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1828
Nr 10 (3.06.1828)
Królewski Urząd Podatkowy w Toszku do końca czerwca tego roku ma
się zostać przeniesiony do Pyskowic. Od 1 lipca będzie już działać
w nowym miejscu.
Nr 10 (3.06.1828)
Nadleśniczemu Smatola z Kotulina ukradziono po włamaniu konia.
Żandarm Ratsch z Nakła pod Tarnowskimi Górami wyśledził sprawcę
włamania, którym okazał się Walek Mainka z Tworoga. Włamywacza
przekazano sądowi.
N 10 (3.06.1828)
Stróż gminny Franz Kauder z Pniowa w dniu 5 zeszłego miesiąca1 wybrał
się z podatkami do Gliwic. W drodze powrotnej pomiędzy Pyskowicami
a Pniowem napadło go 3 mężczyzn, którzy zrabowali mu 13 groszy 2
w gotówce.

1
2

5 maja 1828 roku.
System walutowy Prus: 1 talar = 30 groszy = 360 fenigów
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1829
Nr 9 (3.03.1829)
W nocy na 28 grudnia zeszłego roku z kasy depozytowej sądu w Toszku
ukradziono po włamaniu około 300 talarów. Obecnie kilka osób jest
podejrzewanych o kradzież i trwają ich poszukiwania.
Nr 13 (31.03.1829)
W dniu 12 tego miesiąca gospodarz Kyris z Dąbrówki pod Toszkiem,
w trakcie ładowania drzewa na wóz w lesie zauważył przechodzącego
niedaleko myśliwego Ludwiga, który miał strzelbę przewieszoną przez
ramię. Gospodarz zakradł się do niego, aby do pozdrowić z zaskoczenia.
W tym momencie oba ładunki śrutu wystrzeliły tak nieszczęśliwie, że
trafiły gospodarza w udo, przez co ten po 24 godzinach zmarł.
Nr 17 (28.04.1829)
Kupcowi Hadra z Toszka w dniu 18 kwietnia skradziono konia
z jednoosiowym wozem wypełnionym naczyniami oraz skrzynią.
Nr 29 (21.07.1829)
W lasach pniowskich od 24 tego miesiąca jest do wydzierżawienia
6 pustych barci sosnowych, w całości lub pojedynczo, o czym informuję
publiczność. Altrock, kontroler leśny.
Nr 29 (21.07.1829)
Krowy, czarne bydło, browar oraz potażarnia są od dnia 1 października
za kaucją do wydzierżawienia. Dominium Pniów pod Pyskowicami.
Nr 30 (28.07.1829)
Szynk w dominium Pniów pod Pyskowicami jest do wydzierżawienia.
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Nr 31 (4.08.1829)
W Oraczach odnaleziono półtorarocznego chłopca tutejszego zagrodnika
Franza Salbrischa.
Nr 32 (11.08.1829)
Toszek. Kornblumm został ponownie wybrany nieodpłatnym członkiem
zarządu miasta.
Nr 35 (1.09.1829)
Gwałtowna wichura rozrzuciła stodołę robotnika rolnego Tomczyka
w Pniowie tak nieszczęśliwie, że jego teściowa, wdowa Helena Konca
została uderzona belką.
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1830
Nr 17 (27.04.1830)
W dniu 30 marca spłonął dom masarza Stellera w Toszku.
Nr 18 (4.05.1830)
Miasta Otmuchów i Toszek oraz wioska Rogów i kolonia Blumenthal są
ogniskami ospy ludzkiej.
Nr 32 (10.08.1830)
Do wydzierżawienia od 1 października tego roku w Pniowie pod
Pyskowicami są: browar i gorzelnia na okres 3 lat; woły i czarne bydło na
okres roku. Oferty można składać do 25 sierpnia na zamku w Pniowie.
Wyboru dokona urząd gospodarczy. Pniów, 13 lipca 1830, naczelnik
Krüger.
Nr 40 (5.10.1830)
Lokator Thomas Kuszma z Pniowa popadł w taką melancholię, że w dniu
31 sierpnia postanowił powiesić się w krzakach.
Nr 40 (5.10.1830)
W dniach 8 i 10 zeszłego miesiąca w zostały okradzione kościoły
w Kopinicach i w Kotulinie. 11 września żandarmi wachmistrz Müller
i Hermann złapali Floriana Nowaka, który 3go dokonał również
włamania w Toszku oraz okradł sędziego miejskiego Peschke, w trakcie
jego pobytu w karczmie w Porębie w powiecie bytomskim.
Nr 52 (28.12.1830)
W pożarze w Płużniczce w powiecie toszecko-gliwickim spłonęło 10 sztuk
czarnego bydła.
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1831
Nr 3 (18.01.1831)
Leśnik państwa toszeckiego, Valentin Kanys z Toszka, został okradziony
z ubrań. Złodziej pochodzący z Jarosławia z Galicji został w Pyskowicach
aresztowany.
Nr 17 (26.04.1831)
Pożary: w Toszku jeden mieszczanin, w Pniowie Dominium.
Nr 23 (7.06.1831)
W Kotulinie w domu imigranta Bernholda Madli powstał pożar. Ogień
przeniósł się na dom zagrodnika Ignacego Madli oraz robotnika rolnego
Johanna Maciossek. Wszystkie domy spłonęły doszczętnie.
Nr 26 (28.07.1831)
Dziewiętnastoletni złodziej z Sarnowa skradł w Szywałdzie około 60 łokci
bielonego płótna lnianego, które porzucił w trakcie ucieczki.
Nr 46 (15.11.1831)
W mieszkaniu sekretarza sądowego Bergmanna z Zamku Toszeckiego
doszło do włamania, w wyniku którego skradziono mu wiele ubrań.
Nr 48 (29.11.1831)
Część ukradzionych sekretarzowi sądowemu Bergmannowi z Zamku
Toszeckiego ubrań została odnaleziona porzucona na łące.
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1832
Nr 5 (31.01.1832)
W Pisarzowicach spaliła się część domu ze stajnią należącego do
zagrodnika Schutzmatera.
Nr 5 (31.01.1832)
W dniu 8 przyszłego miesiąca odbędzie się bal honorowy, na który
z największą przyjemnością mam zaszczyt Państwa zaprosić.
Uspokoiłoby mnie jednak, gdyby Państwo zechcieliście potwierdzić swoje
przybycie do dnia 5 lutego w moim nowo przygotowanym lokalu,
w którym odbędzie się bal honorowy. Czyniąc to sprawicie Państwo, że
będę mógł zapewnić jadło i napitki oraz dobrą (czeską) muzykę. Toszek,
20 stycznia 1832, S. Traube
Nr 27 (3.07.1832)
O pioruna zapaliły się w Paczynie domy robotnika rolnego Malka
i gospodarza Mokrauera.
Nr 36 (4.09.1832)
40 worków słodu jęczmiennego po dobrej cenie jest do sprzedania. Mogę
także przerobić dostarczony jęczmień na słód w cenie 10 groszy od worka.
Toszek, 2 września 1832, J Grätzer.
Nr 37 (11.09.1832)
W Boguszycach utonął w gliniance 2letni syn zagrodnika Schmigla.
Nr 45 (6.11.1832)
Na życzenie Państwa wyrażone na pierwszym balu honorowym, żeby tej
zimy zorganizować kolejny bal, informuję, że w dniu 18 tego miesiąca bal
się odbędzie. Z całego serca zapraszam i zapewniam, że tego roku
będziemy w stanie sprostać wszystkim państwa życzeniom. Toszek,
1 listopada 1832, S Traube.
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1833
Nr 5 (29.01.1833)
W następną sobotę, 3 lutego, odbędzie się bal, na który serdecznie
zapraszam wszystkich mieszkańców miasta i okolicy. Do Państwa
dyspozycji będzie mój lokal, najlepszy chór muzyczny oraz jedzenie
i napoje. S Traube w Toszku.
Nr 11 (12.03.1833)
Do wydzierżawienia jest ogród warzywny i owocowy w dominium
w Pniowie. Oferty można składać do 20 tego miesiąca. Wybierzemy
najlepszą. Pniów, 5 marca 1833, Sekwestor.
Nr 21 (21.05.1833)
20 maja, wczoraj, około godziny 1 wybuchł w Toszku pożar. Więcej
informacji w momencie składania gazety do druku nie otrzymaliśmy.
Nr 21 (21.05.1833)
Czteroletni byk szlachetnej rasy jest na sprzedaż. Toszek, 19 maja 1833,
Balzer.
Nr 22 (28.05.1833)
20 maja w Toszku wybuchł straszny pożar, o czym informowaliśmy
w poprzednim numerze, który zniszczył 124 domy, 80 szop, 2 kuźnie
i 15 stodół. Ogień zaczął się wcześnie rano w budynku przy rynku
w agenturze Reisenfelda z Lubińca mieszczącej się w domu kupca Hadry.
Ten ostatni wraz z żoną i dziećmi próbował gasić palącą się wełnę i skóry
owcze, ale nic to nie pomogło. W ciągu trzech godzin całe miasto stało
w płomieniach, a ognisty żar utrudniał mieszkańcom ratowanie dobytku.
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Nr 22 (28.05.1833)
Wielki pożar.
Przerażający i bolesny poranek przeżyli wczoraj mieszkańcy miasta, gdy
w środku swojego snu obudził ich okrzyk: Ogień! Ogień! A budząc się
zobaczyli płonący dom w środku miasta, a pomimo sprzyjającej pogody
i spokojnego wiatru, ogień rozszalał się tak, że w ciągu dwu do trzech
godzin całe miasto stanęło w morzu ognia, z wyjątkiem kilku domów,
których dachy zostały zdjęte. Ten przerażający niszczycielski żywioł
obrócił w popiół 124 domy, 80 szop oraz 15 stodół, a wielu mieszkańców
w ogniu utraciło cały swój dobytek i zapasy żywności. Z powodu
szybkości rozprzestrzeniania się ognia skupiając się wyłącznie na
ratowaniu życia swojego i członków swojej rodziny. Ponad 200 rodzin
zostało bez dachu nad głową w wyniku tego nieszczęścia, a większość
z nich znalazła się również w najpilniejszej potrzebie spoglądając w swoją
tragiczną przyszłość ze strachem w sercach i z rozpaczą, że szczęście ich
opuściło i mogą kontynuować swoje smutne życie. I tylko na duchu
podnosi ich myśl, że wsparcie biednych i potrzebujących jest szlachetnym
darem, dlatego też w tej niefortunnej sytuacji chcą zaufać Waszej
szlachetności.
Połączeni tym samym zaufaniem, niżej podpisani, którzy zjednoczyli się
w celu przybliżenia społeczeństwu ogromu cierpienia współobywateli,
zwracają się do wszystkich szlachetnych mieszkańców Śląska, których
dobroczynność jest znana, aby tutejszych mieszkańców poszkodowanych
przez pożar objęli swoją ochroną i podarowali im drobny prezent, bez
względu na to jakby sami byli ciężkiej poddani próbie. Wszystko, co
otrzymamy rozdamy najbardziej potrzebującym poszkodowanym
i należycie się z tego rozliczymy w późniejszym czasie.
Toszek, 21 maja 1833
Komitet do rozdzielenia pomocy dla poszkodowanych w pożarze
tutejszych mieszkańców
Dronke (proboszcz), Peschke (sędzia miejski), Foitzick (justytariusz),
Baltzer (poborca czynszowy), Bergmann (sekretarz sądowy), Peschke
(porucznik), Kachel (burmistrz), Nowatzeck (kupiec), Kachel
Redakcja Oberschlesische Wanderer publikuje te ogłoszenie bezpłatnie.
Bezpłatnie również będziemy publikować ogłoszenia, zarówno od
mieszkańców jak i towarzystw charytatywnych o zebranych darach,
pieniądzach ubraniach itp. dla ofiar tego nieszczęścia.
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Nr 22 (28.05.1833)
Ogłoszenie.
Jak tylko usłyszeliśmy o nieszczęściu, które w dniu 20 maja nawiedziło
miasto Toszek, natychmiast zorganizowaliśmy zbiórkę pieniężną wśród
naszych mieszczan, która przyniosła 36 talarów, 6 groszy i 6 fenigów,
które przekazaliśmy potrzebującym. Podczas spotkania z komitetem
pomocy dla pogorzelców na toszeckim zamku, ustaliliśmy, że będziemy
podawać do publicznej wiadomości nazwiska wszystkich szlachetnych
darczyńców. Jeśli w naszym mieście znajdzie się więcej zamożnych
i szlachetnych osób, które zechcą wesprzeć biednych pogorzelców, to
niniejszym oficjalnie prosimy Pana drukarza o dopisanie ich do poniższej
listy darczyńców.
Gliwice, 25 maja 1833
Magistrat (Kößler, Weindlich, Sladczyk, Reiche, Heinke, Schubert,
Hermann, Wodiczka, Gießmann)
Zestawienie wpłat wszystkich, którzy pomogli pogorzelcom z Toszka.
Komisarz prawny miejski Pan Weidlich – 1 talar; handlarz wiktuałów
Kratz – 1 grosz; kupiec Wlaskowski – 10 groszy; farbiarz Zimmermann –
2 grosze i 6 fenigów; nieznany – 2 grosze i 6 fenigów; Pani majorowa von
Sacken – 10 groszy; kapitan Wardermann – 10 groszy; drukarz Neumann
– 10 groszy; spadkobiercy Diermara – 7 groszy i 6 fenigów; Schuvnelius –
5 groszy; Piechaczek – 5 groszy; nadleśniczy Pache – 5 groszy; krawiec
I Franczioch – 2 grosze; szynkarz Ledwoch – 2 grosze i 6 fenigów; kupiec
Wilczek – 2 grosze i 6 fenigów; krawiec Madey – 2 grosze i 6 fenigów;
Halaczinsky – 2 grosze i 6 fenigów; piekarz Wolf – 5 groszy; Mayer –
2 grosze i 6 fenigów; Müller – 2 grosze i 6 fenigów; Baubeamte – 1 grosz;
Pani Spock – 5 groszy; grawer Banz – 2 grosze; Mansel – 1 grosz; krawiec
Keiser – 2 grosze i 6 fenigów; porucznik Weber – 15 groszy; rzeźnik
Tkatsch – 2 grosze i 6 fenigów; wdowa Oczko – 1 grosz; piekarz Breyer –
2 grosze; tkacz Kindler – 2 grosze i 6 fenigów; emerytowany urzędnik
graniczny Schrötter – 5 groszy; handlarz mąką Stanieck – 1 grosz; kramarz
Leikert – 4 grosze; rzeźnik Himmel – 2 grosze i 6 fenigów; tkacz lnu
Holoczek – 2 grosze i 6 fenigów; tkacz Ligenza – 2 grosze i 6 fenigów;
krawiec Uima – 5 groszy; stolarz Zembol – 2 grosze; browarnik Wein –
2 grosze i 6 fenigów; nieznany – 10 groszy; wdowa Konkol – 5 groszy;
Zacharias – 15 groszy; kwiaciarz Kretscher – 2 grosze i 6 fenigów; wdowa
Langer – 1 grosz; bielarz Weißkoppel – 2 grosze i 6 fenigów; krawiec
Brzozia – 2 grosze i 6 fenigów; rzeźnik Neimann – 2 grosze; piekarz Wolff
młodszy – 5 groszy; wdowa Ledwoch – 2 grosze; rzeźnik Trzaskalik –
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2 grosze i 6 fenigów; palacz Gekerte – 7 groszy; tkacz Schödon – 3 grosze;
wdowa Nowak – 2 grosze i 6 fenigów; tkacz Wenzlik – 1 grosz; palacz
Schwer – 2 grosze i 6 fenigów; wdowa Winzek – 5 groszy; kowal Fabisch
– 2 grosze i 6 fenigów; wdowa Jaworsky – 1 grosz; kupiec Ledwoch –
2 grosze i 6 fenigów; wdowa Sperr – 1 talar; kramarz Sladczyk – 15 groszy;
proboszcz Thalherr – 1 talar i 10 groszy; dyrektor Kabath – 20 groszy;
profesor Böbel – 20 groszy; profesor Wolff – 1 groszy; profesor Liedtky –
10 groszy; profesor Brettner – 10 groszy; profesor Rotter – 10 groszy;
profesor Heimbrod – 10 groszy; wojskowy Pulver – 2 grosze i 6 fenigów;
młynarz Heptner – 10 groszy; kominiarz Wodiczka – 10 groszy; kominiarz
Nehmann – 10 groszy; handlarz mąką Wilczek – 2 grosze i 6 fenigów;
porucznik Beth – 5 groszy; radny Wodiczka – 10 groszy; tkacz Goretzky –
2 grosze i 6 fenigów; tkacz Michniok – 2 grosze i 6 fenigów; wytwórca
wiśniówki Pisarek – 2 grosze i 6 fenigów; kapitan Günther – 10 groszy;
kapral Pogrzeba – 10 groszy; Stattmann – 5 groszy; muszkieter Gierczuch
– 5 groszy; piekarz Josch – 5 groszy, tkacz Jünkner – 2 grosze i 6 fenigów;
kupiec Silberglert – 12 groszy i 6 fenigów; wdowa Volkert – 10 groszy;
właściciel gospody Weinhold – 10 groszy; właściciel huty Baildon –
20 groszy; sekretarz miejski Orzegowsky – 10 groszy; kupiec Loch –
15 groszy; radny Reiche – 15 groszy; radny Herrmann – 15 groszy;
burmistrz Kößler – 1 talar; Kluge – 5 groszy; wdowa – 2 grosze; tkacz
Kutzora – 2 grosze; hutnik Drosdek – 5 groszy; mydlarz Kowatsch –
5 groszy; tkacz Wolny – 2 grosze i 6 fenigów; kowal Wawok – 2 grosze
i 6 fenigów; piekarz Baron – 2 grosze i 6 fenigów; piekarz Rudeck –
5 groszy; kupiec sukna Schodon – 5 groszy; piekarz Czaika – 2 grosze
i 6 fenigów; cukiernik Schnapka – 5 groszy; wdowa Tlach – 10 groszy;
mydlarz Baron – 5 groszy; radny Schubert – 5 groszy; wstążkarz Mikulsky
– 2 grosze i 6 fenigów; kupiec Kolbe – 5 groszy; wdowa Wallstem –
5 groszy; rzeźnik Frystatzky – 1 grosz; kowal Kny – 2 grosze; krojczy
Foster – 2 grosze i 6 fenigów; kowal Kubitza – 2 grosze i 6 fenigów;
właściciel gospody Kraus – 2 grosze; rzeźnik Galaschik – 2 grosze; krawiec
Woitelak – 2 grosze i 6 fenigów; rzeźnik Foltyn – 1 grosz; szewc Schwanke
– 5 groszy; porucznik Kunze – 5 groszy; kupiec Sengelitz – 1 talar; wdowa
Elsner – 1 talar; krawiec Niewrzalka – 2 grosze i 6 fenigów; sitowy
Ritschke – 5 groszy; Schitting – 10 groszy; radny Gießmann – 1 talar;
pastor Ansorge – 10 groszy; kucharz Heer – 5 groszy; justytariusz
Hoffmann – 10 groszy; doktor Drayer – 10 groszy; krawiec Kubisty –
2 grosze i 6 fenigów; doktor Kolley – 15 groszy; kupiec winny Troplowitz
– 10 groszy; pan R – 10 groszy; pan R – 10 groszy; pan S – 2 grosze
i 6 fenigów; wdowa Marren – 2 grosze; kupiec Opolsky – 10 groszy;
złotnik Wohlauer – 2 grosze i 6 fenigów; powroźnik Schodon – 5 groszy;
panna von Schimonsky – 5 groszy; bednarz Raczek – 2 grosze; krawiec
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Lichtwitz – 2 grosze i 6 fenigów; kupiec Wenzlik – 5 groszy; kupiec sukna
Myslivietz – 2 grosze i 6 fenigów; szewc Janko – 2 grosze; major von Bock
– 10 groszy; cukiernik Aufrecht – 2 grosze i 6 fenigów; rymarz Ledwoch –
2 grosze i 6 fenigów; tkacz Pokorny – 2 grosze i 6 fenigów; konduktor
Schmidt – 5 groszy; kupiec Lövi – 5 groszy; maszynista Hampel – 5 groszy;
spedytor Schreck – 10 groszy; właściciel kawiarni Schubert – 5 groszy;
właściciel kawiarni Fritschke – 5 groszy; kupiec Kusnitzky – 2 grosze
i 6 fenigów; kupiec Blumenreich – 5 groszy; kupiec winny Böhm –
5 groszy; nauczyciel Müller – 2 grosze i 6 fenigów; krawiec Schuberth –
4 grosze; szewc Jendrzyczyk – 5 groszy; nieznajomy – 5 groszy; Munsch –
1 grosz; von Falderen – 5 groszy; stolarz Fröhlich – 2 grosze; pani Bdzik –
para butów. Łącznie 36 talarów, 6 groszy i 6 fenigów.
Gliwice, dnia 25 maja 1833, Magistrat.
Nr 23 (4.06.1833)
Żandarm Rätsch z Toszka odnalazł skradzione podczas jednego
włamania 5 krów. 3 u Urbanczika w Kielczy a pozostałe 2 w folwarku
Szafheyda w dominium Kamieniec. Trójkę złodziei odstawiono do sądu.
Nr 23 (4.06.1833)
Dla poszkodowanych przez pożar w Toszku dary złożyli: 1) handlarz
mąką Kratz – 5 groszy, kapelusz, ubranie i parę butów; 2) chirurg
powiatowy Tiesler – 10 groszy; 3) nieznany – 10 groszy i chustę; 4) kupiec
winny Birawer – 10 groszy; 5) kupiec solny Zacharius – 2 apażki,
2 koszule, 2 pończochy, 2 fartuchy, odzienie wierzchnie, futro i kamizelkę;
6) gimnazjaliści Otto i Fritz Liebeneiner – 5 groszy; 7) nauczyciel religii
Hansel – 1 talar; 8) modelarz Banz – 10 groszy. W imieniu
poszkodowanych serdecznie dziękuję za te dary. Neumann.
Nr 24 (11.06.1833)
Trzy talary nagrody. W wielkim pożarze, którym miał miejsce w naszym
mieście 20 maja, zgubiłem złocony zegar nakręcany, ze srebrnym
dzwonem. Wyróżniał się tym, że na tarczy miał cyfry niemieckie oraz
czerwony kalendarz też z niemieckimi cyframi, choć z urwanym
wskaźnikiem. Dlatego zwracam się do wszystkich, którym może on być
oferowany do sprzedaży, aby poinformowali o tym miejscową policję,
a ta by uwzględniła moje prawa do tego zegara. Za zwrócenie tego zegara
13

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

oferuję trzy talary nagrody. Toszek, dnia 5 czerwca 1833, Peschke,
królewski sędzia miejski.
Nr 24 (11.06.1833)
Dla pogorzelców w Toszku dary złożyli: 9) kościelny Olscher – 2 grosze
i 6 fenigów; 10) nieznany – spodnie i kamizelkę; 11) kontroler Janicke –
pakiet ubrań; 12) stolarz Keiser – 5 groszy; 13) dyrektor policji Bauer –
15 groszy; 14) proboszcz Biernack z Liska – 15 groszy; 15) nieznany
z Woźnik na dzieci – 10 groszy; 16) nauczyciel Lompa z Lubszy
(przywiózł aż do nr 20) – 5 groszy; 17) urzędnik graniczny Holzhauer
z Kamienicy – 5 groszy; 18) nauczyciel Kandler tak samo z Kamienicy –
2 grosze i 6 fenigów; 19) urzędnik graniczny Drobek z Kamienicy –
5 groszy; 20) urzędnik Müller z Kamienicy – 2 grosze i 6 fenigów;
21) dzieci szkolne klas wyższych z Kotlarnii – 1 talar. Wypisane datki
w nr 1 do 21 zostały już przekazane potrzebującym. Gliwice, 11 czerwca
1833, Neumann.
Nr 25 (18.06.1833)
Dla pogorzelców w Toszku dalsze dary złożyli: 22) wdowa Gondelach –
5 groszy; 23) ze zbiórki zorganizowanej przez nadsztygara Degenhardta
wśród urzędników i robotników kopalni w Szarleju – 3 talary, 18 groszy
i 1 fenig; 24) 25) 26) 27) ze zbiórki organizowanej przez nauczyciela Lompę
z Lubszy: kramarz Israel Böhm – 5 groszy, jego syn Koppel – 2 grosze
i 6 fenigów; dzierżawca majątku Landau – 15 groszy; arendarz M Böhm –
5 groszy – wszyscy z Lubszy; 28) pastor Ansorge od dwu chłopców
szkolnych – 10 groszy. Neumann
Nr 26 (25.06.1833)
Odparcie zniesławienia.
Jeśli kto nie jest w stanie uszanować naszego nieszczęścia, to mamy prawo
żądać przynajmniej tyle, aby zachowywał się biernie i pozostawił honor
niesienia dobra i pomocy innym. Jednak niektórzy przez brak miłości
bliźniego nie chcą spełnić tego żądania mieszkańców naszego miasta
poszkodowanych przez pożar, i przedstawiają nas jako niegodnych
wsparcia, jako osoby o złej reputacji, aby pozbawić nas największego
dobra jakim jest honor. W tym celu rozpowszechniane są różne zarzuty:
że zniszczenie tutejszego miasta przez pożar było życzeniem
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mieszkańców, że pożar został wzniecony celowo, że wszystkie domy,
a nawet meble były ubezpieczone od ognia na kwoty powyżej
3000 talarów.
Naszym zamiarem nie będzie więc usprawiedliwianie naszych
mieszańców przed takimi złośliwymi i pozbawionymi współczucia
oskarżeniami ponieważ wszystko jest inaczej. Naszym obowiązkiem jest
wobec szanownej i najbardziej czcigodnej publiczności, która do tej pory
w tak doskonały sposób uczestniczyła w wielkim nieszczęściu
mieszkańców naszego miasta, wyjaśnienie wszelkich zarzutów, a nie
można tego zrobić lepiej i celniej niż przez odkrycie prawdy.
Musimy w tym celu zauważyć, że nasze miasto składa się ze
171 nieruchomości, łącznie ubezpieczonych na 112430 talarów od
katastrofy ogniowej. Z pośród nich spaliło się 121 domów, 80 innych
budynków oraz 15 stodół, z których tylko trzy były ubezpieczone. Reszta
budynków została poważnie uszkodzona, w tym również główny
budynek straży - nieubezpieczony. Z ubezpieczenia na likwidację szkód
przyznano nam premię w wysokości 88175 talarów.
Ze spalonych posesji następujące były ubezpieczone:
- na kwotę do 100 talarów – 1 posesja
- na kwotę do 200 talarów – 16 posesji
- na kwotę do 300 talarów – 8 posesji
- na kwotę 300 talarów – 4 posesje
- na kwotę do 400 talarów – 1 posesja
- na kwotę do 500 talarów – 22 posesje
- na kwotę 500 talarów – 4 posesje
- na kwotę do 600 talarów – 19 posesji
- na kwotę 600 talarów – 4 posesje
- na kwotę do 700 talarów – 9 posesji
- na kwotę do 800 talarów – 9 posesji
- na kwotę do 900 talarów – 6 posesji
- na kwotę do 1000 talarów – 4 posesje
- na kwotę do 1100 talarów – 5 posesji
- na kwotę 1100 talarów – 1 posesja
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- na kwotę do 1200 talarów – 2 posesje
- na kwotę 1300 talarów – 2 posesje
- na kwotę do 1600 talarów – 4 posesje
- na kwotę do 1800 talarów – 1 posesja
- na kwotę 2100 talarów – 1 posesja
- na kwotę 2495 talarów – 1 posesja
- na kwotę 3525 talarów – 1 posesja
- na kwotę 3890 talarów – 1 posesja
- na kwotę 4000 talarów – 1 posesja
I jak jednoznacznie wynika z przedstawionego tu zestawienia opartego na
dokumentach, większość mieszkańców, którzy zostali poszkodowani
przez ogień w pożarze, nie mają nic, nie będą nawet w stanie zgromadzić
środków na swoje utrzymanie. Ci zaś, którzy dzięki pracy swoich rąk
czuli się szczęśliwi w swoich domach, teraz pozostaną bezdomni jeśli ktoś
nie przyjdzie im z pomocą.
To samo dotyczy polis ubezpieczeniowych zawartych z państwowym
Towarzystwem Ubezpieczeń od Ognia. Spośród ponad 200 rodzin, które
ucierpiały w pożarze tylko jedenaście z nich miało ubezpieczone meble
i magazyny na 14083 talary, z czego tylko 3000 talarów zostało
wypłaconych w ramach likwidacji szkód.
Gdzie więc są te zalety, o których podobno tutejsi mieszkańcy wiedzieli,
że można je zyskać na ubezpieczeniu? I jakiego rodzaju zyski mogliby
osiągnąć tutejsi mieszkańcy poprzez spopielenie swoich mieszkań?
Niegodziwi oszczercy! To tylko w Waszych złudzeniach ludzie popełniają
takie rzeczy i ryzykują przy tym własnym życiem. Czy tutejsi mieszkańcy
mogliby popełnić taką zbrodnię, zostawić taki bałagan i postawić się
w tak okropnym położeniu? Większość z nich teraz mieszka w wilgotnych
piwnicach, w nieosłoniętych zamokłych ścianach bez dachu lub
w szałasach ustawionych na otwartym terenie. Wystawieni są na wszelkie
skutki niepogody, tak młodzi jak i starzy, a nawet oseski. Jeśli wyobrazisz
sobie przemoczone piersi karmiących matek to musisz przyznać, że nawet
Twoje bydło przebywa w lepszych warunkach niż Twoi bliźni. I jeśli
nadal jesteś w stanie oczerniać tych ludzi, to możemy spokojnie zapewnić,
że żadne ludzkie serce nigdy nie biło w Twojej piesi i jesteś potworem
w ludzkiej skórze.
Toszek, 14 czerwca 1833
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Dronke, powiatowy inspektor szkolny i proboszcz; Peschke, sędzia
królewski; Foitzik, justytariusz; Baltzer, pocztmistrz królewski;
Bergmann, sekretarz sądowy; Kachel, burmistrz; Peschke, porucznik;
Kachel, radny; Nowatzek, kupiec.
Nr 26 (25.06.1833)
Na pogorzelców z Toszka dary przekazali: 29) justytariusz Glatzel –
20 groszy; 30) faktor Korb z Blachowni – 2 talary; 31) gimnazjaliści Adolph
i Heinrich Bebel – 10 groszy; 32) mistrz fryszerski Heinrich Lück
z Korzonka wraz z całą fryszerką – 1 talar; 33) nauczyciel Heller
z Chropaczowa, który również dostarczył kolejne cztery wpłaty –
2 grosze, 6 fenigów; 34) kowal Haraschin – 5 groszy; 35) inwalida Lissek –
2 grosze i 6 fenigów; obaj z Chropaczowa; 36) stolarz Maske ze
Świętochłowic – 2 grosze i 6 fenigów; 37) pani Salakowsky, karczmarka
z Szombierek – 5 groszy. Neumann.
Nr 27 (2.07.1833)
Na pogorzelców w Toszku dary przekazali: 38) pan …..ch3 – 10 groszy;
39) pani senatorowa Helwich – 5 groszy. Neumann.
Nr 28 (9.07.1833)
Narodziny. Informuję wszystkich, że w dniu 3 tego miesiąca moja
ukochana żona szczęśliwie urodziła zdrową córkę i jestem z tego powodu
niezmiernie szczęśliwy. Toszek, dnia 5 lipca 1833. S Traube.
Nr 28 (9.07.1833)
Na pogorzelców w Toszku dary złożyli: 40) dwie panie chcące być
anonimowe – 2 talary; 41) kapitan Michaelis – 1 talar. Neumann.
Nr 29 (15.07.1833)
Na pogorzelców w Toszku dary złożyli bezpośrednio Towarzystwu
Pomocy: z Koźla: 42) pan Hirsch – 1 talar; z Sośnicowic: 43) burmistrz
Rolle – 15 groszy; 44) proboszcz Batcziel – 15 groszy; 45) nauczyciel
3

Zapis oryginalny. Darczyńca pragnął pozostać anonimowy.
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Henner – 15 groszy; 46) rzeźnik Josef Folwarczny – 5 groszy; 47) właściciel
gospody H Ohrenstein – 5 groszy; 48) szynkarz Johann Dolainsky –
5 groszy; 49) kupiec David Münzer – 5 groszy; 50) kupiec Samuel
Wischnitz – 5 groszy; 51) kupiec M Korber – 5 groszy; 52) ze zbiórki
zorganizowanej przez radnego Felixa – 2 talary i 17 groszy. Neumann.
Nr 37 (9.09.1833)
Dobry bilard z kulami, lampą i kijami jest za niską cenę na sprzedaż.
Toszek, 9 września 1833. I Grätzer, właściciel gospody.
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1834
Nr 13 (31.03.1834)
Nowo wybudowany w zeszłym roku murowany dom położony przy
szosie, z płaskim dachem, trzema izbami i dwiema piwnicami,
i przestronnym warsztatem kowalskim jest z wolnej ręki do sprzedaży.
Dom ten najlepiej nada się dla kowala, który najpewniej znajdzie pracę
przy odbudowie tutejszego miasta. Szczegółów udzieli niżej podpisany.
Toszek, dnia 26 marzec 1834, Baltzer, pocztmistrz królewski.
Nr 32 (11.08.1834)
100 worków słodu jęczmiennego wypalanego w angielskim piecu można
u mnie kupić lub wymieć na jęczmień czy owies. Toszek, dnia 11 sierpnia
1834. J Grätzer, Właściciel browaru.
Nr 36 (8.09.1834)
Utonął młynarczyk w Toszku.
Nr 36 (8.09.1834)
Z żalem w sercu informuję moich dalszych przyjaciół i znajomych, że mój
nauczyciel zatrudniony w szkole miejskiej w Ziębicach, Pan Franz Wolf,
w dniu 3 tego miesiąca o godzinie 6 po południu, zmarł po szkarlatynie.
Toszek, dnia 6 września 1834, Rühl, kandydat do urzędu szkolnego.
Nr 36 (8.09.1834)
Urząd leśny Państwa Toszeckiego ma około 40 szefli 4 pruskiej miary
dobrych nasion brzozy po 1 talar i 5 groszy na sprzedaż.

4

Szefel – miara objętości odpowiadająca około 55 litrom.
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Nr 43 (27.10.1834)
Wakat. Mówiący w polskim języku ekzekutor, mogący wylegitymować
się świadectwem moralności i kwalifikacjami, znajdzie w tutejszym
sądzie od Bożego Narodzenia zatrudnienie. Zamek Toszecki, dnia
24 października 1834. Urząd sądowy grafa von Gaschina dla państw
toszeckiego i pyskowickiego. Foitzik.
Nr 44 (3.11.1834)
W Paczynce zmarł człowiek, który zjadł mięso spalonej krowy.
Nr 45 (10.11.1834)
Justytariusz Foitzik z Toszka przeniósł się do Słupska w powiecie
toszeckim.
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1835
Nr 11 (16.03.1835)
Nieszczęście ogniowe. W nocy z 12 na 13 marca na zamku w Toszku
spłonęło
mieszkanie
i
budynki
gospodarcze należące
do
czerwonoskórnika Josefa Cebulli. Wszystkie jego rzeczy, znakomite
skóry, koń i cztery krowy, padły ofiarą płomieni.
Nr 13 (20.03.1835)
Niżej podpisany ma na sprzedaż po zaskakująco niskich cenach: jeden
dobry powóz zadaszony i jeden powóz roboczy; parę krakowskich i parę
roboczych uprzęży; 100 centnarów dobrego owsa i 50 worków dobrych
kartofli oraz wiele narzędzi domowych i roboczych. Toszek, dnia
27 marca 1835. S Traube.
Nr 14 (6.04.1835)
W urzędzie gospodarczym w Pniowie jest 25 sztuk bydła użytkowego do
wydzierżawienia. Pniów, dnia 5 kwietnia 1835, Mokrauer, urzędnik.
Nr 15 (13.04.1835)
Jarmarki w Toszku z 8 i 9 marca zostały przesunięte na 16 i 17 lipiec,
a z 23 i 24 lipca na 18 i 19 listopad.
Nr 21 (25.05.1835)
W Toszku spłonął dom spadkobierców rzeźnika Przybilla. W Pniowie
spłonęła potażarnia.
Nr 22 (8.06.1835)
Pomiędzy Oraczami a Kotliszowicami 15 letniego chłopaka napadli
włóczędzy i zrabowali mu grożąc nożem pieniądze oraz chustę.
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Nr 25 (25.06.1835)
Justytariusz Foitzik z Toszka został przeniesiony do sądu w Sierotach,
a na jego miejsce przyszedł justytariusz Theiler.
Nr 25 (25.06.1835)
Szlachetni i szlachetnie urodzeni Panowie, właściciele i dzierżawcy
majątków oraz hodowcy owiec, proszę aby tegoroczne strzyżenie jagniąt
wykonać najpóźniej do połowy lipca, ponieważ tylko do tego czasu jestem
od was w stanie przejąć wełnę, a później wybieram się
w wielotygodniową podróż. Toszek, dnia 22 czerwca 1835, S Traube.
Nr 32 (10.08.1835)
Justytariusz Foitzik z Toszka został przeniesiony do Błażejowic, a na jego
miejsce przyszedł justytariusz Peschke.
Nr 33 (17.08.1835)
Dominium w Paczynie ma na sprzedaż dwa trzyletnie byki rozpłodowe
dobrej rasy, jeden czarny a drugi czerwony. Paczyna, dnia 13 sierpnia
1835. Urząd gospodarczy
Nr 41 (12.10.1835)
Z powodu skomplikowania spraw prawnych jako sędzia pokoju został
wybrany sekretarz pocztowy Spintzik z Toszka.
Nr 43 (26.10.1835)
Mydlarnia wraz z mieszkaniem (nr 4 przy Rynku) jest tu do wynajęcia.
Mydlarnia jest dogodnie zlokalizowana, ponieważ jest w tym samym
budynku co mieszkanie. Toszek, dnia 26 października 1835, kupiec Sohn.
Nr 46 (16.11.1835)
Justytariusz Foitzik z Toszka został przeniesiony do Wojski.
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Nr 51 (21.12.1835)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został burmistrz Kachel
z Toszka.
Nr 51 (21.12.1853)
W sobotę, 27 grudnia tego roku, odbędzie się bal honorowy, na który
serdecznie zapraszam. Toszek, dnia 20 grudnia 1835, AS Kornblum.
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1836
Nr 4 (25.01.1836)
Przy mojej gospodzie przy dobrej ulicy położone 30 morgów łąki
i 70 morgów pola jestem skłonny sprzedać, lub wydzierżawić wraz
z gospodą. Ponieważ daję bardzo dobre warunki chętnie odpowiem na
pytania, o ile będą przesłane z opłatą pocztową. Toszek, w styczniu 1836,
S Traube.
Nr 9 (29.02.1836)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został kontroler leśny Altrock
z Toszka.
Nr 16 (18.04.1836)
Właściciel gospody Grätzer z Toszka został wybrany na nieodpłatnego
członka zarządu miasta na okres 6 lat.
Nr 16 (18.04.1836)
Rentier Balzer i kandydat Hentschel z Toszka zostali odznaczeni Orderem
Domu Niemieckiego.
Nr 22 (30.05.1836)
W nocy 20 maja młynarzowi Kachelowi w Pawłowicach skradziono
2 świnie i 4 kury. Złodziejów nie rozpoznano.
Nr 22 (30.05.1836)
W nocy na 24 maja samobójstwo popełnił 29 letni robotnik dniówkowy
Adam Kasparczik z Pawłowic.
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Nr 23 (6.06.1836)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został justytariusz Foitzik
z Toszka.
Nr 24 (13.06.1836)
Popełnił samobójstwo Kapsarzek z Toszka.
Nr 27 (4.07.1836)
W dniu 24 zeszłego miesiąca znaleziono w Toszku w rogu jednej piwnicy
ciało dziecka zakopane na cal pod ziemią. Prawdopodobnie tkwiło tam od
4 miesięcy, bowiem zostały same kości, a reszta zamieniła się w breję. Jest
bardzo możliwe, że urodziło się żywe. Przestępczyni została już odkryta
i aresztowana.
Nr 29 (18.07.1836)
Stanowisko drugiego nauczyciela szkoły miejskiej z pensją 150 talarów,
wolnym mieszkaniem, 12 szeflami i 4 1/2 garnca zboża oraz 18 klastrami
deputatowego drzewa,, które można powiększyć przez udzielanie
prywatnych lekcji, jest obecnie do obsadzenia przez wykwalifikowanego
nauczyciela. Oferty można nadsyłać na adres tutejszej poczty do
20 sierpnia. Wymagana jest znajomość języka polskiego. Toszek, dnia
8 lipca 1836. Magistrat.
Nr 32 (8.08.1836)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został rentier Baltzer
z Toszka.
Nr 42 (17.10.1836)
W Paczynie przy Pyskowicach jest na sprzedaż młody czerwony byk.
Nr 43 (24.10.1836)
Odznaczeni Orderem Domu Niemieckiego został właściciel majątku von
Steckmans z Paczyny oraz kapitan Scaupa i referendarz Scaupa z Toszka.
25

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

Nr 43 (24.10.1836)
Zawiadamiam Państwa, że w sobotę dnia 30 tego miesiąca odbędzie się
Bal Honorowy, na który serdecznie zapraszam. Toszek, 20 października
1836, kupiec AS Kornblum
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1837
Nr 3 (16.01.1837)
Justytariusz Foitzick z Toszka zostaje przeniesiony do Błotnicy
w powiecie strzeleckim. Zastąpi go justytariusz Peschke.
Nr 5 (10.02.1837)
Bal honorowy, zgodnie z Państwa życzeniami, odbędzie się w niedzielę
5 lutego w moim lokalu, o czym zawiadamiam. Toszek, dnia 30 stycznia
1837, Kornblumm.
Nr 12 (20.03.1837)
Bal honorowy odbędzie się w poniedziałek, dnia 27 tego miesiąca, na co
serdecznie zaprasza. Toszek, dnia 20 marca 1837, Kornblumm.
Nr 23 (5.06.1837)
Od świętego Jan tego roku w dominium w Paczynie będzie wolna posada
ogrodnika i sadownika. Osoby reflektujące na ofertę proszone są
o zameldowanie w dominium. Paczyna, 4 czerwca 1837.
Nr 35 (28.08.1837)
W czerwcu tego roku niedaleko Toszka, na polach przy granicy
z Błażejowicami, dzierżawca Kotliszowic, pan Bauer, zauważył niezwykle
dużego ptaka drapieżnego, który pożerał zająca. Podszedł do niego
i wystrzelił z obu luf strzelby, ale ptak odleciał na drzewo, dając
myśliwemu czas na przeładowanie strzelby. Ponowny strzał trafił ptaka,
ale ten odleciał kawałek, a zabiła go dopiero trzecia kula.
Ten ptak to szary sęp (vultur cinereus), wysoki na 3 stopy i 6 cali,
o rozpiętości skrzydeł 8 stóp i 9 cali. Kolor piór jest ciemnobrązowy
przechodzący w jaśniejszy na brzegach. Szyja naga, pokryta tylko
ciemnobrązowymi włosami pod gardłem, otoczona kołnierzem z długich
ciemnobrązowych piór w swoim środku. Dolna cześć szyi jest również
pokryta ciemnobrązowymi piórami i tworzy jakby palmę z sercem na
wierzchu. Pióra ma długie i postrzępione, a układają się one ukośnie do
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ramion. Głowa pokryta jest z tyłu gęstymi białawymi piórami
mieszającymi się z brązowymi włoskami. Sęp ten jest mieszkańcem
Afryki, można go spotkać również w południowej Europie, ale
w środkowych Niemczech, a jeszcze bardziej w północnych jest to
ogromna rzadkość.
Pan Emanuel Grätzer z Toszka wypchał tego ptaka i włączył do swojej
kolekcji, do oglądania której zaprasza wszystkich.
Nr 47 (20.11.1837)
Na dzień 26 tego miesiąca zaplanowany bal, z powodu odbywających się
w kościele uroczystości poświęconych pamięci zmarłych, nie odbędzie
się. Informuję o tym wszystkich, którzy posiadają już zaproszenia. Toszek,
dnia 20 listopada 1837, Kornblumm.
Nr 51 (18.12.1837)
Zaproszenie na bal. Informuję Szanownych Państwa, że w drugi dzień
Świąt Bożego Narodzenia, to jest 26 tego miesiąca, w moim lokalu
odbędzie się bal honorowy, na który serdecznie zapraszam. Toszek, dnia
18 grudnia 1837, Kupiec AS Kornblum.
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1838
Nr 2 (8.01.1838)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został właściciel majątku von
Stockmans z Paczyny.
Nr 5 (20.01.1838)
Odznaczona Orderem Domu Niemieckiego została hrabina Gaschin
z Paczyny.
Nr 8 (19.02.1838)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został von Stockmans
z Paczynki.
Nr 8 (19.02.1838)
Bal honorowy odbędzie się w niedzielę 24 tego miesiąca, na co serdecznie
zapraszam. Toszek, w lutym 1838, AS Kornblum.
Nr 11 (12.03.1838)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został agent Friedmann
z Toszka.
Nr 17 (23.04.1838)
Kuśnierz Conrad z Toszka został wybrany członkiem Magistratu.
Nr 17 (23.04.1838)
Koło Toszka jeden robotnik dniówkowy z Boguszyc zamarzł na śmierć.
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Nr 17 (23.04.1838)
Odznaczeni Orderem
Domu Niemieckiego zostali
departamentu Horsella i faktor Klausmann z Toszka.

zarządca

Nr 19 (7.05.1838)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został agent Friedmann
z Toszka.
Nr 20 (14.05.1838)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został inspektor Stürz
z Toszka.
Nr 24 (11.06.1838)
Odznaczona Orderem Domu Niemieckiego została pani Rötzel z Toszka.
Nr 25 (18.06.1838)
Od świętego Michała tego roku należąca do tutejszego dominium
palarnia brandy jest na okres 1 lub 3 lat do wydzierżawienia. Termin
składania ofert upłynie 20 lipca tego roku. Mamy również na sprzedaż
cetnar nasion koniczyny olbrzymiej. Zamek Toszecki, dnia 14 czerwca
1838, Dyrekcja gospodarcza i hutnicza grafa von Gaschin, Stürz.
Nr 25 (18.06.1838)
Poszukiwanie pracy. Niżej podpisany, który w kilku sądach był
egzekutorem i pomocnikiem kancelaryjnym, a obecnie pracuje jako
pomocnik sześciu sędziów, z dniem 1 października roku obecnego
poszukuje innej pracy, do której może przedstawić potrzebne
zaświadczenia, z wynagrodzeniem pomiędzy 50 a 100 talarów. O miłe
informacje o wakatach proszę uniżenie. Toszek, dnia 16 czerwca 1838,
Joseph Bräuer, mieszczanin i egzekutor sądowy.
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Nr 26 (25.06.1838)
W dniu 17 lipca o godzinie 8 w ratuszu w Toszku odbędzie się licytacja
mebli, sprzętów domowych i gospodarczych, wozów, pościeli, tkanin
lnianych, ubrań, sreber i szkła. Katalog aukcyjny jest do przejrzenia u nas
w godzinach pracy. Zamek Toszecki, dnia 16.06.1838. Urząd gospodarczy
majoratu Błotnica.
Nr 26 (25.06.1838)
Moje podanie o pracę zamieszczone w ostatnim numerze Wanderera
z dnia 16 tego miesiąca proszę uważać za niebyłe. Toszek, dnia 24 czerwca
1838, Joseph Bräuer, mieszczanin i egzekutor sądowy.
Nr 28 (9.07.1838)
Odznaczona Orderem Domu Niemieckiego została Pani von Stockmans
z Paczynki.
Nr 29 (16.07.1838)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został handlowiec Eisenberg
z Toszka.
Nr 30 (23.07.1838)
Informuję wszystkich, ze osiedliłem się tutaj. Toszek, dnia 20 lipca 1838,
Dr Wachsmann, lekarz praktyczny i chirurg.
Nr 31 (30.07.1838)
Odznaczeni Orderem czarnego Orła zostali burmistrz Kachel i agent
Friedmann z Toszka.
Nr 34 (20.08.1838)
Niżej podpisana dyrekcja wydzierżawi gospodę należącą do tu
mieszkającego Traube, położoną przy szosie Wrocław – Galicja, z dużym
szynkiem, salą taneczną, dwiema dużymi piwnicami, 10 pokojami
gościnnymi, stajnią gościnną na 50 koni i innymi wygodami . Do
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13 września w tutejszej kancelarii można wyrazić zgodę i wpłacić roczną
kaucję. Zamek Toszecki, dnia 16 sierpnia 1838, Dyrekcja gospodarcza
i hutnicza państwa toszeckiego i pyskowickiego.
Nr 35 (27.08.1838)
Żonaty urzędnik gospodarczy z dobrymi świadectwami znajdzie pracę
w tutejszym departamencie z 6 folwarkami. Zainteresowani ofertą
proszeni są o zgłoszenie osobiste. Toszek, dnia 21 sierpnia 1838, Stürz,
Dyrektor.
Nr 46 (12.11.1838)
Bal honorowy odbędzie się w niedzielę, dnia 18 tego miesiąca, na który
serdecznie zapraszam. AS Kornblum, Toszek, dnia 12 listopada 1838.
Nr 47 (19.11.1838)
Jeden talar nagrody otrzyma ten, który zwróci mi zagubioną na szosie
z Tarnowskich Gór do Toszka fajkę z pianki morskiej ze srebrnym
okuciem. Toszek, dnia 15 listopada 1838, JJ Rothmann.
Nr 48 (26.11.1838)
250 centnarów dobrego siana mam na sprzedaż. S Traube w Toszku.
Nr 48 (26.11.1838)
Urząd leśny państwa toszeckiego oferuje na zamku w Toszku bażanty
w cenie 1 talar i 10 groszy za sztukę.
Nr 48 (26.11.1838)
Dyrekcja majątku toszeckiego oferuje dobre karpie, szczupaki i inne ryby,
które dostępne są w Kotulinie u amtowego Horzelli we wtorki i czwartki.
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Nr 51 (17.12.1838)
W środę, 26 tego miesiąca, odbędzie się bal honorowy. Serdecznie
wszystkich zapraszam i jednocześnie zapewniam , że jak zwykle będę
dążyć do tego, aby wszyscy szanowni goście byli zadowoleni. Toszek,
w grudniu 1838, AS Kornblum.
Nr 52 (24.12.1838)
Mój dom położony przy rynku ze sklepem oraz destylarnią z powodu
zmian sprzedam. Chętni mogą zgłosić się osobiście lub przez pocztę.
Toszek, dnia 24 grudnia 1838, J Zepler, destylator.
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1839
Nr 2 (14.01.1839)
Około 200 do 300 kop dwu lub trzyletnich karpi zakupi państwo toszeckie
o ile będą dobrej jakości. Dominia szukające zbytu z odpowiedniej jakości
rybami mogą przedłożyć swoją cenę. Kotulin, dnia 10 stycznia 1839,
Horsella, zarządca departamentu.
Nr 3 (21.01.1839)
Odznaczony Orderem Domu Niemieckiego został doktor Berkowitz
z Pniowa.
Nr 3 (21.01.1839)
Odznaczony Orderem Czarnego Orła został kupiec Ganz z Toszka.
Nr 4 (28.01.1839)
Dwukondygnacyjny murowany dom przy tutejszym rynku,
z mieszkaniem na górze i szynkiem na dole, z alkową i piwnicą jest od
Wielkanocy na sprzedaż. Toszek, dnia 21 stycznia 1839, Ullmann,
sekretarz sądowy.
Nr 4 (28.01.1839)
W niedzielę, dnia 2 lutego, odbędzie się ostatni bal honorowy tej zimy, na
który serdecznie zapraszam. Toszek, w styczniu 1839, AS Kornblum.
Nr 29 (22.07.1839)
Odznaczeni orderem Czarnego Orła zostali kupiec Klausmann i inspektor
Horsella z Toszka.
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Nr 39 (30.09.1839)
Doświadczony i z dobrymi zaświadczeniami mistrz fryszerski może
zacząć od 1 listopada tego roku pracę w jednej z fryszerek należących do
państwa toszeckiego, o dwu paleniskach, dwu młotach oraz o bieżącej
wodzie. Zainteresowani proszeni są o osobiste lub pisemne
przedstawienie się w niżej podpisanym urzędzie hutniczym. Toszek, dnia
22 września 1839, Urząd hutniczy grafa Gaschina dla państw toszeckiego
i pyskowickiego
Nr 40 (8.10.1839)
Odznaczeni Orderem Czarnego Orła zostali zarządca Siegel z Paczyny
i sekretarz Herberg z Toszka.
Nr 46 (18.11.1839)
Bal honorowy odbędzie się w niedzielę, dnia 23 tego miesiąca, na który
serdecznie zapraszam. Toszek, w listopadzie 1839, AS Kornblum.
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1840
Nr 2 (7.01.1840)
Burmistrz Kachel z Toszka został mianowany komisarzem dystryktu
policyjnego w miejsce komisarza Zebe z Jaśkowic.
Nr 4 (21.01.1840)
Toszek, 7 stycznia 1840
Dzisiejszy dzień był dla nas naprawdę radosny, ponieważ
doświadczyliśmy tego dnia szczęścia, wraz z naszym duszpasterzem,
czcigodnym kapłanem, emerytowanym powiatowym inspektorem
szkolnym, naszym proboszczem, Karolem Dronke, obchodów
uroczystości 50-lecia kapłaństwa, wśród naszego szacunku i miłości.
Urodził się 28 października 1766 roku w Sławięcicach, w powiecie
kozielskim. Nasz Jubilat pierwsze swoje nauki pobierał w szkole
elementarnej, a później w gimnazjum klasztornym w Jemielnicy oraz na
uniwersytecie we Wrocławiu, gdzie po zdanym chwalebnie egzaminie w
grudniu 1789 roku otrzymał z rąk Jego Książęcej Mości, księcia von
Hohenlohe (generała piechoty) titulum mensae, po czym przyjął
święcenia kapłańskie i 6 stycznia 1790 odbył prymicje.
Wkrótce po tym został wikarym w Starej Wsi koło Raciborza, gdzie nasz
Jubilat spędził 6 lat, po czym został wikariuszem i prokuratorem fundacji
kolegiackiej w Raciborzu. Po sekularyzacji klasztoru w czerwcu 1811 roku
panowie grafowie Franz i Leopold von Gaschin zaprosili go do objęcia
wakującego stanowiska proboszcza parafii Toszek. W roku 1816 został
powiatowym inspektorem szkolnym, a rok później dziekanem , z których
to funkcji ostatnio w 1835 roku przeszedł na emeryturę, pozostając jak
przez ostatnie 29 lat duszpasterzem tutejszej parafii.
Ze względu na wczorajsze święto Trzech Króli, oficjalne uroczystości
jubileuszu, na które przybyli wyśmienici goście z miasta i okolicy, odbyły
się dziś rano. Wśród gości byli: komisarz księcia biskupa oraz dziekan
Schneider z Ujazdu oraz dziekan Gebauer z Wielowsi.
Dostojny jubilat jeszcze w swoim mieszkaniu przyjął podziękowania od
patrona kościoła pana Leopolda grafa von Gaschin odczytane przez
sekretarza Mende, od burmistrza Kachla w imieniu tutejszego miasta, od
nauczycieli miejskich i urzędników majątku grafa oraz od wielu
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obecnych, po czym uroczystości przeniosły się kościoła, gdzie uroczystą
mszę z polskim kazaniem odprawił proboszcz Marzon z Tworoga.
W południe odbył się uroczysty obiad, na który przybyli właściciel
majoratu Pławniowice graf von Ballestrem; królewski radca sądowy i
właściciel dóbr rycerskich pan Hetschke z Sierot; oraz wielu innych
dostojnych gości. Uroczystości przy stole ożywił serdeczny toast
wykonany srebrnym pucharem z odpowiednią inskrypcją (przez
dziekana Gebrauera z Wielowsi w imieniu kapłanów z dekanatu
przekazany jubilatowi), co najwyraźniej mocno zaskoczyło jubilata, tym
bardziej że nie spodziewał się organizacji takich uroczystości.
Oby Najwyższy utrzymał Jubilata wśród nas przez długi czas, bo czuwa
on nad duszami powierzonych sobie dzieci Kościoła!
Ullmann.
Nr 4 (21.01.1840)
Bal honorowy odbędzie się w niedzielę, dnia 26 tego miesiąca, na który to
serdecznie zapraszam. Toszek, w styczniu 1840, Kornblum.
Nr 5 (28.01.1840)
Dostawa bielizny. Wszystkie bielizny pana Kramska i kompanii
z Freiburga są u mnie zgromadzone celem zapewniania najszybszej
i najlepszej dostawy, najlepszej obsługi oraz gwarancji najniższej ceny.
Trzeba zauważyć, że każdy kawałek lnianego płótna na bieliznę posiada
znak firmowy w postaci czerwonej nitki, która jest włączona do przędzy.
Toszek, w styczniu 1840, FS Gaßmann.
Nr 5 (28.01.1840)
Otrzymałem do sprzedaży cukierki słodowe Birkenera. FS Gaßmann.
Nr 5 (28.01.1840)
Silny krochmal w cenie 3 grosze za funt. FS Gaßmann.
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Nr 8 (18.02.1840)
W niedzielę 1 marca odbędzie się ostatni tej zimy bal honorowy.
Serdecznie zapraszam szanownych gości balowych oraz serdecznie
dziękuję za Waszą życzliwość. Również dziękuję za wszelkie uwagi, które
pozwolą zaspokoić państwa potrzeby z różnych społeczności w taki
sposób, abym się nie musiał wstydzić. Toszek, w lutym 1840, Kornblum.
Nr 21 (19.05.1840)
Od świętego Michała oferujemy służbę dla jednego urzędnika, który
będzie kontrolował pracę pięciu gorzelni wyposażonych w najnowszy
sprzęt, należących do tutejszego majątku. Kwalifikacje proszę
przedstawić na piśmie w tutejszej dyrekcji. Toszek, dnia 11 maja 1840.
Urząd gospodarczy i hutniczy grafa von Gaschin.
Nr 32 (21.06.1840)
Położony przy tutejszym rynku murowany dwukondygnacyjny dom,
z pomieszczeniem sklepowym, piwnicą, stajnią oraz dziedzińcem jest
z wolnej ręki do sprzedania lub wydzierżawienia. Nabywca będzie mógł
w budynku od strony rynku otworzyć sklep lub destylarnię, a piwnicę
przeznaczyć na potrzeby destylacji. Toszek, dnia 15 lipca 1840, Ullmann,
sekretarz sądowy.
Nr 47 (6.10.1840)
Mistrz rymarski Anton Marx ma dziś zaszczyt zaprezentować swoją
siedzibę i czuje się zaszczycony mogąc się polecić do produkcji pasków,
siodeł, wiader i mebli, przy czym gwarantuje dobrą jakość i szybkość oraz
odpowiednią cenę. Miejsce: dom Nepilów przy gospodzie Grätzera.
Toszek, dnia 1 października 1840.
Nr 50 (20.10.1840)
Bal honorowy odbędzie się w niedzielę, dnia 25 tego miesiąca, na który
serdecznie zapraszam. Toszek, w październiku 1840, Kornblum.
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Nr 62 (15.12.1840)
Aukcja. W dniu 3 grudnia 1840 zmarł proboszcz Ignatz Gitzer z Kotulina,
który zostawił sprzęty domowe i gospodarcze, bydło i zboże. Rzeczy te
zostaną sprzedane w poniedziałek i wtorek, 21 i 22 tego miesiąca na
probostwie w Kotulinie. Kotulin, dnia 12 grudnia 1840, Egzekutorzy
Chluba i R Hirsch
Nr 63 (22.12.1840)
Szanowni goście z okolicy, informuję, że w dniu 27 tego miesiąca
odbędzie siębal, na który serdecznie zapraszam. Kornblumn w Toszku
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1841
Nr 1 (5.01.1841)
W dniu 3 grudnia zeszłego roku w Kotulinie, w powiecie toszeckogliwickim, zmarł proboszcz Gitzler , który ogólnie uchodził za zamożnego
człowieka, a wiadomym było, że zainwestował fortunę w śląskie listy
zastawne. Zdumienie było zatem wielkie, gdy podczas dokładnego
przeszukania, które nastąpiło dzień po jego śmierci, prócz gotówki
w kwocie 28 groszy nie znaleziono nic, a powinny być gdzieś śląskie listy
zastawne litery A na kwotę 18000 talarów, ale żaden z nich nie został
znaleziony.
Wkrótce cały majątek rozsprzedano, a między innymi również starą
komodę, którą za 3 talary i 5 groszy zakupił leśniczy Raczek z Kotulina.
W następnych dniach kupiec przyjrzał się bliżej komodzie, i aby
przekonać się o prawdzie, wyjął dolne szuflady, i przyjrzał się dokładnie
ścianom za szufladami. Ku swojemu przerażeniu, po lewej stronie
wewnętrznej ścianki zauważył dwie wypchane duże teczki z jeleniej
skóry, przymocowane do biurka za pomocą żelaznych okuć.
Raczek zdeponował te wspaniałe znalezisko w postaci teczek z jeleniej
skóry w tutejszym sądzie, gdzie otwarto je komisyjnie i wyjęto z niego
19 śląskich listów zastawnych litery A po wartości 14880 talarów.
Taki sposób działania zasłużył na nagrodę, którą w wysokości 280 talarów
przyznała parafia w Kotulinie, ponieważ środki te byłyby w całości
niedostępne, gdyby komoda trafiła do kogoś mniej oświeconego.
Uczciwy poszukiwacz otrzymał więc ustawową nagrodę za znaleźne.
Czy w innych meblach mogły zostać ukryte pozostałe brakujące listy
zastawne? Jeśli każdy z biorących udział w tamtej aukcji dokładniej
przyjrzy się swoim nabytkom to będziemy mieć nadzieja na odnalezienie
pozostałych listów.
Nr 8 (23.02.1841)
W Purim, sobotę, dnia 7 przyszłego miesiąca, odbędzie się bal, na który
serdecznie zapraszam. Właściciel gospody Leubuscher, Toszek, w lutym
1841.
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Nr 8 (23.02.1841)
Aktuariusz 2 klasy, lub doświadczony pisarz, ze znajomością języka
polskiego i znajomością prowadzenia rejestrów, może zgłosić się osobiście
lub listownie od 1 marca. Zamek Toszecki, dnia 14 lutego 1841, Ullmann,
sekretarz sądowy.
Nr 9 (2.03.1841)
Bielizny każdego rodzaju, zeszłoroczne, odzyskane z kramów, oferuje
FS Gassman. Toszek, dnia 1 marca 1841.
Nr 11 (16.03.1841)
Dominium w Toszku ma na sprzedaż 130 bażantów w cenie 1 talar za
sztukę. Toszek, dnia 8 marca 1841, rentier, Balzer.
Nr 12 (23.03.1841)
Bielizny z Jeleniej Góry od pana Beera oraz ze Świebodzic od pana
Kramski. W przypadku szczegółowych pytań zapraszam JS Gassman,
w Toszku.
Nr 16 (20.04.1841)
Z powodu braku miejsca mam tanio do sprzedania do 26 bm: duży, nowy,
zamykany na klucz pojemnik na mąkę, przydatny szczególnie dla
piekarzy; jeden duży i jeden mały piekarnik; tuzin krzeseł i dwa zwykłe
stoły, a także wiele innych sprzętów domowych. S Traube w Toszku.
Nr 23 (8.06.1841)
Ogłoszenie. Informuję wszystkich, że z powodu sprzedaży majątku
toszeckiego moja działalność administracyjna w urzędach tutejszych
gmin została zniesiona. Dlatego proszę wszystkich, którzy rozpoczęte
sprawy, a liczyli, że będę dalej tu pracować, aby zgłosili się do dnia 1 lipca,
bo tym czasie nie chcę już się stresować sprawami majątku. Toszek,
23 maja 1841, administrator i dyrektor urzędu państwa toszeckiego,
właściciel dóbr rycerskich, Stürz.
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Nr 29 (13.07.1841)
Dzierżawa. Położona przy szosie Kraków – Wrocław, w części znajdująca
się na majątku miejskim, murowana gospoda, ze wszystkimi
niezbędnymi koncesjami, z dużą salą, ogrodem oraz przynależnym
browarem, w całości od 1 października do wydzierżawiania na okres 3 lat
zostaje przeznaczona.
Licytacja odbędzie się 12 sierpnia o godzinie 2 po południu we
wspomnianym lokalu. Oferty wraz z kaucją należy składać osobiście lub
listownie u sekretarza sądowego Ullmanna.
Toszek, 5 lipiec 1841, Deputacja browaru miejskiego, Ullmann, Krawietz,
Hoffmann, Jablonka, Rzepka.
Nr 47 (9.11.1841)
Zgrabny i zręczny łowca lub sługa myśliwski znajdzie mieszkanie na
Zamku Toszeckim.
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1842
Nr 21 (17.05.1842)
Ciężki surowy len oraz narzędzia do gręplenia i czesania wełny w niskich
cenach na sprzedaż posiada JS Rothmann w Toszku.
Nr 27 (21.06.1842)
Mój murowany dom rogowy przy tutejszym rynku, z dużym
dziedzińcem i stajnią, z prywatnym mieszkaniem i sklepem od św Jana
jest do wydzierżawienia lub sprzedaży. Wszelkie zapytania można
składać listownie. Toszek, dnia 15 czerwca 1842, S Kornblum.
Nr 37 (23.08.1842)
Dobra rycerskie z pięknym lasem, opłacalną kopalnią węgla, wieloma
folwarkami, dwoma browarami są na sprzedaż lub do wydzierżawienia
u agenta Friedmanna w Toszku.
Nr 41 (20.09.1842)
Ogłoszenie. Wszystkich moich szanownych klientów, którzy wzięli towar
na kredyt, proszę o uregulowanie należności najpóźniej do 1 stycznia
1843 roku. Zaległości, które pozostaną po tym okresie zostaną przekazane
komisarzowi sądowemu panu N, co pozostawi pewien ślad. Toszek, we
wrześniu 1842, FS Gaßmann.
Nr 43 (4.10.1842)
Wszystkich krewnych i przyjaciół, którzy zechcą uczestniczyć w mojej
radości, informuję, że moja ukochana żona Rozalia z domu Kornblum
szczęśliwie urodziła córkę. Toszek, 30 sierpnia 1842, JJ Rothmann.
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Nr 46 (25.10.1842)
Warte uwagi. Z powodu mojego krótkiego pobytu tutaj pozwalam sobie
najjaśniejszej szlachcie oraz okolicznej publiczności zwrócić uwagę na to,
że jestem gotowy odmalować Wasze pokoje w stylu berlińskim czy
wrocławskim, po 4 talary za malowanie farbami olejnymi, oraz
lakierowanie drzwi i okien. W początkowym okresie prace
modernistyczne będą wyglądać nie najlepiej, ale jeśli tylko obdarzycie
mnie zaufaniem to się całe zwróci. Toszek, dnia 23 października 1842,
C Wekkert, malarz z Kuczborka.
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1843
Nr 13 (28.03.1843)
Ziarno owsa i jęczmienia dobrej i słabej jakości jest na sprzedaż.
Informacje kupcy mogą uzyskać u radnego Kornbluma w Toszku.
Nr 28 (27.06.1843)
2 ½ morgi uprawnego pola na polach miejskich przy Gardeli z wolnej ręki
sprzedam. Kupcy mogą się zgłosić do mnie. Wdowa Mariane Przybilla,
Paczyna.
Nr 29 (4.07.1843)
Klasztorowi dobrodusznych braci w Pilchowicach, a szczególnie
tamtejszemu lekarzowi, doktorowi Silveriusowi Willimowi, składam
serdeczne podziękowania, że uratowali mnie od oszpecenia twarzy w
wieku 34 lat. Z całego serca życzę Bożego błogosławieństwa tamtejszej
instytucji oraz pracującego tam lekarza. Toszek, dnia 1 lipca 1843, Joseph
Sopalla.
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1844
Nr 15 (9.04.1844)
Przy szosie Kraków – Wrocław w granicach tutejszego miasta położone
murowane gospoda i browar, z mieszkaniem, budynkiem gospody z dużą
salą, browarem oraz ogrodem od 1 października na okres od trzech do
sześciu zostaną wydzierżawione. Licytacja odbędzie się dnia 3 czerwca
o godziny 2 po południu w lokalu gospody. Wszelkich informacji udziela
sekretarz sądowy, radny Ullmann. Toszek, dnia 30 marca 1844, miejska
deputacja gospód i browarów.
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1845
Nr 10 (4.03.1845)
Na nadchodzące święta Wielkanocne pozwolę sobie polecić szanownym
klientom moje mace (ciasta wielkanocne) oraz prosić o zamówienia.
Toszek, dnia 3 marca 1845, S Böhm.
Nr 17 (22.04.1845)
Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia Borusia z Królewca z kapitałem
podstawowym 2 miliony talarów, ubezpiecza w niskich i stałych
składkach, w żadnym wypadku nie warunkując wypłaty odszkodowania
od dodatkowych opłat, ruchome i nieruchome przedmioty każdego
rodzaju, od uszkodzeń i utraty, które powstały wskutek pożaru, pioruna
czy eksplozji, nawet bez ich zapalenia, podpalenia czy zniszczenia, ale
także od zniszczeń w trakcie akcji gaśniczej, o ile wymagane jest jego
wyrzucenie lub zniszczenie w celu zapobiegnięcia pożarowi. Do
omówienia warunków ubezpieczenia oraz wypełnienia właściwych
formularzy ubezpieczenia serdecznie siebie polecam. Toszek, dnia
12 kwietnia 1845, Agent, sekretarz sądowy Ullmann.
Nr 22 (27.05.1845)
Joseph Soballa z Toszka został kierownikiem zmiany u pana Klahna na
dworcu kolejowym w Gliwicach.
Nr 29 (15.07.1845)
Ogólne Pruskie Towarzystwo Emerytalne we Wrocławiu. W imieniu
zarządu głównego naszego towarzystwa w Berlinie, z dnia 28 lutego 1845,
ogłaszamy, że rendant Balzer z Toszka działa w imieniu naszego
towarzystwa oraz posiada nasze statuty, prospekty oraz formularze
zgłoszeniowe. Dyrekcja Ogólno Pruskiego Towarzystwa Emerytalnego,
Dr Lobethal, Klocke, Warnke
Podaję powyższe ogłoszenie Dyrekcji do publicznej wiadomości w celu
zwiększenia jego zasięgu. Toszek, dnia 10 lipca 1845, Balzer, rendant.
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1846
Nr 18 (5.05.1846)
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Borusia w Królewcu w celu dokonania
wypłaty odszkodowania za szkody pożarowe, które miały miejsce 6 bm
w mojej słodowni, wykazało się taką swobodą i punktualnością, że już
w posiadaniu całej kwoty odszkodowania, bez żadnych dalszych
ceregieli, co podaję do publicznej wiadomości. Toszek, dnia 30.04.1846,
J Grätzer, właściciel gospody.
Nr 33 (18.08.1846)
Ananasy są dostępne w ogrodzie zamkowym w Toszku.
Nr 42 (13.10.1846)
Moja, położona przy młynie farskim, murowana, najnowsza i sprawna
olejarnia najwięcej dającemu zostanie w dniu 24 października sprzedana.
Toszek, dnia 8 października 1846, Speich, właściciel młyna.
Nr 45 (3.11.1846)
Orderem Czerwonego Orła IV klasy został odznaczony burmistrz
i członek zarządu powiatu Kachel z Toszka.
Nr 45 (3.11.1846)
Wyróżnienie Jego Królewskiej Mości otrzymał kupiec i właściciel majątku
toszeckiego Guradze.
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1847
Nr 8 (23.02.1847)
Na nadchodzące święta Wielkanocne pozwolę sobie polecić szanownym
klientom moje mace (ciasta wielkanocne) oraz prosić o zamówienia.
S Böhm, piekarz w Toszku.
Nr 40 (28.09.1847)
Nie tylko w naszych europejskich krajach, ale również w Stanach
Zjednoczonych i Meksyku, znane są opinie berlińskich medyków
zalecających stosowanie opracowanego przez angielskich chemików
Corfielda i Abota ulepszonego blokera reumatyzmu, który można
zakupić w cenie 10 groszy, za silniejszy 15 groszy lub 1 talara za
koncentrat. Preparat można stosować na przewlekły i ostry reumatyzm,
dmę moczanową, zaburzenia nerwowe, bóle głowy, ramion i kolan, bóle
zęba, oka czy ucha, bóle pleców i lędźwiowe, skurcze, porażenia oraz
w innych przypadkach. Preparat można nabyć u kupca F Kurka w Toszku
w przystępnej cenie w różnych dostępnych wariantach. Wilhelm Mayer
& Comp. Wrocław.
Podaję powyższy anons pana Mayera o blokerze reumatyzmu do
publicznej wiadomości. F Kurka w Toszku.
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1848
Nr 8 (22.03.1848)
Wybielacze wszystkich rodzajów, w tym również naturalne wybielacze
do trawy, z gwarancją. F Kurka, Toszek, dnia 14 lutego 1848.
Nr 32 (11.07.1848)
Przy krakowsko – wrocławskiej szosie położona murowana miejska
gospoda wraz z browarem jest z dniem 1 października jest do
wydzierżawienia na rok lub więcej. Licytacja odbędzie się w dniu 17 lipca
o godzinie 2 w lokalu gospody. Dalszych informacji udzieli sekretarz
sądowy Ullmann. Toszek, dnia 30 czerwca 1848, Deputacja miejskiego
browaru.
Nr 35 (1.08.1848)
Młody człowiek o pięknym charakterze pisma na okres dwóch do trzech
miesięcy znajdzie zatrudnienie od 1 sierpnia. Sekretarz sądowy Ullmann
w Toszku.
Nr 41 (12.09.1848)
Myśliwy znajdzie pracę w dominium w Pniowie.
Nr 54 (12.12.1848)
Bezżenny hodowca bydła, władający językiem niemieckim i polskim,
z właściwymi atestami w terminie od Bożego Narodzenia znajdzie
zatrudnienie w dominium w Pniowie.
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1849
Nr 9 (27.02.1849)
Na nadchodzące Święta Wielkanocne pozwalam sobie polecić moje
piękne ciasta wielkanocne (mace) oraz prosić o zamówienia. Toszek,
w lutym 1849, S Böhm.
Nr 22 (26.05.1849)
Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia Borusia z kapitałem zakładowym
2 miliony talarów ubezpiecza na niskie i stałe składki, nie żądając żądnych
dodatkowych opłat: ruchome i nieruchome przedmioty od zniszczenia
i utraty w wyniku pożaru, pioruna, eksplozji a także od zniszczeń w czasie
gaszenia pożaru.
Informuję, że zostałem przedstawicielem tej firmy w miejsce sekretarza
sądowego Ullmanna na tutejsze miasto i okolice, po zatwierdzeniu przez
Najwyższą Królewską Regencję w Opolu, i uzyskałem uprawnienia do
bezpłatnego
przekazywania
warunków,
zawierania
umów
i wykonywania innych prac związanych z ubezpieczeniem.
Toszek, w maju 1849, S Kornblum, junior.
Nr 52 (24.12.1849)
Jego Królewska Mość w dniu 2 października 1846 zezwolił panu Kalide
z Berlina na wykonanie pomnika naturalnej wielkości śpiącego lwa, który
stanie na postumencie na tutejszym cmentarzu wojskowym, na którym
pochowanych jest 65 uczestników bitew pod Großgörschen
i Budziszynem zmarłych w tutejszym lazarecie polowym w latach
1813/14. Całość kosztów pomnika obliczono na 485 talarów, które zostały
zebrane podczas festynów patriotycznych.
Cały pomnik długi na 60 stóp i szeroki na 30 stóp, w środku zaś znajdować
się będzie 16 stopowy krzyż z figurą Chrystusa oraz napisem na
postumencie „W podzięce Synom Prus, którzy w latach 1813/14
w lazarecie polowym w Gliwicach, po bitwach pod Großgörschen
i Budziszynem, zmarli i pochowani zostali na tutejszym cmentarzu, czym
honorujemy ich udział w walce o niepodległość i prawo.
Gliwice, 15 października 1849.
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Pieniądze na zbiórkę przekazali […] Burmistrz Kachel z Toszka –
22 grosze […] Łącznie zebrano 619 talarów, 7 groszy oraz 10 fenigów.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom
patriotycznego przedsięwzięcia.

