehnik, kovač,

-

umetna obrt: pleskar, barvar, črkoslikar, pisar, kipar (za les in kamen), knjigovez,
proizvajalec usnjenih galanterijskih izdelkov, tiskar, stavec, litograf, krtačar,
izdelovalec čopičev, strugar, stekloslikar, slikar na porcelan, izdelovalec zlatega in
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srebrnega nakita, graver, pasar, košar, izdelovalec pohištva, izdelovalec instrumentov,
fotograf, tapetnik, lončar, pozlatar, pleskar,
-

kemično – tehnične obrti: pivovar, barvar, strojar, barvar usnja, milar, proizvajalec olj,

-

prehrambene obrti: pek, mesar, gostilničar (krčmar), mlinar, slaščičar,

-

oblačilna in tekstilna obrt: vezilja zlatih, srebrnih in bisernih dodatkov, rokavičar,
čevljar, klobučar, krojač, krznar, izdelovalec kap, modistka, vrvar, izdelovalec
sončnikov in dežnikov, torbar, jermenar, bičar, sedlar, suknar, izdelovalec krp, tkalec,

-

trgovska dejavnost: trgovec,

-

ostale obrti: rudar, vrtnar, brivec, frizer, ladjar.
5.4 ZDRAVSTVO IN SKRB ZA REVNE
Občina je bila osnovni nosilec zdravstvene organizacije, zakon pa je predvideval, da se

lahko več občin združi v zdravstveno okrožje, ki je navadno obsegalo območje sodnega
okraja znotraj dotičnega okrajnega glavarstva. Naloge občine oz. okrožja so bile natančno
določene v službenem navodilu oz. razglasu, ki je bil za deželo Štajersko razglašen leta 1892.
Posamezna večja in statutarna mesta so bila od tega izvzeta, saj so morala samostojno
organizirati zdravstveno službo z vsemi svojimi organi.159 »Sanitetni« zakon je nalagal tudi
zdravstvene ukrepe na ravni občin, ki so bile dolžne oblikovati zdravstveno policijo, vključno
z njenimi nalogami. Omenjena je bila zadolžena predvsem za higiensko-epidemiološke
ukrepe ter ukrepe v zvezi za preprečevanje kužnih bolezni in dvigovanje zdravstvene
ozaveščenosti prebivalstva. Mestna občina Ptuj je za dezinfekcijo med letoma 1905 in 1911
odštela 868,67 K;odrejal jo je mestni zdravnik prejemajoč plačo v višini 1000 K.160 Tako je na
primer mestni zdravnik dr. Mezler aprila 1901 odredil, da se morajo dezinficirati tiste mestne
ulice, v katerih so se pri otrocih pojavljale vodene koze, oktobra istega leta pa tiste, iz katerih
so bili pri otrocih javljeni primeri ošpic.161
Mestna občina Ptuj se je zaradi dotrajane infrastrukture in vedno večjega števila
bolnikov, ki so prihajali tudi iz območja Haloz in celo iz Hrvaške, odločila, da bo leta 1872
pričela z gradnjo nove bolnišnice. Na seji 8. maja je občinski odbor sklenil, da prevzame
jamstvo za ustrezno gradbeno posojilo v višini 9000 goldinarjev, sofinancirano tudi od ptujske
mestne in štajerske deželne hranilnice ter subvencij obrtniških združenj in deželnega zbora;
100 goldinarjev je prispevala tudi cesarica Elizabeta. Načelnik gradbenega odbora je bil dr.
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Leonhard. Novo bolnišnico so slovesno odprli 26. oktobra 1874 (Ljubljana 1893-1895,
Maribor 1854, Celje 1874) ob veliki udeležbi uglednih gostov, ki jih je slovesno nagovoril
takratni župan dr. Franc Strafella. Naslednjega leta je bila v obratovanje predana še hiralnica.
22. maja 1888 je deželni odbor odobril težko pričakovano gradnjo izolirnice za kužne bolnike,
ki je bila zgrajena v skrajnem kotu velikega vrta bolnišnice. Leta 1874 so ob bolnišnici
zgradili zanjo tudi nov vodnjak,162 ki je služil svojemu namenu čez ves čas obstoja Avstro Ogrske. Za vsako zgradbo je bila zgrajena po ena manjša pretočna greznica, ki je od bolnice
preko podzemnega kanala vodila do odprtega obcestnega jarka ob danes Potrčevi cesti.
Nevzdržnost se je lotil sanirati župan Ornig, ki je pritisnil na deželni zbor do te mere, da je ta
spomladi leta 1894 dal zgraditi greznico za zbiranje odplak in meteornih vod. To in ostale
greznice v mestnem območju je za plačilo praznila mestna občina, s posebno napravo,
imenovano ekshaustor.163
Notranjo organizacijo zavoda je urejal statut za javne bolnišnice. Izvršilno telo je bil
upravni odbor, ki je odgovarjal deželnemu odboru za bolnišnice. Strokovno vodstvo na
sanitarnem in zdravstvenem področju zavoda je predstavljal ordinarij (primarij), funkcijo ki jo
je med letoma 1896 in 1914 oz. 1918 opravljal dr. Mezler skupaj s sekundarijem dr. Treitlom.
Primarij dr. Mezler je kot mestni zdravnik od leta 1907 stanoval v novem magistratu in je bil
na račun deželnega odbora s telefonsko linijo neposredno povezan z bolnišnico. 164 Zraven
obeh je v bolnišnici delovalo tudi strežno osebje. Omenjenim se je leta 1896 priključil tudi dr.
Štuhec s svojo zasebno prakso, leta 1906 pa je svojo zasebno prakso odprl dr. Anton
Gregorec. Tako delujejo vse do prve svetovne vojne na Ptuju omenjeni štirje splošni
zdravniki. V mestu sta živela tudi okrajni uradni zdravnik dr. Johann Mauczka in vojaški
zdravnik dr. Fessler.165
Na prelomu stoletja je ptujsko bolnišnico pestila prostorska stiska. Leta 1907 je časnik
Štajerc zapisal, da je bolnišnica v Ptuju » /.../ postala tekom let premajhna. Stotero prošenj za
sprejem se mora odkloniti, ker bolniki že danes vsled pomanjkanja prostora na tleh ležijo. Na
seji občinskega sveta z dne 31. oktobra je predlagal vsled tega podžupan Steudte, naj dovoli
občina 10. 000 K za bolnišnico in 10. 000 K za hiralnico in to ob priliki cesarjevega jubileja.
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Predlog je bil sprejet.«166 Iz ohranjenih občinskih pred- in proračunov je razvidno, da ni
prišlo do večjih dograditev, zato je Štajerc leta 1913 upravičeno zapisal, da je deželna
bolnišnica na Ptuju
res v vsakem oziru premajhna. Pomisliti se mora, da je ptujski okraj eden
največjih, da je blizu 100.000 oseb prebivalstva od te majhne ptujske bolnice
odvisno. V bolnišnici se nahaja komaj 60 bolniških postelj. Kaj to pomeni,
mora sleherni razumni človek spoznati. Velikansko je število bolnikov, katere
se ne more vsled pomanjkanja prostora v bolnišnico sprejeti. Kolikokrat se
zgodi, da se pripelje na smrt bolnega človeka k bolnišnici, tam se bolnik ne
more sprejeti in vožnja gre zopet nazaj, brez upanja in tolažbe ter pomoči.
Zgodili so se že slučaji, da so bolniki na poti od bolnišnice, ki jih ni morala
sprejeti, na cesti v vozu umrli. Zgodili so se slučaji, da so težko bolani ljudje, ki
se jih ni moglo v bolnišnico sprejeti, izvršili v svojem obupu samomor, skočili v
Dravo ali si na drugačen način skušali vzeti življenje. To pa so tako žalostne
razmere, da kričijo do neba...167
Prve pobude za prizidek so bile izrečene že leta 1902, vendar so se ustavile z
ugotovitvijo deželnega gradbenega urada, da temelji in zidovi ptujske bolniške stavbe ne
prenesejo predlagane nadzidave drugega nadstropja, čeprav bi z njim pridobili deset bolniških
sob in 40 postelj. Pobude za razširitev bolniških kapacitet so se do leta 1914 brez večjih
uspehov kopičile.168
14. Za določeno leto število na dan sprejetih in letno oskrbljenih bolnikov (Vir: Klasinc,
»Splošna bolnišnica«, 28).
Leto
1898
1899
1902
1905
1908
1910
1913
1914

Sprejeti bolniki
995
934
944
970
941
893
894
727
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Oskrbljeni letno
25.214
25.143
27.091
27.034
27.816
27.474
28.316
23.677

Statut je nalagal občini tudi skrb za socialno ogrožene občane oz. preskrbo za uboge
(Armenversorgung). Meščani s polnimi meščanskimi pravicami in nosilci domovinske pravice
so bili upravičeni do storitev tistih meščanskih ustanov in zavodov, ki so bili po starem
namenjeni izključno meščanom, in sicer ubožnice, bolnice ter so bili upravičeno do pokopa na
mestnem pokopališču. Z uboštvom je bilo tesno povezano podeljevanje domovinskih pravic,
saj so nosilci teh imeli pravico do preskrbe in so tako predstavljali strošek, ki se mu je občina
rada izognila, najraje pri beračih in Romih.169 Znotraj občine je zadeve v zvezi z uboštvom
urejal poseben urad, imenovan Uboštveni svet (Armenrat), ki je vodil seznam pomoči
potrebnih oz. t. i. uboštveni kataster (Armenkataster), finančna sredstva za njegovo delovanje
pa so se stekala v uboštveni sklad (Armenfond). Občina je Občina je stroške zmanjševala s
previdnim podeljevanjem domovinskih pravic.
15. Izdatki za preskrbo ubogih 1903 – 1912 (Vir: ZAP 05 / 35 / 34, Oznaka spisa: 132-1914,
TE: 191; ZAP 05 / 29 / 07, Oznaka spisa: 5816 – 1 - 1908, TE: 153)
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

12.602,14
1.074,18
10.952,84
1003,43
1.562
2.940
2.598
3.346
2.463,62
2.940

Kot že rečeno je bil uboštveni sklad financiran s strani občine, kakor je nalagal statut,
predvsem od pobranih kazni, ki so se »v letih 1904 in 1905 v primerjavi z letom 1903
povečale za 40 – 50 K, zrastle leta 1906 na 340 K, v letu 1907 pa so padle za 100 K.«170
Prihodke so predstavljale tudi subvencije vplačane s strani pravnih oseb, predvsem deželnega
in okrajnega uboštvenega sklada, in premožnejših meščanov in plemičev. Iz poročil
uboštvenega sveta je razvidno, da je ta leta 1903 oskrbel 58, leta 1904 59, leta 1905 56, leta
1906 59 in leta 1907 55 oseb.171 Posebna pozornost je bila namenjena otrokom pod 14. letom.
Za oskrbo enega otroka je občina odštela na leto 16 K.172 Januarja 1902 je Pettauer Zeitung
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zapisala »kakor v Gradcu, tako se lahko tudi mi žalostimo, da se otroško beračenje
epidemično širi /.../ ob večerih lahko v skoraj vsaki ulici naletimo na pridušene in beraške
otroke.«173 Najpogostejši vzrok za klavrno usodo otrok je bil v tem, da se je oče odločil
družino zapustiti oz. jo je doletela smrt skrbnika in je bila tako pahnjena v revščino in
životarjenje.174
5.5 MESTNA VARNOSTNA STRAŽA
Kazensko zakonodajo je v monarhiji urejala Kazenska postava zoper hudodelstva,
pregreške in prestopke / Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen cesarja
Franca Jožefa, izdana s cesarskim patentom dne 27. maja 1852. Statut je določal delovanje
mestne straže, ki ji je občina letno namenila ca. 10.000 K.175 Mestno stražo je vodil stražni
mojster (Wachtmeister). Načeloval je podrejenim stražnikom, vodil je knjigo prijav stalnega
in začasnega bivališča (Parteimeldebüch), kazenski register (Strafregister) in protokol
prignane živine (Viehprotokoll), izvajal nadzor nad tujskim prometom, odgonom in budno
spremljal občinske tržne dneve. Omenjeno funkcijo je opravljal Josef Toplak, ki je na leto
prejemal plačo v višini 960 K. Leta 1903 je poleg tega pobiral tudi doklade od piva in žganih
pijač.176 Njegova desna roka je bil stražni vodja (Wachtführer) Franz z letno plačo v višini
840 K, njegove funkcije pa so bile sorodne tistim stražnega mojstra. Naslednji v hierarhiji
mestne straže je bil nadstražnik (Oberwachtman) Johann Jakopin, ki je bil zadolžen za
pobiranje davkov in denarja za občinsko bolniško blagajno.177 Prejemal je letno plačo v višini
720 K. Njegova desna roka je bil stražnik (Wachtmann) Franc Marinz, ki je prejemal isto
plačo kot Jakopin in opravljal podobne funkcije, poleg njih pa je opravljal tudi klasično
policijsko funkcijo in skrbel za pravilen odgon. Njegova kolega sta bila Martin Arnusch in
Alois Schilder; prvi je nadziral klanje živine in pobiral pasji davek ter izvajal funkcijo
mrliškega komisarja, slednji pa je bil pogosto uporabljen pri mestni godbi ter skupaj z
Arnuschem nadziral mestno klavnico. Slednji je skrbel tudi za mestni telefon in vodil register
tiralic. Zadnji, ampak nič manj pomemben, je bil stražnik Heinrich Firschenschlager, ki je bil
uporabljen pri različnih nalogah.178
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Mestna straža je delovala ves in vsak dan, stražniki pa so službo opravljali v izmenah.
Urnik se je prilagajal večjim dogodkom, ob katerih so morali biti prisotni tudi stražniki, ki so
dan prej opravljali nočno službo.179 Leta 1903 je npr. kazenski register vseboval 118 moških
imen, pobrane kazni stekajoče se v uboštveni sklad pa so se povzpele na 283 K. Istega leta se
je v mestni jetnišnici odsedelo vsega skupaj 520 jetniških ur.180 V 1912. letu je mestna
varnostna straža npr. intervenirala v 368 primerih, od katerih jih je bilo največ zaradi
pijančevanja, in sicer v 88. primerih. Vsega skupaj je mestna straža v navedenem letu opravila
1717 izvršb, kar je Toplaka pripeljalo do ugotovitve, »da bi bilo v prvi liniji potrebno mestno
stražo povečati vsaj za enega moža, tako, da bi bila v nočni straži na voljo vsaj dva
stražnika.« 181 Tako kot današnji varnostni organi je tudi mestna straža uporabljala policijske
pse, izmed katerih je izstopala »policijska psička Asta policista Firschenschlagerja, katera je
rešila svoje naloge zelo dobro. Vsi psi so delali zelo dobro in hvalili so vsi navzoči vztrajnost
in umetnost imenovanih psov. /.../ Opozarjamo torej občinstvo, da naj to dejstvo pri raznih
zločinih upošteva.«182
16. Zločini in hudodelstva ter najbolj izstopajoči pregreški in prestopki (Vir: ZAP 05 / 24 / 54,
Oznaka spisa: 148 – 12, TE: 121; ZAP 05/ 25 / 56, Oznaka spisa: 64 – 13, TE: 127; ZAP 05 /
34 / 78, Oznaka spisa: 2032 – 1913, TE: 187)
Zločini in hudodelstva
1902
1904
1912
1913

