Świdwin jako miasto samorządowe 1880 - 1890

Opis pochodzi z miesięcznika samorządów miasta Świdwin i gminy Świdwin "GAZETA
ŚWIDWIŃSKA"

.

1880 - 4 marca - kuchnia dla biednych urządzona w domu Senfa wydała w ciągu 73 dni
swojego istnienia 14.600 porcji.
1880 - 7 sierpnia - regionalne święto gimnastyczne przy udziale 200 gimnastyków. Radni
miejscy wyasygnowali na ten cel 300 marek. Miasto uroczyście przyozdobiono.
1880 - 1 grudnia - miasto ma 6.016 mieszkańców, powiat 20.008.
1880 - 2 grudnia - wzniesienie nowej synagogi żydowskiej, na nowej ulicy Nowomiejskiej
(Neustadtstr). Kosztowała ona 54.000 marek.
1881 - 21 stycznia - w Brzeżnie umiera chłop Klatt w wieku 100 lat i 16 dni. Zostawił on 4 córki,
14 wnuków, 36 prawnuków i 2 prawnuczki.
1881 - 23 luty - tajny radca doktor Thiel przeprowadza kontrolę szkoły rolniczej.
1881 - 25 luty - poświęcenie chorągwi Towarzystwa Wojennego. Wielkie święto. Uroczystą
mowę wygłosił główny inspektor podatkowy Flöter.
1881 - 18 marca - pierwszy egzamin maturalny w szkole rolniczej; 9 maturzystów zdało
egzamin.
1881 - 27 maja - szkoła rolnicza otrzymuje uprawienia do udzielania świadectw dojrzałości
jednorocznym ochotnikom.
1881 - 28 czerwca - położenie kamienia węgielnego pod budynek szkoły rolniczej.
1881 - 28 czerwca - starosta emerytowany baron von der Gotz z Krzycka (Kreitzig) wybrany
naczelnikiem (dyrektorem) prowincji Pomorze.
1881 - 7 sierpnia - Burdy żydowskie w Świdwinie. Motłoch zdemolował i splądrował
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żydowskie sklepy, za co miasto musiało zapłacić 9.590 marek. W toczącym się zaraz po tym,
procesie przesłuchano ponad 130 świadków.
1881 - 13 sierpnia - naczelny prezydent prowincji Pomorze, baron von Münchhausen i prezes
rządu d'Hausonwille, obecni w
Świdwinie z powodu żydowskich zamieszek.
1881 - 13 października - dla upamiętnienia 60 urodzin Virchowa (21.13.1821) ustawiono
tablicę przy domu rzeźnika Neetzke, a delegacja: Buchterkirch, Görke, Zenker została wysłana
do Berlina.
1881 - 18 grudnia - kościół maryjny zostaje wyświęcony przez generalnego Superintendenta.
Obecni przy tym m.in.: przewodniczący Konsystorialny Heindorf, dyrektor prowincji von der
Goltz, prezes rządu prowincji Clairon d'Hausonwille. Kościół został wewnątrz całkowicie
odrestaurowany; ambonę przeniesiono, wyposażono go w nowe organy i ołtarz.
1882 - 2 sierpnia - Superintendent Henske otrzymuje czerwony order Orła 4 klasy.
1882 - 1 października - fizyk powiatowy Zenker przejmnie zakład dla obłąkanych w Burgguell
(?) pod Szczecinem (Stettin).
1882 - 1 października - Puchstein z Łobza (Labenz) zakłada księgarnię.
1882 - 5 października - wyświęcono nowy cmentarz.
1882 - 14 października - wyświęcenie nowego budynku szkoly rolniczej. Miasto wydaje w sali
Hellera obiad.
1882 - 30 października - umiera szewc i starszy (radny) miasta Carl Ludwig Kakeldey.
1883 - 13 stycznia - Hrabia Baudissen i baron von Tschammer otrzymuje czerwony order Orła
4 klasy.
1883 - 1 kwietnia - C. Meyer obchodzi jubileusz 25-lecia pracy jako skarbnik kasy
oszczędnościowej, otrzymuje on od delegacji miejskiej srebrne pióro.
1883 - 12 czerwca - naczelny prezydent prowincji hrabia Bohr Regendank zwiedza miasto i
budynki.
1883 - 10 lipca - Ochotnicza Straż Pożarna przeprowadza po raz pierwszy publiczne ćwiczenia
z pompą (sikawką).
1883 - 26 września - J. Henske święci jubileusz 25-lecia pracy jako Superintendent.
1883 - 1 października - adwokat A. Schönfeldt z Pyrzyc osiedla się w Świdwinie.

