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Kad bi podal o tej zgodovinsko
slavni slovenski pokrajini razvese
ljujočo sliko, da bi se izgubilo nazivanje »tužni Gorotan«. Toda dejan
ski položaj je tak, da koroško sloven
stvo skoraj že več ne tuguje nad svo
jo usodo, temveč molče — lega v
grob. Vzrokov ne bom navajal, ker
so bili obrazloženi neštetokrat. Nave
del bom nekatere kritične vzroke ob
koncu svojega poročila ter si dovolil
podati tudi nemerodajne nasvete. Se
daj si oglejmo našo bilanco nazado
vanja v številkah.
Zasebno ljudsko štetje, ki ga je
izvedlo »Polit, in gospodarsko dru
štvo za Slovence na Koroškem« ter
izid priobčilo v »M iru« št. 4 1. 1908
izkazuje 119.800 Slovencev, dočim
izkazuje uradna statistika po ljud
skem štetju 1. 1900 le 90.495. Prvi
bodo pač Slovenci po rojstvu, drugi
pa taki, ki se priznavajo za Sloven
ce. Sicer je že pok. Einspieler 1. 1861

izvršil zasebno ljudsko štetje po ško
fijskih šematizmih ter naštel 116.459
Slovencev. Tudi pok. Rutar je pisal,
c-a je na Koroškem najmanj 20.000
Slovencev zamolčanih.
Glasom statistike nazadujemo
relativno, zadnjih 30 let pa tudi ab
solutno. Baron Ozörnig je naštel na
podlagi popisa leta 1851 koroških
Slovencev brez vojakov 95.735 poleg
223.489 Nemcev. Slovenci smo tvori
li takrat skoraj 300°/00. L. 1880 smo
dosegli 102.252, 1. 1890 smo padli na
101.030, 1. 1900 pa kar na 90.495 duš,
med tem ko je celokupno prebival
stvo napredovalo od 1. 1857— 1890 za
11.872, v dobi 1890— 1900 pa za
4864 duš. Od 300°/oo, ki smo jih tvo
rili 1. 1857 smo padli do 1. 1880 na
297-2°/00, 1. 1890 na 283-8% 0> 1. 1900
pi na 250'8°/00. Kdor se zanima za
nadaljno statistiko, jo dobi v moji
knjižici »Slov. nemška meja na K o
roškem«.
Kakor glede statistike, tako si
usojam tudi glede jezikovne meje
opozarjati na omenjeno knjižico.
Spremembe jezikovnih mej od deset
letja do desetletja so po krajih jasno
izkazane, dasi o priloženem zemlje
vidu tega žal, ne morem trditi.
Preidem takoj na sedanje narod
nostno stanje po okrajnih glavar
stvih, v kolikor sem pač mogel dobi
ti podatkov.

II. Okrajno glavarstvo Volšperk.
Začnimo na jugu. Okrajno gla
varstvo V o l š p e r k obsega razu n
mešanih občin S p o d . D r a v o 
g r a d in L a b o d popolnoma nem
ško ozemlje.
V L a b o d u smo navidezno na
predovali. L. 1880 še niso našli nobe
nega Slovenca, 1. 1890 vendar 12,
1, 1900 pa 16. V cerkvi se še čita slo
venski evangelij, ker so k župniji pri
deljeni Slovenci iz dravogradske ob
čine v Rabensteinu. Bilo je nekdaj
seveda 'bolje, zakaj 1. 1861 je pisal
»Slov. Prijatelj«, da živi v Labodski
dolini najmanj 200 Slovencev. Ta
krat je imel kaplan še vsako nedeljo
slov. krščanski nauk.
Tudi danes živi v Labodski do
lini najmanj 200 Slov., posebno ker
si je zadnja leta proti Volšperku na
kupilo več Slovencev iz Kranjske
posestva.Prihodnje ljudskoštetjenam
bo pokazalo, ali si upajo priznavati
se za Slovence.
V S p o d . D r a v o g r a d u smo
nazadovali tako v trgu kakor v celi
občini. T rg namreč tvori z okolico
skupno občino. Tržani so se hoteli
pred par leti ločiti ter je bil v dež. zbo
ru že sprejet tozadevni predlog, a stvar
se ni izvedla, ker se ne morejo zedi
niti zaradi občinske lastnine. Trg
sam je imel 1. 1880 192 Slovencev,

in 503 Nemce, 1. 1890 celo 204 Slo
vence in 479 Nemcev, 1. 1900 pa sa
mo 61 Slovencev in 703 Nemce. Ge
la občina, t. j. trg- z okolico je štela
1. 1880 1671 Slovencev in 928 Nem
cev, 1. 1890 1784 Slovencev in 784
Nemcev, 1. 1900 pa le 1266 Slovencev
in 1296 Nemcev. Potemtakem srno v
tej občini izgubili večino, zakaj na
zadovali smo relativno za 218'9°/00.V
resnici pa ni v celi občini niti 500
pravili Nemcev, nekaj tržanov, drugi
pa so nemški kmetje v Št. Lovrencu..
Skoraj neverjetno pa je, da ima
mo Slovenci vendar še vedno večino
v občinskem zastopu. To ,ee. je doseg
lo le s pomočjo nemških kmetov iz
St. Lovrenca, ki so v opoziciji proti
tržanom ter so: volili rajši, s Slovenci
na programu krščanskega socijalizma. Seveda sede v občinskem zastopu
tudi zastopniki teh nemških kmetov.
Svoje zmage pa ne znajo Slovenci
prav nič izkoriščati. Dasi živi v trgu
najmanj 100 Slovencev, dasi so oko
liške vasi (Kozji vrh, Gorica, Sv.
Duh, Stari grad, Sv. Barbara, V ič in
Velka) popolnoma slovenske, in da
si so Slovenci gospodarji v občin
skem odboru, je šola popolnoma nem
ška in tudi uraduje se pri ob
čini le nemško. Istotako so pečati in
napisi sampnemški. Pred 20 leti je
bila šola še utrakvistična. Cerkev je
slovensko - nemška. Kazun gostilne

in trgovine v »Narodnem domu«*
ter enega lesnega trgovca, so vsa.
obrtna in industrijska podjetja v
nemških rokah.
Nemci so dobro organizirani
skrajno nestrpni m nasilni. V trgu
je sedež vseh mogočih nemških boj
nih društev.
III. Okrajno glavarstvo Velikovec.
Velikovško okrajno gla
v a r s t v o je edino samoslovensko
na Koroškem (ako vzamemo za pra
vilo, da je okraj samoslovenski, ako
druga narodnost ne presega 1/ 5 pre
bivalstva.) Pa tudi v tem glavarstvu
smo občutno nazadovali. L. 1880 smo
tvorili še 853-7% 0, 1.1890 820-9% ,,
1. 1900 pa 803-6 ° /00. Nazadovali smo
torej relativno za 51'2°/00, absolutno
pa za 2757 duš.
Oglejmo si okrajno glavarstvo
po sodnih okrajih in po občinah. Gla
varstvo obsega sodne okraje D o b r la vas, P l i b e r k , V e l i k o v e c
in Ž e l e z n o K a p l o . Nazadovali
smo v zadnjih desetletjih v vseh
okrajih, in sicer je bilo Slovencev
glasom ljudskega štetja:
1880 1890 1900
Dobrla vas:
969°/oo 957-1 927‘8
Pliberk:
870-2 817-7 839-7
Velikovec:
770-5 728'6 677-4
Železna K apla:
843"6 892'6 842-4
*
V zadnjem času je v konkurzu, svedočba za „Svoji k svojim!“

Nazadovali emo torej absolutno
v velikovškem okraju za 1465, v dobrlovaškem za 5% in pliberškem za
538 duš. Relativno pa smo najbolj
nazadovali v velikovškem (za 51*2)
in v železnokapelskem (za 50-2), na
predovali pa smo v predzadnjem de
setletju v pliberškem okraju za
2 2 ° / oo-

M e s t o P l i b e r k je štelo leta
1890 108 Slovencev in 1019 Nemcev,
1. 1900 pa 119 Slovencev in le 815
Nemcev. V tem mestu tvorimo torej
še vedno 95'8°/00. Resnično pa je
Slovencev najmanj 300 ter sploh pre
cej lepo napredujejo. (Pri smotrenem delu bi bik> pri Pliberku še n a j
več nade, da postane enkrat edino
slovensko mesto na K oroškem ). Slo
venci imajo svoj »Narodni dom«, ki
pa je žal, precej prazen; svojega no
tarja in nekaj obrti. Šola je popolno
ma nemška, dasi so otroci iz sosed
njih vasi Derveša ves, Libuče itd. sa
mi Slovenci. Cerkev je Ohranila po
večini še slovenski značaj. Pliberško
nemštvo v splošnem še ni tako stru
peno, kakor v ostalih mestih in tr
gih. Seveda mu ni treba odpora.
Sosednji občini sta še skoraj po
polnoma slovenski. Posebno čisti na
rodni značaj ima_občina B i s t r i c a ,
h kateri spada Šmihelj, najzaaesljivejša slovenska trdnjava. L. 1900 so
našteli sicer v občini 50 Nemcev (1-

1890 celo 110), a v resnici ni Nemca
po rojstvu. Občinski zastop je popol
Eoma v slovenskih rokah (18 odbor
nikov), le^l virilista ima Južna že
leznica. Župan je narodnjak Jurij
Rudolf. Šola v Šmihelju je 3razredna, v 1. razredu je slovenski pouk.
Nadučitelj in učitelj sicer nista na
rodno zanesljiva, pač pa učiteljica.
Otroci so vsi Slovenci. Načelnik kraj
nega šolskega sveta je zanesljiv našinec. Pri «hčini in krajnem šolskem
svetu se uraduje slovensko. Sloven
ci so zavedni in dobro organizirani.
Imajo dobro uspevajočo posojilnico
in hranilnico, izobraževalno, pevsko,
tamburaško društvo in podružnico
D. C. M., ki pa zadnje čase spi. Celo
pošta ima slovensko - nemški napis
in dvojezični pečat. Vse 3 trgovine so
v slovenskih rokah. Voditelj in orga
nizator Slovencev je tajnik posoj. g.
Val. Štangl. Slovenska stvar lepo
napreduje.
Ravnotako ima narodni značaj
občina B l a t o , kateri načeluje znani
mučenik kolodvorskega . nasilja v
Celovcu Miklavčič. Sicer so našteli
leta 1900 poleg 1447 Slovencev že 43
Nemcev, a pravega Nemca v občini
ni.
Tudi okrajni cestni odbor je v
slovenskih rokah. Šoli sta v občini
dvorazredna v Vogrčah in enorazrednica pri Božjem grobu. En učitelj

je Nemec, dva pa sta rodom Sloven
ca, a nezanesljiva. Otroci so razim
1 nemške deklice v obeh šolah sami
slovenski. Načelnika krajnih šol sta
zavedna Slovenca. Pri občini se ura
duje slovensko. V Vogrčah imajo
katoliško izobraževalno društvo in
podružnico »Slovenskega šolskega
društva«. Slabo vpliva na Slovence
velika žganjarna znanega Metnitza.
Trgovine so v nasprotnih rokah.
Tudi v občini L i b u č e so Nem
ci nazadovali. Leta 1890. so jih na
šteli 168, leta 1900 pa le 112. Šola je
2razneda z nasprotnim učiteljstvom,
Irazrednica je v Tunelu z narodnim
učiteljem.
Občina Š t. D a n i j e l je še bolj
čisto slovenska. Leta 1890. je bilo še
vseh 824 prebivalcev Slovencev, leta
1900 pa so že našli 3 Nemce. Prebi
valstvo je zavedno, ter so znani boji,
ki jih vodi občina s krajnim šolskim
svetom vred za slovensko šolo. K raj
ni šolski svet in občinski urad uradu
jeta le slovensko. K tej občini spada
Strojna z utrakvistično šolo, kjer
uči zaveden narodnjak.
Na drugi strani gorovja v kole
nu Drave sta občini Ž v a b e k in L i 
b e l i č e . Prva občina je slovenska s
precej zavednim prebivalstvom. Leta
1890. so našli 19, leta 1900 pa le 9
Nemcev. Danes živi v občini 435

Slovencev in 5 Nemcev. Na utrakvistični šoli liči zaveden Slovenec. L ib e l i č e pa se zaradi bližine Labo
da in Spod. Dravograda hitreje ponemčnjejo. Leta 1890. so našteli 1919
Slovencev in 90 Nemcev, leta 1900
pa 1904 Slovence in 58 Nemcev. Res
ničnih Nemcev je le 15. Šola je utrakvistična, a nadučitelj je trd Nemec.
Idimo mimo popolnoma sloven
ske župnije čem eče in mirno Dravo
grada v občino T o l s t i v r h , ki je
skoraj čisto slovenska. Sicer so’ na
šteli leta 1900 190 Nemcev poleg
1186 Slovencev, toda Nemci so veči
noma le bivši graščinski in tovarni
ški uslužbenci, ki stanujejo v občini.
Občina namreč sega čisto do trga
Guštanja, ter ima svojo šolo z občin
skim uradom in orožniško postajo
takorekoč v trgu. Učiteljstvo je nemškutarsko. Pri tej občini, kakor tudi
v sosednjem trgu Guštanju se je po
kazalo, da je takozvano nemštvo le
umetno. Letos je kupil slovenski kon
zorcij izvirek T o l s t o v r š k e s l a 
t i n e, ki je potemtakem edina in naj
cenejša slovenska kisla voda. Pod
jetje vsled tega izborno uspeva, po
vsem Slovenskem zahtevajo v gostil
nah le Tolstovrško kislo vodo, ki se
prodaja v narodne namene ter je
glasom zdravnikov - strokovnjakov
zelo zdravilna in okrepčujoča pijača.