5
8
9
10

Pregreški in prestopki
285
187
178
255

5.6 V IMENU NAPREDKA
Potegnimo bilanco tega poglavja. Občinski svetnik Konrad Fürst je leta 1902 v
samozaložbi izdal brošuro, v kateri je ostro kritiziral županovo finančno politiko. Očital mu je
samovoljo ter prekomerno zadolževanje pri mestni hranilnici. Župan je finančne vire pričel
iskati v Pragi, kjer je leta 1904 vzel posojilo v vrednosti 400.000 K. Denar je bil potreben za
gradnjo pionirske kasarne, parne pralnice in »ostalih gradbenih stroškov«. Gradbena mrzlica
je ponovno kulminirala v finančne težave in župan se je obrnil na Centralno banko nemških
hranilnic v Pragi leta 1908 in 1909. V teh dveh letih je župan občino ponovno obremenil s
posojilom v viši 246.000 K. Mesto je finančno luknjo skušalo zapolniti z novimi dokladami,
179

ZAP 05 / 35 / 34, Oznaka spisa: 132 – 1914, TE: 191.
ZAP 05 / 25 / 56. Oznaka spisa: 64 – 13, TE: 127.
181
ZAP 05 / 35 / 34, Oznaka spisa: 132 – 1914, TE: 191.
182
Štajerc, 12. oktober 1913, 7; Štajerc, 2. november 1913, 5.
180

65

nakladami in dajatvami skupaj s prihodkom od mitnine in industrijskih podjetij. Izmed njih
velja izpostaviti mestno plinarno in kopališče. Še posebej prvo kajti v srednjeveške ulice Ptuja
je vlila svetlobo 20. stoletja. Občina je skrbela tudi za osnovne in srednje šole. Šolsko leto se
je pričelo julija in trajalo do 15. septembra. Šolsko leto nemških šol se je navadno zaključilo s
praznovanjem, ki se je pričelo z zahvalno mašo v proštijski cerkvi sv. Jurija in se nadaljevalo
v Nemškem narodnem domu, slovenskih pa z zahvalno mašo v minoritskem samostanu in
dalje v Slovenskem narodnem domu. Na Ptuju so bile štiri ljudske šole (2 deški in 2 dekliški)
in dve meščanski šoli (deška in dekliška), ki sta predstavljali zadnje tri leta formalnega
osnovnega šolanja. Ptuj je premogel tudi gimnazijo, ki se je leta 1900 selila skupaj z dijaškim
(študentskim domom) v nove prostore. 18. septembra 1900 je prišlo tako do slavnostne
otvoritve gimnazije, dijaškega doma in Ferkovega muzeja, ki je imel prostore v poslopju
gimnazije na Prešernovi ulici. Za gradnjo gimnazije je občina iz lastnih sredstev prispevala
40.000 K ter prevzela stroške vzdrževanja. V obrtnih šolah so se izobraževali bodoči ptujski
obrtniki, ki so imele prostore v deški in dekliški ljudski šoli ter v prostorih na Vrazovem trgu.
Posamezna večja in statutarna mesta so morala sama organizirati zdravstveno službo z vsemi
svojimi organi. Nova bolnišnica je na Ptuju svoja vrata odprla leta 1874. Med letoma 1896 in
1914 je funkcijo primarija opravljal dr. Mezler skupaj s sekundarijem dr. Treitlom. Primarij je
kot mestni zdravnik od leta 1907 bival v novem magistratu in bil na račun deželnega odbora s
telefonsko linijo neposredno povezan z bolnišnico. Občina je za dr. Mezlerja na mesec odštela
1000 K. Ptujsko bolnišnico je na prelomu stoletja pestila prostorksa stiska, ki se do leta 1914
ni odpravila. Statut je občini nalagal tudi skrb za socialno ogrožene občane oziroma preskrbo
za uboge. Z uboštvom je bilo tesno povezano podeljevanje domovinskih pravic, saj so nosilci
teh imeli pravico do preskrbe in so tako predstavljali strošek, ki se mu je občina rada izognila,
najraje pri beračih in Romih. Občina je morala prav tako skrbeti za red in mir, kar jo je na leto
stalo ca. 10.000 K. Mestno stražo je vodil stražni mojster Josef Toplak. Skupaj s stražnim
vodjo Franzom so mestno stražo sestavljali še nadstražnik Johann Jakopin in stražniki Franc
Marinz, Martin Arnusch in Alois Schilder. Vsi so opravljali policijsko službo v izmenah,
urnik pa se je prilagajal večjim dogodkom. Največ dela so imeli z obravnavo pregreškov in
prestopkov, ki jih je urejala Kazenska postava zoper hudodelstva, pregreške in prestope
cesarja Franca Jožefa iz leta 1852. Stražniki so morali pogosto ukrepati tudi ob ekscesih, ki so
bili mešanica kozarčka ali dveh preveč in goreče pripadnosti temu ali drugemu narodnemu
taboru. Vsak k svojim je bilo geslo zgodnjega 20. stoletja na Ptuju.
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6. PRENAPETEŽI
Prikličimo si nazaj Hobsbawmove besede o ideologiji našega časa in dodajmo še eno,
ki bo olajšala razumevanje dalje napisanega; ideologija nacionalizma. Moj namen ni
nadaljevati eksistencialistični diskurz zgodovinarjev in zgodovinark opisujočih novejšo
zgodovino mesta Ptuj pretežno skozi prizmo nacionalizma, ravno obratno, ta diskurz bom
skušal preseči in pisati o meščanih in meščankah živečih v avstro-ogrskem provincialnem
mestu, ki so mu s svojim bivanjem in ustvarjanjem pustili pečat, ne glede na pripadnost k
slovenski, nemški, madžarski, hrvaški ali kateri drugi narodnosti že. Vsekakor pa je
nacionalna agitacija tako iz nemškega kakor slovenskega tabora sooblikovala vsakdanjik na
mestnih ulicah in zaradi tega se mi zdi smiselno bralcu vsaj na kratko ponuditi nekaj pojasnil
glede pojava nacionalizma in njegovega širjenja v slovenske dežele Avstro-Ogrske monarhije,
predvsem na območje Spodnje Štajerske.
Narodi, kot jih razumemo in živimo danes, so začeli nastajati konec 18. stoletja,
nekateri kasneje, vsekakor pa se je fenomen pričel popularizirati po leta 1848 in v AvstroOgrski monarhiji predvsem po ponovni vpeljavi ustave in parlamentarizma v 60. letih 19.
stoletja. Zamišljeni so bili od konca 18. stoletja naprej in so se postopoma razvili v družbeno
realnost.183 Novejše raziskave pretežno zavračajo stare miselne vzorce o Avstro-Ogrski
monarhiji kot o »jetnišnici narodov«, ravno obratno, z uradnim pripoznavanjem obstoja
partikularnih »nezgodovinskih« narodov je pomembno prispevala k nacionalizaciji množic,
predvsem z že omenjeno šolsko zakonodajo in iz nje izhajajočo mrežo osnovnih in srednjih
šol, v katerih je pouk potekal vsaj utrakvistično.184 Prihod nacionalizma je spodrival stare
identifikacije, kot je bila npr. lokalna in deželna, ter jih nadomeščal z nadregionalnimi
idejami, kakršen je bil nedvomno program Zedinjene Slovenije iz leta 1848, njej nasproti pa je
npr. stala ideologija štajercijanstva, poudarjajoča deželno zavest, katere glasnik je bil časnik
Štajerc. Ptujski župan Ornig je bil eden izmed glavnih protagonistov ideje štajercijanstva
skupaj z uredniškim odborom, ki je imel sedež v prvem nadstropju mestnega gledališča,
časnik pa je bil tiskan v obratu Wilhelma Blanke.185 Lahko bi rekli, da je z županom Ornigom
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tole bil drugi poskus, kajti prvi znanilec je bil dr. Eduard Glantschnigg v Celju, čeprav je
gibanje takrat v 80. letih 19. stoletja izzvenelo.186
Glasniki nacionalnih idej prihajajoči iz izobraženstva oz. višjih družbenih slojev so
preko svoje agitacije, predvsem slovstva, društvene in politične aktivnosti, prenašali idejo na
ostale družbene sloje.187 Cvirn v svojem delu Trdnjavski trikotnik, katerega besede bom
povzel v sledečih stavkih, nazorno prikaže prihod nacionalizma v mesta Spodnje Štajerske; t.
i. trdnjavski trikotnik Celje – Maribor – Ptuj. Kljub znanilcem različnih inovativnih
nadregionalnih idej, denimo nacionalizma, je bila v času pred marčno revolucijo leta 1848
prevladujoča identiteta večina prebivalcev na Spodnjem Štajerskem še vedno izrazito lokalna
in regionalna. Na nemško združevanje leta 1848 formulirajo svoje nacionalne zahteve tudi vsi
ostali narodi monarhije. Do odločilne faze v narodnostni diferenciaciji tako pride šele v času
po obnovi ustavnega življenja leta 1861, ko se je meščanstvo v mestih in trgih na Spodnjem
Štajerskem prisiljeno nacionalno opredeliti. Slovenci na Štajerskem so bili le del velike dežele
z nemško večino in nemškim središčem, zlasti med obrtniki je imela nemščina večji ugled in
veljavo ter znanje nje je bilo večje kot denimo na Kranjskem.188 Nemci so obvladovali vsa
mesta in polovico trgov, stalno slovensko večino je imelo devet trgov. V celoti so Slovenci
obvladovali samo dobro desetino mestne kurije na Spodnjem Štajerskem. Po leta 1878 so bili
vsi volilni okraji kmečke kurije in po leta 1907 vsi podeželski državnozborski volilni okraji na
Spodnjem Štajerskem v slovenskih rokah.189 Pri mestih trdnjavskega trikotnika seveda ni šlo
za »pranemška mesta«, ki da so jih na ruševinah antičnih mest zgradili nemški kolonisti,
potem pa so znala ohraniti svoj »nemški« značaj vse do začetka modernih nacionalnih gibanj,
kot sta rada poudarjala nemška politična publicistika in zgodovinopisje. »Nemški značaj«
spodnještajerskih mest in trgov se je namreč kazal le v obliki tradicionalnih jezikovnih
razmerij. Nemški občevalni jezik v mestih je bil namreč zunanji simbol meščanstva proti
okoliškemu kmetstvu, ki je bilo po svojem jeziku (z redkimi izjemami) izključno slovensko,
in tudi slovensko govoreče osebe, ki so prišle v mestno okolje, so hitro privzele mestnemu
okolju primeren nemški značaj. Meščani pa so vendarle morali vsaj za silo obvladati krajevno
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slovenščino, da bi lahko kot trgovci, rokodelci in obrtniki komunicirali s svojo slovensko
okolico in tako v njej tudi preživeli.190
Martin Moll v svojem delu ugotavlja, da je bila na Spodnjem Štajerskem leta 1900
»zamišljena skupnost« v vsakdanjiku že vseprisotna.191 V zadnjih izdihljajih monarhije niso
toliko v ospredju miti in konstrukcije, temveč realen boj med enim in drugim narodom.
Nacionalno vprašanje se je sukalo okoli vprašanja obvladovanja ene narodne skupine nad
drugo.192 Nemška percepcija Spodnje Štajerske bi naj po Mollovih besedah bila »mejno
območje nemštva«. Poleg obeh narodnosti kot protagonistk se je kot tretja uveljavila država
kot »sodnik« med obema. Dunaj je tako postal arbiter nacionalnih konfliktov in obenem
predmet lobiranja za reševanje problemov v eno ali drugo narodno korist. Nemštvo se je v
trdnjavskih mestih pričelo dojemati kot »od Dunaja puščeno na cedilu«, po drugi strani pa je
prestolnica dvomila v njihovo lojalnost, kajti med njimi se je razraščal germanski kult in kult
Prusije oz. Nemčije. Za Slovence je ta scenarij veljal delno, kajti njihova emancipacija je bila
odvisna od zadnje besede z Dunaja. Cerkev je bila edina institucija, ki je slovenstvu dopuščala
glas in ohranjala njegovo moč. Po Mollu je v bistvu šlo za dva obratna procesa, kajti
»modernizacija, povezana z germanizacijo« je bil proces obrata stran od cerkve, npr. Loss von
Rom Bewegung/ Gibanje proč od Rima, kjer je kot znak nemštva veljalo se spreobrniti v
protestantsko veroizpoved, pri Slovencih pa se je dogajalo ravno obratno. Za nemštvo postane
protislovenstvo hkrati tudi antiklerikalizem.193
Prikličimo si nazaj številke iz popisov prebivalstva in iz njih izhajajočih krajevnih
repertorijev. Od leta 1880 je bila jezikovna kategorija pri popisih prebivalstva občevalni in ne
materni jezik, kar je puščalo veliko manevrskega prostora pri opredeljevanju za eno ali drugo
narodno skupino. Obe sta v štetju videli ohranjanje in celo širitev svojega posestnega stanja;
agitiranje je bilo ob popisih po intenzivnosti podobno tistemu med volitvami. Pritisk so
izvajala predvsem lokalne oz. občinske oblasti. Moll na podlagi Brixovih dognanj ugotavlja,
da so trdnjavska mesta premogla slovenski delež v višini 15 – 23 %, rast nemško govorečega
prebivalstva pa je moč pripisati manipulaciji in asimilacijskemu pritisku. Na Ptuju se je delež
nemško govorečega prebivalstva med letoma 1880 in 1910 povečal iz 75 na 86 %. Slovenski
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živelj, prihajajoč v mesto iz podeželja, je bil socialno gledano nižjega stanu in se je tako hitro
priučil jezika svojih delodajalcev.194
6.1 PETTAU ali PTUJ
Na prelomu stoletja nacionalna nota dokončno zaznamuje občinsko politiko. Vsaka
narodnost je obiskovala svoje prireditve in zahajala v različna gostišča.195 Slovensko
prebivalstvo je bolj ali manj osvojilo idejo povezanosti z enako mislečim prebivalstvom
ostalih »slovenskih« dežel. Nemška stran je bila »ujeta« za mestne oziroma nekatere trške
zidove. Mestna občina Ptuj si je, tako kot ostale občine z nemško večino na Spodnjem
Štajerskem, prizadevala omejiti demonstracijo slovenske nacionalne identitete. V tem
kontekstu je Slovensko pevsko društvo na Ptuju septembra 1902 izkusilo moč mestne občine,
ki je prepovedala nošenje zastav in simbolov pri sprevodu skozi center.196
Nemško kakor slovensko čuteči občani so na prelomu stoletja zahajali v svoje
gostilne, iztopajoča prireditvena prostora pa sta vsekakor bila Slovenski in Nemški narodni
dom. Slovenski narodni dom, stavba, ki še danes stoji na vogalu Vošnjakove in Jadranske
ulice, imenovan tudi Čitalnica, je najpogosteje gostil Podružnico Družbe sv. Cirila in Metoda
in Slovensko pevsko društvo. Narodna čitalnica je bila na Ptuju ustanovljena leta 1864. Glavni
pobudniki za njeno ustanovitev so bili: Mihael Herman, Oroslav Caf, Avguštin Čuček,
Božidar Raič, Ferdinand Raisp in drugi. Eden večjih koncertov Slovenskega pevskega
društva, ki se je kasneje nadaljeval v Narodnem domu, se je leta 1902 odvijal na dvorišču
minoritskega samostana, kjer je igrala godba in pel moški pevski zbor. Na koncert so pozvali
čim več slovenskih moških zborov, pojočih denimo: Jadransko morje, Slovenski svet ti si
krasen, Grajska hči in Slovenskim mladenkam.197 Prvega julija 1904 je ptujska čitalnica
praznovala 40 – letnico obstoja. Po slavnostni maši v cerkvi Sv. Petra in Pavla so na dvorišču
doma organizirali dva promenadna koncerta. Na obeh je igrala ljubljanska društvena godba
»ki se sme, akoravno mlada, meriti z marsikatero vojaško godbo.«198 Zadnji večji koncert
pred pričetkom prve svetovne vojne je bil nastop kvarteta domačih glasbenikov 20. decembra
1908. Alojz Šediviy, Fran Vabič, Anica Schreiner, Angela Miličinski in zdravnik dr. Bela
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Štuhec so pripravili ptujskemu občinstvu nepozaben koncert, ki je pritegnil goste iz Maribora
in Celja.
V letu 1895 so čitalničarji ponovno obudili gledališko dejavnost. Leta 1903 so denimo
povabili ljubljanske igralce, ki so se občinstvu 8. junija predstavili z igro Ženski Othello. V
naslednjih letih so se odvijale veseloigre, od katerih velja izpostaviti Idealna tašča,
enodejanka Dr. Hribar, Govekarjeve Legionarje in Štempihar mlajši. Mariborski igralci so
leta 1905 uprizorili Jurčičevega Desetega brata, naslednje leto pa Rokovnjače. V letu 1907 so
domači igralci uprizorili igro Putifarko, v aprilu Telegram, decembra pa igro Klobuk.199
Naslednje leto so čitalničarji pripravili Dickensonovega Cvrčka - igro v petih dejanjih,
ponovno pa so nastopali ljubljanski igralci, ki so v juniju uprizorili Cankarjevo dramo
»Pohujšanje v dolini Šentflorjanski« ter Bersteinovo igro »Rokovnjači«; ta je vznemirila
nemške občane do te mere, da so se pritožili mestni upravi. Pravo slovensko gledališko
življenje pa se je pričelo šele leta 1912, ko so v Ptuju ustanovili podružnico Mariborskega
dramatičnega društva, ki je pod vodstvom režiserja Leva Brunčka pričela prirejati redne
gledališke predstave.200 Dogajanje v Narodnem domu je budno spremljal časnik Štajerc, ki je
razne pijanske ekscese znotraj doma takoj napihnil:
Narodni dom postaja z vsakim dnem bolj podoben navadni butiki, v kateri se
pijani smrkolini prepirajo, pretepavajo in pobijajo. Te dni enkrat zvečer se je
celo z revolverjem streljalo. Na eni strani se govori, da se vršil med pravaškimi
fantalini pravi prepir, pri kateremu se je naposled rabilo tudi revolver. Od
druge strani zopet se čuje, da se je zgodil le nesrečni slučaj. Na vsak način je
dokazano, da je imel dr. Fermevec pisar Ludvik Sagadin revolver, da se je ta
revolver (ali po nesreči ali nalašč) sprožil in da je bil prvaški komik Vinko
Klemenčič od krogle zadet ter na nogi težko ranjen.201
V Nemškem narodnem domu so potekali tako članski večeri z živo glasbo (27. januar,
10. februar, 24. februar, 11. marca – Tombola, 26. marec – Tombola, 8. april),202 kakor
recimo dobrodelni koncerti, denimo za dijaški dom, kjer je nastopal »za blagor dijaškega
doma dr. Victor Emanuel Kristel.«203 Pogosto je v domu svoje plese prirejalo tudi Vojaško
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veteransko društvo (Militär Veteranen Verein).204 Kakor Slovenski tudi Nemški narodni dom
ni bil samo prostor zabave in popivanja, ampak tudi prireditev in predstav ter predavanj. Na
začetku novembra 1900 se je priredil prvi »Družinski večer«,205 dom pa je gostil tudi znanega
raziskovalca Severnega pola Juliusa von Payerja, »kateri je znotraj ekspedicij s sanmi prevozil
grenlandsko obalo in 15. aprila dosegel fjord, sedaj poimenovan Fjord Franca Jožefa...«206
Na prelomu stoletja je po svetu odmevala burska vojna (1899 – 1902), ki so jo v Južni Afriki
bili vojaki Velike Britanije in Buri – potomci nizozemskih kolonizatorjev. Ptujski meščani so
slišali predavanje iz prve roke, kajti v domu je gostoval burski poveljnik Jooste. Predaval je o
predzgodovini