za

pokrycie

kosztów

tego

Gliwice, dnia 15 grudnia 1849, Tomaszewski, Prezes zarządu gliwickiego
oddziału Towarzystwa Weteranów.
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1850
Nr 32 (6.08.1850)
Wynajem lokalu pod sklep. Mój przy rynku położony sklep, w którym
mój teść, pan Samuel Nothmann przez ponad 25 lat prowadził sklep
sukienny i towarów ciętych, w tym od 11 lat w znacznym zakresie,
w terminie od Bożego Narodzenia jest do wydzierżawienia. W skład
lokalu wchodzą lada sklepowa, kasa oraz magazyn wraz ze wszystkimi
utensyliami, a także mieszkanie z częścią naziemną i piwniczną. Na
wszelkie pytania odpowiem po otrzymaniu ofrankowanych listów.
Toszek, dnia 1 sierpnia 1850, FS Gassmann.
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1851
Nr 11 (18.03.1851)
2000 flanców olchy ma na sprzedaż Franz Moi z Toszka (Lonczek).
Nr 16 (15.04.1851)
Przybłąkał się tu pies myśliwski brązowy z brązowymi uszami i białą
smugą na głowie i pysku. W zamian za pokrycie kosztów wyżywienia
oraz tego ogłoszenia właściciel może go odebrać u wdowy Thiele
w Toszku.
Nr 21 (20.05.1851)
Na polecenie królewskiej komisji sądowej w dniu 16 czerwca o godzinie
9 rano odbędzie się licytacja mebli, pościeli, ubrań, biżuterii złotej
i srebrnej. Toszek, dnia 16 maja 1851, Vogt, komisarz aukcyjny.
Nr 22 (27.05.1851)
Komisarz handlowy z dobrymi zaświadczeniami oraz znajomością języka
niemieckiego i polskiego od 1 lipca może przejąć tutejszy królewski skład
solny. S Katz w Toszku.
Nr 36 (2.09.1851)
Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia Borusia z kapitałem zakładowym
2 miliony talarów ubezpiecza na niskie i stałe składki, nie żądając żądnych
dodatkowych opłat: ruchome i nieruchome przedmioty od zniszczenia
i utraty w wyniku pożaru, pioruna, eksplozji a także od zniszczeń w czasie
gaszenia pożaru.
W związku z wycofaniem koncesji na tutejsze miasto i okolicę dla kupca
S Kornbluma, informuję, że po zatwierdzeniu przez królewską regencję
w Opolu, jestem upoważniony do podpisywania umów i przyjmowania
wniosków na ubezpieczenie.
Toszek, 28 sierpień 1851, Laske, komornik.
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Nr 38 (16.09.1851)
W związku ze zmianą mojego miejsca zamieszkania na Brzeg, oraz
niemożliwością zabrania wszystkich mebli ze sobą w dniu 30 tego
miesiąca o godzinie 9 rano urządzam licytację moich mebli, a mianowicie:
sofy, krzeseł, komody, stołu, szafy, łóżka, wagi, sań, oprzyrządowania
końskiego, siodła oraz wielu innych sprzętów domowych. Aukcję
przeprowadzi komisja sądowa. Toszek, dnia 10 września 1851, Hetschko,
królewski radca sądowy.
Nr 41 (7.10.1851)
W związku z moją wyprowadzką do Brzegu serdecznie dziękuję moim
przyjaciołom i znajomym za wszelkie podziękowania oraz mam nadzieję,
że wszyscy byli z tej znajomości zadowoleni. Toszek, dnia 2 października
1851, Hetschko, radca sądowy.
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1852
Nr 7 (17.02.1852)
Dla przyjęcia rozmierzań polnych i leśnych polèca się Nissen, królewski
i landszaftcki rozmierzacz w Toszku.5
Nr 12 (23.05.1852)
Bielizny, płótna lniane, obrusy, ręczniki, przędza i sznurki są do
zakupienia u FS Gasmanna w Toszku.
Nr 14 (6.04.1852)
Powalam sobie polecić Szanownej Publiczności tym ogłoszeniem siebie
jako mistrza murarskiego w Toszku i proszę o zlecenia. Toszek, dnia
5 kwietnia 1852, SI Witke, mistrz murarski.
Nr 18 (4.05.1852)
800 do 1200 szefli kartofli jadalnych i do sadzenia ma na sprzedaż
dominium w Leśnicy. Kupcy proszeni są o kontakt ze mną. Toszek,
w kwietniu 1852, A Mokrauer, właściciel gospody.
Nr 28 (13.07.1852)
Posesja zapisana pod pozycją 216 w tutejszej społeczności piwowarskiej,
posiadająca zezwolenie na warzenie i wyszynk, w księgach sądowych
wyceniona na 3590 talarów 15 groszy, nieobciążona hipoteką, 30 września
o godzinie 10 rano w tutejszym sądzie zostanie zlicytowana. Toszek,
16 czerwca 1852, Królewska Powiatowa Komisja Sądowa, Peschke.
Nr 35 (30.08.1852)
Polowanie w Pniowie jest do wydzierżawienia. Aukcja odbędzie się
w czwartek 2 września o godzinie 10 rano w Pniowie.

5

Oryginalny zapis tekstu
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Nr 37 (14.09.1852)
Lorenz Pilarsky z Oraczy pod Toszkiem, na swoim polu zapisanym
w księdze gruntowej wioski pod numerem 567, chce wybudować piec
wapienniczy. Zgodnie z przepisami § 29 ordynacji przemysłowej
z 17 stycznia 1845, każdy może wnieść zastrzeżenia do tej inwestycji do
tutejszego urzędu policyjnego. Toszek, dnia 9 września 1852, Zarząd
policyjny majątku toszeckiego.
Nr 47 (23.11.1852)
W sobotę, 6 tego miesiąca, Anton Kretschmer z Pisarzowic znalazł małego
brązowego jamnika z białą plamą n szyi. Psa można odebrać w tutejszej
psiarni w każdym czasie po zapłaceniu powstałych kosztów. Zamek
Toszecki, dnia 11 listopada 1852. Zarząd Policyjny.
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1853
Nr 8 (22.02.1853)
Handlowiec chrześcijańskiej religii, co potwierdzić musi świadectwem
chrztu, mówiący i piszący po polsku i niemiecku, od 1 kwietnia u mnie
znajdzie pracę. S Katz w Toszku.
Nr 23 (7.06.1853)
Szanownej publiczności niniejszym ogłoszeniem polecam się do obróbki
kowalskiej wszelkiego rodzaju wyrobów miedzianych, a także do
wykonywania sikawek i aparatów gaśniczych. Wkrótce takie urządzenie
będzie można u nas zobaczyć. Toszek, dnia 3 czerwca 1853, Berthold
Gigas, mistrz kotlarski.
Nr 44 (1.11.1853)
Na 704 talary oszacowane koszty remontu tutejszego budynku szkolnego
zostaną zlecone najmniej oferującemu. Licytacja odbędzie się 17 listopada
1853 roku o godzinie 9 rano w tutejszym ratuszu. Toszek, dnia
20 października 1853, Magistrat.
Nr 52 (27.12.1853)
Dominium w Pniowie pod Pyskowicami oferuje 40 i 50letnie drzewa na
stemple górnicze, pojedynczo lub w całości.

58

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

1854
Nr 13 (28.03.1854)
Niżej podpisany posiada na sprzedaż ponad 50 morgów pola i łąki,
z czego 12 morgów jest obsiane jest pszenicą. Kupcy proszeni są o kontakt
pisemny. Pisarzowice pod Toszkiem, dnia 25 marca 1854, Andreas
Friedrich.
Nr 28 (11.07.1854)
Mój murowany dom przy ulicy Opolskiej jest z wolnej ręki natychmiast
do sprzedania. Toszek, dnia 20 czerwca 1854, Johann Czerner.
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1855
Nr 4 (23.01.1855)
B Hadra w Toszku w swoim składzie posiada zapasy złotych listew,
luster, łóżek itp. po stałych cenach. Jednocześnie informuję moich drogich
potencjalnych klientów, którym jestem znany od lat, że nie muszą już
przyjeżdżać do mojego sklepu, ale po złożeniu pisemnego zamówienia
towary zostaną natychmiast im dostarczone do domu. Toszek, dnia
23 stycznia 1855, B Hadra.
Nr 51 (18.12.1855)
Urząd gospodarczy dominum w Paczynie oferuje na sprzedaż zwierzęta
hodowlane w dobrej cenie.
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1856
Nr 8 (19.02.1856)
W tutejszym mieście otwieram praktykę lekarską, chirurgiczną
i położniczą, o czym informuję szanowną publiczność. Toszek, dnia
14 lutego 1856, Dr Wawronowitz.
Nr 11 (11.03.1856)
Browar zamkowy państwa toszeckiego oferuje: piwo bawarskie, czeski
lager, piwo podwójne, piwo pszeniczne oraz piwo brązowe. Ponieważ
wszystkie te piwa są doskonałej jakości mamy nadzieję, że zyskają one
akceptacje. Piwa wysyłane są do Gliwic w każdy poniedziałek.
Zamówienia można składać w każdy poniedziałek w Gliwicach
u wydawcy piwa, lub pisemnie w zarządzie browaru. Toszek, dnia
10 marca 1856, zarząd browaru zamkowego państwa toszeckiego.
Nr 18 (29.04.1856)
Kolneńskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Gradobicia ubezpiecza za
miesięcznymi składkami od strat wyrządzonych przez grad w uprawach
polnych, ogrodowych i sadowniczych oraz od wybicia szklanych szyb.
Gwarantujemy wypłatę odszkodowań, bo kapitał podstawowy firmy to
3 miliony talarów. Nasi agenci w okolicy to: Franz Wlasowski
w Gliwicach, JJ Orgler w Pyskowicach oraz Laska w Toszku.
Nr 21 (20.05.1856)
Sprzedawca ze znajomością języka niemieckiego i polskiego, z dobrymi
świadectwami i dobrym charakterem pisma znajdzie u mnie pracę od
1 lipca. S Katz w Toszku.
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Nr 36 (2.09.1856)
W związku z uruchomieniem od 20 sierpnia tego roku połączenia
kolejowego pomiędzy Wrocławiem a Mysłowicami zmianie ulegają trasy
pocztowe: […]
Codzienna poczta osobowa pomiędzy Gliwicami a Toszkiem: z Gliwic
o godzinie 12.15 po przybyciu pociągu pośpiesznego z Wrocławia –
w Toszku o 3.15; z Toszka o 3.30 – w Gliwicach o 6.30 przed odjazdem
pociągu osobowego z Wrocławia.
Opole, dnia 15 sierpnia 1856. Naczelna Dyrekcja Poczty, w zastępstwie
Ekardt.
Nr 52 (23.12.1856)
5 stycznia 1857 o godzinie 10 rano w lokalu parafialnym w Paczynie
odbędzie się licytacja drzewa kopalnianego z parceli lasu parafialnego.
Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się przed tym terminem
w urzędzie parafialnym. Paczyna przy Pyskowicach, dnia 20 grudnia
1856. Urząd parafialny, Konsalik.
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1857
Nr 3 (20.01.1857)
Browar zamkowy państwa toszeckiego oferuje dobre piwa bawarskie
w faskach po 50 kwart w cenie 3 talary, 7 groszy i 6 fenigów, a w faskach
po 25 kwart w cenie 1 talara 18 groszy i 9 fenigów, do obioru w Gliwicach.
Toszek, dnia 17 stycznia 1857, Zarząd browaru, Kapuste.
Nr 25 (23.06.1857)
Sprzedawca, chrześcijańskiej konfesji, od 1 lipca znajdzie u mnie pracę.
Proszę zabrać ze sobą świadectwa. FS Gaßmann w Toszku.
Nr 36 (8.09.1857)
Podwójne piwo właściwej jakości w faskach po 25, 50 i 100 kwart oferuje
na sprzedaż browar zamkowy Toszku.
Nr 51 (22.12.1857)
Bawarski lager dobrej jakości w faskach po 25 kwart w cenie 1 ¾ talara,
w faskach po 50 kwart w cenie 3 ½ talara oferuje browar zamkowy
w Toszku.

63

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

1858
Nr 30 (27.07.1858)
Dobre podwójne piwo w faskach po 25 i 50 kwart oferuje browar
zamkowy w Toszku.
Nr 37 (14.09.1858)
W piątek, 3 września, na drodze z Zawadzkiego do Świbia, już pod
samym Świbiem zgubiłem szaro-czarnego psa wskazującego z imieniem
„Flambau”, w wieku około 3 lat, z lnianą obrożą. Za znalezienie psa
przewidziałem nagrodę w wysokości 5 talarów. Toszek, dnia 7 września
1858. Sigmund Guradze.
Nr 42 (19.10.1858)
Posiadam w mojej zakupionej parceli leśnej pod Otmuchowem, pomiędzy
młynem Gorola i Otmuchowem, dobrej jakości, grube, twarde i długie
gałęzie drzewne, głównie z olchy i sosny, które można wykorzystać jako
drewno budulcowe. Kupcy proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio
w lesie w dniach 28 października i 4 listopada. Toszek, 13 października
1858, A Hensel, kupiec.
Nr 49 (7.12.1858)
Mój dobrze położony browar od dnia 1 stycznia 1859 roku na trzy lata
wydzierżawię. Ponad 100 szefli słodu oraz dobrej jakości chmiel
sprzedam. O dzierżawie proszę rozmawiać bezpośrednio ze mną. Johann
Laska, właściciel gospody w Toszku.
Nr 52 (28.12.1858)
Tłusta wołowina jest na sprzedaż w dominium w Kotliszowicach pod
Toszkiem.
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1859
Nr 3 (18.01.1859)
15 lutego o godzinie 9 rano na folwarku Grabów pod Toskziem,
w państwie toszeckim, przy szosie królewskiej stojące topole, zostaną
zlicytowane najwięcej płacącemu. Chętnych do licytacji prosimy
o wcześniejsze dostarczenie zapisanych kwot. Pawłowice pod Toszkiem,
dnia 13 stycznia 1859, Nadleśniczy, Hetschko.
Nr 4 (25.01.1859)
Na w stajniach w Toszku są trzy ogiery z królewskiej śląskiej stadniny
w Lubiążu, które zajmą się waszymi klaczami:
1) Nelson, pełnokrwisty, w kłębie 5 stóp i 4 cale, pochodzący z Graditz, od
Plato i Richte, za 3 talary;
2) Golfasan, czerwony, w kłębie 5 stóp i 4 cale, pochodzący z Strzelec, od
Sheakperare i Steampuwer, za 2 talary;
3) Simson, jasnobrązowy, w kłębie 5 stóp i 6 cali, pochodzący z Graditz,
od Periclesa i Solmy, za 2 talary.
Ponadto w cenie 15 groszy można w boksach zapoznać inne ogiery
z Waszymi z klaczami, co poddajemy pod rozwagę szlachetnej
publiczności zainteresowanej dobrą hodowlą koni.
Toszek, dnia 14 stycznia 1859.
Zarząd Towarzystwa posiadaczy klaczy.
Nr 13 (29.03.1859)
W Kotulinie przy Toszku są na sprzedaż 124 tłuste owce. Kotulin, dnia
22 marca 1859, Urząd gospodarczy.
Nr 19 (10.05.1859)
Całkiem nowe, piękne igłowe dubeltówki, ze zdobieniami, w cenie po
30 talarów ma na sprzedaż kupiec Hensel w Toszku.
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Nr 34 (23.08.1859)
Wszystkie Sorty kartow do grania szą do dostania u Franz Kurka w Toszku.6
Nr 42 (18.10.1859)
Berliński oddział ubezpieczeń od ognia z kapitałem podstawowym dwa
miliony talarów otwiera swoje przedstawicielstwo na Toszek i okolice po
zatwierdzeniu przez królewską regencję w Opolu. W ciągu 46 lat istnienia
firma dorobiła się przedstawicielstw w całych Niemczech i ubezpiecza od
ognia wszystkie przedmioty. W formularze ubezpieczeniowe można się
zaopatrzyć u mnie. Toszek, w październiku 1859, JJ Notmann Agent
berlińskiego oddziału ubezpieczeń od ognia.

6
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1860
Nr 12 (20.03.1860)
Siedemnaście wyhodowanych krów mlecznych rasy märzthaler sprzeda
dominium w Paczynie.
Nr 13 (27.03.1860)
Zdrowe kartofle kupi dominium w Kotliszowicach pod Toszkiem.
Nr 17 (24.04.1860)
Magdeburskie towarzystwo ubezpieczeń od gradobicia informuje, że pan
Franz Kurka z Toszka jest naszym agentem na Toszek i okolice, co
niniejszym podajemy do publicznej wiadomości. Wrocław, dnia
18 kwietnia 1860. G Becher, agent generalny magdeburskiego
towarzystwa ubezpieczeń od gradobicia.
Odnosząc się do powyższego ogłoszenia informuję, że posiadam druki
zgłoszenia waszego majątku do ubezpieczenia. Toszek, dnia 19 kwietnia
1860. Franz Kurka, agent magdeburskiego towarzystwa ubezpieczeń od
gradobicia.
Nr 21 (22.05.1860)
Polecam się szanownej publiczności jako budowniczy studni, przy czym
proszę zwrócić szczególną uwagę na to, że zapewniam najtańsze
i najlepsze wykonanie. Toszek, w maju 1860. Anton Urbainczik.
Nr 25 (19.06.1860)
Sprzedaż starych win węgierskich. Ponieważ z powodu zaawansowanego
wieku mój od trzydziestu lat istniejący sklep winny zostaje zlikwidowany,
zgodnie ze spisem, który obejmuje od 6 do 700 butelek głównie cierpkich
34 ziołowych, górnowęgierskich i tokajów odleżanych około 12, 15 i 20 lat,
najlepiej w całości te wina sprzedam. Oferty proszę składać do mnie lub
do mojego syna JJ Grätzera w Katowicach. Toszek, w czerwcu 1860,
J Grätzer.
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Nr 27 (3.07.1860)
Z powodu zmiany miejsca zamieszkania mój tutejszy dwupoziomowy
dom tanio sprzedam. Franziska Kandzior w Toszku.
Nr 28 (10.07.1860)
Statek chłodniczy w dobrym stanie, wykończony cynkiem, 18 stóp i 7 cali
długi, 17 stóp i 6 cali szeroki jest na sprzedaż. Warunki ustali inspektor
browaru Frankel z Zamku Toszeckiego.
Nr 38 (18.09.1860)
Należące do mnie wolne gospodarstwo sprzedam i ustalam cenę na
2500 talarów za: budynek w części murowany w dobrym stanie, pole
kultywowane 30 morgów obsiane pszenicą, 3 morgi ogrodu i 6 morgów
łąki. Czekam na oferty. Kotulin pod Toszkiem, we wrześniu 1860.
Stanislaus Alker.
Nr 48 (27.11.1860)
Siedem koni pociągowych jest w dominium w Kotulinie w poniedziałek
3 grudnia o 10 rano na sprzedaż.
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1861
Nr 9 (26.02.1861)
Pozwalam sobie ogłosić, że od 1 marca zostaję oddelegowany
z królewskiego powiatowego sądu w Gliwicach do królewskiej komisji
sądowej na Pyskowice i Toszek jako prawnik i notariusz. Moje mieszkanie
i lokal służbowy będzie w domu mistrza mydlarskiego Urbainczyka.
Toszek, dnia 21 lutego 1861, A Babel, prawnik i notariusz.
Nr 19 (7.05.1861)
W związku z przeprowadzką moje tutejsze dwa domy są na sprzedaż.
Oferty proszę kierować bezpośrednio do właściciela. Kandzior w Toszku.
Nr 37 (10.09.1861)
Pozwalam sobie ogłosić, że mam na sprzedaż dobry lekki powóz do jedno
lub dwu konnego zaprzęgu. Po dokładny opis i cenę proszę pisać na RAL
poste restante Toszek.
Nr 50 (10.12.1861)
Wiadomość specjalna. W dniu 5 grudnia o godzinie 1/2 4 moja kochana
żona Marie powiła szczęśliwie zdrowego chłopca. Wszystkim
przyjaciołom i znajomym podaję to do wiadomości. Toszek, dnia
8 grudnia 1861, Scholz, weterynarz.
Nr 51 (17.12.1861)
8 grudnia na szosie pomiędzy Pyskowicami a Toszkiem zagubiono
masywny złoty pierścień z ciemnozielonym kamieniem. Uczciwy
znalazca proszony jest o zwrot zguby u pana Mokrauera w Toszku.
Ostrzega się przed jego zakupem.
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1862
Nr 20 (20.05.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy wydział w Gliwicach informuje, że
kupiec Fabian Gaßmann z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami krojczymi i specjalnymi pod nazwą „F. S. Gassmann”
w tutejszym rejestrze firm handlowych pod numerem 83, w dniu 9 maja
1862.
Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Izaak Nothmann z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami krojczymi, specjalnymi i modą pod nazwą „I. I. Notmann”
w tutejszym rejestrze firm handlowych pod numerem 127, w dniu 23 maja
1862.
Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Joseph Kurka z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami krojczymi i specjalnymi pod nazwą
„Joseph Kurka”
w tutejszym rejestrze firm handlowych pod numerem 128, w dniu 23 maja
1862.
Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Franz Kurka z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami krojczymi i specjalnymi pod nazwą „F. Kurka” w tutejszym
rejestrze firm handlowych pod numerem 129, w dniu 23 maja 1862.
Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Simon Katz z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
produktami pod nazwą „S. Katz” w tutejszym rejestrze firm handlowych
pod numerem 130, w dniu 23 maja 1862.
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Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Alois Hensel z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami krojczymi, szklanymi i specjalnymi pod nazwą „A. Hensel”
w tutejszym rejestrze firm handlowych pod numerem 131, w dniu
23 maja 1862.
Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Aron Kornblum z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
winem, towarami kolonialnymi i specjalnymi pod nazwą
„A. S. Kornblum” w tutejszym rejestrze firm handlowych pod numerem
132, w dniu 23 maja 1862.
Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Johann Baron z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami krojczymi i specjalnymi pod nazwą „P. Schindzelorz”
w tutejszym rejestrze firm handlowych pod numerem 133, w dniu 23 maja
1862.
Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Franz Moritz z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami krojczymi, żelaznymi i specjalnymi pod nazwą „F. Moritz”
w tutejszym rejestrze firm handlowych pod numerem 134, w dniu 23 maja
1862.
Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
wdowa Therese Mokrauer, z domu Grätzer, z Toszka zapisała swoją firmę
prowadzącą browar, destylarnię i gospodę pod nazwą „A. Mokrauer”
w tutejszym rejestrze firm handlowych pod numerem 135, w dniu 23 maja
1862.
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Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Franz Czerner z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami krojczymi i specjalnymi, tabaką i spirytualiami pod nazwą
„F. Czerner” w tutejszym rejestrze firm handlowych pod numerem 138,
w dniu 26 maja 1862.
Nr 22 (4.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Johann Lannua z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami krojczymi i specjalnymi pod nazwą „J. Lannua” w tutejszym
rejestrze firm handlowych pod numerem 139, w dniu 26 maja 1862.
Nr 25 (17.06.1862)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
radca kameralny i właściciel dóbr rycerskich Abraham Guradze z Toszka,
właściciel dóbr rycerskich Salo Guradze z Toszka oraz asesor sądowy
Eduard Guradze z Toszka zapisali swoją firmę handlową pod nazwą
„A. Guradze” w tutejszym rejestrze spółek pod numerem 19. w dniu
6 czerwca 1862. Spółka została założona 1 czerwca 1852 pomiędzy
Abrahamem Guradze i Salo Guradze, a Eduard Guradze został dopisany
1 lutego 1862.
Nr 32 (5.08.1862)
Półzadaszony powóz, zwany Britschke 7 mam na sprzedaż. Aptekarz
Kalkowski w Toszku.
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1863
Nr 4 (27.01.1863)
Cztery ogiery znajdują w tajni w Boguszycach przy Toszku.
Nr 7 (17.02.1863)
Ojczyźniane towarzystwo ubezpieczeń od ognia z Elberfeld otwiera swoją
agenturę na tutejsze miasto i okolicę. Ubezpieczamy wszystko od
nieszczęścia pożaru i prosimy wziąć to pod uwagę. Toszek, dnia 13 lutego
1863, S. Mockrauer.
Nr 17 (28.04.1863)
Kolońskie towarzystwo ubezpieczeń od gradobicia z kapitałem
zakładowym 2 miliony talarów, podniesionym do 2 i pół miliona
ubezpiecza od gradobicia w przyzwoitych stawkach i bez dodatkowych
opłat. We wcześniejszych latach po stwierdzeniu szkód wypłacaliśmy
odszkodowanie w ciągu czterech tygodni. Gwarantujemy, że dochowamy
tych terminów. Więcej informacji można uzyskać u naszych
przedstawicieli, gdzie również można zawrzeć umowy. Gliwice, dnia
28 kwietnia 1863, S Fleischer w Gliwicach, W Förster w Bytomiu, Moritz
Rother w Bytomiu, Knape w Katowicach, Adolph Heilborn w Leśnicy,
Knauth w Mysłowicach, IJ Orgier w Pyskowicach, von Skal
w Tarnowskich Górach, Laska w Toszku, OE Kaulbach w Ujeździe,
J Proske w Zabrzu.
Nr 20 (19.05.1863)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Peter Schiendzielorz z Toszka zapisał swoją firmę handlową pod
nazwą „P. Schiendzielorz” w tutejszym rejestrze firm handlowych pod
numerem 237 z dniem 8 maja 1863.
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Nr 27 (7.07.1863)
Moja żona Ernetine, z domu Friedmann z Gliwic, w dniu 2 tego miesiąca
wraz z moją 1 i ćwierć roczną córką odeszły bez mojej zgody z domu.
Informuję wobec tego, że nie mają prawa do zgłaszania roszczeń wobec
mnie, a każdy kto pożycza im pieniądze, wydaje towar bez zapłaty, lub
czyni inne usługi czyni to na własną odpowiedzialność. Toszek, dnia
5 lipca 1863, Böhm.
Nr 33 (18.08.1863)
Dominium w Kotliszowicach pod Toszkiem ma na sprzedaż 200 sztuk
młodych, mocnych wierzb.
Nr 43 (27.10.1863)
Lista imienna wyborców 4 okręgu opolskiego z powiatu toszeckogliwickiego, na wybory 20 października 1863: [...]
17. Kotulin: Arnold Guradze – właściciel majątku; Josch – proboszcz;
Julius Nepilly – inpektor; Stefan Pietrowski – gospodarz; Jacob Kampa –
sołtys z Proboszczowic […]
21. Paczyna: Franz Czisch – leśniczy; Valentin Spira – proboszcz; Franz
Klonek – sołtys; Bruno Pohlenz – inspektor
22. Pawłowice: Anton Kachel – powiatowy poborca podatkowy
z Boguszyc; Thomas Mrugalla z Wilkowiczek; Mathias Grochla –
gospodarz z Giegowic; Mathias Sierka – gospodarz z Giegowic; Martin
Jakubczyk – sołtys z Oraczów […]
27. Pniów: Ferdinand Elsner – dzierżawca gospody; Anton Woymargospodarz; August Golombek – zagrodnik [...]
36. Sarnów: Paul Bloch – nauczyciel; Franz Gralla – gospodarz; S Guradze
– właściciel dóbr rycerskich z Kotliszowic; Anton Zurek – gospodarz
z Kotliszowic; A Arndt – mistrz bażanciarski z Kotliszowic […]
45. Miasto Toszek: Kachel – burmistrz; Zimmermann – radca powiatowy;
Salo Guradze – właściciel dóbr rycerskich; Zadig Pauly – doktor
medycyny; Bannerth – proboszcz; Kieler – radca powiatowy; Ed Guradze
– właściciel dóbr rycerskich […]
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Nr 50 (15.12.1863)
Pomocnik handlowy, chrześcijańskiej religii , (specjalista) znajdzie od
1 stycznia 1864 u mnie pracę. Toszek, dnia 14 grudnia 1863, S Katz.
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1864
Nr 5 (2.02.1864)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupcowa Amalie Angres, z domu Stein, z Toszka zapisała swoją firmę
prowadzącą handel kolonialny pod nazwą „A. Angres” w tutejszym
rejestrze handlowym pod nr 252 z dniem 27 stycznia 1864.
Nr 17 (26.04.1864)
Ojczyźniane towarzystwo ubezpieczeń od gradobicia z Elberfeld
z kapitałem założycielskim milion talarów ubezpiecza i wypłaca premie
bez żądania zaliczek w powstałych szkodach w płodach rolnych i szybach
okiennych. Wypłata następuje do miesiąca do złożeniu wniosku.
Dokonany darmowej wyceny oraz posiadamy odpowiednie formularze.
Moritz Hamburger w Gliwicach, F Schödon, nadleśniczy z Pyskowic,
S Mokrauer z Toszka.
Nr 22 (30.05.1864)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Max Pinczower z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
kolonialny pod nazwą „Max Pinczower” w tutejszym rejestrze
handlowym pod nr 268 z dniem 20 maja 1864.
Nr 22 (30.05.1864)
Dwa piękne, zdrowe i silne ogiery pochodzące z królewskiej stajni,
czteroletnie, wysokie na 5 stóp i 5 – 6 cali w kłębie są na sprzedaż
u weterynarza Scholza w Toszku. Cena 120 friedrichsdorów8.

8

Fridrichsdor – złota moneta o wartości 2 i ½ talara.
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Nr 23 (7.06.1864)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Alexander Sekula z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami żelaznymi i specjalnymi pod nazwą „A. Sekula” w tutejszym
rejestrze handlowym pod nr 269 z dniem 31 maja 1864.
Nr 23 (7.06.1864)
W Taciszowie jest gospodarstwo z dobrą ziemią i murowanym domem
i budynkami gospodarczymi jest tanio na sprzedaż. Oferty proszę składać
bezpośrednio do mnie, kupiec Kandzior w Toszku.
Nr 23 (7.06.1864)
Schludny i trzeźwy pomocnik domowy z dobrymi świadectwami od
1 lipca znajdzie u mnie pracę. A Mockrauer w Toszku.
Nr 26 (28.06.1864)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Joseph Friedrich z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
towarami krojczymi i specjalnymi pod nazwą „Joseph Friedrich”
w tutejszym rejestrze handlowym pod nr 270 z dniem 18 czerwca 1864.
Nr 28 (12.06.1864)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
zapisana w tutejszym rejestrze handlowym pod nr 128 firma „Joseph
Kurka” została z dniem 4 czerwca 1864 zamknięta.
Nr 33 (16.08.1864)
Towarzystwo ubezpieczeń Thuringia z Erfurtu z kapitałem
podstawowym 3 miliony talarów, wypłaca premie ubezpieczeniowe od
pożaru, na życie i transportowe dla wszystkiego. Zawarcie takich
ubezpieczeń jest równoważne z zawarciem obowiązkowego
ubezpieczenia od ognia. H Chuchul w Gliwicach, Fr Schneider
w Pyskowicach, Chr Frey w Toszku, weterynarz Rud Schütz w Zabrzu.
77

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

Nr 39 (27.09.1864)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Bernhard Pinkus z Toszka zapisał swoją firmę prowadzącą handel
galanterią skórzaną pod nazwą „B. Pinkus” w tutejszym rejestrze
handlowym pod nr 274 z dniem 16 września 1864.
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1865
Nr 2 (10.01.1865)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupcowa Johanna Baron z Toszka zapisała swoją firmę prowadzącą
handel towarami krojczymi, modą i specjalnymi pod nazwą „Johanna
Baron” w tutejszym rejestrze handlowym pod nr 279 z dniem 28 grudnia
1864.
Nr 6 (7.02.1865)
W stajniach w Boguszycach znajdują się 4 ogiery z królewskich śląskich
stajni w Lubiążu, które zajmą się waszymi klaczami:
1) Fedor, czerwonobrunatny pełnokrwisty, w kłębie 5 stóp i 3 cale,
pochodzący ze stajni Fryderyka Wilhelma, od War-Eagle i Fedory, za
3 talary
2) Arthur, brązowy pełnokrwisty, w kłębie 5 stóp i 4 i 1/2 cala,
pochodzący z Graditz, od Alexandra i Amony, za 3 talary
3) Sichens, czarny, w kłębie 5 stóp i 4 cale, pochodzący z Graditz, od
Springy-Jacka i Symy, za 2 talary
4) Jufino, kary, w kłębie 5 stóp i 1 1/2 cala, pochodzący z Trakeh, od
Danfeura i Jollity, za 2 talary
Ponadto w cenie 10 groszy można w boksach zapoznać inne ogiery
z Waszymi z klaczami, co poddajemy pod rozwagę szlachetnej
publiczności zainteresowanej dobrą hodowlą koni.
Toszek, dnia 25 stycznia 1865
Zarząd Towarzystwa posiadaczy klaczy.
Nr 12 (21.03.1865)
Pomocnik kupiecki, specjalista, chrześcijańskiej religii, znajdzie pracę od
1 kwietnia u mnie. S Katz w Toszku.
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Nr 15 (11.04.1865)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
aptekarz Simon Roth z Toszka zapisał swoją aptekę pod nazwą „S. Roth”
w tutejszym rejestrze handlowym pod nr 283 z dniem 3 kwietnia 1865.
Nr 27 (4.07.1865)
40 sztuk młodych jagniąt i 220 owiec w wieku 3 do 6 lat ma na sprzedaż
dominium w Kotliszowicach przy Toszku.
Nr 29 (18.07.1865)
Królewski sąd powiatowy oddział pierwszy w Gliwicach informuje, że w
zapisanej pod nr 19 w rejestrze spółek firma A. Guradze”, z powodu
śmierci Abrahama Guradze wprowadza się zmianę nazwy na „Salo und
Eduard, Gebrüder Guradze”, z dniem 10 lipca 1865.
Nr 38 (1.08.1865)
Dominium Kotliszowice pod Toszkiem posiada na sprzedaż turyngski
wczesny rzepak w cenie 7 1/2 grosza za szefel, który zostanie dostarczony
z Wrocławia na zamówienie. Ta odmiana jest odporniejsza na zimowanie
i wymagająca słabszych gleb niż rzepak holenderski.
Nr 46 (14.11.1865)
królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
zapisana w tutejszym rejestrze handlowym pod numerem 274 firma
„B. Pinkuss” z dniem 7 listopada 1865 została zamknięta.
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1866
Nr 1 (2.01.1866)
Pudełka cukierków Stollwerck do zakupienia są w Gliwicach u A Hälbiga,
w Tarnowskich Górach u C Burcharda oraz w Toszku u A Hänsela.
Nr 30 (24.07.1866)
Tym, o ubezpieczenia bydła i sprzętów domowych informujemy, że
Kolneńskie Towarzystwo ubezpieczeń o ognia Colonia szybko wypłaca
odszkodowania. Dokumenty można otrzymać bez żadnych kosztów
w następujących miejscach: Gliwice – S Fleischer, Bytom – W Förster,
Katowice – rendant Knappe, Mysłowice – A Anlauf, Pyskowice –
II Orgler, Tarnowskie Góry – S Schlesinger, Toszek – A Kornblum, Zabrze
– I Proske. Gliwice, dnia 23 lipca 1866.
Nr 49 (4.12.1866)
Handlowiec (specjalista), chrześcijańskiej konfesji, od nowego roku 1867
znajdzie u mnie pracę. Toszek, w grudniu 1866. S Katz.
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1867
Nr 22 (28.05.1867)
W ostatnich dniach w pobliżu dominium w Kotulinie zgubił się czarny
pies nowofundladczyk imieniem „Nachod”. Znalazca otrzyma prócz
zwyczajowo przyjętego zwrotu kosztów wyżywienia również 3 talary
nagrody. Kotulin, w maju 1867, Kasjer dominium Schmidt.
Nr 25 (18.06.1867)
Aleja z około 120 drzewami wiśni jest do wydzierżawienia. Dominium
w Kotliszowicach pod Toszkiem.
Nr 26 (25.06.1867)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
zapisana w tutejszym rejestrze pod nr 165 firma „B. Hadra’s Wittwe”
z Toszka została wykreślona z dniem 12 czerwca 1867.
Nr 28 (9.07.1867)
Królewski sąd powiatowy oddział pierwszy w Gliwicach informuje że
kupiec Max Mayer Hadra z Toszka zapisał swoją firmę handlującą
galanterią skórzaną oraz wyrobami żelaznymi w tutejszym rejestrze
handlowym pod nr 321 z dniem 25 czerwca 1867.
Nr 36 (3.09.1867)
Mój położony przy rynku dom wraz z przynależnym mu areałem z wolnej
ręki sprzedam lub wydzierżawię. S Katz, Toszek, we wrześniu 1867.
Nr 45 (5.11.1867)
Imienny wykaz wyborców upoważnionych do dokonania wyborów
w powiecie toszecko-gliwickim w dniu 30 maja 1868:
[…]17. Okręg Kotulin i Proboszczowice: Właściciel majątku Guradze,
sołtys Joschonek i proboszcz Josch z Kotulina[…] 23. Okręg Pawłowice,
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Boguszyce, Ligota Toszecka, Giegowice, Łączek, Oracze i Wilkowiczki:
Sołtys Jakubczyk z Oraczów, Sołtys Mugalla z Wilkowiczek, Sołtys
Kachel, właściciel majątku Friedrich i młynarz Kachel z Boguszyc […]
28. Okręg Pniów i Paczynka: Inspektor Dagner, dzierżawca Elsner
i Wilelm Woziaschek z Pniowa […] 37. Okręg Sarnów, Dąbrówka,
Kotliszowice i Płużniczka: nauczyciel Bloch, sołtys Gralla, gospodarz
Scholtyssek, zagrodnik Kulpok i karczmarz Mikosch z Sarnowa,
właściciel majątku Guradze z Kotliszowic. […] 46. Okręg miasto i zamek
Toszek: burmistrz Kachel, radca powiatowy Schön, rentier Kapuste, radca
powiatowy Kieler, delegat Urbainczyk z Toszka, właściciel majątku
S Guradze, nadleśniczy D Tiller z zamku Toszeckiego.
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1868
Nr 7 (24.01.1868)
Brązowy źrebak pochodzący od Faliero z królewskich stajni, liczący
8 miesięcy, jest na sprzedaż. Michna, mistrz młynarski w Toszku.
Nr 32 (21.04.1868)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Franz Lanua zapisał swoją firmę handlującą ubraniami i towarami
krojczymi pod nazwą „Franz Lanua” w tutejszym rejestrze handlowym
pod nr 334 z dniem 11 kwietnia 1868.
Nr 34 (28.04.1868)
królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
zapisana w tutejszym rejestrze spółek pod nr 19 firma „A. Guradze”
w związku z wycofaniem udziałowca Salo Guradze z Toszka została
przeniesiona do rejestru handlowego pod nr 335 z dniem 18 kwietnia
1868.
Nr 49 (19.06.1868)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
zapisana w tutejszym rejestrze handlowym pod nr 130 firma „S. Katz”,
prowadzona obecnie przez spadkobierczynię wdowę Dorel Katz, z domu
Gräber z Toszka, została umową przekazana kupcowi Karolowi Katz.
Dlatego zapis nr 130 wykreśla się i zapisuje się nową firmę pod numerem
340 z dniem 9 czerwca 1868.
Nr 74 (15.09.1868)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupcowa Therese Mokruaer z domu Grätzer z Toszka wyznaczyła na
swoich prokurentów Sigmunda Mokrauera i Maxa Mokrauera z Toszka,
co zapisano w rejestrze prokurentów pod nr 15 z dniem 7 września 1868.
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Nr 74 (15.09.1868)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
zapisana w tutejszym rejestrze handlowym pod nr 135 firma
„A. Mokrauer” w Toszku została umową przekazana hotelarzowi
Sigmundowi Mokrauer z Toszka. Dlatego wykreśla się zapis
nr 135 i zapisuje się nową firmę pod numerem 348 z dniem 7 września
1868.
Nr 74 (15.09.1868)
Królewski sąd powiatowy pierwszy oddział w Gliwicach informuje, że
kupiec Max Mokrauer z Toszka zapisał swoją firmę handlującą wyrobami
spirytusowymi i aparaturą pod nazwą „Max Mokrauer” w tutejszym
rejestrze handlowym pod nr 349 z dniem 7 września 1868.
Nr 83 (16.10.1868)
Bank ubezpieczeń na życie dla Niemiec w Gotha z kapitałem
podstawowym 59.450.000 talarów, dzięki odpowiedniej dywersyfikacji
kapitału oraz alokacji funduszy zapewnia możliwie najwyższy poziom
oferowanych ubezpieczeń. Ubezpieczyć można się u: Siegmund
Troplowitz w Gliwicach, Leopold Kern w Raciborzu oraz H Pragal
w Toszku.
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1869
Nr 7 (15.01.1869)
Opole, dnia 9 stycznia 1869. Od dnia 10 tego miesiąca poczta kurierska
pomiędzy Rudzińcem a Toszkiem będzie kursować następująco:
Z Rudzińca o 10 rano, a z o 3.15 po południu. Poczta osobowa z Rudzińca
o 3.30 po południu. Naczelna Dyrekcja Poczt.
Nr 32 (14 .03.1869)
15 marca w poniedziałek odbędzie się targ bydlęcy w Toszku.
Nr 33 (16.03.1869)
Na nadchodzące święta oferuję najlepszą mąkę pszenną z toszeckopyskowickiego młyna parowego. S Katz w Toszku.
Nr 43 (11.04.1869)
Pyskowice, dnia 31 marca. Towarzystwo Gospodarcze Rolne i Leśne. […]
Właściciel majątku rycerskiego Guradze z Kotulina wygłosił następnie
wykład o tak zwanej metodzie analitycznej karmienia zwierząt
hodowlanych i został poproszony przez zarząd o przekazanie druku
referatu, w tym kalkulację kosztów utrzymania dobrej krowy.[...]
Nr 46 (18.04.1869)
Na stanowisku nauczycielskim zatwierdzeni zostali: Halama z Pyskowic,
Kreisel z Pilszcza, Kause z Lubomii i Weiß z Kotulina.
Nr 52 (2.05.1869)
Pruskie Towarzystwo ubezpieczeń od gradobicia spółka akcyjna
ubezpiecza płody rolne od gradobicia. W celu wypłaty odszkodowania
w ciągu miesiąca szkoda musi zostać potwierdzona przez deputację
powiatu. Wypłacamy odszkodowania gotówką. Ubezpieczonym
udzielamy rabatu przy ubezpieczeniach na kolejne lata. Gliwice
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w kwietniu 1869: M Färber w Gliwicach, P Wilczek w Śośnicowicach,
L Wahlstab w Pilchowicach i aptekarz Roth w Toszku.
Nr 52 (2.05.1869)
Najlepszy efekt uzdrawiający uzyskało już tysiące konsumentów
korzystających z destylatu NF Daubitza, Kolonia 10 października 1868.
Pan aptekarz Daubitz w Berlinie. Proszę mi przysłać do Kolonii 4 butelki
pańskiego ekstraktu z ziół magi*, IF Pingel
*) Dostępne również u Alberta Schödona w Gliwicach, Augusta Gramera
w Pyskowicach oraz Simona Krebsa w Toszku.
Nr 55 (9.05.1869)
12, w środę, odbędzie się we Wrocławiu przetarg na wykonanie projektu
górnośląskiej szosy państwowej: rankiem o 9 – 10 godzinie na odcinek
w okolicy Toszka, po południu 2 – 3 godzinie na odcinek w okolicy
Pyskowic, a o 5 godzinie na odcinek w okolicy Piotrowic.
Nr 55 (9.05.1869)
Opole, dnia 26 kwietnia 1869.
Z dniem 1 maja znosi się pocztę kurierską z Rudzińca do Toszka, a w jej
miejsce wprowadza się pocztę dyliżansową z rozkładem: z Rudzińca
o 10.30 przed południem, po przyjeździe pociągu pośpiesznego
z Wrocławia, w Toszku o 12.50 po południu. Z Toszka o 4.45 po południu
w Rudzińcu o 6.20 po południu przed odjazdem pociągu pośpiesznego do
Wrocławia.
Poczta osobowa z Rudzińca do Toszka otrzyma również nowy rozkład:
Z Rudzińca o 8.15 wieczorem po przyjeździe pociągu osobowego
z Wrocławia, w Toszku o 9.45 wieczorem. Z Toszka o 4.30 rano
w Rudzińcu o 6.05 rano przed odjazdem pociągu osobowego do
Wrocławia.
Naczelna Dyrekcja Poczt.
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Nr 57 (14.05.1869)
Bank ubezpieczeń od ognia dla Niemiec w Gotha zamknął rachunki za
ubiegły rok na poziomie 65% wypłaty odszkodowań. Nasi agenci
posiadają komplet materiałów oraz dokumentów ubezpieczeniowych.
Gliwice, 12 maja 1869. Carl Paskuda w Gliwicach, H Pragal w Toszku
i Wilhelm Leon w Pyskowicach.
Nr 58 (16.05.1869)
20 w czwartek o 8 rano odbędzie się w Toszku odbędzie się przetarg na
remont młyna.
Nr 63 (30.05.1869)
31 maja, w poniedziałek dobędzie się w Toszku jarmark na bydło.
1 czerwca, we wtorek obędzie się w Toszku jarmark.
Nr 87 (25.07.1869)
27, we wtorek odbędzie się w Toszku jarmark.
Nr 92 (6.08.1869)
Wczoraj po południu na okolicą Gliwic przeszła gwałtowna burza, która
wróciła jeszcze w godzinach nocnych. Na alei na Toszek, przy której
znajduje się dom celny w Paczynce, burza powaliła około 20 drzew,
z czego 10 do 15 trafiło właśnie w ten budynek uszkadzając go. Na
szczęście budynek był ubezpieczony do pełnej wartości. Po burzy
atmosfera przyjemnie się ochłodziła.
Nr 108 (12.09.1869)
14, we wtorek odbędzie się jarmark w Toszku.
Nr 114 (26.09.1869)
29, w środę odbędzie się licytacja posiadłości pod nr 54 w Toszku, cena
wywoławcza 943 talary.
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Nr 134 (12.11.1869)
Toszek, 8 listopada. Na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu rady
miejskiej, na którym pojawił się starosta, pan graf von Strachwitz, plan
obrad wyglądał następująco: 1. wyrażenie zgody na utworzenie
miejskiego telegrafu z zastrzeżeniem na ten cel wydatków 100 talarów
oraz 2. przejęcie utrzymania stacji telegraficznej. Pan graf Strachwitz
przedstawił znaczenie zawarcia takiej umowy dla miasta. Publiczne
głosowanie nad pierwszym punktem przyniosło jednomyślną zgodę na
wyasygnowanie na ten cel kwoty 100 talarów. Drugi punkt natomiast –
w głosowaniu tajnym na wniosek aptekarza Hensela – został odrzucony
5 głosami przeciw 4. - Jak jednak dowiedzieliśmy się na ostatniej
nadzwyczajnym posiedzeniu rady miejskiej sprawa ta została pozytywnie
zatwierdzona i przejęto również stację telegraficzną.9
Nr 141 (28.11.1869)
3 grudnia, w piątek, o godzinie 2 1/4 po południu w Toszku odbędzie się
licytacja posesji 48 w Kotulinie dającej czystego dochodu pomiędzy
13 a 15 talarów.
Nr 146 (10.12.1869)
Toszek, 4 grudnia. [Nagroda]. Dziś starosta graf von Stachwitz przyznał
właścicielowi majątku Salo Guradze z Zamku Toszeckiego patent
powołujący go na radcę ekonomicznego, co stanowi duże wyróżnienie.
Czyn ten miała miejsce nie tylko w gronie rodziny czy przyjaciół, ale
uczestniczyło w nim całe nasze miasto i okolica. Życzenia złożył mu
tutejszy korpus oficerski, magistrat z radą miejską, gildia strzelecka oraz
sołtysi wiosek należących do majątku. Wszyscy życzyli mu, aby mógł się
spełniać w aktywnej i skutecznej pracy w interesie publicznym.
Nr 147 (12.12.1869)
18, w sobotę, o godzinie 10 rano odbędzie się w Toszku licytacja
posiadłości nr 13 i 26 z czystym zyskiem odpowiednio 16 i 15 talarów oraz
posiadłości 11 w Toszku z czystym zyskiem 5 talarów.