Ta nakup je jako dobro vplival na na
rodno probujo prebivalstva. Gostilna
T o l s t o v r š k e s l a t i n e je po
stala zbirališče trških in okoliških
Slovencev.
T rg G u š t a n j tvori občino za
se.
Slovenci
imamo
manjšino
(248‘7 % 0). Našteli so leta 1890. 572
Nemcev in 498 Slovencev, leta 1900
pa 879 Nemcev in le 291 Slovencev.
Slovenci smo torej padli za 207,
Nemci pa napredovali za 307 duš.
(Toda ravno v tem trgu se je začela
slovenska stvar razvijati. Letos je
kupil veliko
graščino
Javornik
(Gamsenegg), dedni grad znanih renegatov pl. Jaborneggov, zaveden
Slovenec C. Istotako je prišla gostil
na sredi trga pri »K roni« v slovenske
roke. Treba bi bilo v trgu in okolici
spraviti še par objektov v slovenske
roke, za kar je baš sedaj dovolj pri
like, in nemška nadvlada bo zloinIjemi. Pravih Nemcev je namreč
samo 40.)
V
fužinah Ravne (Streiteben) so
delavci večinoma Slovenci, a se ne
smejo priznati. Šola je čisto nemška,
dasi polovica otrok pri vstopu ne zna
nemški, tudi v cerkev je že začel pro
dirati zadnje čase nemški duh, ter je
par pridig v letu nemških; tudi se
razna oznanila že čitajo nemško. Tu
di krščanski nauk v šoli je le nemški.
Nemci so organizirani ter imajo raz

na bojna društva, vendar so postali
zadnje čase letargični, ker nimajo
vodje. Sploh vlada med tržani in to
varniškimi uradniki prikrita nape
tost, ker imajo uradniki večino v ob
činskem zastopu (župan je ljubljan
ski renegat Aichholzer). Trgovci, razun enega, Slovencem niso nasprotni.
Sploh so tržani še dokaj mirni, ker
živijo od okoliških Slovencev, kate
rim je vodja bivši župan Kotnik. Slo
venci imajo ljudsko knjižnico »Slov.
dijaške zveze« in pevski zbor, ki ča
sih nastopi tudi v okolici pri kaki
slovenski veselici.
O b č i n a K o t l j e j e skoraj po
polnoma slovenska, dasi so našteli 1.
1900 35 Nemcev. To so uslužbenci
nemškega podjetja »Römerquelle«.
Občina je nova, ker se je odcepila od
tolstovrške občine.
P r e v a l j e je občina, kjer smo
zadnje desetletje navidezno najbolj
napredovali. Leta 1890. je bilo 3311
Slovencev in 1633 Nemcev, 1. 1900
pa 3268 Slovencev in le 726 Nemcev.
Napredovali smo torej relativno za
147'7°/00, vendar pa obenem izgubili
43 duš. Napredovali smo zato, ker se
je veliko Nemcev izselilo vsled opu
ščenih tovaren, tako, da je celokupno
prebivalstvo upadlo za 946 duš. Pra
vih Nemcev je v celi občini le 35,
vendar je šola popolnoma nemška.
V občini imamo nekaj prav zavednih

in gmotno trdnih rodoljubov, kakor
Lahonik, Vezjak in Hrast na Poljani,
kjer sta se letos ustanovili podružni
ca Družbe sv. Cirila in Metoda in
»Prosvetina« knjižnica.
Občina M o ž i c a , rekte M i ž i c a se precej močno ponemčuje. Leta
1890. je bilo le 61 Nemcev poleg 729
Slovencev, leta 1900 pa že 115 Nem
cev in 1526 Slovencev. To spremem
bo pa si je treba razlagati s tem, da
se je k občini priklopil ves kraj P o d
P e c o s 35 Nemci in 724 Slovenci.
Slovenci^ smo vendar napredovali za
73 duš. Šola je utrakvistična z nemškutarskim učiteljstvom. Pri zadnjih
občinskih volitvah so zmagali nem
škutarji.
Zadnja občina v okraju je C r n a
ob štajerski meji. V narodnem oziru
se zadnjih 10 let ni dosti izpremenilo.
Od leta 1890— 1900 so se Slovenci po
množili za 42, Nemci pa za 28 duš.
V resnici pa v obeh zadnjih občinah
razun gozdarskih rodbin ni Nemcev.
Šola v Črni je utrakvistična. Ena
učiteljica je Slovenka. Občina je v
slovenskih rokah.
V
sodnem okraju D o b r l a v a s
smo nazadovali v zadnjem desetletju
relativno skoraj za 30% , absolutno
pa za 590 duš. Slovenci smo tvorili 1.
1880. še 9 6 9 % 0, 1. 1890 957-%o. leta
1900 pa le 927-8% 0.

V
občini D o b r l a v a s so na
šteli leta 1890. 2422 Slovencev in 247
Nemcev, leta 1900 pa 2259 Slovencev
in 425 Nemcey. Pravih Nemcev je le
53, in sicer v Dobrli vasi 41, v Sinčavasi 5, v Vozljah 5 in v Kasazah 2,
a 230 je renegatov. V občinskem za
stopu gospodarijo nemškutarji, Slo
venci imajo le III. razred. Šola je
petrazredna, po imenu utrakvistič
na. Nadučitelj je nemškutar, 2 učite
lja sta trda Nemca, a učiteljici sta
Ljubljančanki, strastni nemškuti, ka
kor so vse gojenke Huthovega zavo
da. Otrok je v šoli nad 400, a izmed
teh le 15 nemških. Slovenci imajo
krščansko - socijalno izobraževalno
društvo v lastnem domu ter m rtvo
rojeno podružnico »Slovenske Stra
že«, Nemci imajo podružnico »Schulvereina«, »Feuerwehr« in veteransko
društvo. V kraju sta 2 tovarni za olj
nate izdelke, 1 opekarna in 1 velika
žaga. Delavci so Slovenci. Trgovine
so nemške, tudi trgovec v »Narod
nem domu« je nemškutar.
Uradništvo pri sodniji in dav
kariji je nemškega mišljenja, razun
sodnika E., ki se je vsaj v Črnomlju
kazal Slovenca in davčnega kontro
lorja č .
Najvažnejša postojanka v okra
ju je Sinčavas, kjer je križišče želez
nic in kjer posluje »Gospodarska za

druga« s slovensko trgovino. K raj pa
je brez šole.
Zavedna slovenska občina je
G l o b a s n i c a , kjer so našteli leta
1890. 1373 Slovencev in 15 Nemcev,
leta 1900 pa 1303 Slovence in 17
Nemcev.Pravi Nemci so v celi občini
le 4. Občina obsega tudi župnijo Štebenj, kjer niso našli nobenega Nem
ca. Občinski zastop je popolnoma v
slovenskih rokah. Na trirazredni šoli
se poučuje v 1. razredu popolnoma
slovensko, v ostalih dveh pa utrakvistično, toda učitelji so — Nemci, da
si le 2 otroka znata z doma tudi nem
ško. P ri občini in krajnem šolskem
svetu se uraduje le slovensko, ker so
župan, načelnik krajnega šolskega
sveta in občinski tajnik zavedni ro
doljubi. Y kraju je posojilnica, ki pa
je bila lani še članica nemške centra
le in izobraževalno društvo. Nem
škutarji imajo le požarno brambo
pod vodstvom nadučitelja Zenkla.
Slovenska stvar napreduje, ker je
mladina zavedna.
Občna Ž i t a r a v a s je znana
kot edini vinorodni kraj na K oro
škem. Občina bi imela čisto slovensko
lice, ako bi ne pripadala k njej na
selbina M i k l a v č e v o s pivovarno
in drugimi industrijskimi podjetji.
Tako pa je štela vsled tega kraja 1.
1890. 50 Nemcev poleg 1548 Sloven
cev, leta 1900 pa 96 Nemcev in 1415
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Slovencev. Šola je utrakvstična z nacijonalnim učiteljstvom. V cerkvi je
še vse slovensko. Slovenci imajo pevsko društvo »Trta«.
Velika občina E i k a r j a v a s
v Podjuni je skoraj čisto slovenska.
Leta 1890. so našteli 35 Nemcev po
leg 1853 Slovencev, leta 1900 pa 52
Nemcev in 1803 Slovence. Največ
nemškega, oziroma nemškutarskega
življa
je v M o h l i č a h in na
K a m n u . Občina je zelo velika, ter
obsega župnije Kamen, Mohliče in
Št.Vid.Šola pa je vrhutega še pri Sv.
Primožu z narodnim učiteljem. V
celi občini je le 12 pravili Nemcev,
Prebivalstvo se je zadnje čase zelo
pomnožilo, tako da ga smemo šteti
na 2300 duš. V občinskem zastopu
imajo Slovenci II. in III. razred. So
le so utrakvisticne. V Mohličah sta
oba učitelja nemška nacijonalca. P ri
vstopu v šolo znata v celi občini
kvečjemu 2 otroka nemško. K rajni
šolski svet pri Sv. Primožu uraduje
slovensko ter ima tudi slovenski pe
cat. Tukaj obiskujejo vsi otroci slovenske ure. Pri Sv. Vidu je tamburaško društvo, v Mohličah pa čebe
larsko društvo, ki pa ga vodi nemški
učitelj. Takozvano nemštvo v Mohli
čah se rekrutira okrog stavbnega
podjetnika Taška, obeh učiteljev in
gostilničarja. (V Mohličah bi kazalo
ustanoviti knjižnico, oziroma tudi

pevsko društvo za Mohliče in K a
men.) Splošno slovenska stvar na
preduje, ker je masa prebivalstva
slovenska. Nemci pa so z malimi iz
jemami zaspani, zatelebani ter k sre
či ne znajo dosti — nemško.
Občina Š k o c i j a n ima podob
ne narodnostne razmere. Našteli so
leta 1890. 58 Nemcev poleg 1216 Slo
vencev, leta 1900 pa 83 Nemcev po
leg 1103 Slovencev. Nemška pa je
pravzaprav le rodbina Majer jeva
zraven enega učitelja. Na nemško
mišljenje vplivajo tujci, ki prihajajo
poleti zaradi Klopinskega jezera. —Šola je utrakvistična, ena učiteljica
je Slovenka, en učitelj pa trd Ne
mec. Občinski zastop je povečini slo
venski. Y cerkvi je vse slovensko.
G a l i c i j a je hribovita občina,
ki obsega tudi župnijo Apače. Šola
je razun v Apačah in v Galiciji tudi
v Krajancih. Učiteljstvo je razun
učitelja v Apačah nemškutarsko.
Splošno se sme imenovati občina
popolnoma
slovenska.
Slovenska
stvar napreduje.
Leta 1890 so na
šteli poleg 1113 Slovencev 25 Nem
cev, leta 1900 pa 22 Nemcev in 1047
Slovencev. Nemštvo tvorijo učitelji,
gozdarji in gostilničarji.
Pravi Nemci so le 4, vendar go
spodarijo v občinskem zastopu nem
škutarji.
V šoli sta le dva otroka
nemškutarskih priseljencev, a znata
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oba slovensko. V kraju je hranilnica
in posojilnica, Feuerwehr, tovarna za
apno. Obe trgovini in vse gostilne so
nemškutarske. Prebivalstvo se bavi
nekoliko z domačo industrijo, kakor
z izdelovanjem lesene robe, cokelj,
krpelj itd. Tovarna za apno je v na
sprotnih rokah. V Apačah ni nobenega Nemca, pač pa so Slovenci dokaj zavedni.
V
železnokapel jskem
sodnem okraju smo Slovenci zadnjih
deset let relativno nazadovali, za
50'2 % o - Leta 1890 smo tvorili 892-6,
leta 1900 pa 842‘4 ° /00. Absolutno pa
naše nazadovanje ni bilo veliko.
Najhuje smo nazadovali v trški
občini sami. Leta 1890 so našteli 618
Slovencev in 460 Nemcev, leta 1900
pa 438 Slovencev in 671 Nemcev,
Bazmerje se je takorekoč prevrgJo in
Slovenci smo izgubili večino, zakaj
leta 1890 smo še tvorili 573‘3 ° /00, leta
1900 pa le 395°/00. Trška šola je popolnoma nemška s podporo »Schulvereina«.
Istotako
je
ustanovil
»Schulverein« nemški otroški vrtec,
Slovenci v trgu in veliki okoliški občini Beli se že dolgo bore za šolo.
Okoliška občina ima v ta namen v
trgu že kupljeno stavbišče, a oblasti
delajo vsakovrstne ovire, ker bi bila
na škodo nemški šoli. Tudi Nemci bi
raje pošiljali otroke v š ) ’ o, kjer bi se
naučili tudi slovensko. Deželni šolski

svet skuša Slovence premotiti s tem,
da hoče v okolici ustanoviti kar štiri
enorazrednice (v Beli, Lobniku, na
Obirskem in v Remšniku), ker ve, da
ljudstvo do lrazrednic nima dosti
zaupanja ter bi slej kot prej raje po
šiljalo otroke v trško nemško šolo.
У sedanji šoli je trških otrok 144,
okoličanskih pa 151, a v šolo hodijo
otroci le iz bližnje okolice in oddalj
ilej ši so brez šole. Zato je toliko anal
fabetov v okolici.
У trgu deluje precej živahno ka
toliško izobraževalno društvo. Pred
stojnik sodišča je edini zavedni slo
venski sodni uradnik na celem K o
roškem.
V
trgu živi še vedno najmanj
600 Slovencev, toda zavednih je jedva
kakih 100.
Občina B e 1 a je skoraj čisto slo
venska razun toplic, kjer so našteli
68 Nemcev. Slovencev je v občini
2905. —
Pravih Nemcev je 58, in sicer v
Beli sami 15, ostali so oskrbniki in
logarji v Plaznici, Obirskem in Suhi.
V občinskem zastopu imajo I. razred
nemškutarji, II. in III. pa Slovenci.
Župan je zanesljiv Slovenec Pisker
nik. Šola je skupna v trgu, popolno
ma nemška petrazrednica. En učitej
je renegat, 4 pa so trdi Nemci. Šol
ska naobrazba je zaradi oddaljenosti
zelo zanemarjena. Brati ne zna polo-
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vica prebivalcev, pisati pa ne 2/ 3. Izmed industrije je omeniti papirnico
na Reberci in majhen rudnik za svinec na Obirskem. Trgovine so vse v
nasprotnih rokah.
K občini spadajo tri župnije:
Črna Koprivna, Obirsko, Rebrca in
kuracija Korte.
J e z e r s k o je sicer še koroška
občina, toda prebivalstvo gravitira
le na Kranjsko (Kranj) ter se sploh
ne smatra za Korošce. Ko je bil Muri
deželni poslanec, se je opetovano potegoval, da bi se občina priklopila
Kranjski. Leta 1890 so našteli le dva
Nemca poleg 659 Slovencev, 1. 1900
pa 665 Slovencev in 11 Nemcev. Šola
je enorazredna, slovenska, le s 3. šolskim letom se začne učiti nemščina.
Učitelj je narodnjak. Kmalu se otvori II. razred.
Ljudstvo se splošno zaveda slo
venske narodnosti, k čemur mnogo
pripomorejo slovenski, posebno pa
češki letoviščarji,
Lahko trdimo, da so Jezerčani
najbolj narodnozavedni med vsemi
koroškimi občinami. V občinskem zastopu in v krajnem šolskem svetu so
sami zavedni narodnjaki ter se pri
obeh uradih uraduje samoslovensko.
Občinski urad ima samoslovenski pe
čat, krajni šolski svet, župni in post
ni urad imajo dvojezične pečate. Občina ima šest veleposestnikov in 11

kmetov, ostali so bajtarji. Nemec je
le veleposestnik Kaiserstein, ki ima
tri nemške gozdarje, ki pa nimajo na
ljudstvo nikakega vpliva. Občina ima
dve župni cerkvi, sv. Andreja in
sv.Ožbalda, a župnik je le eden (znani
rodoljub g. Lubec). Prebivalstvo ni
organizirano, obstoja le »Ljudska
knjižnica«, ki so si jo Jezerjani sami
ustanovili ter lepo posluje.
V
velikovšem
sodnem
okraju smo tudi hudo nazadovali,
kakor sem že v uvodu omenil. L. 1890
so našteli v celem okraju 12.731
Slovencev in 4746 Nemcev, 1. 1900 pa
11.263 Slovencev in 5365 Nemcev.
Oglejmo si stanje po posameznih
občinah. V mestu Velikovcu je bilo
leta 1890 1825 Nemcev in 692 Slo
vencev, leta 1900 pa 1949 Nemcev in
618 Slovencev. Resničnih Nemcev pa
je le kakih 150, a Slovencev po roj
stvu najmanj 3/ 4.
Občinski zastop je seveda v iieniško-nacijonalnih rokah.
Mesto ima
petrazredno deško in petrazredno de
kliško ljudsko šolo ter po trirazredni meščanski šoli.
Y ljudskih šolah
je samo nemški pouk, na deški me
ščanski šoli pa se poučuje slovenšči
na kot obvezni predmet dve uri na
teden. Iz tega se vidi, koliko važno
sti polagajo Nemci na znanje sloven
ščine. Izmed učiteljstva je le 1 Slove-

