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MARIBOR.
(Nadaljevanje, z 1 katlo v prilogi).

Ukinifev posebnih, samo Mariboru koristnih privilegijev po Maksimi
lijanu II. ima poleg političnih fudi svoj g o s p o d a r s k i  vzrok Denarno 
gospodarstvo je sedaj že docela razvito1). Srebrni in zlati rudniki na Ti
rolskem, Koroškem in Ogrskem dosežejo višek produkcije, ki ni šla vzpo
redno s produkcijo agrarnih in obrtnih dobrin. Svet zajame v XIV. stoletju 
divja spekulacija. Vse trguje, „duhovnik in posvetnjak. gospoda in kmet“2). 
Ta spekulacija, ki dviga vsled vedno večjega obtoka dragih kovin cene 
surovinam in obrtnim izdelkom, udari zlasti mestno trgovino, ki v tem po
ložaju ni imela rnoči, da bi čuvala svoj trgovski monopol. Privilegiji, s 
katerimi skušajo deželni knezi v teh časih mestom ponovno zagotoviti 
trgovski monopol v njihovi okolici, ničesar ne izdajo; kajti plemstvo, ki 
proizvaja surovine, in na katero je radi dovoljevanja davka navezan deželni 
knez, pokupi živila, živino in vino ter s tem samo trguje. Isto je s suknom, 
platnom, soljo, s čimer trgujejo po plemiških, izvenmestnih gosposkah 
ščiteni italijanski prekupci.

Ko pa so koncem XVI. in začetkom XVII. stoletja koroški in tirolski 
rudniki dragih kovin izčrpani, nastopi poslabšanje denarja in s tem padec 
njegove vrednosti. Valutna reforma iz 1. 1559., ki je denarno veljavo stabi
lizirala, je omajana ; mesta zabredejo s svojo trgovino v novo krizo, 
ki jo reformacijske homatije le še stopnjujejo. Maribor nazaduje z drugimi 
mesti vred. Tranzitno trgovino med Ogrsko in alpskimi zemljami onemo
gočajo poleg Turkov, ki gospodarijo v Podonavju, večni obmejni spori 
med Štajerci in madžarskimi velikaši v Slovenski Krajini radi uravnave

‘) F. M a y e r :  Die ersfen Bauernunruhen. Mift. & hist. Ver. f. Slmk. XXIII. p. 111.
s) R. P e i n l i c h :  Der Brolpreis zu Graz und in Sleiermark im 17. Jhdl. Ibid. XXV. 

p. 157 s.



140 Franjo Baš:

toka Mure med Radgono in Veržejem3). Prejšnja podjetnost Mariborčanov 
zaspi v XVI in XVII. stoletju. V mestu je izumrlo vsako samoudejstvovanje. 
Hiše v propadajočem Mariboru so prazne in nenaseljene*).

Izza XVI. stoletja pa meščanstvo tudi p o l i t i č n o  propada5)- Edini 
preostanek srednjeveške politične moči je marijoneta deželnih stanov, me
ščanski maršal, ki brez vpliva zastopa v deželnem zboru mesta in trge.

Propadati začne pa tudi u p r a v a .  V dobi turške nevarnosti 1. 1683 
( Z a h n ) ,  oziroma za sedemletne vojne ( G u b o )  čitamo ukore graške vlade 
mariborskemu magistratu in sodniku radi upravnih in prometnih nerednosti 
v mestu.

Značaj Maribora se spremeni. Gospodarski temelj, na katerem živo
tari mesto, je usnjarstvo in mestna posestva, v prvi vrsti gozdovi med 
Radvanjem, Pekrami in sv. Bolfenkom, odkoder dobiva Maribor apno in 
oglje. Kmetski značaj mesta nam v XVI. stoletju kažejo občinske njive v 
magdalenskem predmestju ob cesti v Hoče in ob poti v Limbuš; enako 
občinski pašniki med Mariborom in Kamnico, ter med mostom in Pobrež
jem in občinski gozd med Rošpohom ob Vinskem jarku in Tremi ribniki6).

Ker se je med dolnjo Rošpoško vodo in Mariborom razprostirala 
mestna posest in so se med cerkvijo sv. Ulrika (danes Dijaški dom) in 
Cvetlično ulico ter mestom razprostirala polja in travniki posameznih me
ščanov, je razumljivo, da je tvorila v XVI. stoletju mejo obmestja najprej 
Drava do Rošpoške vode, nato Rošpoška voda do tam, kjer jo danes pre
stopi cesta Maribor—Kamnica, in končno približno Prešernova in Cvetlična 
ulica. Z ozirom na to, da je Maribor izvrševal v okolici tudi višje sodstvo, 
in sicer v Kamnici, Bresternici, Viltušu, Vukovskem dolu, Selnici ob Dravi, 
Remšniku, Sv. Juriju ob Pesnici, Špičniku, Podigracu, jelenčah, Ottenbergu, 
Selnici na Muri, Ceršaku, Svetini, Dobrenjah, Hlapjah, Dragučevu (glede 
ostalih krajev prim. P u f f  II. p. 107.), in da je imel pravico pobirati ob 
sejmskih dneh mitnino v Sv. juriju ob Pesnici, v Magdalenskem predmestju, 
Selnici ob Dravi, Šmarjeti ob Pesnici, Sv. jakobu, Št. liju, Svečini in Kam
nici7), moremo reči, da nam ti kraji napram gravitacijskemu ozemlju v 
srednjem veku označujejo ozemlje, kjer je mesto v novem veku poleg 
sodne oblasti vršilo tudi svoj trgovski in obrtni monopol.

Plemstvo, ki se v XVI. stoletju okrepi, začne z mestom boj za carinsko 
zaščito štajerskih agrarnih produktov proti carine prostemu uvozu ogrskih 
in hrvatskih živil. Slovenska Štajerska je bila v dobrih letinah poleg vzhodne 
Štajerske Žitnica za graško in severno štajersko ozemlje. Vendar pa tudi

3) F. K o v a č i č :  Slovenska Štajerska in Prekmurje, p. 251 ss.
4) P. P u f f :  1. c. II. p. 105.
5) I. H. B i e d e r m a n n :  Die Verfassungskrisis in Steiermark zur Zeit der ersten 

französischen Revolution. Milt. d. hist. Ver. f. Stmk, XXI. p. 32.
«) P. P u f f :  1. с. 11. p. 106.

P. P u f f :  ibid. p. 107 s.
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v dobrih letinah preostanek še ni kril vseh potreb obeh pasivnih pokrajin, 
vsled česar sta bili ti navezani tudi na uvoz iz Ogrske. To trgovino z žitom 
so vršili producenti, štajerski in ogrski veleposestniki -  tedaj plemiči sami. 
Da se pa Maribor vendar ni potegoval za posredovanje v žitni trgovini 
med slovenskim in graškim ozemljem, je imelo svoj vzrok v ogrskem 
žitu, ki je bilo pasivnim krajem bližje in cenejše. Celo Maribor sam je 
uvažal žito iz Ogrske, poleg tega pa še kože za svoje usnjarstvo in med8). 
Razumljivo torej, da bije zdaj z drugimi mesti vred obupen boj proti uvedbi 
carine na ogrsko žito, ki je poceni, in da se skuša obvarovati carine na 
kože iz Ogrske.

