Anton Haberler
Bürgermeister 1851 - 1855 starosta
*1796, †1873, Ritter, Deutscher, Oberlandesgerichtsrat.
Erster frei gewählter Bürgermeister Brünns, nach ihm wurde die
Haberlergasse, heute Smetanova benannt. Zu Beginn seiner
Amtszeit erstreckte sich Brünn nur auf das Gebiet der heutigen
Innenstadt.

*1796, †1873, rytíř, Němec, vrchní zemský soudní rada.
První svobodně zvolený starosta Brna, byla po něm
pojmenována Haberlerova ulice, dnes Smetanova. Na počátku
jeho úřadování se Brno rozprostíralo pouze v prostoru dnešního
vnitřního města.

1852 - die Stadtmauer darf abgebrochen werden.
Am 25.12.1852 genehmigte Kaiser Franz Joseph
von Österreich die „gänzliche Aufhebung der noch
bestehenden fortificatorischen Rücksichten bei der
Stadt Brünn als militärisch geschlossenem Ort, mit
Ausschluß der Citadelle Spielberg…“. Die Kriege mit
den Türken, den Hussiten, den Schweden und den
Franzosen waren vorbei, in denen die Stadtmauer
gute Dienste geleistet hatte. Nunmehr war sie
militärisch wertlos .

1852 - směly být strženy městské zdi. Dne 25. 12.
1852 povolil císař František Josef Rakouský „celkové
zrušení dosud existujících fortifikačních zřetelů ve
městě Brně coby vojensky uzavřeném místě, s
výjimkou citadely Špilberk...“ Války s Turky, husity,
Švédy a Francouzy, při nichž městské zdi vykonaly
dobrou službu, byly minulostí. Nyní se staly vojensky
bezcennými.

1850 wurde die Technische Lehranstalt, „Alte
Technik“ genannt, im provisorischen Gebäude am
Dornrössel, heute Trnitá, Nr. 24, eröffnet. Die
deutsche und die tschechische Sprache waren
jeweils als Lehrsprachen gleich berechtigt.

1850 bylo otevřeno Technické učiliště (zvané Stará
technika), v provizorní budově na Trnité 14.
Němčina a čeština byly ustanoveny jako
rovnoprávné vyučovací jazyky.

1850 die erste tschechische Buchhandlung Barvič a
Novotný wurde in Brünn eröffnet. Existiert bis
heute.

1851 wurde die erste deutsche Landes Oberrealschule der Stadt in der Johannesgasse
eingerichtet. Seit 1854 lehrte hier Gregor Mendel
(Gründer der modernen Genetik). Auch F. Soxhlet
(Pasteurisierung von Milch, Säuregrad, „SoxhletDestillator“ wurde nach ihm benannt) besuchte die
Schule. Der Neubau erfolgte 1858. Im Jahre 1853/4
betrug die Anzahl der Schüler 927, im Jahre
1870/71 zählte man schon 1121 Schüler.

1850 v Brně bylo otevřeno první české knihkupectví
Barvič a Novotný, existuje dodnes.

1851 byla na Jánské otevřena První německá vyšší
zemská reálka. Novostavba následovala v roce
1858. V letech 1853/4 činil počet studujících 972, v
letech 1870/71 to bylo již 1121 studujících. Od roku
1854 zde vyučoval Gregor Mendel (zakladatel
moderní genetiky). Školu navštěvoval také F. Soxhlet
(pasterizace mléka, byl po něm pojmenován
Soxhletův extractor).

1852 wurde der Jüdische Friedhof (der
größte in Mähren) angelegt,

1852 byl založen židovský hřbitov (největší
na Moravě).

1853/55 Bau der Synagoge (Kröna).

1853/55 Stavba synagogy (Křenová).

1853/55 Neubau des Stadthofes als
Amtsgebäude (Architekt: F. Fröhlich) - das
erste Haus der Elisabethstraße (heute
Husova).

1853/55 Novostavba Městského dvora jako
úřední budovy (architekt F. Fröhlich) - první
dům na Eliščině třídě, (dnes Husova).

1855 Bau des Augarten - Restaurants
(Architekt: L. Förster) im Stile der
Neorenaissance .

1855 Stavba restaurace v Lužánkách
(architekt L. Förster, ve stylu novorenesance).