nec. Šolskih otrok je najmanj 60%
Slovencev; kakih 20% jih zna pri
vstopu v šolo le slovensko, kakih 10%
le nemško, kakih 10 odstotkov pa oba
jezika, Mestna ljudska šola ima ve
liko podporo od nemškega »Schulvereina«. Kakor znano, zdržuje dru
žba sv. Cirila in Metoda v Št. Ru
pertu slovensko 4razrednico, ki pa še
vedno nima pravice javnosti.
Slovenska stranka v Velikovcu
in okraju je slaba, ker sili preveč z
enostranskim programom v ospred
je. Slovenci imajo slovensko katoliš
ko izobraževalno društvo »Lipa«, po
sojilnico v lastni hiši (Narodni dom),
tamburaško društvo in dve podruž
nici družbe sv. Cirila in Metoda.
Nemci imajo dva denarna zavoda,
skladišče,
mlekarno,
podružnici
»Schulvereina«
in
»Südmarke«,
»Feuerwehrverein« in dr. Vsa indu
strija, obrt in trgovina so v nem
ških rokah. Društveno življenje med
Slovenci je slabo razvito. Duhovšči
na ne dopušča niti nedolžnih iger,
češ, ako se ljudstvo prebuja, se zbu
ja tudi liberalizem. P ri okrajnem
glavarstvu so 3 Slovenci poleg 15
Nemcev, pri sodišču in davkariji ni
slov. uradnika. Slovenci imajo svoje
ga zdravnika, ki pa ga duhovščina
nekako bojkotira. V cerkvi je sloven
ščina omejena le na čitanje evangeli
ja. Pač pa so za Slovence krsti, poro-

ke in pogrebni obredi slovenski. V
èolah se poučuje krščanski nauk od
1— 3 razreda dvojezično, v 4. in 5.
razredu pa le nemško.
Glede občine Š t. P e t e r p r i
V a ž i n j a h je težko dognati na
rodnostno gibanje, ker je občina na
stala šele po ljudskem štetju 1890 na
ta način, da so se iz velike občine
Vovbre izločili kraji Suho Blato,
Brnce, Dole, Goričice, Krvava vas,
Liplje, Sv. Lovrenc, Male Djekše,
Sv. Neža, Ribnica, Račiče, Sv. Ja
kob, Vinare, Vaclova vas in Zgor.
Sele. L. 1900 so našteli v novi občini
1093 Slovencev in 112 Nemcev. Na
podlagi volilnega imenika, kjer ni
žensk in otrok, je bilo le 5 pravih
Nemcev, ki pa tudi znajo slovensko.
V občinskem zastopu imajo Sloven
ci II. in III. razred. Dvorazredna šo
la je utrakvistična, vendar se tudi v
2. razredu poučuje slovenščina 3 ure
na teden. Pri vstopu v šolo znajo vsi
otroci samo slovensko. Župan in na
čelnik kraj. šol. sveta sta zavedna
Slovenca. Slovenci imajo kmečko iz
obraževalno društvo. Nemško agita
cijo zanašajo nemški uradniki in
učitelji iz Velikovca. Vendar se Slo
venci dobro drže in napredujejo.
Tudi za občino V o v b r e je tež
ko dognati našo bilanco v zadnjih 10
letih, ker je izgubila prejšnjo občino.
L. 1880., ko občina še ni bila razde
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ljena, je štela 2764 Slovencev in 168
Nemcev, 1. 1900, torej po delitvi pa
1437 Slov. in 59 Nemcev. Slovenska
stvar je potemtakem v napredova
nju. Pravih Nemcev sta le 2 % .
Šola je utrakvistična z nemškutarskim učiteljstvom. 1 učitelj je trd
Nemec. Šola ima 3000 K podpore.
Vsi otroci znajo pri vstopu v šolo sa
mo slovensko. Slovenska mladina je
zavedna in organizirana v izobraš.
društvu. Pri obč. volitvah so letos
zmagali nemškutarji. Slovenci imajo
le 2 odbornika. Slovenci imajo tudi
posojilnico, nemškutarji pa »Schulverein« in »Bauernbund«.
V
občini R u d a nemštvo močno
prodira. L. 1880 so našteli 1651 Slov.
in 125 Nemcev, 1. 1900 pa samo 1368
Slov. in 317 Nemecev. Občina je pač
že obmejna ter spada v 4 župnije
(Gorence, Ruda, Št. Peter in Greb.
K lošter). Iz zanesljivega vira vem,
da je le kakih 50 ponemčenih Sloven
cev v občini, vsi ostali so Slovenci po
rojstvu in občevanju. Do letos so
imeli Slovenci še I. razred v občin
skem zastopu, sedaj so vsi odborniki
nemškutarski. Šola v Rudi je 3razredna, utrakvistična. Učiteljstvo je
nemško, ozir. odpadniško. Lani je
kraj. šolski svet ob protestu župnika
Volančnika prosil »Schulverein« za
4000 K podpore ter jih tudi dobil. V
L i p n i c i je nepotrebna nemška šo-

la, ki se le umetno zdržuje, odkar ni ,
več tovarne. Sola je last plemičev ]
Hölldorf. Učitelj je Tirolec. Šola v
S r e d n j i v a s i (Gorence) ima tu
di podporo »Schulvereina«. Otrok je
nad 100, razun 7 vsi Slovenci.
,
V
Rudi imajo Slovenci izobra
ževalno društvo, Nemci imajo podr.
»Schulv.«, »Bauernbund«, »R aiffeisenovko in gasilno društvo. Vodja
nemštva je bivši poslanec Plešivčnik vlg. Tiefenbacher. Ljudstvo je
vsled nemške agitacije in podkupo
vanja precej neznačajno, v ostalem
pa odvisno od g’raščine. Slovencem
manjka delavcev in voditelja, vse je
na ramah osivelega župnika Voiaučnika, ki mora oskrbovati dve
župniji.
Ravno tako je odvisno od gra
ščine Hölldorf kmečko prebivalstvo
trške občine G r e b i n j , tako da mi
je pisal ondotni zaupnik: Ako bo
oskrbnik barona Hölldorfa (Manner)
pritiskal pri ljudskem štetju na pre
bivalstvo, se bo večina zapisala za
Nemce. —• Ta oskrbnik je tudi provzročil, da so Slovenci padli letos
pri občinskih volitvah v Grebinju.
Rudi in Vovbrah.
Grebinj je edini trg na K oro
škem, kjer smo imeli do zadnjih ča
sov večino, ozir. smo jo bili dobili pri
zadnjem ljudskem štetju. L. 1890 je
še bilo 288 Nemcev in 187 Sloven-
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cev, 1. 1900 pa 259 Slovencev in 188
Nemcev. Napredovali smo torej relativno od 393'7 na 5 6 6 '7 °/00. Letos
pa bodimo pripravljeni, da se razmerje strahovito spremeni nam na
škodo. Padli bomo gotovo pod števi]0; ki smo ga imeli 1. 1890. Do letos
s0 namreč bili Slovenci gospodarji v
občinskem zastopu, ker so imeli 2
razreda in svojega župana (posl.
E llersd orfer), letos pa so Slovenci
propadli v vseh razredih ter je
Ellersdorfer edini slovenski odborEjk. V celi grebinjski občini, ki obse
g a tudi Grebinjski Klošter in K rčanje, je bilo 1. 1890 2871 Slovencev in
(564 Nemecev, 1. 1900 pa 2707 Slovencev in 560 Nemcev. Slovenci smo
torej nazadovali za 164 duš, Nemci
pa za 104. — Šola v trgu je popolnoma, nemška, dasi jo obiskuje najmanj 90 % slovenskih otrok. Tu se
vidi, kako slabo so znali Slovenci izkoriščati svojo moč, dokler so bili na
krmilu. V t?g je všolana tudi popolnoma slovenska župnija Grebinjski
Klošter. Učiteljstvo je nemškonacijonalno, šola ima podporo »Schulvereina«. Zadnje leto so se začeli
Slovenci gospodarsko organizirati,
Velikovška hranilnica je kupila v tr
g-u hišo, kjer je Narodni dom z gostilno in trgovino,
Nadalje imajo Slovenci lesno zadrugo, snujejo pa si tudi živinorejsko

r

zadrugo.
Ellersdorfer ima velik
umetni mlin.
Najbolje se drži slovenstvo v
gorovju, posebno na K r č a n j i h ,
kjer dela ugledni posestnik Nedved
— Gole. Zadnje leto se je ustanovila
na K rčanjih slovenska posojilnica.
Nemško agitacijo v trgu in okolici
vodijo razun Hölldorfovih uslužbencev učitelji in zdravnik.
Najlepše se drži v tem kraju
obmejna občina D j e k š e. Razun
kakih 100 priseljenih Nemcev v
Zgor. Djekšah in Zgor. Kneži, so vsi
Slovenci, dasi so uradno našteli
1. 1890 201 Nemca poleg 1592 Slovencev, 1. 1900 pa že 214 Nemcev in
1540 Slovencev. Občinski zastop je v
slovenskih rokah. 3razredna šola je
utrakvistična z renegatskim učitelj
stvom, a razun 2 otrok so vsi Slo
venci. Slovenci so dobro organizira
ni, kar pokažejo vselej volitve. Za
slugo ima župnik Hraba, češki ro
jak. Slovenci imajo izobraževalno
društvo z lepo knjižnico. Tudi poso
jilnica prav dobro uspeva. Cerkev je
slovenska razun evangelija. K er se
bo letos razširila šola, bati se je pod
pore »Schulvereina«.
Občina P u s t r i c a j e skoraj po
polnoma nemška, dasi so našteli
1. 1900 že 19 Slovencev.
Občina V a ž e n b e r k se močno
ponemčuje. L. 1880 so našteli 2602
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le 1905 Slovencev in 948 Nemcev.
Občina je torej postala iz samoslovenske mešana, ker smo Slovenci
padli pod 800°/oo, namreč od 874'4
na 667'7 % . V resnici je v celi obči
ni po rojstvu le 45— 50, po občeva
nju pa kakih 80 Nemcev, vsi drugi
so Slovenci, 10 pa je Cehov. Občina
je zelo velika ter obsega župniji Št.
Jur na Vinogradih in Sv. Marjeto.
Občinski zastop_ je od lani v nernškutarskih rokah. Šole so v občini, in si
cer utrakvistične 2razredna v Slov.
Šmihelju (oba učitelja renegata),
Srazredna v Šmarjeti (1 učitelj renegat, 1 N em ec), 2razredna v Zelinjah
(1 učitelj renégat, 1 Nemec) in lrazredna nemška šola v Malem Št. V i
du. Nemških otrok je v vseh teh šo
lah le 26— 28, a razun teh zna nem
ško pri vstopu v šolo kvečjemu 10
otrok. Slovenskih ur v teh šolah ni,
ker jih baje starši ne zahtevajo. Za to
že skrbi učiteljstvo. Vse te šole do
bivajo podpore »Schulvereina« a za
Mali Št, Vid je vrhutega dala še
>,Siidmark« 2000 K s pogojem, da
ostane šola vedno nemška.
Izmed društev imajo Slovenci
edino kat. izobraževalno društvo v
Zelinjah, Nemci imajo podružnico
>'Schulvereina«
Raiffenzenovko,
»Bauernbund« in 6 požarnih bramb.
Voditelji so učitelji, poštar v Truš-

rjah in gostilničarji. Izobraževalna
društva bi bila potrebna v Šmihelju
in Šmarjeti. Ljudstvo iz teh krajev
pohaja precej v tovarno v Št. Janž
pri Mostiču, kjer postane soc. demo
kratično. Prebivalstvo je udarno pi
jančevanju, k čemur najbolj navaja
jo požarne hrambe s knajpami. Bati
se je, da se razmere za Slovence še
rapidno poslabšajo, ako steče projektovana vzhodna železnica.
Občina T i n j e se naglo ponemčuje, dasi pri dosedanjih ljudskih
štetjih tega ni bilo posebno opažati.
L .1890 so našteli 26 Nemcev poleg
610 Slovencev, 1. 1900 pa 29 Nemcev
in 579 Slovencev. Faktično pa je
nemčurska klika prav močna, kar
nam posvedoči že prihodnje ljudsko
štetje. Vse gostilne in trgovine so v
rokah nemškutarskih zagrizencev.
Šola je na papirju še utrakvistična,
v resnici pa so vrgli celo slov. kate- ■
kizem iz šole. Učiteljstvo je nemškuiarsko, deloma trdo nemško. Nemci
so organizirani v društvih, Slovenci ;
pa razun Marijinih družb ničesar ne
premorejo. Edini voditelj Slovencev
bi bil prošt E., ki pa je mehak in po
pustljiv. N jegov prednik L. Serajnik
je znal navzlic svojim 90 letom slo
vensko stvar držati.
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IV. Okrajno glavarstvo Celovec.
Celovško okrajno glavarstvo ob
sega naše grobove. Tu smo Slovenci
najhuje padli relativno in absolutno.
Od predzadnjega ljudskega štetja
smo izgubili večino, a pri prihodnjem
ljudskem štetju bo naš poraz brezdvomno naravnost strahovit. Nazadovali snio v sledečem razmerju
1880:853-7, 1890:820'9,1900:803-6% 0.
Faktično smo mnogo huje nazadovali že do leta 1890. L. 1890 še
namreč v C e l o v c u niso šteli vojakov, le tako so našteli samo 723 Slovencev poleg 18.134 Nemcev. Leta
1900 pa so šteli tudi vojake, ki jih je
bilo slovenske narodnosti 1233 (17.
polk i. dr.) Na ta način so lahko na
šteli Slovencev 1671, dejansko pa je
bilo Slovencev, ki imajo državljanske
in politične pravice (in le ti pridejo
v poštev med prebivalstvom) le 438.
Nazadovali smo torej v 10. letih za
285 duš. Zato je bilo slepilo javnosti,
ko se je po štetju 1900 bobnalo: Tako lepo smo napredovali celovški
Slovenci! Celovec je sploh za Slcvenee memento mori. Kaže nam obupno
sliko, kako hitro se umikamo proti
jugu. L. 1857 so imeli Slovenci v me
stu še večino, ker so jih našteli 6000
poleg 3419 Nemcev. Ker je slovenožrSka »Die Zeitung für Kärnten« kri
tizirala leta 1861 K oslerjev zemlje

