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CZYTELNIA

Cudze kraje zwiedzaj, oglądaj i badaj
Swoją ojczyzną ukochaj
Tu żyj, pracuj, umieraj!

Książka ta poświęcona jest wszystkim tym,
którzy szczerze pragną, by Górny Śląsk
stał się szczęśliwym i krajem dobrobytu
jak i tym, którzy w tym kierunku pracują.

Liebe das Fernste, forsche und künde
Schweife hinaus!
Doch auf den Felsen der Heimat gründe
Seele und Haus!

Dieses Buch ist allen gewidmet,
die Oberschlesiens Glück wünschen und fördern.

Na d r o g ę !
Nie wszystko stare jest przestarzałe,
zachowaj co dobre i piękne!

Czas teraźniejszy z swem życiem ruchliwem i niespokojnem nie
pisze już żadnych kronik. Jest to rzeczą pożałowania godną; nie możemy
tu jednak wchodzić w przyczyny tego zjawiska, gdyż musielibyśmy się
rozwodzić nad materjalistycznym duchem czasu, nad światopoglądem,
który zna tylko używanie chwili obecnej.
Miłość ojczyzny była powodem, że ś. p. Franciszek Idzikowski,
zabrał się przed mniejwięcej 64 laty do pisania kroniki miasta i
dawniejszego państwa rybnickiego. Z ówczesnego wydania tej ksią
żeczki, która znalazła wszędzie pochlebną ocenę, posiadamy obecnie już
tylko kilka egzemplarzy. Spowodowani wielokrotnie odczuwaną po
trzebą, wydaliśmy więc historję Franciszka Idzikowskiego w nowym
nakładzie i przetłumaczoną na język polski, w myśl zaś pisma św. ,,colliigite fragmenta ne pereant" (zbierzcie ułamki by nie zaginęły) zaopa
trzyliśmy ją w dodatek zawierający najważniejsze wypadki przed i po
1861 r.
Dla ojczyzny płonie miłość nasza dzisiaj więcej niż kiedykolwiek.
Zdziwieni spostrzegamy jaka przesłodka odrębność ją zdobi w porównaniu
z wszystkiem tem, co obce. Własny, tajemniczy, różnobarwny świat w niej
żyje, myślenie i czucie naszych współziomków. Licznemi prawie nieprzejrzanemi są opowiastki i postacie, które w nim żyły. Szczególnie
zaś pouczającemi i dzielnemi są powiastki i postacie ,,z starych dobrych
czasów,” o których opowiada kronika rybnicka. Franciszek Idzikowski
zaopatrzył swoje wydanie w przedmowę, z której przytaczamy co na
stępuje:
„Pomimo że dzieje małego w dawnych czasach zupełnie od ruchu
światowego wykluczonego miasta nie opisują wielkich na wyobraźnię
działających wypadków, są one jednak, jak każda historja specjalna, na
dwie strony nie bez użytku.
Po pierwsze dzieje takie czerpią z dotychczas jeszcze nie uży
wanych źródeł podając w ten sposób dziejom powszechnym udokumen
towany materjał i zaznajamiając nas nowemi faktami lub rozszerzając
wiadomości już znane, następnie jednak służą one więcej lokalnym celom
budząc w mieszkańcach okolicy większe zainteresowanie dla swojej
właściwej ojczyzny, urządzeń i stosunków życiowych, historyczne
powstanie których przed ich oczyma się odbywa.

Że badania nie ograniczyłem tylko na miasto lecz zarazem nie
rozciągłem je także na cały powiat, zdaje się być usprawiedliwionem
stosunkami. Powiat rybnicki tworzy całość dopiero od 1818 r. i składa
się z części, które dawniej należały do powiatów raciborskiego, pszczyń
skiego i gliwicko-toszeckiego, które więc nie posiadają wspólnych dzie
jów po myśli kroniki. Miasto zaś także nie zajmowało w dawniejszych
czasach w ramach powiatu raciborskiego stanowiska odosobnionego i sa
modzielnego, lecz tworzyło całość dopiero przez połączenie z 13 później
z 25 wsiami państwa rybnickiego. Łączność ta trwała przez całe wieki i
wszelkie źródła do historji tegoż są wspólne, Do tego jeszcze i parafja
rybnicka posiadała prawie te same rozmiary.
Co się tyczy wykonania, to chciałem z początku dzieje zewnętrzne
traktować osobnie od opisu topograficzno - statystycznego i dziejów
kulturalnych, przekonałem się jednak wkrótce, że przez to każdy
oddział z powodu przerw uwarunkowanych brakiem dostatecznych
źródeł mniejby był zadowalał i że łączenie wszystkich części ze sobą
prędzej dawało nadzieję, iż zainteresowanie czytelnika zostanie pod
trzymywane.
Pewne trudności przedstawiała ortografja nazw, które są wy
łącznie pochodzenia słowiańskiego, w ciągu wieków jednak pod pano
waniem niemieckiem zostały zmienione. Gdzie nie było koniecznie potrzebnem, użyto więc ortografji polskiej w pisaniu odnośnego nazwiska
lub nazwy.
Herb miasta umieszczony na stronie tytułowej jest wiernie kopjowany według pieczęci znajdujących się w aktach z wieku 17. lub 18
Należąca do tego pieczątka zgubiła się. — Miasto posiada
wprawdzie jeszcze dwie pieczątki z 1669 roku, jedną mniejszą i jedną
większą, rysunek ich jest jednak mniej starannie wykonany, rośliny zaś
wijące się dokoła ryby dla ozdoby (prawdopodobnie orzechy wodne)
przybrały niezgrabną formę arabesków. Obie mają napis: Sig. Civitatis
Ribnik. Ex Magistratu. 1669. Jeszcze niezgrabniej jest rytowana pie
czątka z 1809 z napisem: Siegel der Stadtverordneten zu Rybnik 1809.
Najnowsze z 1851 roku są wykonane starannie i zawierają rybę w
prostą koroną obywatelską ozdobionej tarczy. — Podpada, że w wszyst
kich ostatnio wymienionych herbach głowa ryby zwrócona jest na lewo
i ku górze, podczas gdy w herbie narysowanym na stronie tytułowej jest
zwrócona na prawo i na d ó ł . . . “
Oby więc nowe wydanie kroniki rybnickiej, jako mały dodatek
do dziejów ojczyzny, znalazło przychylne przyjęcie; niech pokaże, że jak
dzisiaj tak i dawniej ludzkość w walkach nieustannych się rozszarpy
wała. Oby szczególnie przyczyniło się do wzbudzania i pogłębiania
miłości do ziemi ojczystej jak również do przeszczepienia owej żywotnej
siły, która przeszłość jej cechowała, na nasze czasy pełne pośpiechu
i niepokoju. To jest naszem najszczerszem życzeniem.
R y b n i k , w 1925 r.
A . T.
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VIII

Wstęp
A. Źródła do dziejów Rybnika.
Ponieważ Rybnik nie grał nigdy poważniejszej roli, płyną też
źródła do jego dziejów bardzo skąpo. Co się przechowało w archiwach
miejskich, sięga najdalej 16. wieku, większa zaś część pochodzi dopiero
z wieku 17. i 18.
Wiele rzeczy mogłyby dostarczyć akta państwa rybnickiego, gdyby
te nie były porozrzucane po całym świecie przeciągłą zmianą właścicieli.
Jedynie książęta Łobkowiccy zachowali dużo w archiwum w Rudnicach.
Inne rzeczy pochowane są może jeszcze w starych papierach rodzin:
Praszma, Oppersdorf, Sieldnicki i Węgierski, będących dawniej w po
siadaniu państwa. Zapytania pod tym względem nie doprowadziły
jednak do żadnego rezultatu.
Oprócz znanych każdemu historykowi kronik i środków pomocni
czych do dziejów Śląska, wyliczanie których byłoby bez celu, korzy
stałem z następujących źródeł:
I.

Z królewskiego

archiwum

prowincjonalnego.

1. Dokumenta klasztorów w Czarnowąsach i Raciborzu, które kazał
oddrukować dr. W a t t e n b a c h w Codex diplomaticus Silesiae z
roku 1857 i 1859 w dwóch tomach.
2. Kilka odpisów kupna z lat: 1355, 1408, 1494, 1512, 1559, 1564, 1575,
3. Odpisy przywileju z roku 1508 sprawozdania biskupa Baltazara z
Wrocławia dot. państwa rybnickiego z roku 1544, pozwoleń na
budowę młynów z roku 1547 i 1558.
Wszystkie te odpisy, większą częścią czeskie, lecz także
łacińskie i niemieckie, pisane są bardzo źle i po części już wcale
nieczytelne.
4. Dokumenta i odpisy w sprawie oddania państwa książętom Łob
kowickim.
5. Oryginalne dokumenta od czasów oddania państwa książętom
Łobkowickim:
a) Sprawozdanie komisji powołanej dla zbadania wartości państwa
z roku 1579.
b) „Uhrbary dess Pfandschillingss Rybnikh“ z roku 1581. (Egzem
plarz jest oprawiony w pergamin i dobrze zachowany).
c) Przechowane w rudnickiem archiwum przywileje z roku 1538
i 1575 (przywileje targowe.)
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d) Pięć pism burmistrza i radcy rybnickiego do izb w Wrocławiu
i książąt Łobkowickich z roku 1589, 1590 i 1601.
e) Wielka ilość listów miernika N e f e w sprawie należytości, żą
danej przez tegoż od Łobkowickich.
f) Urbarium z roku 1600 (Urbarium panstwy Rybniczkeho letha
1600 w dne 15. Martise psane).
g) Urbarium z roku 1601. (Odpis, który kazał zrobić hrabia
Węgierski w roku 1773)
b) Szereg listów zamienionych pomiędzy hr. Praszma i hrabinami
Waggin i Gaschin z powodu sporu o spadek rybnicki z roku
1650— 1654.
i) „Urbarisch Register der Herrschaft Rybnik, mit was vor Zinsen
oder Roboten die Unterthanen dieser Herrschaft Ihrer Obrigkeit
rechtmässig schuldig sein. Beschrieben auf dem Schloss zu
Rybnik, den 10. Januar 1657.“ Po polsku to brzmi: Rejestr
urbaryczny w sprawie czynszu i robót, jakie winni poddani tego
państwa swojej zwierzchności. Napisano w Zamku rybnickim,
dnia 10. stycznia 1657 r. (Egzemplarz stoczony jest od molów,
zawiera 100 stronnic i jest niezupełny. Według innych podań
pochodzi on od Oppersdorfa.)
k) Pismo burmistrza i radcy rybnickiego do cesarskiego poborcy
cła Horzitzki'ego w sprawie uzyskania nowych dni targowych
(zdaje się z roku 1620).
1) Urzędowe sprawozdania kasztelana zroku 1659 do 1664, które
są dobrze zachowane, część tylko jest u dołu zbutwiała. Za
wierają : 1) zbożowe rozrachunki czynszu młynowego, pięć
fascykułów, 2) rachunki pieniężne nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,
3) pozostałości pieniężne, jeden fascykuł, 4) pozostałości zbo
żowo-czynszowe, jeden fascykuł, 5) rachunki z kuźnicy nr.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6) rachunki za bydło, sześć fascykułów,
7) rachunki zbożowe, jeden fascykuł.
II.

Z książęco-łobkowickiego
w Rudnicach

archiwum

1. Dokumenta z roku 1538, 1542, 1584, 1602, 1606, 1607, 1621 i 1638
w sprawie oddania państwa rybnickiego w lenno i dalszych zmian
posiadłości. Z tych kazał już sobie odpisać kilku magistrat
rybnicki za pośrednictwem pruskiego poselstwa we Wiedniu.
2. Przywileje miasta Rybnika z roku 1538 i 1575 w odpisie widymowanym przez miasto Żory.
3. Urzędowe sprawozdanie kapitana rybnickiego Hradzki do księcia
Łobkowickiego dot. zajść w Rybniku w roku 1627.
4. Urbarium z roku 1601, większą częścią dosłownie takie same jak
to pod I 9. w archiwum prowincjonalnem wzmiankowane, lecz z
pewnemi dodatkami.

5. Urbarium z roku 1614 (Urbarium Panstwy Rybniczkeho sepsane
letha Pane 1614), podpisane i zapieczętowane przez Władysława
Łobkowickiego.
6. Wyciąg dochodów państwa z roku 1614 (Extrakt duchodow stałych
i bieżnych panstwi Rybniczkeho Sepsany Letha Panie 1614).
7. Po czesku pisany koncept Urbarium z roku 1619.
8. Po czesku pisana taksa bez podania daty, w każdym razie jednak
przed rokiem 1628.
9 Taksa państwa rybnickiego z roku 1628. Jest to gruby tom lecz
ani podpisany ani pieczętowany; taksamo ma się rzecz z drugim
po czesku pisanym egzemplarzem.
10. Listy hr. Salmb i pan a v. Münkwitz do Ferdynanda II. i Ferdy
nanda III, w sprawie państwa rybnickiego z roku 1622, 1628, 1629,
1638 i 1669.
11. Skrypty dłużne p. Schmidt v. Freyhoffen i księcia Zdenko z Łob
kowic dot. Rybnika.
12. Odpisy z archiwum wiedeńskiego dot. książąt Łobkowickich jako
też zarazem Rybnika.
13. Taksacja i aestimacja obu księstw Opola jako i Rybnika, napisał
w 13 fascykułach w roku 1644 Johann von Adlerthurm z pole
cenia cesarza. Oszacowanie jest bardzo dokładne i posiada dla
Raciborza i Opola większą ważność niż dla Rybnika. Niestety
zaginęły dołączone doń dawniej plany i mapy miast Raciborza,
Opola i Koźla.
III.

Z archiwum

magistratu w Rybniku.

1.

Kilka dokumentów oryginalnych z roku 1575, 1624, 1625, 1632, 1647
w sprawie dotacyj, nadań praw targowych i przywilejów.
2. Odpisy starych przywilejów z roku 1508, 1538, 1575, 1675, 1624,
1625 i 1632, po części te same jak pod nr 1.
3. Wyciąg z Urbarium z roku 1601.
4. Skargi obywateli przeciwko hr, Karolowi, Gabryelowi Węgier
skiemu z roku 1696/1699.
5. Trzynaście listów starosty krajowego z Opola do Węgierskiego i
miasta z powodu tego ucisku z roku 1698— 1699.
6. Układ miasta z Węgierskim w sprawie tego ucisku i zeznania
świadków w tej sprawie, 1703.
7. Postanowienia dot. porządki z roku 1720.
8. Oszacowanie domów obywatelskich z roku 1725.
9. Kataster podatku gruntowego z roku 1743.
10. Akta procesowe w sprawie czynszu zbożowego i poddaństwa z
roku 1750— 1775.
11. Ugoda w tej sprawie z roku 1775.
12. Statystyczne tabele począwszy od roku 1785.
13. Akta dot. zniesionego i na nowo żądanego czynszu zbożowego.
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14. Akta dot, jus pascendi i lignandi, Akta te są dlatego ciekawe,
ponieważ powołują się na dawne czasy i zawierają notatki, których
gdzieindziej brak.
15. Akta w sprawie zniesienia serwitutów drzewnych.
16. Księga składowa w sprawie majątku miasta. Założona przez
burmistrza Fritze, począwszy od dnia 22. stycznia 1856 roku.
IV. Z s t a r o s t w a r y b n i c k i e g o .
1. Dokum ent w sprawie Urbarium piwowego.

2. Dokumenta w sprawie
1749— 1775.

urbarjów

i

przywilejów

miasta z roku

V. Z r e g i s t r a t u r y s ą d u p o w i a t o w e g o
1. Księga hipoteczna miasta Rybnika od roku 1745.
2. Akta gruntowe państwa rybnickiego od roku 1639.
VI.

Z registratury

parafjajlnej

w Rybniku.

1. Księgi chrztów, ślubów i wypadków śmierci począwszy od r. 1638
2. Kronika kościoła założona przez ks. proboszcza Schneider i kontinuowana przez ks. arcypresbytera Ruske.
3. Dokumenta w sprawie budowy nowego kościoła i probostwa,
1800— 1823.
VII.

Z registratury

rejencyjnej

w Opolu

1. Akta w sprawie kupna państwa rybnickiego, 1788 r.
2. Dochód generalny urzędu dóbr rybnickich, 1791 r.
VIII,

Z r e g i s t r a t u r y r e j e n c y j n e j we
o b e c n i e w archiwum.

Wrocławiu

Dokument w sprawie urządzenia zamku rybnickiego
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Historyczno-topograficzny opis miasta Rybnika z roku 1828 przez
dawniejszego burmistrza Żelasko, który można nazwać źródłem dla
czasokresu jego urzędowania (manuskrypt).
X.

Ustne

opowiadania

mnóstwa osób z Rybnika w sprawie pojedynczych zajść i topograficznych
stosunków od 1801 do 1823 r., szczególnie ze strony wspomnianego już
pod IX dawniejszego burmistrza Żelasko, który z zadziwiająco wierną
pamięcią przypomina sobie jaknajdokładniej zajścia, których był
świadkiem od lat 60,
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B. Opis okolicy, w której leży dawniejsze państwo Rybnickie.
Wyżyna górnośląska jest pochyłością Sudetów i Karpat w kie
runku północno-zachodnim, przyczem dolina Odry dzieli ją na część
wschodnią i na część zachodnią. Ta ostatnia tworzy niejako znowu
wyżynę dla siebie, która ograniczona z trzech stron dość głęboko wy
żłobionemi i często na kilka mil szerokiemi dolinami, tylko na północny
zachód uczestniczy w ogólnem opadaniu Górnego Śląska. Na zachodzie
tworzy bowiem Odra dość szeroką kotlinę przechodzącą na południe w
dolinę Olzy i dalej w dolinę Wisły. Na wschodzie znowu tworzy gra
nicę rzeka Przemsza płynąca w wielu zakrętach ku Wiśle — Z przed
karpaciem wyżyna ta połączona jest tylko pasmem pagórków, które się
między Świerklanami Górnemi i Brodkiem od całości oddziela i prze
chodząc przez Gogolowa do Górnego Jastrzębia i dalej ku Bziom Gór
nym i Dolnym dzieli dorzecze Olzy od dorzecza Wisły.
Na tem ogólnem wzniesieniu można jeszcze zauważyć osobne
wzniesienie tworzące na wschodzie dział wodny między Wisłą i
Przemszą z jednej strony a dopływami Odry z drugiej strony na zacho
dzie zaś w podobny sposób rozdzielające Odrę i jej własne dopływy.
Między rzeczką Nędza i dorzeczem rzeki Ruda ciągnie się ono od
Zwonowic przez Solarnię do Czernic, Rydułtów i Pszowa i zwraca się
tu ku wschodowi jako dział wodny między dorzeczem Rudy i dopływami
Olzy. Kierunek ten idzie przez Górne Świerklany aż do Baranowic,
gdzie się, zakreśliwszy łuk na około Żorów zwraca ku północy i, prze
chodząc przez Królówkę i Gardawice, okolicę naszą opuszcza. Wznie
sienie ponad poziom morza waha się pomiędzy 950 i 1030 stóp, podczas
gdy dolina Odry i Olzy wznoszą się ponad morze tylko około 600 stóp.
Nieznaczne tylko rzeczki wypływają z tego pasma pagórków pły
nąc w kierunku wschodnim, południowym i zachodnim. Tylko ku pół
nocy płyną, zwracając się ku zachodowi, dwie ważniejsze rzeki powiatu
— Ruda zwana także Rudką i Birawa. Rzeki te są od siebie oddzielone
wzniesieniem ziemi, które biorąc początek pod Gardawicami przechodzi
przez Szczejkowice, Przegędzę, Kamień i Książenice i ginie między Pil
chowicami i Stanicami w rudzkich i sławięcickich lasach. Podobne
wzniesienie biorące swój początek przy dolinie Anny na północ od
Orzesza i przechodzące mimo Dębieńska, folwarku Brzezina do Szywałdu
dzieli dolinę Birawy od doliny Kłodnicy.
Pomimo że dolina Birawy na trzy mile swej długości należy do
powiatu rybnickiego, widzę się zmuszonym (patrz przedmowę) pominąć
ją taksamo jak i pochyłości wspomnianego pasma pagórków w kierunku
zachodnim i południowym. Lecz także w dolinie Rudy koniecznem mi
się wydaje ograniczenie obszaru mającego być uwzględnionym, ponieważ
dolny bieg Rudy i jego dorzecza znalazł już swego historyka w osobie dr.
Potthasta, górny zaś bieg w okolicy Żorów z natury należy do tego miasta.
Dla mojego opisu pozostaje więc tylko środkowe dorzecze Rudy,
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co się zarazem równa z terenem dawniejszego państwa rybnickiego i
nieomal z obszarem parafji tego miasta.
Stosunki wysokościowe badano częstokrotnie, wyniki były jedna
kowoż tak różnorodne, że pomimo mego zaufania do ostatnich pomia
rów wykonanych przez dr. Sadebecka, stawiam obok tych także da
wniejsze. Pod Czernicami podaje Carnall 923’, Sadebeck według stanu
barometra 896', pod Rydułtowami według Kałuży 958‘, według pomiarów
trigonometrycznych Sadebecka 944‘.
Pod Pszowem podaje Kałuża
1033’, Carnall 1008’ a Sadebeck 956’ (trigonometrycznie). Wodzisław
leży nad poziomem morza według Camall’a 817’, według Sadebecka
745, (mierzono barometrem), Niewiadom według Sadebecka 910‘,
Radoszów według Carnalla 1016’, według Sadebecka 944‘, Żory rynek
według Sadebecka 804’, Wilcza według Sadebecka 832‘, Pilchowice
kościół 730’. Dane Kałuży i Carnalla są wyjęte z wypracowania Carn
alla „Geognostische und Bodenverhältnisse Oberschlesiens“ (po polsku:
Stosunki geognostyczne i ziemskie Górnego Śląska), w dziele Grabow
skiego o roślinności Górnego Śląska. Dane Sadebecka zawdzięczam
uprzejmemu udzieleniu mi ich z jego własnej strony.
Na tym obszarze więc wypływają rzeka Ruda i jej dopływy.
Ruda sama wypływa z znajdujących się za Żorami stawów w wysokości
nieomal 900‘. Odra leży pod Koźlem przy wodoskazie 508‘, zaś pod
Raciborzem 549'. W środku między temi dwóma wpada Ruda do Odry,
więc około 528’ ponad poziomem morza.
Dla biegu długości 7 mil
otrzymujemy spadek 370‘, na milę więc 53‘, co wprawdzie jest dosyć
dużo lecz nie jest prawdopodobnem, ponieważ tylko tem dana jest
możliwość założenia stawów w odległości ćwierć mili od siebie, licząc
7' spadku na jeden staw, tak że dla odległości międzystawowych po
zostaną jeszcze około 7’ spadku. Że tak jest, dowodzi ta okoliczność, że
huta żelaza w Stodołach posiada 10’ spadku zaś oddalona od niej o
ćwierć mili fryszhuta w Paproci 81
/2’.
Podobny stosunek znajdujemy przy dwóch małych dopływach
Rudy, które jedynie zasługują na wzmiankę t. j. W oda Rybnicka i Olsza.
Obydwie wypływają ze wzgórza między Czernicami i Rydułtowami, płyną
następnie naokoło wzgórz pod Górnym Niewiadomem wzniesionych po
dług Sadebecka 910’ ponad poziom morza, Olsza na zachód, Woda
Rybnicka na południe, i wpadają, pierwsza pod Młynym Olszowskim,
ostatnia pod Młynem Wawok do Rudy. — I te dwie rzeczki wypływają
w wysokości około 900‘, Woda Rybnicka zaś musi dla swojego biegu,
wynoszącego mniejwięcej dwie mile, posiadać niemal 200’ spadku, na
milę więc około 90‘. — Ponieważ brak mi danych co do wysokości
Młyna Wawok, możemy wysokość tę oznaczyć podług położenia Ry
bnika. Podana wysokość ta różni się wprawdzie bardzo (Oeynhausen
w swym geognostycznym opisie Górnego Śląska podług Kałuży 660’,
Carnall 792‘, mapa Reimanna 726’, Knie 675‘), biorąc jednak za podstawę
pomiary Sadebecka, który podaje dla rynku 720‘, otrzymujemy dla Młyna
Wawok oddalonego około pół mili 680’ i tym sposobem także wyżej
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podany spadek. Spadek taki jest też wymagany aby umożliwić zało
żenie 10 młynów, które się znajdują nad rzeczką tak małych rozmiarów.
Ta sama sprawa ma się z rzeczką Olszą, nad którą znajduję naznaczo
nych az pięć młynów na długości wynoszącej zaledwie milę.
Mniej bogate w wodę są dopływy Rudy po prawej stronie, pomimo
że i te wyżyny mają wysokość od 832’ do 900‘. Nad nieznacznemu
rzeczkami temi znajduje się tu tylko pięć młynów, pod Ochojcem, Go
leowem, Wielopolem (Młyn Strąkowiec), Rżany Młyn, i młyn pod
Pniowcami. Spadku po obu stronach Rudy nie możemy sobie jednak
wyobrażać jako regularne, łagodne stoki, przeciwnie wszędzie wznoszą
się pagórki, które je przerywają. Drogi przecinające te okolice, ozna
czają owe formacje najlepiej. Szosa gliwicka jako też przedłużenie tejże
— gościniec do Wodzisławia prowadzą przez nie od północy ku po
łudniowi przechodząc raz w dół raz w górę w ciągłej zmianie przez te
pagórki. Druga szosa prowadząca od Raciborza przez Rybnik do Żorów,
więc w kierunku zachodnio-wschodnim, podnosi się tylko od Raciborza
coraz wyżej i wyżej, osiągnąwszy zaś szczyt tej wyżyny ciągnie się dosyć
równo dalej i schodzi tylko w Rybniku w dolinę rzeki, aby po drugiej
stronie na nowo się podnieść i już jako równa droga dalej prowadzić.
Trzeci trakt tak zwany węglowy prowadzi od północnego zachodu ku
południowemu wschodzie wzdłuż Rudy i jest jedyną drogą, która do
liny nigdy nie opuszcza. Cała pod uwagę wzięta powierzchnia zawiera
około cztery mile kwadratowe.
Obszar ten, pomimo że nie jest wielki, objawia pod względem
ziemioznawstwa bardzo różny charakter, co do którego posiadam wy
pracowanie miernika kopalnianego H e e r z Rybnika, z którego mi tenże
uprzejmie pozwolił zrobić użytek.
Carnall dzieli na swej geognostycznej mapie Górnego Śląska
naszą okolicę za pomocą linji przechodzącej przez Rybnik w kierunku
północno-południowym na dwie części. W części wschodniej posiada
wszelka naniesiona ziemia znaczną grubość. Z niej stworzone są pa
górki, nią napełnione doliny, zaś przy wierceniach przedsięwziętych w
Lesie Pilchowickim pod Wilczą i Szczygłowicami nawet w głębokości
700 stóp nie osiągnięto jeszcze formacyj węglowych, ba, ani nawet bez
pośrednich podkładów tego diluwium. Nad lotnym piaskiem lub żwirem
leży cienka warstwa próchnicy, często nawet tej niema.
Najlepsze wyobrażenie o właściwości tego obszaru dają wier
cenia dokonane w Rybniku jako też okolicy w najnowszych czasach.
Rybnik, który leży w zagłębieniu nad Wodą Rybnicką, pomiędzy pa
ckam i Koziegóry, górą Smolną i górą Rudą, posiada tę zaletę, że do
starcza bardzo czystą i świeżą wodę do picia, która wypływa z pagór
ków żwiru i piasku. Źródła te nasuwały tę myśl, że w większej głębo
kości jeszcze więcej źródeł tego rodzaju się znajduje i zaczęto kopać
studnie artezyjskie. Pierwszą próbę zrobiono przed kilka laty na gruncie
teraźniejszego
lazaretu
knapszaftowego.
Po
przewierceniu
na
kilka stóp
grubego
pokładu
ziemi łąkowej
i mułowej trafion
o

ftiono na piasek grubości paru stóp i na bardzo gruby pokład gliny zwy
ra
czajnej. Następnie ukazał się znowu piasek a ostatecznie nader nie
przyjemny ił gipsowy. W tym wierciono na 100 stóp głęboko nie zna
lazłszy podłoża. Oczekiwana woda się nie znalazła pomimo że szyb
wiertniczy posiadał 166 stóp głębokości.
Także podczas budowy dworca kolei Nędza—Mikołów trafiano
przy kopaniu piwnic dosyć często na słabe źródła i żywiono nadzieję,
że we większej głębokości spotka się jeszcze bogatsze, co ze względów
zaopatrzenia gospodarczego jako też niemniej zasilania parowozów
musiało się okazać rzeczą pożądaną.
Wywierciono więc studnię artezyjską do głębokości 170 stóp.
Kilka cali ziemi ornej i trochę piasku zniesiono już dawniej z powodu
budowy. Po zupełnemu przewierceniu warstwy piaskowej trafiono na
nieuniknioną glinę zwyczajną, potem trochę piasku i żwiru a nareszcie
znowu na ił gipsowy, którego końca się nie dowierciono. Przekonano
się, że wszystkie źródła w Rybniku i okolicy w brew ich obfitości
w wodę są tylko źródła wierzchnie; oba bowiem szyby wiertnicze do
starczały tylko mało śmierdzącej wody z iłu gipsowego. Woda miała
zapach siarko wodoru i dawała dużo osadu ochry żelaza.
Gleba, piasek, żwir, glina i ił gipsowy oto części składowe zba
danej dotychczas ziemi w Rybniku i okolicy, w tak zwanej wschodniej
części i nigdzie jeszcze w tej części owego diluwium nie przewierciono.
Na zachód od owej linji znajduje się w północnej części prawie
tuż pod warstwą próchnicy ił formacji jurowej, podczas gdy na południe
od Czernicy i Radlina do Łazisk ciągną się pokłady gipsu i marglu.
Między temi dwiemi częściami wznosi się dookoła Radoszowa, Nie
dobczyc, Biertułtów, Rydułtów, Niewiadomia i Pieców jak wyspa for
macja węglowa z pokładu gipsowego, iłu i formacyj naniesionych. Jest
to najwyższa okolica tam nad źródłami Olszy a szczególnie nad zboczem
owego pasma wyżyn w stronę Wody Rybnickiej. Do najwięcej eksploa
towanych kopalń należą: kopalnia Hoym w Biertułtowach, kopalnia Leon
w Rydułtowach i kopalnia Szczęście Beaty w Górnym Niewiadomiu.
Kopalnia Hoym, dawniej skarbowa, buduje pokład 70— 80 cali
gruby, kopalnia Leon ma 3 pokłady o 20, 25 i 60 cali grubości; kopalnia
Szczęście Beaty ma przy nieznacznem pogłębieniu pokład o 120 do
130 cali grubości.
Jak silna jest eksploatacja dowodzą dane z roku 1857:
Kopalnia Szarlota pod Czernicami dostarczyła
368,690 t.
Kopalnia Leon
84,205 t.
Kopalnia Szczęście Antoniego
76,409 t.
Kopalnia Hoym
122,824 t.
Kopalnia Anna pod Pszowem
41,791 t.
wszystkie pięć kopalń razem już
693,919 t.
Kopalnie, które w najnowszych czasach w okręgu dawniejszego
państwa zostały odkryte, wzbudzają o tyle zainteresowania, ponieważ
nam istniejące tam geognostyczne stosunki wyjawiają.
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Jak pod Rybnikiem tak i też pagórki naokoło owego okręgu węglowego
utworzone są z diluwium, przeważają zaś piasek, glina i warstwy iłu
gipsowego. Pod Radziejowem warstwy te trzeciorzędne zostały przewiercione i doszli tam aż do formacyj węglowych, leżących pod niemi.
Szyb kopalni Szczęście Wincentego jest np 391 stóp głęboki i posiada
pokład węglowy gruby na 51 cali, podczas gdy grubość warstw trzecio
rzędnych wynosi około 200 stóp. Prawie w tej samej głębokości z równo
wielką grubością naniesionych warstw leży węgiel pod Popielowym i
na zachód od Niedobczyc.
Główny skład pokładów węglowych znajduje się jednak w owym
powyżej jako dzielnica węglowa wzmiankowanym okręgu. Tam można
widzieć węgiel, który na wielu miejscach odkryty od warstw trzecio
rzędnych leży na powierzchni.
Po części odkrycie to jest sztuczne jak np. w Niedobczycach przy
szkole nad koleją, gdzie z kamieniołomu odwieziono wpierw dużo setek
sążni łamanych kamieni, również w Górnym i Dolnym Niewiadomiu
i w Górnych i Dolnych Radoszowach. Jest to wszędzie węgiel-piasko
wiec barwy szaro-żółtej i brunatno-białej, gruboziarnisty, który z po
wodu swej gruboziarnistości prawie wyłącznie używany jest do wyrobu
kamieni młyńskich.
Piaskowiec ten zmienia się z cieńkiemi warstwami iłu łupkowego,
węgla itd. i sięga niemal pokładów, których eksploatacja się opłaca.
Te pokłady węgla rzadko są kiedyż zupełnie czyste. Po więk
szej części znajdują się między niemi warstwy łupku, z których posiada
pokład Hoym 3—4, pokład Leon 2, Szczęście Beaty 2—3. — Węgiel
jako taki jest chudym węglem piaskowym nie nadający się do przero
bienia na koks. Pokład Hoym posiada tu i ówdzie także wąskie łoża
węgla kenelowego, który jest bardzo podobny do węgla angielskiego.
Ponieważ pokłady przy eksploatacji łamią się po większej części w
wielkie kawałki, sprzedaż jest dość znaczna. — Skamieniałości formacje
węglowe nie zawierają wiele. Oprócz kilku skrzypów i drzew pie
czątkowych (sigillaria) skamieniałości nie ma.
Towarzyszący pokładom ił łupkowy jest to zwyczajny łupek wę
glowy, posiadający barwę szarą lub modrawą z powierzchniami bardzo
wyraźnego uwarstwowania lub osadzania się. Ponieważ tenże zawiera
dużo gipsu i krzemianu żelaza, wody kopalniane kwaśnieją i działają
ujemnie na zbiorniki wód niszcząc wszelkie części żelazne.
Że te łoża węglowe łączą się w głębi ze znaczniejszemi rewirami
węgla w powiecie bytomskim i pszczyńskim, zdaje się być rzeczą bez
wątpienia pewną, chociaż tego jeszcze nie dowiedziono.
Pomimo daleko rozpowszechnionych naniesionych gór, szczególnie
potężnego iłu gipsowego, nie udało się jeszcze właściwie odkryć tu
rzeczywiście zwartą masę gipsu, który się znajduje dopiero w okolicy
Pszowa. Nieznaczne pokłady w ile gipsowym i w większej głębokości
nie wchodzą tu wcale w rachubę. — Jedynie pod Popielowem kapano
według podania w dawniejszych latach gips po lewej stronie gościńca do
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Wodzisławia. Widać tam jeszcze ślady prac górniczych i stare mapy,
nawet Oeynhausen, wspominają na owem miejscu o pokładzie gipsu.
Dawnemi czasy kopano w tych okolicach także rudę żelazną i to
na północ od Rybnika pod Józefowcem i Goleowem. Ruda ta, zdaje się,
z czasem się jednak wyczerpała, kawałki zaś, które się tu i ówdzie jeszcze
napotyka, należą raczej do żelaziaka darniowego niż do gliniaka.
Wierciono także pod Rybnikiem w poszukiwaniu soli i źródeł
solnych, lecz bezskutecznie. Górny Śląsk nie zawiera w sobie żadnych
skarbów soli.
Ciekawem zjawiskiem są eratyczne naniesienia. Znaleść można
nie tylko znaczniejsze bloki skandynawskiego granitu, syenitu, łupku
łyszczykowego z granatami lecz także piaskowiec kwarcowy i bazalty.
Obecnie bloki te są już rzadkie, ponieważ starano się oczyścić z nich
pola i używano je jako materjał budowlany.
Wspomnieć trzeba także o kurzawce, rodzaju płynącego piasku,
który się znajduje między piaskiem lotnym i żwirem utrudniając wszelkie
pracy kopalniane. Wszak z trudnością tylko zdołano opanować prze
szkodę tę podczas budowy tunelu w Czernicy.
Biorąc pod uwagę zewnętrzną jakość i użyteczność ziemi, pod
pada, że jak przy Odrze wogóle, tak samo też przy Rudzie szczególnie
prawy brzeg jest mniej urodzajny i posiada więcej lasów. Gleba jest tu
li tylko kilka cali gruba, pod nią zaś znajduje się piasek i żwir. Wielka
część jest zalesiona; są to po większej części, z wyjątkiem lasu ocho
jeckiego, który posiada dużo drzew liściastych, same bory. Urodzaj
niejszą jest lewa strona. Ziemia jest lepsza i wody tu jest więcej. Oprócz
zakładów urzędu hutniczego w Paruszowcu, które pracują; wyłącznie
siłą wodną, jest tu 20 młynów, zaś stawów i stawków niezliczona ilość,
ponieważ dużo z nich się zakłada i spuszcza, nie zostających w cale na
mapie naznaczonych.
Na tym cztery mile kwadratowe wynoszącym obszarze żyło więc
w 1858 r. (patrz: nast. tabelę statystyczną) 15 005 ludzi, przyczem
jeszcze opuszczono dobra rycerskie Kamień i Zebrzydowice, ponieważ
nigdy do państwa nie należały. Taksamo nie uwzględniłem Rowienia,
Roja i Kłokocina, które tylko krótki czas do państwa należały.
W środku tego kraju leży Rybnik (50 0 6‘ geograf, szerokości i
360 13’ geograf. długości na wschód od Ferro) a tuż przy nim zamek
i Smolna; we większem kole leżą Ligota, Paruszowiec, Orzepowice,
Zebrzydowice i Zamysłów. Na zachodnich i południowych naokoło Ry
bnika ciągnących się wyżynach leżą Jeykowice, Rydułtowy, Radoszowy,
Biertułtowy, Świerklany; bliżej ku Rybniku znów Niedobczyce, Popielów,
Jankowice, Chwałowice, Boguszowice i Gotartowice, zaś na wyżynach
na północ-wschód od doliny Rudy, ukryte w wielkim lesie Szczeykowice,
Przegędza, Kamień, Książenice i Ochojec, na południe ad tych Goleów
i Wielepole. — Pojedyncze młyny, których liczba jest bardzo wielka,
jako też folwarki i kolonje pomijam. Są one wzmiankowane w tabeli
miejscowości i odległości Molly'ego, Opole 1860. Dużo zawiera także
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dzieło Schiick‘a o statystyce Górnego Śląska, z którego niektóre rzeczy
wzięto do statystycznego przeglądu powiatu rybnickiego.
Co się tyczy niesprzyjających klimatycznych stosunków, to ze
strony gospodarzy można słyszeć dużo skarg. Nie udało mi się jednak
otrzymać jakiegokolwiek zbioru obserwacyj stosunków klimatycznych
wzgl. meteorologicznych. Byłoby bardzo pożądanem, gdyby się któs ob
serwacją i zbieraniem takowych zajął.
Ponieważ dużo wzmiankowanych powyżej wsi nosiło dawniej od
mienne nazwy, i nie będę miał później sposobności wspomnieć o tako
wych przy wszystkich, przytaczam je poniżej:
1. Szczeykowice, zgermanizowane na Schikowitz, dawniej Szyj
kowice (pochodzi według Knie‘ego od szyja), 1581 Schcza
wikowitz .
2. Książenice także Ksiągienice, 1223 Knegnice, 1228 Ksenyche,
1234 Xeginice, 1248 Xeniz, 1316 Xenicz i Zegnytz.
3. Ochojec, 1531 Ochotzetz, 1581 Ochodetz, Jeżeli Knie nazywa
tę wieś także Ocycy lub Ottendorf, to zamienia on ją mylnie
z Ocicami Górnemi pod Raciborzem.
4. Jeykowice, pochodzi od jaje, 1531 Jaykowicz.
5. Rydułtowy, 1531 Rydułtowice, 1581 Rudosdorf.
6. Niedobczyce, 1228 Nedobcici, 1531 Niedobtzitze, 1581 Nie
dobschitz.
7. Radoszowy, 1228 Radosevici, 1288 Radoscow
8. Biertułtowy, właściwie Bertholdsau, 1581 Bertultowitz, pó
źniej także Pertoltowitz.
9. Popielów, pochodzi od wyrazu popiół, 1532 Popelaw.
10, Chwałowice, także Chwalowice, 1228 Falevich, 1308 Quelo
wicz
11. Orzupowice nazwano w 1659 r, także Zipaw,
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C. Tabela statystyczna dla miejscowości dawniejszego
państwa rybnickiego.

Razem
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7
2

174
22

2886
263

1
2
1
1

2
1

80
68
65
59
66
101
66
123

3
2
1
1
3

85
32
38
35
23
50
73
68

893
455
485
408
453
673
371
591

846
452
476
395
439
671
371
591

70
38
47
23
30
11
44
65
12
40
52
84
50

456
301
360
659
308
258
1002
842
145
597
617
501
256

424
228
358
624
286
246
968
836
144
578
617
491
254

32
3
2
10
22
6
25
3
1
11
—
6
2

—

58
33
29

488
366
342

488
344
332

—
22
10

—
—

—

1
—

1

—
—
—
—

—
—

—

—

1
—

—
—

—

—

—

—

—
2
1
—
—
1

1
1

—
—

—
—
1
—
1
—
—

66
50
53
54
35
44
141
118
19
81
92
54
38

2
—
—

1
—

23

12 1940

83
51
51

—

1
1
5
—

3
—
—
—
2

4
—
—
1
—
3
1
2
—

ew
angelików

ew
angelików

żyd ów

m ie s z k
ców
ń
a
ieszm
k a ń ców

263
19

k a t o l ik ó w

zabudowania
gospodarcze

4
1

dom y
p u b lic z n e

zabudowania
przemysłowe

1. Miasto Rybnik z przyd
łem
zia
działem
rzy
p
Paruszowskim,
Brzeziną i Wawokiem . .
2. Zamek rybnicki . . . .
3. Ligota z przydziałem Pa
ruszowskim i Ligocką
K u ź n i ą ...........................
4. B ogu szow ice...................
5. G ota rto w ice ....................
6. S z c z a y k o w ic e ................
7. P rz e g ę d za .......................
8. Książenice z Lasakami .
9. O c h o je c ...........................
10. Goleów z Grabownią . .
11. Wielepole z Rybnicką
K u ź n i ą ...........................
12. O r z u p o w ic e ...................
13. J a jk o w ic e ........................
14. S m o ln a ...........................
1 5 . Zamysłów z Wrzosami .
16. Górne Rydułtowy . . .
17. Dolne Rydułtowy . . .
18. Górne Radoszowy . . .
1 9 . Dolne Radoszowy
. . .
2 0 . B ie r tu łto w y ...................
2 1 . N ie d o b czy ce ...................
2 2 . P o p i e l ó w .......................
23. R a d z ie jó w .......................
24. Jankowice z Michalkow
m
ica
w i c a m i ...........................
2 5 . C h w a ło w ice ...................
2 6 . Górne Świerklany
. . .

1858 r.)

5
2

k o ś c io ły i
s z k o ły

Nazwa miejscowości

dom y
m ie s z k a ln e

(Według tabeli miejscowości M o l l y e g o .

2329 192 365
208 29 26

36
3
9
13
15
2

11
—
—
—

—
—

—

—

—

—

—

—
25
—
6
9
3
—
8
—
4
—

—

42 1286 15005 14094 454 457

D. Stosunki statystyczne powiatu rybnickiego w porównaniu
do całej monarchji, śląska i okręgu regencyjnego Opola.
Mimo że taki statystyczny przegląd całego powiatu dla dziejów
miasta i dawniejszego państwa rybnickiego nie był koniecznie po
trzebny, okazał się jednak użytecznym, ponieważ w każdym razie przy
czynia się do większego zrozumienia stosunków panujących na obszarze
przezemnie niniejszem opracowanym.
Źródła, o które mogłem się przy moich pracach opierać, były to
tabele zaludnienia wydane przez Królewskie Biuro Statystyczne w Ber
linie w 1858 r., statystyka Górnego Śląska Schück 'a, tabela miejsco
wości i odległości Molly'ego i sprawozdanie administracyjne ówczes
nego starosty von Durant z roku 1859. — Pomimo, że wszystkie te
pisma są pochodzenia urzędowego, różnią się od siebie w wielu wy
padkach, chociaż coprawda nie znacznie, trzymałem się więc po
większej części tylko liczb tabeli zaludnienia dostarczających materiał
zupełniejszy.
Z państwa pruskiego mającego 5103,97 mil kwadratowych i
17,739,913 mieszkańców stanowi prowincja śląska z 741,74 mil. kw.
i 3.269.613 mieszkańców, co się tyczy powierzchni, siedmią, co się zaś
tyczy ludności, piątą część. Okręg regencyjny Opole do którego należy
powiat rybnicki, posiada z swojej strony znowu 243 mil kwadratowych i
1.077.663 mieszkańców. — Powiat rybnicki więc posiadający 15,65 mil.
kw. i 63.133 mieszkańców stanowi w stosunku do powierzchni 15, część
okręgu regencyjnego, 47. część Śląska i 326. część całego państwa.
W porównaniu do monarchji powinień mieć tylko 50 000 mieszkańców,
posiada jednak tym sposobem więcej niż inne okolicy państwa. W po
równaniu do Śląska i okręgu regencyjnego stanowisko jego nie jest tak
korzystne, gdyż w stosunku do Śląska powinienby mieć 70 000 zaś w sto
sunku do okręgu regencyjnego 71.000 mieszkańców. Ten sam wynik
otrzymamy, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość ludności, jaką te różne
okolice na jednej mili kwadratowej żywią.
Podczas gdy w całych
Prusach żyje na jednej mili kw. przeciętnie 3 476 mieszkańców, posiada
Śląsk 4 412, okręg rybnicki 4 434 zaś powiat rybnicki 4 034.
Mieszkańcy ci dzielą się w powiecie na trzy miasta (Rybnik 2899
mieszk., Żory 3621 mieszk., Wodzisław 2409 mieszk. razem 8929 mie
szkańców) i 129 gmin wiejskich (z 54 204 mieszk.), tak że na jedną milę
kwadratową przypada 8,43 siedzib, podczas gdy mila kwadratowa w
opolskim okręgu regencyjnym posiada ich 13,67 na Śląsku 14,78 i w ca
łych Prusach 16,24
Co do wyznania było w powiecie 59,366 katolików, 2190 ewangie
lików i 1542 żydów. Pod względem językowym podawają tabele sta
tystyczne w powiecie 35 942 mieszkańców mówiących językiem polskim
i 18 251 mieszkańców używających języka niemieckiego, w mieście
Rybniku zaś 1474 Niemców i 1425 Polaków. Zasada jednak, według
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której liczono, zdaje mi się niewłaściwą, jak to później będę miał spo
sobność dowieść.
Najludniejsze wsie w powiecie były: Rudy 1881 mieszk., Pszów
1738 mieszk., Górny i Dolny Radlin 1569 mieszk., Stare i Wielkie
Dębieńsko 1290 mieszk., Górne i Dolne Rydułtowy 1260 mieszk., Górne
i Dolne Marklowice 1166 mieszk., Górne i Dolne Jastrzębie 1270 mie
szkańców. Dane wzięto z dzieła Schück‘a, które się różnią często od
tych, które podał Henke w swych dziejach Wodzisławia według tygo
dnika powiatu rybnickiego.
Domów mieszkalnych było w powiecie 7850, na jeden dom mie
szkalny przypada więc przeciętnie 8,04 ludzi (w miastach 10,7, na wsiach
5,38) podczas gdy w okręgu regencyjnym Opola liczy się na jeden dom
mieszkalny 10,82 (w miastach 13,94, na wsiach 7,70), na Śląsku 10,43 (w
miastach 13,76, na wsiach 7,10) a w całych Prusach 9,7 (w miastach
11,84, na wsiach 7,57) ludzi. Powiat rybnicki nie osiągnął więc liczby
przeciętnej monarchji, co dowodzi o małych rozmiarach domów mie
szkalnych w tej okolicy.
Kościołów posiada powiat 44, okręg regencyjny 892, Śląsk 2596,
monarchja 17 567. Na mdlę kwadratową przypadają więc: w powiecie
2,8, w okręgu regencyjnym 3,26, na Śląsku 3,5, w Prusach 3,44, przyczem
dla powiatu nadmieniam, że z tych kościołów było 39 katolickich,
2 ewangielickie, a 3 bożnicy żydowskie. Duszpasterstwo było w rękach
17 proboszczy, 10 wikarych, 2 pastorów ewangielickich i 3 rabinów.
W powiecie rybnickim przypada jeden kościół dopiero na 1425
ludzi, (podczas gdy w okręgu regencyjnym już 1360, zaś na Śląsku już 1260
a w całej monarchji już 1010 ludzi kościół posiada.
Obok kościołów wynosiła liczba szkół:
w p o w i e c i e .............................
58 więc na milę kwadratową 3,76
4,16
w okręgu regencyjnym . .
1012 „
„
„
»»
na Ś l ą s k u ........................... .
3 847 ,,
,,
„
5,2
24 792 ................
4,8
w Prusach
. . .
. .
Powiat posiadał w tych szkołach 66 nauczycieli, 17 sił pomocni
czych, 2 nauczycieli prywatnych zaś liczba dzieci szkolnych wynosiła
4941 chłopców i 5727 dziewcząt, razem 10 668 uczniów.
Porównywując w podobny sposób także liczbę chlewów, szop itd.
otrzymujemy następującą tabelę:
Powiat posiadał takowych 6190, czyli jeden taki budynek na 10,3
ludzi, okręg regencyjny 115,255 czyli jeden budynek na 9,3 łudzi, Śląsk
347 401 czyli jeden budynek na 9,5 ludzi, zaś Prusy, 2 348 928 czyli 7,8
ludzi na taki budynek.
Charakterystyczną dla Górnego Śląska i powiatu rybnickiego jest
przeważająca liczba wielkich obszarników, która ani na pozostałym
Górnym Śląsku ani też w monarchji w równym stosunku nie zostaje
osiągnięta. Porównanie jest łatwe, jeżeli na wstępie powiem, że całe
państwo ma około 110 miljonów mórg, Śląsk około 15 miljonów, okręg
regencyjny opolski 4 323 537 zaś powiat rybnicki 262 858 mórg.
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Mamy więc posiadłości:
od 600 mórg i powyżej
w powiecie rybnickim .
w okręgu regencyjnym .
na Śląsku.......................
w P r u s ie c h ...................

61
812
3 003
18 289

168 699
z
z 2 406 643
z 6 438 902
z 40 921536

m.
m.
m.
m.

od 300—600 mórg

721
17 513
49 157
391 586

z
35 348
z 1 235 070
z 3 965 063
z 35 914 889

m.
m.
m.
m.

od 5—30 mórg

od 30—300 mórg
w powiecie rybnickim .
w okręgu regencyjnym .
na Śląsku.......................
w P r u s ie c h ...................

12 520
z
z 114130
z 514 399
z 6047 317

31
256
1203
15 076

m.
m.
m.
m.

3 330
40 700
109 681
617 374

z
41 907
z 615 657
z 1478 676
z 8 427 479

m.
m.
m.
m.

niżej 5 mórg
w powieeie rybnickim .
w okręgu regencyjnym .
na Śląsku.......................
w P r u s ie c h ...................

3535
33 091
121 029
1099161

5 349
z
91 293
z
z 273 591
z 2 227 781

m.
m.
m.
m.

Również ważną dla oszacowania pewnej okolicy jest rozmaita
użyteczność ziemi i stosunek jej do innych dzielnic państwa. Zobaczy
my, że pod tym względem powiat rybnicki przedstawia się bardzo nieko
rzystnie, szczególnie co się tyczy ogrodów i łąk. Mamy bowiem:
ogrody
w powiecie rybn.
w okręgu regenc.
na Śląsku. . . .
w Prusiech . . .

1 768
60197
222 380
1 417 486

m.
m.
m.
m.

125 547
2 450 627
7 164 588
50 472 545

lasy

łąki

rola
m.
m.
m.
m.

12 868
259 460
958 216
8 776 302

m.
m.
m.
m.

107 453
1 601 276
3 927 467
24 731067

m.
m.
m.
m.

W tem 81 745 lasów prywatnych i 25 708 lasów państwowych.
Gdy więc na Śląsku przeciętnie już 66. część powierzchni jest
ogrodem, w całych Prusach jestże to dopiero 70., w okręgu regencyjnym
opolskim 80 zaś w powiecie rybnickim 154 część. Co się zaś tyczy łąk,
w monarchji jest już 12. część ziemi łąką, na całym Śląsku 14. w okręgu
regencyjnym opolskim 18., a w powiecie rybnickim dopiero 20. część.
Stosunek ziemi ornej do części w inny sposób wykorzystanych
jest prawie wszędzie jednakowy. Pod względem dobroci jednak zie
mia w powiecie rybnickim nie dorównywa ziemi innych dzielnic pań
stwa. Podczas gdy na Dolnym Śląsku płaci się za morgę 100 talarów i
powyżej, oblicza Schück dla lewej strony Odry morgę na Górnym Śląsku
na 70 talarów, zaś dla prawej strony na 40 talarów. Łąki ocenia on na
100—200 talarów za morgę, przy lasach zaś, morgę lasu liściastego na
50, iglastego na 20 talarów.
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Zająwszy się nareszcie podziałem zwierząt domowych, otrzyma
my, uwzględniając ilość ich przypadającą na milę kwadratową, nastę
pującą tabelę:
w pow. rybn. w okręgu reg. opolsk.
k o n i e ...................
k r o w y ...................
bydło wogóle . . .
o w c e .......................
ś w in ie ....................

228
702
1061
817
321

325
832
1255
2196
293

na Śląsku

w Prusiech

330
865
1371
3231
273

318
638
1082
3012
507

Uwzględniając stosunek, na ile ludzi przypada
otrzymamy zupełnie podobny rezultat. Przypada:
n a m i e s zw
óa
ck
ńm
iesz k a ń c ó w
na Śląsku
w pow. rybn. w okręgu reg . o p o lsk .
jeden koń .
jedna krowa
bydło rogate
wogóle .
jedna owca .
jedna Świnia

takie

zwierzę,

w Prusiech

. . .
. . .

17,62
5,74

13,63
5,32

11,6
5,09

10,94
5,44

. . .
. . .
. . .

3,80
4,93
12,53

3.53
2,01
15,08

3,21
1,36
16,14

3,21
1,15
6,85

Co się więc tyczy koni, bydła i owiec powiat nie dorównywa in
nym dzielnicom Śląska i Prus, nie uwzględniając przy tem jeszcze jako
ści bydła. Biorąc zaś pod uwagę małą rasę tamtejszego bydła z zebra
nego materjału statystycznego już wynika, że ludność mniej skazana jest
na używanie mleka i mięsa, niż inne dzielnicy monarchji, i że niurodzaj
szczególnie dużo uprawianych ziemniaków spowoduje koniecznie brak
środków odżywczych. Wzmożone hodowanie bydła spotyka jednak z
powodu małej powierzchni łąk i złych gruntów na wielkie trudności.
Ponieważ powyżej podane liczby stosunkowe dla porównania wy
starczą, podaję ilość sztuk bydła tylko dla powiatu. W roku 1858
liczono: 124 byków, 3582 koni, 10 986 krów, 16 612 bydła, wogóle 12 797
owiec i 5037 świń.
Wynagrodzenie znajduje ludność w przemyśle górniczo-hutniczym.
Nie wchodząc w szczegóły tegoż, co każda kopalnia wydobyła i każdy
zakład hutniczy dostarczył, nadmieniam tylko, że w roku 1857 sprzedano
za około 250 000 talarów węgla i za 500 000 talarów produktów hutni
czych. Do tego doliczyć trzeba jeszcze około 62 065 talarów jako war
tość innych produktów przemysłowych, tak że w ogólności obrót wy
nosił mniejwięcej 800 000 talarów.
Z różnych kategorji przemysłu wymieniam tylko niektóre, opusz
czając porównanie z innemi dzielnicami, ponieważ wobec ogromnej masy
materjału i różnorodności działających przyczyn, tylko trudno można
wnioskować co do stosunków kulturalnych i wnioski te po większej
części jeszcze nie są wcale zadawalniające. Liczono w powiecie 12 brow
arów
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b arów, 5 gorzelni, 197 restauracji i wyszynków (1 na 320 mieszkańców),
row
100 młynarzy z młynami wodnemi, 2 wiatraki, 2 folusze, 30 tartaków, 53
piekarzy, 103 rzeźników, (z tych 29 w samym Rybniku). W mieście
Rybniku istniało 6 cechów.
Z podatków i innych danin płacono w powiecie według danych
v. Durant‘a:
podatku g r u n t o w e g o ............ 23
076 talarów,
podatku klasowego
................... 22 316
„
podatku dochodowego
. . . .
3 270
,,
podatku procederowego . . . .
4 943
,,
podatków komunalnych . . . .
25 285
„
razem:

78 890 talarów.

Z bezpośrednich podatków państwowych przypadały więc na
głowę 25 groszy srebrnych i 5 fenygów, razem z podatkami komunalnemi
1 talar 3 grosze srebrne. Schuck oblicza podatek gruntowy tylko na
22,301 talarów i podaje także dla podatku klasowego trochę niższą
kwotę. — Porównanie z innemi dzielnicami monarchji było niestety nie
możliwem, ponieważ brak mi było odnośnych danych.
Sprawiedliwość wymierza w powiecie składający się z dyrektora
i dziewięciu sędziów powiatowych sąd powiatowy podlegający sądowi
apelacyjnemu w Raciborzu. Z Koźlem i Głubczycami należy Rybnik do
sądu przysięgłych w Raciborzu. W roku 1858 było trzech adwokatów.
Liczba przestępstw wynosiła według v. Durant‘a w 1856 r. 43, w 1857
r. 28 zaś w 1858 r. 20 i to wszystko wykroczenia przeciw własności.
Sejmik powiatowy składał się z 42 posiedzicieli dóbr rycerskich
6 posłów miejskich i 6 ze strony gmin wiejskich.
Pod względem wojskowym należy powiat do 12. dywizji 6. kor
pusu mianowicie do 22. wzgl. do 62. pułku. — Lekarzy posiadał powiat
9, jednego więc na 1,74 milę kw. i na 7014 ludzi, podczas gdy w okręgu
opolskim przypadał jeden na 1,29 milę kw. i na 5702 ludzi zaś w Pru
sach jeden na 0,97 mili kw. i na 3360 ludzi.
Co do szczegółów pojedynczych miast i gmin wskazuję na tabelę
odległości i miejscowości Molly'ego z 1860 r. i na dzieło Schuck‘a, po
nieważ takowe do takiego ogólnego przeglądu nie należą. Z 66 dóbr
rycerskich (z 124 693 morgami) chcę jednak (podług matrykuły dóbr
rycerskich Schuck’a) podać najważniejsze:
1. Największym ziemianinem jest książę raciborski posia
dający należące do powiatu państwo Rudy zawierające 32 200 mórg
2. Państwo wodzisławskie zawierające
14 000
3. Dr. Guradze w Szczygłowicach posiadający
8 300
4. Dębieńsko
5 231
5 Gemander w Górnym i Dolnym Bełku
4 225
6. v. Durant w Baranowicach
3 800
7. Pszów z Zowadą i Rydułtowami
3 500
Razem:

71 256 mórg

17

Na końcu przytaczam jeszcze ceny kilku przedmiotów, jakie obo
wiązywały w okolicy w ostatnim czasie. Na rok 1856 podaje
dokument, jaki złożył magistrat rybnicki w gałce wieży, ceny te w dniu
28-go czerwca jak następuje:
centnar żelaza do walcowania 6 1/3 do 71/6 talarów,
centnar blachy żelaznej 8 do 10 1/3 talarów,
centnar blachy cynkowej 8 1/2 do 12 talarów,
pruski korzec pszenicy 4 talary 23 srebrnych groszy,
pruski korzec żyta 3 talary,
pruski korzec jęczmienia 2 talary 15 srebrnych groszy,
pruski korzec owsa 1 talar 15 srebrnych groszy,
pruska kwarta masła 14 srebrnych groszy,
funt wołowiny 3 srebrne grosze,
funt wieprzowiny 5 srebrnych groszy 6 fenygów,
funt cielęciny 3 srebrne grosze,
Natomiast podała gazeta rolnicza w grudniu 1860 roku następu
jące ceny:
korzec pszenicy w Gliwicach 3 talary 5 srebrnych groszy,
korzec żyta w Gliwicach 2 talary,
korzec jęczmienia w Gliwicach 1 talar 24 srebrnych groszy,
korzec owsa w Gliwicach 28 srebrnych groszy,
korzec ziemniaków w Gliwicach 28 srebrnych groszy,
centnar siana 19 srebrnych groszy,
funt wołowiny 3 1/2 srebrnych groszy,
kwarta masła 20 srebrnych groszy,
mendel jaj 4 srebrnych groszy,
korzec pszenicy w Raciborzu 2 talary 8 srebrnych groszy,
korzec żyta w Raciborzu 2 talary,
korzec jęczmienia w Raciborzu 1 talar 15 srebrnych groszy,
korzec owsa w Raciborzu 25 srebrnych groszy,
korzec ziemniaków w Raciborzu 19 srebrnych groszy,
centnar siana w Raciborzu 20 srebrnych groszy,
funt wołowiny w Raciborzu 4 srebrnych groszy,
kwarta masła w Raciborzu 15 srebrnych groszy,
mendel jaj w Raciborzu 6 srebrnych groszy.
Ponieważ brak danych
rynków sąsiednich
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dla Rybnika

zestawiłem ceny z dwóch

Dzieje miasta
i dawniejszego państwa Rybnika
Okres pi e r ws z y
Od najdawniejszych czasów aż do wymarcia piastowskiego-czeskiego
rodu książęcego w 1532 r.

A. Kraj pod panowaniem Czechów i Polaków.
Chociaż greccy i rzymscy historycy i polscy kronikarze podawają
wiadomości o Górnym Śląsku z najodleglejszych czasów poprzedzających
nawet czasy Aleksandra Wielkiego, wiadomości te nie posiadają żadnej
historycznej wartości. Jeszcze w wieku, kiedy sława Karola Wielkiego
napełniała cały ówcześnie znany świat, (768—814 po nar. Chr.) lasy
Śląska pogrążone były) w ciemności dziejowej.
Dowiadujemy się tylko, że kraj ten zamieszkany był przez Sło
wian. Skąd nazwa „Słowianie" pochodzi, pozostanie rzeczą niepewną,
gdyż żadne z zwykłych objaśnień nie zadowala. Jedni sądzą, że pocho
dzi od wyrazu „sława" tak, że się nazywali „sławni", inni znów są zda
nia, że nazywali się mówiącymi czyli porozumiewającymi się między sobą
za pomocą „słów " w przeciwstawieniu do Niemców, których nie mogli
zrozumieć (Niemiec od wyrazu „niemy"). Niektórzy historycy znów
chcą dowieść, że nazwa pochodzi od wyrazu łacińskiego „sclavini", co
oznacza niewolnicy, tak bowiem nazywali Niemcy w średniowieczu sło
wian w swych kronikach.
Nasze okolice zamieszkiwał wówczas szczep Chrobatów czyli też
Chrowatów, będących jeszcze poganami. Około 870 r. przyjęły Czechy
i Morawy za przyczyną św. Cyryla i Metodego chrześcijaństwo według
obrządku greckiego, i jest rzeczą prawdopodobną, że tym sposobem
wiara chrześcijańska znana była także na Górnym Śląsku. Jeszcze bo
wiem w połowie 12. wieku w diecezji krakowskiej, do której dawniej
część Górnego Śląska należała. Czas postny, obchodzono według obrządku
kościoła greckiego. Politycznie cała ta okolica należała wówczas do
potężnego państwa wielkomorawskiego. Państwo to rozpadło się jednak
po śmierci Światopułka w 894 r„ napady zaś dzikich madziarów czyli
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węgrów, którzy krótko przedtem byli zdobyli Węgry, początki chrześci
jaństwa zdaje się znów zniszczyły.
W 10. wieku wzrosła potęga książąt czeskich, którzy ujarzmili
sobie Morawy, kraj Chrobatów i Śląsk. P a l a c k i (Dzieje Czech I, str.
221) przypuszcza, że zdobycie tych krajów nastąpiło już między 955 i
957 r., podczas gdy Rö p e l l (Dzieje Polski I, str. 108), uważa za pewny
dopiero rok 973. — W każdym razie jednak równocześnie żyjący pia
stowski książę Polski Mieczysław, który się w 965 r. ożenił z Dąbrówką
i w Polsce i pozostałej części Górnego Śląska zaprowadził chrześcijań
stwo, nie był jeszcze panem naszej okolicy.
Na czas tego panowania czeskiego lub dawniejszego wielkomoraw
skiego przypada, jak później zobaczymy, prawdopodobnie założenie
Rybnika; dowodów na to tylko z tego powodu tu nie przytaczam, po
nieważ takowe można lepiej połączyć z pierwszemi dot. Rybnika wy
stawionemi dokumentami.
Wkrótce jednak nastąpił w Czechach pod panowaniem tak sła
bego, jak i okrutnego księcia Bolesława Rudowłosego, okres osłabienia,
kiedy w Polsce wstąpił na tron Bolesław Chrobry (dzielny), jeden z naj
większych książąt, jakich Polska posiadała. Panował od 992 do 1025 r.,
zdobył w roku 999 Śląsk i Kraków i założył oprócz dużo innych
biskupstw w 1000 r. także biskupstwo we Wrocławiu i Krakowie. Od
tego czasu zakorzeniało się chrześcijaństwo coraz głębiej, mimo że jesz
cze długi czas byli w kraju poganie i nawet nawróceni łatwo skłonni
byli do odstępstwa. W 1024 r. Bolesław przyjął tytuł króla polskiego
i wkrótce potem umarł.
Pod panowaniem syna jego Mieczysława II. (1025— 1034) zostali
Polacy znowu z posiadłości morawskich przez Brzetysława, księcia cze
skiego, wypędzeni, i gdy Mieczysław umarł, pozostawiając nieletniego
syna Kazimierza, powstał w Polsce i na Śląsku nieopisany zamęt. Lud,
wzburzony dziesięciną, powstał przeciwko chrześcijaństwu, mordował
i wypędził biskupów i księży, spalił kościoły i klasztory. Jak szlachta
przeciwko potędze książąt, tak powstali uciśnieni chłopi przeciwko
szlachcie. Chrześcijaństwo znikło prawie zupełnie z tej okolicy
( S t e n z e l , Dzieje Śląska I, str. 19). Brzetysław napadł kraj w 1038 r.
złupił całą okolicę i zburzył nawet Kraków. W 1039 r. przyniósł z swo
jej wyprawy z Gniezna do Pragi kości św. Wojciecha, który niegdyś był
biskupem praskim i został zamordowany jako apostoł wiary chrześci
jańskiej przez dzikich prusaków w 997 r.; kości tego męczennika jeszcze
dziś spoczywają w kapliczce św. Wojciecha na Hradszynie. Śląsk przy
łączył do Czech, jako kraj dawniej do Czech należący.
Dopiero w 1049 r„ kiedy Kazimierz rządził w Polsce, oddał mu
Brzetysław Śląsk pod warunkiem płacenia haraczu. Odżyło chrześci
jaństwo, zburzone kościoły i klasztory zostały na nowo odbudowane.
Kazimierz umarł w 1058 r.; po nim zasiadł na tronie Bolesław Śmiały II.,
który w 1079 zamordował przy ołtarzu biskupa krakowskiego Stanisła
wa Szczepanowskiego i z tego powodu został z kraju wygnany. Ten sam
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papież Grzegorz VII., który w 1077 r, zmusił cesarza Henryka IV. do
pokornego poddaństwa w Kanosie, okazał i tu swoją moc. Na jego
miejsce wstąpił brat Władysław I., którego następcą był w 1102 r. dzielny
syn jego Bolesław III. Krzywousty (1102— 1138). Zakończywszy spór
ze swym rodzonym bratem. Zbigniewem odmówił płacenia haraczu
Czechom. Różne wojny były następstwem tego, i nawet cesarz Henryk
V. z linji cesarzy Franków urządził wyprawę przeciwko niemu. W tym
samym czasie więc, kiedy cała pozostała Europa w 1096 r. z zapałem
urządziła pierwszą wyprawę krzyżową pod wodzą dzielnego Gotfryda
z Bouillon i w 1099 r zdobyła Hierozolimę, grabieże i łupiestwo pusto
szyły małe, rozrzucone miejscowości Górnego Śląska.
Po śmierci Bolesława był wielkim księciem polskim Władysław II.,
szwagier cesarza niemieckiego Konrada III.; gdy tenże jednak chciał
braci swoich zrobić sobie podwładnych i przez oślepienie sławnego Pio
tra Własta ściągnął na siebie nienawiść, został z kraju wygnany. Świec
cy i duchowni powstali przeciwko niemu. Wyprawa szwagra jego Kon
rada III. w 1146 r. była bezskuteczna i nawet zwycięski pochód cesarza
niemieckiego Fryderyka I. Rudobrodego, który objął panowanie w 1152
roku, nie przyniósł trwałych korzyści, Władysław umarł w 1162 na wy
gnaniu.

B. Pod wolnemi książętami.

1163—1327.

Teraz dopiero w 1163 r. otrzymali trzej synowie Władysława:
Bolesław, Mieczysław i Konrad Śląsk jako dziedzictwo z powrotem, zaś
kraj przeszedł pod panowanie samodzielnych książąt z rodu piastow
skiego. — Sposób, w jaki książęta ci doszli do ich posiadłości, pokre
wieństwo z dworem cesarskim i długi ich pobył w Niemczech były po
wodem, że się oparli o nie na zawsze i tak podział na zewnątrz uczy
nili także wkrótce oddzieleniem się wewnętrznem, pomimo że Polska
uznała to oficjalnie dopiero w 1335 r.
Na Górnym Śląsku panował Mieczysław I. (Mieszko) od 1163 do
1211 r.: żona jego nazywała się Ludmiła. Po długich sporach ze swym
bratem Bolesławem posiadał ostatecznie cały Górny Śląsk, Cieszyn,
Oświęcim, Pszczynę i Siewierz; jego to żona dała powód, że poraz
pierwszy o miejscowości Rybnik wspomniano. Pobożna ta księżna czuła
bowiem litość z Losem niezamężnych córek rodzin szlacheckich, zagro
żonym przeciągłemi wojnami, i postanowiła udzielić im opieki kościoła,
której im nie mogła dać żadna świecka ustawa. Założyła w tym celu
około roku 1200 w Rybniku klasztor panien Premonstratenek. (Liczba
1196 u Hoffmanna nie fest udowodniona żadnym dokumentem). Ponie
waż takowy został wnet przeniesiony do Czarnowąsów, nie wchodzę
wcale w dalsze jego dzieje. Interesuje nas tymczasem pewien dokument
wystawiony w sprawie tego klasztoru.