9

Dopisek redakcji.
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1870
Nr 6 (16.01.1870)
Mój dom przy rynku przy skrzyżowaniu dróg z przeznaczeniem na
gospodę lub sklep od 1 kwietnia wydzierżawię i czekam na oferty. Toszek,
w styczniu 1870, Augustine Czerner.
Nr 47 (24.04.1870)
20-go większa część wioski Kotliszowice w powiecie toszecko-gliwickim
została pochłonięta pożarem. Ofiary nieszczęścia uratowały często
wyłącznie własne życie. Ludzie i bydło głodują, pozbawieni są dachu nad
głową. Pola czekają na siew, a ziarno spłonęło! Niżej podpisany komitet
zwraca się do wszystkich współczujących serce o złagodzenie sytuacji
nieszczęśników, o przekazanie pieniędzy, odzieży lub zboża na ręce
komitetu lub do redakcji tutejszej gazety.
Kotliszowice pod Toszkiem (Śląsk), dnia 21 kwietnia 1870
Thiel, rentier, Guradze, właściciel majątku, Tobias, nauczyciel, Kroll,
sołtys.
Nr 48 (26.04.1870)
Około 200 szefli markowych kartofli do sadzenia ma na sprzedaż
S Mokrauer w Toszku.
Nr 50 (1.05.1870)
Czekolada parowa od firmy Franz Stollwerck & Söhne z Kolonii
gwarantuje nieużywanie żadnych surogatów. Każda tabliczka posiada
oryginalną etykietę oraz markę ochronną. Czekoladę tę znajdziecie
w: Gliwicach u A Hälbiga i Josepha Edlera, w Bieruniu Starym
u aptekarza H Lehfelda, w Wielowsi u Jonasa Cohna, w Pilchowicach
u L Wahstaba i w Toszku u A Hänsela.
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Nr 66 (10.06.1870)
8 czerwca przed południem na drodze pomiędzy Toszkiem a Gliwicami
zgubiłem moją książkę służbową wraz ze świadectwami. Znalazca
proszony jest o dostarczenie jej do pana Kokoschki w Gliwicach. Florian
Slawik w Toszku.
Nr 90 (5.08.1870)
Ubezpieczenie zbiorów od zniszczenia oferuje Kolneńskie towarzystwo
ubezpieczeń od ognia. Z ofertami można bliżej się zapoznać u naszych
przedstawicieli: w Gliwicach Sigmund Grosser, w Wirku Louis Kabisch,
w Bytomiu M Orgler, w Burowcu mistrz zmianowy Adamek,
w Katowicach rendant Knappe, w Królewskiej Hucie budowlaniec Hahn,
w Mysłowicach A Anlauff, w Pyskowicach JJ Orgler, w Tarnowskich
Górach Rheinisch, w Toszku A Kornblum, w Zabrzu C Kowalski.
Nr 147 (16.12.1870)
Dzierżawa. Mój rogowy dom przy rynku naprzeciwko gospody
położony, połączony jedną ladą ze składem kupieckim, jest przeznaczony
do dzierżawy, wobec czego czekam na oferty. Toszek, w grudniu 1870,
Albertine Czerner.

91

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

1871
Nr 42 (7.04.1871)
11 kwietnia przybędzie do nas z polecenia dowództwa we Wrocławiu
zdobyczna mitralieza 10 i będzie u nas wystawiona do oglądania
12 i 13 kwietnia. Liczymy, że dzięki niej zbierzemy więcej datków dla
potrzeb rannych żołnierzy i zapraszamy do złożenia wizyty.
Zarząd Towarzystwa Kobiet Ojczyźnianych w Toszku. Ottilie Guradze,
przewodnicząca.
Nr 58 (16.05.1871)
Mój szynk z gospodą oraz ladą kupiecką w związku ze zmianą pomocnika
jest od 1 lipca do wydzierżawienia. Albertine Czerner, wdowa w Toszku.
Nr 61 (23.05.1871)
Przy szosie Pyskowice-Wielowieś, w pobliżu terenów należących do
dominium Błażejowice jest około 100 klastrów kamienica wapiennego
nadającego się do budowy i wypalania, przeznaczonego na sprzedaż
w cenie 1 talara za klaster. Kotliszowice, S Guradze.
Nr 73 (23.06.1871)
Licytacja.
Należąca do małżeństwa Joseph i Marie Conrat z Toszka, zapisana
w księdze hipotecznej pod nr 9 posiadłość w Toszku składająca się
z ogrodu podlega przymusowej licytacji, która odbędzie się 26 lipca 1871
rano o 8 w tutejszym budynku sądowym w pokoju 2.
Posiadłość liczy 1,91 morgi i oszacowana jest jako przynosząca 4,78 talara
rocznego dochodu. Wgląd do ksiąg podatkowych dla kupujących jest
dostępny w naszym biurze.
Wszyscy, którzy mają jakieś roszczenia do tej posiadłości nieujawnione
w księgach hipotecznych proszeni są o ich udokumentowanie do dnia

10

Kartaczownica Reffye – wczesny typ karabinu maszynowego stosowanego w wojnie francusko – pruskiej.
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29 lipca 1871 do godziny 10 rano. Po tym terminie sprzedaż zostanie
zapisana w rejestrze licytacji.
Toszek, dnia 10 czerwca 1871.
Królewski sąd powiatowy komisja I, Sędzia licytacyjny.
Nr 73 (23.06.1871)
Licytacja.
Należąca do małżeństwa Joseph i Marie Conrat z Toszka, zapisana
w księdze hipotecznej pod nr 50 posiadłość w Toszku składająca się z pola
podlega przymusowej licytacji, która odbędzie się 26 lipca 1871 rano
o 9 w tutejszym budynku sądowym w pokoju 2.
Posiadłość liczy 1,03 morgi i oszacowana jest jako przynosząca 1,85 talara
rocznego dochodu. Wgląd do ksiąg podatkowych dla kupujących jest
dostępny w naszym biurze.
Wszyscy, którzy mają jakieś roszczenia do tej posiadłości nieujawnione
w księgach hipotecznych proszeni są o ich udokumentowanie do dnia
29 lipca 1871 do godziny 10 rano. Po tym terminie sprzedaż zostanie
zapisana w rejestrze licytacji.
Toszek, dnia 10 czerwca 1871.
Królewski sąd powiatowy komisja I, Sędzia licytacyjny.

Nr 73 (23.06.1871)
Licytacja.
Należąca do małżeństwa Joseph i Marie Conrat z Toszka, zapisana
w księdze hipotecznej pod nr 221 posiadłość w Toszku składająca się
z łąki podlega przymusowej licytacji, która odbędzie się 26 lipca 1871 rano
o 9 w tutejszym budynku sądowym w pokoju 2.
Posiadłość liczy 32,05 morgi i oszacowana jest jako przynosząca
33,57 talara rocznego dochodu. Wgląd do ksiąg podatkowych dla
kupujących jest dostępny w naszym biurze.
Wszyscy, którzy mają jakieś roszczenia do tej posiadłości nieujawnione
w księgach hipotecznych proszeni są o ich udokumentowanie do dnia
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29 lipca 1871 do godziny 10 rano. Po tym terminie sprzedaż zostanie
zapisana w rejestrze licytacji.
Toszek, dnia 10 czerwca 1871.
Królewski sąd powiatowy komisja I, Sędzia licytacyjny.
Nr 73 (23.06.1871)
Licytacja.
Należąca do małżeństwa Joseph i Marie Conrat z Toszka, zapisana
w księdze hipotecznej pod nr 150 posiadłość w Toszku podlega
przymusowej licytacji, która odbędzie się 26 lipca 1871 rano
o 9 w tutejszym budynku sądowym w pokoju 2.
Posiadłość składa się z:
I. 0,39 morgi dziedzińca, 0,98 morgi łąki, 1,20 morgi pola i oszacowana jest
jako przynosząca 2,40 talara rocznego dochodu.
II. budynku z dziedzińcem i ogrodem oszacowanego jako przynoszący
30,8 talara rocznego dochodu.
III. oficyny z przeznaczeniem na mieszkania oszacowanej jako
przynoszącej roczny dochód 8,30 talara
Wgląd do ksiąg podatkowych dla kupujących jest dostępny w naszym
biurze.
Wszyscy, którzy mają jakieś roszczenia do tej posiadłości nieujawnione
w księgach hipotecznych proszeni są o ich udokumentowanie do dnia
29 lipca 1871 do godziny 10 rano. Po tym terminie sprzedaż zostanie
zapisana w rejestrze licytacji.
Toszek, dnia 10 czerwca 1871.
Królewski sąd powiatowy komisja I, Sędzia licytacyjny.
Nr 86 (23.07.1871)
Budowa linii telegraficznej Gliwice – Pyskowice – Toszek zakończy się
w tym miesiącu i do końca sierpnia powinna zostać uruchomiona. Stacje
telegraficzne w Pyskowicach i Toszku powinny być czynne od 1 września.
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Nr 94 (11.08.1871)
Dominium w Kotliszowicach pod Toszkiem ma na sprzedaż: używany
półzadaszony pojazd, używany otwarty pojazd myśliwski, maszynę do
cięcia.
Nr 112 (22.09.1871)
Licytacja.
Należąca do Augusta Hoffmanna z Toszka, zapisana w księdze
hipotecznej pod nr 113 posiadłość w Toszku składająca się z domu
podlega przymusowej licytacji, która odbędzie się 18 października 1871
rano o 9 w tutejszym budynku sądowym w pokoju 2.
Posiadłość oszacowana jest jako przynosząca 40 talarów rocznego
dochodu. Wgląd do ksiąg podatkowych dla kupujących jest dostępny
w naszym biurze.th
Wszyscy, którzy mają jakieś roszczenia do tej posiadłości nieujawnione
w księgach hipotecznych proszeni są o ich udokumentowanie do dnia
21 października 1871 do godziny 11 rano. Po tym terminie sprzedaż
zostanie zapisana w rejestrze licytacji.
Toszek, dnia 25 sierpnia 1871.
Królewski sąd powiatowy komisja I, Sędzia licytacyjny.
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1872
Nr 52 (5.05.1872)
300 szefli dużych, dobrych kartofli jadalnych sprzeda dominium
w Kotliszowicach pod Toszkiem.
Nr 57 (17.05.1872)
Kolneńskie towarzystwo ubezpieczeń od gradobicia założone w 1853
roku z kapitałem zakładowym 3 miliony talarów oferuje wszystkie
rodzaje ubezpieczeń, w tym również od ognia, oraz wypłaca
odszkodowania. Szczegółowych informacji udzielają nasi agenci:
w Pyskowicach aptekarz Pitruski oraz jako drugi JJ Orgler, w Toszku
kramarz Tobias.
Nr 66 (9.06.1872)
350 sztuk młodych baranów ma na sprzedaż dominium Kotliszowice pod
Toszkiem. Są one w tej chwili na folwarku w Błażejowicach. Kotliszowice,
dnia 7 czerwca 1872, S Guradze.
Nr 94 (13.08.1872)
Toszek, 9 sierpnia. Przy tutejszych wyborach burmistrza cała rada miejska
udała się na uroczystą mszę św do tutejszego kościoła parafialnego,
a później większość radnych poprała kandydaturę zgłoszoną przez partię
klerykalną, pana Fuhsa z Opola.
Nr 106 (10.09.1872)
Toszek, dnia 5 września [wybory burmistrza]. 9 sierpnia odbyły się
wybory burmistrza na próżno, ponieważ kandydatura wybrana została
przez władze zwierzchnie odrzucona, co spowodowało konieczność
ponownego głosowania. Dziś na posiedzeniu rady miejskiej doszło do
ponownych wyborów, w których w wyniku agitacji większość radnych
przychyliła się do kandydatury wysuniętej przez większość
ultramontanów. W wyniku głosowania burmistrzem został kontroler
Hamleczky z Królewskiej Huty stosunkiem 6 do 3 głosów.
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Nr 138 (24.11.1872)
Dobrze utrzymany omnibus pocztowy z przynależnymi do niego
saniami, używanymi tylko przez rok, a także wóz na kartony, także
z saniami, 5 dobrych kocy dla koni, siodło jeździeckie, 6 derek dla koni,
także słupki dla zatrzymywania poczty są na sprzedaż u wdowy Jany
Seifert w Toszku.
Nr 145 (10.12.1872)
Serdeczna prośba
W związku z wielkim nieszczęściem, które nawiedziło w dniach 11-13
listopada nadbałtyckie prowincje Prus, aby wspomóc nieszczęśników
organizujemy wśród mieszkańców powiatu toszecko – gliwickiego loterię
z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym i prosimy o dostarczenie
nagród. Planujemy, że losy będą sprzedawane po 2 ½ grosza za los.
Kotliszowice, dnia 2 grudnia 1872.
Henriete Guradze.
Nr 151 (24.12.1872)
Toszek. Właściciel apteki i burmistrz Niedoba z Pruszkowa, który został
wybrany burmistrzem w Toszku, został zatwierdzony przez regencję
królewską.
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1873
Nr 12 (28.01.1873)
Wśród wielu ofiarodawców, którzy wspomogli naszą loterię na rzecz
poszkodowanych przez burzę mieszkańców nadbałtyckich miejscowości,
znalazła się także Jej Wysokość Królowa Elżbieta, która wśród innych
cennych przedmiotów przekazała również obraz olejny autorstwa
Rentzela. Losy w cenie 2 ½ grosza są dostępne u pani Henrietty Guradze
w Kotliszowicach.
Nr 47 (22.04.1873)
Wystawa kwiatów w Gliwicach odbędzie się w dniach 26 do 29 kwietnia
Zgodnie z naszym ogłoszeniem z 12 lutego nagrodami na wystawie
kwiatów będą:
1) Puchar ufundowany przez Jej Wysokość Cesarzową
2) Lampa z brązu ufundowana przez Jej Wysokość królową Elżbietę
3) Serwis do palenia ufundowany przez panią doktorową Freund stąd
4) Puchar ufundowany przez panią radcową Friedlander stąd
5) Szala do owoców na srebrnej podstawie ufundowana przez panią
radcową Guradze z Toszka
6) Papierośnica z kości słoniowej ufundowana przez panią radcową
Guradze z Toszka
7) Waza kryształowa na srebrnej podstawce ufundowana przez pana
radcę Guradze z Toszka
8) Serwis do kawy ufundowany przez panią Guradze z Kotliszowic
9) Kula porcelanowa ufundowana przez pana Guradze z Kotliszowic
10) Srebrna szala na owoce ufundowana przez pana Gurade z Kotliszowic
11) Antyczna waza z brązu srebrzona ufundowana przez Jej Ekscelencję
hrabinę Hohenthal z Drezna
12) Serwis szklany ufundowany przez damę dworu cesarzowej, panią
hrabinę Idę Hohenthal z Drezna
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13) Tablica z drewna dębowego ufundowana przez hrabiego Adolfa von
Hohenthal-Dölnau
14) Obraz następcy tronu pruskiego ufundowany przez panią radcową
Hegenscheid z Piotrowic
15) chłodziarka do masła ufundowana przez panią fabrykantową Kern
stąd
16) dwa wielkie srebrne świeczniki ufundowane przez pana von Ratzek
z Przeszowic
17) wazon do kwiatów ufundowany przez panią von Rosenthal z Brynka
18) stolik marmurowy ufundowany przez pana von Rosenthal z Brynka
19) dwie małe wazy ufundowane przez hrabinę Marię Solms ze Słupska
20) waza ufundowana przez hrabinę Meanię von Strachwitz
21) srebrny puchar ufundowany przez hrabiego Artura von Strachwitz
22) kwietnik ufundowany przez panią von Thiele-Winkler z Miechowic
23) mapa malowana na drzewie ufundowana przez panią dyrektorową
Wernicke stąd
24) przybory do pisania ufundowane przez panią von Wrochem
z Kopinicy
25) papierośnica ufundowana przez pana von Wrochem z Kopinicy
26) obraz olejny ufundowany przez panią von Zawadzki z Poniszowic
Publikujemy informację o nagrodach na wystawie licząc, że wystawa
odniesie sukces.
Za zarząd Towarzystwa dobroczynnego, hrabina Melania Strachwitz.
Nr 60 (23.05.1873)
Kotulin, 20 maja. [Śmierć od pioruna]. Podczas burzy, która szalała tu
19 maja po południu cztery robotnice dniówkowe pracujące na polach
majątku pobiegły szybko do domu. Gdy były około 150 kroków od
Kotulina na otwartym polu w te miejsce uderzył piorun. Jedna z nich,
mająca dopiero 20 lat, została zabita na miejscu, pozostawiając starych
rodziców samych, a pozostałe trzy są częściowo głuche.
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Nr 62 (27.05.1873)
Licytacja.
Należąca do małżeństwa kupca Hogo Pragala i inspektora Louisa Janischa
z Toszka, zapisana w księdze hipotecznej pod nr 108 posiadłość w Toszku
składająca się z łąki podlega przymusowej licytacji, która odbędzie się
4 września 1873 rano o 11 w tutejszym budynku sądowym w pokoju 1.
Posiadłość oszacowana jest jako przynosząca 80 talara rocznego dochodu.
Wgląd do ksiąg podatkowych dla kupujących jest dostępny w naszym
biurze.
Wszyscy, którzy mają jakieś roszczenia do tej posiadłości nieujawnione
w księgach hipotecznych proszeni są o ich udokumentowanie do dnia
6 września 1873 do godziny 11 rano. Po tym terminie sprzedaż zostanie
zapisana w rejestrze licytacji.
Toszek, dnia 17 maja 1873.
Królewski sąd powiatowy komisja I, Sędzia licytacyjny.
Nr 63 (30.05.1873)
Wiedząc, że moje dobre piwo przypadło Wam do gustu, a ponieważ jest
tłoczone z najwyższej klasy jęczmienia i chmielu, na drogim opale i przez
wysokiej klasy robotników, dlatego od 1 czerwca jego ceny są następujące:
hektolitr każdego rodzaju piwa po 2 talary 15 groszy, tona (114 litrów) za
2 talary 25 groszy z odbiorem na miejscu, a 3 talary z dowozem na miejsce.
Austriackich guldenów w rozliczeniu nie przyjmuję. Toszek, 28 maja
1873. A Mockrauer.
Nr 98 (22.08.1873)
Toszek, 19 sierpnia. [Związek weteranów]. W ostatnią niedzielę11 miało
miejsce nadanie i poświęcenie sztandaru dla naszego związku. Sztandar
ten został ufundowany przez panią porucznikową Guradze z Kotulina.
Do miasta na uroczystość przybyli członkowie sąsiednich towarzystw,
z Pyskowic, Strzelec, Łabędów i jeszcze innych z pocztami
sztandarowymi i wieńcami. Porucznik Guradze po patriotycznym
przemówieniu wręczył sztandar związkowi, po czym wszyscy
przedefiladowali na rynek, gdzie zebrani już byli przedstawiciele władz.
11

17 sierpnia 1873 roku
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Podpułkownik von Schmidt, dowódca okręgu wojskowego, po
rozwinięciu sztandaru w krótkiej i zwięzłej mowie przypomniał
członkom związku o ich powinnościach wobec Cesarza i Rzeszy. Stąd
przemaszerowano na dziedziniec zamkowy, do ruin zamku grafa
Colonny, gdzie panie z miasta i okolicy przygotowały koncert i fajerwerki,
a także przepięknie oświetliły zamek ogniami bengalskimi. W tej pięknej
iluminacji i wśród, jakich ten zamek nie widział już od wielu lat,
obywatele miasta miło spędzili czas, a za czuwanie nad naszym
bezpieczeństwem dziękujemy członkom związku weteranów.
Nr 136 (18.11.1873)
Założone w 1830 roku Towarzystwo ubezpieczeń na życie w Lipsku
w ciągu 42 lat działalności do 1872 roku zawarło 3620 umów na kwotę
5.361.760 talarów. Łącznie ubezpieczamy 19.061 osób na kwotę 24.882.380
talarów. Ubezpieczamy na wypadek śmierci w kwotach od 100 do 20.000
talarów. O szczegóły prosimy pytać naszych agentów: Carl Paskuda
w Gliwicach, Johann Flascha w Bytomiu, Natan Proskauer w Katowicach,
Adolph Karl w Mysłowicach, F John w Tarnowskich Górach oraz Carl
Katz w Toszku.
Nr 143 (5.12.1873)
Ogłoszenie. Z upoważnienia królewskiej regencji w Opolu informujemy,
że mający się odbyć 15 listopada jarmark kramny został przeniesiony na
9 grudnia 1873. Toszek, dnia 28 listopada 1873. Magistrat.
Nr 152 (28.12.1873)
Toszek, dnia 23 grudnia. W sprawie odbytych w dniu 1 tego miesiąca
wyborów burmistrza, gdzie wybrano dotychczasowego burmistrza
komisarycznego, supernumerariusza królewskiej regencji, pana Göltsch,
informujemy, że kandydatura ta została zatwierdzona w dniu 21 grudnia
przez królewską regencję. Pan Göltsch odbierze nominację z rąk landrata,
pana von Strachwitz, w Gliwicach 2 stycznia 1874.
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1877
Nr 20 (16.02.1877)
Toszek, 14 lutego. Wczoraj u właściciela młyna w Boguszycach, Antona
Kachel, był handlarz koni Erlich z Chechła, który mu sprzedał konia
chorego na nosaciznę. Koń ten wcześniej służył jako ogier w stajniach
królewskich garnizonu w Gliwicach. – W dniu 12 tego miesiąca robotnik
leśny Dylla, pomimo wyraźnego zakazu leśniczego zabraniającego
wstępu do lasu, poszedł wyrobić wiatrołomy i został uderzony jednym
z nich w głowę i przygnieciony do ziemi, przez co zginął na miejscu.
Odnaleziono go dopiero następnego dnia.
Nr 83 (17.07.1877)
Młocarnia parowa. Na początku sezonu omłotowego polecam moją
maszynową młocarnię parową i przyjmuję zamówienia na omłot
w każdym możliwym momencie. Toszek. Siegmund Mokrauer.
Nr 84 (20.07.1877)
Toszek, 16 lipca. Na podstawie ministerialnego reskryptu z 4 lipca tego
roku o nr IV.7244 pan Kolmar von Fehrentheil und Gruppenberg został
zatwierdzony jako królewski kontroler katastralny i objął zarząd Urzędu
katastralnego w Toszku.
Aresztowano tu jedną kobietę, która jest bardzo mocno podejrzana, co
oznacza, że podjęto pierwszy krok, aby wyplenić złe ziarno lokalnej firmy.
Ta spółdzielnia, której członkowie mieszkają również w tym mieście, ale
głównie w okolicznych wsiach, zajmowała się handlowaniem wszelkimi
procesami karnymi i cywilnymi, w których za zapłatą występowali jako
świadkowie pod przysięgą, i do tej pory unikali kary. Miejmy nadzieję, że
cała spółdzielnia, którą tu znają pod nazwą „Minerva”, zostanie
zlikwidowana.
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Nr 101 (28.08.1877)
Ogrody Burdy 12 . W środę wieczorem odbędzie się wieczór przy piwie
pilzneńskim i toszeckim.
Nr 105 (7.09.1877)
Toszek, 2 września. Wczoraj dobył się tu Sedanfest 13 przy pięknej
pogodzie. Rano o godzinie 5 odbył się lcapstrzyk, a od 6 do 7 na rynku
grała orkiestra dęta. O godzinie 7 katoliccy uczniowie poszli na uroczystą
mszę do kościoła parafialnego, a o 9 odbyła się akademia w szkole.
W międzyczasie domy w mieście były dekorowane flagami. Od 11 do
12 orkiestra dęta dała ponowny koncert na rynku, a później w uroczystym
pochodzie związek weteranów, chór śpiewaczy oraz gildia strzelecka
wraz z młodzieżą szkolną przeszli z placu szkolnego. Młodzież machała
flagami przed ratuszem, gdzie zebrały się władze miejskie i rządowe,
pastor Simon i zarząd synagogi. Przybywszy do rausza chór odśpiewał
patriotyczną piosenkę, a burmistrz Hirschberg wygłosił okolicznościową
mowę, zakończoną wzniesieniem okrzyku na cześć naszego króla
i cesarza, co wszyscy podjęli z entuzjazmem. Następnie przy dźwiękach
marszu „Straż nad Renem” wszyscy przeszli na rynek ulicą Antoniego,
gdzie nastąpiło rozformowanie kolumny i gdzie stowarzyszenia zasiadły
we własnym gronie: chór śpiewaczy w hotelu Mokrauera, związek
weteranów w ogrodach Herzlicha, a gildia strzelecka w ogrodzie
strzeleckim. O godzinie 3 w lesie miejskim rozpoczęła się zabawa
taneczna, na której bawiono się wesoło i bez zakłóceń aż do zmroku, kiedy
to aptekarz Roth zapalił wytworzone przez siebie ognie bengalskie.
Oświetlenie miejsca festynu w lesie miejskim było najpiękniejszym aktem
iluminacji miasta. W ogóle miasto było całe pięknie oświetlone, i nawet
w biedniejszych domach wystawiono do okien płonące świece. Tylko
osiem domów w całym mieście, w tym dwa przy rynku, nie zostały
oświetlone. Mieszkańcy poruszali się więc pośród pięknie oświetlonych
ulicach. Przed ratuszem ponownie zapłonęły ognie bengalskie oraz
odbywały się koncerty, a na koniec odegrano koncert trąbkowy. Ta piękna
uroczystość zakończyła się w Sali hotelu Mokrauera oraz w ogrodzie
strzeleckim.

12
13

Burda’s Garden – jeden z lokali gliwickich reklamujących się w gazecie.
Festyn z okazji rocznicy zwycięstwa wojsk pruskich nad francuskimi w bitwie pod Sedanem.
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1878
Nr 29 (8.03.1878)
Toszek, 6 marca. Wczoraj pochwycono tu dezertera z 9 kompani
4 górnośląskiego regimentu piechoty nr 63 – fizyliera Franza Brozka –
którego przekazano następnie do garnizonu liniowego do Koźla, skąd
zostanie później przetransportowany do batalionu fizylierów swojego
regimentu w Opolu.
Nr 32 (15.03.1878)
Wczesne kartofle Rose-Viktoria-Zwiebel posiada na sprzedaż dominium
w Kotliszowicach pod Toszkiem.
Nr 49 (26.04.1878)
Najlepsze rodzaje kartofli do jedzenia i sadzenia sprzeda dominium
w Kotliszowicach pod Toszkiem.
Nr 52 (3.05.1878)
Aby odmienić nasze miasto postarałem się zaprosić do nas zespół
teatralny. Trupa teatralna da przedstawienie w sobotę 4 maja. Dyrektor
grupy Konietzky przez długie lata pracował w teatrach Lobe i Thalia we
Wrocławiu. Trupa składa się z 4 pań i z 4 panów, którzy często występują
w różnych teatrach. Repertuar zostanie przedstawiony w gazecie
miejskiej oraz na plakatach teatralnych. Toszek, 30 kwietnia 1878. Hotel
A Mokrauera, JA Goldmann.
Nr 62 (26.05.1878)
Nadzorca łąk, w miarę możliwości niemieckojęzyczny, może się zatrudnić
w dominium w Kotliszowicach pod Toszkiem.
Nr 118 (6.10.1878)
Toszek, 1 października. Na cześć radcy sądowego pana Kielera, który
przechodzi na emeryturę po 43 latach pracy, odbył się tutaj w hotelu
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Kornbluma uroczysty obiad z muzyką, na którym prócz niższych
urzędników tutejszej królewskiej powiatowej komisji sądowej, obecni byli
również burmistrz z władzami miasta, dyrektorzy tutejszej poczty oraz
urzędu skarbowego, miejscowy proboszcz ksiądz Bannerth oraz wielu
innych mieszkańców naszego miasta. Pan radca sądowy Kieler spędził
30 lat jako sędzia w naszym mieście i nie tylko z powodów urzędowych,
ale w ogóle z chęci niesienia pomocy, dzięki swojej przyjaznej i uprzejmej
postawie zyskał wielu przyjaciół. W długim przemówieniu sędzia
Schubert podkreślał pracę i służbę szanownego jubilata, a burmistrz
Hirschberg stwierdził, że długoletnia służba dla naszego miasta zasługuje
na szczególne uznanie i wzniósł trzykrotnie toast, co spotkało się
z gromkim odzewem. Pan Kieler odpowiedział trzykrotnym toastem na
cześć Jego Wysokości Cesarza i serdecznie podziękował przybyłym. –
Jubilat pozostanie w naszym mieście i będzie się cieszyć zasłużonym
odpoczynkiem.
Nr 124 (20.10.1878)
Zarząd browaru zamkowego w Toszku sprzedaje swoje piwa uznanej
jakości w skrzyniach po 12, 25 i 50 butelek. Zamek Toszecki,
17 października 1878.
Nr 134 (12.11.1878)
Panu i Pani Jüttner gratulujemy z okazji obchodzenia święta srebrnego
wesela w dniu 13 tego miesiąca. Przyjaciele z Toszka.
Nr 147 (13.12.1878)
Szynk. Od 1 stycznia 1879 wydzierżawię szynk w mojej gospodzie. Kaucja
300 marek. Resztę warunków omówię osobiście z zainteresowanymi.
Toszek, 12 grudnia 1878. Siegmund Mokrauer.
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1879
Nr 7 (17.01.1879)
Toszek, 13 stycznia. Na sesji rady miejskiej, która zaczęła się o 3, zostali
wprowadzeni nowi radni wybrani jeszcze w listopadzie: kupiec Hensel
i piekarz Czerner oraz zgodnie ze statutem miasta kupiec Pinczower jako
przedstawiciel burmistrza. Po złożeniu przez nowych radnych uroczystej
przysięgi przewodniczący, właściciel gospody Laska, powitał nowych
kolegów uściskiem dłoni. Na sesji obecni byli także członkowie
magistratu: burmistrz oraz rajcy Kurka, Peschke i Herlitz. Po
wprowadzeniu nowych członków rada miejska zajęła się wyborem
przewodniczącego i protokolanta na rok 1879. Na przewodniczącego
wybrano kupca Hensela, a jako jego zastępcę piekarza Czernera.
Protokolantem został hotelarz Mokrauer a jego zastępcą murarz Jorde.
Nr 31 (14.03.1879)
4 sztuki tłustych krów sprzedam. S Mockrauer Toszek.
Nr 50 (29.04.1879)
Toszek, 26 kwietnia. Tutejszy budynek dworca kolejowego ma być
15 maja otwarty. W czwartek była tu Królewska Komisja Kolei Żelaznych
odebrać budowę linii Opole Toszek. Linia Pyskowice – Toszek ma być
budowana od 15 czerwca.
Nr 52 (4.05.1879)
Toszek, 2 maja. O godzinie 8 przybyła tu delegacja policji krajowej
w osobach pokojów radcy regencyjnego Lucanusa i radcy budowlanego
Pralle z Opola w celu odbioru linii kolejowej Wielkie Strzelce – Toszek, za
co odpowiedzialny był miejscowy magistrat. 15 tego miesiąca linia ma
zostać już oddano do publicznego użytku. Oby przyniosła naszemu
miastu błogosławieństwo.
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Nr 56 (13.05.1879)
Toszek, 10 maja. W czwartek odbyło się tu badanie policyjne
i dopuszczenie do ruchu linii kolejowej Wielkie Strzelce – Toszek, będącej
częścią linii Opole – Chebzie, w wyniku której zatwierdzono otwarcie tej
linii w dniu 15 tego miesiąca. Jak radośnie wszystkie zaangażowane
w budowę strony przyjęły tę decyzję może świadczyć fakt, że we
wspaniale udekorowanej stacji kolejowej w Błotnicach graf von
Posadowsky-Wehner rozpoczęto uroczysty przejazd do miasta Toszek.
Do komisji dołączyli landrat graf von Strachwitz z Gliwic, deputowani
powiatowi oraz radca ekonomiczny Guradze z Toszeckiego Zamku,
którzy po przejeździe z Błotnicy zostali powitani w Toszku przez radę
miejską i uroczyście odprowadzeni na obrady do hotelu Kornbluma. Wieczorem w hotelu Goldmanna odbył się uroczysty obiad, na którym
radni i inni mieszkańcy Toszka podejmowali przedstawiciela Regencji
w Opolu, pana Lucanusa, który w przemówieniu pogratulował powiatom
strzeleckiemu i gliwickiemu nowej inwestycji, i wyraził nadzieję, że
będzie ona służyć wszystkim mieszkańcom. Burmistrz Hirschberg
podziękował wszystkim odpowiedzialnym za to przedsięwzięcie,
a szczególnie zarządowi Górnośląskich Kolei Żelaznych, radcy
regencyjnego Grotefend, który w odpowiedzi na te przemówienie wzniósł
toast na cześć pań.
Nr 65 (6.06.1879)
Piwowar. Od 1 lipca tego roku szukam piwowara ze świadectwami, który
już prowadził browar, religii ewangelickiej. Sigmund Mokrauer,
właściciel browaru w Toszku.
Nr 65 (6.06.1879)
Toszek, 4 czerwca. Sędzia powiatowy Schubert z dniem 1 października
zostanie przeniesiony do urzędu do Pyskowic, a sędzia powiatowy Jäckel
z Pyskowic zostanie przeniesiony z Pyskowic do Toszka. Od 1 czerwca do
1 września lekcje w tutejszych klasach szkoły podstawowej symultalnej
będą w godzinach od 7 rano do 12 w południe. W godzinach 9 do
9 1/4 oraz 11 do 11 1/4 będą przerwy przeznaczone na odpoczynek dla
uczniów.
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Nr 72 (22.06.1879)
Toszek, 20 czerwca. Do zatwierdzenia linii kolejowej Toszek – Pyskowice,
w ciągu kolei Opole – Chebzie, przez policję krajową, które będzie miało
miejsce w czwartek 24 tego miesiąca, wyznaczyła regencja w Opolu radcę
regencyjnego Lucanusa i radcę budowlanego Pralle. Komisja rozpocznie
dotrze specjalnym pociągiem do budynku stacji kolejowej w Toszku
o godzinie 11 1/2 skąd zbada całą planowaną linię kolejową.
Nr 80 (11.07.1879)
dwóch górników, dwóch brygadzistów oraz setka robotników ziemnych
otrzyma od zaraz dobre wynagrodzenie przy budowie linii kolejowej
Toszek – Pyskowice. S. Mokrauer & Patzig, Spółka budowlana, Toszek.
Nr 100 (26.08.1879)
Toszek, 24 sierpnia. (Złoty jubileusz służby). Dawniejszy główny
nauczyciel tutejszej miejskiej elementarnej szkoły symultalnej, pan Franz
Bittner, który wcześniej 7 lat pracował jako nauczyciel szkolny
w Koszęcinie, Lublińcu, Woźnikach i Dobrodzieniu i przez 43 lata
w Toszku, obchodził jubileusz 50 lecia pracy. Pan Bittner przed 15 laty
został wyróżniony ogólnym odznaczeniem 14, dlatego w nawiązaniu do
jego dalszych zasług Jego Królewska i Cesarska Mość odznaczył go
Orderem Orła Domu Hohenzollernów, który landrat graf von Strachwitz
z Gliwic wręczył mu w ratuszu w obecności władz miasta oraz grona
nauczycielskiego, oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie.
W przeddzień uroczystości miejscowy chór urządził uroczysty przemarsz
z pochodniami oraz koncert przed jego domem. W dzień uroczystości po
przyjęciu gratulacji od swoich kolegów jubilat wraz z dziećmi szkolnymi
udali się w pochodzie do kościoła katolickiego, gdzie proboszcz Bannerth
odprawił uroczystą mszę świętą. Po mszy Pan Bittner przyjął gratulacje
od Magistratu, rady miejskiej, miejskiej deputacji szkolnej, młodzieży
szkolnej oraz przyjaciół. Jubilat otrzymał wiele prezentów od swoich
kolegów, od miasta, od uczniów, od proboszcza Baunertha i innych wiele
podarunków. Odczytano również okolicznościowy telegram przysłany
na tę okazję. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Kornbluma, na
której były obecne 73 osoby. Pierwszy toast jubilat wygłosił na cześć Jego
Wysokości Cesarza, a następnie burmistrz Hirschber wyróżnił jubilata
14

Allgemeinde Ehrezeichen
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dłuższą przemową i toastem na jego cześć. Później kolejni goście składali
życzenia jubilatowi i wznosili za niego toasty. Na zakończenie
uroczystości udano się na koncert do ogrodów za budynkiem bractwa
strzeleckiego, w którym wzięły również udział panie.
Nr 116 (3.10.1879)
Toszek, 28 września. Na zaproszenie burmistrza wielu tutejszych
mieszkańców zebrało się wczoraj w Sali Mokrauera żeby napić się po
kuflu piwa i pożegnać odchodzących w związku z reorganizacją sądu,
która nastąpi 1 października następujących urzędników sądowych:
referendarza Przewlokę, rendanta Bastiana, asystenta biurowego
Wemmera, aktuariusza Oqueka i egzekutora sądowego Pohla. Sędziowie
Schubert i Neumann, a także asystent biurowy Broll, aktuariusze Stieber
i Baumgart oraz egzekutorzy Weichardt i Suliga również uczestniczyli w
tej ceremonii pożegnalnej. Tylko strażnik więzienny Gralla z racji
obowiązków nie mógł uczestniczyć w imprezie. Przyjęcie pożegnalne
i mile spędzone chwile było satysfakcjonujące nie tylko dla tych, którzy
odchodzą z Toszka, ale również dla tych, którzy tu pozostają jeszcze. Od
1 października w tutejszym sądzie będą pracować: panowie Schubert
i Neumann jako sędziowie, pan Rosenthal (z Oławy) i pan Peikert
(z Opola) jako pisarze sądowi, pan Broll jako pomocnik pisarza, pan
Gruschka jako urzędnik sądowy oraz panowie Stiebler i Baumgart jako
komisaryczni pomocnicy sądowi.
Nr 130 (4.11.1879)
Uczeń, syn przyzwoitych rodziców, znajdzie w moim sklepie płóciennym
i towarów przemysłowych, od 1 grudnia, względnie od stycznia,
zatrudnienie. Znajomość języka polskiego preferowana. Salo Gassmann
w Toszku.
Nr 136 (18.11.1879)
Wiarygodny, żonaty parobek, znajdzie pracę w moim gospodarstwie
rolnym od 1 grudnia. S Mokrauer Toszek.
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Nr 152 (28.12.1879)
Toszek, 24 grudnia. Dziś w południe w ratuszu deputacja miejska dla
ubogich przekazała biednym prezenty. 40 rodzin biednych oraz ubogie
wdowy otrzymali żywność i opał, 36 biednych dzieci w wieku szkolnym
otrzymały strucle, jabłka i orzechy, a 18 biednych dzieci otrzymało
ubrania. Zrobienie tych prezentów było możliwe po ogłoszeniu przez
burmistrza Hirschberga w toszeckiej gazecie miejskiej15 zbiórki. Na apel
burmistrza zebrano 5 cetnarów kartofli, 1 ¼ cetnara fasoli, 1 cetnar grochu,
¼ cetnara śliwek, 10 funtów orzechów i 202 marki oraz wiele sztuk ubrań
i naczyń. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.

15

Tost’er Stadtblatt
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1880
Nr 20 (15.02.1880)
Półzadaszony lekki pojazd, z możliwością przypięcia jednego lub dwu
koni, do tego uprząż dla dwu konni, 2 koce oraz pasy sprzedam.
A Mokrauer. Toszek.
Nr 32 (14.03.1880)
Najlepszej jakości wczesne i późne kartofle ma na sprzedaż dominium
w Kotliszowicach przy Toszku.
Nr 50 (27.04.1880)
Inspektor gospodarczy Paul Mattern z Kotliszowic został zatwierdzony
jako urzędnik stanu cywilnego dla okręgu XXIX w Kotliszowicach.
Nr 59 (21.05.1880)
Toszek, 18 maja. Królewska komisja uzupełniająca na ostatni jarmark
przyprowadziła 51 koni w wieku 3- 4 lata, a zakupiła tu 9 koni. Swoje
konie sprzedali graf von Posadowsky-Wehner z Płużnicy 1 konia za
700 marek, radca ekonomiczny Guradze z Zamku Toszeckiego 2 konie za
800 i 550 marek, właściciel majątku Guradze z Kotulina 2 konie za
700 i 550 marek, porucznik Guradze z Paczyny 1 konia za 600 marek,
właściciel majątku Knapp z Jaryszowa 1 konia za 600 marek, nadleśniczy
Kickton z Byciny 1 konia za 800 marek oraz baron von Lorenz z Wojski
1 konia za 600 marek.
Nr 71 (18.06.1880)
Toszek, 14 czerwca. (Koncert charytatywny). Nasze miasto miało wczoraj
rzadką rozrywkę muzyczną. Siostry Patermann, które znane są jako
doskonałe pianistki nie tylko w swoich rodzinnych Wielkich Strzelcach,
ale również poza granicami tego miasta, wystąpiły na zaproszenie
naszego chóru Toster Liedertafel z koncertem dobroczynnym w sali
hotelu Mockrauera. Program, który zawierał utwory na dwie i cztery ręce,
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był bardzo różnorodny. Utwory Rubinsteina, Supee oraz Mendelsona
wykonały dwie kobiety oraz chór męski. Publiczności szczególnie
przypadły do gustu „Rapsodia” i „Tarantella di Bravura” Liszta oraz
„Tannhäuser” Wagnera. Bilety wstępu były relatywnie tanie i w kasie
doliczono się łącznie 86 marek, z czego 38 marek kosztowała organizacja
koncertu, a resztę – 48 marek można było przeznaczyć na cele
charytatywne. Ogólne wrażenie po koncercie było bardzo zadowalające,
a nawet wyrażano podziw dla młodych artystek. Szkoda, że obecność
mieszczan tutejszych pozostawiała wiele do życzenia, ale za to dopisali
mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy bardziej są podatni na
korzystanie z tego rodzaju sztuki. - Pianistki wyjeżdżają teraz na naukę
do konserwatorium do Berlina, ale być może, o ile nam szczęście dopisze,
odwiedzą nas ponownie.
Nr 113 (24.09.1880)
Toszek, 22 września. (Personalne). Zamiast pana Tobiasa, który
1 października przechodzi do Wielkich Strzelec, zostanie przyjęty kasjer
kamery Carl Mika z Pyskowic jako rentant kasy kameralnej tutejszego
miasta.
Nr 121 (12.10.1880)
Za kancelistą Teodorem Jakubczykiem z Oraczów koło Toszka
wystawiono swego znowu list gończy. Ten sam wyszedł dopiero 9 tego
miesiąca z toszeckiego więzienia, w którym odsiadywał karę 6 miesięcy
za spowodowanie obrażeń cielesnych.
Nr 125 (22.10.1880)
Parobka do pilnowania bydła i stróża, nieżonatych lub wdowców bez
rodziny poszukuję. S Mokrauer, Toszek.
Nr 126 (24.10.1880)
Dobre kartofle jadalne oferuję. S Mockrauer, Toszek.
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Nr 141 (28.11.1880)
Toszek, 25 listopada. W wyborach do rady miejskiej w 3 okręgu na
117 wyborców pojawiło się 45 aby głosować na swojego przedstawiciela,
którym został cukiernik Johann Parol. W 2 okręgu 22 głosujących
wybierało pomiędzy kupcem Moritzem i mistrzem browarnianym
Pietschem, a każdy z nich otrzymał po 11 głosów. W 2 okręgu radnym
został kupiec Moritz, który ma dłuższe doświadczenie. W 1 okręgu
wybierano pomiędzy zasłużonym aptekarzem Rothem, a kontrolerem
katastralnym von Fehrentheil, który z 8 oddanych głosów otrzymał tylko
3. – Inspektor gospodarczy Milde z pobliskich Blaszowic podobno już
zaczyna widzieć, po tym jak został uderzony siekierą w głowę przez
17 letniego chłopca. Cieszymy się widząc jego powrót do zdrowia. –
W zeszłym tygodniu pan Guradze z Kotulina urządził polowanie, na
którym upolowano 250 zajęcy. Królem polowania został dyrektor banku
Callenberg z Gliwic, który upolował 39 zajęcy.
Nr 142 (30.11.1880)
Jarmark bydlęcy w Toszku odbędzie się 7 grudnia.
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1881
Nr 1 (1.01.1881)
Toszek, 29 grudnia. (Rozdanie prezentów świątecznych). W wyniku
zbiórki ubrań, jedzenia i pieniędzy, których zebrano 145,20 marek,
ogłoszonej przez burmistrza Hirschberga, obdarowano prezentami
30 dzieci szkolnych i 29 wdów z biednych rodzin.
Nr 6 (14.01.1881)
Toszek, 12 stycznia. (Sprawy kolei – wybory). Gdy budowano linię
kolejową Opole – Bytom, miejscowa ludność spodziewała się ułatwienia
w podróżowaniu do miasta powiatowego Gliwic, jednak te oczekiwania
nie zostały spełnione przez zarząd kolei, niezależnie od wielu petycji. Do
dnia dzisiejszego nic się w tym zakresie nie zmieniło od czasów sprzed
kolei, szczególnie dla ludzi, którzy muszą załatwić swoje sprawy
w landraturze lub w sądzie. Do chwili obecnej istnieje tylko jedno
połączenie kolejowe, a mianowicie z Toszka o 8 godzinie 32 minuty rano,
w Gliwicach (z przystankami w Pyskowicach i Łabędach) o godzinie
10 minut 10. Powrót o godzinie 2 minut 14 z Gliwic, w Toszku o 3 godzinie
40 minut po południu. Na posiedzenia sądu czy spotkania w landraturze,
które zaczynają się zwykle o 9 godzinie rano i kończą po 2 godzinie po
południu miejscowa publiczność nie może zdążyć, jeśli korzysta z kolei.
Dlatego nadal większość korzysta z transport konnego wybierając się do
Gliwic. A jednak można by było temu zaradzić, gdyby zarząd kolejowy
przesunął odjazd pociągu lokalnego z Gliwic na Pyskowice, Toszek
i Wielkie Strzelce na godzinę 4, tak, aby korzystać z niego mogli również
odjeżdżający z Łabęd do Kędzierzyna o 4 godzinie 12 minut. Ponadto
mieszkańcy miast Wielkie Strzelce, Toszek, Pyskowice i Bytom chcieliby,
aby ostatni pociąg w kierunku Bytomia odchodził z Opola dopiero po
przyjeździe pociągu wyjeżdżającego z Wrocławia o 6:30 po południu,
który w Opolu jest o 8:42, tak by mogli załatwiać swoje sprawy we
Wrocławiu o dwie godziny dłużej, bez spędzania niepotrzebnie dwu
godzin w Opolu przed przesiadką. Jak donoszą z różnych stron
podejmowane są starania aby wpłynąć na władze kolejowe aby
uwzględniły potrzeby podróżujących. Można więc przyjąć, że i nasze
żądania zmiany ruchu na kolei zostaną uwzględnione, co nie powinno
spowodować żadnych niedogodności ani powodować żadnych
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dodatkowych kosztów. – Na 6 nauczyciela tutejszej miejskiej szkoły
elementarnej wybrano adjuwanta szkolnego Wittora z Kaminga
w powiecie grotkowskim.
Nr 18 (11.02.1881)
Toszek, 9 lutego. Pod koniec stycznia tutejsi mieszkańcy oraz z Wielkich
Strzelec wysłali petycję do Królewskiej Dyrekcji Kolei Górnośląskich
o zmianę rozkładu jazdy pociągu Opole – Chebzie, szczególnie na trasie
Pyskowice – Łabędy – Gliwice. W tych dniach otrzymano odpowiedź
z dyrekcji kolei: „W odpowiedzi na petycję z dnia 10 stycznia
odpowiadamy, że chcielibyśmy spełnić wasze życzenia dotyczące
połączenia z Gliwicami oraz późniejszych powrotów podczas układania
letniego rozkładu jazdy, ale na pierwszym miejscu musimy postawić
wcześniejsze ustalenia. Informujemy również, że prace nad nowym
planem rozpoczną się po 15 maja i wasze postulaty zostaną przekazane
do opracowania ekspertom.”
Nr 25 (27.02.1881)
Znajdująca się przy szosie strzeleckiej gospoda „Zum schwarzen Adler”
z dniem 1 kwietnia wydzierżawię, a ostatecznie pod pewnymi
warunkami sprzedam. Toszek, luty 1881. M Pinczower.
Nr 36 (25.03.1881)
Świeże kartofle różane Goldrich i Victoria, oraz wiele innych
gatunk6.04.ów kartofli do sadzenia i konsumpcji ma na sprzedaż
dominium w Kotliszowicach pod Toszkiem.
Nr 37 (27.03.1881)
Czekolady i kakao Stollwerke dostępne są już w każdym niemieckim
mieście oraz w bufetach dworcowych. W Gliwicach: SA Huldschiner, Carl
Paskuda, W Witt oraz na dworcu C Weltz; w Wołczynie: Theodor
Orzechowsky; w Kluczborku: H Grünberger, CW Heinze i L Rochefort;
w Namysłowie: F Spittel i R Wechmann; w Pyskowicach: Luois Gabria;
w Toszku: A Hensel.