Edino možnost za uspešen razvoj mesta bi moglo nuditi v tem času 
izrabljanje rudnih zakladov, ustanovitev aprovizacijskega izhodišča za vo
jaštvo na turški meji ali birokratizacija. Kmet v mariborski okolici je namreč 
takrat gmotno veliko preslab, da bi mogla trgovina med njim in mestom 
slednje dvigniti, kot je to bilo početkom druge polovice srednjega veka, ko 
je bil kmet še gmotno jak. Toda okolica Maribora pogreša rudnih zakladov; 
tudi se kot vojaško aprovizacijsko izhodišče razvije ob Muri Radgona in ob 
Dravi Ptuj, ki sta kot vojaški postojanki obenem branila vstop v Graško 
kotlino in na Ptujsko polje, in s tem tudi Maribor ; birokratizacija pa se raz
vije šele z nastopom prosvetljenega absolutizma. Tako je v takih raz
merah dobivalo mesto vedno bolj kmetski značaj. Trebijo se gozdovi ; 
v tej dobi nastanejo na Kalvariji in Piramidi vinogradi ; krčevito ugotavljajo 
Mariborčani od časa do časa občinsko stanje. L. 1671. manifestirajo last
ninsko pravico do okolice s tem, da obidejo ozemlje od Radvanja skoro 
do Sv. Bolfenka, preko Teznega do blizu Račja, proti Kamnici in Sv. Urbanu 
ter preko Orešja, Cvetnika in Počehove9).

Ko padajo v drugi polovici XVIII. stoletja cene lesa10), Mariborčani 
ne izkoriščajo več pohorskih gozdov. Prepuste jih raje proti formelni, v 
kapunih plačani najemnini pekrskim in radvanjskim kmetom za pašo in 
pridobivanje drv. Kajti les so jim splavi dovažali ceneje, ko bi ga seka
nega v lastni režiji dobivali s Pohorja. Vendar ne pozabijo si zasigurati 
proti kmetskim pretenzijam na te gozdove lastninsko pravico s pogodbo 
s pekrskim gospodom grofom Ivanom Jakobom Khislom11).

Zunanji znak teh razmer, ki se jim pridružujejo še posledice trideset
letne vojne in stalna turška opasnost, ki terja vedno nove deželne doklade 
in kontribucije, je razpadajoče m e s t n o  o b z i d j e .  Katastrofo mesta pa 
končno še dopolnijo elementarne nezgode: požar 1. 1648, ogrska mrzlica 
1666, kuga 1664 in 1680—81.

8) Milfh. d. hisf. Ver. f. Sfmk, XXII. p. 135.
*) P. P u f f :  1. c. II. p. 148 ss.

10) A k t mariborskega m agistrala: priloga 2, fase. Tožba Maribor—Pekre in Rad
vanje radi pohorskih gozdov.

“ ) A kf mariborskega m agistrala: priloga 3, fase. Tožba radi pohorskih gozdov.
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Vendar je — mimogrede omenjeno — XVII. sfolefje za Šfajersko in 
Maribor važno v kartografskem oziru. V lefih 1674 ali 1675 do 1678 je 
nastala prva celotna karta historične Štajerske, izdelana na 12 listih v 
merilu 1:172.000: Slyriae Ducalus Fertilissimi Nova Geographica descriptis 
Authore G. M. Vi s h er. Slednji je karto izdelal po petih okrožjih, ki so 
jih nato pregledali poznavalci vsakega okrožja12). Kot ta in nekatere druge 
po Vi s h e r  ju predelane karte, je ostala do danes geografsko in zgodo
vinsko važna »Knjiga gradov“ (Schlösserbuch), ki jo je tudi V i s h e r risal 
za deželne stanove; izšla je po njegovi smrti 1. 169913). Knjiga ima 499 
slik gradov, mest in trgov. Med njimi so štiri slike iz Maribora : pogled 
na celotno mesto z juga ; grad v mestu, pogled od vzhoda ; grad v mestu 
(fasada), pogled z Grajskega trga; Stari grad na Piramidi. Historičnogeo- 
grafsko je važna slika celotnega mesta, ki nam kaže nezazidani severo
zahodni del obzidanega mesta, malo graško predmestje v zahodnem delu 
sedanje Aleksandrove ulice in še manjše koroško predmestje na mestu, 
kjer se stikata Koroška ulica in Vodnikov trg.

Šele odstranitev turške opasnosti po miru v Sremskih Karlovcih je 
omogočila razvoj Maribora, ki ga je še pospešil m e r k a n t i l i z e m  in v 
zvezi z razvojem habsburškega absolutizma in centralizma b i r o k r a t i 
z a c i j a  d r ž a v n e  u p r a v e .  Sukcesivni razvoj absolutizma je na mestu 
stanovske vedno bolj uvajal uradniško upravo. Štajerska okrožja, ki so v 
XVI. stoletju predvsem rekrutovalna14), torej nekaki naborni okraji, služijo 
v XVII. veku kot pokrajinske enote davčnim predpisom15). Vendar je moč 
stanovske uprave končno docela strla šele Marija Terezija, ki je uvedla 
1.1740. upravna, uradniška okrožja. Mariborsko okrožje, ki se je v glavnem 
teritorijalno krilo s prejšnjim nabornim, oziroma davčnim okrožjem „med 
Muro iri Dravo“, je sedaj obsegalo ozemlje, ki ga omejujejo Paški kot 
(Packwinkel), Rosenkogel, Stainz, St. Florian, potoka Stainz in Kraubath, 
Wildon, Lebring, Mura do Radgone, bivša m adžarsko-hrvatsko-štajerska 
meja Haloze, Macelj, Žetale, potok Polskava do ceste Slovenska Bistrica— 
Ptuj, ozemlje med Framom in Gornjo Polskavo, greben Pohorja, Brezno, 
Drava in koroško-štajerska meja do Packwinkla16).