Burov,

vpadu Jamesona, stanju vojne, koncentracijskih

taboriščih,

opremljenosti in stanju angleške vojske v Južni Afriki. Vstopnina je bila namenjena
nemškemu komiteju za pomoč v Johannesburgu. V domu se je vsakoletno proslavljal
nastanek Nemčije. Proslavo sta navadno organizirali društvi Germanenbund »Auf Vorposten«
(Zveza Germanov »Na straži«) in Turnerverein (Telovadno društvo).207
Na prelomu stoletja je ena izmed oblik identificiranja z nemštvom bila evangeličanska
veroizpoved pod okriljem Los von Rom Bewegung (gibanje Proč od Rima). V propagandi so
zaradi kritik katoliškega tabora poudarjali, da gre za politično in nacionalno, nikakor pa ne za
protiavstrijsko gibanje. Sprva so več »prestopov« kot na Spodnjem Štajerskem zabeležili med
Nemci v Ljubljani, od leta 1904 pa je začelo število prestopov naraščati tudi na Spodnjem
Štajerskem.208 Propaganda je potekala prav tako na terenu v gostiščih z raznoraznimi govori,
letaki in plakati.209 Na Ptuju je protestantska cerkev imela sedež v stavbi na Gosposki ulici ob
kasneje zgrajenem dijaškem domu in dalje gimnaziji. Na Ptuju je prestop k evangeličanski
veroizpovedi opravilo 29 oseb, večino teh v letu 1905.210
Nosilci agitiranja za ta ali oni tabor so bila društva, ki so normativno podlago za svoja
delovanja dobila z zakonom o društvenem in zborovalnem pravu, ki ju je cesar sankcioniral
15. novembra 1867. Nastala društva so tako mobilizirala prebivalstvo s svojimi dejavnostmi.
Nemška društva so bila za razliko od slovenskih finančno podprta s strani mestne občine, ki
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jim je vsako leto namenila subvencije. V naslednji tabeli so prikazana nemška in slovenska
društva, ki so imela za cilj agitirati in spreobračati za ta ali oni tabor.211
17. Nemška in slovenska društva 1900-1914 (Vir: ZAP 05 / 23 / 43, Oznaka spisa: 87-15, TE:
114).
Ime društva
Verband »Auf
Vorposten« des
Bundes der
Germanen in Pettau
Deutscher
Turnverein
Verein »Deutsches
Heim«
Deutscher
Schulverein
Ortsgruppe Pettau
Südmark Ortsgruppe
Pettau
Südmark FrauenOrtsgruppe
Männergesangs
Verein
Slovensko pevsko
društvo
Narodna čitalnica

ustanovljeno
11. januar 1901

Število članov
/

Predsednik
dr. Ernst Treitl

15. februar 1876

86

dr. Ägid Raiz

4. november 1898

79

dr. Sigtus Fichtenau

10. september 1881

134

Viktor Schulfink

31. avgust 1890

68

6. februar 1894

42

dr. Edwin
Ambrositsch
Hermina Klerich

2. januar 1876

164

Franz Kaiser

31. januar 1884

190

Dragotin Zupančič

29. september 1884

110

Dr. Fran Jurtela
(odvetnik)
Lenart Vaupotič
(minorit), dr. Tomaž
Horvat (odvetnik) –
od 1904 dr. Fran
Jurtela (odvetnik)