2/6

Świdwin jako miasto samorządowe 1880 - 1890

1883 - 1 listopada - Superintendent Henske ustępuje z urzędu.
1883 - 1 listopada - Archiprezbiter Volkmer ustępuje z urzędu. Z jego odejściem przestaje
istnieć samodzielna katolicka parafia.
1883 - 10 listopada - święto luterańskie. Posadzono dęba Lutra i odbył się pochód z
pochodniami.
1884 - Miasto ściąga następujące podatki: 4626 marek podatku dochodowego, 7479 marek
podatku klasowego, 1782 gruntowego, 4885 od nieruchomości, 4155 od rzemiosła, 5547
czesnego (opłata za naukę), 921 dotacji od długów wojennych, 27859 podatku komunalnego.
Razem 57254 marek.
1884 - Do domu (?) Superagenta dobudowano dobudówkę.
1884 - 22 czerwca - Wetzel z Hasenfier głównym pastorem w Świdwinie.
1884 - 2 - 3 września - w powiecie świdwińskim ćwiczy 5 brygada piechoty.
1884 - 26 września - na rektora szkoły miejskiej wybrano Plessa z Zeitz.
1885 - 13 stycznia - podskarbi Bartholomäus i inspektor podatkowy Welthusen otrzymuje
czerwony order orła 4 klasy.
1885 - 10 marca - główny pastor wyniesiony przez generalnego Superintendenta Jaspina na
superintendenta.
1885 - marzec - plajtuje bank i przedsiębiorstwo zbożowe Friedmana.
1885 - 1 kwiecień - radca kancelarii Goerke otrzymuje przy odejściu od Służby Sądowej
czerwony order Orła 4 klasy.
1885 - 7 kwietnia - położono kamień węgielny pod strzelnicę (dom strzelecki) w parku
miejskim.
1885 - 15 lipca - pastor Lüling jubileusz 50-lecia swojego urzędowania i otrzymuje czerwony
order Orła 4 klasy (o liczbie porządkowej 50).
1885 - 14 września - generalny superintendent dr. Jaspin wizytuje lekcje religii w tutejszej
szkole rolniczej.
1885 - 22 września - rektor Pletz popełnia przestępstwo z artykułu 176 kodeksu (księgi)
karnego i zostaje skazany po uwzględnieniu okoliczności łagodzących przez Sąd Karny w
Koszalinie (Koslin) na 4 lata więzienia i 5 lat dozoru policyjnego.
1885 - 16 października - wzniesiono budynek strzelniczy w parku, a obie budy służące dotąd
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jako restauracja, zostały zburzone.
1885 - 11 grudnia - długoletni adiutant Buchterklrch zostaje mianowany (seniorem)
najstarszym miasta.
1886 - 9 stycznia - w wyniku kłótni jaka wywiązała się w trakcie balu w lokalu Müllera doszło do
bezkrwawego pojedynku na pistolety w lasku pod Białogardem (Belgard).
1886 - 19 stycznia - umiera pastor Lüling z Rusinowa (Rützenhagen).
1886 - 15 luty - rektor Müller z Kellinghusen (?) zostaje wybrany na rektora tutejszej szkoły
miejskiej.
1886 - 2 kwietnia - szkolę miejską z powodu panującej epidemii odry zamknięto na 4 tygodnie.
1886 - 22 czerwca - na sejmiku powiatowym zadecydowano o budowie szosy do Ząbrowa
(Semerow).
1886 - 15 sierpnia - umiera długoletni (od 1864) przewodniczący rady miejskiej, były radca
kancelaryjny ze Szczecina (Stettin) Georke.
1886 - 26 sierpnia - adwokat Schönfeldt zostaje wybrany przewodniczącym rady miejskiej.
1886 - 17 października - w wieku niespełna 36 lat umiera nauczyciel szkoły rolniczej Wilhelm
Richard Kriger.
1886 - 17 listopada - zorganizowany przez tutejsze Towarzystwo Kobiet koncert dobroczynny
dla przybyłej pielęgniarki nad chorymi przyniósł sumę 344 marki.