To okrožje s središčem v Mariboru da temelj uradniškemu značaju 
mesta, ki ga je razvoj vedno bolj utrdil in ga ni mogel niti najnovejši čas 
izbrisati. V smislu fizijokratizma dviga birokracija kmeta, ki do tedaj „ni 
imel s čim, da si zabeli kašo“, obenem pa zasleduje merkantilistične težnje 
ki jih je začel pri nas izvajati Karel VI. s tem, da je 1.1723. prepovedal

12) ]. Z a h n : Oeorg Mallhäus Visher. Milih. o. hisl. Ver. f. Slmk XXIV.
,a) lbid. p. 48.
*4) Z w i e d e n e k  — F. I n d e n h o r s l :  Das sleierische Aufgebot von 1565. Milih, 

d. hisl. Ver. f. Slmk XXIV. p. 100.
15) A. Me l l :  Der windische Bauem aufsland des Jahres 1635 und dessen Nach

wehen, Mill. XLIV., p. 205.
“ ) F. K o v a č i č :  Slovençka Šlajerska in Prekmurje, Ljubljana 1926, p. 289.
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uvoz tujega usnja17). Oboje ojači trgovino Maribora, celo ker je v borbah 
Karla VI. v Italiji vzcvetela trgovina z živino in usnjem z Italijo. Cesar 
podpira trgovski razvoj mest tudi s tem, da zgradi glavno trgovsko cesto 
Dunaj—Trst. Pri tem je za zgraditev ceste pritegnil tlačana k ročnemu 
delu, meščana pa financijelno. Tako mora Maribor trajno odstopiti dve 
tretjini svojih mitniških dohodkov za zgradbo in vzdrževanje ceste sploh, 
medtem ko se je morala ostala tretjina uporabljati za zgraditev in vdrže- 
vanje ceste v njegovem obmestju18). Zdaj omogoči zboljšanje prometnih 
sredstev Mariboru ponovni trgovski razvoj, čeprav ga zavro bojeviti časi 
Marije Terezije. Zasužnjeni kmet prideluje po slabih letinah v mirnih časih 
krompir, nato tudi koruzo ; zato je za izvoz vedno več pšenice na raz
polago. K ojačenemu izvoznemu prometu se pridruži promet z Ogrsko ter 
med Ogrsko in Italijo, skratka tranzitni promet med severom in morjem. 
Obenem dvigne merkantilistična gospodarska politika prosvetljene dobe ste
klarstvo na Pohorju in železarstvo v Dravski dolini. Na Kozjaku se koplje 
zlato, ob Dravi pa se nahajajo izpiralci zlata, ki so se bili pojavili že v 
dobi gospodarske krize okoli 1.1700. Med tem pa, ko nazaduje vsled kon
kurence ogrskih vin vinska trgovina, se razmahne trgovanje in obrt z živili.

Že sredi XVIII. stoletja uvaža Maribor iz Ogrske poleg kož hmelj, 
med, sir, lecat. Koncem istega veka je v mestu že razvita trgovina s 
pijačami, mesom, maslom, divjačino (fazani, divjimi racami, šnefi, kosi), 
perutnino, dinjami, gobami ter s  konopljinim, orehovim, rožmarinovim in 
smolnim oljem19)- Konoplja in lan dasta podlago za izdelovanje manu- 
fakturnega blaga, predelava vina in prirejanje pijač pa izpodrine v zvezi z 
mitninami ogrska vina in ustvari pogoje za poznejše pripravljanje pijač, 
zlasti piva.

Našteti trgovski predmeti nam kažejo drugačno sliko kultur v tedanji 
mariborski okolici, kot jo vidimo danes. Dinje namigujejo na vpliv suhe, 
kontinentalne Ogrske ; divje race, šnefi, fazani ter rožmarinovo in smolno 
olje pa nas spominjajo ozemlja zlasti ob Dravi in ob mlakah na meji pli- 
ocena in diluvija na vzhodnem vznožju Pohorja, ki je bilo mnogo bolj 
gozdnato, kot je danes.

Izmed o b r t i  prestane usnjarstvo vse krize. Jožef II. ga ponovno dvigne 
s tem, da ustanovi v Mariboru vojaško oblačilnico (Montour Oekonomie 
Comission). Usnjarski mojstri imajo v tej dobi do dvajset pomočnikov. V 
francoskih vojnah, tik pred likvidacijo (1.1811.) je zaposlovala vojaška obla- 
čilnica povprečno 800 delavcev20).

Napoleonova doba in njej sledeča gospodarska kriza z državnimi 
bankroti je zaustavila v prosvitljeni dobi započeti razvoj. Maribor izgubi 
zdaj mitniško in sodno oblast vse do Mure. Že preje, 1.1784., izgine tudi

17) P. P u f f :  I. c. II. p. 172.
18) A kf mariborskega magislrafa z dne 3. X. 1817.
»•) A k t mariborskega inagisirala z dne 22. II. 1878.
“ ) P. P u f f :  I. c. II. p. 200.
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Sfari grad na Piramidi, a preko krize prve polovice XIX. veka sfopa Ma
ribor v novo razvojno fazo.

Kot poprej v slabih časih se spomnijo Mariborčani ludi sedaj svoje 
občinske posesti. Epizodo tvori sicer že 1.1766., ko vsled naraščanja lesnih 
cen21) Maribor skupno s pekrskimi in radvanjskimi kmeti — vsak proti 
volji drugega — izrablja pohorske gozdove. Nato pa pusti mesto njih eks
ploatacijo zopet kmetom obeh vasi in niti ne loži radi ustavljenega plače
vanja najemnine, ki so jo ti zadnjič poravnali 1. 1770. To pa končno 
dovede do tega, da vsled nemarnosti mestne uprave zastare lastninske pra
vice Maribora. Ko namreč mesto po vojni 1.1809. in po razpustitvi vojaške 
oblačilnice naperi tožbo radi pohorskih gozdov, jo po vseh paragrafih izgubi. 
Da se gmotni položaj meščanov vsaj nekoliko ublaži, izvede Maribor raz
delitev travnikov na Teznem.

Če oživlja Maribor v francoskih vojnah le vojaška oblačilnica, medtem 
ko stopa žitna in vinska trgovina22) v ozadje, ne pride mesto vsled nemirnih 
časov in ustanovitve Ilirije do pravega razmaha niti kot križišče koroške, 
hrvatske in glavne trgovske ceste23). Dočim so mariborski usnjarji do 1.1809. 
uvažali iz Kranjske veliko kož in izvažali nazaj usnje, se loti zdaj Ili
rija sam a predelave kož ; tudi je tuje politično gospodstvo ustavilo izvoz ogr
skega žita v Italijo. Tem živahnejši je zato v dobi Ilirije in pozneje promet s 
Koroško, kamor izvaža Maribor vino, usnje, knoper in žito 1er uvaža steklo 
in železo. Splavi po Dravi nosijo tovore do 300 centov (ca 174 t). Tako 
se nam položaj Maribora na zunaj kaže v dokaj ugodni luči; vendar ne 
smemo prezreti, da mesto od 1.1811. nima več vojaške oblačilnice.

Kot so francoske vojne zavrle nadaljni trgovski razvoj, tako je zadala 
industrijskemu razvoju mesta usodni udarec avstrijska gospodarska politika, 
ki je pričela s sistematičnim prenosom vse večje industrije v sudetske po
krajine, Dolnjo Avstrijo in mursko ter muriško ozemlje severne Štajerske. 
Posledica tega je bilo propadanje železne obrti v Dravski dolini. Zdaj da 
lega Maribora na vratih agrarne Slovenske Štajerske v industrijsko severno 
Pomurje mestu nalogo, da zbira živila in jih pošilja proti severu, tako sadje, 
zelenjavo, perutnino, mast, meso in vino. Vendar se to trgovanje z obrtnim 
severom šele prav razvije vzporedno z razvojem predelovanja poljedelskih 
produktov, mlinarstva tn pivovarstva ter usnjarstva in lesne obrti v obliki 
tvorniškega obrata. To pa je v zvezi z otvoritvijo bivše južne železnice 1.1846. 
in koroške 1. 1860. Zgraditev prve pomeni namreč preložitev dotedanje 
glavne prometne smeri Maribor—Koroško v smer M a r i b o r  — s e v e r n a  
Š t a j e r s k a .