115

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

Nr 40 (2.04.1881)
Toszek, 29 marca. (Wczorajszy egzamin szkolny) Wczoraj w tutejszej
symultalnej szkole elementarnej odbył się publiczny egzamin, zarządzony
przez miejscowego inspektora szkolnego, burmistrza Hirschberga, na
którym obecni byli cała deputacja szkolna oraz mieszkańcy (ojcowie
i matki uczniów), dał ogólnie zadowalający wynik, chociaż w ubiegłym
roku z powodu niezdolności do pracy od 1 kwietnia emerytowanego
głównego nauczyciela Bittnera brakowało wychowawcy, więc lekcje
w wyższych klasach dziewcząt musiały być prowadzone przez innych
nauczycieli z okolicy, co naturalnie doprowadziło do różnych wad
w procesie nauczania. Od 1 kwietnia tego roku ponownie w szkole
pracuje sześciu nauczycieli, ponieważ od tego momentu nowo wybrany
nauczyciel Wittor z Kaminga w powiecie grotkowskim rozpoczął tu
pracę.
Nr 43 (6.04.1881)
Toszek, 4 kwietnia. Mieszczący się tutaj w domu Kornblumma cesarski
urząd pocztowy z dniem 1 października zostanie przeniesiony do domu
radnego Kurki. – Budżet miasta na lata 1881/82 nie został jeszcze
przedłożony radzie miejskiej do konsultacji. Jak powszechnie wiadomo
nie uda się uzyskać planowanego dochodu z lasu miejskiego z powodu
ogólnie niskich cen drewna, w związku z czym należy się spodziewać
podniesienia podatków lokalnych. – Nauczyciel Bittner odszedł
1 kwietnia na zasłużoną emeryturę. Zasługi, które położył jako nauczyciel
oraz osoba publiczna pozostaną na pewno niezapomniane.
Nr 45 (8.04.1881)
Toszek, 6 kwietnia. (Spis ludności – budżet miejski). Według wstępnych
wyników spisu ludności z dnia 1 grudnia 1880, ustalonych przez
Królewskie Biuro statystyczne w Berlinie, tutejsze miasto liczy
1804 mieszkańców, to jest o 35 osób (1,95%) więcej niż przy ostatnim spisie
w 1875 roku. Natomiast miasto Sośnicowice liczy 1037 mieszkańców,
podczas gdy według ostatniego spisu ludności w 1875 roku liczyło
1059 mieszkańców (2,8% mniej). – Zgodnie z projektem budżetu miasta
na rok 1881/82 miasto musi pokryć następujące wydatki z podatków
gminnych: 1. Pensje nauczycielskie oraz utrzymanie budynku szkolnego
– 5224 marki 64 fenigi; 2. Utrzymanie zadań komunalnych powiatu –
4462 marki 46 fenigów; 3. Pomoc dla biednych – 1200 marek;
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4. Utrzymanie ulic, budynków komunalnych oraz ich ubezpieczenie
pożarowe budynków miejskich – 948 marek 80 fenigów; 5. Oświetlenie
ulic, utrzymanie lamp oraz straży nocnej – 1029 marek. W sumie
12885 marek 34 fenigi. Pozostałe wydatki miejskie, takie jak
wynagrodzenia urzędników miejskich (w tym dwu nocnych stróżów),
podatki państwowe, ogrzewanie lokalów urzędowych, zakup sprzętu
biurowego, odsetki od miejskich pożyczek, które łącznie wynoszą
9000 marek, zostaną pokryte z dochodów miasta z wynajmu majątku.
Łącznie podatki miejskie wynoszą 7 marek 12 fenigów na głowę
mieszkańca, z czego 2,48 marki jako dodatek do podatków powiatowych
oraz 2,90 marki kosztów utrzymania szkoły, a na pozostałe wydatki
miejskie 1,76 marki. Podatki katastralne i dochodowe mają w miastu
Toszek w roku 1881/82 zostać podniesione z 5399 marek na 12885, czyli
zostaną podniesione o 250%. Dodatkowo trzeba pokryć jeszcze
z podatków komunalnych: a) 800 marek emerytury dla nauczyciela
Bittnera; b) 780 marek dodatkowych kosztów ustalonych przez sejmik
powiatowy; oraz c) 600 marek dodatkowej pomocy dla biednych. Pojawił
się również problem obniżenia dochodów z lasu o 2700 marek, który był
przeznaczany na utrzymanie administracji.
Nr 51 (15.04.1881)
Toszek, 13 kwietnia. W niedzielę, 10 tego miesiąca, odbyło się w strzelnicy
odbyło się pierwsze w tym kwartale posiedzenie związku wędkarskiego.
Pan radny Kurka przedstawił sprawozdanie: w stowarzyszeniu jest
36 członków oraz 99 kandydatów, którzy dołączyli dopiero do związku.
Za ostatni kwartał zebrano 50 marek ze składek, które zdeponowano
w powiatowej kasie oszczędności w Gliwicach. – 12 tego miesiąca odbyło
się posiedzenie rady miejskiej, którego głównym punktem miało być
zatwierdzenie budżetu na rok 1881/82. Odłożono jednak ten punkt do
czasu przeprowadzenia konsultacji. Obywatele z niecierpliwością czekają
na te konsultacje, bowiem istnieje wtedy szansa na zmniejszenie
podatków miejskich z 250% do 175%.
Nr 75 (13.05.1881)
Omnibus pocztowy. Z dniem 15 tego miesiąca uruchamiam mój omnibus
pocztowy na trasie miasto – dworzec kolejowy przed każdym pociągiem.
Toszek, dnia 6 maja 1881. Siegmund Mokrauer.
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Nr 78 (20.05.1881)
Toszek, 17 maja (Pożar i kradzież). 10 tego miesiąca o godzinie
8 ¾ wieczorem (po zakończeniu jarmarku) miał miejsce pożar, w wyniku
którego doszczętnie spłonęły drewniane, wyładowane słomą, szopa
wdowie po kowalu Polcyk, z domu Conrath z Mikulczyc i szopa
mieszczanina Antona Schaletzkiego. Pożar zaczął się w stodole
Schaletzkiego, którą od dwu lat dzierżawił Joseph Fridrich. Prócz tych
dwu szop ogień przeniósł się na dachy pięciu niemurowanych domów,
dlatego zostały one zrzucone przez ludzi miejscowych, z Oraczy oraz
z Zamku Toszeckiego, którzy przybyli z sikawkami walczyć z pożarem.
Początkowo były trudności z pozyskaniem wody do sikawek
pożarowych, bo studnia na sąsiedniej posesji pana Franza Laski ma około
40 stóp i węże sikawki miejskiej okazały się za krótkie i musiała zostać
przepompowana przez sikawki z Oraczy i Zamku Toszeckiego. Dopiero
wspólną siłą trzech sikawek udało się dostarczyć wodę ze stawu
należącego do wdowy Friedrich, ale to nie wystarczyło do ugaszenia
ognia przy silnym północno – zachodnim wietrze. Dopiero miejska
sikawka dostarczyła dodatkowej wody ze studni w zagrodzie wdowy
Przibylla za pomocą długich na 120 stóp węży. W stodole Schaletzkyego
przechowywano słomę, a w stodole wdowy Polczyk było ponad
120 cetnarów siana. – W poniedziałek, 16 tego miesiąca, udało się kupcowi
i radnemu panu Kurka schwytać 26letniego czeladnika Franza Zwiorek
z Pisarzowic, który od dłuższego czasu kradł mu siano. Zwiorek od około
6 miesięcy nie miał dachu nad głową i przyznał się, że spał w stodole
Kurka przez 3 dni i 4 noce. Zwiorek jest również najwyraźniej tą osobą,
która 10 tego miesiąca wieczorem podpaliła zapasy siana w stodole
Schaletzkiego.
Nr 78 (20.05.1881)
Toszek, 18 maja (Posiedzenie rady miasta). Na zebraniu rady miejskiej
w dniu 12 tego miesiąca, po przedstawieniu sprawozdania z ubiegłego
roku, radni postanowili zmniejszyć dochód przez administrację leśną
7000 marek, a także wydatki dodatkowe w wysokości 2500 marek, które
zostały powiększone o składki powiatowe i gminne oraz środki na
utrzymanie 9 sierot (Kusch, Kachel, Kaczmarczyk i Siwek), a także
zaległości w spłacie długu za utrzymanie byłego garnizonu w wysokości
10500 marek, które miasto ma jeszcze do spłacenia z całości 20000 marek
długu miasta Toszek. Należy więc sprzedać teren garnizonu lub go jakoś
zagospodarować. Ponadto radni postanowili prócz komisji budżetowej
powołać również komisję w składzie Hensel, Laska i Mokrauer, w celu
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zbadania budżetu na rok 1881/82. W dniu 16 maja komisja ogłosiła, że po
dokładnej analizie nie znalazła nic do zmiany, a zatem złoży wniosek
o zatwierdzenie budżetu w wersji przedstawionej rzez magistrat. Aby
zatwierdzić budżet następne posiedzenie rady odbędzie się 20 tego
miesiąca.
Nr 90 (4.06.181)
Toszek, 2 czerwca (Listy z pogróżkami). Jest taka klasa ludzi, którzy od
pewnego czasu niepokoją miejscową ludność, a przynajmniej mają
negatywny wpływ na porządek publiczny, i którzy z powodu braku
odpowiedniego zatrudnienia, braku wstydu oraz nieuczciwości, zajmują
się pisaniem listów z pogróżkami do różnych osób w mieście. Wczoraj na
przykład mistrz rymarski pan Scholz znalazł w oknie swojego domu
mieszkalnego przy Altstraße notatkę, w której został ostrzeżony, że
w najbliższych dniach na ulicy, na której mieszka, będzie miał miejsce
pożar, i dlatego pan Scholz powinien już zacząć ratować swoje rzeczy. Nadawcy takich listów z pogróżkami powinni zostać wkrótce
wyśledzenie i nie powinni uniknąć kary.
Nr 95 (11.06.1881)
Ogłoszenie. Wydzierżawimy drzewa wiśniowe przy szosie powiatowej
z Toszka do mostu w Boguszycach. Licytację przeprowadzi
w poniedziałek, 13 czerwca o godzinie 11 burmistrz w budynku ratusza.
Toszek, dnia 8 czerwca 1881, Magistrat, Hirschberg.
Nr 101 (19.06.1881)
Toszek, 16 czerwca. (Ochotnicza Straż Pożarna). W niedzielę 12 tego
miesiąca zebrał się prowizoryczny zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej,
wybrany 29 maja na zebraniu założycielskim, aby sporządzić statut. Statut
ten został przygotowany i aby mógł zostać wdrożony zaplanowano na
poniedziałek, dzień 20 tego miesiąca na godzinę 7 1/2 przed południem,
zwołanie walnego zebrania celem przyjęcia statutu. W tym walnym
zebraniu mogą wziąć udział nie tylko ci, którzy już wcześniej złożyli
deklarację przystąpienia do OSP, ale wszyscy mieszkańcy tutejszego
miasta, którzy później go zaakceptują lub zrezygnują z członkostwa
w stowarzyszeniu. Zgodnie z projektowanym statutem stowarzyszenie
składa się z członków służbowych, nadzwyczajnych i honorowych.
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Członkowie służbowi deklarują się gasić pożary w mieście Toszku oraz
w miarę możliwości wdrażać rozwiązania przeciwpożarowe. Członkowie
nadzwyczajni dołączają do stowarzyszenia w celu w celu realizacji jego
interesów oraz zobowiązują się płacić comiesięczne składki w ustalonej
wysokości, co nie wyklucza możliwości przekazywania wyższych
składek. Członkowie nadzwyczajni oraz osoby spoza stowarzyszenia,
którzy wspierają straż poprzez specjalne składki pieniężne, przedmioty,
sprzęt pożarniczy, lub w inny sposób wnoszą wkład w rozwój ochotniczej
straży pożarnej, zostaną zaproponowane kierownictwu stowarzyszenia
do nadania tytułu honorowego członka. Ponadto w statucie gruntownie
omówiono w poszczególnych punktach sprawy odpowiedzialności
i udziału w akcjach gaszenia pożarów wraz z przymusową strażą pożarną
pod wspólnym kierownictwem szefa lokalnej policji lub jego zastępcy,
oraz perspektywy włączenia członków magistratu, czyli burmistrza, radę
miejską oraz miejskiej deputacji pożarowej zgodnie z obowiązującą
w mieście ordynacją pożarową. - Zdaniem burmistrza i deputacji miejskiej
ochrona przeciwpożarowa będzie nadal oparta o własne siły miejskie,
czyli o przymusową straż pożarną i wolontariuszy, którzy pojawią się
pierwsi na miejscu pożaru. - Może kłótnie ucichną, gdy każdy
mieszczanin zauważy, że sprawy , które realizuje ochotnicza straż
pożarna, polegają na dobroczynności, miłości bliźniego oraz ratowaniu
tego, co bliskie jego sercu, a do tego a do tego pokażą, że są gotowi czynić
to z dobrej woli i służyć dobrą radą. Jeśli chcesz poprzeć tę ideę pojaw się
na walnym zebraniu w dniu 20 tego miesiąca. Ci, którzy z jakiegokolwiek
powodu przemawiają i pracują przeciwko postaniu stowarzyszenia
Ochotniczej Straży Pożarnej, wskazują, że będzie ona zawsze gorsza od
przymusowej straży pożarnej, jak dzieje się to we wszystkich miejscach,
gdzie tak straż powstała i jest zawsze wykorzystywane przeciw tej
instytucji. Ale jak widać było gdzie indziej, przymusowa straż pożarna
pojawia się ostatnia na miejscu pożaru, pomimo nałożonych obowiązków,
co powoduje uwagi krytyczne wśród zebranego tłumu i o czym przekonał
nas dobitnie ostatni pożar w naszym mieście. Ponadto stan przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych wystawia nas na zwiększone
niebezpieczeństwo pożaru.
Nr 101 (19.06.1881)
Toszek, 12 czerwca. (Zawody strzeleckie). Podczas zakończonych dziś
zawodów strzeleckich królem strzelców tutejszego bractwa strzeleckiego
z najlepszym strzelaniem został radny kupiec Kurka. Kolejne dobre
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strzały mieli wspólnie Urbantzyk i mistrz piekarski Czerner, w rezultacie
czego obaj zostali marszałkami.
Nr 104 (22.06.1881)
(Podejrzenie wścieklizny). W ostatnich dniach w Paczynie zauważono
dziwnie zachowującą się, około 3 letnią sukę, która pogryzła inne psy.
Dlatego w Paczynie i okolicy do 4 kilometrów wprowadzono na
3 miesiące nakaz wiązania psów.
Nr 106 (24.06.1881)
Toszek, 22 czerwca. (Ochotnicza Straż Pożarna). W poniedziałek odbyło
się walne zebranie, na którym prowizoryczny zarząd przedstawił do
zatwierdzenia statut, dokonano również wyboru rady zarządzającej oraz
zarządu technicznego z dyrektorem pożarowym. Do rady zarządzającej
wybrano: burmistrza Hirschberga jako dyrektora rady, kasjera Mika jako
rendanta, sekretarza sądowego Schmerdera jako sekretarza oraz Józefa
Laski młodszego jako kontrolera. Jako dyrektora pożarowego wybrano
kotlarza Pohla. Zgodnie ze statutem dyrektor rady i dyrektor pożarowy
wspólnie spośród członków służbowych, których zgłosiło się 29, dokonają
wyboru odpowiednich sekcji: sikawkowej, gaśniczej i ratunkowej. Jak
tylko to zostanie zrobione, każda sekcja wybierze mistrza pożarowego,
zastępcę i starszych strażaków. Dyrektor pożarowy i trzech wybranych
mistrzów pożarowych utworzą zarząd techniczny. Wszystkie wybory
będą się odbywały co roku. Zgodnie z ustaleniami statutu, który zostanie
wydrukowany wraz z instrukcją służbową i rozdany członkom
stowarzyszenia, każdy członek ma zapłacić 25 fenigów jednorazowo
wpisowego, a później składki miesięczne w wysokości 15 fenigów, oraz
zakupić z własnych środków bluzę, pas, czapkę oraz odznakę straży
pożarnej. Szkolenia dla osób spoza straży będą się odbywać w miesiącach
letnich, a w miesiącach zimowych oraz podczas zebrań i spotkań dla
członków służbowych. Aktywni członkowie są zobowiązani na terenie
miasta brać udział we wszystkich alarmach pożarowych i ćwiczeniach
organizowanych, zgodnie z zapisami instrukcji służbowej oraz
ustaleniami osób dowodzących w danym czasie. Członkowie
nadzwyczajni przyłączają się do stowarzyszenia w celu wspierania jego
działania oraz opłacają składkę miesięczną 30 fenigów, większe
dobrowolne datki są oczywiście mile widziane. Członkowie
nadzwyczajni nie są zobowiązani do działania na rzecz stowarzyszenia,
ale mają stawiać się na walnych zebraniach, głosować w wyborach
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zarządu, uczestniczyć w instruktażach i ćwiczeniach, stawiać się na
miejscu pożaru (gdzie podlegają wtedy instrukcjom dyrektora
pożarowego), wreszcie mogą nosić ubranie i odznaki strażackie. Składki
członkowskie
zostaną
wykorzystane
na
pokrycie
kosztów
administracyjnych, uzupełnienie wyposażenia, pozyskanie biblioteki
pożarowej oraz innych podobnych działań, na przykład na uroczystości
członków straży lub członków ich rodzin. Nowi członkowie przyjmowani
są na podstawie pisemnej lub ustnej decyzji dyrektora rady po
zatwierdzeniu przez radę. 8 członków zarządu i rady tworzy sąd
honorowy, który za naruszenie obowiązku członków nakłada kary
upomnienia, nagany czy grzywny do wysokości 25 fenigów, a ostatecznie
nawet może usunąć ze stowarzyszenia. Wszyscy mieszkańcy tutejszego
miasta, którzy a) są na tyle sprawni aby mogli być członkami służbowymi
ochotniczej straży pożarnej lub b) chcą jedynie je wspierać jako
członkowie nadzwyczajni wspierać stowarzyszenie za pomocą datków
i porad, proszeni są o nie trzymanie się z dala od tej cennej inicjatywy
i o jak najszybsze zadeklarowanie członkostwa w ochotniczej straży
pożarnej ustnie lub pisemnie u dyrektora rady, burmistrza Hirschberga.
Nr 112 (1.07.1881)
Toszek, 29 czerwca (Posiedzenie rady miejskiej). Na spotkaniu rady
miejskiej, które miało miejsce dziś po południu było obecnych 7 radnych.
Nieobecni byli radny Czerner, który się usprawiedliwił, oraz radny
Pinczower, który nie miał żadnego usprawiedliwienia. Na posiedzenie
zostali zaproszeni również wszyscy członkowie magistratu, ponieważ
pojawiła się propozycja zawarcia umowy z krajowym związkiem ubogich
na wykorzystanie byłych obiektów garnizonowych na instytucję
poprawczą, która wymagała omówienia. Magistrat był jednak
reprezentowany tylko przez burmistrza Hirschberga, rajcę Kurkę oraz
rajcę dr Teodora. Ustalono, że burmistrz Hirschrberg poinformuje pana
Landeshauptmanna Śląska, że tutejsza komuna miejska jest
zainteresowana wynajęciem lub sprzedażą terenów dawnego garnizonu,
oraz dodatkowo położonym przy nim polem szpitalnym.
Nr 115 (5.07.1881)
Toszek, 2 lipca (Komunalne). 28 zeszłego miesiąca odbyło się połączone
spotkanie magistratu i rady miejskiej w celu zbadania możliwości
wynajmu lub sprzedaży przez gminę terenów po garnizonie wojskowym
dla potrzeb zakładu poprawczego, której nie udało się podjąć na ostatnim
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posiedzeniu. Niestety dwu najbardziej kompetentnych członków
magistratu opuściło posiedzenie z powodu różnicy zdań. Ogólnie
w związku z przeniesieniem tu instytutu poprawczego nastroje są bardzo
zróżnicowane. Właściciele domów z mieszkaniami do wynajęcia cieszą się
z nowych możliwości, ale są też tacy, którzy już od 1 października
podnieśli czynsz o 100%. Jest to szczególnie trudne dla urzędników,
szczególnie, że to przekracza prawie dwukrotnie dodatek mieszkaniowy.
Do pierwszego października trzeba też dokonać zmian konstrukcyjnych
w wynajmowanych budynkach, a komisja naliczyła ich około 500 korekt.
W tym wyjątkowym okresie na najwyższe uznanie zasługuje burmistrz
Hirschberg, szczególnie za to, że przekonał magistrat do umieszczenia tu
instytutu, którym będzie kierować początkowo. – 29 zeszłego miesiąca
tutejsza wspólnota ewangelicka obchodziła uroczystość poświęcenia
kościoła, na które przybyło wielu gości z zewnątrz. Uroczyste
nabożeństwo z pięknym kazaniem z tej okazji odprawił superintendent
Kölling z Pszczyny, a było na nim obecnych również wielu katolików. Po
nabożeństwie mieszkańcy i gości wzięli udział w uroczystym obiedzie.
Nr 118 (8.07.1881)
Toszek, 6 lipca (Korekta). W referacie z Toszka z nr 115 Oberschlesische
Wanderera doniesiono, że burmistrz Hirschberg za zgodą rady miejskiej
obejmie tymczasowe kierownictwo instytutu poprawczego. Stwierdzenie
to jest błędne, ponieważ sprawa tego komu należy powierzyć zarządzanie
nowo powstającą instytucją nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Nadawca
i autor tej notatki zdaje się czerpać informacje z niewiarygodnego źródła,
ponieważ również dalsze wyjaśnienia tej sprawy są niepoprawne. Żadna
inna osoba prócz tego pisarza nie dostrzega tutaj przeszacowania
transakcji biznesowych pod kątem powstania instytutu poprawczego.
W interesie miejscowej ludności oraz bezużyteczny ze szkodą dla miast.
Oczekuje się również, że poprzez przybycie urzędników, którzy będą
musieli działać Instytucie Poprawczym oraz poprzez ich konsumpcję uda
się poprawić dochody miejscowych rzemieślników i handlowców.
Twierdzenie prelegenta, że czynsze za mieszkania zostały już przez
właścicieli domów podniesiono o 100% jest całkowicie wzięte z powietrza.
Jeśli wzrośnie czynsz to jedynie w kilku przypadkach podniesiono
czynsze o 10 do 25%, co było spowodowane faktem, że wypowiedziano
5 mieszkania dotychczasowo wynajmowanych w dawnym garnizonie
o bardzo umiarkowanym czynszu: 3 urzędnikom i 2 osobom prywatnym,
a byłym najemcom poszukującym odpowiedniego mieszkania właściciele
domów prywatnych zaoferowali dość wysoki czynsz. Trzeba też
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zauważyć, że ci urzędnicy, którzy otrzymują roczny dodatek
mieszkaniowy 360 marek, chcieliby wynająć mieszkanie przy rynku lub
przy głównej ulicy, składające, się z 4 pokoi, przedsionka, kuchni,
piwnicy, łazienki i pomieszczenia gospodarczego, na co wydawali 220 do
270 marek, a obecnie muszą wydać 300 marek na czynsz. Klasa
urzędnicza, która tutaj otrzymuje 216 marek dodatku mieszkaniowego
w tej kwocie w tutejszym mieście może wynająć przestronne
trzypokojowe mieszkanie z kuchnią, ale bez pomieszczeń gospodarczych.
Nadawca i autor tego referatu nie może z pewnością wskazać takiego
urzędnika, który za mieszkanie odpowiednie do swego stanowiska płaci
dwukrotnie więcej niż wynosi jego dodatek mieszkaniowy.
Nr 120 (10.07.1881)
Kotulin. Wygląda na to, że tegoroczne polowanie na zające będzie
szczególne udane, szczególnie dzięki odpowiedniej pogodzie, która jest
sprzyjająca dla zwierzyny łownej, ale także ze względu na zauważoną
ilość młodych zajęcy. Pan porucznik Guradze z Kotulina w lesie Rehhof
26 czerwca znalazł gniazdo z 4 młodymi zającami, a 6 lipca w tym
gnieździe znaleziono kolejne 4 sztuki również cieszące się dobrym
zdrowiem. – Darz Bór!
Nr 130 (22.07.1881)
Toszek, 17 lipca. W niedzielę nasz chór zorganizował festyn w lesie
miejskim, oddalonym o około 3 kilometry od centrum. Wysłano liczne
zaproszenia do osób nie będących członkami chóru. Zapowiadało się
rankiem, że uroczystości się nie odbędą, bowiem mocno padało,
a w południe się rozpogodziło i był przyjemnie chłodno, więc członkowie
chóru z muzyką wyruszyli o 3 ½ po południu na festyn. Goście zaproszeni
spoza miasta dotarli właśnie pociągiem i podążyli za nimi, dlatego zebrała
się całkiem pokaźna liczba uczestników festynu. Występy i wieczorne
tańce zachwyciły publiczność. Po małych pokazach fajerwerków zrobiło
się przytulniej a rozmowy nocne trwały aż do godziny 10, kiedy to
spacerkiem powrócono do miasta. Członkowie chóru i osoby z zewnątrz
zjednoczyli się w przemarszu, w trakcie którego przyświecali sobie
licznymi lampionami. Nie można pominąć faktu, że członkowie chóru
podjęli dużo pracy, aby zorganizować ten festyn, ale mimo to niestety
zainteresowanie jego działalnością jest w okolicy niewielkie. – Żniwa
w okolicy są już w pełni, dzięki odpowiedniej do tego pogodzie. Ogólny
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pogląd właścicieli ziemskich jest taki, że zbiory żyta swoimi rozmiarami
przyćmią zeszłoroczne wyniki.
Nr 131 (23.07.1881)
Toszek. (Kradzieże kościelne). Tutejszy kościół katolicki został
okradziony dwukrotnie w krótkim czasie. Około 14 dni temu dwaj młodzi
rycerze przemysłu, jeden 15 a drugi 14 lat, pomylili koncepcje legalnego
zarobkowania i włamali się do skarbonki ofiarnej w kościele, otwierając
jej dno i zabierając znajdujące się tam pieniądze. Kiedy zorientowali się,
że ich czyn został odkryty, dwaj młodzi artyści uciekli w pola zboża
i zniknęli na kilka dni. Skradzione pieniądze nie wystarczyły im jednak
na długo i przybyli do rodzinnego miasta, gdzie wkrótce zostali
aresztowani przez policję i złożyli zeznania, w których nie okazali
skruchy. Ponieważ te dobre owoce wychowania jeszcze nie podlegają
przepisom kodeksu karnego, prawdopodobnie zostaną na pewien czas
umieszczeni w placówce przymusowej edukacji. – Druga kradzież miała
miejsce we wtorek wieczorem. Ze wszystkich trzech ołtarzy zostały zdjęte
osłonki, a złodziej zniknął bez śladu.
Nr 136 (29.07.1881)
Toszek, 25 lipca. (Osobiste i pożegnalne). 1 sierpnia tego toku królewski
poborca podatkowy pan Gückel zostaje przeniesiony służbowo do
Wałbrzycha. Na jego miejsce przyjdzie pan Hoffman z Hulczyna. Na cześć
pana Glückela, który stąd odjeżdża, tutejszy Związek Weteranów,
którego pan Glückel był członkiem zarządu, zorganizował wieczorem
24 tego miesiąca imprezę pożegnalną w ogrodach strzeleckich, w której
wzięło udział wiele osób, i które było okazją do spędzenia miłego
wieczoru w gronie przyjaciół. Wieczorem 25 lipca na zaproszenie
burmistrza ponad 40 urzędników i mieszkańców okolicy zebrało się
w ogrodzie hotelu Mockrauera, aby pożegnać pana Glückela, który znany
był we wszystkich kręgach ze względu na swoją skromność, szczerość
i towarzyskość. Na pożegnanie członkowie chóru wykonali kilka
pięknych piosenek pod kierunkiem swojego dyrygenta nauczyciela
Pigulli. Pożegnanie pana Glückela trwało aż do północy.
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Nr 145 (9.08.1881)
Toszek, 6 sierpnia. W dniu 3 tego miesiąwodnca przewodniczący rady
ochotniczej straży pożarnej, burmistrz Hischberger, zwołał walne
zebranie w celu wybrania odpowiednio naczelnika straży i dowódców
sekcji. Wybrano następujące osoby: mistrz ślusarski Parusel jako
naczelnik; mistrz kotlarski Franz Leika jako zastępca; mistrz bednarski
König jako dowódca 1 sekcji i asystent rendanta Immbitz jako dowódca
2 sekcji. W ten sposób stowarzyszenie zostało już w pełni zorganizowane
i można przystąpić do długo oczekiwanych ćwiczeń ochotników na
sprzęcie pożarowym. Po objęciu przez burmistrza Hirschberga funkcji
przewodniczącego stowarzyszenia ma on już 13 funkcji publicznych
w mieście i powiecie, przez co zasługuje na wielkie uznanie.
Nr 146 (10.08.1881)
Toszek, 8 sierpnia. W sobotę wieczorem w ogrodach Herlitza zebrało się
towarzystwo z okazji imprezy pożegnalnej. Aktuariusz sądowy
Schmerder zamierza odejść ze służby w tutejszym sądzie i objąć posadę
księgowego w zarządzie majątku księstwa olesko – milickiego. W tym
celu królewski sąd okręgowy udzielił panu Schmerderowi
trzymiesięczny, ponieważ taki czas jest liczony jako okres próbny na jego
nowym stanowisku. Schmerder przez ten czas tutaj zaprzyjaźnił się
z kilkoma osobami, a zaprosił również urzędników i niektórych
mieszczan, więc na przyjęciu pożegnalnym było sporo osób. – Żniwa
w tutejszym mieście i okolicy są już w pełni, właściciele ziemscy
zakończyli już omłot a jego wyniki były dość dobre. Jeśli warunki
pogodowe nadal będą sprzyjać to powinny się zbiory kartofli. Należy
ufać, że jakoś będzie się dało kontrolować sytuacje kryzysowe.
Nr 148 (12.08.1881)
(Sąd karny) 10 sierpnia. Podczas posiedzenia królewskiego sądu
ziemskiego przed sądem rozpatrzono następujące sprawy: […]
4. W stosunku do komornika Antona Scholza z Kotulina, który został
skazany na trzy tygodnie więzienia przez sąd ławniczy w Toszku za
naruszenie miru domowego, uznano wyrok sprzed tygodnia w mocy.
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Nr 148 (12.08.1881)
Toszek, 10 sierpnia. W moim referacie na temat straży pożarnej zostały
pomylone nazwiska. Powinno być: mistrz kotlarski Laska i asystent
rendanta Jakubczyk.
Nr 149 (13.08.1881)
Toszek, 11 sierpnia. Opieka nad biednymi stanowi z roku na rok coraz
większe obciążenie dla naszej gminy, a winni temu są w dużej mierze sami
mieszczanie. Chociaż miejscowi właściciele domów byli wielokrotnie
przez burmistrza Hirschberga, aby nie wynajmowali mieszkań osobom,
które przyprowadziły się z zewnątrz i które wkrótce zgłaszały się po
pomoc, wielu z nich zignorowało tę populację 1804 mieszkańców
przypada roczna kwota utrzymania biednych 2000 marek. Oprócz tych
właścicieli domów jest również duża część gospodarstw domowych
zatrudniających osoby starsze i słabsze, które wkrótce z pewnością staną
się obciążeniem dla społeczności. Od wejścia w życie ustawy o pomocy
społecznej z 6 czerwca 1870 osiedliło się tu dodatkowo 40 osób
potrzebujących pomocy. Inna zaś część mieszkańców przyczynia się do
zwiększania wsparcia dla biednych poprzez dawanie jałmużny nawet
notorycznym pijakom. Wreszcie wiele mieszkańców zgrzeszyło poprzez
porzucenie swoich starych i niepełnosprawnych rodziców licząc na litość
całej społeczności, zamiast dbać o nich w podzięce za swoje wcześniejsze
wyżywienie. Niektórzy bogaci ludzie pozwalają też głodować swoim
żyjącym braciom i siostrom, choć oprócz obowiązku moralnego istnieje
również obowiązek prawny wspierania się wzajemnego braci i sióstr.
Dopóki ten stan będzie się otrzymywać nikt nie powinien być zaskoczony
tym, że ciężar utrzymania ubogich będzie wzrastać z roku na rok, a w
konsekwencji również wzrosną podatki miejskie. – Budżet komunalnego
związku powiatowego na rok 1881/82 w wydatkach jak i w przychodach
wynosi 21000 marek.
Nr 155 (20.08.1881)
Toszek, 17 sierpnia. (Instytut poprawczy). 12 tego miesiąca odbyło się
spotkanie Landeshauptmana Śląska z budowniczym regencyjnym panem
Tannenbergiem, a 13 budowniczy krajowy Keil z Wrocławia spotkał się z
dyrektorem budowy panem Zalukowskim ze Świdnicy i odwiedzili
tutejsze budynki pogarnizonowe, które od 1 października mają zostać
przekazane Krajowemu Związkowi dla Biednych w celu utworzenia tu
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Instytutu Poprawczego. Niezbędne naprawy mają zostać natychmiast
wykonane, aby już 1 listopada było możliwe było pomieszczenie
w instytucie 400 osadzonych. Podczas, gdy wspomniani wyżej panowie
13 wieczorem powrócili do swoich domów, pan Tannenberg pozostał tu
do 16 tego wieczorem w celu wykonania dokładnych rysunków
istniejących budynków. Po sporządzeniu szacunku kosztów za około
3 tygodnie zacznie się naprawa budynków. Sam nowy budynek instytutu,
o którym mówi się, że ma pomieścić 1000 osób, zostanie
najprawdopodobniej wybudowany w przyszłości jak tylko fundusze na
ten cel zostaną zatwierdzone przez parlament prowincji. Oprócz terenu
byłego garnizonu prowincja śląska zakupiła również tereny od kupca
Juliusa Rosenthala (dawna gospoda Conratha) i od spadkobierców
Mikoscha (dawna kuźnia Lidynii) oraz dawny cmentarz Marii
Magdaleny. – Ponieważ prace budowlane w dawnym garnizonie mają
trwać do 1 listopada nadzorcy przenoszeni tu do pracy w instytucie
poprawczym nie mogą mieszkać z rodzinami na terenie instytutu a muszą
mieszkać w mieście. Tymczasowo zatrudnionych jest tu około
15 nadzorców, którym tutejszy magistrat wynajmie na mieście 15 małych
dwupokojowych mieszkań. Ci właściciele domów, którzy mogą wynająć
takie mieszkania w okresie od 1 listopada do 1 stycznia 1882 proszeni są
o zgłoszenie tego do magistratu.
Nr 161 (27.08.1881)
Toszek, 25 sierpnia. Tutejszy magistrat prosi wszystkich mieszkańców,
aby włączyli się w świętowanie obchodów bitwy pod Sedanem
2 września, dekorując domy transparentami i flagami. – W szkole z okazji
Sedanfest odbędzie się w tych dniach uroczysta akademia.
Nr 166 (2.09.1881)
Toszek, 31 sierpnia. (Targ koński). 26 tego miesiąca odbył się tu targ
koński, na który przyprowadzono 45 koni. 10 koni zostało zakupionych
przez władze wojskowe: po jednym koniu od radcy ekonomicznego
Guradze za 600 marek, od porucznika Guradze z Paczyny za 600 marek,
od grafa von Posadowskiego z Płużnicy za 680 marek, od właściciela
majątku Bergera z Jasiony za 780 marek oraz 6 koni od właściciela majątku
Guradze z Kotulina – 4 konie po 700 marek i 2 po 680 marek.
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Nr 169 (6.09.1881)
Toszek, 4 września. (Komunalne – Sedanfest – Należy zachować
ostrożność – Wojsko). Powołanie tu instytutu poprawczego było dobrą
decyzją. Wyburzono już dawne budynki garnizonu oraz wykupione
stojące przed nim nieruchomości, a to co pozostało ma być fundamentem
nowych budynków. Wkrótce przejęty teren ma zostać ogrodzony.
Królewski mistrz budowlany pan Tanneberg, któremu powierzono
budynki tymczasowe i budowę instytutu, przygotowuje się do
zatrudnienia 100 do 150 murarzy i cieśli. – Świętowanie rocznicy Sedanu
było tu dość ciche. Rankiem 2 września na domach było bardzo mało flag,
i o dziwo w większości na domach żydowskich. Kilka nowych flag
pojawiło się dopiero po 10 godzinie. Po południu chór udał się na
wycieczkę do oddalonej o około 1 km bażanciarni. Wieczorem zaskoczył
ich ulewny deszcz, co spowodowało zakończenie wycieczki. –
Wielokrotnie tu się zdarzało, że znajdowano na polach martwe króliki lub
kurczaki, a u zwierząt nie było widać żadnych obrażeń mogących być
przyczyną śmierci. Przyczynę tego należy przypisywać wyłącznie
zatruciu, ponieważ właściciele sąsiednich pól rozprowadzają pszenicę
zatrutą arszenikiem, żeby zniszczyć dużą liczbę myszy, które pojawiły się
ponownie w tym roku. Jeśli pracownicy, którym powierzono
wysypywanie tego zatrutego ziarna nie pracują z niezbędną ostrożnością,
polegającą na tym, że ziarna te wsypywane są do otworów myszy, a nie
obok, nie będzie tak wielkich szkód. Uważamy to za ważne, aby zwrócić
właścicielom ziemskim uwagę na to niewłaściwe administrowanie
powierzonym materiałem przez podległych robotników, i żeby we
własnym interesie zalecili robotnikom możliwie największą ostrożność
przy wysypywaniu zatrutego ziarna dla myszy. Co stało się tu głośne, to
sprawa pewnej kobiety, która chciała znalezionego padłego zająca
sprzedać na targu w mieście. Może to zaszkodzić życiu ludzkiemu, gdy
takie zatrute mięso zostanie sprzedane i skonsumowane. – 3 tego miesiąca
był tu przedstawiciel szwadronu ułanów z Pszczyny, żeby odwiedzić
dawny garnizon i sprawdzić możliwości przeniesienia szwadronu tutaj.
Szwadron zostałby tu przeniesiony na kilka lat, gdyby nie podjęta
wcześniej decyzja o ustanowieniu tu instytutu poprawczego. Oficer
wieczornym pociągiem odjechał do sąsiednich Wielkich Strzelec, aby
przejrzeć istniejące tam budynki i możliwości przeniesienia szwadronu
ułanów do tego miasta na kilka lat. (Na razie 2 szwadron z Pszczyny
pozostanie w Raciborzu – DR)
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Nr 174 (11.09.1881)
Toszek, 9 września. (Komunalne). W najbliższym czasie w naszym
mieście będą odbywać się wybory lokalne i pojawiły się już nominacje
kandydatów. Wybory będą dotyczyły dwu zastępców członków
magistratu, które to funkcje pełnili panowie cukiernik Herlitz i inspektor
D Peschke. Wyborców jest tylko dziewięciu ale wybór nie będzie należał
do łatwych. Chcielibyśmy zalecić wyborcom ponowne wybranie
dotychczasowych zastępców. – Zmiany strukturalne w byłym garnizonie,
o którym wiadomo, że został przekształcony w instytut poprawczy,
rozpoczęły się dzisiaj i do 25 października powinny już zajść tak daleko,
aby możliwe było pomieścić tu 400 uprawnionych. Władze prowincji
zamierzają nie przesyłać tu osób z instytutu w Świdnicy, a zająć się
wyłącznie osobami z Górnego Śląska. Jak wiadomo Górny Śląsk oferuje
dużo możliwości resocjalizacji przy pracy.
Nr 189 (29.09.1881)
Kotulin, 27 września. W niedzielę o godzinie 2 w nocy w Ligocie
Toszeckiej doszło do groźnego pożaru, który zniszczył szopy dominium
wypełnione zbiorami. Na razie nic więcej nie wiadomo o przyczynie
powstania pożaru, najprawdopodobniej pożar został zaprószony przez
dzieci bawiące się zapałkami w pobliżu stodół.
Nr 190 (30.09.1881)
Toszek, 28 września. Zbiór ziemniaków odbywa się już w okolicy i daje
dość dobre rezultaty. Średnio codziennie zbiera się od 80 do 120 cetnarów
kartofli. – Ludność pracująca ma możliwość dodatkowego zarobku. Prócz
pracy przy zbiorach kartofli obecnie 200 murarzy i cieśli wraz
z pomocnikami na co najmniej na 6 tygodni i więcej czasu, aby
przebudować dawny garnizon w celu utworzenia zakładu poprawczego
dla 500 osadzonych. Wykonanie tych prac powierzono mistrzowi
murarskiemu i ciesielskiemu, panu P Hlubek stąd oraz cieśli Traufeldowi
z Gliwic. Stolarze, ślusarze i szklarze są obecnie poszukiwani. Do połowy
listopada budynki te powinny zostać ukończone, bo od tego momentu
musi zacząć się zakwaterowywanie osadzonych.

130

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

Nr 192 (2.10.1881)
Toszek, 30 września. (Wybory członków magistratu). Na dzisiejszym
posiedzeniu rady miejskiej na członka magistratu wybrano ponownie
fabrykanta mydła Urbantzyka jednogłośnie 9 głosami. Radny Peschke
wszedł w miejsce właściciela gospody Josepha Laski, radny Herlitz
w miejsce właściciela gospody Mathiasa Przybylki, obaj otrzymując po
6 głosów. Ostatni kandydat aptekarz Roth otrzymał 3 głosy.
Nr 196 (7.10.1881)
Toszek, 6 października. Dyrektor tutejszego instytutu poprawczego,
major D Manen z Berlina, spotkał się z burmistrzem Hirschbergiem celem
sprawdzenia postępu prac w byłym garnizonie, w którym obecnie
przeprowadza się niezbędne modyfikacje aby przyjąć 500 osadzonych. –
Sytuacja finansowa miasta jest coraz lepsza. Miasto ma kredytu
19760 marek, z czego 8000 marek musi zostać spłacone do roku 1886.
Nr 199 (11.10.1881)
Słodkie i kwaśne mleko oraz śmietana dobrej jakości jest codziennie na
sprzedaż w Dominium w Kotliszowicach pod Toszkiem.
Nr 200 (12.10.1881)
Trzeźwy i robotny woźnica, mówiący po niemiecku i ze znajomością
podstawowych prac gospodarskich znajdzie pracę od 1 stycznia.
S Mockrauer w Toszku.
Nr 202 (14.10.1881)
Toszek, 12 października. Wczorajszy targ na bydło i kramny przyciągnął
bardzo dużo sprzedających. Z kupującymi było już gorzej. Sprzedano
niewiele bydła, a konie będą sprzedawane dopiero na następnym targu. –
Nowe przepisy znoszą wolne od zajęć szkolnych w dni targowe.
Wdrożenie tego będzie spotykać się ze sporym oporem, szczególnie w
mniejszych miejscowościach, gdzie sklepy i kramy stoją blisko siebie. Jest
absolutnie niemożliwe aby w takim dniu małe dzieci mogły samodzielnie
chodzić do szkoły, nie ryzykując uderzenia lub kopnięcia przez bydło.
Ponadto znaczna ilość odwiedzających rynek w tym dniu nie pozwoli
zapewnić odpowiedniej opieki małym dzieciom. A są też i inne
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niedogodności. – Tutejszy cesarski urząd pocztowy od 1 tego miesiąca
przeniósł się z domu kupca Kornbluma do domu kupca Kurki na
zachodniej części rynku. Z budynku tego korzysta wyłącznie poczta.
Pokoje biurowe są bardzo funkcjonalne. Ogromną wygodą dla
publiczności jest fakt, że zbudowano oddzielne pomieszczenie dla kasy.
We wcześniejszym budynku wszystko było umieszczone w jednym
długim korytarzu. – Zbiory kartofli są tu dość dobre i ogólnie wynik jest
zadowalający. W niektórych miejscach zbiory można określić jako dobre,
ale w innych są wyjątkowo bardzo dobre. Są rolnicy, którzy jednak nie
cieszą się z tak dobrych zbiorów. Pomimo tego cena kartofli jest jeszcze
dość wysokie, po 25, 30 i 35 fenigów za 10 litrów. Dobre zbiory kartofli nie
mają dotąd wpływu na ceny. – Piękne jesienne dni ułatwiają rolnikom
wysiew nowych nasion, a ziarno siewne nie jest zakłócane w swoim
rozwoju. Oby to był początek nowych dobrych zbiorów.
Nr 207 (20.10.1881)
Poczta redakcyjna: Do Toszka. Notatka nie została zaakceptowana do
druku, z powodu możliwej odpowiedzialności karnej.
Nr 209 (22.10.1881)
Toszek, 18 października. Tutejszy związek weteranów wieczorem
w swoim lokalu związkowym u pani Laski urządził komers połączony
z piknikiem kiełbasianym z okazji 50 urodzin naszego następcy tronu. Pan
rendant Mika, który przejął organizację uroczystości z powodu choroby
przewodniczącego, burmistrza Hirschberga, jako nowego członka przyjął
Króla! Poborca podatkowy pan Hoffmann przedstawił towarzyszom
krótkie przemówienie na temat dużego znaczenia dzisiejszego dnia,
w którym Jego Wysokość Cesarz i Król poleca księcia koronnego, co
towarzysze entuzjastycznie przyjęli. Towarzysz Bittner wzniósł toast za
Cesarza, a towarzysz Göbler podniósł jeszcze dobry nastrój żartobliwymi
wykładami. Nawet przewodniczący burmistrz Hirschberg, który jak już
wspomniano nie mógł być obecny z powodu choroby, przysłał kolegom
list gratulacyjny. Szczęście i radość trzymały towarzyszy aż do godziny
12.
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Nr 220 (4.11.1881)
Toszek, 31 października. (Towarzystwo kobiet patriotycznych –
Nieszczęśliwy wypadek – Wybory). Ponad 90 dam z tutejszego miasta
postanowiło założyć Towarzystwo Kobiet Patriotycznych i w dniu
dzisiejszym pojawiły się na walnym zebraniu, gdzie przyjęto statut oraz
wybrano zarząd. Na walnym zebraniu postanowiono założyć w mieście
Toszek oddział Towarzystwa Kobiet Patriotycznych oraz zaakceptować
wszystkie warunki przygotowane przez centralę w Berlinie. Do zarządu
wybrano następujące panie: pani pułkownikowa Liebenaier jako
przewodnicząca, pani burmistrzowa Hirschberger jako zastępca, i jako
pozostałe pani kupcowa Hensel, pani radcowa Kieller, pani kontrolerowa
von Fehrentheil, pani kupcowa Kornblum, pani nauczycielowa Gaebler,
pani poborcowa Zahn, pani kupcowa Gaßmann i panna Kandzior.
Kasjerem została pani doktorowa Theodor a sekretarzem zgodził się
zostać pastor Simon. Utworzone w ten sposób stowarzyszenie wkrótce
rozpocznie działalność i skupi się głównie na opiece nad chorymi, którzy
nie są w stanie uzyskać niezbędnej opieki i utrzymania. – Przedwczoraj
znaleziono martwego sługę z Płużniczki w stawie młyńskim. Przypuszcza
się, że ofiara w stanie pijanym wracając wieczorem nie trafiła na most
i wpadła do rowu, topiąc się w nim. – 20 października odbyły się tu
wybory do kolegium reprezentacyjnego Gminy Synagogi w Toszku. Na
sześcioletnią kadencję kończącą się w grudniu 1887 wybrano kupca
Angresa, właściciela hotelu Mockrauera, księgowego Dogoberta Böhm
oraz kupca Pinczowera. Jako zastępców (za kupca Kornbluma wybranego
do zarządu) z kadencją do końca 1884 roku wybrano piekarza Simona
Böhma. Jako przedstawicieli z kadencją na 3 lata, która kończy się
z końcem 1884 roku wybrano: kupca H Schindlera, farmaceutę Rota oraz
szynkarza Runda. Prezydent regencji w celu uznania legalności wyborów
zarządu
gminy
synagogi
poprosił
burmistrza
Hirschberga
o przeprowadzenie dodatkowych wyborów do zarządu. Wybrani mają
zostać w miejsce Simona Böhma i Fabiana Gassmana, którym pod koniec
tego roku kończy się sześcioletnia kadencja, oraz w miejsce Moritza
Böhma, który przeszedł na emeryturę, mimo, że kadencja kończy mu się
w 1884 roku. Wybory zaplanowano na czwartek, 17 listopada o godzinie
3 w ratuszu, w którym wezmą udział dotychczasowi radni, nowo wybrani
oraz zaproszeni goście: H Erlich, Herlitz oraz kupiec Julius Rosenthal.
Nr 228 (13.11.1881)
(Personalne) Ostatecznie zatwierdzeni zostali
w Przyszowicach oraz Bartelt w Pisarzowicach.
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Nr 236 (23.11.1881)
Kotulin. 21 listopada. W nocy 17 listopada skradziono Jacobowi Schady
z Łoni krowę, którą znaleziono teraz w lesie kotulińskim, ukrytą
w zaroślach i przywiązaną do drzewa. Udało się już wyśledzić złodzieja,
którym okazał się młody człowiek zatrudniony w tutejszym lesie.
Nr 246 (4.12.1881)
Służący Ignatz Stronczyk z Łączków pod Toszkiem został skazany na
6 miesięcy więzienia za poważne uszkodzenie ciała wskutek niedbałości.
Oskarżony wystrzelił do 12 letniego Vinzenta Rzeppy ze strzelby,
wskutek czego dwa ziarna śrutu trafiły mu w oczy, a wiele ziaren
przeniknęło przez ramię i stopę, wskutek czego chłopiec stracił wzrok.
Nr 251 (10.12.1881)
(Przekazanie instytutu poprawczego w Toszku). W dniu 2 tego miesiąca
Landeshauptmann Śląska pan Uthemann wyznaczył pana majora D von
Mangen z Berlina, który ma wyposażyć instytut w niezbędne sprzęty do
przeprowadzenia kontroli instytutu. W tym celu przybył tu wraz
z krajowym radcą budowalnym Keilem aby przeprowadzić inspekcję
dawnego garnizonu. Przekazali oni wyrazy uznania dla burmistrza
Hirschberga za udany funkcjonalny remont oraz trafny wybór lokalizacji
instytutu. Major von Uthemann wyraził również uznanie dla
regencyjnego mistrza budowlanego, któremu powierzono zarządzanie
budową. – 15 tego miesiąca przybyło tu 30 osadzonych, a 12 stycznia ma
przybyć dalszych 300 osadzonych ze Świdnicy. Po oddaniu nowej części
liczba osadzonych wzrośnie do 700 osób.
Nr 251 (10.12.1881)
Toszek, 8 grudnia. Na ostatnim walnym zebraniu stowarzyszenia przeciw
żebraniu na ulicach i po domach postanowiono użyć 100 marek w celu
udzielenia nadzwyczajnego wsparcia dla 20 biednych rodzin w okresie
świątecznym oraz na zakup obuwia dla biednych dzieci w wieku
szkolnym. W tym roku nie odbędzie się zbiórka darów na prezenty
świąteczne, ale prezes stowarzyszenia burmistrz Hirschberg przyjmuje
pieniądze i dobra materialne w celu rozdania ich ubogim.
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Nr 251 (10.12.1881)
Ogłoszenie licytacyjne. W poniedziałek 19 grudnia o 11 godzinie przed
południem w domu mydlarza Urbainczyka w Toszku, zlicytowany
zostanie 1 stół bilardowy, 12 kul oraz 2 kije i tablica. Toszek, 3 grudnia
1881, Gruschka, Komornik sądowy w Toszku
Nr 262 (23.12.1881)
Browar A Mockrauera w Toszku. Oprócz naszego zwykłego piwa jasnego
i ciemnego mój browar teraz warzy piwo lager, które jest sprzedawane
w beczkach i butelkach w rozsądnych cenach. Proszę o nie pytać
u Sigmunda Mockrauera.
Nr 265 (28.12.1881)
Kotulin, 24 grudnia. Również w tym roku biedni z gmin należących do
tutejszego państwa otrzymali podarki od zarządu majątku w postaci
ciepłych dobrych ubrań dla 60 najbiedniejszych dzieci szkolnych oraz
jedzenia dla 40 biednych rodzin. Nie można pomijać też faktu, że biedni
otrzymują darmowy opał przez cały rok z lasów tutejszego majątku, co
daje wystarczający obraz traktowania biednych w sposób życzliwy.
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1882
Nr 5 (6.01.1882)
Toszek, 3 stycznia. Pan Manger odpowiedzialny za zarządzanie
Instytutem Poprawczym ogłasza następującą informację: „Ograniczone
warunki przestrzenne w Prowincjonalnym Domu Poprawczym i Pracy
w Świdnicy sprawiły, że konieczna była relokacja 400 osadzonych
mężczyzn na Górny Śląsk do Toszka, gdzie znaleźli miejsce
w tymczasowo przygotowanych mieszkaniach. Po o Instytutu 2 stycznia
stało się faktem, że w interesie administracji leży jak najszybsze
zapewnienie więźniom nowego odpowiedniego zatrudnienia. Ponieważ
miejscowa instytucja ma charakter wyłącznie tymczasowy, zadaniem
początkowym jest zbadanie kwestii możliwości zatrudnienia oraz
zapoznanie się z miejscową ofertą dla siły roboczej, aby dowiedzieć się
czy przeniesienie do tymczasowego zakładu karnego 1000 osób
zatrzymanych pozwoli na stałe i odpowiednie wykorzystanie personelu
więziennego w tym zakresie. Dlatego administracja jest obecnie
zainteresowana nie tylko możliwością pracy na terenie instytutu, ale
również czy i w jakim stopniu instytut będzie mógł uczestniczyć w pracy
większych, zamkniętych zakładów: kopalniach, hutach czy innych
obiektach zamkniętych w regencji opolskiej w przyszłości. Dlatego
prosimy dyrektorów lub właścicieli takich obiektów, którzy zechcą teraz
lub później skorzystać z pracowników lokalnego zakładu poprawczego
o zgłoszenie się do mnie wraz z ofertami oraz sugestią ich
wykorzystania.”
Nr 9 (11.01.1882)
Kotulin, 9 stycznia. Śmierć ucznia szkolnego wywołała tu pogłoskę, że
zmarł w wyniku pobicia przez nauczyciela. Doprowadziło to
przeprowadzenia sekcji zwłok, która wykazała, że przyczyną śmierci była
błonica. Widzimy więc znowu jak trudne jest korzystanie przez
nauczyciela z jego prawa do karania cielesnego.
Nr 14 (17.01.1882)
Ciochowice, 14 stycznia. W naszej gminie rozpocznie się w tym roku od
dłuższego czasu planowana budowa nowej szkoły podstawowej. Budowę
powierzono mistrzowi budowlanemu Wyrrias z Zimnej Wódki, który już
136

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

podjął odpowiednie środki ostrożności. Uczniowie naszej gminy obecnie
są zapisani do szkoły w Bycinie, gdzie w zeszłym roku wybudowano
nową trzy klasową szkołę.
Nr 15 (18.01.1882)
Dwa omnibusy pocztowe, 6 miejscowe, nadające się do użytku, od
1 marca kursujące na trasie z dworca klejowego w Toszku są na sprzedaż.
A Mokrauer, Toszek.
Nr 39 (15.02.1882)
Toszek, 12 luty. (Koncert chóru „Liedertafel”). Tego wieczoru chór
„Liedertafel” w saoli hotelu Mokrauera dał koncert, z którego dochód
przeznaczono dla tutejszego Towarzystwa Kobiet Ojczyźnianych w celu
zwiększenia ich kapitału podstawowego, na który przybyło tyle osób
z tutejszego miasta i okolicy, że pojawiły się kłopoty z zapewnieniem
miejsc siedzących dla pań, a mężczyźni musieli sobie radzić stojąc.
Starannie wyselekcjonowane piosenki z bogatego programu zostały
przyjęte bardzo dobre i otrzymały wielkie brawa. Dzięki niestrudzonemu
zapałowi wypróbowanego i przetestowanego dyrygenta pana
nauczyciela Pigulli, dzięki przychylnemu przyjęciu chóru żeńskiego
złożonego z amatorek, zafundowano nam bardzo udany wieczór, po
którym możemy wyrazić tylko jedno życzenie, aby wkrótce ponownie
wziąć udział w spektaklu „Liedertafel”. Na koncercie było blisko
250 osób. Zebrano 182 marki, które po odjęciu kosztów, przekazano do
kasy Towarzystwa Kobiet Ojczyźnianych.
Nr 47 (24.02.1882)
300 litrów mleka codziennie od kwietnia za kaucją dla indywidualnych
klientów ma dominum Pniów pod Pyskowicami.
Nr 6.0 (11.03.1882)
Toszek, 9 marca. W skład zarządu naszego Towarzystwa Kobiet
Ojczyźnianych wchodzą następujące panie: przewodnicząca pani
pułkownikowa Liebeneiner, zastępca pani burmistrzowa Hirschberg,
pani von Fehrentheil, pani Kornblum, pani Hensel, pani Theodor jako
skarbnik, pani Zahn, pani Gaßmann, pani Kieler i panna Kandzior. –
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Związek Weteranów ma majątek w wysokości 506,29 marek, z czego
450 marek jest zainwestowanych w hipoteki i towarzystwa emerytalne.
Zarząd składa się z burmistrza Hirschberga jako przewodniczącego,
poborcy podatkowego Hoffmanna jako zastępcy, komornika Miki jako
kasjera, kotlarza Laski jako pisarza oraz nadzorcy więziennego Białka jako
zastępcy pisarza.
Nr 68 (21.03.1882)
(Pojmany został) i wkrótce zostanie ukarany pewien rzeźnik, który na
ostatnim jarmarku w Toszku oferował do sprzedaży większą ilość
wydętej cielęciny.
Nr 88 (15.04.1882)
Toszek, 13 kwietnia. (Związek Kobiet Ojczyźnianych). Jej Wysokość
Cesarzowa – Królowa Augusta przesłała w dniu 21 marca przesłała
tutejszemu oddziałowi Związku Kobiet Ojczyźnianych w Toszku ręcznie
pisany okolicznościowy dyplom, który został przekazany zarządowi
Związku i uroczyście odczytany przez sekretarza jej gabinetu pana von
dem Knesebeck.
Nr 92 (20.04.1882)
(Dom pracy w Toszku). Budowa i wyposażenie nowego domu pracy
w Toszku będzie kosztować 913 000 marek.
Nr 93 (21.04.1882)
Toszek, 18 kwietnia. (Liedertafel) Tutejszy chór „Liedertafel” wysłał
1 kwietnia telegram gratulacyjny do kanclerza księcia von Bismarck
z okazji urodzin. W zamian otrzymało następujący list z odręcznym
autografem „Friedrichsruch, 6 kwietnia. Chciałbym podziękować za
życzenia z okazji urodzin. v. Bismarck”.
Nr 96 (25.04.1882)
(Budżet tymczasowego zakładu pracy w Toszku) wynosi 95 900 marek.
Dochody własne określono na 12 500 marek, z czego 12 000 marek to
zawarte już umowy ze służbą pracy. Na koszty utrzymania
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z prowincjalnego funduszu dla biednych wyniesie zatem 83 400 marek.
Ogólne koszty administracyjne pobytu to 42 730 marek, w tym
35 610 wynagrodzenia i wyżywienie, koszty ekonomiczne 52 970 marek,
z czego koszty transportu 200 marek. W odniesieniu do już działającego
domu pracy komisja krajowa zapytała: „W uznaniu istniejącej potrzeby
parlament prowincji chciał wybudować wcześniej tymczasowy budynek
domu pracy, w którym zmieściło by się 400 osadzonych
w pomieszczeniach po byłym garnizonie w Toszku, które to roboty
wyniosły jednorazowo 119 011,37 marek, a następnie zatwierdza
i upoważnia zarząd prowincji do obciążenia tymi kosztami
Prowincjonalny Związek dla Ubogich”. W związku z budową tej
instytucji zarząd prowincji proponuje: „Sejmik prowincjonalny chce:
1) zakończyć ostatecznie budowę domu pracy przymusowej dla
1000 osadzonych, co przy otwarciu instytutu dano jasno do zrozumienia.
2) upoważnia się zarząd prowincji do zakupu dalszych działek od gminy
miejskiej Toszek, gminy kościoła katolickiego, spadkobierców kowala
Mikoscha i kupca Rosenthala w wynegocjowanych cenach, jak również
części gruntów Przybilli, w części obejmującej plany budowy nowego
budynku, na co przeznacza się kwotę 794 000 marek ze środków
Prowincjonalnego Związku dla Ubogich.”. Zarząd Prowincjonalnego
Związku dla Ubogich wypowiedział się w tej sprawie: „Konieczne jest
utworzenie domu pracy przymusowej w Toszku, w związku z tym należy
zatwierdzić wszystko zgodnie z sugestiami zarządu prowincji.” –
Barchewitz z Tarnowskich Gór chciałby aby prace nad budową tego domu
postępowały nadal w takim stopniu jak dotychczas, a w szczególności
wskazane byłoby, aby zwykli mieszkańcy domu mogli zostać zwolnieni
z nakazu powrotu tego samego dnia i w tej sprawie wysłano już do
regencji petycję, aby podjęła odpowiednie kroki jakie będą tylko możliwe.
Nr 102 (2.05.1882)
Na ostatnim posiedzeniu 2 oddziału sędziowskiego występował adwokat
Franz jako prokurator. Odbyła się rozprawa przeciwko zamężnej Hedwig
Kachel z Toszka, lat 28, która oskarżona została o umyślne
krzywoprzysięstwo. Oskarżona ma już przeszłość kryminalną o obrazę
majestatu, kradzież, naruszenie przepisów dotyczących moralności. Była
też członkiem znanego stowarzyszenia krzywoprzysięstwa „Minerva”.
Fakty są następujące: Schmieja z Toszka, który był założycielem
stowarzyszenia „Minerva”, pozwał wdowę Lorenz, która rzekomo była
mu winna 430 talarów. Dwu członków „Minervy”, robotnicy Przybylla
i Jendollik, potwierdziło, że byli świadkami tego, jak Schmieja wypłacał
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pożyczkę wdowie Lorenz. Sąd nakazał więc spłacić tę kwotę wdowie
Lorenz oraz opłacić wszystkie koszty sądowe. Za te „osiągnięcie” dzięki
krzywoprzysięstwu Schmieja wypłacił pomocnikom po 50 talarów, dzięki
czemu i tak miał czysty zysk. Hedwig Lorenz była obecna przy tej
transakcji poinformowała o tym wdowę Lorenz, która zgłosiła sprawę
prokuratorowi. Prokuratura wytoczyła przed sądem w Bytomiu
Jendrollikowi i Przybylli sprawę o krzywoprzysięstwo i zasugerowała,
żeby oskarżona byłą jego głównym świadkiem. Na skutek jej zeznań
Przybylla i Jendrollik zostali skazani na 8 lat więzienia. Jednak w toku
przesłuchania wyszły jej powiązania rodzinne – Jendrollik okazał się jej
teściem, a jej mąż również przebywa w zakładzie karnym – rozpoczęto
wobec tego postępowanie z powodu wiedzy o krzywoprzysięstwie i nie
poinformowaniu o tym organów ścigania. Ponieważ w międzyczasie
Hedwig Kachel stała się bardzo dobrze znana w Domu Pracy
Przymusowej, jej oświadczenia spowodowały dokładne przyjrzenie się
wcześniejszym sprawom, w których brała udział „Minerva”, którzy
również zeznawali przeciwko niej w zeszłą sobotę. Burmistrz Hirschberg
z Toszka wystąpił o uniewinnienie Kachel, a dołączył do niego obrońca
adwokat Samberger. Nawet prokurator przychylił się do tego wniosku,
wobec czego oskarżona została uniewinniona a kwestia winy została od
niej oddalona. [..]
Nr 112 (14.05.1882)
Toszek, 10 maja. (Komunalne). Po tym jak ogłoszono sprzedaż przez
miasto terenu dawnego garnizonu dla zarządu prowincji finanse tutejszej
komuny miejskiej znacznie się poprawiły i magistrat ogłosił projekt
budżetu na rok rachunkowy 1882/83. Dzięki temu podatki miejskie mogą
zostać obniżone z 250 do 220%. – W mieście Toszek zarejestrowanych jest
w podatkach katastralnych na rok 1882/83: 235 podatników
indywidualnych i 410 gospodarstw domowych: do podatku
dochodowego przypisanych jest 15 gospodarstw domowych, do podatku
klasowego: 42 podatników indywidualnych oraz 248 gospodarstw
domowych, zwolnionych od podatku jest 193 podatników
indywidualnych oraz 126 gospodarstw domowych.
Nr 115 (18.05.1882)
Toszek, 16 maja. Utworzono tu lokalny komitet, który ma wspierać
nieszczęśliwe ofiary rosyjskiego barbarzyństwa. Mieszkańcy naszego
miasta proszą wszystkich o wsparcie i okazanie miłosierdzia. Wkłady
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przyjmować będzie pan aptekarz Roth, a lista darczyńców będzie
publicznie dostępna. W skład komitetu wchodzą: sędzia Goldschmidt,
burmistrz Hirschberg, właściciel gospody Mokrauer oraz aptekarz Roth.
Nr 135 (13.06.1882)
Toszek,10 czerwca. Z znajdujących się w granicach miasta 454,4 ha pól,
33,4 ha łąk i 7,8 ha pastwisk należących do poszczególnych mieszczan
zebrano w 1881 roku z gruntów rolnych z jednego ha (4 morgi): 1057 kg
pszenicy i 2400 kg słomy; 872 kg żyta i 2400 kg słomy; 1469 kg jęczmienia
i 1200 kg słomy; 979 kg owsa i 1200 kg słomy; 548 kg gryki i 1000 kg słomy;
392 kg prosa i 1000 kg słomy; 7249 kg kukurydzy na zielonkę; 1116 kg
grochu i 1000 kg słomy; 1567 kg fasoli ogrodowej i 500 kg słomy; 1567 kg
fasoli polnej i 500 kg słomy; 12729 kg kartofli; 17625 kg buraków
pastewnych; 17625 kg marchwi; 13747 kg rzepy; 9000 kg kapusty; 171 kg
nasion koniczyny i 3525 kg siana koniczyny; 3525 kg innych nasion traw
innych rodzajów; 3971 kg siana i pokłosia. Owoce zebrane w sadach
i ogrodach miasta całościowo: 750 kg jabłek; 1300 kg gruszek; 12000 kg
śliwek; 16000 kg wiśni; 300 kg orzechów włoskich; 90 kg winogron
stołowych. Las miejski był użytkowany zgodnie z planem zatwierdzonym
przez regencję. Dochód z niego za ostatni rok można nazwać dość
korzystnym. Podczas gdy w ostatnich latach dochód z niego
przekazywany do budżetu miasta wynosił około 185,31 marek, to za rok
1881/1882 wyniósł 4980,91 marek. Ponadto z lasu wydano drewno
budowlane i opałowe wartości około 1000 marek.
Nr 136 (14.06.1882)
(Dobre łowy). 5 tego miesiąca leśniczy państwa Kotulin w tutejszym
powiecie złapał jedną dorosłą i cztery młode, już wyrośnięte, kuny leśne.
Cztery z nich wysłano do Wrocławia do tamtejszego ogrodu
zoologicznego.
Nr 144 (23.06.1882)
Toszek, 20 czerwca. (Liedertafel). W dniu 2 lipca tutejszy chór
„Liedertafel” organizuje w bażanciarni należącej do państwa toszeckiego
festyn śpiewaczy i ma nadzieję na udział w nim chóru z Borsigwerku,
którego udział został zapowiedziany. Bażanciarnia oddalona jest od
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miasta o 12 minut spaceru i oferuje niezwykle przyjemny pobyt w leśnej
okolicy, a zarząd majątku nie ma nic przeciwko odwiedzinom.
Nr 152 (2.07.1882)
Toszek, 28 czerwiec. W dniu 5 czerwca przeprowadzono tu przemysłowy
spis statystyczny. W 403 gospodarstwach domowych odnotowano
2084 mieszkańców (z czego 105 czasowo nieobecnych) i 7 czasowo
zameldowanych. 113 gospodarstw domowych utrzymuje się z rolnictwa.
Karty przemysłowe – czyli od kupców, rzemieślników i ich pomocników
– wypełniono w 70 przypadkach.
Nr 152 (2.07.1882)
Paczynka, 30 czerwca. W środę w nocy u tutejszego posiedziciela Josepha
Ganozyka spłonął dom wraz ze stodołą. Budynki były ubezpieczone
w Prowincjonalnej Ubezpieczalni od Ognia na kwotę 690 marek.
Przyczyna pożaru jest nieznana.
Nr 154 (5.07.1882)
(Sądowe). I posiedzenie. Sąd w składzie: sędzia sądu okręgowego Schade
jako przewodniczący, sędziowie sądu okręgowego Bönisch i Wagner jako
asesorzy. Jako prokurator królewski asesor Krause. Oskarżony Johann
Kuhnert z Kotlina o świadome składanie fałszywej przysięgi. Fakty są
następujące: W sprawie cywilnej, którą wniósł dzierżawca majątku
Seeliger z Warmuntowic przeciwko zagrodnikowi Scholtyssek ze Skal
z powodu zaległości w spłacie, oskarżony zeznał pod przysięgą, że na
św Jana 1878 wraz ze Scholtyskiem był na targu w Wielkich Strzelcach
i wiedział, że Scholtyssek ma przy sobie pieniądze na zapłatę za
dzierżawę dla Seeligera. yOskarżony zeznał również, że widział jak
Scholtyssek płacił srebrnymi pieniędzmi Seeligerowi, ale nie widział
kwoty. Słyszał również rozmowę pomiędzy Scholtysskiem a Seeligerem
prowadzoną częściowo po polsku, a częściowo po niemiecku. - Wszystkie
te oświadczenia zostały sfałszowane przez Kuhnerta. Świadek Seeliger
zeznał, że nigdy nie otrzymał żadnych pieniędzy od Scholtysska w innym
miejscu niż w swoim domu. Nie mógł również prowadzić rozmowy
z Scholtyskiem po polsku, bowiem nie rozumie tego języka z wyjątkiem
kilku słów dotyczących gospodarki polowej. Scholtyssek został również
wezwany jako świadek, ale z powodu, że był już karany rocznym
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więzieniem, nie został on zaprzysiężony. Zeznał on, że miał do zapłacenia
za zaległą dzierżawę Seeligerowi, o co ten go później pozwał, którą
zapłacił nie na targu, a w drodze na targ, ale w obecności Kuhnerta, a ten
ostatni nie wsiadł na konia, ale szedł pieszo. Kolejnym świadkiem był
burmistrz Hirschberg z Toszka, który zeznał, że pomimo tego, że był
urzędnikiem policyjnym w Toszku w czasie afery z towarzystwem
„Minerwa” nie poznał oskarżonego jeszcze 4 lata temu jako członka
„Minerwy”. Dopiero teraz poinformowano go, że oskarżony był
członkiem „Minerwy” od samego początku. Oskarżony zeznawał
wcześniej w sądzie przeciwko członkom „Minerwy” po tym, jak
prawdopodobnie stał się im wrogi. Sędzia Goldschmidt zeznał, że razem
z kolegami z Toszka od dawna podejrzewał oskarżonego jako
niewiarygodnego świadka i dlatego przekazuje zebrane akta, które
zebrano na jego temat, dodając, że Kuhnert składał również zeznania
przed sądem karnym, które zostały uznane za nierzetelne i wszczęto
wobec niego dochodzenie w sprawie krzywoprzysięstwa. Inni
świadkowie również potwierdzili nierzetelność Kuhnerta. W długim
przemówieniu prokurator żądał uznania winy oskarżonego i opisywał
jego naturę oraz działalność w żywych barwach. Na zakończenie padły
słowa: „Panowie – tego człowieka należy umieścić w tym miejscu, do
którego przynależy – w zakładzie karnym”. Obrońca Huck miał trudności
z przeprowadzeniem dowodu niewinności i próbował podważyć
wszystkie zeznania świadka Seelingera. Spytał go czy jest świadomy, że
zeznaje pod przysięgą i że po tak długim czasie mógł zapomnieć dokładne
szczegóły, w których otrzymał zapłatę za dzierżawę. Po krótkiej replice
prokuratora przysięgli na zadane przez sędziego pytanie „Czy oskarżony
jest winny tego, że w dniu 4 marca 1880 roku w Toszku w trakcie
rozprawy pomiędzy Seeligerem z Warmuntowic przeciwko Josephowi
Scholtysek ze Skala, przed królewskim sądem okręgowym złożył
świadomie fałszywą przysięgę?” odpowiedzieli wszyscy siedmiu:
„Winny!”. Prokurator zażądał w takim wypadku 8 lat więzienia. Sąd
uznał jednak to za zbyt surowe i zasądził 6 lat pozbawienia wolności oraz
pozbawienia go na okres dalszych 6 lat praw honorowych i możliwości
występowania jako świadek przed sądami.
Nr 154 (5.07.1882)
Z dniem pierwszego lipca ponownie przejąłem prowadzenie hotelu
A Mokrauer w Toszku, o czym donoszę szanownej publiczności.
Informuję również, że mój omnibus pocztowy kursuje przed wszystkimi
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pociągami pomiędzy miastem a dworcem kolejowym w Toszku. Toszek,
29 czerwca 1882. Siegmund Mockrauer, właściciel hotelu.
Nr 161 (13.07.1882)
(Z parafii w Kotulinie). Prace remontowe kościoła oszacowano na
6175 marek. Kosztorys oraz rysunki dostępne są do przeglądu w szkole
w Kotulinie. Oferty należy składać do rady parafialnej do 1 sierpnia.
Publiczny przetarg odbędzie się 2 sierpnia.
Nr 163 (15.07.1882)
(Sądowe). Susanna Thomanek Boguszyc pod Toszkiem została przez sąd
w Toszku skazana za kradzież drzewa w lesie w Boguszycach w dniu
17 marca na 10 marek kary pieniężnej oraz 3 tygodnie aresztu. Ponieważ
pracownicy leśni są stałymi bywalcami lasów, a w toku rozprawy
wykazano, że Thomanek jest pracownikiem leśnym, sąd drugiej instancji
uznał karę za zbyt rażącą i skrócił jej okres do 1 tygodnia.
Nr 176 (30.07.1882)
(Do domu pacy) w Toszku został dziś doprowadzony robotnik Anton
Hartmann z Palowic w powiecie toszeckim.
Nr 192 (18.08.1882)
Uczeń, szanowanych rodziców, od zaraz znajdzie zatrudnienie w moim
sklepie materiałów, mody i garderoby. Wymagana znajomość języka
polskiego. Salo Gassmann, Toszek
Nr 200 (27.08.1882)
(Wypadek). W czwartek operator maszyn Dominik Russek z Kotliszowic
zmarł przy maszynie młockarskiej. Zbliżył się do maszyny w czasie pracy
i został złapany przez nią za bluzę i uderzony głową o koło zamachowe.
Nikt nie był w stanie wyłączyć maszyny i nie można winić nikogo za jego
śmierć.
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Nr 204 (1.09.1882)
Toszek. W ostatnim czasie było tu wiele przypadków, w których ludzie
zatrudnieni w Domu Pracy wracali do niego pijani i dokonywali
wszelkiego rodzajów ekscesów. Z drugiej strony często widać ich na
mieście chodzących swobodnie po ulicy bez żadnego nadzoru. Ponieważ
na tym cierpi porządek instytucji gdy pracownicy są pod takim
beztroskim nadzorem, lokalny organ policyjny powinien nawiązać
współpracę z administracją Prowincjonalnego Domu Pracy. Mieszkańcy
powinni zostać również poinformowani o tym, że takie przypadki mogą
się zdarzać. Wobec powyższego zarząd policyjny wydał zakaz sprzedaży
robotnikom z Domu Pracy alkoholu w gospodach i szynkach, na
podstawie ogólnych przepisów policyjnych z 29 listopada 1857 r
(Amtsblatt z 1857 str 348), co zagrożone jest karą 30 marek lub 14 dniami
aresztu.
Nr 206 (3.09.1882)
Toszek, 1 września. W poniedziałek 28 zeszłego miesiąca przeszła tu
krótka gwałtowna burza, ale dwa pioruny uderzyły w pobliżu koni
pasących się na polach majątku Ciochowice. Konie pouciekały
z przerażenia.
Nr 211 (9.09.1882)
(Wypadek). 6 tego miesiąca w Kotulinie podczas jesiennego polowania na
kuropatwy miał miejsce wypadek, który mógł mieć poważne
konsekwencje. Jeden z myśliwych został wysłany do remizy, aby
wypędzić śpiące tam kurczaki, ale leśniczy nie podejrzewał, że myśliwy
ustawi się w tej samej linii co kurczaki, bowiem był on zasłonięty przez
krzaki i drzewa. Oddał więc strzał, w wyniku którego 4 ziarna śrutu
utkwiły myśliwemu w głowie i dalsze cztery w ciele. Natychmiast
zabrano go do lekarza, który usunął śrut z głowy, natomiast śrut z ciała
można było usunąć myśliwskim nożem.
Nr 237 (10.10.1882)
Żonaty robotnik rolny, który jest biegły we wszystkich pracach
terenowych i może wykazać się odpowiednimi świadectwami, znajdzie
pracę u S Mockauera w Toszku
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Nr 254 (29.10.1882)
(Sądowe). Pani kupiec Florentine Kachel z Toszka została oskarżona
o obrazę sędziego Goldschmidta w kwietniu tego roku. W dniu
13 kwietnia miała sprawę w sądzie, którą przegrała, i w gniewie napisała
list do pana Goldschmita, w którym twierdziła, że została potraktowana
niesprawiedliwie i była traktowana tak, jakby była dzikim zwierzęciem.
Biorąc pod uwagę jej niski poziom wykształcenia została skazana na
50 marek kary lub 5 dni aresztu.
Nr 258 (3.11.1882)
Toszek, 1 listopada. Z wnioskiem o zamknięcie sesji i o rozwiązanie
wystąpiła jedna trzecia składu rady miejskiej, co spowodowane zostało
przejściem na emeryturę panów Mockrauera i Kielera, śmiercią mistrza
mularskiego Köhlera oraz wyborem pana Josepha Laski na członka
magistratu. Na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej, które odbyło się
30 zeszłego miesiąca, radni zostali poinformowani o zatwierdzeniu planu
budżetu na rok 1882/83 przez Regencję Opolską oraz zatwierdzeniu
stawek podatku na 220%. – Tutejsza ochotnicza straż pożarna co tydzień
organizuje ćwiczenia praktyczne zgodnie z instrukcjami, aby wszystkie
zespoły przeszkolone i zapoznane z używaniem nowego sprzętu
gaśniczego. – Pisarz sądowy Broll został przeniesiony z Toszka do
Wielkich Strzelec, Mieruch z Olesna do Toszka, Gerlach z Toszka do
Świdnicy a Kopp z Kudowy do Toszka. – W ostatnią niedzielę
zameldował się tutaj rosyjski strażnik graniczny Hypolit Artuszkim, który
przybył tu na koniu z Częstochowy i zgłosił się na tutejszym posterunku
policji jako dezerter i wyraził życzenie pozostania w Prusach jako
robotnik. Na razie pozostaje tu. Konia odesłano do landrata powiatu
lublinieckiego, który przekazał go żandarmowi Riger, wysłanego celem
pochwycenia zbiega.
Nr 274 (22.11.1882)
(Sądowe). Szewc Johann i jego brat Victor Klonnek z Paczyny zostali przez
sąd ławniczy w Toszku skazani odpowiednio na 3 miesiące i na miesiąc
więzienia. Na weselu zaatakowali bez powodu owczarza Burtschika,
a Johann Klonek miał zadać mu obrażenia nożem. Obydwaj skazani
wnieśli odwołanie, ze względu na fakt, że nie można było dowieźć
rzeczywistego użycia nożna przez Johanna Klonka, a jego brak nie
skończył jeszcze 18 lat. Sąd okręgowy zarządził więc karę dwu miesięcy
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więzienia dla Johanna Klonka, a dla jego brata 30 marek kary lub 6 dni
aresztu, co zostało uznane za właściwe.
Nr 286 (6.12.1882)
Do mojego sklepu kolonialnego szukam ucznia, syna z porządnej rodziny
o dobrych warunkach. Julius Chohn, Toszek.
Nr 293 (14.12.1882)
Toszek, 11 grudnia. Nasze małe miasteczko również przygotowuje się do
świętowania radosnego czasu Bożego Narodzenia. W najbliższą niedzielę,
17 tego miesiąca, odbędzie się wieczorna rozrywka teatralno – muzyczna
na rzecz wykonania upominków dla naszych biednych, które
przygotowuje Towarzystwo Kobiet Patriotycznych oraz tutejszy chór
„Liedertafel”. Ponieważ głównym celem jest wykorzystanie części
dochodów z tego przedstawienia na ustawienie nowych łóżek
w tutejszym szpitalu miejskim, byłoby bardzo pożądane, aby tutejsi
właściciele domów zechcieli potwierdzić swoją znaną już gotowość do
poświęcenia.
Nr 294 (15.12.1882)
Toszek, 13 grudnia. Teatralno – muzyczna wieczorna rozrywka na cele
charytatywne odbędzie się17 grudnia w sali pana Mockrauera i zawierać
będzie następujący program: „Chór szkockiego barda” - śpiew męski,
„Kazania zakurtynowe Kandela” – komedia w jednym akcie G v Mosera,
„Piękna Rothtraut” – śpiew męski, „Miecz Demoklesa” – krotochwila
w jednym akcie Rosy.
Nr 299 (21.12.1882)
(W sprawie podatku przemysłowego). Magistraty Toszka i Sośnicowic
oraz zarządy okolicznych gmin informują, że do 26 tego miesiąca wszyscy
przedsiębiorcy klasy B, którzy za rok 1882/83 zapłacili podatek
w wysokości do 3 matek, oraz ci, którzy byli zwolnieni z płacenia tego
podatku, muszą otrzymać zaświadczenie, czy i z jakiego powodu
zwolnienie z podatku przemysłowego za rok 1883/84 wydaje się
uzasadnione.
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Nr 300 (22.12.1882)
(Restauracja dworcowa) w Toszku od 1 stycznia zostanie zamknięta.
Obecny dzierżawca pan Galaschik przenosi się do Oławy. Restauracja nie
będzie ponownie wystawiona do dzierżawy z powodu niskiego ruchu
osobowego na stacji w Toszku. Toszek jest obecnie mało zabudowany
w swoich granicach i dobrze.
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1883
Nr 15 (19.01.1883)
(405 osadzonych) obecnie przebywa w Toszku.
Nr 19 (24.01.1883)
(Pożar). W nocy z 20 na 21 tego miesiąca nikczemne ręce podpaliły stodołę
należącą do leśniczego Gauhla z Ciochowic, okręg urzędowy Bycina,
która stała oddalona od domu, ale została całkowicie spalona.
Dochodzenia są prowadzone w tej sprawie, ale sprawcy pozostają nadal
nieustaleni.
Nr 31 (7.02.1883)
Kotulin, 4 lutego. Tutejszy kościół przy znacznym wsparciu miejscowego
proboszcza oraz właściciela Kotulina, został znacznie upiększony.
Wnętrze kościoła ma nowy piaskowcowy, względnie marmurowy
chodnik, oraz nowe okna. Naprawiono organy oraz zakupiono nowe
lichtarze ołtarzowe oraz nowe sztandary. Nowa monstrancja wraz
z nowym żyrandolem dopełniają obrazu. Istniejące na zewnątrz
drewniane krużganki zostały zastąpione dwoma murowanymi
przedłużeniami.
Nr 37 (14.02.1883)
(Sądowe). Z 12 lutego. Rzeźnik Emanuel Klatschka z Kotulina został
skazany przez sąd ławniczy w Toszku na 14 dni więzienia z powodu
kradzieży. Niedługo potem Klatschka wysłał wniosek do prokuratury,
w którym twierdził, że kołodziej Marek próbował wystawić w tym dniu
dwu świadków przeciwko niemu z prośbą o niekorzystne zeznania
i dlatego prosi o ukaranie Marka o podżeganie do krzywoprzysięstwa.
Ponieważ w dochodzeniu wstępnym nie wykazano niczego takiego role
zostały odwrócone i Klatschka został oskarżony o obrazę. Sprawa była
rozpatrywana przez sąd w Toszku. Ponieważ podano, że sprawa jest
prowadzona z § 164 kodeksu karnego (błędna podstawa) została
unieważniona i sąd okręgowy nakazał ponowne przesłuchanie świadków
i przeprowadzenie całej procedury od nowa.
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Nr 41 (18.02.1883)
(Sądowe). Z 16 lutego. Robotnik Martin Styppa z Ciochowic został
skazany przez sąd ławniczy w Toszku na 3 tygodnie więzienia za napaść
na stróż nocnego Matloka. Po rozpatrzeniu sprawy przez sąd okręgowy
w Gliwicach karę zmniejszono do 1 tygodnia więzienia.
Nr 42 (20.02.1883)
Toszek, 18 lutego. Dom pracy przymusowej w Toszku, który od czasu
podjęcia decyzji na 29 posiedzeniu Landtagu Prowincjonalnego miał być
przygotowany na 400 osób osadzonych wyznania katolickiego z regencji
opolskiej i sąsiednich powiatów regencji wrocławskiej, w dniu 31 stycznia
tego roku liczył 436 osób, a tego samego dnia zeszłego roku tylko
299 osadzonych.
Nr 49 (28.02.1883)
Toszek, 23 lutego. (Z sądu ławniczego). Niektórzy mieszkańcy wioski
Czarków chcieli we wrześniu zeszłego roku odmienić coś w swoim życiu
i dla zabawy, bez żadnego powodu, pochwycili swojego
współpracownika Simona Schikorę i zdarli z niego koszulę i spodnie
i wreszcie chcieli mu dać chłodną kąpiel w stawie łąkowym. W końcu tak
źle potraktowany mężczyzna pochwycił kosę do obrony, dzięki czemu dał
nauczkę ich przywódcy, parobkowi Johannowi Kroczkowi z Czarkowa,
lekko raniąc go w rękę. Dlatego Kroczek zapragnął zemścić się na
Schikorze i okazję znalazł jeszcze tego samego dnia. Tego samego
wieczora Simon Schikora miał odpracować wachtę nocną we wsi
Czarków, kiedy chciał pół godziny wcześniej przed określoną godziną
wyjść na pola, koło karczmy zaczaił się na niego Johann Kroczek
z kilkoma ludźmi, którzy rozpoczęli za nim pościg, a Schikora nie był na
tyle szybki, aby uniknąć złego traktowania, które dla niego przeznaczyli.
Nocny zegarek i fajkę skradli mu wrogowie, a Schikora otrzymał od
Kroczka kilka ciosów kamieniem w głowę, przez co pojawiły się głębokie,
krwawe rany. Za ten czyn Kroczek został skazany na 4 miesiące więzienia.
– Zagrodnik Paul Foik z Paczyny spotkał się 19 października
w Pyskowicach z półgospodarzem Peterem Swieczym z tej samej wioski
z furą i poprosił o transport z powrotem, na co Swierczy się zgodził.
Wobec czego Foik przytulił i pocałował Swierczego, co go zdenerwowało,
bowiem nie życzył tego sobie. Po powrocie do Paczyny Swierczy
zauważył brak portmonetki z 24 markami i 70 fenigami. Natychmiast
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poinformował o tym Foika, aby sprawdził, czy nie ma przy sobie takiej
kwoty i w takich samych monetach, co byłoby prawie niemożliwym
u dwu osób jednocześnie. Foik zaprzeczył kradzieży, a Swierczy poczuł
się oszukany tym. Sąd ławniczy jednak nie uznał kradzieży za
udowodnioną i uniewinnił Foika, który uśmiechnął się szyderczo do
Swierczego i opuścił sąd.
Nr 61 (14.03.1883)
(Nagrody pieniężne) od niemieckiego ogólnego towarzystwa
myśliwskiego otrzymali panowie urzędnik Pastuschka z Toszka oraz
leśniczowie Krzyza i Heierich z Przezchlebia przy Kamieńcu.
Nr 76 (3.04.1883)
(Pożar). W okręgu Bycina w gminie Ciochowice w dniu 24 zeszłego
miesiąca wybuchł pożar w domu należącym wspólnie do Franza
Dzioboscha i Josefa Laxy, który z powodu silnego wiatru dotarł do domu
zagrodnika Vinzenta Kowola, domu Paula Bieneka oraz zabudowań
gospodarczych Johanna Podkowy. Wszystkie budynki zostały spalone,
a przybyłe na miejsce pożaru 7 sikawek nie było w stanie opanować
niszczycielskiego żywiołu. U Vinzenta Kowola spaliły się 3 krowy,
2 świnie, 1 pies i 1 gęś. Pogorzelcy nie mogli prawie nic uratować
i znajdują się w beznadziejnej sytuacji, ponieważ są całkowicie bez
pieniędzy. Być może w ten sposób znajdzie się pomoc dla nieszczęśliwych
ludzi, którzy wraz z dziećmi pozbawieni zostali wszelkiego mienia.
Nr 81 (8.04.1883)
(Personalne). Z dniem 1 kwietnia asystent urzędu skarbowego z Toszka
Baumgard zostaje przeniesiony do Lwówka Śląskiego – w jego miejsce
przyjdzie pan Seidel z Lwówka Śląskiego. Aktuariusz sądowy Kopp
z Toszka zostaje z dniem 1 kwietnia przeniesiony do Lublińca, w jego
miejsce przyjdzie aktuariusz sądowy Klemmt ze Złotoryi.
Nr 88 (17.04.1883)
Skrzynka pocztowa. Pan G w Toszku. Został Pan całkowicie uratowany
przed brakiem emerytury. Nie jest do tego wymagane udokumentowanie
innego zatrudnienia.
151