vid slovenskih dežel ter trdila, da ži
v i v Celovcu 6279 Nemcev in 7200
Slovencev, so Einspielerjeve »Stim
men aus Innerösterreich« ostro od
govarjale, češ, kaj takega more tr
diti le pesnik. »Žalostno, kdor smatra
take sanjarije za resnico.« No, danes
je iz teh proroških sanj postala sto
krat. žalostnejša resnica, zakaj Nem
cev v Celovcu ni samo 100, temuč
20.000 več kot Slovencev. Zadnjič so
namreč našteli le 438 Slovencev po
leg 20.344 Nemcev. Padli smo rela
tivno za 927°/00, absolutno pa za
5562 duš, Nemci pa so se skoraj pošestorili. Danes je Celovec na samonemškem ozemlju.
Ravnotako strahovito smo naza
dovali na kmetih. Samo v predzad
njih 10. letih smo izgubili večino v 6
občinah celovške okolice: B o r o v 
l j e 605'3— 435-l, M e d b o r o v n i c a 745’1— 323, P o r e č e ob Jezeru
502— 9Г4, T r d n j a v a s 597'9 do
125-6 ° /00. Pet občin je postalo iz sa- i
moslovenskih mešane: Z i h p o l j e
980-9— 585-1, H o d i š e 952-1— 690,
P o d l j u b e l j 924-4— 754-4, K o t in a r a v a s 911‘9— 713 in S v . M a rt i n n a d D h o 1 i c o 861-9— 735. Tri
poprej mešane občine so postale samonemške, t. j. Slovenci smo padli
pod 200°/ 00, namreč: T r d n j a v a s
597-9— 127-4,
Poreče
502--91-4
in
Vetrinje
469‘4— 25.
Pod

a ži7200
■timodI tratra
anes
stoГешmuč
c so j
po•elaza
po,mo-

aza- :
zadv 6
3 v n i;eru
do
sa- j
1j
390,
ot■
a rTri
sa,mIK
as '
)1'4
Pod

lO O V oo sn } ° padli v občinah A n a -

t i h i in Š t. P e t e r pri Celovcu,
Ne bom se dosti ukvarjal s temi
žalostnimi slikami, ker mi tudi nihče podatkov ni hotel poslati. Neki narodni duhovnik mi je na tozadevno
prošnjo odgovoril: »Ciril - Metodova
družba nima pri nas nobenega zaupnika, pač pa Politično društvo v Celovcu«. Najbrž jih je sram povedati
resnico, ki tudi njim oči kolje. Slovenstvo v mestu drži poglavitno tiskarna družbe sv. Mohorja, obe odvetniški pisarni in podružnica ljublianske kreditne banke. Vzemimo te
zavode iz Celovca, in Slovencev ni
več, vsaj zavednih ne.
V okoliških občinah vlada splošno mrtvilo. Tuintam kako paradno
izobraževalno društvo, cerkvena bratovščina, drugega pa nič. Učiteljstvo
je nemško - nacijonalno, največ trdonemško, duhovščina pa je osamljena
sli Pa Nemcem prijazna,
Povedati hočem le suhe številke
o našem nazadovanju v občinah, ki
jih že nisem omenil zgoraj med katastrofalnimi. Navajam le naše nazadovanje od 1. 1890— 1900: Š t. E u P e r t 26, G r a b š t a n j 188, S v.
P e t e r pri Celovcu 126, S v . M a r t i n 74 (nobenega Slovenca v e č), S v.
T o m a ž 119, Ž r e 1 e c 800, M e d g o r j e 27 (obč. zastop padel v nemške roke), K r i v a v r b a 133, H o-

d i š e 522, B i l č a v a s 45, R a d i ž e 78. Zadnji dve občini sta že gorati
med Vrbskim jezerom in Dravo. Edi
no G o r . V e s c a nam kaže tolažljivo sliko, kjer so Nemci nazadovali od
3 na 1. Ob Vrbskem jezeru se najbolj
junaško drži občina Š k o f l j i c e ,
kjer so Nemci m ogli narasti le od 38
na 76, a občinski zastop so si znali
Slovenci obdržati. Tudi v Bilčovasi,
kjer imajo »Prosvetino« knjižico, se
Slovenci lepo drže. Sicer je njih šte
vilo res padlo za 45, a tudi Nemci so
nazadovali od 11 na 10.
O
obmejnih občinah D h o r š
B l a t o g-r a d in G o s p a s v e t a
bolje, da ne govorimo, dasi ravno v
teh krajih ni opažati tako rapidnega
našega padanja. Nemci pač vedo, da
tam Slovenci itak izmrjo.
V
Dhoršah niso našli pri za
njem ljudskem štetju že nobenega
Slovenca več, 1. 1890 pa še 11. Ta ob
čina, ki obsega župnijo Cajnče, je to
rej popolnoma izgubljena. In vendar
je imela še pred 10 leti slovenski obč.
pečatnik, ki ga je najbrže omislil pok.
Jarnik. Baron Czörnig in Hermanitz
sta štela občino še med popolnoma
slovenske. Do 1. 1870 je tudi župnija
še bila glasom šematizma popolno
ma slovenska. Pok. Einspieler ie pi
sal 1. 1858 o tej župniji, da je v šoli
le ena Nemka, toda pouk je popolno
ma nemški. Tudi ljudje doma in
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otroci so govorili takrat le slovens]t0_ K šolskemu nadzorniku Kudmagu so prihajali Občinarji se pritoževat5 ker se v šoli toliko nemčuri.
Starejši ljudje še tudi danes znajo
slovensko, a le molijo in se spoveduj ej 0 slovensko, ker razgovora slov.
mladina ne razume več.
Žalostna
zgodovina
Gospe
g v e t e je znana. Nekdaj stolica slovenstva, je danes popolnoma nemgka. L. 1890 so našteli še 41 Slov.,
jeta 1900 pa 25. Večinoma so to du
hovniki in njih uslužbenci. Stari
ljudje še večinoma razumejo slovengko.
Tudi O t m a n j e so skoraj popolnoma ponemčene, dasi smo Slovenci navidezno napredovali (1. 1890
57 Slov. in 880 Nemcev, 1. 1900 80
Slov. in 713 Nemcev. Naš napredek
pa je pripisovati le poštenemu števneinu komisarju. Ljudstvo se prav
nič rie zaveda slov. narodnosti. Slovenščina je iz šole in večinoma že
tudi iz cerkve pregnana,
Da je nemško prodiranje v celovški okolici, razun ob jezikovni
meji le bolj umetno, dokazuje primer iz K o t m a r e v a s i . Tam so
našteli 401 Nemca, toda pravih Nemcev je le 10. Vendar imajo nemškutarji ves občinoki odbor v rokah. So
la je utrakvistična z nemškomislečim učiteljstvom, dasi so le 4 nem-

ški otroci v šoli izmed 196 Slovencev»
Slovensko stvar tukaj krepko brani
idealni rodoljub Mat. Prosekar, ki
ima glavno zaslugo, da uspevate po
sojilnica in podr. Dr. C. M. Tudi slov.
trgovino ima v svoji hiši.
Boroveljski
o k r a j je ti
sta baza, za katero bijejo Nemci naj
hujši boj. Nemci prodirajo sistema
tično iz Celovca preko Vetrinj, Žihpolja do Borovelj in od tu proti Tr
žiču. Prekoračili so že Dravo ter pre
sekali Slovencem zvezo med Kožno
in Junsko dolino.
Potrebno je torej, da si te izpo
stavljene občine natančneje ogleda
mo. Na tej progi smo Slovenci izgu
bili večino v občinah B o r o v l j e in
M e d b o r o v n i c a , iz samoslovenskih pa so postale mešane občine
Ž i l i p o l j e , K o t m a r a v a s in
Podljubelj.
V
celem boroveljskem sod. ok
ju smo strahovito nazadovali. L. 1890
je bilo še 9339 Slov. in 1400 Nemcev,
1. 1900 pa le 7990 Slov. in 2805 Nem
cev. Okraj je torej izgubil samoslovenski značaj. Nazadujemo pa že od
leta 1880. Takrat smo tvorili še
916-4 °/oo, 1. 1890 869-9, 1. 1900 pa
samo 749’3. V predzadnjem desetletju
smo nazadovali relativno za 120’3,
absolutno pa za 1349 duš, dočim so
Nemci napredovali za 1405 duš.

cev.
rani

V S v e t n i v a s i so našteli
j 1890 samo 13 Nemcev poleg 938
Slov., 1. 1900 pa 25 Nemcev in 941
P°~ Slovencev. Slovenci smo torej na
slov. predovali za 3, Nemci pa za 13 duš.
Za občino še ni neposredne nevarno} ti- sti, ker je občinski zastop še v slov.
najrokah.
m aB i s t r i c a se pogreza s poŽih- močjo nemške industrije. L. 1890 je
Trbilo 1682 Slov. in 61 Nemcev, 1. 1900
pre_ pa 1573 Slovencev in 162 Nemcev,
jžno
Slovenci smo nazadovali za 109,
Nemci pa napredovali za 101 dušo.
a nemški prirastek je bil v kraju Biz?°~
strica samem. V Mačah in Zavrhom
e
ni nobenega Nemca. Občinski zastop
z^yi~ je v nemčurskih rokah. Zupan je fue m
žinski ravnatelj, trdi Nemec Faust.
Šoli sta 2razredni v Bistrici in SveCiTie cah, obe sicer utrakvistični, toda
m
učiteljstvo
je nemškonacijonalno
Slovenci imajo izobraževalno drukraštvo »K očna« s knjižnico, Nemci pa
L890 podr. »Schulvereina«, »Gesangsvecev,
rein«,
veteransko in ognjegasno
Гешdruštvo. Nemški terorizem prihaja
)sloiz fužine, ki je last kranjske indu3 od
strijske družbe.
ša ■
Občina P o d l j u b e l j se je od
1 pa
predzadnjega ljudskega štetja razdeetju
lila v občino Podljubelj in S l o v .
203,
P l a j b e r g . V skupni občini so nafi so
šteli 1. 1890 2153 Slovencev in 117
Nemcev. Y Slov. Plajberku je bilo

I

r

takrat samo 11 Nemcev poleg 337
Slovencev, 1. 1900 pa že 64 Nemcev
in 525 Slovencev., Faktično pa je v
celi novi občini Slov. Plajberg le 8
Nemcev. Ako vzamemo prebivalstvo
obeh občin, so Nemci napredovali za
308, Slovenci pa nazadovali za 255
duš.
V
Podljubelju se Slovenci pr
cej krepko drže. Lani so si postavili
svoj »Delavski dom«. Organizacijo
vodi župnik, štajerski rojak Arnuš.
Slovenci imajo izobraževalno dru
štvo in posojilnica. Občina je v slo
venskih rokah. Nemci imajo le 2 virilista. Občinski pečat in krajevni
napisi so dvojezični! Šoli sta v Plajberku in Ljubelju. Učitelji so strast
ni renegati. Letos so napravili pono
či z otroci »Sonnwendfeier« s huj
skajočimi govori in hajlanjem. Na
župnikov protest je okrajni glavar v
Celovcu odgovoril, da ne verjame,
da ima slavije politični značaj ter
tudi ne verjame, da bi otroci razu
meli učiteljeve politične govore.
Pri vstopu v šolo znajo vsi otroci sa
mo slovensko.
S e l e so bile do zadnjih časov
najmočnejša
slovenska
trdnjava.
L. 1890 še niso našli nobenega Nem
ca, 1. 1900 pa 6, resnično pa je v ob
čini le 1 nemška oseba, namreč uči
teljeva žena. Zadnje čase so se vrgli
nemškutarji iz sosednjih krajev z
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yso silo na to našo gorsko pošto Jan
Najprej so uprizorili homatije
glede šole, ozir. krajnega šolskega
sveta ter ga s pomočjo vlade razpugtili. Pri zadnjih volitvah pa so prodrii s 5 svojimi kandidati, vendar so
pri volitvi župana in svetovalcev še
zmagali Slovenci, ki imajo 7 odbornikov. Šola je deljena, 1 razred ima
slovenski, 1 pa utrakvistični pouk;
Otroci so v obeh razredih le slovenski. Utrakvistični razred obiskuje le
20, slovenski pa 71 otrok. Pri občini
se uraduje slovensko. Slovenci imajo
podružnico
»Slov. šol. društva«.
treba pa bi bilo ustanoviti izobraže
valno društvo in mlekarsko zadrug0_ Neposredne nevarnosti za to obf ino menda še ni, ker je ljudstvo, po
sebno mlajše, želo zavedno. Vendar
})0 treba stati vztrajno na straži,
Preidimo k trgu B o r o v l j e ,
Tukaj nemštvo silno prodira s pomočjo vsega koroškega in inozemskega nemštva. L. 1890 so našteli še
1 3 9 1 Slov. in le 907 Nemcev, 1. 1900
pa samo 1096 Slovencev in 1423 Nem-cev. Slovenci smo torej nazadovali
za 295, Nemci pa napredovali za 516
duš. Relativno smo padli od 605-3 na
435-l°/oo ter izgubili večino. Napredovali smo Slovenci v župniji B a j t i š e za 5 in v vasi Dobrova za 50
duš, nazadovali pa najhuje v trgu
samem (za 295) in v Dolih (za 46).

Vse te naše izgube pa izvirajo le iz
nemške nasilnosti. Nemcev ni 1423,
temuč le kakih 200, vsi drugi so le
odpadniki.
Šolstvo je popolnoma
nemško. Na meščanski, ljudski, stro
kovni in obrtnonadaljevalni šoli uče
deloma renegati, večinoma pa trdi
Nemci, dasi lani pri vstopu v šolo
54 otrok ni znalo nemško, 17 jih je
znalo oba jezika in le 24 samo nem
ško. Le krščanski nauk se uči tudi
slovensko, da se otroci vsaj slov.
brati nauče. Občina ima velike pod
pore »Schulvereina«, ki vdzržuje tu
di otroški vrtec. Delavstvo (puškar
ji) je odvisno, deloma nezavedno,
večinoma pa v taboru soc. demokra
cije. Pri zadnjih občinskih volitvah
so se soc. demokrati pridružili Slo
vencem ter dosegli lep moralni
uspeh.
Slovenci imajo telovadno
društvo Sokol (prvi na Koroškem)
s pevskim zborom, nadalje tamburaraško društvo »Strel«, posojilnico in
podr. Dr. C. M. Nemci imajo seveda
vsa bojna društva, nadalje »Turnve
rein«, dve pevski društvi (»Alpen
rose« in »Edelweiss«) in zadnje čase
tudi zavetišče za vajence. Puškarija,
ki je glavna panoga, je večinoma v
nemških rokah. Slovenski tvrdki sta
le Peter W ernig in Lud. Borovnik.
Žičarna je nemška. Naša edina reši
tev je torej, da pridobimo slovenski
ma tvrdkama pot med slovanske
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brate in da podpiramo »Sokola«.
Sploh pa je zadnje čase opažati, da
slovenska stvar napreduje, za kar
gre v prvi vrsti zasluga ondotnim
slov. akademikom. Dve trgovini sta
v slov. rokah. Cerkev je še slovenska.
Medborovnica
je druga
žalostna slika našega nazadovanja,
L. 1890 so našteli 842 Slov. in 288
Nemcev, 1. 1900 pa že 741 Nemcev in
le 352 Slovencev. Slovenci smo torej padli od 745-l na 322 ° / 00 t. j. za
celih 423 ° / 00 ter izgubili večino,
Toda vse nemštvo je le umetno, ker
pravih Nemcev je le kakih 5. Da je
nemštvo res umetno brez veljave in
moči, dokazuje dejstvo, da so Slovenci gospodarji občinskega zastopa,
Kako sleparstvo se je uganjalo pri
zadnjem ljudskem štetju, dokazuje
to, da so v krajih, kjer 1. 1890 še ni
bilo nobenega Nemca, prišli Nemci
do večine, n. pr. v Otrovci (52 Nemcev, 11 Slovencev), Trati (75 Nemcev, 41 Slovencev).
Najlepše se drži župnija G l i n j e , od koder dobivajo sploh Slovenci v celem okraju moralno in
gmotno podporo. Tu deluje izborno
posojilnica, ki je postavila s požrtvovalnostjo L. Zablačana (Cingelc)
krasni Narodni dom. Sploh kažejo
Glinje skoraj najbolj slovensko lice
ra celem Koroškem. Krajevni napi