*') A k t mariborskega magistrala, št. 712/124.
” ) 1. C. K i n d e r m a n n :  Repertorium, ûraz 1798, p. 383.
ÎS) M. H of  f e r :  Marburg vor hundert Jahren. Blälfer zur Geschichte und Heimat

kunde der Alpenländer, 1hg. IV., p. 361 ss.
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V začetku XIX. stoletja je obsegal zazidani Maribor poleg obzidanega 
mesta, kjer pa so v severozahodnem delu bili še vedno sadni vrtovi in 
vinogradi, ozemlje24) okoli Vodnikovega trga, severne dele Kopališke, Fran
čiškanske, Cvetlične in Mlinske ulice ter Zagato. Skozi slednjo je šla cesta 
v Orešje-5), ki je bilo kot Studenci, Pobrežje in Krčevina, ob današnji Obi- 
lićevi in Principovi ulici ter vzhodni Meljski cesti, povsem samostojno 
selišče brez dozidane zveze z mestom oziroma s predmestji. Niti zazidava 
Aleksandrove ceste, kjer so stale na severni oziroma zahodni strani manjše 
hiše, ni bila enotna ; okoli sedanjega hotela „Meran", ki je bil do pedesetih 
let preteklega stoletja še pritlična gostilna, so se razprostirala polja. Zazi
dano je bilo tudi ozemlje ob Dravi med Kopališko in Mlinsko ulico, na 
desnem bregu pa Ruška cesta do Smoletove ulice ter Pobrežka do želez
niškega mosta. Sicer pa so bila povsod še polja in travniki, tako tudi v 
magdalenskem in koroškem predmestju.

Ker je bilo v dobi pred otvoritvijo železnice življenje meščana težko, 
je v težnji po cenenem življenju v drugi polovici XIX. stoletja nevede omo
gočal dvig birokratizacije in delne industrijalizacije mesta. To ceneno 
življenje v Mariboru, ki je postalo proverbijalno, je uravnaval tržni red od 
18. Vlil. 1837., ki je bil 1.1852. obnovljen26). Sejmi so se vršili vsako so
boto. Na trgu so lahko razstavili svoje izdelke le producenti — Špeharji 1
— in izdelovalci živil, peki, tkalci, izdelovalci lesnih predmetov ter mestni 
obrtniki sploh. Konkurentov ni bilo, ker je bilo podeželskim obrtnikom za
branjeno prihajati na mariborske sejme. Tržni red je zabranjeval prekup
čevanje z žitom. Meščan lahko kupi žito, ako ni žitni trgovec, le za lastno 
uporabo, in to zopet ali med tednom na deželi naravnost od kmeta, ali 
pa v soboto na trgu. Trgovci z živili ne smejo na trg pred 10. uro, torej ob 
času, ko prihajajo tudi ostali meščani. Blago, ki se pripelje na trg, se ne 
sme ustavljati nikjer, temveč mora takoj na določeno mesto, sicer zapade 
meščan, ki ga ustavi, kazni. Tudi po končanem sejmu mora prodajalec 
zopet naravnost domov. Prostori, kjer se je tržilo, so bili: za les, lesne 
izdelke in železo Pristan ; za seno in slamo Slomškov trg ; za moko Ro
tovški trg; za ostala živila Glavni trg.

Nezanesljivi so podatki, ki jih imamo na razpolago za š t e v i l o  
m e s t n e g a  p r e b i v a l s t v a  v tem času. K i n d e r m a n n 27) navaja za čas 
koncem XVIII. stoletja za mesto s predmestji 5000 prebivalcev, S c h m u t z28) 
za čas okoli 1. 1820. za mesto brez predmestij 2198. Če vpoštevamo 
še P u f  l a 29), ki navaja za 1.1846. za mesto 2200 (poleg 1224 tujcev), za

14, Katastralna mapa iz 1. 1825.
>5) Želeti bi bilo da mariborski občinski svel izpretneni spako »Meljska cesia“ 

v hislorično in narodno edino pravilno ime »Oreška cesta*.
2e) Marktordnung: A k t mariborskega magistrata.
3’) K i n d e r m a n n, 1. c.
2e) C. S c h m u t z :  Hist.-topogr. Lexicon von Sleiemark, Graz 1822.
») P. Pu f f :  1. c. H. p. 209.
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graško predmestje 280, za koroško 467 in magdalensko 442 duš, ter nje
govo opombo, da ni mesto štelo štirideset let preje mnogo nad 1000 ljudi, 
se nam upravičeno vzbudi dvom nad verodostojnostjo K i n d e r m a n n o -  
vega podatka. Da bi vojaške delavnice v njegovi dobi tako visoko dvignile 
število mestnega prebivalstva, je izključeno že zato, ker so se razvile pred
vsem v času francoskih vojn, torej že po izdaji K i n d e r m a n n o v e g a  
repertorija, pa tudi zato, ker te vojaške delavnice niso zaposlovale le 
mestnih, ampak tudi predmestne in okoliške delavce. K i n d e r m a n n  ovi 
podatki so torej pretirani ter moremo število prebivalstva koncem XVIII. 
stoletja na podlagi S c h m u t z o v i h  podatkov ceniti na okroglo 2200. V 
1124 tujcih, ki jih posebej omenja Puf f ,  namreč ne smemo zreti pravega 
mestnega prebivalstva. Primerjajoč S c h m u t z o v e  navedbe in uraden po
datek za mesto 1.1850., ki omenja 2607 prebivalcev, in vpoštevajoč, da je 
bila baš v dobi, na katero se nanašajo Pu f f o v i  podatki, gradnja želez
nice v zadnji etapi, moremo z gotovostjo sklepati, da so navedeni tujci le 
pri železnici zaposleni delavci itd., da torej ne tvorijo sestavnega dela 
meščanov.