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

Nr 96 (27.04.1883)
Pożyczka kapitałowa. Tutejsza kasa kameralna ma do pożyczenia
22 500 marek oprocentowane na 5% rocznie, zabezpieczone na
nieruchomościach. Niektóre mniejsze pożyczki również są na takich
warunkach udzielane. Toszek, 21 kwietnia 1883, Magistrat, Hirschberg.
Nr 96 (27.04.1883)
Ogłoszenie. W tutejszym będziemy zajmować się położnictwem
i poszukujemy certyfikowanej położnej. Aplikacje prosimy składać do
nas. Kandydatki do przeszkolenia mogą się zgłaszać. Toszek, dnia
21 kwietnia 1883, Magistrat, Hirschberg.
Nr 98 (29.04.1883)
(Z sądu ławniczego w Toszku). Na posiedzeniu tutejszego sądu
ławniczego w dniu 25 tego miesiąca, pod przewodnictwem sędziego
Goldschmieda oraz ławnikami nadmłynarz Mutke stąd oraz naczelnik
gminy Schafranek z Paczynki, rozpatrzono następujące sprawy: Kupiec
Rosenthal z Byciny został ukarany przez landrata karą 10 marek za
niezatrzymanie się do kontroli furą na kontroli w Mikoszowinie.
Rosenthal tłumaczył się, że winnym jest jego parobek. – Były nauczyciel
Caspar Gaida z Byciny został oskarżony o to, że 16 września pobił
w Bycinie 12 letnich uczniów Franza Kowalskiego i Franza Janoschkę
z Ciochowic oraz celowo znęcał się fizycznie. Rodzice tych dzieci wynajęli
dr medycyny Theodora, który wkrótce po tym zdarzeniu zbadał
chłopców i udowodnił, że zdarzenie to miało miejsce, oraz znalazł sińce
na ciałach chłopców na plecach i tyłku. Prokurator żałował, że dwoje
chłopców, którzy nie są pilnymi uczniami, zostało ukaranych a lenistwo
oraz oświadczył, że nauczyciel przekroczył swoje uprawnienia. Sąd
przychylił się do tej opinii. Burmistrz Hirschberg jako obrońca podniósł,
że dowody wprawdzie potwierdzają ignorancję i upór dzieci, których
rodzice pojawili się na Sali sądowej był wprawdzie wielki, ale nie było
mowy o nadużyciu uprawnień wobec uczniów. Pan Gaida został
ostatecznie uniewinniony.
Nr 100 (2.05.1883)
Dobrze położona kuźnia znajdująca się przy Domu Poprawczym jest do
wydzierżawienia. Johanna Laska w Toszku.
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Nr 114 (20.05.1883)
Toszek, 18 maja. (Z sądu ławniczego). Na wczorajszy posiedzeniu sądu
ławniczego pod przewodnictwem sędziego Goldschmitda z ławnikami,
właścicielem majątku Schröderem z Herrmannshofu oraz leśniczego
Moritza z Dąbrówki. W pierwszej kolejności rozpatrzono sprawę przeciw
mistrzowi Piekarskiemu Rekusowi wniesiono przez mistrza krawieckiego
Tomaszowskiego z Byciny. Obaj mężczyźni, którzy już od wielu lat byli
skłóceni z powodu procesu, spotkali się przypadkiem w gospodzie
w Niewieszu. Pan Rekus powiedział wówczas do innego klienta
o karczmarzu Spyrce, który rozmawiał z Tomaschowskim „Jak można
rozmawiać z tym czarnym cyganem.” Tomaschowski poczuł się urażony
tymi słowami i wniósł o ukaranie Rekusa. Został on ukarany grzywną
w wysokości 1 marki oraz 1 dniem aresztu. – Czeladnik murarski Johann
Sklorz z Sarnowa 17 lat stary, był 19 lutego w domu swego wuja
gospodarza Josepha Schnura i w czasie jednej z przerw na fajkę znalazł
portfel z 56 markami, który zatrzymał. Sklorz wydał część pieniędzy na
zakup zegarka kieszonkowego. Ponieważ okazał skruchę oraz nie był
wcześniej karany, a także odbył już 10 dni aresztu przed procesem, sąd
skazał go na 3 dni więzienia. – 21 letni syn zagrodnika Anton Grzesitza
z Ciochowic w dniu 6 grudnia zeszłego roku na polach Słupska zakładał
wnyki. Oskarżony zaprzeczał temu, ale sąd ławniczy na podstawie
dowodów uznał jego winę, przy czym zaliczono mu na poczet kary już
spędzone w areszcie 14 dni. Został skazany na 25 marek grzywny oraz
5 dni więzienia. – Pochodzący z dobrej rodziny a karany już wielokrotnie
za włóczęgostwo i niesumienność w pracy, robotnik rolny Oskar
Hontschik lat 28, zatrudniony w dominium Helenethal skradł grafowi
ubrania warte 65 marek i udał się z nimi za pobliską granicę do Polski,
gdzie je sprzedał, poczym powrócił do Prus, został skazany na 6 tygodni
więzienia. – Niejaki Franz Strzeja z Dąbrówki w dniu 27 lipca na łąkach
dominium w Sarnowie przy koszeniu trawy nadużył trunków i wkrótce
nie mógł już pracować jako kosiarz. Na polecenie inspektora
gospodarczego Mierischa Strzeja został przez brygadzistę Vinzenta
Häuslera odsunięty od pracy, ale wywiązała się przy tym sprzeczka, w
trakcie której Schmieja uderzył robotnika Klubę fajką, przewrócił go na
ziemię, uderzył w brzuch i poprawił kamieniem kilkakrotnie. Schmieja
został skazany za umyślne. uszkodzenie ciała na 1 miesiąc więzienia.
Nr 114 (20.05.1883)
(Jarmark kramny) w Toszku był słabo uczęszczany. W trakcie jarmarku
na bydło sprzedano 68 koni i 316 krów.
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Nr 114 (20.05.1883)
(Ochotnicza Straż Pożarna) z Pyskowic weźmie jutro udział
w uroczystościach Festynu Wiosennego w Toszku. Umundurowani
członkowie tej formacji przemaszerują ulicami miasta.
Nr 117 (24.05.1883)
(Festyn i pożar). Ochotnicza Straż Pożarna z Pyskowic brała
w poniedziałek udział w festynie fundacyjnym w Toszku. Z powodu
niepewnej pogody w festynie wzięła jedynie udział połowa strażaków,
aby nie pozostawić miasta bez zabezpieczenia pożarowego. Festyn
rozpoczął się o godzinie 2 przemarszem wraz z muzyką ulicami miasta.
Po krótkim przemówieniu prezesa, burmistrza Artelta, na rynku
urządzono pokaz alarmu pożarowego. Po czym w ogrodach Herlitza
wraz z toszecką strażą pożarną i zaproszonymi gośćmi z miasta spożyto
obiad. Później przeniesiono się do sali Kornluma, gdzie do późnych
godzin wieczornych odbywały się tańce. – Jak tylko straż pożarna
powróciła po północy do domu usłyszała alarm i trzeba było podstawiać
konie pod sikawki pożarowe i inne urządzenia gaśnicze. Paliły się
zabudowania zagrodnika Wollnego w sąsiedniej wiosce Paczynce.
Przybycie straży pożarnej na czas zapobiegło większym szkodom
pożarowym.
Nr 117 (24.05.1883)
Toszek, 21 maja. Wczoraj wieczorem odbyły się zawody strzeleckie
w tutejszej gildii. Godność króla strzelców objął pan Kaufmann.
Pierwszym marszałkiem proklamowano pana Peschke, a drugim pana
Kaufmanna.
Nr 131 (10.06.1883)
(Utworzenie szpitala miejskiego) w Toszku było rozważane przez
miejscowy magistrat. Rada miejska ma się zająć wkrótce tym problemem.
Nr 131 (10.06.1883)
(Związek Weteranów) w Toszku 19 sierpnia będzie świętował 10 lecie
istnienia.
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Nr 131 (10.06.1883)
(Oddział lasu miejskiego w Toszku) zostanie wyłączony z gminy Słupsko
i przyłączony do okręgu policyjnego miasta Toszek. Odpowiednie organy
jeszcze nie potwierdziły decyzji podjętej na ostatni posiedzeniu sejmiku
powiatowego wyłącznie z powodu pewnych niefortunnych okoliczności.
Władze miejskie wysłały petycję w tej sprawie do Landtagu
z wyjaśnieniami, że realizacja tego zamierzenia będzie z korzyścią
zarówno dla miasta Toszek jak i dla gminy Słupsko.
Nr 143 (24.06.1883)
(Upamiętnienie gwałtownego pożaru). 20 maja tego roku mija 50 lat,
kiedy miasto Toszek padło ofiarą niszczycielskiego pożaru. Spłonęło
wtedy 124 domy, 80 szop, 2 kuźnie oraz 15 stodół. Pożar wybuchł
wczesnym rankiem w kamienicy przy rynku, w której mieszkał kupiec
Hadra, pod nieobecność właściciela kupca Riesenfelda z Lublińca. Hadra
był nieobecny na miejscu, a jego żona była w stanie uratować tylko życie
swoje i dzieci, ale już nie towarów: wełny i skór owczych. W ciągu trzech
godzin całe miasto zamieniło się w może ognia, a straszliwy żar
uniemożliwił dostęp do płonących domów i ratowanie dalszych rzeczy.
Wszyscy dotknięci pożarem utracili cały swój dobytek, ale przede
wszystkim jedzenie, tak, że natychmiast pojawiły się wielkie trudności.
Ratowanie dobytku nie wchodziło w rachubę, ponieważ każdy musiał
martwić się o uratowanie własnego życia.
Nr 150 (4.07.1883)
Kotulin, 1 lipca. Około 4 tygodnie temu powstało tu stowarzyszenie
dziewcząt, którego celem jest organizacja wykładów, szerzenie rękodzieła
i tym podobne. Do stowarzyszenia należą dziewczęta z Kotulina,
Proboszczowic oraz Ligoty. W tej chwili opiekunką stowarzyszenia jest
pani Guradze, żona właściciela majątku Kotulin. Obecnie liczy ono
25 dziewcząt, ale spodziewany jest dalszy wzrost. Dziś stowarzyszenie,
na czele z panną Guradze, wybrało się na spacer do pobliskiej urokliwej
Laurahain, gdzie członkinie zostały powitane przez swoją opiekunkę,
gdzie dobrze się bawiły przy tańcach i zabawach.
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Nr 154 (8.07.1883)
Toszek, 4 lipca. (Z sądu ławniczego). Na dzisiejszym posiedzeniu sądu
ławniczego pod przewodnictwem sędziego Goldschmidta z ławnikami
właścicielem majątku Rubinem z Czarkowa oraz inspektorem
gospodarczym Kionke z Wiśnicy. Z głównych spraw donosimy, co
następuje: rzeźnik Franz Hanke z Toszka, który już był wcześniej skazany,
został oskarżony o napaść i uszkodzenie ciała urzędnika na służbie.
26 lutego o godzinie 10 wieczorem w szynku Hanke spotkał kupców
Lannua młodszego i Pigulla ze swoimi małżonkami. Pan Lannua
z małżonką prosili o przyzwoite zachowanie się Hankego, na co ten
rozpoczął awanturę, dlatego został wyproszony z lokalu przez stróża
nocnego Kasprzika. Ponieważ nie podobało się to Hankemu rozpoczął
bójkę. Chwycił Kasprzika za ubranie i rzucił nim na ziemię. Ponieważ
asystujące zajściu osoby zdołały powstrzymać dalszą bójkę Hanke zbiegł.
Hanke został skazany na 1 miesiąc więzienia za bójkę oraz 1 tydzień za
wywołanie kłótni, o co zasądził do w trybie prywatnym kupiec Lannua.
Nr 157 (12.07.1883)
Wydzierżawienie hotelu. Hotel Mokrauera w Toszku wraz
z przynależnym mu szynkiem jest do wydzierżawienia. Pytać
u S. Mokrauera w Toszku.
Nr 158 (13.07.1883)
Toszek, 11 lipca. Dziś o godzinie 9 ¾ rano prezydent regencji graf von
Zedlitz z Opola wraz z dwoma radcami przybył koleją górnośląską na
dworzec kolejowy, gdzie powitał go landrat graf von Strachwitz z Gliwic
oraz burmistrz Hirschberg stąd. Prezydent regencji udał się
z towarzyszącymi mu panami do Sierotów do tamtejszego Towarzystwa
Drenarskiego. Po zakończeniu wizyty prezydent wrócił do Opola. 17 lipca
odbędzie się tu jarmark kramny i bydlęcy.
Nr 168 (25.07.1883)
(Archiprezbiter Bennert z Toszka) został przez Jego Ekscelencję Księcia
Biskupa wyniesiony do godności prałata.
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Nr 201 (1.09.1883)
Toszek, 31 sierpnia. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez
miejscową Dyrekcję Górnośląskich Kolei Żelaznych, na petycję złożoną
do nich w sprawie ponownego otwarcia restauracji dworcowej, dyrekcja
zgodziła się odpowiedzieć pozytywnie na petycję. Ponowne otwarcie
restauracji będzie więc tylko kwestią czasu.
Nr 202 (2.09.1883)
Toszek, 31 sierpnia. 28 odbył się tu targ na uzupełnienie rezerw
wojskowych. Na 31 przyprowadzonych koni tylko 3 zostały zakupione.
Nr 208 (9.09.1883)
Na 4 miesiące więzienia skazani zostali bracia Joseph i Johann Stroskowie,
parobkowie z Kotulina, którzy w styczniu tego roku skradli żonie
zagrodnika Donnert 2 pudła z pierzem na pierzyny.
Nr 213 (15.09.1883)
(Święto). Władze miejskie Toszka zorganizowały w dniu 11 tego miesiąca
uroczystości na cześć radnego Kurka, który w tym dniu obchodził swoje
70 urodziny. Rankiem w jego mieszkaniu pojawiła się delegacja
magistratu oraz rady miejskiej i wręczyła zaskoczonemu panu Kurkowi,
który od 1839 roku pełni honorowo funkcję radnego srebrną tabakierkę.
Pan Kurka wyraża publicznie tą drogą wdzięczność za pamięć oraz
wyraża podziękowania.
Nr 229 (4.10.1883)
(Transport poprawczy). W ostatnim kwartale 6 osób zabrano do Toszka,
a 4 nierządnice trafiły do domu pracy w Świdnicy.
Nr 231 (6.10.1883)
(Przeniesienie). Królewski sąd okręgowy w Zabrzu informuje, że asesor
sądowy Martins z Toszka w związku z wezwaniem na 8 tygodniowe
ćwiczenia wojskowe, zostanie zastąpiony urzędnikiem sądowym
Sperlichem z Zabrza.
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Nr 232 (7.10.1883)
Toszek, 3 października. Na miejsce przeniesionego do Żagania
pomocnika sekretarza sądowego Klemta do tutejszego sądu przeniesiono
pomocnika sekretarza sądowego Flasiga z Legnicy. – Zamiast inspektora
podatkowego Zahna, który przeprowadził się do Legnicy, oraz zamiast
inspektora podatkowego Kotyrby, który został przeniesiony do
Wojnowic, przyjęci zostali inspektorzy podatkowi Hadamitzki i Schidek.
– Mistrz kolejowy Thele został przeniesiony do Świętej Katarzyny a w jego
miejsce przyjdzie inspektor kolejowy Schmidt. – Komisaryczny inspektor
tutejszego Domu Poprawczego pan porucznik D Schmidt został
mianowany sekretarzem domu karnego w Zgorzelcu. W jego miejsce
przyjdzie asystent głównej kasy krajowej, pan Juptner z Wrocławia.
Nr 238 (14.10.1883)
(Z toszeckiego sądu ławniczego). 10 tego miesiąca sąd ławniczy
rozpatrzył następujący przypadek: Gospodarz Zolę ka Wielowsi nie
zatrzymał się 17 lipca przy punkcie poboru opłaty szosowej na szosie
powiatowej Toszek – Wielowieś i nie zapłacił opłaty w wysokości
10 fenigów. Decyzją landrata został ukarany karą w wysokości 3 marek za
ten czyn. Zgodnie z przepisami z dnia 29 lutego 1840 dla poruszających
się drogami publicznymi wozami, bryczkami itp. na 4 fenigi (w dawnej
monecie) za milę. Pan Kawka zeznał, że wraz z Zolką jechał 17 lipca na
jarmark do Toszka jego furą wraz z towarem, który tam został sprzedany.
Przez to fury nie można traktować jako wóz osobowy (bryczkę) a jako wóz
towarowy, za który opłata szosowa jest odpowiednio wyższa. Dlatego
utrzymano decyzję landrata.
Nr 261 (11.11.1883)
(Z sądu ławniczego w Toszku). 7 listopada rozpatrywana była sprawa
o ukaranie zagrodnika Antona Cebulli z Zacharzowic o to, że w dniu
9 sierpnia wieczorem o godzinie 9 ½ jechał furmanką szosą bez
oświetlenia, za co landrat nałożył mu karę w wysokości 10 marek. Pan
Cebulla podał przykład, że tą samą szosą godzinę wcześniej jechali
zagrodnik Pospiech i Hedwig Baron z Zacharzowic. Wezwana na świadka
pani Baron oświadczyła, że o 8 ½ było jeszcze jasno i nie było wymogu
zgodnie z przepisami policyjnymi oświetlenia wozu. Pan Cebula został
ukarany 20 markami grzywny lub 2 dniami aresztu. – Z powodu rabunku
i kradzieży stanęła przed sądem rodzina Laxa z Ciochowic. 17 lipca doszło
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tam bowiem do włamania, w których wzięli udział 23 letni Joseph Laxa
i jego 67 letni ojciec kołodziej Thomas Laxa. W późniejszym terminie
sprawcy zostali schwytani i osadzeni w areszcie. – Synowie gospodarza
Franz i Joseph Wienchol ze Świbia zakłócili w dniu 4 lipca tańce weselne
wchodząc tam nieproszeni z przedmiotem o kształcie maczugi i uderzając
weselników, po czym zbiegli i ukryli się w polu żyta. Zostali jednak
rozpoznani i skazani. Franz Wienchol na 50 marek grzywny lub 10 dni
więzienia, a Joseph Wienchol na 150 marek grzywny lub 30 dni więzienia.
Nr 266 (17.11.1883)
(Zajęcia z druciarstwa). Magistrat Toszka wzywa rodziców dzieci,
również tych, które nie muszą chodzić do szkoły, o zapisanie ich na zajęcia
nauki produkcji siatki drucianej w tutejszej szkole.
Nr 267 (18.11.1883)
(Na linii kolejowej Toszek – Pyskowice – Gliwice) kursuje bardzo
ograniczona liczba pociągów. Właściciel majątku Kotliszowice pan
Guradze, zwrócił się do ministerstwa kolei z prośbą o zwiększenie liczby
pociągów, które umożliwią częstszy i wygodniejszy ruch do Gliwic.
Wniosek został przyjęty pozytywnie. Zostanie również złożona petycja
o ustawienie wagi towarowej na dworcach w Pyskowicach i Toszku.
Nr 273 (25.11.1883)
(Z sądu ławniczego w Toszku). 23 lipca sołtys Valentin Ceglarski z Byciny
siedział z przyjaciółki w szynku Emanuela Rosenthala. Podszedł do nich
szewc Hyeronimus Weyrauch i powiedział do jednego z gości „Jak można
pić z takim wołem, który jest też łajdakiem”. Ceglarski zakazał takich
wypowiedzi, na co Weyrauch złapał go i rzucił nim o ziemię. Ceglarski
chcąc się bronić uderzył go szpicrutą (żelazny pręt owinięty skórą)
w głowę, tak, że polała się krew. Weyrauch wyrwał mu szpicrutę i złapał
dwufuntowy ciężarek, uderzając nim w głowę Cegarskiego, tak, że doszło
do poważnego okaleczenia ciała u Ceglarskiego. Kolejnym obrażeniom
zapobiegli goście, którzy wmieszali się do bójki i rozdzielili ich. Według
świadków szynkarz (Rosenthal) nie tylko tolerował sytuację, ale nawet
chciał wyrzucić z lokalu jednego z gości próbującego rozdzielić
walczących. Weyrauch został skazany na 6 miesięcy więzienia. – Urząd
okręgu Zamek Toszecki nałożył na kupca Clemensa Weißa z Bytomia karę
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w wysokości 30 marek za samowolne postawienie pieca do wypalania
cegieł na terenie Pisarzowic bez zgody policji budowlanej. Sąd ławniczy
stwierdził, że urząd okręgowy nie przekroczył swoich uprawnień, bo
doszło do popełnienia przestępstwa z art. 147 kodeksu handlowego
i zdecydował o przekazaniu akt do prokuratury sądu rejonowego.
Nr 279 (2.12.1883)
(Z domu pracy w Toszku). Zarządzanie obiektem tymczasowo zostało
przekazane majorowi Manger oraz inspektorowi ekonomicznemu i pracy,
porucznikowi Schmidt. Zarządzanie kasą chorych zakładu powierzono
tymczasowo burmistrzowi Hischbergowi. Dla katolików opiekę
duchowną sprawuje prałat Bennerth, a dla ewangelików pastor Simon.
Funkcje lekarza szpitalnego sprawuje dr Theodor z Toszka. W budynkach
dawnego garnizonu w Toszku urządzono pomieszczenia na
400 robotników przymusowych. Budynkami i gruntami zarządza
odpowiednio prowincja śląska, która zawarła odpowiednie umowy
dzierżawy z gminą Toszek. W międzyczasie krajowy związek dla ubogich
zakupił jeszcze dodatkowe grunty na rozbudowę instytutu, o czym
zadecydowano na 29 posiedzeniu Landtagu Śląskiego. – Instytut na
400 osób został otwarty już 1 stycznia 1882 i wyjątkowo przeniesiono do
niego 330 osadzonych ze Świdnicy. Do końca lutego uzupełniono stan
o kolejnych 13 osób z powiatów regencji opolskiej oraz powiatów
milickiego, sycowskiego, namysłowskiego, brzeskiego, oławskiego,
oleśnickiego i trzebnickiego. W sumie w roku 1882 przyjęto do domu
poprawczego 1038 mężczyzn, z czego 39,68% osadzonych było po raz
pierwszy, a 60,32% to osadzeniu powtórnie.
Nr 279 (2.12.1883)
(Z sali sądowej). Sprawa przeszła z sądu ławniczego z Toszka z dnia
13 lipca, gdzie rozpatrywano sprawę z 7 sierpnia zeszłego roku
z dominium w Byczynie gdzie palacz Peter Masbalsky został skazany na
4 tygodnie więzienia. Sędziowie ustalili, że w tamtym czasie
w mieszkaniu oskarżonego doszło do bójki, w wyniku której oskarżony
zadał ofierze 18 do 20 ciosów grubym kijem w ramiona, kark i głowę.
Ponieważ przed takimi ciosami ofiara nie mogła się obronić, a dodatkowo
stwierdzono, że ofiara w żaden sposób nie była prowokująca ani
denerwująca, ani nie obraziła Masbalskyego. Prokurator zażądał wobec
tego usunięcia pierwszego aktu oskarżenia oraz wymierzenia 100 marek
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grzywny. Sąd skazał oskarżonego na 200 marek grzywny lub 20 dni
więzienia.
Nr 280 (4.12.1883)
Zamiast specjalnego powiadomienia. W dniu 1 tego miesiąca w Poznaniu
zmarła nasza matka, Teresa Mockrauer, z domu Grätzer, przeżywszy
74 lata. Przekazuję to wszystkim przyjaciołom i znajomym z głębokim
smutkiem. Toszek, dnia 2 grudnia 1883. Pogrążony w żałobie Siegmund
Mockrauer.
Nr 286 (11.12.1883)
(Budżet Domu Pracy w Toszku). Na rok 1884 został zbilansowany na
117 600 marek. Ogólne koszty administracyjne wynoszą 51 000 marek.
Koszty utrzymania i ekonomiczne – 66 400 marek. Koszty transportu
i podróży – 200 marek. Łącznie koszty wynoszą 238,75 marki na osobę,
a w roku 1882 wynosiły 244,24 marek. Dotacja do kosztów utrzymania
wynosi 86 600 marek na rok 1884 i w takiej wysokości została
zarekomendowana Landtagowi prowincji do uchwalenia.
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Nr 20 (24.01.1884)
(Z sali sądowej). 2 października 1881 w gospodzie Salberta w Pniowie
doszło do bójki. W trakcie wieczornej uroczystości jeden z gości został
powalony na ziemię przez niejakiego Woynę i uderzony kijem w głowę,
tak, że odniósł poważne obrażenia. Sprawa toczyła się przed sądem
ławniczym w Pyskowicach, w wyniku której Woyna i towarzysze
otrzymali wyroki więzienia. Woyna i niejaki Czwing zgłosili apelację
i sprawa trafiła do tutejszej izby karnej. Wcześniej w Pniowie pojawili się
świadkowie, murarz Johann Czernetzki oraz parobek Richard Skrzipietz,
którzy zeznali, że „bójka nie miejsca o 10 wieczorem, a o ½ 2 w nocy i nie
mała miejsca w Sali, ale w korytarzu i nie Woyna uderzał gościa, ale
Salbert uderzył Woynę ciężką laską”. Z tego powodu apelacja Woyny
została odrzucona, ale zwrócono do rozpatrzenia przez sąd niższej
instancji sprawę Czwinga z powodu błędu formalnego. Sąd ławniczy
stwierdził bowiem, że „Czwing był tej nocy u Salberta wraz z żoną i córką
z butelką szampana i był widziany w tej sytuacji przez Czernetzkiego
i Skrzypietza”. Po przesłuchaniu 26 świadków okazało się, że obaj
dopuścili się krzywoprzysięstwa. Czernetzkiego w ogóle w tym dniu nie
było w gospodzie Salberta nie mógł w ogóle wypowiadać się na temat
tamtej bójki, natomiast z Skrzypietzem sprawa nie była do końca jasna.
Ostatecznie są uznał obu za winnych i skazał Czernetzkiego na 3 lata
więzienia oraz 4 lata pozbawiania praw honorowych, a Skrzypietza na
1 ½ roku więzienia oraz rok pozbawienia praw publicznych. Obaj zostali
także uznani za trwale niezdolnych do sprawowania funkcji świadka
w sądzie.
Nr 21 (25.01.1884)
(Zastrzelenie kłusownika). 23 tego miesiąca w Kotulinie tutejszego
powiatu zatrudniony w majątku Kotulin leśniczy przyłapał na
kłusownictwie kowala Wyciska z Proboszczowic. Po fakcie jednak
wszystkie ślady zniknęły. Na miejsce udała się komisja sądu ziemskiego
z Toszka w celu zbadania sprawy.
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Nr 26 (31.01.1884)
(Zarządy biur podatkowych). Zarząd biura podatkowego w Ostropie na
okres jednego roku został kontrolerowi Josephowi Smiatkowi z Gardel,
a zarząd biura podatkowego w Toszku na okres jednego roku został
powierzony celnikowi Kawka.
Nr 32 (7.02.1884)
(Komunalne). W ubiegłym tygodniu wybrano w Toszku zarządu miasta,
do którego weszli: kupiec Hensel jako przewodniczący, piekarz Czerner
jako zastępca, kupiec Moritz jako sekretarz oraz powiatowy radca sądowy
Kieler jako zastępca sekretarza.
Nr 35 (10.02.1884)
(Z sądu ławniczego w Toszku). Kowal Mathias Josch z Ciochowic
w 1881 roku został skazany przez sąd ławniczy w Toszku na 3 miesiące
więzienia za kłusownictwo, a wyrok ten został zakwestionowany
zarówno w odwołaniu jak i po rewizji, ale zarówno oskarżony jak
i świadkowie w tej sprawie: gospodarz Ignatz Krawietz z Boguszyc oraz
kołodziej Kampa z Błaszowic świadome zeznali nieprawdę przed sądem
w Gliwicach. Wyrok uniewinniający dał odwagę Joschowi do wystąpienia
o przeprowadzenie nowego procesu w tej sprawie. Jego wniosek został
uwzględniony i proces ten odbył się 30 zeszłego miesiąca w Toszku.
Ławnicy jednak przyjęli za wiarygodne oświadczenia świadków
leśniczego i jego syna, a odrzucili zeznania potwierdzające niewinność
Joscha i skazali go ponownie na 3 miesiące więzienia. – 6 tego miesiąca
urzędnik Schnurn z Boguszyc został uniewinniony od postawionego
przez
panią
właścicielową
majątku
Zacharzowice
zarzutu
przywłaszczenia w 7 przypadkach owsa. Sprawom przewodził sędzia
Schubert z Wielkich Strzelec.
Nr 39 (15.02.1884)
(Pożar). W Kotulinie tutejszego powiatu w posiadłości zagrodnika Juliusa
Bresnitscha wybuchł pożar na strychu domu. Ponieważ drzwi do tego
pomieszczenia były otwierane i zamykane w momencie powstania
pożaru zachodzi podejrzenie, że pożar powstał w sposób złośliwy. Nie
ma jednak żadnych śladów sprawcy. Zniszczony pożarem został dach
domu i mieszkanie, podobnie również chlew i szopa na wóz. Również
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spaliło się 17 worków jęczmienia, 18 worków owsa, 10 worków żyta,
1 worek mąki i 60 cetnarów siana i słomy. Budynki były ubezpieczone
w Prowincjonalnym Towarzystwie Ubezpieczeń od ognia. Na miejscu
pożaru pojawiły się w komplecie ekipy gaśnicze z okolicznych wiosek
i dzięki nim ogień ograniczył się tylko do tej posiadłości.
Nr 44 (21.02.1884)
(Z sądu ławniczego w Toszku). Rozpatrywano następujący akt
oskarżenia: 25 maja wieczorem robotnicy kolejowi Johann Sczendzina
z Toszka i Josef Ryschko z Boguszyc oraz majster Alois Przybyczin
z Pisarzowic pracowali przy linii kolejowej przy błotnickim lesie.
Sczendzina i Ryschko nieśli dwie belki sosnowe, które wcześniej wycięli
w lesie, przez co zostali zatrzymani przez strażnika leśnego Franza
Moczigemba z Płużnicy. Rzucili się więc na Moczigembę, a Ryschko
uderzył go silnie w głowę. Sczendzina również zaczął uderzać kijem
Moczigembę w głowę, tak, że przeciął mu kapelusz, a Moczigemba zalał
się krwią od głowy do stóp i tylko z największym wysiłkiem udało mu się
dotrzeć do leśniczówki w Błotnicy. Gdy Sczendzina uderzał Moczigembę
kijem majster Przybyczin nie nakazał mu zaprzestać tego niewłaściwego
postępowania, ale powiedział tylko „Może tak będzie lepiej”. Dlatego na
podstawie § 223 kodeksu karnego Sczendzina i Przybyczin zostali skazani
na 6 miesięcy więzienia, a Ryschko na 2 miesiące więzienia.
Nr 44 (21.02.1884)
(Rzeźnia). Rzeźnik C Nowatius z Toszka zamierza na swojej posesji
zapisanej pod nr 35 w księdze ziemskiej w Toszku wybudować rzeźnię do
celów komercyjnych.
Nr 59 (9.03.1884)
(Wikary Albin Zolondek) odchodził w dniu 5 tego miesiąca z miasta
Toszek, gdzie spędził kilka lat w służbie pomocniczej, do Creuzdorfu
w powiecie pszczyńskim, gdzie będzie zarządzać tamtejszą parafią. Na
pożegnanie wikary Zolondek otrzymał srebrne sztućce i inne prezenty.
Nauczyciele katoliccy z parafii Toszek urządzili dla odchodzącego
wikarego pożegnalną akademię. Następca wikarego Zolondka nie został
jeszcze ustalony, więc cały ciężar zarządzania parafią spoczywa na
proboszczu kanoniku Bannerth.
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Nr 67 (19.03.1884)
(Za Sali sądowej). Heydebrandt prowadził tu handel obwoźny w latach
1882 – 1883 pod nazwą „Haydebrandt’s Buchhandlung”. W styczniu
1883 roku przebywając w hotelu Mokrauera w Toszku przywłaszczył koc
wartości 5,96 marki od inspektora ubezpieczeniowego Hermanna
z Kożuchowa, który również nocował w hotelu Mokrauera, i sprzedał go
później w Bytomiu kolporterowi Czichorowskyemu. Oskarżony mówił
tak cicho, że sędzia musiał przechylać się do barierki, aby słyszeć
zeznania. Mimo to ławnicy uznali go winnym i skazali na rok
pozbawienia wolności. Wyrok powalił oskarżonego i musiał on zostać
wyniesiony z Sali.
Nr 74 (28.03.1884)
(Z Domu Pracy Przymusowej w Toszku). Sprawy te były omawiane na
posiedzeniu Landtagu Prowincji Śląskiej w dniu 7 grudnia zeszłego roku
i na jej wniosek Minister Pracy w dniu 20 lutego tego roku zatwierdził
regulamin Publicznego Związku dla Pomocy Ubogim w Prowincji
Śląskiej oraz statut Domu Pracy. Zmiany polegają na tym, że do domu
pracy w Toszku mają być przyjmowani wyłącznie mężczyźni, którzy
muszą otrzymać akceptację Związku Pomocy Ubogim. Rozpoczęcie
działalności będzie możliwe jednak po wydaniu odpowiednich instrukcji
przez Landeshauptmana. – Ogólnie przyjęto, że osoba kierowana do
Domu Pracy Przymusowej musi być dostatecznie silna do pracy, musi
uzyskać opinię władz policyjnych oraz wszyscy muszą być standardowo
jednolicie ubrani. Ich wynagrodzenie ma pokrywać koszty utrzymania, a
wypłacane im „premie” nie mogą być wyższe niż szósta część
otrzymywanego za nich wynagrodzenia. (Wcześniej dozwolone mieli
osadzeni korzystanie z własnych ubrań, co powodowało różne
komplikacje). Premie ustalono na maksymalnie 50 fenigów do 1 marki
dziennie za pracę.
Nr 74 (28.03.1884)
Toszek, 26 marca. Na zarządzenie urzędu kościelnego w dniu 19 tego
miesiąca w godzinach od 9 do 11 odbyła się wizytacja szkoły pod
przewodnictwem prałata Josefa Parola, przeprowadzana na podstawie
statutu założycielskiego, w której wziął udział również lokalny inspektor
szkolny burmistrz Hirschberg, przedstawiciel kuratorium prałat
i kanonik Bannerth oraz radni Kurka, Launa i Hensel. Na wniosek
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lokalnego inspektora szkolnego oraz głównego nauczyciela Bittnera, po
zakończeniu egzaminu, wybrano 8 najpilniejszych uczniów, którzy
otrzymali w nagrodę kompletne ubrania.
Nr 82 (6.04.1884)
(Zakupy uzupełniające) zostały przewidziane na 21 maja, jako na dzień
majowego jarmarku.
Nr 98 (27.04.1884)
(Z sądu ławniczego w Toszku). Kradzież. Dotychczas niekarany, 52-letni
inspektor gospodarczy Konstantin Brier, obecnie z Leśnicy w powiecie
głubczyckim, był wiosną zeszłego roku zatrudniony w dominium
w Płużnicy i przez kilka miesięcy mieszkał w Toszku. 1 maja zeszłego
roku jadł obiad z mistrzem rzeźniczym Nowatiusem z Toszka w jadalni
obok sklepu, oddzieloną przez szklane drzwi. Tam Nowatius przysiągł,
że miał dziś 2 talary i talara koronacyjnego. „Monety umieściłem w kasie
sklepowej około 4 minuty temu i poszedłem na podwórze. Kiedy
wróciłem z holu zauważyłem, że szuflada kasy była odsunięta
i brzdęknęły w niej pieniądze.” Rzeźnik natychmiast posądził swojego
gościa o kradzież i otwarł kasę, szukając talarów, których nie znalazł.
Powiedział inspektorowi, że monety ukrył pod drobnymi i ich teraz tam
nie ma. Po dłuższej kłótni i po tym, jak ponownie pozostawił inspektora
samego w pokoju, Nowatius wezwał przechodzącego obok sklepu
sierżanta policji Klaußmanna. Brier poddał się dobrowolnie rewizji,
i znaleziono przy nim jednego talara, ale nie był to talar koronacyjny.
Teraz Brier oskarżył Nowatiusa o fałszywe oskarżenie lub zniewagę,
wobec czego Nowatius został zmuszony do udowodnienia kradzieży.
Okazało się mianowicie, że w czasie gdy rzeźnik wyszedł do holu, do
pomieszczenia oddzielonego deskami, i niewidocznego z jadalni, weszła
pani Schendzielorz – gospodyni Nowatiusa, i widziała kradzież przez
szparę, która była w deskach przy tym pomieszczeniu. Nadzorca Domu
Pracy Neumann musiał poświadczyć, że podarował Nowatiusowi talara
koronacyjnego. Ponadto Brier wykazał w ostatnich godzinach procesu, że
w chwili domniemanej kradzieży posiadał znaczne fundusze i że
Nowatius składając fałszywe oskarżenie nie odniósł się w żaden sposób
do swoich własnych wcześniejszych zaniedbań. Z powodu jednak
zaprzysiężonych zeznań Nowiatusa jak i jego gospodyni pani
Schendzielorz ławnicy uznali Briera winnym kradzieży i skazali go na
4 tygodnie więzienia.
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Nr 101 (1.05.1884)
Asesor Bender z Toszka został zatwierdzony jako radca sądowy.
Nr 104 (4.05.1884)
(Komunalne z Toszka). Na ostatnim posiedzeniu zarządu miasta
zdecydowano: 1) przyjąć wniosek Magistratu o wydatkowanie
2500 marek z funduszu szpitalnego na budowę nowego budynku
miejskiego szpitala z kostnicą, pralnią, salą frontową i tak dalej oraz
ogrodzenie terenu i zamontowanie w szpitalu pieca; 2) nadać tutejszemu
Towarzystwu Kobiet Patriotycznych prawo do korzystania przez
190 osobodni rocznie z budowanego szpitala miejskiego, przy czym
muszą one przekazać na cel budowy dotację w wysokości 1000 marek
i roczną składkę na utrzymanie szpitala w wysokości 100 marek.
Nr 105 (6.05.1884)
(Stanowisko drugiego nauczyciela) w szkole katolickiej w Kotulinie,
z darmowym zakwaterowaniem i pensją roczną w wysokości 720 marek,
powinno zostać wkrótce obsadzone. Podania można składać do zarządu
majątku.
Nr 107 (9.05.1884)
Do mojego sklepu odzieżowego i modowego poszukuję od zaraz młodego
człowieka z niezbędną wiedzą szkolną jako praktykanta, wyznania
mojżeszowego. Wymagana znajomość języka polskiego. Salo Gassmann,
Toszek.
Nr 115 (18.05.1884)
(Ochotnicza Straż Pożarna) zdecydowała się przystąpić do ŚląskoPoznańskiego Związku Straży Pożarnych, oddziału Górnośląskiego, i na
jego zaproszenie wziąć udział w Dniu Straży Pożarnej, który planowany
jest przez związek w dniach 21-24 czerwca w Bytomiu.
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Nr 115 (18.05.1884)
(Z sądu ławniczego w Toszku). Za wtargnięcie do domu odpowiadał
przedstawiciel handlowy Louis Ertel z Wielowsi, który 14 stycznia
uderzył bez powodu częścią drewnianej uprzęży końskiej 69 letnią
wdowę po karczmarzu Tinę Sohrauer. Sąd ławniczy przychylił się do
wniosku prokuratora o karę 6 miesięcy więzienia dodatkowo do
3 miesięcy już spędzonych w areszcie. – Syn zagrodnika Valentin Hampa
ze Szklarni udał się furą 5 stycznia do Toszka, na furze miał ukryte zające
i nie był w stanie udowodnić, że nabył je legalnie. Ponieważ w trakcie
rewizji w jego domu ujawniono sidła sąd ławniczy skazał go za
naruszenie przepisów łowieckich na 30 marek grzywny lub 6 dni
więzienia. – Właściciel młyna Andreas Kazik z Chechła jechał 18 sierpnia
lokalną drogą i zahaczył wozem o idącą poboczem Franziskę Cieslik
z Nogowczyc tak nieszczęśliwie, że została złapana przez przednie koło
i słupek drabiny i przewrócona na ziemię. Kazika w sądzie bronił
adwokat Schubert tak skutecznie, że sąd ławniczy uznał to za niemyślne
uszkodzenie ciała z powodu niedbałości i skazał Kazika na 15 marek
grzywny lub 3 dni więzienia oraz 3 marki grzywny dla poszkodowanej,
która wystąpiła jako powód.
Nr 119 (24.05.1884)
Założyłem swoją kancelarię prawniczą w Toszku, ale także reprezentuję
klientów przy Królewskich Sądach Okręgowych w Pyskowicach
i Ujeździe. Chciałbym zaznaczyć, że dobrze mówię po polsku. Toszek.
Bender, adwokat.
Nr 120 (25.05.1884)
(Targ dla uzupełnień). W dniu 21 maja w Toszku odbył się targ dla
uzupełnień potrzeb koni dla wojska. Przyprowadzono na niego 25 koni,
z czego władze wojskowe wybrały 13. Sprzedano jednak tylko 3 konie, bo
w dziesięciu przypadkach sprzedający nie zgodzili się na proponowaną
cenę.
Nr 121 (27.05.1884)
(Budowa portierni) przy wejściu w murze Domu Pracy Przymusowej
w Toszku została zatwierdzona.
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Nr 122 (28.05.1884)
(Kradzież). Dwu osadzonych w Domu Pracy Przymusowej w Toszku
zostali w poniedziałek 16 wypuszczeni po odbyciu kary. Wieczorem na
dworcu kolejowym w Gliwicach upili się tak, że jeden z nich zasnął,
a drugi skorzystał z okazji i skradł towarzyszowi 3 marki. Na czynie tym
został przyłapany i odesłany do więzienia.
Nr 122 (28.05.1884)
(Z Domu Pracy Przymusowej w Toszku). Ze sprawozdania
administracyjnego za rok 1883 wynikają następujące dane. Na koniec
1882 roku było tu osadzonych 348 osób. W 1883 doszło do nich kolejne
992 osoby, co dało razem 1340 osób. Z tych osadzonych przed końcem
roku wypuszczono 948 osób, więc na koniec roku pozostało ich 392.
Łączna liczba osobodni osadzonych wyniosła 168 082. Średnie obłożenie
domów pracy wyniosło w 1882: 292 osoby, a w 1883: 468 osób. W roku
1883 skazanych po raz pierwszy było 45% osadzonych, a kolejny raz 55%.
Pod względem wyznania na koniec roku 1883 było osadzonych
37 ewangelików oraz 335 katolików. Z pomocy lekarskiej
w 1883 korzystało 278 osób, a łącznie dało to 4663 dni chorobowych,
średnio 13 osób dziennie, co daje 3% dziennego obłożenia pracą.
W 1883 zmarło 38 osadzonych, co daje 8,25% całości liczby osadzonych.
Wypracowano nadwyżkę w wysokości 33 299,52 marki. Przy średnim
dziennym obłożeniu 460 osób w Domu Pracy Przymusowej daje to
nadwyżkę dzienną w wysokości 20,02 feniga na głowę i roczną
w wysokości 73,07 marki na głowę. W 1883 spośród osadzonych było
11 zatrudnionych jako pomoc domowa, z czego 4 zostało zwolnionych.
Koszty utrzymania Domu wyniosły za 1883 rok: 65 153,63 marki, co przy
średnim obłożeniu 460 osób daje 38,80 fenigów na głowę dziennie
i 141,62 marki na głowę rocznie.
Nr 123 (29.05.1884)
(Zaniepokojenie). Rzeźnik z Pniowa zabił cielę, a mięso szybko zaczęło
gnić. Zepsute mięso zostało zakopane.

16

26 maja 1884 roku.
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Nr 126 (1.06.1884)
Gliwickie Towarzystwo Gospodarcze organizuje w sobotę, dnia
15 czerwca, wycieczkę do Kotulina. Zbiórka punktualnie o 3 w Ligocie
Toszeckiej. Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś możesz do 10 czerwca
zgłosić się do przewodniczącego. Zarząd Towarzystwa.
Nr 140 (20.06.1884)
(Uciekł z domu) chłopiec w wieku szkolnym Josef Gralla z Kotulina.
Nr 148 (29.06.1884)
Toszek, 20 czerwca. Na ostatnim posiedzeniu Rady miejskiej w dniu
20 tego miesiąca postanowiono: 1. Za miniony rok budżetowy 1883/84
według sprawozdania przedstawionego przez Burmistrza z kasy kamery,
wydatki przekroczono o 402,54 marki. Było to uzasadnione koniecznością
poniesienia niezbędnych wydatków oraz oszczędnościami poczynionymi
w innych działach w kwocie 911,59 marki. Sprawozdanie zatwierdzono
i skierowano do wydrukowania. 2. Wydatki poczynione w zeszłym roku
na zakup kostki brukowej dla ulic Antonienstraße i Breirenstraße ze
środków kasy kameralnej w wysokości 1500 marek – zatwierdzono.
3. Wydatki miasta na rok 1884/85 zgodnie z planem przedstawionym
przez Magistrat w wysokości 12 262 marki 35 fenigów, przy podatkach
komunalnych w wysokości 200%, zatwierdzono.
Nr 154 (6.07.1884)
(Lokalni inspektorzy szkolni) zostali wyznaczeni w powiecie gliwickim.
Proboszcz Spira z Paczyny został inspektem dla tamtejszej szkoły,
kanonik Koselek z Chechła dla szkół w Chechle i Łonach, Proboszcz Kania
z Poniszowic dla katolickiej szkoły w Wyrach, dzierżawca majątku
Pehlemann z Ziemięcic dla katolickiej szkoły w Przezchlebiu, inspektor
powiatowy Marx dla katolickiej szkoły w Czekanowie.
Nr 157 (10.07.1884)
(Nieszczęśliwy wypadek). Podczas budowy w Domu Pracy Przymusowej
w Toszku, murarz Hanussek, który był tam zatrudniony, wskutek własnej
nieostrożności spadł z piętra, wskutek czego doznał złamania czaszki oraz
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złamania lewego obojczyka. Poszkodowany po trzech godzinach od
wypadku zmarł.
Nr 166 (20.07.1884)
(Personalne). Nauczyciel katolicki
zatwierdzony na stanowisku.