Założenie miejscowości.
Na prośby jej syna bowiem, księcia Kazimierza, który panował
na Górnym Śląsku od roku 1211— 1234, wydał biskup wrocławski
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Wawrzyniec w 1223 r. dokument, który w przekładzie znajduje się pod
nr. 1 w załącznikach, i co do którego chcę wypowiedzieć moje zdanie
o założeniu Rybnika.
Jak z niego wynika, należała ta okolica do dyecezji wrocławskiej,
podczas gdy sąsiednia Pszczyna należała do dyecezji krakowskiej. Biskup
wspomina w nim tylko o wsi Ribnich a w tej nasamprzód o kościele
klasztornym św. Zbawiciela, potem o kościele poświęconym czci Naj
świętszej Pannie Marji i oprócz tego o pewnej kapliczce. Zatwierdziw
szy donacje na rzecz klasztoru panien tak pisze dalej: „Potwierdzamy
także dziesięciny, które poprzednik nasz św. pamięci, ks. Sirosław, daw
niej biskup wrocławski, darował kościołowi Najświętszej Panny Marji z
okazji jego poświęcenia". — Tymczasem jednak było przed Wawrzyńcem
dwóch biskupów z nazwiskiem Sirosław, z których drugi był umarł 36
lat przed wyborem Wawrzyńca. Chociaż tenże o tak bliskim poprze
dniku, którego jeszcze był znał, mógł powiedzieć „nasz poprzednik św.
pamięci,,, to według mojego zdania, nie byłby stosowny dodatek „daw
niej biskup wrocławski" i to z powodu niedawnej przeszłości.
Dlatego jest rzeczą prawdopodobną, że chodzi tu o pierwszego
Sirosławia, który według Heynego (Dzieje dyecezji wrocławskiej) był
biskupem od 1111— 1120 r. Poświęcenie kościoła musiało się więc od
być zaraz po 1112 r. pod panowaniem Bolesława III. Ponieważ jednak
przed wybudowaniem kościoła z pewnością już też istniała osada i takie
zakłady nie rozwijały się na ówczas tak szybko jak dzisiaj, miejscowość
ta musiała powstać już około 150 lat wcześniej z pierwszych chat ryba
ków i strażników i to około 960 r., wtedy gdy kraj przeszedł pod pano
wanie Czechów, może już też za czasów państwa wielkomorawskiego.
Gdyby się tu rozchodziło o drugiego Sirosławia, który był bisku
pem od 1170— 1180, założenie tej miejscowości musiałoby być dokonane
około 1030 r. Byłoby to więc w czasie, kiedy Górny Śląsk już był pol
ski. Ja natomiast przypuszczam i mam do tego wszelkie powody, że
większa część miejscowości w okolicy Rybnika została założona już -w
czasie panowanie morawskiego lub czeskiego. Wielka ilość czeskich
nazwisk, jakie znajdujemy właśnie w tej okolicy, nie daje się bowiem
inaczej wytłumaczyć. — Gdyby ludność byłaby pierwotnie czeska, był
by się i język, tak jak na lewym brzegu Odry, gdzie panowały te same
zewnętrzne stosunki, zachował i nie byłby usunięty przez język polski,
szczególnie jeśli się zważy, że wpływy polskie od 1163 r. przestały ist
nieć. Późniejsza zależność od Czech od 1327 r. i czeskie rządy w Rybniku
za czasów książąt Łobkowickich od 1575 r. nazw tych nie mogą tłuma
czyć, ponieważ wspominają o nich dawniej nawet już pierwsze dokumen
ta z 1223 i 1228 r., a fakt ten powtarza się w wielkiej części Górnego
Śląska.
Do nazw, które według mojego zdania wskazują na pochodzenie
z czasów panowania książąt czeskich wzgl. morawskich, należy przede
wszystkiem sam Rybnik. Nazwa zmienia się w najróżnorodniejszy spo
sób. Zdarzają się: Ribnich, Rebenik, Ribnik, Ribnicy, Ribniky, Ribnigh,

22

Reibnick, Reybnicz, Ribnicz, Reibenigkh, Rübnik i jedyne prawidłowe
Rybnik. W każdym razie nazwa ta pochodzi od wyrazu „ryba", który
we wszystkich słowiańskich językach posiada to same znaczenie. Wyraz
„Rybnik" oznaczający miejsce przechowywania ryb, używany został w
polskim języku piśmiennym dopiero na końcu 16. wieku. Tak np. po
wiada Skarga (Dzieje kościoła): Ryby chowają się pod strażą w zamknio
nych rybnikach; Krescencjusz znów: (Księgi o gospodarstwie): Sadza
wice i rybniki ku chowaniu ryb rozmaitych. Lud prosty wyrazu tego
nie używał, a na Górnym Śląsku jako też w sąsiednich polskich okolicach
wyraz taki wogóle jest nieznany. Tu mamy tylko „staw" (na Górnym
Śląsku „stow") i „sadzawkę" (na Górnym Śląsku (sodzawka"). — W
czeskim języku natomiast oznacza rybnik wogóle staw, gdzie się znaj
dują ryby. Rybnik mlyński jest staw młyński, także rybnik na mlyn.
Dalej nazywa się w Rybniku jedna dzielnica, należąca do najstar
szych, która już wszas jest wspominana, Ł o n y . Z języka polskiego wy
raz ten nie da się wytłumaczyć. W czeskim języku natomiast znaczy
„lona", tyle co fala w rzece lub płynąca woda, i było rzeczą naturalną,
że nazwano tak dzielnicę, przez którą odpływała woda z obfitych źró
deł górnej części miasta i też do dziś dnia odpływa.
Kto się jednak nie przekonał o tem pochodzeniem tych dwu nazw,
przekona się chyba nazwami wsi jak Ligota i Książenice.
Wcześnie już wspomina się o Lgocie. Nazwę Ligota, którą tak
często można spotkać na Górnym Śląsku, chciano wyprowadzić od na
zwy starych Ligów, którzy ongiś zamieszkiwali Śląsk przed imigracją
słowian, podczas gdy inni tłómaczą to z niemieckiego „heilig Gut", co
oznacza dobra kościelne. Że oba te tłumaczenia są w najwyższym sto
pniu nieprawdopodobne, na to nie trzeba dowodów. — Zaleca się zaś
tłumaczenie z języka czeskiego. Lgota, więc zupełnie tak pisane, jak
w dokumencie z 1228 r., jest czasowa wolna osada, więc wolna posia
dłość. Żeby zaś nie było żadnego wątpienia, dodaje jeszcze dokument:,
„która się nazywa manec". „Man" oznacza w czeskim języku tyle, co
polskie „lennik", manowe prawo jest prawem lennem, mansky dwór jest
dworem lennem, manec więc jest to samo co wieś oddana w lenno, co
lgota. Z wyrazu lgota powstał łatwo wyraz Ligota i niemieckie Elgut.
Łączenie dwóch trudno wymawiających się głosek jakie ma miejsce w
języku czeskim, sprzeciwia się językowi polskiemu i niemieckiemu; po
radzono sobie więc w ten sposób, że Polacy wstawili „i", Niemcy zaś
przedstawili przed L. „E".
To samo dowodzi według mojego zdania Książenice (Kniżenice,
Ksiągienice). Wieś ta nazywa się 1223 r. Knegenice także Knegnice.
Otóż oznacza w czeskim języku knez to samo, co w polskim książę.
Wieś więc, którą w 13. wieku często książęta założyli, nazywała się
pierwotnie wieś książęca, czyli Knegenice (od knez), co się zachowało
w Kniżenice. Kiedy jednak ludność polska przeważyła, zmieniła też na
zwę Knegenice w Ksiągienice (od książę), zaś chłopi polscy nie nazy
wają i do dziś dnia miejscowości inaczej, podczas gdy nazwa Kniżenice
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pozostała nazwą urzędową prawdopodobnie jeszcze z czasów panowania
czeskiego. Z ośmiu na Górnym Śląsku znajdujących się wsi tak nazwa
nych tylko ta posiada te dwie nazwy. Wsie znajdująca się w okolicach
niemieckich nazywają się tylko Kniżenitz lub Knegenitz.
Wspomnieć chciałbym jeszcze o sąsiednim Wodzisławiu. Mia
steczko to nazywa się po polsku Wodzisław, po łacinie Wladislawia.
Skąd się jednak wzięła od starodawnych czasów dla niepolaków nazwa
Loslau? Tłumaczenie jej znajdziemy w pochodzeniu czeskiem tej miej
scowości. Władysław nazywa się po czesku Lasslow albo Loslow. Tak
brzmiała pierwotna nazwa, którą następnie przetłumaczyli polacy i ła
cińscy kronikarze.
Większa część pozostałych miejscowości może być tak pochodze
nia polskiego jak i czeskiego i nie może służyć tu jako dowód. Najwy
żej możnaby tu jeszcze przytoczyć Boguszowice i Radoszowy. Nazwa
Boguszowice, która w najdawniejszych czasach brzmi także Bohusowicz,
pochodzi może od starego czeskiego imienia męskiego Bohus, Radoszo
wy zaś może od takiego samego Radosta. Przy możliwości innych spo
sobów tłumaczenia nie można jednak przywiązywać do tego wielkie)
wagi.
Zdaje się rzeczą w najwyższym stopniu prawdopodobną, że w cza
sie, w którym Śląsk należał do Czech lub Moraw, nowi panowie dążyli
do jaknajwiększego wykorzystania ziemi. Na wschód od Raciborza,
gdzie w lasach pełnych bobrów stały tylko tu i ówdzie strażnicy Chroba
tów, mogli zużytkować najpierw tylko lasy. Od tego też wieś Smolna (od
„smoła” , w czeskim „smoła"), od tego zaś Popielów, które pochodzi od
wyrazu „popiół“ (w czeskim, popel“ ). Dochód z tego był jednak mały,
z piasczystej roli jeszcze mniejszy.
O skarbach podziemnych nie wiedziano, jako, też, że lud ówczesny
nie mógł byłby ich użyć. Podpadły natomiast rzeki obfitujące w wodę,
które w okolicy wtenczas jeszcze zupełnie lasami pokrytej musiały mie
ścić w sobie jeszcze większe masy wody. (Patrz opis kraju.) Silny spa
dek ułatwił zakładanie licznych stawów. Gdy te raz były założone,
wymagały dla rybołóstwa tylko mało sił roboczych, co dla owych po
siadało wielką wagę. Ryb zaś tem więcej potrzebowano, im surowszy
był post według obrządku kościoła greckiego.
Róg więc, gdzie Woda Rybnicka wpada do Rudy, okazał się dla
zakładania stawów najstosowniejszym, i dlatego rozszerzono znajdujące
się tam pierwsze osady do rozmiarów małych wsi, większą zaś z nich
nazwano odnośnie do owych stawów rybnik lub też rybniki czyli rybni
cy w formie liczby mnogiej. — Osady te, o ile miały odpowiadać swemu
celu, musiały się znajdować w pobliżu stawów i sadzawek, i z tego po
wodu jest pewnem, że miasto, czego zresztą dowodzą i późniejsze wia
domości, nie mogło nigdy, stać na pagórku obok cmentarza. Wyżyna ta
dla założenia ludzkich osad nie jest zdatna. Powietrze tu jest ostrzejsze,
pobyt najwyżej dla młynarza odpowiedni. Byli więc tacy mądrzy, że
budowali w zagłębieniu na pochyłości owej wyżyny, gdzie się znajdowały
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obfite i zarazem najlepsze źródła z całej okolicy. Tak powstały szeregi
domków przy ulicy gliwickiej od cmentarza do Łon i przy ulicy żorskiej.
Od rogu, gdzie obie te ulicy się łączą aż do Świerklańca był pierw
szy staw, drugi w okolicy obecnego rynku, trzeci przy teraźniejszej ulicy
rudzkiej, czwarty przy teraźniejszym sądzie powiatowym. Że tak było,
dowodzi najpierw wysoka na stopę warstwa ziemi torfowej i mułu, jaka
się znajduje w tychże okolicach, a następnie zachowane jeszcze zupełnie
stare jazy i tamy znalezione w czasie odbudowy Świerklańca i pewnego
domu na rynku w ziemi (wiadomość miernika kopalnianego Heer). —
Obfite źródła znajdujące się w pobliżu probostwa, ulicy gliwickiej, żor
skiej i Łon, stawy te zasilały. — Zniszczone wojnami jedenastego wieku
zarosły bujnemi chwastami, gdy zaś po zaprowadzeniu spokoju i po
rządku zakładano nowe osady, pozostawiono tylko jeden staw przy te
raźniejszym sądzie powiatowym, nad drugiemi zaś pobudowano drze
wiane chaty.
Gdyby przy wierceniu szybu przy lazarecie knapszaftowym i przy
kopaniu fundamentów i piwnic Świerklańca i domu obok rynku zanoto
wano, ile wynosiła warstwa mułu, możnaby było dosyć dokładnie obli
czyć, ile lat przed ich zniesieniem stawy istniały, co by pozwoliło cią
gnąć dalej wnioski o pierwszem założeniu miejscowości. Tak jednak
dowiadujemy się, że warstwa ta wynosiła „kilka stóp“ . Przypuśćmy,
że były cztery stopy, i że staw osadza rocznie około 1/4 cala mułu; stawy
więc musiałyby istnieć około 200 lat. Jeśli więc zniesiono je, co jest
prawdopodobnem, około 1100 r. to otrzymalibyśmy jako datę założenia
pierwszej osady taksamo rok 900 po nar. J. Chr.
Kiedy w 1223 r. pisano wspomniany wyżej dokument, zmiana ta
już była dokonana; przestrzeń do rynku i może już też część jego same
go była już zabudowana domami. Takowe stały nawet od Świerklańca
na zachód i przy obecnej ulicy rudzkiej (Zagrodniki). Tam znajdowała się
na miejscu, gdzie obecnie stoi figura św. Jana, prastara kapliczka św.
Jana Chrzciciela, o której się już wspomina w 1223 r., i która została
rozebrana w 1801 po 600-letniem istnieniu.
Na cmentarzu, na miejscu, gdzie obecnie wznosi się kaplica cmen
tarna, stał kościółek pod wezwaniem N. P. Marji. Kiedy to było, o tem
mówiono już przy rozstrząsaniu kwestji założenia, nadmieniam tu jesz
cze tylko, że gdyby drugi Sirosław go był poświęcił, musiałoby się to
stać za życia Mieczysława i Ludmiły, więc równocześnie z założe
niem klasztoru, co jest rzeczą nieprawdopodobną. Przypuszczam, że
został zbudowany około 1112 r., pod panowaniem Bolesława III. Krzy
woustego, lecz jestem tego zdania, że nie był to pierwszy kościół, że ta
kowy już dawniej został tam wzniesiony. Są to coprawda utwory wy
obraźni bez historycznych podkładów, lecz nie bez wewnętrznego
prawdopodobieństwa. Święty Wojciech bowiem, biskup praski, miał
według podania podróżować po swojej dyecezji około 980 do 990 r., t
wygłaszać kazania celem wzmocnienia wiary wszędzie tam, gdzie spotkał
większą gromadę ludzi. W czasie tej wędrówki przybył aż do Krakowa,
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który wówczas tak jak Rybnik należał do jego dyecezji, zaś na wielu
miejscach, gdzie był miał kazanie, wzniesiono kościoły i kaplicy. Kto
zaś wejrzy na pagórek, na którym leży cmentarz, z jego na dwie strony
stromo spadającemi bokami, temu mimowoli przyjdzie na myśl, że, jeżeli
św. Wojciech przyszedł kiedyś do tych okolic, mógł on tylko tam wiarę
sw. głosić. — Tamby więc zbudowano pierwszy kościółek, który w cza
sie dzikich rozruchów i wojen, około 1030 r., uległ znowu zniszczeniu.
Miejsce to pozostało następnie pustem, dopóki nie zbudowano nowy
drzewiany kościółek, który poświęcił Sirosław, i który stał do końca
15. wieku.
W tem małem siole (wnioskując bowiem z liczby ludności z 1581
wstecz, przyjąć można, że tam mieszkało najwyżej około 200 ludzi w
mniejwięcej 40 chatkach) były już jednak karczmy (tabernae), przynaj
mniej więc dwie, których dochód w kwocie trzech marek przypadał ma
łej kapliczce św. Jana.
Na miejscu obecnego sądu powiatowego stał klasztor z kościół
kiem klasztornym pod wezwaniem św. Zbawiciela, uposażony hojnie dzie
sięcinami z wielu wsi bliższych i dalszych, w samym okręgu rybnickim
zaś ze Smolny, Brzeziny (Bresini), Książenic (Knegnici, Ksiągienice lub
Kniżenice), Szczeykowic (Scacovizi, Szczaikowice) i innych. W 1228 r.,
doznawszy ze strony papieża Grzegorza IX. zwalczającego gorliwie ce
sarza Frederyka II. z linji Hohenstaufów w 1227 r. szczególniejszej opieki,
książę Kazimierz klasztor ten przeniósł do Czarnowąsów pod Opolem.
Prawo własności budynków przeszło na księcia, który zamienił ziemię
rybnicką za Czarnowąsy. Klasztor zastrzegł sobie tylko kaplicę z do
chodami karczm, odstąpił jednak i te w 1288 r. księciu Przemysławowi.
Jako przyczynę przeniesienia podaje się w dokumencie, wystawionym w
1234 r. przez Henryka wrocławskiego w imieniu synów Kazimierza jako
ich opiekuna, że konwentowi nie podobał się dom mieszkalny ponieważ
był niewygodny i niewystarczający. Posiadając bogate środki, klasztor
byłby mógł łatwo zbudować nowy, przypuszczać więc trzeba, że wo
góle cała okolica wówczas nie dorównywała jeszcze okolicy z pod
Opola i że klasztor wybrał ostatnią.
Z innych wsi należących później do państwa, istniała już większa
część w początkach, a może posiadała już też swe obecne nazwy. Tak
np. wymienia się już w 1223 r.: Smolnę, Knegnici (Kniżenice), Scacovici
(Szczeykowice prawdopodobniej niż Siołkowice pod Opolem, za które
uważa je Heyne), Zalese, które uważa Heyne za Żelazna pod Opolem,
podczas gdy mnie się zdaje, że miejscowość ta jest prędzej (zalesie
znaczy tyle, co miejsce za lasem) Zalesie pod Strzelcami lub też Lasoki
pod Kamieniem, które jeszcze dziś kościołowi obowiązane są płacić dzie
sięcinę.
Dalej wspomina się o wsi Breze, która jest raczej Brzeziem pod
Raciborzem niż Brożcem, jak Heyne przypuszcza, i taksamo zdaje się
Bresini być jedną z wielu wsi nazwanych Brzezina lub Brzezinka. W
1228 r. wspomina się o: Radosevici (Radoszowy), Nedobcici (Niedobczyce
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zobe) i Lgota (Ligota pod Rybnikiem), w 1258 o Boguszowicach. Byłoby
to ośm wsi pod Rybnikiem. Z pośród 25 wsi, które tworzą później pań
stwo, brak więc jeszcze 17. W 1223 r. wspomina się także o dziesię
cinach darowanych kościółkowi klasztornemu, nie wymienia się jednak
nazw miejscowości lecz podaje się nazwiska właścicieli. Pomimo, że
wówczas nazwy miejscowości i nazwiska właścicieli oddziaływały na
siebie wzajemnie, tak że ci ostatni ad owych lub też odwrotnie zostali
nazwani, nie można jednak z nazwisk rycerzy odgadnąć nazw miejsco
wości. Rycerze nazywali się; Wincenty, Przybysław, Crisan i Jan,
Gasso i Albert, Alexander i Strezo, Wincenty i jego bracia, Suentossius
i Michahel, Eustachy i Visimir, Wrtisław i Grzymysław. Były to praw
dopodobnie dobra wzmiankowane powyżej jako brakujące. Jankowice
(Jan), Biertułtowy (Albert) i Michałkowice (Michahel) przemawiają za
tem przypuszczeniem. — że wsie te już istniały, z tego wynika, że 100
lat później mówi się o nich już jako o posiadających sołtystwa i młyny
np. Goleów, Grabownia i Biertułtowy (Pertoltowitz) w 1408 r„ Jeyko
wice i Świerklany w 1430 r. Wspomniane w 1288 r, F a l e v i c h (w do
kumencie stoi: „Kapliczka z działem w Falevich") tłumaczy Heyne
(Dzieje dyjecezji wrocławskiej str. 1000) jako Fałkowice pod Opolem.
Fałkowice te nazwane są w 1532 r., także Chwalkowitz, tak że Heyne
nie odróżnia F i Chw, głosek zresztą podobnych sobie lub łatwo prze
chodzących jedna w drugą. Jeśli jednak tak jest, to nazwa ta stosuje
się lepiej do Chwałowic pod Rybnikiem, tem więcej, że, jak przypusz
czać trzeba małej kapliczce w Rybniku nie dano udziału w wsi pod
Opolem.
Wszystkie te stosunki rozwinęły się pod Kazimierzem I., synem
Mieczysława I. i Ludmiły. Umarł w 1230 r., po nim zaś wstąpili na tron
dwaj synowie Mieszko lub Mieczysław II., który umarł w 1246 r. bez
następcy i Władysław. Są to ci sami książęta, w imieniu których
wspomniany już Henryk I. Brodaty z Dolnego Śląska, mąż św. Jadwigi,
wystawił wyżej wspomniany dokument z 1234 r. Za ich to czasów był
sławny napad Tatorów w 1241 r. Schickfuss (str. 132) opowiada o nim
co następuje: „Kiedy w 1241 r. Tatarzy w zastraszającej liczbie napadli
ziemię śląską, obsadził tenże Mieczysław II przejście pod Raciborzem
odpierając dzielnie nadchodzących Tatarów; widząc jednak ich strasznie
wielką liczbę i przekonawszy się, że opór jest niemożliwym, cofnął się
ku Lignicy i połączył się z Henrykiem Pobożnym, będąc dowódzcą trze
ciego hufca. On jedyny z pomiędzy przywódzców ratował się ucieczką,
wszyscy inni zostali zabici." Że okolica rybnicka pod tym pochodem
także ucierpiała jest rzeczą prawdopodobną. Szczegółów jednak brak.
Po śmierci Mieczysława wstąpił brat jego Władysław na tron,
ten sam, który w 1258 założył klasztor Cystersów w Rudach i klasztory
Dominikanów w Opolu i Raciborzu. — W 1283 pozostawił kraj w spadku
swym synom Mieszko lub Mieczysław III, Bolesław I., Jakób, Kazimierz
i Przemysław, którzy się nim podzielili. Tak powstały osobne księstwa
w Opolu, Cieszynie, Opawie, Raciborzu, i zaczęły się owe nieszczęsne
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podziały, które spowodowały, te na Górnym Śląsku panowali ostatnio
księcia w Opolu, Niemodlinie, Koźlu, Gliwicach, Bytomiu, Oświęcimiu,
Cieszynie, Opawie, Głubczycach, Karnio wie i Rybniku. Ciekawą rzeczą
jest. że w czasie, gdy na Śląsku nieszczęśni potomkowie piastowscy zie
mię dzielili i z sobę się kłócili, w Marchji sąsiedniej książęta z rodu An
haltinów (od 1142 r.) kraj, który z natury nie był więcej uprzywilejowany
od Śląska, w zgodzie i spokojnej pracy dźwigali, wzmacniali i zaprowa
dzali dobrobyt.
Z synów Władysława interesuje nas tylko Przemysław, który
otrzymał księstwo raciborskie, do którego należał także Rybnik. Wstą
pił na tron prawie równocześnie z Rudolfem Habsburgiem, który, w 1273
roku zakończył w Niemczech bezkrólewie. Na jego czas więc przypada
także walka Rudolfa z Ottokarem i w bitwie pod Dürnkrut w 1278 r.,
w której dumny król czeski utracił życie, walczyli prawdopodobnie i
rycerze naszej ziemi. Jest to ten sam Przemysław, który 1287 r. przy
jął u siebie biskupa wrocławskiego Tomasza w sprawie sporu z kięciem
wrocławskim Henrykiem IV., których następnie z sobą pogodził. On
też wystawił dokument z 1288 r., którym mieszkańców Krawarza, Rado
szów, i Xeniz’a (tak często już wspomniane Ksiągienice lub Kniżenice)
(patrz dodatek nr. 2) uwolnił od ciężarów prawa polskiego. Brał także
udział w wyprawie czeskiego króla Wacława przeciwko Łokietkowi
królowi polskiemu w 1291 ,r. i składał jemu hołd po odniesionem zwy
cięstwie, tak że pierwsze stosunki tego rodzaju zostały nawiązane.
Umarł w 1306 r. i pozostawił jednego syna Lesco (po polsku LeszekAleksander) i dwie córki Eufemję i Annę; ostatnia wyszła za mąż za
księcia Mikołaja opawskiego, który pochodził od rodzonego syna króla
czeskiego Ottokara. Pod tym Leszkiem walka z Polską trwała dalej,
która cały kraj strasznie spustoszyła. — I Lesco mianował się podobnież
jak jego ojciec w 1327 lennikiem króla Jana z rodu Luksemburczyków.
To samo było uczyniło dużo innych książąt kraju, gdy zaś w 1335 r. za
warto w Trzencinie „wieczysty pokój“ z Polską i król Kazimierz zrzekł
się także formalnie Śląska, kazał sobie król Jan na zjeździe książąt we
Wrocławiu w 1337 r. hołdować. W 1355 r. po wyrażeniu ostatecznej
zgody ze strony reszty książąt i biskupa król Karol IV., syn jego Śląsk
uroczyście wcielił do Czech.

C. Kraj pod lennymi książętami korony czeskiej. 1327—1532.
Walka z Polską mimo pokoju wieczystego, wnet na nowo rozgo
rzała. Gdy po śmierci Leszka w 1336 r., który po sobie nie pozostawił
żadnego następcy, objął księstwo raciborskie szwagier jego Mikołaj z
Opawy, król polski Kazimierz, któremu przyszedł z pomocą król wę
gierski Robert, wkroczył w nasze okolice, oblegał Żory, pustoszył oko
liczne wsie i spalił Pszczynę i Rybnik. W lipcu 1345 r., dopiero przy
szło do skutku zawieszenie broni. (Matrykuły kolegjum raciborskiego
podług dziejów Raciborza przez Weltzla). Tak nastały w tych ciężko
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doświadczonych okolicach znowu spokój i porządek, zburzone budynki
odbudowano i rozpędzeni mieszkańcy wnet do ich siedzib powrócili,
Zaledwie jednak te cierpienia wojenne przezwyciężono, inne nie
szczęścia kraj nawiedziły. W 1349 i 1350 r. (podług Schickfuss’a, str.
74) panowała nie tylko w Polsce i na Śląsku ale prawie w całym świecie
straszliwa zaraza. We Włoszech ludzie nagle padali śmiercią, co zaś
z bydła zostało zarażone morowem powietrzem natychmiast zdychało.
Kilku powiada, że zaraza zabrała ze świata trzecią część ludzi. Teraz
jednak niby wynagrodzenie nastąpiły nadzwyczaj urodzajne lata, nawet
wtedy, gdy pogoda zdała się nie sprzyjać. ,,W roku 1353 (pisze Schick
fuss str. 75) panowało niezwykłe powietrze. Mimo że na wiosnę, aż do
maja była tak ładna pogoda, że wszystka roślinność wesoło się roz
wijała, przyszedł w sobotę przed Zielonemi Świątkami niespodzianie
dość silny mróz a w następstwie śnieg, który na dwa łokcie grubo
wszystko w polu okrył i sześć dni leżał, tak że każdy myślał, że wszel
kie plony są zniszczone, i że nastąpi wielka drożyzna i klęska głodowa.
Lecz śnieg stajał, użyźnił ziemię tak miło, że nastąpiły na to bogate
żniwa.
Wtenczas też król czeski Jan, wielki pan lenny, został w roku
1346 pobity w bitwie pod Crecy i następcą jego został ów Karol IV.,
który jako cesarz niemiecki wydał Złotą Bulę i tak po ojcowsku trosz
czył się o swe ziemie dziedziczne. Podczas jego panowania umarł Miko
łaj opawski i raciborski w 1365 r„ po nim zaś objął ostatnie księstwo syn
jego Jan I., który panował aż do roku 1382, dożył więc jeszcze po części
rządy po czeskiego króla Wacława (1378— 1419 r.), tego samego, który
kazał zrzucić do wody z mostu nad rzeką Mołdawą św. Jana Nepomu
ckiego, i który umarł w 1419 r. podczas wybuchu husyckich rozruchów.
Następcą jego był król Zygmunt, brat jego, który już był królem węgier
skim i panował do roku 1437. — Jest to ten sam Zygmunt, który w 1415
roku przyczynił się głównie do zwołania soboru w Konstancji i prowadził
walkę z husytami. — W Raciborzu natomiast panował po Janie I. 1382
roku syn jego Jan II., który po śmierci bezdzietnego swego wuja Miko
łaja głubczyckiego znowu połączył całe księstwo raciborskie. Równo
cześnie z nim żył Frederyk I. z Hohenzollernów, który stał się w 1415
roku elektorem Brandenburgii i zapoczątkował szereg tych władców,
którzy raz i nad naszym krajem mieli panować.
Jan II., co do którego znajduję tylko tę wiadomość, że drugiemu
kanonikowi kolegjaty w Raciborzu oddał w użytek książęce ogrody i
pola w Rybniku, umarł w roku 1424, synowie zaś jego podzielili się
ojcowizną w ten sposób, że pierwszy Mikołaj został księciem w Kamio
wie i Rybniku, drugi Wacław księciem w Raciborzu. Mikołaj przeby
wał częściej w Rybniku, ponieważ istnieją dokumenta datowane przez
niego w Rybniku. W 1433 r. wciągnięty został w wojnę z Bolesławem,
księciem opolskim, sprzyjającym husytom, którego pobił dnia 13 maja
pod Rybnikiem (Długosz lib. XI. p. 644 i także Boczek, codex Morawiae).
Jak daleko ucierpiał przy tem Rybnik, o tem się nie wspomina. Bitwę
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tę ma przypomnieć według podania kolumna, wzniesiona na pagórku
między Rybnikiem i młynem rudzkim przy trakcie prowadzącym do
Gliwic. Jest to okrągła, z małych kamyków i cegiełek na pozór bar
dzo spiesznie murowana kolumna z wizerunkiem św. Urbana i cienkim,
żelaznym, krzyżem na wierzchołku. W źródłach się o niej nigdzie nie
wspomina. Że, jak inne podanie mówi, oznacza miejsce, gdzie dawniej
stał Rybnik, jest po myśli tego, co wyżej powiedziano, rzeczą załatwioną.
Także ze strony husytów kraj dużo ucierpiał. W 1428 i 1430 r. napadli
na sąsiednie Gliwice, pustoszyli okolice i prawdopodobnie nie oszczę
dzili także bezbronnego zupełnie Rybnika.
Mikołaj przeżył jeszcze koniec wojen husyckich, śmierć cesarza
niemieckiego, króla czeskiego i węgierskiego, wielkiego swego pana len
nego Zygmunta, który umarł w 1437 r. i nawet następcę jego i zięcia,
Albrechta austriackiego. Dopiero pod imiennemi rządami jego syna
Władysława od 1439— 1457 r., którego opiekunem był król czeski Jerzy
Podiebrad, umarł Mikołaj zaraz po 1452 r. Jeszcze z lat 1444 i 1446
roku istnieją od niego dokumenta. Kraj pozostawił swym synom Ja
nowi III. i Wacławowi Prostaczkowi (fatuus), z których ostatni otrzy
mał Rybnik jako księstwo razem z Pszczyną, Żorami i Wodzisławiem.
Wtenczas był umarł Władysław król czeski i węgierski; Węgrzy
obrali królem Macieja Korwina, zaś Czechy Jerzego z Podiebradu.
Przeciwko ostatniemu, jako że był husytą, powstał Śląsk i przyłączył się
do Macieja, który prowadził walkę z Czechami i wtenczas dalej, gdy
Podiebrad w 1471 r. umarł i na jego miejscu został obrany królem cze
skim król Władysław. Dopiero w 1478 r. wojna się zakończyła ukła
dem pokojowym zawartym w Brünn. Ten któryby drugiego przeżył,
miał też po nim ziemię oddziedziczyć. Maciej pozostał panem Śląska,
tak ze Śląsk od 1471— 1490 r. był połączony z Węgrami. Jako główny
lennodawca spowodował w 1473 r. wojnę przeciwko wzmiankowanemu
powyżej Wacławowi. O tym posiadamy tylko jedną wiadomość miano
wicie ze strony kronikarza polskiego Długosza (XIII., 489), która jednak
nie mówi zupełnie jasno o tym dla Rybnika w każdym razie ważnym
mężu. On był jedynym księciem, który mieszkał stale w mieście, w
owym zamku, który poznajemy wnet bliżej z dokładniejszych źródeł, i
który mimo wszystkiego dużo był dla Rybnika uczynił. Kronikarze na
zywają go prostaczkiem czyli głupkowatym a jednak, można wprawdzie
to co uczynił, ganić, lecz nie nazwać niedorzecznem. Król Maciej był
rządcą gwałtownym, któryby chętnie zamienił swą władzę głównego
lennodawcy na Śląsku na wszechwładzę. Nawet potężny Wrocław żalił
się gorzko nad tem. Wtedy W acław prawdopodobnie powziął plan po
łączyć kraj swój z Polską i słać się lennikiem polskim, może nawet w
zgodzie króla czeskiego Władysława, który prowadził wojnę z Maciejem.
Dlatego go Maciej zawojował. Długosz opowiada o tem co następuje:
„W roku 1473 gromadzili na rozkaz króla książęta Victorinus z Ziębic,
Przemysław z Cieszyna, Jan z Raciborza, biskup wrocławski i inni ksią
żęta swoje wojska i ciągnęli przeciwko księciu Wacławowi rybnickiem
u

30

m
ery
ick
n
b u. Przywiązanie jego do Polski i jego gwałty, których się dopuścił
wobec innych książąt niby będąc szalonym i wściekłym, podano jako
powód tej wyprawy wojennej. Oblegali jego twierdzy przez trzy miesiące
usiłując je zdobyć. Lecz tylko Rybnik (t. j. obwarowany zamek, po
nieważ miasto nigdy nie mogło stawić oporu) został zdobyty. Żarki
(Żory) bronił dzielnie polak Jan Kresa. Kanclerz króla polskiego Kazi
mierza IV., Jakób Dębieński, umożliwił wreszcie przez swe pośredni
ctwo zawarcie pokoju. Żory zatrzymał Dębieński, zdobyty Rybnik je
dnak został oddany młodszemu Kropaczowi, poddanemu księcia racibor
skiego. Pszczynę otrzymał książę ziębicki. W acław został wzięty do
niewoli i umarł w Kłodzku bez pozostawienia następcy w 1479 r.
Ile Rybnik i okolica ucierpiały w czasie tej wojny, o tem się
nigdzie nie wspomina. Rok 1473 odznaczał się zresztą także wielką
suszą, która wysuszyła stawy, tak że brakowało ryb. Zdarzyło się na
tomiast wino i zboże. I inne klęski utrudniały wówczas ludziom życie.
W 1497 r. panowała znowuż zaraza, która w owych czasach bardzo
często nawiedzała kraje, i zbójcy wszego rodzaju dręczyli spokojnych
mieszkańców. Schickfuss (str. 172) przy tem dodaje: ,,Do nich przy
łączyło się kilku z szlachty, którzy swoje mienie przehulali i roztrwonili
rabując i łupiąc kupców, tak że drogi były całkiem niebezpieczne. Nie
boją się króla, gdyż jest za daleko od nich. Dużo wielkich panów dzie
liło się z zbójcami łupem, dlatego też położenie było opłakane i pożało
wania godne.
Od powyżej wspomnianego Kropacza znajduje się w archiwum
prowincjonalnem odpis dokumentu z 1494 r„ w którym daruje folwark
w Biertułtowach i mianuje się Kropaczem na Niewiadomiu, panem w
Rybniku.
Lecz państwo objął tylko w charakterze właściciela dóbr, prawa
książęce przeszły najpierw na brata Wacława, księcia Jana III., który
umarł w 1483 r., a później na jego kuzyna, Jana raciborskiego, który
umarł w 1493 r. Dla Rybnika jest on Janem IV., podczas gdy dla Raci
borza mianuje się go trzecim. Następcami byli jego trzej synowie: Miko
łaj do 1506 r„ Jan V. (dla Raciborza Jan IV.) do 1508 r. i Walenty do
1520 r., (według Sommersberga do 1521 r.), z których nikt nie pozosta
wił po sobie następcy.
Co się tyczy osobistości tych książąt, powiedziano tylko o Walen
tym, że był wprawdzie oszpecony posiadając garb i wól, zresztą jednak
był panem mądrym, roztropnym i wysoce uzdolnionym. — Następcą jego
był na mocy umowy spadkowej w posiadaniu księstwa Jan z Opola, który
był jednym z pierwszych książąt śląskich, którzy przyjęli wiarę prote
stancką. Umarł w 1532 r., dnia 25-go marca.
Podczas gdy to wszystko się działo na Górnym Śląsku, zmie
niło się dużo także w Czechach. Po śmierci Macieja Korwina w 1490 r.
był według układu zawartego w Brunn król czeski Władysław jego na
stępcą także w Węgrzech, który w ten sposób nad obu krajami rządził
aż do 1516 r. Syn jego i następca, Ludwik II., zawikłany został w wojnę
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z Turkami i poległ w 1526 r. w bitwie pod Mohaczem, zaczem został
królem obu tych krajów szwagier jego, Ferdynand I., brat cesarza Karola
V. — Wspomnieć trzeba także, że krótko przedtem w 1492 r. odkryto
Amerykę, i że w 1517 r. głosząc swą herezję powstał Luter przeciwko
kościołowi katolickiemu.
Dla lepszego przeglądu kolei, w jakiej po sobie następowali panu
jący nad okolicą rybnicką książęta piastowscy, załączam tabelę genealo
giczną.
Mieczysław I. † 1211 r.

_________ |________
Kazimierz I. † 1230 r.

________________________ ________________________
Mieczysław II. † 1246 r. bez następcy
Mieczysław III.,

Władysław † 1283 r.

Bolesław I. Jakób
Kazimierz Przemysław raciborski
opolski
opawski z Cieszyna
t 1306 r.

________________ ________________________ __________
Leszco † 1336 r.
bez następcy

Eufemja,

Anna, wyszła za mąż za Mikołaja I,
opawskiego † 1365 r.

_____________________________________________________
Wacław I. † 1381 r.
bez następcy

Przemysław II.
† 1433 r.

Jan I. † 1382 r.
raciborski

Mikołaj
głubczycki

Jan II. † 1424 r.
Mikołaj II. książę na Karniowie W acław książę
i Rybniku † 1452 r.
raciborski † 1456 r.
Wacław rybnicki † 1479 r. Jan III. † 1483 r. Jan IV. raciborski † 1493 r.
bez następcy w więzieniu.
bez następcy________________ ________________
Mikołaj III. † 1506 r. Jan V. † 1508 r. Walenty † 1521 r.

Z chwilą przejścia pod bezpośrednie panowanie czeskie osiągliśmy
pewien punkt nieruchomy, który nam daje możność, te nieliczne wiado
mości, które co do wewnętrznych stosunków tej okolicy z czasu od 1223
do 1532 r. znajdujemy, tu zestawić. Topograficznych notatek oprócz wy
żej wzmiankowanych żadnych więcej niema.
Wewnętrzne stosunki.

W najdawniejszych czasach podlegają wszyscy mieszkańcy pra
wu polskiemu i dźwigają dlatego też wszelkie ciężary, jakie to ze sobą
przynosi. Obowiązani byli do stanu, straży, przewodu, powozu, bobro
wnicy, psiarego, poradlnego itd. — Muszą pomagać przy łowach i przy
budowie warowni, odrabiać pewną ilość dni roboczych, a w dodatku
składać odnośnemu panu daniny jako to: krowy, świnie, owce, gęsi, kury,
jaja, miód, wosk i zboże. Jednem słowem, mieszkańcy musieli od wszyst
kiego co posiadali użytecznego pewną część oddać. Il e to było w owym
czasie, nigdzie nie jest napisane. Szczególnie przykrym był obowiązek
do stawienia powozu. Urzędnicy księcia lub tenże sam zabierali nieraz

ern
i az chłopom konie i wozy, gdzie je znaleźli, pędzili kilka mil z niemi
daleko, dopóki nie padły lub stały się niezdatnemi, albo też pozostawili
je na miejscu, gdzie znaleźli inne konie, tak że właściciel często ich wcale
już nie otrzymał z powrotem. Obowiązek łowienia bobrów z czasem
ustał, gdyż bobry zostały przez licznych osadników z lasów wypłoszone
i było ich coraz mniej. Ku końcu 16. wieku nie słychać już nic o nich. —
Także daniny składające się z miodu i wosku trzeba było w naszej oko
licy wnet zmniejszyć i na inne zamienić, gdyż z powodu zakładania sta
wów i pól łąki znikały i pszczelarstwo utrudniały. — O tak zwanem
opolu, t. j. obowiązku całego okręgu wspólnego wynagrodzenia do szkód,
podatków i zbrodni, w okolicy rybnickiej nie znajduję żadnego śladu. —
Oprócz wyżej wspomnianych ciężarów ludzie ci musieli jeszcze płacić
dziesięcinę, która przypadała kościołowi.
Z zakładaniem klasztorów i oddawaniem wsi różnym kościołom,
położenie mieszkańców się trochę polepszyło. Ażeby dbać o zbawienie
swojej duszy, książęta darowane kościołowi dobra od większej części
wspomnianych wyżej ciężarów uwolnili. O Radoszowach, Niedobczy
cach i Książenicach czytamy to już w 1228 r„ o Smolnej w 1234 r., o
Radoszowach w 1288 r. Obowiązani są tylko do składania danin jak
zboże, kury itd. na rzecz kościoła lub klasztora, odrabiać swoje dni robo
cze i brać udział w wyprawach wojennych tylko wtedy, gdy nieprzyja
ciel wpadnie do kraju. Przy wyprawach zagranicznych mają, jak czy
tamy o Radoszowach i Książenicach, stawić tylko próżny wóz zaprzą
gnięty w cztery konie. — Wnet jednak zaczęto wsie zakładać lub też
stare zmieniać według prawa niemieckiego. Tak mówi się już w 1288 r.
o Radoszowach i Książenicach jako o wsiach posiadających prawo nie
mieckie zaś w 1293 r. pozwala Przemysław książę raciborski na prośbę
klasztoru w Czarnowąsach sołtysowi W elancie jeszcze raz, założyć wieś,
nazwaną zwykle Ksegnice, według prawa niemieckiego i uwalnia ją na
przeciąg 16 lat od wszelkich ciężarów i usług. Prawdopodobnie dawniej
sza wieś została w pustoszących wojnach między Polską i Czechami
zburzona i musiała być na nowo założona. W ten sam sposób urządzono
w roku 1264 Dobrosławice. Jakie korzyści to dla mieszkańców miało,
z tego wynika, że nie zostali tylko uwolnieni od wszystkich ciężarów
prawa polskiego, tak że płacili tylko stały czynsz, lecz także, że brali
udział w zarządzaniu ich gminy i w sądach jako ławnicy. Nie oddawali
kościołowi rzeczywistej dziesięciny w snopkach, lecz tak zwany ,,Vier
dung" ( ¼ marki = 2 talary, 24 srb. gr. w 13. wieku, a 1 talar 27 śrb. gr
6 fenygów w 14. wieku) od włóki, szósta zaś zawsze była od dzisięciny
wolna. — Do tego nie było wcale potrzebne, żeby mieszkańcy byli niem
cami. O ile się tylko książęta przekonali, że tylko tym sposobem przy
ciągną osadników do swych rozległych lasów lub dochody podwyższą,
jeżeli taką zmianą wzbudzą zainteresowanie ludzi do swej pracy, uczy
nili to.
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uała, a szlachty się wzmagała zaczęła ta ostatnia wsie na nowo uciskać,
d
a
p
tem więcej że większa część ich pozostała pod prawem polskiem.
Czy jednak owe wsie były wyposażone prawem polskiem czy nie
mieckiem, zawsze świadczenia mieszkańców wychodziły z pewnego
układu. Książę udzielił za pewne zobowiązania szlachcicowi pozwole
nia na założenie wsi w pewnem dokładnie oznaczonem miejscu, ten zaś
z swojej strony rozdzielił część, w małych działach, między chłopów i
ustalił ściśle usługi, jakie ci mieli mu za to wyświadczyć.
Biorąc na wzgląd ówczesne stosunki, trzeba przyznać, że tylko
tym sposobem, byt mieszkańców mógł być trwale zabezpieczony. Z po
wodu braku wszelkiej państwowej pomocy do wspólnych celów, braku
wszelkich zakładów ubezpieczeń i małej inteligencji ludności, musieliby
chłopi bez pomocy pana przy każdym pożarze, wojnie lub nieurodzaju
marnie zginąć.
Nawet połączenie sprawiedliwości z administracją w ręku pana
było na ówczas, chociaż nie bez niedomagań dla ludzi, jedyną możli
wością.
Niestety zaniedbała szlachta pod późniejszemi okolicznościami na
turalny rozwój stosunków i wzbudziła przez to niezadowolenie, którego
z początku nie było. — W naszej okolicy niezadowolenie jednak nie do
szło nigdy do tego szczytu, jak w zachodnich i południowych Niemczech,
gdzie dopiero po długich i okrutnych walkach wojnę chłopską w 1526 r.
udało się zakończyć.
Na czele wsi stał sołtys (wójt, Vogt), którego stanowisko objaśnia
dla naszej okolicy najlepiej znaleziona w archiwum prowincjonalnem
umowa kupna z 1355 r. Jan, dziedzic z Rudosdorf (Rydułtowy) sprze
daje w niej Konradowi z Radlina sołtystwo w Rudosdorf z wszelkiemi
użytkami, t. j. 6 włók pola, trzy na jednej a trzy na drugiej stronie, młyn,
dwie karczmy, dwa stawy za wsią, jatkę rzeźniczą, piekarską, szewcką
i sukienniczą, kuźnię i trzeci fenyg wszystkich grzywien. Wszystko to
sprzedaje za 12 marek polsko-praskich groszy. Jedna taka marka za
wierała wówczas 7 talarów 20 srebrnych groszy, całość więc wynosiła
92 talary 8 srebrnych groszy, przyczem naturalnie trzeba uwzględnić w y
soką wartość, jaką srebro naówczas posiadało. — W mniejszych wsiach
sołtysi posiadali często tylko trzy włóki, karczmę, jatkę piekarską i
szewcką i trzeci fenyg.
Większa lub mniejsza ilość takich wsi tworzyła okręg (districtus),
kilka okręgów znowu kasztelanję, na czele której kasztelan strzegł praw
księcia. Właściciele większych dóbr posiadający prawo wymierzania
sprawiedliwości i prawo służby rycerskiej nazywali się baronami, bez
zezwolenia których, książę nie poczynił żadnego ważniejszego kroku.
Na czele księstwa stał książę. W jego ręku spoczywało najwyż
sze sądownictwo, które wykonywał przez starostę krajowego i za które
pobierał dwie trzecie grzywien, on udzielał praw miejskich i targowych,
jako też pozwoleństw na zakładania młynów i stawów, on też mógł po
bierać cła. Dużo tych praw jednak przeszło od roku 1327 powoli na
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wyższego lennodawcę. On posiadał dalej sprzedaż soli i użytki z należą
cych jemu dóbr. Mimo licznych darowizn było tych jeszcze wielka liczba.
Wielu z nich, które dawniej rozdarowano, w tych niespokojnych i bez
prawnych czasach znowu odebrano z powrotem, bez podania powodów,
dlaczego i kiedy to nastąpiło. Tak są w 1223 r. Smolna, Kniżenice,
Szczaikowice, Rybnik, w 1228 Radoszowy, Niedobczyce i Ligota wła
snością klasztoru. Rybnik zostanie zaś przez księcia w 1228 r. zamie
niony za Czarnowąsy.
Kiedy jednak pozostałe wsie, które już w 15. wieku zdają się na
leżeć księciu, klasztorowi zostały odebrane, niewiadomo. Z Radoszów
klasztor zatrzymał tylko prawo na sześć kamieni młyńskich rocznie.
Dalej wspomina się w tym czasokresie tylko jeszcze o Biertułtowach i
Rydułtowach jako o domenach książęcych. Jeykowice znajduje się jesz
cze w 1430 r. w posiadaniu niejakiego Mikundey. Golejów, Wielopole
i Popielów są jeszcze dobrami rycerskiemi, Boguszowice należą jeszcze
zupełnie do Rud, mimo że później połowa domeny należała się państwu
Również niejasnym jest stosunek wielu wsi naokoło Rybnika w
sprawie płacenia dziesięciny; jasność mogą nam pod tym względem dać
dopiero osobne dzieje pojedynczych miast sąsiednich. — W pewnym do
kumencie z 1531 r. (w archiwum prowincjonalnem) zatwierdza bowiem
Jakób de Sal za, biskup wrocławski, i Jan, książę opolski i raciborski,
wszelkie przywileje, posiadłości i dziesięciny kościoła kolegjackiego pod
wezwaniem św. Krzyża w Opolu i wspomina między innemi także o dzie
sięcinach zwanych , Vierdung-Zehnten" z Pszowa, Kokoszyc, Krzyszko
wic, Pilchowic, Wielopola, Dębieńska, Szczygłowic, Sośnicowic, Niebo
rowic, Czerwionki i Bełka, jako też o dziesięcinach snopkowych z Łysek,
Golejowa, Suminy, Stodół, Ochojca, Niedobczyc, Przegędzy, Radoszów,
Zebrzydowic, Jeykowic Gaszowic i Rzuchowa. Odkąd zobowiązania te
nastały i kiedy znowuż zostały zniesione, nie mogłem nigdzie odnaleść.
Sam Rybnik był na początku tego czasokresu jeszcze wsią i dzie
lił losy takowej przez długie wieki. Nigdzie też nie jest napisane kiedy
stał się miastem. Jest jednak rzeczą prawdopodobną, że już książę Mi
kołaj nadał jemu pewne prawa miejskie.
W 1337 i 1339 r. mówi się bowiem o Rybniku w dokumentach,
mocą których król czeski Jan daje księstwo raciborskie Mikołajowi,
księciu opawskiemu i to „castrum cum oppido Rybnik" (zamek z miastem
Rybnikiem). Ponieważ jednak w tych samych dokumentach Racibórz
w przeciwieństwie do owego oppidum nazwany jest civitas, co naów
czas oznaczało miejscowość będącą w posiadaniu wszelkich praw miej
skich, musiał wprawdzie Rybnik już wtenczas posiadać pewne prawa
miejskie lecz tylko kilku z nich. — Taksamo wspomina dokument z dnia
30-go stycznia 1366 (Weltzel str 79), w którym Karol IV. nadaje księ
stwo raciborskie księciu Janowi I., o Rybniku na równi z Pszczyną,
Żorami, Wodzisławiem i Gliwicami, które wówczas już były miastami.
Wreszcie i ta okoliczność przemawia za tem, że Rybnik posiadał wtedy
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już pewne prawa miejskie, że książę Mikołaj II. (od 1424— 1452) zawsze
się mianuje księciem Karniowa i Rybnika.
Na czem te prawa polegały nigdzie nie jest naznaczonem. Nie
można jednak wątpić, że zamiast wójta ustawiono teraz w celach admi
nistracyjnych magistrat z burmistrzem na czele i radnymi, i trzeba przy
puszczać, że do ówcześnie udzielonych praw miejskich należała także
porzadka i prawa Świerklańca, o których się wspomina krótki czas póź
niej, i które nazwą swą dowodzą, że zostały udzielone, kiedy już
zwierzchnictwo lennicze czeskie zostało wprowadzone. Porzad oznacza
w czeskim języku tyle co kolej, następstwo, porządek jest cechem a po
rzadka jest porządek, kolej, w jakiej warzono piwo (porzadka warzeni
i szenkowani piwa a wina). Mieszkańcy otrzymali bowiem istniejące
i gdzieindziej prawo warzenia piwa w browarze pańskim za pewną opłatą,
i to w pewnym porządku czyli kolei, które następnie w domu wyszyn
kowali.
Ponieważ jednak prawo takie nie zostało nigdy nadane wsi, udzie
lenie jego odbyło się prawdopodobnie razem z nadaniem praw miejskich.
Że zaś prawo to otrzymało nazwę czeską, miało swoją przyczynę w za
leżności kraju od Czech od roku 1327. Od tego czasu bowiem dokumen
ta sporządzane były po czesku, zaś w 1561 r. opolski rząd krajowy w y
raźnie nakazał, że takie dokumenta powinne być także pisane po cze
sku. Z tego też powodu w Rybniku nawet kościelne książki od 1638 r
zostały w czeskim języku założone a nawet z roku 1723 istnieją jeszcze
po czesku pisane umowy. Pod takiemi warunkami nie trzeba się więc
dziwić, że przy przywileju warzenia piwa z rzeczą także nazwa przyszła
z Czech. — W ten sam sposób udzielono prawdopodobnie także Świer
klańcowi, pewnej karczmie w mieście, prawo urządzania zabaw tane
cznych z muzyką. Nazwę tej prastarej karczmy chciano wyprowadzić
od wyrazu „świerk“ , mianowicie z starego zwyczaju, zatykania gałązek
świerku nad wejściem do karczmy jako znak rzemiosła. Gdyby to było
jednak prawdą, wszystkie karczmy musiałyby się tak nazywać, ponieważ
jednak tak nie jest, nasuwa się myśl, że przy tej karczmie wyraz ten musi
mieć szczególniejsze znaczenie. Rozwiązanie tego pytania znajdziemy
w języku czeskim. Świrklić i świrklać oznacza tu tyle co grać, zagrać
do tańca, Świerklaniec był więc karczmą, która miała przywilej urządza
nia zabaw tanecznych z muzyką. Że tak było dowodzą spory o to prawo
w 16. i 17 wieku, w toku których wskazuje się na prastare prawo
Świerklańca do urządzania zabaw tanecznych z muzyką. — Że takie
prawo przyczyniało się do rozwoju miejscowości mianowanej codopiero
miastem, nie podlega żadnej wątpliwości.
Inne prawa można dowieść na podstawie dokumentów. W 1483
roku rozporządził książę opawski i raciborski Jan, że przy śmierci mie
szkańców nie będących obywatelami, nie książę, lecz najbliżsi spadko
biorcy mają oddziedzic zyć dwie trzecie i „miasteczko” (das Stetel) jedną
trzecią część. Dawniej więc ściągał spadki książę na swoją korzyść.
W podobny sposób udzielił książę raciborski Walenty w r. 1508 „miasteczk
u

36

smteczku" (dem Stetel) przywileju, że obywatele od swych najbliższych
ia
krewnych mogą oddziedziczyć wszelkie mienie, jeżeli tamże mieszkają; w
przeciwnym razie takowe ma przypaść miastu. Przy takich, którzy
umierają bez pozostawienia krewnych oddziedzicza także miasto. Przy
tem nadmienia się, że tych przywilejów udzielił miastu już poprzednik
jego Jan. — Po wsiach obowiązywało jeszcze w 1644 r. prawo, że król
czeski jako książę śląski zawsze dziedziczył, jeżeli byli tylko krewni z
piątego i dalszych pokoleń.
Targi tygodniowe i jarmarki otrzymało miasto dopiero w następ
nym okresie. Natomiast zastąpiono w tym samym czasie, w którym
miejscowość ta otrzymała prawa miejskie, stary drzewiany kościół no
wym murowanym kościołem, który stał aż do roku 1801, i którego bliż
szy opis zawiera następujący czasokres. O wewnętrznych stosunkach
lub szkole nie znajdujemy żadnej wzmianki. Nazwiska kilku probosz
czów zobacz w dodatku nr. 4.

Dr u g i o k r e s
Kraj pod panowaniem czeskim od 1532— 1740 r.

A. Państwo rybnickie jako szyling zastawny pod różnemi
posiedzicielami od 1532—1575 r.
Ferdynand I., któremu po wymarciu starych piastowskich książąt
w 1532 r. przypadło księstwo raciborskie i razem z tem także okolica
rybnicka, był bratem Karola V., owego Habsburga, który jako pan Nider
landów, Hiszpanji, ówcześnie odkrytych i zdobytych części Ameryki,
Meksyka, Chili, Peruwji, jako król neapolitański i książę medjolański i
wreszcie jako cesarz niemiecki od 1520 do 1558 r. panował nad krajem,
o którym mówiono, że słońce w nim nigdy nie zachodzi. Ferdynand sam
był arcyksięciem austryackim, w 1526 r. zaś (patrz str. 32) objął także
Czechy i Węgry, które go jednak zawikłały w wojnę z Turkami pod
Solimanem II. (od 1520— 1566 r.), który popierał skutecznie Jana Zapolyę
antykróla węgierskiego i w 1529 r. nawet Wiedeń oblegał.
Pod takiemi warunkami potrzebował Ferdynand dużo pieniędzy,
dobrymi gospodarzami zaś Habsburgowie nigdy nie byli. Brat jego miał
z Franciszkiem I. królem francuskim i zaburzeniami religijnemi w Niem
czech tyle do czynienia, że nie wiele mu mógł pomóc. T o było przy
czyną, że Ferdynand natychmiast wykorzystał wszystko co mu przy
padało. Dlatego oddał księstwo w 1532 najpierw Jerzemu elektorowi
brandenburskiemu, kiedy zaś syn tegoż, Jerzy Frederyk zamiast tego ob
jął Żegany, Żory, D. Ś l, Triebel i Fyrląd, w 1552 r. Izabeli, wdowie po
owym Janie Zapolyi i tegoż synowi Janowi Zygmuntowi. Ci ostatni
byli jednak w posiadaniu jego tylko krótki czas i to tylko w posiadaniu
praw książęcych ale nigdy domeny królewskiej. Tak przynajmniej pisze
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hrabia Gaschin w 1644 r. na zapytanie Izby Czeskiej, że Rybnik nigdy nie
był w posiadaniu Izabeli lub Bethlen'a Gabor, nawet nie w tym czasie,
w którym ci posiadali księstwo raciborskie (w archiwum prowin
cjonalnem).
Rybnik oddano jako szyling zastawny w prędko zmieniającej się
kolei różnym panom. Jeżeli ktoś więcej ofiarował, pozwolono mu ode
brać go chwilowemu właścicielowi. W ten sposób dostaje się w 1532 r.
państwo Wacławowi Hnedeczowi bez zaznaczenia, czy je otrzymał z rąk
rodziny Kropacza, w której posiadaniu się dawniej znajdowało, lub czy
między nimi byli jeszcze inni posiedziciele. Lecz w 1538 r (dokument
w archiwum rudnickiem) pozwala Ferdynand Mikołajowi Nibszycowi z
Baryczy (Niclas Nibschitz von Barcz), którego rodzina od dawnych cza
sów w tej okolicy była osiadła, ponieważ w 1258 r. (Wattenbach codex
dipl. II, str 5.) znajduje się pewien Zygmunt de Nipssicz jako świadek
w pewnym dokumencie) odebrać majątek od Hnedecza. Tenże Nibschitz
postarał się dla miasta o prawo targowe nadane dokumentem wystawio
nym przez Ferdynanda I. dnia 17 czerwca 1538 r. we Wrocławiu. W
tym dokumencie oświadcza, że: na prośby Mikołaja Nibszyca z Baryczy
pozwala miastu na urządzanie jarmarku raz na rok i to od święta Jana
Chrzciciela na przeciąg ośm dni, jako też na odbywanie się targów i to
w środę każdego tygodnia. Ustęp ten brzmi po niemiecku: „auf fürbit
des Gestrengen lieben getreuen Nicklas Nibschitz von Barcz den Ersamen
lieben getrewen, Burgermeister rat Mannen vnd ganzer gemein des
Stetlein Redbnigkh vmb ihres vleissigen gebets willen vnd zu merer auf
nembung gemeiner Stat dise besondere gnad gethan vnd Freiheit gegeben,
das in krafft diez brieff's sie vnd alle ire nachkumben ierlich einen Iahr
marckgt auff Johannis Baptistae acht Tag nach eineinander weerind vnd
wochentlich alle mitwoch einen wochenmarkt halten mögen". — W ten
sposób dopiero wstąpił Rybnik w szereg prawdziwych miast, i dzień 17
czerwca mógłby się stać słusznie świętem miasta.
Lecz mimo, że Nibschitz tak się miastem zajmował, posiadał on je
tylko przez krótki czas, albowiem już w 1542 r., oddaje się okolicę jako
szyling zastawny Janowi Dubowaczowi na Drabie, i to, tak jak Wacław
Hnedecz ją posiadał, bez uczynienia wzmianki o Nibszycowi. Ponieważ
jednak w dokumencie oddania jej Nibszycowi także nie wchodzono w
specjalne warunki, lecz oddano jemu tak jak Hnedecz ją posiadał, dla
ukrócenia i tu może tak postąpiono.
Suma za jaką państwo zastawiono, była bardzo małą i Ferdynand,
który pragnął wypożyczyć większą sumę, zwrócił się do biskupa wro
cławskiego Baltazara, aby się dowiedzieć dokładniejszych danych co do
wartości państwa i tak mieć pewne podkłady przy ewentualnem nowem
wynajęciu. Opis (w archiwum prowincjonalnem), jaki biskup z tego po
wodu dostarczył, nie rzuca bardzo dobrego światła na okolicę „Stawy,
powiada, które przynoszą najwięcej, są małe, tamy i jazy dają się z po
wodu wielkich fal tylko z trudem utrzymać. Pomieszkanie t. j. zamek
jest murowanym budynkiem, stare wały otaczają go, które jednak są
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już liche i na niektórych miejscach rozwalone. Na podwórzu nie ma
ani (jednego dobrego pomieszczenia, wszystko jest ciemne i chyli się ku
upadku, dach jest gontami pokryty.“ I jednak w tym tak skromnym
zamku mieszkał raz książę i mieszkali tam jego posiedziciele jeszcze do
końca 17. wieku. Obok, powiada biskup dalej, znajduje się „niezabudo
wane, polskie miasteczko". Nie powiedziano, co pod tym wyrazem jest
do zrozumienia, w każdym razie nie zawiera dla miasta wielkich obietnic.
Jako szyling zastawny stały na niem 3408 węgierskich złotych. „Ponie
waż jednak — słowa biskupa — całość nie przynosi więcej jak 60 marek
(około 460 talarów) czynszu dziedzicznego, cło jeszcze mniej, ponieważ
dalej nie można siać pszenicy i świń, tylko około 15 kop ukarmić (pra
wie jedyna korzyść z lasów), nie jest więc całość więcej warta, jak 5000
złotych. Posiedziciel nie chce do swego szylinga zastawnego dopłacić
więcej niż 600 złotych.
Znalazł się jednak lubownik. Mimo że Dubowacz z Dubowy miał
posiadać „majątek Rübnickh z wszelkiemi prawami, użytkami i przyna
leżnościami na całe życie bez zmiany" znajdujemy w archiwum prowin
cjonalnem w odpisach dokumenta, w których rodzina hr. Siedlnickiego
z Choltitz od 1547 r. jest posiadaczem szylinga zastawnego. W wzmian
kowanym roku pozwala Jan Siedlnicki na założenie młyna przy stawie
Wawok, co potwierdza w 1562 r. Ferdynand. W 1558 pozwala Wacław
Siedlnicki na budowę młyna w majątku szczeykowickim zaś w 1561
sprzedaje ogród w Jeykowicach. Ten sam stoi też podpisany jako
„Wenzel Sedlnitzki von Choltitz und Riebnig" w r. 1560 pod przywilejem
cechu rzeźników w Raciborzu w charakterze świadka. W roku 1575
sprzedaje wreszcie Zygmunt Siedlnicki w Jeykowicach folwark, łąki i
mały staw. Pomimo że jednak wszystkie te dokumenta świadczą o tem,
że Siedlnicki był od 1547 do 1575 r. posiadaczem i Ferdynand w 1562 r.
jedną umowę, nawet zatwierdza, znajdujemy jednak pewien przez Fer
dynanda dnia 27-go kwietnia 1557 wystawiony dokument (oryginał w
Rudnicach, odpis w archiwum prowincjonalnem), w którym cesarz po
zwala Władysławowi (Lasslow) starszemu Popelowi z Łobkowic na
Klumetz zamianę szylinga zastawnego Rybnika.
Przypuszczać więc trzeba, że układy w sprawie ostatecznego od
dania przy powolnem ówczesnem załatwianiu spraw zostały ukończone
dopiero w 1575 r. Że Łobkowitz uważał się od 1557 r. za właściciela
z tego wynika, że później zażądał od Siedlnickiego odszkodowania za to,
co nieprawnie zostało sprzedane, pod czem można zrozumieć owe po
wyżej wzmiankowane darowizny. Jaki skutek to żądanie odniosło, nie
jest naznaczonem.

B. Państwo rybnickie w posiadaniu rodziny Łobkowickich
od 1575—1638 r.
a) Lasslow, Starszy Popel z Łobkowic.

1575— 1584.

Powyższy Władysław Starszy, któremu przypada teraz Rybnik
jako „dożywotny szyling zastawny“ , urodził się w 1502 r., i widział za
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swego życia w 1584 r. pięć władców panujących w Czechach. Urodził
się pod owym Władysławem, który umarł w 1516 r., spędził następnie swo
ją młodość pod Ludwikiem II., który poległ pod Mohaczem w 1526 r. i
wstąpił w służbę państwową pod Ferdynandem I. Pochodząc z bogatej
i potężnej rodziny czeskiej wybił się prędko na wyższe stanowiska i tak
przez Ferdynanda (1526— 1558 jako król Czech, 1558— 1564 jako casarz
niemiecki) jako też przez jego następców Maksymiljana II. (1564— 1576 i
Rudolfa II. 1576— 1612 wciągnięty został na najważniejszych interesów
państwowych. Przytem wspomagał cesarza, jak to w owych czasach czę
sto się zdarzało, swojemi środkami pieniężnemi w gotówce i dlatego też
było do zrozumienia, że Ferdynand ową posiadłość mu przyobiecał, a
Maksymiljan też rzeczywiście mu ją w 1575 r. oddał. Miał już wtedy
lat 73 i piastował urząd t. zw, „Obriste Landhofmeister im Königreich
Böhmen". Daleko był od wyzyskiwania i uciskania swych poddanych.
Chciał tylko zdobyć dla swojej rodziny wielki zabezpieczony majątek.
Dlatego też widzimy, jak ciągle czyni zabiegi o uzyskanie dziedzi
czności posiadłości. Mimo jego zasług sprawa posuwa się jednak powoli.
W 1579 r. pozwala mu Rudolf II. za nowe sumy pieniędzy przenieść
prawo własności, na jednego ze swych starszych synów lub córek. Po
ich śmierci mają je jeszcze spadkobiorcy posiadać 10 lat i dopiero wten
czas oddać z powrotem, gdy im się wypłaci oprócz sumy zastawnej i in
nych nań zapisanych pieniędzy jeszcze 10 000 talarów. Faktycznie równa
ło się to z dziedzicznością, ponieważ było nieprawdopodobnem, żeby
kiedy cesarz mógł zapłacić takie sumy. Z tem jednak łączyły się prawa
zwierzchności, sądownictwo, patronat, uwolnienia itd., które cesarz za
strzegł dla siebie, i tam się tłumaczy, że stary Lasslow nie był tem za
dowolony lecz dążył do zupełnej dziedziczności.
To spowodowało cesarza do dokonywania częstych badań co do
wartości państwa wskutek czego sporządzono relację z 1579 r„ Urbarium
z 1581 r. i późniejsze z 1600 i 1601 r.
Państwo składało się wówczas z miasta Rybnika i następujących
13 wsi: Smolna, Orzupowice, Radoszowy, Jeykowice, Michałkowice,
Rydułtowy, Biertułtowy, Niedobczyce, Boguszowice, Szczeykowice, Prze
gędza, Kniżenice i Ochojec.
Okolica przedstawia się jak kilka wieków przedtem. Większa
część obszaru jest pokryta lasem i dlatego bezwartościowa. Drzewo nie
posiada żadnej wartości. Są nawet liczne dąbrowy, które wykorzysta
się w ten sposób, że pasie się w lesie świnie.
Dąbrowy takie znajdują się pod samym Rybnikiem (na 1½ kop
świń), pod Jeykowicami, Niedobczycami, Orzupowic ami (na 1 kopę
świń), pod Książenicami (na 5—6 kop) i Przegędzą (na 2 kopy). Za po
zwolenie do paszenia trzeba było zapłacić 1 zgr., czasem i 3 zgr. Piękna
dąbrowa i bukowina znajdowała się pod Ochojcem, w których były jele
nie, sarny i dziki, tak że nie wolno było paść w nich świń. Pod W ielo
polem wyszczególnia się wielki las zwany Miediną, później Miedziną, w
którym rosły dęby, buki i świerki.
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Nieliczne stosunkowo pola są piaszczyste i nieurodzajne, (die
Ekher können nicht alle Jahre besät werden wegen des sandigen
Bodens“ ) i plony zbierane nie dorównywują nieraz ani wysiewom. Brak
także gnoju i sił roboczych.
Prócz tego w ostatnich czasach, kiedy przy ciągłej zmianie posia
daczy szylinga zastawnego odczuwano brak należytego dozoru, nastą
piło często zamieszanie w posiadłościach. Sąsiedzi brali co im było wy
godnem. W lesie w stronę Rud podpuszczali poddani opata drzewa i
narobili z tego węgla, zaś Holy Nieborowski używał gruntu ochojeckiego
i książenickiego. W Książenicach robili to samo Bełkczanie, poddani
Welczka w Leszczynie i Charvata w Kamieńcu (Kamień). Podobnie
czynili z drugiej strony Niewiadomski z Niewiadomia, Krziszowski z
Krziszkowic, Zebrzydowski z Zebrzydowic i Schipp z Wielopola. Do
piero w 1606 r. usunęła specjalna komisja te nadużycia.
Co się ty czy ludności i stosunków p osia d łościow ych
szych 13 w siach i R ybniku to znajdujemy następujące dane:
1. Rybnik posiada
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Włóka miała 30 mórg zatem uprawiali mieszkańcy Rybnika 705
mórg, zaś chłopi 6208 mórg. Ludność składała się z 257 gospodarzy,
którzy ze swych pól płacili czynsz. Ponieważ zaś sołtysi byli z tego
uwolnieni i młynarze płacili osobny czynsz, możemy do tego jeszcze do
liczyć około 20, w całości więc 277 ojców rodziny.
To by wynosiło, licząc 5 dusz na rodzinę, 1385 mieszkańców na
przestrzeni, na której obecnie żyje 10 778 ludzi, biorąc zaś dla 10 pozo
stałych, ówcześnie do państwa należących wsi przeciętnie 80 ludzi, co
według powyższej tabeli jest rzeczywiście liczbą przeciętną, otrzymali
byśmy 800 ludzi, razem więc, tam, gdzie obecnie żyje 15 005 ludzi 2185,
na milę kwadratową więc około 500.
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Miasto i wsie są państwu równomiernie poddane, muszą mu zaś
wyświadczać nąjrozmaitrze usługi i świadczenia. Miasto było zobowią
zane dostarczać na zamek „dla uczczenia” : 21 małdrów owsa, 2 antałki
piwa, tuczoną świnię, i 4 kopony, co później na mocy układu zostało
zmienione na 150 złotych w gotówce. Przytem musieli jak chłopi pła
cić czynsz od swych pól, jak następująca tabela wykazuje:
C zyn szZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Z ł.

gr.

R y b n i k ...........................
S m o ln a ...........................
O r z u p o w ic e ....................
R a d o s z o w y ...................
J ey k o w ice ........................
M ic h a łk o w ic e ................
R ydułtow y........................
S z c z e y k o w ic e ................
K siążenice........................
B ie r tu łto w y ....................
N iedobczyce.....................
B ogu szow ice...................
P rze g ę d za .......................
O c h o je c ...........................
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Do tego trzeba dodać jeszcze roboty. Każdy mieszczanin, który
posiadał pole więc także i zaprząg, powinien był na dwie mile drogi
wszystko wozić co mu kazano, zawieść narybek do i od stawów i inne
małe fury zrobić. Taksamo byli obywatele obowiązani pomagać przy
budowie zamku i wykonywać tu wszelkie prace fizyczne. Robota ta
obliczona została przez komisarzy na 1 złoty za włókę. Zagrodnicy zaś
w liczbie 23 zobowiązani byli do wykonywania wszelkich robót. Musieli
iść z listami, dokąd im kazano, i to dwie mile bezpłatnie. Za każdą dal
szą milę otrzymali trzy grajcary czyli jeden grosz. Również był każdy
obowiązany namłócić państwu za darmo pół małdra zboża i powyrywać
jemu konopie. To oszacowano dla każdego na 154 złotego. — Domowni
cy zaś musieli państwu za darmo prząść, tkacze płacili 3½ złotego zaś
rzeźnicy oddawali po jednym bochenku łoju.
Na wsiach, które w podobny sposób musiały dostarczać zaprzą
gów i odrabiać pańszczyznę, obliczono wartość robót według dobroci
pola na jeden złoty lub na półtora złotego i to na jeden złoty przy
Smolnej, Orzupowicach, Jeykowicach, Szczeykowicach, Książenicach,
Niedobczycach, Przegędzy i Ochojcu, na 1½ złotego zaś przy Radoszo
wach, Michałkowicach, Rydułtowach i Biertułtowach.
Jak wielkiem to dla chłopów było ciężarem poznajemy z wyda
nego w 16. wieku spisu robót, którego treść (Schickfuss III. 581) niniej
szem podaję: ,,W sprawie pańszczyzny została przez głównego starosty
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księstw Jana de Oppersdorf po wydaniu cesarskiej rezolucji w księstwie
opolskiem i raciborskiem w dniu 4. stycznia 1559 r. ustalona ładna
ordynacja"
Ustanowiono, że każdy chłop ma od włóki rocznie:
1. jeden korzec w zimie, a jeden w lecie, orać, żąć i zwieść do
stodoły;
2. jeden dzień gnój wozić;
3. jedną furę zrobić według woli pana;
4. każdy kwartał zwieść furę drzewa;
5. przy budowie zrobić trzy fury z drzewem, kamieniami lub
wapnem;
6. jeden dzień trawę kosić, skoszoną zgrabić i zwieść;
7. jeden dzień pomagać przy stawianiu płotów;
8. łowić ryby w stawach i zawieść je do sadzów, przy tem ma
każdy dzień otrzymać potrawę z ryb;
9. odbywać straż;
10. na łowy musi przychodzić z każdego domu jedna osoba, z wy
jątkiem w czasie żniw. Każdemu zaś, który „zadusi zająca"
mają być wypłacone trzy halerze;
11. kobiety muszą od włóki rocznie dwa dni pracować przy lnie,
konopiach lub w ogrodzie, myć i strzyc owce i prząść państwu
sztukę przędziwa;
12. o ileby żądano więcej świadczeń, to ma się za każdy dzień
płacić dwanaście halerzy i daje się jadło.
Bardzo znamiennemi dla stanowiska mieszkańców są postanowie
nia opolskiej ordynacji krajowej z 1561 dot. przysięgę przy sporach gra
nicznych. Rycerze przysięgają stojąc, z odkrytą głową i podniesionemi
palcami, obywatele na klęczkach, również z odkrytą głową i podniesio
nemi palcami, chłopi zaś tylko w koszuli, klęcząc w grobie na łokieć
głębokim i trzymając kawałek darniny na głowie.
Całe życie poddanych było uregulowane przepisami policyjnemi,
z których dla scharakteryzowania przytaczam tylko kilku w dosłownym
tekście: „Artikel X. Welche sich unterstehen werden, einigen Tanz in
den Schenkhäusern, alsbald sich der Tag zum Untergang neiget und die
Zeit Lichter einzutragen, vorhanden sein wird, zu thun, sollen ein Schock
Groschen Strafe zahlen. — Artikel XVII. Den Weibsbildern soll auf Röcke
oder Halskoller nur ein Viertel Sammet, Atlas, Damast oder Tobin zu
verbremen vergünstet sein. Es werden abgethan alle doppelten Ge
wülke an Hemden des Halses und Armen und sollen die einfachen Ge
wülke nicht über drei oder vier Ellen halten, zu dem auch an denselben
weder Knöttichen noch Gezenke gesehen und befunden werden. — Mehr
werden abgeschafft alle ausgenähten und gelöcherten Hemden, Schleier
und Vortücher. — Die Uebertreter oder Verbrecher aller dieser Verbote
sollen ein Schock Groschen zahlen oder acht Tage auf eigene Unkosten
im Gefängnis sitzen". Przytem żalono się już wówczas, że czeladź się
coraz więcej pogarsza, skarga, która się powtarza i w naszych czasach,
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i która nie ma może więcej przyczyn, jak skarga homerycznego Nestora
przed 3000 laty, że plemię ludzkie wogóle podupadło.
Pańszczyznę obliczano w stosunku rocznym przy obywatelach na
23½ złotych, przy miejskich zagrodnikach na 34½ złotych, przy wsiach
po 1 złotym na 3791, przy pozostałych na 2880, razem na 6729, co z 527
czynszu gruntowego już wynosi 7256 złotych. Pomimo tego jednak po
siadały roboty, chociaż jeszcze raz tak niedbale pracowano, może dzie
sięciokrotną wartość. Ponieważ jednak będę miał jeszcze sposobność
do mówienia bliżej o tych stosunkach, nadmieniam tu tylko jeszcze ze
względów topograficznych o sadzawkach, które były bardzo liczne i z
których główny dochód składał się z gotówki. Prócz licznych sadzawek
przy pojedynczych wsiach (przy Michałkowicach samych już sześć) wy
mienia się w pobliżu miasta następujące stawy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Staw miejski . .
Staw Zarysty . .
Nowy staw . . .
Staw Rudzki . .
Staw Olszenica .
Staw Koziwierch

7. Staw Skrzynny . .
8. Staw Zamkowy .

na

8 kóp narybku
24 „
,,
,,
„ 40 ,.
,,
.. 25 „
„ 20 „
„
(przy żorskim gościńcu)
20 „
,,
(na Kozich Górach przy
dworcu
20
"
6
"
163 kóp narybku

Miasto same zmieniło się w stosunku do opisu z pierwszego
okresu nieznacznie. Boki rynku są już wszystkie zabudowane i łączą
się na południe prawie już z zamkiem. Posiadłości, w liczbie 63, od któ
rych płacono czynsz, były wszystkie małe, budowane z drzewa i po
większej części bez kominów. — Lecz oprócz tych 63 obywateli wy
mienia się jeszcze cech tkaczy i jednego rzeźnika. Ponieważ jednak
ludzie ci nie mogli mieszkać w mieszkaniach wynajętych, gdyż miasto
jeszcze nawet w 1723 r. nie posiada domów, któreby mogły przyjąć
lokatorów, (patrz dodatek 6.) przypuszczać trzeba, że rzemieślnicy ci
należą jak wszyscy inni Wymienieni do liczby 63 obywateli, płacących
czynsz. Miasto posiadałoby więc, licząc w rodzinie po 5 osób, 315 mie
szkańców. Dodać trzeba tu jeszcze ludzi na probostwie, w szkole i w
obu pańskich karczmach, których mogło być około 24. Ogółem więc
posiadałoby wówczas miasto 339 mieszkańców. Ten sam wynik otrzy
mamy licząc na inny sposób. Okazało się bowiem, że co do gęstości za
ludnienia, miasto i okolica oddziaływają na siebie wzajemnie. Co się
więc tyczy Rybnika, to znajduję, że ludność miasta jest liczbowo zawsze
o czwartą część mniejsza niż ludność mili kwadratowej w okolicy. W
1858 r., kiedy mila kwadratowa miała około 4000 mieszkańców, Rybnik
ich posiadał około 3000. W 1581 r. mieliśmy na milę kw. 500, mniej
czwartą część, pozostałaby 370, więc mniejwięcej powyższa liczba.
Na rynku stał w każdym razie już stary drewniany ratusz, który
się według Zimmermanna w 1758 r. spalił. Przypuścić trzeba, że tak
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było, ponieważ budowa takiego, zostałaby niewątpliwie w źródłach,
które od 1581 r. dość obficie płyną, wzmiankowana.
Z kościołów wymienia się w mieście samem dwa, ową kaplicę św.
Jana Chrzciciela, którąśmy już poznali i kościół farski. O tym kościele
mówi się, że stał obok miasta, co najlepiej dowodzi, że domy i wtedy
nie sięgały dalej. Kościół ten jest już murowany tak jak stał do roku
1801 i poświęcony N. P. M. Wniebowziętej. Kiedy został zbudowany nie
jest wiadomem. Przypuszczać można jednak, że ani Dubowacz, ani Nib
schitz, ani Hnedecz w krótkim czasie ich posiadania szylinga zastawne
go nie mogli budowy wykonać, i dlatego jest prawdopodobnem, że
kościół został zbudowany przez książąt, może przez Mikołaja albo
Wacława, w czasie, w którym miejscowości tej nadano prawa miejskie.
Jabym się oświadczył za owego Wacława, który zawsze, lub za
owego Mikołaja, który czasem rezydował w Rybniku, ponieważ urzą
dzono osobne oratorjum dla państwa, co w dawniejszych czasach, kiedy
książęta rezydowali w Raciborzu, Opawie lub Cieszynie, nie byłoby po
trzebnem.
Kościół dorównywał w swej długości prawie teraźniejszemu nowe
mu kościołowi (według ustnych podań daw. burmistrza Żelasko) i miał
taką budowę i takie okna, jakie posiada pozostała po nim część (presby
terjum dawnego kościoła) obecna kaplica cmentarna. Wieża była z drze
wa, dosyć obszerna i przybudowana do kościoła ze strony zachodniej,
tak że główne wejście prowadziło przez wieżę. Nad zakrystją znajdo
wało się oratorjum dla państwa. Naprzeciw kościoła stało probostwo,
które zbudowane z drzewa, przetrwało jeszcze do 1820 r.
Obok miasta, tam gdzie dawniej znajdował się klasztor, a obecnie
sąd powiatowy, stał zamek. Urbarium z roku 1581 opisuje go jak na
stępuje. Zamek jest dobrze położony, lecz niezbyt wielki, otoczony
rowem napełnionym wodą i starym wałem; naokoło są stawy i sadzawki.
Budynki są już bardzo stare, gruba murowana kwadratowa podstawa zaś
na niej budowa wiązana, w której się znajdowała jedna wielka i jedna
mała izba z przynależnymi komórkami. Do tego nadmienia relacja z 1579
roku, że jest to już bardzo stary budynek; mury są popękane, zaś na
górnem piętrze znajduje się tylko mało i małych, z drzewa wzniesio
nych i „lepionych" izdebek. — Murarze nazywali się wówczas „lepia
rze", były to więc izby wapnem otynkowane i bielone. — Dawniej był to
kościółek klasztoru. I w takich ubikacjach mieszkał wówczas pan
13 wsi!
Za zamkiem (przy teraźniejszym browarze) stał kościółek drze
wiany św. Katarzyny, który dopiero w 1809 został jako chylący się ku
upadku rozebrany i sprzedany. Jeszcze w 1791 r., płacił fiskus jako po
siedziciel ówczesnej domeny za litanje odmawiane w tym kościółku.
Przy wejściu do zamku stało drewnianym płotem ogrodzone prze
dzamcze, w którem się znajdowały stajnie i małe komórki. Tuż przy
niem był dwór folwarczny z chlewami, stodołami i innemi budynkami
gospodarczemi, wszystko z drzewa, zaś w nich 24 krów dojnych, 50 sztuk
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innego bydła i 400 owiec. — Oprócz tego znajdował się w pobliżu zamku
chmielnik, który rocznie przyniósł małdr chmielu i dwa duże ogrody, w
którym sadzono „allerhand Kuchelspeis vor das Schloss- und Vorwenks
gesindel” (różne warzywo kuchenne dla służby zamkowej i folwarcznej).
Jeden z nich nazywano „bukowierzem". Trzeci ogród wymienia Urbarium
z 1657 r. za kościółkiem św. Katarzyny.
Obok zamku wymienia się jeszcze: słodownię, browar, młyn,
folusz, tartak i wreszcie pięć tak zwanych wolnych domków, które wy
najmowano za zapłatą zwyczajnego komornego bez innych świadczeń.
Nazywa je się zawsze "Häussel“ (domki) i jest prawdopodobnem, że były
takie małe jak do mki obywateli lub chłopów.
W takim stanie objął Lasslow starszy miasto i państwo, zaś pod
czas dziewięciu lat, w ciągu których je posiadał, nie było nigdzie nieza
dowolenia. Cesarscy komisarze musieli przyznać, że ludzie wszędzie
oświadczyli, że nigdy nie byli ze strony swego państwa uciskani. Jako
mądry człowiek udzielał im raczej jeszcze przywilejów, które ostatecznie
i jemu wyszły na korzyść. Tak np. posiadali mieszkańcy z pewnością
już prawo bezpłatnego zbierania drzewa dla swojej potrzeby, pomimo
że prawo to dopiero później zostanie wymienione. Było już bowiem od
1266 r„ w którym to zostało udzielone w Raciborzu, zwyczajem i oprócz
tego rzeczą łatwo do zrozumienia, że lud mógł sobie wziąć drzewa z
lasów książęcych do swojej potrzeby, ponieważ drzewa tak jak tak nie
można było spotrzebować i było to najłatwiejszym sposobem, by las od
suchych gałęzi, opadłych na ziemię, i przewróconych drzew oczyścić. —
Następnie ubiegał się u cesarza o drugi przywilej targowy i na jego
prośby dozwolił w 1575 r. cesarz Maksymiljan, że także jeszcze w nie
dzielę po dniem św. Bartłomieja może się przez ośm dni odbywać jar
mark.
Pozwoleństwo to miało dla niego jeszcze tę korzyść, że cło kra
jowe, które pobierał właściciel, znacznie się powiększyło. Urbarium z
1581 r. powiada sobie o tem mycie spokojnie: Ponieważ w Rybniku od
bywa się wielki jarmark na woły i prowadzi przezeń wielki gościniec,
urządzono tam cło, które wydzierżawiono za 150 złotyc h „żydowi". Ile
każdy płacił, o tem dowiemy się później, i dlatego to tutaj pomijam, po
nieważ nie wiemy, czy późniejsze stawki, obowiązywały także już w
1581 r. — Przywilej ten był zyskownym także dla państwowego wyszyn
ku piwa i gorzałki i nawet obywatele mieli z swego Urbarium piwowego
większe korzyści.
Niestety lata spokojnego rozwoju prędko minęły, zaś pod jego na
stępcami obywatele doznawali ciężkiego ucisku. — Nim jednak zacznę
o tych uciskach mówić, muszę wspomnieć o ważnej zmianie, jaka miała
miejsce krótko przed śmiercią Władysława Starszego.
Dotychczas używano bowiem na Śląsku tak jak wszędzie indziej
starego kalendarza juljańskiego (wprowadzonego przez Juljusza Cezara
w 46 r. przed nar. J. Chr.). W tym obliczono rok słoneczny omyłkowo
na 365 dni 6 godzin. Ponieważ jest on jednak o 11‘ 14“ 30'” krótszy,
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wkradły się w ciągu wieków przez ciągłe wstawianie dni przybyszowych
do kalendarza 10 dni za wiele i wiosenne zrównanie dnia z nocą nastą
piło zamiast w dzień 21. marca już dnia 10. marca. Temu zaradził pa
pież Grzegorz XIII. w 1582 r. w ten sposób, że po dniu 4. października
kazał liczyć zaraz 15. października i ustanowił, że co cztery lata ma się
właśnie wstawić rok przestępny jak dotychczas, lecz że w czterech peł
nych stuleciach trzy dni przybyszowe mają zawsze być opuszczone. Po
nieważ w czasie walk odgrywanych na tle religji podejrzywano wszystko
to, co wyszło z Rzymu, reforma ta, która również była użyteczną jak
naukową, musiała sobie dopiero z trudem utorować drogę. W Marchji
czyli Brandenburgji zaprowadzono ją w 1701, w Anglji w 1750 r., zaś
Rosjanie posiadają jeszcze obecnie stary kalendarz, tak że różnica wy
nosi już nawet 13 dni. — Na Śląsku dokonano tej zmiany w 1584 r., w
ten sposób, że po dniu 6. stycznia liczono zaraz 17.
Wkrótce po tem umarł Lasslow Starszy jako 82-letni starzec, po
nim zaś nastąpił syn jego:
b) Lasslow, Młodszy Popel z Łobkowic (1584— 1621).