Podružnica družbe 19. december 1885
sv. Cirila in Metoda

40

6.1.2 ČIGAV JE JAVNI PROSTOR
Javni prostor vsekakor zavzema ključno vlogo. Na Ptuju je ta pripadal županu Ornigu
in njegovi politiki utrjevanja nemštva v mestnem okolju. Občinski odlok iz leta 1907 je v
mestu določal nemške napise, koriščenje javnega prostora pa je mestna občina Ptuj uredila 21.
februarja 1908.212 Ugotavljali so, da »se v mestu odvijajo prireditve brez vsakršnega
dovoljenja /.../ kar nasprotuje odredbi državnega namestništva št. 16/11 ex 1864« ter
nadaljevali, da je med drugim tudi eden od razlogov za ureditev ta, ker bi lahko »slovenska
društva v popolni tišini prirejala javne prireditve /.../ kar bi lahko pripeljalo do neljubih
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ekscesov.«213 Občina naj ne bi bila zgolj pasiven opazovalec, ampak bi naj urejala ter izdajala
tudi dovoljenja skupaj z državnim namestništvom za tista društva oz. prireditelje, ki želijo
svoje prireditve prirejati javno. Tako so torej odredili, da mora biti vsaka javna prireditev s
strani društva, gostilne ali drugače, dovoljena od uradnega privoljenja mestne občine, v
nasprotnem primeru pa je prireditelj ob neupoštevanju moral občini plačati kazen.214
Leto 1908 je bilo v nacionalnem pogledu pestro. Okrajni zastop in občina sta bila
nemška, slednja je podeljevala na gimnaziji podporo le nemškim dijakom, socialdemokratom
ni dovolila zborovanja,215 zavrnila je prošnjo več ptujskih meščanov za uvedbo neobveznega
pouka slovenščine na dekliški šoli in izdalo resoluciji proti predlogom slovenskih državnih
poslancev o ustanovitvi vrhovnega sodišča v Ljubljani ter proti ustanovitvi slovenske in
hrvaške univerze in proti razširitvi slovenskih paralelk na celjski gimnaziji.216 Že imena ulic
in trgov, trgovin in gostiln skupaj z načinom občinskega uradovanja kažejo, da je ptujsko
meščanstvo mesto pretežno dojemalo in predstavljalo kot nemško čutečo naselbino. Na drugi
strani pa je občina omejevala slovenske prireditve na Narodni dom in cerkev sv. Petra in
Pavla oz. minoritski samostan. Agitiranje za slovensko stvar je slonelo na Podružnici sv.
Cirila in Metoda na Ptuju ter na ptujski Narodni čitalnici in njenem Narodnem domu, v
katerem so delovali dr. Fran Jurtela, dr. Miroslav Ploj, dr. Tone Gosak, Valentina Kaukler,
Josip Zelenik, Josip Komljanec in drugi. Društvena dejavnost Narodne čitalnice, Slovenskega
pevskega društva, Hranilnega in posojilnega društva, Sokola, Dijaške kuhinje in
Dramatičnega društva pod streho Narodnega doma so Nemci spremljali z nestrpnostjo.217
Radikalna omladina se po prvem uspehu (prevzem vodstva CMD v Bohinju
1907, op. B. G.) ni zadovoljila zgolj z obrambo, temveč je izdala parolo, da je
treba sovražnika naskočiti v njegovih trdnjavah, ki si jih je zgradil sredi med
nami na naših tleh. /.../ Taka trdnjava je bil tudi Ptuj, kjer je paševal narodni
odpadnik Ornig. Naši narodni borci so določili za glavno skupščino Družbe sv.
Cirila in Metoda na dan 8. septembra 1908.218
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Tako se je v svojem dnevniku sklepa o zborovanju Ciril Metodove družbe na Ptuju
spominjal leta 1933 Ante Beg. Tako je društvo skušalo »naskočiti« mesto in pokazati, da Ptuj
ni pranemško, ampak prav tako tudi slovensko mesto. Prireditev je sicer potrdil mestni
magistrat, čemur pa je nasprotoval občinski odbor in je pozval k protidemonstracijam.219
Celjski časnik Deutsche Wacht pa je teden dni pred zborovanjem pozival sonarodnjake, naj
pomagajo v boju zoper »slovenski vpad«.220 Tako je na Ptuj prispelo nekaj Celjanov,
Mariborčanov in 35 Gradčanov. Prvi slovenski zborovalci so prispeli na Ptuj že v soboto 12.
septembra, dan pred zborovanjem – »Do Pragarskega smo se kar razposajeno vedli. Tam smo
slišali, da nas nameravajo Nemci in nemčurji naskočiti, kar nas je spravilo v slabo voljo.«221
Na enaki dan so zborovala tudi nemška društva v nemškem narodnem domu. Udeleženci so se
proti volji občine odpravili »sprejeti« skupščinarje na železniško postajo. Tam jih je zmotila
slovenska trobojnica, vendar so hujši incident preprečili mestni stražniki, okrepljeni s kolegi
iz Celja, Maribora in celo Celovca. Dogodka so se udeležili tudi slovenski in nemški poslanci.
Zgodilo se je v nedeljo, 13. septembra:222
Nekaj skupščinarjev je dospelo v Ptuj že v soboto dne 12. t. m. Ti so prvi
okusili nemško batino. Huje se je godilo tistim, ki so prišli v nedeljo dopoldne.
Na ptujskem kolodvoru jih je sprejelo grozno tuljenje in žvižganje. Ob
neprestanem hajlanju in petju »Wacht am Rhein« so padli po skupščinarjih
udarci palic in žilovk. Kamenjali so jih, tepli, suvali, metali vanje jajca
napolnjene s kemičnim črnilom, pljuvali so vanje. Prizanašali niso divjaki niti
ženskam. Besna druhal je spremljala skupščinarje do Narodnega doma, ki je
četrt ure oddaljen od kolodvora. Domači in tuji redarji so dajali potuho
napadalcem; prijeli pa so vsakega izmed naših, ki se je količkaj branil. /.../
Posredovanje dveh navzočih državnih poslancev pri c. kr. okr. glavarstvu je
bilo brezuspešno. Župniku Fran Treiberju so nemški divjaki na povratku strgali
obleko. Udeleženci ptujske skupščine so bili v očitni smrtni nevarnosti in
srečnega se je smel šteti tisti, ki je ostal nepohabljen in brez vidnih madežev na
obleki.223
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Nemški demonstranti so motili tudi potek skupščine pred Narodnim domom, v kateri
so med drugim ustanovili telovadno društvo Sokol,224 kjer so »žvenketale šipe in skupščinarji
so se kljub številni policiji nezaščiteni prav resno zbali za svoje življenje. Seveda se je tudi
med Slovenci našla razgreta glava, ki je znala izzivati. Tako se ptujski Nemci nikakor niso
mogli načuditi posestniku in mlinarju Janezu Brenčiču iz Spuhlje, kako si je upal nadeti na
desni rokav belomodrordeči trak in se z dvema revolverjema v roki pomešati med Nemce ter
jih ustrahovati.225
Verjetno bi se za skupščinarje soparen in vroč dan na Ptuju kaj slabo končal, če se ne
bi popoldne tik pred njihovim odhodom v pretepe zgolj slučajno vpletlo tudi »kakih poldrug
sto kmetskih fantov in mož«, slovenskih romarjev, vračajočih se iz romanja iz Ruš, ki so si pri
pretepanju z Nemci morali pomagati celo s pobožnimi predmeti: križi in banderami. Tudi pot
domov ni bila mirna, saj je ob odhodu vlaka prišlo do ponovnega pretepa. Pretepači, med
njimi so izstopali predvsem celjski Nemci, ki so se z istim vlakom kot cirilmetodarji vračali
domov, so se raztepli po vseh vagonih, tako da so morali vlak na Pragerskem celo ustaviti in
najbolj zagrizene odstraniti z vlaka.226 Dogodki so odmevali na Slovenskem, ostalih delih
Štajerske in dlje. Že 15. septembra je ljubljanski mestni svet izglasoval protest na notranje
ministrstvo, dva dni kasneje pa je slovenska mladina pripravila nič kaj prijeten sprejem
nemškim buršem, ki so prispeli na občni zbor društva Carniola v Ljubljani. V petek 18.
septembra so v Ljubljani pripravili veliko protestno zborovanje. V Mestnem domu in na trgu
cesarja Jožefa se je zbrala velikanska množica ljudi, ki se ji je kljub nasprotovanju ljubljanske
mestne policije uspelo prebiti do Zvezde in poslopja Kazine. Začelo se je razbijanje šip na
Kazini in ostalih nemških lokalov v mestu, zato je deželna vlada ukazala žandarmeriji in
vojaštvu, da posredujeta. Demonstracije so dosegle višek 20. septembra, ko je patrola sedmih
vojakov 27. pešpolka streljala v množico in pri tem ubila dijaka Ivana Adamiča in strojnika
Narodne tiskarne Rudolfa Lundra.227 Primer septembrskih dogodkov je le vrh ledene gore
kajti metode političnega boja so se uveljavile na Spodnjem Štajerskem že v 90. letih 19.
stoletja. Tako je denimo prišlo ob koncu novembra 1897 do velikih protivladnih nemirov in
krvavih pouličnih spopadov med študenti in delavci ter vojsko v Gradcu, kar je naelektrilo
tudi ozračje na Spodnjem Štajerskem. Kot v pregretem kotlu pa je vrelo zlasti v Celju, kjer so
poskušali Nemci slovenski »prodor« zaustaviti tudi s silo: ob otvoritvi Narodnega doma leta
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1897, ob blagoslovitvi zastave Celjskega pevskega društva leta 1898 in zlasti ob obisku
čeških študentov leta 1899 je bilo Celje prizorišče nacionalnih spopadov širših razsežnosti, ki
so glasno odmevale po celi monarhiji. Med tem ko so se Nemci v Celju v strahu pred
slovenskim napredovanjem zavzemali za politiko »totalne nacionalne razmejitve«, so se zlasti
Nemci na Ptuju (in deloma v Mariboru) ogrevali za vodenje bolj sofisticirane politične
taktike, ki jo je Pettauer Zeitung utemeljil z besedami:
Boj na Spodnjem Štajerskem ni boj narodnosti, in tudi ne sme biti, kajti sicer bi
moralo 40.000 Nemcev zares podleči 400.000 Slovencem. To je boj inteligenc,
in ker je nemška inteligenca veliko močnejša kot slovenska, morajo Nemci
zmagati. – Predpogoj za zmago pa je, da nemška stran popolnoma preneha z
bojem proti Slovencem kot narodu in začne izključno z bojem proti slovensko –
klerikalnim voditeljem, to je proti t. i. slovenski inteligenci. Če torej izobraženi