Stoschek

z

Kotulina

został

Nr 166 (20.07.1884)
Toszek, 16 lipca. W miejsce ustępującego majora Mangera został dziś
przez landrata zatwierdzony major Steinaecker jako dyrektor Domu
Pracy Przymusowej w Toszku.
Nr 168 (23.07.1884)
(Założenie zakładu produkcji papy). J Geißler z Pawłowic na swojej
posesji w Pawłowicach zamierza zbudować fabrykę produkcji papy do
celów komercyjnych.
Nr 169 (24.07.1883)
(Statystyczne). Podobnie jak i w ubiegłych latach za przesyłane do celów
statystycznych przez urzędy stanu cywilnego sprawozdania, w których
należy wypełnić wiele rubryk o urodzeniach, ślubach i zgonach,
Królewskie Biuro Statystyczne w Berlinie przyznało odszkodowania za tę
pracę dla urzędników stanu cywilnego w wysokości 3 fenigi od jednego
formularza. W zależności od ilości przesłanych formularzy w okresie od
1 kwietnia 1883 do końca marca tego roku poszczególne urzędy otrzymały
następujące dodatki: Stara Kuźnica – 5 Mk 55 Pf; Bycina – 5 Mk 5 Pf;
Brynek – 3 Mk 75 Pf; Chechło – 5 Mk 70 Pf; Gliwice – 30 Mk 39 Pf;
Kamieniec – 4 Mk 80 Pf; Sośnicowice – 2 Mk 1 Pf; Zamek Sośnicowice –
4 Mk 17 Pf; Kozłów – 4 Mk 86 Pf; Kotliszowice – 2 Mk 94 Pf; Kotulin –
4 Mk 20 Pf; Łabędy – 13 Mk 83 Pf; Wielowieś – 4 Mk 20 Pf; Łaskarzówka
– 5 Mk 55 Pf; Łubie – 4 Mk 44 Pf; Pyskowice – 9 Mk 63 Pf; Piotrowice –
12 Mk 39 Pf; Pniów – 2 Mk 49 Pf; Poniszowice – 5 Mk 52 Pf; Przyszowice
– 6 Mk 3 Pf; Rachowice – 7 Mk 17 Pf; Wójtowa Wieś – 10 Mk 56 Pf;
Rudzieniec – 2 Mk 31 Pf; Recice – 3 Mk 60 Pf; Szałsza – 5 Mk 40 Pf; Sieroty
– 2 Mk 10 Pf; Bojków – 8 Mk 67 Pf; Świbie – 6 Mk 17 Pf; Dzierżno – 1 Mk
56 Pf; Toszek – 5 Mk 34 Pf; Zamek Toszecki – 7 Mk 41 Pf; Trynek – 11 Mk
171

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

13 Pf; Tworóg – 8 Mk 64 Pf; Wojska – 2 Mk 34 Pf; Ziemięcice – 3 Mk 94 Pf.
Królewska kasa powiatowa informuje, że na podstawie umowy
z Królewską kasą regencji w Opolu, dokona wypłaty tych dodatków za
pokwitowaniem.
Nr 181 (7.08.1884)
Toszek, 2 sierpnia. Aresztant skazany na 9 lat więzienia miał być wczoraj
przewieziony z Brzegu do Bytomia. W trakcie transportu udało mu się
rozluźnić kajdany i zbiec. Poinformowanemu o tym naczelnikowi stacji
w Błotnicy udało się zbiega pochwycić.
Nr 194 (22.08.1884)
Toszek, 20 sierpnia. Na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej zgromadzeni
po raz pierwszy zobaczyli wyciągi z kasy za 1884/85. Następnie zajęto się
wnioskami magistratu: 1. Kupiec Julius Rosenthal złożył wniosek
o wydzierżawienie stodoły za nowym szpitalem miejskim. Zgodzono się
na czas dzierżawy od 1 sierpnia do 1 kwietnia przyszłego roku za kwotę
15 marek. 2. Zezwolono Domowi Pracy Przymusowej na korzystanie
z dziedzińca komunalnego przy kościele jako dostęp do projektowanego
dziedzińca zakładu, pod warunkiem cofnięcia się o 3 metry w razie
potrzeby. 3. Odrzucono wniosek o dzierżawcy czereśni Wypycha
z Leśnicy o obniżenie mu czynszu dzierżawnego z powodu słabych
zbiorów. Zgodzono się jednak na przesunięcie terminu zapłaty.
Nr 200 (29.08.1884)
Ogłoszenie. Prowincjonalny Dom Pracy Przymusowej w Toszku od
1 listopada posiada około 100 mężczyzn osadzonych, których można
wykorzystać do długotrwałej pracy. Przedsiębiorcy którzy chcą
wykorzystać tę siłę w całości lub podzieloną proszeni są o składanie ofert
niżej podpisanemu kierownictwu. Warunki, na jakich zatrudniani są
osadzeni robotnicy są dostępne do wglądu na miejscu, lub można
otrzymać ich kopię w cenie 50 fenigów. Toszek, w sierpniu 1884. Dyrekcja
Domu Pracy Przymusowej.
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Nr 208 (7.09.1884)
Toszek, 4 września. Na ostatnim posiedzeniu sądu ławniczego służąca
Johanna Skrobaczyk z Chechła odmówiła mówienia po niemiecku
w sądzie. Natychmiast został ukarana karą administracyjną w postaci
24 godzin pozbawienia wolności – wykonaną bezzwłocznie. Skrobaczyk
została oskarżona o niesumienne wykonywanie swoich obowiązków bez
jakiegokolwiek powodu.
Nr 219 (20.09.1884)
Dobrze zlokalizowany obiekt handlowy jest do wynajęcia od
15 października tego roku. Oferty można składać do J Cohn w Toszku,
w sądzie.
Nr 225 (27.09.1884)
Toszek, 22 września. Jeden dezerter został tu aresztowany zeszłej nocy.
Był bardzo pijany i wieczorem bardzo hałaśliwy, choć dopiero po wielu
kłopotach. Aresztowany mężczyzna szalał w celi przez całą noc, tak, że
sąsiedzi stracili cały sen. Zapytany o swoje dane osobowe rano podał
zupełnie inne niż wieczorem, ale ostatecznie ustalono, że pochodzi
z Prudnika, nazywa się Zechmeister i pracował tam jako szewc.
W 1879 roku zdezerterował z 9 kompanii 62 pułku w Raciborzu.
Zechmeister został podczas przesłuchania pozostawiony na kilka minut
samemu, wtedy otwarł okno i wyskoczył z drugiego piętra na rynek
(14 metrów wysokości), doznając jedynie lekkiego urazu łokcia.
Natychmiast został ponownie aresztowany i przesłano do Raciborza
zapytanie o niego. Po otrzymaniu odpowiedzi, że nadal jest poszukiwany,
został przekazany do więzienia garnizonowego w Koźlu. Awanturniczy
dezerter został już skazany na 2 lata twierdzy. – Na ostatnim posiedzeniu
sądu ławniczego został surowo ukarany pan nadleśniczy Kickton, który
nie stawił się na wezwanie sądu w charakterze świadka. Nadleśniczy
został ukarany karą porządkową w wysokości 50 marek. Na tym samym
posiedzeniu leśniczy Dorn został skazany za świadome fałszywe
oskarżenie gospodarza Giebela z Kotulina na poniesienie kosztów
rozprawy, a gospodarz Giebel, oskarżony o wykroczenie pastwiskowe
został uniewinniony.
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Nr 232 (5.10.1884)
Toszek, 2 października. Na ostatnim posiedzeniu sądu ławniczego
skazany został sprzedawca owoców Wrobel z Gliwic na grzywnę
36 marek za oferowanie zabronionych usług domowych. – Na ostatnim
posiedzeniu rady miejskiej na wniosek magistratu zgodzono się na
ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z wymogami przepisów prawa
z 15 czerwca 1883. Pracownicy zostaną zapisani do miejscowej kasy
chorych.
Nr237 (11.10.1884)
Z Sali sądowej. Syn właściciela domu Romould Jendrossek z Toszka był
już cztery razy skazany za nielegalne polowania a także kradzieże. Dziś
odpowiadał za to, że w lutym w Toszku kotlarzowi Pohlowi przesunął
kamień graniczny na polu. Ponieważ jednak prokurator nie był w stanie
udowodnić, że przesunięty kamień był właściwym kamieniem
granicznym w rozumieniu prawa, Jendrossek został uniewinniony
z zarzutu fałszowania dokumentów urzędowych, a co zgodnie z prawem
o kamieniach granicznych polnych i leśnych groziło mu 50 marek
grzywny i 5 dni aresztu.
Nr 237 (11.10.1884)
Toszek, 8 października. Zorganizowany wczoraj doroczny targ cieszył się
dużym zainteresowaniem zarówno sprzedających jak i kupujących,
a największą sprzedaż odnotowali handlarze obuwia i futer. Na rynek
przyprowadzono 43 sztuki bydła i 87 koni. – Na ostatnim posiedzeniu
sądu ławniczego skazany został żonany parobek Schachteli z Paczyny za
wywoływanie uciążliwości publicznej z powodu nieprzyzwoitego
zachowania. Sędziowie skazali go na 3 marki grzywny lub 1 dzień aresztu.
Na posiedzeniu sądu rozpatrywano również sprawę dwu
czternastoletnich uczniów szkoły, którzy z mostu kolejowego rzucali
kamienie na linię kolejową. Zostali oni wydaleni już wcześniej ze szkoły.
Nr 247 (23.10.1884)
Nowy miedziany parowy aparat do karmienia bydła przydatny dla
właścicieli majątków i większych gospodarstw jest na sprzedaż tanio.
F Laska, Toszek
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Nr 249 (25.10.1884)
Toszek, 22 października. Wczoraj znowu stanęła przed sądem ławniczym
służąca Juliana Skrobarczyk, ta sama, która na wcześniejszym
posiedzeniu sądu we wrześniu odmówiła składania zeznań po niemiecku,
za co skazana została na jeden dzień aresztu. Obecnie już nie pracuje ona
u leśniczego Hannaka w Utracie, który podał ją za świadka. Ponownie
odmówiła w sądzie składania zeznań po niemiecku, co na podstawie
nowych przepisów prawnych, które wymagają aby zeznania były
składane zupo niemiecku w sposób poprawny i łatwo zrozumiały,
spowodowało jej ukaranie grzywną w wysokości 10 marek lub 2 dniami
aresztu. – Obyły się również przesłuchania 10 osób w sprawie kradzieży
na polach, ale z powodu braku dowodów zostali oni uniewinnieni.
Postanowiono więc sprawę zamknąć, a dzierżawcę majątku Engera
z Byciny przesłuchać w zakresie popełnionych zaniedbań.
Nr 256 (4.11.1884)
Zamów najlepsze kartofle w cenie 2 marki 10 fenigów za cetnar z wysyłką
z dworca w Toszku lub z odbiorem bezpośrednim. Dominium
Kotliszowice przy Toszku.
Nr 257 (5.11.1884)
Z sali sądowej. Anton Bußek z Kotliszowic został jakiś czas temu przez
sąd ławniczy w Toszku został skazany na 30 marek grzywny z powodu
spowodowania uszczerbku na zdrowiu wraz z innymi. Skazany odwołał
się od tej decyzji. Rozprawa jednak została odroczona, bowiem
współoskarżony Karl Happ w międzyczasie wyemigrował do Ameryki.
Zaprotokołowano jednak, że jego przesłuchanie odbędzie się w Nowym
Jorku. Do czasu otrzymania podpisanych zeznań Happa rozprawę
wstrzymano.
Nr 269 (19.11.1884)
Toszek, 17 listopada. Tutejszy chór Liedertafel wczoraj wieczorem w Sali
Mokrauera dał charytatywne przedstawienie teatralne (śpiew
humorystyczny) przy Sali zapełnionej do ostatniego miejsca. Wystawiono
jednoaktowe sztuki: „W urzędzie stanu cywilnego” von Myliusa oraz
„Niedzielni myśliwi” Posse. „Niedzielni myśliwi” to utwór z podziałem
na role, więc każdy musiał śpiewać solo, co wczoraj wypadło znakomicie.
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Gdyby dźwięki miedzianego gongu zastąpić prawdziwymi wystrzałami
efekt byłby jeszcze lepszy. Późnij zaśpiewano pieśń chóralną „Niemiecki
miecz” Henrika , gdzie chórzystki wystąpiły w specjalnie
przygotowanych kostiumach. Na koniec zaśpiewał duet Witterung
i Kuntze „Pożegnanie Tyrolczyka z zupą”, co tak bardzo się spodobało
publiczności, że musiano wykonać bis. Publiczność często nagradzała
występy okrzykami i oklaskami. Po zakończeniu przedstawienia młodsi
udali się na tańce, które trwały do północy. Stowarzyszenie te liczy już
dość dużą liczbę członków, a każdą nową piosenkę ćwiczy z nimi główny
nauczyciel Bittner.
Nr 275 (26.11.1884)
(Z Sali sądowej). Weteranem ciężkiego więzienia jest robotnik Vinzent
Kozlik z Radunia. Kozlik, który obecnie ma 58 lat, łącznie z wszystkich
wyroków w więzieniu spędził 22 lata. Dziś odpowiadał za zwykłe
kradzieże i zniszczenie mienia. W październiku tego roku u karczmarza
Lokuna w Toszku ukradł gęś, przy czym został schwytany i osadzony
w areszcie. Ale, że jego pobyt w tym miejscu nie był rzadkością, wiedział
co zrobić aby uciec. Rozbił więc drzwi celi i wydostał się na wolność.
Natychmiast też skorzystał z tego aby skraść kupcowi Gassmanowi pół
gęsi. Oskarżony zaprzeczył, że jest winy zniszczenia żelaznych drzwi celi,
jednak dochodzenia policyjne wykazały jego winę jednoznacznie. Został
skazany na 5 lat więzienia oraz 6 lat pozbawienia praw publicznych.
Nr 276 (27.11.1884)
(Utonięcie). Z sąsiedniego Kotulina dowiadujemy się, co następuje: żona
rolnika Margaretha Pyschik z Buguszyc pod Toszkiem kilka dni temu
wracała z mężem z Ligoty Toszeckiej do domu. Oboje byli tak pijani, że
mąż nie zauważył, że ona została z tyłu. Ta ostatnia w ciemności pomyliła
ścieżkę i wpadła do dziury wydartej przez wodę. Ciało odnaleziono pod
lodem dopiero następnego dnia.
Nr 279 (30.11.1884),
Toszek, 27 listopada. 25 tego miesiąca wieczorem jeden murarz
z Boguszyc, który pracował w tutejszym mieście wracał wieczorem do
domu przy młynie w pobliżu Karkosch przez most. Musiał spaść z mostu,
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bowiem został znaleziony rano następnego dnia nieżywy. Mężczyzna
zostawił żonę i czwórkę małych dzieci.
Nr 282 (4.12.1884)
Toszek, 3 grudnia. 28 zeszłego miesiąca odbyły się wybory do rady
miejskiej. Wybrani zostali panowie I Lannua i D Herlitz. Wszyscy
z radością zaakceptowali ten wybór ponieważ wspomniani panowie
wnieśli już duży wkład w pomoc dla swoich bliźnich. (Spóźnione).
Nr 295 (19.12.1884)
Toszek, 17 grudnia. W ubiegłą niedzielę 17 uczeń kowalski dokonał tu
nieprzyzwoitego zamachu na pokojówkę, która szła spokojnie drogą
pomiędzy Toszkiem a Ferdinandshof. Na szczęście dziewczyna rzucona
na ziemię wołała o pomoc i ludzie szybko przybiegli na ratunek i uwolnili
ją z tej niebezpiecznej sytuacji. Złoczyńcy udało się uciec pod osłoną
ciemności, ale następnego dnia chłopiec został złapany i doprowadzony
do więzieni. – Na ostatniej sesji rady miejskiej zdecydowano się na
unieważnienie wyborów do rady miejskiej, które odbyły się 28 listopada.
Na tym samym spotkaniu ogłoszono również, że nauczyciel F Pigulla
został zurlopowany na okres od 1 stycznia 1885 do 1886 w związku
z tymczasowym objęciem przez niego stanowiska głównego nauczyciela
i organisty w Łabędach, a na jego miejsce zostanie zatrudniony nauczyciel
Fröchlich z Tarnowa.

17

14 grudnia 1884 roku.
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1885
Nr 23 (29.01.1885)
Toszek. Wezwanie do wyborców.
Ponieważ wybory do rady miejskiej z dnia 28 listopada zostały
unieważnione przez Królewską Regencję, nowe wybory zostały rozpisane
na dzień 29 tego miesiąca. Udział w tych wyborach powinien być więc
sprawą honoru każdego niezależnego wyborcy, szczególnie, że należy
dokonać wyboru nowych osób w miejsce tych, którzy 28 listopada zostali
wybrani przez wielkie majoraty, i którzy w służbie społeczeństwu oddali
swe „najlepsze siły”. Nasze miasto rozkwita. Dlatego ważne jest, aby do
rady miejskiej wybrać ludzi, którzy z jasnym okiem i zrozumieniem
zapewnią, że nie będzie żadnych przestojów w jego rozwoju, ale z drugiej
strony mają możliwość rozpoznania wszystkiego, co jest szkodliwe i będą
próbować zatrzymać te szkodliwe dla społeczności działania. 29 tego
miesiąca wybierzmy następujących radnych: Pinczowera, Lannuę
i Herlitza. Wszyscy trzej znani są ze swoich działań altruistycznych, ale
nie tylko, bo również mają wzgląd na mieszkańców miasta. Wszyscy mają
za sobą również sprawowanie urzędów w radzie miejskiej i magistracie,
w trakcie których pokazali, że nie można wpłynąć na ich zdanie, jeśli nie
ma to związku z zainteresowaniem całej społeczności. Co do Pana
Pinczowera to nawet strona przeciwna nie próbowała zaprzeczać jego
zasługom. Ale również panowie Lannua i Herlitz są dobrze znani naszym
mieszkańcom. Praca tych panów nie będzie polegać tylko na kiwaniu
głową i aprobowaniu wszystkich pomysłów magistratu, ale będzie
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem w razie potrzeby te pomysły
krytykować. Ich program jest prosty: Musimy dbać o biednych, chorych,
wdowy i sieroty, czemu powinna służyć głównie zapisana w testamencie
dla gminy przez zmarłego żydowskiego kupca kwota 10 000 franków,
którymi to pieniędzmi zarządzać będą nowo wybrani radni poprzez
właściwe rady i czyny. Przez ostatnie 10 lat nie powstało w mieście nic,
nawet kawałek chodnika, z czego nie można by osiągnąć zysków, poza
oczywiście szpitalem miejskim. I na takich ludzi oddano głosy
w wyborach 28 listopada. Ich zasługi wcale nie jest trudno sprawdzić i nie
trzeba dawać się nabierać na ich słodkie słowa i ponownie ich wybierać
29 tego miesiąca. Tylko od mężczyzn i kobiet z naszego miasteczka zależy
jego rozwój, dlatego z całego serca nawołujemy do wyboru wyżej
wymienionych osób.
Wyborcy
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Nr 25 (31.01.1885)
Toszek, 30 stycznia. W wyborach uzupełniających do rady miejskiej, które
odbyły się wczoraj wybrano kupca Maxa Pinczowera w pierwszym
oddziale, kupca Aloisa Hensela w drugim oddziale oraz mistrza
piekarskiego Alexandra Czernera w trzecim oddziale. Wybrani wybór już
przyjęli.
Nr 26 (1.02.1885)
Nadawca zamieszczonej w nr 29 odezwy do wyborców w Toszku, które
odbyły się tu 29 zeszłego miesiąca, nie znalazł w naszym mieście wielu
osób o podobnych poglądach. Nadawca zaś niniejszej reklamy w ogóle
nie zna osób o podobnych sobie poglądach, co może łatwo udowodnić
podpisując się z nazwiska. Z drugiej zaś strony nadawca dzisiejszej
reklamy nie jest gotowy do pouczania wszystkich mieszczan Toszka
zdolnych do głosowania.
Nr 29 (5.02.1885)
Kartofle gatunków: champion, aurora, achilles, eos, i saat oferuje
dominium w Paczynie.
Nr 35 (12.02.1885)
(Transporty więźniów) w ostatnich dniach wysyłano w większej ilości do
Domu Pracy Przymusowej w Toszku.
Nr 36 (13.02.1885)
Toszek, 11 lutego. Na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej ustalono skład
jej władz na obecny rok. Wybrano kupca Hensela jako przewodniczącego,
piekarza Czernera jako zastępcę, kupca Pniowera jako sekretarza, radcę
sądowego Kielera jako zastępcę sekretarza. Następnie ustalono porządek
obrad. Aby przeprowadzić proces przeciw konditorowi Herlitzowi w
sprawie unieważnienia wyborów z 28 listopada wyznaczono kupca
Hensela. – Mistrzowi piekarskiemu Simonowi Böhmowi, który od 40 lat
jest członkiem zarządu synagogi tutejszej gminy żydowskiej, w dniu
14 tego miesiąca wręczyć w imieniu kolegium honorowy prezent.

179

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

Nr 50 (1.03.1885)
(Przeniesienie). Z Toszka do Lubiąża zostało przeniesione zostało
2 robotników przymusowych, a także jedna szalona kobieta.
Nr 52 (4.03.1885)
Siła robocza w liczbie 25 osadzonych jest do wynajęcia. Toszek, 25 lutego
1885. Królewski Urząd Sądowy.
Nr 65 (19.03.1885)
100 cetnarów ćwikły pastewnej oraz kartofle gatunków gleason i aurora
ma na sprzedaż dominium w Pniowie pod Pyskowicami.
Nr 78 (5.04.1885)
Towarzystwo Ubezpieczeń od Gradobicia w Lipsku, założone
w 1824 roku, z kapitałem podstawowym 17 milionów marek, ubezpiecza
od gradobicia wszystkie uprawy łącznie ze słomą według jednej stawki
dla wszystkich regionów oraz wypłaca odszkodowania za szkody
spowodowane gradobiciem. Członkowie, których nie dosięgnął grad
w ciągu ostatnich 6 lat otrzymują zniżki odpowiednio 24, 36 i 48%.
Wypłata odszkodowania następuje do 4 tygodni od zgłoszenia szkody.
Rozliczanie następuje za pośrednictwem mężów zaufania. Dalszych
informacji udzielają: Salo Perl w Pyskowicach, Th Rathmann w Rudzińcu,
sekretarz miejski Friedrich w Toszku oraz Markus Ansbach w Tworogu.
Nr 81 (10.04.1885)
Toszek, 8 kwietnia. Jesienią zeszłego roku informowałem, że pewien
Francuz zapisał dla naszego szpitala dla ubogich 10 000 franków. Teraz
otrzymaliśmy zgodę władz policyjnych na przyjęcie tej bardzo potrzebnej
darowizny, która umożliwi rozwój lokalnej organizacji charytatywnej,
która obecnie jest tworzona dla 8 starych i schorowanych obywateli
naszego miasta.
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Nr 81 (10.04.1885)
Toszek, 6 kwietnia. Odnośnie tymczasowego administrowania domem
pracy w związku ze śmiercią dyrektora pana von Steinäcker, Zarząd
Prowincji od 1 kwietnia powierzył zarządzanie inspektorowi Jüptnerowi
ze Świdnicy, któremu powierzono tymczasową administrację inspekcji
pracy i administrację ekonomiczną, a resztę spraw pozostawiono bez
zmian.
Nr 84 (14.04.1885)
Ojczyźniane Towarzystwo Ubezpieczeń od Gradu z Elberfeld z kapitałem
zakładowym w wysokości 3 milionów marek. Informacje dodatkowe
można uzyskać u: SG Hahn w Gliwicach, Jonas Cohn w Wielowsi,
J Schindzielorz w Pyskowicach, Constantin Jakubczik w Toszku.
Nr 93 (24.04.1885)
Toszek, 22 kwietnia. Wydział Okręgowy w Opolu na ostatnim
posiedzeniu zajmował się uchwałą Rady Miejskiej z 15 grudnia 1884, która
unieważniła wybory do rady miejskiej z dnia 28 listopada 1884, a skarga
cukiernika Herlitza została oddalona. Pan Pinczower złożył pozew w tej
sprawie w lutym, ale również został on oddalony. Obaj panowie złożyli
również protesty do wyborów, które odbyły się 21 stycznia tego roku.
W odniesieniu do art. 11 ust 2 ustawy kompetencyjnej z dnia 1 sierpnia
1883 oba protesty również zostały odrzucone. – Wczoraj spłonął dom
murarza Moczigemby z Boguszyc, a wszystkie meble gospodarza
i najemców padły ofiarą płomieni z powodu panującej burzy oraz
konstrukcji budynku – drewno i słomiana strzecha. Ogień natychmiast
rozprzestrzenił się po całym budynku. Zginęły również trzy świnie
właściciela, a pies gospodarza częściowo się upiekł z tyłu, ale
wykorzystując swoją siłę zerwał się z łańcucha i uciekł wyjąc z bólu.
Budynek był ubezpieczony, ale meble nie były ubezpieczone. Sikawka
z Oraczów nie pojawiła się przy pożarze, a miejska straż z Toszka
przybyła z dużą sikawką, chociaż wodę trzeba było prowadzić przez
prawie 200 metrów za pomocą węży ciśnieniowych z sadzawki
ogrodowej. Po ciężkiej pracy straż z Toszka ugasiła płomienie i uchroniła
sąsiednie budynki przed zapłonem od latających iskier. Tylko jedna
sikawka z wodą, i to uszkodzona, została podstawiona z Boguszyc.
Chociaż pożar wybuchł o godzinie 1 1/4 w nocy, już o 3 pojawił się na
miejscu inspektor pożarowy ze Słupska. Sąsiednie gminy: Pawłowice,
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Ligota Toszecka, Słupsko, Płużniczka, Ciochowice, Sarnów i Oracze nie
wysłały pomocy przeciwpożarowej.
Nr 98 (1.05.1885)
Toszek, 29 kwietnia. Na wysłany 1 kwietnia w imieniu miasta Toszek
przez burmistrza list gratulacyjny do kanclerza Rzeszy otrzymaliśmy
następującą odpowiedź: Władze miejskie. Pan Burmistrz Hirschberger w
Toszku. Berlin, 10 kwietnia 1885. Za serdeczne życzenia w związku
z moimi 70 urodzinami proszę przyjąć serdeczne podziękowania. Von
Bismarck. – Od dłuższej pory dzieje się tu mocno krytykowany zły
obyczaj. Jak tylko lepsza pogoda na to pozwala wszystkie drzwi
okolicznych karczem zostają otwarte na oścież. Zarówno sąsiedzi jak
i przechodnie mają wtedy makabryczny widok, zapach i hałas na
wyciągnięcie ręki. Powinno to stać się przyczyną interwencji
u właściwych władz.
Nr 100 (3.05.1885)
(Pożar). W nocy 30 kwietnia w Paczynce koło Toszka spłonął dom i stajnia
półzagrodnika Deptzika z wyjątkiem otaczających go murów, oraz dom
i stodoła półzagrodnika Josepha Bartoscha. Budynki były ubezpieczone
w Prowincjonalnym Towarzystwie Ubezpieczeń od Ognia. Przyczyny
pożaru nie zostały jeszcze ustalone, ale trwają dochodzenia w tym
kierunku.
Nr 121 (30.05.1885)
(Młodociany podpalacz) odpowiadał w czwartek 18 odpowiadał przed
tutejszą I izbą karną. Jest nim nie mający jeszcze 18 lat robotnik Albert
Tomaschowski z Łubia, który był już wielokrotnie karany. Zarzuca mu się
umyślne podpalenie stodoły gospodarza Salberta w Pniowie 6 stycznia.
Oskarżony twierdził, że jedynie dopuścił się zaniedbania, ale zebrane
dowody wskazują, że czyn ten został popełniony umyślnie. Prokurator
zażądał dla Tomaschowskiego 1 roku i 6 miesięcy więzienia, na co ten
krzyknął „Lepiej zamknij mnie od razu na 10 lat”. Sąd wykroczył daleko
poza wniosek prokuratora i zasądził mu 3 lata więzienia.

18

28 maja 1885 roku
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Nr 128 (9.06.1885)
Toszek, 6 czerwca. O tym jak niedbale niektórzy ludzie pochodzą do
przysiąg może świadczyć ostatnia rozprawa przed tutejszym sądem. Były
zastępca majstra, dekarz Nowak z Boguszyc został przyłapany 2 lutego
w toszeckim lesie miejskim wraz z synem przez leśniczego Conratha na
kłusownictwie. Nowak jednak znalazł świadka, robotnika Brynna, który
poświadczył w sądzie, że tego dnia o tej godzinie siedział w szyku
w Nowakiem. Ponieważ Brynn już kilkakrotnie był notowany,
natychmiast po zanotowaniu jego zeznań został aresztowany na Sali
sądowej pod zarzutem krzywoprzysięstwa. Ponieważ leśniczy Conrath
zeznał, że Nowak próbował wpłynąć na niego, aresztowano również
Nowaka. Ponadto skazano go za nielegalne polowanie na 1 miesiąc
więzienia.
Nr 132 (13.06.1885)
Toszek, 10 czerwca. Czcigodne ruiny starego zamku służą teraz jako
kryjówka dla gangu złodziei. Społeczeństwo złodziejskie próbuje
wciągnąć w swoje szeregi nastoletnich chłopców z miasta, kusząc
młodzież bawiącą się w ruinach sznapsem i kiełbasą.
Nr 139 (21.06.1885)
Toszek, 20 czerwca. Jedna nieszczęśliwa uwaga wypowiedziana została
we wrześniu zeszłego roku przez pijanego Nimptscha w sprawie urlopu
burmistrza Hirschbergera. Tutejszy sąd ławniczy skazał za to Nimptscha
na 14 dni więzienia. W wyniku odwołania się sprawa trafiła do izby karnej
w Gliwicach, który skazał Nimptscha na 20 marek grzywny lub 4 dni
aresztu.
Nr 141 (24.06.1885)
Toszek, 22 czerwca. Wielkie emocje były w sąsiedniej wiosce Ligocie
Toszeckiej, w której wczoraj bez śladu zniknęło dziecko. Aby szukać
schronienia przez wielkim upałem wiele dzieci z wioski skryło się
w pobliskim lesie, gdzie starsze 6 letnie dzieci zostawiły 3 letniego
Balcerka w zaroślach i go tam zostawili. Gdy przestraszeni daremnie
czekali na jego powrót, poszli go szukać w lesie, ale na próżno, bo chłopiec
już zniknął. Później widzieli jakieś błąkające się dziecko, ale nie wiadomo
czy to jest te poszukiwane dziecko.
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Nr 144 (27.06.1885)
Toszek, 23 czerwca. Na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej, które odbyło
się przedwczoraj, zatwierdzono budżet miasta na rok 1885/86 zgodnie
z wnioskiem magistratu. Podatek dochodowy pozostanie nadal na
poziomie 200 procent. Należy wspomnieć w ostatnim zdaniu, że radni
Pinczower, Hensel i Czerner jako radni miejscy oraz panowie Kurka
i Theodor jako członkowie magistratu zostali uroczyście zatwierdzeni.
Z raportu za ubiegły rok wynika, że gospodarka finansowa miasta jest
w dobrym stanie i prawdopodobnie taka pozostanie.
Nr 153 (9.07.1885)
Toszek, 7 lipca. Wczoraj uroczyście Landeshauptmann Śląska, tajny radca
Schneider, wprowadził nowego dyrektora Zakładu Pracy Przymusowej
w Toszku, kapitana Tomassina, w urzędowanie. Podczas uroczystości
obecni byli radca budowlany Kiel oraz pełniący obowiązki dyrektora
Zakładu Poprawczego, asesor sądowy Schulz-Völker, a także urzędnicy
prawni oraz inni urzędnicy Domu Pracy Przymusowej. Po wprowadzeniu
nastąpiło dogłębne omówienie pracy, w którym omówiono również
rozbudowę obiektu. Ostatecznie rozbudowa, zdaniem Schlesische
Zeitung, powinna się zakończyć jeszcze we wrześniu.
Nr 154 (10.07.1885)
Toszek, 8 lipca. Wydział Prowincjonalny awansował z dniem 1 lipca
asystenta biurowego Namokela na sekretarza Domu Pracy w Toszku. Jego
kandydatura została zaaprobowana spośród 15 innych przez Wydział
Prowincjonalny.
Nr 160 (17.07.1885)
Toszek, 15 lipca. Ferie w miejskiej szkole symultalnej zaczną się od 19 tego
miesiąca i potrwają do 9 sierpnia. – 4 sierpnia odbędzie się następny
jarmark i targ na bydło.
Nr 161 (18.07.1885)
Toszek, 16 lipca. Wczorajszej nocy skradziono jedną starą klacz wraz
z wozem i dwoma chomątami jednemu z tutejszych mieszczan.
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Nr 161 (18.07.1885)
Kotulin, 16 lipca. Wczoraj po południu zerwała się tu gwałtowna burza.
Od uderzenia pioruna zapalił się dom gospodarza Kielbassy. Dach
i poszycie spłonęły niemal natychmiast pomimo gwałtownej ulewy, która
spadła w te miejsce prawie natychmiast. Udało się natomiast uratować
bydło i świnie znajdujące się w budynku sąsiednim. Straty spowodowane
pożarem są dość znaczne, tym bardziej, że budynek nie był ubezpieczony.
Nr 164 (22.07.1885)
(Personalne). Zagrodnik Franz Mitosch z Sarnowa został zatwierdzony
jako naczelnik gminy Sarnów.
Nr 164 (22.07.1885)
Kotulin, 20 lipca. Szosa prowadząca z Ligoty przez Szklarnię do
Proboszczowic zostanie 22 tego miesiąca zamknięta z powodu budowy
mostu do odwołania. Ruch pomiędzy Ligotą a Proboszczowicami
odbywać się będzie starą drogą wokół stawu Ligockiego, tak zwaną
Proboschowitzer Weg, lub przez Kotulin.
Nr 164 (22.07.1885)
Panowie właściciele ziemscy i gospodarze. Oferujemy Wam prace
najlepszych maszyn parowych, w tym młocarnie i lokomotywy. Prosimy
o zapisywanie się na terminy. Toszek, 20 lipca 1885. F Laska & P Hlubek
Nr 168 (26.07.1885)
Najlepsze mąki i towary specjalne oraz najlepszą cenę za ziarno oferuje
S Neulaender w Toszku.
Nr 172 (31.07.1885)
Toszek, 28 lipca. Klacz skradziona w nocy z 15 na 16 lipca u pani Laska
odnalazła się w okręgu Panoszów tuż przy rosyjskiej granicy
i natychmiast zwrócono ją poszkodowanej.
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Nr 175 (4.08.1885)
Toszek, 2 sierpnia. Pomiędzy Toszkiem a Byciną zostanie uruchomione
nowe połączenie pocztowe. Poczta z Toszka będzie odchodzić codziennie
o godzinie 10 minut 10, a w Bycinie ma być o godzinie 11 minut 20.
O godzinie 4 minut 5 wyjazd poczty z Byciny z powrotem a w Toszku ma
być o godzinie 5 minut 15.
Nr 178 (7.08.1885)
Toszek, 5 sierpnia. W trakcie tegorocznych jesiennych ćwiczeń w dniach
25-26 zeszłego miesiąca w naszym mieście zakwaterowany był sztab
1 Poznańskiego Pułku Piechoty Nr 18 (4 oficerów, 50 podoficerów
i żołnierzy oraz 8 koni), sztab 1 Batalionu (4 oficerów, 10 podoficerów
i żołnierzy oraz 3 konie) oraz 4 Kompania (14 oficerów, 440 podoficerów
i żołnierzy oraz 4 konie).
Nr 178 (7.08.1885)
Toszek, 4 sierpnia. Wielokrotnie już karana kobieta – wdowa Piolka,
stanęła dziś przed sądem ławniczym aby odpowiedzieć za
zakwaterowanie człowieka z osławionego już zamku. Człowiek ten został
skazany na 15 marek grzywny lub 10 dni pozbawienia wolności za
wabienie stażystów do cechu złodziei, a przeciwko Piołce toczy się
odrębne postepowanie. – Bardzo czułym zięciem jest Jakubczik stąd.
Wielokrotnie źle traktował zarówno żonę jak i jej matkę. Ta ostatnia
w końcu zażądała ukarania zięcia, który został skazany na miesiąc
więzienia. – Związek Weteranów urządza w następną sobotę19 wycieczkę
do Laurahain.
Nr 182 (12.08.1885)
Kotulin, 10 sierpnia. Toszecki Związek Weteranów urządził w zeszłą
niedzielę20 wycieczkę po lasach majątku Kotulin do Laurahain na festyn,
który miał się rozpocząć o godzinie 5. Niestety nie sprzyjała im kapryśna
pogoda, pomimo tego, że zapowiadało się całkiem przyjemnie to
o godzinie 7 weterani opuścili teren festynu i przenieśli się do tutejszej
gospody, skąd później wrócili do Toszka.

19
20

8 sierpnia 1885 roku.
9 sierpnia 1885 roku.
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Nr 188 (19.08.1885)
(Manewry). Rozpoczynające się jutro ćwiczenia pułku potrwają do
poniedziałku. We worek21 rano pułk przemaszerował do Toszka, gdzie
zakwaterowano sztab oraz 2 batalion, podczas gdy 1 batalion
zakwaterowano w Kotulinie i okolicy, a batalion fizylierów
w Poniszowicach i okolicy. Następnego dnia batalion udał się do Izbicka,
a fizylierzy do Kalinowic. Tam w kamieniołomach pozostaną do 28.
29 sztab wraca do Opola, 1 batalion do Zakrzowa, a fizylierzy do
Groszowic. 4 września sztab wraca do Döbern, a 1 batalion ma się okopać
a fizylierzy idą do Czarnowąsów. 5 września 1 batalion idzie do Kupp
a fizylierzy do Chrościc. 7 września 1 batalion i fizylierzy mają być
w Opolu. 8 września 1 batalion idzie do Chrościny, a fizylierzy mają się
okopać. 9 września ćwiczyć będą w lasach w okolicy Dąbrowy.
12 września na kopalni w okolicy Tarnicy, 14 września w Chojnie
i Skoroszycach. 15 września w Krzewinie. 17 września 1 batalion
i fizylierzy wracają do Nysy. 18 września wracają koleją do Gliwic. Dni
wolne od manewrów to 27 i 30 sierpnia oraz 3, 6, 10 i 13 września.
11 i 16 września wojsko będzie biwakować.
Nr 190 (21.08.1885)
Toszek, 19 sierpnia. Pomocnik leśny Schwingel z Kleszczowa okazał się
zbrodniarzem. 8 kwietnia w towarzystwie młodszego kolegi zamordował
jedną robotnicę leśną, a kolejną zaatakował bez powodu tak, że zadał jej
rany zagrażające życiu. Z powodu tych zbrodni Schwingel został skazany
na 6 miesięcy więzienia. – Wczorajszy spacer szkolny po lesie miejskim
zakończył się wspaniałym festynem ludowym.
Nr 204 (6.09.1885)
Toszek, 3 września. Ratusz, prowincjonalny Dom Pracy oraz niektóre
domy w mieście zostały udekorowane. W szkole w tym dniu odbyły się
uroczyste zajęcia. Wieczorem Związek Weteranów udał się do swojego
lokalu, gdzie prezes burmistrz Hirschberg uznał znaczenie tego dnia dla
jedności Niemiec i wygłosił okolicznościowy wykład zakończony
entuzjastycznymi trzema okrzykami na cześć Jego Wysokości Cesarza.
Towarzysze później licznie spędzili ten dzień na nieformalnych
spotkaniach. W patriotycznych uroczystościach wzięli również udział
wielu gości. (Stadt Blatt)
21

18 sierpnia 1885 roku.
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Nr 209 (12.09.1885)
Toszek, 5 września. Na ostatnim posiedzeniu rady miejskiej
postanowiono ulicę Antonienstraße wyłożyć kamieniami granitowymi
a także położyć chodniki po obu stronach ulicy o łącznej wartości
1500 marek. Odpowiednie oszczędności zostały już poczynione
w budżecie.
Nr 216 (20.09.1885)
Toszek, 17 września. Wczoraj niechętny podatnik został skazany przez
sąd ławniczy na 3 dni więzienia. Po zabraniu przez egzekutora
zafantowanego sprzętu kobieta rzuciła na niego nożem z piętra. – Na tym
samym posiedzeniu sądu skazany został rzeźnik Alois Hanke, który
znany jest znany ze swojego pijaństwa i lenistwa, na 3 tygodnie więzienia
oraz skierowany został do przytułku. – W szczególny sposób został
potraktowany uparty podatnik, który rzucił poduszką w egzekutora.
Twierdził potem, że tę poduszkę egzekutor mu skradł. Zniesławienie
skutkowało karą pozbawiania wolności na 6 tygodni. – Asystent skradł
formularze o potrąceniach zaległości z tutejszego magistratu. Za tę
dziwną kradzież został skazany na sześć tygodni więzienia. – 13 letnia
dziewczynka stanęła wczoraj przed sądem, ponieważ pozwoliła krowom
swojego ojca paść się na nieznanym terenie. Dziecko zostało ukarane
1 marką grzywny lub 1 dniem aresztu.
Nr 216 (20.09.1885)
Toszek, 18 września. Miejscowy magistrat wydał bardzo ciekawy dekret.
Mianowicie sąd będzie karał osoby, które są zdolne do utrzymania się
z własnej pracy, a mimo to wolą być bezczynne i prosić miasto o wsparcie,
co powoduje naruszenie przepisów § 361 kodeksu karnego.
Nr 221 (26.09.1885)
Toszek, 25 września. Zarząd prowincji upoważnił landeshauptmana do
wypłacenia zaliczki na rzecz krajowego związku biednych z funduszu na
budowę Domu Pracy w Toszku w związku z budową budynków dla
administracji oraz na pokrycie przyszłych wydatków, na konto pożyczki,
która ma zostać zaciągnięta w wysokości 150.000 marek w postaci obligi
w Prowincjonalnej Kasy Pomocowej.
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Nr 222 (27.09.1885)
Toszek, 25 września. W bażanciarni zatrudniony był robotnik Buchta ze
Słupska. Był on już kilkakrotnie karany przez tutejszy sąd za
kłusownictwo. Teraz został przyłapany w lesie z bronią w okresie
ochronnym z bażantem. Tłumaczył się, że nadepnął na niego
przypadkowo w pracy i nie wiedział, że nie można go zabrać do zjedzenia
do domu. Sąd jednak nie dał wiary w tę piękną bajeczkę i skazał Buchtę
na 2 miesiące więzienia. – Za przestępstwo przeciw prawu łowieckiemu
skazano członka zarządu miejskiego K z Toszka na 10 marek grzywny.
Tłumaczył się on, że znalazł zająca podczas koszenia łąki i zabrał go do
domu. Wyrok sądu wywołał zdziwienie w mieście. – Z okazji lokalnego
festynu Ablaßfest w wielu lokalach bez pozwolenia policji wyłożono
swoje towary na sprzedaż. Wszyscy zostali ukarani grzywną po 6 marek.
Nr 222 (27.09.1885)
Toszek, 25 września. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Prowincji
uzgodniono co następuje: Zatwierdzono pana Tomassina jako po
dyrektora Domu Pracy w Toszku. Landeshauptmann został
upoważniony do jak najszybszej budowy nowego domu dla urzędników
w Toszku, na podstawie projektu pierwszego domu dla 6 rodzin
urzędniczych. Zatwierdzono układ pomiędzy Rosenthalem a Funduszem
budowy w punktach 4 i 1 i ustalono czynsz na 10 000 marek.
Upoważniono Fundusz do zawarcia umowy na przejęcie drugiego
budynku od Rosenthala. Udzielono również dotacji dla Domu Pracy
Przymusowej w wysokości 20000 marek, jednak wyższa kwota wymagać
będzie oddzielnego upoważnienia Sejmu Prowincji, bo przekracza ona
możliwości prawne zarządu.
Nr 233 (10.10.1885)
Toszek, 8 października. Jeden z takich przypadków, o których pisano
wczoraj, gdy ufa się fałszywym przyjaciołom, miał miejsce przed
tutejszym sądem ławniczym. Gospodarz Kulik z Wielowsi został skazany
na 15 marek kary lub 5 dni aresztu, bo nie zarejestrował swojej
działalności gospodarczej.
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Nr 239 (17.10.1885)
Toszek, 15 października. Słaby interes zrobił robotnik Biok z Oraczów ze
starym kapeluszem. Znalazł go gdzieś i odsprzedał innemu robotnikowi
za 50 fenigów. Kupującemu i sprzedającemu zwrócono uwagę, że
powinni uważać na znalezione przedmioty i obaj zostali ukarani grzywną
po 3 marki. – Z powodu publicznego obrażenia nauczyciela Smolarczyka
przez gospodarza Franza Schnurę z Poniszowic został on skazany na
15 marek grzywny oraz poniesienie kosztów postępowania. Na koszt
sprawcy opublikowane również zostanie ogłoszenie wyroku sądowego.
Nr 251 (31.10.1885)
Toszek, 29 października. Do niedawna hałaśliwym kobietom odradzano
jedynie mówienie innym najbardziej wymownych pochlebstw w bardzo
wymownych wyrażeniach. Teraz kodeks karny kwalifikuje takie
zachowanie jako „zniewagę”. A ponieważ obelgi były bardzo poważne
i grube, skazano je na 7 tygodni więzienia. – Złodziej, który ukradł krowę
otrzymał 14 dni aresztu. Na kominiarza, który pominął podczas
przeglądu zdezelowany komin nałożono 30 marek grzywny.
Nr 272 (25.11.1885)
Kotulin, 23 listopada. Dziś rano był pożar w domu gminnym w Kotulinie.
Pożar spowodowały dzieci nocnego stróża, które pozostawione w domu
bez opieki bawiły się zapałkami. Nie ma większych strat, na które można
by narzekać. Spłonęły tylko trzy futra i łóżko, a także kilka drobiazgów
nocnego stróża zostało zniszczonych w pożarze. – W sobotę, 21 listopada,
podczas polowania w Błotnicy upolowano 265 zajęcy. Króle łowów został
graf von Posadowsky-Wehner z Płużnicy, który zastrzelił najwięcej
zajęcy.
Nr 274 (27.11.1885)
(Personalne). Właściciel majątku Guradze z Kotulina został mianowany
lokalnym inspektorem szkolnym dla tamtejszej szkoły katolickiej.
Nr 276 (29.11.1885)
Toszek, 26 listopada. Wczoraj przed sądem ławniczym stanął szewc
Czygulla. Pobił on żonę i zagroził jej zabiciem. Ponadto użył obraźliwych
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słów w stosunku do przewodniczącego sądu. Sąd ławniczy skazał go na
4 miesiące więzienia. – Jeden pijak nałogowy rażąco znieważył
administratora policji, burmistrza Hirschberga, za to, że został wpisany
na czarną listę przez policję, dlatego ława sędziowska skazała pijaka na
4 tygodnie więzienia.
Nr 281 (5.12.1885)
Toszek, 3 grudnia. W miejsce sędziego Goldschmidta, który został stąd
przeniesiony, przyszedł tu asesor Martins z Wrocławia. – Technik
Sowada, po zakończeniu wszystkich prac tutaj, przeprowadził się do
Weisenfels w Prowincji Saksonia, gdzie dostał pracę w tamtejszym
zarządzie miejskim. – Kolejny jarmark odbędzie się 29 grudnia.
Nr 287 (12.12.1885)
Toszek, 10 grudnia. Bardzo brutalny atak miał miejsce 8 kwietnia na szosie
przy Ciochowicach. Tego dnia wieczorem drogą szedł spokojnie murarz
Drewniok, gdy nagle został zaatakowany przez pomocnika leśnego
Schwingla, który brutalnie go zmaltretował bez powodu. Schwingel
wyciągnął swój kord leśnika i zadał nim cios Drewniokowi w ramię.
Murarz broniąc się złapał myśliwego z całej siły i zaczął wołać „na
pomoc”. Na krzyk ten podbiegł przyjaciel Schwinla, uczeń leśny Emil
Gauhl z Ciochowic, który musiał być w pobliżu. Ten wyjął scyzoryk
i dźgnął Drewnioka w plecy. Drewniok musiał puścić kord z bólu po czym
otrzymał dwa kolejne ciosy w plecy oraz uderzenie w głowę kordem. Ten
ostatni cios prawił, że Drewniok stracił przytomność, a głowa została
rozcięta do kości. Ranny natychmiast trafił do lekarza, gdzie
z wycieńczenia wpadał z jednej utraty przytomności w drugą. Według
oświadczenia lekarza rana na głowie zagrażała życiu! Było
niebezpiecznie. Tego samego dnia Schwingel lekko ranił kordem panią
Sobel, a wdowie Kowalski zagrodził śmiercią. Jakiś czas temu miejscowy
sąd ławniczy skazał 17 letniego Gautha na 60 marek grzywny lub 12 dni
więzienia, a Schwingel otrzymał wyrok 6 miesięcy więzienia. Skazani
złożyli apelację. Dziś izba karna w Gliwicach zmniejszyła Schwinglowi
wyrok na 3 miesiące, a wyrok sądu w sprawie Gauhla został
zatwierdzony.
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Nr 292 (18.12.1885)
Dworzec kolejowy w Toszku z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia oferuje w cenie 3 marek najlepsze piwa: 24 butelki lageru,
20 butelek zdrowotnego piwa Königgratzkiego lub 12 butelek piwa
dobrego Culmbachskiego z browaru C Kisslinga. Kaucja za butelkę
10 fenigów. J Grziwacz.
Nr 293 (19.12.1885)
Toszek, 17 grudnia. Urzędnik Schudrawitz został w kwietniu tego roku
znieważony przez zagrodnika Wirsgolla z Chechła. W został oficjalnie
wezwany do urzędu w celu uregulowania zaległych płatności. Ponieważ
nie miał z czego zapłacić Sch został zmuszony do zafantowania jego
poduszki. Wirsgoll później opowiadał we wsi, że Sch skradł mu
poduszkę. Sąd ławniczy w Toszku skazał W na 6 dni aresztu. Izba karna
w Gliwicach obecnie podtrzymała ten wyrok.
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1886
Nr 4 (6.01.1886)
Toszek, 4 stycznia. Ze strony władz miejskich przesłano artystycznie
wykonany list gratulacyjny do Berlina z okazji rocznicy panowania
Cesarza i Króla. Obchody rozpoczęły się wczoraj rano pobudką, po której
w kościołach odbyły się uroczyste nabożeństwa. O godzinie 1 po
południu n zaproszenie Magistratu spotkało się 74 panów na uroczystym
obiedzie w Sali Baenscha, gdzie burmistrz Hirschberger wygłosił
uroczyste przemówienie.
Nr 8 (12.01.1886)
Toszek, 10 stycznia. Na jubileusz panowania Jego Wysokości Cesarza
i Króla władze miejskie wysłały artystycznie wykonany list gratulacyjny
w bogato złoconym marokańskim etui o następującej treści: „Najdroższy
i potężny Cesarzu i Królu! Najłaskawszy nasz Panie! Dzisiaj minęło 25 lat
odkąd Wasza Cesarska i Królewska mość wstąpił na królewski tron Prus
i zabiegał o dobro Ojczyzny, o zaufanie Bogu i ludowi nie tylko Prus, ale
całych Niemiec, a zwłaszcza o upragnioną przez wieki jedność Niemiec.
Ludzie w naszej Ojczyźnie są wdzięczni Waszej Wysokości za Wasze
rządy, jak również my, z szacunkiem podpisani przedstawiciele miasta
Toszek w imieniu wszystkich mieszkańców, serdecznie życzymy Waszej
Wysokości z miłością całego ludu, aby Wasza Cesarska i Królewska Mość
mógł nadal cieszyć się dobrym zdrowiem. Niech Bóg Wszechmogący
nadal chroni Waszą Wysokość i cały Dom Panujący. Toszek, 2 stycznia
1886. Magistrat – Hirscherg, Urbanczyk, Kurka, Dr Theodor, Loska,
Przibylla. Rada Miejska – Hensel, Czerner, Guradze, Jakubczyk, Kieler,
Moritz, Parol, Pinczower, Roth.” (Toster Stadt Blatt).
Nr 17 (22.01.1886)
Toszek, 19 stycznia. Dom Pracy Przymusowej w Toszku jest
przeznaczony wyłącznie do przyjmowania osadzonych wyłącznie płci
męskiej. Na XXIX posiedzeniu Sejmiku Prowincjonalnego przyjęto
sprawozdanie za rok 1885. Łącznie na 31 grudnia 1885 roku było w domu
pracy 379 osadzonych, a przez cały rok 733. W roku bieżącym
prawdopodobnie
wzrośnie
liczba
osadzonych,
co
wynika
z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 22 października,
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zgodnie z którym okres osadzenia ma liczyć co najmniej 6 miesięcy,
a tylko wyjątkowych przypadkach powinno być stosowane powtórnie.
Nr 19 (24.01.1886)
Toszek, 21 stycznia. (Podziękowania). Tutejszy Magistrat otrzymał
następujący list z Tajnego Gabinetu Cywilnego Jego Cesarskiej
i Królewskiej Mości: „Berlin, 19 stycznia 1886 roku. Jego Cesarska
i Królewska Mość raczył powierzyć mi przekazać wszystkim lokalnym
władzom podziękowania za przesłane adresy z okresu 2 do 4 tego
miesiąca. Należy zauważyć, że przy tak wielkiej liczbie otrzymanych
gratulacji niepraktyczne jest odpowiadanie na nie indywidualnie. Mam
zaszczy załączyć kopię tego dekretu, zaznaczam przy tym, że z najwyższą
czcią adres został przekazany do Muzeum Hohenzollernów. Tajny Radca
Gabinetu, Wilmowsky, do Magistratu i Rady Miejskiej w Toszku”. –
Z dniem 1 lutego sędzia Goldschmidt zostaje przeniesiony do Strzelec.
W sobotę 23 o godzinie 7 w Sali hotelu Angresa odbędzie się pożegnalna
kolacja.
Nr 20 (26.01.1886)
Świeże mleko dostarczane codziennie w zamkniętych pojemnikach
w cenie 12 fenigów za litr oferuje Dominium Pniów. Zamówienia
przyjmuje agent J Wolf w Rynku.
Nr 25 (31.01.1886)
Toszek, 24 stycznia. Na cześć odchodzącego stąd sędziego okręgowego
Goldschmidta, który został przeniesiony do Strzelec, w dniu 22 tego
miesiąca w Sali hotelu Baenscha obył się uroczysty bankiet, na którym
było 25 panów – 20 z Toszka i 5 z okolicy. Sędzia Neumann wzniósł toast
na cześć odchodzącego kolegi, na co ten odpowiedział własnymi
podziękowaniami.
Nr 25 (31.01.1886)
Toszek, 28 stycznia. (Posiedzenie Rady Miejskiej). Na ostatnim
posiedzeniu Rady Miejskiej wybrano prezydium na obecny rok. Wybory
wygrali: Kupiec Hensel (przewodniczący), mistrz piekarski Czerner
(zastępca), kupiec Pinczower (sekretarz) i cukiernik Parol (zastępca
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sekretarza). Następnie zajęto się kolejno sprawami: spadku po zmarłym
kupcu Jonasie Grätzerze z Paryża w wysokości 10000 franków, które po
odjęciu wszystkich kosztów dały 7893,65 marki, a które zdecydowano się
przeznaczyć na utrzymanie tutejszej kasy szpitalnej. Odprawa dla wdowy
Grätzer, która po śmierci męża pozostała bez środków do życia, otrzymała
do swojej dyspozycji 8495,63 franków z początkowego zapisu również
wynoszącego 10000 franków. – Regencja w Opolu wydała dekret, że
w związku z dobrą sytuacją finansową miasta nie będzie pokrywać
kosztów utrzymania szkoły symultalnej.
Nr 30 (6.02.1886)
Toszek, 4 lutego. (Złodziej) operował na lokalnym jarmarku 5 maja
zeszłego roku w osobie robotnika Casmira Sprzipietz z Pniowa, który już
wcześniej był skazany za kradzież. Udało mu się uciec producentowi
kapeluszy Höflichowi z Wielkich Strzelec z jednym filcowym
kapeluszem. Tak samo zrobił 20 czerwca w Zabrzu, gdzie koledze wyjął
portfel z pieniędzmi w kwocie 2 marki 50 fenigów. Gdy zakrzyknięto
„Łapaj złodzieja” przebiegły złodziej aby uniknąć schwytania także
krzyczał aby nie było wiadomo, kogo właściwie trzeba chwytać. Izba
karna w Gliwicach skazała oskarżonego na 1 ½ roku ciężkiego więzienia
oraz utratę praw honorowych.
Nr 34 (11.02.1886)
200 sztuk bażantów, co należy jeszcze zaznaczyć, że prócz krajowych
w lutym i marcu dostępne są również bażanty japońskie zaobrączkowane,
ma na sprzedaż Dominium Toszecko – Pykowickie, Zarząd Bażanciarni,
Zwierzyniec pod Toszkiem.
Nr 36 (13.02.1886)
Toszek, 12 lutego. W niedzielę 21 tego miesiąca lokalny chór organizuje
przedstawienie teatralne w Sali hotelu Angresa w celu zbiórki funduszy
na zakup sztandaru.
Nr 40 (18.02.1886)
Toszek, 16 lutego. Dziś wieczorem zmarł dr medycyny Theodor, lekarz
w Prowincjonalnym Domu Pracy, w wieku 42 lat. Zmarły lekarz był
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prawdziwym filantropem, społecznikiem oraz był sympatycznym
i pomocnym człowiekiem. Zmarł na poważną chorobę serca.
Nr 45 (24.02.1886)
Toszek, 22 lutego. Ze względu na tolerowanie nałogowego pijaka
z Kotulina oraz innych nietrzeźwych ludzi karczmarz David Brauer
otrzymał od policji mandat 6 marek. Odwołał się od tego, i niezależnie od
zeznań świadków nałożono na niego karę 20 marek lub 4 dni więzienia.
Nr 47 (26.02.1886)
Toszek, 24 lutego. (Dziwne oszustwo). Wczoraj przed miejscowym sądem
ławniczym stanęli oskarżeni: gospodarz Schaffranek z Byciny i robotnik
Krainczyk z Pyskowic. Schaffranek zgodził się dostarczać nasiona trawy
kupcowi Perlowi w Bycinie w workach po 5 kg. Zlecił więc ważenie
i przygotowywanie worków robotnikowi Krinczykowi. Ten za namową
Schaffranka do worków wsypywał tylko po 4 do 4 l½ kilo traw resztę wagi
uzupełniając piaskiem. W Paulsgrube, gdzie Perl sprzedał nasiona
wkrótce zauważono oszustwo, a ponieważ Schaffranek sprzedał nasiona
w workach po pięć kilo postawiono go w stan oskarżenia. Schaffranek
został skazany na 3 miesiące, a Krainczyk na 2 miesiące więzienia. Obojgu
też odebrano prawa honorowe na 3 lata.
Nr 49 (28.02.1886)
Toszek, 26 lutego. Nauczyciel Steinbeiner został zatrudniony na stałe
w tutejszej szkole symultalnej.
Nr 54 (6.03.1886)
Toszek, 3 marca. W miejsce dr Theodora ma przyjść ze Strzelec jako lekarz
pierwszego kontaktu dr medycyny Paul Neumann. Ten ostatni ma też
zostać zatrudniony jako pierwszy lekarz w Domu Pracy Przymusowej.
Nr 55 (7.06.1886)
Toszek, 5 marca. (Personalne). Zawiadowca stacji kolejowej Liß z dniem
1 tego miesiąca został przeniesiony do Kędzierzyna. Na razie zarządza
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stacją sierżant Przybilka. – Zarządy miejscowych stowarzyszeń spotkają
się w sobotę22 aby omówić przygotowanie do obchodów urodzin Cesarza.
Nr 58 (11.03.1886)
1500 cetnarów świeżych kartofli gatunku Rose oraz 200 cetnarów kartofli
gatunku Welkersdorf ma na sprzedaż Dominium Pniów.
Nr 60 (13.03.1886)
Toszek, 11 marca. (Stowarzyszenie Kobiet Patriotycznych) otrzymało
50 cetnarów węgla, które Państwo Guradze, właściciele majątku
Kotliszowice, przekazali do rozdziału pomiędzy biedne rodziny. Również
sędzia Neumann przekazał 10 cetnarów węgla dla biednych. – Urodziny
Jego Wysokości Cesarza postanowiono w naszym mieście uczcić
pobudką, widowiskiem, uroczystym przemówieniem, bankietem oraz
wieczornym przemarszem z pochodniami. Uroczysta kolacja odbędzie się
w hotelu Angreßa (Bänsch).
Nr 60 (13.03.1886)
Toszek, 11 marca. (Czcij ojca swego i matkę swoją). Wydaje się, że ten
nakaz zniknął z głowy szewca Zientka z Chechła, który był już karany za
wszystkie możliwe przestępstwa, a 4 marca zeszłego roku będąc w stanie
nietrzeźwym pobił swoją 71 letnią matkę bez przyczyny w najbardziej
brutalny sposób, tak, że dostała krwotoku. Naczelnik gminy Pierucznik,
który słysząc hałas pobiegł na pomoc, został przez szewca obrażony
najgorszymi słowami, a gdy P chciał aresztować Z, został spoliczkowany.
Ten ostatni fakt miał miejsce przed drzwiami domu, a zebrany tłum
wybuchnął głośnymi wiwatami i krzyknął „Brawo! Nareszcie lokalna
policja otrzymała ciosy”. Lokalny sąd skazał szewca na rok więzienia.
Skazany odwołał się od tego i Izba Kryminalna w Gliwicach zmniejszyła
mu karę do 7 miesięcy, biorąc pod uwagę, że skazany w dniu 3 był
obrażany przez naczelnika gminy.
Nr 62 (16.03.1886)
W dzisiejszych czasach przez ławę przysięgłych w Toszku został skazany
bardzo przyzwoity stróż nocy. Uczciwy mężczyzna, który odsiaduje
22

6 marca 1886 roku.
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obecnie kilkumiesięczny wyrok za kradzież, został oskarżony
o niewłaściwe zachowanie wobec dwu kobiet, które zeznawały przeciwko
niemu. Strażnik nocny odsiedział w więzieniu 1 miesiąc i obecnie został
uniewinniony z dalszego oskarżenia o brutalne potraktowanie krowy
swojego następcy z powodu braku świadków.
Nr 70 (25.03.1886)
Toszek, 23 marca. (Urodziny Cesarza) były wczoraj obchodzone
uroczyście w naszym mieście. W kościołach odbyły się uroczyste
nabożeństwa a w szkołach odpowiednie uroczystości. Po południu miał
miejsce wspólny posiłek w hotelu Bänscha (Angres).
Nr 71 (26.03.1886)
Kartofle do sadzenia: Andresen po 1 marka 80 fenigów za cetnar, Achilles
i Aurora po 1 marka 50 fenigów za cetnar w ilości nie mniejszej niż
100 cetnarów są na sprzedaż w folwarku w Sarnowie lub na stacji
kolejowej w Toszku. Wcześniejsze zamówienie to 10% zniżki.
Akceptujemy depozyty. Zarząd majątku toszecko – pyskowickiego, urząd
w Toszku.
Nr 72 (27.03.1886)
Toszek, 22 marca. Urodziny Jego Wysokości Cesarza i Króla były tu
obchodzone z wielką godnością. Dziś rano o godzinie 5 ½ na ulicach
miasta pobudkę zagrała orkiestra miejska. O godzinie 9 rano uroczyste
nabożeństwa odbyły się w Domach Bożych, po zwykłej celebracji
obywającej się wcześniej w klasach szkolnych. O godzinie 11 miejscowe
stowarzyszenia: Związek Weteranów, Bractwo Strzeleckie, Chór
i Ochotnicza Straż Pożarna – wraz z uczniami wszystkich 6 klas szkolnych
wzięły udział w paradzie przed budynkiem szkoły, po czym przeszli ulicą
Zamkową na Rynek przy dźwiękach „Straży nad Renem”. Po przybyciu
na miejsce chór odśpiewał patriotyczną piosenkę, po czym burmistrz
Hirschberg wygłosił okolicznościowe przemówienie, które zostało
przyjęte entuzjastycznym okrzykiem na cześć Jego Wysokości Cesarza
i Króla. Następnie korowód został rozformowany a uczniowie wrócili do
szkoły, gdzie zostali zwolnieni przez nauczycieli z dalszej nauki. Władze
lokalne wystosowały oficjalne zaproszenia do mieszkańców do dalszych
uroczystości. Wzięło w nich udział około 70 osób, a 38 osobowe bractwo
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strzeleckie zorganizowało specjalną ucztę w domu strzeleckim. –
Wieczorem o godzinie 7 ½ wspomniane cztery stowarzyszenia zajęły
pozycje przy strzelnicy, skąd wyruszyli w przemarszu z pochodniami,
który przeszedł przez miasto przy dźwiękach marszów wojskowych
granych przez orkiestrę miejską. Po czym pochód z pochodniami
zatrzymał się przed ratuszem, a orkiestra zagrała na wieczorną modlitwę
„Wielki władca wszystkich światów”. W końcu stowarzyszenia udały się
na wspólną imprezę do strzelnicy, a później do swoich indywidualnych
klubowych lokali. Domy w mieście były odświętnie udekorowane
flagami, a wieczorem na ogół jasno oświetlone. – Wieczorem o godzinie
8 burmistrz wypłacił po 1 marce każdemu z 42 biednych mieszkańców
z pieniędzy przekazanych przez radcę kamery pana Mikę.
Nr 75 (31.03.1886)
Toszek, 29 marzec. (Inspekcja) 24 tego miesiąca tutejszy Prowincjonalny
Dom Pracy Przymusowej został odwiedzony przez Landeshauptmanna
von Kitzlinga oraz komisarza prowincjonalnego dr Kielicha, oraz
szczegółowo zbadany przez radcę budowlanego Keisla. Inspekcja
rozpoczęła się o godzinie 11. Dyrektor instytutu przedstawił
landeshauptmannowi wszystkich urzędników i duchownych, po czym
dokonano inspekcji wszystkich pomieszczeń, a także kaplicy.
Nr 76 (1.04.1886)
Toszek, 30 marca. (Ciekawa rodzina). Urząd gminy w Chwoszczu wydał
następujący komunikat: „Następujące osoby: 1. Gospodarz Anton Tam,
2. Jego żona Carola, z domu Swierzy, 3) Johann Tam, oraz 4) Anton Tam,
wszyscy z Sierotów, zostają niniejszym uznani za notorycznych pijaków”.
Picie wydaje się być powszechne w tej rodzinie.
Nr 83 (9.04.1886)
Kotulin, 7 kwietnia. (Ponownie bekas). Wczoraj wieczorem został
zastrzelony bekas w okolicy przez myśliwego Junga. Jeśli nie zostanie
zmienione prawo łowieckie, to za kilka lat będziemy znać bekasy
wyłącznie z nazwy. To jest bardzo złe podejście.