Omenili smo že, da je živel Maribor pred otvoritvijo južne železnice 
od tranzitne trgovine z alpskimi zemljami, predvsem s Koroško. Glavno 
prometno žilo je tvorila Drava, plovna 4 - 7  mesecev, po kateri so se iz 
Koroške prevažali kolonijalni, tekstilni in rudarski izdelki. Šajke, ki so vozile 
železo iz Koroške in pohorskih kovačnic, so pristajale v Pristanu, splavi z 
lesom za kurjavo, stavbnim lesom, deskami in koli za trto pa na levem 
bregu med železniškim in dravskim mostom50). Nasprotno je Maribor iz
važal v Koroško vino, žito in knoper. Pojavijo pa se v tej dobi v mestu 
že začetki tvorniške industrije. Izdelujejo se kavni surogati, likerji, rafinira 
se veštanj. Vendar je zunanji izgled Maribora še vedno sličil kakemu da
našnjemu podeželskemu trgu. Tlak je bil najslabše vrste, po noči so raz
svetljevale ulice svetilke s svečami, mesto je bilo brez kanalizacije, medtem 
ko sta vodovod nadomeščala dva vodnjaka na Glavnem trgu Hiše, kvečjemu 
enonadstropne, so bile masivno zidane; fasada je bila enostavno ometana 
z malto ter razen okornih balkonov brez dekoracij. Strehe hiš so bile strmo 
nagnjene, večino pritličnih so krile škodlje ali slama.

L. 1851. se priključijo Mariboru „na principu svobode, enakosti, brat
stva“ magdalensko, koroško in graško predmestje ter Orešje in del kata- 
stralne občine Pristava (Burg Meierhof)- S tem se z Mariborom združi 
ozemlje, kjer so posedovali meščani večino zemlje, obrti in trgovine in so 
ga tako gospodarsko obvladali. Prebivalec predmestij postane zdaj meščanov 
uslužbenec, fevdalna uprava v predmestjih pade. V pogajanjih, ki so se vršila 
radi inkorporacije predmestij, se navajajo podatki o številu prebivalstva za 
1.185081). Mesto šteje 2607, koroško predmestje 1226, graško 1031, mag-

*°) A k l m ariborskega m agistrala z dne 6. XI. 1850.
•') A k t mariborskega magistrata št. 4312, z dne 23. VIII. 1850.
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dalensko 615, Orešje 228 ljudi. Tako šteje 1.1851. razširjeno mesto 6706 
prebivalcev.

jasno odseva iz teh številk v p l i v  ž e l e z n i c e .  Najbolj se razmahne 
kolodvoru najbližje graško predmestje, kjer se razvija novo trgovsko sre
dišče. Novi dotok priseljencev se ustavlja v koroškem in magdalenskem 
predmestju. To so večji del delavski sloji, zaposleni v mestni obrti in trgovini, 
deloma tudi — zlasti v koroškem predmestju — zasebniki, ki zalagajo 
mesto z vrtnarskimi pridelki. Ozemlje razširjenega mesta pa sega tudi na 
pobočje Kalvarije in Piramide, tedaj celo preko današnjega političnega 
mestnega teritorija. Sedanja upravna mestna meja je bila namreč vpostav- 
ljena šele 23. XII. 186532), ko je odstopil Maribor iz policijskih in geografskih 
razlogov Krčevini pobočje in vznožje Kalvarije ter Piramide, v kolikor si 
ni pridržal radi naravne lepote ozemlja današnjega parka. Tako vključuje 
sedaj mariborska občina ozemlje pod vznožjem Meljskega in Stolnega 
hriba ; njena meja poteka po Tomšičevi ulici, mimo parka, po Vinarski 
ulici in cesti v Kamnico; dalje sledi dolnji Rošpoški vodi in Dravi do stu- 
deniške brvi, preseka koroški kolodvor in delavnice južne železnice, obkroži 
bivšo vojaško realko, preseka Betnavsko cesto in sledi od mestnega vodo
voda dalje proti severu Tržaški cesti; končno doseže med Mejno in Trdi
novo ulico (Pobrežje) Dravo in gre ob njej do vzhodnega konca naseljene 
Meljske ceste.

Ž e l e z n i c a  D u n a j-T rst vpliva na Maribor predvsem v trgovskem 
oziru. Mesto intenzivno zbira poljedelske, živinorejske in vinarske produkte 
vzhodnega slovenskega Podravja ; v Mariboru pa se razvije tudi predelovanje 
agrarnih surovin, ki se odpremljajo v industrijski sever. Ko pa otvorijo 1. 
1860. železnico Maribor—Franzensfeste, pomenja to za mesto le še pospe
šeni trgovski razvoj. Maribor dobi s to progo tudi izredno važen železniško- 
geografski pomen. Postane centi alna točka prog južne železnice med Du
najem, Budapeštom, Trstom in Tirolsko. Čisto naravno je bilo, da se ustanovi 
na tej pomembni točki na koroškem kolodvoru (jugovzhodno od Studencev) 
železniška strojna tovarna (1863) z nalogo, da vzdržuje v dobrem stanju že
lezniške vozove in stroje na progah južne železnice do Miirzzuschlaga in 
Vordernberga, Lienza, Kormina, Trsta, Pulja in Reke ter Siska, Barča in 
Budapešta. Te delavnice so se popele do strokovne višine ter so stalno 
zaposlovale in zaposlujejo 1250 uslužbencev. Postale so glavni razvojni 
činitelj magdalenskega dela Maribora, pa tudi okoliških krajev Studencev, 
Radvanja in Nove vasi.

Sploh nastopa v drugi polovici XIX. stoletja i n d u s t r i j a  svojo zm a
goslavno pot. Usnjarstvo se razvija v tvorniških obratih ob Dravi, kjer je 
pod vplivom železniške konkurence propadalo splavarstvo, ter v Orešju 
radi bližine glavnega kolodvora. Dvigajo se pivovarne. Male mline ob Dravi

8a) P o r o č i l o  župana Tappeinerja mestnemu občinskemu svetu 27. XII. 1867.
i#'
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stre parno mlinarstvo ; to se razmahne vsled ugodne prometne zveze, ki 
jo dobi Maribor po železnici Pragersko—Budapešt z žitnicami na Dravskem 
polju, v Podravini in Međimurju, ter radi bližine konsumentov v industrijskih 
alpskih zemljah. Slične predpogoje nastanka ima izdelava mesnih izdelkov 
in hladilnica, ki sprejema iz juga in vzhoda perutnino, da jo ohlajeno pošilja 
na sever in zahod. Kakor pa so te industrije izraz trgovine in prometa 
surovin iz juga in vzhoda proti severu, tako se odraža v umetnem klju
čavničarstvu, v izdelovanju šivalnih strojev, koles, umetnih kamnov, karto- 
naže in mila 1er v parnem barvanju gospodarski vpliv industrializiranega 
severa na agrarni jug in vzhod. Po ujedinjenju se končno v Mariboru 
krepko razmahne zlasti metalurgična, kemična in tekstilna industrija. Indu
strije imajo svoj sedež predvsem na periferiji mesta in to v magdalenskem 
in oreškem okraju, izven politične mestne meje pa na Teznem in v Stu
dencih. Če vpošfevamo še razmah mestne industrije (plinarne, klavnice), 
smemo trditi, da je bila industrija tisti činitelj, ki je povzročil gradbeno 
delavnost in zazidal na vzhodu ves prostor med Orešjem in glavnim kolo
dvorom, na jugu pa med Studenci in dravskim mostom.