Slovenci in njihov tisk ali zborovanja prostaško zmerjajo in žalijo nemško
ljudstvo, to popolnoma odgovarja njihovemu namenu: da bi naščuvali Slovence
in da bi Nemce zapeljali do podobnih protizborovanj. – Nemški voditelji so
mnogo bolj dolžni, da v takih primerih ohranijo mirno kri in da preprosto
poskrbijo za to, da se bo podeželskemu prebivalstvu vbilo v glavo naslednje
prepričanje: Nemec sploh ni naš sovražnik, nasprotno, je pošten, sposoben in
bolj energičen kot naši dosedanji voditelji. – Z eno besedo, slovenskim kmetom
bi morali vbiti v glavo, da je nemški državljan njegov prijatelj in naravni
zaveznik, ki mu nikakor noče vladati, temveč ga hoče samo vzgojiti v
samostojnost, da se bo potem na njegovi strani boril proti klerikalizmu in za
skupne gospodarske interese.228
Tik po dogodkih je previdnost narekovala vsakdanjik na ptujskih ulicah, že izzivanje
je lahko pomenilo denarno kazen ali nekaj ur v zaporu, saj so mestni stražniki ob upoštevanju
naelektrenega vzdušja vestno pazili na red in mir.229 Anton Mernik, hišnik pri odvetniku dr.
Brumnu na Gosposki ulici je bil kaznovan v višini 5 K »4. oktobra ob osmi uri zvečer
pridržan zaradi ponavljajočega vzklikanja »Živio !« /.../ vzklikal je na Florijanovem trgu, na
kar sem mu sledil in je isti klic ponovil na Bismarckovi ulici, na kar sem ga ustavil. Postavljen
k besedi je omenjeno vsekakor zanikal /.../ V uvidevnosti do mestnega prebivalstva, ki bi se
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lahko preko »Živio« klicev počutilo vznemirjeno, leži znotraj pristojnosti mestne straže, proti
takšnim policijsko ukrepati.«230
Strnimo poglavje, v katerem smo ugotovili, da je Avstro-Ogrska z uradnim
pripoznanjem obstoja partikularnih »nezgodovinskih« narodov pomembno prispevala k
nacionalizaciji množic, predvsem z že omenjeno šolsko zakonodajo in iz nje izhajajočo mrežo
osnovnih in srednjih šol. Na Ptuju sta si nasproti stali nadregionalna ideja Zedinjene Slovenije
in ideologija štajercijanstva, ki je poudarjala deželno zavest in jo širila ter skušala utrjevati
preko častnika Štajerc. Glasniki nacionalnih idej so prihajali iz višjih družbenih slojev in so
preko agitacije idejo širili na ostale družbene sloje. Cvirn je v delu Trdnjavski trikotnik
zapisal, da Spodnje Štajerska mesta niso bila »pranemška mesta«, ki so skozi stoletja ohranile
»nemški« značaj. Ta značaj se je kazal le v obliki tradicionalnih jezikovnih razmerij. Nemški
občevalni jezik v mestih je bil namreč zunanji simbol meščanstva proti okoliškemu kmetstvu,
pretežno slovenskemu. Tudi osebe, ki so se v mesto priselile iz podeželja, so hitro prevzele
mestnemu okolju primeren nemški značaj. Po letu 1900 je bila »zamišljena skupnost« v
vsakdanjiku že vseprisotna. Kamen spora je bilo vedno ljudsko šteje, v katerem sta oba tabora
videla ohranjanje ali celo širitev svojega posestnega stanja; agitiranje je bilo ob popisih po
intenzivnosti podobno tistemu med volitvami.
Na prelomu stoletja je nacionalna nota dokončno zaznamovala občinsko politiko.
Občina si je prizadevala omejiti demonstracijo slovenske nacionalne identitete in jo omejiti za
štirimi zidovi Slovenskega narodnega domu. Imenovan tudi Čitalnica je pogosto gostil
Podružnico sv. Cirila in Metoda in Slovensko pevsko društvo. Narodna čitalnica je bila
ustanovljena leta 1864, v našem obdobju pa jo je vodil dr. Fran Jurtela, po poklicu odvetnik,
skupaj z društvenim upravnim odborom. Podobno funkcijo je za nemški tabor opravljal
Nemški narodni dom,v katerem so imela svoje prireditve in zabave pretežno nemška društva.
Društvo »Nemški dom« (Verein »Deutsches Heim«) je vodil dr. Sigtus Fichtenau. Za
demokratizacijo političnega življenja sta bila pomembna zakona o društvenem in
zborovalnem pravu iz leta 1867. Agitiralo se je pretežno preko društev in tudi od sredstev je
bilo odvisno, kako uspešna so bila. Nemškim društvom je za razliko od slovenskih občina
pomagala z raznimi subvencijami. Na prelomu stoletja je bila ena izmed oblik identificiranja z
nemštvom evangeličanska veroizpoved pod okriljem Los von Rom Bewegung. Na Ptuju je
prestop k evangeličanski veroizpovedi opravilo 29 oseb, večino teh v letu 1905. Pomembno je
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bilo obvladovanje javnega prostorja, ki je na Ptuju bil trdno v rokah župana Orniga. Občinski
odlok iz leta 1907 je v mestu določal nemške napise, koriščenje javnega prostora pa je na
škodo slovenskega tabora občina uredila februarja 1908. Leto 1908 je bilo v nacionalnem
pogledu pestro. Okrajni zastop in občina sta bila nemška, slednja je podeljevala na gimnaziji
podporo le nemškim dijakom. Že imena ulic in trgov, trgovin in gostiln kažejo, da je ptujsko
meščanstvo mesto pretežno dojemalo in predstavljalo kot nemško čutečo naselbino. Ptuj je bil
tako v krogih Ciril Metodovega društva dojeman kot »utrdba«, ki jo je potrebno »naskočiti«.
To so skušali tudi narediti s prireditvijo 12. in 13. septebmra 1908, ki pa se je kmalu sprevrgla
v obračun med Nemci in Slovenci na Ptuju, ki je odmeval po vsej monarhiji in bil le še eden
izmed mnogih ekscesov v imenu narodne pripadnosti, ki so pretresali monarhijo pred prvo
svetovno vojno. Javni prostor pa ni bil zgolj »bojišče« dveh narodnih taborov, kot morda daje
vtis prebrano poglavje, bil je tudi prostor zabav, koncertov in javnih prireditev. Kako so
meščani mesta Ptuj koristili javni prostor tudi drugače, recimo s prireditvami in slovestnostmi,
ki so združevale vse meščane ne glede na narodnost, pa bomo izvedeli v naslednjem poglavju.
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7. NA KOZARČEK, PROSLAVO, FILM ALI IZLET
Javni prostor in dogajanje na njem je zajemalo vse sloje prebivalstva v mestu in iz
podeželja. Oblike družabnega življenja bi lahko strnili kot obiskovanje na domu, lokalov, jour
– fixov, plesov, obiskovanje gledališča, kabarejev, varietejev, koncertov in kina, promenade,
izletov, veselic, raznih iger, tekmovanj, tombol, obiskovanje javnih prireditev, itd. Zraven
žive glasbe in koncertov, ki so bili predvsem v domeni kavarn in kamor so zahajali predvsem
premožnejši, so gostilne organizirale ali pa gostile veselice, ki so bile namenjene širši
množici. Zraven okoliških krajev, ki so organizirali veselice, je v mestu te organiziral zraven
Narodnega doma še gostilničar Muršič v gostilni Pri zamorcu.231
»Andrej Horvat, dninar v Ptuju, se je 26. februarja zvečer izgubil k tukajšnji
bolnišnici, tam padel na kup snega in si v prepričanju, da je doma v svoji postelji, slekel
majico in zaspal. Zjutraj 27. februarja ga je v nezavesti našla ena kmetica in opravila prijavo,
/.../ prav nedoumljivo je, da je Horvat lahko pri temperaturi – 8 slečen na prostem prespal
brez da bi zmrznil.«232 Med obrtne dejavnosti se je štela tudi gostinska obrt. Vsi gostinski
obrati so smeli delovati do 9. ure zvečer, gostom pa se je smelo točiti le pivo in vino, ne pa
žganja. Gostilničarjem pogosto ni uspelo ohraniti reda in miru v gostilnah, saj je prihajalo do
razgrajanj in pretepov. V letu 1910 je obrtno združenje gostilničarjev izdalo spomenico glede
števila gostinskih obratov na Ptuju in njihove donosnosti ter spis proti večanju števila
gostilniških koncesij. Glede na število prebivalstva je bilo po njihovem 37 gostiln preveč.233
»20. januarja ob 9. uri zvečer je bil s strani mestne varnostne straže na Gosposki ulici
pridržan mlinarjev pomočnik Brandsätter zaradi uličnega ekscesa in razžalitve uradne
osebe.«234 Pijančevanje je bil eno izmed glavnih vzrokov za interveniranje mestne straže, »zlo
alkoholizma«235 pa je prežala tudi na šolsko mladino. Oktobra 1909 je cesarko-kraljevi
štajerski deželni šolski svet (K. k. steiermärkischer Landesschulrat) v zvezi z alkoholizmom
pisal vsem ljudskim šolam na Ptuju in jih povpraševal po tabelah, v katerih so bili po razredih
vpisani otroci »sumeči alkoholizma.«236
Posebno je vsekakor bilo silvestrovanje 1899/1900. V Nemškem narodnem domu
(Kürschnerplatz – danes Vrazov trg, poslopje današnjega mestnega kina) je tamkajšnji točaj
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Julius Gießauf »vestno skrbel za pijačo in jedačo, /.../ kapelni dirigent L. Schachenhofer pa je
številne navduševal z glasbenimi vložki.«237 Gimnazijski ravnatelj Andreas Gubo je zbrane
nagovoril, »da je vsa pozornost obrnjena /.../ v prihodnost /.../ našega mesta, katerega rast je
v prvih urah novega leta naša prva želja. /.../ Po nagovoru se je voščilo od mize do mize. Za
tem se je pričela prava zabava.«238 Pogosti so bili tudi novoletni koncerti mestne glasbene
kapele v prostorih hotela Osterberger, kjer je na silvestrovo 1900/1901 navdušil predvsem
violinski solo dirigenta mestne kapele.239 Tradicijo so imeli tudi binkoštni koncerti, v času teh
pa je l. 1902 »dunajsko antropološko društvo skupaj z znanstvenim klubom organiziralo
pohod v Gradcu in Ptuju. Ob 8. uri zvečer je bila v prostorih hotela Osterberger skupna
večerja.«240 V ptujskem vsakdanu pust prav zagotovo zavzema posebno mesto. Tako je
Pettauer Zeitung poročala o povorki na pustni torek, kjer je bilo moč videti »avtomobil,
seveda