199

Oberschlesische Wanderer – wycinki prasowe

Nr 83 (9.04.1886)
Toszek, 7 kwietnia. (Ze szkoły). Egzamin szkolny w szkole symultalnej,
który zakończył się wczoraj, dał wynik pozytywny. Od nowego roku
szkoła symultalna przestanie istnieć ponieważ od 12 kwietnia rozpocznie
się nauka w szkole wyznaniowej. 3 klasowa szkoła katolicka będzie
podlegać nauczycielowi Bittnerowi, a jednoklasowa szkoła ewangelicka
nauczycielowi Gäblerowi.
Nr 93 (21.04.1886)
Toszek, 20 kwietnia. (Lekarz). W miejsce zmarłego lekarza Dr Theodora
z Toszka okręg IV obejmujący miasto Toszek oraz gminy Zamek Toszecki,
Kotliszowice, Wielowieś, Sieroty, Świbie, Bycina, Słupsko i Kotulin
obejmie królewski lekarz powiatowy i inspektor sanitarny dr Hauptmann
z Gliwic.
Nr 100 (1.05.1886)
Toszek, 30 kwietnia. (Transfer i nowa winiarnia). Kierownik stacji Rösner
opuszcza jutro swoje stanowisko aby objąć nową posadę w Kowarach. –
Na początku maja pan Alfons Kurka stąd otwiera winiarnię, w której
podawane będą wina naturalne z wytworni Oswalda Niera.
Nr 100 (1.05.1886)
Kotulin, 29 kwietnia. (Pożar lasu). Wczoraj po południu, kiedy pociąg
nr 2070 przejeżdżał przez las koło stacji 164, z komina lokomotywy
wyrzuciło ogień do najbliższego lasu, który zaczął płonąć. Z pobliskich
miejscowości nadbiegła duża liczba ludzi, dzięki czemu udało się ogień
ugasić zanim się rozszerzył. Warto wspomnieć o powstałych szkodach.
Nr 104 (6.05.1886)
Toszek, 3 maja. Pastor Simon z Toszka został mianowany jako lokalny
inspektor szkolny dla szkoły ewangelickiej w Toszku.
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Nr 104 (6.05.1886)
Kotliszowice, 3 maja. W nocy z poniedziałku 23 na worek w wyniku
brutalnego włamania do dwu kurników skradziono 2 cietrzewie,
1 perliczkę, 1 koguta i 9 kur. Sprawcy włamania jeszcze nie zostali
zidentyfikowani.
Nr 106 (8.05.1886)
Toszek, 4 maja. (Ze szkoły). Zgodnie z podanymi tutaj informacjami
o działającej w szkole symultalnej dla szkół wyznaniowych regencja
królewska wyznaczyła na inspektora szkolnego dla szkoły ewangelickiej
pastora Simona, podczas gdy nadzór nad działaniem szkoły katolickiej
nadal ma burmistrz Hirschberger. – Nauczyciel Fröhlich został
zatrudniony ostatecznie w tutejszej szkole katolickiej.
Nr 106 (8.05.1886)
Toszek, 5 maja. (Teatr – Jarmark). Znany już tu ze wcześniejszych
występów teatr pod dyrekcją J Psiunka przyjechał tu z Lublińca i ma
zamiar dać kilka przedstawień. – Na odbywającym się tu wczoraj targu
bydła i żywego inwentarza było mało osób odwiedzających
i sprzedających. W pewnym stopniu ponosi za to winę fakt, że po
wczorajszym większym pożarze w Giegowicach, który okolicznej
ludności wiejskiej uniemożliwił dotarcie na jarmark.
Nr 110 (13.05.1886)
Toszek, 11 maja. (Z domu pracy). W tutejszym Domu Pracy Przymusowej
na dzień 30 kwietnia było 1106 mężczyzn. Tego samego dnia zeszłego
roku było tu 607 osadzonych. Pod koniec marca tego roku znajdowało się
tu 1036 osadzonych. W kwietniu zwiększono stan o 43 kolejnych.
W związku z tym liczba osadzonych jest większa nie tylko od danych
z zeszłego roku, ale również od zeszłego miesiąca.
Nr 113 (16.05.1886)
Toszek, 13 maja. (Osobiste). Następujące osoby zostały przeniesione:
1) Dyrektor generalny Klewitz ze Sławięcic w miejsce zmarłego
23

2 maja 1886 roku.
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nadleśniczego Augustini jako ekspert z ramienia sądów królewskich
w Toszku, Ujeździe i Gliwicach nad lasami w majątkach Bycina i Ujazd.
2) Zarządca lasów Hermann Bubelitz z Brynka jako ekspert na dniach
sądowych w Tworogu nad lasami Rosenthala. 3) mistrz Siegmund
Winkler z Brynka w miejsce właściciela młyna Wollmana jako zarządca
2 lasów.
Nr 119 (25.05.1886)
Izba karna. Sprawa przeciwko zarządcy gorzelni Schwengberowi Toszka
oraz 4 pracownikom gorzelni o defraudację pieniędzy z podatków, która
była już kilkakrotnie odkładana, została dziś znów odłożona po
kilkugodzinnych negocjacjach.
Nr 130 (8.06.1886)
Toszek, 5 czerwca. (Uniewinnienie). Jakiś czas temu informowaliśmy
o interesującej rozprawie, którą prowadził miejscowy sąd ławniczy.
Stolarz Carl Schaffranek z Byciny został skazany na 3 miesiące więzienia
za oszustwo oraz 100 marek grzywny i utratę praw honorowych na 3 lata.
Robotnik Josef Gaidczyk został skazany na 2 miesiące więzienia i 3 lata
utraty praw honorowych za pomoc w oszustwie. Oskarżeni złożyli
apelację, która zakończyła się ich sukcesem, ponieważ skazani zostali
uniewinnieni przez Izbę Karną w Gliwicach.
Nr 132 (10.07.1886)
Toszek, 10 czerwca. (Z Domu Pracy Przymusowej) Ze sprawozdania
administracyjnego Domu Pracy w Toszku za 1885 należy podkreślić co
następuje: Na koniec roku 1884 było w Domu Pracy 397 osób. Dodatkowo
doszło w 1885 roku 1403 osoby, co daje w sumie 1800 osób. Spośród nich
odeszło 1067 osób. Na koniec 1885 roku było 733 osoby. Łączna liczba
osobodni do wyżywienia wyniosła 216 379. Średnio przez cały 1885 roku
karmiono 593 osoby dziennie. W 1884 przeciętne obłożenie domów
wyniosło 450 osób, w 1885 zwiększyło się o 143 osoby. Z osób, które
osadzono tu w 1885 roku 36% osadzono tu po raz pierwszy, a 64% po raz
kolejny. Według danych na koniec roku 1885 w zakładzie poprawczym
przybywało 188 protestantów i 545 katolików. W 1885 roku nałożono
584 kary dyscyplinarne. Uciekło z Domu Pracy 18 osadzonych, z czego
9 schwytano. W lazarecie leczono 532 osoby przez 7659 dni chorobowych,
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średnio 21 osób dziennie, co stanowi 3,54% całości populacji. Zmarło
13 więźniów Domu Pracy, co stanowi 2,19% chorych. Czysta nadwyżka
działalności wyniosła 38 828,24 marek, co przy średnim dziennym
obłożeniu 593 osób daje 17,95 feniga dziennie na głowę, a 65,52 marki
rocznie na głowę. Dotacja na utrzymanie Domu Pracy wyniosła w 1885
roku 85527,41 marek, a zatem przy średnim obłożeniu 593 robotników –
39,52 fenigi na dzień na głowę i 144,27 marek rocznie.
Nr 133 (11.06.1886)
Toszek, 9 czerwca. (Z obrad rady miejskiej). Na wczorajszym posiedzeniu
rady miejskiej po raz pierwszy publicznie poinformowano, że
rozwiązanie lokalnej szkoły symultalnej zostało zatwierdzone przez
regencję królewską w Opolu. Po przyjęciu rocznego sprawozdania ze
stanu majątku miejskiego zdecydowano się na powołanie komisji do
zbadania stanu finansów na rok 1886/87 oraz niewykonania planu
podatkowego o 24 marki i 50 fenigów. Rozpatrzono wniosek
Stowarzyszenia Kobiet Patriotycznych o zwolnienie z umownej zapłaty
100 marek. Wyrażono zgodę na przyjęcie do szpitala miejskiego. Wybrano
gminną komisję podatkową na okres kolejnych 6 lat w osobach panów
Pniower, Kieler, Jakubczyk, Moritz, Böhm, Marke, Pohl i Lannua
młodszy. Funkcje lekarza dla biednych i lekarza szpitalnego powinny być
zmieniane co roku za wynagrodzeniem 240 marek przez panów
Neumanna i Schayera. Na zakup emaliowanych tablic ulicznych
przeznaczono 120 marek. Na zakup 5 obrazów na salę obrad rady wydano
12 marek 75 fenigów. Po spotkaniu publicznym odbyło się spotkanie
tajne.
Nr 139 (19.06.1886)
Toszek, 16 czerwca. (Festyn strzelecki – Wyjazd do uzdrowiska).
14 i 15 tego miesiąca odbyły się tu zawody strzeleckie tutejszego bractwa.
Królem strzelców został kupiec Pragal, który oddał najlepsze strzały.
Kolejne dobre strzały malarz Kierstein i mistrz masarski Sladeczek, za co
zostali uhonorowani tytułami marszałków. Uroczyste wprowadzenie
trójki nowych dygnitarzy odbędzie się w tradycyjny sposób w niedzielę
27 czerwca. – Radny miejski, który od dłuższego czasu już chorował, pan
kupiec Hensel, wczoraj wyjechał na leczenie do Duszników.
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Nr 149 (2.07.1886)
Toszek, 30 czerwca. Tutejszy związek weteranów urządza wycieczkę do
lasu miejskiego w niedzielę 11 lipca. – Wczoraj odbyło się uroczyste
wprowadzenie króla strzelców, kupca Pragala, oraz dwu marszałków. Na
uroczystości był obecny burmistrz Hirschberger. – Budowa na terenie
Domu Poprawczego została wczoraj skontrolowana przez radcę
krajowego Kelcha i krajowego inspektora budowlanego Leichfenringa
z Wrocławia. – Komisant z Wielowsi, który na podstawie § 35 ustawy
przemysłowej wykonywał dodatkowo zawód radcy prawnego, został
ukarany ze względu na niewiarygodność za przygotowanie złożonego tu
dokumentu przez sąd ławniczy 30 marek grzywny lub 15 dni więzienia.
Nr 156 (10.06.1886)
Toszek, 8 lipca. Właściciel karczmy i słynny kupiec wina węgierskiego
Kornblum stąd otrzymał zagraniczną książkę oprawioną w błękitny
aksamit ze złotym stemplem i widokiem na miasto Toszek oraz
dedykacją: „Ku pamięci życzliwego przyjęcia niżej podpisanego, które
miało miejsce w domu Kornblumów, przekazujemy tę zagraniczną
książkę z życzeniem, aby wszyscy którzy będą ją czytać, czuli się w tym
domu równie dobrze, jak niżej podpisani. Gliwice, 2 lipca 1886. Baron von
Vietinghoff, Generał major i dowódca brygady, Vitz, radca regencyjny, Dr
Heimlich, lekarz sztabowy i regimentu, Körte, porucznik i adiutant
brygady, von Wiese und Keiserwaldau, nadporucznik i dowódca okręgu
landwery.”
Nr 161 (16.07.1886)
Toszek, 14 lipca. Na dzisiejszym posiedzeniu sądu ławniczego szewc
Franz Schygulla z Wielowsi został skazany na 4 tygodnie aresztu
i 1 tydzień więzienia za umyślne uszkodzenie ciała żony, groźbę
popełnienia przestępstwa i rzucanie w ludzi kamieniami. – W sprawie
o naruszenie przepisów stemplowych z powodu braku znaczka opłaty
skarbowej na zawartej umowie kupna sprzedaży nieruchomości skazano
obydwu kontrahentów na 444 marek grzywny. – Wakacje szkolne
w tutejszej szkole katolickiej będą w okresie 18 lipca do 8 sierpnia.
Wycieczka szkolna jest planowana na 17 sierpnia. – W niedzielę, 18 tego
miesiąca, tutejszy chór planuje wycieczkę do lasu miejskiego.
W przypadku złej pogody koncert wraz z tańcami odbędzie się w Sali
Benscha.
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Nr 167 (23.07.1886)
Toszek, 21 lipca. Na wczorajszym posiedzeniu rady miejskiej, po
przejrzeniu wyciągów kasy kameralnej i instytucji zależnych za rok
1886/1887 zdecydowano: 1) Na wniosek komisji, której powierzono
zbadanie rachunków kasy kameralnej za rok 1884/1885, udzielono
Magistratowi absolutorium. 2) Na wniosek rendanta kasy kameralnej
pana Miki wyrażono zgodę na przejęcie miejscowej kasy chorych.
3) właściciel gospody R Bergmann otrzymał zgodę na wydzierżawienie
ogrodu przy stawie na okres od 1 października 1886 do 1892 za rocznym
czynszem dzierżawnym w wysokości 72 marki. 4) W miejsce zmarłego
lekarza Dr Theodora wybrano kupca Moritza na członka magistratu. –
Podczas wycieczki chóru w dniu 18 lipca spędzono niezwykle radosne
chwile na koncertach, śpiewach i tańcach.
Nr 174 (31.07.1886)
Toszek, 28 lipca. (Sąd ławniczy) Pod przewodnictwem sędziego
Neumanna z udziałem ławników kontrolera katastralnego von
Fehrentheila oraz sekretarza pocztowego Slowiga obradował wczoraj
tutejszy sąd ławniczy. Na rozprawę oczekiwało 17 spraw karnych,
z których należy zgłosić następujące nietypowe rozprawy. 14 letni
chłopiec Anton Tamm z Sierot, który był już kilkakrotnie karany za
kradzież, ukradł 25 marek oraz zegarek kieszonkowy. Został skazany na
6 miesięcy więzienia i przeniesienie do domu karnego. Jego matka
Caroline Tamm również została skazana na 6 miesięcy więzienia za
korzystanie ze skradzionych rzeczy. Jego ojciec został skazany na
3 tygodnie więzienia za brak dozoru nad synem. – Kolejarz August Pysik
i Josef Bytomski z Boguszyc świadomie udzieli dekarzowi Johannowi
Nowakowi pomocy po popełnieniu przestępstwa przekierowując pościg
policyjny w inną stronę. Każdy z nich został skazany na 3 miesiące
więzienia na podstawie § 257 kodeksu karnego. – Żona rolnika Augustine
Kaworek z Giegowic świadomie rzuciła kawałkiem cegły w służącą
Florentine Skalski raniąc ją. Kamorek została skazana na 3 miesiące
więzienia. – Z powodu pojawienia się w stanie nietrzeźwym na rozprawie
w sprawie kradzieży Johann Kozub z Blaszowic został ukarany karą
porządkową 3 dni aresztu z natychmiastowym wykonaniem.
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Nr 177 (4.08.1886)
Kotulin, 1 sierpnia. (Odbiór organów). W ostatnich dniach w obecności
patrona kościoła, porucznika Guradze, proboszcza Anderka oraz
nauczyciela Kugele z Pilchowic dokonano odbioru wyremontowanych
organów przez mistrza organowego Kleina z Gliwic. Odbiór dał w pełni
zadowalający wynik.
Nr 179 (6.08.1886)
Toszek, 4 sierpnia. (Zmiana nauczyciela – Z targu). W miejsce nauczyciela
Steibeinera, który od 1 października do miejskiej szkoły podstawowej w
Gliwicach, magistrat wybrał nauczyciela Juliusa Dittricha z Głubczyc. –
Jarmark kramy, który obył się tutaj wczoraj był bardzo mocno
uczęszczany, ale na jarmarku na bydło był mały ruch.
Nr 184 (12.08.1886)
Toszek, 10 sierpnia. Na dzisiejszym posiedzeniu rady miejskiej wybrano
jednogłośnie burmistrza Hirschberga na kolejną 12 letnią kadencję.
Nr 185 (13.08.1886)
Toszek, 10 sierpnia. (Posiedzenie rady miejskiej, wybór burmistrza). Na
dzisiejszym posiedzeniu rady miejskiej, na którym obecni byli wszyscy
członkowie, jedynym punktem był wybór burmistrza miasta Toszek,
gdyż kadencja obecnego burmistrza wygasa 9 listopada. Poprzedni
burmistrz Hirschberg został jednogłośnie wybrany na kolejną 12 letnią
kadencję. Radni wybrali komisję składającą się z radnych: radcy
ekonomicznego Guradze, Czernera i Moritza, którzy poprosili burmistrza
o stawienie się w Sali posiedzeń, gdzie wynik wyborów został ogłoszony,
poczym radni z burmistrzem udali się do ogrodu strzeleckiego, gdzie
dostarczono dobre piwo z browaru zamkowego, a wdowa Laska,
gospodyni obiektu, podała do tego świeże mięso i świeżą kiełbasę. – Na
tajnym spotkaniu 8 czerwca rada miejska postanowiła nie zgłaszać
wakatu na stanowisku burmistrza i nie ogłaszać konkursu.
Nr 185 (13.08.1886)
Toszek, 10 sierpnia. (Związek weteranów). W ostatnim miesiącu odbyło
się walne zgromadzenie tutejszego związku weteranów, na którym było
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obecnych 26 członków. Podjęto uchwałę, aby w fabryce flag Heinricha
Peukera w Zielonej Górze zamówić nowy sztandar związkowy z trwałym
haftem jedwabnym, i tymczasowo pokryć jej koszty z majątku związku,
a później rozpisać w tym celu specjalne składki. Następnie dyskutowano
o zmianie statutu, która powinna zostać ostatecznie ustalona na jednym
z kolejnych zebrań.
Nr 185 (13.08.1886)
Toszek, 11 sierpnia. (Wycieczka szkolna). We wtorek, 17 tego miesiąca
o godzinie 2 odbędzie się wycieczka 5 katolickich klas tutejszej szkoły do
lasu miejskiego.
Nr 188 (17.08.1886)
Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia Gladdacher. My, niżej podpisani,
informujemy, że przenieśliśmy nasze majątki i działalność
do
ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń od Ognia Gladdacher
i prosimy Towarzystwo o zajęcie się wszystkimi sprawami z tym
związanymi. Sigmund Leubuscher, kupiec z Pyskowic, Adolph Morys,
budowlaniec z Toszka, Joseph Kopton, kupiec z Ujazdu, Valentin Spika,
nauczyciel prywatny w Żorach, Oskar Jaroschek, murarz i stolarz
z Rybnika, Johann Bochynek, kupiec ze Strzelec, Bruno Linder, murarz
i stolarz z Mikołowa, Fritz Klima, kupiec w firmie JG Hausenke
z Pszczyny. Podaję to do publicznej wiadomości. Wrocław, 12 sierpnia
1886, Agent generalny, Herrmann S Friedländer.
Nr 195 (25.08.1886)
Toszek, 21 sierpnia. (Zuchwałą złodziejką) jest niezamężna Viktoria
Michna z Rudy. Przez długi czas służyła ona u mistrza rymarskiego
Schleskony. W tym samym domu mieszkał również hydraulik, który
wysłał ją z pieniędzmi do Schleskony. Przy tej okazji zobaczyła, gdzie
mężczyźni trzymają swoje pieniądze. Przy dwóch różnych okazjach udało
jej się wyjąć większe sumy pieniędzy: 54 marki od hydraulika oraz
381 marek od gospodarza. Nieletnia dziś, dotychczas niekarana złodziejka
odpowiadała dziś przed Izbą karną w Gliwicach. Oskarżona, która
przyznała się do winy, została skazana na 1 rok więzienia.
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Nr 200 (31.08.1886)
Toszek, 28 sierpnia. (Radny Hensel +). Wczoraj wieczorem kupiec i radny
Alois Leopold Hensel zmarł z powodu choroby płuc w wieku 60 lat.
Zmarły od 25 lat był wybierany przez mieszkańców do rady miejskiej.
Nr 209 (10.09.1886)
Toszek, 6 września. (Ochotnicza Straż Pożarna). Ćwiczenia na dwu
sikawkach wykonywali tutaj członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Do
zaopatrzenia w wodę niezwykle przydatny okazał się zakupiony przez
Radę Miejską kufer wodny za pomocą którego 200 litrów wody zostało
przewiezionych na miejsce przez zaledwie dwu mężczyzn na odległość
180 metrów w ciągu zaledwie 5 minut. Kowal Parusel stąd jest twórcą tego
patentu.
Nr 210 (11.09.1886)
Toszek, 9 września. (Szkarlatyna i ból gardła) pojawia się tu coraz częściej
w ciągu ostatnich tygodni, tak że administracja policyjna poczuła się
zmuszona do zamknięcia dróg na podstawie przepisów o policji
sanitarnej.
Nr 213 (15.09.1886)
Dla gminy Paczynka jako naczelnik gminy został zatwierdzony właściciel
gospody Anton Schaffranek, a jako pierwszy zastępca zagrodnik Gregor
Schuba.
Nr 216 (18.09.1886)
Toszek, 16 września. (Miły owoc) to 14 letni Anton Tam z Sierot. Jakiś czas
temu został skazany przez Izbę Karną w Gliwicach na 6 tygodni więzienia
za kradzież. Kara jednak nie odniosła skutku. 1 kwietnia wujek Tamma,
komornik Staut, u którego mieszkał, wrócił do domu wypity i od razu
położył się do łóżka w kamizelce, w której ukrył gotówkę w kwocie
176 marek. Gdy tylko S zasnął jego siostrzeniec zakradł się do łóżka i wyjął
gotówkę z kamizelki i natychmiast wyparował. Za 3 marki kupił sznapsa,
cygaro i kiełbasę. Gdy Staut się obudził zdał sobie sprawę ze straty,
i wkrótce stało się dla niego jasne, że tylko Tam może być sprawcą
kradzieży. Związał więc go jako złodzieja i odzyskał większość pieniędzy
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poza wydanymi 3 markami. Lokalny sąd skazał Tama na 3 miesiące
więzienia. Oskarżony odwołał się od wyroku, które dziś zostało
odrzucone przez Izbę Karną w Gliwicach.
Nr 216 (18.09.1886)
Toszek, 16 września. (Szkarlatyna – Nowy urząd pocztowy – Brak
mieszkań). W urzędzie stanu cywilnego odnotowano w zeszłym tygodniu
4 zgony, wszystkie spowodowane szkarlatyną. Z wyjątkiem 17 letniej
dziewczyny wszystkie pozostałe przypadki to były dzieci. – Na nowym
rynku w tutejszym mieście, na posesji kotlarza pana Laski, niebawem
rozpocznie się budowa nowej, gustownej poczty. – Pomimo tego, że latem
dużo tu budowano, wciąż brakuje tu średniej wielkości mieszkań dla
urzędników i tym podobnych. Niedobór mieszkań jest szczególnie
zaważany teraz, gdy 40 urzędników służby cywilnej zostało
zatrudnionych przez Prowincjonalny Dom Poprawy. Z powodu braku
mieszkań kilka rodzin zajęło mieszkania w Oraczach. Obecnie nowy
większy dom buduje pan Rosenthal.
Nr 216 (18.09.1886)
Toszek, 15 września. (Personalne). Pocztmistrz Wanke jest chory i został
zurlopowany na leczenie uzdrowiskowe w Goczałkowicach. – W Domu
Pracy Przymusowej tymczasowy inspektor pracy, ekonomiczny
i policyjny Wirth został przeniesiony, a poprzedni inspektor pracy, pan
Blumberg obejmie nadzór ekonomiczny i policyjny. – Sierżant policji
Bräunlich otrzymał 3 tygodniowy urlop na wyjazd do swojego domu
w Turyngii.
Nr 219 (22.09.1886)
Toszek, 20 września. (Pożar – Śmierć). Wczoraj rano o godzinie 7 tutejsi
mieszkańcy przestraszyli się wezwań strażackich. W sąsiedniej wsi
Oracze wybuchł pożar i rzeczywiście w płomieniach był drewniany dom
pokryty słomą zarodnika Donotka. Wysiłki ekipy sikawkowej z Oraczy
oraz miejscowej ochotniczej straży pożarnej pozwoliły na opanowanie
pożaru i uratowanie od ognia sąsiednich budynków zbudowanych
również z palnych materiałów. – Wczoraj wieczorem w Petergrätz upadł
pijany robotnik, który najął się do zbioru kartofli na sąsiedniej posiadłości,
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tak nieszczęśliwie, że trafił pod przejeżdżający po szosie w kierunku
Płużnicy wóz. Tylne koła wozu przejechały po nim i zabiły go na miejscu.
Nr 222 (25.09.1886)
Toszek, 22 września. (Z okazji ślubu) jedna rodzina przekazała na rzecz
biednych w mieście kwotę 30 marek.
Nr 222 (25.09.1886)
Kotulin, 23 września. (Pierwszy bekas). Wczoraj upolowano pierwszego
bekasa na terenie rewiru Kotulin leżącego na terenie majątku Kotulin.
Nr 238 (14.10.1886)
(Lekkomyślna pokojówka). Niech wyrok, który zapadł kilka dni temu
w Toszku posłuży za ostrzeżenie. Zgodnie z nim pokojówka, która nie
wróciła do domu w niedzielny wieczór, również całą noc przebywała
poza domem bez pozwolenia swego państwa została skazana na 3 marki
grzywny lub 3 dni aresztu oraz opłacenie kosztów sądowych.
Nr 239 (15.10.1886)
Ogłoszenie. W Prowincjonalnym Domu Pracy w Toszku od 1 stycznia
przyszłego roku odpady kuchenne zostaną publicznie sprzedane
najlepszemu oferentowi. W tym zakresie oferty przyjmowane są
bezpłatnie, muszą być zapieczętowane z napisem: Submission auf
„Gespül. pp”. i muszą być przesłane do dyrekcji domu pracy do dnia
18 tego miesiąca do godziny 11. Warunki są dostępne w godzinach pracy
inspekcji ekonomicznej. Tego samego dnia o godzinie 11 minut
30 sprzedane zostaną różne części garderoby i inwentarza, a także stare
szmaty i złom żelazny zostaną sprzedane temu oferentowi, który
zaoferuje najwyższą cenę w gotówce. Toszek, w październiku 1886.
Dyrekcja Domu Pracy.
Nr 241 (17.10.1886)
Toszek, 14 października. (Kto pod kim dołki kopie). Pewna żona
robotnika zapędziła krowy gospodarza Pakoscha, które pasły się na jego
kartoflisku, na swoje pole koniczyny, a później sprowadziła świadków
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i zagnała krowy do zagrody, gdzie zostawiła je na pięć godzin w pełnym
słońcu w środku lata. Kobieta ta następnie oskarżyła Pakoscha
o przestępstwa związane z pastwiskiem. Sąd ławniczy jednak odwrócił
sytuację i skazał kobietę za okrucieństwo wobec zwierząt na 40 marek
grzywny lub 8 dni więzienia. Mściwej kobiecie grozi jeszcze większa kara
za krzywoprzysięstwo.
Nr 251 (17.10.1886)
Toszek, 15 października. (Rejestracja policyjna) wychodzących
i przyjeżdżających osób jest często zaniedbywana, nawet przez osoby,
którym można zaufać, że znają odpowiednie przepisy. Asystent
w urzędzie katastralnym Baum zapomniał się wymeldować na policji
kiedy stąd wyjeżdżał i został za to ukarany przez policję, od czego się
odwołał. Sąd ławniczy skazał Bauma na 9 marek grzywny lub 3 dni
więzienia.
Nr 251 (17.10.1886)
130 sztuk młodych tłustych owiec ma na sprzedaż Dominium Pniów.
Nr 246 (23.10.1886)
Toszek, 21 październik. (Z sądu ławniczego). Skazano tu służącego na
2 dni więzienia za obrazę naczelnika urzędu, a pokojówkę na 14 dni
więzienia za znieważenie naczelnika gminy. Ten sam sąd nałożył
14 dniową karę na rezerwistę, który nie zdał munduru przekazanego mu
do służby wojskowej.
Nr 251 (29.10.1886)
Toszek, 27 października. (Przed sądem ławniczym) stanęło dziś
2 robotników, którzy zażądali od pracodawcy w sposób gwałtowny, czym
dopuścili się rażącego wykroczenia, zostali skazani na 1 tydzień
więzienia.
Nr 258 (6.11.1886)
Toszek, 4 listopada. (Zbrodnia łowiecka – Drogie drewno). Stara kobieta
kosiła w sierpniu tego roku owies i złapała dwa młode zające, które
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zabrała do domu jako „zabawki” dla swoich dzieci. Kobieta została
skazana na 5 marek grzywny lub 1 dzień więzienia za nielegalne
polowanie. – Trzech biednych ludzi, który zbierali drewno w lasach
księcia Hohenlohe, stawili się w oznaczonym dniu przed sądem
ławniczym. Zostali skazani na 1 markę grzywny lub 1 dzień więzienia.
Każdy z nich wybrał 1 dzień więzienia.
Nr 262 (11.11.1886)
Toszek, 10 listopada. (Burmistrz Hirschberg) został wczoraj uroczyście
zaprzysiężony na swoim stanowisku.
Nr 263 (12.11.1886)
Toszek, 10 listopada. (Wprowadzenie burmistrza) Wczoraj w naszym
mieście miała miejsce rzadka uroczystość. Wczoraj minęło 12 lat odkąd
burmistrz Hirschberg został tu przedstawiony, a wczoraj rozpoczął
kolejną kadencję trwającą kolejne 12 lat po ponownym wyborze przez
radę miejską. Landrat królewski von Moltke jako komisarz prezydenta
regencji królewskiej przedstawił ponownie wybranego na swoje
stanowisko na publicznym posiedzeniu rady miejskiej. W swoim
przemówieniu landrat podkreślił dotychczasowe dobre i owocne
porozumienie władz miasta i wezwał do dalszego zgodnego działania.
Następnie wyraził uznanie, jakie administracja burmistrza uzyskała we
współpracy z władzami zwierzchnimi i w nawiązaniu do złożonej już
przysięgi na urząd, wyciągnął do niego dłoń. Po tym panowie radni
Czerner i Urbainczyk w imieniu rady miejskiej podziękowali za staranną
i skuteczną administrację. Burmistrz podziękował magistratowi za
wsparcie, który przez cały czas jego urzędowania mu dawali,
a w szczególności panu Urbainczykowi, który bezinteresownie służy
miastu już od 41 lat. W ten sam sposób podziękował radzie miejskiej za
zaufanie jakim go obdarzyli, i przyrzekł, że poświęci swój czas dla dobra
miasta z takim samym zapałem jak ostatnio, co spotkało się z uprzejmym
przyjęciem. Zebrani zapytali, co mogłoby mu ułatwić wykonywanie
zadania. Aby uczcić ten dzień po południu o godzinie 2 w gustownie
udekorowanej Sali pana Kornbluma odbył się obiad na którym obecny
byli landrat v Moltke, osoby duchowne oraz szacowni mieszczanie.
W głębokich słowach Landrat złołył toast na cześć Jego Wysokości
Cesarza, którego postawił jako wzór najwierniejszego i najsurowszego
wypełniania obowiązków. Burmistrz Hirschberg wzniósł toast za
landrata i podkreślił, jak w krótkim czasie udało mu się zdobyć
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powszechną miłość mieszkańców powiatu. Radny Kieler wychwalał
burmistrza krótkimi, trafnymi słowami, po których mieszkańcy Toszka
wznieśli wiwat. W humorystycznym przemówieniu, które spotkało się
z aprobatą zebranych, sędzia Martins wspomniał o różnych stanowiskach
na których obecny burmistrz urzędował, przy każdym zaś wznosił
okrzyki na jego cześć, co zebrani przyjęli okrzykami. Uroczyste
zgromadzenie, liczące około 70 osób, spędziło razem czas do około
godziny 8 wieczór w niezakłóconym, radosnym nastroju. Komitet, który
przygotował tę uroczystość, zasługuje na niepodzielne uznanie. Ratusz
został oflagowany, aby odpowiednio uczcić ten dzień.
Nr 264 (13.11.1886)
Toszek, 12 listopada. (Wybory do rady miejskiej) odbędą się tu
30 listopada w ratuszu. Ma zostać wybranych 4 radnych miejskich.
Nr 267 (17.11.1886)
Toszek, 16 listopada. (Wiązanie psów). W Kieleczce znaleziono psa
chorego na wściekliznę. W związku z tym wprowadzono zakaz
zamykania psów dla Kieleczki, Radunia i Wiśnicy.
Nr 282 (4.12.1886)
Toszek, 2 grudnia. (Targi na bydło – Świątecznie). Następny targ na bydło
odbędzie się tu 7 grudnia. – Aby dać biednym uczniom prezenty z okazji
świąt w dniu 12 grudnia w Sali pana Bänscha odbędzie się przedstawienie
teatralno – muzykalne.
Nr 290 (14.12.1886)
Kotulin, 12 grudnia. (Z polowania). Na małym leśnym polowaniu w lesie
chronionym należącym do dominium Kotulin zastrzelono: 1 jelenia
(10 letniego), 1 lapina24, 100 zajęcy i 1 ptaka drapieżnego.

24

Gatunek dzikiego królika.
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Nr 291 (15.12.1886)
5 krów mlecznych i 4 woły pociągowe ma na sprzedaż Dominium
w Pniowie.
Nr 294 (18.12.1886)
Toszek, 16 grudnia. (Chór). Od wielu już lat lokalny chór „Liedertafel”
stara się zaoferować miłośnikom sztuki oraz mieszkańcom miasta
i okolicy coś wyjątkowego, poprzez organizację koncertów oraz
przedstawień teatralnych, głównie w celu zakupu nowego sztandaru lub
na cele charytatywne. Kilka dni temu członkowie chóru zorganizowali
teatralno-muzyczne na prezenty bożonarodzeniowe dla biednych
uczniów miejscowej szkoły. Wybrany program słusznie przyciągnął dużą
publiczność. Jak pokazały burzliwe oklaski, ogóle wykonanie przez
dyletantów w pełni zadowoliło publiczność. Całość przygotował
nauczyciel
Wittor,
który
skomponował
również
utwór
„Alpensträußchen-Waltzer”25, a następnie znany utwór Moesera „Moritz
Schnörsche”. Wykonawcy potrafili wprawić publiczność w zachwyt
dzięki dobrze odegranej grze, a po zakończeniu drugiego utworu rozległy
się gromkie brawa. Z aprobatą również przyjęto tercet „Die Bauer und der
Kuckuck” 26 , a później skomponowany przez pana Wittora utwór
„Frühlingsankunft” 27 . W przeróżnych wariacjach przeplatała się także
pieśń ludowa wykonana na 21 głosów „Alle Vogel sind schon da” 28 .
Miłośnicy sztuki docenili również kompozycję i wykonanie wielkim
aplauzem, tak, że młody kompozytor poczuł się do wystawienia
najlepszych wykonawców. – Po krótkiej przerwie wystawiono na scenie
„Jakobsohns Singvözelchen” 29 . Poszczególne role zostały dobrze
obsadzone. Należy pochwalić naturalną i czarującą grę śpiewającego
ptaka, który po raz pierwszy wystąpił na scenie. Jego partner, nauczyciel
Fröhlich wiedział jednak jak pobudzić publiczność do entuzjazmu. Role
hrabiego i kamerdynera Boxa zostały przekazane w naprawdę dobry
sposób. Pierwsza z nich wyróżniała się klasyczną angielską flegmą, druga
postać większość atmosfery przekazywała mimiką. – Niestety
powtórzenie spektaklu w okresie trzech tygodni przed świętami, wbrew
pierwotnym planom, nie dojdzie do skutku.

25

Walc alpejski.
Gospodarz i kukułka.
27
Nadejście wiosny.
28
Wszystkie ptaki już tam są.
29
Śpiewający ptak Jakobsohna.
26
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1887
Nr 5 (7.01.1887)
Świeże mleko w cenie 12 fenigów za litr ma na sprzedaż Dominium
w Pniowie.
Nr 8 (11.01.1887)
Dobrego kowala szuka Dominium w Kotliszowicach pod Toszkiem.
Nr 9 (12.01.1887)
Kelner o przyjemnym wyglądzie od razu znajdzie zatrudnienie
u D Herlitza, Restauracja w Toszku.
Nr 14 (18.01.1887)
Ogłoszenie. W tutejszym rejestrze handlowym pod nr 674 została
zarejestrowana firma „Jacob Angres zu Tost” jako wyłączna własność
kupca Jacoba Angresa z Toszka. Gliwice 12 stycznia 1887. Królewski
Urząd Sądowy.
Nr 14 (18.01.1887)
Ogłoszenie. W tutejszym rejestrze handlowym pod nr 675 została
zarejestrowana firma „Louis Angres zu Tost” jako wyłączna własność
kupca Luoisa Angresa z Toszka. Gliwice 12 stycznia 1887. Królewski
Urząd Sądowy.
Nr 15 (19.01.1887)
Toszek, 17 stycznia. (Z domu pracy). Na koniec zeszłego roku w Domu
Pracy Przymusowej było 1006 osadzonych, a na koniec 1885 –
733 osadzonych. Na koniec listopada 1886 było 1019 osadzonych.
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Nr 17 (21.01.1887)
Piękne sery tylżyckie i romaturskie wysyłamy w paczce pocztowej
z adresu majoratu w Kotulinie.
Nr 23 (28.01.1887)
Toszek, 25 stycznia. (Z posiedzenia rady miejskiej). Na ostatnim
publicznym posiedzeniu rady miejskiej wybrano na nowych członków
rady miejskiej ponownie: aptekarza Rotha, cukiernika Parola, pana
Johanna Lannua oraz rzeźnika Sladczyka. Wybrano także skład biura
rady na rok 1887: na przewodniczącego wybrano piekarza Czernera, jako
zastępcę pana Lannuę, jako sekretarza aptekarza Rotha, a na jego zastępcę
cukiernika Parola. Po wyborach obradowano nad następującymi
sprawami: 1) powiadomiono administrację miejską o przejęciu
oświetlenia stacji kolejowej na koszt miasta na rok 1887/88. 2) przyjęto
sprawozdanie magistratu o zakupie na potrzeby szpitala miejskiego za
600 marek działki nr 7 księga miasta Toszek od wdowy po zmarłym
19 grudnia sierżancie Bräulichu. Zgodzono się na przyjęcie nowego
lekarza miejskiego od 1 kwietnia za wynagrodzeniem z miasta 150 marek.
Na końcu powołano komisję do zbadania rocznych sprawozdań z kasy
miejskiej, lasu, szpitala, szkoły i cmentarza komunalnego za rok 1885/86
w składzie: Lannua, Pinczower i Roth. Po zakończeniu porządku
dziennego odbyła się również tajna część sesji, na której zapoznano się
z pismem radcy ekonomicznego Guradze oraz określono pobory
burmistrza od 1 stycznia na kwotę 2400 marek rocznie.
Nr 24 (29.01.1887)
Toszek, 27 stycznia (Personalne). Pracujący w tutejszym królewskim
Urzędzie Sądowym od maja 1879 roku sędzia Neumann z dniem 1 marca
tego roku zostaje przeniesiony do Głogowa.
Nr 25 (30.01.1887)
Toszek, 28 stycznia. (Fałszywe miary i wagi). Przed tutejszym sądem
ławniczym odpowiadał karczmarz Gawron z Pisarzowic, który używał
niezatwierdzonych szklanek oraz niezatwierdzonej wagi w swoim lokalu,
za co został ukarany grzywną w wysokości 2 marek lub 2 dni aresztu.
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Nr 37 (13.02.1887)
Toszek, 11 lutego. (Mowa niemiecka w sądzie). Wczorajsza rozprawa
przed tutejszym sądem ławniczym została odroczona, bowiem wezwany
w charakterze świadka 11 uczeń szkoły w Poniszowicach udawał, że nie
rozumie języka niemieckiego. Wysłano więc zapytanie do tamtejszej
szkoły o to, czy był on egzaminowany w języku niemieckim.
Nr 45 (23.02.1887)
Wybory do sejmu Rzeszy. […] Kotulin: 113 – książę Hohenlohe,
120 – Metzner; Pniów: 50 – książę Hohenlohe, 38 – Metzner; Sarnów:
48 – książę Hohenlohe, 85 – Metzner; Toszek: 172 – książę Hohenlohe,
114 – Metzner; Paczyna: 57 – książę Hohenlohe, 98 – Metzner;
Kotliszowice: 31 – książę Hohenlohe, 108 – Metzner; Zamek Toszecki:
46 – książę Hohenlohe; 150 – Metzner.
Nr 46 (24.02.1887)
Wyniki do Sejmu Rzeszy. […] Boguszyce: 46 – książę Hohenlohe,
150 – Metzner; Ligota Toszecka: 15 – książę Hohenlohe, 33 – Metzner.
Nr 53 (4.03.1887)
Toszek, 1 marca. (Personalne). W miejsce odchodzącego stąd do Głogowa
sędziego Neumanna przyjdzie asesor sądowy Rohowsky z Bolesławca.
Nr 60 (12.03.1887)
Toszek, 10 marca. (Z handlu sianem). Kupiec Siegfried Leubuscher
z Opola w 1885 roku zakupił od fabrykanta mydła Urbainczyka większą
ilość nasion siana. Wiązanie siana zlecił Urbainczyk robotnikowi
Knappikowi. Knappik pakował te siano w paczki po 9 ¼ funta,
a Urbainczyk sprzedał je Leubuscherowi jako ważące 10 funtów. Siano
zakupiła wdowa Friedrich, po zgłosiła sprawę o oszustwo do kontrolera
Gaidzika. W oskarżenie zostali postawieni Knappik oraz Leubuscher,
którzy przez tutejszy sąd ławniczy zostali skazani Knappik na 1 tydzień
więzieni, a Leubuscher na 2 tygodnie więzienia i 100 marek grzywny.
Leubuscher odwołał się od tego wyroku, a Izba karna w Gliwicach
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uwolniła go od winy i kary, uznając, że działał zgodnie z danymi
otrzymanymi od pierwszego wystawy rachunku30.
Nr 67 (20.03.1887)
Toszek, 17 marca. (Personalne) Jak podaje „IM 31 ” asesor sądowy
Hirschberg (?)32 został mianowany sędzią urzędu sądowego w Toszku.
Nr 71 (25.03.1887)
Toszek, 23 marca (90 urodziny Jego Wysokości Cesarza i Króla)
obchodzone były bardzo uroczyście w naszym mieście. Rano
o 5 ½ mieszkańcy wywiesili flagi na swoich domach, a później odbyły się
uroczyste nabożestwa w kościołach katolickim, ewangelickim oraz
w synagodze. Po mszy związek weteranów, bractwo strzeleckie oraz chór
odbyły wspólne posiedzenie w Sali ratusza pod przewodnictwem
burmistrza Hirschberga, gdzie w imieniu zarządu związku weteranów
burmistrz uroczyście przekazał nowy sztandar dla chóru. Poczty
sztandarowe przeszły do strzelnicy, gdzie dołączyła młodzież szkolna
wraz z nauczycielami. Dalej korowód podążył do Sali Kornblumma, gdzie
odbyło się okolicznościowe przedstawienie, w którym wzięło udział
około 400 osób. O godzinie 1 ½ w Sali Benscha przygotowano dla 120 osób
uroczysty obiad. W trakcie obiadu toast za zdrowie Jego Wysokości
wzniósł burmistrz Hischberg. Po południu chór dał okolicznościowe
przedstawienie, które zakończyło się o godzinie 7. Po wyjściu gości
czekała na nich ochotnicza straż pożarna z pochodniami, która oświetliła
całe miasto, a zebrani pod przewodnictwem burmistrza przeszli na rynek,
gdzie orkiestra miejska dała krótki koncert. Po tym stowarzyszenia
rozeszły się do swoich lokali związkowych, gdzie obchodzili dalszą część
urodzin Jego Wysokości we własnym gronie.
Nr 74 (29.03.1887)
6 wołów pociągowych oraz 10 młodych wołów ma na sprzedaż
Dominium w Pniowie.

30

Zgodnie z danymi uzyskanymi na wcześniejszych rozprawach nasiona traw były wymieszane z piaskiem.
Ilustriette Morgenpost.
32
Znak zapytania w oryginale, z powodu zbieżności nazwisk z burmistrzem.
31
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Nr 76 (31.03.1887)
Browar zamkowy w Toszku od 1 kwietnia oferuje w swoim składzie piwa
pilzneńskie oraz monachijskie butelkowane, w paczkach po 12 butelek.
Toszek, w marcu 1887. Zarząd browaru.
Nr 77 (1.04.1887)
Toszek, 30 marca. (Służba wojskowa). Dla aktualnie pracującej tu komisji
uzupełniającej tutejsze miasto miało zapewnić 89 mężczyzn do służby
uzupełnieniowej, z czego jedynie 36 osób się zgłosiło. Z tych 36 jedynie
15 uznano za zdatnych do służby.
Nr 83 (8.04.1887)
Toszek, 3 kwietnia. (Nagroda) 30 marca przybyli tu na inspekcję
warsztatów Domu Pracy przymusowej dyrektor generalny Riese oraz
radca krajowy dr Kelch, który 1 tego miesiąca z okazji 40 lecia służby
społecznej został odznaczony przez Jego Wysokość orderem „Allgemeine
Ehrenzeichen”, a przez zarząd prowincji z okazji przejścia na emeryturę
otrzymał nagrodę 300 marek. Z okazji zakończenia pracy przez pana
Kelcha uroczystości przygotował dyrektor Domu Pracy Przymusowej.
W tym celu wszyscy wyżsi i niżsi urzędnicy zebrali się na uroczystości w
Sali Domu Pracy. W odpowiedniej dekoracji dyrektor generalny wręczył
radcy nagrodę pieniężną oraz order przyznany przez Jego Wysokość
Cesarza. Dyrektor Domu Pracy Przymusowej, major Thomassin,
w imieniu zebranych urzędników przekazał jubilatowi fotel bujany.
W dniu 2 kwietnia w Sali hotelu Benscha obyła się uroczysta kolacja dla
urzędników Domu Pracy Przymusowej. Dyrektor domu wzniósł toast za
Jego Wysokość Cesarza i Króla. Wieczór urzędnicy spędzili
w sympatycznym gronie. Odchodzący radca otrzymał wiele
podziękowań i życzeń od urzędników. Oby przez długie lata cieszył się
dobrym zdrowiem.
Nr 85 (13.04.1887)
Toszek, 11 kwietnia. (70 urodziny honorowego obywatela). Wczoraj rano
fabrykanta mydła, Josefa Urbainczyka, który obchodził swoje
70 urodziny, odwiedziła w jego mieszkaniu delegacja magistratu oraz
Rady Miejskiej ze wspaniałym bukietem kwiatów. Solenizant został
wcześniej delikatnie poinformowany o odwiedzinach przez burmistrza
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Hirschberga. Honorowy Jubilat, który od 42 dwu lat jest członkiem
magistratu, zaprosił na wieczór 41 osób do winiarni pana Kornbluma,
gdzie odbędą się uroczystości urodzinowe. W roku 1877 z okazji 25 lat
współpracy Rada Miejska nadała panu Urbainczykowi tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Toszek.
Nr 88 (16.04.1887)
Toszek, 15 kwietnia. Od 1 kwietnia w naszym mieście istnieją dwa okręgi
medyczne, z których jeden obejmuje wschodnią część miasta i podlega
pod dr Neumanna, a drugi zachodnią część miasta i podlega pod dr
Scheyera. Granica pomiędzy okręgami przebiega górnymi i dolnymi
wałami. Przedmieście Oracze i dworzec przypisano do wschodniego
okręgu, a przedmieście strzeleckie i boguszyckie (Danieletz) przypisano
do okręgu zachodniego. W szpitalu miejskim chorymi ze wschodniego
okręgu opiekuje się dr Neumann, a chorymi z okręgu zachodniego dr
Scheyer.
Nr 94 (23.04.1887)
17 maja 1887 przed południem o godzinie 11 w Toszku odbędzie się pokaz
koni, dla koni pochodzących z powiatu toszecko-gliwickiego. Jako
nagrody przyznane zostaną srebrne i brązowe utmedale oraz około
800 marek. Planowane są następujące konkurencje: 1) 1 i 2 letnie klacze;
2) 3 i 4 letnie klacze; 3) 4 letnie i starsze klacze. Konie należy zgłaszać do
dnia 15 maja do właściciela majątku Paczyna – lieutnanta Guradze, lub na
Zamku Toszeckim. Plac wystawowy będzie przed hotelem Angresa. Na
przegląd zapraszają: restaurator Bänsch oraz w imieniu zarządu
Towarzystwa Gospodarczego dla powiatu toszecko – gliwickiego,
v Rosenthal.
Nr 95 (24.04.1887)
Toszek, 21 kwietnia. (Przegląd koni). 17 maja o godzinie 11 w tutejszym
mieście towarzystwo gospodarcze dla powiatu toszecko – gliwickiego
organizuje przegląd koni.
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Nr 99 (29.04.1887)
Toszek, 27 kwietnia. (Plaga). W Dominium Płużniczka stwierdzono
influencę u koni.
Nr 101 (1.05.1887)
Toszek, 29 kwietnia. Zamawianie bez feniga przy duszy dużych ilości
jedzenia i picia w tutejszych lokalach zostało uznane przez tutejszy sąd
ławniczy jako oszustwo i ukarane 3 miesiącami więzienia.
Nr 101 (1.05.1887)
Licytacja. W czwartek 3 maja po południu o godzinie 4 w Zacharzowicach
sprzedane zostaną: 2 blaty z orzecha włoskiego, jeden duży blat
marmurowy, sofa i dwa krzesła, regulator z orzecha włoskiego
(z wyposażenia karczmy dominialnej). Toszek, 25 kwietnia 1887. Gruszka,
asesor sądowy.
Nr 110 (13.05.1887)
Toszek, 11 maja. (Ucieczka) miała miejsce wczoraj z tutejszego Domu
Pracy. Miało to miejsce podczas pogrzebu jednego z osadzonych,
w którym uczestniczyła cała społeczność Domu Pracy Przymusowej.
Nr 115 (19.05.1887)
Toszek, 17 maja. (Wystawa koni). Zorganizowana przez Towarzystwo
Gospodarcze Powiatu Toszecko – Gliwickiego na dużym wolnym placu
dawnego zamku stało się dla naszego miasta małą uroczystością.
O godzinie 11 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy przy udziale
toszeckiej orkiestry miejskiej. Na wystawę zgłoszono 170 koni. Najmocniej
reprezentowana była wioska Bojków, a Gliwice reprezentował właściciel
folwarku Zernik. W komisji zasiedli: landrat von Moltke z Gliwic,
burmistrz Hirschberg z Toszka, właściciel majątku Wrochem z Kopinicy,
właściciel majątku Guradze z Kotulina, właściciel majątku Guradze
z Kotliszowic, baron von Gilgenheimd oraz urzędnik Ullrichs. Główną
nagrodę w wysokości 50 marek otrzymał gospodarz Anton Jonda
z Wójtowej Wsi. Brązowe medale otrzymali właściciel majątku Enger oraz
nadleśniczy Kickton z Byciny. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości
40 marek otrzymali: właściciel majątku Zernik z Gliwic, gospodarz
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Woßnitza z Dzierżna, gospodarz Franz Wyschnik z Pankiers. Drugie
miejsce i nagrodę w wysokości 25 marek otrzymali: Walentin Kujas
z Wójtowej Wsi i Peter Kafanke z Bojkowa. Nagrodą za trzecie miejsce
było darmowe krycie na przyszły rok, które to otrzymali: Grochla
z Giegowic, Badura z Kieleczki, Grala z Kotliszowic, Klich z Niekarmu,
Krawietz z Sarnowa, Wiensoll ze Świbia, Olschowka z Wydowa, Kroll
z Kieleczki, Kiolbasa ze Świbia i Burzinksy z Rzedzicy. Wszyskie
nagrodzone konie zostały udekorowane wstęgami nagrodowymi przy
dźwiękach orkiestry miejskiej z Toszka. W ten sam dzień w godzinach
8 – 10 odbył się przegląd wojskowy koni.
Nr 115 (19.05.1887)
Licytacja. W piątek 20 maja o godzinie 10 odbędzie się licytacja
w Wielowsi: różne meble, towary specjalistyczne, wina oraz przyrządy
kupieckie. Zbiórka na placu gospody Czichorowskiego. Toszek, 14 maja
1887. Gruszka, sąd w Toszku.
Nr 121 (27.05.1887)
Toszek, 26 maja. (Uwagi z dni sądowych – Wybryk). Na ostatnim
posiedzeniu sądu ławniczego szy Dom Pracy
eprzewodnictwem
sędziego Martinsa odpowiadał 20 letni syn zagrodnika Kadziora, który
wystąpił w ubraniu roboczym przed sądem i został ukarany 3 markami
grzywny z zamianą na 2 dni aresztu za zniewagę urzędnika. – Przed
tutejszym sądem odpowiadała pewna „mądra” kobieta, 70-letnia Kaluza
z Płużniczki, która udzielała porad położniczych, została skazana na
3 marki grzywny lub 1 dzień aresztu.
Nr 133 (12.06.1887)
Toszek, 7 czerwca. Pan Emil Urbainczyk, który od sierpnia 1885 roku
pracował jako wolontariusz przy tutejszym zarządzie miejskim został
prze radę miejską w Rychtalu (powiat namysłowski) wybrany
burmistrzem tamtejszego miasta.
Nr 133 (12.06.1887)
Toszek, 8 czerwca. Seminarzyści z Pyskowic, wraz ze sztandarem oraz ze
swoimi nauczycielami oraz orkiestrą przybyli tu wczoraj o godzinie
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11 ½ i przebywali do wieczora do godziny 9, po czym wymaszerowali
z powrotem do Pyskowic. W Toszku byli zajęci na salach Kornbluma
i Bänscha, a także w ruinach zamku i w ogrodzie Herlitza.
Nr 136 (16.06.1887)
10 dobrych krów ma na sprzedaż Dominium w Pniowie.
Nr 137 (17.06.1887)
Toszek, 13 czerwca. Landeshauptmann prowincji śląskiej, von Klitzing
z Wrocławia, odwiedził tutejszy Dom Pracy wraz z radcą budowlanym
Keilem, i radcą krajowym dr Kelchem z Wrocławia. Wizyta miała na celu
kontrolę obiektu oraz przeprowadzenie rozmów z urzędnikami. Później
pan Landeshauptmann udał się na zaproszenie pana Ruffera do majątku
Rudziniec, a na koniec spotkał się z burmistrzem Hirschbergiem w celu
omówienia budowy szosy.
Nr 155 (9.07.1887)
Toszek, 7 lipca33. (Wiązanie psów). U jednego psa owczarskiego na Zamku
Toszeckim stwierdzono wściekliznę. W mieście Toszek od 1 lipca do
1 października psy muszą być trzymane na uwięzi.
Nr 159 (14.07.1887)
Świeże kartofle z ogrodu dominialnego ma na sprzedaż Dominium
Kotliszowice pod Toszkiem.
Nr 160 (15.07.1887)
Toszek, 11 lipca (Personalne). Asystent stacyjny Witzig stąd został
przeniesiony do Zawadzkiego. Na jego miejsce przyjdzie asystent
stacyjny Lischhorn z Pyskowic. – Student prawa Emil Urbainczyk, który
przez ostatnie dwa lata pracował w tutejszym zarządzie komunalnym
i policyjnym, został zatwierdzony na stanowisku Burmistrza Rychtala
przez prezydenta regencji wrocławskiej na 12 letnią kadencję. 16 tego
miesiąca o godzinie 10 pan Urbainczyk zostanie wprowadzony w urząd
33

