Gustav Winterholler
Bürgermeister 1880 - 1894 starosta
*1833, †1894, Deutscher, Ehrenbürger der Stadt, Mitglied des
österreichischen Reichsrates. Nach ihm wurde der
Winterhollerplatz, heute náměstí 28. řijna benannt. Für ihn
wurde ein Denkmal errichtet, das 1945 abgerissen wurde.

Gründer von Kindergärten - nach dem Brünner
Vorbild wurden Kindergärten in der
Donaumonarchie eingerichtet.

1881 - Gründung und Leitung der Orgelschule
der Stadt durch Leoš Janáček (Opern – Jenůfa,
Káťa Kabanová, Das schlaue Füchslein, etc.), die er
bis 1919 innehatte (Giskragasse, heute
Kounicova).

1882 - Eröffnung des Stadttheaters, heute MahenTheater (Architekten Helmer und Fellner aus Wien).
Erstes Theater in Mitteleuropa mit elektrischem
Licht auf Basis der Planungen des Büros Edison.
Edison kam später persönlich nach Brünn, um sich
die Installation anzuschauen. Für die
Stromversorgung des Stadttheaters musste ein
kleines E-Werk gebaut werden.
1882 Kauf von rd.34 ha Gelände zur Gestaltung eines umfassenden Parkes
Kaiserwald (heute Wilson-Wald).

1882 Bau des Kunstgewerbemuseums im Stile der
florentinischen Renaissance in der Elisabethstraße.
Architekt: J. G . Schön.

1883 Zentralfriedhof an der
Wienergasse angelegt.

*1833, †1894, Němec, čestný občan města, člen rakouské říšské
rady. Bylo po něm pojmenováno Winterhollerovo náměstí, dnes
náměstí 28. října. Byl mu postaven pomník, stržený v roce 1945.

Zakladatel dětských školek - podle brněnského
vzoru byly stavěny školky v celé Podunajské
monarchii.

1881 - založení a vedení Městské varhanické
školy L. Janáčkem (opery - Jenůfa, Káťa Kabanová,
Liška Bystrouška aj.), kterou řídil do roku 1919
(Giskrova, dnes Kounicova).

1882 - otevření městského, dnes Mahenova divadla
(architekti Helmer a Fellner z Vídně). První divadlo
ve střední Evropě s elektrickým osvětlením na bázi
plánů z Edisonovy dílny. Edison přijel později osobně
do Brna, aby si instalaci prohlédl. K zajištění
elektrického proudu pro divadlo musela být zřízena
malá elektrárna.

1882 zakoupení pozemku a zřízení lesoparku Císařský les o výměře 34 ha (dnes
Wilsonův les).

1882 stavba Uměleckoprůmyslového muzea ve
stylu florentinské renesance na Eliščině třídě
(Husově). Architek J. G. Schön.

1883 založení Ústředního hřbitova
na Vídeňské ulici.

1886 wurde die Staats-Handelsakademie (Elisabethstraße ,
heute Husova) gebaut.

1886 - Státní obchodní akademie (Eliščině třídě, dnes Husova).

1885 - Gründung der ersten k .k . tschechischen StaatsGewerbeschule für Buben in Böhmen und Mähren in der
Lichtenauergasse (Sokolská).

1885 založení první c. k. České státní průmyslové školy pro
chlapce v Čechách a na Moravě v Lichtenauerově ulici (Sokolská).

Die deutsche k. k. Staats-Gewerbeschule auf dem
Winterhollerplatz war eine der besten in der Donaumonarchie.
Die Schüler Wanderleys und Prastorfers waren die Gründer des
Wiener Jugendstils (Sezession). Hier traf sich auch 1889 A. Loos
mit J. Hoffmann.

Německá c. k. Státní průmyslová škola na Winterhollerově
náměstí (nám. 28. října) byla jednou z nejlepších v Podunajské
monarchii. Žáci Wanderleyho a Prastorfera se stali zakladateli
vídeňské secese. V roce 1889 se zde také setkal A. Loos s J.
Hoffmannem.

1890 hatte Brünn 94.462 Einwohner, die in 2.663 Häusern wohnten.

Roku 1890 mělo Brno 94.462 obyvatel, kteří bydleli v 2.663 domech.