si so samoslovenski, dobro uspeva
čitalnica s knjižnico; nadalje imajo
Slovenci pevsko društvo »Drava«,
tamburaški zbor, požarno hrambo in
lepo uspevajočo podružnico D. C. M.
Načelnik krajnega šolskega sveta in
župan sta zavedna rodoljuba. Tudi
tu se moramo zahvaliti za tako zgle
den preporod narodnemu dijaštvu.
Dobro se drži tudi sosednja obči
na V e s c a , ki obsega župnijo Šmarjeta. L. 1890 so našteli 1264 Sloven
cev in 14 Nemcev, 1. 1900 pa 1131
Slovencev in 23 Nemcev.
Po rojstvu in občevanju so sko
raj -vsi prebivalci Slovèrici, le kakih
18 oseb vštevši tudi otroke, govori
nemško. To so zgolj , priseljenci (1
učitelj, 1 gozdar z rodbinam i). V si
ostali otroci pri vstopu v šolo sploh
ne znajo nemško. V občinskem zasto*
pu imajo sicer Slovenci vse 3 razre
de, toda odborniki so z majhnimi iz
jemami mlačni. Tudi župan ni po
sebno zanesljiv. Šola je po imenu
utrakvistična, toda učiteljstvo je
nemškega mišljenja (nadučitelj Gabron je štajerski renegat, 1 učitelj trd
Nemec, a učiteljica je gojenka Huthovega zavoda v Ljubljani, torej tu
di renegatinja.) Trgovine so v nemškutarskih rokah, istotako tudi po
šta. Za probujo ljudstva deljuje neko
liko knjižnica »Prosvete«, dočim je
podružnica C. M. D. kmalu po rojstvu
zopet zaspala.
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V celovškem okrajnem glavar
stvu je raztresenih nekoliko Sloven
cev tudi po okraju F e l d k i r c h e n.
Tako so zadnjič našteli v občini Albeck 3, Gnesau 4, v Osojali 63 (med
njimi 10 voja k ov), v Zatičim 7,
Steindorfu 4, pri Sv. Ulriku (obe.
Weiern) 10.
.
V šentvidskem okrajnem glavar
stvu so našteli v občini Št. Janžu na
Mostiču 54 (1. 1890 še 557!). Vsi ti
Slovenci so _bili, večinoma v župniji
Št. Lipš. V Št. Janžu niso našli nobe
nega Slovenca več, dasi govore slo
vensko skoraj še po vseh hišah, ker
so posli večinoma slovenski. Trdih
Nemcev, je le kakih 10%'. Šola je či
sto nemška z veroukom vred. V cer
kvi sta le dve pridigi na leto; sloven
ski, a evangelij se čita še vsako ne
deljo tudi slovensko. Nekaj Sloven
cev je še dalje na severu pri Sv„ Valpurgi in na Visoki Bistrici.
i ;

V. Okrajno glavarstvo Beljak.
Prestopimo k b e l j a š k e m u
okrajnemu glavarstvu, ki je štelo le
ta 1890. 23.166 Slovencev in 37.814
Nemcev; leta 1900 pa 21.129 Sloven
cev in 42.586 Nemcev. Relativno
smo torej nazadovali za 3P5, absolut
no pa za 2037 duš, dočim so Nemci
napredovali za 4772 duš. Najhujše

smo nazadovali v podklošterskem
okraju, namreč za 1270 duš, v beljaškem za 350, v trbiškem za 286, v rožaškem pa za 140 duš.
V
letih 1880, 1890 in 1900 se je
naše razmerje izpreminjalo sledeče:
237-6 229-2 196-7%„
Beljak
Podklošter
723-2 795’8 686"2 »
965-2 872-4 875' »
Rožak
364-6 360-2 296-8 »
Trbiž
Oglejmo si občine po sodnih
okrajih.
V
beljaškem sodnem okraju so
le 4 občine, kjer žive Slovenci. (Ob
čina Šmartin se je spojila z mestom).
V mestu B e l j a k u so našteli leta
1890. 232 Slovencev, leta 1900 pa sa
mo 114. V občini Š m a r t i n so na
šteli leta 1890. še 197 Slovencev, leta
1900 pa le 49. Dasi se je med tem ča
som večina krajev bivše šmartinske
občine pritegnila Beljaku, ne bodo
pri prihodnjem ljudskem štetju v Be
ljaku našteli niti 114 Slovencev več.
Vsled ustanovitve ravnateljstva drž.
železnic v Trstu, kamor spadajo sedaj
povečini proge slovenskih dežel, so
premestili iz Beljaka v Trst več za
vednih slovenskih uradnikov z rod
binami. Sicer smemo reči, da živi v
Beljaku še najmanj 100 slovenskih
rodbin in vsaj 1000 Slovencev po
rojstvu, toda zavednih je v mestu le
kakih 40— 50. Bivši Kranjci, ki so

postali bogatini, so vsi nemški nacijonalci n. pr. trgovci Pipan, Klembas, Schuster, zasebniki Klasnič, Budinek in dr. Na Peravi, ki spada v
mesto, a tvori svojo župnijo, je tudi
še do 100 Slovencev po rojstvu, a za
vednih le kakih 20. Duhovni na Pe
ravi so bili vedno Slovenci zaradi
spovednic. Sicer je v cerkvi vse nem
ško. Sedanji župnik je znani pisatelj
Trunk, ki pa odide v Ameriko. Na
slednik mu bo najbrže Nemec. Do la
ni so imeli tudi frančiškani sloven
skega spovednika. Tudi pri Sv. Mar
tinu je najmanj 200 Slovencev po
rojstvu, zavednih skoraj nič. Mnogo
Slovencev je v papirnici pri Sv. Mag
daleni in v tovarni pri Sv. Martinu.
Po številu Slovenci napredujejo, ker
neprestano prihajajo iz Kranjske, a
se sproti poizgube v nemškutarstvu.
Pred leti so skušali v Beljaku usta
noviti slovensko delavsko društvo, ki
pa je zaspalo, ker je večina delavcev
pri socijalni demokraciji.
Šole so trdonemške, le na gimna
ziji se uči tudi slovenščina, ki pa se
najbrže opusti, ker je čimdalje manj
slovenskih dijakov.
Zavedna slovenska inteligenca
ima v mestu svoje neobvezno sloven
sko omizje, ki pa se mora skrivati li
ki prvi kristjani po katakombah.
Vendar se pri teh sestankih marsikaj

sklene in stori za pr obuj o okolice. Ta
peščica rodoljubov deluje požrtvoval
no. Sami skoraj vzdržujejo podruž
nico Družbe sv. Cirila in Metoda, ter
so prispevali že tudi 200 K za
obrambni sklad. Leta 1906. se je
ustanovilo podporno društvo »Drava« za podpiranje dijakov.
B e k š t a n j je zelo velika obči- j
na, ki obsega župnije Brnco, Štebenj
in Loče. Raztega se 3 ure hoda od
Podkloštra do Rožaka. Občina se sme
imenovati še samoslovensko. Leta
1890. so našteli 3410 Slovencev in 217
Nemcev; leta 1900 pa 3370 Sloven
cev in 295 Nemcev. Največ Nemcev
je bilo v Brnci (leta 1890: 49, leta
1900: 82) in v Mlinarjih (leta 1890:
29, leta 1900: 43). Pravih Nemcev je
največ 4% . V občinskem zastopu
imajo nemškutarji večino; Slovenci
imajo izmed 18 le 7 odbornikov. Šo
le so v Brnci, Maloščah in Ločah, po
vsod slabe utrakvistične. Izmed uči
teljev je le 1 v Maloščah Slovenec.
Pri vstopu v šolo zna 90% otrok sa
mo slovensko.
Najbolj zavedni so Slovenci v
Brnci, ki imajo pevsko in tamburaško društvo »Dobrač« v lastnem do
mu. Vodja je organist in trgovec Mi
klavič. Slovenski posestniki so si
omislili samoslovenske hišne table v
narodnih barvah. Nemškutarji imajo

podružnico »Schulvereina«. Tudi v
Maloščah je podružnica »Schulverei
na«, ki jo vzdržujejo učitelji, orožni
ki in zaslepljeni kmetje. Trgovine so
večinoma v nasprotnih rokah, le
manjši trgovini v Brnci (Miklavič)
in D ičji vasi (Miki) so slovenske. V
Ločah imajo Slovenci katoliško iz
obraževalno društvo, ki pa dremlje.
Lani se je ustanovila za Blače in L o
če Ciril - Metodova podružnica, ki
lepo uspeva. Posojilnica v Ločah je
prešla v nemškutarske roke. Veliko
si obetamo za slovenstvo v tem kraju
od ustanovitve trirazredne slovenske
šole v Vodiči vasi. Šolo ustanovi
Družba sv. Cirila in Metoda. V cerk
vi je še vse slovensko.
Občina M a r i j a na Z i 1 j i se še
bolj ponemčuje. Leta 1890 so našteli
1316 Slovencev in 59 Nemcev, leta
1900 pa 1346 Slovencev in 140 Nem
cev. Naraščanje nemštva ni čudno,
ker je župnija na pragu Beljaka. Da
so se Slovenci še tako dolgo lepo dr
žali, za to gre zasluga pokojnemu
mnogoletnemu nadučitelju Francetu
Ellerju, ki ni imel sovražnika, pač pa
so mu bili prebivalci brez razlike po
litičnega mišljenja hvaležni tako, da
so ga izvolili za častnega občana.
Tudi sedanij župnik, zaslužni pisatelj
Meško, uživa vsestransko zaupanje
vsled svojega spravljivega in takt

nega postopanja. Pravih Nemcev ni
v občini niti 50, vendar so gospodarji
v občinskem zastopu. Šola je 2razredna, a se s pomočjo »Schulvereina«
razširja v 3razrednico. Pouk je sieei*
utrakvistični, a učitelja sta Nemca.
O sedanjem nadučitelju ni njegov
bivši nadučitelj Eller niti vedel, da
razume slovensko, dasi sta več let
skupno službovala. Tako trdega Nem
ca se je vedno kazal. K o pa je bila
izpraznjena nadučiteljeva služba, je
naenkrat nastopil z dokazom, da zna
slovensko. V svoji kompetenčni proš
nji se je skliceval na zasluge, ker je
ustanovil podružnico »Südmarke«.
In ta zasluga je bila pri deželnem šol
skem svetu merodajna, da mu je po
delil mesto. In tak človek poučuje se
daj slovenščino! Po njegovi zaslugi
delujeta še sedaj na Zili podružnici
»Schulvereina« in »Südmarke«. Slo
venci imajo le posojilnico v župni
šču. V cerkvi je še vse slovensko. K
občini spada tudi župnija z lrazredno
šolo na Dravi. Tam je tudi cerkev v
nevarnosti, ker je duhovnik rodom
Nemec.
Preko Drave je občina V e r n b e r g, ki je zelo velika ter sega do
jezikovne meje. V občini so župnije
Domačale, Strmec in Skočidol. Neka
teri kraji v občini so že popolnoma
nemški, kakor Sv. Ulrik in Travenca,

vendar se nemštvo ne širi posebno.
Leta 1890. so našteli 1483 Slovencev
in 859 Nemcev, leta 1890. 135.1 Slo
vencev in 859 Nemoev, leta 1900.
pa 1351 Slovencev in 896 Nemcev.
Pravi čudež pa je, da so postali Slo
venci gospodarji v občinskem zastopu, kjer imajo 12 odbornikov izmed
18. — K temu je pripomoglo slabo
gospodarstvo prejšnjega župana in
deželnega poslanca Orascha, glavno
pa je zalegla neumorna agitacija
uglednih rodoljubov župnika Lav
rinca, obeh Vošpernikov, Hribernika
in Šervicelja. Župan je Vospernik
Mat. — Drugo vprašanje pa je, ali
bodo mogli Slovenci tudi držati priboreno trdnjavo.
Najbolj zavedno
prebivalstvo je na Strmcu, kjer je tu
di šola z narodnim učiteljem in slo
venskimi učnimi urami.
Pravih Nemoev v vernberški ob
čini je največ 100. Nekaj je tudi Ce
hov.
Slovenci imajo izobraževalno
društvo »Sloga«, ki prireja tudi ve
selice. V Podravljah je slovenska po
sojilnica. Razun tega imajo Slovenci
čebelarsko društvo in podružnico
kmetijske družbe. Nemci imajo po
družnico »Südmarke«.
Na šolah v
Domačalah in Podravljah deluje od
padniško učiteljstvo. Splošno pa slo
venska stvar v občini napreduje.