s

človeškim

pogonom,

/.../

poslušali

smo

cigansko

glasbo,

harmoniko,

bombardon...«241 Najbolj obiskani pustni plesi so se odvijali v Hotel Wien (Hotel Dunaj),242
Gasthaus Pesserl (Gostilna Pesserl),243 Gasthaus Petovar (Gostilna Petovar)244 in v
Nemškem narodnem domu. Tako je nemško telovadno društvo (Turnverein) v zgornjih
prostorih doma organiziralo pustno zabavo, kjer so bili obiskovalci našemljeni mdr. v
»kraljico Louise, Japonca, stari dunajski poročeni par, Turka, Korporala, fotografa, Maestra
Quasi, burskega trompetača, /.../, žal pa zaradi električnih težav ni deloval kinematograf.«245
V nemškem domu je svoje pustne zabave prirejalo tudi tujsko olepševalno društvo,246 na
pepelnično sredo pa je tradicionalno prirejalo glasbene koncerte Männergesangsverein.247
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18. Gostišča in kavarne na Ptuju leta 1908 (Vir: ZAP 5 / 29 / 115, Oznaka spisa: 8847 – 8 –
1908, TE: 157).
Hotel Osterberger
Hotel Kössar
Bordel
Gasthaus Strohmaler
Gasthaus Vouk
Gasthaus Wailanditsch
Gasthaus Wratschko
Gasthaus Brosch
Gasthaus Ernst
Gasthaus Presserl
Gasthaus Wagrandl
Gasthaus Zur Neuen Welt
Gasthaus Dasch
Gasthaus Mohrenwirt
Gasthaus Chech - Tschech Franz
Gasthaus Mahoric
Gasthaus Slavinec
Gasthaus Kodella
Gasthaus Zuro Sonne
Gasthaus Zupančic
Gasthaus Kral
Gasthaus Edlinger
Gasthaus Straschill - Straschill Max
Gasthaus Kaffeschauer
Gasthaus Kropf
Gasthaus Kaffeschank Brezely
Deutsches Vereinshaus
Narodni dom, čitalnica
Kaffe Europa,
Kaffe Weisenstein
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7.1 VIRIBUS UNITIS
Proslave so se navadno osredotočile na dva datuma: rojstni dan cesarja Franca Jožefa
18. avgusta in 2. decembra, ko je leta 1848 sedel na prestol. Občina je na teh in ostalih dneh
organizirala slavnostne seje, proslave v obliki koncertov ali ljudskih slavij ter večerne
iluminacije posebnega kova. Zraven vlade in dvora na Dunaju so temelj državne ideje
predstavljali še cerkev, šole, občinsko kot državno uradništvo, sodniki in uradništvo višjih in
nižjih sodišč ter vojska, vojaško veteranska društva, društva, itd.248
V soboto zvečer so priredili c. kr. oficirji tukajšnje kasarne zelo uspešno
rojstnodnevno proslavo. Ornig Kai še ni bila zvečer nikdar tako polna ljudi kot
17. avgusta. Železniški most je bil delno osvetljen, prav tako so bile videti
svetleče krogle na vadbenem prizorišču pionirjev. Na znak so iz mestnega
mostu zaplavale navzdol po Dravi svetleče tvorbe, ki so po glasbi tvorile uspeli
krog; plavajočih je bilo 70 splavov in pontonov, okrašenih z lampijončki. V
bližini otoka pod železniškim mostom so plovila uprizorila goreči most čez
Dravo. Med to originalno postavitvijo so bili ob obeh rečnih bregovih prižgani
ognjemeti in tako je bil tok en čas okrašen z lepimi barvami, kar je bil lep
pogled. Po privezu plovil so odkorakali vojaki z baklami v rokah na mestni
most, kjer je bila zaigrana cesarjeva himna, svojemu najvišjemu poveljniku pa
so vzkliknili tri krat Hura ! Za tem so se umaknili v kasarno. Ta uspešna
proslava kaže, kako imenitne prireditve se lahko odvijajo na reki Dravi /.../ 18.
avgusta so bila javna in privatna poslopja okrašena z zastavami in ob 10. uri je
bila slavnostna maša, na kateri niso bili prisotni le predstavniki občine, c. kr.
uradništva, c. kr. oficirskega korpusa, mestnega učiteljišča, veteranskega
društva itd., ampak tudi veliko mestnih prebivalcev.249
Državne proslave in prireditve so skušale v ustavni dobi distancirati cesarjev
lik od političnega vrveža dunajskega parlamenta. Z dinastijo je bil razglašen kot varuh
ustavnega reda, vrhovni poveljnik oboroženih sil in skrbnik miru.250 V času
ministrovanja ministrskega predsednika Taaffeja (1879 – 1893) je narodno idejo
prevzemalo vedno več prebivalcev monarhije. Cislajtanska vlada in dvor sta uspešno
razglašala, da sta državni patriotizem in narodno zavedanje vseh narodnosti
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komplementarna. Cesar je bil predstavljen kot garant za obstoj in razvoj različnih
narodnostih v monarhiji.251 Državna ideologija nacionalne pripadnosti ni izključevala,
ravno obratno, vsak narod v monarhiji se je na svoj način manifestiral in predstavljal
svojo narodnost tudi v povezavi s patriotizmom do dinastije in države.252 Državna
ideologija in z njo dinastija se je odražala npr. pri obisku šolarjev šol, na hodniku
katerih so videli postavljen doprsni spomenik ali izobešeno cesarjevo sliko, na
lokalnih, deželnih kakor državnih volitvah, participaciji na vojaških konskripcijah,
praznovanju rojstnega dne, javnih kakor tudi privatnih poslopjih in pri žalnih
proslavah ali slovesnostih povezanih z dogajanjem znotraj dinastije, npr. ob umoru
cesarice Elizabete (1837 – 1898) 10. septembra 1898 v Ženevi, ravno v letu, ko so bila
po monarhiji organizirana slavja v čast 50. obletnice cesarjevega vladanja;253 za to
priložnost je družba sv. Cirila in Metoda pripravila knjigo »Naš cesar«, »spomenico ob
petdesetletnici njegove vlade«, ki jo je napisal Josip (Jožef) Apih.254 Priljubljenost
cesarja, dinastije in države, katero je poosebljal, je bila pri nemških kakor slovenskih
meščanih pozitivna;255 slednji so na svojih hišah ob 60. obletnici prestolovanja leta
1908 izobešali rdečo – modro – bele zastave, kar je pri sosedih naletelo na mešane
občutke.256 Močno je bil izpričan kult cesarjeve osebnosti.257 Predmeti z njegovim
imenom so se prodajali za med, prav tako so se v njegovem imenu podeljevala
odlikovala,258 njegovi kipi in spomeniki pa so v javnih parkih, ustanovah in drugje
fizično predstavljali vseprisotnost cesarja, dinastije in države.259 Posebej se je mestna
občina potrudila za proslavo 70. cesarjevega rojstnega dne, ko je mesto zvečer
razsvetlila z »imenitno razsvetljavo«:
Mesto je bilo pravo morje svetlob, še bolj odmaknjene stavbe so bile posrečeno
razsvetljene. Poudariti velja odlično iluminacijo mestne hiše, na fasadi
cesarska krona z inicialkami monarha, prav tako hiša župana, gledališče in
ostale javne in privatne hiše. Sprevod z baklami organiziran od gasilskega in
veteranskega društva se je pomikal pospremljen od velike množice na čelu z
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mestno kapelo najprej do doma gospoda župana, nato do okrajnega
glavarstva, nato do velike kasarne, do proštijske cerkve in na koncu do mestne
hiše, kjer je bila zaigrana cesarska himna. Od tam se je množica podala do
doma podžupana gospoda Kaiser-ja in dalje do okrajnega sodišča /.../ V
soboto ob 9. uri dopoldan je bila v proštijski cerkvi pod proštom Fleckom peta
visoka maša.260
Vse večje proslave so se pričela ali končala v proštijski cerkvi, kjer so bili zastopani
predstavniki » okrajni glavar, župan, podžupan, člani občinskega sveta, predstojnik občinske
uprave, general major Julius Nemet in njemu pripadajočo oficirsko spremstvo,...«261 Tudi po
odstopu od konkordata je cerkev ostala eden izmed stebrov habsburške države. Skozi vladanje
cesarja so bile maše in ostali cerkven ceremonial povezane skozi državne proslave:262 »Kot
vsako leto se je tudi letos obeležil cesarjev god. Slavnostno mašo je vodil prošt Fleck v cerkvi
sv. Jurija, kjer so se zbrali tudi vsi predstavniki državnih in občinskih uradov, pripadniki
oficirskega korpusa v paradnih oblačilih kakor ostali predstavniki društev in združenj.
Občinska hiša, proštija in ostale javne stavbe so bile svečano okrašene.«263 Posebna je bila
maša za Svete Rešnje telo oz. telovo leta 1902, kajti poleg župana Orniga okrajnega sodnika
dr. Franza Glasa in poveljnika ptujske garnizije majorja Juliusa Nemeta se je maše udeležil
tudi državni namestnik grof Edmund Attems, njim pa so v dolgi vrsti sledili »šefi drugih c. kr.
uradov, predstavniki okrajnega odbora, južnih železnic na Ptuju, c. kr. Žandarmerije in
Finančne straže /.../, na Florjanskem trgu je bil postrojen bataljon. Glasbeno društvo
(Musikverein op. p.) in vojaško organizirana društva je pozdravil komandant garnizije c. kr.
major Julius Nemet /.../, vse skupaj je privabilo tudi veliko obiskovalcev iz okolice. Okna
večine hiš, mimo katerih je šla procesija, so bila okrašena z bogatim cvetjem.«264
Imeni gimnazije zraven ulice Kaiserfeldgasse (danes Slomškova ulica) in doprsnega
spomenika v mestnem parku265 kažeta na »prisotnost cesarja« neposredno v javnem prostoru.
Tudi novogradnje so nehote pripomogle k stilni uniformiranosti državne in lokalne
infrastrukture po vsej državi. Občine so prevzemale predvsem neobaročni stil javnih zgradb in
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jih pogosto obarvale v državno rumeno.266 Poleti 1908 je občina priredila pred občinsko
stavbo in v mestnem parku veliko tombolo »ob priliki cesarjeve 60. obletnice«,267
Obiskovana je bila dobro. Igrali sta dve godbi; popoldne so zabavali dečki s
svojo muziko občinstvo. Pravo veselje je bilo gledati te palčke v štajerskih
oblekah, ki so tako pridno trobili in bobnali. Mestni park sam je bil lepo
okinčan. Ljudstvo je prihajalo v celih trumah; vsi stanovi so bili zastopani.
Službo redarjev so opravljali člani prostovoljne požarne brambe. Pri tomboli
sami je vlekla številke hčerka župana Mici Ornig. Dobitki so bili res lepi.
Glavno tombolo je zadela neka dekla. Po tomboli se je pričela zabava. Mestna
godbo in moško pevsko društvo. Povsod je bilo veselje in zabave. Šele po
polnoči se je poleglo vrvranje. Glavna zasluga zabave gre dr. pl. Plachkemu.
Čisti dobiček gre v dobrodelne namene.268
7.2 »CESARSKO SUKNO TREBA JE TUDI REŠPEKTIRATI!«269
Pripadniki cesarsko-kraljeve vojske so predstavljali državo in cesarja med meščani in
bili kot nje pripadniki vpeti v mestno in okoliško življenje.270 Vojska je igrali pomembno
vlogo pri večjih slavjih in prireditvah, prirejali pa so tudi lastne oficirske plese, za katere je
leta 1902 poskrbel poročnik Theobald Angel,271 »ples je odprl lahkotni valček izveden od
kapele pehotnega polka kralja Leopolda št. 27. Žena bataljonskega komandirja in c. kr.
majorja gospa Risa Remet, v spremstvu c. kr. naddesetnika gospoda Gorišek, gospod c. kr.
major Julius Nemet pa z ženo naddesetnika gospo Gorišek.«272 Navadni vojaki so prav tako
kot njihovi nadrejeni preživljali prosti čas v tukajšnjih gostilnah in gostiščih ter bordelu,
katerih obisk se je včasih neljubo zaključil, bodisi s pretepom, prekomernim pitjem ali
pridržanjem zaradi igranja iger na srečo.273
Ptujska garnizija je spadala pod poveljstvo 3. korpusa s sedežem v Gradcu, ki je
obsegalo Štajersko, Kranjsko, Koroško, Trst, Istro, Goriško in Gradiško, te pa so bile dalje
razdeljene v vojaške okraje: 27 Gradec, 47 Maribor, 87 Celje – sem je spadala ptujska
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garnizija, 7. Celovec, 17. Ljubljana, 97 Trst, itd. V mestu so bila naslednja vojaška
poslopja:274
A: Namestitveni objekti: 1. Dominikanska kasarna skupaj z jedilnico, 2. Velika Kasarna, 3.
Pionirska kasarna cesarja Franca Jožefa,275
B: Vadbišča: 1. Odprta jahalna šola, 2. Vadbišče pri Hajdini, 3. Zgornje pionirsko vadbišče, 4.
Vadbišče na spodnjem Bregu, 5. Pionirsko vadbišče, 6. Plavalna šola, 7. Vadbišče terenskih
enot, 10. Vadbišče na Dravi,
C: Sanitetna poslopja: 1. Hiša za bolne vojake, D: Poslopja oskrbe in magazina: 1. Pekarna in
poslopje magazina, E) Osnovno strelišče blizu Lancove vasi.
Občina je bila finančno soodgovorna za ohranjanje vojaške infrastrukture s prispevki,
s katerimi je leta 1912 zamujala »zaradi tega se naproša, naj se vpliva na občino tako, da bo
ta kar se da najhitreje lotila in pokrila pretekle obveznosti do gradbenih dajatev.«276
»Alarm ! – v petek zvečer je bila alarmirana ptujska garnizija. Vojaška predstava je
ujela veliko pozornost in veliko se jih je zbralo pri kasarni, da so z občudovanjem videli, kako
se je začetni kaos v 10. minutah uredil v za boj pripravljeno postrojeno enoto.«277 Pozornosti
so prav zagotovo bile deležne tudi pionirske vaje na Dravi, na dan katerih je bil promet s
splavi navadno prepovedan.278 Vajam so prisostvovale enote drugih garnizij, denimo
»pripadniki armadne oficirske šole 3. korpusa iz enega generala, enega štabnega oficirja,
treh poveljnikov in 28 naddesetnikov, ki prispejo 6. junija in tisti iz 11. korpusa iz Zagreba 7.
junija na Ptuj, da prisostvujejo pri gradnji pontonskega mostu in razstrelitvam 4. pionirskega
bataljona.«279 Vaje z raztrelivom so bile nevarne in med njimi je lahko prišlo do težav. Ker je
reka Drava nudila dobre možnosti za vaje z razstrelivom na vodi in z gradnjo pontonskega
mostu, je bila ta s pridom uporabljena od cesarsko-kraljevega pionirskega bataljona. Julija
1913 pa je z vajami na vodi prišlo do hudih težav, »3. Kompanija tukajšnjega pionirskega
bataljona imela je pod poveljstvom svojega Obmanna Tschech na spodnjem „Übungsplatzu“
na Dravi razstrelilne vaje. V vodo se je zabilo tudi tri pilote, na katere bi se morala „mina“
trčiti in se razstreliti. Ali ta mina je plavala mimo in eksplodirala še nekaj metrov dalje.
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Lajtnant Marzienkiewitz in 9 pionirjev so bili odkomandirani naj ponovijo, /.../ zvezali so dva
čolna in so odveslali, nakar sta se nesrečno prekucnila in so padli v globoko deročo vodo. 5
pionirjev, vestnih plavalcev je izplavalo na suho.«280
Vojska je igrala pomembno vlogo v občinskem okolju, garnizijski oficirji so se
udeleževali lokalnih prireditev, prav tako vojaki, vojaške godbe pa so v mestnih paviljonih
prirejale koncerte.281 Dobro so bile obiskane zaprisege novih rekrutov
12. junija je bila zaprisega novih rekrutov c. kr. pionirskega bataljona. /.../
Bataljon je pod poveljstvom poveljnika v. Lüstnerja v paradni odpravi, /.../