I ten dożył czterech królów w Czechach. Rudolf II. panował jesz
cze do 1612 r. Po nim nastąpił Maciej 1612— 1618, pod którym wybuch
ła wojna 30-letnia; Czesi bowiem wybrali na miejsce Ferdynanda II. obej
mującego panowanie w Austrji, pałatyna Frederyka z Palatynatu t. zw.
Króla zimowego, którego jednak Ferdynand w bitwie pod Białą Górą
opodal Pragi dnia 8. listopada 1620 r. pobił, i sam stał się królem Czech.
I pod tymi rządcami pełnił nasz Lasslow funkcje państwowe tak jak
swój ojciec, skłonili go też do tego, żeby im wypożyczał pieniądze. Dalsze
wydatki spowodowała mu podróż, którą musiał odbyć do Konstantino
pola w charakterze posła celem złożenia „tureckiego hołdu" t. j. rodzaju
haraczu. Wszystko to mogło być powodem, że w przeciwieństwie do
swego ojca uciskał swych poddanych, ustalone świadczenia z surowością
wykonywać kazał, nowe żądania stawiał i prawa mieszkańców uszczu
plał.
Zbadano stan posiadłości poddanych, a gdy się okazało, że po
siadali więcej, niż im się według przywilejów należało, musieli odpowie
dnio do tego więcej czynszu płacić. — Następnie zamierzano odebrać
obywatelom prawo do warzenia piwa i zakazano im warzenia. Zwró
cili się dc Izb Wrocławskich. Pomimo jednak, że orzeczenie wypadło
dla nich pomyślnie, nie pomogło im to nic, gdyż Łobkowic, pod pozo
rem, że na piśmie nie umieszczono wszystkich jemu przysługujących się
tytułów, odebrania pisma, w którem orzeczenie mu przesłano, odmówił.
Wtenczas, nie wiedząc co począć, piszą burmistrz i radni w wielkiej ich
biedzie dnia 28-go października list do Izb we Wrocławiu, którego
charakterystyczne zakończenie brzmi jak następuje: Nun muss es Gott in
dem Hohen Himmel Erbarmen, da wir arme und auf höchst bekumberte
Leuthe, Negst Gott zu Euer Gestrengen Unsere Endliche Hoffnung
schöpfen, das wir nit in Aeussersten und Höchsten Verderb gerathen. —
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Der Allmächtige Ewige Gott Als vergelter der Gerechtigkeit Wirt sol
ches Euer Gestrengen und derselben Nachkommblingen hier in der Welt
mit Gnadenreichen segen und Volgendes mit Ewigem leben belhonen“ .
W wrześniu tego samego roku pisali, że z powodu tego ucisku
staną się wnet wsią, zaś w 1601 r. oświadczyli, że więcej dać nie mogą,
ponieważ już i tak są obciążani furami i pańszczyzną.
Przywilej warzenia piwa zatrzymali wprawdzie, podatki czynszo
we zostały natomiast podwyższone, taksamo dostarczanie fur stało się
coraz uciążliwszem. W odpisach znajdujących się w archiwum rudni
ckiem z Wiednia, umieszczona jest notatka, że w 1622 r. obywatele ryb
niccy z 20 wozami musieli jechać dla swego pana do Wiednia, aby tam
zawieść różne rzecze. Charakterystycznem przy tem jest, że Łobkowic
postarał się przy tem o wolny paszport na przewóz wina, które wysłał
na wracających wozach do Rybnika, aby je w Świerklańcu móc wyszyn
kować. Nie brakowało też małych szykan. — Państwo same zaś bardzo
niedbale płaciło. Przy t. zw. „objeżdżaniu" (ponieważ posiadłość się
objeżdżało „na koniu” ) z 1579 r. zatrudniono pewnego miernika Nefe.
Temu nie zapłacono pracy i w wielu listach do państwa Łobkowickiego,
do Izb i do cesarza prosi i błaga on daremnie o zapłatę. Dopiero w 1600
roku, więc po 22 latach, czyni się jego żądaniom zadość, prawdopodo
bnie dlatego, że go przy nowem oszacowaniu wartości państwa znów
potrzebowano.
Że pod takiemi stosunkami mieszkańcy gromadnie miejsce opusz
czali i właściciel sam sobie przez to tylko szkodził, jest łatwo do zrozu
mienia. Znajdujemy z tego powodu też ciągłą zmianę pomiędzy obywa
telami. Z tych, którzy byli wymienieni w 1581 r. (patrz dodatek 4) znaj
dujemy w 1601 jeszcze czterech, liczba ich zaś ogólna się wcale nie
podniosła.
Te ciągłe spory były także powodem, że Łobkowic nie był skłon
nym do udzielenia obywatelom nawet takich praw, któreby jemu same
mu były przyniosły korzyści. Chcąc więc do dwóch już wymienionych
jarmarków mieć nowe, muszą się rybniccy obywatele zwrócić do innego
opiekuna. W tym celu przesyłają około 1620 r. „uniżoną prośbę burmi
strza i radców miasta Rybnika" (Ein demütiges ansuchen des Purgemei
sters und der Rathmanne der Stadt Ribnikh" panu dobrodziejowi Jerze
mu Horzitzki'emu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Wyższemu Po
borcy Cła. — List ten jest dla całego położenia miasteczka tak znamien
nem, że część jego treści przytaczam tu dosłownie: List ten brzmi:
Hochedelgebohrener und Gestrenger!
Euer Gnaden können wir gehorsamst Sie mit diesem wenigen
Memorial entkegen zu Gehen nicht unterlassen Undt Euer Gnaden
flehentlich in tiefster Demuth zu Bitten, Sie geruhen uns die hohe Gnadt
erweissen, Wann Euer Gnaden nach Wien zu Ihrer Kaiserl. Königl.
Majestät verreissen werden, mit der so hochgültigen Biett, jährlichen
5 Kaufmanns- pferdt- und Riendtvüh Wochen Markte Unserem Städtlein
Ribnikh Bey Ihrer Römischen Kaiserl. Königl. Majestät zu erlangen, da
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d it wir mit denjenigen Wochenmärkten möchten begnadet werden, alss
m
a
nemlich für folgendts Benimbte Tageszeiten im Jahr: den ersten auf den
Tag des St. Urbani, den zweiten auf St Anna, den dritten auf St. Simon
und Juda, den vierten auf St. Barbara, den fünften auf Sexagesima".
W liście tym wyraża się więc prośbę, by wyższy poborca cła
Horzitzki w czasie swej podróży do Wiednia wstawił się u cesarza,
ażeby tenże raczył udzielić Rybnikowi przywileju na urządzanie rocznie
5 jarmarków kramnych, na konie i na bydło i to w dzień, św. Urbana, św.
Anny, św Szymona i Judy, św. Barbary i sexagesimę.
Jeżeliby zaś to nie było możliwem, miał się przynajmniej ubiegać
o dwa nowe jarmarki i to w dzień św. Urbana i św. Anny. Zakończenie
tego listu brzmi jak następuje: „Vor welche hohe Gnadt Wollen w ir
armes Städtlein Euer Gnaden einen ewigen Ruh und Dankh sagen, auch
Gott umb Langes Leben bitten, Wie Wir dann uns tröstlich-gewillfahrter
Defferirung Unterwerffen und verharren.
Dinstwilligste
Purgemeister und Rathmänner der Stadt Ribnikh.”
(po polsku: za którą łaskę my ubogie miasteczko chcemy Waszmości
wiecznie dzięki składać i chwałę, pana Boga o długie życie prosić, pod
dając się łaskawie udzielonej decyzji i pozostając
uniżonemi
burmistrz i radcy miasta Rybnik).
Piękny ten list jednak nie pomógł nie. Jego Cesarska Mość zdaje
się nie przywiązywała do pana wyższego poborcy cła takiej wagi jak
magistrat, i dopiero wielce szanowanemu księciu Zdeńko Łobkowic
udało się w 1624 i 1625 r. uzyskać nowe przywileje targowe.
Gdy to wszystko się działo, Lasslow Młodszy nie był spuścił z
oka swego celu t. j. uzyskanie dziedziczności posiadania Rybnika zaś
na jego częstokrotne prośby widział się cesarz spowodowanym zarzą
dzić w 1601 r nowe oszacowanie państwa. W oszacowaniu tem wymie
nia się każdy dochód przyjmując 8-10-krotną kwotę jako kapitał, co
przy wysokich procentach, jakie wówczas za gotówkę płacono, jest rze
czą łatwo do zrozumienia. Oszacowano więc: zamek na 1000 złotych,
dochód w zbożu na 1200, bydło na 1293, owce (600 sztuk) na 900 złotych;
stawy na 1350, młyny (t. j. czynsz od nich) na 500, słodownię i browar
na 1875, folusz na 50, lasy na 5000, cło na 1250, gorzelnię na 87, podatki
rzeźników na 125 (w 1601 r. wymienia się 10 rzeźników), podatki tka
czy na 87, daninę miasta na 1875, wyższy sąd na 600, procent miasta na
2011, Rydułtowy na 2671, Radoszowy na 680, Biertułtowy na 1375, Nie
dobczyce na 2479, Jeyjkowice na 1648, Orzupowice na 973, Ochojec na
744, Książenice na 1580, Przegędzę na 1181, Szczeykowice na 1044,
Pniowce (wioska krótko przedtem założona pod Szczeykowicami) na
407, Smolnę na 1189, Michałkowice na 494 złotych itd. Suma wynosiła
38 169 złotych 25 groszy 1 halerz.
W 1602 r. pozwala się jemu (dokument w archiwum rudnickiem)
doliczyć 5000 talarów jako ,,Gnaden,Ergötzlichkeit“ i zarazem jako odszk
od
w
a
n
ie
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oszkodowanie za ową podróż do Konstantinopola, którą był na własne
d
koszta przedsięwziął, do szylinga zastawnego. Równocześnie dodaje się,
że majątek ma posiadać jako dziedziczny, jeżeli zań da tyle, ile inni zań
ofiarowali. Dnie 12-go czerwca 1606 r. wydano nareszcie Śląskiej Izbie
nakaz, żeby państwo rybnickie Władysławowi Młodszemu Popelowi z
Łobkowic pozostawiono jako państwo w dziedzictwie. Kwota zastawna
wynosiła, włączając owe wyżej wymienione 5000 talarów, 27 153 tala
rów 7 groszy 4½ halerzy. Brakującą jeszcze do taksowanej sumy kwotę
miał uważać jako wynagrodzenie za jego i jego ojca cenne zasługi i jako
odszkodowanie za koszta spowodowane podróżą, jego do Turcji. Dnia
3-go września 1607 r. wystawiono mu list dziedziczny.
Lasslow stał się więc panem dziedzicznym i objął jako taki wszyst
kie dotychczas jemu zatrzymane prawa, jako patron kościelny i sędzia,
prawo wyboru burmistrza i radców, prawo wydawania pozwoleństw na
przybycie i odejście wolnym i młynarzom itd. Wszystko to było pod
zarządem swego kapitana, ponieważ on sam, tak jak jego porzednik
rzadko się kiedyś ukazał w tej okolicy, przebywał zaś w sprawach pań
stwowych, ostatnio jako starosta krajowy w Morawach, gdzieindziej. Nie
będę więc opisywał bliżej osobistości tych posiedzicieli, pomimo że by
łoby to podług źródeł rudnickich możliwem, podczas gdy przy innych
posiedzicielach przedtem i potem co do ich życia i osoby nie dowiadu
jemy się niczego.
Zaledwie jednak stosunki te posiadłościowe się uporządkowały,
gdy się zaczęły gromadzić owe chmury, które w 1618 r. w wojnie trzy
dziestoletniej taką straszną burzę w Niemczech wywołały. Spory mię
dzy katolickiemi i protestanckiemi stanami w Niemczech spowodowały
coraz to większe rozjątrzenie zaś słaby cesarz Rudolf trapiony jeszcze
przez swych własnych krewnych, stał się z dnia na dzień więcej bez
radnym. Ponieważ protestanci obawiali się gwałtów złączyli się w zawar
tej w 1608 r. Unji pod wodzą elektora z Palatynatu nadreńskiego, pod
czas gdy dzielny Maksymyljan książę Bawarski, utworzył przeciwwagę
w utworzonej w 1609 Lidze Katolickiej. Ażeby się oprzeć przemocnym
swym krewnym wydał Rudolf w tym samym roku protestantom w po
zostawionych jemu jeszcze jedynych Czechach list majestatyczny. Umarł
w 1612 r. następcą jego zaś był Maciej, który był bezdzietny i zdał na
stępstwo surowo katolickiemu Ferdynandowi Styryjskiemu, który też
rzeczywiście w r. 1619 wstąpił na tron austryacki i węgierski. W Cze
chach natomiast i na Śląsku wybrały stany protestanckie elektora Pala
tynatu Frederyka, głowę unji. Tak wybuchła wojna trzydziestoletnia,
której pierwszy okres z bitwą pod Białą Górą (8-go listopada 1620) za
kończył Tilly, dowódzca Ligi. — Nasza okolica została tem dotknięta
tylko wyprawami urządzanemi w celach rabunkowych przez elektora
Brandenburgji Jerzego, który jako zwolennik Frederyka skazany został
na banicję i utratę księstwa swego Karniowa.
Także Rudy zostały wtedy złupione, Rybnik prawdopodobnie,
bliższych wiadomości jednak nie mamy.
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Lasslow, który od 1615 r. był także starostą krajowym na Mora
wach, pozostał wiernym sprawie katolickiej i cesarzowi a z nim także i
nasza okolica, jak się o tem w późniejszych dokumentach z chlubą
wspomina.
Lasslow umarł w 1621 r. bez dzieci, następcą zaś był brat jego,
który w 1623 r. otrzymał tytuł księcia.
c) Zdeńko Wojciech Popel z Łobkowic (1621— 1634).

Tenże przyszedł w posiadanie wkrótce po bitwie pod Białą
Górą, przez którą cesarz Ferdynand II. stał się panem Czech i po któ
rej zaczęły się prześladowanie tych, którzy byli się przeciwstawili Habs
burgom i katolicysmowi. Wielu właścicieli w Czechach i na Morawach
zostało z ich majątków wypędzonych, któremi nagradzano wiernych
zwolenników. Przytem dla wyrównania często posiadłości między sobą
zamieniano i przy tej sposobności także Zdeńko odstąpił cesarzowi pań
stwo rybnickie i to za obietnicę innego równowartościowego wynagro
dzenia. Cesarz bowiem winien był t. zw. Reichspfennig-Meister p.
Schmidt v. Freyhoffen na Khunstatt 500 000 złotych i pozostawił temuż
na spłatę tego długu Rybnik. Lecz już dnia 31-go grudnia 1622 r. od
stąpił Schmidt v. Freyhoffen majątek na rzecz Polykseny z Łobkowic,
z domu Pernstein, żony Zdeńki, i przyjął za to wystawiony przez Włady
sława Łobkowickiego list dłużny na 115 000 złotych, który był zabezpie
czony majątkiem hr. Salmb, Tobiszowem na Morawach. Zdaje się, że
był to tylko interes udany, którego przyczyna jednak nie jest wiadoma.
Zaledwie Zdeńko znowuż jest w posiadaniu państwa, gdy zupełnie
w duchu swego ojca, starego Lasslowa, szuka najodpowiedniejszych
środków celem dźwignięcia państwa. Ponieważ był najwyższym kan
clerzem królestwa czeskiego i na dworze bardzo lubianym, nie trudno
mu było o uzyskanie przywilejów. Tak uzyskał dla miasta w 1624 r.
dwa jarmarki na dzień św. Jerzego i św. Michała archanioła, zaś w 1625
roku udzielił Ferdynand na jego prośby z powodu politycznego i religyj
nego zachowania się obywateli w pierwszym okresie wojny trzydzie
stoletniej pozwolenia na urządzenie piątego jarmarku w święto Fabjana
i Sebastjana (dokument oryginalny w archiwum miejskiem w Rybniku).
Szósty jarmark uzyskano dopiero w czasie panowania pruskiego.
Lecz Zdeńko nie zadowalał się takiemi przywilejami, które mógł
uzyskać od cesarza; dodaje kilku z własnej mocy, które mogą się przy
czynić do ułatwienia poddanym życia i do przyciągania nowych mie
szkańców. Z swego punktu widzenia politycznego słusznie był uznał,
że korzyść jego idzie ręka w rękę z dobrem swych poddanych; dlatego
też nie dążył do tego, by uciskiem obecnych mieszkańców dochody swe
według starego prawa powiększyć, lecz do tego, by udzieleniem nowych
praw przyciągnąć nowych ludzi, którzyby lasom jego i polom nadali
większej wartości tworząc zarazem ogniwo między państwem i podda
nymi, które jednak późniejsi posiedziciel e po części z krótkowidztwa,
po części zmuszeni trudnościami finansowemi rozluźnili i rozwiązali.
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Tak udzielił Zdeńko już w 1625 r. dokumentem znajdującym się
w oryginale w archiwum miejskiem obywatelom przywileju. Chwaląc
najpierw miasto dla wierności podczas wojny i przywiązania do wiary
katolickiej zatwierdza następnie wszystkie dotychczasowe przywileje i
wolności jakie otrzymali od dawniejszych posiedzicieli.
Przytem wy
mienia się szczególnie te, które zawdzięczają Janowi Jerzemu Oppers
dorfowi, baronowi na Dubie. Kiedy tenże miał być w posiadaniu
Rybnika, trudno na podstawie powyższego opisu powiedzieć. Ponie
waż mogło to być tylko między 1532 i 1575 r., możnaby przypuszczać, że
wzmiankowany powyżej jako Dubowacz z Dubowy dawniejszy pan na
Rybniku był członkiem rodziny Oppersdorf, która dopiero wówczas na
Śląsku większe posiadłości nabyła, chyba że tu jest mowa o owym Janie
Oppersdorf, który był wyższym starostą krajowym w Raciborzu i Opolu
w 1557 r., i który przywileje te w imieniu cesarza może potwierdził. —
Podnieść trzeba, że między innemi przywilejami udzielono mieszkań
com prawa do paszenia w lesie bydła i zbierania suchego i opadłego
drzewa. Dalej udziela im się pozwoleństwa na wyszynk wina od I-go
kwietnia aż do św. Marcina za uiszczeniem zwykłej zapłaty, zaś od św.
Marcina aż do 1-go kwietnia prawo to przysługiwało tylko państwu.
Dalej podarował miastu Młyn Strąkowiecki, który do dziś dnia płaci
miastu czynsz. W 1743 r. płacił 22 talarów, zaś w 1828 r. już tylko 8
talarów 20 sr. gr. Z drugiej strony wymaga się tylko wypełnienia tych
starych obowiązków, które nam już są znane.
Taksamo dążył do rozwoju państwa przez zakładanie przedsię
biorstw przemysłowych i z jego to czasów pochodzą pierwsze huty że
lazne w okręgu rybnickim, mianowicie pod Wielopolem. Ponieważ do
kładniejsze wiadomości co do tych zakładów posiadamy dopiero z
późniejszego czasu odkładam też szczegółowy opis na później.
Ale nie tylko materjalne względy zajmowały go lecz także spra
wy kościelne.
Za jego czasów był proboszczem rybnickim Jan Karzeł, ten sam,
który kazał ulać jeden z dzwonów kościelnych, o którym się jeszcze
później wspomina. Był magistrem czyli nauczycielem wolnych sztuk i w
burzliwych czasach wojny trzydziestoletniej położył wiele zasług około
zachowania wiary katolickiej. Zdeńko szanował go bardzo i z jego po
lecenia powołano go dwukrotnie na dwór cesarza Ferdynanda II., ażeby
tam zdał sprawę o stosunkach kościelnych w tej okolicy. Przez jego
wpływy otrzymał zasłużony ten mąż prawdopodobnie także praelaturę
w Raciborzu i dnia 3-go grudnia 1625 r. odbyła się jego inwestytura jako
custos przez administratorów biskupa. Umarł dnia 17-go grudnia 1631.
Za jego przyczyną zbudował może Zdeńko także ową małą kaplicę, która
stała obok ratusza po stronie północnej aż do 1823 r. Był to budynek
mały, murowany, z drewnianą figurą, który został wzniesiony na pa
miątkę ogłoszonego dnia 6-go lipca 1860 r. błogosławionym Jana Sar
kandra. Ten Jan Sarkander (Katholisches Kirchenblatt 1860, nr. 22),
który się właściwie nazywał Fleischmann i nazwisko swoje według zwyczaju
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czzaju ówczesnego przetłumaczył na greckie, urodził się dnia 20-go
y
w
grudnia 1576 r. w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim. W 1616 r. został
dziekanem w Holleschau na Morawach, które należało książętom Łob
kowickim, i odznaczał się tam jako gorliwy obrońca wiary katolickiej.
Gdy na początku wojny trzydziestoletniej przeciwnicy uzyskali chwi
lowo przewagę, zaprowadzili go w 1620 do Ołomuńca, gdzie go dnia 17.
marca zamęczyli. Podanie mówi, że Sarkander przybył raz także do
Rybnika i głosił kazanie na rynku z rusztowania umyślnie w tym celu
wzniesionego, i że na jego pamiątkę, prawdopodobnie po jego śmierci
męczeńskiej, zbudowano ową kaplicę. Wszystko to posiada tyle wewnę
trznej prawdopodobności i tak się zgadza z charakterem Zdeńki, że
prawdę owego podania możemy uważać za pewną.
Spokojny ten rozwój został jednak wnet okrutnie przerwany.
Rozpoczął się drugi okres wojny trzydziestoletniej. Król Duński Chry
stjan IV. zaopiekował się protestantami, Mansfeld przybył jemu z po
mocą. Liga katolicka wysłała przeciw niemu walecznego Tilly zaś
cesarz Ferdynand II. znalazł w osobie Wallensteina wodza, który mu
stworzył armję. Temu udało się pobić Mansfelda pod Desawskim
Mostem w kwietniu 1626 r.; rzeszy jego zaś zostały zmuszone do ucie
czki, uciekając też przez Śląsk do Siedmiogrodu, gdzie się spodziewały
znal eść pomoc przeciwko cesarzowi w osobie Bethlen‘a Gabor księcia
tego kraju.
Z tego czasu pochodzi sprawozdanie (w archiwum rudnickiem)
kapitana książęcego Hradzky’ego do księcia Zdeńki obrazujące wiernie
stosunki owych czasów. — Dnia 1. i 2. lutego 1627 zdobył nieprzyjaciel
Pszczynę i Żory i zwrócił się następnie ku Gliwicom. Ponieważ miasta
tego nie mógł zdobyć, spalił przedmieścia. Następnie zdobył Bytom
i Koźle i spustoszył Rudy. Rybnik poddał się bez oporu. Władze
cesarskie nie mogły bronić, zakazały jednak z bezpiecznego Raciborza
i Opola wszelkie świadczenia na rzecz nieprzyjaciela. Lecz ten miał
władzę w ręku i żądał kontrybucyj tak, że obywatele rybniccy musieli
mu tygodniowo 115 talarów zapłacić. Gdy pewnego razu nie byli w
stanie sumy tej zapłacić, nagromadziło żołnierstwo Mansfelda słomy
naokoło drewnianych domków i groziło podpaleniem miasta. Tylko
usilne i wzruszające prośby mieszkańców skłoniły ich do odstąpienia od
ich zamiaru. Przy ich odwrocie zabrali jednak czterech obywateli jako
zakładników ze sobą do Żorów i trzymali ich tam we więzieniu. Zaled
wie się nieprzyjaciel oddalił, przybył dowódzca armji cesarskiej, który
stał kwaterą w Raciborzu i zażądał kontrybucje trzy razy tak wysokie,
grożąc pustoszeniem w razie oporu — Nie było sił przeciwko uciekają
cemu nieprzyjacielowi, znaleziono je jednak przeciwko własnym bez
bronnym poddanym, którzy już i tak byli uciemiężeni.
Aby ocalić majątek księcia kazał kapitan za radą wspomnianego
kustosa raciborskiego, Jan Karzeł, bydło wygnać do lasów i rozdzielić
pomiędzy poddanych aż do nadejścia lepszych czasów. Ci jednak od
mówili posłuszeństwa i z obawy przed nieprzyjacielem zapędzili bydło
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z powrotem do folwarków. Tak długo jak poddani byli jeszcze po
słuszni był kazał zawieść 37½ małdrów zboża i wszystkie zapasy żelaza
i wełny do Gliwic na miejsce bezpieczne.
Ludzi znakomitych nieprzyjaciel porwał i uwolnił ich dopiero
za zapłaceniem okupu. Aby wykupić proboszcza rybnickiego, którego
nazwiska się niestety nie podaje, musiał kapitan zapłacić 200 złotych w
saskich pieniądzach i u dowódzcy cesarskiego spowodować uwolnienie
luterskiego pastora. Hradzky sam nie pokazał się ukrywając się gdzie
tylko mógł. Wszelkie pracy w polu usłały. Ryby, o ile to było mo
żliwem, były sprzedane. Kuźnia t. j. kuźnica czyli hamernia stała 10 ty
godni próżna, ponieważ chłopi nie mogli lub też wzbraniali się jechać po
rudy żelazne. Zyski z bydła, cła wyszynku wina i warzenia piwa jako
też wszelkie inne dobre źródła dochodowe przestały płynąć.
Kapitan prosił ostatecznie księcia, żeby sołtysom nakazał wrócić
nareszcie do posłuszeństwa i nakazać je także podwładnym. Naturalnie
nastąpiło to dopiero wtedy, gdy burza była minęła i nastały normalne
stosunki. Wtenczas uregulowano także zobowiązania wobec państwa
i pochodząca z 1628 roku taksa zawiera oprócz wielu znanych nam już
postanowień także niektóre nowe rzeczy. Tak np. mówi o obywatelach
nie posiadających koni: „Sie verrichten die Arbeit was von Nötten ist,
als nemlich Kalk, Ziegeln und andere Sachen zur Hand reichen, wenn
das Schloss oder etwas Anderes gebaut wird, Klötzer zur Brettmühl hin
aufwälzen, auf die Jagd (zum Aufstellen) gehen und andere Handrobot
zu thun. Wenn das Recht gehalten wird, müssen sie die Obrigkeit aus
halten beim Schloss am Teich das Ruhr bauen und ausbessern.“ (po
polsku: wykonują roboty, jakie wymaga potrzeba, mianowicie poda
wają wapno, cegły i innie rzeczy przy budowie zamku lub czegoś innego,
zataczają kłody do tartaku, idą na łow y (dla zastawienia) i wykonują
inne roboty ręczne, itd.)
Dalej muszą dziennie dwóch ludzi posłać na zamek celem stró
żowania, pomagać przy gaszeniu pożarów leśnych i wogóle wszystko
robić co im się każe. Jeżeli zaś tego nie uczynią ku zadowoleniu swego
pana lub tegoż urzędnika, otrzymają baty i dopiero 100 lat później znaj
dujemy notatkę, że się nad tem żalą. — Przytem zaś płacili ci obywa
tele, którzy uprawiali jakieś rzemiosło, jak już wspomniano, osobny
czynsz, cech szewców rocznie 2 złote, cech tkaczy 3½ złote, piekarze
po ½ złotym, rzeźnicy po jednym bochenku łoju tj. 2 ½ złote. — Wójt
był zobowiązany donieść urzędowi podatkowemu co rok, ile jest rzeź
ników i piekarzy. — Z umieszczonych tam przepisów wynika, że miasto
i wójt posiadali tylko niższe sądownictwo, i że dla ciężkich zbrodni
miarodajnych było państwo jako druga instancja.
Ludzie ze wsi musieli, o ile przyszła na nich kolej, co się w czasie
żniw zdarzyło każdy dzień, czekać na zamku pod wrotami, dopóki im
pracy nie przydzielono. Obowiązani byli dwie mile daleko ze wszyst
kiem, co im dano iść lub jechać, każdą inną robotę fizyczną lub z końmi
wykonać i wszystko uczynić pilnie i wiernie według ich przywilejów (!).
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Taksamo musieli jak domownicy w mieście bezpłatnie prząść lub płacić
równowartość w gotówce. Z 128 ludzi, którzy na wsiach byli do tego
zobowiązani, wynosił dochód z tego w 1661 roku 32 talarów 22 zgr.,
zaś w 1662 roku 53 talarów.
Gdy ludzie żnęli zboże lub kosili łąki, dawano im jeść, jeżeli zaś
pilnie odrabiali pańszczyznę, dano im także kawałek chleba lub jak się
dokument wyraża „auch ein Stück Brodt oder Kuchelspeis gegeben,
deren Gottlob genugsamb ist“ . Pomimo tego pięknego frazesu obcho
dzono się z ludźmi jednak nieraz bardzo surowo. Gdy handel żelazem szedł
źle, wypłacano robotników hutniczych żelazem, odrabiającym zaś pań
szczyznę dano do chleba masło zmieszane z łojem. Raz kupiono w tym
w rachunkach zupełnie otwarte podanym celu dwa bochenki łoju.
Chłopi wogóle i wójci musieli dbać o to, żeby pan nie poniósł
żadnej szkody, gdy zaś pan lub jego zarządca gdzieś przybył, musieli
go podejmować jadłem i napojem. — Mimo tego oszacowano wszelkie
te obowiązki tylko na 400 złotych. Pańszczyznę i procenta liczono na
1772 złotych lub obliczone w kapitale na 44 303 złotych.
Co się tyczy stanowiska sołtysa mieliśmy przykład z wieku 14. w
osobie sołtysa z Rydułtów. W wieku 16. i 17. sołtysi już tak dobrze nie
stoją, chociaż wprawdzie też wsie, o których posiadam wiadomości, były
mniejszemi od Rydułtów.
Tak np. mianowany jest sołtys w Chwałowicach „wolnym" , który
posiada 2 włóki, 2½ morgi pola i jest tylko zobowiązany do jednej fury
po sól lub wino dla użytku pana. Od łąki swojej płaci 24 zgr., strażo
wego zaś 1 złoty. „Foit“ Waczław z Książenic posiada 3 włóki 4/5 morgi
i jest leśniczym. Tenże jest zobowiązany do zaopatrzenia swego pana,
jego czeladzi i psów w czasie łowów w tamtejszych stronach we wszel
kie rzeczy potrzebne oprócz napojów. Strażowe wynosi także u niego
1 złoty. „Foit“ Wawrzek w Ochojcu posiada tylko 1 włókę 23¾ mórg.
1 on jest wolnym, zobowiązany do służby na zamku z dzidą i do zaopa
trzenia czeladzi pańskiej w czasie łowów w wszelkie potrzebne rzeczy.
Naturalnie pobierali oni wszyscy trzeci fenyg. Jatek piekarskich lub
szewskich nie posiadali.
Według dokumentu zatwierdzenia, wystawionego przez Zdeńkę z
Łobkowic w 1625 roku (Matrykuły księstwa opolskiego i raciborskiego
w archiwum prowincjonalnem) pochodził odnowiony przywilej sołtysa
Ochojskiego od księcia Walentego z 1512, przywilej zaś sołtysa z Prze
gędzy od księcia Mikołaja z 1445 roku. W 1625 roku kazał sobie ostatni
widymować odpis tegoż przez burmistrza i radę w Rybniku, przyczem
jest świadkiem Piotr Lenczonik Starosta Rybnicki. Może obecny sołtys
posiada jeszcze ów widymowany odpis, któryby dla tego był ciekawy,
że dołączona była pieczęć miasta, jak wyraźnie powiedziano, której
gdzieindziej nie ma.
Z przywilejów państwa t. zw. regaljów podaje taksa: sądownic
two, zasądzenie na śmierć i darowanie śmierci (tj. ułaskawienie), karanie
z powodu zakradzonego zepsucia, polowanie, łowienie ryb i raków. Taksam
o
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kamo posiadało prawo patronatu i zwolnienia z poddaństwa. Wszystko
a
to oszacowano na 1200 złotych. Państwo same było podległe królowi
czeskiemu jako wielkiemu księciu Śląska. On sam jako dziedzic starych
książąt posiadał prawo ustalania jarmarków i cechów jako też zatwier
dzanie zmian posiadłości majątkowych. W jego imieniu stał na czele
księstwa starosta krajowy, on mianował prawo krajowe tj. 15 ławników
i fiskala, którzy się zgromadzili w Opolu na niedzielę Dominica invo
cavit i w Raciborzu w dzień św. Bartłomieja. Prokuratura cesarska
strzegła przytem praw cesarza.
Państwowych podatków ludzie podlegli pańszczyźnie nie płacili
wcale, drobna szlachta miasta, wolni i młynarze płacili je państwu,
które je następnie z własnemi odsyłało i to podatki państwowe do Koźla,
cesarski podatek od piwa i akcyzę, jako też świadczenia na rzecz domu
prowjantowego do Raciborza. Z szlachciców, którzy w ten sposób przez
państwo podatki swe uiszczali, byli z okolicy Rybnika Schwellengraeberzy, Fraksteinowie, Sobkowie i Porubscy (może Porębscy).
Jeżeli nie płacono punktualnie lub odnośnemu poborcy nie zro
biono odpowiedniego podarku, przybyła wnet cesarska egzekucja.
Jeden kapral i trzech młodszych (muszkieterów) zgłosiło się u kapitana
i pozostali tak długo na utrzymaniu, (dziennie 1 talar 16 zgr. 6 halerzy)
dopóki należnej sumy podatkowej nie zapłacono. W 1662 roku wydano
dla takich ludzi egzekucyjnych 353 talarów, tak te ci prawie cały rok
leżeli na miejscu.
Odkąd wszystkie te stosunki zostały na nowo uporządkowane,
kraj nasz w czasie, w którym się znajdował w posiadaniu Łobkowickich
nie został już nawiedzany przez Szwedów. Przynajmniej nie mamy co
do tego żadnych wiadomości, spotkamy takowe natomiast znowu w
1643 roku.
Jeszcze w ciągu okresu szwedzkiego wojny trzydziestoletniej za
kończył Zdeńko Wojciech swój wielce ruchliwy żywot i może go też
szczerze w Rybniku żałowano. Po nim nastąpił jego i Polykseny syn:
d) Wacław Euzebjusz Popel z Łobkowic (1632— 1638).
Zjawił się wkrótce w Rybniku i potwierdził jeszcze w tym samym
roku miastu przywileje. Więcej jednak też nic o nim nie znajdujemy.
Nosił się już wtedy z zamiarem kupna księstwa żegańskiego i starał się
tylko o uzyskanie potrzebnych do tego sum. W tym celu zaciągnął u
hrabiego Aleksandra Just von Haugwitz w Biskupicach 213 700 złotych
w trzech różnych listach dłużnych i odstąpił jemu dnia 5-go maja 1638 r.
na mocy kontraktu kupna państwo rybnickie bez ciążących na niem
długów i obciążań za 72 000 złotych reńskich razem z listem dziedzi
cznym cesarza Rudolfa II. Za resztę długu dał hrabiemu majątek mo
rawski Rymnicz w wartości 31 250 złotych pozostałość zaś w gotówce.
Dnia 2. kwietnia 1648 roku potwierdził Wacław kupno dokumentem
wystawionym w Pradze. W 1650 roku wpisany zostaje do opolskiej
matrykuły zaś w 1655 roku kwitują spadkobiorcy intestatowi zmarłego
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w międzyczasie Haugwitz'a w głównem poświadczeniu odebrane sumy
z równoczesnym wydaniem listów dłużnych. Lecz dopiero w 1660 r.
gdy posiadłość przeszła już była przez kilka rąk, nastąpiło potwierdze
nie ze strony cesarza.
Książę Wacław, który był cesarskim tajnym radcą, szambelanem,
marszałkiem polnym, ustanowionym pułkownikiem i wiceprezydentem
nadwornej rady wojennej wpadł w 1674 r. w niełaskę i umarł w 1677
roku w swojem majątku w Rudnicach.

C. Państwo rybnickie pod prędko zmieniającemi się
posiedzicielami od 1638—1682 roku.
Nim przy ówczesnym powolnem załatwianiu spraw stosunki mię
dzy Wacławem Łobkowickim i Aleksandrem Justem von Haugwitz zo
stały uregulowane, Rybnik zmienił prędko swoich posiedzicieli. Zanim
jeszcze Łobkowic zatwierdził umowę kupna, sprzedał hrabia Aleksander
Just von Haugwitz państwo już dnia 31. maja 1639 (dokument oryginal
ny w aktach gruntowych sądu powiatowego w Rybniku) Janowi Bern
hardowi von Praschma, właścicielowi Górnych i Dolnych Świerklan,
który jest nazwany to hrabią to baronem często jednym i drugim razem.
Praschma zapłacił te same 72 000 złotych (60 000 talarów), jakie za
płacił Haugwitz.
Zanim jednak rozpoczęły się spłaty terminowe, do których się
Praschma zobowiązał, wywiązał się długoletni spór o cenę kupna, który
pozwala nam wejrzeć w zawikłane interesa owych rodzin, które pono z
krzyżujących się stosunków pokrewieństwa powstały. — Tam był pe
wien Piotr Prasma około 1500 roku ożeniony z Weroniką Kropaczó
wną, córką Kropacza, ówczesnego posiedziciela Rybnika. Syn tegoż
Mikołaj Praschma ożenił się z Felicją Siedlnicką, rodzinę której widzie
liśmy także w posiadaniu państwa. Do tego nazywają siostry zmar
łego Haugwitz’ a Jana Bernharda Praschmę zawsze swym ukochanym
wujaszkiem. Z drugiej strony była matka hrabiego Władysława Aloj
zego Haugwitz’a, spadkobiercy intestatowego hrabiego Aleksandra
Haugwitz’a, rodzoną hrabiną Salmb, Salmb’owie zaś (nazwani także
Salm) byli znowu blisko spokrewieni z rodziną Łobkowiców, ponieważ
brat Zdeńki ożenił się w 1597 z córką hrabiego Juljusza Salmb, zaś w
1616 roku po raz wtóry z córką hr. Gabryela Salmb.
Spór rozpoczął się tem, że hrabiny Gaschin i Waggin, będące
obydwie siostrami zmarłego Haugwitz’a, powstały przeciwko roszcze
niom wdowy hrabiny Haugwitz’owej, wyszłej później za mąż za hr.
Salmb, której zmarły jej mąż przekazał był rybnicką cenę kupna. Hra
bia Praschma musiał więc pieniądze złożyć w ratuszu w Opolu, dopóki
by proces nie został rozstrzygnięty. Wnet stawiano jednak jeszcze z
innych stron pretensje i czytając sprawozdanie hr. Praschmy w tej
aferze, nie można pojąć, w jaki sposób taka ogromna masa długów
mogła się na tern jednem państwie nagromadzić.
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Hrabia Haugwitz pozostał bowiem za swój majątek Czelakowic e
należące do państwa Brandeis, dłużen tytułem podatków państwowych
978 złotych, 337 miar owsa i 48 złotych kontrybucji. Rząd praski pisał
dlatego do starosty krajowego, hr. Choditz'a dnia 22. października 1653
roku, czy dług ten nie może być pokryty z ceny kupna, jaką hrabia
Praschma był złożył w Opolu. W tym celu zwraca się cesarski fiskal
Franciszek do hr. Praschmy z prośbą o bliższe oświadczenie się, który
mu pod datą dnia 25. listopada 1655 roku odpisał co następuje:
Roszczeń do ceny kupna jest tak wiele, że chociażby cena ta
wynosiła cztery razy tyle, nie wystarczyłaby, i radzi dlatego fiskalowi,
żeby ową sumę zgłosił w sądzie apelacyjnym w Pradze, ażeby pieniądze
nie zostały przysądzone hrabinie Salmb z pominięciem wierzycieli. Ro
szczenia zaś były następujące: 1. roszczenia, które sobie był zastrzegł
Łobkowic, 2. zaległe podatki 220 złotych, 3. stare opłaty od piwa dla
cesarza 356 złotych 27 zgr. 6 halerzy, które Praschma musiał zapłacić
na drodze ekzekucji i które żąda z powrotem, 4. zaległa cesarska kon
trybucja i dostawa dla domu prowiantowego 1658 złotych, 5. rata
rybnicka, którą żądały stany za pewien zastaw w kwocie 12 960 zło
tych, 6. zaległe procenta od owej sumy, 7. zaległa kwota taksacyjna
2400 złotych, 8. pretensje klasztoru panien w Czarnowąsach na rocznie
sześć kamieni młyńskich w Radoszowach, 9. 2191 złotych, o którą to
sumę oddał Haugwitz Praschmie państwo w mniejszej wartości niż je
był odebrał od Łobkowica, 10. 5189 złotych kosztów propter execu
tionem immissionis, 11. powyższy dług państwa Brandeis, 12. Jan Henryk
Gaschin i po nim Helena Krokwitz, rodź. Horningin, żądają na pod
stawie listu dłużnego 20 000 złotych kapitału i 52 400 złotych procen
tów, 13. rządca łobkowicki żąda dług poddanych rybnickich w kwocie
1500 talarów w walucie śląskiej, 14. ten sam żąda od byłego pisarza
miejskiego Horzitzki'ego 409 talarów, trzyma się jednak ceny kupna,
15. tak samo 248 talarów od byłego pisarza zbożowego, 16. Łukasz
Buchta rości sobie i żąda 4300 talarów, 17. Jaś Fryderyk Minkwitz ma
słusznie do żądania 128 200 złotych i wzniósł dlatego protest (suma
pochodzi jeszcze z wierzytelności Schmidt'a von Freyhoffen), 18. w
końcu jeszcze obłożyli aresztem cenę kupna magnaci Haugwitz‘a a hra
bina Salmb, dawniej zamężna Haugwitz, żądała także całość.
Kiedy i jak ciekawy ten spór został rozstrzygnięty wie sam Bóg;
z aktów i licznych dokumentów, jakie w tej sprawie znajdują się w ar
chiwum prowincjonalnem, to nie wynika. Sądy w owym czasie nie
spieszyły się tak bardzo. W 1638 roku był hr. Haugwitz kupił, zaś
w 1660 roku cesarz kupno to dopiero zatwierdza, w 1639 roku dokonał
hrabia Praschma kupna, zaś w 1655 roku stoi sprawa tak, jak ją wi
dzieliśmy w powyższym sprawozdaniu. Może także oddanie księstw
Opola i Raciborza w zastaw koronie polskiej (1645— 1666) oddziaływało
na te stosunki. — Zdaje się jednak, że Praschma sprzykrzył sobie wnet
całą tę sprawę i odsunął się od całego handlu dobrym sposobem, gdyż
wkrótce po 1650 roku czytamy w wielu notatkach o Janie Bernhardzie
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hr. Oppersdorf jako o właścicielu lub przynajmniej zarządcy państwa.
Urzędowego dokumentu w tej sprawie nie ma, znajduję jednak w księ
gach kościelnych zapisano, że w 1652 roku żeni się rector Paulini z
Salomea, pokojówką hrabiny Oppersdorf, zaś w 1655 roku bierze ślub
sługa tej samej hrabiny. Taksamo pochodzi znajdujące się w archiwum
Urbarium z 1657 roku od tego samego Oppersdorfa. Niestety brak je
dnak dwóch ostatnich stronic i temsamem podpisu. Wreszcie powiada
padanie, że znajdujący się w Rybniku szpital dla ubogich żon obywa
teli i kościół jankowicki zbudowane zostały przez tego Oppersdorfa i to
w 1650 roku. Że w 1655 roku składa sprawozdanie jeszcze hrabia
Praschma nie jest temu przeciwnem, ponieważ mógł on jako długoletni
właściciel takie sprawozdanie złożyć, chociażby był zdał zarząd w ręce
administratora.
Ponieważ nie będę miał później sposobności powrócić do powy
żej wzmiankowanego szpitalu i kościoła jankowickiego, przytaczam za
raz na tem miejscu znane mi w tym przedmiocie wiadomości. Szpital
posiada dwa kapitały w kwocie 3180 talarów i 80 talarów, których pro
cent wynosi rocznie 163 talarów, prócz tego 4 talary 2 sr. gr. czynszu
gruntowego i z fundacyj, razem więc 167 talarów i 2 sr. gr. — Używany
do tego dom jest obecnie masywny i zawiera wielką izbę, która po
dzielona jest na sześć komórek. W 1858 roku umieszczono tam sześć
kobiet.
Co się zaś tyczy kościoła w Jankowicach opowiada o założeniu
jego podanie co następuje: Kiedy pewnego razu ksiądz rybnicki szedł
z wiatykiem do chorego w pobliżu Jankowic spostrzegli go Szwedzi,
włóczący się w owej okolicy i puścili się za nim w pogoń. Uciekając
udało mu się jeszcze ukryć przenajświętszą hostję w wydrążonem drze
wie, sam zaś został przez doganiających go Szwedów zamordowany. Na
pamiątkę tego wybudował hrabia Oppersdorf kościół i fundował odpust.
W samej rzeczy zdarzenie to nie jest nieprawdopodobnem. W 1643 r.
złupili Szwedzi Rudy i okolicę podczas przemarszu do Moraw, gdzie
wygrali ostatnią swą zwycięską bitwę pod czeskim Jankowem. Byłoby
to w czasie, kiedy Praschma był posiedzicielem i możnaby sobie myśleć,
że po zawarciu pokoju westfalskiego i w następującym po nim okresie
spokoju pobożny następca Praschmy zbudował na miejscu tego zda
rzenia kościołek.
A jednak podanie się tu myli. Gdyby się tu rozchodziło o Mans
feldów, których podanie mianuje zawsze Szwedami, z 1627 roku, byłby
łobkowicki kapitan Hradzky o zdarzeniu tem coś wspomniał. Zaś w
czasie od 1642 roku zdarzenie to także nie mogło zajść, gdyż księgi ko
ścielne, które istnieją w parafji rybnickiej od 1638 roku o śmierci tako
wego księdza nic nie wspominają. — Teraz jednak przychodzi Urbarium
z 1628 roku w archiwum Łobkowica z notatką, która podanie w tej
formie zupełnie odrzuca. Urbarium to nie jest wprawdzie podpisane ani
pieczętowane i gdyby się tu rozchodziło o obowiązki poddanych, nie
mógłby w razie procest żaden sędzia podług niego osądzić. — Poniew
aż
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P aż jednak i bez podpisu pozostaje pismem z 1628 roku, jak samo po
iew
on
daje, lub przynajmniej z czasów Łobkowica, jak o tem świadczy miejsce
przechowania, jest owa notatka dlatego decydującą, że już wówczas
wspomina się w Jankowicach o kościele filjalnym sub titulo passionis
et corporis Christi.
Ponieważ podanie takie jednak nigdy nie jest bez tła historycz
nego, trzeba przypuszczać, że wymienione powyżej zdarzenie zaszło
w czasie dzikich wojen husyckic h, podczas których fanatycy ci wtar
gnęli i do naszego kraju, więc około 1430 roku. Na podstawie opo
wieści, która się już prawie stała podaniem, zbudował następnie Zdeńko
Łobkowic na pamiątkę kościół. Oppersdorf zaś może fundował odpust,
który się odbywa jeszcze do dziś dnia, skutkiem czego przypisywano
później jemu budowę kościoła wogóle. Że zaś szwedów uważano za
owych złoczyńców, miało przyczynę w ówczesnem usposobieniu ludno
ści, która wszystko zło przypisywała szwedom.
Rządy te Oppersdorfa skończyły się w 1659 roku. Prawdopodo
bnie został ów wielki proces, przynajmniej o ile dotyczył pretensyj
wdowy Haugwitz‘a, późniejszej hrabiny Salmb, na jej korzyść rozstrzy
gnięty. W dokładnych sprawozdaniach kasztelana z 1659— 1664, które
się prawie w całości znajdują w archiwum prowincjonalnem, jest przy
najmniej hrabia Salmb, posiedziciel majątku Tobiszów na Morawach,
zawsze podpisany. Dlatego też jest rzeczą niezrozumiałą, jak w doku
mencie z dnia 19. maja 1663 (Weltzel, str. 193) Jan Bernhard hrabia
Praschma może być mianowany panem na Rybniku. — Hrabia Salmb
musiał z swojej strony toczyć proces z powodu roszczeń powyżej
wzmiankowanego Jana Fryderyka von Minkwitz, który pretensje swe
opierał na oddziedziczonych listach dłużnych Schmidt’a von Freyhoffen.
Dług wynosił pierwotnie (patrz strona 51) 115 000 złotych, wzrósł je
dnak w międzyczasie z procentami na 213 950 złotych. Sąd rozstrzy
gnął na jego korzyść i hrabia Salmb nadmienia na końcu rachunków z
1664 roku, że zapasy zostały odesłane do rąk nowego posiedziciela von
Minkwitz'a. Za oddanie państwa zrzekł się tenże wszelkich dalszych
pretensyj. To ale też jest wszystko, co o nim napisano. Pomimo, że
musiał być przynajmniej 12 lat w posiadaniu, nie znalazło się we wszy
stkich przezemnie przeszukanych archiwach o nim ani słówko. Jedyną
zaznaczenia godną rzeczą jest, że w jego czasie wyryto pieczątkę z her
bem miasta z 1669 roku.
Około 1670 roku Ferdynand hrabia von Oppersdorf, który był w 1663
roku starostą powiatowym w Rybniku, zdaje się odkupił Minkwitz'owi
państwo. Dnia 19. września 1674 roku dziękuje bowiem pewnemu ra
ciborskiemu prelatowi za wyrazy współczucia z powodu nagłej śmierci
jego żony. Wkrótce potem pozostawia państwo w spadku swemu sy
nowi owemu wyżej wspomnianemu Janowi Bernhardowi von Oppers
dorf. W 1678 roku udziela tenże Rybniczanom już przywilej, zaś w
1679 roku mianuje go dokument, którym sprzedaje swój dom w Racibo
rzu (Weltzel str. 201) panem na Rybniku; taksamo jest on przedmiotem
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postępowania egzekucyjnego. Niewiadomo z którego czasu winien był
bowiem kasie krajowej 3692 złotych reńskich, 14 grajcarów i 3 halerze.
Ponieważ nie płacił, upoważniono hr. Proskau, dopóty trzymać kuźnicę
pod Wielopolem pod sekwestrem, dopóki dług nie zostaje zapłacony.
Przy tem miał prawo wziąć na obszarze państwa drzewo i rudę, gdzie
się je znalezie i nałożyć obowiązkową pańszczyznę na wsie: Smolna,
Orzupowice, Jeykowice, Radoszowy, Biertułtowy, Kniżenice, Niedob
czyce. Proskau zapłacił z góry pieniądze dnia 2. czerwca 1679 roku
zaś dnia 16. lutego 1680 roku był je już wygospodarował. Przy tych
spłatach widzimy także, jakie rodzaje monet były na ówczas w obiegu.
Proskau zapłacił raz 269 złotych w samych „groszkach“ , 600 złotych w
srebrnych groszach, 300 złotych w monetach dwuczeskowych, 600 zło
tych w monetach pięciuczeskowych.
W 1680 roku uzyskał Oppersdorf znowu wolność posiadania swo
ich majątków, sprzedał je jednak już w 1682 roku hrabinie Węgierskie)
wdowie, za 100 300 złotych, ponieważ, obciążony długiem, nie mógł już
zapłacić żądanych wierzytelności. W 1682 roku był jednak jeszcze jako
świadek obecny przy ślubie obywatela Śmiecik z Marjanną Polonius.
Szybka ta zmiana właścicieli nastąpiła w Rybniku w czasie, w którym
reszta Niemiec znajdowała się w najnędzniejszem położeniu. Dopiero
w 1648 roku zakończyła się wojna trzydziestoletnia, która kraj zupełnie
wyniszczyła, i to w pokoju zawartym w Monasterjum i Osnabrueck.
Alzacja przypadła Francji, która pod Ludwikiem XIV. wnet swoją prze
wagę w Europie okazała i Niemcy reprezentowane przez nędznego ce
sarza Leopolda I. (1657— 1705) upokorzyła. Jedyny elektor branden
burski Frederyk Wilhelm (1640— 1688), zwany elektorem wielkim, oka
zał się dzielnym rządcą i on to położył fundamenta pod przyszłą wiel
kość państwa pruskiego. W pokoju oliwskim w 1660 roku zabezpieczył
sobie zwierzchnictwo w oddziedziczonem księstwie pruskiem i okazał
się także dzielnym wojownikiem w wojnach francuskich. Opuszczony
jednak przez Niemcy i Austrję, napadaną przez Turków, zmuszony zo
stał do zawarcia niepomyślnego dlań pokoju w St. Germain en Lay w
1679 roku.
Kraj nasz związany z Czechami i przez nie także z Austrją, dot
knięty został niepokojami i utrapieniami owych czasów tylko przez „po
moc turecką", której podobnie do całego Śląska udzielił. W ogólności
jednak stosunki rozwijały się na drodze naturalnej i musimy wpierw
te wziąć pod uwagę zanim przejdziemy do następnego okresu, i to tem
bardziej, ponieważ odnoszące się do owego czasu jeszcze nieużyte źró
dła obficiej płyną, niż w dawniejszych wiekach. Między niemi trzeba
przedewszystkiem wyszczególnić wspomniane już bardzo dokładne
„sprawozdania kasztelana" i znajdującą się w łobkowickiem archiwum
w Rudnicach „Taksę i estymację obydwu księstw Opola i Raciborza"
(Taxa und Aestimation Beeder Herzogthümer Oppeln und Ratibor")
sporządzone przez Jana Putzen von Adlerthurm z polecenia cesarza
Ferdynanda III. w 1644 roku. Zawiera w sobie dużo gdzieindziej nie
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stojących wiadomości, z których chcę wybrać trochę więcej niż dla
moich celów zdaje się być potrzebnem.
a) Stosunki statystyczne.

Cesarz winien był znaczne sumy królewskiej rodzinie Jagiello
nów w Polsce, mianowicie z tytułu przyobiecanego lecz nie zapłaconego
wiana dwóch austrjackich księżniczek. Chciał więc wypłacić je nada
niem tego, co mu się jeszcze należało w księstwach Opolu i Raciborzu
i kazał w tym celu przeprowadzić owe oszacowanie. Cel tego pozwolił
Adlerthurm‘owi jaknajdokładniejsze opracowanie i tem bardziej intere
sują nas jaskrawe różnicy między stanem ówczesnym a obecnym.
Po ogólnem wychwalaniu Śląska, który posiada 174 miast, 5492
wsi i 3942 folwarków, wysławia wielką i dostojną szlachtę rycerzy, pa
nów i hrabiów, prałatów i innych stanów. Kraj przepływa Odra, spła
wna rzeka, która ułatwia handel i zbyt krajowych produktów tak samo
też doskonałe drogi do Rzeszy, Włoch, Austrji, Węgier, Polski, Czech i
Moraw.
Księstwa opolskie i raciborskie są 17 mil długie i 14 mil szerokie
i zawierają 27 miast, 870 wsi, 615 folwarków, 54 905 krów, 124 175 owiec
i 533 młynów. Z kościołów wylicza 173 parafij i 34 kościołów filjalnych
razem więc 207. Obecnie (według spisu z 1858) więc po 214 latach
mamy na tej samej przestrzeni 39 miast, 17 miasteczek, 1540 wsi, 514 fol
warków i 373 kolonij. Podczas gdy więc wówczas na jednej mili kwa
dratowej znajdowało się 6,2 zamieszkanych miejscowości posiadamy; ich
obecnie 13,67. — Z krów przypadało na milę kwadratową 226, obecnie
zaś 832, owiec wówczas 511 obecnie 2196. — Kościołów zaś posiada
obecnie okręg rejencyjny 792 dawniej 207.
Teraz taksuje Putzen przeciętnie:
miasto po 20 000 talarów równa s i ę ...............
540 000 talarów
wieś po 2600 talarów równa s i ę ........................ 2175 000
„
folwark po 300 talarów równa s i ę ....................
184 500
,,
krowę po 2 talary użytku, jako kapitał . . .
1 830100
„
owcę po 24 grajcarów u ż y t k u ...........................
689 600
„
młyn po 2000 talarów równa s i ę ................... . 1 066 000
,,
Razem

6 485 200 talarów

Jeżeli się zaś, powiada dalej, dolicza do tego zamki, lasy, stawy
itd. można Górny Śląsk oszacować na 9 809 604 talarów śląskich, pod
czas gdy w oszacowaniu podatkowem cały Śląsk oszacowano tylko na
8 389 612 talarów, zaś Górny Śląsk tylko na 817 467 talarów, ale tak też
idzie sprawa dalej. Majątki reprezentujące wartość 18 000 talarów osza
cowano na 1000 talarów. — Że to było prawdą, dowodzi także pań
stwo rybnickie, które oszacowano na 5000 złotych i które w 1682 roku
zostało sprzedane za 100 300 złotych.
W końcu wymienia według 13 powiatów wszystkich właścicieli
majątków z ich wsiami, zaś w tych ilość chłopów i uprawianych przez
nich włók. Powiaty są: Opole, Racibórz, Głogówek, Biała, Prudnik,
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Koźle, Sławięcice, Strzelce, Toszek, Gliwice, Niemodlin, Olesno i Lubli
niec. — Z właścicieli dóbr wymieniam przynajmniej ważniejszych nie
uwzględniając wartości pojedyńc zych majątków. Największą posiadłość
miał hrabia Oppersdorf jako właściciel dóbr Racibórz i Głogówek z 31
wsiami, po nim przychodzą spadkobiorcy Proskowscy (hrabiowie Pros
kowscy) z 29 (dobra Chrzelice i Biała i 9 wsi pod Opolem), hrabiowie
Gaschin z 22, Reisewitz z 20, Praschma (w samem państwie rybnickiem
18), spadkobiorcy Posori‘ego z 17, Beess z 16, Mettich z 14, klasztory
Czarnowąsy i Rudy po 13, taksamo pułkownik von Felss, Holy'owie,
Laryszowie, Sesswohl, Trach'owie i Cellari wszyscy po 11 wsi, Franken
berg'owie, Koschembahr'o wie po 10, Scheliha i Promnitz’owie po 9,
Nowigk i Strzela po 8, Skal 'owie i Kotulińscy po 7, Boya i Frakstein'owie
po 6, Herberstein'owie, Schweinoch‘owie, Siedlniccy i kapituła w Raci
borzu po 5, Blacha 4, Neuhauss, Niewiadomski, Webski, Rödern, Ołon
kowski i Prokop po 3 wsi. Razem mamy 21 osiadłych hrabiów i panów,
353 majętnych szlachciców (liczba 583 podana w dziejach Raciborza
przez Weltzla jest mylna), wolnych chłopów 33.
Z okolicy Rybnika należy wymienić oprócz hr. Praschma w
Rybniku, von Beess w Rowniu i Kłokocinie, w Pszowie 3 właścicieli:
Henryk Beess, pani Siedlnicka i Albrecht Schipp w Rzuchowie i Krzysz
kowicach: Jan Kotuliński, w Gotartowicach spadkobiorcy Pogarel'a, w
Baranowicach Walenty Trach, w Gaszowicach, Suminie i Jeruzalem
Wacław Raszyc, w Pilchowicach Jerzy Holy, w Wielkiem Dębieńsku
Jan Welczek, w Starem Dębieńsku Henryk Holy, w Szczygłowicach
Balzer Hoły, w Bełku Jan Holy, w Popielowie Bogusław Niewiadomski,
w Zebrzydowicach i Niewiadomiu Jan Niewiadomski, w Golejowie i
Świerklanach Felicjana Stadniczka, w Brodku i Rogoźni Jerzy i Wacław
Gussnar'owie, w Zamysłowie Daniel Radlicki, w Czerwionce Charwat, w
Rogowie Jerzy Frakstein, w Palowicach Balzer Schimonski, w Wilczy
i Nieborowicach von Reisewitz.
Ludność oblicza tylko według liczb przeciętnych, przyjmuje:
dla jednej wsi 120 dusz, razem w i ę c .......................
dla jednego miasta 2000 d u s z ...................................
dla folwarku 10 d u s z ...................................................
dla młyna 5 d u s z ...........................................................
dla 100 opactw, klasztorów itd. po 4 osoby . . . .
w 348 zamkach po 10 osób, t. j................................

104 400 dusz
54 000 „
6150 „
2 665 „
400 „
3 480 „

Razem

171095 dusz

coby uczyniło 704 dusz na jedną milę kwadratową. To mu się zdaje
jednak za mało i zaczyna więc obliczać w inny sposób. Sądzi bowiem
że, jeżeli oba księstwa oszacowane zostały na 817 467 talarów trzy do
meny królewskie natomiast na 20 232 więc na 30-tą część, (co mimo
chodem powiedzane nie odpowiada wcale rzeczywistości), Górny Śląsk
musi także posiadać trzydzieści razy więcej mieszkańców niż owe do
meny królewskie. Ponieważ zaś te posiadają (i to wie naturalnie do
kładnie) 9325 mieszkańców, musi na Górnym Śląsku być w całości
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279 750 mieszkańców, coby uczyniło 1151 mieszkańców na jedną milę
kwadratową i jest oczywiście za wiele, ponieważ w 1781 roku więc 131
lat później, znajdujemy tam według spisu urzędowego ty k o 371 404
mieszkańców.
Jeżeli powrócimy teraz po tem oddaleniu się od właściwego
przedmiotu, które czytelnik mi przebaczy, do naszego miasta i naszej
okolicy, to umożliwią nam znalezienie stosunków ludnościowych na tym
obszarze urbaria z lat 1614, 1619 i 1628, w których wylicza się gospo
darzy miejskich i wiejskich płacących czynsz.
Urbarium z 1657, które niestety jest niezupełne, dało się użyć
tylko dla miasta. Ostatnie trzy wsie, wymienione w poniżej umieszczo
nej tabeli, w 1581 jeszcze nie należały do państwa.
Dla porównania dodaję jeszcze liczby z 1791 roku.
Gospodarze płacący czynsz w latach:
1581
1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

R y b n ik ........................
S m oln a.......................
O rzupow ice................
R a d o sz o w y ................
J e y k o w i c e ................
Michałkowice . . . .
R y d u łt o w y ................
Szczeykowice . . . .
K s ią ż e n ic e ................
Biertułtow y................
Niedobczyce . . . .
Boguszowice . . . .
Przegędza...................
O c h o j e c ...................
W i e l o p o l e ................
J a n k o w ic e ................
P n i o w c e ....................
Razem

1614

1619

1628

1791

63
21
13
9
17
9
29
12
14
16
24
14
9
7

92
18
17
8
23
7
33
13
25
15
29
16
11
13
5
9
8

96
16
17
9
22
9
31
13
26
15
29
21
11
11
5
10
8

105
17
18
13
27
11
32
13
29
16
26
21
13
12
7
17
8

202
18
12
12
24
p od Ja n k ow icam i
—
20
33
17
29
26
12
12
21
30
p od S zczeyk o w ica m i

257

342

349

385

468

—
—
—

Widzimy, że z wyjątkiem miasta i Wielopola, liczba osiadłych
czynsz płacących gospodarzy w ciągu 200 lat prawie wcale się nie
zmieniła. — W Wielopolu tłumaczy się wzrost rozszerzeniem hut że
laznych krótki czas przedtem, zaś do Jankowic wliczono w 1791 roku
także Michałkowice. — Czy ludność wiejska z powodu napływu wolnych
robotników się w tym czasie pomnożyła, nie można zbadać.
Przypuśćmy, że takowych jeszcze nie było i liczmy na gospodarza
5 osób, jak w 1581, to otrzymalibyśmy w 1614 roku 1710 ludzi, 1619 r.
1745, w 1628 roku, zaś 1925. Do tych musielibyśmy jeszcze doliczyć
przynajmniej 24 młynarzy i sołtysów, więc 120 ludzi, zaś dla 8 do pań
stwa jeszcze brakujących wsi 700 ludzi, ogółem więc 820 ludzi. W ten
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sposób otrzymalibyśmy w 1614 roku 2530, w 1619 roku 2565 i w 1628
roku 2745 ludzi, czyli na milę kwadratową w 1614 roku 632, w 1619 roku
641 i w 1628 roku 686 ludzi, podczas gdy Jan Putzen liczył, jak widzie
liśmy w 1644 roku około 700 ludzi na milę kwadratową.
W samem mieście ludność przybrała od 1581 do 1614 roku sto
sunkowo znacznie od 1614, zaś do 1660 roku tylko mało. Liczmy i tu
na gospodarza 5 osób, to otrzymamy w 1614 roku 460, w 1619 roku 480
zaś w 1628 roku 525 mieszkańców. Doliczmy do tego w domach pań
skich, w szkole i na probostwie 24 i przypuśćmy, że rzemieślnicy nale
żeli wszyscy także do obywateli uprawiających rolę, to otrzymalibyśmy
na rok 1614: 484, 1619: 504 i 1628: 549 mieszkańców. Dla roku 1657
podaje Urbarium także 105 osiadłych gospodarzy (64 obywateli 17 zagro
dników, 24 chałupników). Wymienia wprawdzie przytem 18 piekarzy, 9
solarzy, 8 rzeźników, cech szewców i tkaczy, zaś rachunek z 1659 roku:
4 kowali, 1 ślusarza, 3 powroźników, 2 garncarzy, 2 bednarzy; rzemieśl
ników tych nie można jednak wyliczać osobno od obywateli płacących
czynsz gruntowy, jak to widzimy z rachunków od 1659— 1664 roku. W
święto Bożego Narodzenia albowiem i w święto Matki Boskiej Grom
nicznej kupiły cztery cechy rzeźników, szewców, krawców i tkaczy
każdym razem po jednej kopie małych karpiów. Ponieważ na jednego
karpia trzeba już liczyć przynajmniej dwie osoby, rodziny tych cechów
liczyłyby już same 480 osób. Jeżeli zaś doliczymy, do tego resztę rze
mieślników powyżej wymienionych, otrzymamy już więcej ludzi, niż to
według innych danych ogółem mogliśmy przyjąć.
Przy porównaniu tych liczb z ludnością mieszkającą na jednej
mili kwadratowej otrzymamy ten sam wynik. W 1614 roku znaleźliśmy
na mili kw. 632 ludzi, dla miasta więc według wyżej podanej reguły 472
mieszkańców, w 1628 roku 686 ludzi na milę kwadratową, dla miasta
więc 520, co się mniejwięcej zgadza z powyżej znalezionemi liczbami.
Dla 1644 roku obliczył Jan Putzen 700 mieszkańców na jednej mili
kwadratowej. Dla Rybnika wynosiłoby to 563 mieszkańców, podczas
gdy według drugiego obrachunku Adlerthurma, 1151 mieszkańców na
milę kw., otrzymalibyśmy dla miasta 863 mieszkańców, co jest niemo
żliwem, ponieważ na podstawie pewnych i bezpośrednich obliczeń wie
my, że miasto w 1781 roku posiadało dopiero 789, zaś w 1784 roku do
piero 804 mieszkańców. — Liczba około 560 mieszkańców wynika także
z ilości kupionych desek dla trumień, które są wykazane w rachunkach,
jako też ze starych ksiąg kościelnych, pomimo, że rezultat ten sam dla
siebie by nie wystarczył, ponieważ w rachunkach nie wykazano ilości
desek dla trumień dziecięcych i także w księgach kościelnych liczba
zmarłych dzieci jest tak mała że trzeba przypuszczać, iż dużo z nich
zostało pochowanych bez uwiadomienia proboszcza. W księgach ko
ścielnych zaś jako też w rachunkach zapisano rocznie przeciętnie sześć
do ośm wypadków, ponieważ zaś połowa zmarłych przypada mniejwięcej
na dzieci, przeciętna liczba wypadków śmierci w Rybniku byłaby mniej
więcej 12 do 16. — Jaki był stosunek osób zmarłych rocznie do ludności

65

w Rybniku, nie wiemy. Dla Żorów znajduję jednak w połowie następu
jącego wieku, że na 1100 mieszkańców zmarło 30 więc przeciętnie około
36. część. Zastosujmy to do Rybnika, który egzystował pod podobnemi
warunkami, i liczmy na rok 15 wypadków śmierci, to otrzymajmy 540
mieszkańców, więc mniejwięcej powyższą liczbę. — Do tego trzeba do
liczyć mieszkańców zamku i folwarku. W zamku i jego zabudowaniach
ubocznych mieszkali kapitan, pisarz, leśniczy, piwowar zamkowy, sta
wowy, odźwierny, dwaj hajducy, zaś w folwarku jeden ekonom, dwie
dziewki, skotarka, świniarka, gęsiarka i oprócz tego w pięciu wolnych
d omkach pięć rodzin. — Kapitan, pisarz, leśniczy i piwowar byli w
każdym razie żonaci, także ekonom więc pięć rodzin z temi co miesz
kały w wolnych domkach dziesięć, razem więc 50 ludzi z 10 sługami 60.
Położenie wszystkich tych ludzi stało się od 16. wieku tak jak
wszędzie, coraz uciążliwszem. Zawikłane polityczne stosunki państwo
we, krwawe i długoletnie wojny były przyczyną, że rządy walczyły z
wielkiemi trudnościami finansowemi. Rządy musiały wypożyczać pie
niądze od stanów tj. od szlachty, która ich tylko udzielała za udzie
leniem nowych praw, tak, że jej znaczenie rosło, potęga książąt zaś u
padała. Pożyczki wydobyto naturalnie znów od poddanych i tym spo
sobem świadczenia zwiększały się coraz bardziej.
Dowodem jest wyjęta z urbariów następująca tabela. Dane z 1659
roku wyciągnięto z rachunków zaś różnicy w dochodach w porównaniu
z rokiem 1628 tłumaczą się pozostałościami nie zapłaconemi. Płacono:
1628

1581
Z ło ty

zg r.

1659

1791

tal.

zgr

ta la r ó w

227

246

—

252

62

22

10

20

Z ło ty

1.

101

2.

28

—
—

19

—

58

30

12

24

19

28

25

24

21

10

44

115

81

—

44

23

—
—

89

—

133

28

47

—
—
—
—

11

R y b n i k ...........................
S m o ln a ...........................
3 . O r z u p o w ic e ...................
4 . R a d o s z o w y ...................
5 . J ey k o w ice .......................
6 . M ic h a łk o w ic e ................
7. Rydułtowy........................
8 . S z c z e y k o w ic e ................
9 , Książenice . . . . . . .
1 0 . B ie rtu łto w y ....................
1 1 . N ied ob czy ce ...................
1 2 . B oguszow ice...................
1 3 . P rze g ę d za .......................
1 4 . O c h o je c ...........................
15.
16.
17.
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W ielepole .......................
Jan k ow ice.......................
P n io w ce ...........................

(p o d J a n k ow ice)
(z o sta ły w m ięd zyczasie sp rzed an e)
36
26
—
9

27

101

118

13

67

50

26

29

20

154

50

—

55

—

54

8

33

78

24

—

72

14

15

21

29
52

22

80

13

_

48

32

527

—

1201

1021

—

—

18

8

—

26

56

—

—

—
—

5

42

18

—

—

—

1250

1127

16

—

28

16
—

—
23

2
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Świadczenia podwoiły się więc a jednak są to tylko świadczenia
gotówkowe. Ile robót żądano nie wymienia się nigdzie. Mamy jednak
pewien punkt oparcia w danych, które rząd w 1788 roku ustalił, kiedy
państwo kupił. Rząd pruski postąpił tu z pochwały godną humanitar
nością i troskliwością. Zapytywano się nie tylko ludzi, lecz badano tak
że najstarsze dokumenta, i rezultatem było, że świadczenia podatkowe
(czynszowe), jak to w odnośnym ustępie zostanie naznaczonem i jak w
powyższej tabeli przytoczone dane dowodzą, prawie wszędzie zostały
zniżone często nawet o połowę zmniejszone. Można przypuszczać, że
tak samo postępowano z pańszczyzną, pomimo tego jednak obowiązki te
były jeszcze tak uciążliwe, że na jednego gospodarza przypadało rocznie
przeciętnie 54 dni służby zaprzągowej i 90 dni służby ręcznej.
Jeżeli stosunek pozostał dawniej ten sam, to z 265 dni roboczych
(trzeba bowiem odtrącić 53 niedziel i 47 świąt) był od każdego gospoda
rza przeciętnie 144 dni ktoś w służbie pańskiej i to 54 dni z dwoma
końmi. — Oprócz tego wykonywali roboty gminne i dawali owe daniny
w zbożu, które w 1788 roku (bez miasta) wynosiły 150 korców żyta i
711 korców owsa. Ponieważ państwo składało się wówczas z 25 miej
scowości, stosunek w porównaniu do roku 1581 pozostał prawie ten sam.
— Takiemi pozostały również daniny składające się z kur i jaj.
Chociaż jest niemożliwem wszystkie te ciężary obliczyć w sto
sunku do ówczesnej wartości srebra w pieniądzach, możemy jednak w
przybliżeniu sobie to wyobrazić.
W 1581 roku płacili mieszkańcy 14 miejscowości tytułem czyn
szu 572 złotych; do tego oddali 152 korców żyta (wówczas po 1 fl. 4 zgr.)
razem więc 152 złotych i 414 korców owsa (po 21 zgr.) więc razem 276
złotych, ogółem 955 złotych. Weźmy dla dni pańszczyzny powyżej zna
leziony rezultat, to musiałaby owych 163 gospodarzy wiejskich odrabiać
8804 dni zaprzągowych z dwóma końmi, co licząc za dzień po 1 flo
renie (złotym) uczyniłoby 8804 złotych, i 14 670 dni służby ręcznej, które
przedstawiały wartość licząc dzień po 2 zgr., 826 złotych. Z powyższemi
955 złotych wynosi to razem 10 585 złotych. Ponieważ państwo posia
dało około 1385 dusz czyli mieszkańców, przypadało więc na głowę 7½
złotych.
W 1628 roku płaciło owych 17 miejscowości tytułem czynszu 1250
złotych. Gospodarze w liczbie 385 zrobili 19 790 dni zaprzągowych
(19 790 złotych) i 34 650 dni służby ręcznej (1814 złotych); do tego przy
chodzą świadczenia w formie zboża, kur, jaj itd., około 500 złotych,
razem więc 23 354 złotych. Przy 2745 ludziach przypadało więc wów
czas na głowę 8½ złotych, podczas gdy w 1858 roku obliczano na głowę
tytułem bezpośrednich podatków państwowych i komunalnych dopiero
1 talar 3 sr. gr.
Przy tem poddani przywiązani byli do gleby, ponieważ tylko za
pozwoleniem pana mogli podróżować, tylko po zwolnieniu miejsce swe
zamieszkania zmienić
I to obowiązywało obywateli tak samo jak
chłopów.
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Tak czytamy w rachunku z dnia 6. maja 1660: die Elisabetha
hinterlassene Weysse nach dem Jakob Pozurka von Rybnik, welche dem
Herrn nach Sorau folgt, auf fleissiges Ansuchen, zur Erhaltung guter
Nachbarschaft, losgelassen — für 11 Thaler = 13 Gulden. (Elżbieta,
pozostała córka Jakó ba Pozurka z Rybnika, która towarzyszy swemu
panu do Żorów , na pilne prośby, celem podtrzymania dobrego sąsiedztwa,
zwolniona za 11 talarów = 13 złotych.) — Pod datą 10. czerwca 1660
roku. Gd Szymona Taisschik z Kamienia, ażeby mu zwolniono od pod
daństwa Annę, córkę Wilhelma Damkiego z miasta, celem wstąpienia
do stanu małżeńskiego, zapłacono 12 talarów = 15 złotych. W 1663 r.
płaci się raz za to tylko 4 talary. — W 1662 roku kazał się złączyć A l
brecht Morawiec z Sośnicowic z córką obywatela Pliwki i oddalił się
z nią bez wykupu. Wtedy puścił się kapitan z swemi żołnierzami za
nimi w pogoń, przyprowadzając obu jako więźniów na zamek, gdzie ich
tak długo trzymano, dopóki nie zapłacili okupu i koszta wynikłe z po
goni w wysokości 1 talara 17 zgr.
Mieszkańcy miasta i wsi podlegali także osobliwszemu zwyczajo
wi, który się aż do najnowszych czasów tylko jeszcze we Węgrzech za
chował i który był przyczyną dla wielu nadużyć i wybryków, miano
wicie t. zw. ,,Weyssen-Gestellung“ . Co rok bowiem musiano państwu
przedstawić dorosłe swe córki, z których państwo wybrało sobie swoją
czeladź.
Także stosunki administracyjne były te same jak przed 100 laty i
jakie znajdziemy jeszcze 100 lat później. Na czele miasta stoi burmistrz
i radcy celem zarządzenia gminą i uregulowania robót, obok nich wójt
dla spraw policyjnych i niższego sądownictwa. Wszystkich mianuje pań
stwo i zmieniają się prawie corocznie. Przytem zdaje się być odpowie
dzialnym za świadczenia pieniężne obywateli zarząd miasta, gdyż w
rachunkach pozostałości pieniężnych czytamy w 1661 roku: Jerzy
Hanssigh, owego czasu burmistrz, winien z radą za różne długi obywateli
23 talarów 12 zgr., zaś w 1662 roku: Jerzy Bych, obecnie burmistrz wi
nien 54 talarów 6 zgr., w 1663 roku: Walter Ponczoszyk taksamo 18 ta
larów 9 zgr., w 1660 roku: Jerzy Kochlowski wójt miasta winien w
imieniu obywateli 19 talarów 16 zgr. tytułem czynszu, w 1661 roku
Marcin Wessely, wówczas wójt miasta, 72 talarów 22 zgr., w 1663 roku:
taksamo Tomasz Dworski 55 talarów 1 zgr.
B. Stosunki kulturalne.