E o ž a k je edini okraj v zgor
njem delu Koroške, kjer smo zadnje
desetletje napredovali, in sicer za
3 % 0. Posebno lepo smo napredovali
v občini Kozak sami. Leta 1890 je bi
lo 1524 Slovencev in 336 Nemcev, le
ta 1900 pa 1551 Slovencev in le 177
Nemcev. Slovenci smo torej napre
dovali relativno za 76-l ° / 00, obsolutno pa za 27 duš, dočim so Nemci na
zadovali za 159 duš. Največ Nemcev
je bilo v Gor. Borovljah. Občina je v
slovenskih rokah. Tudi pri sodišču so
Slovencem še precej pravični, ker
imajo tri slovenščine zmožne urad
nike. Šola je utrakvistična z nem
škim, oziroma odpadniškim uči
teljstvom. Slovenci so imeli podruž
nico družbe sv. Cirila in Metoda,
ki pa so jo izpodrinili s podružnico
»Slovenskega šolskega društva«.
Š t. J a k o b je tista občina, o ka
teri se največ piše in govori v slo
venski javnosti. Znan je boj za ondotno šolo. Do gradnje jeseniškega pre
dora je bila šola slovenska, in sicer
edina popolnoma slovenska javna
ljudska šola na Koroškem. Potem so
nekateri ruvarji s pom očjo deželnega
šolskega sveta dosegli, da se je šola
razdelila v slovensko in utrakvistieno. Župnik Ražun — sicer vse časti
vreden in delaven rodoljub — ni ho
tel čakati na končno odločitev, tem

več je začel takoj zbirati za sloven
sko zasebno šolo, kar se mu je tudi
posrečilo, ker je zbirala in priporoča
la vsa slovenska javnost.
Postavili
so res krasno šolsko poslopje. Isto
časno pa je upravno sodišče izreklo,
da je bila razdelitev nepostavna. Ako
bi bili Slovenci hoteli, napraviti bi
se bil moral takoj status quo ante, to
da Ražun se je molče pobotal z de
želnim šolskim svetom, ki je tudi ču
til blamažo, zato je prevzel plačeva
nje ene ali dveh učiteljskih moči, tu
di nekaj najemnine se dobiva za po
slopje. In tako se zdržuje molče ta
nepostavnost. Namesto, da bi imeli
skupno javno slovensko šolo, ki bi
štela danes najmanj pet razredov,
imamo javno utrakvistično šolo z
nemškomislečim učiteljstvom in po
večini z nemškim poukom, Slovenci
pa morajo z žrtvami, ki absorbirajo
skoraj vso rodoljubno požrtvoval
nost Koroške in še sosednjih dežel
zdrževati zasebno slovensko šolo, ki
bi jo lahko zvalili na ramena v to po
klicanim faktorjem.
To je priznal
sam dr. Brejc kot predsednik politič
nega društva ter pisal odboru družbe
sv. Cirila in Metoda, da take šole ni
treba podpirati. Ta šola pa je imela
tudi za posledico, da se je ustanovilo
družbi sv. Cirila in Metoda konku
renčno društvo (»Slov. šol. dru

štvo), da je izbruhnil konflikt in boj
kot proti družbi sv. Cirila in Metoda.
Slovenci pa smo pri vsem tem še iz
gubili skoraj edino slovensko javno
šolo na Koroškem.
Narodnostne razmere v tej ob
čini so precej ugodne. Leta 1890. so
našteli 21, 1. 1900. pa 26 Nemcev.
Pravega Nemca v občini sploh ni bi
lo, pač pa so sedaj na novem kolodvo
ru v Podrošci. Slovenci imajo »Na
rodni dom« z bralnim društvom, po
sojilnico, mlekarno, podružnico »Šol
skega društva« itd. Občinski zastop
je v slovenskih rokah.
L o g a v a s blizu Vrbskega je
zera je zgledna slovenska občina, ki
je v slovenskih rokah. Nemštvo na
zaduje.
Leta 1890. so našteli 2057
Slovencev in 125 Nemcev, leta 1900.
pa 2138 Slovencev in le 62 Nemcev.
Slovenci smo napredovali za 81.
Nemci pa so nazadovali za 63 duš.
V resnici je le 20 Nemcev. Občina za
služi vso pozornost, ker je edina za
vedno naša ob Vrbskem jezeru. (Nuj
na potreba slovenske šole, ker so pre
bivalci deloma nad 4 km všolani v
nemško šolo v Vrbi.) Vodja in orga
nizator Slovencev je znani rodoljub
Šlajhar. Občina obsega župnije: Šent
lij (znana vsled afere župnika Češ
kega) in kuracijo Loga vas. Najbolj
se ponemčuje Lipa, ki pa se je po

zadnjem ljudskem štetju pretvorila v
samostojno občino, zato o njej na
drugem mestu. Slovenci v Logi vasi
imajo pevsko društvo. Župan je je
klen narodnjak, istotako tudi načel
nik krajnega šolskega sveta v Šent
liju. У Št. liju je utrakvistična šola,
ki ima tudi slovenske ure, vendar sta
učitelja renegata. Y Logi vasi bi bilo
do 130 otrok za šolo.
Občina V r b a je zopet žalostna
slika našega rapidnega nazadovanja
ob jezeru. Leta 1890. so našteli 386
Nemcev in 201 Slovencev, leta 1900
pa že 493 Nemcev in le 146 Sloven
cev. Večino imamo edino še v Dvoru
(57 Slovencev in 11 Nemcev), kjer
počiva prvoboritelj koroških Sloven
cev prof. Lendovšek, ter v Gorjah
(71 Slovencev in 27 Nemcev). Y Vrbi
sami so našli le 2 Slovenca. Šoli sta
utrakvistični z nemškutarskim, delo
ma nemškim učiteljtsvom, le v Vrbi
poučuje Ljubljančan, ki še ni popol
noma zatajil svoje narodnosti.
Občina L i p a je, kakor že pove
dano, nova, ter šteje 656 prebi
valcev, od katerih je Slovencev po
rojstvu in občevanju 640. Nemcev je
le 10, ostali so Italijani. Vendar je
občinski zastop v rokah nemškutar
je v ; Slovenci imajo le enega odbor
nika. Šola je dvorazredna utrakvi
stična, nadučitelj je renegat, učitelj

pa Nemec, dasi 98 °/o otrok pri vsto
pu ne zna nemško. Šola ima podporo
»Schulvereina«. Slovenci imajo iz
obraževalno in tamburaško društvo.
K o s t a n j e so obmejna občina,
ki sega preko Tur proti Osojskemu
jezeru. Tudi ta občina se močno ponemčuje. Leta 1890. so našli 768 Slo
vencev in 241 Nemcev; leta 1900 pa
že 302 Nemca in le 703 Slovence.
Pravih Nemcev je le 15, a še ti so pri
seljeni. V občinskem zastopu imajo
Slovenci III. razred, v II. razredu pa
enega odbornika in dva namestnika.
Župan je renegatski nadučitelj Les
jak, oče znanih nemško - nacijonalnih profesorjev. Iz šole je slovenšči
na razen verouka izrinjena. Kostanje
so rojstni kraj znanega kmetskega
pisatelja Schusterja - Drobosnjaka.
Najbolje se drže Slovenci v Zgor. Je
zercih, kjer domuje znani rodoljub
Janez Vošpernik. Tu niso našli leta
1900 nobenega Nemca. Slovenci ima
jo le bralno društvo, ki pa tudi spi.
Šola ima 1000 K podpore od »Schul
vereina«. Slovenstvo napreduje.
Vrnimo se zopet preko Beljaka
v sodni okraj P o d k l o š t e r , ki se
raztega že v Ziljsko dolino. Kakor že
omenjeno, smo Slovenci v tem okra
ju močno nazadovali, ker tukaj ima
jo Nemci tretjo bazo: prodiranje iz
Beljaka preko Podkloštra - Trbiž in
izoliranje Ziljske doline.

Občina P o d k l o š t e r sega do
Brnee, ter obsega župnije Št. Lenart
pri 7 studencih, Podklošter in Vrata.
Najbolj so Nemci napredovali v tej
občini. Leta 1890. so našteli 2171
Slovencev in 1434 Nemcev; leta 1900
pa 1874 Slovencev in 1615 Nemcev.
Slovenci smo torej nazadovali za 297,
Nemci pa napredovali za 181 duš. V
trgu samem smo padli Slovenci od
112 na 94, Nemci pa narasli od 279
na 318 duš. V resnici je le 8— 10
nemških rodbin. Veliko premoč ima
jo Nemci tudi v Žilici (tovarne) in v
Vratah. V trgu je nëins'tvn zcio agre
sivno. Nemci imajo vsa mogoča boj
na in nacijonama društva: >Seh»lverein«, »Südmark« itd. Za zgradbo
sole je prispeval »Schalverein« 10
tisoč kron. Šola je popolnoma nem
ška s trdonemškim učiteljstvom, le
nadučitelj zna nekoliko slovensko.
Otroci pri vstopu večinoma ne znajo
nemško. V cerkvi je še slovensko, le
ena pridiga v mesecu je nemška,
evangelij pa se čita v obeh jezikih.
V Sovčah in Zagoričah so večinoma
protestanti iz Trubarjeve dobe, ter
imajo svoj tempelj v Zagoričah. Da
nes so ti protestantje najhujši nacijonalci, v ostalem pa šnopsarji. V oko
lici so še najbolj zavedni Slovenci v
Pečah, kjer so našteli leta 1890. 248
Slovencev in 63 Nemcev; leta 1900
pa 174 Slovencev in 102 Nemca.

Kavno zadnji čas smo doživeli,
da so se Slovenci krepko zbudili pri
občinskih volitvah ter tudi zmagali
v III. razredu. Tudi v II. razredu so
dobili par odbornikov.
Š t. L e n a r t s krajema Ločil
in Rekarja vas je še večinoma sloven
ski, dasi tudi tu nemštvo narašča. Šo
la je utrakvistična s slovenskimi ura
mi. V Št. Lenartu je slovenska poso
jilnica. Najzavednejši rodoljub je
znani Mat. Wuti, mnogoletni pred
sednik beljaške podružnice Ciril-Metodove.
V
Vratah in Megvarjih Nemci
silno prodirajo, ter že tvorijo verigo,
ki zapira med Podkloštrom in Trbi
žem vrata v Ziljsko dolino. L. 1890.
je bilo v teh dveh krajih 413 Nem
cev in 223 Slovencev; leta 1900 pa
433 Nemcev in le 146 Slovencev. Šo
la je popolnoma nemška, tudi iz cerk
ve se izganja slovenščina.
Občina S t r a j a v a s je že v
Ziljski dolini. Prebivalstvo je po
rojstvu le slovensko, vendar so našte
li leta 1890. 110, leta 1900 pa 186
Nemcev. Gospodarji v občinskem zastopu so nemškutarji, Slovenci ima
jo le III. razred (4 odbornike). Pri
zadnjem ljudskem štetju je obsegala
občina še župniji Gorje in Bistrico,
od tedaj pa je dobila Bistrica lastno
občino. Tudi ta občina je v nemšku-

tarskih rokah, dasi so vsi prebivalci
po rojstvu Slovenci. Slovenci imajo
v občinskem zastopu le dva zavedna
odbornika.V Gorjah je šola sicer utra
kvistična, a z nemškomislečim učitelj
stvom; otroci iz Strajevasi hodijo
zaradi bližine v nemško šolo v V ra
ta. Tudi v Bistrici so sami nemškonacijonalni, deloma trdonemški uči
telji. Šola ima 3000 K podpore od
»Schulvereina«, zato se je bati, da se
proglasi za nemško. Nemškutarji
imajo podružnico »Schulvereina«,
V cerkvah je še vse slovensko. —
N ajbolj je zavedno ljudstvo v Zahomcu, kjer še niso našli no
benega Nemca. V vasi je več za
vednih rodoljubov (Milonig, Zwiter,
W igele). Zahomčani imajo izobraže
valno društvo. Bistrica, ki je nekoč
najbolj slovela po narodni odločnosti,
kjer je zaplapolala prvič naša tro
bojnica na Slovenskem, se silovito
naglo pogreza, največ vsled nezmož
nosti dušnega pastirja. Prihodnje
ljudsko štetje nam to potrdi. Tukaj
je bila podružnica družbe sv. Cirila
in Metoda, ki so jo duhovniki pustili
razpasti. Danes so bivši podružnični
odborniki funkcijonarji v podružni
cah »Schulvereina« in »Südmarke«.
Leta 1880. še ni bilo v Bistrici nobe
nega Nemca, leta 1890. pa že 23. Tu
ima »Prosveta« knjižnico.

Tretja občina S m e r č e obsega
levi breg Zilje, in sicer župniji Čače
in Št. Juri. Nemštvo, oziroma renegatstvo bujno cvete. Leta 1890. je
bilo samo 133 Nemcev poleg 2257
Slovencev, leta 1900 pa že 603 Nemci
in le 1582 Slovencev. Slovenci smo
padli od 944‘4 ° /00 na 723‘4 ° /00 in ta
ko je samoslovenska občina postala
mešana. Občina obsega že čisto nem
ške dele Kut, Kreuta ter grad W asserloenburg. Nemci so dobili že veči
no v Cajni (202 Nemca in 185 Slo
vencev) in v Borčah (63 Nemcev in
42 Slovencev), dočim na Potoku
(rojstni kraj Urb. Jarnika) in Glo
bočah še niso našli pri zadnjem ljud
skem štetju nobenega Nemca. Izmed
naštetih 603 Nemcev pa je pravih
Nemcev v celi občini le 54. Občinski
zastop je povečini nemškutarski,
Slovenci imajo le III. razred (6 od
bornikov). Župan je deželni poslanec
Fischer v Cajni, ki je prišel le s po
m očjo Slovencev do županstva. Nem
ški terorizem prihaja iz Cajne od par
gostilničarjev, železniških uradni
kov in — orožnikov. Tu je sedež po
družnice »Südmarke« pod vodstvom
postajenačelnika. Slovenci niso prav
nič organizirani, le v Št. Jurju ima
jo posojilnico. Nadučitelj v Čačah je
osnoval lani pevska zbora v čačah in
Št. Jurju, toda manjka gmotnih

sredstev, nasprotniki pa hujskajo.
»Prosveta« je poslala lani knjižnici
v Čače in Št. Juri. Šole so trirazredna v Gačah in Št. Jurju, ter enorazredna v Črešnjah. Na papirju so še
utrakvisticne, toda le v Cačah je
nadučitelj Slovenec*), vsi ostali učite
lji so ali trdi Nemci, ali pa strastni
renegati. V Čačah je kakih 10 nem
ških otrok, v Št._ ЛnT'ju in črešnjah
so vsi slovenski. Šola v Št. Jurju ima
6000 K podpore od »Schulvereina«.
Y cerkvah je še vse slovensko, raz an
evangelija. Orožniki so trdi Nem ci
in nacijonalci, ravnotako železniški
uslužbenci. Tudi poštarica je srdita
Nemka. Vse trgovine so v nasprotnih
rokah. (V Cačah bi kazalo ustanoviti
posojilnico, ali vsaj konzumno dru
štvo. Tudi trgovec bi dobro uspeval,,
ker nima vas nobene trgovine, dasi
šteje 65 hiš. Istotako bi bila za me
sarja in peka ugodna tla.)
Kakor rečeno, je nemštvo le
umetno, narejeno s terorizmom. —
Ljudstvo je zbegano in lahkoverno,:
sicer pa ni pokvarjeno. Organizacija
bi morala biti v začetku le gospodar
ska s predavanji gospodarskega zna
čaja. Velike važnosti bi bilo, ako bi
začeli Slovenci in Slovani sploh za
hajati na letovišče v ta ziljski raj.
*) R avnokar je nem ški furor prestavil teg a
e d in e g a slovenskega učitelja v nem ški P ontabelj.

Naj bi se pričelo kako narodno pod
jetje {n. pr. opekarna), kjer bi imeli
prebivalci zaslužka in čez noč zapuste nemške zapeljivce.
V
t r b i š k e m s o d n e m okraj u slovenska stvar tudi zelo nazadu
je. L. 1890 je bilo 4217 Nemcev in
2391 Slovencev, 1. 1900 pa 4944 Nem 
cev in 2105 Slovencev. Slovenci smo
torej
relativno
nazadovali
za
63.4°/00, absolutno pa. za 286 duš.
Pripomniti je treba, da 1. 1890 še ni
so šteli vojakov, 1. 1900 pa je bilo v
Trbižu 47, v Naborjetu pa 30 slov.
vojakov.
Razun trbiške občine obsega sod
ni okraj le Kanalsko dolino, ki je za
prt jezikovni otok. V trbiški občini
še nismo prehudo nazadovali. Leta
1890 je bilo 287, 1. 1900 pa 223 Slo
vencev. Gorostasen pa je naš upadek
v mestu Trbižu. L. 1890 je bilo še
279, 1. 1900 pa samo 74 Slovencev, a
med temi še 46 vojakov. Občina ob
sega župnije Trbiž, Kokavo in R a
belj. Kokava je popolnoma nemška
župnija. V Rablju smo lepo napre
dovali. L. 1890 je bilo le 8 Slovencev
poleg 494 Nemcev, 1. 1900 pa 126 Slo
vencev in 597 Nemcev. Začeli so nam 
reč med tem zopet delati v rudniku
nesrečnega spomina. Sicer pa je trbiška občina za Slovence izgubljena
brez vsake pomoči.

