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1700

pred požari, ki so v preteklosti pomenili veliko
nevarnost za mesto. Znamenje so kasneje
odstranili in ga leta 1970 vrnili na Grajski trg.

Cesar Leopold I. je izdal patent za ceh zidarjev,
kamnosekov in tesarjev, ki je nečlanom ceha
prepovedovala vsakršno gradbeno dejavnost, in
sicer na levem bregu Drave tri milje od mesta,
na desnem bregu pa vse do Slovenskih Konjic.
Cehovski red je obrtnikom leta 1718 potrdil
cesar Karel VI., leta 1744 pa Marija Terezija.

Maribor, 19. stoletje

1705

Maribor okoli leta 1700

28. januarja je krški škof mariborsko župnijo podelil
Klemnu Škerjancu. Z mesta župnika je odstopil leta
1709, nato pa vse do svoje smrti, 19. maja 1730, živel
v Mariboru kot beneficijat.
1. avgusta je med šesto in sedmo uro zvečer izbruhnil
požar blizu mestnih vrat v Koroški ulici, natančneje
v hiši Janeza Filipiča. Povzročil ga je komornik grofa
Rosenbergerja, ki je streljal na lastovko, zažgal pa
slamnato streho. Posledice so bile katastrofalne, saj
je pogorelo skoraj vse mesto, ohranili so se le župna
cerkev, minoritski samostan, hiša s kapelo poštnega
mojstra Ferdinanda Hizelpergerja in pet hiš v
Slovenski ulici. Požar je terjal osem življenj, med
žrtvami sta bila tudi pek in kovač s soprogama.

Omenja se splavarski in čolnarski mojster Mohnhalter.
Veduta Maribora

Kip sv. Florijana na Grajskem trgu, 19. stoletje

1701
Veduta Maribora

Potekal je čarovniški proces proti Mihaelu
Schrimpfu, ki je bil verjetno usmrčen. Njegove
izjave so bile desetletje kasneje podlaga za novi
proces.

Iz Varaždina se je priselilo pet uršulink, ki
so kupile hišo, vrt in njivo z namenom, da bi
se posvetile vzgoji in izobraževaanju ženske
mladine. Ker je sekovski škof menil, da je v škofiji
že dovolj redovnikov, so morale uršulinke mesto
zapustiti.
Cesar Leopold I. (1658-1705)

1703
Maribor je postal glavno mesto četrti med Muro
in Dravo; kot takšen je bil določen za zbirališče
vojaštva.

Goreče mesto

Na Grajskem trgu so postavili kip zavetniku
proti požarom Svetemu Florijanu. Baročna
figura na visokem stebru naj bi Maribor varovala

Prvič se omenja organizirano strelstvo.

Mučenje na kolesu
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1706
Izdana so bila zadnja uradna potrdila za
pridobivanje zlata iz Drave v Mariboru; izpiralec
zlata ob Muri Juri Matekovitsch je tožil meščanskega izpiralca zlata Jorga Prerrerja in njegove tri
pomočnike iz Maribora, ker so uničili njegove
pripomočke za izpiranje zlata pri Špilju ob Muri.

1698 preganjali zaradi čarovništva, in Janez
Schrimpf, sin Mihaela Schrimpfa, ki je bil zaradi
čarovništva obsojen leta 1701. 11. septembra so
obsodili še Margareto Korošec. Vsi trije so bili
obglavljeni in nato sežgani, četrti obtoženi Luka
Dorič pa je bil prebičan in izgnan z območja
deželskega sodišča Maribor. Leta 1712 sta bili v
nadaljevanju tega procesa v Mariboru usmrčeni
še dve neznani osebi.
Žitno polje

1710

Izpiranje zlata

Mestni zdravnik je postal Janez Kristijan Vizjak,
doma iz Ruš. Kolikor je doslej znano, je bil prvi
mariborski zdravnik slovenskega rodu.

1707
Deželni stanovi so nadzornika cesarske ceste
čez Plač pri nakupu gradbenega lesa na Lentu
s posebno listino zavarovali pred Mariborčani.
Izšla je cesarska uredba, po kateri so morali
prodajalci in porabniki tobaka mestu plačevati
posebno davščino.
Kadilci pip

Kirasirski oficir okoli leta 1740

1711

1716
Omenjata se ulivalec šiber Pichler ter mestni
topovski in puškarski mojster Johann Maier.
Mestni sodnik in svet sta dala prijeti štiri osebe
zaradi čarovništva. S tem se je pravzaprav
nadaljeval proces iz leta 1701. 4. septembra sta
bila obsojena Gertruda Kräpin, ki so jo že leta

Omenjajo se cehovska pravila kovačev, ki jih je
potrdil cesar Karel VI. Sprva so kovači izdelovali
vse izdelke iz železa, kasneje pa je prišlo do delitve
dela, in tako je denimo v dokumentih iz začetka
17. stoletja govora o mariborskih podkovnih
kovačih.

Mučenje čarovnice

1714
Predniki mizarja Wabitscha so v mestu uredili
barvarno in tiskanje na platno, kar je pri tedanji
stopnji tehnologije že pomenilo manufakturo.
Vse do leta 1733 je bil v Mariboru nastanjen
Dragonski polk grofa Bussyja, ki je bil leta 1640
ustanovljen kot Dragonski polk de la Corona.
Leta 1686 je bil poveljnik polkovnik Johann
Khisl, lastnik gospoščine Maribor. Pozneje so
polk preimenovali v Lahki konjeniški polk kneza
Liechtensteinskega oziroma Gornjeavstrijski
polk št. 5 (bela uniforma, modri zavihki).

1709
Zaradi izredno nizkih temperatur čez vse leto sta
bila mesto in okolica ob skoraj ves pridelek poljščin.

Puškarski mojster, 17. stoletje
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Pri kovaču