Z wpływów z sądownictwa pobiera właściciel jak dawniej dwie
trzecie części; grzywny te wyjaśniają nam także rodzaj i wysokość kar
jako też rodzaj zwykłych przestępstw. — Tak musiał młynarz na W a
woku w 1660 roku oddać dwie świnie (trzecią wójtowi) za to, że ukradł
burmistrzowi jarkę. W 1663 roku ukradł parobek Krystofa Heydricha
karpia i z tego powodu musiał pan jego zapłacić 12 zgr. państwu, razem
więc 18 zgr. W 1659 roku odbiera się Janowi Wawrzinnemu dwa woły,
które się sprzedaje za 14 talarów, ponieważ w nocy ukradł na polu
pszenicę Abrahamowi Kosznemu.
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Często karze się przestępstwa przeciwko moralności. W 1661 r.
skazuje się Jurka, który służył w młynie Ochojskim, z powodu stosun
ków (w rachunku inaczej się wyrażono) jakie utrzymywał z pewną
dziewczyną z Książenic dla odstraszenia innych na zapłacenie grzywny.
Ponieważ był jednak ubogi dał tylko 5 talarów. W tym samym roku
musiał Walter Trewnaczek z Kuźni z powodu tego samego przestęp
stwa jako żonaty zapłacić 10 talarów.
Dziwnego wrażenia doznajemy, czytając, że Jan Strungh z młyna
w Wielempolu musiał zapłacić 2 talary 16 zgr. grzywny za to, iż bez
uwiadomienia państwa obsiał pewne miejsce leżące odłogiem.
W 1663 roku zasądza się dwóch mężczyzn każdego na zapłacenie
30 zgr. za to, iż się bili. Jest to jednak jedynym w rachunkach wy
szczególnionym wypadkiem. Prawdopodobnie zazwyczaj się nie skarżyli
lub zostali karani według prawa wet za wet, czego się w rachunkach
nie wykazywało. — I przy innych przestępstwach może niektóre rzeczy
w ten sumaryczny sposób załatwiono. Przynajmniej byłoby to bardzo
dziwną rzeczą wystawiającą mieszkańcom co do ich moralności jak naj
pomyślniejsze świadectwo, jeżeliby w ciągu czterech lat tylko sześć
większych przestępstw zasługujących na ukaranie popełniono.
Że państwo lub w tegoż imieniu także kapitan surowo karało tak
że sołtysów i wieśniaków, dowodzi kara, jaką musieli płacić w 1661 roku
sołtysi z Orzupowic, Ochojca, Przegędzy, Biertułtów, Jankowic i Nie
dobczyc (po 1 tal. 18 zgr.), ponieważ mimo nakazu nie wypędzili świń
z dąbrowy. W tym samym roku musieli wieśniacy, którzy nie byli
obecni w czasie odbycia się sądu gminnego, kiedy ich wołano, którzy
więc nie stawili się do terminu, zapłacić po 1 talarze 12 zgr.
Pomimo tego sprawiedliwość zdaje się mieć pod pewnemi oko
licznościami nos woskowy i kieruje się względami przynoszącemi ko
rzyść państwu. — Pojedyncze miasta i dwory okazują sobie w swych
stosunkach wzajemnych pewną samodzielność. Władza centralizująca,
która wszystkich podporządkuje pod to same prawo, była tylko trudno
i z wielkiemi kosztami dostępna. Sąsiedzi woleli dlatego jak dwa pań
stwa ościenne w inny sposób żyć z sobą w zgodzie i przyjaźni. — Gdy
raz np. pewien chłop z Wilczy, która wówczas należała pewnej pani von
Reisewitz posiadającej także Nieborowice, ukradł w 1661 roku w lesie
Ochojskim drzewo, został tylko łagodnie karany, wyraźnie dlatego, że
rybnickie fury jadące po rudę do Piekar musiały przejeżdżać przez Nie
borowice i obawiano się kroków nieprzyjacielskich. Jeżeli zaś kiedyś
taka nieprzyjaźń powstała, przyniosła ze sobą nie mało nieprzyjemności.
Tak np. poróżnili się w 1663 roku Rybniczanie w sposób bliżej niepo
dany z Gliwiczanami. Gdy więc pewnego razu fury rybnickie wiozące
rudę z Piekar spokojnie sobie wjechały do Gliwic, zatrzymano im bez
dalszych korowodów cztery wozy z końmi a później wzięto im także
jeszcze jednego woła. — Dwa lata przeszły, wielu gońców z listami do
starosty krajowego, do Izb we Wrocławiu i do adwokatów trzeba było
opłacić i wielu komisyj mieć na utrzymaniu zanim konie, wozy i wołu
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znów otrzymali z powrotem. Adwokat kosztował 21 talarów, zaś dla
ugoszczenia komisarzy, przybyłych do Rybnika celem przesłuchania
świadków kupiono wina, mięsa, piwa, korzeni, masła i innych rzeczy za
3 talary 22 zgr. 6 halerzy. — Chociaż ostatnia wzmianka nie wskazuje
wprawdzie na bardzo świetne ugoszczenie, które było dosyć tanie, to
cały wypadek miał jednak ten skutek, że przy każdym wyroku wyda
nym przeciwko obcym brano zawsze wzgląd na jego pana.
Prócz tego rodzaju niebezpieczeństw były jeszcze i inne. Drogi,
które naprawiały jedynie słońce i mróz, były podczas słoty nie do
przebycia i uczyniły podróż jeszcze uciążliwszą i niebezpieczniejszą, lecz
jeszcze więcej od nich ówczesne żołnierstwo.
Żołnierze rekrutujący się z hołoty, ludzi najgorszych, wszelkich
państw, dali się w garnizonach tylko z trudem utrzymać w karności, do
puszczając się rozmaitszych gwałtów. Dnia 18. lutego 1664 roku zostali
ludzie jadący do Piekar przez żołnierzy napadnięci i obrabowani z
płaszczy i innych części odzieży, za co wypłaciło im państwo tytułem
odszkodowania 4 talary 4 zgr. 6 halerzy. W 1662 roku porwali żoł
nierze dwom obywatelom z Rybnika bydło i zapędzili je do Wodzisła
wia. Celem odebrania im tegoż, urządzono formalną wyprawę wojenną,
której koszta obliczono na 1 talar 16 zgr. W 1654 roku napadli żoł
nierze polaka Podczapowskiego, który z powodu zadanych jemu ran
zmarł następnie we Świerklańcu. Pochowano go na rybnickim cmenta
rzu (księgi kościelne). Że zaś to nie były wypadki pojedyncze, z tego
wynika, że kapitan, chcąc jechać do Głogówka, Opola lub Gliwic „z po
wodu niebezpieczeństwa” zawsze bierze ze sobą ludzi, których natural
nie trzeba zapłacić. — O innych podobnych gwałtach z tego samego
czasu opowiada Weltzel Str. 184.
Jeżeli jeszcze dodajemy, że także wilki kraj uczyniły niebezpie
cznym (dnia 12. października 1660 roku rozszarpały wilki krowę w po
bliżu folwarku w Jankowicach), nie będziemy się dziwili, że wówczas
w tym kraju nikt nie podróżował dla swej przyjemności.
O kościołach i szkole nie słyszymy prawie nic. Mówiliśmy już
o Janie Karle, zaś w 1672 roku wymienia się proboszcza Gaworka. In
nych wiadomości brak. Ta sama rzecz ma się ze szkołą, co do której
słyszymy tylko nazwiska kilku rektorów. Rektora Paulini‘ego miano
waliśmy przy okoliczności swego ożenku w 1652 roku. W 1659 roku
zostaje pochowany. W 1661 roku poznajemy rektora Rameir'a i w 1665
roku rektora Figulskiego.
Dopiero w 1743 znajduję notatkę w sprawie świadczeń na rzecz
kościoła. Wtedy dali ks. proboszczowi:
żyta
fo l w a r k ...............................
o b y w a t e le ...........................
Razem
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ta la r .

zgr.

hal.

32
4

13
24

—

37

7

6
6

owsa

k orców

m iar.

korców

14
28

4
14

15
44

43

2

50

szkole:

f o l w a r k ................................. 6 talarów 20 zgr.
miasteczko............................ 2 talary
12 „
kwesta przyniosła . . .
1 talar
12 „
Razem 10 talarów 14 z gr.

To też (jest wszystko. Jesteśmy natomiast w stanie przedstawić
sobie stanowisko społeczne mieszkańców między sobą i w stosunku do
urzędników. Jak szlachcic, który wówczas sam jeden swobodnie mógł
rozporządzać swoją osobą i mieniem, daleko stał od obywateli i chło
pów, tak też ci wyróżniali się z pomiędzy chałupników i zagrodników.
Róźnicy te były tak znaczne, że nawet przy zwłokach zmarłych
je oznaczano. Tak np. zanotowano w rachunkach z 1659 roku, że za
grodnik Jerzy Weczerek kupił dla swej "zmarłej żony“ (abgestorbenes
Weib) „na skrzynię“ (zur Truhe) deskę za 6 zgr., podczas gdy o oby
watelu Michale Leszczinskim czytamy, że wziął dla „swej żony niebo
szczki świętej pamięci" (für sein seliges Weib) „na trumnę" (zu einem
Sarge) dwie deski za 12 zgr. — Charakterystycznemi są także podarun
ki, jakie dawano urzędnikom cesarskim, kiedy się chciało od nich coś
uzyskać. Tak płaci kapitan w 1663 roku cesarskiemu podpoborcy w
Koźlu 1 talar 9 zgr. tytułem „dyskrecji", „ażeby oszczędził państwo aż
po świętach wielkanocnych". W 1664 roku przesyła się głównemu po
borcy podatków krajowych w Raciborzu dziczyznę, „ażeby miał cierpli
wość z powodu zaległych podatków", zaś prowjantowy tamtejszy otrzy
muje w tym samym celu pół garnca wina. Przebywającemu w Rybniku
porucznikowi zaś daje pewnego razu cztery średnie karpie, „ażeby trzy
mał dobrą komendę" tj-, żeby nie pozwolił na plądrowanie obywateli
i chłopów przez żołnierzy. To jednak, jak wiadomo, nie pomogło wiele.
Jak mało zważano na karygodność takiego czynu, z tego wynika, że po
daje się wszystko otwarcie z oznaczeniem celu w rachunkach.
Śladów po jakimś lekarzu nie ma, bydło zaś leczono w dziwny spo
sób, który znajduję tem więcej znamiennym, ponieważ rachunki są wy
stawione przez kapitana i podpisane przez właściciela hrabiego Salmb
Pod datą dnia 7-go lutego 1662 r. czytamy tam bowiem dosłownie: der
Eva Töpferin vor einen Segen, So Sie (S. V. d. h. mit Respekt zu sagen)
über ein Schweinvieh gesprochen, welches von einem thörichten Hunde
gebissen worden bezahlt 3 ggr “ (po polsku: Ewie Töpferin za błogosła
wieństwo, które (S. V. t. j. za respektem wolno mi wymówić) odmówiła
nad świnią, ugryzioną przez wściekłego psa, zapłacono 3 zgr).
Ciekawy wgląd w stosunki owych czasów pozwalają nam uczy
nić także płace i pensje czeladzi i urzędników. Zastępca państwa (w
1662 r. kapitan Kunzik) pobiera tytułem pensji rocznie 100 talarów, piwa
za 22 talarów 6 zgr. (antałek po 3 talary 3 zgr.), masła za 4 talary 18 zgr.
(kwartę liczono po 3 zgr.), mięsa deputatowego za 6 talarów (funt po 15
halerzy lub 1¼ zgr), bochenek łoju za 2 talary 16 zgr., dwie kury depu
tatowe w wartości 4 zgr., miarkę soli za 28 zgr., razem 136 talarów,
przytem rozumie się wolne pomieszkanie, drzewo a jak trzeba przypusz
czać także deputat w zbożu. W wypadkach podróży otrzymał także
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djety. Tak wypłaca mu się pewnego razu za podróż do Wrocławia i dwu
tygodniowy pobyt tamże tytułem strawnego 31 talarów 18 zgr.
Leśniczy pobierał tytułem pensji rocznie 8 talarów, dwie pary
butów (1 talar 18 zgr), dwie ćwiartki żyta (2 talary), dwie ćwiartki
jęczmienia (1 talar 24 zgr.), ćwiartkę gryki (18 zgr.), połeć słoniny (1 ta
lar 9 zgr.), razem 15 talarów, a przytem bierze się biednemu leśniczemu
za złe, jeżeli tu i ówdzie sprzedaje jakieś drzewo bez nakazu i ukarze
się go grzywną w wysokości 6 talarów, więc prawie połową jego roczne
go dochodu. Prawdopodobnie otrzymał jednak jeszcze pewną tantjemę,
która pono ustaloną pensję przewyższała. Przynajmniej pobierał w
Rudach w 1721 r taki leśniczy ze wszystkiem razem 72 złotych tytułem
dochodu.
Piwowar zamkowy pobierał tytułem pensji 17 talarów, dwie
ćwiartki pszenicy (2 talary 18 zgr.), połeć słoniny (1 talar 9 zgr. miarkę
soli (28 zgr.), kopę gomółek (7 zgr. 6 halerzy), dwie miarki prosa (21
zgr), razem 22 talarów 11 zgr. 6 halerzy.
Odźwierny pobierał tytułem wynagrodzenia 4 talary, 8 łokci płótna
(15 zgr.), parę butów (27 zgr.), ,,ein Paar Gemachte" (prawdopodobnie
podszycia — 10 zgr.), soli za 3 zgr., 8 kwart masła (24 zgr. ogółem 6 ta
larów 6 zgr.
Kucharka otrzymała tytułem wynagrodzenia rocznie 2 talary, 5
łokci płótna, dwie pary, trzewików i welon t. j płócienną chustkę na
głowę; dziewka zaś 1 talar 27 zgr.,, 5 łokci płótna, parę trzewików i nie
odzowny welon. — To się zgadza także z danemi ordynacji policyjnej dla
Śląska z 1578 r. (Schickfuss III. 266)
Osobliwemi wydają się stosunki płacy i pensyj jedno stulecie
wcześniej w sąsiednich Żorach. W 1589 r. (Urbarium miasta Żory w
archiwum prowincjonalnem) otrzymał pisarz miejski 30 złotych tytułem
wynagrodzenia, stróż nocny 28 złotych, skotarz 9 złotych 12 zgr. i parę
trzewików, pastuch świń 6 złotych 24 zgr i na buty 34 zgr., oprócz tego
2 korce żyta, 8 łokci sukna, 2 fury drzewa, co obliczone zostało na
3 złote 18 zgr.
W stosunkach budowlanych miasta zmieniło się w ostatnich wie
kach mało. Pożary nawiedzały jak w innych miastach często składającą
się z małych drewnianych domków miejscowość i obróciły ją w perzynę.
Na pamiątkę tego i aby Boga prosić o odwrócenie podobnego nieszczęścia,
urządzono na dzień 13-go czerwca procesję, która się odbywa do dziś
dnia, i do której powrócę jeszcze przy innej okoliczności. — Zbudowane
następnie domy były jednak znowu z drzewa. Tylko zamek doznał był
zmiany. Aż ido roku 1664 dokonuje się tylko reparacyj przy starym
budynku, który znamy z dawniejszych czasów. Dach zostaje pokryty
gontami, korytarz ciągnący się naokoło zamku, który groził zapadnię
ciem, odnowiony. Dlatego pisze jeszcze Lucae w swojej książce:
" Schlesiens kurieuse Denkwurdigkeiten, 1689: Rybnik ist ein feines
Stetlein, liegt Mitten im Fürstenthum Ratibor und ist Alters wegen bei
Kromero und anderen historicis berühmt. Eusserlich hat die Stadt zwar

keine Mauern, aber innerlich eine feine Kirche und ein uhraltes fürst
liches Schloss, auf welchem 1472 Herzog Wenzeslaus von Rybnik und.
Jägerndorf residierte." (Bo polsku: Rybnik jest ładnem miasteczkiem,
leży w środku księstwa raciborskiego i jest dla swej dawnej przeszłości
wysławiany przez Kromera i innych dziejopisarzy. Na zewnątrz miasto
nie posiada wprawdzie żadnych murów, lecz wewnątrz ma ładny kościoł
i prastary książęcy zamek, w którym mieszkaj w 1472 r książę Wacław
z Rybnika i Karniowa). — Stary ten zamek zburzono wreszcie na końcu
tego okresu budując nowy. Kiedy to było, dokładnie nie można zbadać. —
Lecz w tym czasie zaczęli także właściciele dóbr, według przykładu
książąt, stawiających kosztowne rezydencje w stylu Ludwika XIV. króla
francuskiego, zamieniać swe stare, skromne pomieszkania na okazałe
zamki. W 1671 r odbudowano na nowo klasztor w Rudach; w Racibo
rzu dokonano w tym samym czasie nowej budowy zamku i tak zdecydo
wał się także hrabia Oppersdorf do tego. I on nie chciał dłużej mieszkać
w tyc h starych ciemnych „lepionych" izbach i kazał dlatego wznieść
budynek, który coprawda także już nie stoi,, lecz zawsze był niejako po
dobny do domu obecnie na miejscu jego stojącego. Był to budynek dwu
piętrowy masywny, gontami kryty w wielkości środkowej części obecne
go sądu powiatowego. Tylko na węgłach był o tyle węższy, o ile teraz
wystawa poza skrzydła boczne. W parterze była kolumnada zaś wieża
z tylnej strony ozdabiała całość. Za czasów Węgierskich mówi się o nim
zawsze jako o pięknym ładnie zbudowanym zamku, i wysoka ceną, jaką
zapłaciła hrabina Węgierska, miała może także przyczynę w tem nowenn
pomieszkaniu.
W mieście wymienia się w 1663 r. jeszcze pewien nowozbudowany
gościniec, w którym się jednak znajdują tylko dwa piece i 5 okien, jak
to podawają rachunki.
Według powyższych opisów łatwo można odgadnąć, że o żywszym
ruchu przemysłu i handlu nie mogło być mowy, co potwierdzają zresztą
także wszystkie wiadomości. Obywatele utrzymywali się z rolnictwa i
pracowali jako rzemieślnicy, tylko dla potrzeby miasta i okolicy. W ła
ściwą działalność przemysłową mogło rozwijać tylko państwo. Lecz
teren jego składał się po większej części z samych tylko lasów, które
mało przyniosły. Drzewo używano w postaci budulca lub na opał. Pod
dani mieli prawie wszędzie wolne drzewo czy to do budowy czy też na
opał. Kupowano tylko deski i gonty, za które np. w 1659 r wpłynęło
150 złotych. W 1660 r. narobiono w samym Ochojcu i Książenicach
900 kóp.
Było więc rzeczą łatwo zrozumiałą, że szukano innego sposobu
zużytkowania drzewa, i że w tym celu zapoczątkowano fabrykację żelaza.
Kiedy się to stało, nie można już dzisiaj zbadać. W aktach procesu w
sprawie świadczeń na rzecz państwa znajduje się wprawdzie notatka, że
w pewnem wówczas już nie istniejącem Urbarium z 1500 r. szewcy byli
zobowiązani dostarczyć do miechów kowalskich w kuźnicy rocznie 4
skóry wołowe. To jednak jest nieprawdopodobnem, ponieważ urbaria
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z 1581 i 1601 r. o takim zakładzie hutniczym jeszcze nic nie wspomi
nają, i także kuźnica w Stodołach, należąca do Rud, wzmiankowana
jest dopiero w 1585 r. Ponieważ zaś klasztory w owych czasach były
zawsze pierwszemi w zaprowadzeniu jakiegokolwiek rodzaju użytkowa
nia ziemi, przypuszczać trzeba, że Łobkowiccy, którzy w tym czasie pań
stwo nabyli, poszli za dobrym przykładem klasztoru i założyli kuźnicę
między 1601 i 1614 r. Ponieważ z tego czasu posiadam dość dokładne
wiadomości co do stosunków fabrykacji, chcę się tą sprawą tu bliżej
zająć.
Zakład założono na tem miejscu, gdzie obecnie stoi Rybnicka
Kuźnia używając dlań zawsze nazwy ,.kuźnica pod Wielopolem". Po
rudę żelazną jeżdżono do Piekar pod Bytomiem, ponieważ własne rudy
nie nadały się do użycia, (patrz: opis kraju); stosowano t zw. fabrykację
lup. Z 16 ćwiartek rudy otrzymywano centnar żelaza i to 15 centnarów
tygodniowo, centnar w wartości 3 złotych 27 zgr., co uczyniło rocznie
około 750 centnarów czyli 2250 złotych. Państwo, obliczało 600 złotych
jako koszta produkcji i miało w ten sposób 1650 złotych zysku, który
mogło uważać jako, równowartość za 2000 sążni drzewa wydobytego z
lasów do tego celu.
Lecz chociaż państwo miało i obliczało sobie zysk, dla kraju tu
żadnego zysku nie było; w gruncie rzeczy bowiem kosztowało żelazo to
o wiele więcej, niż zań otrzymywano. Dla wyprodukowania powyższych
750 centnarów żelaza potrzebowano bowiem 12 000 kubłów rudy. Ośm
takich ładowano na jeden wóz, o czem się kilkakrotnie wspomina. Tak
więc musiało 1500 wozów z dwóma końmi i jednym człowiekiem zrobić
drogę z Rybnika do Piekar oddalonych o 6—7 mil. Że zaś drogi były w złym
stanie, potrzebowano do tego przynajmniej dwa dni. Jeżeli teraz ob
liczymy wartość jednej fury li tylko na 1 złoty to uczyni to już 1500 zło
tych. W Piekarach płacono za jeden kubeł rudy 9 halerzy, razem więc
253 złotych. Do tego 15 razy strawnego dla mistrza kuźni i szafarza (je
chało bowiem zazwyczaj 100 wozów razem), dla obu po 15 zgr., ogółem
więc 7½ złotych; górnikom zaś kopiącym rudę w Piekarach 1 złoty 6 zgr,,
jako napiwek, ażeby dobrze mierzyli i dobrą rudę dali, razem 261 złotych
21 zgr., zaś z powyższemi 1500 złotemi 1761 złotych — Mistrz kuźni
otrzymał oprócz swojego deputatu składającego się z 5 korców żyta,
1 korca jęczmienia, 1 korca gryki, 2 ćwiartek grochu 2 ćwiartek prosa,
16 kwart masła, 1 kopy małych karpiów itd., za każdą lupę jeszcze 2 zgr.
i za każdy centnar gotowego żelaza 1½ zgr. Ponieważ z każdego cen
tnara lup zrobiono także centnar żelaza, zapłacono mu 750 razy 2 zgr
i 1½ zgr., co uczyni 87 złotych. Do tego było jeszcze trzeba płacić za
spuszczanie drzewa i wypalanie węgla, gdyż potrzeba było do tego
pewnej zręczności, obowiązkowe roboty ludzi z pobliskich wsi zaś nie
wystarczały a ludzi z dalszych miejscowości nie można było co dzień
wysyłać. — Do powyższego żelaza potrzebowano zaś 2000 sążni drzewa,
z którego wypalono 1500 (koszy węgla. Te kosztowały 400 złotych —
To wynosi (do powyższych 1761 złotych doliczono 87 i 400) 2248 złotych,
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gdyż zaś doliczymy wartość owego deputatu, który trzymywał mistrz, da
leko ponad 2250 złotych, cenę którą osiągnięto ze sprzedaży. Przytem
jeszcze nie uwzględniłem wartości drzewa samego i płac kilku robotni
ków hutniczych, których nie było można wziąć z ludzi pańszczyźnianych.
Gdy żelazo było gotowe, przychodziły jeszcze koszta z samej sprze
daży, gdyż mistrz musiał tak samo jak sukiennik i cukiernik jechać na
targi do Raciborza, Bogumina, Cieszyna lub Hulczyna, gdzie rozbił swój
kram. Po większej części sprzedawano, piły do rznięcia desek po 3 talary
18 z g r, lecz także dużo żelaza sztabowego.
Ważną rolę w źródłach dochodowych państwa odgrywały stawy,
bądź z powodu hodowli ryb, bądź z powodu łąk, młynów i orzechów
wodnych.
W 1657 r. wymienia się pod Rybnikiem 24 stawów, pod Smolną
16 i 16 pod Wielopolem.
Koszta zakładania były nieznaczne, chłopi byli zobowiązani do
utrzymywania tam, obywatele dostarczali fur. — Płacono z początku
tylko za narybek, wnet jednak zakładano także stawy celem umożliwie
nia tarcia się karpiom. Chociaż dla tego celu wydano w 1659 r. 90 ta
larów i w 1660 r. 49 talarów, to liczba ta spadała coraz więcej i w 1661 r.
płacono za narybek tylko jeszcze 8 talarów zaś w 1662 i 1663 r. już
nic. — Przy łowieniu ryb, które wykonywali chłopi pańszczyźniani da
wano tylko pić, i co jest najciekawsze, tylko piwo — Główna troska się
zaczęła, gdy ryby były już w sadzach. W mieście i okolicy nie sprze
dano wiele. Z czegoby też wieśniacy mieli je zapłacić! Obywatele po
zwolili sobie na taką luksusową potrawę, także tylko w wielkie święta,
jako to w święto Bożego Naradzenia i Matki Boskiej Gromnicznej, kiedy
to cechy rzeźników, tkaczy, szewców i krawców kupiły po jednej kopie
małych karpiów wybieranych, sztukę po 4 grajcary. Z reguły są to
ludzie obcy przejeżdżający przez miasto, dla których ze Świerklańca po
syła się po rybę, i przemaszerujący żołnierze, których się mianuje naj
lepszymi odbiorcami. Czasem kupi także burmistrz szczupaczka lub ma
łego karpia, aby ugościć przejeżdżającego urzędnika cesarskiego. W 1659
roku posłał dla cesarskiego komisarza nawet po sześć wielkich karpiów
i sześć wielkich szczupaków i w 1664 r. kupił dwa razy wielkiego szczu
paka dla ugoszczenia pewnego kapitana wojskowego. Czasem każe tak
że chory dla posilenia przynieść sobie rybę; tak kupił sobie w 1660 r.
Abraham Koch szczupaczka, aby się w swojej chorobie posilić. — Dla
tego też musiał zarządca posyłać ryby na targ, jak żelazo, do Żorów,
Wodzisławia, Gliwic, szczególnie zaś do Raciborza, czasem nawet do
Cieszyna, Opawy i Brunn. Przytem jednak dużo ryb zginęło, i dlatego
można zrozumieć, że Oppersdorf wstawił w 1678 r do nowego przy
wileju obowiązek, że każdy obywatel musi w święto Bożego Narodze
nia kupić jednego karpia.
Naturalnie był dochód zmienny. Jako najniższy znajduję wykaza
nych 308 talarów, jako najwyższy 665 talarów. Przytem kosztował
wielki karp w 1659 r. 4 zgr 6 halerzy, mały 4—5 grajcarów.
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Łąki położone nad stawami były liczne i niezłe. Wszak zebrano
z tej jednej łąki zwanej Postawnik pod Rybnikiem w 1657 r. 100 fur
siana i 30 fur potrawu. W 1780 r. dały łąki powiększonego wprawdzie
między czasie państwa 1210 fur siana i 580 fur potrawu.
Mniejszym był pożytek z młynów. Młynarze byli z reguły zobo
wiązani do płacenia czynszu zbożowego i tuczenia jednej świni. Dwa
młyny pod zamkiem musiały także utrzymywać po jednym psie gończym.
W 1628 r. oszacowano dochód z młynów na 144 złotych.
Mały pożytek przyniosą stawy po prawej stronie Odry także
przez orzech wodny, (trąpa natans). Osobliwy ten owoc posiadający
cztery ostre końce, który rośnie na powierzchni wody pod liściami
rośliny, i którego jądro gotowane smakuje, jak dobry ziemniak, używany
został już wczas jako środek spożywczy i był przez państwo sprzeda
wany. W 1628 r. przyniosły orzechy wodne 18 złotych. Najwyższy do
chód w latach od 1659— 1664 wynosił 4 talary 34 zgr. W 1787 r. wy
dzierżawiono prawo użytku ich za 25 talarów rocznie. Ozdoba naokoło
ryby znajdująca się w najstarszym herbie miasta (patrz stronę tytułową)
ma przedstawiać talki orzech wodny.
Oprócz gospodarstwa stawowego przyniosła najwięcej hodowla
bydła bądź z powodu dochodu w gotówce bądź też dla gnoju. Bydło
oddawano wtedy na folwarkach szafarzowi ,,in die Mittung" (w najem)
również chłopom na wsi. Odnośny używał więc krowę i płacił za to
rocznie za każdą 3 złote 18 zgr. Za takie wynajęte bydło wpłynęło w
1659 r. 245 talarów, w 1660 r. 497 talarów, za sprzedane bydło w 1659 r.
84 talarów w 1660 r. 224 talarów.
Przy objęciu państwa naliczono w 1659 r. w folwarku rybnickim
29 krów dojnych, w Jankowicach 30, w Smolnej 2 zaś ku końcu roku w
Rybniku już 40, w Jankowicach 21, w Smolnej 21.
Owiec było w Smolnej .
Baranów było w Smolnej
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W 1661 r. było ich natomiast w folwarku w Rybniku 600, w Smol
nej 397, w Jankowicach 414, w Górnych Świerklanach 207 razem 1618
owiec. Użytek z jednej owcy obliczano na 12 zgr , wynosiłoby to więc
647 talarów. Wełnę zawieziono na targ do Żarów, płacono zań 5—6 ta
larów za kamień. Cztery skórki na futro policzono szafarzowi 1 talarem.
O koniach nie ma na folwarkach żadnej mowy. Używano tylko
koni za kamień, Tylko przy zamku wymienia się stajnię dla pańskich
koni powozowych.
Natomiast hodowano dużo świn, jak to widzieliśmy także w uwa
gach o dąbrowach z 1581 r. W 1661 r. liczono na pańskich folwarkach
79 świń. Do tego musieli młynarze i gorzelani kilku zadarmo tuczyć.
Nie wspomina się o nich zresztą w rachunkach nigdy bez S. V. (Salva
venia, za przeproszeniem wolno mi powiedzieć).
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Nieznaczny był dochód z zboża. Urbarium z 1657 r. powiada, że
jeżeli się wysiało sześć małdrów ziarna, liczyć można na 216 kóp zboża;
z każdej kopy namłócono ¾ korca, co wynosi 13 małdrów 6 korców,
więc nie wiele ponad dwa ziarna dochodu brutowago. Jeżeli się po
trąca 6 małdrów dla nasienia, pozostają 7 małdrów 6 korców czyli 90
korców po 1 złotym 4 zgr. = 100 złotych. — Potwierdzają to także
osobne uwagi w rachunkach. W 1660 r. zebrano na folwarku rybnickim
z 3 małdrów 9 korców ziarna, które wysiano, 184 kóp, w 1661 r. z 6 mał
drów 174 kóp, które wym łócone wydały 21 małdrów 7 korców, więc
także nie wiele ponad drugie ziarno. Z 7 małdrów owsa, które wysiano,
zebrano 252 kóp i namłócono 15 małdrów 9 korców Po potrąceniu na
sienia pozostają 15 kóp, które sprzedano za 70 złotych.
Nie mały był dochód z warzenia piwa. Zrazu warzono ze strony
państwa samego, piwo zaś sprzedano wsiom do tego zobowiązanym.
W 1581 r. liczono na dwa korce pszenicy dwa antałki piwa. Antałek
kosztował jeden złoty; przy 100 korcach pszenicy w wartości 100 zło
tych wynosił więc zysk 100 złotyc h. W 1601 r. nawarzono 600 antał
ków obliczając zysk na 150 złotych. Zaś w 1628 r obliczono już zysk
z browaru i słodowni na 833 złotych. — W 1657 r. płacono za antałek
piwa już 3 talary 18 zgr. tytułem zysku zaś pobrano 600 talarów. — W
1659 r zrobiono zwykle nawarę z 15 antałków i to z 5 ¼ korców żyta
i ¾ korca pszenicy. Gdy raz na rozkaz państwa warzono lepsze piwo,
wzięto do tego 7½ korców żyta i 3¾ korców słodu z pszenicy. — Pod
pada przytem, że o używaniu chmielu wcale nie ma mowy. W mieście
wyszynkowano piwo dworskie w Świerklańcu, który musiał wino, piwo,
miód i gorzałkę sprowadzać od państwa, niemniej też słomę i owies, gdy
byli goście. Dochód z tego źródła zwiększał się naturalnie od roku do
roku i w 1723 r. wydzierżawiono już Urbarium piwowe i gorzelniane
państwa za 1402 talarów, 16 zgr.
Przytem i miasto posiadało przywilej warzenia piwa w browarze
pańskim, ażeby je następnie wyszynkować w tak zwanej porzadce. W
1581 r. płacili za to obywatele za każdy antałek 6 zgr., co wtedy wy
nosiło na rok 7 złotych 18 zgr. i wskazuje na mały zbyt. W 1601 r
zrobili 104 nawar po 6 korców słodu płacąc na zamek 17 złotych 12 zgr.
Oprócz piwa wyszynkowali mieszkańcy także (według ich przywilejów)
miód, wino i gorzałkę, musieli jednak płacić państwu od wiadra 8 zgr.
Dziwnem jest, że w tych tak specjalnych rachunkach nie wspo
mina się o dochodach z polowania. Prawdopodobnie spotrzebowało
państwo dziczyznę dla siebie. Polowano na zające po większej części
z siecią.
To była w ogólności cała produkcja. Specjalne dzieje przemysłu
żelaznego, gospodarstwa leśnego, wodnego i rolnictwa mogłyby jeszcze
z materjału, jakim rozporządzałem niejedną rzecz wyjąć, dla moich celów
zdaje się być wystarczającem, to co wyżej powiedziałem, i przechodzę
obecnie więc do stosunków handlowych, aby obraz o ówczesnem życiu
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w tej okolicy uzupełnić, zanim przejdę do dalszego rozwoju dziejów
zewnętrznych.
Że czynny handel z produktami krajowemi mógł być tylko sła
bym, wynika już z tego co powyżej powiedzano. Produkowano mało
i drogo i dlatego nie można było nic wywieść. Już to że z żelazem i ry
bami jechano tak daleko, było możliwem tylko dzięki pańszczyźnie. Na
przeszkodzie stały przytem jeszcze złe drogi, tak że wielkie ciężary
można było tylko w zimie na saniach i w czasie mrozu przewieść, i brak
wszelkiej regularnej komunikacji. Poczta prawdopodobnie w kraju już
istniała ponieważ w 1664 r. kupuje się raz dla przejeżdżającego naczel
nika poczty kilka ryb i Weltzel, strona 206, wymienia w Raciborzu w
1670 r. naczelnika poczty Wawrzyna Zacherle, nigdzie jednak nie na
trafiamy na wzmiankę o urządzeniach pocztowych. W sprawach wcale
nic nie znaczących, stanowiących dzisiaj list z 1—3 sbr., wysyła się
gońców. Jeśli kapitan dowiaduje się, że w Cieszynie ojcowie jezuici
potrzebują ryby, wysyła się tamdotąd osobnego posłańca, ażeby się za
pytał czy to jest prawdą. Rozsiewa się wieść, że tatarzy planują nowy
napad na Polskę i natychmiast udaje się goniec do Mysłowic na zwiadyTrzeci zaś udaje się do Raciborza aby się dowiedzieć, czy to prawdą, że
wkrótce będzie przechodził przez Rybnik pułk wojska, inny znów musi
się spiesznie udać do Piekar, ażeby się dowiedzieć, jak się ma sprawa
z zarazą, która tam pono wybuchła i czy ludzie mogą znowu przyjechać
po rudę. Goniec taki kosztował w 1659 r. do Wrocławia 1 talar, do Gli
wic 3 zgr.
Na zewnątrz sprzedawano pod temi warunkami oprócz wymienio
nego już żelaza, ryb i wełny tylko jeszcze chmiel. Dla tego były ryn
kiem zbytu przeważnie Leśnice, gdzie w 1661 sprzedano za 28 zaś w
1662 r. za 22 talarów.
Według doniesienia proboszcza Siekiera z Jastrzębia prowadzo
no też znaczny handel lnem. Prawdopodobnie odnosi się to jednak
tylko do południowej części powiatu.
Sprowadzano oprócz soli przeważnie wino i korzenie. Sól spro
wadzano albo warzoną ze Szczecina i Luneburgu (taksa z 1664 r ) i
płacono wówczas za wrocławski korzec pół talara tytułem cła granicz
nego lub też z Wieliczki w postaci soli kamiennej. Prawo warzenia
przysługiwało w 1630 r. jeszcze rządowi samemu. W 1644 r. był do tego
już każdy uprawniony, solarze zaś płacili za pozwoleństwo rocznie 3 ta
lary panewnego i dwa talary tytułem cła od każdej panwi, która za
wierała 15 korców. W małym Rybniku było osiadło się w 1657 r jut
dziewięć solarzy, których nazwa stała się nawet nazwiskiem rodowem.
Z żyjącej dotychczas jeszcze w mieście rodziny Solorz wymienia się w
starych listach z 1660 r. „Mathes Salzer auch Solorz genannt“ , i trze
ba przypuszczać, że takowy immigrował tu jako Niemiec i że nazwisko
jego zostało dopiero przez ludność spolszczone.
Z korzeni sprzedawano wówczas funt pieprzu za 15 zgr., lut sza
franu także za 15 zgr , lut cynamonu za 4 zgr. 6 halerzy. Wina kupiono
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w 1659 r. dwa wiadra za 13 talarów 22 zgr., które wyszynkowała szyn
karka w Świerklańcu, kwartą za 8 grajcarów. Szynkarka otrzymała
z tego 2 złote 8 grajcarów, dla państwa pozostał zaś zysk w wysokości
16 talarów. Zysk ten jednak tylko przypadkowo w tym roku musiał
być tak małym, ponieważ w 1601 r. wyszynk wina dał 180 złotych.
Ważniejszym zdaje się był handel tranzytowy do Polski. Dla
tego też już wcześnie zaprowadzono myto drogowe, które przyniosło w
1581 r. 100 złotych (nie 150 jak podano omyłkowo na stronie 46) pod
czas gdy w Żorach dochód z tego wynosił 147 złotych. W 1601 r. do
chód ten podniósł się już na 150 złotych,w 1657 r na 250 zaś w 1660 r.
wydzierżawiono myto i wyszynk gorzałki żydowi Markusowi za 464 ta
larów. Płacono od jednej ławki soli 2 zgr., od woza 1 zgr., od krów,
wołów 4 halerze, tyleż od wiadra wina, od cieląt i świń 1 halerz. Wielki
wpływ na zwiększenie tych dochodów miały jarmarki i targi, i to było
po części powodem, że właściciele się tak pilnie o udzielenie tych praw
targowych u cesarza ubiegali.
Takie były stosunki w okolicy rybnickiej, kiedy dnia 5-go stycz
nia 1682 r Jan Bernhard hrabia Oppersdorf sprzedał państwo Juljannie
Konstancji, wdowie hr. Węgierskiej, rodz. hrabina Herberstein, za 60 300
złotych tytułem przejętych długów i 40 000 złotych w gotówce. W umo
wie kupna (dokument oryginalny w aktach gruntowych sądu powiatowe
go w Rybniku) nadmienia on, że państwo był oddziedziczył od ojca
swego Ferdynanda. Państwo składało się wówczas: 1. z miasta i 16 wsi
wymienionych już w 1614 i 1628 r.; tylko Rydułtowy krótko przedtem
musiały być sprzedane i 2. z nabytych w czasie pomiędzy 1640 i 1682 r.
dóbr Chwałowice, Ligota, Gotartowice, Kłokocin, Rój, Rowień, Górne
Świerklany i Zamysłów; w całości więc z miasta i 24 wsi. Golejów na
byto dopiero w 1724 Popielów zaś w 1803 r.

D. Państwo rybnickie w posiadaniu hrabiów Węgierskich
od 1682—1740 (1788) r.
a. Juljanna Konstancja wdowa hrabina Węgierska od 1682— 1695 r.

Zanim się zajmiemy opisem tych wypadków, które szczególnie
dotyczą Rybnika, musimy sobie przedewszystkiem przedstawić sytuację
ówczesnych państw europejskich i wymienić wszelkie zdarzenia, które
i na tę część Śląska wpływ swój wywarły.
W Francji panował jeszcze Ludwig XIV. (1643— 1715 r.) korzy
stając ciągle jeszcze ze swojej przewagi; w Anglji panowanie Stuartów
blisko było końca i już w 1688 r został Jakób II. usunięty przez swego
zięcia Wilhelma z Oranji. W Hiszpanji spodziewano się wymarcia kró
lewskiego domu Habsburgów i tym sposobem walkę o spadek, która też
w 1701 r. rzeczywiście wybuchła. W Rosji był w 1682 r. carem Piotr
Wielki, który kraj zupełnie przekształcił i z państwa pół-azjatyckiego
zrobił państwo europejskie. W Brandenburgji dążył Elektor Wielki
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Frederyk Wilhelm dalej do powiększenia swego państwa (1640— 1688)
i panował już nad obszarem wynoszącym około 2000 mil kwadratowych,
które rozdrobnione sięgało od Niemna aż do Renu. Posiadał już Prusy
Wschodnie, część Pomorza po prawym brzegu Odry, Brandenburgję,
księstwo magdeburskie i halberstadtskie, części Łużyc, księstwa Jülich,
Kleve, Mark, Ravensberg i biskupstwo Minden. Synowi swemu zaś po
zostawił armję wyćwiczoną w karności i ożywioną najlepszym duchem,
której tenże używał pilnie w służbie cesarskiej zasługując sobie w ten
sposób na tytuł króla. Dnia 18-go stycznia 1701 r. wsadził sobie na
głowę koronę królewską mianując się odtąd Frederykiem I., królem
w Prusiech, tytuł, który dopiero Frederyk Wielki po pierwszym rozbio
rze Polski, w którym otrzymał Prusy Zachodnie, zamienił na króla pru
skiego.
Na czele państwa niemieckiego stał ciągle jeszcze Leopold I
(1657— 1705 r.), który w 1683 r. został zawikłany w krwawą wojnę z
Turkami i zbuntowanymi Węgrami. Wielki wezyr Kara Mustafa prze
szedł przez Węgry i oblegał dnia 7-go lipca Wiedeń. Leopold uciekł.
Wiednia bronił Rüdiger von Stahremberg na czele dzielnego obywatel
stwa. Niebezpieczeństwo wzrastało jednak coraz bardziej i Rüdiger
często patrzał z wieży św. Szczepana ku zachodowi, skąd pomoc miała
nadciągnąć. Nareszcie dnia 12-go września 1683 r. zbliżała się ku miastu
od strony Łysej Góry, armja chrześcijańska w sile 64 000 chłopa, skła
dająca się z Polaków i Niemców pod dowództwem szlachetnego i dziel
nego króla polskiego Jana Sobieskiego. Turcy zostali na głowę pobici
i potęga ich w następującej wojnie szczególnie zwycięstwem księcia
Eugenjusza z Sabaudji złamana.
Wojska polskie przeciągały wówczas także okolice rybnickie i
świetne ich zwycięstwa pogodziły później może Rybniczan z uciskiem
i ciężarami, jakie im te narzuciły. Także Brandenburczycy, wojska
sławne z powodu ich dawniejszej karności nie pozostawiły po swoim
przemarszu żadnej dobrej pamięci. Lecz i te wsławiły się później w
bitwie pod Zentą w 1697 r.
Podczas tych wojennych wypadków i wszelkich powyżej wzmian
kowanych zajść dokonała się była także wewnątrz państwa w stosun
kach mieszkańców zmiana, o której musimy wspomnieć, ponieważ wy
darzenia, jakie w okolicy rybnickiej będziemy teraz opisywali, tym spo
sobem się wyjaśniają.
Szlachta posiadała dawniej wszelkie prawa polityczne, ponie
waż ona sama dzierżyła wszelkie podstawy potęgi. Była zamożna, po
nieważ starała się o zarząd swojego majątku wydawając w skromnem
swem pomieszkaniu na wsi mniej niż wynosiły dochody. I umysłowo
przewyższała mieszczanina i chłopa, ponieważ ona sama posiadała
środki i okazję do wykształcenia się. Wreszcie zaś imponował swoim
poddanym szlachcie przez swe przymioty jako rycerz, który ich prowa
dził do boju i który opancerzony sam jeden całe kupy, innego ludu zmu
sił do ucieczki. — Potem też zawiązały się między ludem i panem pewne
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węzły przywiązania, gdyż pan wyrósł z pośród ludu i gdy bieda i nędza
ich nawiedziła pomagał im chętnie osobiście z chrześcijańskiej miłości.
Zaś pomoc szlachty była książętom tak pożądana, jak ich opór niebez
pieczny.
To się zmieniło zupełnie w wieku 16. i 17. Wynaleziony na po
czątku 14 wieku proch używano z końcem 15. wieku także do celów
wojennych. Przewaga rycerza przestała istnieć. To samo stało się z
przewagą umysłową. Odkąd nastały w kraju szkoły i także stan obywa
telski mógł się poświęcić naukom, zyskał i on na wykształceniu. Do
tego zmienił się tryb życia. Według przykładu Ludwika XIV., wzrósł
zbytek na dworach. Szlachta poszła za ich przykładem i roztrwoniła
swe dochody. Piękne zamki zastąpiły dawne proste mieszkania. Do
brami zarządzali ludzie obcy. Gdy zaś wynikły trudności finansowe
trzeba było istniejące prawa wyzyskać jak najbardziej, stare dawno za
pomniane na nowo wyszukać. Lud był rozgoryczony, gdyż widział swe
go pana tylko wtedy, gdy, że zjawił się w swojej posiadłości aby oszczę
dzać. Trudności finansowe wzrastały zaopatrzeniem córek i młodszych
braci. Dużo szukało pomocy w tem, że opierali się o stare prawo, które
pozwalało panu wykupić chłopom ich majątek według wartości takso
wanej. Prawa tego nadużywano, ponieważ państwo przez taksatorów
uzyskało niskie ceny tworząc z majątków folwarki lub domy wycużni
ków, dla członków rodziny. W naszej okolicy wspomina się często o
takich wykupach, nie da się natomiast stwierdzić, czy nastąpiło to przez
wolną sprzedaż czy też owym sposobem. Co się zaś tyczy innych oko
lic, zostało to dowiedzione. Dopiero Frederyk Wielki prawo to zniósł
w 1749 r.
Tym sposobem szlachta podstawę swej potęgi utraciła i gdy
książęta według przykładu Ludwika XIV. stanową potęgę szlachty zła
mali, zebrali właściwie tylko to co ta wysiała. Rozumie się samo przez
się, że dużo rodzin stanowiło wyjątek, zachowując swoją przewagę
materjalną i moralną. W ogólności jednak nie można zaprzeczyć, że
taka zmiana nastąpiła. — Po złamaniu potęgi szlachty przez książąt
wwyż zaczęła się walka poddanych przeciwko potędze tejże w dół, wał
ka, która się zakończyła po części rewolucją francuską w Prusiech zaś
ustawodawstwem z 1808 i 1848 r.
Te same zjawiska ukazały się także w okolicy rybnickiej — I tu
szlachta podupadła materjalnie, przy wielu z nich zaś nakazy egzekucji
wcale nie ustały. Jako przykład podaję tu barona Plaweckiego z W o
dzisławia jedynie z tego powodu, że rodzina ta już wymarła i nie po
trzebuję się obawiać, żebym mógł obrazić żyjących jeszcze członków
tejże rodziny. Posiadał on miasto i 11 wsi. Gdy jednak umarł na końcu
1655 r., zarządzono ze strony specjalnej komisji z powodu wielkich dłu
gów i zaległych podatków (wynosiły 53 089 talarów) dnia 7-go kwietnia
1655 r. spis wszelkich rzeczy spadkowych. Spis ten znajduje się w ar
chiwum prowincjonalnem pod tytułem: Inventarium nach dem Weylandt
Wohlgebohrenen Herrn Herrn Andreas Plawetzki, Freyherrn von Plaw
etz

*81

P etz Seel, in der Herrschaft Loslau befindlicher Harnuss (Harnische d. h.
w
la
Ritterkleider) undt Mobilien. Podpisany i zapieczętowany jest przez
komisarzy v. Larisch, v. König i Steykell er. — Ponieważ tak dobitnie
potwierdza, co powyżej o stosunkach szlachty powiedziałem, podaję go
tu w całości.
Znaleziono w zamku najpierw kilka skrzyn z pismami różnego
rodzaju, otrzymane i udzielone przywileje, akta procesowe itp. i na
stępnie w sklepie obok pokoju pana:
1. Srebrną ozłoconą zbroję na jednego konia z wędzidłem i na
pierśnikiem.
2. Szablę okutą srebrem ze srebrnym pasem i srebrem haftowaną
pochwę.
3. Pałasz okryty czerwonym aksamitem srebrem okuty i ozłocony.
4 Srebrem haftowaną ładownicę i mały srebrny słoik na proch.
5. Czerwony surdut podszyty futrem i oblamowany złotą taśmą.
6. Surdut koloru włosów z 18 wielkiemi srebrnemi guzikami i pod
szyty adamaszkiem.
7. Węgierski ciemnoczerwony kaftan z 18 wielkiemi i 16 małemi
srebrnemi ozłoconemi guzikami.
8 Węgierski czerwono-adamaszkowy kaftan.
9. Zielony atłasowy kaftan.
10. Czerwony złotem haftowany czaprak na konia.
11. Płaszcz granatowy (prawdopodobnie czerwony) i futro kuny.
To było dla świetności, reszta jest zrozumiałą także bez
komentarza.
12. Zegarek mosiężny ozłocony; przytem budzik.
13. Stary materał na jedno łóżko i stary kobierzec z perskim kilimem,
14. Dwie sztuki lnianego płótna po 50 łokci. Sztukę lnianego płótna
zawierającą 23½ łokci. 3 sztuki konopnianego płótna, dwie po
50 łokci i jedna mająca 42 ¼ łokci. 2 sztuki pakłakowego płótna
po 23½ i 31 ¼ łokci. 2 sztuki grubopakłakowego płótna po 50
łokci.
15. Dwie stare karety. Stary furgon okryty czerwonem suknem. 3
wozy w złym stanie okute żelazem. Jeden nowy wóz jeszcze nie
okuty. Jedną kolasę.
16. Parę starych koni powozowych i cztery skórzane uprzęże.
17. Pięć sztuk wielkich pierzyn, 7 małych pierzyn i wezgłowi.
18 Prześcieradło, 2 obrusy, 3 tuziny i 4 sztuki małych i wielkich
cynowych misek, 21 cynowych talerzy, tuzin małych cynowych
talerzyków do konfektu, 1 blaszaną flaszę do oleju drzewnego,
7 miedzianych kociełków, 1 wielki miedziany kocieł, 1 miedzianą
brytfanę, 2 różne.
19. 20 sztuk dobrych i 10 starych sieci do łowienia zający.
20. 15 kóp gwoździ gontowych, 1 centnar żelaza.
Obok stała skrzynia ze staremi szatami nie dającemi się wię
cej użyć.
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A teraz spichrz!
W Wodzisławiu było: pszenicy dobrej 1 korzec 2 kwarty, dobrego
żyta 2 małdry 7 korców, pośledniego żyta 2 korcy, dobrego jęczmienia
8 korców, pośledniego jęczmienia 4 korcy, prosa 5 korców, krup z prosa
5 korców, gryki 5 małdrów 5 korców, krup tatarczanych 4 korcy, gor
czycy 1 korzec.
W stodołach: 10½ mędli żyta, 191 mędli owsa.
W folwarkach nie było z różnych gatunków zboża nigdzie więcej
niż 5 korców po większej części tylko 3 korcy i mniej.
Że takie inwentarium przy tak wielkiej posiadłości nie zdradza
zdrowej gospodarki jest jasnem i świadczy tylko o słuszności mojego
poprzedniego twierdzenia.
Obywatele zaś wssali w siebie nowe idee. Rzemieślnicy wędro
wali i chociaż nie doszli daleko to poznali przynajmniej większe miasta
śląskie i często nawet Wrocław, a tym sposobem też zupełnie inne sto
sunki od tych jakie panowały w ich mieście rodzinnem Rybniku. Inni
znów studjowali i w dźwigających się szkołach, szczególnie w wyższej
szkole w Rudach wssali w siebie myśli, które się z faktycznemi stosun
kami ich miasta rodzinnego nie zgadzały.
To wszystko objaśni zajścia do których obecnie przejdziemy.
Hrabina Węgierska zatrzymała posiadłość jeszcze do roku 1695,
w którym to roku sprzedała państwo synowi swojemu Karolowi Gabrje
lowi. Wiadomości z czasów jej zarządu oprócz powyższych nie ma.
b. Karol Gabrjel Hrabia Węgierski.

1695— 1735 r.

Karol Gabrjel objął państwo prawdopodobnie bardzo młody, gdyż
zarządzał niem 40 lat okazując się wszędzie jako młody, energiczny
człowiek, który swoje prawa dobrze zna i też umie ich bronić z należytą
siłą wobec poddanych, która jednak bardzo często zamieniła się w
surowość i porywcze postępowanie, wobec rządu zaś z wielką zręcz
nością.
Przypuszczać można, że przyczyna jego postępowania tkwiła
także w trudnościach finansowych, ponieważ już w 1697 r winien był
z tytułu podatków i kontrybucyj 717 talarów. Przytem trzeba jednak
nadmienić, że hrabia według prawa pisanego okazuje się zawsze w
swych żądaniach uprawiony, i że tylko co do sposobu postępowania za
sługuje tu i ówdzie na naganę. Lecz nastąpił właśnie jeden z tych cza
sokresów, w których prawo pisane sprzeciwiało się ideom czasu i uczu
ciom stron zainteresowanych. W Rybniczanach wzbudziła się świado
mość obywatelstwa i dążenie do korzystania także z praw obywatel
skich jak w innych miastach. Formalnie, pisemnie i osobiście występują
wprawdzie jeszcze w starej pokorze, faktycznie jednak stawiają jak naj
silniejszy pasywny opór.
O jedynym sposobie rozwiązania tych wszędzie wynurzających się
trudności mianowicie o wykupieniu przynajmniej najcięższych zobowią
zań nikt niestety jeszcze nie myślał. Przeciwnie uprawnieni myśleli, że
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powagą cesarską będą swe coraz to więcej zwalczane przywileje mogli
zabezpieczyć, jak to się np. stało jeszcze dnia 17-go kwietnia 1708 r.
przywilejem józefińskim.
Walka rozpoczęła się kiedy hrabia chciał wejrzeć do oryginal
nych dokumentów w sprawie przywilejów i wolności miasta. Pod
Oppersdorfem otrzymali obywatele widocznie kilka praw wzgl. byli
sobie takowe przywłaszczyli, które nie były należycie piśmiennie
uznane i dlatego obawiali się, że im takowe pod nowym właścicielem
zostaną odebrane. — Tak uważali Miedzinę (las pomiędzy Paruszowcem
i Wielopolem, który zawsze nazwany jest perłą lasów rybnickich) jako
własność, podczas gdy posiadali tam tylko prawo użytku. Byli upraw
nieni do paszenia bydła i zbierania tam drzewa opałowego jako też do
spuszczania potrzebnego budulca, lecz właściciele byli sobie na wsze
czasy zastrzegli jurisdikcję i nadzór jako też ich administrację.
Gdy więc ówczesny burmistrz Piotr Martula wzbraniał się wy
dać owe dokumenta, kazał go hrabia wrzucić do więzienia i trzymać
tam przez 22 tygodni. Kiedy nareszcie został stąd, jako prawdziwy mę
czennik dla swych współobywateli, na śmierć chory, wypuszczony,
umarł wkrótce potem. — Wskutek tego zażaliła się rada z nowym bur
mistrzem u cesarza Leopolda, który w tej sprawie kazał pisać wielką
ilość listów do starostów krajowych hr. Gaschin i hr. Paczeński-Tenczin
jako też do hr. Karola Gabrjela Węgierskiego, które się dotychczas w
aktach starostwa znajdują.
Obywatele żalili się nietylko z powodu tego pojedynczego wy
padku, pomimo że smutny skutek tego długiego więzienia należycie
został wykorzystany, lecz także z powodu tego, że wogóle nakłada nowe
podatki i grzywny, że burmistrza i obywateli każe wrzucić do więzienia
bez prawnych podstaw, że zakazuje im palenie i wyszynk gorzałki,
które to prawo mniemali posiadać z czasów Praszmowskich, jako też,
że utrudnia im warzenie piwa w pańskim browarze.
W tym celu zostanie do Rybnika komisja wysłana, która w 1703
roku za pomocą świadków stwierdza, że mieszkańcy rzeczywiście do
znawali ciężkiego ucisku. Ludzie z zamku odebrali rzeźnikom gwałtem
mięso z jatek mierząc w opierających nabitemi pistoletami. Hrabia
temu nie przeszkodził i sam wrogo przeciwko obywatelom wystąpił. Gdy
raz powracał z jazdy konnej i przy browarze słyszał, że tam są oby
watele warzące swe piwo, kazał swym ludziom zalać im ogień i ich
samych wypędzić. W stawie Olszenica (przy ulicy Żorskiej) kazał pod
nieść stan wody zalewając tem samem pola graniczne obywateli. Drogi
prowadzące przez swe grunta na pola obywateli, kazać zaorać, i tak ich
faktycznie od swych pól wykluczył. W końcu przeszkadzał im przy
wykonaniu ich prawa brania drzewa z Miedziny i lasu szczeykowickiego
i paszenia tam swego bydła zabierając odnośnym woły i konie.
Po długich pertraktacjach zawarto dnia 14-go lipca 1709 r w
czasie więc, kiedy na południu i na zachodzie Europy wojna hiszpań
ska o następstwo tronu na północnym wschodzie zaś wojna północna
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między Piotrem Wielkim i Karolem XII., królem szwedzkim zupełnie
inne interesa rozstrzygała, pomiędzy, Węgierskim i obywatelstwem na
stępującą umowę.
Po pierwsze zatwierdzono stare przywileje wsprawie spadków
2. W sporach z państwem miała rozstrzygać komisja składająca się z
dwóch nie zainteresowanych tą sprawą kawalerów i zarządcy. 3. Po
zwala się na paszenie bydła w Miedzinie i w lesie wielopolskim; oby
watele muszą jednak rocznie wpłacić do urzędu rent jeden talar. 4. Co
się tyczy zbierania trawy ze stawu rudzkiego ma rozstrzygnąć cesarz.
5. Pozwala się na branie drzewa z lasu szc zeykowickiego lecz tylko
według wskazówek leśniczego. 6. Piekarze mają rocznie płacić pań
stwu po 18 zgr. 7. Ustala się odsetki srebrne miasta na 500 talarów.
8. Od stodół ma się tylko tak długo pobierać podatek dopóki takowe
stoją i są w użyciu. 9. Hrabia zobowiązuje się wypuścić wodę z stawu
olszenickiego i zniżyć stan wody. 10. Synowie obywateli chcący się po
święcić naukom lub jakiemuś rzemiosłu nie potrzebują być wykupieni.
11. Drogi wiodące na pola obywateli zostaną oddane do użytku.
Cesarz Jozef I. (1705— 1711 r.) zatwierdził dnia 28-go lutego 1707
tę umowę i udzielił miastu przy tem jeszcze kilku przywilejów. Miasto mia
ło mieć prawo do pobierania targowego od straganów, co w 1743 r. przy
niosło już 14 talarów 6 zgr., w 1858 r zaś było wydzierżawione za 274
talarów. Obywatelom miało być wolno zbierać trawę nad stawem
rudzkim, nie mogli też być więcej więzieni w zamku lecz ewentualne
kary mieli odbyć w więzieniu miejskiem. Rzeźnikom zaś miało państwo
mięso tak samo zapłacić, jak inni ludzie, przyczem jednak podpada, że
takie coś musiało dopiero być nakazane rozporządzeniem cesarskiem.
Nareszcie zwalnia się obywateli z obowiązku toczenia kloców do tar
taku. — Odpis tej umowy (w magistracie rybnickim) został widymowany
przez radę miasta Żory, gdzie wówczas był burmistrzem Jerzy Halatsch.
Ruch ten nie był odosobniony. Sąsiedni poddani klasztoru w
Rudach wysłali w 1706 r. także deputacje do Wiednia ze skargą na kla
sztor. Tak było prawie wszędzie na Śląsku. Chociaż rząd cesarski za
żaleniom takim po części zaradził, zgadzał się w gruncie rzeczy na sta
nowisko szlachty i wywołał z drugiej strony tem niezadowolenie, że w
1705 r. zaprowadził cesarską akcyzę.
Teraz nastąpił na pewien czas spokój. Hrabia walczył za swoje
prawa wszelkiemi środkami. Kiedy jednak w gruncie rzeczy został zwy
ciężony i musiał ustąpić, wypełniał, jak to przy takich energicznych na
turach zwykle się zdarza, uczciwie umowę. Do tego były teraz bardzo
urodzajne lata, które stan finansowy państwa znacznie polepszyły, gdyż
w 1724 r. nabył hrabia od barona Tracha wieś Golejów.
Jaką powagę posiadał zresztą wówczas w całym powiecie raci
borskim, z tego wynika, że w 1730 r. mianowany został starostą po
wiatowym i podczas wybuchu wojny polskiej o następstwo tronu, pro
wadzonej z powodu pretensyj elektora saskiego Augusta i dawniejszego
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króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego, od 1733 do 1738 r. stał na
czele rycerstwa powiatu powołanego do obrony granic.
Obywatele mogli się więc obecnie zając uporządkowaniem ich
spraw wewnętrznych i zdaje się, że to też pilnie uczynili. Tak upo
rządkowali w 1720 r. na nowo stosunki swojej porządki t. j. kolejowego
warzenia piwa i zgodzili się w osobnym protokole na następne punkta:
1. obywatele uprawnieni, którzy posiadają osobne izby do wyszynkowa
nia, mają warzyć po kolei i piwo wyszynkować w swoich pomieszka
niach. 2. Ci, na których przypada kolej, mogą tylko po dwóch warzyć
24 antałków, każdy więc 12 antałków. 3. Do tej ilości t. j. do tych 12
antałków ma się wziąć 6 korców pszenicy. 4. Gdy piwo jest gotowe ma
je burmistrz probować i próbę także przesłać inspektorowi piwa. 5. Ci
muszą po owej próbie w czasie wyszynku piwo wizytować. 6. Oby
watele zobowiązują się nie szkodzić sobie jeden drugiemu. — Przy
każdym z uprawnionych obywateli zgromadzili się więc wieczorami, aby
tam wypić swoją szklankę piwa, podczas gdy Świerklaniec i arenda
były przeznaczone przeważnie dla obcych i chłopów.
Wino zaś wyszynkowali według swego starego przywileju od 1-go
kwietnia do św. Marcina.
Zainteresowanie się sprawami gminnemi okazało się i tem, że w
1725 r. przystąpili do nowego oszacowania pojedyńczych posiadłości,
aby według tego rozdzielić podatki i ciężary komunalne. Przy tem nie roz
chodziło się naturalnie o rzeczywistą wartość domów i gruntów, gdyż
wszystko to połączono razem, lecz o wzajemny stosunek. Miasto osza
cowano na 1000 talarów, trzeba było więc ustalić ile każdy według tego
stosunkowo miał płacić.
Dlatego też zdarzyło się, że domy taksowano na jeden talar, cho
ciaż nie można przypuszczać, że wówczas dom, w którym się znajdowała
mała izba i jedna komórka, posiadał tę samą wartość co kożuch barani
lub para butów. Wszak sprzedano w 1699 r jatkę szewską za 3 talary
27 zgr., zaś w 1707 r. za 6 talarów śląskich.
Na podstawie tych danych, które każdy podał do proto
kołu i zapieczętował swoją pieczątką, (akta w archiwum magi
stratu rybnickiego), był najwyżej taksowany (na 42 talary), dom
starego Wawrzynu Solorza (nr. 25 księgi gruntowej, obecnie
w posiadaniu Józefa Lippika). Dom ten składał się jak wszyst
kie inne w owym czasie prócz kościoła i zamku z lokalu
parterowego, zbudowany był z drzewa i kryty gontami. Posiadał
izbę do wyszynkowania, izdebkę, komórkę, kuchnię, stajnię i oborę. —
Po tym przychodził dom Marcina Hermanna (obecnie nr. 19 w księdze
gruntowej, w posiadaniu Augusta Giericha), który posiadał jedną izbę,
komórkę, kuchnię, piwnicę, stajnię i oborę i oszacowany był na 28 ta
larów. Następnie przychodził dom cesarskiego poborcy cła Jerzego
Franciszka Poloniusa (obecnie nr. 23. księgi gruntowej, w posiadaniu An
toniego Solorza). Dom ten obdarowany był „cesarską salvagwardją" t. j.
był wolny od obowiązku przyjmowania żołnierzy na kwaterę i posiadał
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szynkownię, małą izbę, komórkę, kuchnię, stajnię, oborę, owczarnię i
był oszacowany na 23 talarów. — Ponieważ zdało mi się być rzeczą cie
kawą, podać naszemu pokoleniu także wiadomości o innych domach,
umieściłem takowe w dodatku nr. 6 i nadmieniam tu tylko, że liczono
45 domów, które posiadały tylko jedną izbę i jedną komórkę. Chlewów
liczono 50 obór, 11 stajni i 1 owczarnię.
Do tego domy te były po większej części jeszcze bez kominów.
Jak bez tych palenie i gotowanie było możliwe, o tem się nie wspomina;
tak jednak było. Dopiero w 1730 r. nakazał hrabia budowę kominów
we wszystkich domach. Budowa miała być dokonana w ciągu sześciu
tygodni. Wtenczas pisali odnośni obywatele do hrabiego następujący
list:
Hochgeborener Frey Herr,
Gnädigster Herr, Herr, und unsere gnädigste Obrigkeit.
Euer Freyherrlichen Gnaden seyend wir arme unterthanen zu re
feriren genötigt, wienach wir unsere ohne rauchfang seyende heusser
wegen verschiedener onera und anlagen bis anhero aufzubauen nicht im
stande gewesen. Da uns nun anjetzo von dem Vogt-Ambte Bey hartter
straff solche rauchfang in kurzem Termin auffzubauen auferlegt worden,
— dahero bitten wir Euer Freyherrlichen Gnaden hiermit in tiefster De
muth, Euer Freyherrlichen Gnaden geruhen sich unser der armen unter
thanen gnädig erbarmen und unss nicht nur zur Erbauung dieser rauch
fänge, dass erforderliche Holz auszei chnen zu lassen, sondern auch einen
längeren Termin zu gestatten usw.
Tym sposobem zbudowano w 1730 r. kominy drewniane i nie ma
żadnych wiadomości kiedy takowe zostały zastąpione przez murowane.
Prawdopodobnie stało się to dopiero po objęciu władzy przez rząd
pruski, wtenczas, kiedy od 1750 r. zaczęto budować masywne domy
mieszkalne. Jeden z pierwszych był obecny dom p. J. Urbańczyka
(nr. 1 księgi gruntowej).
Nadmienić trzeba jeszcze z tego czasu o pewnym sporze, jaki pro
wadził proboszcz rybnicki z klasztorem w Rudach. Chwałęcice należa
ły do parafji rybnickiej, jako dobra jednak do Rud. Teraz zaś chcieli
tam mnisi wykonywać także duszpasterstwo, czego sobie nie dał spodo
bać proboszcz rybnicki. Klasztor musiał w końcu ustąpić.
Ten dosyć spokojny rozwój stosunków podczas ostatnich lat panowa
nia hr. Karola Gabrjela Węgierskiego został jednak wnet przerwany.
Hrabia umarł w 1735 r. i nastąpił po nim syn jego.
c. Franciszek Karol hrabia Węgierski. 1735— 1747 r.

Tenże urósł w czasie walk swego ojca z miastem i z tego powodu
utworzył się w nim pewien rodzaj rozgoryczenia wobec obywatelstwa.
Walka zaczęła się więc na nowo.
Zakazano znowuż obywatelom paszenia bydła w Miedzinie i lesie
wielopolskim, pomimo że mieli do tego prawo pisemnie udokumentowane
i wykonali je od dawien dawna. Dopuścił się także i innych gwałtów.
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W 1735 r. zatrzymali ludzie hrabiego syna Jana Martulika, będącego
wówczas burmistrzem, i syna jeszcze innego obywatela wracających z
odpustu w Jankowicach, aby ich zrobić żołnierzami. Obywatele prosili
pokornie, żeby ich za zapłatą zwykłych 10 talarów wypuszczono na wol
ność, co się też ostatecznie stało — Dalej żalili się obywatele nad tem,
że zostali podczas zwożenia ryb przez urzędników bici i uskarzyli się
w tej sprawie przed cesarzem Karolem VI. Twierdzili, że są obywatela
mi wolnymi i chcą być jako tacy traktowani.
Hrabia im natomiast dowiódł ich poddaństwo, że do każdego cza
sowego opuszczenia miejsca musi im dać pozwoleństwo, że muszą się
wykupić, jeżeli chcą miejsce na zawsze opuścić, i że muszą wziąć za
świadczenia ślubu od niego, jeżeli chcą wstąpić w stan małżeński. Prze
ciwko temu nie było można nic powiedzieć. Jeszcze w 1730 r. prosili
rzeźnicy o pozwoleństwo do wędrowania i w 1735 r zdarzyły się wy
padki wykupu, przy których płacono aż do 10 marek. Także prawo za
mianowania zastępców radnych i burmistrza, jakie mu się należało, prze
mawiało za nim.
Gdyby sądzono według litery ustanowionych zobowiązań, byłoby
prawo pozostało w samej rzeczy po stronie hrabiego, gdyż obywatele
mieli za sobą tylko nazwę „obywatele" , jaka im się przysługiwała od
kilku wieków. Lecz prądy czasu wogóle i zewnętrzne okoliczności hra
biemu nie sprzyjały. Cesarz Karol VI. (1711— 1740 r ) był blisko śmierci.
Dziedziczka jego Marja Tereza, która według sankcji pragmatycznej po
nim miała wstąpić na tron, starała się już za życia swego ojca według
możliwości o utrzymanie spokoju i zadowolenia w kraju, przewidując
burze, jakie jej groziły. Dlatego też prędko zakończyła nową wojnę
turecką niekorzystnym pokojem zawartym w 1739 r. w Białymgrodzie
i zdaje się, że starała się także w kraju o wzbudzenie zadowolenia za
pomocą popularnych zarządzeń. Tak zniesiono w 1739 r. owe cło kra
jowe, które dla okolicy musiało być bardzo uciążliwe i dnia 8. stycznia
1740 r. zarządził cesarz Karol VI. badanie skarg obywateli rybnickich
oświadczając zarazem, że jus lignandi i pascendi t. j. prawo brania drze
wa i paszenia bydła w Miedzinie należy się obywatelom bezprzecznie.
Zanim jednak doszło do rzeczywistego zbadania całej sprawy
cesarz Karol umarł dnia 20. października 1740 r. i Frederyk II. (Wielki),
który po śmierci swego ojca Frederyka Wilhelma był wstąpił na tron
dnia 31. maja 1740 jako król pruski, wystąpił z roszczeniami, co do
księstw śląskich Lignica, Brzeg, W olówa i Karniów. Nie może tu być
mojem zadaniem badać te roszczenia i dowieść ich słuszność. Sądy w
każdym razie wydałyby wyrok przeciwko niemu. Frederyk wygrał je
dnak proces przed innym trybunałem, i nasza okolica jak i cały Śląsk
połączyła swoje losy z krajem, który bezsprzecznie więcej niż inne pań
stwo w Europie uczynił dla dobra swych obywateli.
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Ok r e s t r z e c i
Rybnik pod panowaniem pruskim od 1740— 1860 r.

A. W dalszym posiadaniu rodziny Węgierskich do 1788 r.
W dwóch wojnach, pierwszej wojnie śląskiej od 1740 do 1742 r.
i drugiej wojnie śląskiej od 1744 do 1745 roku zdobył Fryderyk kraj.
Bliższe rozstrząsanie tej sprawy nie należy do takich dziejów specjal
nych, szczególnie dlatego, że główne bitwy stoczono w innych okoli
cach. Nadmieniamy tylko, że w 1741 roku zjawili się pierwsi Prusacy
w okolicy rybnickiej. Ponieważ zostali znowuż wyparci, nosił Górny
Śląsk długi czas ciężary tak zaciekłej wojny ze strony obu partyj. Do
piero w 1743 roku składały górnośląskie stany hołd królowi, który
kazał się zastąpić przez generała Henryka Karola von der Marwitz.
Wkrótce po objęciu władzy, już dnia 25 listopada 1741 roku na
stąpiła nowa organizacja kraju. Administracja należała do izb dla
spraw wojennych i dóbr państwowych we Wrocławiu i Głogowie; głó
wny urząd sądowy we Wrocławiu, później w Brzegu stał się najwyższą
władzą sądową. Na czele powiatów stali starostowie.
Hrabia Węgierski przyłączył się wnet do rządu pruskiego.
Przynajmniej powołała się później rodzina w pewnem piśmie do króla
na to prędkie przyłączenie jako na szczególną zasługę. Rząd jednak
pomimo tego, gdy mu spory do rozstrzygania przedkładano, chciał pośre
dniczyć, i to w sposób, iż w każdem piśmie odczuwa się, że stawał po
stronie obywateli. O tem przekonał się także hrabia i zgodził się osta
tecznie na to, czego już nie mógł uniknąć.
Przyrzekł, że w przyszłości takie gwałty ustaną i obywateli już
więcej nie bić. Nadzór przy zwożeniu ryb miał odtąd prowadzić zawsze
jeden z radnych.
Wkrótce potem hrabia Franciszek Karol umarł w 1747 roku na
stąpił zaś po nim syn
d. Emanuel hrabia Węgierski od 1747— 1768 r.