W oryginale literówka „Juni” zamiast „Juli”.
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przez landrata powiatu namysłowskiego, pana Willerta, który działa
w imieniu prezydenta regencji wrocławskiej.
Nr 160 (15.07.1887)
Toszek, 11 lipca. (Komisja uzupełnień) obradowała tu w dniach 8 do
10 w ogrodzie strzeleckim. W skład komisji wchodzili: generał major
baron von Viettinahoff z garnizonu w Nysie, adiutant brygady kapitan
Körte z Nysy, Komendant okręgu, porucznik von Wiese z Gliwic,
przedstawiciel Korpusu Gwardii, kapitan batalionu strzelców
gwardyjskich von Hennigs z Berlina, lekarz sztabowy dr Eisner
z Wrocławia, radca regencyjny Vitz z Opola oraz landrat von Moltke
z Gliwic.
Nr 160 (15.07.1887)
Toszek, 13 lipca. (Wycieczka – urlop) Wycieczka miejskiej ewangelickiej
szkoły komunalnej miała miejsce wczoraj po południu, przy dobrej
pogodzie. Wycieczce przygrywała 8 osobowa kapela wojskowa
z 2 batalionu 1 Poznańskiego Pułku Piechoty Nr 18 z Bytomia. Na
wycieczce obecni byli także lokalny inspektor szkolny – pastor Simon,
oraz nauczyciel Gebler. – Ferie sądowe odbędą się od 15 lipca do
15 sierpnia z powodu urlopu sędziego Hirschberga.
Nr 168 (24.07.1887)
Toszek, 21 lipca. (Personalne). Zarząd gospodarczy lasów państwa
kotulińskiego został z wyroku królewskiego sądu w Toszku oddany
burmistrzowi Hirschbergowi.
Nr 178 (5.08.1887)
Tutejsze towarzystwo w środę 17 sierpnia na polach dominium
Ciochowice w pobliżu dworca w Toszku organizuje pokazową orkę
próbną wieloostrzowym pługiem. Zapisy zbiera pan Staroste, właściciel
majątku Pniów przy Pyskowicach. Towarzystwo i leśne dla powiatu
toszecko – gliwickiego, von Rosenthal, prezes.
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Nr 184 (12.08.1887)
Toszek, 10 sierpnia (Z sądu). Pan sędzia Martins z dniem 15 tego miesiąca
rozpoczyna urlop, i do dnia 15 września zastępować go będzie pan sędzia
Hirschberg z tutejszego sądu.
Nr 184 (12.08.1887)
Toszek, 10 sierpnia. (Uciekł i został złapany). Odpowiadający dziś przed
tutejszą ławą przysięgłych robotnik Jendrollik w trakcie prowadzenia do
sądu uciekł w kierunku Oraczów. Został jednak schwytany
i doprowadzony do Toszka.
Nr 192 (21.08.1887)
Toszek, 17 sierpnia. (Konkurencja pługów). Dziś na polach ciochowickich
Towarzystwo
Gospodarcze
Powiatu
Toszecko
Gliwickiego
zorganizowało konkurencję pługów. Firmy: Eckart z Berlina, Saack
z Plagwitz, Prankel z Wielkich Strzelec, oraz Schwarz i Synowie
przystąpiły do konkurencji z 3 i 4 skibowymi pługami. Na pługach firm
Prankel, Eckart i Sack po orce na tutejszych polach zebrała się 2 ½ calowa
maź, ale mimo tego pługi nadal obracał 7 calową skibę. Najbardziej
wydajne okazały się pługi firm Prankel i Eckart.
Nr 202 (2.09.1887)
Toszek, 31 sierpnia. (Cechy). Dziś na Sali Benscha na zaproszenie
magistratu odbyło się zebranie 6 tutejszych cechów: krawieckiego,
rzeźniczego, szewsko – rymarskiego, piekarsko – cukierniczego,
kowalsko – ślusarskiego oraz stolarsko – ciesielskiego. Zebranie miało na
celu przedstawienie cechom zmian wprowadzonych ustawą z 18 czerwca
1881, a w szczególności rewizji zapisów statutów cechowych oraz ich
zatwierdzenia przez władze zwierzchnie w Opolu. Dzięki temu tutejsze
rzemiosło zyska nowe możliwości rozwoju. (Radni miejscy przybyli za
późno na spotkanie).
Nr 204 (4.09.1887)
Toszek, 3 września. (Uroczyste odsłonięcie). W następnym tygodniu
odbędzie się tu uroczyste odsłonięcie pomnika nauczyciela Heidricha.
Jego dawni uczniowie z całego świata przyczynili się do tego, że można
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było wystawić piękny pomnik na tutejszym cmentarzu. To wspaniałe
świadectwo jego dawnych czynów.
Nr 209 (10.09.1887)
Toszek, 9 września. (Kto był złodziejem?) W dniach 4 do 7 maja w hotelu
Bänscha przebywał dyrektor lazaretu Hanke. 7 maja stwierdził brak
w swoim kufrze 44 marek, o kradzież których oskarżył pokojówkę hotelu
Wistlich. Podejrzanym było, że ona w tym dniu nie miała służby. Równie
podejrzane wydało się, że Wistlich widziano na mieście z większą sumą
pieniędzy. W została więc aresztowana, a sprawę przekazano do
rozpatrzenia izbie karnej w Gliwicach. Przed sądem zaprzeczyła swojej
winie, i dlatego, że chciała to udowodnić oświadczyła, że ma bogatego
adoratora z Opola, który zostawia jej drobne podarunki, a w okresie od
2 do 7 maja z samych napiwków w hotelu Bänscha zarobiła 40 marek.
Nr 209 (10.09.1887)
Toszek, 6 września. Dzisiejsza wycieczka uczniów szkoły katolickiej do
lasu miejskiego zakończyła się pięknym festynem ludowym. Dla
rodziców przygotowano kiełbasę, bułki, ciasta i piwo, a dla każdego
dziecka drobne prezenty do zabawy lub nauki szkolnej. Przy pięknej
pogodzie wszyscy uczestnicy festynu szkolnego bawili się przednio.
Nr 218 (21.09.1887)
Rehhof pod Kotulinem, 19 września. (Pierwszy bekas). Wczoraj
przywieziono tutaj wieczornym pociągiem pierwsze leśne bekasy i tu
wypuszczono. Najbliższe polowanie zapowiada się całkiem przyjemnie,
bowiem przywieziono tu 500 sztuk tego ptaka.
Nr 222 (25.09.1887)
Toszek, 23 września (Przed sądem ławniczym) stanął 17 letni robotnik
Jablonka za rozwieszanie plakatów bez zezwolenia policyjnego. Ponieważ
ukończył 8 lat tutejszej szkoły i miał egzaminy w języku niemieckim,
wymagano od niego wypowiadania się w języku niemieckim w sądzie.
Ponieważ nie chciał używać tego języka w sądzie został ukarany 3 dniami
aresztu. – Za podawanie alkoholu uznanemu za nałogowego pijaka
Ignatzowi Cebulli z Sierot zostali ukarani zagrodnik Anton Tam grzywną
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3 marki lub 3 dni więzienia, oraz karczmarz Carl Lange, który sprzedał
C sznapsa, grzywną 30 marek lub 6 dniami więzienia. – Piekarz Rekus
z Byciny miał służącą Anastasia Adamek. Pewnego dnia przyszedł do
domu wypity i rzucił w nią w celu zabójstwa siekierą, podczas gdy ona
rzuciła w niego wiadrem wody. R został skazany na 1 miesiąc więzienia,
a A na 9 marek grzywny lub 3 dni aresztu.
Nr 223 (27.09.1887)
Toszek, 25 września. (Ogromna grzywna). Z powodu niezapłaconego
podatku od zacieru odpowiadali w sobotę 34 przed gliwicką izbą karną
podczas 5 godzinnej rozprawy robotnicy browaru Knappik, Wolf
i Macziosczyk ze Świbia oraz zarządca browaru Werchau, wcześniej ze
Świbia, obecnie z Lissy. Pierwszych trzech zostało oskarżonych o to, że od
dnia 25 czerwca 1883 roku do końca 1886 roku wysyłali konsulowi
Schölerowi z Zurichu, do którego należał browar, sprawozdania, że spalili
więcej zacieru niż to miało miejsce w rzeczywistości, a Werschau to
zatwierdzał. Po przeprowadzeniu dochodzenia Knappik i Wolf zostali
ukarani grzywną w wysokości 319353 marki 60 fenigów każdy,
a Macziosczyk grzywną w wysokości 200000 marek. Ponadto zostali
ukarani grzywną za nieprzestrzeganie warunków kontraktu po 75 marek
lub 5 dni aresztu. W drodze wyjątku zgodzono się im zamienić tak
wysoka grzywnę na 1 rok aresztu.
Nr 225 (29.09.1887)
Aukcja dobrowolna. 3 października o 10 rano w Toszku w obejściu
zegarmistrza Kirchnera zostaną sprzedane: różne zegarki ręczne
i kieszonkowe, a także części do zegarów, łańcuchy, wahadła, 2 budziki,
jeden stół zegarmistrzowski, krzesła oraz pościel. Toszek, 27.09.1887.
Gruschka, Komornik sądowy w Toszku.
Nr 232 (7.10.1887)
Toszek, 1 października. (Personalne). W miejsce odchodzącego do
Legnicy asystenta sądowego Eiseneckera przyjdzie aktuariusz sądowy
Kladny z Brzegu. W tutejszym urzędzie skarbowym również następują
zmiany. Zostali tu przeniesieni naczelnik kontroli podatkowej Widera
z Opola oraz kontroler skarbowy Konieczny z Ćwiklic. Mistrz kolejowy
34

23 września 1887 roku.
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Stöcker został przeniesiony do Kędzierzyna, a w jego miejsce przyjdzie
mistrz kolejowy Klingberg z Bojanowa.
Nr 234 (9.10.1887)
Toszek, 6 października. (Niepoprawny wichrzyciel). Cukiernik Albin
Soßna stąd był już 19 razy notowany w rejestrze karnym. Ze szczególnym
upodobaniem wybiera porę nocną na gwałtowne kłótnie ze swoimi
rodzicami. Soßna w dniu 17 sierpnia znowu w nocy przez 4 godziny przy
otwartym oknie mieszkania kłócił się z rodzicami, głośno krzyczał,
uderzał, rzucał różnymi naczyniami, tak że wszyscy sąsiedzi mieli
zakłócony odpoczynek nocny. Za to stanął teraz przed sądem ławniczym,
który skazał go na 6 tygodni więzienia.
Nr 235 (11.10.1887)
Absolwent dobrej szkoły gospodarczej znajdzie zatrudnienie od
1 listopada w Dominium w Ligocie Toszeckiej, Państwo Kotulińskie.
Nr 240 (16.10.1887)
Toszek, 14 października. (Taryfa dorożkarska). Na ostatnim posiedzeniu
zarządu policyjnego ustalono maksymalne stawki za przewóz osób
pomiędzy miastem a dworcem kolejowym: za osobę z bagażem
podręcznym 50 fenigów, za dwie osoby z bagażem podręcznym
60 fenigów, a za 4 osoby z bagażem podręcznym 90 fenigów.
Nr 244 (21.10.1887)
Toszek, 18 października. (Personalne – ferie szkolne). Referendarz Victor
Kramer został na 5 miesięcy zatrudniony w tutejszym królewskich
urzędzie sądowym. – 8 dniowe jesienne ferie rozpoczną się 23 tego
miesiąca.
Nr 244 (21.10.1887)
Toszek, 18 października. (Urodziny). Tutejszy związek weteranów dziś
wieczorem w lokalu związkowym będzie obchodzić urodziny Jego
Wysokości Następcy Tronu cesarskiego Rzeszy Niemieckiej
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i królewskiego Prus. – Wszystkie publiczne i wiele prywatnych domów
zostało odpowiednio udekorowanych.
Nr 247 (25.10.1887)
Toszek, 24 października. (Bluźnierstwo). Robotnik Franz Hurdiß stąd
został skazany przez Izbę Karną w Gliwicach za bluźnierstwo a 9 miesięcy
więzienia. Hurdiß był już wcześniej karany przez Izbę Karną w Gliwicach
za obrazę majestatu dłuższą karą więzienia, jednak pracował na zewnątrz
wracając tylko na noc. W dniu 31 maja, jeszcze w trakcie odbywania
poprzedniej kary w trakcie pracy w Łabędach wobec innych robotników
dopuścił się bluźnierczej wypowiedzi, za co został skazany 9 miesiącami
więzienia.
Nr 247 (25.10.1887)
Mój dom przy rynku ze sklepem i szynkiem jest w niskiej cenie na
sprzedaż. A Sekula, Toszek
Nr 249 (27.10.1887)
Toszek, 24 października. (Przymusowe wiązanie psów). W gminie
i obszarze dworskim Ligota Toszecka wprowadzono od 20 października
nakaz trzymania psów na uwięzi.
Nr 249 (27.10.1887)
Dobrowolna licytacja. W poniedziałek, 31 października o godzinie
11 w ogrodzie restauracji Herlitza obędzie się licytacja różnych sprzętów
domowych i kuchennych, różnych pościeli, naczyń kuchennych, karniszy
itp. za gotówkę najwięcej dającemu. Gruschka, komornik sądowy
w Toszku.
Nr 250 (28.10.1887)
Toszek, 25 października. (Deputacja szkolna – Jarmark kramny).
Królewska regencja w Opolu zatwierdziła wybór Rady Miejskiej na jej
przedstawicieli w Deputacji Szkolnej w osobach mistrza piekarskiego
Alexandra Czernera oraz lekarza Paula Neumanna. – Jarmark kramny był
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dość licznie odwiedzany i sprzedający mieli dobry zarobek. Na targu na
bydło było bardzo tanio.
Nr 255 (4.11.1887)
Toszek, 2 listopada. (Gmina żydowska – Poczta). Na polecenie Regencji w
Opolu pod nadzorem burmistrza Hischberga odbyły się tu wybory do
zarządu gminy żydowskiej. Na 6 letnią kadencję zostali wybrani do
zarządu: kupiec Jakob Angres, buchalter D Böhm, kupiec Julius Cohn,
aptekarz Roth i kupiec H Schindler. Na 3 letnią kadencję wybrano: mistrza
szewskiego Erlich, konditor Herlitz i szklarz Salo Stein. – W ostatnim
czasie poczta buduje nowy gmach pocztowy przy nowym rynku.
Nr 262 (12.11.1887)
Toszek, 10 listopada. (Zniknęło złoto). 9 maja w mieszkaniu czynszownika
Cebulli w Sierotach, w czasie gdy on płacił pieniądze za czynsz, do
mieszkania weszła pani Ziesinger ze swoim dzieckiem. Później dziecko to
bawiło się dwoma dwudziestomarkowymi monetami. Cebulla zabrał
złote monety dziecku, a pani Ziesinger i jej dziecko z pieniędzmi za czynsz
wyszły z mieszkania. Cebulla nic nie wspomniało zaistniałej sytuacji. Sąd
ławniczy skazał go za to na 3 miesiące więzienia. Izba karna podtrzymała
wyrok za kradzież złotych monet pani Ziesinger, bowiem jak zeznała żona
Cebulli, ten w kolejnych dniach przepił w szynku równowartość 2 złotych
dwukoronówek35.
Nr 263 (13.11.1887)
Angielskie prosięta do tuczu i hodowli ma na sprzedaż Dominium
w Kotliszowicach.
Nr 268 (19.11.1887)
Toszek, 17 listopada. (Cechowe). Zarząd okręgowy w Opolu zatwierdził
6 statutów oraz wyznaczyło wybory do wszystkich władz cechowych na
sobotę 27 listopada o godzinie 7 wieczorem w Sali Benscha.

35

Potocznie o monecie 20 markowej.
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Nr 271 (23.11.1887)
Toszek, 19 listopada. (Wielka bijatyka) miała miejsce 19 czerwca
w gospodzie Alexandra w Bycinie. Bijatyka przybrała taką postać, że
musiał interweniować żandarm Droppke. Żandarm został zatrzymany
przez robotnika Dendzika. Żandarm spokojnie poprosił o rozejście się, ale
został zakrzyczany i wyrzucony za klapy przez Dendzika na stos
odpadków. Sąd ławniczy skazał Dendzika na 3 miesiące więzienia. Izba
karna w Gliwicach zatwierdziła wyrok pierwszej instancji.
Nr 272 (24.11.1887)
Toszek, 21 listopada. (Rzadka okazja) trafiła się w sierpniu tego roku
zagrodnikowi Kandziora z Pawłowic. Była to okazja do kłótni z szewcem
Kachelem, w trakcie której złapał ciężki młot i uderzył nim Kachela z góry
w głowę. Uderzony padł na ziemię. Został zabrany do domu i wkrótce
stracił mowę. W wyniku uderzenia Kachel dostał udaru mózgu, a po kilku
dniach namaszczony ostatnim sakramentem zmarł. Kandziora
odpowiadał więc karnie za zabójstwo, za co Izba karna w Gliwicach
skazała go na dwa lata więzienia.
Nr 274 (26.11.1887)
Toszek, 24 listopada. (Ciężka dolegliwość) dopadła przedwczoraj na
Zamku Toszeckim 17 letniego syna inspektora browaru Proelsa. Ojciec nie
mógł pogodzić się z faktem, że jego syn przeniósł się do wieczności, i sam
padł na zawał. Udział w ciężkim losie, jaki spotkał pogrążonych
w żałobie, jest powszechny w naszym mieście.
Nr 279 (2.12.1887)
Toszek, 27 listopad. (Cechowe). Dziś odbyły się tu pierwsze wybory do
zarządów cechów. Jako nadmistrzów wybrano w poszczególnych
cechach: 1) krawieckiego – Caspar Golombek, 2) szewsko – rymarski –
Pastuschka, 3) stolarsko – ciesielski – Hermann, 4) kowalsko – ślusarski –
Hentschel, 5) rzeźnicki – M Przybylka, 6) piekarsko – cukierniczy –
M Czerner.
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Nr 285 (9.12.1887)
Toszek, 4 grudnia. (Związek weteranów – Jarmark na bydło). Na
miesięcznym zebraniu tutejszego związku weteranów postanowiono
wraz ze związkiem weteranów z Gliwic włączyć się do utworzyć
struktury powiatowe, które będą częścią Śląskiego Związku Weteranów
w ramach Ogólnoniemieckiego Związku Weteranów. – Na tutejszym
jarmarku na bydło było wystawionych wiele krów i koni, jednak
kupujących zabrakło.
Nr 285 (9.12.1887)
Toszek, 7 grudnia. (Za znieważenie) i groźby wobec jednego z nauczycieli,
mieszkaniec Wielowsi, Gawlik, został przez tutejszy sąd ławniczy
skazany na 6 tygodni więzienia.
Nr 288 (13.12.1887)
Kotulin, 11 grudnia. (Wizyta w Dominium). Wczoraj zimowa szkołą
gospodarcza z Opola miała wycieczkę do wzorcowego gospodarstwa
prowadzonego w ramach państwa Kotulińskiego, gdzie młodzież miała
okazję zapoznać się z pracami. Uczniowie wraz z dyrektorem i dwoma
nauczycielami o ½ 10 przybyli na stację w Błotnicy, skąd przemaszerowali
szosą do dominium w Kotulinie. Na granicy państwa kotulińskiego
powitał ich zarządca majątku, który w imieniu właścicieli przywitał
przybyłych i oprowadził ich po obejściu, pokazując maszyny
gospodarcze, a także hodowane bydło. Po powitaniu udano się do
folwarku Laurahof, gdzie poznali inne sposoby gospodarowania. Przed
wieczorem zapoznali się z maszynami parowymi oraz wirówkami i ich
funkcją. Po dłuższym czasie powrócili na stację w Błotnicy. Wizyta
w gospodarstwie wzorcowym w taki piękny dzień na pewno podniesie
ich świadomość.
Nr 297 (23.12.1887)
Toszek, 15 grudnia. (Zarząd synagogi). Reprezentanci gminy żydowskiej
wybrali swoich przedstawicieli na 6 letnią kadencję: kupców Jacoba
Angesa i Salo Gaßmanna oraz jako zastępcę na 3 letnią kadencję kupca
Maxa Pinczowera.
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Nr 297 (23.12.1887)
Toszek, 21 grudnia. (Posiedzenia rady miejskiej – Iluminacja). Na
dzisiejszym posiedzeniu rady miejskiej przyjęto sprawozdanie komisji do
kontroli rachunków kameralnych, leśnych, dla biednych i szpitala,
szkolnych i kościelnych. Wybrano na 6 letnią kadencję członka zarządu
miasta fabrykanta mydła Josefa Urbainczyka. Na pozostałych członków
zarządu wybrano rzeźnika Josefa Laski wybrano właściciela gospody
Maxa Przibylkę, którzy rozpoczną urzędowanie od dnia 2 marca 1888.
Najwięcej głosów uzyskali pan Laska i pan Przibylka. Kolejni byli z taką
samą ilością głosów aptekarz Roth i rzeźnik Jaubczyk. Powtórzono więc
głosowanie pomiędzy piekarzem Czernerem, cukiernikiem Parolem
i aptekarzem Rothem, który je ostatecznie wygrał. – Z okazji 50 lecia
kapłaństwa papieża Leona XIII tutejszy zarząd kościelny prosi wszystkich
mieszkańców tutejszego miasta, aby w dniu 25 tego miesiąca wieczorem
udekorowali swoje domy.
Nr 299 (25.12.1887)
Toszek, 22 grudnia. (Znieważenie starosty przez sołtysa – Grubiaństwo).
Na ostatnim posiedzeniu sądu ławniczego rozpatrywano sprawę
zgłoszoną przez kupca Izydora Fuchsa z Wilkowiczek, który
zadenuncjował sołtysa Paula Grallę, że znieważył on starostę. W wyniku
donosu Gralla został skazany na 10 marek grzywny lub 2 dni aresztu. –
Parobek Thomas Janoscka z Sierot w trakcie zabawy tanecznej bez
żadnego powodu złapał niejakiego Petera Bullę za brodę i rzucił go na
ziemię, przy czym podeptał go jeszcze. Za ten czyn został skazany na
3 miesiące więzienia.
Nr 302 (30.12.1887)
Toszek, 29 grudnia. (Bożonarodzeniowy wypadek). Dziś wieczorem
pokojówka hrabiego Posadowskiego-Wehner z Płużniczy, imieniem
Helene Bugutzki wypadła z sań, a koń ruszył niespodzianie. Sanie
nieszczęśliwie przejechały służącej po głowie. Natychmiast odstawiono ją
do szpitala miejskiego, gdzie po czterech godzinach, opatrzona świętymi
olejami, zmarła.
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Nr 302 (30.12.1887)
Toszek, 25 grudnia. (Jubileusz papieski). Z okazji jubileuszu 50 lecia
kapłaństwa papieża Leona XIII tutejszy kościół katolicki oraz wiele
domów w mieście zostało pięknie przystrojonych.
Nr 302 (30.12.1887)
Toszek, 25 grudnia. (Prezenty świąteczne Towarzystwa Kobiet). Tutejsze
Towarzystwo Kobiet w trakcie uroczystości rozdzieliło otrzymane od
właściciela majątku Kotliszowice – pana Guradze – kapustę oraz kartofle
dla 48 biednych osób. Dla 31 dzieci szkolnych przygotowano ubrania,
a także opał dla 40 biednych wdów. Ze zbiórki organizowanej przez
burmistrza Hirschberga (Stowarzyszenie do zwalczania żebractwa)
zakupiono dla 40 biednych rodzin mięso, ryż, kawę i cukier. 16 dzieci
szkolnych otrzymało buty.
Nr 302 (30.12.1887)
Toszek, 27 grudnia (Wyrzucenie potrzebujących pomocy). Dzisiejszego
wieczoru została znaleziona przy szosie w pobliżu ogrodu strzeleckiego,
bez żadnych pieniędzy, wdowa Wurm, która została zabrana do szpitala
miejskiego. Z jej odpowiadania wynika, że wcześniej mieszkała
w Ziemięcicach, i przywieziono ją stamtąd do Toszka i pozostawiono ją
tu bez żadnej pomocy.
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1888
Nr 9 (11.01.1888)
Toszek, 10 stycznia. (Z zakładu pracy przymusowej). Prowincjonalny
zakład pracy przymusowej liczył pod koniec 1887 roku 801 osadzonych.
Pod koniec 1886 roku było osadzonych 1006 osadzonych. W związku
z tym pod koniec roku 1887 było mniej o 205 osób.
Nr 17 (20.01.1888)
18000 marek do pożyczenia z naszej kasy na kameralnej na 5%. Odsetki
do zapłacenia już w pierwszym miesiącu (również w mniejszych ratach).
Jeśli odsetki będą spłacane terminowo, umowa nie zostanie rozwiązana.
Toszek, 17 stycznia 1888. Magistrat, Hirschberg.
Nr 23 (27.01.1888)
Toszek, 23 stycznia. (Posiedzenie Rady Miejskiej – Zatwierdzenie). Na
dzisiejszym posiedzeniu rady miejskiej wybrano na obecny rok
przewodniczącego rady – piekarza Czernera, a jako zastępcę aptekarza
Rotha. Kupiec Pinczower został wybrany sekretarzem, a jako zastępcę
cukiernika Parola. – Prezydent Regencji Opolskiej zatwierdził ostatecznie
wybór przez radę miejską na 6 letnią kadencję do Magistratu panów
Urbainczyka, Josefa Laskę oraz M Przybylkę.
Nr 54 (3.03.1888)
Toszek, 29 lutego. (Kontrola – Osobiste). Od 21 do 24 tego miesiąca prezes
królewskiego sądu okręgowego z Gliwic dokonał kontroli działalności
tutejszego miejscowego sądu i przez cały okres miał pełne wsparcie
tutejszych ławników. – Sędzia Martins stąd jest od dziś na ćwiczeniach
2 pułku grenadierów we Wrocławiu i zastępuje go pan Bude z Milicza. –
Poprzedni prowincjonalny nadzorca pracy, Paul Zurek, został tu przyjęty
jako sierżant policji.
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Nr 54 (3.03.1888)
Toszek, 1 marca. (Posiedzenie rady miejskiej). Na dzisiejszym
posiedzeniu rady miejskiej zostali zatwierdzeni przez prezydenta regencji
ponownie wybranych nieodpłatnych członków magistratu, mianowicie
fabrykanta mydła A Urbainczyk, oraz radni – mistrz rzeźniczy Laska oraz
Przybilka. Zostali zatwierdzeni w swoich funkcjach oraz zobowiązani do
pełnienia swoich funkcji przez burmistrza. Burmistrz przypomniał, że
Rada Miejska nadała panu Urbainczykowi w 1877 roku tytuł honorowego
obywatela miasta. Mieszka on w Toszku od 26 kwietnia 1845, od 5 lutego
1847 jest radnym miasta, a od 1 marca 1852 do dziś jako członek zarządu
miejskiego. Również pan Laska jest od 20 lat radnym miejskim oraz
członkiem zarządu, a pan Przybilka od 6 lat jest radnym, a wcześniej był
przewodniczącym urzędu okręgowego. – Później zajęto się sprawą
wydzierżawienia łąki miejskiej panu Urbainczykowi na kolejne 6 lat za
czynszem 285 marek rocznie. – Po tym przyjęto sprawozdanie magistratu
w sprawie oprocentowanej inwestycji miejskiej. Spotkanie zostało
zamknięte, a członkowie obu władz się rozeszli. Radni zaprosili nowych
członków magistratu, których właśnie zatwierdzono, na kameralne
spotkanie.
Nr 72 (24.03.1888)
Toszek, 22 marca. (Uroczystości pogrzebowe36). Miasto dziś opłakiwało
zmarłego cesarza. W świątyniach odbyły się nabożeństwa, a w szkołach
odpowiednie uroczystości pogrzebowe. W nabożeństwach uczestniczyły
władze miejskie oraz Związek Weteranów. Ten ostatni miał później
specjalne uroczystości w lokalu związkowym.
Nr 72 (24.03.1888)
Toszek, 21 marca. (Wypadek – Pobór). 18 tego miesiąca towarzyszący
transportowi mebli parobek Sgonina z Bytomia został ciężko ranny
uderzeniem kopytem konia w głowę, że musiał zostać odstawiony do
tutejszego szpitala miejskiego. – W okresie od 20 do 28 tego miesiąca
włącznie działa tu komisja poborowa w osobach: ze strony wojskowej –
major i komisarz okręgu von Killmann z Gliwic, lekarz sztabowy
Herrmann ze Śląskiego Regimentu Artylerii Polowej z Nysy oraz leutnant
Latz z 18 regimentu piechoty. Ze strony cywilnej: landrat von Moltke,

36

Pogrzeb Cesarza Rzeszy Niemieckiej i Króla Prus Wilhelma I.
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właściciel dóbr von Ruffer z Rudzińca, burmistrz Hirschberg z Toszka,
burmistrz Miczek z Sośnicowic oraz Urbainczyk z Toszka.
Nr 74 (27.03.1888)
Kartofle wczesne i późne w najlepszych, najnowszych odmianach,
zarówno do sadzenia jak i do celów spożywczych, sprzedaje Dominium
w Kotliszowicach pod Toszkiem.
Nr 74 (27.03.1888)
Szczupaki i liny sprzedaje zarządca lasu Stark w Rehhof pod Kotulinem.
Nr 77 (30.03.1888)
Toszek, 24 marca (Impreza pożegnalna – Personalne). Emerytowany
sekretarz sądu p. Peikert oraz sekretarz poczty Slowig, który został
przeniesiony do Gliwic, wydali wspólną imprezę pożegnaną na Sali pana
Baenscha, na którą przybyło 49 mężczyzn. Ze strony chóru jego
kierownik, kontroler katastralny von Fahrentheil skierował ciepłe słowa
do dwu odchodzących członków stowarzyszenia, a burmistrz Hirschberg
uhonorował odchodzących jako dobrych i popularnych obywateli.
Ponadto okolicznościowe przemówienia wygłosili pan Hirschberg
i kupiec Hlubek. – W miejsce emerytowane sekretarza sądu , pana
Peikerta, zostanie tu zatrudniony sekretarz sądowy Salo z Brilonu
w Westfalii, a od 1 stycznia zatrudniony tu aktuariusz sądowy Swobada
z Żor został przeniesiony do Raciborza. – W miejsce powołanego na
ćwiczenia wojskowe dr Neumanna przyjdzie do naszego miasta dr
Gießler z Wrocławia.
Nr 81 (6.04.1888)
Toszek, 4 kwietnia. (Budżet miasta) na rok 1888/89 w przychodach
i wydatkach zamyka się w kwocie 22400 marek. Podatki lokalne, w tym
podatek powiatowy powinny wynosić 200% pobieranego podatku
klasowego.
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Nr 89 (15.04.1888)
Toszek, 14 kwietnia. (Z powodu malwersacji na podatku od zacieru)
trzech pracowników gorzelni w Świbiu zostało skazanych przez Izbę
Karną w Gliwicach zostało skazanych na bardzo wysokie grzywny.
Skazani złożyli apelację do Sądu Rzeszy w Lipsku, który wyrok w całości
uchylił, wraz z ustaleniem, że chodziło o defraudację, ponieważ
popełnienie defraudacji obejmuje nie tylko zachowanie umyślne, ale
również zamiar popełnienia przestępstwa przez sprawcę. Ponieważ
oskarżonym nie udało się tego udowodnić na ponownym przesłuchaniu
przed Izbą Karną w Gliwicach, które odbyło się dziś, zostali w tej sprawie
uniewinnieni. Jednak z powodu niewłaściwego korzystania z zacieru
nałożono na nich grzywnę po 100 marek każdy.
Nr 94 (21.04.1888)
Toszek, 19 kwietnia. (Posiedzenie rady miejskiej). Na dzisiejszym
posiedzeniu rady miejskiej zatwierdzono projekt budżetu na rok 1888/89
przedłożony przez magistrat. Zdecydowano również o obniżeniu
podatków do dotychczasowego poziomu 200 procent dodatku do
państwowego podatku klasowego oraz podatku dochodowego.
Następnie z funduszy miejskich przekazano 150 marek na wsparcie dla
powodzian w różnych prowincjach naszej Ojczyzny. Następnie
przyznano specjalny dodatek sierżantowi policji w wysokości 30 marek
na zakup munduru. Zatwierdzono wniosek magistratu o przyznanie
nauczycielom miejskim dodatku w wysokości 3 marek rocznie na
utrzymanie używanych przez nich w szkole skrzypiec. Ponadto
zatwierdzono 7 marek na zakup 20 książek katolickich hymnów
przekazanych przez głównego nauczyciela Bittnera do biblioteki szkolnej.
Ostatecznie zgromadzeni dowiedzieli się, że długi hipoteczne, które były
na szpitalu miejskim w kwocie 981,40 marek, zostały spłacone
i umorzone.
Nr 95 (22.04.1888)
Toszek, 20 kwietnia. (Śmierć z powodu złego traktowania). 16 tego
miesiąca zmarł robotnik Fliegner stąd, jak to podano z powodu udaru.
Robotnik został przewieziony do szpitala miejskiego i na razie tam
pozostaje, ponieważ podejrzewa się, że śmierć nastąpiła z powodu złego
traktowania. Sekcji zwłok ma dokonać lekarz powiatowy dr Hauptmann,
który ma tu wkrótce przyjechać.
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Nr 98 (27.04.1888)
Toszek, 25 kwietnia. (Sekcja – Wesele bez ślubu). Badanie ciała szewca (nie
robotnika, jak tu niedawno stwierdzono) Fliegnera wykazało że F zmarł
z przyczyn naturalnych. – Wczoraj jedna para chciała tu wziąć ślub, ale
pan młody, ogrodnik z Zabrza, mieszkający poprzednio w Gliwicach, nie
otrzymał jeszcze zaświadczenia od urzędnika stanu cywilnego w Zabrzu,
ponieważ okres wywołania jeszcze nie minął. Dlatego nie mógł się odbyć
ani ślub cywilny, ani ślub kościelny. Ale cała uczta weselna była już
przygotowana i nikt nie chciał aby to się zepsuło. Tak więc cnota musiała
ustąpić potrzebie i jedliśmy i piliśmy do syta.
Nr 103 (3.05.1888)
Toszek, 1 maja. (Okropne znalezisko – Nowy naczelnik kontroli
podatkowej – Łajdak). Kilka dni temu podczas sprzątania na tyłach
pewnego domu odnaleziono zwłoki noworodka. – Od 1 maja jest tu nowy
naczelnik kontroli skarbowej, pan Mätschke. Pan Widera nadal tu
pozostanie aby go wspierać. – Uczeń Hock stąd po tym jak przez tydzień
kręcił się po mieście bez chodzenia do szkoły, został przekazany do
więzienia do Gliwic. Chłopak żebrał pieniądze posługując się
drewnianym garbem.
Nr 106 (6.05.1888)
Toszek, 5 maja. (Niepotwierdzone). Wiadomość sprzed kilku dni
o znalezionych zwłokach noworodka na szczęście nie potwierdziła się.
Nr 111 (13.05.1888)
Oferta aukcyjna. W czwartek 15 maja o godzinie 10 rano w Słupsku pod
Toszkiem odbędzie się licytacja: ubrań, futer, kapeluszy, butów, stołów,
krzeseł i tym podobnych za gotówkę na tamtejszym placu zamkowym.
Toszek, 8 maja 1888. Gruschka, komornik sądowy w Toszku.
Nr 115 (18.05.1888)
Toszek, 16 maja. (Pomoc dla biednych – Zakupy uzupełnieniowe).
Adwokat i notariusz Hadia z Charlottenburga – urodzony w Toszku –
z okazji urodzin swojej matki przekazał na ręce burmistrza Hirschberga
50 marek z przeznaczeniem na pomoc dla biednych. – Na odbywających
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się tu targach uzupełnień dla wojska wystawiono 25 koni – z czego
7 znalazło nabywców.
Nr 129 (6.06.1888)
Ogłoszenie. Z dniem 28 maja 1888 zapisana została w tutejszym rejestrze
handlowym pod numerem 718 firma „E Jakubczyk zu Tost” należąca do
Emanuela Jakubczyka z Toszka. Królewski Urząd Sądowy.
Nr 151 (3.06.1888)
Toszek, 28 czerwca. (Z sądu ławniczego). Pod przewodnictwem sędziego
Marttusa sąd ławniczy zajął się dziś następującymi sprawami: ogrodnika
Müllera z Wielowsi przeciwko rendantowi Mice. – Handlarce Alwinie
Jänisch z Bytomia z powodu naruszenia lokalnych przepisów. – Za
wypychanie kupujących i wybieranie towaru z koszyków sprzedawców
została skazana na 10 marek grzywny lub 5 dni więzienia.
Nr 154 (6.07.1888)
Toszek, 4 lipca. (Związek weteranów). Wczoraj cichą uroczystość żałobną
odprawił w swoim lokalu w ogrodzie strzeleckim, dla bohaterów
z Königgrätz oraz Jego Wysokości Cesarza i Króla Wilhelma I oraz
Fryderyka III. Przewodniczący opowiedział o swoim udziale
w wydarzeniach, które doprowadziły do pamiętnej bitwy pod
Königgrätz, a także o doskonałe dowodzenie w tej bitwie przez dwu
wielkich cesarzy spoczywających teraz w Bogu, a na końcu o nowym
Cesarzu i Królu Wilhelmie II, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez
zgromadzonych.
Nr 161 (14.07.1888)
Toszek, 11 lipca. (Urlop – przekleństwo – kontrola). Burmistrz Hirschberg
od 9 lipca do 9 sierpnia przebywa na urlopie. Zastępować go będzie pan
Urbainczyk. – W tutejszym sądzie ławniczym w dniu 9 tego miesiąca
sędzia Martins rozpatrywał sprawę o znieważenie cesarza Wilhelma II. –
Królewski nadleśniczy Voßfeld z Opola przybył tu dziś do południa
w celu rewizji lasów miejskich.
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Nr 163 (17.07.1888)
Od czasu teraźniejszego sprzedawam: Maszyny do czyszczenia zboża, kturem do
tychczas jedynie fabrykom narzędzi gospodarskich sprzedawał, na prostej drodze,
panom gospodarzom, jak następuje: No. 1 z 12 przetakami (sitka) wykonywa
przez godzinę 40 berlinskich szefluw ziarna, cena marek 65; No. 2 z 10 przetakami
(sitka) wykonywa przez godzinę 35 berlinskich szefluw ziarna, cena marek 50;
No. 3 z 9 przetakami (sitka) wykonywa przez godzinę 26 berlinskich szefluw
ziarna, cena marek 45; No. 4 z 8 przetakami (sitka) wykonywa przez godzinę
18 berlinskich szefluw ziarna, cena marek 39; (te cztery są z popędem ruchowym);
No. 5 z 7 przetakami (sitka) wykonywa przez godzinę 18 berlinskich szefluw
ziarna, cena marek 34 (bez popędu ruchowego); z banchowu (zdworca) Tost
w górnym szlązku podług cały kasy. Maszyny owe, mają sprężyste boki i są
w modelu i popędzie od Stycznia roku 1888 nad najlepsze udoskonalone
i dostarczają tylko na targi gotowe zboże. Liwerunek szczegółowy od No 3 – 4tego
które najbieglejsze są, jako też większe liwerunki mogą być natychmiast
dostarczone. F.A.Kramer, Tost w g. Śl. I Berlin37
Nr 170 (25.07.1888)
Aukcja przymusowa. W środę 25 lipca, o godzinie 4 po południu
w Bycinie będą wystawione na sprzedaż za gotówkę: bilard z akcesoriami,
żółty bufet oraz koń. Miejsce aukcji gospoda Goretzkiego. Toszek 23 lipca
1888, Gruschka komornik w Toszku.
Nr 173 (28.07.1888)
Toszek, 27 lipca. (Z powodu malwersacji) zarządca gorzelni Hugo Wurx
ze Świbia otrzymał grzywnę w wysokości 300 marek za
sprzeniewierzenie oraz 450 marek 60 fenigów za defraudację. Odwołał się
od tego i ława przysięgłych go uniewinniła, ponieważ w akcie oskarżenia
znalazły się zeznania pracownika gorzelni zwolnionego z pracy za
pijaństwo!, któremu już wcześniej udowodniono poświadczanie
nieprawdy. Przeciwko uniewinnieniu prokurator oraz Prowincjonalna
Dyrekcja Skarbowa wniosła odwołanie.
N 181 (7.08.1888)
Aukcja przymusowa. W środę 8 sierpnia o godzinie 10 w Bycinie za
gotówkę na sprzedaż wystawione będą: regulator sadzy drzewnej,
37

Oryginalny zapis w języku polskim.
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15 pudełek papierosów, 43 butelki wina węgierskiego, 9 butelek wina
mozelskiego i 12 butelek czerwonego wina. Miejsce aukcji Restauracja
Goretzkiego. Toszek, 15 lipca 1888, Gruschka, komornik sądowy
w Toszku.
Nr 187 (14.08.1888)
Kotulin, 11 sierpnia. Wczoraj w godzinach wieczornych był tu alarm
pożarowy. Na polach Dominium w Ligocie zapaliła się jedna z trzech
beczek ze zbożem, przy czym około 60 razy wystrzeliła ogniem wokół.
Z pomocą przybyły dwie sikawki, które natychmiast rozpoczęły gaszenie,
jednak ograniczało się ono do tylko do obserwacji oraz zabezpieczeniu
pozostałych beczek od ognia, co w końcu udało się osiągnąć przy
sprzyjającym wietrze. Nie wiadomo jeszcze nic o przyczynach pożaru,
jednak istnieje podejrzenie, że ogień został podłożony złośliwie.
Nr 187 (14.08.1888)
Licytacja przymusowa. W czwartek, 14 sierpnia o godzinie 4 po południu
w Toszku odbędzie się licytacja jednej parowej maszyny młócarskiej za
gotówkę. Miejsce aukcji gospoda Benscha. Toszek, 27 lipca 1888,
Gruschka, komornik sądowy.
Nr 192 (24.08.1888)
Toszek, 22 sierpnia. (Spacer szkolny – wypadek). Wczorajszy spacer
uczniów i uczennic katolickiej szkoły miejskiej do lasu miejskiego odbył
się przy pięknej pogodzie i by zorganizowany jako festyn dla dzieci. Po
podaniu dzieciom kiełbasy, bułek i piwa nauczyciele przystąpili do
organizacji wielu wesołych zabaw rozrywkowych, które spotkały się
z aplauzem obecnych. Dzieci wkrótce zostały zawołane przez panów
Bannertha, Kaplana i Schiwietza oraz okręgowego inspektora szkolnego
mającego nadzór nad miejscową szkołą, burmistrza Hirschberga, na
ciasto. Dopiero z nastaniem wieczoru o godzinie 9 nastąpił powrót do
miasta przy dźwiękach orkiestry miejskiej. Powrotowi towarzyszyły
ognie bengalskie, wiele flag i sztandarów oraz korony i brama z kwiatów
przed szkołą. Przed szkołą inspektor szkolny burmistrz Hirschberg
wygłosił do dzieci przemówienie, w którym przypomniał, że pracowitość
i posłuszeństwo wprowadzą je na taką pozycję życiową, która będzie
dobra dla nich jak i dla Ojczyzny. Przypomniał również o dobrym
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nastroju, który towarzyszył im dzisiejszego dnia, a także wzniósł
trzykrotny okrzyk na cześć Jego Wysokość Króla i Cesarza. Dzieciom
zapowiedziano, że następny dzień mają wolny od zajęć szkolnych i przy
dźwiękach muzyki rozpuszczono je do domów. – Wczoraj wieczorem
kupiec Franz Lannua młodszy przez własną nieostrożną szybką jazdę
wypadł z wozu tak nieszczęśliwie, że złamał sobie nogę w kostce.
Nr 202 (31.08.1888)
Toszek, 27 sierpnia. (Z posiedzenia rady miejskiej). Na początku
posiedzenia przewodniczący, aptekarz Roth, poprosił o uczczenie
pamięci zmarłego 13 lipca, członka rady miejskiej, piekarza Czernera, na
co wszyscy radni powstali z miejsc. Po oddaniu hołdu zmarłemu
przystąpiono do dalszego porządku obrad. Przyjęto sprawozdanie kasy
kameralnej za okres 1 kwietnia do końca czerwca. Zapoznano się
z wynikami kontroli dokonanej w lesie miejskim przez królewskiego
nadleśniczego Voßfelda w dniu 11 lipca, który wyraził uznanie za
wzorcowo urządzoną gospodarkę leśną. Zatwierdzono umowę pomiędzy
magistratem a mistrzem hydraulicznym Boehmem na kwotę 450 marek
na oświetlenie ulic od 1 września lampami gazowymi. Zatwierdzono
umowę pomiędzy magistratem a nauczycielem Dittrichem na okres do
1 kwietnia 1889 na wynagrodzenie 120 marek za prowadzenie lekcji
popołudniowych.
Nr 204 (2.09.1888)
Kotulin, 31 sierpnia. (Długowieczność). Dziś zmarła tu wdowa Anna Putz
w wieku 100 lat, 1 miesiąca i 6 dni. Zmarła do końca cieszyła się wigorem
psychicznym i fizycznym, oraz do ostatnich chwil zachowała świeżość
umysłu.
Nr 214 (14.091888)
Toszek, 12 września. (Znalezienie ciała dziecka). Dziś przed komisją
sądową rozpatrywana była sprawa znalezienia martwego dziecka w
piwnicy jednego z domów 10 zeszłego miesiąca. Matkę tego dziecka
zidentyfikowano w osobie niezamężnej 19 letniej dziewczyny z Zabrza,
która swego czasu tu służyła, i postawiono ją przed sądem.
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Nr 220 (21.09.1888)
Toszek, 20 września. Niedawno jeden młody piekarz, bez przynależności
do żadnego cechu, został ukarany przez policję za naruszenie przepisów
policyjnych dla piekarzy mandatem w wysokości 1 marki za używanie
tytułu mistrza piekarskiego. Opisał więc całą sprawę w „Berliner Volks
Zeitung” skarżąc się na urzędników oraz otrzymany niesłusznie mandat.
Jednak zgodnie z Ordynacją Przemysłową Rzeszy tytuły mistrzów mogą
nadawać wyłącznie cechy rzemieślnicze, więc Berliner Volks Zeitung
został przez tutejszy cech piekarski pozwany do sądu celem wyjaśnienia
sprawy nałożonego mandatu.
Nr 223 (25.09.1888)
Toszek, 22 września. W związku z wczorajszą notatką w Oberschlesische
Wanderer, w której doniesiono, że Berliner Volkszeitung opisał sprawę
nałożenia mandatu karnego na tutejszego piekarza za używanie tytułu
„mistrza piekarskiego” przez piekarza nie należącego do żadnego
z cechów zmuszeni jesteśmy zamieścić w całości tekst przesłany do
Berliner Volkszeitung celem dogłębnego wyjaśnienia sprawy. „Nasza
koncepcja tak zwanej wolności handlu, została określona przez Ordynację
Przemysłową Rzeszy z dnia 21 czerwca 1869. Od tego czasu wśród
rzemieślników pracujących na własny rachunek stało się w zwyczaju
nadawanie sobie na własny rachunek tytułu „mistrz” niezależnie od tego
czy przed rozpoczęciem działalności mieli prawidłowo ukończony
odpowiedni poziom kształcenia zawodowego, które jest zwyczajowo
niezbędne do uzyskania tytułu „mistrz”, i tak samo do nazwy firmy, pod
którą wykonywana jest praca. Nie można temu przeciwdziałać, jedynie
dopuszczalne jest to w przypadku używania terminu „mistrz” zgodnie z
ustawą o kształceniu. Wyłącznie tam można było znaleźć przepisy, które
do tego dotyczyły dawnych pruskich przepisów handlowych, które
zostały zniesione przez Ordynację Przemysłową Rzeszy z 1869. Obecnie
wszystkie przepisy handlowe unikają określania cechowych tytułów
„mistrz” i „czeladnik”, a posługują się terminami „niezależny
rzemieślnik”, „pracodawca” i „pracownik”, co szczególnie zostało
uwypuklone w przepisach ustawy z dnia 18 czerwca 1881, gdzie w §§ 97,
98a i 100 określono, że tytuł „mistrz” stosuje się łącznie z tytułami
„czeladnik” i „uczeń”. Wykładnia prawa orzekła, że ta potrójna gradacja
jest wyłączna w nauczaniu cechowym i oznacza opanowanie
odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w swoim zawodzie,
ale odnosi się wyłącznie do spraw związanych z wykształceniem
zawodowym. Aby jednak móc posługiwać się tymi tytułami trzeba
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przejść odpowiednie egzaminy cechowe. Dlatego w przypadku
rzemieślnika niezrzeszonego w cechu, określonego w § 100c, prawo nie
stosuje określenia „mistrz” a „pracodawca”. Natomiast w §149 prawo
wyraźnie chroni mistrzów zrzeszonych w cechu do używania przez nich
tytułu mistrza, określając w pkt 8 nawet kary za nieprawne używanie
tytułu mistrza przez rzemieślników niezrzeszonych w cechach. Fakt, że
użyto tu tytułu „mistrz cechowy” nie oznacza, że w myśl przepisów § 100,
98a i 97 chodzi o inny tytuł niż „mistrz”. Wynika to jedynie z faktów, że
organ karny zajmuje miejsce odrębne w systemie prawnym niż cechy
rzemieślnicze. Dlatego tytuł mistrza nie może być używany przez tych
rzemieślników, którzy nie przeszli formalnego szkolenia w cechach.
W interesie cechów jest, aby przywileje przyznane ich członkom
w przeszłości były nadal obowiązujące, ale wyłącznie w takim zakresie,
w jakim nie kolidują z obecnym systemem prawnym. Używanie tytułu
„mistrza” przez osoby nieuprawnione, zgodnie z § 149 pkt 8 jest więc
karalne, a każde nieuprawnione używanie tytułu „mistrz” podlega
ochronie prawnej.
Nr 226 (28.09.1888)
Toszek, 26 września. (zakwaterowanie). Od wczoraj do dziś kwaterowało
w tutejszym mieście 14 oficerów 3 górnośląskiego regimentu piechoty nr
62 oraz 17 ludzi i 17 koni.
Nr 226 (28.09.1888)
Ogłoszenie. Z tutejszego rejestru handlowego na podstawie § 1 przepisów
z 30 marca 1888 wykreśla się zapisaną pod nr 237 pod nazwą
„P. Schendzielorz in Tost” należącą do kupca Petera Schendzielorza z
Toszka. Spadkobiercy prawni winni są do dnia 10 lutego 1889 przedstawić
protokół przejęcia do tutejszego sądu. Gliwice, 18 września 1888.
Królewski Urząd Sądowy.
Nr 232 (5.10.1888)
Toszek, 29 września. (Jubileusz – Ferie). Tutejsze stowarzyszenie
nauczycielskie złożyło gratulacje w domu jubilata, nauczyciela szkoły
ewangelickiej Gaeblera, z okazji jego 25 lecia pracy. Następnie
w strzelnicy odbyła się uroczystość, w której udział wzięło 30 nauczycieli
oraz lokalny inspektor szkolny, burmistrz Hirschberg. Podczas kolacji
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wykonano utwory muzyczne skomponowane przez nauczyciela oraz
wystawiono 3 sceny jednoaktowe. Pan Gaebler wzniósł toast za Jego
Wysokość Cesarza i Króla zaraz po tym jak pan Bittner w długim
przemówienia wygłosił mowę na cześć jubilata. Pan Gaeber od 25 lat
pracuje w szkolnictwie. Naukę skończył w Ścinawie, po czym przez 4 lata
pracował w Gliwicach oraz 21 lat w Toszku. – Ferie jesienne tutejszej
szkoły katolickiej i ewangelickiej, zgodnie z zarządzeniem magistratu
i deputacji szkolnej będą pomiędzy 7 a 21 października.
Nr 237 (11.10.1888)
Podziękowania. Za tak wiele wyrazów szczerego współczucia oraz
dowodów miłości, które dotarły do mnie z bliska i daleka po tak bolesnej
stracie mojej ukochanej małżonki, która nagle zmarła, niniejszym
serdecznie wszystkim dziękuję w swoim imieniu oraz wszystkich
pogrążonych w żałobie. Johann Lannua, kupiec i radny w Toszku.
Nr 244 (19.10.1888)
Toszek, 17 października. (Wybory rady miejskiej). Na 6 letnią kadencję
zostali wybrani jako radni panowie: radca ekonomiczny Guradze, radca
sądu powiatowego Kieler oraz mistrz rzeźniczy Jakubczyk. W miejsce
zmarłego mistrza piekarskiego Czernera wybory uzupełniające odbędą
się 20 listopada w Sali ratusza.
Nr 251 (27.10.1888)
Toszek, 23 października. (Posiedzenie rady miejskiej – wybory). Podczas
ostatniego posiedzenia rady miejskiej zmarłego mistrza piekarskiego
Czernera na stanowisku przewodniczącego rady miejskiej zastąpił radca
sądu powiatowego Kieler, a w miejsce nieobecnego aptekarza Rotha,
którego w pracy zastępuje obecnie jego pomocnik, wybrano kupca
Pinczowera. W miejsce chorego radnego kupca Moritza jako ławnika do
miejskiego okręgu sądowego wybrano kasjera kamery pana Mikę. 2) Do
komisji wyborczej do wyborów do rady miejskiej wybrano radnych
Sladeczka i Pinczowera jako asesorów, a radnych Jakubczyka i Parola jako
zastępców asesorów. 3) Poza tym rozstrzygnięto następujące sprawy:
a) wniosek sądu rejonowego o zatwierdzenie budowy więzienia dla
skazanych kosztem fiskusa sądowego, z tym zastrzeżeniem, że
w przypadku rozwiązania umowy najmu rada miejska przejmuje
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własność budynku w zamian za wycenioną wartość. B) zatwierdzono
kwotę 200 marek na budowę ścieżki dla pieszych wzdłuż posiadłości
Rosenthala (dawniej Smaka) przy ulicy Langendorfstraße do cmentarza
komunalnego, dzięki bezpłatnemu udostępnieniu terenu w celu jej
poszerzenia. C) Zatwierdzono 50 marek na posadzenie drzew
i upiększenie terenu uzyskanego przez zasypanie basenu przy ulicy
Langendorfstraße.
Nr 251 (27.10.1888)
Toszek, 24 października. Na jarmarku i targu na bydło panował ożywiony
ruch, a kupcy prawie cały czas byli zajęci handlem. – Na dzisiejszym
polowaniu z nagonką, które odbyło się w lesie miejskim, upolowano
1 sarnę, 8 bażantów, 22 zające oraz 1 królik.
Nr 255 (1.11.1888)
Toszek, 30 października. (Wybory). Jako elektorzy do wyboru posłami na
sejm Prus wybrani w tutejszym mieście zostali burmistrz Hirschberg,
notariusz Bender, radca ekonomiczny Guradze, kupiec Pinczower, lekarz
dr Neumann, kontroler katastralny von Fehrentheil z partii
nacjonalistycznej oraz kanonik Bannerth, mistrz rzeźniczy Jakubczyk,
właściciel gospody Bergmann i mistrz rzeźniczy Sladeczek z partii
Zentrum. Bergmann i Sladeczek zostali wybrani przeciwko
pocztmistrzowi Wanke i kupcowi Angresowi ze względu na równą ilość
głosów poprzez losowanie. Dyrektor Thomassin otrzymał w 3 kurii
37 głosów, podczas gdy jego rywal Jakubczyk 40. Burmistrz w 3 kurii
otrzymał 58, podczas gdy jego rywal cukiernik Parol 17 głosów.
Nr 257 (4.11.1888)
Kartofle wszystkich rodzajów w cenie 2 marki za cetnar z odbiorem na
stacjach kolejowych w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu ma na sprzedaż
Dominium w Kotliszowicach.
Nr 273 (23.11.1888)
Toszek, 20 listopada. (Rabunek i morderstwo). Dziś wieczorem
o 6 godzinie miejscowy ksiądz kanonik Bannerth spotkał się z mężczyzną,
który nazywał się Kapitza i przybył tu z pobliskich Pisarzowic pod
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pretekstem pogrzebu zmarłej córki. W trakcie rozmowy mężczyzna ten
rzucił się na niczego nie podejrzewającego proboszcza, złapał go za gardło
i dusił, aż ten upadł nieprzytomny. Kiedy potwór próbował przeszukać
pojemniki uniemożliwiło mu to nagłe zmartwychwstanie ofiary, więc
ponownie rzucił się na niego, tym razem z nożem. Niezwykły hałas
powstały w wyniku zamieszania ściągnął do kancelarii wikarego
Schiewietza, który mieszkał w pokoju na dole. Tylko dzięki tej
okoliczności udaremniono przestępstwo. Kiedy mężczyzna spłoszony
uciekł udał się za nim wikary wraz z służącą, która dołączyła do niego,
i udało mu się aresztować sprawcę na Oppelner Straße, z pomocą osób,
które zostały wezwane, po czym został on doprowadzony na komisariat
policji i aresztowany. Okazało się, że nazywa się on Peter Trutwin
i pochodzi z Antonienhütte. Powiedział on, że otrzymał 3 klucze oraz nóż
od pewnego kowala Szoka z Zabrza, z którym siedział w jednej celi przez
rok skazany przez sąd w Gliwicach, skąd wypuścili go 12 tego miesiąca.
Miał się z nim spotkać w Zabrzu. Były współwięzień poinstruował go, że
aby zaradzić swemu położeniu powinien okradać duchownych, bo u nich
zawsze pieniędzy jest pod dostatkiem. Jednym z takich duchownych był
kanonik Bannerth z Toszka, a ponieważ to już starszy człowiek, więc
z łatwością mógł dokonać takiego napadu. W tym celu przyjechał tu
z Zabrza z żelaznym nożem, po czym dokonał napadu na parafię.
Nr 273 (23.11.1888)
Toszek, 20 listopada. (Wybory do rady miejskiej). W wyborach
uzupełniających, które odbyły się tu dzisiaj poprzedni radni miejscy, czyli
radca ekonomiczny Guradze w pierwszym oddziale oraz mistrz rzeźniczy
Jakubczyk w 3 oddziale, zostali jednogłośnie wybrani. W oddziale
2 wygrał mistrz budowalny Paul Hudzik, który uzyskał 13 głosów
przeciwko 10 głosom oddanych na konditora Herlitza. W miejsce
zmarłego radnego Czernera wybrano doktora Neumanna, na dwuletnią
kadencję jednogłośnie.
Nr 278 (29.11.1888)
Toszek, 26 listopada. (Dobrej rady) udzielono mistrzowi piekarskiemu
Nekusowi z Byciny podczas posiedzenia izby karnej w Gliwicach, który
był odpowiedzialny za znieważenie i obrażenia ciała. Przewodniczący
sądu poinformował oskarżonego, jak również tutejszy sąd jak i sąd
w Gliwicach, aby ostatecznie położyły kres jego sporom i procesom,
ponieważ w przeciwnym razie szybko umrze. Nekus ma bardzo
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wybuchowy charakter i od dawna z zarządcą Schudrowitzem jest na
wojennej stopie i toczy przeciwko niemu szereg różnych procesów
sądowych. Ukaranie go nie było w stanie nic poprawić, toczą się wobec
niego obecnie liczne procesy sądowe, a poszkodowany urzędnik
zeznawał na wniosek swojego przełożonego, naczelnika z Byciny,
w wielu przypadkach przed izbą karną, w których był atakowany przez
Nekusa, i nie złożył skargi. Jakiś czas temu Nekus spotkał się w karczmie
z Schudrowitzem i budowlańcem Giemzą. Natychmiast zaatakował ich
obu i powiedział, że z Schudrowitza tyle mięsa (Nekus był kiedyś
rzeźnikiem), że cała Bycina będzie miała co jeść. W końcu źle potraktował
swoich przeciwników. Tylko, że dzięki temu Nekus również oberwał
podczas tego spotkania, a przez tutejszy sąd ławniczy został skazany na
6 marek grzywny. Pomimo niskiego wyroku Nekus złożył apelację, która
została odrzucona przez gliwicką izbę karną.
Nr 280 (1.12.1888)
Kotulin, 28 listopada. (Polowanie). Na ostatnim polowaniu, które odbyło
się w państwie kotulińskim w ostatnich dniach, w którym brało udział
9 myśliwych i 5 naganiaczy, upolowano: 4 jelenie, 366 zajęcy i 2 bażanty.
Nr 281 (2.12.1888)
Toszek, 29 listopada. (Kontrola – Kradzież – Z sądu). Wczoraj i dziś
przebywał tu pierwszy prokurator Franz z Gliwic i przeprowadził
coroczną kontrolę więzienia sądowego oraz biur prokuratora
okręgowego. – W jedną z ostatnich nocy skradziono tu z placu kolejowego
13 m2 desek sosnowych grubości 4 cm oraz 5 m2 balów sosnowych
grubości 8 cm. Lokalne organy policji prowadzą dochodzenia w celu
wykrycia sprawców kradzieży. – Niezamężna Anna Gollek, wielokrotnie
karana, wraz z sutenerem fryzjerem Marschierem z Rawicza, przebywali
tutaj bez pozwolenia urzędowego. Sąd ławniczy skazał ich na 15 marek
grzywny lub 3 dni aresztu.
Nr 291 (14.12.1888)
Toszek, 11 grudnia. (Jarmark na bydło – Osobiste). Z powodu
niesprzyjającej pogody, zamieci śnieżnej, i gładkich dróg, dzisiejszy targ
na bydło nie był zbyt mocno obsadzony. – Poborca podatków Hoffmann
z początkiem stycznia przenosi się do Zielonej Góry, na jego miejsce
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przyjdzie tu asystent głównego urzędu skarbowego Immelmann
z Legnicy. – Mistrz browarniany Pietsch, który przez 16 lat kierował
tutejszym browarem zamkowym, przenosi się od nowego roku do
Wrocławia, ponieważ z powodu choroby chce przejść na emeryturę.
Zastąpił go dotychczasowy mistrz piwowarski browaru zamkowego
w Rybniku, pan Netwich.
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