Kakor vpliva na razvoj Maribora proti vzhodu in jugu zlasti indu
strija, tako pospešuje zvezo starega mesta z glavnim kolodvorom t r 
g o v i n a .  Do svetovne vojne je bil Maribor eno glavnih vinskih tržišč 
alpskega ozemlja tja do Švice; najrazličnejše poljedeljske, vrtnarske in 
živinorejske produkte pa je pošiljal na sever. Danes mariborska trgovina 
nazaduje.

Končno je bil v drugi polovici XIX. stoletja tretji razvojni činitelj Ma
ribora razvoj uprave, sodstva, šolstva itd., z eno besedo b i r o k r a t i z a c i j a .  
Poceni življenje, smotieno stremljenje občine, da dvigne mesto s pomočjo 
novih uradov, šol i. dr., ter germanizacijska tendenca nekdanje notranje 
avstrijske politike sta razvila to stran mariborskega življenja. Doba Marije 
Terezije prinese Mariboru poleg že omenjenega okrožja po propadu ruške 
gimnazije 1. 1758. jezuitsko gimnazijo. Učiteljišče se razvija od 1. 1792. 
dalje. Stremljenje, da postane Maribor sedež raznih oblasti, pa se zlasti 
poživi sredi XIX. stoletja. Ustanove se nižje šole, obrtno-nadaljevalna šola, 
realka, vojaška realka, sadjarska in vinarska šola ter dvoje učiteljišč. Vsem 
tem ustanovam postavi mesto do začetka XIX. stoletja v svojem severnem 
delu nova poslopja. Važnejše za Slovence v narodnostnem oziru ko za 
razvoj mesta je prenos lavantinske škofije iz Št. Andraža 1.1859. 1er usta
novitev bogoslovnice. Z vsemi močmi podpira mesto stacijoniranje vojaštva. 
Nekdanjo vojašnico, ki je stala na vzhodni strani Glavnega trga, in bivši 
Žički dvor nadomesti pehotna vojašnica v Orešju ter pehotna, konjeniška, 
topniška vojašnica in vojaška realka v magdalenskem okraju. Kot je postala 
vojaška garnizija za Orešje v mali, je bila za magdalenski mestni del v 
veliki meri činitelj razvoja. V upravnem pogledu se iz okrožja izza Marije 
Terezije razvije 1.1849. mariborsko okrožje г združenim sodstvom in upravo,
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ki je segalo od razvodja med Muro in Dravo do kranjske mejess). Urad
niški značaj mesfa ne pade niti po 1. 1868., ko se uvedejo okrajna gla
varstva ; kajti uprava se loči od sodstva in Maribor postane sedež okrožnega 
sodišča (1898)35). Slednje se je zgradilo v sredi med Aleksandrovo in Tatten- 
bachovo ulico ter je pripomoglo k razvoju mesta v tem ozemlju slično 
kakor moška kaznilnica na Pobrežki cesti.

Iz navedenega se jasno razbere z n a č a j  m e s t n e g a  p r e b i v a l 
s t v a .  Industrijski in vojaški magdalenski okraj imata pretežno delavsko 
prebivalstvo, ki ga ima tudi Orešje. V starem mestu ter okrog Aleksan
drove ceste in glavnega kolodvora prevladujejo svobodni poklici, trgovec, 
odvetnik, zdravnik. V severnem mestnem delu pa stanujejo pridobitni krogi 
iz starega mesta in okoliša Aleksandrove ceste ter uradništvo. Le na ko
roški mestni okraj ni odločilno vplival nobeden naštetih razvojnih činiteljev. 
Tu živi predvsem mali obrtnik, mali trgovec, delavec pri manjših tvornicah 
na obeh straneh Drave ter vrtnar. Tako je v tem mestnem delu zunanji 
izraz prebivalstva najmanj enoten, čeprav omogoča razvoj izglede, da se bo 
severna stran tega dela priključila severnemu delu mesta, medtem ko 
utegne postali ozemlje ob Koroški cesti delavski okraj.

Značaj prebivalstva in dobo razširjenja mesta nam jasno kaže z u 
n a n j o s t  h i š .  Dvonadstropne stavbe prevladujejo med Tattenbachovo, Slo
vensko ter Maistrovo in Koroščevo cesto, enonadstropne pa so v starem 
mestu, v Orešju, v maydalenskem, koroškem okraju ter v vilskem delu. 
Staro mesto z ozkimi ulicami s srednjeveškimi motivi, z malenkostnim 
licem in zaprto notranjostjo se lepo loči od hiš, ki so bile zgrajene začet
kom ali sredi druge polovice XIX. stoletja. Iz teh veje praktičen duh, arhi- 
tektonika je razvita le ob oknih, na prekrovih vidimo tupatam baročne 
motive, sicer pa enostaven neokrašen omet. V tem oziru je značilna Ale
ksandrova cesta. Pri stavbah, ki izvirajo iz konca XIX. in XX. stoletja do sve
tovne vojne, se kažejo v arhitektoniki izrazito renesančni motivi. Rustika, balu
strade, renesančni motivi ob oknih in vhodih, konzole, pilastri i. dr. se vrste 
zlasti v severnem delu mesta, v Tattenbachovi ulici in severno od nje, v 
manjši meri tudi na Frankopanski, Tržaški in Meljski cesti, jako lepo vidimo 
združeni obe fazi gradbene delavnosti na Slomškovem trgu. Povojne stavbe 
imajo v primeri s predvojnimi le značaj boljših podeželskih hiš. Po vojni 
zgrajeni Kralja Petra trg nam kaže dekorativno slično priprosto sliko kot 
Aleksandrova cesta.

Najlepše razberemo razvoj mesta iz s t a t i s t i k e .  Pospešena trgovina 
dvigne število mestnega prebivalstva 1.1857.85) na 7.572, industrija po otvoritvi 
koroške železnice 1. 1867. na 12.670. Novo nastale ulice nam izdajo smer 
mestnega razvoja. V tej dobi se oivorijo vse ulice, ki teko s severa k Ale

33) F. K o v a č i č ,  1. c. p. 352.
34) A. M a I ly ,  I. c. p. 4P.
55, T a p p e i n e r j e v o  poročilo.
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ksandrovi cesti. Delavstvo, zaposleno v delavnicah Južne železnice ustvari 
1.1863. „Staro kolonijo*. Otvori se zveza Frankopanske ceste s koroškim 
kolodvorom, dalje Cesta ob železnici, Krekova ulica in Jugoslovanski trg. 
L. 1870. šteje Maribor 12.822 prebivalcev. Mesto se razvija v istem pravcu 
na sever in na Jug. Na severu se ureja prijetni, a majhni mestni park ter 
se otvorijo Razlagova, Ciril-Metodova, Maistrova, Koroščeva, Tomšičeva 
in Vinarska ulica; na jugu Stritarjeva ulica in Nova kolonija; Orešje 
se širi od nove vojašnice proti glavnemu kolodvoru. L. 1890. šteje mesto 
že 19.898 prebivalcev (15.950 Nemcev, 2.650 Slovencev). Značilen je na- 
daljni razvoj. Razvijata se okolici obeh kolodvorov, Studenci in Orešje, ki 
prirasteta k mestnemu jedru. Staro mesto napreduje najbolj počasi. Ljudsko 
štetje 1.1900. ugotovi v Mariboru 24.601 prebivalca (19.298 Nemcev, 4.602 
Slovencev; 24.183 katolikov, 326 protestantov). Najhitreje se zdaj razvija 
severni del, kjer se grade velika stanovanjska poslopja ; počasneje napre
dujejo oreški, koroški in magdalenski okraj, kjer nastajajo predvsem enosta- 
novanjske hiše; medtem pa staro mesto v razvoju zastane.