Aż do objęcia władzy przez Prusy poddani nigdy nie byli płacili
podatków bezpośrednio rządowi krajowemu. Płacili je państwu, które
od dawien dawna ustaloną sumę wpłacało do kasy krajowej. Suma ta
została jednak powoli już pod panowaniem austrjackiem przez różne
inne nowe podatki pod rozmaitemi pozorami podwyższona, lecz pod
wyższenie to miało przy smutnych stosunkach finansowych na większej
części majątków swoją granicę. Jeżeli zamierzano podwyższyć dochody
państwowe, trzeba było do tego wciągnąć wielką masę narodu i to było
jedynie możliwem, przez ułatwienie im ciężarów spowodowanych pań
szczyzną. Z tego też wyprowadza się dążenie rządu nałożyć podatki kró
lewskie tak na obywateli, jak i na chłopów, przedewszystkiem zaś zwol
nić ich od wszelkich obowiązków nie wynikających z rzeczywistych
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umów i ustaw, postępowanie, które zauważyliśmy już powyżej i które
i później spotykamy.
Zaledwie hrabia objął posiadłość, stawił zmuszony prawdopodo
bnie swojem położeniem miastu nowe żądania. Ażeby przeszkodzić
oporowi, utworzył przy wyborach radnych i burmistrza magistrat z ludzi
jemu więcej uległych. Kiedy jednak powstały przyczyny do skarg, wy
stąpiła opozycja z pośród samych obywateli przeciwko hrabiemu i ma
gistratowi. Pierwszy przeszkadzał im przy paleniu gorzałki i zakazał
im wyszynk tejże, jako też uszczuplał im swe prawa w Miedzinie. Po
nieważ albowiem według ostatnich wyroków nie mógł im już przeszka
dzać w używaniu tego lasu, zaczął las wyrębywać, co formalnie zdało
się być jego prawem, ponieważ miał nadzór główny i prawo wspól
nego używania. Gdy magistrat do tego milczał, wystąpili Franciszek
Polonius, Tomasz Dzierżawa i Jakób Koch na czele całej gminy i wnie
śli dnia 8 stycznia zażalenie do izby wrocławskiej. „Jeżeli to tak dalej
pójdzie w Miedzinie, piszą, to wnet ani jednego pnia tam nie będzie."
Ponieważ skarga kosztowała pieniądze, rozdzielono koszta, zaś w liście
składkujących wymienia się 4 piekarzy, 2 stolarzy, 2 powroźników, 12
szewców, 16 tkaczy, 2 żydów, 17 rzeźników, 1 kapelusznika, 1 murarza,
1 cieśli i 1 muzyka. Ciekawem jest, że z rzeźników wszyscy brali w
tem udział, gdyż w 1743 roku oblicza się dochód miasta od 17 rzeźników
na 4 talary 1 zgr. 6 halerzy od jatek rzeźniczych. Z 18 piekarzy zaś,
tyle ich bowiem wówczas było, przyłączyło się tylko czterech.
Rząd stanął po stronie hrabiego w sprawie palenia i wyszynku
gorzałki, nakazał mu jednak, żeby Miedzinę oszczędzał i prawa oby
wateli nie uszczuplał. — Umysły uspokoiły się więc trochę.
Lecz już w 1751 roku miasteczko się na nowo zaczyna niepokoić.
Hrabia przystąpił do surowszego ściągania zboża czynszowego, do któ
rego obywatele byli zobowiązani. Obywatele mniemali, że byli obo
wiązani tylko do 2 małdrów owsa i 24 dukatów w gotówce, jak to było
w ostatnim czasie. Państwo opierało się na dawniejszych przez nas
opisanych zobowiązaniach i chciało ich wypełnienie wymusić. Obywa
tele wzbraniają się i kilku z nich musi aż do trzech tygodni siedzieć w
więzieniu na zamku. Z tego powodu wnosi powyżej mianowany ko
mitet dnia 24. marca 1751 nową skargę.
Skarżą się nietylko na państwo lecz także na magistrat. Cały
magistrat piszą składa się z samego pokrewieństwa i powinowactwa i
nie czyni dla nich nic. Oni zaś są ludźmi biednemi; pola ich są pia
szczyste, zaś bydło ich nawiedzone było w ostatnich latach dwa razy
nosacizną. Oprócz tego zbił w poprzednim roku pola ich grad. Do
tego przychodzą jeszcze inne królewskie i pańskie ciężary. — Dlatego
prosi gmina o wypuszczenie więzionych obywateli na wolność i o znie
sienie obowiązku dostawy zboża czynszowego. (Akta w starostwie.)
Według wszystkiego, co o ówczesnych stosunkach powiedzieliś
my, rząd nie był w stanie zaprzeczyć prawu hrabiego i napominał do
zawarcia ugody. Hrabia chce więc ze względu na zaszłe wypadki nieszcęścia
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szczęścia stare zaległości darować, żąda jednak w przyszłości punk
tualnej dostawy zboża. Obywatele pierwsze przyjmują, odmawiają je
dnak wypełnienia ostatniego żądania. Rozpoczął się więc długotrwały
proces, który kosztował obywateli dużo pieniędzy i który ostatecznie
jednak przegrali. Sądy nie mogły według stanu rzeczy inaczej roz
strzygnąć. Prawo pisane było po stronie hrabiego, za nimi przema
wiało tylko ich smutne, ciężkie położenie.
W czasie procesu zachodziły naturalnie przy rozdrażnieniu obu
partji częste tarcia między sobą. W 1752 roku spuścili obywatele w
Miedzinie drzewo bez wykazu, zaś hrabiowski leśniczy zabrał Mateyce
i Poloniusowi po jednym koniu, Solorzowi zaś dwa woły jako fant. Pro
sili pokornie o wydanie im swego bydła, hrabia zaś oświadczył im w
piśmie z dnia 16. stycznia 1753 roku, że uczyni to dopiero po zapłaceniu
grzywny. W przeciwnym razie każe konie i woły taksować i sprzedać.
Owi trzej płacą więc z zastrzeżeniem swoich praw. — Chociaż jednak
hrabia zdał się mieć tutaj prawo, to jednak posunął on się w 1753 roku
za daleko. Chce bowiem przywrócić stare poddaństwo jakie dawniej
było. Żąda, żeby nikomu nie dano ślubu bez odpowiedniego pozwole
nia z jego strony i żeby jak dawniej dorosłe dziewczęta stawiły się co
rok w zamku, by z nich mógł wybrać sobie swoją czeladź. Następnie
zamierza także przywrócić stary sąd t. zw. „Dreiding" i obywateli na
równi z chłopami uczynić podległymi swojemu sądownictwu.
Do tego zdarzyły się jeszcze inne wypadki, jakie tylko w tym
czasie i pod takiemi warunkami były możliwe. Pisarz dworski napadł
przy sposobności, której się bliżej nie określa, Floriana Musioła i gonił
go z kilku ludźmi z nabitemi pistoletami aż do pola. — Miasto budowało
tartak i hrabia kazał go gwałtem zburzyć. W 1754 roku kazał hrabia
w pewien dzień targowy sprzedawać na miejskim gruncie gorzałkę.
Ówczesny burmistrz Michał Solorz kazał żyda aresztować i gorzałkę
konfiskować. Za to miał według wyroku hrabiego 3 dni siedzieć lub
zapłacić 5 talarów i gorzałkę wynagrodzić.
W tym samym roku zapadł także wyrok w sprawie zboża czyn
szowego i to na niekorzyść obywateli. Zaskarżeni dłużnicy zalegający
z resztą mieli płacić a gdy się temu opierali siedzieć w więzieniu zam
kowem. Ci jednak oświadczyli, że będą siedzieli tylko w więzieniu
miejskiem i zwrócili się w tej sprawie do rządu wrocławskiego. Ponie
waż zaś mimo dawniejszego wyroku rządu hrabia nie przestał pusto
szyć Miedzinę, zajął się nareszcie tą sprawą w 1756 roku burmistrz
Fellner, który dotychczas w wielkiej liczbie pism do sądów i rządu pry
watnie wpływ swój na decyzje ich wywierał.
Po zestawieniu wszystkich powyższych punktów zażalenia i wy
rażeniu prośby o pomoc uskarża się także na wojsko. Wówczas stał
w Rybniku szwadron husarów v. Grolingowskich składający się z 6 ofi
cerów, 11 podoficierów i 85 szeregowców (oprócz tego z 43 do nich
należących kobiet i 55 dzieci). Husarzy zajęli dla braku miejsca ratusz
i zamienili go na magazyn. Burmistrz zażądał obecnie opróżnienie tegóż
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tegóż. I proboszcza zaczepiono, który w sprawie kartek z pozwoleniem
na udzielenie ślubu okazał się zbyt państwu uległy i nikomu nie dał
ślubu, który nie przyniósł takiej kartki. Skarżyli się, że przekracza
stare stawki taksy.
Rozgoryczenie było tak wielkie, że odrzucono nawet korzyści,
które pochodziły od hrabiego. Gdy tenże w 1754 roku zniżył cenę za
garniec piwa na 1 zgr., uchwalono ze strony obywateli, że każdy, który
sobie pojdzie po piwo do zamku będzie karany 24-godzinnym aresztem;
taksamo nie wolno było nikomu pod karą pić gorzałki w pańskich
szynkowniach w mieście.
Kiedy w 1756 roku rozgorzała na Śląsku wojna siedmioletnia, od
roczono naturalnie rozstrzygnięcie tego sporu, chociaż walka sama nie
ustała. Podczas gdy Frederyk II. staczał swoje bitwy o Śląsk, walczono
w Rybniku z niemniejszą zaciętością dalej jak tam na polach walk.
Obywatelom zależało na ich Miedzinie, wyszynku piwa i gorzałki, zwol
nieniu od (dostawy zboża czynszowego i ciężarów poddaństwa tyle co
królowi na Śląsku. Chociaż prawo ich było bardzo wątpliwe, to jednak
mieli to uniewinnienie za sobą, że z wszystkiemi temi ciężarami fak
tycznie nie mogli egzystować. — Hrabia z swojej strony znajdował się
w przykrem położeniu. Mając po większej części prawo poza sobą i
zmuszony swem połażeniem finansowem, próbował wobec nieugiętej
woli obywateli wszystkiego — dobroci, groźby i gwałtów — wszystko
daremnie. Wszędzie natrafiał na opór. Jeżeli chciał na mocy wyroku
z 1754 roku fantować, to nie miał co; zaniesiono wszystko do sąsia
dów, którzy nie byli nic dłużni, bydło zaś zapędzono do Lasów. — W y
danie ostatecznego wyroku musiano więc na czas wojny zawiesić.
W tym to czasie (1758 roku) spalił się stary drzewiany ratusz i
miasto zbudowało na jego miejscu nowy, który do 1823 roku stał na
środku rynku. Zbudowany był z cegieł z fasadą zwróconą ku ulicy
Raciborskiej. Posiadał lokal parterowy i jedno piętro, był 4 okna długi
i 2 okna szeroki ozdobiony, zaś u góry wieżyczką. Lokal posterun
kowy znajdował się na stronie północnej, przed głównem wejściem
zaś stały w półkole kasztany. Obok ratusza znajdowała się po
stronie północnej, wymieniona już powyżej murowana i zasklepiona ka
plica z figurą św. Jana Nepomuckiego wyrzeźbioną z drzewa.
Wówczas i przy zamku zniesiono przestarzałą wieżę i zbudo
wano z cegieł schody frontowe. Taksamo pokryto całość na nowo i
zaopatrzono dach w rynny.
I przy hutach żelaza dokonał dążący pilnie do podwyższenia
swych dochodów hrabia różnych zmian. W 1747 roku zbudowano na
terenie rudzkim pierwszy wielki piec w Stodołach i już w 1753 roku
poszedł hrabia za tym przykładem. Obok zbudowanych bowiem w
1740 roku w pobliżu stawu ligockiego dwóch ogni fryszujących kazał je
szcze jeden zbudować przy młynie paruszowskim należącym do Ligoty
(Paruszowiec jest po raz pierwszy wzmiankowany w 1657 roku jako
Borussowitz).
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Interes jednakowoż przedstawiał się wówczas jeszcze tak nie
korzystnie, że owe 3 kuźnicy (przy Ligocie i Kuźni Rybnickiej) w trzech
latach (1743— 1746) przyniosły tylko 8388 złotych. 8232 złotych wyno
siły koszta, zysk więc w trzech latach tylko 135 złotych czyli rocznie
51 złotych = 41 talarów.
Wszystko to działo się podczas wojny siedmioletniej. Zaledwie
więc zawarto pokój z Hubertusburgu i administracja i sądownictwo
weszły na swe normalne tory, skargi po obu stronach i nowe procesa
się rozpoczynały. — Zanim jednak te jeszcze jakiś widoczny skutek
przyniosły, umarł hrabia Emanuel w 1768 roku, dla małoletnich zaś na
stępców hr. Emanuela prowadził
e. administrację w charakterze opiekuna od 1768— 1780 roku

hrabia Józef Węgierski z Pilchowic. I ten próbował podtrzymać prawa
swych pupilów z całą energją i poprawić przez to stosunki finansowe
państwa; lecz nie udało mu się lepiej jak swemu poprzednikowi. —
Proces, który już pod hr. Emanuelem był się przeciwko obywatelstwu
rozpoczął, został w 1770 roku w przeważającej liczbie punktów na ich
niekorzyść rozstrzygnięty. Dużo ich teraz płaciło; większa zaś część
nie mogła lub też nie chciała płacić. Egzekucje były taksamo bezsku
teczne jak w 1754 roku. Hrabia żalił się więc gorzko na magistrat i
obywateli u rządu, i to, że magistrat jest uporny i sam obywateli do
oporu podburza i że nie będzie lepiej aż władza komunalna będzie
się składała z ludzi, którzy wprawdzie nie potrzebują być uczonymi,
lecz którzyby uczciwie obywateli trzymali w karności. Obecny magi
strat nie chce jednak uznać dominjum jako 2. instancję w sprawach są
dowych i chce być niezależnym. Pojedynczy obywatele obowiązków
swych nie wypełniają. Rzeźnicy nie oddawają swego łoju obowiązko
wego. Większa część ich wyrządza w lasach szkody, nie będąc do
tego uprawnionemi. Niektórzy nawet pozwalają sobie na gwałty. Tak
np. rzucił Antoni Solorz siekierą za myśliwcem, który go chciał fanto
wać, i mógł się takowy ratować tylko tem, że skoczył za drzewo.
Solorz zaprzeczał temu, o wyniku zaś tych skarg nigdzie nie słyszymy.
W każdym razie hrabia magistrat odmienił. Zamiast znienawi
dzonego Limberskiego, przeciwko któremu poprzednie skargi szczegól
nie były zwrócone, wybrano na burmistrza Kuczerę, prawdopodobnie
tego samego, który, w 1791 roku nazwany jest sołtysem gminy dworskiej.
Teraz jednak zwróciła się złość obywateli przeciwko temu. Zaskarżyli
go u rządu, że zaniedbywa ich interesa, że skrzynię z przywilejami i do
kumentami pozostawia niezamkniętą na górze ratusza. — Z obrony
jego wynika, że rzeczywistych powodów do skarg przeciwko niemu
właśnie nie było, i że tylko stronniczość jego na korzyść państwa spo
wodowała obywateli, stanowisko jemu tak uprzykrzyć, że urząd swój
już wkrótce złożył.
Na jego miejsce wstąpił Jan Belling, który zdaje się posiadał za
ufanie obu stron i z spokojem i rozwagą dążył do zawarcia ugody.
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Kiedy zdarzyły się nowe zatargi, i uprawnieni do drzewa przez myśliw
ców pod Paruszowcem zostali zmuszeni do powrotu, kiedy zabrano
obywatelom w Miedzinie świnie, spowodował, że hrabia ustąpił i świ
nie kazał wydać. Hrabia już sobie był uprzykrzył tę sprawę i opieka
jego się kończyła. Tak wszystko dążyło do pokoju. Belling pisał wów
czas do pewnego przyjaciela: „Nareszcie kamienne serce hrabiego
zmiękło" . Pod takiemi warunkami udało się Bellingowi zawrzeć ugodę
dnia 15. września 1775 roku, która jeszcze została zatwierdzona przez
sąd opiekuńczy w 1776 roku.
Według tej mieli odtąd obywatele czynsz zbożowy tylko płacić
w pieniądzach i to połowę od tego, do czego dawniej byli zobowiązani.
Przy tem taksowano bardzo nisko. Zamiast korca żyta mieli płacić 24
sgr. 1 halerz i zamiast korca owsa 10 sgr. Stare zaległości umorzono.
Od tego czasu powstał tylko jeszcze jeden zatarg w okazji nowej
budowy zamku, którą przeprowadziła albo jeszcze opieka albo już może
hrabia Antoni sam. Nie można, albowiem już na pewno zbadać, kiedy
opieka się skończyła, jeżeli zaś przyjmuję dla tego rok 1780, to opieram
się tu tylko na prawdopodobności. — Przybudowano bowiem od 1776
bis 1778 roku do starego głównego budynku dwa skrzydła, tak jak dzi
siaj jeszcze stoją, tylko, że wówczas były kryte gontami. Przy okazji
tej budowy wymagał więc hrabia od obywateli świadczeń i pomocy w
pracy, do których według starych urbariów byli zobowiązani. Przyszło
do procesu, który obywatele przegrali. Sąd uznał obowiązek ich i
skazał ich do zapłacenia niewykonanej pańszczyzny, wydawszy tylko
pod tym względem wyrok niekorzystny dla hrabiego, że zniżono żądaną
sumę. Hrabia bowiem żądał 5 sgr. na dzień i robotnika, sąd zaś ustalił
tylko 3 sgr. Wszelkie te ruchy, chociaż są jeszcze tak nieznaczne, zy
skają na znaczeniu ze względu na działające w całym kraju ich przy
czyny Są to owe drobne fale, które biją o brzeg zamkniętej zatoki i
które pochodzą od burz orzących głębokie morze.
Około 1780 roku objął państwo nareszcie
f . Antoni hrabia Węgierski od 1780— 1788 r.

będący już pełnoletnim, który je jednak tylko kilka lat posiadał. Z jego
czasu znajduję tylko to podanie, że wówczas Frederyk Wielki odwie
dził Rybnik i zamieszkał w teraźniejszym domu J. Urkańczyka (nr. 1
przy rynku). Chociaż odwiedziny takie są prawdopodobne, ponieważ
w 1779 roku widzimy króla w Rudach, zaś w 1782 i 1783 w Koźlu,
to pewnych wiadomości jednak brak.
Stosunek jego do miasta był podczas swego krótkiego panowa
nia dosyć przyjaźny. Nowe żądania jakie stawił okazują się rozsądnemi
i zostaną też przez rząd jako takie uznane. Ponieważ bowiem obywa
tele używali salów wspólnie, mieli także się przyczynić do ich kultury
i utrzymania. Hrabia żąda dlatego, żeby mu oddali wszystek popiół
drzewny do nawożenia lasów i zbierali szyszki świerkowe dla nasienia.
Zgodzono się na to po pewnem opieraniu się.
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J ey k ow ice...................................
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K siążenice...................................
B ie rtu łto w y ...............................
N ied ob czy ce ...............................
B oguszow ice...............................
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O c h o je c .......................................
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Jankow ice...................................
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L ig ota ...........................................
G o l e ó w .......................................
G ota rto w ice ...............................
K ł o k o c i n ...................................
R o j ...............................................
R o w i e ń .......................................
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Z a m y słó w ...................................
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nazwa miejscowości

wolni
chłopi

Na tem jednak panowanie to prywatne się kończyło, gdyż takiem
ono było w pełni słowa. Hrabia nie był tylko panem podanych, którzy
mu musieli płacić czynsz i odrabiać pańszczyznę, lecz także w admi
nistracji niby starostą swojego okręgu zaś w sądownictwie drugą in
stancją.
W 1788 roku kupił Fryderyk Wilhelm II., który w 1786 roku
wstąpił był na tron jako następca swego wuja Frederyka II. i który
panował do 1797 roku, państwo, aby je zamienić na dom dla inwalidów.
Cena kupna wynosiła 400 000 talarów i 500 dukatów klucznego, miano
wicie zaś miał fiskus 120 000 talarów natychmiast wykupić w listach
zastawnych resztę zaś zapłacić ratami.
Zanim przystąpimy do dokładniejszego opisu tego dla naszej oko
licy tak ważnego czasu, będzie rzeczą odpowiednią, zamieścić tu prze
gląd stosunków statystycznych tejże okolicy, dla którego akta rządu
opolskiego zawierają dosyć obfity materjał. Dla samego Rybnika wy
jęto dane z aktów magistrackich.
Państwo składało się wówczas z Rybnika i 24 wsi, które posia
dały tylko mało mieszkańców więcej niż przed 200 laty. Liczono bo
wiem w 1791 roku
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Michałkowice włączono do Jankowic, Pniowce do Szczeykowic.
Przy owych 432 gospodarzy wynosiłaby ludność na wsiach 2160
dusz. Doliczmy do tego jeszcze około 50 gospodarstw młynarzy, sołty
sów księży itd., więc około 250 dusz i na 19 folwarkach państwa po
10 dusz, więc około 190 ludzi, to zawierałby naówczas teren państwa z
mieszkańcami miasta około 3772 ludzi, więc 960 na milę kwadratową,
podczas gdy w 1781 roku liczono dla całego obwodu regencyjnego
371 404 mieszkańców, więc 1528 na milę kwadratową.
Podczas gdy ludność wiejską możemy jednak tylko obliczyć w
przybliżeniu, mamy dla miasta z tego czasu już spis urzędowy, który
tutaj umieszczam dla porównania z powyżej znalezionemi rezultatami
Powoli tylko miasto się rozwijało i przez całe wieki pozostaje prawie
niezmienionem. Często się spaliło lub zostało spustoszone i musiano
je na nowo budować.
W 1223 roku obliczyliśmy ludność w przybliżeniu na 200 miesz
kańców. Wiele więcej nie mogło jej być, gdyż w 1581, więc 358 lat
później było według pewnych już danych tylko około 339 mieszkańców.
Teraz jednak liczba powoli wzrastała.
Miasto posiada:
w
w
w
w
w
w
w
w

1614 r.
1619 r.
1628 r.
1657 r.
1725 r.
1781 r.
1784 r.
1784 r.

484 mieszkańców w 95 domach (10 rzeźników)
504
„
w 100
549
„
w 105
„
(13 rzeźników)
560
„
w 109
„
680
„
w 112
„
(17 rzeźników)
789
„
w 132
„
805
„
w 141
„
(18 rzeźników)
pomiędzy 805 mieszk. 763 chrześc. i 42 żydów.

Według dodatków do dziejów Śląska przez Zimmermanna znaj
dowali się pomiędzy nimi: 1 cyrulik, 1 złotnik, 1 powroźnik, 8 pończo
szników, 1 cukiernik, 2 cieśli, 3 murarzy, 2 fabrykantów skóry, którzy
przerabiali około 4000 sztuk skóry, 3 stolarzy, 5 bednarzy, 6 garncarzy,
18 rzeźników, 12 kowali, 18 tkaczy, 14 krawców, 20 szewców, 2 młyna
rzy, 2 siodlarzy, 2 rymarzy, 2 kuśnierzy, 5 kołodziejów, 2 ślusarzy, 1
mydlarz, 2 kapeluszników. W 1785 roku wymienia się także 1 lekarza
i 1 rękawicznika.
W 1785 roku podaje urzędowy spis na początku roku 841 mie
szkańców, zaś na końcu tego samego roku 1324 w 202 domach. Nie
można przypuszczać, żeby to miała być omyłka, gdyż listy te wysłano
do rządu. Jest więc rzeczą prawdopodobną, że wymieniony powyżej
garnizon wojska był długie lata precz i że w ciągu roku 1785 powrócił.
Podaje się ilość wojska garnizonowego na 151 głów. Przyłączyła się
do niego prawdopodobnie wielka ilość ludzi, którzy spodziewali się tu
znaleść swe utrzymanie. Rozczarowani w swych nadziejach wnet je
dnak może miasto opuścili.
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Dlatego też posiada miasto w 1787 roku tylko 1246 mieszkańców,
zaś w 1790 roku 1172 łącznie z garnizonem. W 1795 roku podaje się
1242, zaś w 1796 roku 1190 w 214 domach.
Domy były do końca wieku po większej części z drzewa i po
kryte gontami. Magistrat składał się: z burmistrza, dwóch radnych
i jednego notarjusza; obok niego był czynnym wydział obywatelski,
składający się zwykle z sześciu obywateli.
Że rząd państwo kupił za tanie pieniądze, wynika z dokumentu
znajdującego się w registraturze rządu opolskiego (generalny dochód
urzędu dóbr w Rybniku na rok 1791), Według tego składał się dochód
państwa jak następuje:
Stałe dochody z m i a s t a ...........................
Ze w s i ..........................................................
Zboże c z y n s z o w e .......................................
Niestałe d o c h o d y .......................................
Pańszczyzna obliczona w pieniądzach . .
Dzierżawa z folwarków
...........................
Z brow aru .......................................................
Z gorzelni ......................................................
Użytek z s t a w ó w .......................................
M ły n y ..........................................................
C e g ie ln ia ......................................................
Ta r t a k ...........................................................
Z osobno wydzierżawionych folwarków .
Huty żelaza i l a s y .......................................

.
.
.

.

252 talarów 21 zgr. 3 fenygi
814
2
6 fenygów
539
29
9
„
226
9
,,
10
22
,,
1192
7
4 911
29
6
388
17
10
,,
1457
16
6
—
—
,,
331
29
3 fenygi
—
—
,,
26
—
—
5
—
—
„
700
13 000
—
—

Razem 24 664 talarów 15 zgr. 11 fenygów

W 1788 roku obliczono pańszczyznę na 1811 talarów i dochody
z gorzelni na 1836 talarów, natomiast z lasów tylko na 5243 talarów a
z hut na 2820 talarów. Wielki piec produkował albowiem tygodniowo
160 centnarów żelaza surowego. Z tego przerobiono 7000 centnarów
w pięciu ogniach fryszujących, które dały 5000 centnarów żelaza po 3
talary 12 sgr. Dochód wynosił więc 17 369 talarów, wydatki zaś 14 547
talarów, pozostał więc powyższy zysk. Kubeł rudy kosztował wów
czas w Tarnowskich Górach 1 sgr., dostawa 5 sgr., zużyto zaś 9400 ko
szów węgla drzewnego z 12 533 sążni drzewa. Kosz kosztował mniej
więcej 5 sgr.
Stawy, czytamy dalej, mogłyby przynieść 5243 talarów, gdyby
były w porządku. Tak jednak nie było. Dużo ich jest zamulonych i za
rośniętych chwastami, jak staw rudzki, staw pod kuźnią rybnicką, staw
niedobczycki, staw młyński w Chwałowicach, staw młyński Tarabura,
staw młyński Sobik pod Boguszowicami, staw młyński w Raszowcu,
staw Myszek w Przegędzy. Razem wymienia się 17 większych stawów,
nasadzonych 255 kopami narybku; razem z małemi było 55 stawów.
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Wydatki wynosiły:
P o d a t k i................................................... 2024
Urzędnikom . . . . . . ............................
600
Procenta z fundacyj dlaproboszcza . . . .
Inne świadczenia dlak s i ę ż y ..............
160
Różne wydatki ...............................................
Razem

talarów
„
51
„
„
828
„

— sgr.
— „
26 ,,
— „
— „

3669 talarów 26 sgr.

Pozostał więc czysty dochód w wysokości 21 000 talarów, więc
ponad 5 procent zapłaconego kapitału.
Dwór posiadał przytem 21 koni na kolwarkach i 4 w Paruszowcu,
25 wołów pociągowych, 280 krów, 4430 owiec, 180 gęsi i 105 kur.
Dzierżawca gorzelni, który wówczas z korca żyta i dwóch miarek
jęczmienia wyciągnął 30 kwart gorzałki, musiał utuczyć dla dworu ro
cznie dwa w oły i 12 świń. — Przy warzeniu piwa wzięto do jednej
nawary zawierającej 18 antałków: 12 wrocławskich miarek chmielu,
1314 korców jęczmienia łub 9 korców pszenicy, antałek piwa kosztował
zaś 2 talary 18 sgr.
W 1791 roku wydzierżawiono państwo z wyjątkiem lasów i za
kładów hutniczych za 8000 talarów. W 1803 roku dokupiono do tego
Popielów i Radziejów od pana v. Poser za 30 000 talarów i całe dobra
składały się obecnie z 19 folwarków, których budynki wszystkie zbu
dowane były z drzewa i pokryte słomą, 26 miejscowości zobowiązanych
do płacenia czynszu i 10 325 mórg ziemi.
Z powodu odsprzedaży i oddania gruntów folwarcznych w Rybni
ku i Smolnej obywatelom rybnickim za wykupione prawa leśne zmalał
w ostatnim czasie obszar dworski na razem 1325 mórg. (Schück, sta
tystyka Górnego Śląska).

B. Rybnik jako miasto immedjatowe i dawniejsze państwo jako
domena królewska aż do utworzenia powiatu rybnickiego.
1788—1818 roku.
Kiedy dnia 7-go czerwca 1788 r. burmistrz Belling z dwóma
radnymi przybył na zamek spotykając tam z każdej wsi sołtysa z dwóma
ławnikami i z każdej gminy dwóch chłopów i dwóch zagrodników, któ
rzy wszyscy królowi jako nowemu panu mieli składać hołd, z pewno
ścią nikt z nich nie myślał, jaki okres czasu w dziejach ich okolicy tym
aktem się rozpoczął. Rybnik, który dotychczas był tak uciśniony, po
korny a jednak tak oporny, rozpoczął czasokres niespodziewanego roz
woju, czytelnicy zaś, którzy swym przodkom dotychczas towarzyszyli
przez wszystkie ich znoje, udręki i ciężary, pod któremi się uginali,
mogą teraz wolno odetchnąć. Mieszkańcy Rybnika staną się obecnie
rzeczywiście, wolnymi obywatelami, od których dotychczas tylko po
siadali nazwę. Każda samowola się kończy. Zdarzały się jeszcze
wprawdzie spory z fiskusem i procesy, lecz wszystko to uzyskało inny

charakter. Jeżeli zasądzono fiskus, wypełnił on też bez szemrania i
drobnostkowego rozbierania wyroku to, do czego zobowiązał go sąd,
jeżeli zaś proces wygrał, umiał on też z tą samą energją wpłynąć na wy
konanie wyroku ewentualnie wymusić je. Wszystko uzyskało jasność
i pewność. Regulowano dokładnie wszelkie zobowiązania, Rybnik
ogłoszono miastem immedjatowem w 1789 r. i zwolniono obywateli
z poddaństwa. Pozostali jednakowoż zobowiązani do świadczeń przy
odwożeniu ryb i do płacenia wspomnianego już czynszu srebrnego w wy
sokości 252 talarów 21 zgr. 3 fenygów. W tym samym roku pozwolono
im na urządzenie jarmarku w dzień św. Katarzyny i otrzymali prawo sa
moistnego wyboru burmistrza i radnych. Tylko do posyłek pozostali
zobowiązani mieszkańcy pięciu domów, którzy za pierwsze trzy mile
otrzymali bochenek chleba, zaś za każdą dalszą milę jeden srebrny grosz.
Urządzenie takie było bowiem koniecznością, ponieważ poczty
znajdowały się jeszcze w takim opłakanym stanie, że dziś już wcale
sobie nie można tego wyobrazić. Jeżeli się dzisiaj, kiedy dziennie idą
poczty do Gliwic, Żorów i Wodzisławia, kiedy kilka pociągów połącza
miasto z całym światem, słyszy, jak to ludzie skarżą się nad jedną nie
wygodną godziną opóźnienia przyjazdu lub odjazdu pociągów, to trzeba
takim tylko przedstawić stosunki panujące na końcu zeszłego stulecia.
Kto na ówczas chciał jechać do Raciborza lub do Żorów i stąd dalej,
mógł to uczynić tylko w niedzielę lub czwartek. Do Gliwic szła tylko
poczta piesza, która odchodziła taksamo tylko w niedzielę i w czwar
tek. W niedzielę i czwartek przychodziła także poczta kołowa z Ra
ciborza, w niedzielę i środę z Pszczyny względnie z Żorów, w niedzielę
i czwartek także poczta piesza z Tarnowskich Gór i Gliwic. To było
wszystko. I jeżeli to tak było za panowania Frederyka Wielkiego, to
można sobie łatwo wyobrazić, jak było przed nim.
Chociaż z 1788 roku położenie miasta natychmiast się polepszyło,
to tego o wsiach nie można powiedzieć. Rząd trzymał się stanowiska
prawnego. Co po wykluczeniu wszystkiego samowolnego okazało się
starym obowiązkiem, to też wymagał bezsprzecznie. Co prawda był
postąpił przy tem z wielką ludzkością i wszelkie świadczenia gotów
kowe zniżono znacznie. Lecz pomimo tego położenie chłopów było
uciśnione, jak wszędzie. Aby tu wprowadzić polepszenie, trzeba było
zdarzeń światowej wagi, i doświadczenia zburzonych państw, że pod
stawę dla ich potęgi muszą budować na innych fundamentach.
Chłopi posiadali swój majątek w dziedzictwie i o wykupieniu we
dług taksy nie było już mowy; posiadali dalej w inwentarzu po więk
szej części jednego konia i dwa woły, czasem także dwa konie i dwa
woły, zagrodnicy zaś wynajęte krowy, za które płacili rocznie 4 talary
za sztukę, otrzymali natomiast na krowę furę siana naładowaną na dwa
konie. Takich wynajętych krów naliczono 511. Za to jednak musieli
nosić ciężary, że rzeczywiście nie można pojąć, jak ludzie ci mogli
egzystować.
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Na należących od dawna do państwa wsiach, które już często
wyliczano, musieli chłopi zwykle sześć razy po pół dnia w tygodniu
z dwoma końmi odrabiać pańszczyznę, w czasie żniw zaś 5½ dnia i to
począwszy w poniedziałek od południa. Zagrodnicy zaś pracowali
ręcznie, także zwykle sześć razy po pół dnia, w czasie żniw zaś 5½
dnia; chałupnicy w tygodniu dwa razy po pół dnia, przy młóceniu jednak
sześć razy po pół dnia, za co dostawali siedemnasty korzec. Przy tem
otrzymali robotnicy tylko we żniwa strawę i bochenek chleba, w in
nych czasach zaś nic. Strawa składała się dla 10 osób z miarki mąki
rżanej, pół miarki grochu, 20 kwart kapusty kwaszonej, kwaterki masła
i pół kwarty soli. — Ziemniaków więc w tej okolicy mało jeszcze było,
pomimo, że Fryderyk Wielki uprawę ich tak bardzo popierał.
W stosunku rocznym obliczono według aktów usługi te w 1791
roku na 750 dni roboczych z czterma końmi, 6774 z trzema końmi,
15 917 z dwóma końmi i na 40 967 dni pracy ręcznej w 1788 roku zaś
na 23 750 dni roboczych z dwóma końmi i na 39 448 dni pracy ręcznej;
przypadało więc rocznie na jednego gospodarza 54 dni roboczych pracy
konnej i 90 dni pracy ręcznej.
Przy tem jednak musieli chłopi jeszcze państwu jak i rządowi
gotówką płacić, chociaż trzeba uznać, że było to mniej niż dawniej pań
stwu płacili.
Dane pod tym względem podałem już po większej części na stro
nie 66. Z brakujących wówczas wsi płaciły w 1791 roku: Gotartowice
38 talarów, Kłokocin 11 tl., Świerklany 10 tl., Zamysłów 16 tl„ Roj 34 tl.
i Rowień 31 talarów.
Ogółem wynosiły wpłaty czynszowe 814 talarów. Do tego da
wali zboża czynszowego 150 korców żyta, 711 korców owsa, które obli
czono na 539 talarów. Komornicy zaś płacili 6 sgr. ochronnego i 3 sgr.
za przędzenie. W końcu musieli chłopi płacić także podatki królewskie
i to 10—20 sgr., zagrodnicy 7— 11½ sgr. Dni robocze pracy konnej
oszacowano po 1 zgr., zaś dni robocze pracy ręcznej po 6 denarów, w
stosunku rocznym więc na 1811 talarów, pomimo, że wartość ich była
10-krotnie wyższa.
Biorąc za podstawę do obliczenia rok 1788 i obliczając wartość
takiego dnia roboczego z dwóma końmi na ½ talara i jednego dnia
roboczego pracy ręcznej na 1/12 talara, to otrzymamy 15 175 talarów,
do tego zaś 814 talarów czynszu srebrnego i 539 talarów czynszu zbo
żowego, razem 16 528 talarów. Niestałe dochody i podatki królewskie
wynosiły 378 talarów; wszystko razem więc 16,906 talarów.
Gospodarzy zaś było 432, więc około 21 600 ludzi z młynarzami
i kilku w listach podatkowych nie wymienionemi rodzinami najwyżej
2600 dusz; przypadało więc na głowę 614 talarów.
Skąd ludzie wzdęli czas do obrobienia swoich własnych pól, do
zwożenia żniw i do wymłocenia zwiezionego zboża, trudno pojąć.
Wróćmy jednak do miasta. Nowe korzyści miała tejże przynieść
budowa domu dla inwalidów. Dnia 16. lutego 1788 roku wydał albow
iem
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a iem król nakaz budowy domu dla inwalidów w Kluczborku. Inspektor
ow
lb
budowlany Pohlmann w Opolu wskazał jednak na trudności i wielkie
koszta budowy takiego domu w tamtejszej okolicy i zaproponował, żeby
raczej użyto do tego celu kupione codopiero państwo rybnickie wzgl.
zamek. Utrzymywał, że będzie można użyć do tego materiał starego
zamku, i że nie tylko miastu otworzy się tym sposobem nowe źródła
lecz, że także dochody administracji domeny z produktów rolnych się
podwyższą. Przez ustanowienie zaś ewangielickiego pastora będą na
reszcie i ewangielicy mieli tę korzyść, że będą mieli swe własne nabo
żeństwa. Rząd propozycje przyjął i minister śląski hrabia Hoym roz
porządził następnie, żeby budowę przeprowadzono pod osobnem kiero
wnictwem inspektora budowlanego Ilgnera. Modlitewnia ewangielicka
miała być urządzona w budynku, gdzie dawniej przechowywano sieci.
Dnia 20. stycznia 1789 roku zniesiono już prawie starą część głó
wną zamku aż do fundamentów. Fundamenta były mocne i wytrzymałe
niby żelazo. Kto wie, czy nie pochodziły jeszcze od starego budynku
klasztornego. Na rogach jednak, które wysunięto o 10 stóp, tak że
główny budynek wystawał obecnie poza skrzydła boczne, grunt był do
nieużycia, ponieważ dawniej tam ciągnąła się fosa. Trzeba więc było
wbić ruszt. Budynek wykonano następnie tak, jak do dziś dnia jeszcze
stoi, przy bocznych skrzydłach zastąpiono tylko dach gontowy dachem
z dachówek. Cały budynek z przekształceniem sieciowni na modlitew
nię ewangelicką kosztował 40 000 talarów. Nowourządzoną wtedy
aptekę przeniesiono później po zlikwidowaniu domu dla inwalidów do
miasta.
Ile inwalidów zostało zaraz na początku tam umieszczonych,
nigdzie nie powiedziano. W 1828 roku znajdowało się tam: 1 komen
dant, 3 poruczników, 36 podoficerów i tyluż szeregowców, zaś w 1845
roku jeszcze 1 komendant, 1 kapitan, 2 poruczników i 27 szeregowców.
Co się tyczy późniejszego użycia domu, o tem jeszcze pomówię.
Pomimo wielkiego pożaru w 1794 roku i takowego w dniu 31.
marca 1796 roku, przy którym spaliło się 16 posiadłości z 17 budyn
kami ubocznemi i jedna dziewka mająca lat 17, budziło się wszędzie
nowe życie. Rząd uczynił wszystko, aby kraj podźwignąć i dochody
z nowej posiadłości, które były przeznaczone do utrzymania inwalidów,
podwyższyć.
W 1792 roku zbudował pod Gotartowicami dwa ognie fryszujące
i w 1795 roku w Paruszowcu jeden nowy wielki piec. Natomiast znie
siono w 1804 roku stary znajdujący się tam wielki piec i postawiono na
jego miejscu ogień fryszujący. W 1808 roku skasowano obydwa ognie
fryszujące pod Ligotą i w Młyńskiej pomiędzy Ligotą i Paruszowcem,
taksamo zburzono stary budynek hutniczy razem z dwóma staremi
ogniami fryszującemi w Kuźni Rybnickiej i zbudowano na ich miejscu
dwa nowe obok stawu. W 1809 roku unieruchomiono wielki piec także
w Paruszowcu podporządkując w 1810 roku wszelkie zakłady hutnicze
nowo utworzonemu Wyższemu Urzędowi Hutniczemu.
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Zakłady hutnicze składały się wówczas z dwóch ogni fryszują
cych pod Gotartowicami, dwóch zniesionych ogni fryszujących nad sta
wem ligockim, jednego zniesionego ognia fryszującego pod Młyńską,
jednego wielkiego pieca i jednego ognia fryszującego w Paruszowcu,
dwóch ogni fryszujących w Kuźni Rybnickiej i jednego ognia fryszują
cego w nabytym w 1803 roku Popielowie. — Zakłady rudzkie, które
nabyto w 1810 roku wnet zostały odsprzedane. Dalej taksamo zakłady
rybnickie prowadzono tylko dla 6— 7000 sążni drzewa, które dostar
czał las. Działalność stała się dopiero znaczniejszą, odkąd urządzono
na nowo ognie fryszujące w Gotartowicach i Ligocie w 1820 roku i po
zburzeniu starych budynków zbudowano w Paruszowcu walcownię dla
żelaza sztabowego i cieńkiego zaś w Kuźni Rybnickiej takową dla że
laznej blachy cynkowej. Popielowski ogień fryszujący skasowano.
Ognie fryszujące w Gotartowicach i Ligockiej Kuźni składają się obe
cnie każdy z 4 ogni i 2 młotów w żelaznych rusztowaniach. Huta Elizy
w Paruszowcu składa się z dwóch walcowni dla żelaza sztabowego i
jednej dla żelaza cieńkiego z 4 piecami do spajania i 2 nożycami dla
żelaza sztabowego, podczas gdy Kuźnia Rybnicka posiada 2 walcownie
blachy żelaznej z 3 piecami żarowemu, 2 piece do spajania, 3 nożyce, 1
świdrownię i tokarnię, 1 walcownię dla blachy cynkowanej z 1 piecem
do ogrzewania cynku, 1 piec do przetapiania cynku i 1 nożyce koliste.
Wszystko pędzone jest siłą wodną.
W Paruszowcu wybudowano także urząd hutniczy, cztery domy
dla urzędników i robotników i magazyn, do których przyłączyła się
wnet cała kolonja domów prywatnych, tak, że obecnie miejscowość ta
z szkołą, nadleśniczówką, leśniczówką i karczmą składa się z 18 bu
dynków. — Od tego czasu pozostały zakłady w ogólności niezmienione
i doznają może dopiero wtedy większych zmian, kiedy zamierzana
sprzedaż rzeczywiście dojdzie do skutku. Dyrygentami byli od 1800 r.:
Abbt, Dietrich, Brandt, Lange, Paul i Breistedt.
Z chwilą przejęcia posiadłości przez państwo rozpoczęła się tak
że eksploatacja kopalń. Kiedy po raz pierwszy znaleziono w naszej
okolicy węgiel jako też sposób, w jaki zakładano pierwsze kopalnie, jest
nam zupełnie rzeczą nieznaną. Lecz także o późniejszym ruchu za
wiera nawet dzieło Steinbeck‘a (Der Bergbau in Schlesien) co się ty
czy naszej okolicy nic znaczniejszego, pomimo, że akta wyższego urzędu
górniczego stały mu do dyspozycji.
Urzędników jako też robotników wszystkich tych czterech
przedsiębiorstw złączono w t. zw. knapszafcie, który w wypadkach cho
roby, niezdolności do pracy i pod względem nauki szkolnej daje ludziom
wielu korzyści i działa bardzo dobroczynnie. Z jego to strony urzą
dzono także w Rybniku lazaret knapszaftowy.
Także w leśnictwie zaprowadzono nową organizację. W 1788 r
zajmował laś 31 078 mórg i był administrowany przez 1 nadleśniczego,
1 starszego myśliwca, 5 myśliwców rewirowych i 5 gajowych. Sążeń
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drzewa dębowego lub grabowego kosztował 20 sgr, drzewa sosnowego
15 sgr., gruby pień o długości 45’ : dąb 8 talarów, grab 6 talarów, sosna
5 talarów.
W 1792 roku odstąpiły swe lasy gminy Przegędza i Szczeykowice
i to za udzieleniem praw drzewnych. Pomimo tego podaje się stan
lasów w 1845 roku mniejszy niż w 1788. Zawierał bowiem: rewir ksią
żenicki 8070 mórg, paruszowski 6365 mórg, szczeykowicki 3283 mórg i
jankowicki 7182 mórg, razem 24 901 mórg, podczas gdy Schück oblicza
na rok 1855 25 708 mórg.
Ciężarem dla lasów były prawa do zbierania ściółki, paszenia
bydła i brania drzewa przez mieszkańców okolicy. Niemniej były one
także przeszkodą dla dalszego rozwoju miasta. Nikt nie chciał budo
wać masywnie, ponieważ budynki z drzewa były tańsze. Że przy tem
często zdarzały się pożary i że w ten sposób utracono całe swoje mie
nie, na to w tej chwili nie zważano. Jeszcze w 1791 roku czytamy w
aktach: Ponieważ w tej okolicy rzadko wnosi się budynki masywne,
służy cegła prawie wyłącznie do budynków państwowych." — Dlatego
też było to prawdziwem dobrodziejstwem dla tej okolicy, że rząd, dla
umożliwienia uporządkowanej kultury leśnej i wygodniejszego nadzoru
nad lasami, dążył do wykupienia tych praw. — Wykup taki był także
pożądany ze względu na demoralizację, która przy wykonaniu tych praw
nastąpiła w pojęciach tego co moje a co twoje. Mieszkańcy Rybnika,
którzy na pewnoby się dziwili, słysząc, że jeden z ich poważanych i za
możnych współobywateli zaskarżony został z powodu kradzieży drze
wa, mogą ich prawie wszystkich znaleść w listach przestępców daw
niejszego czasu.
W 1816 roku ustalono wskutek pewnego procesu, że 157 oby
wateli miało prawo do wzięcia drzewa opałowego z lasów królewskich
za uiszczeniem przekazowego w wysokości 2 zgr., lecz tylko wtedy,
gdy posiadali zaprząg. W 1850 roku posiadało 153 obywateli prawo do
drzewa opałowego w lesie szczeykowickim, 10 w lesie golejowskim,
wszyscy 163 także prawo do szczapy dla oświetlania i ściółki w Mie
dzinie. 136 obywateli miało prawo do drzewa budulcowego za zapłatą
1 zgr. za pień. Wszystko to wykupiono w 1851 roku w ten sposób, że
obywatele otrzymali w — zamian za te uprawnienia pola folwarku
rybnickiego i w Smolnej, staw olszenicki i 2800 talarów kapitału. Tylko
miastu pozostało prawo do drzewa budulcowego dla wszystkich budyn
ków publicznych.
Jako pierwszego nadleśniczego wymienia się z okazji przejęcia
lasów przez państwo Schulza; po nim byli v. Fuchs, Schwerdtfeger,
Schönjan i Dedie.
Liczba mieszkańców miasta wynosiła w 1805 roku 1378 ludzi
razem z garnizonem w 231 domach. W 1806 roku garnizon miasto opu
ścił, wrócił jednak wkrótce. Dlatego też znajdujemy w 1806 roku 1289
mieszkańców, których liczba jednak wnet się dźwigała i odtąd do 1858
roku wzrastała jak następuje:
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Ludność miasta pom n ożyła się w ię c

od początk u tego stulecia

więcej niż w podwójny sposób, podczas gdy dawniej tafcie podwojenie
nastąpiło dopiero po upływie jednego wieku.
Co się tyczy stanu bydła, znajdujemy w aktach dane, które po
części nie dają się wytłumaczyć. Że w 1815 roku, kiedy to zawarto
drugi pokój paryski, było mniej koni, możnaby sobie wytłumaczyć po
przedzającą wojną. Z jakiego powodu jednak liczba ich spadła nagle
w 1835 roku i od 1845 roku ciągle malała, nie mogę powiedzieć Po
nieważ w 1835 roku zjawisko to okazuje się także przy bydle rogatem
i przy świniach, trzeba szukać powodów w powszechnie działających
przyczynach.
Z bydła naliczono w Rybniku:
1805 r. 75 koni, 106 krów, 15 wołów, 28 owiec, 308 świń,
„ 161 •t
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Etat miasta podaje tytułem dochodów i wychodów: w 1830: 2444
talarów, w 1845 roku 2688 talarów, w 1855 roku 3160 talarów, w 1858
roku 3420 talarów.
Wzmógł się ruch a chociaż z tego nie wynikła od razu większa
zamożność, to okazał się jednak większy duch przedsiębiorczy. Budo
wano masywne domy jeden za drugim, tak, że w 1826 roku naliczono
takowych już 29 pokrytych dachówką i 51 z dachem gontowym; 162 do
mów było jeszcze z drzewa pokrytych gontami. Z pomiędzy 110 dre
wnianych stodół i chlewów było jeszcze 31 pokrytych słomą. — Tem
się też tłumaczy, że znaleziono odwagę i, zniósłszy stary kościół cmen
tarny z wyjątkiem presbyterjum, zbudowano nowy. Budowa była już
dawno pożądana, lecz dawniejszym patronom brakowało albo odwaga
albo też dobra wola lub pieniądze, zaś obywatele z chłopami nie mogli
bez tych nic począć. Teraz zapłacił skarb państwa swoją część bez
oporu i wnet zakupiono miejsce, na którem obecnie kościół stoi. W
1801 roku budowę ukończono w prostym stylu romańskim z murowaną
także wieżą. Całość posiada godność i jest wzniesiona nie bez gustu.
— Że budynek wzniesiono z wielkim ołtarzem ku północy i głównem
wejściem ku południowi, miało prawdopodobnie swoją przyczynę w
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tem, że z powodu położenia miejsca przeznaczonego pod budowę
bramę kościoła z natury rzeczy można było urządzić tylko
ze strony ulicy kościelnej i rynku. — Wnętrze ozdobiono 14 stacjami
drogi krzyżowej, koszta zaś w wysokości 347 talarów opędzono dobro
wolnemu datkami. Taksamo zbierano dobrowolne składki z okazji prze
lania dzwonów i jest ciekawem, że oprócz mieszkańców katolików
składkowali także ówczesny pastor ewangielicki, ewangielicki nauczy
ciel i dziewięciu żydów, (kronika w registraturze probostwa). Za to
przelano najpierw wielki dzwon przez Franciszka Stabkiego w Opawie;
dzwon otrzymał imiona Antonius, Paulus i Johannes. Pewnego razu
był om z drewnianej wieży starego kościoła spadł, przebił dolne stropy
i sam przy tem pękł. Dnia 23. października 1810 roku poświęcił go w
Rudach prałat Bernhard Galbierz, który wówczas jeszcze nie przeczu
wał, że ośm dni później, dnia 30. października 1810 roku edyktem kró
lewskim z wszystkiemi innemi klasztorami także jego klasztor zostanie
zniesiony. Dnia 1. listopada wciągnięto dzwon na nową więżą przez
cieślę Knoblocha. Średni dzwon, który pierwotnie w 1619 roku za cza
sów proboszcza Jana Karła został ulany) w Opawie, jak świadczy napis,
został przelany w 1838 roku taksamo mały dzwon pochodzący z 1734
roku. Pierwszy poświęcono Trójcy świętej, drugi św Katarzynie. —
Ponieważ w 1856 roku pokrycie wieży okazywało bardzo dużo uszko
dzeń i także ozłocenie gałki bardzo ucierpiało, przywrócono wszystko
znowu do porządku. Budowę wykonał mistrz ciesielski Jan Idzikowski.
Pismo znalezione w gałce nie zawierało nic szczególniejszego. Pismo
znów tam włożono, dodając don drugie, które zawiera zestawienie naj
ważniejszych dla Rybnika wydarzeń od 1801 roku.
Równocześnie z odbudową kościoła zburzono prastarą w pobliżu
stojącą drewnianą kaplicę św. Jana Chrzciciela. Prosty budynek, obok
którego zaniesiono dwadzieścia pokoleń obywateli rybnickich na
miejsce ostatniego odpoczynku, sam więc upadł, i na jego miejscu po
stawiono kamienny pomnik św. Jana Nepomuckiego, który dawniej był
stał przed młynem pod zamkiem (w 1788 roku wspomina się jeszcze o
nim w aktach, że stoi pod zamkiem i posiada blaszane lampki w ro
dzaju gwiazd). Taksamo zburzono pewien stary dom stojący obok
(nr 69) i to dla upiększenia placu.
Ponieważ do kościoła już nie powrócę, wyliczę tu jeszcze gminy,
które należą do tej parafji z liczbą ich katolików z 1858 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Smolna .......................
Z a m y s ł ó w ...................
Z ebrzyd ow ice................
Kolonja Schlachtendorf
N ie d o b c z y c e ................
N iew ia d om ...................
R a d o s z o w y ............... ....

624
286
}

217
617
362
980

Do przeniesienia

3086
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Z przeniesieniem
J e y k o w i c e ......................................................
P o p ie ló w ..........................................................
Radziejów z kościołem filjalnym ...............
C h w a ło w ic e ...................................................
M ichałkow ice...................................................
Jankowice zkościołem filjalnym . . . .
L i g o t a ..............................................................
P a r u s z o w ie c ...................................................
P r z e g ę d z a ......................................................
Kamień ..........................................................
O s ią ż e n ic e .......................................................
O c h o j e c ...........................................................
Goleów ................... ...................................... \
G ra b o w n ia ......................................................./
W i e l e p o l e .......................................................
Orzupowice ...................................................
C hw ałęcice.......................................................
Miasto R y b n ik ...............................................
Rybnik Z a m e k ................................... ... . .
Razem

3086
358
491
254
344
488
846
438
365
671
371
591
424
228
403
2329
208
11895

Ogółem należało więc do parafji w 1858 r. 11 895 katolików. Dusz
pasterstwo wykonywał proboszcz z dwóma wikarymi. Proboszczowie,
o ile można ich było wynaleść, stoją w dodatku nr. 3.
Kościół posiada tylko 350 talarów kapitału i miasto jest obowią
zane do utrzymania go w wysokości jednej trzeciej części, fiskus i gminy
taksamo, każda strona jedną trzecią częścią. Pieczątka kościelna z
1804 r. zawiera Trójcę Św., nowa zaś Matkę Boską Bolesną.
Dla ewangielików urządzano dopiero w 1788 r. nabożeństwa w
sali zamkowej, dopóki nie przebudowano na ten cel drewnianej siecio
wni. Kiedy jednak ta wkrótce potem razem z przyległemi stodołami i
śpichrzami się spaliła, zbudowano na jej miejscu obecny masywny
kościół ewangielicki, który z początku miał własnego pastora, później
jednak po zlikwidowaniu domu dla inwalidów w 1848 r. przyłączony zo
stał do kościoła filjalnego w Żorach.
Dla izraelitów istniała od 1811 r. drzewiana bożnica przy ulicy
raciborskiej. Na jej miejscu zbudowała w 1842— 1848 r. gmina nową
bożnicę przy ulicy zamkowej.
Także wewnętrzne stosunki zmieniły się obecnie podług warun
ków czasu. Najpierw przyszła kolej na miejską porzadkę. Po uregulo
waniu zmiejszonych do tego obowiązków mogli się obecnie obywatele
poświęcić zupełnie rolnictwu, rzemiosłu lub też handlu. Korzystali po
średnio lub bezpośrednio z wmożonego ruchu hutniczego i kopalnianego.
Dlatego było im teraz niewygodnie, przerywać tę oto swoją czynność i
warzyć cały tydzień piwo, wyszynkować go i przyjmować wielkie masy
ludu do ich ciasnych pomieszkań. — Z tego powodu wydzierżawili praw
o
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wo to już z końcem stulecia pewnemu obywatelowi, który je odtąd wy
konywał sam. Okazało się jednak wkrótce, że tym sposobem koszta
były większe od zysku, ponieważ w 1799 r. ofiarowano im tylko 28 ta
larów dzierżawnego. Dlatego postanowiono w 1801 r. bardzo rozsądnie,
zrzec się z tego prawa zupełnie wzamian za zniesienie owych 150 tala
rów piwowego, które płacono domenie.
I w pozostałym ruchu karczemnym dążono do stałej regulacji,
rozumie się, że jeszcze po myśli przywileju. Z okazji sporu o prawo
Świerklańca w 1805 r. musiał magistrat w sprawie tej złożyć rządowi
sprawozdanie. Z tego sprawozdania wynika, że przez Rybnik odbywał
się dawniej ożywiony handel tranzytowy do Polski i że urządzano tam
poważne jarmarki na bydło. Z tego też powodu przeciągały przez
Rybnik nieustannie wozy frachtowe i stada bydła. Świerklaniec zaś nie
był w stanie przyjąć wszystkich podróżnych. Dlatego też postawiono
wówczas jeszcze kilka karczm. Tak np. była restauracja w domu dr.
Pedella, (obecnie w posiadaniu aptekarza Fritze), rotmistrza hr. Preisin
ga (obecnie Schleyer nr. 55 księgi gruntowej), Janasa Honigera, kupca
Prusowskiego (obecnie J. Urbańczyk). Kiedy później ruch tranzytowy
ustał, karczmy znowuż znikły. Tylko Świerklaniec pozostał, który już
istniał od prastarych czasów i prawdopodobnie był jedną z tych karczm,
o których się wspomina już w 1223 r. Historycznego prawa do wyszyn
ku nie mógł więc oprócz tego wykazać żaden inny dom.
Inaczej brzmiało sprawozdanie pod względem wyszynku piwa i
gorzałki jako też urządzania muzyki z tańcami. Na skargę Leikerta
właściciela Świerklańca, że w kilku domach wyszynkuje się bezpraw
nie piwo i gorzałkę i urządza się muzykę, oświadczył magistrat, że pod
tym względem przecież więcej ich ma prawo lub przynajmniej może ta
kowe wykazać z przedawnienia w wykonaniu tegoż. Tak np. wyszyn
kowano trunki i urządzano muzykę od przeszło 30 lat w domie Bunda,
który wówczas należał Naczeńskiemu i obecnie znajduje się w posiada
niu Józefa Schlesingera. Taksamo nic może nikt dzierżawcy Urbarium
piwowego przeszkadzać, urządzić tyle karczm ile zechce. Niemniej jest
zwyczajem, że w dni targowe karczmy, w których się wyszynkuje go
rzałkę liczniej się tworzą, chociaż byłoby pożądanem, żeby oprócz
Świerklańca dozwolono tylko jeszcze dwie.
Także w arendzie nie można obydwóch rzeczy zakazać. Wójt
miasta Polonius, mający wówczas już 75 lat potwierdził, że za czasów
cesarskich zawsze w arendzie tańczono.
Natomiast był krótko przedtem Samuel Schafer, odkupił Fran
ciszkowi Gotschall'owi dom obok Świerklańca, w którym zupełnie
samowolnie wyszynkował piwo i gorzałkę a w niedziele urządzał tańce.
W końcu magistrat jeszcze dodał, żeby rząd przy wydaniu przepisów
o tańcach, dozwolił także lokal, w którymby obywatele mogli tańczyć
ponieważ Świerklaniec i arenda są tylko dla chłopów.
Wskutek tego sprawozdania zakazano Schaferowi szynkowania
wdowie Bunc elowej zaś dozwolono tylko na czas swego życia. Arend
a
torw
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Aatorowi zakazano sprzedawać gorzałkę taniej niż ją mógł sprzedawać
d
ren
Świerklaniec podług swoich cen kupna. — Przywilej zwyciężył wolny
przemysł, owszem tylko na krótki czas. — O umożliwieniu obywatelom
tańców rząd się nie starał, dlatego ci sami później zabrali się do dzieła
i utworzyli dwa zamknięte towarzystwa: resursę i kasyno.
Zwracając się znów do zewnętrznych zajść, których Rybnik był
świadkiem od 1800 r. nie wolno, nam przeoczyć dalekośnych stosunków
owego czasu. Wojny napoleońskie wstrznęły Europą. Austrja leżała
powalona w krwawych wojnach na ziemi. Prusy utrzymywały się przy
neutralności i odmówiły nawet Rosjanom, którzy w 1805 r. przychodzili
z pomocą, pozwoleństwa na przemarsz. Kiedy zaś nareszcie chwyciły
za broń, było już za późno. W bitwie trzech cesarzów pod Austerlitz
zostali Austrjacy i Rosjanie pobici, Prusy zaś uważały za swój obowią
zek utrzymać pókój z Francją i nawet zawrzeć z nią układ, według któr
ego za odstąpienie Ansbachu i Baireuth’u otrzymały Hanower zabrany
przez Napoleona Anglikom. — Lecz już w 1806 r. nakłoniły nowe zawi
kłania i upokorzenia Prusy do wypowiedzenia wojny. Jedyna bitwa
pod Jeną i Auerstedt w dniu 14-go października rozbiła monarchję Fre
deryka Wielkiego, zaś pokój tylzyski z 1807 r, ograniczył Prusy na pro
wincje Prusy, Pomorze, Brandenburg i Śląsk . Były to też dla Rybnika
czasy ciężkiego ucisku. W 1807 i 1808 r. trzeba było utrzymywać za
kwaterowane wojska francuskie, szwadron 10. pułku husarskiego z ca
łym sztabem oficerskim i oprócz tego wojska bawarskie i wirtember
skie. Oprócz dostaw w naturze i tego, co bawarczycy i wirtemberczy
cy, którzy jeszcze dziś u mieszkańców stoją w niemiłej pamięci, zabrali,
wynosiły koszta 18 448 talarów 19 sgr., co miasto bardzo wyniszczyło.
Do tego musieli naturalnie płacić także swoją część w wielkich kontry
bucjach wojennych, jakie Napoleon był na kraj nałożył.
Podczas gdy jednak w innych częściach kraju ustawa SteinHardenberga w sprawie zniesienia poddaństwa przyjęta została odrazu
z wielką radością i bardzo pomyślnie działała, była ona w okolicy rybni
ckiej jak wogóle na Górnym Śląsku przyczyną groźnego powstania
chłopów.
Ogłoszono bowiem, że dawniejszy stosunek poddaństwa ma prze
stać istnieć od dnia św. Marcina 1810 r„ wszelka pańszczyzna i wszelki
przymus wykupu miały być zniesione, ludzie zaś mieli otrzymać prawo
wolnego rozporządzania swoim majątkiem, skoro tylko stare zobowią
zania byłyby za odpowiednie odszkodowanie wykupione. We wrześniu
1811 r. wydano rozporządzenie, że ci chłopi, którym ze strony panów
zostały majątki na pewien przeciąg czasu za uiszczeniem pewnych danin
i oddawaniem innych usług oddane, za zwrotem połowy swoich gruntów
na rzecz pana, ci chłopi zaś, którzy dwór swój posiadali w dziedzictwie,
za oddaniem jednej trzeciej części, stać się mieli wolnymi posiedzicielami
gruntu.
Między chłopami rozeszła się wnet wieść, że król zniósł wszelką
pańszczyznę. Że to wszystko miało dopiero być uregulowane i wykup
ion
e
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wykupione, tego nie zrozumieli lub też nie wytłumaczono im tego należycie.
Widzieli tylko, że musieli odrabiać pańszczyznę jak dawniej. Niewła
dając językiem niemieckim podejrzywali, że panowie rozporządzenie
królewskie zatrzymują. Powstał powszechny niepokój. Wtedy pewien
kapelan w Tworkowie pod Raciborzem przeczytał ludziom rozporządze
nie króla z ambony, aby ich uspokoić, spowodował tem jednak to, że
teraz wcale o natychmiastowem zniesieniu wszystkich ciężarów byli
przekonani. Niespokojne głowy zawładnęły umysłami i postanowiono
działać zgodnie. Pewnego dnia (wiosna 1811), kiedy ruch na lewym
brzegu Odry już był stłumiony, napełnił się w porze południowej rynek
w Rybniku nagle tysiącami chłopów. Naoczni świadkowie zapewniają,
że zdawało im się, jakoby nagle z ziemi byli wyrośli.
Jako sygnał podrzucono czapkę i jak na rozkaz rozdzieliły się
masy. Część przeciągała ulicą gliwicką, druga część teraźniejszą ulicą
kościelną, obie szły na probostwo, aby sobie kazać przez proboszcza
wydać swoje prawa, które tenże im zatrzymuje. Proboszcz Schneider,
który się tym groźnym ruchem przestraszył, uciekł do kierownika szkoły
Loncziga i ukrył się na siannej górze. Pewien kapelan usiłował z okna
ówczesnej kapelanji (obecnie szpital) rzeszę uspokoić i o niedorzeczno
ści ich żądań przekonać, lecz bezskutecznie. Nareszcie znaleźli pro
boszcza, i wśród wrzawy i hałasu słyszano tylko, że żądają swoich praw
pisanych na pergaminie złotem pismem i zapieczętowanych trzema pie
czątkami, czerwoną, żółtą i czarną. Ponieważ proboszcz nie mógł im
naturalnie tego dać, prowadzili go przez rynek do zamku, gdzie się znaj
dował urząd dóbr. Tu dopiero udało się syndykowi Czernemu ich uspo
koić, tak że się oddalili, oświadczeniem jednak, że wkrótce powrócą, je
żeli im się wymierzy sprawiedliwości. Proboszczowi zresztą nie uczy
nili nic złego ani też nie popełnili żadnych gwałtów. Hałasowali i gro
zili zapominając równocześnie o zapłacie w kilku szynkowniach
i składach.
Magistrat nie był w stanie przywołać pomocy, ponieważ chłopi
nie przepuścili przez swe wsi żadnego posłańca. Mimo tego udało się
pewnej kobiecie na drodze do Żorów i potem w bok przez Szczeykowice
dostać się do Gliwic i oddać tamtejszemu komendantowi pułkownikowi
Laroche von Starkenfels pismo burmistrza.
Kiedy więc następnym razem chłopi znów się zjawili i w podobny
sposób hałasowali, żądając swoich praw, nadciągnął z Gliwic porucznik
z 20 kawalerzystami — i jak plewy przed wiatrem rozwiał się cały tłum.
Z trudem tylko dogonili żołnierze kilku z przywódców szczególnie chło
pów z Orzupowic. Burmistrz wskazał następnie porucznikowi najgor
szych z jeńców, z którymi tenże bez wszelkich ogródek sumarycznie po
stąpił. Przywiązano ich do kasztanów rosnących przed ratuszem na
rynku i każdy otrzymał 25 batów. Od tego czasu czekali cierpliwie na
wykupienie i ustawowe uregulowanie ich stosunków.
Do całego ruchu tego nie mało się prawdopodobnie przyczynił rok
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głodowy 1811, o którym starsi ludzie opisują rzeczy, które przypominają
rok 1847.
Ogółem zamieniono wtedy w okręgu regencji opolskiej tylko 4312
posiadłości na pełną własność, ponieważ do tego należało przynajmniej
25 mórg. Mniejsi posiedziciele mogli dopiero po 1848 roku wykupować.
Od 1811 roku do 1856 roku uregulowało 10 341 właścicieli, wykupiono
zaś 423 629 usług z zaprzągiem i 4 151 069 usług ręcznych, i to za 917 184
talarów kapitału, 387 171 talarów rent i 56 043 mórg ziemi.
Ile z tego przypadało na okolicę rybnicką o tem nigdzie się nie
wspomina.
W międzyczasie zbliżył się rok 1813 i z nim uwolnienie od
państwa fr. Czas ten jednak, który napełnił kraj entuzjasmem dzielnych
obrońców, czas który ze łzą w oku przypominają sobie wszyscy niemcy
— znalazł na polskim Górnym Śląsku tylko obojętność. Ludzie różnią
cy się swoim językiem stali daleko od ruchu budzącego się w Niemczech,
ucisku, zaś ze strony francuzów mniej odczuwali, ponieważ już i tak
srogo byli uciemiężeni i nie można im było wiele zabrać, dobroczynne
zaś zarządzenia rządu nie były jeszcze przyniosły żadnych oczywistych
owoców. — Chociaż więc pomiędzy niemcami w Rybniku okazał się ten
sam zapał jak w innych miastach i składano także tam ofiary na rzecz
wspólnej ojczyzny, chociaż niektórzy wyruszyli do boju jako ochotnicy,
to jednak w ogólności mianowicie na wsiach okazywano tylko apatję i
obawę przed wojną. Pobór rekrutów odbywał się tylko bardzo powoli.
Z transportu rekrutów prowadzonych do Koźla dezertowała w drodze
połowa, których następnie dopiero przez żandarmów z trudem zdołano
z lasów wyłowić.
Nareszcie zawarto w 1815 roku upragniony pokój. Prusy otrzy
mały Wielkie Księstwo Poznańskie, resztę Pomorza, połowę Saksonji i
nad Renem kilku ziem należących bezpośrednio Rzeszy, które dawniej
były własnością kościoła lub książąt świeckich. Przyłączając takowe do
części, które już dawniej należały do Prus, utworzono prowincję nadren
ską i westfalską, tak, że kraj otrzymał obecne swoje rozmiary. Nowe
życie obudziło się teraz także w całej administracji kraju. Dnia 30-go
kwietnia 1815 roku utworzono regencję opolską, a ponieważ w praktyce
nadmierna rozległość powiatów raciborskiego i pszczyńskiego okazała
się nieodpowiednią, wydzielono z obu pewne części i utworzono z tych
nowy powiat, którego punktem ośrodkowym z natury rzeczy był Rybnik.
Tak powstał (na mocy rozporządzenia kabinetowego z dnia 10. kwietnia
1817 roku) w 1818 powiat rybnicki, do którego oprócz okolicy rybnickiej
przydzielono także z powiatu raciborskiego okolicę naokoło Rud, z po
wiatu pszczyńskiego Wodzisław i Żory z okolicą zaś z powiatu gliwic
kiego okolicę pilchowicką i dolinę Birawy. — Dawniej już uregulowano
także sądownictwo na nowo. Miejsce wójta miejskiego zajął obecnie
miejski sędzia, zaś miejsce wójta wiejskiego t. zw. justitarius. W 1817
roku przeniesiono wyższy sąd krajowy z Brzega do Raciborza.
Od tego czasu dopiero można pisać historję powiatu, do czego
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istnieje obfity urzędowy materjał w dziele Schuck o Górnym Śląsku i
tabeli miejscowości Molly'ego. Uwzględniając jednak moje zadanie, po
zostaję także teraz w dotychczasowych granicach i nadmieniam tylko,
że pierwszym starostą powiatowym był hrabia Węgierski z Pilchowic.
Pozostał nim do sierpnia 1832 roku. Od 1832 roku do 1 października
1834 roku zarządzał powiatem właściciel dóbr rycerskich v. Stengel z
Jastrzębia, zaczem objął to stanowisko baron v. Durant, który zajmo
wał do lutego 1860 roku.
Po krótkiej administracji przez hr. v. Recke-Volmerstein w cha
rakterze komisarza objął stanowisko dnia 31. października 1860 roku
baron v Richthofen.
Lekarzem okręgowym był dr. Kremser; po nim dr. Kunze a obe
cnie jest nim dr. Waldhaus.

C. Rybnik miastem powiatowem od 1818—1860 r.
Z utworzeniem powiatu stało się miasto ośrodkiem ożywionego
ruchu, który na jej dalszy rozwój wpływał bardzo dodatnio. Dotychczas
przychodzili do miasta li tylko mieszkańcy okolicy związani z niem
swemi stosunkami poddaństwa i kościelnemi, aby tam poczynić swoje
zakupy i sprzedawać swoje produkta. Dużo chłopów obecnego powiatu
wolało natomiast iść do Żarów, Raciborza, Wodzisławia, Gliwic i Pil
chowic. Obecnie się to zmieniło. Na targi i jarmarki przychodzili teraz
tam, dokąd także w sprawach załatwianych na starostwie musieli się
udać.
Wzmagający się ruch życia poznajemy także w administracji ko
munalnej. Już w 1818 roku zburzono starą szkołę i wzniesiono budynek
masywny jednopiętrowy, w którym w 1828 roku pobierało naukę już 256
uczni. Na szkołę składali:
Zamek r y b n ic k i...........................
S m o ln a ...........................................
Z am ysłów .......................................
Kasa k o ś c i e l n a ...........................
Gminy należące do parafji . . .
Gmina m i e j s k a ...........................
Urząd d ó b r ...................................

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

17 talarów 15 sgr. — fen
15
43
25 11
18
II
II
13 II
12
II
II
14 11 9 „
43
II
15 11 8 „
539
11
24 11
14
690 talarów

2 sgr.

5 fen

Urząd hutniczy w Rybniku dał 20 ton węgla.
W 1820 i 1821 roku zbudowano także probostwo masywnie jak
obecnie stoi; znajdowało się już w bardzo opłakanym stanie i proboszcz
Schneider podaje o nim w piśmie do rządu nader smutny opis. Taksamo
zbudowano masywnie wszystkie do niego należące zabudowania gospo
darcze. W 1823 roku zniesiono nareszcie także stary na środku rynku
stojący ratusz, o którym dawniej wspomnieliśmy, i także obok stojącą
starą kapliczkę św Jana. Za to zbudowano masywnie ratusz na miej
scu, gdzie obecnie stoi, i na którem dawniej stała arenda, którą odkupiło
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o iło miasto Janischowi w 1822 roku za 3350 talarów. Nowy ratusz jest
p
u
k
d
budynkiem jednopiętrowym z dwóma krótkiemi skrzydłami bocznemi w
stronę podwórza. W parterze posiada po lewej stronie dwie wielkie
izby, alkierz i kuchnię, po prawej zaś dwie izby i alkierz. Na pierwszem
piętrze znajduje się pokój posiedzeń magistratu, kasa skarbowa i urząd
starostowy, który płaci rocznie 30 talarów tytułem najmu. Na fasadzie
wznosi się w środku kwadratowa, niska, dosyć bezgustowa wieża z że
lazną balustradą, ponad którą wznosi się jeszcze nasada, koniec której
zdobi jako chorągiewka ryba, którą Rybnik prowadzi jako godło w
herbie miejskim. Poniżej balustrady umieszczono zegar. Na tym
samym gruncie znajduje się miejski browar i słodownia.
Z tego czasu posiadam litograficzny obraz miasta, który zawdzię
czam uprzejmości wspomnianego już miernika Heer. Ponieważ sztuka
drukowania z kamienia, wynaleziona dopiero na początku tego wieku,
w dalszych swych postępach bardzo dobrze przy obrazach wskazuje na
czas druku, można o tym obrazie powiedzieć z zupełną pewnością, że
nie mógł on powstać przed 1842 roku. Rysunek do niego musiał jednak
już być zrobiony w 1801 roku, gdyż widać tam nie tylko stary ratusz ze
swą małą wieżyczką i kapliczkę św. Jana także ozdobioną wieżyczką,
lecz również kościół, stojący wysoko, otoczony płotem i zaopatrzony w
niekształtną wieżę odbijającą się od budynku głównego, tak że trzeba
przypuszczać, iż jest to stary kościół cmentarny. Potwierdza to zresztą
i ta okoliczność, że część znajdująca się na przeciw wieży okazuje się
znacznie niższą niż nawa kościelna i jest ozdobiona wieżyczką podobnie
do teraźniejszej kaplicy cmentarnej. — Kaplicy św. Katarzyny i św Jana
natomiast już nie widać.
Na środku rynku postawiono na wywyższonem podmurowaniu, do
którego prowadzi kilka kamiennych stopni, kamienny posąg św. Jana
Nepomuckiego, który dawniej był stał przed zamkiem w Jastrzębiu, i
który podarował miastu hrabia Strachwitz. Rybniczanie dali mu za to
drewnianą statuę św. Jana, która stała w małej kaplicy obok ratusza.
Prastara ta w każdym razie drewniana statua znajduje się jeszcze w po
bliżu zamku w Jastrzębiu w małej kapliczce która została zbudowana
na koszt miasta wyposażona małym kapitałem celem utrzymania jej.
Na ten czas przypada także budowa kaplicy przy gościńcu żor
skim na tem miejscu, gdzie się odgałęzia droga do Paruszowca. W niej
ustawiono statuę św. Antoniego z Padwy, która dawniej stała w starym
kościele na pamiątkę pożarów w wieku 16. W dniu 13. czerwca była
obnoszona co rok przez panny w uroczystej procesji. Kiedy jednak
pewnego roku wzięto do tego osoby, które wkrótce potem przez skutki
ich lekkomyślnego życia dały ogólne zgorszenie, zbudowano ową kaplicę
na koszta ewangielickiego mistrza ciesielskiego Knoblocha w 1828 roku,
tak, że obecnie odbywa się procesja do kaplicy bez obnoszenia owego
świętego. Ażeby nie dać ewentualnie jakiś powód zgorszenia, dał
Knobloch pieniądze pewnemu obywatelowi katolikowi i kazał także
sumę na wyposażenie jej wpisać na pewien dom.