1886 - 22 listopada - Paul Splittberger otwiera sklep kolonialny, delikatesowy, alkoholowy, w
domu tym przedtem Max Schultze urządził w
1884 sklep materiałowy.
1886 - 22 listopada - na posiedzeniu kuratorium szkoły rolniczej wybrano na nauczyciela Paula
Backe z Białogardu (Belgard), który wcześniej od
17 czerwca do 1 kwietnia
1887
sprawował swoją funkcję tymczasowo.
1887 - 25 listopada - zamówiona przez tutejsze Towarzystwo Kobiet pielęgniarka do opieki nad
chorymi przybyła z Gdańska (Danzig).
1886 - 28 grudnia - zmarł długoletni adiutant Friedrch Buchterkirch, który na dłużej niż
pokolenia zasłużył się dla rozwoju miasta i jak to się zdarza wiele niewdzięczności spotkało go
ze strony współmieszkańców.
1887 - 11 luty - po raz pierwszy odbył się u Hackorta bal chłopów, na którym zjawiło się 300
osób.
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1887 - 14 marca - zmarł nauczyciel nauki elementarnej w szkole rolniczej Friedrich Kleist.
1887 - 21 marca - z okazji uroczystości 90-tych urodzin majestatu cesarskiego odbył się
pochód z pochodniami różnych organizacji, a następnego dnia miała miejsce iluminacja
(uroczyste oświetlenie).
1887 - 26 marca - doktor Zade, jako trzeci z kolei lekarz - praktyk osiedla się w Świdwinie.
1887 - 31 marca - doktor Schwerdtfeger z Greiswaldu (?) osiedla się tu jako lekarz - praktyk.
1887 - 1 kwietnia - zostaje zamknięty lokal Hackerta łącznie ze znajdującą się tu dużą salą.
1887 - 2 kwietnia - L. F. Schauffler sprzedaje drogerię aptekarzowi F. Fritschowi.
1887 - 17 kwietnia - pastor Schneider obejmuje urząd w Rusinowie (Rützenhagen).
1887 - 14 kwietnia - nauczyciel wiedzy E. Dörr zostaje zatrudniony tymczasowo w szkole
rolniczej po zmarłym Kleist.
1887 - 1 maja - Pastor Gemberg z Rumfeld obejmuje urząd w Bobolicach (Bufelitz).
1887 - 1 lipca - nauczyciel Jahn obchodzi 25-lecie pracy.
1888 - 29 marca - zima była bardzo długa i sroga. Zaspy śniegowe o wysokości człowieka
leżały od świąt Bożego Narodzenia do Wielkanocy. Przy odwilży miały miejsca wielkie
powodzie. W zielony czwartek (
29 marca) przez Świdwin przetoczyła się
straszna burza. W piątek Rega wezbrała tak wysoko, że przelała tamy przy Botenhagen (?).
1888 - 2 lipca - pastor Petzsch z Karlina wybrany zostaje tutejszym diakonem.
1888 - sierpień - uruchomiona zostaje garbarnia parowa Wolffa.
1888 - 23 września - umiera właściciel majątku rycerskiego w Nielepie (Nelep) A. Seyer.
1888 - 26 września - Pastor Quiele ustępuje z urzędu.
1888 - 5 października - komendę powiatową przeniesiono do Drawska (Dramburg).
1888 - 28 października - Pastor Petzsch obejmuje tutejszy urząd.
1888 - październik - założono tutejsze Towarzystwo Obywatelskie do obrony interesów
miejskich.
1889 - styczeń - poprzedni właściciel Łąkowa (Lankow) wstąpił na służbę Towarzystwa
Wschodnio - afrykańskiego i wszedł na Kilimandżaro (?).

5/6

Świdwin jako miasto samorządowe 1880 - 1890

1889 - 31 stycznia - właściciel majątku rycerskiego hrabia Kleist ze Schmenzin (?) zostaje
wybrany posłem powiatu
Świdwin - Drawsko (Dramburg).
1889 - 19 luty - kapitan w stanie spoczynku Wetzel zostaje wybrany burmistrzem 11 głosami
przeciwko 7. Obejmuje urząd
1 czerwca.

6/6