sledila je slavnostna maša v proštijski cerkvi. Po maši je bataljon odkorakal
nazaj v kasarno, kjer jih je nagovoril komandir v nemškem jeziku, za njim pa je
drugi oficir prebral isto v slovanskem jeziku (in slawischer Sprache wiederholt
wurde, op. p.). Zaprisega je potekala tako: nemškemu moštvu se je zaprisega
prebrala v nemškem, slovanskemu pa v slovenskem jeziku in ti sta bili od
moštva jasno in glasno ponovljena (wurde den deutschen Mannschafften die
Eidsformel in deutscher Sprache, den slawischen Mannschaften in slawischer
Sprache vorgesprochen und von der Mannschaft laut und deutlich
nachgesprochen, op. p.). Zaključilo se je z mimohodom vojakov pred
bataljonskim komandirjem gospodom c. kr. majorjem Juliusom Nemetom.282
Ena izmed prednosti imeti vojsko v mestu na začetku 20. stoletja je med drugim bila
tudi ta, da je imela v gostilni gospoda Wratschko K Belemu križu (Zum weissen Kreuz) » /.../
telegrafska patrulja pod poveljstvom ulanskega oficirja Proge iz Varaždina vaje. Patrulja je
bila opremljena s prenosljivim telegrafskim aparatom, /.../ tako se je iz Ptuja lahko brez ovir
doseglo Pragersko, Maribor, Wildon, Gradec, Dunaj – Novo mesto, Dunaj – Meidling, kjer
so bile prav tako aktivne telegrafske patrulje /.../ Sporočila je bilo možno pošiljati
brezplačno.«283
7.3 V KORAKU S ČASOM
Kinematograf v Ptuju prične zopet to soboto dne 27. Na prvem programu
sledijo naslednje točke: Potovanje skozi Švico, Tvoja žena nas slepari,
Maščevanje Neapolitanca, Potovanje skozi Stockholm, Japonski metulji, Išče
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se deklo, Zaradi zdravja otrok, Roman nesrečneža. Ta program se bode
predvajal do 1. marca. Od 1. marca do 5. marca se igra novi program, na
katerem so sledeče točke: Edinburgh in Glasgow, Nevesta križarja, Svetilka,
Donski kozaki, Moderni kipar, Sto markov nagrade, Knežja ljubezen, Tele ki
eksplodira, Začarani kučijaz. Od 5. Marca se bodo predvajale slike od potresa
v Italiji.284
Pionirja kinematografije sta bila mdr. francoska brata Lumier (August in Louise), ki
sta prva izdelovala fotografske plošče, v kar ju je pritegnil njun oče, strasten fotograf. V 90.
letih 19. stoletja jima je pot prekrižal film, ki je bil preprostejši za uporabo kot velike lomljive
fotografske plošče. Že pred njima se je cilju prikazovanja slik približal Thomas Edison z t. i.
kinetoskopom. Ta je bil škatla s kukalom v kateri so bile osvetljene slike na valju. Skozenj je
lahko gledala le ena oseba, prikazani pa so bili večinoma konji v galopu oz. kakšne druge
premikajoče se živali. Brata Lumier sta se odločila konstruirati napravo s katero bi bilo moč
snemati in hkrati posneto tudi projicirati na platno. Patent sta pridobila februarja 1895,
decembra istega leta pa sta svoje »žive podobe« prvič pokazala širši javnosti v eni izmed
pariških kavarn. Odziv je bil izjemen in kmalu preplavil vso Francijo, Evropo in svet. V
slovenske dežele je prišel že leta 1896 v sledečem vrstnem redu: Trst, Maribor, Celje in
Ljubljana. Leta 1897 je prišel na Ptuj.285
Kinematograf, ki od srede tretjega marca prikazuje v ptujski kazini, se veseli
vsesplošnega obiska. Cela zbirka podob, ki jih prikazuje kinematograf, ta
prečudovita naprava, ki odsevajo življenje ljudi in naravo samo. Predvsem
vznemirljive so naslednje podobe: Pralnica, plavalna šola in prihod vlaka na
železniško postajo. Kinematograf bo jutri, v nedeljo 7. marca nepreklicno
zadnjič projiciral žive podobe. /.../ obiskovalke in obiskovalce pozivamo, da si
ogledajo predstave. Iste so vredne ogleda. Naprava je na Dunaju, v Gradcu in
drugje vzbujala izjemno zanimanje.286
Kinematografi so se v svojih začetkih navezali na tradicijo potujočih kinematografov
in obiskovali mesta ter predvajali kratke filme v tišini, kajti prve projekcije še ni spremljala
godba. Tišino je motil samo zvok aparata.V njegovih začetkih so za predvajanje uporabljali
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predvsem plinsko razsvetljavo, zaradi katere so bile slike včasih zabrisane in težko
prepoznavne.287
Leta 1898 je gostoval na Ptuju potujoči kinematograf Johanna Bläserja, ki je leta 1896
gostoval v Veroni, leta 1897 v Ljubljani ter bil večkrat tudi na Reki in v Zagrebu. Leto 1908
ni prineslo samo prenapetih ekscesov na Ptuju, ampak tudi stalni kinematograf, za katerega je
pridobil licenco podjetnik Alojz Brecelj, rojen leta 1873 pri Ajdovščini in poročen z Anno,
rojeno Pichler. Na Ptuju sta živela od leta 1899, leta 1908 pa sta zaprosila za domovinsko
pravico. Aprila istega leta je prišlo do nesreče potujočega kinematografa podjetnika Hansa
Eikla iz Radgone, kateremu je občina privolila 3 – 4 tedensko projiciranje, »Kinematografsko
gledališče je pogorelo na Ptuju. Škode je za 20.000 K, ki jo krije zavarovalnica. Ko je
lastnikova mati zvedela za nesrečo, zadela jo je kap, da je bila takoj mrtva.«288 Zraven Breclja
se je za licenco stalnega kinematografa potegoval tudi Josef Čirič, ki pa je od občine prejel
naslednji odgovor: »po tem, ko je tukaj živeči Alojz Brecelj dobil licenco od c. kr.
namestništva v Gradcu za uprizarjanje kinematografskih predstav dotično v mestu Ptuj in ki
je že najel kazinsko dvorano za zimsko sezono 1908/1909, /.../ tako se odobritev, ki vam je
bila naznanjena 12. julija 1908 s tem preklicuje.«289 Tako je Brecelj z električnim
generatorjem in platnom v nemškem narodnem domu pričel s kinematografskimi
predstavami.290
Ravnatelj mestne šole Ptuj je 14. avgusta 1910 pisal c. kr. Deželnemu šolskemu svetu
v Gradec v zvezi s »pohujšljivimi prilikami, prisotnimi v Brecljevem kinu...«,291 moteči so bili
predvsem: »1. Temni prostori in kotički med samim predvajanjem, kjer je obstajala možnost,
da se bodo šolarji in šolarke otipavali ter se prepuščali nasladam, 2. Predvajane slike na
mladino ne vplivajo vzgojno in izobraževalno, 3. Šolarji denar namenjen šolskim
potrebščinam zapravljalo za kinematograf, 4. Šolarjem bi bilo prijetneje preživljati prosti čas
na svežem zraku in 5. Kinematografi so, kot že poznano, izpostavljeni velikemu tveganju
požara.«292 Pritožbe so se vrstile in zadevo pripeljale tako daleč, da je ministrstvo za kulturo
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leta 1912 izdalo smernice za avstrijsko polovico monarhije, da smejo otroci pod 14. letom
starosti obiskovati kinematografe le v spremstvu staršev.293
Leta 1913 je bil Brecljev kinematograf prestavljen v dvorano novo zgrajene stavbe
restavracije Pri slonu (Beim Elefanten). Občina se je za to potezo odločila predvsem zaradi
požarne varnosti, saj je bila nova dvorana obokana in z dvema izhodoma ter po mnenju
podžupana in načelnika prostovoljnega gasilskega društva Steudte veliko bolj varnejša.294
Sčasoma je kinematograf prevzel tudi obveščevalno funkcijo, zraven filmov in
dokumentarcev so se pričele na platno projicirati t. i. tedenske novice. Pri razpečevanju
poročil je prednjačila francoska firma Pathe, ki je skušala svoje snemalce razpršiti po vsej
Evropi in svetu. Podjetje se je trudilo v enem tednu obeležiti pomembnejše dogodke in jih
prikazovati v obliki nemih poročil.295
7.3.1 HITREJE DO CILJA
Prva kolesa, najprej visoka (z velikim prednjim in malim zadnjim kolesom), so se v
slovenskih deželah pojavila sredi 19. stoletja. Ker so bila draga, so jih sprva uporabljali
predvsem premožnejši meščani. Proti koncu stoletja se je tudi po zaslugi različnih
izposojevalnic število koles povečalo. Ker kolo ni bilo dostopno vsakomur, je bila tatvina
sorazmerno težak udarec za lastnika in hud prekršek za tatu. Če so kolo najprej uporabljali
bolj za modo ali družabno izletništvo, pa postane z njegovim širjenjem med družbene sloje
pomembno prevozno sredstvo. Tudi odpor proti prvim kolesarjem, ki so plašili živali,
nadlegovali pešce ipd., se je umiril in rastoče kolesarstvo je bilo treba vključiti v promet. S
širjenjem kolesarstva so se pojavila tudi prva kolesarska društva. Sprva so prirejala le izlete,
kmalu pa so pričela organizirati društvene in meddruštvene tekme. Prav tako so pričeli klubi
ali društva po sprejetju cestnopolicijskih predpisov za kolesarje v javnem prometu poučevati
spretnost vožnje s kolesi in cestne predpise. Organiziranje kolesarskih klubov je potekalo v
slovenskih deželah ločeno na Nemce in Slovence oz. Italijane. Na Spodnjem Štajerskem so se
najprej organizirali celjski Nemci. Leta 1886 so ustanovili Cillier Radfahrer Verein (celjsko
kolesarsko društvo). Kolesarstvo se je širilo tudi med delavstvom, npr. Delavski kolesarski
klub v Mariboru, ustanovljen konec 19. stoletja sestavljajoč iz mariborskih železničarjev.296
Na Ptuju je bil aktiven nemški kolesarski klub (Deutscher Raddfahrer Verein), ki je imelo
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poslanstvo » /.../ širiti kolesarski šport in ozaveščati o zdravem načinu življenja. Ta namen
izpolnjuje preko prireditev, kolesarskih izletov, tekmovanj in povezovanja z vsebinsko istimi
ali podobnimi društvi...«297
»Prejšnjo nedeljo je društvo priredilo pri prelepem vremenu Schnitzeljagd na kolesih
(igra, kjer ena ekipa sledi namigom druge, op. p.). Skupina, ki jo je vodil A. Saria, je sledila
namigom lisjaka, gospoda Quido Winklerja, izpod železniškega mostu vse do mestnih
polj...«298 K izletom so se kolesarji navadno zbrali pred kavarno Evropa (Caffe Europa), od
koder so kolesarili po Halozah vse do Ormoža in čez mejo do dvorca Trakoščan. 299 Ptujski
kolesarji so morali upoštevati pravila kolesarskega reda (Radfahrordnung) potrjenega s strani
občine 21. maja 1900, v nasprotnem primeru so lahko bili po §10. omenjenega kaznovani z
denarno kaznijo od 2. do 200 K ali s prestajanjem zaporne kazni od 6 ur do 14 dni. Preostalih
9 členov je bilo sledeče vsebine: §1. Kolesarjenje je dovoljeno samo zanesljivim in varnim
kolesarjem na vseh cestah na območju mesta Ptuj. §2. Vsako kolo mora biti opremljeno z
zvoncem ali drugim opozorilnim sredstvom ter imeti vsaj eno svetilko §3. Kolesar med
vožnjo ne sme ovirati pešcev, §4. Od sončnega zahoda pa do sončnega vzhoda se morajo
kolesarji voziti s prižgano svetilko, §5. Vožnja po promenadi, ostalih parkih in pešpoteh je
prepovedana. §6. Izjema: 1. Od Teutschmanove hiše mimo Brunnarjeve gostilne po vozni
cesti v mestnem parku, 2. iz mesta navzven po desni strani Radgonske ceste, §7. Kolesar se
umika v levo, prednost ima prihajajoč z desne, §8. Table za prepoved vožnje se morajo strogo
upoštevati, §9. Kolesar mora upoštevati opozorila varnostnih organov.300
V prvem desetletju 20. stoletja je kolesarstvo nekoliko upadlo, deloma zaradi
poslabšanega finančnega stanja, deloma zaradi novih konkurenčnih športnih panog. Med
proizvajalci koles sta iz slovenskih dežel izstopala Fran Batjel in Janez Puch. Prvi je imel
tovarno koles v Gorici, drugi pa se je iz okolice Ptuja, vasi Juršinci, preselil v Gradec in tam
odprl istoimensko tovarno; njegova blagovna znamka še je danes prisotna v avstrijskem
gospodarstvu, v njegovi tovarni pa je nekaj časa delal tudi Fran Batjel.301
Zraven koles so ceste začeli osvajati avtomobili in motorna kolesa, ki so naznanjala
nov način potovanja in se počasi pričela postavljati ob bok železniškim omrežjem. Od leta
1898 do prve svetovne vojne je število avtomobilov in motornih koles na Slovenskem
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vztrajno, čeprav počasi, naraščalo. Ob različnih variantah osebnih avtomobilov je bilo precej
poltovornih in tovornih vozil ter avtobusov, ki so vedno bolje povezovali posamezne
slovenske kraje.302 Ptujski občinski svet je maja 1900 razpravljal o prošnji inženirja Schmidta
za koncesijo, s katero mu je bilo dovoljeno z avtobusom prevažati potnike izpred ptujske
železniške postaje do mariborske južne železniške postaje, in jo kasneje tudi odobril.303 Skoraj
v vsaki deželi je deloval avtomobilski klub; na Štajerskem pa Štajerski avtomobilski klub
(Steiermärkische Automobil – Club), ki je vodil statistiko motornih vozil in koles v deželi
Štajerski ter izdajal poljudno revijo v zvezi z avtomobilizmom.304
Ureditve prometa oz. cestnoprometnih predpisov se je lotila država, kajti promet na
starih in obrabljenih okrajnih in občinskih cestah je postajal vedno nevarnejši. Zraven so
vožnjo ovirali še lokalni otroci, ki se nikakor niso morali načuditi novotariji in so vanjo včasih
metali tudi kamenje.305 Država je l. 1908 poskrbela tudi za nezgodno zavarovanje (RGBL, št.
22), kar je zagotovo prišlo prav motoristu Sarii.306 Omenjeni se je 4. maja istega leta pripeljal
v mesto čez Florjansko ulico na Florjanski trg in se tam zaletel v psa, ki mu je pred občinsko
stavbo prekrižal pot.307 Istega leta je imela tudi mestna varnostna straža opravka z
»divjakom«. Avtomobil je bil na začetku dosegljiv premožnejšim. Tega si je želel tudi voznik
avtomobila grofa Draškovića iz Trakoščana, Georg Mayer in se poleti odločil, da se bo peljal
na izlet v mesto ob Dravi. Ta se je » /.../ s hitrostjo brzovlaka...«308 pripeljal proti železniški
postaji, kjer ga je ustavil nadstražnik Johann Jakopin, rekoč » Gospod ! Vi ste v ovinku proti
postaji peljali prehitro !«, na kar mu je Mayer odgovoril »Tega ne razumete«, se vzvratno
odpeljal in Jakopinu pokazal sredinec. To je naddstražnika tako vznemirilo, da si je ta zapisal
registrsko številko 454 A in preko občinskega urada pričel poizvedovati. Preiskava je šla tako
daleč, da so morali kolegi stražniki v madžarski polovici monarhije voznika zaslišati in
poročilo poslati nazaj na Ptuj. Epizoda se je končala z opravičilom.309 Nevarna so bila tudi
srečanja avtomobilov in vprežnih vozov na slabih in ozkih okrajnih cestah, »68 letna kmetica
Tereza Krajnc se je peljala iz Ptuja v Varejo. Na cesti jo je srečal automobil. Konj se je