112

Przy wszystkich tych budowach zdobył sobie wielkie zasługi
ówczesny burmistrz Antoni Żelasko, uprzejmemu doniesieniu, którego
zawdzięczam w i ę k s z ą część tych notatek, i który zresztą wogóle z naj
większą pilnością i zręcznością w interesie gminy był wszechstronnie
czynny.
Jako dowód tego chcę tylko jeden fakt przytoczyć, który nie
znajdzie tak łatwo powtórzenia w administracji pruskiej. Kiedy bowiem
zniesiono poddaństwo dziedziczne i ogłoszono wolność zarobkowania,
umiał Żelasko rządowi tak zręcznie dowieść, że część owych powyżej
wzmiankowanych 252 talarów, które miasto płaciło urzędowi dóbr, jak
czynsz zbożowy, czynsz piekarzy i tkaczy, sam przez się jest zniesiony,
że rząd się na to zgodził i ową część czynszu reskrpytem rzeczywiście
usunął. Dopiero później poznał jeden z urzędników państwowych stare
akta i tem sposobem niesłuszność owego zdania, tak że rząd widział się
spowodowany rozporządzenie dawniejsze ku wielkiemu ubolewaniu oby
wateli wziąć z powrotem i czynsz zbożowy na nowo ściągać.
To jednak nie przeszkadzało mieszkańcom zamienić swe drew
niane chaty na domy masywne, i skoro tylko zrobiono początek, poszła
większa część za tym przykładem. I stary Świerklaniec został masywnie
wybudowany, zaopatrzony w obszerną salę i tak z starej drewnianej
karczmy zamieniony na nowoczesny gościniec. To samo uczynili inni
karczmarze. Tak się stało, że w 1845 roku tylko jeszcze 154 domów
było z drzewa i że obecnie tylko jeszcze kilku takich ukrytych poza
domami masywnemi skromny swój byt prowadzi. Z 22 na rynku znajdu
jących się domów są wszystkie masywne i tylko jeden z nich jest par
terowy.
Zaczęto także myśleć o wybrukowaniu miasta. Kto widział
Rybnik jeszcze przed 30 laty, będzie umiał obecny jego zmieniony wy
gląd należycie ocenić. Ulice były wszystkie bez bruku. Jeżeli była
słota, zamienił się dawniejszy grunt stawowy z powodu ożywionego
ruchu na nieprzebyte błoto, a ponieważ zaś ulicy prowadzący na rynek
i ku ulicy raciborskiej są pochylone, płynął, jeżeli już było bardzo źle,
miękki muł jak czarny potok przez rynek ku ulicy raciborskiej. Wielkie
do tego koryta rzucone kamienie umożliwiły jedynie połączenie dwóch
różnych boków ulic. W ozy często utkwiły w taktem błocie. Na rynku
znajdował się po stronie wschodniej trochę wyższy chodnik, z którego
prowadziły schodki z drzewa do niżej leżącej zachodniej części jego.
I pod tym względem należy się zasługa utorowania drogi do po
lepszenia staremu Żelaskowi. On kazał zwieść kilka set fur żwiru i
rynek zregulować a następnie dał wybrukować ulicę kościelną i ulicę
zamkową. Po jego myśli pracowali także jego następcy, mianowicie
zmarły w 1848 roku z powodu tyfusu burmistrz Preuss, tak, że obecnie
wszystkie ulice są zregulowane i wybrukowane. W podobny sposób za
służył sobie na uznanie ze strony obywateli aptekarz Fritze, który spra
wował urząd burmistrza od 1849— 1855 roku. Wypracowana pod jego

113

zarządem „księga magazynowa miasta" pozostaje pięknym pomnikiem
jego działalności.
Bez hałasu lecz w ciągłem postępowaniu naprzód rozwijał się
Rybnik i zamienił się w stosunkowo krótkim czasie z brudnej, nędznej
mieściny na wesołe, ruchliwe miasto. Lecz także dni smutku go nie
minęły.
W 1839 roku grasowała cholera i gorzej jeszcze od niej pustoszył
w 1847 roku miasto i okolicę tyfus głodowy. Nieurodzaje spowodowały
klęskę głodową, korzec żyta kosztował 6 talarów (Henke w swych dzie
jach Wodzisławia podaje nawet 10— 11 talarów) i ludzie jedli już chleb,
który piekli po części ze korzeni roślin i trawy, i ziemniaki, które już
były na wpół zgnite. To wywołało chorobę, która z powodu zarażenia
przybrała zastraszające rozmiary. W powiecie pszczyńskim umarło w
1846 roku 2366, w 1847 roku zaś 6764 ludzi. Z powiatu rybnickiego nie
znalazłem żadnego zestawienia wypadków śmierci. W niektórych do
mach na wsi umarli wszyscy ludzie; sąsiedzi zaś często tego ani nie spo
strzegli lub też nie mieli odwagi ich pogrzebać. Setki sierót zmarniało
bez ojca i matki, żebrząc na ulicy. — Nareszcie zaradziły złemu dobro
czynność prywatna i energiczne środki rządu. W całych Prusiech zbie
rano składki i wnet zebrano pół miljona talarów; setki skrzyń, napeł
nionych rozmaitą odzieżą, wysłano do powiatu rybnickiego. Przycho
dzili lekarze, po części wysłani przez rząd, po części z własnej woli do
tego tak ciężko nawiedzionego kraju. Oddziały wojskowe utrzymywały
porządek. — Wielkie ilości środków spożywczych, głód wnet zażegnały,
przyczyniła się do tego szczególnie węgierska kukurydza, która się w
tym roku dobrze udała. W samym Rybniku utworzył się komitet, który
otrzymane dary rozdzielał, sieroty w ich biedzie i brudzie wyszukał i w
Rybniku gromadził, gdzie dla nich przeznaczono część domu dla inwa
lidów, który wtedy likwidowano. Odznaczyli się tą działalnością szcze
gólnie syn powyżej już wspomnianego burmistrza Żelasko, Bernhard Że
lasko i dawniejszy właściciel majątku Opitz, który ostatecznie padł
ofiarą swej działalności, zabrany przez tyfus.
Skoncentrowane te wysiłki umożliwiły nie tylko stłumienie tej
zarazy ale także trwałą opiekę sierotom. Utworzono w Rybniku, Po
pielowie, Chwałowicach, Biertułtowach, Rudach, Starej Wsi i Ćwikli
cach po większej części na królewskich domenach domy dla sierót,
które pod nadzorem nadprezydenta v. Schlenitz‘a, który się tą sprawą
z niezmordowaną gorliwością zajął, powierzono specjalnemu kierownic
twu ówczesnego arcypresbytera, obecnego radcy regencyjnego i szkol
nego Józefa Pol omskiego. W domach tych wychowano sieroty dla
przyszłego ich zawodu jako rzemieślnicy i rolnicy w sposób praktyczny
i prosty. O większej części wyszłych z tych zakładów młodych ludzi sły
szałem tylko dobre rzeczy. Zdolniejszych posłano na gymnazja. Ponie
waż nowych sierót nie przyjmowano, kilku z tych domów już przestało
istnieć, reszta ma być w bliskiej przyszłości rozwiązana. W Biertułto
wach utworzono za to szkołę rolniczą, zadaniem której jest wykształcić
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wychowanków w kursie trzechletnim na włodarzy podwórzowych i pol
nych. W 1857 roku przyjęto 10 wychowanków, za których płaci mini
sterstwo na głowę 80 talarów tytułem wychowania.
I w Rybniku dom dla sierót skasowano, zaś dawniejszy dom dla
inwalidów urządzono dla nowoutworzonego w 1849 roku sądu powia
towego, który wszelkie ubikacje od 1857 roku sam używa.
Rok 1848 nie przyniósł oprócz ogólnych sukcesów nic, coby na
wzmiankę zasługiwało, pominąwszy fakt taki, że powiat pozostał bez
wewnętrznych zaburzeń i że także z okolicy rybnickiej wybrano chłopa
polskiego do zgromadzenia narodowego. Podczas jednak, gdy się z pol
skich chłopów wybranych w innych okolicach Górnego Śląska wyśmie
wano, okazał się wybrany w powiecie rybnickim wolny sołtys Franci
szek Rybnicki z Dolnych Radoszów bardzo roztropnym człowiekiem,
który jednak swe stanowisko już po kilku miesiącach sobie uprzykrzył
i mandat złożył. Na jego miejsce wybrano lekarza knapszaftowego
Habra. Od 1849 roku do 1857 roku był Rybnik w Izbie Posłów zastę
powany tylko przez ludzi obcych, dopiero w 1857 roku wybrano znowu
dwóch Rybniczan, aptekarza Fritze i starostę v. Durant. — Powiat
rybnicki wybiera zresztą z powiatem pszczyńskim 2 posłów.
Do parlamentu obradującego we Frankfurcie wysłano w 1848 roku
burmistrza Rolle z Wodzisławia, kiedy tenże zaś mandat swój złożył,
ówczesnego asesora sądowego, obecnego dyrektora sądu powiatowego
Heimbrod.
W 1853 roku rozpoczęto budowę dojazdowej kolei żelaznej, która
obecnie ukończona łączy Racibórz przez Rybnik z Mikołowa i koleją
mysłowicką. Szczególnie lata 1853 do 1856, w których budowano, przy
niosły do powiatu masę pieniędzy, przez co podniósł się ruch w Rybniku
do dawniej niesłychanej wysokości.
Dlatego też była ludność w 1855 roku w czasie spisu jej liczniej
szą niż w 1858 roku, chociaż wprawdzie przyczyniały się do tego w 1855
roku także jeszcze sieroty. — Szczególne zainteresowanie budziła bu
dowa tunelu pod Czernicami, którą było trzeba prowadzić przez część
na wstępie opisanego pasma pagórków. Prace były niezmiernie utru
dzone z powodu panującej tam kurzawki o której sądzono, te nawet go
tową budowę będzie w stanie rozsądzić. Kiedy jednak w nowszym
czasie podupadła w swych finansach, kolej przejęła administracja kró
lewska, wzmocniono uszkodzony tunel nowem wewnętrznem zasklepie
niem, tak, że obecnie został oddany do użytku, pomimo, że i teraz je
szcze lękliwe umysły nie prorokują mu długiego bytu. Mimo wysiłków
nowej tej administracji stoją zresztą akcje tej kolei ciągle jeszcze nie
wiele ponad 30.
Gdyby było mojem zadaniem napisać dzieje, miasta, któreby jako
rękopis miały być złożone w archiwum dla późniejszych pokoleń, umie
ściłbym na końcu możliwie dokładny opis stosunków i osobistości, któ
reby po upływie jednego wieku z pewnością już wzbudziły żywe zain
teresowanie. W książce jednak przeznaczonej dla publiczności nie jest
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to możliwem, i z tego powodu muszę się ograniczyć, podając li tylko
ogólne wiadomości.
O ustawowych urządzeniach w administracji i sądownictwie nie
potrzebuję mówić. Teraźniejszej ludności są one znane zaś dla przy
szłych pokoleń w setkach źródeł dostępne. Dane statystyczne już po
dałem.
Co się tyczy ludności, to składa się ona dziś jak i przed kilku
wiekami istotnie z żywiołu polskiego. Jeżeli więc dane statystyczne dla
powiatu rybnickiego podawają 18 251 niemców i 35 942 polaków, zaś w
samym Rybniku 1474 niemców i 1425 polaków, to jest to omyłką, po
wstającą z zasady zaliczania ludzi władających więcej lufo mniej obu
językami do niemców i traktowania ich też jako takich.
Dopóki jednak jeszcze ktoś po polsku myśli i po polsku się modli,
nie może on się pomimo tych paru niemieckich frazesów, jakie potrafi
wymówić, zaliczać do niemców. I w Rybniku jest pień tutejszej ludności
polski. W domu mówią tylko tym językiem, modlą się w nim a jeżeli
w towarzystwie chcą być wesołymi zamienia się rozmowa prowadzona
dotychczas w języku niemieckim wnet na takąż prowadzoną łatwiejszym
dla nich języku polskim. Charakterystycznym zdaje się być pod tym
względem pewien rys, który dlatego też tu zamieszczam, chociaż ra
czej należałby do notatek jakiegoś rękopisu w archiwum. — W Rybniku
bowiem gromadzą się od przeszło 30 lat znakomici obywatele miasta,
pc większej części członkowie magistratu i tacy, którzy nimi byli, w
pewnym lokalu, ażeby tam sobie zagrać w karty mianowicie w ulubioną
grę „solo“ . — Ponieważ są tam także obecni niemcy, mówi się z po
czątku tylko po niemiecku. Skoro się jednak gra ożywi i jakiś nieszczę
śliwiec, zapowiedziawszy słabą grę, jedną bitkę po drugiej przegrywa,
powstanie przy każdym biciu głośna radość. „Momy go, momy go“ sły
chać wszędzie (mamy go, mamy go) i polski język zwycięża. Towarzy
stwo tych graczy nazywają inni żartobliwie towarzystwem momegów.
O osobliwszych strojach w mieście nie wiedziałbym nic powie
dzieć. Dziennik mód jest tu taksamo prawidłem jak w Berlinie i Paryżu.
Na wsi zaś zachował się stary niegustowny strój niebieskich pła
szczy z kołnierzem i czarnym kapeluszem, w zimie kożuch z baranką.
Niewiasty noszą zazwyczaj suknie fałdowane, na głowie białą chustkę,
dlaczego nazwano je także białogłowami, i na nogach czerwone lub białe
pończochy. Ostatnie jednak są po większej części tylko strojem świą
tecznem, gdy idą do miasta. Gromadami widać wtedy w niedziele po
bożne wieśniaczki idące do kościoła jak siedzą przed miastem i wciągają
na się pończochy i trzewiki, które dotąd niosły w ręce.
Tylko w czasie grasującego tyfusu i kilka lat potem przedstawiały
wsie często bardzo osobliwy wygląd. Kiedy bowiem dla tych nie
szczęśliwych zbierano ofiary, dawał każdy co mógł, ten frak, ów płaszcz,
w podobny sposób i panie. Tak się zdarzyło, że przy pracy polnej nie
raz można było zobaczyć wykwintny frak za pługiem, który tak mało
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się zgadzał z bosemi nogami i płóciennemi spodniami. Taż sama rzecz
miała się z niewiastami noszącemi ładne szale, jaczki itd.
Co się tyczy zwyczajów ceremonij przy weselach i pogrzebach, to
chcę tu wyliczyć przynajmniej najciekawsze, które zawdzięczam po
części uprzejmości ks. proboszcza Siekiera w Jastrzębiu.
Że młodzież męska na wsi przy wyborze narzeczonej mniej się
kieruje jej osobistemi zaletami niż stosunkami majątkowemi, nie jest
tylko właściwością Rybniczan. Taksamo panuje pono na całym Górnym
Śląsku zwyczaj zapraszania na wesele przez konnych drużbów, którzy,
nie schodząc z konia, przed oknami lub przed sienią wiersze swe, na pa
mięć wyuczone, recytują. Więcej miejscowym zdaje mi się być zwy
czaj. że zaproszeni nie posyłają żadnych właściwych podarków wesel
nych lecz chleb, masło, ser lub inne rzecze, z czego młodzi małżonkowie
jeszcze długi czas po weselu żyją. — Jeżeli dzień młodzianków (28. gru
dnia) przypadnie na wtorek, to przez cały rok nie urządza się w wtorki
wesela, chociaż w innym razie zawsze się do tego wybiera ten właśnie
dzień. Ludzie są bowiem tego zdania, że małżeństwo zawarte w tym
dniu bywa obdarzone bardzo wielu dziećmi i wybierają dlatego w takim
roku zawsze poniedziałek lub środę.
Więcej podpadają zwyczaje stosowane w wypadkach śmierci.
Jeżeli umrze gospodarz lub gospodyni, to udaje się natychmiast ktoś do
stajni lub obory i oznajmuje bydłu śmierć odnośnej osoby. Następnie
zbliża się do ulów i zwiastuje także tym owe nieszczęście. Jeżeli się tego
nie czyni, bydło i pszczoły w tym roku wymiera. — Dopóki trup leży w
domu, nie wolno nikomu z rodziny na polu ciężko pracować, ponieważ
w takim razie w ciągu roku znowuż ktoś z rodziny umrze. — Jeżeli
zwłoki zesztywniały, tak, że nie można trupa przyoblec w koszulę śmier
telną, woła się nań po imieniu: „Idziemy do, kościoła" i sztywność znika.
— Kiedy się nareszcie zmarłego wynosi na karawan, powinno się go wy
nosić naprzód z nogami, następnie trzeba trumną trzy razy uderzyć o
drzwi wchodowe, ażeby zmarły się pożegnał i mieszkańców więcej już
nie mógł niepokoić. — Wóz, na kórym zmarłego odwieziono, musi po
powrocie do domu być przewrócony.
Wszelkie inne znane mi zwyczaje zachodzą także i w innych oko
licach i dlatego je tu opuszczam.
Natomiast muszę jeszcze wspomnieć o związkach wstrzemięźli
wości założonych w 1844 roku przez nader zasłużonego ks. proboszcza
Ficka z Niemieckich Piekar. — Dotychczas okazał górnośląski chłop
wielką skłonność do używania gorzałki. Podpadało to szczególnie, je
żeli więcej z nich się gdzieś zgromadziło łub zeszło. Po jarmarkach i w
niedziele po nabożeństwie rozlegały się po wszystkich ulicach wesołe
okrzyki powracających do domu pijanych chłopów, którzy ze swemi po
większej części także podchmielonemi żonami chwiejnym krokiem ta
czali się do domu, lub na swych wozach zaprzągniętych w małe górno
śląskie koniki cwałem pędzili przez ulice. Wielka część jednak leżała
w rynsztokach miasta, aby tam spać aż do wytrzeźwienia. Przy weselach
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eslwach i chrztach musiał ksiądz często święty akt odroczyć, ponieważ całe
towarzystwo przyszła w stanie podchmielonym. — Wtedy zaprowadził
kler związki wstrzemięźliwości i odniósł tem zadziwiające skutki.
Wkrótce nie widziano żadnego pijanego na ulicy. Wielka ilość gorzelni
przestała istnieć. I chociaż trzeba przyznać, że od tego czasu znowu
dużo wstrzemięźliwość porzuciło, szukając wyjścia między swą skłon
nością i swym ślubem w różnych surogatach, to w ogólności jednak trwa
łego skutku tej działalności nie można przeoczyć. Rozumniejsi uznali
ogromne korzyści, jakie wynikają dla nich samych z takiego związku i
pozostali wierni swemu przyrzeczeniu. — W ten sposób też zyskała na
tem także zdatność nader zdolnego w gruncie rzeczy Górnoślązaka.
Von Durant obawia się tylko, że szkodą dla nich będzie zanadto wielkie
rozdrabnianie majątków i nadmienia, że już teraz są wsie, w których
nie ma ant jednego konia.
W mieście widocznie dobrobyt się wzmógł, przez co miasto stało
się dosyć przyjemnem miejscem pobytu. Ponieważ na miejscu istnieje
sąd powiatowy i starostwo, a oprócz tego ruch hutniczy i kopalniany
gromadzi tamże wielką ilość urzędników, nie znajdzie się tak prędko w
innem mniejszem miasteczku Górnego Śląska tyle wykształconych ludzi
razem jak właśnie tu. Odświeżyło się więc życ ie w wzajemnych stosun
kach działające swą ruchliwością i świeżością bardzo przyjemnie na ob
cokrajowca. — Oby ruch ten rozwijał się dalej umysłowo i materjalnie
na korzyść mieszkańców jako też całej ojczyzny.
Oby szczególnie odnowienie starych historycznie uzasadnionych
stosunków handlowych Śląska z rodzimym krajem polskim i krajami są
siednimi Rosją, Węgrami, Czechami i Śląskiem Cieszyńskim, które już
Schück w swem często cytowanem dziele uznawał jako nieodzowną ko
nieczność i zadanie rządu pruskiego, po swem urzeczywistnieniu stało
się punktem wyjścia dla nowego okresu kwitnącego miasta i okolicy!
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Dodatki
Dodatek nr. 1

Pierwszy dokument dot. Rybnika z dnia 25-go i
27-go maja 1223 roku
(Cod. dipl. Sil. przez Wattenbacha, I. str. 1.)

W imię przenajświętszej i niepodzielnej Trójcy św. My Wawrzyn
z Boskiego miłosierdzia biskup wrocławski oznajmujemy obecnym jak
i przyszłym pokoleniom, że za wspólną zgodą kapituły wrocławskiej na
cześć Boską i dla utrzymania zakonnic w kościele św. Zbawiciela w
Ribnichu, na prośbę szanownego księcia i katolickie go pana, świetnego
księcia opolskiego Kazimierza, kościołowi św. Zbawiciela w Ribnichu
dajemy i darujemy dziesięciny z następujących wsi w kasztelanji cieszyń
skiej: Golesovo, Vizla, Yscrichino, Zamaischi, Negevuzi, Suenchizi,
Suburbium, Zasere, Clechemuje, Radoviza, Punzo, Belevicsoo, Ogrozona,
Novoza, które mają posiadać na zawsze. Także z dziesięcin, które się
będzie uiszczało z nowych pól miejsc pustych dajemy i darujemy ze zgo
dą wspomnianej kapituły powyżej mianowanemu kościołowi św. Zbawi
ciela w Ribnichu połowę. W okręgu Cravar zaś z dwiema przyległemi
wsiami Rachov i Lic han dajemy i darujemy za zgodą powyżej mianowa
nej kapituły temu samemu kościołowi św. Zbawiciela w Ribnichu dwie
części dziesięcin. Dziesięciny zaś, które zatwierdził nasz poprzednik
św. pamięci pan Sierosław, dawniej biskup wrocławski, kościołowi
Najśw. Panny Marji w Ribnichu, z okazji jego poświęcenia, zatwierdza
my za zgodą częstokrotnie wspomnianej kapituły wrocławskiej. Mia
nowicie dziesięciny samej wsi Ribnich, ze Smolny, Zalese i Knegnizi,
którą to ostatnią wieś otrzymał kościół rybnicki od kościoła w Sale w
zamianie za wieś Golco. Ażeby zaś w sprawie wolnych dziesięcin, ja
kie pewni rycerze kościołowi św. Zbawiciela w Ribnichu z własnej woli
byli darowali, kościół w jakikolwiek sposób nie mógł być ukrzywdzony,
uważamy za dobre, zatwierdzić takowe temu samemu kościołowi za
zgodą powyższą. Mianowicie dziesięciny rycerzy: Vincentius i Pri
bizlaus, Crisanus i Johannes, Gasso i Albertus, Alexander i Ztrezo, Vin
centius i jego bracia, Suentossius i Michahel, Eustachius i Wisimir,
Wrtizlaus i Grimizlaus. Darowizny samego księcia, których tenże

119

udzielił kościołowi św. Zbawiciela w Ribnichu jak najhojniej, uznaliśmy
godne, żeby do tej naszej darowizny na wieczną pamiątkę były dołą
czone. Są to: okolica Ribnicha samego, z kaplicą i wszelkiem prawem
i jurisdykcją i wolnością i użytkami tak z dobrów jak i wszelkich innych
dochodów, które w czasie obecnym jak i późniejszym na tym terenie
mogą do tego przyjść. Dalej wieś Brezie, Smolna, Knegnizi, Wroblino,
Susela z jej dystryktem, Bresini, Scacovizi, Cravar z jej dystryktem,
Rachovo i Lichan, z zupełną wolnością. Grudina i cło z Sevor. Ażeby
zaś w przyszłości darowizny te przez naszych następców były szano
wane, zatwierdziliśmy to naszym podpisem jako też dołączeniem pie
czątki tak naszej jak i poprzednio wzmiankowanej kapituły. Uchwalono
we Wrocławiu w chórze św. Jana w 1223 r. po naradzeniu Pana Jezusa
Chrystusa dnia 25-go maja w obecności dziekana Victor, archidiakona
Janus, scholastyka Egidius, kantora Radulf, kustosa Laurentius, Archi
diakona Radozlaus z Ołomuńca, Zdizlaus archidiakona z Zawichostu,
wrocławskich kanoników Otto, Lupus, Albertus, Sdizlaus, Priothasius,
Franco, Lambinus, Simon, Johannes, Boguslaus i innych kanoników wro
cławskich; hr. Radozlaus, Richter z Opola, który był posłem księcia
Kazimierza i w obecności dużo innych.
Do tego co powyżej powiedziano dołączamy, że połowę od nowych
pól w kasztelanji cieszyńskiej zarezerwowaliśmy kościołowi św. Jana
we Wrocławiu taksamo trzecią część dziesięcin w Cravar, Rachov i
Lichan. Zaś kościołowi św. Mikołaja w Cieszynie przeznaczamy wza
mian za kilka z powyższych dziesięcin 40 garnców miodu w Koźlu.
Ostatnie uwagi poczyniono w Smarzowie w tym samym roku dnia 27-go
maja w obecności pow yżej mianowanych świadków.
(Dokument pisany jest po łacinie. Dołączone eliptyczne pie
czątki, wiszące na sznurach z czerwonego jedwabiu, są dobrze zacho
wane; pieczątka biskupia posiada napis: Sigill, Laurentii, Vratislaviensis,
Epis. Pieczątka kapituły zawiera głowę św. Jan a z napisem: Sigl.
C ap ........nnis Baptistae.)
Dodatek nr. 2

Dokument z 1288 r.
(Cod. dipl. Sil. I. str. 17.)

W imię Pańskie amen. Ponieważ w ciągu czasu i wskutek ludzi
postanowienia dawniejszych się gubią i z nami zostaną pogrzebane, napi
sano z ostrożną decyzją niniejsze, aby tym sposobem tak chwiejnej
pamięci przyjść z pomocą, jak też postanowienia przodków dla użytku
wiernie zachować. Oznajmujemy dlatego wszystkim i każdemu z osobna,
którzy pismo to będą czytali, że my Mieszko i Przemysław, z łaski Bożej
książęta opolscy, panowie w Raciborzu, po przejrzeniu przywilejów
klasztoru w Czarnowąsach należącego do zakonu premonstratersów w
sprawie wsi Cravar, Radosców i Xeniz i po starannem zbadaniu wolności
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śwci tych wsi, które przez naszych przodków zostały w nich udzielone
oln
uchwaliliśmy, owe powyżej wzmiankowane wsi, które bezwiednie lub z
powodu niedbałości przyszły do niesłusznych świadczeń lub bezprawnych
usług, do poniżej oznaczonej wolności przywrócić, chcąc przez to starać
się o nasze jak i naszych przodków zbawienie, tak że odtąd posiedzicieli
owych wsi, nie wolno napędzać do orania ani też od nich żądać jakich
kolwiek podatków i danin w pieniądzach, świniach, krowach i innych
rzeczach, które przywykliśmy otrzymywać dla naszych potrzeb, lecz że
to wszystko, co od naszych ludzi otrzymamy, w powyżej wzmiankowa
nych wsiach bez uszkodzenia przez własnych ich ludzi ma być oddane
kierownikowi i konventowi nazwanego domu. To tylko jest wyjęte, że
będzie ich obowiązkiem pomagać jak inni mieszkańcy naszego kraju
przy zakładaniu nowych warowni na korzyść naszego kraju. Jeżeli zaś
w razie wyprawy wojennej kraj opuścimy, będą ci z Krawarza (Cravar)
zobowiązani do dostarczenia nam wozu zaprzągniętego w cztery konie,
a taksamo będą i ci z Radoszów (Radoscow) i Książenic (Xeniz), którzy
mają prawo niemieckie, zobowiązani do dostarczenia nam wozu w ten
sam sposób. Z wyjątkiem tych świadczeń dla nas i dla naszych następ
ców nie ma się, jak powiedziano żadnych innych żądać, ani ze strony
naszej ani przez naszych następców. Także sołtysi powyżej wzmianko
wanych wsi nie mają być zobowiązani do żadnych dalszych świadczeń,
ażeby byli skłonniejsi do świadczeń na rzecz kierownika i konventu
częstokrotnie wspomnianego domu. Częstokrotnie wspomniany kiero
wnik i konvent odstąpili nam z własnej woli także prawo patronatu ko
ścioła rybnickiego i wszystkie dziesięciny tego samego kościoła, które
posiadali niegdyś proboszczowie tamtejsi Sc iborius i Stephanus, o czem
wyraźniej mówi dokument przez ich samych nam dany.
Zrzekli się także zupełnie z trzech marek, które otrzymywali z
karczm, tak że takowe ani przez ich samych ani przez ich następców już
gdy nie będą żądane z powrotem. Po zbadaniu powyższego zrzeczenia
się i niesprawiedliwego traktowaniu, jakie się w owych często wspomi
nanych wsiach zdarzało, przywróciliśmy w tych ostatnich, powyżej
oznaczoną wolność. Jeżeliby zaś jeden z naszego potomstwa lub my
sami wolność tę mieli naruszyć, ma z odrzuceniem wszelkich poprzednich
postanowień prawo patronatu i pobierania trzech marek od karczm, o
których mówiono należycie powyżej, wrócić do kierownika i konventu,
klasztoru w Czarnowąsach dla wyłącznego posiadania. Ażeby zaś za
zdrość lub nieświadomość z biegiem czasu prawdy tej nie mogła zaćmić,
kazaliśmy dokument ten wystawić i zaopatrzyliśmy go ochroną naszej
pieczęci. Dano w Raciborzu w dniu św. Bricciusa przez ręce naszego
notarjusza głównego Arnolda w roku pańskim 1288 w obecności niżej
podpisanych świadków mianowicie pana Szczepana archidiakona z
Opola, braci jego rycerzy Jasco i Pribizlaus, podkomorzego Inco, Pasco,
syna Warmunda, Pacosława ze swoim bratem Michael Podchass i wielu
innych.
(Dodano ładnie zachowane pieczątki obu książąt.)
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Dodatek nr. 3

Władze od 1660—1860 r.
Rok

Burmistrzowie

1661

Jerzy HanssH
n
aigh
Jerzy
Bych
raz
Bicha
nazwany)
Walter Ponczosy
k
czoszyk
on
P
Piotr Martula
Jan Martulik Antoni Kapsa, Jan Mateyka
a
M
Antoni Billig Jan Nowak, Wawrzyn Sololorz, Jan Martulik
S
Jan Martulik, Wawrzyn
Jan Nowak
Nagnok, Bernh. Tlattlik
Jan Martulik Bernhard Tlattlik, Józef
Karaś, Józef Boluszka,
Polonius, notarjusz
Gabrjel Hoffm
n
a Jan Martulik, Bernhard
Tlattlik, Jan Madeyczyk,
mann
Polonius, notarjusz
Cr. Damczyk Tomasz Polonius, Antoni
Karaś, Jan Mateyka
a
k
Matusz Mu- Jan Martulik, Jan Matey
teyka, Antoni Kapsa
a
M
siol
u
M
Bernhard Jan
Nepotesser
Jan Madeyczy
k Michał Sollorz, Gotfryd
Miczka, Melchior Mac zyk
ey
d
a
M
kowski, Franc. Polonius,
a
M
Szymon Wronka
Fellner
Mich. Sollorz
A, Hoffmann, Gotfryd MiFellner
iczka, Jan Liberta
M
Limberski
Szymon W ronka, Ignacy
Kutzera
Titterla, Jan Liberta,
notarjusz

1662

1663
1690
1715
1723
1725
1730

1731

1736
1739
1740
1749

1751
1754
1764
1773
1775
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Radni

W ójtowie
miasta

Proboszczowie

Jerzy Koch- około 1230 r
lowski
och
K
Sciborius
Marcin W e- około 1280 r.
esely
W
Stephan
1334 r. Piotr
Th. Dworski 1491 r. Maciej
Senis
1580 Jan Knezerg
s
u
Jan Madeyczy
k K
ezergus
n
c zyk
ey
d
a
M
1619 Jan Karzeł
Melch. W ronk
a Karzeł
ka
ron
W
1672 Cristoph
Gaworek,
kanonik w
Głogówku i
Raciborzu
1679 Antoni
Franciszek
Tomaschny
1778 Feliks
Reisner
1809 Ant.Hellw
ich
Jan Madeyczy
k H
elw ich, admin
o
istra
c zyk
ey
d
a
M
inistrator
m
d
a
1810 Michał
Schneider
1841 Francicis zek Ruske
n
ra
F
1860 Bowroth,
administrator
tor

Burmistrzowie

1778

Szymon Wronka, Ignacy
Titterla, Jan Liberta,
jako notarjusz
ci sami; prócz tego zaś PhilipTlattlik
ten sam
Aschersleben i Józef
Czerny jako notarjusz
Aschersleben, Czerny, notarju
sz BalzerTeiner
ten sam
otnarjusz, Titterla, Andrzej
Gierich
Karol, August Józef Czerny, And. Gierich,
v. Luck
Walenty Sobczyk
Wintgen
Czerny, Gierich, Sobczyk, Jan Polonius
Sobteria

1790

1794

1799
1807

Radni

W ójtow ie
miasta

Rok

P rzew od n iczący
rad n ych m iejskich

Jan Belling

S ęd ziow ie m iasta
1809

1812

1825

1829

1837

1842

1848

Ant. Żelasko Franciszek Gierich, Józef
Stephani, Piotr Titterla,
Franc. Wermuth, Jan
Nowak
ten sam
Franciszek Holletschek, Jan
Nowak, Kaspar Gierich,
Aug. Schulczyk, Maciej
Prusowski
ten sam
Kaspar Gierich, Józef Steph
an
i
tephani, Franc. Holletschek,
S
W alenty Sobczyk, Jakób
Muller
ten sam
Kaspar Gierich, Wal. Sobczyk
coSzyk, Józ. Stephani, Józ.
b
Nalepa, Jakób Muller
KarolUtrecht Jerzy Gierich, Jan Kauschm
an
sch
u
m
a
K ann, Józef Urbańczyk,
Löbel Heilborn, Jakób
Schleyer
A lojzy Preuß Jerzy Gierich, Józef Urba
ń
czyk
rb ańczyk, Józef Nalepa,
U
Antoni Sollorz, Franc.
Polonius
Jan Gruchel

Franc. Auer,
1808 -1828

Walenty
Sobczyk

Gotlieb Pechstein
P
echstein, 1815
W . Sobczyk
1819 Francisz.
Gierich,1825
A.Schulczyk
v. Larisch.
1828—1834

Maciej
Prusowski

Buchwald,
1834— 1847

Wittkowitz,
Ferd. Fritze
1847 — 1849
dyrekt. sądu
miejskiego
1849 Bernh.
Żelasko
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Rok

Burmistrzowie

1851

Ferd.

1853
1857

1860

Fritze v. Kalinowski, Jerzy Gie
rich

ten sam

P rzew od n iczący
rad n ych m ie jsk ich

D yrektorzy sądu
p o w ia to w e g o

Radni

Delius 1850
do 1851 r.

v. Larisch, Gierich, Rittau v. König 1851 Langer
do 1856

Jan Gruchel v. Marklowski, Rittau, Sol v. Kunowski Siewczyński,
1858 Bernh.
do 1860
lorz, Urbańczyk, Lustig,
Żelasko
Paletta, Kämmerer
ten sam

v. Marklowski, Urbańczyk, Heimbrod
Lustig, Siewczyński

Ferd. Fritze

Podałem wszędzie te lata, w których po raz pierwszy znalazłem
podpis odnośnego w aktach.

Dodatek nr. 4

Obywatele miasta Rybnika:
1581 r.

1601 r.

1657 r.

Jan Hugegh
Fryderich
Piotr Schneiderin
Matusz Kzel
Biendrysz Osczyk
Wawrzyn Holba
Dorotea Puinczosska
Michał Szaffarz
Jan Eliatlia
Bierzyk Stelykuth
Urban Kuźnikh
Adam Franstein
Stanisław Burka
Tomasz Smyrzich
Adam Staisigh
W oytek Krzymarzy
Marcin. Nachmirzikgh
Jan Nowaczik
Brisikh Dudek
George Haness
Staniek Kayda
Mykulasz Schassek

Witek Szafarzow
Jan Mentliszek
Jędrzej Roskosz
Balzer Ploczko
Paweł Ploczko
Melchior Szyrgel
Tobiasz Dworski
W alek Pończoszek
Barton Drzawa inaczej

włóka morg.
Jendrzey Norek . .
B in e r e k ....................
Daniel Diengil . . .
Jurek Kutschera . .
Jan Puntschocha . .
Wawrzyn Holba . .
V ic to r in ....................
Stanisław Brodalla .
Piotr Krutschy . . .
pan Wacław Kotu
liński, którego ma
jątek i młyn nabył
właściciel zastawu
za 460 talarów
Michel zwany Wolny
Sobeck Dworzok . .
Paweł Baliga. . . .
Kuba Maszon . . .
Michał stary wójt .
Jurek Kreitschy . .
Sczepan ....................
Stanisław Rector . .
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1

8

— 12
— 27
20½

1 8
1 11
20½
1 1½
18½

1

3½
23½

1

8

1
1
—
—

9
27
15
12½
15

-

Szafars
Tomek Ploticzka
Paweł Tichy
Marcin Kuźniczek
Wilym Danko w
Tomek Baranek
Jan Ploticzka
Balzer Pliwka
Jędrzej Kwaśny
Szymon Kreiczek inaczej
c zej Nowaczek
a
in
Marcin Martula
Marcielik Dudek

1581 r.

1601 r.

1657 r.

w łó k a m o rg .

Paweł Tschenrzek . — 27
Matusz Hossek. . . 1 22
Sigmund................... — 20
6
Starsz Tschelo . . . —
1
1
Błażek Kuschmirs
P in d u ra.................... — 1 5
Tomasz Kyas . . . — 1 1
B e rn h a rd ................ — 17%
Paweł Brodalla . . — 23
Jakób Patzur . . . — 1 9
Jura posiada łąkę i
staw
Mazurek posiada
dom
Smirtschich . . . .
— 18
Staszrowa kawałek
folwarku
Jacek Wawaczny,
m łyn a rz................ — 16%

Jan Sleniza
Wierzyk Knylka
Jakub Buch
George Scheliha
Jan Siemarzko
Adam Magocha
Melchior Kurassek
Jan Pietschka
Jan Kramarziczek
Paweł Kurziowek
Walenty Wawaczny
Jan Kowarz
Sladkowa wdowa
Salon
Zygmundt

Balzer Hannes
Abraham Koch
Jan Tlatlik
Matusz Kużnikow
Jakób Hermanczik
Paweł Danka
Gerzyk Ludarski
Piotr Piexa
Tomek Mertilik
Krysztek Nowak
Melchior Myśliwietz
Paweł Passek
Tomek Klich
Gregor Kabsa
Grzegorz Morawietz
Stanik Kowarz
Piotr Kapsa

Reszty nazw obywateli z 1657 r. nie można już odczytać, ponie
waż na tem miejscu papier jest bardzo stoczony przez molów. W 1660 r
wymienia się jeszcze: Walek Poloneyss i Maciej Salzer czyli Solorz.

Dodatek nr. 5

Chłopi w Smolnej w 1581 r.
włók mórg
zgr. hal.
Scholdrzyk . . 1 197/8 płaci tytułemczynsza 14 11
8 12
Niklas Dzirzawa — 22¼
11
9 —
Błażek Golak . — 255
/8
11
1
Bartek Tutla
18 —
11
14 —
Jurek Dybek . 1 17¼
11
Kuba Nesyto . 1 6%
10
9
11
10 10
JurekKreytschy 1 2%
11
Maciek Boly. . 1 8%
11
7
11
Tschentschek . 1 23
19 —
ii
26
Hans Szary . .
18 —
11
Mruzek . . . .
1 23%
18 —
11
Witek Drzysga. 1 6% płaci tytułemczynsza 18 —
Smolik . . . .
15
8
1 —
M
Jakubek . . . 1 9%
30 —
ff
Krulik . . . .
1 27
1 zł. 9 —
6 zagrodników posiadający 14 mórg po 1 zł.

korc. miar.
kur
żyta i tyleż owsa 4
1¾ "
2
3
1»
11
1
—
n
3
ff
n
2
—
4
11
fl
„
4
11
11
1¼ ¼
3
1
3
11
11
11
1
„
3
11
1% „
1
1% 11
3
11
11
„
4
11
11
1% „
2
—
4
II
11
„
„
2
—
4
11
2
— żyta i tyleż owsa 4
1
—
3
«
11
«
1
—
3
11
II
11
—

—

11

11

„

—

czynszu pańszczyznianego.
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Dodatek nr. 6

Taksa budynków w Rybniku z 1725 r. z częściowem
podaniem późniejszych właścicieli.
Domy są w odnośnym dokumencie wyliczane po polei, począwszy
od domu na rynku nr. 55 księgi gruntowej, wzdłuż ulicy kościelnej
(dawniej ulica kościółka św. Jana) po drugiej stronie na dół i północna
strona rynku. Następują domy po południowej stronie ulicy gliwickiej
(wówczas ulica kościelna) przechodząc koło Świerklańca i ciągle dalej
aż na cmentarz, po drugiej stronie na dół aż do rogu,, następnie obie
strony ulicy żarskiej i strona wschodnia ulicy gliwickiej aż na rynek.
Potem następuje strona wschodnia rynku, obie strony ulicy zamkowej,
południowa strona rynku, obie strony ulicy ogrodowej i nareszcie pozo
stała część strony zachodniej rynku aż do ulicy raciborskiej.
Niestety sięgają tylko przy małej liczbie domów wiadomości za
warte w księdze gruntowej aż do roku 1745 i dlatego też nie zawsze daje
się stworzyć połączenie między nowszymi właścicielami i owymi dawniej
szymi. Aż do roku 1657 mogłem zejść tylko według przypuszczenia.
Ponieważ bowiem w owym czasie wszyscy wymienieni obywatele byli
także właścicielami domów, można przypuścić, że, jeżeli jakaś rodzina
była w posiadaniu domu w 1725 r. a w 1657 r. także jest wymieniona,
posiadała też prawdopodobnie ten sam dom.
Umieszczam więc krótki opis, jaki jest zawarty w dokumencie,
nadmieniam jednak, że w każdym razie kilku domów będzie brakowało,
ponieważ w 1725 r. istniało już 112 posiadłości.
Nr 55. (Księgi gruntowej.)
Na rynku dom Bernharda Pawlendy,
1 szynkownia, 1 mały pokoik, 1 komora, 1 kuchenka, 1 stajnia,
1 obora, taksowany na ................................................................... 16 tal.
(Posiedziciele tego domu zmieniali się później często:
v. Zawadzki, v. Müller, v. Strachwitz, v. Holy, hr. Preising, do
póki nie przyszedł w posiadanie rodziny Schleyer.)
Nr. 56. Na rynku dom Marcina Mateyki: 1 szynkownia, 1 komora,
1 obora . . . .
........................................................................ 25 ,tal
(Obecnie w posiadaniu rodziny Honiger, która go posia
da od 1780 r.)
Nr. 57. Na rynku, pański dom (arenda): 1 szynkownia,
1 pokoik,
2 komory, 1 k u c h n ia ........................................................................ 21 tal.
(Od Węgierskiego dom ten był przeszedł na skarb pań
sp
ń
atwowy, który go sprzedał w 1819 r. Janisch‘owi, od którego
nabyła go gmina miejska w 1822 r. dla budowy ratusza.)
Nr. 58. Dom Polentarskich: 1 izba, 1 izdebka, 1 komora, 1 kuchnia
i 1 obora (obecnie w posiadaniu rodziny R e i c h ) ................... 10 tal.
Nr, 59. Przy ul. kościoła św. Jana dom Anny Martuliczki: 1 izba,
1 komora, 1 kuchnia (obecnie rodzina G a w ro n )................... . 2 3 tal.
Do przeniesienia
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95 tal.

Z przeniesienia 95 tal.
Nr. 60. Paweł Damczyk, 1 izba, 1 komora, (obecnie Schlesinger) . . .
14 tal.
Nr. 61. Jan Górski: 1 izba, 1 k o m o r a ..........................................................8 tal.
(Górscy pozostali w posiadaniu do 1795 r., obecnie
Holländer.)
—
Józef Damczyk: 1 izba, 1 k o m o r a ......................................................9 tal.
Nr. 62. Bernard Plocicza: 1 izdebka, 1 komora, 1o b o r a ...............................8 tal.
(Plociczowie pozostali w posiadaniu do 1805 r., obecnie
Schindler.)
Nr. 66. Jerzy Kapsa młodszy: 1 izdebka, 1 komora, 1 obora . . . . .
6 tal.
(w 1657 r, posiadał go Grzegorz Kapsa, zaczem nastąpił
powyższy Jerzy młodszy, 1770 r. Bernhard, 1799 Jerzy i 1849 r.
Józef Kapsa.)
—
Jan Mateyka: 1 izdebka, 1 komora, 1 obora ........................................8 tal.
Nr. 1. Na rynku, Jan Martulik: 1 szynkownia, 1 izdebka, 1 komora,
1 kuchnia, 1 stajnia, 1 o b o r a ..........................................................18 tal.
(Późniejszymi posiadaczami byli Mura, Jurczyk, Prusow
ski, J. Urbańczyk.)
Nr. 2. Antoni Karaś: 1 szynkownia, 1 kom ora...................................... 8 tal.
—
Jan Karaś: 1 szynkownia, 1 komora, 1 izdebka, 1 kuchnia . . 13 tal.
(Karasiowie pozostali w posiadaniu do 1834 r., w którym
to roku kupił oba domy Nowak.)
Nr. 3. Jan Lonczyk: 1 szynkownia, 1 komora, 1o b o r a ..............................14 tal.
(obecnie Mateyka od 1848 r.)
Nr. 4. Matusz Musiol: 1 szynkownia, 1 izdebka, 1 komora, 1 kuchnia
1 obora (od 1853 r. M ateyka).....................................................14 tal.
Nr. 5. Na ulicy kościelnej, obecnie ulica gliwicka, Jan Madeyczyk:
1 szynkownia, 1 komora, 1 obora (od 1837 r. Glaschny) . . .
12 tal.
Nr. 6. Johanna Leśnik: 1 izdebka, 1 komora, 1 obora (od 1852 r,
Maiss) , , ................................................................................................. 4 tal.
Nr. 7. Jakób Leśnik: 1 iz d e b k a .................................................................
4 tal.
Nr. 8. Franciszek Martulik: 1 izba, 1 komora, 1kuchnia, 1 obora . . 15 tal.
(Oba domy obecnie złączone w posiadaniu Cichutka.)
Nr. 9. Józef Rompel: 1 izdebka, 1 komora ................................................. 3 tal.
(Romplowie posiadali dom do 1794 r., obecnie w posia
daniu Mendego.)
Nr. 10. Pańska karczma Świerklaniec: 1 wielka izba, 3 małe komórki,
1 kuchnia, 1 stajnia dla koni gości, 1 obora . ........................ 25 tal.
(Został następnie przez skarb państwa sprzedany i jest
obecnie w posiadaniu Singera.)
—
Jakób Myśliwiec: 1 izdebka, 1 k o m o r a ......................................
1 tal.
—
Wawrzyn Leśnik: 1 mała izdebka i 1 k o m ó r k a ................................1 tal.
—
Wawrzyn Solorz: 1 izba, 1 komora, 1 o b o r a ..................................... 6 tal.
—
Jerzy Klawczyk: 1 mała izdebka, 1 k o m ó rk a .................................... 3 tal.
—
Jerzy Żelasko: 1 mała izdekba i 1 k o m ó r k a ....................................3 tal.
Do przeniesienia 292 tal.
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—
—
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—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nr. 13.

—
—

Nr, 15.

—
Nr, 18.

Nr, 19.

Z przeniesienia 292 tal.
Bernhard Franciszek Mucha: 1 izba, 1 komora, 1 obora . . .
4 tal,
Józef Solich: 1 izdebka, 1 k o m ó r k a ................................................. 3 tal.
Jerzy Płaczek: 1 izba, 1 k o m o r a ...........................................................3 tal.
Szymon Musioł: 1 izba, 1 komora, 1 o b o r a ......................................10 tal.
Ewa Daviden: 1 izba, 1 komora, 1 o b o r a ....................................... 5 tal.
Gryger Rudek: 1 izdebka, 1 k o m o r a ................................................. 3 tal.
Franciszek Madeyczyk: 1 izba, 1 k o m o r a ............................................ 3 tal.
Tomasz Dzierżawa: 1 izba, 1 komora, 1 o b o r a ............................ 11 tal.
Antoni Mateyka: 1 izdebka, 1 komora, 1 o b o r a ...................................3 tal.
Jerzy Pawlenda: 1 szynkownia, 1 komora, 1 kuchnia, 1 izdeb
ka, 1 obora , , ..................................................................................15 tal.
(Obecnie może dom Poloniusa)
Tomasz Zimon: 1 izdebka, 1 k o m o r a ................................................. 3 tal.
Tomasz Mateyka: 1 izba, 1 k o m o r a ................................................. 9 tal.
Bernard Dzierzawa: 1 izdebka, 1 k o m o r a ........................................5 tal.
Jan Klysz: 1 mała izdebka, 1 komora, 1 w a rszta t......................... 3 tal,
Marcin Plociczka: 1 mała izba, 1 komora, 1 o b o r a ......................... 7 tal,
Kaspar Sitko: 1 izba, 1 komora, 1 izdebka, 1 o b o r a ......................... 6 tal.
Elżbieta Musiolikin: 1 izba, 1 komora, 1 obora, 1 warsztat . .
6 tal,
Krysztof Damczyk: 1 izdebka, 1 komora, 1 o b o r a ......................... 8 tal.
Szymon Tomańczyk: 1 izba, 1 komora, 1 o b o r a ..............................8 tal.
Tomek Madeyczyk: 1 szynkownia, 1 komora, 1 kuchnia . .
14 tal.
Jerzy Placek: 1 izba, 1 komora, 1 o b o r a ......................................12 tal.
(Domy te, których właścicieli obecnych nie mogę ustalić,
stały od Świerklańca przy ul. gliwickiej i żorskiej aż znowuż na
przeciw Świerklańca.)
Jerzy Dudek: 1 izba, 1 komora, 1 kuchnia, 1 obora . . . .
13 tal.
(Dudkowie sprzedali go dopiero w 1804 r., obecnie w posia
d
n
iu
siadaniu Gluschnika.)
o
p
Tomasz Sitko: 1 izba, 1 komora, 1 kuchnia, 1 obora . . . .
17 tal.
Mikołaj Zimon: 1 szynkownia, 1 komora, 1 kuchnia, 1 warsztat,
1 obora , , ...................................................................................... 12 tal.
(Oba razem może obecnie nr. 14. Rodzina Leuchter po
siada go od 1789 r.)
Jan Rompel: 1 izba, 1 komora, 1 kuchnia................... ....
13 tal.
(Po nim posiadał go Andrzej jeszcze w 1780 r., inny An
drzej w 1803 r. a od 1833 Antoni Rompel.)
Jan Matuszyk: 1 izba, 1 o b o r a .....................................................19 tal.
Jan Nowak: 1 izba, 1 komora, 1 kuchnia, 1 obora, 1 piwnica . 17 tal.
(Już w 1657 r. posiadał go Krysztek Nowak, 1725 r. po
wyższy Jan, 1760 r. Franciszek, 1783 r. Józef i od 1834 r.
Jerzy Nowak.)
Marcin Hermann: 1 izba, 1 komora, 1 kuchnia, 1 piwnica, 1 staj
nia, 1 obora (Gierichowie posiadają go od 1772 r.) . . . . .
28 tal.
Do przeniesienia 552 tal.
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Z przeniesienia 552 tal
Na rynku:
Nr. 20. Antoni Kwaśny: 1 szynkownia, 1 komora, 1 izdebka, 1 kuchnia,
1 warsztat , , .................................................................................. 11 tal.
Nr. 21. Antoni Kwaśny młodszy: 1 izba, 1 komora, 1 obora . . . .
13 tal.
(Obie posiadłości mieli już Kwaśni w 1657 r. i zatrzy
mali nr. 20. do 1803 r., obecnie Prager, nr. 21. do 1787 r., teraz
także Prager.)
Nr. 22. Antoni Bilik: 1 szynkownia, 1 komora, 1 izdebka, 1 piwnica,
1 stajnia (obecnie w posiadaniu F re u n d a )..................................22 tal.
Nr. 23. Jerzy Franciszek Polonius: cesarski poborca cła, ma 1 szynkow
nię, 1 małą izdebkę, 1 komorę, 1 kuchnię, 1 stajnię, 1 oborę
i 1 owczarnię , , .......................................................... ....
26 tal.
(Obecnie Antoni Solorz; Poloniusowie posiadali go do
1834 r.)
Nr. 24. Tomasz Dzierzawa: 1 izba, 1 komora, 1 kuchnia, 1 obora . . 11 tal.
(Obecnie Heilborn.)
Nr. 25. Wawrzyn stary Solorz: 1 szynkownia, 1 izdebka, 1 komora,
1 kuchnia, 1 obora, 1 s ta jn ia ......................................................... 42 tal,
(Solorzowie posiadali go do 1800; obecnie Lippik.)
Nr. 26. Melchior Wronka: 1 szynkownia, 1 komora, 1 kuchnia, 1 obora . 11 tal.
Nr. 27. Paweł Józef Wronka: 1 szynkownia, 1 komora, 1 kuchnia,
1 obora (oba teraz w posiadaniu H ón ig era )...................... 11
tal.
—
Jan Udryczki: 1 szynkownia, 1 izdebka, 1 komora, 1 kuchnia,
1 obora, 1 s t a jn ia .............................................................................24 tal.
(Obecnie może nr. 28 w posiadaniu Harazima.)
—
Antoni Baluszka: 1 szynkownia, 1 izdebka, 1 komora, 1 war
sztat, 1 stajnia, 1 obora
...................................................................16 tal.
(Obecnie może nr. 29 w posiadaniu Mullera.)
W ulicy zaraz przy rynku:
—
Marcin Foitzik: 1 izba, 1 komora, 1 o b o r a ...................... 16
tal.
—
Sebastian Karaś: 1 szynkownia, 1 k o m o r a ...........................14
tal.
—
Melchior Makowski: 1 szynkownia, 1 izdebka, 1 komora,
1 obora , , , , . . . ....................................................
21 t al,
—
Wawrzyn Pardubiczki: 1 izdebka, 1 komora, 1 obora . . . .
7 tal.
—
Tomasz Sołtysik: 1 izdebka, 1 komora, 1 o b o r a ............. 7
tal.
—
Apolonia Tlatlik: 1 izdebka, 1 komora, 1 o b o r a .................. 7
tal.
—
Matusz Blaszczyk: 1 izba, 1 komora, 1 o b o r a ......................22
tal.
Przy ul. Zamkowej:
—
Krysztof Adler: 1 izdebka, 1 k o m o r a ..................................... 6
tal.
—
Jan Tlatlik: 1 izba, 1 komora, 1 o b o r a ................................ 8
tal.
—
Tomek Mateyka: 1 izba, 1 komora, 1 izdebka, 1 kuchnia, 1 obora
11 tal.
—
Anna Piesina: 1 izdebka, 1 o b o r a .......................................... 8
tal.
Na rynku:
—
Wawrzyn Saynok: 1 izba, 1 komora, 1 izdebka, 1 obora . . .

13 tal.

Do przeniesienia 879 tal.
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Z przeniesienia 879 tal.
Marcin Musiol : 1 izba, 1 komora, 1 kuchnia, 1 warsztat, 1 obora 21 tal,
(Obecnie może nr. 41 w posiadaniu Sobczyka; Musiolowie
posiadali go do 1775 r,)
Nr. 49. Lukas Minol : 1 izba, 1 komora, 1 s ta jn ia ................................. 15 tal.
(Po nim posiadał go syn jego Walenty Minol, który dom
sprzedał Wacławowi Urbańczykowi w 1778 r. obecnie A.
Urbańczyk.)
Nr. 50, Paweł Kwaśny: 1 izba, 1 komora, 1 kuchnia, 1 stajnia . . . .
20 tal.
(Obecnie aptekarz Fritze, dawniej Zema 1826 r., Belling
1806 r, dr. Pedeli 1804 r.)
—
Jan Vutora: 1 izba, 1 komora, 1 obora . ........................ .... . 17 tal.
—
Jan Martulik: 1 izba, 1 komora, 1 kuchnia, 1 o b o r a ................... 19 tal.
—

Razem: 971 tal.

Ponieważ jednak miasto zostało celem płacenia podatków osza
cowane na 1000 talarów, brak więc jeszcze 29 talarów czyli około 29
domów.
Gdybym był dokładniej obeznany z pojedyńczemi domami i przy
należnemi gruntami, mógłbym posiadłości według teraźniejszych posie
dzicieli łatwiej oznaczyć. Niestety też nie przejrzałem wszystkich domów
księdze gruntowej, później zaś nie mogłem odnośnych notatek już do
stać. — Dlatego też znąjdą się prawdopodobnie wśród moich przypusz
czeń różne omyłki.
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Dodatek
Powyższe wywody Franciszka Idzikowskiego obejmują dzieje
państwa rybnickiego mniejwięcej do roku 1861. Wypełnienie tej luki
historycznej od 1861 r. do chwil obecnych i uzupełnienie dziejów da
wnych przez wypadki nowszych czasów wydawało się dlatego też
rzeczą niezbędną. Dzieło historyczne zyska przez to na swej wartości,
gdyż przez uzupełnienie takie wielu rzeczy i zjawisk nowoczesnych
można dopiero należycie zrozumieć i ocenić przykładając do nich miarę
stosunków dawniejszych i ich historycznego rozwoju. Dlatego też ten
dodatek, który bynajmniej nie zawiera wszystkiego.
Nasamprzód kilka danych, które pochodzą z czasokresu leżącego
przed 1861 r., o których jednak kronika Idzikowskiego nie wspomina
wcale lub tylko pobieżnie:
Wizytacje kościelne w Rybniku po wojnie 30-letniej.

Wojna 30-letnia się skończyła przyniósłszy ze sobą niewypowie
dzianą nędzę. Wsie i miasta były spustoszone, niejedna wieś znikła
zupełnie z powierzchni ziemi.
Religja i obyczaje zostały w duszy narodu podkopane i trzeba
było wskrzesać „nowe życie z ruin".
Z polecenia biskupa wrocławskiego zjawił się pierwszy wizytator
zaraz po zawarciu pokoju w 1652 r. by górnośląskie parafje poddać wizy
tacji. Był nim archidjakon Bartłomiej Reinhold, który zwizytował
Rybnik należący do 1924 r. do dekanatu żorskiego. Sprawozdania się
zachowały dając nam ciekawy obraz ówczesnych stosunków w życiu
kościelnem. Wizytator pisze: Kościół jest murowany, bez sklepienia
i leży poza miastem, z drewnianą dzwonnicą posiadając 2 dzwony.
Kościół otoczony jest w prosty sposób cmentarzem. Poświęcony jest
na cześć Pana Boga i Matki Boskiej Wniebowziętej. Murowana zakry
stia jest zasklepiona. Ołtarzy jest 3, wszystkie konsekrowane. Główny
ołtarz jest rzeźbiony i złocony. Kazalnica posiada nowe ornamenty
rzeźbiarskie nie jest jednak jeszcze w 1652 r. malowana. Czyste ławki
ustawiane są w trzech rzędach. Przenajświętsze przechowuje się w
głównym ołtarzu w cyborjum. Chrzcielnica jest czystą i stoi w środ
ku kościoła, przechowuje się tam także święcone oleje. Organy są
godnie odnowione. Do kościoła należały w 1652 r. następujące rzeczy:

131

cztery srebrne pozłacane kielichy, srebrna monstrancja, srebrny, pozła
cany większy krzyż i dwa srebrne mniejsze, również 2 srebrne konewki,
srebrna lampa, para konewek cynowych, 3 nakrycia kielichowe, rów
nież 12 innych haftowanych i jedno haftowane złotem, 25 nakryć na
ołtarz, 8 nakryć, 5 alb, 4 komże, 1 kocieł, 11 bardzo ładnych ornatów,
1 pluwiał, 2 komeszki dla ministrantów, 3 pary świeczników cynowych,
2 pary świeczników miedzianych, 1 miedziany i 1 żelazny pająk, 3 anty
pendja, 2 całuny, 5 par chorągwi, 4 sygnaturki, 2 kobierce przed ołtarz,
3 jedwabne welony dla monstrancji, 3 mszały, 3 agendy, 1 graduał, 1 anty
fonarjum, 1 mały dzwon nad kościołem, 2 szafy do przechowywania
ornatów, 1 trybularz miedziany, 1 miedziana lampa, 1 srebrna tablica.
Księgi chrztu, ślubów i zmarłych znaleziono w porządku. Wizytator
znalazł także jeszcze inny kościołek poświęcony ku czci św. Jana. Zbu
dowany był z drzewa z cmentarzem i dzwonem w środku kościoła,
3 ołtarzami, kazalnicą, prostemi ławkami, 2 chorągwiami i 2 ornatami.
Zakrystji nie było. Wizytator nie znalazł w 1652 r. w Rybniku nic,
coby zasługiwało na naganę jak gdzieindziej.
Druga wizytacja kościelna w Rybniku w 1679 r.

W zastępstwie chorego archidjakona Franciszka de Welczek od
był wizytację w 1679 r. arcypresbyter z Namysłowa Wawrzyniec
Joannston. Rybnik należał podówczas hrabiemu Janowi Bernhardowi
de Oppersdorf. O kościele mówi się w 1679 r., że został zbudowany z
cegieł i kamieni przed 200 laty na cześć Matki Boskiej Wniebowziętej.
Kościół stał na pagórku, miał 40 łokci długości i 16 łokci szerokości,
8 okień i 2 drzwi. Sufit malowany posiadał lamperję, podłoga była z
cegieł. Wizytator mówi o budowie, że jest „prawdziwie miłą świątynią
z powodu pięknych swych ozdób wewnętrznych.” Kazalnica odzna
czała się piękną rzeźbą, również wspaniałemi były organy. Zakrystja
była zasklepiona i obszerna lecz nie dobrze obita żelazem, ponieważ zło
dzieje wiele rzeczy z niej wykradli. W drewnianej dzwonnicy wisiały
dwa dzwony trzeci zaś w małej wieżyczce na dachu. Cmentarz ogro
dzony był płotem. Co się zaś tyczy trzech ołtarzy, to powiada, że są
konsekrowane, artystycznie rzeźbione, malowane i pozłacane, taberna
kulum zaś cennem dziełem sztuki i także rzeźbionem, w którem się
przechowuje Przenajświętsze w srebrnem i złoconem cyborjum.
I chrzcielnica stojąca po północnej stronie kościoła wykazywała rzeźbę;
mówi się o niej, że była czysta. Dochód kościoła składał się z tego, co
zebrano w woreczku w czasie nabożeństwa, Inwentarz kościoła był
prawie ten sam, co w 1652 r., bogatszy tylko i w lepszem wykonaniu.
Tak znajdujemy m. i. 8 antypendjów i 16 drogocennych ornatów, które
kupił pan miasta. Jeden mszał posiadał srebrny zamek. Do nabożeń
stwa nie brakowało według sprawozdania wizytatora nic. Proboszczem
był wówczas w 1679 r. Christophorus Jakobus Goworek, rodem z Opola
mający już 60 lat. Po ukończeniu swoich studjów w Ołomuńcu został on
wyświęcony na kapłana w Nysie w 1644 r. Jan Bernhard hr. Praszma
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zaproponował go na stanowisko proboszcza w Rybniku, gdzie wprowa
dzony został dnia 10-go lipc a 1652 r. Oprócz tego był kanonikiem kapi
tuły w Raciborzu i Głogówku. Opisuje się jego jako czcigodnego starca,
pobożnego i gorliwego, którego parafjanie bardzo chwalili. Na dochód
jego składała się włóka roli, ogród warzywny i sad tuż koło plebanji.
Oprócz tego otrzymywał on tytułem mszalnego ze strony miasta 3 korce
żyta, 3 korce owsa i rocznie 1 talar. Do tego należności z tytułu mszal
nego ze wsi należących do parafji: ze Smolnej od 10 chłopów ½ korca
żyta i ½ korca owsa od każdego; z Niedobczyc od 20 chłopów 10 korców
żyta i 10 korców owsa. W Niewiadomiu otrzymywał od 4 szlachciców 9
groszy zamiast dziesięciny w snopkach; w Radoszowach od 10 chłopów
5 korców żyta i 5 korców owsa, ponieważ zaś chłopi pola opuścili,
uprawia je jeden szlachcic i młynarz; w Jejkowicach od 25 chłopów 12½
korca żyta i 1½ korca owsa, w Chwałęcicach od 16 chłopów 8 korców
owsa, z pól rybnickich dziesięcinę w snopkach, w Orzupowich od 13 chło
pów 6 ½
korca owsa i dziesięcinę w snopkach wszelkiego rodzaju zboża;
w Golejowie od 7 chłopów 3 ½ korca owsa i dziesięcinę w snopkach z in
nych posiadłości gospodarskich we wsi, pomimo że właściciele wzbra
niali się do płacenia tegoż, w Ochojcu od 5 chłopów 3 ½ korca owsa, w
Wielopolu od 7 chłopów 3 ½ korca owsa, z t. zw. „pól Łazarskich“ dzie
sięcinę w snopkach, w Książenicach od 11 chłopów 5 ½ korca żyta rów
nież od całej gminy 3 reńskie złote i 6 kur zamiast dziesięciny w snop
kach, w Kamieniu od 14 chłopów 7 korców żyta, 7 korców owsa i dzie
sięcinę w snopkach, w Przegędzy od 9 chłopów 4 ½ korca owsa, w Chwa
łowicach od 7 chłopów 3 ½ korca owsa, z pól Pardubiczów, Walkowych
i Koczybowych dziesięciny w snopkach, w Ligocie od 13 chłopów 6 ½
korca owsa i dziecięciny, w Jankowicach Rybn. od 11 chłopów 5 ½
korca owsa, w Michałkowicach od 7 chłopów 3 ½ korca owsa, w Radzie
jowie od pojedyńczych chłopów 1 furę drzewa i 1 grosz w Popielowie
także od pojedynczych chłopów 1 furę drzewa i 1 grosz, w Zebrzydowi
cach od 4 chłopów 4 pary kur. Kapelanem był wówczas Jerzy Gzula
z Rybnika mający lat 40. Po ukończeniu swoich studjów w Ołomuńcu
i uzyskaniu laureatu w filozofji został wyświęcony na kapłana w 1668 r.
zaś w 1679 r. był kapelanem w Rybniku już 11 lat. Tytułem pensji
otrzymał od ks. proboszcza rocznie 20 talarów i wolny wikt. Proboszcz
chwalił jego obyczaje bardzo, mówiąc, że zasługuje na to, by otrzymać
probostwo. Urząd kościelnego sprawowali wówczas przy kościele
rybnickim obywatele-katolicy Andrzej Kowalczyk i Maciej Mesowski;
prawie wszyscy parafjanie byli katolikami. Nauczycielem i organistą
był wtedy Wilhelm Pigulski, rodem z Rybnika. Urząd swój sprawował
już 16 lat otrzymując za to roczną pensję w wysokości 16 talarów zaś
od pojedyńczych obywateli 1 grosz, od pojedynczych chłopów na wsiach
znowuż bochenek chleba i 2 miarki żyta, prócz tego posiadał wolne po
mieszkanie i pole. Oprócz kościoła parafjalnego stała w środku miasta
drzewiana kaplica na cześć św. Jana Chrzciciela,, długa na 31 łokci i 9
łokci szeroka. Ozdób wewnątrz było mało, cmentarz jej był ogrodzony
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płotem. W wieżyczce na dachu znajdował się mały dzwon. Ołtarze
jej w Liczbie 3 były konsekrowane lecz nie zanadto ozdobione. Potrze
bnego inwentarza nie brakowało. Nabożeństwa odprawiano w kaplicy
tej rocznie w ciągu Wielkiego Postu 6 razy i raz w święto św. Jana
Chrzciciela. Druga kaplica znajdowała się poza miastem w pobliżu
zamku. Zbudowana była z drzewa na cześć św. Katarzyny z Sjeny w
długości i szerokości 7 łokci, posiadała zaś 4 okna; jedne drzwi nie
były jeszcze poświęcone. Sufit posiadał lamperję, podłoga wyłożona
była cegłami, ławki zaś czarno malowane. Jedyny jej ołtarz nie był
konsekrowany, zdobny w różne rzeźby, malowany i złocony tak że nada
wał kaplicy pewien wygląd. W kaplicy tej, powiada wizytator, nie od
prawiano już przez cztery lata żadnego nabożeństwa. Oprócz tego po
siadały także Jankowice, należące hr. Janowi Bernhardowi Leopoldowi
de Oppersdorf, drzewianą kaplicę, która, zburzona w 1631 r. w czasie
wojny 30-letniej, została na nowo zbudowana; posiadała 5 okien i drze
wianą zakrystję. Podłoga była wyłożona cegłami cmentarz zaś ogro
dzony płotem. Dzwonka w wieżyczce na dachu nie brakowało. Kapli
ca miała 3 konsekrowane ołtarze, które były pięknie rzeźbione, malo
wane i pozłacane. Innych przyborów nie było. Gdy obchodzono jakąś
uroczystość w Jankowicach, przyniesiono wszystko to, co było potrze
bnem z kościoła rybnickiego. Obchodzono następujące święta: Wnie
bowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa, Zielone Świątki, Boże Ciało i Naro
dzenie N. M. P. i to z wielkim udziałem ludności. Przy tej kaplicy Jan
kowickiej założono w myśl buli papieskiej bractwo Bożego Ciała, które
było aprobowane przez biskupa wzgl. jego wikarego generalnego. Ponie
waż bractwo to nie było prowadzone w formie papieża Klemensa VIII.,
polecił wizytator, żeby dostosowano się do przepisów Klemensa VIII.
Trzecia wizytacja kościelna w Rybniku w 1687/88 r.

Oprócz wizytacyj w 1652 i 1679 r. odbyła się wizytacja kościołów
w diecezji wrocławskiej jeszcze w 1687/88 r. Także do Rybnika przybył
wizytator. Był nim archidjakon Marcin Teofil Stephetius. O kościele
powiada znowu Stephetius, że jest murowany, w księstwie raciborskiem,
położony na pagórku na końcu miasta, dość obszerny, wielki, jasny i po
święcony Matce Boskiej Wniebowziętej. Kiermasz obchodzi się w pier
wszą niedzielę po św. Bartłomieju. Odpusty nie są z tą uroczystością
żadne połączone. Sufit jest z drzewa i malowany, podłoga wyłożona
cegłami, położona po lewej stronie ołtarza zakrystja murowana i zaskle
piona, jasna, sucha wewnątrz we wszystkiem dobrze uporządkowana i
żelaznemi zasuwkami dobrze zaopatrzona. Ponad zakrystją znajduje się
oratorjum dla państwa. O pięknie rzeźbionej kazalnicy nadmienia się,
że została przeniesiona od strony ewangelji do nawy kościelnej. Spo
wiedzi słucha się w zakrystji. Wizytator zwraca uwagę na to, żeby się
postarano o porządny konfesjonał, który ma być ustawiony na wolnem
miejscu w kościele. Organy posiadały 10 głosów, 3 pedały i 5 miechów.
Jedyna krypta była murowana i służyła w dziedzictwie za miejsce ostatn
iego
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niego spoczynku dla państwa. Ławki kościelne były czyste i dobrze
osta
uporządkowane, drzwi kościelne dostatecznie mocne. Chrzcielnica
ładnie rzeźbiona stała pod chórem przy ścianie i miała czystą wodę w
spiżowym zbiorniku. Święcone oleje przechowywano pod kluczem w
murze po lewej stronie ołtarza.
Z 5 ołtarzy był główny ołtarz ogrodzony kratą i złocony. Po
święcony był czci Matki Boskiej Wniebowziętej i konsekrowany.
Drugi ołtarz wzniesiony na cześć Matki Boskiej Bolesnej po lewej
stronie głównego ołtarza posiadał złamany kamień ołtarzowy. Trzeci
był poświęcony św. Michałowi, czwarty św. Annie. Piąty poświęcony
czci św. Anny i św. Jadwigi stał w zakrystji. Protestantów nie pocho
wano w kościele żadnych. Sitara drewniana dzwonnica posiadała 4
dzwony. Cmentarz posiadał po części murowane po części drzewiane
ogrodzenie, drzewiane zaś naprawiały wsie kolejno. Cmentarz ozdobiony
był drzewianą statuą Matki Boskiej, podczas gdy u wejścia jego stał
krzyż. Do parafji należały jeszcze oprócz miasta 23 wsi. Zarząd kasy
spoczywał w rękach ks. proboszcza. Wspomina się w 1687/88 r. jak
dawniej o kościółku św. Jana, który leżał wewnątrz miasta, cały był
z drzewa i więcej był podobny do kaplicy. Murowany ołtarz główny
był konsekrowany. Dalej znajdowały się w nim dwa rozpadłe ołtarze,
prosta kazalnica i dwie ławki, również wieżyczka nad kościołem z
dzwonem. Cmentarz posiadał płot z drzewa. Krzyża nie brakowało.
Kostnicy natomiast, jak to wówczas było zwyczajem, nie było. Nabożeń
stwa odprawiano tylko w dniu patrona i w ciągu Wielkiego Postu. Do
chodów kościółek nie miał żadnych, urządzenie zaś jego było bardzo
proste: 2 świeczniki wieloramienne, 1 obraz przedstawiający mękę
Pańską i 1 mszał. Również stała podówczas za zamkiem pewna
kaplica poświęcona św. Katarzynie pannie i męczenniczce, którą ufun
dował zmarły dziedzic. I ona była z drzewa, pokryta szędziołami.
Wewnątrz znajdował się piękny murowany ołtarz, który u góry nie był
konsekrowany, a prócz tego 2 drzewiane świeczniki i 2 ławki. Płot
z drzewa otaczał miejsce, na dachu była wieżyczka, w której wisiał
dzwonek. Nabożeństwa odprawiały się tam tylko na życzenie państwa,
którego opiece też była oddana. Dochodów kaplica nie posiadała żad
nych. Oprócz tego należał do Rybnika stary kościółek filjalny w Po
pielowie, który nie był konsekrowany i kryty szędziołami. Prosta zakry
stia po stronie ewangelji była z drzewa i ciemna, prostą była także kazal
nica, skromnemi ławki. Cmentarz był od strony głównej wstanie za
padłym. Drzewiana dzwonnica połączona z kościołem ukrywała
w
sobie dwa dzwony, trzeci wisiał w wieżyczce na dachu. Dach był lichy.
Nabożeństwa w kościółku tym nie odprawiano. Chowano tam nato
miast heretykowi. Dziedzicem był niejakiś Skribeński, którego pro
boszcz mianował kalwinistą. Tenże posiadał klucze kościoła i kielich,
jak arcypresbyter w sprawozdaniu swem nadmienia, i inne przybory
kościelne, których wydać nie chciał. Proboszczem był w Rybniku w
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1687/88 Jerzy Jan Gzula, rodem z Głogówka (nie zaś z Rybnika, jak to
omyłkowo w sprawozdaniu z 1679 r. podano). Lat miał 48, na kapłana
zaś został wyświęcony we Wrocławiu w dzień Wielkiej Soboty 1668 r.
na tytuł stołowy biskupa Sebastiana Rostoka. Jurysdykcję otrzymał
pisemnie przez oficjała Macieja Stephetiusa. Gzula był 14 lat kapelanem
rybnickim. Inwesticja jego w charakterze proboszcza rybnickiego od
była się w dniu 30-go października 1681 r. przez oficjała Franciszka
Fawra de Weinzerle. Na łono kościoła katolickiego nawrócił 10 osób.
Drzewiana plebanja była od kościoła daleko oddalona, posiadała 2 po
koje, groziła upadkiem i wymagała reparacji.
Przy plebanji znajdował się sad, 2 stodoły i chlewy. Drzewo
opałowe otrzymywał za darmo od państwa. Piwo zaś warzył sobie sam.
Dwie wnuczki po siostrze prowadziły mu gospodarstwo. Różni
zaś parafjanie byli obowiązani do płacenia mu podatków np. w Zamy
słowie 5 chłopów: Mathaeus 3 talary, Piszkała 1 talar 9 gr., Urban
Szczecina 1 talar 9 gr,, Sierny 18 gr., Matuszek 18 gr., w samem mieście
zaś 4 chłopów: Leska płacił 1 talar, Capala nic, za to pracował. Szymik,
który mieszkał na górze musiał pracować i dawał od łąki koło plebanji
15 gr., Viktor na górze dawał rocznie 2 gr. W Zamysłowie posiadał
proboszcz sadzawkę, łąkę zaś za Matuszkiem. Kapelanem był wówczas
w Rybniku Jerzy Ignacy Aleksander rodem z Gołkowic w powiecie
rybnickim. Liczył 43 lata. W Ołomuńcu zdobył sobie laureat w teolo
gji i zastał tam także wyświęcony na księdza. Pierwszą jego posadą był
Rybnik, gdzie za czasów wizytacji fungował już 6 lat. Dochód jego skła
dał się z 20 florenów, trzeciej części akcydencyj i wolnego wiktu u ks.
proboszcza. Drzewiany domek o jednym pokoju, w którym mieszkał,
wymagał koniecznej reparacji, do czego było zobowiązane miasto. Or
ganistą był naówczas Wilhelm Franciszek Figulski. Władał językiem
łacińskim, polskim i niemieckim i sprawował swój urząd już lat 25.
Szkołę z 2 pokojami wybudowali mu przed niedawnym czasem obywa
tele rybniccy. Uprawiał część pola koło plebanji na jeden korzec ziar
na wysiewnego. Tytułem dziesięciny w snopkach otrzymywał organista
sześć po sześćdziesiąt czyli cześć kóp, z kościoła rybnickiego 16 tala
rów, z fundacji Węgierskich 5 florenów 4 sr. gr., od każdego wydzwa
niania 2 sr. gr., od chłopów okolicznych wsi bochenek chleba. Zalecki
miał 7 razy w roku. Dzwonnik był zarazem kalkancistą. Za każdą
czynność służbową otrzymał z kościoła 18 gr. Kościelnymi byli dwaj oby
watele zaprzysiężeni z miasta: Piotr Kowalczyk mający 4 lata służby
i Maciej Sadło mający 2 lata służby. Z kluczy od szafy pieniężnej posia
dał proboszcz jeden zaś kościelni drugi. Kościelnych wybierał pro
boszcz zaś dziedzic ich zatwierdzał. Kasa wykazywała 5 talarów go
tówki. Długów nie było.
Lucae pisze w swych „Pamiętnikach" z 1689 r. o Rybniku co na
stępuje: „Miasto Ribnick leży w środku księstwa, sławne z dawien
dawna u Kromera i innych dziejopisarzy. Na zewnątrz nie posiada miasto
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sto wprawdzie żadnych murów, wewnątrz jednak ładny kościół i pra
ia
m
stary zamek książęcy, w którym mieszkał w 1472 r. książę W acław z
Karniowa. Dawniejszy klasztor panien, który tu ongis stał, przeniósł w
1236 cieszyński Kazimirz do Czarnowąsów."

R o z m a ito ś c i
Stroje.

Strój obywatela był chłopski, przy załatwianiu swego interesu no
sił często krótki kaftanik na bose nogi. W stroju dokonała się około
1822 r. przez to pewna zmiana, że z sąsiednich miast, gdzie panowały
wielkie pożary, przybyło tudotąd wielu ludzi, pogorzelcy zaś zostali za
opatrzeni w odzież najróżnorodniejszą przez litość tych, co byli w lep
szem położeniu. W kołach bogatszych robiła i moda wielkie postępy.
Z powodu rozmaitej odzieży można było widzieć spacerować nawet
dziewki w siwej ulubionej pół drogi zajmującej krynolinie.
Uroczystości ludowe.

Do tych należał tutaj jak i w całej okolicy kiermasz. Kiermasz
trwał zwykle drwa do trzech dni. Główną rolę odgrywał tu kołacz, któ
ry służył zarazem jako forma zaproszenia wobec pozamiejscowych krew
nych i przyjaciół; rzecz prosta, że odbywała się zawsze zabawa taneczna.
I chłopu t. j. swojemu pracownikowi rolnemu okazywał obywatel wten
czas swoje uznanie przez to, że przyjął go w poczet swoich gości i po
dejmował go jaknajlepiej; gościnny chłop zaś odwdzięczył się mu w
ten sposób, że zaprosił swego miejskiego gościa na swój kiermasz sta
wiając na stół cokolwiek spiżarnia mogła dostarczyć.
Spirytyzm czyli wywoływanie duchów.

W 1853 r. rozpowszechnił się z Północnej Ameryki do Niemiec
i innych krajów Europy pewnego rodzaju zabobon, który zawładnęł na
wet ludźmi wyższych stanów i który polegał na mniemaniu, że za pomocą
pewnych znaków można się porozumieć z duchami. Kilka osób stanęło
bowiem naokoło jakiegoś stolika kładąc rozpostarte palce obu rąk
tak do jego brzegu, że mały palec jednej ręki dotydał palca sąsiada
i tym sposobem utworzone zostało zamknięte koło palców. W tej po
zycji czekano w głębokiem milczeniu dopóty, dopóki stolik samowolnie
(jak sądzono) nie zaczął się kręcić i poruszać w izbie. Teraz zaś za
dawano mniemanem duchowi stolikowemu pytania, na które z zacie
kawieniem czekano odpowiedzi, którą tenże dawał stukaniem t. j. pod
noszeniem i spuszczaniem jednej nogi stolika w ten sposób, że pewna
określona ilość stuknięć oznaczała tak lub nie. I tutaj wierzyło wielu
w takie zabobonne objawy duchów szukając w t en sposób zaspokojenia
swojej ciekawości, dowiedzenia się tajemnych rzeczy i zbadania świata
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duchów. Nie każdy mógł sobie poruszanie się i stukanie stolika wy
tłumaczyć i był dlatego zdania, że powinień to przypisać działalności ja
kiejś niewidzialnej istoty.
Rzadkie zjawiska w przyrodzie.

Dnia 15-go stycznia 1858 r. odczuto w wielu okolicach Górnego
Śląska lekkie trzęsienie ziemi. Gazety przynosiły wiadomości o niem
z Raciborza, Gliwic, Pszczyny, Bytomia, Lublińca, Opola, Toszka, Głub
czyc i Rybnika i wielu innych miejscowości. W Rybniku odczuto w
tym samym dniu wieczorem pomiędzy godziną 8. minut 30 i 8. minut 45
dwa wstrząśnięcia trwające jedną lub dwie sekundy i wywołujące u
wielu osób uczucie, jakoby się ziemia pod ich nogami wydźwigła i znów
usunęła. Sprawozdanie z powiatu rybnickiego powiada o niem co na
stępuje; czas trwania wynosił mniejwięcej dwie sekundy, trzęsienie
szło od południowego wschodu na zachód w dwóch krótkich po sobie
następujących wstrząśnięciach. Dzieci śpiące w swych łóżeczkach
wzdłuż ściany obudziły się z przerażeniem i uciekały głośno krzycząc z
pokoju. Dorośli, którzy o tym czasie już byli w łóżku, poczuli ruch
idący z dołu ku górze, jakoby pewną zewnętrzną siłą mieliby być wy
rzuceni z łóżka. Na górnych piętrach odczuwano trzęsienie wyraźniej,
odczuwali je jednak także wieśniacy w swych niskach drzewianych
chatach i ludzie stojący przede drzwiami. Niektórzy twierdzą, że sły
szeli huczenie w powietrzu i widzieli błykawce na zachodnim widno
kręgu. Stan barometra nie był nadzwyczaj niski. Zdąje się, że trzęsie
nie ziemi odczuwano na przestrzeni kilka mil kwadratowych i że począ
tek jego trzeba szukać w Karpatach odkąd przychodziło. Nadzwyczaj
nych zjawisk meteorologicznych w ostatnich dniach nie zauważono.
Zima trzymała się przy suchem powietrzu na wysokości 12 do 3 stopni.
W wrześniu 1858 r. podziwiano wieczorami wspaniałą kometę
na zachodniej części nieba, zwaną kometą Donati‘ego, ponieważ w dniu
2-go czerwca t. r. została przez Domati‘ego w Florencji odkryta. Wielu
z ludzi zadawało sobie pytanie; Co nam kometa ta znów przyniesie?,
szczególnie ci, którzy pamiętali jeszcze kometę z roku 1811 będącą da
leko mniejszą od obecnej, ponieważ kratko po tem zjawieniu się komety
„nastąpiła wielka susza i wojna z Francją.“
W 1859 r. widziano na niebie często zorzę północną.
W 1860 r. musieli gospodarze walczyć w czasie żniw z bardzo
wielu trudnościami, gdyż nie przeszedł prawie żaden dzień, żeby nie
padał deszcz. Z tego powodu zwieziono zboże do stodół w mokrym
stanie. Ziemniaki zaczęły gnić już w miesiącu lipcu, choroba ta przy
brała w tym roku większe rozmiary niż w latach dawniejszych. Na
mokrych miejscach wyniszczały rośliny doszczętnie, tak, że zaledwie
czwartej części zwykłego zbioru można się było spodziewać; z tego
powodu panowała wielka obawa przed przyszłością.
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N o w sz e d z ie je od 1861 r. do d zisie jsze g o dn ia
Sprawy komunalne.