Kanalska dolina je izmed najromantičnejših dolin v naših deželah.
Na desni in levi jo stražijo divji gor
ski velikani, ki puste ponekod pro
stora le za reko Belo in za cesto. Dasi
so prebivalci v neprestani nevarnosti
pred naglimi poplavami gorskih hu
dournikov, vendar se oklepajo rodne
grude. Po okupaciji je skušala vlada
pregovoriti Kanalce, naj zamenjajo
nehvaležno domovino z rodovitno
Bosno, toda niso je zapustili.
Za Kanalsko dolino je dvomljivo
ako se bo mogla držati. Slovenci so
preveč izolirani, v soseščini z Nemci,
med seboj pa razprti. Zaradi tega so
postali slovenski Kanalčani čudaki,
dasi so sicer še precej verni svojemu
materinemu jeziku, toda o političnih
strankah ne marajo ničesar slišati,,
temuč raje simpatizirajo s socijalnimi demokrati.
Prva občina so Ž a b n i c e , sko
raj čisto slovenske, dasi so našteli
1. 1890 52 Nemcev poleg 806 Slov.,
1. 1900 pa celo 162 Nemcev in le 693
Slovencev. Iz šole je slovenščina sko
raj popolnoma izključena, dočim je
cerkev še slovenska, čisto nemška
občina je N a b o r j e t , a to že sto
letja, Naselbino so ustanovili Bene
čani, ki,so napravili fužine ter krsti
li celo dolino »Canale di ferro« —
od tod Kanalska dolina.
Naborjet
(Malborghetto) se je imenoval za časa

Benečanov »Bonborghetto«, a iz »bonun« je postal »malum«,ker je blago
stanje naglo padalo. •
—- O nekda
njem bogastvu Benečanov še pričajo
starinske palače z mramornatimi
stebri in velikimi dvoranami. Stare
hiše torej niso nemškega, temveč benečanskega sloga. L. 1890 so našteli
v občini 6 Slovencev, 1. 1900 pa brez
vojakov 20. Da Slovenci napredujejo,
izhaja od tod, ker si Slovenci iz Ukev
in Lipalje vasi nakupujejo. Naborjani namreč gospodarsko silno propa
dajo. Župan v Lipalji vasi mi je po
vedal, da so danes v Naborjetu razun
5 rodbin vse slovenske, toda nezaved
ne. Tudi Luznica z znanimi žvepljenimi toplicami je skoraj čisto nem
ški kraj. L. 1890 niso našli nobenega
Slovenca, 1. 1900 pa vendar že 4. Tu
di tukaj se vrši s prebivalstvom isti
proces, kakor v Naborjetu. Danes 'so
v kraju le še 3 nemški gospodarji, vse
drugo so pokupili Ukovljani in Lipoljani. Luznica je všolana v Lipaljo
vas.
TJ k v e so zopet skoraj čisto slo
venska občina. L. 1890 so našteli 940
Slovencev in 43 Nemcev, 1. 1900 pa
817 Slovencev in 52 Nemcev. K obči
ni spada popolnoma slovenska kura-cija Volčja vas. Šoli v Ukvah, kakor
v V olčji vasi sta utrakvistični z nemškomislečim učiteljstvom. Prihodnje
ljudsko štetje nam zna prinesti čudno

presenečenje. Ukovljani in Volčjevaščani se strastno vojskujejo zaradi
občine, nemški agitatorji pa podpihu
jejo prepir, tako nastopajo slov.
prebivalci Volčje vasi v tem boju kot
nemški »fortschritlerji«.
L i p a l j a v a s je čisto sloven
ska občina. L. 1890 so našteli 7, leta
1900 pa 15 Nemcev. Pravega Nemca
pa v občini sploh ni. Po rojstvu in
občevanju so vsi Slovenci, po m iš
ljenju pa socijalni demokrati. Znajo
že tudi večinoma furlanščino. Šola
je utrakvistična. Nadučitelj je češki
renegat, učiteljica pa nezavedna ZiIjanka. Slovenščine se v šoli le malo
sliši, dasi zna pri vstopu v šolo le par
otrok tudi nemško. Bivši nadučitelj
K ovač — sedaj gostilničar in župan
— je napravil slov. šolsko knjižnico,
a njegov naslednik je vse slovenske
knjige pometal v peč. Cerkev je
skrajno zanemarjena. Župnijo nam
reč oskrbuje vpokojeni dekan, Ne
mec, ki ne zna slovensko. V šolo ho
di župnik iz Pontablja, ki pa tudi ne
zna dosti slovensko. Na ta način je
najbrž škofijski ordinarijat poklical
nad Lipljane dvojno kazen za socija'iictično mišljenje. Bes škoda za to le
po župnijo, ki je prava zelenica K a
nalske doline. Občina je v slovenskih
rokah.
Ravnotako abnormalne razmere
so v P o n t a b 1 j u. K raj je sicer

vedno nemški, 1. 1890 še niso našli
nobenega Slovenca, 1.1900 pa že 2. Šo
la in cerkev sta nemški, toda nemški
nacijonalizem vkljub vsem bojnim
društvom ne more uspevati. Letos se
je zgodilo čudo, da so nemški občini
zavladali Slovenci. Vsled opozicije
obrtnikov in uradnikov proti prejš
njemu županu so volili za župana mi
zarja Martiča, doma iz Sveč v Rožni
dolini, za 1. svetovalca pa restav
ratorja Cerovška, rodom štajerskega
Slovenca. Tudi 2. svetovalec Aichholzer drži s Slovenci. Cela Kanalska
dolina je torej dežela abnormalnosti
in neverjetnosti. Ako bi bilo ljud
stvo pristopno, bi se sedanje razmere
dale izkoristiti za narodno stvar.
VI. Okrajno glavarstvo Šmohor.
Vrnimo se v Ziljsko dolino,
namreč k občinam, ki spadajo pod
šmohorsko
okrajno
gla
v a r s t v o . V šmohorskem sodnem
okraju tvorimo Slovenci 437'8 °/oo
(1. 1890 še 459‘6, 1. 1880 pa še
474'2 ° / o o ) • Torej močno nazaduje
mo. L. 1890 je bilo v šmoh. okr. 4654
Slovencev poleg 5472 Nemcev, leta
1900 pa 4460 Slovencev in 5725 Nem
cev.
Okraj obsega sledeče slovenske
občine: Blače, Brdo, Goriče in Štebenj. Začnimo na jugu.

V
občini Blače so se do zadnjih
let Slovenci lepo držali, a Nemci celo
nazadovali. L. 1890 so našteli 621
Slovencev in 9 Nemcev, 1. 1900 pa
540 Slovencev in 6 Nemcev. Nem
štvo se torej ne more spraviti do ve
ljave, a tudi Slovenci nazadujejo,
ker se izseljujejo v Ameriko in
Aleksandrijo. Šola je utrakvistična
z nemškomislečim učiteljstvom.
Občina Š t e b e n j obsega župni
jo Štebenj in kuracijo Št. Pavel, kjer
je tudi šola. Po ljudskih štetjih nem
štvo nazaduje (1. 1880: 50, 1. 1890:
45, 1. 1900: 34), toda že prihodnje
ljudsko štetje nam prinese razoča
ranje. Danes živi v občini 41 pravih
Nemcev in kakih 120 renegatov, dočiin je res zavednih Slovencev le 'ka
kih 40. Občinski zastop je še v slo
venskih rokah z narodnozavednim
županom (U rbanc), vendar sta v od
boru tudi 2 Nemca, ki so ju volili
Slovenci. Tudi v cestnem odboru ima
jo Slovenci večino, ker le 2 odborni
ka sta Nemca, ki ju je poslal deželni
odbor. Slovenci niso zavedni, ne or
ganizirani. Nasprotniki im ajo po
družnico »Schulvereina«, ki ji načeljuje lesni trgovec Bartolot, delajo
pa učitelji. Šolsko knjižnico zalaga
»Südmark«. Vse gostilne in trgovine
so v nasprotnih rokah, dočim slov.
konzumno društvo propada. V občini
sta dve fužini in rudokop na poskuš-

njo, vse nemško. Šola v Štebnu je
4razredna, a se kmalu razširi v 5razredno, ker je do 500 otrok, med te
mi le 10 nemških. Vendar je pouk
razun v 1. razredu popolnoma nem
ški, učiteljstvo je nacijonalno.
Občina G o r i č e obsega župnijo
Borlje. Občina se ponemčuje, posebno
v Borljah, pa tudi v Goričah. L. 1890
so našli v celi občini 4 Nemce, 1. 1900
pa že 27 poleg 638 Slovencev. V bo
doče bo še slabše, ker se je v naj
uglednejšo hišo priženil nemški uči
telj, ki je pridobil vsled tega velik
vpliv ter ima tudi slov. župana na
svoji strani. Resničnih Nemcev je v
celi občini le 5. Število prebivalstva
se je zadnje čase pomnožilo, tako da
imamo danes 715 Slovencev po r o j
stvu. V občinskem zastopu imajo
Slovenci sicer večino, ker imajo II. in
III. ter deloma tudi I. razred (7 za
nesljivih odbornikov), toda župan ni
zanesljiv. Kakor rečeno, gospodarijo
v šoli nemški, ozir. renegatski učite
lji, dasi so vsi otroci po narodnosti
Slovenci ter jih najmanj 40 pri vsto
pu v šolo sploh nemški ne zna. Šola
v Goričah ima 5000 K podpore
»Schulvereina«. Slovenci niso prav
nič organizirani. (Kazalo bi ustano
viti gosp. izobraževalno društvo ter
pošiljati gospodarske časopise. Obči
ni bi se naj dala podpora, da jo vrne
»Schulvereinu«, nakar bi se šola po

slovenila). Za rešitev slovenstva bi
bilo treba delati hitro, ker je nevar
nost velika. Snuje se namreč rudokop, ki je v nemških rokah.
Zadnja slovenska občina pred
pragom Šmohorja je B r d o , ki se še
precej dobro drži, tako da nemštvo
napreduje od desetletja do desetletja
le za 1% . L. 1880 je bilo 1520 Slov.
in 80 Nemcev, f. 1890 1418 Slov. in
90 Nemcev, 1. 1900 pa 1362 Slov.
in 93 Nemcev.
Žalostno je, da se
število prebivalstva tako krči vsi ed
izseljevanja. Občina je sicer po ime
nu v slovenskih rokah (II. in IIT.
razred), ker se voli na programu
kršč. socijalizma, toda odborniki v
narodnem oziru niso dosti zanesljivi.
To načelo velja za vse občine v Zilj
ski dolini in na Koroškem sploh. Le
malokje se voli z narodnim progra
mom, temveč parola je: tu krščanski
možje
(Slovenci in kršč. misleči
Nemci in nemškutarji), tam liberal
ci (vsi napredni elementi brez razli
ke polit, m išljenja). Nemci imajo v
brdski občini I. razred. Volilo je v
lem razredu 5 učiteljev, 1 učiteljica,
1 častni občan in c. kr. erar. Župan
je nezaveden ter sploh slov. pisati ne
7,na. Šoli sta 3razrednica na Brdu in
2razrednica v Melvičah. Učitelji so
Nemci razven Martinjaka (znani če
belar, ki se na Kranjskem dela Slo
venca, doma pa ne izpregovori slo67
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vensko.) Otroci so v obeli šolah
razun 14 Nemcev in 2 Cehov sami
Slovenci, ki pri vstopu v šolo sploh
nemško ne znajo. Slovenske ure obi
skuje le kakih 8 fantov. Slovensko
brati se nauče otroci le iz katekizma.
To velja za vse šole v Ziljski dolini.
Brdska šola ima 2000 K podpore od
nemškega »Schulvereina«. Slovenci
imajo le kat. izobr^evalno društvo.
Posojilnica je v nemškutarskih ro 
kah. Nemškutarji imajo požarno
brambo, »Bauernbund« in podružnico
»Südmarke«. V kraju sta dve ope
karni, ena v nemških, ena v slov. ro
kah. V cerkvi je še večinoma sloven
sko, razun ene nemške pridige vsako
četrtletje. Župna urada imata nem
ško - slov. pečate. Sicer v javnosti ni
videti slov. besede, razun na — želez
nici.
V
ostalih občinah, kakor tudi v
trgu Šmohorju, so Slovence popol
noma zatajili, dasi jih povsod živi po
nekaj. V šmohorski župniji živi n. pr.
najmanj 150 Slov., večinoma posli
in delavci, ki pa se ne smejo priznati.
O tem bo vedel najbolje dekan Držanič iz spovednic. Tudi v Spod. Beli
je že dosti slovenskih rodbin, ki so si
nakupile. O narodni zavednosti seve
da ni duha.Pri ljudskem štetju niso v
celi župniji našli nobenega Slovenca
— (tudi dekan Držanič ne?) isto se
pokaže tudi pri prihodnjem štetju.

L. 1880. so našteli celo v Sitmosn (nekd. Sitmož) še 24 Slovencev.
~V plajberškem okraju živi še tudi do
sti Slovencev. Na Kutah je skoraj
polovica slov. rudarjev. Našteli so jih
1. 1900 57, v celi plajberški občini pa
86. Tudi obrtnikov je že nekaj Slo
vencev.
Splošna bilanca, nekdaj tako slo
veče slov. Ziljske doline je obupna.
Zanim ivi narodni običaji (raj pod
lipo) in ž njimi tudi pestra narodna
noša izginjajo. K temu žalostnemu
prevratu je največ pripomogla želez
nica. Po celi Ziljski dolini so nastav
ljeni za uradnike, sluge in delavce le
trdi Nemci ali strupeni renegati.
Drugo store državne in deželne obla
sti, ki pošiljajo v Ziljsko dolino le
najzagrinejše učitelje, poštarje in
orožnike. Po celi Ziljski dolini so
orožniki Nemci. Ljudstvo je vsled teh
vplivov zbegano, ne'zanesljivo, pod
kupljivo, neznačajno in vdano pija
či. To velja posebno glede odpadni
kov. Neznačajnost učiteljev je vzrok,
da tudi ljudstvo ni več natančno gle
de dane besede. Le en dokaz: Nad
učitelju Horvatu v Cačah, edinemu
narodnemu učitelju v Ziliski dolini,
ki ima zaradi svoje značajnosti in
narodne delavnosti strahovite boje ч
stanovskimi in drugimi renegati, je
povedal njegov podučitelj Nemec, da
•se je postajenačelnik izrazil: »Die

Lehrer sind nur zum Fressen da«.
Horvat se je potegnil za čast celega
stanu ter se pritožil pri dež. šol. sve
tu,ki pa je pritožbo izročil obrekoval
cu, in ta je nadučitelja tožil zaradi
razžaljenja časti. Podučitelj je pri
sodišču pod prisego izjavil, da tožitelj ni izrekel inkriminovanih besed.
Nadučitelj je, bil obsojen v hude stro
ške.
V
jezikovnem oziru so Ziljski
Slovenci zanemarjeni. Pri okr. gla
varstvu razume le neki K očevar slov.
Tudi okrajni sodnik razume le v
ustmenem občevanju slovensko.
Ob koncu se ozrimo na nekatere
vzroke našega propadanja. Glavni
vzrok je absurdno šolstvo, vse drugo
oskrbijo državne in deželne gosposke
pod vplivom nemškega »Volksrata«
in nemških bojnih društev. Tisti pa,
ki so poklicani, ozir. so si sami uzur
pirali pravico rešiteljev koroškega
slovenstva, stoje na ozkosrčnem sta
lišču strankarstva: naj vse vrag vza
me, ako noče biti pod našo komando!
Znana je izjava voditelja koroških
Slovencev: »Mi hočemo imeti vse or
ganizacije v gotovem duhu, zato tudi
šolstvo in učiteljstvo.«
In ravno glede šolstva bi ne
smelo biti strankarstva, ako hočemo
sploh kaj rešiti.