V začetku XX. stoletja se pojavi v Mariboru pomanjkanje stanovanj
— dokaz razvoja —, ki povzroči novo gradbeno gibanje. Razvijejo se novi 
mestni deli na zahodni strani Koroščeve ulice in ob Kamniški cesti; nastane tu 
vilska četrt, kakršna se ustvari tudi vzhodno od parka s središčem na Ašker
čevi cesti. Vzporedno z dograditvijo vojašnic začetkom XX. stoletja se za- 
ziduje ozemlje okoli okrožnega sodišča, zahodna stran Orešja 1er južno 
od Drave Kettejeva, Magdalenska in Koseskega ulica z okolico. Po številu 
prebivalstva narašča najbolj severna stran mesta, nazaduje pa staro mesto ; 
nastaja tu mariborska city. L. 1910. ima Maribor 27.994 prebivalcev (22.653 
Nemcev, 3.823 Slovencev; 26.658 katolikov, 1.220 protestantov [vsled gibanja 
„Proč od R im arj).

Pod vplivom mestnega razvoja napredujejo tudi o k o l i š k i  k r a j i .  
Zelo naraščajo Pobrežie, Studenci in Krčevina ; Tezno in Nova vas sta na
stala koncem XIX. in začetkom XX. stoletja takorekoč iz nič. V okoliških krajih 
živi v cenejših stanovanjih z vrtovi delavstvo, ki je zaposleno v Mariboru 
ali v industrijskih obratih predmestij. Povojni prirastek prebivalstva je 
številčno jak vsled novih industrij na periferiji in birokratizacije v središču ; 
vendar ne povzroči posebne gradbene delavnosti. Jugoslovanski Maribor 
šteje 1.1921. 30.739 prebivalcev (20.374 Slovencev, 6.455 Nemcev, 776 Srbo- 
hrvatov)38). Povojno naraščanje mesta obstoja iz graditve stanovanjskih 
hiš; južno od Drave je usmerjeno na Kralja Petra trg in na južni del Betnavske 
ulice, na severu pa na ozemlje med Smetanovo in zahodnim delom Koro
ščeve ulice in vzhodnim delom Kamniške ceste.

Prebivalstvo je naseljeno n a j g o s t e j e  in v največji aglomeraciji na 
Koroški (1697 prebivalcev), Aleksandrovi (1430), Meljski (1238) in Frankopanski

se) . R i j e č n i  k m e s l a “ 1925 sfr. 491. — Sicer so vsi podatki o številu prebi
valstva — razen kjer je drugače navedeno — povzeti iz krajevnih repertorijev.
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cesti (801). Te ceste, ki v njih prebiva ena šestina Mariborčanov, so geo
grafska mestna os, kjer se osredotočuje vse mestno življenje, medtem ko 
je dravski most geografsko mestno središče.

Vendar kaže Maribor na zunaj -  razen v starem mestu, na Aleksan
drovi cesti, ob Dravi zahodno od Pristana in v Kolonijah — značaj n e d o -  
z i d a n e g a  m e s t a ,  ki je brez enotne slike. So sicer zazidane predvsem 
severne, f j. solnčne strani ulic, ki teko od vzhoda proti zahodu, toda 
na južnih straneh so le manjše stavbe (Aleksandrova cesta), ali pa so sploh 
prazne (Gregorčičeva, Smetanova, Tomšičeva, Stritarjeva ulica). Mnogo bolj 
zazidane so ulice, ki potekajo v smeri sever—jug. Toda tu je poleg več
nadstropnih še več pritličnih stavb ko v ulicah, ki imajo smer vzhod— 
zahod (Koroška cesta).

V n a r o d n o s t n e m  o z i r u  je prihajal izza srednjega veka glavni 
dotok priseljencev iz slovenskega Podravja. Tri četrtine prebivalstva pred
vojnega Maribora je imelo domovinsko pravico v slovenskih krajih. Pri 
tem pa ne smemo prezreti, da je bila velika večina mariborskega uradništva 
importirana iz avstrijskih nemških krajev. Pod vplivom nemške uprave, 
gospodarsko jakega nemškega delodajalca-podjetnika in organizacijske 
internacionale se je slovenski priseljenec ponemčeval. Osvobojenje je pri
neslo v umetni mestni nemški otok, ki ni imel nikdar teritorijalne zveze z 
nemškim narodnim trupom, slovensko upravo. Nova svobodna država one
mogoča pritisk na priseljenca, zato ostane to, kar je bil — Slovenec. Osvo
bojenje Maribora pomenja tedaj v narodnostnem oziru samô vpostavitev 
normalnega stanja in odstranitev raznarodevalnega pritiska od strani preje 
upravno in materialno gospodujočih slojev.

(Nadaljevanje v prihodnjem leiniku).

Résumé. — Maribor. I. Die historisch-geographische Entwicklung.
Maribor ist in der Zeit der systematischen Kolonisation Großkarantaniens als 
ein Dorf unterhalb der Burg am Pyramidenberge entstanden und zwar in der 
Umgebung des heutigen Vodnikov trg, wo die Stroßmayeijeva ulica auf die 
Koroška cesta auftriff». Da sich die Wasserläufe der Umgebung wegen der 
Sommerdürre und geringen Wassermenge für die Anlage von Mühlen nicht 
eignen, konnten sich am flachen Drauufer bedeutendere Schiffsmühlen entwickeln. 
Zugleich war dies in der Zeit der primitiven Verkehrsmittel der einzige geeignete 
Landungsplatz für Flöße usw., da die Drau oberhalb Maribors überall Steilufer 
aufweist, unterhalb der Stadt aber in der Ebene zum breiten Flusse wird, den 
zu flache Ufer begleiten. Aus demselben Grunde konnte auch später nur hier 
ein Brückenübergang entstehen.