Pod samorządem udzielonym miastom na mocy, ordynacji miej
skiej z dnia 30-go maja 1853 r. rozwijało się życie w Rybniku coraz
intensywniej. Dawniejsza różnica między obywatelami i klientami bę
dącymi pod ich opieką się zatarła, przepisane nabycie prawa obywa
telskiego przestało istnieć. Na miejsce opłat za udzielenie prawa oby
watelstwa, które tutaj wynosiły około 5 talarów weszła w życie według
regulaminu z dnia 29-go sierpnia 1860 r. opłata za wprowadzenie się i
opłata za posiadanie prawa obywatelstwa w wysokości mniejwięcej 3
talarów. Do pracy dla dobra publicznego wybierano za pomocą wy
boru radców miejskich i magistratu nąjtęższe głowy.
Dyrigentem magistratu był tymczasowo jeszcze burmistrz Ferdy
nand Fritze, który pełnił swój urząd do 1-go sierpnia 1867 r. Następcą
jego był burmistrz Robert Fuchs. Po nim objął urzędowanie w 1891 r.
burmistrz Otto Günther. W 1816 r. wybrano burmistrzem w Rybniku
asesora magistratu dr. Lukaschka z Wrocławia, który dwa lata później
na początku wybuchu rewolucji mianowany został przez radę robotni
czą i żołnierską starostą później zaś na stanowisku tem został przez
rząd zatwierdzony. Od czasu rewolucji do roku 1921 załatwiaj sprawy
burmistrza ławnik Karol Kremser. Po zmianie stosunków politycznych
wybrany został jako pierwszy burmistrz - polak Władysław Weber,
dotychczasowy urzędnik stanu cywilnego i nadsekretarz miasta Rybnika,
i to krótko przed objęciem praw suwerennych przez Polskę w 1922 r.
Oprócz wymienionych powyżej burmistrzów znajdujemy w tym
czasie następujących obywateli, którzy zostali wybrani na członków
magistratu pełniąc urząd ten po części przez kilka lat: ławnik Hugo
Pieper, adwokat (rok objęcia urzędu: 1888), radca miejski Jan Idzikow
ski, mistrz ciesielski (1888), radca miejski Henryk Feaux de Lacroix,
budowniczy rządowy (1888), radca August Gierig, kupiec (1891), radca
Abraham Prager, kupiec (1891), radca Ernest Meyer, pozasłużb. sekre
tarz sądowy (1891), radca miejski dr. Rudolf Zander, dyrektor zakładu
prowincjonalnego dla umysłowo chorych (1894), radca miejski Karol
Schultzik, właściciel młyna parowego (1898), ławnik dr. Hermann Ost
mann, tajny radca medycynalny (1898), ławnik Robert Sobczyk, pierni
karz (1900), radca miejski dr. Artur Rubensohn, adwokat i notarjusz
(1900) radca miejski Bruno Lewy, radca sprawiedliwości (1907), radca
miejski Karol Siegmund, kupiec (1908), radca miejski Hermann Müller,
właściciel browaru (1910), radca miejski Eugen Leuchter, kupiec (1911),
radca miejski dr. Frederyk Schön, lekarz spółki brackiej (1911).
Do Rady Miejskiej należeli z pierwszego oddziału w latach od
1861— 1888: Robert Fuchs, Franciszek Jaworski, Józef Lustig, Izak
Holländer, Hermann Müller, Fabian Leuchter, A. Prager jun., August
Urbańczyk, Ferdynand Haase, Teodor Müller; b) oddział II.: Jan Harazim
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Józef Mateyka, Samuel Schleyer, Józef Altmann, Benjamin Reich, August
Schoen, Ludwik Thienel, dr. Landsberg, Rudolf Zander, Jan Sollorz,
Franciszek Kremser; c) oddział III.: Jan Jokel, Robert Maiss, Józef
Nalepa, Ferdynand Zibis, Antoni Dudek, August Tyrluch, L. Thienel,
Jan Idzikowski, Hugon Iwan, Franciszek Mateyka, Antoni Proske,
Karol Schultzik, Leopold Sollorz, Józef Jakisch, Emanuel Schäfer, Karol
Liebig, Ryszard Sobczyk, Juljusz Sosna.
Skład rady miejskiej zmieniał się perjodycznie z powodu wystą
pienia i nowych wyborów radnych. Niejeden z radnych miejskich
został powtórnie wybrany. Tak op. należał do rady miejskiej właści
ciel browaru Hermann Müller od 1865— 1907 r. W przyszłości należeli
do rady miejskiej: a) oddział I.: August Urbańczyk, Juljusz Haase,
Teodor Müller, Samuel Schäfer, Abraham Prager, Henryk Glogauer,
Gerhard Mauve, Jaques Schäfer, Wilhelm Schmidt, Jerzy Wenzlik, Sally
Schindler, Benno Levy; b) oddział II.: Ludwik Thienel, Ernest Meyer,
Antoni Proske, Emil Dittmar, Rudolf Zander, Franciszek Kremser, Jan
Sollorz, Karol Schultzik, Wilhelm Schmidt, Franciszek Burghammer,
C. Siegmund, Henryk Feaux de Lacroix, Fedor Urbańczyk, Eugen Leuch
ter; c) oddział III.: Franciszek Mateyka, Franciszek Jakisch, Karol
Liebig, Ryszard Sobczyk, Emanuel Schäfer, Juljusz Sosna, Henryk Jurzy
czek, Józef Muschalik.
W następującym okresie wyborczym składa się kolagjum rad
nych miejskich jak następuje: a) oddział I.: Hermann Müller, dr. Schmeck,
Zygfryd Müller, Juljusz Haase, Jerzy Wenzlik, Maks Dudek, Szymon
Böhm, Paweł Martyni, Fedor Schäfer, Noah Leszczyner, Alfred Aro
nade, Bernhard Dorison, dyrektor sierocińca Katz, Ludwik Prager,
Jerzy Nentwig, dr. Feliks Haase, dr. Bruno Modler; b) oddział II.: Izak
Brauer, Konrad Müller, dr. Józef Wahner, Leon Wieczorek, Karol Szyja,
dr. George Hanraths, Ryszard Sobczyk, Wilhelm Richter, Karol Her
mann, Józef Barzantny, Maks Schleiffer, Karol Koristka, Karol Schäfer;
c) oddział III.: Franciszek Mateyka, Bruno Mateyka, Emanuel Schäfer,
dr. Gross, Henryk Jurzyczek, mistrz malarski Heyduk, Józef Muschalik,
Józef Kosian , Ryszard Grubert, Wiktor Mandreli a, Franciszek Woja
czek, Emil Harazim, Frederyk Adler, Alfred Tschentschke, Alfons
Kneifel.
Wybuchła w 1918 r. rewolucja usunęła trzyklasowy system wy
borczy. Pojedynczych oddziałów wyborców nie było. Natomiast ugru
pował się magistrat i rada miejska według kierunków politycznych.
Odtąd mogli przedstawiciele obywateli pełnić urząd radcy miejskiego i
radnego równocześnie. W ybory do rady miejskiej dały na podstawie
demokratycznego systemu wyborczego następujące wyniki:
a) Katolicka partja ludowa:
główny nauczyciel religji ks. Michał Hösl, kupiec Józef Muschalik, adwokat
i notarjusz dr. Karol Ogórek, książkowy Adolf Paulczyk, mistrz malar
ski Eugen Heyduk, redaktor Artur Trunkhardt, rektor Franciszek
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Baron, kupiec Karol Koristka, sekretarz sądowy Karol Kupka, nauczy
cielka muzyki Agata Sekaczkówna, Jan Prus.
b)
Frakcja partji polskiej: adwokat dr. Różański, robotnik
kopalniany Jan Mal cherek, sekretarz związkowy Edward Nokielski,
kupiec Alojzy Prus, przedsiębiorca budowlany Franciszek Wojaczek,
gospodarz Robert Vorreiter, kupiec Franciszek Węgrzyk, kupiec Sta
nisław Kurzawa, chałupnik Józef Szefczyk, górnik Józef Winkler, kowal
Antoni Leśnik.
c)
Frakcja niemieckiej partji socjaldemokratycznej:
sekretarz związkowy Jan Auch, kupiec Jan Sollich, ślusarz maszynowy
Józef Janotta.
d) Frakcja demokracji niemieckiej:
redaktor Adolf Leonhardt, funkcjonarjusz prywatny Henryk Simoni,
kupiec Henryk Giesel, mężatka Anna Kunth.
e) Frakcja niemiecko-narodowa:
nauczyciel Teodor Buhl, mistrz murarski Józef Rossol, adwokat Kunth.
Z powodu różności zdań wywołanych walką narodowościową roz
padła się katolicka partja ludowa. Wystąpili z niej: dr. Ogórek, Trunk
hardt, Muschalik, Paulczyk i Jam Prus, aby utworzyć w radzie miejskiej
Frakcję polską katolickiej partji ludowej. W 1920 r. zaś złożyli swój
urząd z powodu teroru J. Muchalik, Franciszek Wojaczek i dr. Ogórek.
Wybrany przez tę radę miejską w 1920 r. magistrat składał się
z następujących osób:
adwokat
dr. Marjan Różański,
lekarz
prakt. dr. Feliks Biały, adwokat dr. Karol Ogórek, mistrz murarski
i ciesielski Henryk Piszczek, adwokat Jan Kunth, funkcjonariusz pry
watny Henryk Simoni.
Z powodu wyprowadzenia się i dobrowolnego wystąpienia kole
gjum to uległo rozwiązaniu. Utworzony z końcem roku 1921 na nowo
przez radę miejską wykazywał magistrat następujący skład: dr. Marjan
Różański, adwokat, dr. Feliks Biały, lekarz prakt., Artur Trunkhardt,
wydawca gazet, Władysław Malinowski, architekt, Adolf Paulczyk,
urzędnik hutniczy i Franciszek Wieczorek, kupiec. Magistrat ten był
pierwszą władzą polską w Rybniku.
Rada miejska została na zarządzenie rady wojewódzkiej we
września 1924 r. rozwiązana, na miejsce jej powołano tymczasową
„radę pięciu” . Pozbawiony wszelkiego ustawowo zabezpieczonego po
parcia rozpadł się na początku 1925 r. także magistrat.
Ściśle połączoną była z miastem gmina Smolna. Naczelnikiem
gminy był tutaj od 1860— 1868 r. gospodarz Józef Kółaczko. Od 1868 r.
do 1870 r. był naczelnikiem gospodarz Karol Wolny, który jednak
z powodu zwolnienia sprawował swój urząd tylko 2 lata. Od 1870 do
1880 r. był naczelnikiem gminy gospodarz Józef Porwoł zaś do 1886 r,
gospodarz Jan Kuczera. Od 1886— 1892 r. urzędował gospodarz Paweł
Marcol, zaś od 1892— 1907 mistrz kowalski Bernhard Dorison. Za czasów
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sów urzędowania Dorisona nastąpiło połączenie Smolnej z miastem Ryb
cza
nikiem. Smolna posiadała aż do 1864 r. obszar ziemi nieuprawionej
(zwanej niwa), który, leżąc pomiędzy Zamysłowem, Wrzosami, szosą ra
ciborską i lasem Gacią, mniejwięcej 50 mórg wielki, używany był przez
chłopów jako pastwisko. Gospodarze nie pozwolili jednak mniejszym
posiedzicielom, żeby tam także paśli swoje bydło. Powstał z tego wielki
spór, w toku którego mniejsi posiedziciele wnieśli skargę. Agentura
generalna we Wrocławiu rozstrzygnęła na korzyść mniejszych posiędzi
cieli. Wniesienie skargi spowodował chałupnik i komornik sądu po
wiatowego Kaspar Emmerich. Po prawej stronie szosy wodzisławskiej
stały tylko dwa domy. Do 1884 było wszystko rolą. W tym roku wy
kupił Jan Sznapka grunta nad szosą wodzisławską z rąk gospodarzachałupnika Schrodera i wdowy Krakowczykowej, podzielił je na działy
o wielkości 1— 1½ morgi sprzedawając je w celach budowlanych robo
tnikom. Rok rocznie powstawały nowe domy, tworząc ulice, które na
zwano ulicą św. Barbary i ulicą Poprzeczną. W okresie od 1860— 1870
roku były na Smolnej tylko trzy domy murowane zdachem słomianym.
Inne domy były z drzewa, posiadały małe okna i nie miały dylówki.
Gospodarze mieszkali z swą zazwyczaj bardzo liczną rodziną tylko w
jednej wielkiej izbie. W zimie zaś umieszczono w izbie tej także bydło
celem wytworzenia większego ciepła. W czasie wojny 1864/66 r. ucier
pieli mieszkańcy Smolnej bardzo wiele z powodu rozmieszczenia tam
załogi żołnierzy. Rendant Nowak, który w tym czasie gminą zarządzał,
wydał rozkaz, żeby każdy mieszkaniec uzbroił się w dłuższe żelazo
(pika, podobna do lancy) i w razie nadejścia wroga udzielał żołnierzom
pomocy. Rendant Nowak zwoływał ludzi częstokrotnie z pikami temi
do apelu. Na terenie pomiędzy szosą wodzisławską i raciborską byli
zakwaterowani ułani i husarzy. Przy szosie raciborskiej stał wielki
maszt, na 12 metrów wysoki, z powiewającą u góry chorągiewką.
Maszt ten był posmarowany smołą, żywicą, prochem i pokryty innemi
materjałami zapalnemi. Podpalenie jego miało dla mieszkańców być
znakiem, że wojska nieprzyjacielskie nadciągają. Maszty takie posta
wiono także w mieście i innych miejscowościach powiatu rybnickiego.
Do 1868 r. uczęszczały dzieci ze Smolnej do szkoły do Rybnika. Nauka
obdywała się w języku polskim, nauczycielem był Soblik. Ponieważ
zaś klasa była przepełniona i miasto nie postarało się o odpowiednie
inne ubikacje, zerwała Smolna stosunki szkolne z Rybnikiem urządza
jąc w tym celu na własne koszta wielką salę na placu (zamkowym.
Pierwszy nauczyciel tej szkoły nazywał się Selzer. Z urzędu swego
został jednak wnet zwolniony i na jego miejsce przyszedł Adolf Filuś,
który zajmował stanowisko to aż do czasów walki kulturnej. Kiedy tu
kościół od szkoły odłączono, został Filus organistą przy kościele para
fjalnym w Rybniku. Następcą jego był nauczyciel Tichy, który pełnił
swą służbę na Smolnej aż do roku 1896. Ze względu na ciągłe wzrasta
nie liczby uczniów, widział się zarząd gminy w 1879 r. zmuszonym,
przystąpić do budowy szkoły, która obecnie służy nauczycielom jako
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pomieszkanie. Na Smolnej istniał wielki dwór. Od 1860— 1865 r. go
spodarzył tam rolnik W. Siegroth. Tenże sprzedał dwór w 1865 r. rol
nikowi Dittmannowi, który posiadłość tę przykupieniem pola powięk
szył i w 1872 r. zbudował stodołę. Dittmann sprzedał dwór w 1872 r.
Dawidowi Grü ttnerowi zaś Grüttner rolnikowi Hubertowi Uherkowi.
Od roku do roku posiadłość ta stawała się mniejszą; w 1922 r. nabyli
ją nareszcie 0 0 . Franciszkanie. W 1878 r., kiedy to utworzone zosta
ły urzędy okręgowe, przydzielono Smolnę do urzędu okręgowego Ze
brzydowice, Wrzosy i Zamysłów. Naczelnikiem urzędu okręgowego
był inspektor gospodarczy w Zebrzydowicach. W 1899 r. mianowany
został naczelnikiem urzędu okręgowego ziemianin Uherek. Połączenia
z miastem Rybnikiem dokonano w 1907 r. Głównym powodem do tego
połączenia było to, że wielu obywateli ze Smolnej obowiązków swych
podatkowych nie chciało wypełnić. Liczba mieszkańców Rybnika
wzrosła przez to na 10 445 głów. Członkowie magistratu, noszący do
tychczas tytuł ławników, otrzymali teraz tytuł radców miejskich.
Powiat rybnicki liczył w 1867 r. 71 796 mieszkańców.
Z tych
liczyło miasto Rybnik 3565. Ludność żeńska powiatu przewyższała
męską o 3656.
Cholera azjatycka została przywleczona do miasta i powiatu
rybnickiego w jesieni 1866 r. przez wracających z wojny żołnierzy. Po
raz drugi dostała się tu w jesieni 1867 r. z powiatu bytomskiego.
W 1866/67 panowała także czarna ospa.
Z końcem roku 1867 posiadało miasto Rybnik 2945 talarów 8 sr.
gr. i 11 fenygów długu. Natomiast wykazywało miasto Żory 3100 talarów
zaś miasto Wodzisław tylko 1500 talarów. Majątek w gruntach wynosił
zaś przy Rybniku razem 19 003 talarów 16 sr. gr., przy Żarach 193 895
talarów. Stan majątkowy Wodzisławia nie daje się według ówczesnego
sprawozdania magistratu obliczyć.
Dnia 16-go listopada 1889 r. uchwalono ze strony magistratu
budowę komendy obwodowej, zaś w 1891 r. została komenda otwarta.
Urząd wag i miar utworzono dnia 1-go października 1858 r.
Dnia 21-go października 1887 r. przedłożył magistrat radzie miej
skiej wniosek w sprawie budowy publicznej rzeźni, co przez radę miej
ską w dniu 16-go listopada 1887 r. zastało uchwalone. Po zwiedzeniu
rzeźni w Gliwicach i Mysłowicach ze strony specjalnej komisji przystą
piono do budowy. Na wiosnę 1889 r. zaczęto budować, zaś w dniu 5-go
grudnia 1889 r. rzeźnię uruchomiono. Rzeźnia miejska już nie odpowia
da potrzebom dzisiejszem. Kierownikiem rzeźni jest od kwietnia 1915 r.
lekarz wetarynaryjny dr. Kapitza.
W grudniu 1865 r. nadesłano miastu oferty w sprawie budowy
gazowni. Projekt jednak nie znalazł u obywateli upodobania i został
w maju 1866 r. zaniechany. W wrześniu 1867 r. podjęto układy na
nowo, wynikiem których było, że miasto udzieliło właścicielowi
fabryki Frederykowi Pippigowi koncesję na budowę gazowni i to na
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przeciąg 20 lat pod tym warunkiem, że miasto po upływie 10 lat miało
być uprawnione do przejęcia gazowni za cenę oszacowaną, która jednak
nie miała przewyższać 12 000 talarów, w własną administrację.
Pippig otworzył gazownię dnia 28-go października 1868 r. i
sprzedał ją następnie w ręce prywatne, zaczem władze miejskie uchwa
liły w dniu 5-go listopada 1868 r. korzystać z prawa pierwokupu i na
były gazownię dnia 19-go listopada 1868 r. Dyrektorami gazowni byli:
Berkefeld, Barzantny, Kaczmarek i obecnie Reinhardt.
Łazienki zostały otwarte w 1881 r.
Rybnik był jednem z pierwszych miast górnośląskich zaprowadza
jących kanalizację. Kanalizację przeprowdził firma Knoch i Kallmayer
z Halle, która również zbudowała miejskie zakłady wodociągowe.
Ulicę Kościuszki (dawniej Kaiser-Wilhelmstrasse) założono i wy
ciągnięto w 1912 r.
Kamienne ogrodzenie jak również fontannę na rynku zbudowano
w 1878 r. Basen przed Świerklańcem wzniesiono w 1879 r. lecz w 1906 r.
znów go zniesiono. Basen z piaskowca znajdujący się na Placu W ol
ności (dawniej nazwany „Sedanbrunnen") został zbudowany w 1882 r.,
zaś w 1888 r. cementowany basen z postumentem przy ulicy Rudzkiej.
Cementowy basen przy moście ul. Raciborskiej, wzniesiony w 1888 r.,
został kilka lat później znów usunięty.
Dnia 12-go stycznia 1888 r. darował fabrykant skór Juljusz Haase
miastu rybnickiemu nad drogą chwałowicką obszar gruntów wielkości
1,20 ha pod tym warunkiem, że zostanie zadrzewiony i oddany obywate
lom miasta jako promenada ido użytku. Dał więc tym sposobem po
czątek dn założenia parku miejskiego. Część przez niego darowana
nosi gminną nazwę Koziegóry (dawn. Haasenheide).
Dnia 31-go października 1871 r. zawiązał się komitet celem po
stawienia pomnika na pamiątkę poległych w wojnie z Francją żołnierzy
z powiatu rybnickiego. Materjalnie nieprzychylne warunki położenia
ówczesnego pozwoliły postawienie pomnika dopiero w 1876 r. na Placu
Zamkowym. Odkrycie nastąpiło dnia 29-go października 1876 r. W
nocy zaś z 12-go na 13-go kwietnia 1923 r. zburzyły pomnik ten ręce
dotychczas niewykrytych sprawców. Przeciwko takiemu wandalismowi
zwróciły się nawet koła rozumnych i trzeźwo myślących polaków m, i.
związek byłych powstańców.
Tablica pamiątkowa przypominająca połączenie Górnego Śląska
z Polską wmurowana i odkryta została w tutejszym starym ratuszu dnia
3-go maja 1923 r.
W kierunku budowlanym doznało miasto szczególnie w czasokre
sie od 1900 r. do wybuchu wojny światowej znacznego rozwoju. Zasłu
gują tu przedewszystkiem na wzmiankę przedsiębiorstwa budowlane
Braci Fuchs‘ów i Martiny‘ego. W czasokresie tym powstała wielka
liczba nowocześnie urządzonych i pod względem architektonicznym do
brze wykonanych domów. Niestety upadło pierwsze z wzmiankowanych
powyżej przedsiębiorstw zawcześnie Ostatnie natomiast jeszcze dzisiaj
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istnieje, ciesząc się nadzwyczaj dobrą opinją. Podnieść należy szcze
gólnie budowy wykonane w owym czasie przez firmę Martiny'ego, mia
nowicie: dom handlowy Emila Pragera nast., Rynek, grupa domów ukła
du Martiny'ego przy ul. Mikołowskiej, kilka wil jak wila Gielnika i
Rüdigera, obecna inspekcja lasów i wila dr. Boretiusa. Następnie dom han
dlowy Józefa Kaisera, szpital, budowy nowe Rozpenka i Grünberga przy ul.
Żorskiej i Priestera przy ul. Łony, 2 domy dla urzędników przy ul. Rudzkiej.
Od czasów wybuchu wojny ruch budowlany pod względem budowy do
mów nowoczesnych zupełnie ustał nie mogąc się do dziś dnia ożywić.
Nie powinniśmy przedewszystkiem zapomnieć o wybudowaniu nowego
kościoła pod wezwaniem św. Antoniego.
Opracowanie projektu i
główne kierownictwo budowy zostało powierzone znanemu architektowi
budowy kościołów Schneiderowi z Wrocławia. Wykonaną zaś została
budowa swego czasu przez istniejące jeszcze na miejscu przedsiębiorstwo
budowlane G. Wentzlik.
Starostwo zostało zbudowane w 1887 r. za cenę 131 000 marek.
Starostowie działający tutaj od 1860 r. byli: baron de Richthofen do
1869 r., Germander 1901 r.. Plewig do 1903 r„ Lentz do 1918 r„ dr.
Lukaschek do 1920 r„ asesor regencyjny: Strzoda do 1921 r„ dr. van
Husen do 1922 r. Na stanowisko pierwszego starosty polskiego propo
nowano adwokata i notariusza dr. Ogórka, który jednak nie przyjął.
Nastąpił dr. Krupa do 1923 r. zaś od tego czasu Troska. Zastępcą sta
rosty jest asesor rządowy Niżankowski.
Budowniczymi powiatowymi byli: budowniczy regencyjny Heller
(1882 r.), budowniczy regencyjny Feaux de la Croix (1899 r.), budowni
czy reg. Huhn (1905 r.), budowniczy reg. Voss (1922 r.), budowniczy
reg. Schoedon.
Powiat rybnicki składa się od czasu odjęcia Górnego Śląska przez
władzę polską z 124 gmin i 3 miast.
Ku końcowi czerwca 1922 r. spolszczono także nazwy ulic z na
stępującym wynikiem: ul. Krzyżowa (Ackerstrasse), Pod Wałem (Am
Bahndamm), Cegielnia (Am Friedhof), Koziegóry (Am Stadtpark), Pod
Hałdą (An der Halde), ul. Larysza (An der Mauer), ul. św. Antoniego
St. Antonius), Na Górze (Auf dem Berge), Pod Lasom (Ausbauten), ul.
Rzeczna (Bachstrasse), Dworzec (Bahnhof), ul. Dworcowa (Bahnhof
strasse), ul. św. Barbary (St. Barbarastrasse), ul. Brzozowa (Birkenweg),
ul. Sobieskiego (Breitestrasse), Brzezina (Brzezina), ul. Chwałowicka
(Chwallowitzerstrasse), ul. Wiejska (Dorfstrasse), ul. Polna (Feldgasse),
Targowisko (Feuerwehrplatz), ul. Cmentarna (Flurweg), ul. Damrota
(Friedrichstrasse), ul. Korfantego (Gantenstrasse), ul. Mikołaja Reja
(Fuchsstrasse), ul. Gliwicka (Gleiwitzerstrasse), Szczęść Boże (Glück
aufstrasse), Kolonja Zamysłowska (Grenzhâuser), ul. św. Jadwigi
(Hedwigstrasse), Zakład (Heilanstalt), ul. Wysoka (Hohestrasse), ul.
Florjana (St. Hubertusstrasse), ul. Jankowska (Jankowitzerweg), ul.
Jana (Johannesstrase), ul. Kościuszki (Kaiser Wilhelmstrasse), ul,
Józefa (Josefstrasse), Plac Kościelny (Kirchplatz), ul. Kościelna (Kirchstrase
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sKtrasse), ul. Klasztorna (Klosterweg), ul, Piasta (Kronprinzenstrasse), ul.
irch
Krótka (Kurze Gasse), Ogródki (Landhäuser), Dworek (Lappland), Łony
(Lohnastrasse), ul. Wodzisławska (Loslauerstrasse), ul. Mariańska
(Marienstrasse), ul. Rynkowa (Marktstrasse), ul. Młyńska (Mühlstrasse),
Plac Wolności (Neuer Ring), ul. Nowa (Neue Strasse), ul. Mikołowska
Nikolaierstrasse), ul. ks. Szafranka (Ottostrasse), ul. Pocztowa (Post
strasse), Aleja 3-go Maja (Promenadenstrasse), ul. Przeczna (Quer
strasse), ul. Raciborska (Ratiborerstrasse), ul. Rudzka (Raudenerstrasse),
Rynek (Ring), ul. Hallera (Schlachthausstrasse), Plac Zamkowy (Schloss
platz), ul. Zamkowa (Schlosstrasse), ul. Gimnazjalna (Schützenstrasse),
ul. Świerklańska (Schwirklanergasse), ul. Zebrzydowska (Seibersdorf),
ul. Żorska (Sohrauerstrasse), ul. Stroma (Steile Gasse), ul. Nadbrzeżna
(Uferstrasse), ul. Wincentego (Vinzenzstrasse), Wawok (Wawok), ul
Przemysłowa (Bergstrasse), ul. Łąkowa (Wiesenweg), ul. Strzelecka
(Zum Schiesshaus), ul. Hutnicza (Zur Hütte), ul. Piaskowa (Zur Nacyna),
ul. Szkolna (Schulstrasse).

Sprawy kościelne
Gmina katolicka.

Proboszcz parafji rybnickiej archipresbyter Ruske umarł dnia 24.
czerwca 1860 r. Ze strony administracji miejskiej proponowano jako
następcę ks. proboszcza i inspektora szkolnego Wanjurę z Rud. Kandy
datura ta została przez Wyższe Prezydjum we Wrocławiu odrzucona.
Przeciwnie ustanowiono proboszczem w Rybniku ks. proboszcza Edwar
da Bolika, urodz, w Naczysławic ach w powiecie kozielskim. Wprowa
dzenie jego odbyło się dnia 25-go lutego 1861 r. Ks. proboszcz Bolik
został później zamianowany archipresbyterem i umarł dnia 16-go wrze
śnia 1899 r , licząc mniejwięcej lat 76. Następcą jego był ks. proboszcz
dr. Franciszek Bnudniok, urodz, dnia 13-go Maja 1856 r. w Gliwicach.
Wprowadzenie jego odbyło się dnia 19-go kwietnia 1900 r. Z powodu
nowych politycznych stosunków kazał się ks. dr. Brudniok pensjono
wać. Następcą jego był ksiądz T. Reginek, radca wojewódzki i kierow
nik urzędu dobroczynności, który został tutaj wprowadzony w niedzielę
dnia 22. lipca 1923 r. przez administratora apostolskiego ks. dr. Hlonda
z Katowic. Ks. proboszcz dr. Brudniok zbudował nowy kościoł św.
Antoniego jeden z najpiękniejszych kościołów na Górnym Śląsku. Ks.
proboszcz Reginek dokończył ogrodzenia kościoła i zbudował dom para
fjalny, który został poświęcony i otwarty dnia 15-go czerwca 1924 r
Nowy cmentarz oddano do użytku w 1920 r. Ponieważ jednak na
starym cmentarzu znajduje się jeszcze dużo grobów rodzinnych nieuży
tych, chowa się jeszcze zmarłych i tutaj.
Dnia 19-go i 20-go maja 1886 r. bawił tutaj w Rybniku biskup
sufragen dr. Hermann Gleich, który udzielał wiernym sakramentu bierzm
ow
a
n
ia
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b owania. W tym samym celu bawił tutaj w dniu 28-go października
ierzm
1923 r. administrator apostolski ks. dr. Hlond z Katowic.
W 1922 r. nabyli 0 0 . Franciszkanie resztę posiadłości Uherkowej.
Nabożeństwa odprawiano z początku w jednym z pokoi. Następnie
przebudowano na kościół stodołę nabytą równocześnie z posiadłością
Uherkową. Poświęcenie kościoła, mającego za patrona św. Józefa, od
było się w sierpniu 1924 r. 0 0 . Franciszkanie cieszą się tutaj wszędzie
wielką sympatją. Ojcem gwardjanem klasztoru jest O. Wilhelm Rogosz.
W 1922 r. nabyli także ks. ks. misjonarze Tow. Słowa Bożego z
Steyl położoną w pobliżu dworca wilę dotychczasowego lekarza po
wiatowego dr. Boretiusa zamieniając ją na klasztor, gdzie celem przy
gotowania do życia zakonnego pobiera młodzież naukę pierwszych klas
gimnazjalnych.
Gmina ewangielicka.

Gmina evangielicka była na początku 1860 r. zarządzana przez
pastora Heinrich'a, który później się wyprowadził do Żorów opiekując
się parafją tamstąd. Ku końcowi 1870 r. udało się znowu sprowadzić
pastora stale mieszkającego w Rybniku, po części po dłuższym wika
rjacie. W ślad pastorów Hubner (paźdz. 1877 — maj 1879 r), Schulze
(czerwiec 1879 — sierpień 1881 r.) i Elberlein (zasłużony działacz na
polu nauki historji kościelnej, związku proboszczów i nauki teologji,
umarł w 1923 r. jako superintendent w Strzelinie, w Rybniku czynny od
stycznia 1883 r. do lutego 1884 r.) nastąpił, z początku jako wikary od
maja 1884 r później jako pastor do czerwca 1890 r., Maks Braun. Po
jego odwołaniu przez dr. Stoeckera na stanowisko inspektora misji
miejskiej w Berlinie, posada ta zarządzana była przez wikarego Sorofa,
dopóki nie została obsadzona przez wikarego Pawła Reinholda, urodz,
dnia 11-go grudnia 1858 r. w Loetzen, Prusy Królewskie), proponowa
nego przez konsystorz gminy i wybranego na stanowisko pastora dnia
4-go listopada 1891 r„, zatwierdzonego zaś w dniu 2-go lutego 1893 r.
Ostatnio wymieniony pastor jeszcze dzisiaj swój urząd sprawuje. W dniu
1-go listopada 1891 r. obchodziła tutejsza gmina ewangielików rocznicę
swego stuletniego istnienia.
Gmina żydowska.

Pierwsza bóżnica, budynek drewniany, znajdowała się przy ulicy
Raciborskiej, na nieruchomości należącej obecnie rodzinie Mandrelów.
Teraźniejsza bóżnica została zbudowana w 1848 r. Ponieważ gmina
żydowska swego czasu nie rozporządzała potrzebnemi środkami pie
niężmemi, popierał budowę tę baron Durand-Baranowice przez udzie
lenie jej większej pożyczki. Cmentarz żydowski zakupiony został w
1815 r. przez obywatela tutejszego, kowala Józefa Nowaka za 100 ta
larów niemieckich. Jak w liście kupna zaznaczono, leży on przy drodze
do Świerklan i Chwałowic. Aż do roku 1815 przewożono zmarłych oby
wateli żydowskich do Mikołowa. Izraelicki związek charytatywny i
pogrzebowy (Chewra-Kadischah) istnieje od 1866 r. Z innych urządzeń
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dobroczynności zasługuje na wzmiankę żydowski związek kobiet, celem
którego jest wspieranie ubogich członków gminy i wyposażenie ubogich
narzeczonych mających wyjść za mąż. Pierwszym rabinem gminy ży
dowskiej był rabin dr. Frankel. Zaś aż do powołania dr. Braunschwei
gera, który urzędował tutaj do 1912 r., była gmina przez 30 lat bez
rabina. Później byli tu rabinami dr. Arthur Rosenthal, dr. Nellhaus i
w końcu rabin Salo Levin. Zarząd obecny składa się z następujących
członków: Alfred Aronade, Salo Priester, Maks Richter i N. Leszcziner.
Kierownikiem w ich sprawach wyznaniowych jest kantor Hahn.
Szkolnictwo.

W 1908 r. zamieniono istniejącą tu wyższą szkołę dla chłopców
na gimnazjum. Pierwszym dyrektorem tego gimnazjum był dyrektor dr.
Wahner. Nauki uzdielano po części w lokalach szkoły I., po części w
dawniejszej wyższej szkole dla dziewcząt. Obecny budynek gimnazjalny
przy ulicy Kościuszki zbudowano w 1910 r. Następcą dyrektora
Wahnera był profesor dr. Münzer, po nim zaś był kierownikiem gimna
zjum dr. Siwiec. Liczba uczniów wynosiła w roku szkolnym 1923/24
241 osób.
Nowy budynek szkolny przy starym kościele ukończony został
na mocy uchwały korporacji miejskiej z dnia 27-go kwietnia 1900 r.
według rysunku architekta E. Petzkiego z Gliwic do 1902 r. Kierowni
kiem szkoły był rektor Tschauder. Jego polskim następcą jest rektor
Rozkwitalski.
Katolicka szkoła w dzielnicy miejskiej Smolna została zbudowana
w 1879 r. Grunta pod nią zakupiono już dnia 28-go marca 1873 r. Nowy
budynek szkolny na Smolnej został wzniesiony w latach 1912/13 przez
budowniczego miejskiego Kauffmanna. Kierownikiem szkoły był rektor
Baron. Polskim jego następcą jest rektor Nowomiejski.
W 1877 r. rozwiązano szkołę żydowską urządzoną we własnym
domie. Dzieci żydowskie uczęszczały odtąd do katolickiej szkoły miej
skiej.
Wyższą szkołę dla dziewcząt prowadzoną dotychczas przez pannę
Laskowitz poddano ze względu na skargi i wnioski z dawniejszych lat
skierowane pod adresem rządu, na podstawie których szkoła nie miała
odpowiadać policyjnym przepisom higjeny, ponownie sanitarno-policyj
nej rewizji, której wynikiem było zamknięcie szkoły. Celem zbadania
sanitarno-policyjnych przyczyn zamknięcia bawił w Rybniku w dniu 19.
marca 1923 r. prezydent Mieszanej Komisji Aljanckiej dr. Calonder ze
świtą. Za przyczyną magistratu otwarły w 1923 r. na miejscu wyższej
szkoły żeńskiej SS. Urszulanki z Krakowa liceum, które mieści się w
budynku dawniejszej komendy obwodowej i późniejszym urzędzie rent
wojskowych przy Alei 3-go maja. Budynek odpowiednio przebudowano.
Oprócz niezabudowanych gruntów miejskich przewłaszczono na rzecz
zakładu klasztornego także dotychczasową szkołę ewangielicką.
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Ochronkę dla dzieci otwarto w 1895 r. Kierowniczką jej była fre
blarka p. Marta Petensilge z Oleśnicy. Z początku mieściła się ochronka
w domu Schaffera, ul. Sobieskiego. Później przeniesiono takową do
starej szkoły przy placu kościelnym 3. a wreszcie w dniu 31-go sierpnia
1917 r. do nieruchomości odkupionej przez miasto od mistrza malarskie
go Dinorta przy ul. Dworcowej nr. 3. Od dnia 1-go kwietnia 1922 r.
do 10-go kwietnia 1923 r. była ochronka z powodu zmian politycznych
nieczynna. P. Petersilge wyprowadziła się dnia 1-go lipca 1922 r.
sprzedawszy inwentarz miastu. Obecną kierowniczką ochronki jest od
kwietnia 1923 r. ochroniarka siostra Marja Blanda Kessler z Poznania.
W 1924 r. odnowiono także dokształcającą szkołę przemysłową i
kupiecką, kierownictwo której oddano w ręce rektora Rozkwital
skiego.
Ewangielicka szkoła powszechna mieściła się od 1791 r. w budyn
ku, który obecnie tworzy część liceum żeńskiego sióstr Urszulanek.
Przy otwarciu liczyła 34 dzieci. Kierownikiem był rektor Bautz. W
1909 r. przybudowano klasówkę z 2 klasami i pomieszkaniem dla nau
czyciela. Kierownikiem szkoły był do 1921 r. rektor Jurgensen zaś do
1922 r. nauczyciel Michalik. Poniewż szkoła nie posiadała potrzebnej
liczby uczniów, rozwiązano ją w październiku 1922 r. wcielając ją w for
mie klasy mniejszościowej do katolickiej szkoły powszechnej.
W 1924 r. rozpoczęto w myśl układu genewskiego w sprawie
szkół mniejszościowych budowę dziesięcioklasowej szkoły niemieckiej.
Koszta budowy przewidywane są na 160 000 złotych. Niemieckie gim
nazjum mniejszościowe mieści się w ubikacjach gimnazjum państwowego.
Liczba uczniów wynosiła w roku szkolnym 1923/24: 270. Kierownikiem
jest profesor Kittel.
Oświata.

Oprócz szkół służyły potrzebie kształcenia ludności różne zwią
zki. Jeden z najstarszych jest związek kat. czeladników założony w
dniu 30-go czerwca 1861 r. przez ks. proboszcza Bolika w hotelu Witti
ga. Należeli doń najznakomitsi obywatele. Corocznem jego urządzeniem
było uroczyste (zebranie się całego obywatelstwa. Dnia 2-go sierpnia
1886 r. obchodził związek czeladników swój srebrny zaś od 24-go do
26-go czerwca 1911 r. swój złoty jubileusz. Zarząd składał się w dniu
jubileuszu z następujących członków: ks. Kapelan Hassa jako prezes,
Solinsky, wiceprezes i kasjer, Gliwa, 1. sekretarz, Pielka 2. sekretarz,
Peikert, 3. sekretarz, Aug. Sollorz, senior; Pschick, Buchmann, Setnik,
Siekierka — porządkowi, Sekatzek, Gliwa sen., Sollorz sen., Nowak
Jerzy, Wojatzek, Schneider, Strachotta — zarząd opiekuńczy. W 1923
roku był prezesem ks. kapelan Matejczyk. Od tego czasu związek zała
mał się na zewnątrz i ożywił się dopiero, odkąd ks. kuratus Pampuch
objął go jako prezes.
Za związkiem kat. czeladników przyszedł związek oświaty ludo
wej. Zaś dnia 28-go listopada 1875 r. wyłonił się z walnego zebrania
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związku oświaty ludowej, które się odbyło o godz. 7 ½ wieczorem w
Świerklańcu, związek oświatowy dokształcający. Utworzono następu
jący zarząd: prezes, burmistrz pozasłużbowy I. A. Fritze; zastępca pre
zesa, powiatowy inspektor szkolny dr. Pollok; sekretarz, nauczyciel
Ries; kasjer, kupiec A. Prager; ławnicy: burmistrz Fuchs, rabin dr.
Frankel, główny nauczyciel Sage, kuśnierz Levy i kupiec Muchalig. Życie
kulturalne pielęgnowano bardzo starannie. Tak np. wygłosił na zebra
niu związku w dniu 28-go stycznia 1877 r. referendarjusz dr. Höniger
przemowę na temat „Luksus, studjum z punktu widzenia gospordarczonarodowego i kulturalno-historycznego“
Dnia 13-go listopada 1878 r.
objął stanowisko prezesa lekarz powiatowy dr. Ostmann, który kilkakroć
powtórnie został wybrany. W 1879 r. wydrukowano statut związkowy.
Tym razem skład zarządu jest następujący: dr. Ostmann, Jaworski, Ries,
Kohler, dr Braxator, Scholz, Schmidt, Jackich, I. Müller, Herger, Kudeł
ko. W dniach 26-go, 27-go i 28-go marca 1887 r. wygłoszono przez
fizyka W. Finn'a z Londynu w hotelu „Hänel“ trzy popularne referaty
naukowe.
Z pomiędzy innych związków zasługuje jeszcze na wzmiankę
związek przyjaciół sztuki i przemysłu, który od dnia 31-go maja do dnia
16-go czerwca 1913 r. urządził w Rybniku wystawę dzieł starożytnych.
Również istniał w Rybniku w 1869 r związek rzemieślników
celem wzajemnej pomocy. Tutejsi właściciele hut i kupcy należeli do
okręgu izby przemysłowej w Gliwicach wybierając do niej członków.
Jednem z najstarszych zrzeszeń rzemieślników jest przymusowy
cech piekarzy, któremu przewodniczy obecnie jako nadmistrz mistrz
cukierniczy Maks Nowak. Cech obchodził dnia 21. czerwca 1925 r.
rocznicę swego 125-letniego istnienia.
W 1920 i 1921 r. powołano do życia polskie i niemieckie uniwer
syty ludowe. Te jednak, jak się zdaje, nie służyły oświacie ludowej lecz
polityce.
W ychodziły tutaj także różne gazety. Najstarszą gazetą był
„Rybniker Stadtblatt“ . Później ukazała się „Rybniker Zeitung” . Ta
ostatnia przestała wychodzić w 1921 r„ zaś „Rybniker Stadtblatt" w
1922 r. Obecnie istniejący tutaj dziennik „Katholische Volkszeitung'’ ukazał
się po raz pierwszy w lutym 1919 r., zaś parę miesięcy później tego samego
roku „Gazeta Rybnicka". Prócz tych wychodzi raz na tydzień pismo
ogłoszeniowe starostwa „Tygodnik Powiatowy".
W 1910 r. zbudowano stare kino zaś w 1920 r. drugie kino.
Dobroczynność i opieka nad ubogimi.

Z publicznych zakładów dobroczynności istniał na końcu 1867 r.
szpital ubogich, w którym ubogie, stare obywatelki miasta otrzymały
mieszkanie, opał, przyodziewek i wolne utrzymanie. Szpital posiadał
wówczas majątek w kapitałach w wysokości 4039 talarów. Admini
strację prowadził tutejszy magistrat.
Opiekę nad ubogimi wykonywał głównie według ustawowych
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przepisów związek ubogich osób miejscowych, który utworzony został
na mocy prowincjalno-prawnego rozporządzenia. Kasy ubogich tworzy
się z zapłaconych grzywien i należności za pozwolenia na urządzenie
zabaw tanecznych. Później przechodziła publiczna opieka nad ubogimi
coraz więcej w ręce związków. Jednym z pierwszych związków do
broczynności był związek św. Wincentego. Koszta pokrywano dobro
wolnemi datkami. Później powstał jeszcze Czerwony Krzyż i inne
związki.
W roku bieżącym zarejestrowano w Rybniku 33 ubogich osób.
Oprócz tych była oczywiście jeszcze wielka liczba takich ubogich,
którzy się wstydzili żebrać, składających się z zubożałych osób
żyjących z szczupłych kapitałów, emerytów, inwalidów, członków
rodziny tych, którzy brali udział w e wojnie lub powstaniu.
Wypełniając obowiązki wynikające z istniejącej potrzeby zało
żono w połowie 1924 r. związek dla wspierania biednych współobywa
teli (związek prawnie zarejestrowany), który wykonuje dzieło dobro
czynności bez względu na wyznanie, język lub narodowość.
Urządzenia sanitarne.

Zakład Augusty Wiktorji, sierociniec i przytułek dla starców
zbudowany został w 1913 r. przez związek narodowy kobiet. Obecnie
nosi nazwę: Sierociniec im. Hallera. Sierociniec izraelicki zbudowano
w 1892— 1893 r.
Zakład dla umysłowo chorych zbudowano w okresie od 1883 do
1885 r. W maju 1886 r. umieszczono tam pierwszych chorych. Zakład
dla umysłowo chorych uważano już dawniej w Niemczech i uważa się
i teraz w Polsce jako jeden z największych zakładów. Dopiero w 1909
roku uchwalono na jego rozbudowę ze strony rządu niemieckiego 4 mil
jony marek.
Przy ul. Rudzkiej zbudowano ze strony spółki brackiej w Tar
nowskich Górach w 1857 r. lecznicę, która w następnym roku oddana
została do użytku. Umieszcza i leczy się w niej chorych robotników
okolicznych kopalń i zakładów hutniczych. W dawniejszych latach mie
ścił się lazaret w wynajętym drewnianym domku przy ul. Hallera,, tam
gdzie teraz stoi dom mieszkalny weterynarza rzeźni.
Jak z wykazu inwentarza z 1864 r. wynika, była lecznica spółki
brackiej masywna, składająca się z dwupiętrowego budynku głównego
i jednopiętrowej przybudówki, przykryta dachem z blachy cynkowej i
posiadająca następujące wymiary: część pierwsza: 49 l długości, 58 l
szerokości, 3014 l wysokości; część druga: 34 l długości, 45 l szerokości,
15 l wysokości, była urządzona na 30 łóżek. W 1858 r. leczono cho
rych 245. Lekarzem-kierownikiem był w ciągu 50 lat zmarły w 1905
roku tajny radca medycynalny dr. Pyrkosch. Mieszkał w obecnym
budynku magistrackim przy ul. Dworcowej. W starym budynku przy
ul. Hallera mieszkał pierwszy lekarz knapszaftowy dr. Haber.
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W 1902 r. powiększono lecznicę przez przybudowanie jednego
skrzydła. Dach cynkowy został w 1867 r. w czasie burzy odkryty i
później dachem z tektury smołowcowej zastąpiony. Lecznicą jest obecny
stary budynek główny. W 1905 r. objął kierownictwo lekarz knapszaf
towy dr. Schön. W 1909 r. zbudowano masywną barakę dla chorują
cych na choroby zakaźne, urządzoną na 30 łóżek, i to na miejscu wspo
mnianego w historji Idzikowskiego otworu wiertniczego, który zasy
pano. Nieruchomość rozszerzono dokupywaniem gruntów na 50 494
m. kw.
W 1911/12 r. zbudowano: 1 budynek gospodarczy z kuchnią i
pralnią, 1 infirmerję na 120 łóżek, 1 kotłownię z elektryczną centralą
(dla wytwarzania światła, niezależnie od oświetlenia miejskiego) 1 po
mieszkanie dla lekarza i kostnicę. Odkupiona wila Nagla służy in
spektorowi lecznicy i jednemu pielęgniarzowi jako pomieszkanie
służbowe.
Nadmienić wypada, że infirmerja z powodu kurzawki zbudowana
jest na mocnych płytach z betonu. Przy kopaniu fundamentów dla no
wej budowy natrafiono na wielką ilość grubych, poprzewracanych pni
dębowych, po części dobrze jeszcze zachowanych. Według różnych
oświadczeń teren lecznicy spółki brackiej ma być najniższym punktem
powiatu rybnickiego.
W czasie wojny światowej 1914/18 r. urządzano w lecznicy spółki
brackiej także oddział chirurgiczny dla rannych żołnierzy. Barakę zaś
dla chorujących na choroby zakaźne przekształcono urządzając w niej
oddział dla kobiet i dzieci.
W 1919 r. umarł lekarz naczelny dr. Schön. Następcą jego jest
dr. Sachtleben, dawniejszy lekarz naczelny w lecznicy brackiej w Rudzie.
W 1921 r. urządzono dalej oddział dla chorób ócz i usz jak również
klinikę dentystyczną. W roku obecnym — 1925 — są w lazarecie knap
szaftowym, którego obecna nazwa brzmi od chwili przejęcia przez Polskę
„Lecznica Bracka” , następujący lekarze czynni: 1 lekarz naczelny (dr.
Sachtleben), 2 lekarze asystenci, 1 lekarz uszny (dr. Bayer), 1 okulista
(dr. Hefftner), 1 dentysta i 1 praktykant medycyny. Lecznica jest wypo
sażona w wszelkie nowoczesne urządzenia i aparaty (urządzenie
Röntgena, sztuczne opromienianie górnem słońcem, instytut medykomechaniczny i inne aparaty elektryczne, apteka, biblioteka dla lekarzy
i dla chorych, laboratonjum). Własne ogrodnictwo, uprawa warzywa
i hodowla świn zaopatruje lecznicę w wszelkie potrzebne rzeczy. Lecze
nie chorych obejmowało w 1923 r. ogólnie 6200 osób knapszaftowych.
Począwszy od stycznia 1922 pełnią służbę pielęgniarek oprócz męskiego
personału zakładu także 12 sióstr-zakonnic kongregacji św. Wincen
tego a Paulo.
Plan budowy szpitalu św. Juljusza wyszedł od lekarza prakty
cznego dr. Juljusza Rogera. Dr. Juljusz Roger uradził się w Nieder
stotzingen pod Ulm w południowych Niemczech w 1819 r. i oddał się,
wystąpiwszy z powodu wątłego zdrowia z zakonu benedyktynów, studju
m
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u
d
st jum filozofji i medycyny. Polecony przez księcia z Fürstenberg przyjął
służbę u księcia raciborskiego Wiktora. Jako cudzoziemiec przy
był na Górny Śląsk, którego mowy nie rozumiał ani obyczajów nie znał.
Lecz pobożny i nie wymagający wiele lud górnośląski podobał się jemu.
Pokój jego był przez chorych dosłownie oblegany. Za swoje lekarskie
zabiegi nie brał albo nic, albo niewiele, to zaś co otrzymał, wydał zno
wu na cele sanitarne. Temu znakomitemu mężowi, ulubieńcowi dworu
książęcego w Rudach, zawdzięcza obok klasztoru braci miłosiernych
w Pilchowicach szpital św. Juljusza w Rybniku swoje powstanie. Do
urzeczywistnienia planu budowy zakładu przyczynili się także śp. książę
raciborski jak również komitet zbierający dobrowolne składki po do
mach prywatnych, i dalej powiat rybnicki z miastem Rybnikiem do
starczając na cel ten pieniędzy i materjałów jak robotników i wozów z
zaprzągiem. Dr. Juljusz Roger umarł na początku stycznia 1865 r na
udar serca w lesie w pobliżu Rud. Kamień uwiecznia tu jego pamięć jak
następuje:
„In unseren Herzen steht's geschrieben,
Was Du uns warst, bist Du geblieben,
An Wissen reich und Herzensgüte,
Mit opferwilligem Gemüte,
Der Deinen treuer Freund und Rater
Der Kranken Trost, der Armen Vater!“
(W sercach naszych zapisano, co nam byłeś, jeszcze jesteś: bogaty w
wiedzę i dobrego serca, ofiarny — ludu twego wiemy przyjaciel, do
radca, pociecha chorych i ojciec ubogich).
Założony tym sposobem szpital św. Juljusza, otrzymawszy na pod
stawie rozporządzenia gabinetowego z dnia 4-go stycznia 1868 r. z
udzieleniem praw korporacyjnych pozwolenie na przyjmowanie dotacji,
został w maju 1869 r. otwarty zaś w 1871 r. na mocy uchwały zebrania
walnego przez Śląski Związek Rycerzy Maltańskich z wszelkiemu ciążą
cemi na nim obowiązkami przejęty. W szpitalu tym, który był urzą
dzony na 80 łóżek (obecnie 220), pielęgnowało z początku 8 sióstrzakonnic (obecnie 22) św. Franciszka z domu macierzyńskiego St.
Mauritz pod Münster we Westfalji. Za pomocą części hojnej ofiary w
wysokości 40 000 marek przekazanych związkowi przez diecezję
Münster z kolekty kościelnej na złagodzenie biedy i nędzy na Górnym
Śląsku jak również znacznej liczby innych dotacyj i wsparć od osób pry
watnych także z miasta i powiatu rybnickiego, można było przez zakup
gruntów szpital w 1894 r. lepiej wyposażyć. Równocześnie rozszerzono
zakład znacznie i przybudowano kaplicę. Dalsze przybudówki wyko
nano w 1900 i 1901 r. Wśród dobrodziejów szpitalu zajmuje znakomite
miejsce zmarły w dniu 22-go grudnia 1906 r. w 78. roku życia radca
duchowny dr. Teodor Kremski, który od 25-go listopada 1872 r. tutaj
był czynny. Zasługi jego około rozwoju zakładu pozostaną niezatarte.
Jako delegaci związku byli tu czynnymi rycerze maltańscy: hrabia
Saurma-Jeltsch, hrabia Walenty Ballestrem do 1920 r , książę raciborski
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Wiktor do 1922 r., baron Hans de Reitzenstein od 1922 r. — Lekarze
szpitalu: dr. Fleischer od 15-go kwietnia 1869 r do 30-go lipca 1877 r.
dr. Ostmann i dr. Siegl od 1-go kwietnia 1878— 1905 r„ radca medycy
nalny dr. Boretius (lekarz naczelny) i dr. Modler (lekarz asystujący) od
1905— 1922 r., dr. Palka od 1922— 1923 r. i dr. A. Mie dniak od 5-go lipca
1923 r.
Kierownictwo szpitalu spoczywało do 1893 r. w rękach matki
przełożonej siostry Terezy; po jej śmierci do kwietnia 1914 r. była prze
łożoną domu zmarła już siostra Urbana, od 1914— 1920 r. siostra Tri
phonia, zaś od tego czasu siostra Demetria. Księdzem szpitalu jest ks.
kuratus Pampuch.
Personał sanitarny powiatu składał się w czasie od 1865— 1867
r. z następujących kategorji: 9 lekarzy (włączając lekarza powiatowego
i chirurga powiatowego), 1 lekarz wojskowy uprawniony do wykonywa
nia praktyki lekarskiej cywilnej, 1 weterynarz powiatowy, 2 pomocnicy
lekarza, 5 aptek i 34 akuszerki.
Sprawy policyjne i bezpieczeństwa.

Służbę policyjną pełnili w okręgu miejskim miasta Rybnika od
1860 r. do 1890 r. policjanci Dolla, Dorison, Hartmann i później jeszcze
Strączek. Ostatni przybył do Rybnika w 1888 r. jako dozorca miejskie
go więzienia i egzekutor. Dolla, Dorison i Hartmann zostali z powodu
ich podeszłego wieku z czasem pensjonowani, na ich miejsce zaś przy
jęto młodszych urzędników. Ponieważ wynagrodzenie ich było niewy
starczające zmieniali się takowi bardzo często. Z najstarszych służby
wachmistrzów policyjnych po 1890 r. zasługują na wzmiankę: Herbig,
Felgenhauer, Mader i Flaschel. Ostatni przybył do Rybnika jako wach
mistrz policyjny w 1904 r. z Neusalz n/O, Po dwóch latach otrzymał
stopień komisarza policyjnego, był więc pierwszym komisarzem policyj
nym w Rybniku. Aż do 1905 r. pełnili nocną służbę bezpieczeństwa
stróże nocni. Za namową Flaschla zorganizowano służbę policyjną na
nowo, stróżów nocnych zaś zwolniono. Nocną służbę bezpieczeństwa
pełnili odtąd urzędnicy policyjni w mundurach, którzy po części pełnili
służbę we dnie, po części w nocy. Także urząd zgłoszeniowy dla mie
szkańców przekształcił Flaschel wprowadziwszy doń system kartowy.
Po wybuchu powstania w 1921 r. opuścił on Rybnik i osiadł w Zgorze
licach na Dolnym Śląsku. — Następcą jego był dotychczasowy wach
mistrz policyjny Świertnia. Po rewolucji dostało miasto i powiat rybni
cki policję bezpieczeństwa (Sipo). Na żądania ludności polskiej prze
kształcono takową po 2. powstaniu na policję plebiscytową (Apo) skła
dającą się z polskich i niemieckich oficerów i szeregowców. Po trze
ciem powstaniu przekształcono policję tę powtórnie i to na straż gminną
(GW.).
Jeżeli Sipo i Apo pełniły służbę bezpieczeństwa wspólnie z żan
darmerją pruską, to pełniła obecna G. W. służbę swą wspólnie z policją
komunalną. Wielu podejrzanym jednostkom udało się wcisnąć się do
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straży gminnej otrzymawszy przy niej posadę. G. W. czyli straż gminna
stała pod (komendą francuskiego podpułkownika. W Rybniku dowodził
straży gminnej w charakterze podpułkownika komisarz policyjny
Świertnia.
W czasie od opuszczenia wojsk międzysojuszniczych do prawidło
wego objęcia władzy przez Polskę pełnili służbę bezpieczeństwa byli
powstańcy.
Później objęła służbę policja wojewódzka. Pierwszym miejskim
komendantem tej policji wojewódzkiej był podkomisarz Pająk. Po nim
nastąpił Barta, którego dnia 18-go kwietnia 1923 r. znaleziono zastrze
lonego przed domem przy ul. Zamkowej, w którym mieszkał. Sprawu
jący ten urząd zmieniali się często. Ponieważ dotychczasowa ustawa
policyjna pozostawała jeszcze w mocy, zachodziły często spory co do
kompetencji między policją wojewódzką i policją komunalną. Po wyja
śnieniu i załatwieniu spraw spornych policja komunalna znowu publi
cznie służbę swą objęła i to w liczbie 1 komisarza i 4 urzędników.
Wielka liczba pożarów z poprzednich lat (w 1870 r. zgorzał dom
rogowy Sobczyka na Rynku, przyczem spaliły się dwie osoby, w 1874 r.
spalił się cały szereg stodół przyj ul. Dworcowej, zaś przy usiłowaniach
gaszenia pożaru odnieśli pokaleczenia burmistrz Fuchs, inspektor ga
zowni Berkefeld i sługa policyjny Hartmann) spowodowała konieczność
polepszenia istniejącego od 1860 r. rozporządzenia w sprawie gaszenia
pożarów. Według starej ordynacji pożarniczej był przy wybuchu po
żaru każdy posiedziciel domu lub gruntów wspólnie z mieszkańcami
zobowiązany pospieszyć natychmiast na miejsce pożaru z wiadrami,
miotłami, hakami, drabinami i innemi przyborami pożarnemi. W walce
z pustoszącym żywiołem uwidoczniał się jednak coraz to bardziej brak
dostatecznego wyćwiczenia strażaków. Odczuwano szczególnie brak
jednolitego kierownictwa.
W lipcu 1875 r. odbyło się za przyczyną dyrektora kopalnianego
Hoffmanna, burmistrza Fuchsa, sędzi powiatowego Kruhla i właściciela
fabryki Pragra ogólne zebranie obywateli, na którem uchwalono za
łożenie związku ochotniczej straży pożarnej i ratunkowej.
Pierwszym naczelnikiem wszystkich straży pożarnych powiatu
rybnickiego był od czasu przejęcia Górnego Śląska przez Polskę
dawniejszy kierownik Oddziału Dobroczynności tutejszego Starostwa
Jerzy Suchy,. Po przeniesieniu jego do stanu spoczynkowego został jako
naczelnik straży pożarnych powiatu z dniem 1. czerwca 1925 roku wy
brany kupiec Feliks Tomeczek z Rybnika. Naczelnikiem ochotniczej
straży pożarnej w Rybniku jest nadsekretarz miejski Cyranek, zastępcą
jego zaś okręgowy mistrz kominiarski Altschaffel.
Sądownictwo.

Do sądu powiatowego w Rybniku należały ongiś dwie komisje
w Wodzisławiu i Żorach.
1867 r. było w okręgu sądu powiatowego
w Rybniku czynnych: 1 dyrektor sądu powiatowego, 10 sędziów etatow
ych
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e ych, 9 sekretarzy, 3 tłómaczy i około 55 średnich i niższych urzędni
ow
ta
ków wzgl. funkcjonarjuszy. Do sądu powiatowego w Rybniku należało
78 wsi liczących ogółem 42 290 dusz i 6 sędziów. Dalej było zatrudnio
nych w całym okręgu sądu powiatowego czterech adwokatów. Co się
tyczy procesów cywilnych znajdujemy w latach 1865/66 i 67 konkursów
11, spraw małżeńskich 9; w śledztwo prawnokarne zamieszanych było
w latach 1865/66 i 67 z powodu kradzieży drzewa i innych produktów
1008 osób, z powodu obrazy urzędników osób 81, z powodu oszustwa 18
i paserstwa 9 osób, z powodu naruszenia porządku publicznego 272 zaś
z powodu oszczerstwa tylko 7 osób, przy większej części tych docho
dzeń z powodu braku dowodów wcale nie przyszło do rozprawy.
W 1877 r. nastąpiła reorganizacja sądownictwa. Aż do tej re
organizacji posiadał Rybnik sąd powiatowy. W 1877 r. potworzono z
sądów powiatowych sądy okręgowe, które trwały do 1922 r. Po prze
jęciu Górnego Śląska przez Polskę otrzymał tutejszy sąd znowu nazwę
sądu powiatowego. Na kilka lat przed objęciem Górnego Śląska przez
Polskę było tu czynnych 8 sędziów i 6 adwokatów. Ostatni sędzia nad
zorczy za czasów niemieckich był radca sądu okręgowego Schnorren
pfeil. Następcą jego był jako pierwszy polski sędzia nadzorczy sędzia
powiatowy Kisielewski; dalej sędziowie Nodzyński, Jamrozik, Lesser,
Stodolak i dr. Bonczkowicz. Utworzono tu także izbę karną, kierowni
kiem, której jest dyrektor izby karnej Lesser. Pierwszym prokuratorem
izby karnej przy sądzie powiatowym w Rybniku jest prokurator W aydo
wicz. Jemu zaś podlega kilku podprokuratorów.
Zabiegi polskich władz sądowych w sprawie utworzenia tu w
Rybniku większego więzienia spełzły na niczem wobec braku odpowie
dniego budynku i urządzeń.
Jako rzecz zupełnie nową w dziedzinie sądownictwa uważać
trzeba mianowanie laików na sędziów pokojowych. Dano im moc wy
znaczać kary więzienne do jednego roku.
W roku 1925 byli tu czynnymi jako adwokaci i notarjusze: dr.
Różański, dr. Ogórek, dr. Bering i dr. Tchorzewski.

P r z e m y sł i H a n d e l
a) Przemysł.

W pięknym co do swego położenia i krajobrazu powiecie rybni
ckim, zielonością lasów i pól uwięczony, rozwija się przemysł coraz to
bardziej. Z rąk jego wyrosły tu zakłady olbrzymie kopalń i hut,
wysokich pieców i kolei żelaznych. Z dnia na dzień rozlega się
ogłusząjący huk naokoło murów i rusztowań zaś las kominów unosi się
nad okolicą. Huczące, tętniące życie, pogrążone za dnia w parę i dym,
w nocy zaś w blask wielu tysięcy świateł! Jak nikłym wydaje się czło
wiek wśród tego ogromu ruchu przemysłowego a jednak wielkim jest on
i panem wszystkich kół i kominów. Tu ojczyźnie sił swych użycza, tu
ona mu daje, co dla życia jemu potrzebne.
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W ścisłem połączeniu z miastem znajdowała się od dawna huta
żelaza Silesia. Większa część robotników mieszkała w Rybniku. Co
się tyczy historji rozwoju huty Silesia wzgl. dawniejszych zakładów hut
niczych nadmienić wypada co następuje:
Z najstarszych dokumentów mówiących o przemyśle wytwarza
jącym i przerabiającym żelazo w Paruszowcu można wnioskować, że
już w 16. i 17. wieku państwo rybnickie, które wówczas należało do
rodziny hr. Węgierskich, na różnych miejscach wzdłuż rzeki Rudy pod
trzymywało ognie lupowe prowadząc oczywiście eksploatację żelaza w
sposób bardzo prymitywny i niekorzystny. (Wskazówki starszej daty
patrz w dziejach Idzikowskiego.) W kwietniu 1788 r. sprzedał hrabia
Węgierski całe państwo rybnickie z przynależnymi lasami i zakładami
hutniczemi Królewskiej Izbie dla Spraw wojennych i domen państwowych
za 400 000 talarów, która państwo to zrazu administrowała sama póź
niej jednak wydzierżawiła. Zakłady hutnicze zaś pozostawały pod wła
sną administracją Król. Izby dla spraw wojennych i domen także po
wydzierżawieniu reszty państwa.
Z powodu różnych zmian w organizacji pruskiej administracji pań
stwowej w 1809 r. i 1810 r. poddano w maju 1810 r. wewnętrznej reorga
nizacji także wszelkie rybnickie domeny, huty jak i kopalnie, również
zakład hutniczy w Paruszowcu.
Umową kupna z dnia 17-go maja 1864 r. nabył Izydor Mamroth
cztery zakłady hutnicze w Gotartowicach, Kuźni Ligockiej Paruszowcu
i Kuźni Rybnickiej.
W 1872 r. przeszły zakłady te w posiadanie G. Śl. Tow. Akc.
walcowni żelaza (O.-S. Eisenwalzwerke A.-G.). W sierpniu 1885 r. stali
się właścicielami czterech nad rzeczką Rudą położonych zakładów hut
niczych na mocy licytacji przymusowej Salomon i Kaspar Lachmann,
którzy je prowadzili dalej pod nazwą: f-a. Lachmann zakłady hutnicze
i sztancownia. Około 1889 r. wszelką posiadłość ziemską i hutniczą
•rozparcelowano. W 1890 r. nabyła dawniejszą hutę żelaza w Paru
szowcu f-a. Cano Hegenscheidt & Co., która kilka lat później zamieni
ła swą nazwę na: emaljernia i fabryka wyrobów metalowych Caro
Hegenscheidt, zaś w 1907 r. przybrała nazwę: huta żelaza Silesia Sp.
Akc. w Paruszowcu, (Eisenhütte Silesia A.-G. in Paruschowitz). Od
1922 r. brzmi nazwa oficjalna firmy: Eisenhütte Silesia Sp. Akc. Paru
szowiec. Zakładem kieruje od 1921 r. dyrektor dr. Monden. Huta
Silesia doszła do takich rozmiarów, że na rynku światowym zażywa
pierwszorzędnej sławy.
Obecny zakład wyrobów niklowych w Paruszowcu należał dawniej
do huty żelaza Silesia i został w 1900 r. jako samodzielne przedsiębior
stwo odłączony.
W roku 1875 założono fabrykę prochu w Krywałdzie, znaną
obecnie pod nazwą: „Lignoza Spółka Akcyjna“ . Zakład, który często
kroć uległ katastrofom wybuchowym, posiada zakłady siostrzane w Sta
rym Bieruniu powiat pszczyński i w Pniowcach, pow. tarnogórski. Kierow
n
ik
em
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ierKownikiem zakładu w Krywałdzie jest dr. Witte, kierownikiem ruchu
Mędlewski.
Huta rybnicka powstała w 1899 r. Konstruktor maszyn Karol
Strzoda z Gliwic urządził tutaj odlewnię żelaza i fabrykę budowy
maszyn. W 1916 r. zamieniono przedsiębiorstwo to na Sp. z o, p. pod
kierownictwem dyrektora Ehrlicha, zaś w 1921 r. przeszło ono w posia
danie obecnej Rybnickiej Sp. z o. p. dla budowy maszyn (Rybniker
Maschinenbau-Gesellschaft m. b. H.) pod kierownictwem dyrektora Botha.
W miejscu znajduje się także znana wielka fabryka skór Haase'go,
która założona dnia 23-go listopda 1766 r. przez Jakóba Fabischa była
około 160 lat w posiadaniu rodziny zaś w 1921 r. przeszła w posiadanie
braci Żurek.
Około 1830 r. były w Rybniku 4 garbarnie i 1 stępnik.
Miasto liczyło trzy browary należące po części do największych
tego rodzaju. W 1924 r. istniał jeszcze tylko browar Hermanna
Mullera, założony na początku 18. wieku i mieszczący się w budynku
przy ul. Zamkowej 1. Browar Hermanna Müllera przeszedł później w
dziedzictwie w posiadanie Zygfryda Müllera, obecnego właściciela. Po
wojnie 1870/71 r. zaczął się rozwój browaru; oprócz wymłodzonego piwa
pojedynczego warzono także niewymłodzone piwo „bawarskie” , zaś
przedsiębiorstwo ciągle rozszerzano, rozbudowano podnosząc zdolność
produkcyjną przez ustawienie maszyn najnowszej konstrukcji na 75 000
hektolitrów. Piwo Hermanna Mullera, powszechnie lubiane, cieszy
się najlepszą sławą. — Browar zamkowy został założony przez Ludwika
Müllera, zaś browar Mandowskiego przez Izydora Mullera. Gdy browar
zamkowy przeszedł w posiadanie spółki akcyjnej, ta ostatnia nabyła
browar Mandowskiego i unieruchomiła go. Później został browar zam
kowy nabyty przez browar zabrski i również unieruchomiony.
Znaną daleko i szeroko na Górnym Śląsku i poza granicą jest
także fabryka cukierków Ryszarda Sobczyka, założona w 1790 r.
Na wzmiankę zasługuje jeszcze fabryka modrych druków Pra
gera, którą później (w 1923 r.) zamieniono na polską, spółkę — Rybni
ckie Zakłady Tekstylne, jak również fabryka mebli Hergera, która
przez wydzierżawienie dostała się pod inny zarząd.
Farbiarnia Kollara została tutaj otwarta w 1858 r. i to na nie
ruchomości przy ul. Gliwickiej nr. 2. Obecna farbiarnia przy ul. Jan
kowskiej została zbudowana w 1896 r. i znajdowała się do dnia I-go
kwietnia 1922 r. w posiadaniu Kollarów. O tym czasie nabył ją major
Siess z Krakowa. Rodzeństwo Kollarów wyprowadziło się. Aż do
września 1924 r stały budynki farbiarni Kollara ugorem. Począwszy od
dnia 1-go września 1924 r. prowadzi tam dalej farbiarnię Józef Fröhlich z
Żorów.
Wprowadzone tu rodzaje przemysłu jak wytwarzanie druków
modrych, garbowanie skór i warzenie piwa zostały wyłącznie założone
przez żydów, w posiadaniu których też częściowo do najnowszego czasu
pozostały.
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Coraz więcej zbliżały się kopalnie węgla do obrębu miasta
Rybnika, aby tutaj utworzyć centralę nowego, ogromnego okręgu prze
mysłowego. Po jakiej linji szedł rozwój kopalń powiatu rybnickiego
wynika z następujących danych:

K o p a ln ie w ę g la w p o w ie c ie r y b n ic k ie m .
a) Rybnickie gwarectwo węglowe.

Powyższe gwarectwo, które posiada mniejwięcej 137 kilometrów
kwadratowych pola węglowego, jest chwilowo największem przedsię
biorstwem przemysłowem powiatu rybnickiego eksploatując 3 kopalnie
węgla, mianowicie: kopalnię „Anna", „Emma" i „Rymer", których bliż
szy opis poniżej następuje:
1. K o p a l n i a „ A n n a " , położona w gminie Pszów, została (z
małych początków w latach 60. lub. stulecia) pod koniec lat 70. przez
towarzystwo handlowe Józefa Domsa w Raciborzu w rodzaju małego
zakładu budowy podziemnej uruchomioną. Z powodu zalewu przez
wodę zaprzestano prac od 1888 r. do 1891 r. Po założeniu rybnickiego
gwarectwa węglowego w 1903 r. przeszła także kopalnia „Anna" w
drodze kupna w jego posiadanie. Teraz zaczęła się na wielką skalę
rozbudowa zakładu bądź przez rozszerzanie i pogłębianie starych szy
bów bądź przez wybudowanie zupełnie nowego, ogromnego szybu; dalej
zaś przez rozbudowę w sposób nowoczesny wierzchnich urządzeń za
kładowych, budynków administracyjnych, urządzeń dobroczynnych itd.
Chwilowo posiada kopalnia „Anna" dwa szyby o głębokości 260
i 350 m. Przynależna sortownia i płóczka urządzone są na 4500 t.
dziennej produkcji w dwuch szychtach. Dalej posiada zakład elektryczną
centralę wytwarzającą 12 000 KW. Centrala ta połączona jest
z elektrownią kopalni ,,Emma" .
Węgla wydobyto:
w 1922 r. — 553 620 t.
w 1923 r. — 584 928 t.
w 1924 r. — 580 248 t.
2. K o p a l n i a „ E m m a " , gmina Radlin, stacja kolejowa Obsza
ry, została uruchomiona w 1883 r. przez wybudowanie dwóch szybów.
Z tych otrzymał w 1903 r. szyb Grundmanna pierwsze żelazne
rusztowanie szybowe. Chwilowo posiada kopalnia oprócz dwóch szy
bów do wydobywania węgla, o głębokości 200 wzgl. 400 m., dwa dalsze
szyby do spuszczania materjałów i wjazdu za pomocą lin jak również
szyb dobywczy dawniejszej kopalni Redena. Ta ostatnia znajdowała
się dawniej jako samodzielny zakład dobywczy w posiadaniu hr. Hen
ckel-Donnersmarck-Carlshof i przeszła dopiero w pierwszym dziesię
cioleciu bieżącego wieku w drodze kupna w posiadanie gwarectwa
rybnickiego.
Z ważniejszych urządzeń posiada kopalnia ,,Emma" chwilowo
przesiewalnię i płóczkę na 3500 t. dziennej produkcji, dalej elektrownię
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urządzoną na 15 000 KW. produkcji, która m. i. dostarcza prądu dla
emaljerni w Paruszowcu i miasta Rybnika. Dalej posiada kopalnia ta
bryketownię dla 800 t. dziennej produkcji i cegielnię z piecami pierście
niowemi produkującą rocznie 3 000 000 sztuk cegieł.
Połączona z kopalnią „Emma" koksownia produkuje koks surowy
w 200 komórkach, prowadzi dalej fabrykę surowego benzolu, rafine
rję benzolu i wielką nowocześnie urządzoną destylację smoły.
Węgla wydobyto na kopalni „Emma" i połączonej z nią kopalni
„Rymer":
w 1922 r. — 1 780 079 t.
w 1923 r. — 1 298 950 t.
w 1924 r. — 958 292 t.
Produkcja koksu koksowni kopalni „Emma" poruszała się w
ostatnich 3 latach między 155 000 i 190 000 t. rocznie; produkcja roczna
amonjaku wynosi około 2500 t„ benzolu surowego 2200 t„ smoły suro
wej 7500 t.
3.
K o p a l n i a „ R y m e r " (dawniej kopalnia Jana-Jakóba) leży
w okręgu gminy Niedobczyce, stacje kolejowe Niedobczyce i kopalnia
„Rymer“ (ostatnia przy linji kolejowej Rybnik - Wodzisław - Chałupki).
Kopalnia ta została w 1896 r. odłączona od kopalni „Emma" jako
samodzielne urządzenie szybowe.
Krótko przed wybuchem wojny światowej nabyło gwarectwo
rybnickie w drodze kupna dawniejszą kopalnię „Szczęście Beaty“ w
Górnym Niewiadomiu, która została wówczas unieruchomiona zaś pod
ziemią z kopalnią Rymer połączona.
Kopalnia „Rymer“ posiada dzisiaj oprócz starych urządzeń kopalni
„Szczęście Beaty“ podwójny szyb dobywczy o głębokości 200 m„ osobny
szyb do wjazdu za pomocą lin (szyb Marcina), przesiewalnię i płóczkę
na 3500 t. dziennej produkcji, bryketownię z 4 prasami (produkcja
dzienna do 800 t.), cegielnię z piecami pierścieniowemi produkującą
rocznie do 5 000 000 sztuk.
Załoga powyżej opisanych 3 zakładów wynosiła w ostatnich latach
ogółem do 13 000 robotników i 580 urzędników.
Z urządzeń dobroczynnych gwarectwa zasługują na wzmiankę:
kasy zapomogowe i pożyczkowe, prywatne szkoły dla chłopców i
dziewcząt, ochronki, pielęgniarki, biblioteki itd. Kolonje dla urzędni
ków i robotników gwarectwa są godne widzenia. Dyrektorem generalnym
gwarectwa jest dr. Wachsmann. Naczelnym dyrektorem kopalni „Anna",
„Emma" i „Rymer“ jest asesor górniczy Kober. Dyrektorem kopalni
„Emma" jest pozasłużbowy radca górniczy Fuchs, kopalni „Anna"
Mackensy, kopalni „Rymer“ Szymański.
b) Gwarectwo węglowe „Charlotte" .

Powyższe gwarectwo posiada swoją siedzibę od roku założenia
t. j. 1889 r. w Czernicy, pow. rybnicki. (Dyrektor generalny Neumann).
Założenie to polegało na starej, już około 1840 r eksploatowanej
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kopalni „Charlotte", będącą własnością spadkobiorców Kuh‘ów; nastę
pnie zaś nabyto od towarzystwa handlowego Doms w Raciborzu kopal
nię „Leon" . Początki eksploatowania tej kopalni sięgają także roku
1840.
Gwarectwo rozporządza jednolitem polem kopalnianem rozległo
ści mniejwięcej 46,3 kilometrów kwadratowych. Pole to eksploatowane
jest chwilowo za pomocą trzech urządzeń szybowych od zachodu ku
wschodowi (nad torem kolejowym Czernica-Sumina) — szyby „Erbr
eich", „Schreiber" i „Leon" .
Gwarectwo posiada oprócz tego dobra rycerskie Górne Ryduł
towe, Piece, Pszów i Krzyszkowice.
Każde z powyższych urządzeń szybowych posiada oprócz jednego
głównego szybu dobywczego 1—2 szyby poboczne służące do pomocni
czego wydobywania węgli, przewietrzania, zaopatrzanie w materjały itd.
Każdy zakład szybowy posiada także przesięwalnię i płóczkę jak również
niezbędne urządzenia do wytwarzania elektrycznego prądu i ścieśnio
nego powietrza, przewietrzania itd.
Węgla wydobyto:
w 1922 r. — 968 850 t.
w 1923 r. — 926 738 t.
w 1924 r. — 696 667 t.
Załoga wynosiła w latach ostatnich około 6000 głów.
W maju 1925 r. nastąpiła znaczna zmiana w wielkim przemyśle,
a to w ten sposób, że gwarectwo węglowe „Charlotte" przeszło do za
rządu rybnickiego gwarectwa węglowego. Neumann opuścił swoje
stanowisko jako dyrektor generalny.
c) Śląska posiadłość górnicza księcia Henckel von Donnersmarck
ze Świerklańca G. Śl.