VIL Koroško ljudsko šolstvo.
Ljudske šole na Koroškem so:
1. slov., 2. utrakvistične, 3. deutsch
erklärte in 4. nemške. Slovenska de
želna ljudska šola je le 1, namreč na
Jezerskem, pač pa sta dve taki p r i
vatni, in sicer C. M. Dr. v Št. Ruper
tu in ona pri Sv. Jakobu v Rožu. Že
v tem se nam kaže naše strahovito
nazadovanje. L. 1861, ko je bilo Iju isko šolstvo v ostalih kronovinah še
ukovano v tuje spone, so imeli kor.
Slovenci že 16 šol s slovenskim, 68 pa
s slovensko - nemškim poukom, a
tudi v teh 68 šolah je bil pouk slo
venski, nemščina se je le učila v
poznejših letih. Glasom ukaza ško
fijske šolske oblasti se je moralo
povsod, kjer je prevladovala v cerk
vi slovenščina, učiti tudi v šoli v
slovenskem jeziku. Škofijski šematizem za 1. 1861 pa navaja na Sp. Ko
roškem 117 slovenskih in 13 mešanih
župnij, torej bi moralo biti takrat
117 slovenskih in 13 utrakvističnih
šol. Danes imamo na Koroškem ka
kih 110 župnij, kjer se pridiganje v
cerkvah le slovensko, toda slovenska
šola je le — 1.
Utrakvistične šole so vse takozvane slovenske ljudske šole na K oro
škem. V prvem razredu je še nekoli
ko slovenskega pouka, seve, ako uči
telj slučajno zna slovensko. V tem
slučaju se uče otroci slov. citati in

pisati, in sicer po Prešernovem abe
cedniku, ki je vzor knjige, kakršna
bi za ljudske šole ne smela biti. Ne
kaj tako zastarelega in starokopitne
ga ne vidimo vsak dan. Torej učni
pripomoček (abecednik) je že sam
na sebi zanič, potem pa še »metoda«
učiteljev, ki sovražijo sleherno slo
vensko besedo. Tele utrakvistične šo
le so res prave mučilnice za otroke,
vredne, da bi jih poslali v cesarski
muzej k natezalnicam. Nazornega
nauka, ki je neobhodno potreben, ki
je podlaga vsemu poznejšemu pouku,
na teh utrakvističnili šolah sploh ni.
Predpisan sicer je, tudi v urniku je
naveden, a čas, ki mu je odmerjen,
se uporabi za to, da se otrokom ubi
ja blažena nemščina. Namesto nazor
nega nauka uči učitelj nemška imena
stvari in sicer po zastareli, brezum
ni prestavljalni metodi miza — Tlscli,
klop — Bank. In ko so se naučili
otroci kopico nemških označb, kar
traja par mesecev, se začno učiti
nemške stavke n. pr. Der Tisch ist
lang = miza je dolga, pri čemer slu
ži slovenščina za razjasnjevanje. Da
pa učitelji pri tem ne rabijo niti pra
vih slovenskih izrazov, je umljivo,
saj sami ne znajo pravilne sloven
ščine, temveč se uče slovensko od —
učencev, kakor je priznal sam dežel
ni predsednik. Toda o tem pozneje.
Otroci ostajajo v 1. razredu tako dol-

go, da se nanče nemško govoričiti,
brati in pisati kar traja navadno po
več let. Da se ubija s tem zlati čas in
mori deca, kaj to briga tiste oblasti,
ki bi morale skrbeti za izobrazbo
ljudstva. K o se otroci nauče sloven
ske črke ter predelajo oni vzorni Pre
šernov abecednik, se začno takoj uči
ti nemško abecedo, in sicer latinico
in kurent. Otroci koroških utrakvističnih šol se morajo torej v 1.
in 2. šolskem letu naučiti kar 12 abe
ced, namreč slovenske 4, latinske 4 in
kurent 4, t. j. od vsake 1. malo pis
meno, 2. malo tiskano, 3. veliko pis
meno in 4. veliko tiskano. Uganja se
najhujši dril, da se predela ta ogrom 
na tvarina. Da o jezikovni izobrazbi
na tej stopnji ni govora, je umljivo.
K o bi morali učenci citati lepe se^
stavke, zanimiva berilca, kakor jih
imajo druge začetnice v svojem II.
delu, si morajo ubijati v glavo le su
hoparno abecedo. Da tako ravnanje
nbija otroški duh in mu jemlje vese
lje do pouka, je pač umljivo. Račun
stvo se uči takoj od začetka le nem
ško ter služi slovenščina le za tolma
ča temu pouku. Seveda ne more biti
uspehov. Sploh se uganja na nižji
stopnji utrakvističnih šol le meha
nični dril, ki so ga vrgli že povsod
druerod med staro šaro. Goji se le m e 
hanično čitanje, pisanje in računanje,
a o jezikovni in umstveni izobrazbi ni

duha. Na srednji in višji stopnji
pa je sploh učni jezik nemški in na
stavljeni so skoraj izključno učitelji,
ki ne znajo slovensko. Predpisane so
sicer 2 do 3 ure slovenščine kot ne
obvezen učni predmet za tiste otroke,,
katerih starši se v začetku šolskega
leta zato priglasijo pri šolskem vod
stvu. Da pa starši ne priglasijo otrok
za slovenske ure, in da tudi priglaše
nim pouk omrze, zato že skrbe nemčurski učitelji. Sicer pa kako naj po
učuje slovenščino učitelj, ki sloven
sko ne zna. Ako pa jo tudi zna, jo so
vraži ter zasaja to sovraštvo tudi v
otroška srca.
Otroci navadno kmalu pozabijo
slovensko abecedo in ker se goji po
zneje le nemška abeceda in ne tudi la 
tinica, kakor je predpisano, ne znajo
slovenski otroci niti svojega imena
zapisati s slovenskimi črkami. To so
uspehi utrakvističnih šol na K oro
škem! In tako najdemo pisma mlaj
ših staršem ali sorodnikom pisana v
moderni bohoričici, namreč sloven
ske besede pisane z nemškimi črka
mi. Slovenski otroci zaostajajo pri
takih razmerah vsestransko. Um se
jim ne bistri, ker se nim vse le šablon
sko, mehanično vbija v glavo. Je
zikovna znanost in spretnost se ne
razvije, ker slov. se ne uče, nemško
pa se ne nauče pravilno. Znanja si ne
pridobe, ker ne morejo slediti pouku.

»Deutscherklärte« šole so kiiriozum, kakršnega ne najdemo nikjer
drugod na svetn. Ustrojene so baš ta
ko kakor utrakvistične, a so se ozna
čile za nemške, da se prepreči vpelja
va slovenskih ur, ki se na u trak vi stičnih šolah morejo vpeljati, ako ta
starši zahtevajo.
Mnogo slovenskih otrok pohaja
popolnoma nemške šole. Na teh šolah
se že kar od začetka ne ozira na slo
venske otroke ter se vse poučuje edi
no le v nemščini. Seve slovenski otro
ci zaostajajo ter morajo po več let
ponavljati prve razrede,
oziroma
oddelke, dokler se ne nauče v občeva
nju z nemškimi otroci toliko nemško,
da morejo slediti pouka. Učitelji na
takih šolah so trdi Nemci, ki ne zna
jo nič slovensko, ali če tudi kaj znajo,
nočejo v šoli izpregovoriti slovenske
besede, ako je tudi 50% otrok, ki ne
znajo nič nemško.
Kakor vidimo, je koroško ljud
sko šolstvo prava zavora umstvene
ga in jezikovnega razvoja prebival
stva, ker to šolstvo ne služi namenu,,
ki je tako leno izražen v § 1. drž.
ljudsko - šolskega zakona, temuč k o
roško ljudsko šolstvo služi le enemu
namenu : g e r m a n i z a c i j i S l o 
v e n c e v . Potemtakem ni čudno, da
izkazuje Koroška za Galicijo med
vsemi avstrijskimi deželami največanalfabetov, namreč 5‘74%.

VIII. Bilanca in nasveti.
Druga naša slaba stran je ta, da
nam primanjkuje inteligence. K oro
ški Slovenci izšolajo premalo razum
ništva. Na prstih lahko skoraj sešte
jemo vse slov. uradnike in akademi
ke. Sploh se za srednje šole oglaša
čim dalje manj Slov. To je že razvid
no iz tega, da je podpornemu društvu
»D rava« v Beljaku, dasi ima le ma
lo dohodkov, lani preostalo 900 K.
Blagodejno sled narodne zavednosti
je opažati za vsakim posamnim slov.
akademikom. K jer je bil le eden de
laven slov. akademik, tam najdemo
ljudstvo organizirano in zavedno n.
pr. v Borovljah, (dr. Mišič, če m e r),
Glinjah
(R avnik), Tolstem vrhu
(brata Kotnika) itd.
Nadaljne naše rane so:
Društva in organizacije med
Slovenci nosijo preveč pečat enostranosti. Imamo sicer skoraj v vsaki
župniji izobraževalno društvo z epitetom »katol.«, toda mladina zahaja
raje k veselicam nemškutarskih po
žarnih bramb, kjer se lahko vede ne
prisiljeno, dočim imajo priredbe iz
obraževalnih društev preveč cerkveno-šolarski značaj pod strogim nad
zorstvom. Nič ne oomaga vzdihovati:
plesi so pohujšljivi! Mladino ima
povsod za seboj tisti, ki ji zna dati
neprisiljene zabave.

Ljudstvo je v racijonalnem g o 
s p o d a r s tv u zaostalo. Dežela ne skrbi
za strokovno izobrazbo v domačem
duhu med Slovenci, strokovnih knjig
in časopisov pa ljudstvo navadno ni
ti citati ne zna.
Najbolj razpiha narodno iskro
slovenska pesem, a med Slovenci so
že zelo redka pevska društva, ker ni
pevovodij in denarja. V šoli se goji
le nemška pesem, tako krasne narod
ne pesmi koroških Slovencev, s kate
rimi si je pridobil renegat Koschat
svetovno slavo, pa se čimdalje bolj
pozabljajo. Delavci, ako tndi govore
med seboj slovensko, zakrožijo, ko
postanejo dobre volje nemško pesem,
ker slovenskih več ne znajo. Pa tudi
zavedni pevci mislijo, da morajo tu
di nemškutarstvu plačati davek, za
kaj ako zapojo eno narodno pesem,
je druga že nemška. Znani so mi slu
čaji, da so slovenski mladeniči izja
vili, da pristopijo k slovenskemu pev
skemu društvu le s pogojem, da sc
bo tudi nemško pelo. To je torej baš
narobe, kakor drugod. Drugod, četu
di govore nemško, pokažejo dobro vo
ljo s slovensko pesmijo. Slovenska pe
sem jih še veže na svoj narod, a slo
venskemu Korošcu se trga, ozir. se je
že iztrgala ta sladka vez z njegovim
narodom.
Ako torej hočemo položaj zbolj
šati, moramo delati vztrajno na to:

1. Da se šole preustroje v duhu,
ki odgovarja zdravi pameti in na
šim državljanskim pravicam. Ako
tega ni mogoče izvojevati enotno za
vso slovensko pokrajino, navajati je
treba sistematično v tem boju vsako
občino posebej. Vse brošure, ki jih je
dosedaj izdalo »Politično in gospo
darsko društvo«, niso skoraj nič iz
dale. Tudi na napovedano akcijo
»Slovenskega šolskega društva še
vedno zaman čakamo.
2. Naši poslanci bi morali po
zgledu nemškega »Volksrata« imeti
v evidenci vsakega slovenskega u č i
telja in vsako izpraznjeno službo, da
se ne bo dogajalo, kakor lam, ko so
skoraj vse slovenske abiturijente p o 
slali učitelj evat v nemške kraje, a
poslanec Grafenauer in tov. so se za
dovoljili s prazno obljubo šefa dežel
nega šolstva, da pridejo najpozneje
v enem letu v slov. kraje. Vsi
živijo še danes v prognanstvu ter bo
do tudi najbrže ostali dokler ne obu
pajo ter prestopijo v nemški tabor,
dočim v čisto slovenskih krajih služ
bujejo trdi Nemci*). Gorostasna je
bila. utemeljitev dež. predsednika te
persekucije. Baron Hein je namreč
rekel imenovati deputacijo poslancev,
da je tako postopanje dež. šolskega
*) Na odločne pozive v „Slov. N a ro d u “
so m ed tern časom vrnili 3 slovenske učitelje.

sveta vzgojevalnega pomena, ker se
bodo slovenski učitelji naučili med
Nemci temeljito nemško, (torej 13 do
141etno šolanje v nemških mučilnicah
še ni dovolj!), a nemški učitelji se
nauče slovensko od — o t r o k v š o1 i. Nad take vzgojeslovne metode je
ni iznajdbe na svetu.
3. Nemškim zavetiščem za v a 
jence
(Lehrlingsheim)
je treba
ustvariti protiutež, sicer izgubimo
ves obrtni stan. Tak protiutež bi bila
posredovalnica, ki bi preskrbovala
slov. dečkom iz Koroške učna mesta
v trgovinah in obrtih na Slovenskem,
najbolje v Ljubljani in na K ranj
skem sploh. Izučene in samostojne pa
bi se naj eventualno denarno podporlo s pogojem, da se naselijo v svoji
domovini.
4. Skrbimo za izšolanje koroških
slov. mladeničev v srednjih šolah.
Prva leta bi se naj s podporami spra
vili v Celovec in Beljak, zadnja leta
pa na Kranjsko in Štajersko, da orestopijo na visoke šole narodno in p o 
litično utrjeni. Morda bi moglo to na
logo pospeševati društvo »Dom ovi
na«.
5. Prirejati je treba iz Kranjske
in Štajerske gospodarska predavanja,
iz katerih se bo polagoma moglo pre
iti v politični pouk. Obenem bi se naj
pošiljali gospodarski časopisi (Kme
tovalec, Slov. Čebelar in dr.)

6.
Snujejo naj se pevska društva,
ki bi prirejala izlete širom slov. K o
roške, da bi ljudstvu pokazala lepoto
slovenske; pesmi ter zbudila zopet za
nimanje in brepenje po slovenskem
petju.
O vseh teh nalogah naj bi raz
mišljal bodoči odbor »Branibora« v
družbi drugih faktorjev.
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