302

Janez Cvirn, »Avtomobilizem«, v Slovenska kronika XX. stoletja, zv. 1, ur. Marjan Drnovšek in Drago Bajt
(Ljubljana, 1995), 117.
303
Pettauer Zeitung, 13. maj 1900, 3.
304
ZAP 05 / 35 / 19, Oznaka spisa: 003 – 6 – 1914, TE: 190.
305
ZAP 05 / 32 / 13, Oznaka spisa: 3145 – 4 – 1911, TE: 171.
306
ZAP 05 / 35 / 19, Oznaka spisa: 003 – 6 – 1914, TE: 190.
307
ZAP 05 / 29 / 170, Oznaka spisa: 8666 – 12 – 1908, TE: 159.
308
ZAP 05 / 29 / 132, Oznaka spisa: 6515 – 10 – 1908, TE: 158.
309
ZAP 05 / 29 / 132, Oznaka spisa: 6515 – 10 – 1908, TE: 158.

93

splašil in kmetica je padla iz voza. Ranjena je smrtnon evarno. Proti neprevidnemu
automobilistu se je napravilo naznanilo.«310
19. Seznam lastnikov avtomobilov in motornih leta 1914 (Vir: ZAP 05 / 35 / 19, Oznaka
spisa: 003 – 6 – 1914, TE: 190).
Št. registrske tablice, H -

Lastnik

170

Konrad Fürst, vinski
veletrgovec v Ptuju,
Fritz Winkler, kavarnar,
Franz Machalka, trgovec,
Hans Krainz, knjigovodja,
Anton Kriwetz, delavniški
mojster,
Moritz Teichner, kleparski
mojster,
Ludwig Machoritsch,
knjigovodja,
Anton Treo, mestni gradbeni
mojster,
Josef Kurzidim, veterinar.
Valerian Spruschina,
mehanik,
Alois Simonitsch, gostilničar.
Josef Ornig, inženir,
Franz Jurin, c. kr. poštni
oficijal,
Michael Lukic, c. kr.
naddesetnik,
Paul Pirich, usnjarski
industrialec,
Andreas Kosel, delavec pri
mestnih podjetjih,
Alois Kraker, veletrgovec,
Johann Spruschina, mehanik,
August Foit, mizar,
Valerian Spruschina,
mehanik,
Konrad Waida,
ključavničarski mojster.

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
184
185
186
188
190
187
191
192
193
194
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Štajerc, 4. avgust 1912, 7.
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A (avtomobil) / M (motorno
kolo)
A
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
A
A
A
A
A

7.4 ODDIH DOBRO DENE
Strnimo 7. poglavje, ki je govorilo o vsakdanjiku, v katerem so meščani zahajali v
gostilne in kavarne ter se radi udeleževali cesarsko-kraljevih proslav, se kratkočasali v
kinematografu ali odhajali na izlete s kolesom, vlakom, premožnejši med njimi pa z
avtomobilom. Javni prostor in dogajanje na njem je zajemalo vse sloje prebivalstva v mestu in
iz podeželja. Gostniski obrati so smeli delovati do 9. ure zvečer, gostilničarji na Ptuju pa so
bili organizirani v lastno združenje. Leta 1910 je obrtno združenje gostilničarjev izdalo
spomenico, v kateri je ugotavljalo, da je bilo na Ptuju 37 gostiln preveč.
Mestne ulice in trgi so bili rezervirani tudi za proslave namenjene cesarju Francu
Jožefu. Osredotočale so se na cesarjev rojstni dan in obeleževanja dne, ko je takrat mladi
cesar 2. decembra 1848 sedel na avstrijski prestol. Glavni organizator proslav je bila občina.
Zraven vlade in dvora na Dunaju so temelj državne ideje predstavljali še cerkev, šole,
občinsko kot državno uradništvo, sodniki in uradništvo višjih in nižjih sodišč ter vojska,
vojaško veteranska društva, itd. Državna ideologija nacionalne pripadnosti ni izključevala,
ravno obratno. Državna ideologija in z njo dinastija se je odražala npr. pri obisku šolarjev šol,
na hodniku katerih so videli postavljen doprsni spomenik ali izobešeno cesarjevo sliko, na
lokalnih, deželnih kakor državnih volitvah, participaciji na vojaških konskripcijah,
praznovanju rojstnega dne, javnih kakor tudi privatnih poslopjih in pri žalnih proslavah ali
slovesnostih povezanih z dogajanjem znotraj dinastije. Priljubljenost cesarja, dinastije in
države, katero je poosebljal, je bila pri nemških kakor slovenskih meščanih pozitivna.
Pomembna vloga v javnem prostoru in utrjevanju državne zavesti je vsekakor pripadala
cesarko-kraljevi vojski. Pripadniki cesarsko-kraljeve vojske so predstavljali državo in cesarja
med meščani in bili kot nje pripadniki vpeti v mestno in okoliško življenje. Vojska je igrala
pomembno vlogo v občinskem okolju, garnizijski oficirji so se udeleževali lokalnih prireditev,
prav tako vojaki, vojaške godbe pa so v mestnih paviljonih prirejale koncerte. Ptujska
garnizija je spadala pod poveljstvo 3. korpusa s sedežem v Gradcu, ki je obsegalo Štajersko,
Kranjsko, Koroško, Trst, Istro, Goriško in Gradiško, te pa so bile dalje razdeljene v vojaške
okraje. K 87. okraju s sedežem v Celju je spadala tudi ptujska garnizija.

95

Leta 1897 je kinematograf prišel na Ptuj. Leta 1898 je gostoval na Ptuju potujoči
kinematograf Johanna Bläsera, ki je leta 1896 gostoval v Veroni, leta 1897 v Ljubljani ter bil
večkrat tudi na Reki in v Zagrebu. Leto 1908 ni prineslo samo prenapetih ekscesov na Ptuju
ampak tudi stalni kinematograf, za katerega je pridobil licenco podjetnik Alojz Brecelj, rojen
leta 1873 pri Ajdovščini in poročen z Anno, rojeno Pichler. Leta 1913 je bil Brecljev
kinematograf prestavljen v dvorano novo zgrajene stavbe restavracije Pri slonu (Beim
Elefanten). Občina se je za to potezo odločila predvsem zaradi požarne varnosti, saj je bila
nova dvorana obokana in z dvema izhodoma ter po mnenju podžupana in načelnika
prostovoljnega gasilskega društva Steudte veliko bolj varnejša.
Prva kolesa, najprej visoka (z velikim prednjim in malim zadnjim kolesom), so se v
slovenskih deželah pojavila sredi 19. stoletja. Na Ptuju je bil aktiven nemški kolesarski klub
(Deutscher Raddfahrer Verein), ki je imel za poslanstvo »širiti kolesarski šport in ozaveščati
o zdravem načinu življenja. Med proizvajalci koles velja omeniti Janeza Pucha rojenega v
okolici Ptuja, ki se je preselil v Gradec in tam odprl istoimensko tovarno; njegova blagovna
znamka še je danes prisotna v avstrijskem gospodarstvu. Zraven koles so ceste začeli osvajati
avtomobili in motorna kolesa, ki so naznanjala nov način potovanja.
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8. SKLEP
V prvem poglavju smo na hitro orisali Avstro-Ogrsko državo in jo umestili v prostor
in čas. Država je bila razdeljena na avstrijsko in ogrsko polovico. Osredotočili smo se na prvo
in ugotovili, da je v avstrijski polovici monarhije, imenovana tudi Cislajtanija, v večjih mestih
nad 100.000 prebivalcev živelo 10,9 % celotnega avstrijskega prebivalstva. V srednje velikih
mestih (20.000 – 100.000) je živelo 7,3 %, v majhnih (2.000 – 20.000), kamor uvrščamo
mestno občino Ptuj, pa 32,2 % vsega prebivalstva. Majhna mesta so pretežno združevala
upravno, obrtno-produkcijsko in storitveno dejavnost s podeželskimi strukturami. Kljub temu,
da je od leta 1907 za volitve v državni zbor na Dunaju veljala splošna volilna pravica za
moške, je ta v občinah do propada monarhije leta 1918 ostala zasidrana v t. i. kurialnem
sistemu, v katerem so bili volilni upravičenci razdeljeni v volilne razrede na podlagi njihove
davčne stopnje. Mesto je leta 1910 štelo 4631 prebivalcev in obsegalo 360 hiš, 56 več kot leta
1900. Gospodarstvo na Spodnjem Štajerskem je bilo še vedno v okvirjih tradicionalnih
struktur, določene panoge pa so vseeno stopale v modernizacijski proces, vzpodbujen od
zunanjih dejavnikov. Nanj je pomembno vplival leta 1860 prihod železnice, ki je ptujski okraj
povezala z evropskim železniškim križem; od tega sta si največ obetala predvsem turizem in
živinoreja. Na Ptuju je bilo 70 različnih obrti, s katerimi se je ukvarjalo skoraj 40 %
Ptujčanov. Na prvem mestu so bile šivilje, čevljarji in krojači. Na Ptuju so iz obrti v industrijo
preraščale strojarska, usnjarska in perutninarska obrt.
Normativno je bilo mesto urejeno s statutom, potrjenim z deželnim zakonom dne 4.
oktobra 1887. Statut je bil sestavljen iz dveh delov in je upravno gledano mesto povzdignil na
raven okrajnega glavarstva in ga hkrati izločil iz deželne občinske zakonodaje, sprejete v 60.
letih 19. stoletja. Drugi odstavek mestnega statuta je opredeljeval pripadnike občine na
meščane, domačince z domovinsko pravico in na občinske deležnike brez domovinske
pravice. Meščanski status je bil vezan na davek in posest, kakor volilna pravica, ki z volilno
geometrijo občane razdelila v tri volilna telesa. Na prvem mestu so bili tisi, ki so prispevali
največ. Mestu je med letoma 1894 in 1918 načeloval župan Josef Ornig, ki je s pospešeno
gradbeno dejavnostjo občinske finance vedno bolj obremenjeval s posojili tako, da se je v
ogorčenosti občinski svetnik Fürst odločil župana javno kritizirati s svojo brošuro, ki je
govorila o »prihajajočem zlomu občinske finančne politike«. Zraven gradbene mrzlice: mesto
je pridobilo trgovsko šolo, plinsko razsvetljavo, hiralnico, žago in mizarsko delavnico,
klavnico s hladilnico, mestno skladišče, pionirsko vojašnico, mestno kopališče s pralnico,
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dekliško šolo in gimnazijo, itd., je občina skrbela tudi za že obstoječo šolsko,311 zdravstveno,
uboštveno in občinsko »industrijsko« infrastrukturo. Občina je morala prav tako skrbeti za red
in mir, kar jo je na leto stalo ca. 10.000 K. Nove finančne vire je župan našel v Pragi.
Župan si je v občini prizadeval omejiti demonstracije slovenske nacionalne identitete
in jo omejiti za štirimi zidovi Slovenskega narodnega doma. Na drugi strani pa so v Nemški
narodni dom zahajali nemško čuteči meščani, ki so preko župana vodili liberalno, v narodnem
smislu nemško občinsko politiko. Iz tega položaja so lahko obvladovali javni prostor,
koriščenje katerega so uredili februarja 1908. Društvo sv. Cirila in Metoda je mesto dojemalo
kot »utrdbo«, ki jo je potrebno naskočiti, kar so tudi naredili 12. in 13. septembra 1908.
Manifestacija je se sprevrgla v nemire, saj so prireditev organizirano s kamenjem, palicami in
veliko mero psovk pričakali nemški meščani. T. i. septembrski dogodki so odmevali po vsej
monarhiji in privedli do izgredov v Ljubljani.
Javni prostor pa je bil tudi prizorišče, kjer so se zbirali vsi sloji prebivalstva. Zraven
žive glasbe in koncertov, ki so bili predvsem v domeni kavarn in kamor so zahajali predvsem
premožnejši, so gostilne organizirale ali pa gostile veselice, ki so bile namenjene širši
množici. Cesarsko-kraljeve so se osredotočale na cesarjev rojstni dan in obeleževanja dne, ko
je takrat mladi cesar 2. decembra 1848 sedel na avstrijski prestol. Glavni organizator proslav
je bila občina. Zraven vlade in dvora na Dunaju so temelj državne ideje predstavljali še
cerkev, šole, občinsko kot državno uradništvo, sodniki in uradništvo višjih in nižjih sodišč ter
vojska, vojaško veteranska društva, itd. Priljubljenost cesarja, dinastije in države, katero je
poosebljal, je bila pri nemških kakor slovenskih meščanih pozitivna. Vse večje proslave so se
pričele ali končale v proštijski cerkvi. Pomembna vloga je vsekakor pripadala cesarskokraljevi vojski, ki je predstavljala državo in dinastijo med meščani. Ptujska garnizija je
spadala pod poveljstvo 3. korpusa s sedežem v Gradcu in k 87. okraju s sedežem v Celju.
Prosti čas so meščani preživeli tudi v kinematografu, ki je sprva mesto le obiskoval, dokler ga
ni kinematograf Brecelj v mestu ustalil leta 1908. Priljubljeni so bili tudi izleti s kolesi v širšo
okolico, premožnejši pa so si lahko privoščili izlete z avtomobili, ki so na ozkih okrajnih in
občinskih cestah pogosteje povzročali odpor in nevarnost kot na vsesplošno navdušenje. S
povedanim smo prišli do konca pripovedi o enem izmed mest v habsburški državi, ki je na
začetku 20. stoletja stopilo v nov »moderen« čas, poln pričakovanj, kaj bo prinesla
prihodnost.
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Na novo je bilo zgrajeno poslopje gimnazije in dekliške šole.
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