Da die Mühlen zum Treffpunkt der Bevölkerung aus der Umgebung wur
den, entwickelte sich in ihrer nächsten Nähe mit den Anfängen der Geldwirt
schaft eine gewerbliche Siedlung (etwa das südliche Ende der heutigen Vetrinjska 
ulica, den Westteil der Tattenbachova ulica, den Osten des Glavni trg und die 
südlich davon an der Drau gelegenen Teile der Stadt umfassend). Die östliche 
Umgebung Maribors liegt im Übergangsgebiet zwischen der baltischen und pan- 
nonischen Flora. Dadurch wurde infolge der verschiedenen dem Handel zur
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Verfügung stehenden Holzarten der Holzverkehr auf der Drau gefördert, zugleich 
damit natürlich auch das gewerbliche Maribor, das sich nun mît einem Dorfe 
im Ostteil der heutigen Koroška cesta zu einem Orte zusammenschloß. Als nach 
den Grafen von Sponheim und den Traungauern die Babenberger und schließlich 
die Habsburger in den Besitz Maribors kamen, erkannten die beiden letzteren 
Herrschergeschlechter bald die Bedeutung des Ortes als eines Ausgangspunktes für 
ihre gegen Süden gerichtete Expansionspolitik. Zugleich besaßen sie hier den 
einzigen Brückenkopf in der Draugegend, da sich Ptuj im Besitze des Salz
burger Erzbischofes und Slovenjgradec in den Händen der Andechs-Meranier 
bezw. Aquilejas befand. Sie hielten die Entwicklung Ptujs nieder und förderten 
mit allen möglichen Privilegien den Aufschwung Maribors, das bald den gesamten 
Holzverkehr nach Osten kontrollieren, den hauptsächlich nach Kärnten gehenden 
Weinhandel der Slovenske gorice, der Haloze und des östlichen Pohorje dagegen 
ganz monopolisieren konnte.

Als Wirtschaftszenfrum und Brückenkopf entwickelte sich die Stadt in der 
Richtung auf den Pyramidenberg zu und erreichte über die Gosposka und Ve
trinjska ulica bald das Gebiet der heutigen Slovenska ulica. Zu Beginn des 
XIII. Jahrhunderts wurde Maribor Markt, in der Mitte desselben Jahrhunderts 
Stadt und wurde als solche zu Beginn des XIV. Jahrhunderts ummauert. Die 
Stadtmauer ist nie erweitert worden. Sie lief längs der heutigen Stroßmayerjeva, 
der Gregorčičeva ulica, des Trg Svobode, der Kopališka ulica und dann längs 
der Drau so, daß sie die Usnjarska ulica aus-, das Minoritenkloster aber noch 
einschloß. Die stürmische Zeit Friedrichs III. und der Türkeneinfälle sowie die 
Besitzergreifung Ptujs durch die Habsburger bedeuten das Ende der mittelalter
lichen gewerblichen und kaufmännischen Blüte der Stadt; die politische und 
wirtschaftliche Ausspielung Maribors gegen Ptuj durch die Landesfürsten fiel für 
immer aus. Einen weiteren Rückgang brachten in der Neuzeit zahlreiche Feuers
brünste und Seuchen sowie die Rückwirkungen der politischen Lage in Ungarn 
und die günstige wirtschaftliche Stellung des feudalen Großgrundbesitzes, der 
für die Zölle auf Agrarprodukte sich einsetzte und sie teilweise auch zu erkämpfen 
wußte.

Erst der Merkantilismus Karls VI., der die große komerzielle Hauptstraße 
erbaute, sowie die Bemühungen Maria Theresias und Joseph II. brachten eine 
neuerliche Hebung Maribors in gewerblicher und kaufmännischer Hinsicht. Zu
gleich begann mit dem Absolutismus Maria Theresias der Zustrom der Beamten.

Den gewaltigsten Aufschwung brachten natürlich im XIX. Jahrhundert die 
Eisenbahnen. Die Eröffnung der Südbahn gab den Anstoß zur Entstehung des 
neuen geschäftlichen Mittelpunktes der Stadt in der heutigen Aleksandrova cesta, die 
der Kärntner Bahn aber brachte die großangelegte Südbahnwerkstätte. Einerseits hob 
die Südbahn den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach dem industriali
sierten Norden, andererseits begann sich unter dem Einfluß der Kärntner Bahn in Ma 
ribor eine landwirtschaftliche Erzeugnisse verarbeitende Industrie zu entwickeln. Der 
Handel konzentrierte sich in der Altstadt und wie erwähnt, in der Aleksandrova ulica, 
während die Industrie ihre Anlagen in Orešje in der Nähe des Hauptbahnhofes 
und in der Magdalenenvorstadt errichtete. Die Vororte Orešje und Studenci 
wuchsen mit der alten Stadt zu einer Siedlung zusammen. Zugleich hob sich 
mit den neuen Verwaltungs-, Gerichts-, Schul- und Militärbehörden der birokra- 
tische Charakter der Stadt. Im Norden der Altstadt und der Aleksandrova cesta 
entstanden große Zinshäuser mit Beamtenwohnungen, während die Cottageviertel 
der wohlhabenderen Gesellschaftsklassen unter dem Kalvarien- und Pyramiden
berge emporschossen.



Mit der Entstehung des Königreiches der Serben, Kroaten und Slovenen 
hob sich in Maribor besonders die metallurgische und die Textilindustrie, zu
gleich entstanden neue Verwaltungsbehörden, da die Stadt zum Siti des Groß
gespans erhoben wurde, Sie beginnt sich gegen Süden und Nordwesten stärker 
auszubreiten.

Den Grundriß der Stadt hat der Verlauf des Drauufers und der Draute- 
rassen beeinflußt: die Längsstraßen ziehen parallel zu ihnen von W nach О 
und werden von den Querstraßen fast rechtwinklig durchschnitten, was wieder 
in der mittelalterlichen Entwicklungsrichtung vom Landungsplatz gegen den Py
ramidenberg seinen Grund hat. Maribor ist noch keineswegs verbaut. Die Nord
seiten der W-O-Gassen sind wegen der sonnigen Lage mit fast zusammenhängenden 
Häuserzeilen besetzt, während ihre Südseiten noch vielerorts weite Lücken auf
weisen. In der Aleksandrova cesta, ferner nördlich und südlich davon sowie im 
nördlichen Teile der Altstadt herrschen zweistöckige Häuser vor, während in 
Orešje, in der Magdalenen- und Kärntnervorstadt sowie im Cottagenviertel die 
einstöckigen Häuser die Mehrzahl bilden. Die verschiedenen Bauarten weisen 
auf das Alter der Gebäude hin.

In nationaler Hinsicht strömte im Mittelalter deutsche und slovenische, in 
der Neuzeit überwiegend slovenische Bevölkerung in die Stadt. Dank dem re
gierenden System, der überwiegend deutschen Beamtenschaft und der wirtschaftlich 
überlegenen Lage der Deutschen fand ein Assimilierungspozeß des slovenischen 
Elementes durch das deutsche statt. Maribor war vor dem Kriege eine künstlich 
erhaltene deutsche Sprachinsel. Mit der Entstehung des nationalen Staates der 
Serben, Kroaten und Slovenen sind die erwähnten Momente entfallen und der 
Slovene, der jetzt aus der Umgebung in die Stadt zieht, bleibt seiner Nationa
lität erhalten.