Posiadłość składającą się z pól węglowych w powiecie rybnickim
została nabyta przez zmarłego księcia Guido Henckel von Donmersmarck
w latach 90. ub. stulecia na podstawie wierceń w drodze nadania i naj
mu. Obecna posiadłość obejmuje mniejwięcej 45 kilometrów kwadra
towych, Eksploatowana jest chwilowo za pomocą dwóch nowocześnie
urządzonych wielkich szybów, mianowicie: kopalni Donnersmarcka w
Chwałowicach i szybów Blüchra w Boguszowicach.
1. K o p a l n i ę D o n n e r s m a r c k a (dyrektor: inspektor gór
niczy Bressler) zaczęto w wrześniu 1903 r. z pogłębianiem dwóch wiel
kich szybów dobywczych. Z powodu pojawienia się wielkich
mas
kurzawki posuwały się roboty nad pogłębianiem szybów tylko powoli
naprzód, tak, że oba szyby osiągły dopiero w 1907 r. głębokość 400 m.
W głębokości 320 m. urządzono poziom powietrzny w głębokości 350 m
pierwsze piętro wyrobowe. W 2. półroczu 1910 r. można było zacząć
z regulamem wydobywaniem i wysyłaniem węgla.
W czasie prac nad pogłębianiem szybów wybudowano także
bocznicę kolejową kopalni do stacji Niedobczyce, która posiadała 4 km.
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długości i przewidziana była z początku tylko dla napędu elektryczne
go z górnemi przewodami. Później zdecydowano się na używanie
parowozów. Gdy zaś w 1914— 1918 r. wybudowano obok kopalni
Donnersmarcka nową kopalnię „Szyby Blüchra" pod Boguszowicami,
przedłużono bocznicę o 3½ km., tak że długość jej wynosi obecnie 7½
km. Kolej ta nie służy tylko do transportów węgla i dowozu mate
rjałów lecz także jako kolej kopalniana przewożąca robotników od sta
cji Niedobczyce do wspomnianych powyżej kopalń i z powrotem. Także
dla mieszkańców Niedobczyc, Boguszowic, Roja, Jankowic itd. stanowi
ona tani, jeśli nie bezpłatny środek komunikacyjny.
Do rozgatunkowania węgła służy na kopalni Donnersmarcka
przesiewalnia i płóczka urządzona na 3500 t. dziennej produkcji. Dla
wytwarzania potrzebnego prądu elektrycznego tak dla kopalni samej
jak i zakładu siostrzanego kopalni Blüchra stoją do dyspozycji 4 maszy
ny-turbogeneratory o 7,740 KW. Do wydobywania przez szyb służą
dwie wyciągarki z elektrycznem napędem, do wytwarzania ścieśnionego
powietrza 4 kompresory, do utrzymywania wody, zaopatrzenia w świe
że powietrze i sortowania węgla służą elektryczne silniki.
Węgla wydobyto:
w 1922 r. — 378 666 t.
w 1923 r. — 466 473 t.
w 1924 r. — 314 744 t.
2. K o p a l n i a B l ü c h r a w B o g u s z o w i c a c h (dyrektor:
inspektor górniczy Teubner). Oba szyby zaczęto budować w 1914 r.;
głębokość ich wynosi obecnie 350 wzgl. 165 m. Z powodu wielkich mas
płynącego piasku czyli kurzawki musiano pogłębiać szyby aż do pokła
dów węglowych używając sposobu zamarzania.
Za pomocą owych dwóch szybów odkryto 5 pokładów węgla gru
bości 2 m„ 4,50 m , 6 m„ 2,90 m. i 4,50 m.; znaczy to, że kopalnia jest
w węgiel bogata.
Eksploatacja pokładów utrudniona jest dla ich stromego upadu
(40—48°) jak również dla pojawiania się gazu kopalnianego (CH4).
Kopalnia leży wśród lasu sosnowego i wskazuje już dzisiaj po kilku
latach administracji na szeroko zakreślony rozwój. Dobrze utrzymy
wane, brukowane ulice piękne domy urzędnicze i robotnicze, nowocze
sny budynek administracyjny, kasyno dla robotników i urzędników (z
ogrodem i kioskiem dla orkiestry na urządzanie zabaw) tworzą piękne
obramowanie zakładu. Także budowa właściwych budynków kopal
nianych, budynku dla maszyn wyciągowych, wielkiej przesiewalni, pra
cowni itd., postępuje raźno naprzód lub jest po części już ukończona.
Uwzględniając pomyślny układ pokładów węglowych można kopalni tej
wróżyć dobrą przyszłość.
Węgla wydobyto:
w 1920 przy 1287 robotnikach i 49 urzędnikach 127 035 t.
w 1921 „
1532
„
i 51
„
106 878 t.
w 1922 „
1748
„
i 56
„
164 325 t.
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w 1923 przy 1944 robotnikach i 81 urzędnikach 230 324 t.
w 1924 „
1524
„
i 97
„
175 406 t.
d) Czernickie Towarzystwo Kopalniane — Sp. Akc., Rydułtowy.

Powyższe towarzystwo eksploatuje konsol, kopalnię „HoymLaura“ w Górnym Niewiadomiu. (Dyrektor Wojciechowski).
Obszar pola kopalnianego wynosi około 5 kilometrów kwadrato
wych. W obrębie tego pola zaczęto wydobywać węgiel już w 1832 roku.
Mała wówczas tylko kopalnia przechodziła w ciągu dziesięcioleci
z rąk do rąk. Obecna spółka akcyjna założona została dopiero w czasie
wojny światowej; przedtem należała kopalnia "Hoym-Laura" przez
kilkadziesiąt lat księciu Chrystjanowi Kraft zu Hohenlohe-Oehringen,
księciu na Ujeździe i w Sławięcicach.
Wydobywanie węgla, które w dawniejszych latach odbywało się
przez różne szyby o małej głębokości, skoncentrowano obecnie na 2
szyby dobywcze, których głębokość wynosi u każdego 310 m. Jeden z
nich (szyb Grundmanna) jest urządzony na 2500 t. dziennej produkcji i
ma później objąć sam jeden całą pracę nad wydobywaniem węgla. Szyb
ten jest połączony za pomocą kolejki łańcuchowej z przesiewalnią i ła
downią leżącą w odległości mniejwięcej 750 nad torem kolei żelaznej
Czernica-Sumina.
Do przewietrzania służą szyby ,,Vera‘‘ i „Thurnagel” . Z więk
szych maszyn istnieją: 2 maszyny wyciągowe o 1200 wzgl. 400 PS., tur
bina parowa o 1000 KW., 2 stojące elektrogeneratory po 600 KW. i 1
kompresor dla 10 000 m 3 powietrza ssanego na godzinę.
Węgla wydobyto w ostatnich trzech latach:
w 1922 r. — 362 905 t.
w 1923 r. — 425 399 t.
w 1924 r. — 369 710 t.
e)

Spółka Akcyjna Zjednoczonych Hut „Królewska"
w Królewskiej Hucie.

i „Laura"

Pole kopalniane należące do powyższego towarzystwa we wscho
dniej części powiatu rybnickiego obejmuje mniejwięcej 20½ kilometrów
kwadratowych. W zachodniej części pola, w odległości mniejwięcej 2
kilometry od stacji kolejowej Czerwionka, otwarto z końcem 1898 roku
kopalnię „Dębieńsko“ z pogłębianiem 2 szybów. W pobliżu tych dwu
szybów utrzymywano już z końcem 6. i na początku 7 dziesięciolecia
ubiegłego wieku małą kopalnię ze strony spadkobiorców Kuh'ów.
I tutaj powstały przy pogłębianiu szybów przez górne warstwy
(po większej części warstwy płynącego piasku) trudności, które dopiero
po 3½ rocznej ciężkiej pracy zdołano pokonać. Obecnie posiadają 3
szyby dobywcze głębokość 210 m, 420 m i 800 m; prócz tych istnieją je
szcze 2 szyby do przewietrzania o głębokości 170 m wzgl. 420 m.
Wydobyte węgle (prawie wyłącznie węgle koksowe) sortuje się w
przesiewalniach i płaczkach szybów II i III. Produkcja tych urządzeń
wynosi około 4000 t. dziennie (2 szychty).
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Parę potrzebną do uruchomienia 25 maszyn (między niemi ma
szyny elektrycznej centrali z 8150 PS i zespołu kompresorów z 3500 PS)
dostarcza 26 kotłów.
Celem skoksowania wydobytego węgla we własnej koksowni, zbu
dowano w 1912-14 roku koksownię z 60 piecami jak również oddział dla
wytwarzania produktów ubocznych jak amonjaku, smoły i benzolu.
Do zakładu należy 116 domów robotniczych i urzędniczych mie
szczących w sobie 540 mieszkań dla żonatych robotników i 80 mieszkań
dla urzędników i funkcjonarjuszy.
Dalej należą do zakładu dobra rycerskie Czerwionka i Leszczyny.
Węgla wydobyto:
w 1922 r. — 468 927 t.
w 1923 r. — 523 257 t.
w 1924 r. — 433 521 t.
Załoga liczyła w ostatnich latach 3000— 3500 głów. (Dyrektor
Prietrze). Na miejsce odchodzącego w maju 1925 r. dyrektora Prietze‘go
przyszedł jako kierownik kopalni inżynier górniczy Urbanowicz.
f) Spółka Akcyjna Skarboferm.

Należące dawniej do skarbu państwa pruskiego później zaś do
skarbu państwa polskiego kopalnie węgla w Królewskiej Hucie, Bielszo
wicach i Knurowie przeszły na kilkadziesiąt lat w drodze wydzierża
wienia w ręce spółki akcyjnej Skarboferm z siedzibą w Królewskiej
Hucie.
Z kopalń tych jest kopalnia knurowska w powiecie rybnickim z
zakładem nowszym i też nowocześnie urządzonym. Podzielana jest na
pole wschodnie i zachodnie; ostatnie znajduje się dopiero w początkach
rozbudowania.
Do obu urządzeń szybowych przydzielono skarbowe pole kopal
niane wielkości około 24 km. kw. celem eksploatacji.
Na polu wschodniem podjęto ruch w 1903 roku z pogłębianiem 2
wielkich szybów. Prace nad pogłębianiem postępowały w sprzyjają
cych górnych warstwach jak również w dolnych pokładach węglowych
raźno naprzód, tak, że w ciągu 2 lat osiągnięto przy obu szybach głę
bokość 462 m. Piętro powietrzne założono w głębokości 350 m, pierw
sze piętro wyrobowe w głębokości 450 m.
Tak jak pogłębianie szybów postępowała także budowa nadziem
nych urządzeń raźno naprzód. Szyb II wybudowano w rodzaju podwój
nego szybu dobywczego dla sztolni 350 m i 450 m; szyb I otrzymał wen
tylator Rateau‘a, działalność którego wynosiła 80000 cbm na minutę.
Zespół kotłów parowych obejmuje 16 wielkich kotłów bateryj
nych. Prądu elektrycznego dostarcza kopalni po większej części Gór
nośląska Elektrownia w Chorzowie.
Do sortowania węgla służy wielka przesiewalnia z płóczką. Po
nieważ wszystkie pokłady kopalni knurowskiej zawierają węgiel koksow
y
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ow
k
s y, połączono z polem wschodniem wielką koksownię o 240 piecach
wytwarzającą także produkt a uboczne jak kopalnia "Dębieńsko".
Na polu zachodniem kopalni knurowskiej pogłębiono swego czasu
jeden szyb na 550 m głębokości łącząc go w głębokości 450 m z polem
wschodniem za pomocą przekopu. Prace nad pogłębianiem szybu II za
trzymano.
W latach od 1903 roku do 1913 roku wybudowano w małej ongiś
wiosce Knurów wzorową i ładną kolonję robtniczą i urzędniczą, skła
dającą się z 136 domów zawierających w sobie 771 mieszkań; do każde
go pomieszkania należy ogródek.
Węgla wydobyto:
w 1922 r — 404 107 t.
w 1923 r. — 425 710 t.
w 1924 r. — 333 486 t.
g)

Towarzystwo Kopalniane Zachodnio-Czeskie, Sp.-Akc.

Powyższe towarzystwo z siedzibą we Wiedniu nabyło w południo
wej części powiatu rybnickiego zamknięte pole kopalniane wielkości
około 25 km kw. W zachodniej części tego pola kopalnianego przy
obecniej stacji kolejowej Wielkie Turze przystąpiono w 1914 roku do
budowy podwójnego szybu dobywczego. Po różnych trudnościach przy
pogłębianiu osiągnięto z końcem 1916 roku zamierzony poziom, gdzie
się miało rozpocząć wydobywanie, w głębokości 450 m.
Niestety okazały się stosunki kopalniane pod ziemią (z powodu
silnego pojawiania się gazu kopalnianego i mniej grubych pokładów
węgla) nader trudnemi, tak, że wzorowo wybudowaną, nowocześnie
urządzoną i pięknemi domami robotniczemi i urzędniczemi zaopatrzoną
kopalnię w połowie 1923 roku trzeba było unieruchomić.
Należy się spodziewać, że w innej, więcej sprzyjającej części ob
szernego pola kopalnianego kopalnia ta powstanie na nowo w piękniej
szej jeszcze formie.
Węgla wydobyto:
w 1922 r. — 35 200 >t.
w 1923 r. — 4 500 t.
Na początku 1924 roku wydzierżawiono państwowe pola węglowe
Paruszowiec-Rzędówka pewnemu polsko-włoskiemu konsorcjum, które
już w połowie tego roku rozpoczęło wiercenia.
W przeciwieństwie do Idzikowskiego, który oświadcza, że wier
cono w Rybniku także w poszukiwaniu źródeł słonych, lecz bezskutecz
nie, ponieważ Górny Śląsk nie posiada w swojem łonie żadnych solanek,
okazało się, że i tu miał Idzikowski niesłuszność. Wiercenia dokonane
w ostatnich latach dowiodły, że w powiecie rybnickim znajduje się sól.
Stwierdzono bowiem jedno słone źródło w Godowie.
b. Handel.

W 1903 roku założono tu bank niemiecki pod nazwą „Deutsche
Bank” , który później otrzymał nazwę „Oberschlesischer Bankverein“
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zaś po objęciu władzy zwierzchniczej przez Polskę nazwę „Górnośląski
Bank Związkowy — Oberschlesischer Bankverein“ . Oddział rybnicki
rozwiązano dnia 31. grudnia 1924 roku.
W kwietniu 1902 roku założono Bank Ludowy.
Obecny Bank Procederowy — Gewerbebank — został założony
w 1904 roku będąc prowadzonym z początku pod nazwą „Handwerker-,
Spar- und Darlehnskasse“ — (Bank rzemieślników i kasa oszczędno
ściowo-pożyczkowa). Później prowadzono ją pod nazwą „Deutsche
Volksbank“ — (Niemiecki Bank Ludowy), zaś chwilowo pod nazwą
„Gewerbebank“ — (Bank Procederowy). Organizatorem jej był pen
sjonowany nauczyciel, sprzedawca losów loteryjnych i późniejszy dyrek
tor banku Oskar Schleiffer, który się wyprowadził do Raciborza.
Krótko przed i po objęciu władzy przez Polskę przybył do Ry
bnika Bank Przemysłowców i Górnośląski Bank Handlowy, Bank Kre
dytowy we Warszawie, Bank Śląski — Banque de Silesie (w między
czasie znów rozwiązany), Biuro wymiany (Krause‘go) — obecnie Zakład
Kredytowy i Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (P. K. K. P.) obecnie
Bank Polski.
Ciekawą jest rzeczą, z jakich kategorij składał się w 1865 roku
stan kupiecki całego powiatu: 1 drukarnia z 4 robotnikami, 2 wypoży
czalnie książek, 1 biuro wymiany pieniędzy, 98 kupców sprzedających
towary kolonjalne, krótkie i inne, 583 kramarzy, handlarzy towarów
spożywczych, domokrążców i szmaciarzy, 4 maklerze, 2 komisjonarze,
36 gościńców, karczem i wyprzągów, 8 mniejszych wyszynków napojów,
13 wyszynków piwa, 179 wyszynków gorzałki, 36 restauracyj i jadło
dajni.

G o sp o d a rstw o le śn e i roln e
a) Leśnictwo.

Leśnictwo, którego nadleśniczówka znajdowała się w Rybniku,
podlegało z początku królewskiemu urzędowi nadleśniczemu i urzędowi
leśniczemu księcia raciborskiego. Oprócz tego posiadały także państwo
wodzisławskie, państwo baranowskie, wykupione z państwa pilchowic
kiego udziały, szczególnie Szczygłowice, dobra: Sumina, Bełk, Palowice,
miasto Wodzisław i Żory znaczne obszary leśne. Najwięcej rozpowszech
nionem drzewem była sosna następnie zaś świerk.
Ceny drzewa z lasów rybnickich w latach 1862— 1868 roku były
następujące: drzewo użytkowe odpowiednio do grubości: za stopę sze
ścienną drzewa dębowego, klonowego, wiązowego i jesionowego 3 do 9
sr. gr., sążeń 7 talarów; drzewa olchowego, brzozowego i grabowego 2
do 3 sr. gr., sążeń 3 talary 27 sr. gr.; drzewa lipowego, osikowego, topo
lowego i wierzbowego 1— 1½ sr. gr., sążeń 2 talary 12 sr. gr.; drzewa so
snowego i świerkowego 1—6 sr. gr., sążeń 2 talarów. — Drzewo opa
łowe: za sążeń drzewa kładowego ze sosny 2 talary 20 sr. gr., ze świerku
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i jodły 2 talary 10 sr. gr., z dębu i olchy 2 talary 20 sr. gr., z grabu 2
talary 26 sr. gr., drzewa kijowego 1 talar 20 sr. gr.
Do roku 1898 podzielone były lasy państwowe w powiecie Ry
bnickim na 2 Nadleśnictwa Rybnik i Żory. W roku 1899 przeniesione
zostało Nadleśnictwo Żory do Rybnika i ustalono Nadleśnictwo Rybnik
i Nadleśnictwo Paruszowiec.
W roku 1905 wdzielono do administr. Lasów Państwowych Nad
leśnictwo Rybnik las o 90 ha wielkości w Skrzyszowie, który poprze
dnio należał do domeny Bilitzhof, tak samo nastąpiło roku 1906 wdzie
lenie Stanowickiego lasu z domeny Stanowice do Nadleśnictwa Rybnik
obszar około 110 ha. W roku 1912 sprzedał fiskus leśny księciu Don
nersmarkowi 625 ha obszaru czyli leśnictwo Jankowice i Chwałowice
łącznie z osadami.
W roku 1919 sprzedał fiskus leśny osadę Nadleśnictwa Paru
szowiec Sp. Akc. Silesia i od tego czasu połączono Nadleśnictwa Rybnik
i Paruszowiec w jedno Nadleśnictwo o łącznej powierzchni 5987 ha i
nazwano nadleśnictwem Rybnik.
Po przybyciu Komisji Międzysojuszniczej na Górny Śląsk w roku
1920 przejął kontrolę z ramienia tejże nad lasami państwowymi Depar
tament Domen i Lasów w Opolu. Gdy w czasie powstań na Górnym
Śląsku i z powodu ogólnego rozluźnienia się stosunków lasy państwowe
w wysokim stopniu nadużywano, uzyskano na interwencję Kierownika
Oddziału Leśnictwa przy Naczelnej Radzie Ludowej Cenkiera u Ko
misji Międzysojuszniczej w Opolu pewne igierencje i ustalono dla
obrony lasów przyszłego mienia Państwa Polskiego 4 kontrolerów pol
skich począwszy od 1. września 1921 roku. W październiku 1921 roku
przeniosła regencja Opolska nadleśniczego Ulricha w charakterze Radcy
leśnego do Opola powierzając zastępstwo Nadleśnictwa Rybnik jednemu
z starszych leśniczych. Przy przejęciu władzę przez Polskę na Górnym
Śląsku przejmował lasy państwowe z ramienia Państwa Polskiego jako
Komisarz szczegółowy dla leśnictwa Stanisław Cenkier, Kierownik
Oddziału Leśnictwa przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim a z ramienia
władzy niemieckiej jako Komisarz zdawczy Radca leśny Ulrich z
Opola, Lasy przejęte przez Rząd Polski na Górnym Śląsku administra
cyjno ujęte zostały Inspekcją leśną z siedzibą w Rybniku na czele której
stał Stanisław Cenkier jako kierownik i obejmowała dwa Nadleśnic
twa Rybnik o powierzchni 2535 ha i Paruszowiec o powierzchni 3452 ha
położone w powiecie Rybnickim i jedno Nadleśnictwo Czarnylas poło
żone w powiecie Lublinieckim.
Gdy Rząd Polski przejął lasy państw, wykazał rejestr około 320
ha spalonych drzewostanów z roku 1921. Lasy państwowe ogólnie u
cierpiały przez anormalne stosunki przed przejęciem przez władze pol
skie i nadal napotykano na wielkie trudności administracyjne tym wię
cej, że rozpoczęto zupełnie nowym niedostatecznie uświadomionym per
sonelem. Jednakowoż przez energiczną i intensywną pracę zdołano w
stosunkowo krótkim czasie wprowadzić ład i porządek.

167

b) Rolnictwo.

Gospodarczy związek powiatowy, który jeszcze w 1914 roku stał
pod przewodnictwem radcy gospodarstwa rolnego Nentwiga, zaś po
zmianie praw dworskich miał jako prezesa posiedziciela dóbr Her
manna, liczył już w 1867 roku 67 członków. Na wzmiankę zasługuje
urządzona ze strony związku w 1867 roku wystawa zwierząt i owoców.
W 1867 roku urządzono dla całego powiatu z stadnin królewskich
stację dla ogierów rozpłodowych przy ul. Raciborskiej. Hodowla koni
odniosła z tego wiele korzyści.
Targi na bydło odbywały się w Rybniku około 1870 roku 6 razy
rocznie.
Istniejąca w Popielowie szkoła rolnicza zawiesiła swoją działalność
w 1919 roku. W czasie przedwojennym tj. jeszcze w 1914 roku zajmo
wała się ona m. i. hodowlą perskich owiec, których runo należało jak
wiadomo do najdroższych.
Przez zaprowadzenie monopolu tytoniowego zostały przedsiębior
stwa wyrobów tytoniowych istniejące szczególnie w powiecie rybnickim
unieruchomione. Poszkodzeni zwrócili się z prośbą do sejmu śląskiego,
który oświadczył, że do załatwienia petycji nie jest władny, ponieważ
monopol tytoniowy nie podlega kompetencji sejmu śląskiego. Przesłanie
petycji do rządu we Warszawie miało ten skutek, że tym osobom, które
wniosły odpowiednie podania, dozwolono uprawę tytoniu tymczasowo aż
do odwołania.

S p raw y k o m u n ik a c y jn e
a) Kolej żelazna.

Utworzona w 1853 roku linja kolei żelaznej Rybnik-Katowice,
która połączyła Rybnik z ruchem światowym, doznała w 1861-62 roku
znamiennego ulepszenia. Dworzec rybnicki zbudowany został również
w 1853 roku i pozostał tak nierozbudowany aż do dnia dzisiejszego
Zrozumiałem jest dla tego, jeżeli dzisiejszym warunkom już zgoła nie od
powiada.
Budowano nowe połączenia kolejowe, t. np. w 1912 roku połącze
nie kolejowe Gliwice - Przyszowice- Rzędówka - Rybnik - Sumina. Z powodu
niesprzyjających warunków terenowych trzeba było wielkie trudności i
przeszkody pokonać. Wspaniałemi są wiadukty i mosty pod Paruszow
cem i Rybnikiem-Zamysłowem.
Dworce posiadały w 1867 roku Rybnik, Czerwionka, Czernica
wzgl. Rydułtowy Górne. Kolej trudniła się głównie przewożeniem
węgla.
Istnieje wypracowany projekt budowy elektrycznej kolei powia
towej, który po raz pierwszy w 1914 roku miał zostać wykonanym, z
powodu wojny jednak został odłożonym. Po plebiscycie zamierzano ze
strony pewnego francusko-belgijskiego towarzystwa wykonać projekt,
od czego jednak odstąpiono.
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W roku bieżącym — 1925 — ukończono i uruchomiono budowę
nowej linji kolei żelaznej Brzezie—Olza. Następnie rozpoczęto budowę
nowej linji Brzezie—Sumina— Rybnik.
Zarząd kolei żelaznych w Rybniku składa się z trzech oddziałów,
z urzędu eksploatacji, urzędu ruchu i z urzędu mechanicznego. Kiero
wnikiem urzędu eksploatacji jest radca Fojcik, jego zastępcem radca
Kroemer. Na czele ruchu stoi radca Schmeisser; kierownikiem urzędu
mechanicznego jest referent techniczny Kołoch.
b)

Poczta.

Ekspedycje pocztowe znajdowały się w 1865 roku w Rybniku,
Żorach, Wodzisławiu, Jastrzębiu Dolnym, Pilchowicach i Rudach; dalej
na dworcach w Czernicy i Czerwionce. Dyliżansy kursowały między
Rybnikiem a Gliwicami, Rybnikiem i Żorami i odtąd dalej do Pszczyny
jak również od Czernicy do Wodzisławia, poczta listowa z Rybnika do
Wodzisławia i odtąd dalej dyliżans do Jastrzębia Dolnego, ostatni jednak
tylko podczas sezonu kąpielowego, ponieważ po upływie czasokresu
szła tylko poczta karjolowa. Przy ekspedycjach pocztowych Rybnik i
Rudy urządzono także stację telegraficzną.
Obecny budynek urzędu pocztowego przy ul. Korfantego powstał
w 1905 roku. Plac budowlany kupiono za 25 000 marek. Przed
tem mieścił się urząd pocztowy w domu komornika sądowego Andrec
kiego, będącego obecnie posiadłością dr. Białego.
Dyrektorem poczty był do 1922 roku Conrad, zaś od tego czasu
Morcinek.

D z i e j e n ajn ow sze
Ostatnie dziesięć lat.

Staliśmy w środku ogromnego rozwoju Rybnika, przeszliśmy przez
próg wieku 1900 i zbliżamy się obecnie do tych lat, które stały się roz
strzygającemi dla całej Europy. Lata od 1900 do 1914 roku były cza
sokresem ogromnej rozbudowy państw na zewnątrz odpowiednio do naj
nowszych zdobyczy techniki. Ilana gil, — wszystko płynie z prądem
czasu. Skoro się ukazała najmniejsza chmurka na niebie politycznem
drżeli wielcy i mali. Poszły w zapomnienie trudy wojen z 1864, 66, 70
i 71 roku. Duch wojenny ogarnął na nowo narody.
Było to w niedzielę dnia 28. czerwca 1914 roku, kiedy Rybnik
cały zgromadził się w Niedobczycach na uroczystości powiatowego
związku weteranów wojennych. W godzinach wieczornych przyniósł
telegraf wiadomość o dokonanym mordzie w Serajewie, ofiarą którego
padł arcyksiążę austrjacki wraz z swą małżonką. Głuche akordy szu
miały ponad łąką, na której lud się zabawiał. Wygłaszano dzikie mowy
wojenne. Szał wojenny święcił tu orgje.
Austrja wystosowała do Serbji ultimatum. Od tego zależała wojna.
W rybnickich klubach i restauracjach czekano codziennie na pewne wiad
om
ości
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domości. Życzono sobie naturalnie, żeby Serbja odmówiła, aż nareszcie
ia
w
wybuchła między Austrją i Serbją wojna. Dnia 1. sierpnia ukazała się w
tutejszym urzędzie pocztowym depesza, treścią której było zarządzenie
ogólnej mobilizacji; pierwszym dniem mobilizacji był dzień następny
dzień 2-go sierpnia. Coraz więcej ogarniał szał wojenny umysły, a im
większym się stał, tem bardziej też rosła nieufność wobec obywateli
innej narodowości. Aresztowania następowały kolejno. Rewizje do
mowe były na porządku dziennym. Tutejsi przywódcy Polaków dr. Ró
żański i dr. Biały zostali aresztowani. Za innemi „podejrzanemi" oso
bami urządzono formalną pogoń. W domu dr. Różańskiego — opo
wiadano sobie — znaleziono m. i. w pewnym parasolu bakcyle zarazy
morowej do zatruwania wody. Nastrój wojenny osiągnął swój szczyt
wieczorem dnia 6. sierpnia jak następuje: dwa nieprzyjacielskie samo
loty krążyły nad miastem. Stacjonowany tu bataljon piechoty obrony
krajowej rozpoczął ogień. Kto zaś z ludności cywilnej posiadał broń,
rewolwer itd., brał w strzelaninie udział. W rzeczywistości przesunęła
się przed księżycem tylko mała chmura. Chmurkę tę wzięto za samolot.
W e wrześniu 1914 roku stał się Rybnik schroniskiem dla cofających się
wojsk austrjacko-węgierskich. Krótko potem przybyli tu także pierw
wsi jeńcy, których zatrudniano w przemyśle i rolnictwie. Po ogłoszeniu
pierwszych list poległych, między któremi znajdował się także zastępca
starosty asesor regencyjny von Massow, głośny zapał wojenny powoli
ostygał. Ludność Rybnika ponosiła w ciągu wojny wielkie ofiary, prze
żyła wiele rzeczy bolesnych i upokarzających.
Z powiatu rybnickiego zaciągnięto w czasie wojny światowej w
1914/18 roku pod broń 15 500 osób. Z tych poległo 5700 (3400 żonatych),
ranionych zaś zostało 4336 osób.
Jak wszędzie tak i tutaj ogłoszono wieczorem dnia 8. września 1918
roku na sali „Ogrodu miejskiego" rewolucję, tworząc radę robotniczą i
żołnierską. Na czele rady robotniczej i żołnierskiej stał dotychczasowy
przywódca socjalistów Fritz Wasner. Tenże usunął starostę Lenz'a i
polecił dalsze prowadzenie spraw administracyjnych burmistrzowi dr.
Lukaschkowi, który później mianowany starostą na tem stanowisku zo
stał zatwierdzanym. Pomocnikiem wojskowym Wasnera był kupiec
cygar Koristka, dotychczasowy podoficer przy tutejszej kompanji „land
sturmu". Oficerom komendy obwodowej zerwano szlify; musieli nosić
czerwone opaski. Z końcem listopada odbył się na boisku pierwszy
wielki polski wiec, kierownikiem którego był dr. Biały. Przemawiał tu
ksiądz Pośpiech, który wzywał ludność do odłączenia się od republiki
niemieckiej. Na początku grudnia 1918 roku przybyły tu pierwsze woj
ska „grencszucu“ , mianowicie sascy strzelcy. W styczniu 1919 roku od
były się po raz pierwszy wybory do sejmu niemieckiego czyli „Reichs
tagu" według systemu demokratycznego. Większość głosów otrzymała
tu partja ks. proboszcza Ulitzki z Raciborza. Ludność polska wstrzy
mała się od wyborów. Następnie odbyły się wybory komunalne.
W nocy z dnia 17. na 18. sierpnia 1919 roku wybuchło pierwsze
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powstanie, które jednak z powodu braku organizacji i uzbrojenia wkrótce
przez wojska „grencszucu” zostało stłumione. Polacy mieli wielkie
straty. Gremcszuc stojący pod komendą pułkownika Hassy wziął wielką
liczbę polaków do niewoli.
Dużo z nich zostało na miejscu rozstrzela
nych innych znów transportowano do Raciborza do domu karnego. Dr.
Różańskiego, którego ciężko maltretowano, zamknięto w fortecy w
Kłodzku. Krótko potem zaprowadzono tu zieloną policję bezpieczeń
stwa. Dnia 11. lutego 1920 roku wkroczyły tu pierwsze wojska między
sojusznicze, mianowicie strzelcy alpejscy. W dniu wjazdu odbyły się
hałaśliwe sceny. Ludność niemiecka śpiewała swe patrjotyczne pio
senki. Kilku zagorzalców zerwało obce chorągwie. Polacy zwarli się
następnie z niemi w walce na pięści. Wojsko francuskie i urzędnicy po
licyjni jednak wkrótce przywrócili porządek. Pierwszym kontrolerem
powiatowym był włoski pułkownik Pesenti.
Zamiast złagodzić teraz różnice polityczne i załatwić spory w
spokoju i rzeczowo, zaczął się obecnie krwawy teror urągający religji,
dobrym obyczajom i kulturze. Popełniono najcięższe zbrodnie. Obok
tego zaś rozwinął się politycznie zabarwiony bandytyzm, jak napady
zbójeckie itd. Jedną z band najwięcej postrach szerzących była banda
Jabłonki, herszta, której osaczono we Wielempolu. Jabłonka strzelił
sobie przytem do głowy, pozbawiając się wzroku. Obecnie siedzi w domu
karnym w Raciborzu jako zbrodniarz wielokrotnie na śmierć skazany.
Przemycanie broni kwitło jaknajbardziej. Transporty broni odbywały
się po części przed oczyma policji i komisji międzysojuszniczej. Z tych
zaś, którzy nawoływali do opamiętania się i rozwag, wyśmiewano się.
Obłęd był panem tej chwili. Każda partja tak niemiecka jak i polska
czyniła zbrojne przygotowania. Niemieccy szowiniści napadali na
każdego, który do polityki plebiscytowej zamierzał wnieść ducha zgody
i wzajemnego porozumienia się.
Kiedy radny miejski Trunkhardt przemawiał razu pewnego w ra
dzie miejskiej za wnioskiem frakcji polskiej, na podstawie którego pod
niemieckiemi szyldami z nazwami ulic miały być umieszczone takowe z
napisem polskim, rozpoczął się przeciwko niemu ze strony niemieckiej
towarzyski bojkot i moralny teror. W formie publicznego zebrania na
sali hotelu Świerklańca odbył się nad Tr. tajny sąd.
Przyczyną wszystkich tych, krwawych wypadków były po więk
szej części te koła, które w sposób nie dający się niczem usprawiedliwić,
zaprowadziły na miejscu ducha zgody i rozwagi węże gumowe, pier
ścienie-bijaki, granaty ręczne i gotowe do strzału pistolety. Naprężenie
parło do jakiegoś wyładowania się, co też w sierpniu 1920 roku nastą
piło. W "Ogrodzie Miejskim" nawoływano ze strony niemieckiej do pro
testu przeciwko transportom wojsk francuskich dążących na front polskorosyjski przez Niemcy. Polacy pod wodzą dr. Różańskiego stawili się
licznie. Przyszło do ekscesów, wśród których użyto broni. Dwóch Po
laków zastrzelono, innych ciężko obito. W następstwie tego usiłowała
tłuszcza składająca się z ludzi sprowadzonych z Raciborza i Głubczyc
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wtargnąć do domów kilku obywateli-polaków. Policja bezpieczeństwa
(Sipo) i policja komunalna stanęły przytem po stronie niemieckich tero
ristów. Z powodu teroru czuli się dr. Ogorek i kupiec Józef Muszalik
zmuszeni do złożenia urzędów, jakie honorowo piastowali. Wieść o wy
padkach w Rybniku rozszerzyła się prędko po całym kraju. Do tego przy
łączyła się wieść o zamordowaniu dr. Mielęckiego w Katowicach, szano
wanego we wszystkich kołach lekarza. Prócz tego jeszcze doniesiono o na
padach na polskie komisariaty plebiscytowe w Bytomiu i Katowicach.
Rozdrażnienie ludności polskiej szczególnie robotników powiatu rybnic
kiego wzrastało z godziny na godzinę, skutkiem którego było drugie
powstanie górnośląskie. Powstańcy polscy obsadzili większą część po
wiatu rybnickiego, mszcząc się po części krwawo na swych prześladow
cach. Miasto Rybnik jednak nie zostało obsadzone ani za przyczyną
przywódców polskich zaatakowane i to z powodu silnego garnizonu
wojsk międzysojuszniczych.
Nastąpiło rozprężenie, w ciągu którego, chociaż tylko pojedynczo,
to jednak tu i ówdzie, przygotowywano głosowanie środkami przy
zwoitemu Odpowiedzialnym komisarzem plebiscytowym był po stronie
polaków dr. Różański, po stronie niemców adwokat Kunth. Dr. Ró
żańskiemu pomagali na stanowiskach przywódców dr. Biały, dr. Ogórek,
Ludwig Piechoczek, Bracia Witczak w Jastrzembiu, redaktor Trunkhardt
i A. Prus, następnie pojedyńcze podkomisarjaty powiatowe, z których
wypada wymienić w Żarach: aptekarz Bałdyk, Nikodem Sobik i orga
nista Samułowski, w Wodzisławiu: dr. Pawelec i właściciel drogerji
Michalski, w Rydułtowach: rzeźnik Mandrysz; w Biertułtowach: Fran
ciszek Marszolik; w Knurowie: sztygar Franciszek Mazurek, sztygar
Rudolf Rembalski, naczelnik gminy Antoni Słanina i rolnik Jan Kwittek;
w Czerwionce: Teofil Biela i Ignacy Budny; w Krywałdzie i Szczygło
wicach kierownik ruchu Mędlewski.
Pomocnikami niemieckiego komisarza plebiscytowego byli: dy
rektor gimnazjalny prof. Münzer, sędzia okręgowy Hamburger, ks. kate
cheta Hoesl jak również większa część państwowych i komunalnych
urzędników miasta i gmin wiejskich.
Miarodajnemi polskiemi gazetami były: „Katholische Volkszeitung“
i „Gazeta Rybnicka", ze strony niemieckiej zaś: „Rybniker Stadtblatt",
„Rybniker Zeitung“, „Oberschlesische Volksstimme“ , „Oberschlesischer
Wanderer“ , „Ratiborer Generalanzeiger“ i „Oberschlesischer Kurier“ .
Dnia 5. października odwołano kontrolera powiatowego Pesen
ti'ego, z którego ludność polska była niezadowolona, i zastąpiono go
włoskim hrabią di Bernezzo. Hrabia di Bernezzo zachował ścisłą neu
tralność. Jego pomocnikiem był lubiany w polskich i niemieckich ko
łach z powodu swej uprzejmości i sprawiedliwości włoski podpułkownik
dr. Radogna. Tak więc nadszedł dzień 20. marca 1921 roku, dzień gło
sowania. Kilka dni przedtem przybyli emigranci. Obawa, że w dniu
tym przyjdzie do ekscesów i przelewu krwi, na szczęście się nie spraw
dziła. Dzień upłynął w spokoju. Głosów oddano w powiecie rybnickim
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ickim: za Polską 52 332, za Niemcami 27 924. Idzikowski mówi, powołu
n
b
ry
jąc się na trzy artykuły gazety " Schlesische Volkszeitung'' z 1861 roku
o właściwościach narodowych ludności powiatu rybnickiego i wyraża
zdanie, że Górnoślązacy, tworzące resztki upadłego narodu, staną się
raz Niemcami. Wynik głosowania wykazał niesłuszność jego twier
dzenia.
Odprężeniem, jakie po 2. powstaniu nastąpiło, teror na zewnątrz
zmalał. Tem bardziej jednak kontynuowano zbrojne przygotowania do
walki wzajemnej w skrytości. Wykryte składy broni i konfiskowanie
ich dowodzą to. Spokój trwał więc tylko krótko.
Czego się Polacy obawiali ze strony niemieckich bojówek, t. j.
puczu, dokonały szerokie warstwy polskiego narodu wspólnemi siłami.
Z powodu niedalekiej przeszłości nie można jeszcze dzisiaj tego, co się
działo, w całej swej doniosłości ocenić, mianowicie nie można dać od
powiedzi na pytanie, co były powodem trzeciego powstania. Dzisiaj
można tylko to powiedzieć, że ludność polska niemieckie bojówki wy
przedzić chciała.
Tak wybuchło w nocy z dnia 2-go na 3-go maja 1921 roku
trzecie powstanie górnośląskie, które w swych rozmiarach prze
wyższało wszystkie dawniejsze powstania i wypadki. — Około 5-tej
godziny nad ranem dnia 3-go maja zdobył baon powstańców pod
wodzą Nikodema Sobika miasto. O zakład dla umysłowo-chorych
wywiązała się zacięta walka. — Przed ogniem policji niemieckiej
na czele której stał kapitan angielski, Włochów i członków bojó
wek niemieckich musieli powstańcy się cofnąć. Z jakiem narażeniem
własnego życia z polskiej strony walczono, dowodzi fakt, że polacy za
raz w pierwszej potyczce mieli kilka zabitych, podczas gdy po stronie
niemieckiej nie liczono żadnego zabitego. Jako pierwszy poległ polski
kapitan policji plebiscytowej (Apo) Walter Larysz, następnie dwaj
włoscy żołnierze. Walki stoczone w powiecie rybnickiem były nie
mniej zacięte i krwawe. W Czerwionce utraciło przeszło 30 włoskich
żołnierzy swe życie. W Wodzisławiu raniono ciężko dowódcę pułku
powstańców Michalskiego, który, jadąc na czele swych wojsk zdobył
miasto.
W niedzielę dnia 8-go maja 1921 roku pochowano tu na nowym
cmentarzu pierwszych poległych polaków w liczbie 8. Siła niemców
została w trzeciem powstaniu złamana. Ludność polska miała jednak
jeszcze jednego wroga, który dotychczas tajemnie odtąd jednak otwarcie
występował. Był to garnizon tutejszych włoskich żołnierzy, których
opanowała po części taka nerwowość, że pewnego robotnika bez powodu
na ulicy zatrzymali i zastrzelili.
Głównodowodzącym wojsk międzysojuszniczych podczas trzeciego
powstania był włoski pułkownik Salvioni. Stosunek ludności polskiej
do wojsk francuskich był na ogół dobry. Tu i ówdzie jednak
i Francuzi ludność polską uciskali.
Dopuścili się mianowicie
rzeczy, które wywołały niezadowolenie ludności polskiej. Jeszcze
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krótko przed wymarszem skarżył się nad tem w radzie miejskiej radny
Trunkhardt. W przeciwieństwie do innych żołnierzy włoskich dozna
wał II bataljon II pułku grenadierów królewskich z wyspy Sardynja pod
wodzą pułkownika Calegari ogólnego szacunku, także w kołach ludno
ści polskiej.
Na miejscu policji plebiscytowej (Apo) utworzono straż gminną
(G. W.), która chodziła w ubraniu cywilnem i nosiła tylko czapkę i na
ramieniu opaskę. Policja ta składała się po większej części z ludzi zde
moralizowanych. Miejska G. W., której dowodził awansowany przez
komisję międzysojuszniczą na pułkownika komisarz policyjny Świertnia,
uchodziła jeszcze jako tako.
Dnia 22-go czerwca 1921 roku około godziny 6 i pół był
Rybnik świadkiem wielkiej katastrofy wybuchowej. Na torze 19.
tutejszego dworca znajdowały się bowiem 4 wagony zawierające
materjały wybuchowe.
Wagony te wyleciały w powietrze.
Per
sonał dozorczy został dosłownie zmiażdżony. Oprócz strat w Lu
dziach poniosło miasto także znaczne szkody materialne. Wszelkie
szyby okien wystawnych większych składów jak również szyby okien
domów mieszkalnych zostały pod naparem powietrza stłuczone. Ściany
i sufity się zawaliły; dach budynku gimnazjalnego został zupełnie od
kryty, zaś nowy kościół silnie uszkodzony. Miejsce katastrofy przed
stawiało obraz strasznego spustoszenia. Ponieważ upatrywano w tem
akt zemsty ze strony niemieckiej, przyaresztowano wszystkich robotni
ków i funkcjonariuszy kolejowych; po spisaniu protokołu ich znów uwol
niono. Kto winę tego ponosi, pozostało do dziś dnia niewyjaśnionem,
istnieje jednak przypuszczenie, że co się tyczy wysadzonych w powietrze
wagonów, rozchodzi się tu o materjał wybuchowy, przeznaczony dla
kopalń. Przypuszcza się także, że personel konwojowy zbliżył się do
ładunków zawierających materjał wybuchowy pomimo zakazu z papie
rosami, względnie zapałkami. Ustalenie przyczyny jest tem trudniejsze,
ponieważ ów personel konwojowy składający się z 7 lub 8 osób po
niósł śmierć na miejscu.
W pierwszych dniach miesiąca lipca 1921 roku powstanie zlikwi
dowano. Skutków, rzecz oczywista, nie można było odrazu usunąć.
Podłe instynkta, jakie przez podszczuwanie mas po obu stronach hodo
wano, długo jeszcze po zlikwidowaniu powstania działały. W Racibo
rzu istniał sąd doraźny. Ludzie, którzy się z Rybnika do Raciborza
wyprowadzili, szukali za Polakami w pociągach przychodzących od
Rybnika. Pochwyconych zaprowadzono przed sąd, gdzie ich doraźnie
sądzono. — Wyrok brzmiał: natychmiastowe zamordowanie. Jako
skutek powstania trzeba także uważać zamordowanie ks. dzie
kana Strzybnego w Mozurowie w pow. kozielskim przez Niemców w
listopadzie 1921 roku, które szczególnie w Rybniku napsuło dużo krwi.
Wszystkie wiadomości przychodzące z powiatów kozielskiego, racibor
skiego i gliwickiego, po części bardzo przesadzone, wywołały w Rybniku
żądanie represyj. Tym sposobem stało się, że teror wobec zwyciężonej
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ludności niemieckiej prowadzono dalej. Zabiegi celem pojednania wro
gich sobie partij były prawie beznadziejne. Jeden klin wbijał drugiego
coraz to głębiej.
W nocy z dnia 12. na 13. sierpnia 1921 roku powstały w lasach
powiatu rybnickiego wielkie pożary. Przyczyną ich była po części nie
ostrożność ludzi, po części iskry przejeżdżającego parowozu, które przy
palącym żarze i kilkutygodniowej suszy wystarczyły do wywołania po
żaru. Na niektórych miejscach powiatu rybnickiego jak w Raciborskiej
Kuźni, Grabowni, Staniszczach i Orzupowicach wyrządziły pożary
szczególnie wielkie spustoszenia. Postrach przygniatał ludność i po
bożny nasz lud upadł na kolana i błagał niebo w gorącej modlitwie o
odwrócenie klęski, prosił o wstawiennictwo swe św. Antoniego, który
już raz w cudowny sposób ocalił miasto od zniszczenia przez ogień. I
burza ucichła; deszcz zaczął padać, deszcz, który tak długo wyczekiwano
i który wysuszana ziemia tak chciwie piła. Lecz także morze ognia
zastało zalane i ugaszone.
W piątek dnia 21. października 1921 roku podała „Kath. Volks
zeitung" osobnem pismem ulotnem wynik obrad państw międzysojuszni
czych w sprawie przyszłej granicy. Według orzeczenia przypadł także
Rybnik do Polski. Dzwony z kościołów odezwały się radosnem echem,
wielu domów zaś w mieście wywiesiło chorągwie.
Zamiast pogodzić się z faktem, teror po stronie ludności niemiec
kiej się wzmagał. W tych powiatach Górnego Śląska (Racibórz, Koźle,
Gliwice i Wielkie Strzelce), które na mocy dekretu miały pozostać pod
Niemcami, organizowały się t. zw. „Rollkommandos", które ludność po
dejrzaną co do jej narodowości, obojętnie czy była niemiecka czy polska,
wypędzały. Kiedy zaś Francuzi na cmentarzu hutniczym w Gliwicach
szukali za ukrytym niemieckim składem broni, zastali wysadzeni w po
wietrze. Znany polski lekarz dr. Styczyński w Gliwicach, który także
w rozumnych kołach Niemców cieszył się wielką sympatją, padł ugo
dzony kulką z rewolweru czyhającego nań w poczekalni mordercy.
Okropnościom tym, które po stronie polskiej nie pozostały prawie
nigdy bez odpowiedzi, położyło kres przejęcie władzy przez rządy
uporządkowane.
Dnia 1, lipca 1922 roku o godz. 3 po południu przybyła jako pier
wsza polska policja. Dnia 3. lipca 1922 roku odbył się akt oddania wła
dzy rządowej na rynku w Rybniku. O godz. 11 przed południem zat
knięto chorągiew polską w obecności pierwszego wojewody śląskiego
Rymera i jego świty. Przy podnoszeniu chorągwi polskiej słyszano ze
wsząd wesołe okrzyki ludności „Niech żyje Polska" . Krótko po zat
knięciu chorągwi opuściły wojska okupacyjne miasto. Straż honorową
przy chorągwi objęli powstańcy. Następnie zaś przygotowywała się
ludność do przyjęcia nowej władzy i wojska. Ze wszystkich miast gór
nośląskich uważać można Rybnik jako to miasto, które zgotowało wojsku
najwspanialsze przyjęcie. Po południu około godz. 4 wjechał na dwo
rzec rybnicki pierwszy polski pociąg pancerny. Przyjęcie było bardzo
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serdeczne. Około godz. 1 następnego dnia przybyło wojsko — 3 pułk
strzelców podhalańskich — pod dowództwem majora Matuszka. Radosny
nastrój ludności był do nieopisania. Wojska cieszyły się wielką sym
patją. Dnia 18. sierpnia 1922 roku przeniesiono 3. pułk strzelców pod
halańskich z jego dowódcą pułkownikiem Wagnerem znów do stałego
ich garnizonu do Bielska, zastępując ich nowemi wojskami.
Oprócz dotychczas urzędujących władz był Rybnik odtąd siędzibą
szeregu nowych urzędów, jak: det. izba karna, prokuratura, urząd skar
bowy dla akcyz i monopolów, urząd kontroli skarbowej, inspektorat
celny, komisarjat celny, urząd celny (na dworcu), komendantura powia
towa policji wojewódzkiej, komisarjat miejskiej policji wojewódzkiej,
urząd ruchu kolejowego, urząd eksploatacyjny, urząd górniczy. Niektóre
władze się dobrze ustosunkowały, inne znów nie.
Dnia 24-go września 1922 r. odbyły się wybory do sejmu śląskiego
i w dniu 5-go listopada tego samego roku wybory do sejmu warszaw
skiego. W powiecie rybnickiem wybrano do sejmu śląskiego następują
cych posłów: Z narodowej partji robotniczej: kierownika ruchu Mędlew
skiego-Krywałd
sekretarza związkowego Gwoździa-Rybnik, radcę
zakładowego Węgrzyka-Kopalnia Ema; z polskiej partji socjalisty
cznej: sekretarza związku robotników Mokrego-Biertułtowy. Do sejmu
warszawskiego wybrano wydawcę gazety Kwiatkowskiego i p. Stęślicką,
obydwaj z Rybnika z bloku Korfantego.
Po objęciu Górnego Śląska przez Polskę otworzono tu jak w
innych miastach Województwa Śląskiego oddział niemiecko-górnoślą
skiego związku ludowego dla zastępowania praw mniejszościowych
(Deutsch-oberschl. Volksbund zur Wahrung der Minderheitsrechte).
Kierownikiem jest nauczyciel pozasłużbowy Mateja.
Z dniem 10. marca 1923 roku zaprowadzono jako jedynie prawny
środek płatniczy markę polską. Ważność marki niemieckiej zniesiono.
Ciężkie czasy ludność nasza była przeżyła. Lecz miarka nie
była jeszcze pełna. Nastał czasokres inflacji. Banki, restauracje i
spółki wyrastały jak grzyby po deszczu. Ze szkodą dla ogółu nagro
madziła mała liczba ludzi chełpiących się z swemi po większej części
wcale nie istniejącemi zasługami z czasów głosowania i domagających się
różnych przywilejów handlowych wielki majątek. Krocząc drogą słone
czną łatwego zarobku żyli wśród ciągłych hucznych zabaw, podczas
gdy inni znojną i uciążliwą pracą zarabiali zaledwie na biedny kawałe
czek chleba. Wszystko to, cośmy w czasie inflacji przeżyli, było, idąc
wstecz w historji, tylko powtórzeniem tego, co już raz było. Panował
dolar. W podobny sposób tracił także talar w poprzednich dziesiątkach
lat na swej wartości. W 1864 roku tracił pieniądz w swej wartości w
takim stopniu, że wartość majątku zmalała o dwie trzecie. Kto np. po
siadał 300 talarów pruskich (t zw. efraimitów), posiadał już tylko 100.
Im więcej zaś stal się pieniądz bezwartościowym, tem więcej podnosiły
się ceny artykułów wszelkiego rodzaju. Korzec żyta (około 100 litrów)
kosztował w 1871 roku 8— 16 talarów, korzec słodu 6 talarów, i podn
iósł
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p iósł się na 8 talarów, korzec owsa 4—8 talarów, centnar siana 1 talar
n
od
16 groszy do 3 talarów, korzec ziemniaków 2—3 talarów, funt wieprzo
winy do 6 groszy, 3 sążnie wzgl. 7 metrów sześciennych drzewa 7 tala
rów, para lichych trzewików 6 talarów, konew (mniejwięcej 1 litr) go
rzałki 16 groszy, zaś funt cukru nawet 16 groszy.
Lecz wszystkie te skoki cen z lat dawniejszych są nikłe w poró
wnaniu z inflacją z 1923 roku. Nigdy dewaluacja pieniądza i drożyzna
nie były tak wielkiemu jak w 1923-1924 roku. Jest to po części skutek
naturalny postępu, jaki zrobiły sposób prowadzenia naszego życia, kul
tura i technika w porównaniu do dawniejszych czasów.
Z końcem kwietnia 1924 roku kosztował funt mąki przeciętnie
450 000 mkp., funt mięsa około 850 000 mkp„ litr mleka 640 000 mkp.
Liczby te po części starych ludzi zupełnie zbałamuciły, tak że na tutej
szym targu tygodniowym zdarzył się raz następujący wypadek: pewna
stara kobiecina kupiła 6 centnarów ziemniaków. Kiedy więc handlarz
zażądał od niej 66 miljonów marek, kobieta zaś zdumiona pokazała mu
garść banknotów tysiącowych, spytał się handlarz, śmiejąc: „Na ko
bietko, ile to lat już macie?", zaś ona odpowiedziała: „Zdaje mi się, że
to już 69 tysięcy".
Miesiąc kwiecień był okresem zaprowadzenia stabilizacji pienią
dza. Dnia 28. kwietnia 1924 roku wprowadzano Złoty, markę polską
zaś z końcem lipca z obiegu wycofano. Tym sposobem zaprzestał dolar
nareszcie swych szalonych podskoków. Stabilizacja była osiągnięta.
Wprawdzie trwało to jeszcze jakiś czas, zanim i ceny się odpowiednio
unormowały. Tam gdzie na złote już liczono, stabilizacja automatycznie
się dokonała. Lecz w wielu rzeczach ceny szły jeszcze w górę, chciano
bowiem to co się zaniedbano powetować. Nawet kolej i poczta opłaty
swe podwoiły. Idąc za tym przykładem kupiectwo czyniło to samo.
Trzeba było w przyszłości prowadzić zaciętą walkę, ażeby go
spodarstwo krajowe oczyścić od żużli kalkulacji inflacyjnej; w każdym
razie naród odetchnął, kiedy spostrzegł, że złoty się utrzymuje na jednym
poziomie. Już ta okoliczność, że nie potrzebowano kadży dzień dbać
o to, by pieniądz, jaki otrzymano, jak najspieszniej znowu wydać, dzia
łała uspakająco na ludność. Płacenie zarobków tygodniowo lub dwa
razy w tygodniu lub wcale dziennie stało się też dla pracodawcy wnet
zbytecznem. Walka o środki pieniężne trwałej wartości ciągnęła się je
szcze przez jakiś czas. Chociaż pojęcie o wartości fenyga się zatraciło,
to jednak stary grosz znów miejsce swe odzyskał. Naraz też było
wszystkiego w bród. Składy z żywnością były przepełnione towarami a
rynek masłem. Jeżeli zaś w innych składach były pustki, to były przy
czyną tego wysokie polskie opłaty celne, które dowóz towarów pierw
szej potrzeby z Niemiec prawie zupełnie uniemożliwiały.
Ci, którzy pierzchnieniem snu o miljonach zostali otrzeźwieni,
byli różni spekulanci w spółkach i akcjach. Okazało się, że wygórowane
wartości akcji naraz runęły i stały się bardzo nikłemi, ci zaś, którzy
się przez inflację bez skrupułów zbogacili, zostali nareszcie mściwą ręką
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karzącej sprawiedliwości pochwyceni. Inny jednak ciężar przygniatał
teraz ludność. Sanacja nie służyła w pierwszem rzędzie gospodarstwu
krajowemu, lecz tylko skarbu państwa. Gospodarka krajowa cierpi więc
dla braku gotówki. Ciosy inflacji zostały zastąpione fantowaniem za
niezapłacone podatki, konkursy itd. Z końcem 1924 roku została
większa część kupiectwa z powodu zaległych podatków fantowana.
Nader dotkliwą klęską gospodarczą było spowodowane brakiem
zbytu produktów przemysłowych, masowe zwolnienie robotników, Jeśli
zaś robotnik nie zarabia, cierpi także stan średni. Tym sposobem po
zostawał w pierwszem półroczu 1925 roku dzienny dochód większej
części kupców w mieście w wielu wypadkach jeszcze poniżej dziennych
wydatków. Mimo stabilizacji i sanacji skarbu można więc powiedzieć,
że w roku 1924/25 zaczęło się masowe obumieranie gospodarczych
jednostek w stanie średnim, małym przemyśle i uczciwym handlu.
Temu zaś towarzyszyło masowe obumieranie moralnych i obywa
telskich cnót. Osobiste nienawiści były nieraz podstawą rzeczy, które
w uporządkowanem państwie nie mają racji bytu. Prawo staje się
wtedy karykaturą.
Ludność podzieliła się na kilka obozów. Nie tylko ludność polska
i niemiecka stoją naprzeciw siebie, lecz niezgoda zakradła się nawet
między ludność polską. Separatyzm założył swe główne siedlisko w
Rybniku. Z nowszych związków politycznych wypada wymienić Klub
Obywatelski i Związek Obrony Kresów Zachodnich. Klub Obywatelski
wkrótce się rozwiązał, przechodząc w Związek Obrony Kresów Zacho
dnich. Głownem dążeniem ostatniego jest spolszczenie kresów zacho
dnich. Ten sam błąd, który porobili niemieccy hakatyści, powtarzają tu
hakatyści polscy z szeregów Związku Obrony Kresów Zachodnich (Z. O.
K. Z.). Tak, jak Idzikowski przestrzegał przed przesadami metodami ger
manizacji, wołamy także na polskich hakatystów „Stój". Szczególnie pod
względem językowym zaleca się taką tolerancję, jaką okazywały według
opisów Idzikowskiego Niemcy. Także w życiu politycznem i narodowo
ściowem nie wolno człowieka pozbawiać swej moralnej wolności. Je
żeli się to jednak czyni, ujarzmia się go niby niewolnika, nie przysługu
jąc się tem wcale kraju, gdyż na duchowej apatji i stłumionym wstręcie
przed panującemi szykanami i niesprawiedliwością nie można zbudować
lepszej i szczęśliwszej przyszłości. Polityka pruskich hakatystów nie
pozostała bez brzemiennych w skutki wypadków. Jeśli zaś obecne me
tody polszczenia mają służyć państwu polskiemu i ogółowi narodu, po
winne one być owiane duchem miłości. Kraj może wzrastać w potęgę
tylko dzięki ofiarnej miłości swych mieszkańców. Ażeby jednak móc
zbierać miłość, trzeba ją najpierw wysiać. Dziesiejsze metody dążące do
polonizacji sieją jednak wręcz czegoś innego niźli miłość. Mimo tego
jednak zebrało się w Rybniku wielu ludzi, którzy nie bacząc na różnice
narodowościowe bez względu na wyznanie i język podali sobie ręce dla
odbudowy kraju. Oby tym pracownikom wielkich i zaszczytnych myśli
Bóg w pracy pobłogosławił!
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3 u m (öeleit!
SSom Süllen Joltft bu bemalten,
roas gut ift unb fd)ön.

Sie neu2 3eit mit ihrem haftenben £ reiben fdjreibt feine ©htaitifen
mehr, Sas ift jeljr gu bebauern; mir fönnen I)ier leibet nicht ben tfrfadjen
bie|er ©rftheinung nad)gel)en, benn fonft müfeten mit uns »exbreitJu übet
ben materiiaIiftüfdjen 3eitgeift, über eine SBeltattfchauiung, bie nur ben
©enufj bis 2lugenblicfs fennt.
Sir. Siebe jur Veimat hat ben uetjtotbenen granj gbjifomsft
not ungefähr 64 Schien »eranlafet, bie t£f|touif ber Stabt unb
iber ehern. f>err|chaft 3it)bnif ju fd)reiben. 33on ber Stufläge bes 23üd)=
leins, bas »iel 3uftimmung fanb, ftmb heute nur nach »»ewige ©jemplare
narfeanben. 2Bit haben beshatb bi2 g-ran^ gb^ifomsfi'iche ©efcfeicbte neu
erfcheinen lagen unb, einem hierfür norliegenben ©ebütfnis Rechnung
tragenb, biefelbe in Sßolnifch überfefet, famie im Sinne ber hi- Schrift:
„Colligite fragmenta, ne pereant" (Sammelt bie übtiggebliebenen Stüd=
lein, bamit fie nicht p ©raube gehen) mit einem 21«hang roidjiigerir ©r=
eigniffe »ar unb nach 1860 »etfehen.
Ser Heimat gilt unfere Siebe, heut mehr bwnt je. Ueberrafcht er=
fennen mir, meiche Eöftltcfje SBeionbetfeeit fie not allem gtemben ausjeid)*
net. Eine eigene, geheim,misfchmere, bunte 2Belt lebt barin, bas Senfen
unb gühlen ber Veimatsgenoffen. 3aiblrei(h, faft unüberfehbar finb bie
©efdjichten unb ©eftalten, bie in ihr leben, abfeits »am Senfen unb
2Ji einen bes Xages. Unb befonbers lehrreich unb fraftoall finb »iele ®e=
fdjichten unb ©eftalten ber „guten alten Seit“, über bie bie ©hranif
Sipbnifs erzählt, gran,^ gbjifomsfi »erfieht bie Verausgabe feiner 2luf=
läge mit einem 33ormort, bem mir folgenbes entnehmen:
„Sßenn auch bie ©efchichte einer unbebeutenben, in frühem Seiten
»an bem 2ßelt»erfehr cjänglief) ausgefchlaifenin Stabt feine großen, bie
tßhantafie erregenben ©teigniffe ju fchtlbern hat, fo ift fie bad), mit febe
Speäialgefdjichte, nach 8»»ei Seiten hin nicht ahne Stufeen.
Sie führt junächft aus bish-t nach nid)t benufeten Quellen ber all*
gemeinen ©efdeichte urfunbliches SRaterial ju unb bringt ¡0 neue Xat*
fachen jur Kenntnis aber berichtigt unb ermeitert bas bereits 23efannte,
erfüllt aber jmeitetns auch einen mehr lofalen 3mecf, inbem fie bei ben
IBemohnern ber ©egenb ein größeres gntereffe für ihr? fpejieile Veimat,
für ©tnriditungen unb 3»ftänbe erregt, bie fie nun hifiorifch entftehen
felfen.
Safe ich bie Unterfuchung nicht auf bie Stabt böfdjrarifte, aber nicht
auf ben gangen Sireis ausbefinte, erfefeeint burch bie SBirhältniffe gerecht*
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fertigt. Ser iRpbnifer ftteis bilbet erft feit 1818 eine politifdje Einheit
unb ift aus Seilen juifammengefe^t, bie früher bem Utatiborer, Sßleffer
unb TofPSIeiioitjer Greife angehörten uni bie hoher feine gemeimfame
©efhichte im Sinne einer Gljronif haben. Sie Stabt aber nahm in frühem
3eiten innerhalb bes SHatiborer Greifes and) feine gefonberte felbftänbige
Stellung ein, fonbetn bilbete erft ein ©anzes öurd) bie aSetibinbung mit
13, fpäter mit 25 Sö'tfem als „§errfci)aft Sitjbnif“. Siefe SBetbinbung
bauerte burtí) 3aí)tbunberte unb alle Quellen zur ©ef$i$te bcrfelben finb
gemeinfam. — Saju fommt, b-af? auctj bie ^arocifie ber Stabt beinahe bie*
felbe Slusbehnnng hat.
3Cas nun bie 2lusfül)tung betrifft, fo wollte ich anfangs bie äußere
©efhichte non ber tupographifdv-ftatiftifchein Sihüberung unb ber Kultur*
gefhichte trennen, überzeugte midj aber halb, baff babutch jebet Slbfhnitt
in feiner burth ben DJÍángel an hinreifíjeiiben Quellen bebingteit Süden*
haftigfeit wenig befricbtgt haben würbe unb baljer ein 3nfa,mmen}rbmelzen
aller Seile eher hoffen lief? ein forflaufenbes 3atereffe ju ctmeden.
Eigentümliche Schwierigfeiten bot bie Orthographie ber Sfiamen.
Obgleich fie beinahe alle fi-aoiiftfjen Urfptungs finb, fo halben ftdj hoch oiele
bcrfelben in ben Sahthunberten beutfdjer §erxfhaft in einer rein beut*
fd)en Schreibart eingebürgert. 3 h habe nur ba, wo mit ber beutjdjen
Schreibart ber im ÜJtunbe bes 33olfes lebenbe unb htftorifh begrünbete
Klang bes SBortes nicht genau ausgebrüdt werben fann, bie polnifche
angewenbet, bann aber auch im ganzen Sßorte.
S as am Sitelblatt angebrachte Sßappen ber Stabt ift getreu nach
Siegeln fopiert, bie fid) aus bent ©nbe bes 17. unb Slnfange bes 18. 3ahr=
hrnberts bei ben Sitten befinben. S as baza gehörige ißetfchaft ift oer*
loten gegangen. Sie Stabt befit¡t jwar noch zwei ißetfchafte oon 1669,
ein größeres unb ein fleineres, fie finb aber im Stidj weniger forgfältig
ausgefiührt unb bie als SBerzietang um ben Sifdj angebrachten Pflanzen
(roahrfcheiniid) Sßaffitnüffe) finb zu ungefdjidten Slrabesfen zufammen-gefhrumpft. 23eibe haben bie Umfhtift: „Sig. civitatis Ribnik. Ex
Magistratu. 1669.“ 9lod) unflefd)icfter geftocljen ift bas Siegel oon 1809
mit bet llmfchrift: „Siegel ber Stabtoerorbneten ziu Slpbnif. 1809.“ —
Sie neueften oon 1851 finb fauber gearbeitet unb enthalten ben gifh in
einem einfachen mit ber SBürgerftone oerzierten Schild Sluffallenb ift es,
baff in allen juletjt erwähnten Sßappen ber Srijchfopf nah linfs unb nach
oben gerichtet erfhdnt, währenb er in bem auf bem Sitelblatt gegeidj*
ncten nah rechts unb nah unten geweubet ift.“ . . .
So möge benn bie neu erjdpeaene Iftphnifer ©fjronif, ein Heiner
^Beitrag gut Etfenntnis ber §eimat, fteunblihe Slwfnahme finben unb
geigen, baß wie heute, auch früher iu Kämpfen bie SJienfhheit fth Zer*
fleifhte; möge fie oor allem aber bazn bienen, bie Siebe zur Sfjeimat zu
förbetn unb zu oertiefen unb* bas Ktaftoolle jener Seit unferer haftenben
unb unbeftünbigen zu »ermitteln.
9Í p b n i f , im 3ohre 1925.
31. S.
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CEintcltung
A. Die Quellen 3Ut (Befdjidjfe Rtjbmfs.
S a SRt^'bniif nie eine bebeutenbe iRolle gefpi eit Bat, fo fließen bie
Quellen ju ¡¡einer (5ejcl)ici)t5 )el)t jpärlidj. Sßas banon in beim Stabil
Slxtl)iti
»otljanben ift, gei)t nifBt übet bas 16. ^aBrBunbert l)inaus
unb bas aJieijtc iift exft aus bem 17. unb 18, 3aBtBunbert.
33ibeuitenbes bähten bie Elften bet HerrfcBaft geliefert, menn
biefe ttidjt burcB ben forttnäBrenben SBedjfel bet SBefitjer in alle 2Belt jer=
ftteut toorben mären. 31ur bie dürften non Äobfomiti Baben in iiBrern
ült^iin ju ¡Kaubnitj SSietes aufbemaBrt. ülnbetes ift oiilleitBt nodj in
alten papieren bet Familien Sßnafiijma, Dppetsborf, SeblniBfi unb 3Bea=
getsfi, bie ftüBer im SBefii^e bet ¿errlfBaft maten, »ergraben. Slnfragen
in biefer SejieBung Baben aber ju leinem üftifuliate gefülBti.
ülujjet ben, jebem Hiftorüer belannten CBronifen unb Hilfsmitteln
für fcEjlefifc^e ©efdjidjte, beten SlufjüBlung oBne Smecf märe, Bube idf nun
folgenbe Quellen benütjt:
I. 3 l us b e m K ö n i g l i d j e n 5 P r o o i n j i a I = 3lt<B;io.
1. Sie llrfunben bet Kläfter ju Gjarnomanj urtb ÜRatibor, toeicBe Sr.
3B a t t e n b a cB im Gobej biplomaticus Siieftae 1857 unb 1859 in
2 Sänben Bat abbruden laffen.
2 Ginige StÖfcBiiften non Käufen aus ben 2>aBten 1355, 1408, 1494,
1512, 1559, 1564, 1575.
3 SlbftBriften bes 3?rinilegiums non 1508, eines 23ericBts oom 23ifcBof
SaltBafar non SBreslau über bie Stgbnifer HerrfcBaft nom 3aB*e
1544, ber Erlaubnis 3JtüBlen anjulegen non 1547 unb 1558.
3llle biefe Slbf^riften, meift böBmifdj, aber audj lateinifd)
unb beuijfiB, ftnb ifeBt fc^Iedjt gefcBrieben unb jutn Seil gar nid)* ju
entziffern.
4. Hrlunben unb Slbftljriften, bie fid) auf bie SßerteiBung ber Herr»
if<Baft an bie CobforoiB beji’Ben.
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5. Die im Original »otbanbenen Urfunben feit bet Verleihung an
bie ßabforoib:
a. Die ‘¡Re'Iatian bet jut Unterfucbuug bes 2Bertes bet $>ett|c£)aft
berufenen Eommiffion 1579.
b. UI)tbart) befj ipfanbicijütingB ÜRpbnifb »om 3- 1581. (Das
Ejemptar ift in Pergament gebunben unb gut erbalten.)
c. Die aufy im iRaubniber 2lrcbi»e uorhanbenen ißrioilegien turn
1538 nnb 1575 (9Rarft=VerIeibungen).
b. giinf Schreiben bes Vürgetmeifter unb SRatb ju SRqibnif an bie
Hämmern in Vteslau unb bie ßobfaroib, »an 1589, 1590
unb 1601.
e. (Sine 3Jienge non Briefen bes ßanbaetmeffets ÜRe f e roegen
einer Sorberung besifelben an bie ßobforoig.
f. Ein Utbarium »am 3 ab re 1600 (Utbarium panftror) 5Rt)b=
nicjleho letf>a 1600 tu bae 15. 2J?artife pfane).
g. Das Urbarium non 1601. (Eine Slbfcfjnift, bie ©raf 2Ben=
getsfi 1773 batte anfertigen laffen.)
I). Eine iReibe non Briefen, bie äroij^en ©raf Vrafcbnta unb beit
©räfinnen Sßaggin unb ©aftijin roegen bet ÜRpbnifer Erbftrei=
tigteit geroedjfelt roorben ftnb, non 1650—1654.
i. Utbarifcb Gegiftet ber |>errfcf)aft ÜRribttii, mit was not Stufen
aber SRaboten bie Untertanen biefet §errfcbaft 3hrer Dbrig=
feit rechtmäßig fcbulbig fein. Vejchrieben auf bem Schlaf; ju
¡Rpbnif b. 10. San. 1657. (Das Ejemplar ift fefjr »on 9Rot=
ten gerfreffen, enthält 100 Seiten unb ift unaollftänbig. üRad)
anberroeitigen Slngaben flammt es »an Oppersbarf.)
f. Ein Schreiben bes Vürgetmeifter unb ¡Rat!) t»on ÜRpbnif an ben
Haiferlicben Sollemnebmet Srotjibfi roegen Erlangung neuer
SRarfttage (etwa nom 3 - 1620).
1. Die 23utgg raf=21mt s=ÜRag 11ungen non 1659 bis 1664. Sie finb
gut erhalten unb nur ein Deil aut unteren Enbe »errnobert.
Sie enthalten: 1) 9Rübläms=ffietteibe=5Recbnung, fünf gascifel,
2) ©elbrecbnnngen, 5Ro. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. 3) ©elbsIReftanten,
ein Sascifel. 4) ©etreibe=3ins=iReftanten, ein Sascifei. 5) fRedp
nungen »oim Eifenbammer, 91a. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6) Vieb=
■ ¡Rechnungen, fetfjs gascifel.
7) ©etreibe=5Re<hnungen, ein
Sascifel.
II. 21 u s b e m 5 ü r ft 1. 2 o b f aroi b ’ f <h e n 21 t d) i » in ¡ R a u b n i %
1. Urfunben non 1538, 1542, 1584, 1602, 1606, 1607, 1621 unb 1638
roegen Verleihung ber $>ettfcf)aft ¡Rpbnil unb weiterer 23efit;=Vet=
änberungen. Van biefen batte jt<b ber äRagiftrat »an ÜRtjbnif be
reits burch Vermittelung ber preupfcben ©efanbtfcbaft in 2Bien
mehrere abfchreiben laffen.
2. Vriailegien ber Stabt ¡Rpbnif oon 1538 nnb 1575 in -einer »an bJr
Stabt Sobrau 0.=S. »ibimirten 2lbf(hrift.
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3. Ein $äwtts=93ericf)t bes iRgbniier Hauptmann Hrabsft an ben güx=
ften ßobfototh über SBorgänge in SRgbnif com 3 **!)*® 1627.
4. Ein Urbarium com Sollte 1601, meift »örtlich tele bas unter
I. 9. angeführte int iProoinjiaI=2trthio, bod) mit einigen Büfetten.
5. Ein Urbarium com Sah1® 1614, (Urbarium ^anftret) lUtjBnicgfeljo
fepfane let£)a ißane 1614), oon üab islaus ßobfomih unterschrieben
unb unietftegeli.
6. Ejtract ber Einfünfte ber Herrfdjaft oon 1614 (Ertraft budfoboto
ftalt)d) i biegngei) panftnry}9lgbtticgiebo Sepfantj ßetha ^anie 1614).
7. Ein böhmtfd) geschriebener Entmurf gu einem Urbarium com
Sahre 1619.
8. Eine böhmtfrf) geschriebene Xaje ohne Zugabe ber Beit, aber jebene
falls cor 1628.
9. Xaj bet Herrschaft Jipbnil com Sol)re 1628. Ein ftarfes 3Solu=
men, aber toebet unterfcfitieben ntxh unterfiegelt; eben fo roenig
ift bas ber galt bei einem ¡geeiten bühmifch abgefagten Ejemplar.
10. ¿tiefe bes ©tafen Salmb unb bes Herrn o. üJtnnfunh an: ger=
binanb II. unb gerbinanb III. teegen ber 9lt>bnifer §»errfchaft oon
1622, 1628, 1629, 1638, 1669.
11. 6 <hulbuetf<hreibungen bes Schmibt o. Sreghoffen unb bes gürften
Bbenfo o. Sobloroifs, ÜRgbnif betreffenb.
12 . Slbfchriften aus beut SBiener Slrdjio, toelche bie ßobfomitj unb gu»
gleich ¿gbnif betreffen.
13. X aja unb Ueftimation herber Herzogtümer Dppeln unb fRatibor.
Sn 13 gascifeln im Sah*® 1644 oon Sbh'onn ißuijero oon 2lbler=
thurm im tluftrage bes Äaifers abgefafjt. — Die 3lbfd)ät;ung ift
fehr ausführlich «ab für 9?atibor unb Dppeln noch toichtiger als
für SRgbnif. ßeiber finb bie früher babei getoefenen Stabtpläne
oon tRatibor, Dppeln unb Äofel unb bie harten oetloren gegangen.
III. S l u s b e m I R g b n i f e r 91 a t s = 91 r cf) t o.
1 . Einige ilrfunben iim Original oon 1575, 1624, 1625, 1632, 1647,
Gchenfungen, 9Jlatft=23erieif)ungen unb ifkioilegien betreffenb.
2. 2ibf<hriften ber alten tßtioilegten oon 1508, 1538, 1575, 1624, 1625,
1632, 3um Xeil biefetben tote unter 91r. 1.
3. Ein Estract bes Urbarium oon 1601.
4. SBeidfitoerben ber Bürger über ben ©rafen Earl ©albriei SBengersfi
oon 1696 unb 1699.
5. Drei gehn 23riefe bes ßaubeshauptmanm oon Dppeln an Sßmgersfi
unb bie Stabt toegen biefer SJebrüdungen, 1698— 1699.
6. Kertrag ber Stabt mit Sßengersfi in 33egug auf biefe SBebrütfungea
unb 3eugenausfagen in ber Sache, 1703.
7. SBeftimmungen über bas 9?eih=33ierbrauen oon 1720.
8. Slbfchähung ber 93ürgethäufer oon 1725.
9. ffirunbfteuer<=Äatafter oon 1743.
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10. SjßrogefpSIften tuegen bes ©etreibe=3infes unb ber Untertänigfeit
non 1750—1775.
11. Der Setgleirf) in biefet Streitigfett oom 3af)te 1775.
12. Statiftif<he Xab eilen non 1785 an.
13. Eliten, Betreffenb Ben niebergefdjiagenen unb roieber geforberten
©etteibe=3 tns betreffenb.
14. Sitten übet bas ju© pascenbi unb lignanbi. SBeibe Sffteniftücfe
ftnb batunt intereffant, roetl fte auf frühere 3 eiten prüdgetjen
ntüffen unb babei SRotipn enthalten, bie fünft fehlen.
15. Sitten, betreffenb bie Stblöfung b r IpoIjsSerottube.
16. Das Cagetbucf) über bas Vermögen ber Stabt.
Singelegt oom
Sürgermeifter gtihe, t>om 22. 3auuax 1856.
IV. Siu s bem SR pb m it e r

2 a n l b r a t s amt .

1. Gin Stftenftüd über ben 5Bter4lPbat.
2. Slfta über Hrbarien unb S?riniiegien ber Stabt oon 1749—1775.
V. St us

ber SRegiftratur

b e s K r e t s g e r i dfts.

1. §i)potbeienburf) ber Stabt SRpbnit feit 1745.
2. ©runb=9tfien ber i>errfi)aft SRpfmcf feit 1639.
VI. 3 l us b e r Sßf a r r = SR e gi ft r a t u t o o n SRpbnif.
1. J>ie Sauf*, Srauungs= unb Steribe=SRegiftet oon 1638 an.
2. ©ine oam Pfarrer Scijueibet angelegte unb oom Srjprieftet SRuste
fortgefefite Gijronii ber Kirche.
3. Sttteniftücte, betreffenb ben 23au ber neuen Kirche unb bes SJ3farr=
Kaufes. 1800—1823.
VII. Si us b e t SRe g i et u n g s = SR e g i ft t a t u t i n Dp p e i n.
1. Sitten über ben ©rfauf bet ¡fferrfdfaft SRpbnit. 1788.
2. ©eneraBErtrag bes Somänen=3imts SRpbnit. 1791.
VIII.

Si us

ber

SReg i e r u ng s * SRe gift r at i u r i n
j ef51 i m 31 r ch io,

Söresl au,

©in Siitenftüi über bie Einrichtung bes ft-errfchi-aftücfterr Schioffes
in SRpbnif p einem Snoaltbenhaus oom 1. Sötai 1788 bi© ©üb» ¡Juni 1789.
IX.

Si us b er U n i o e t f i t ä t s = 33ib l i o t h et.

©ine hiftorifcfptopographifche SBefdjteibnng ber Stabt SRpbnit aus
bem 3 ahre 1828 oon bem früheren SBürgermeifter 3 etasoo, bie für bie
3eit feiner Stmtsführung als Quelle begeignet werben tarnt (SüRanuffript).
X.

StRünbli dfe StR t t t e H u n g e n

oieler SfJerfonen aus SRpbnit über einjelne SBorgänge unb topographilfihe
aSerhäitniffe oon 1801 bis 1823, befonber© oon bem fchon ab IX. genannt
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ten früher ;n Bürgermeifter 3 efasco, ber mit einem tourtberbar treuen
©ebäcbtnis ber 'feit 60 3 ®f)ten erlebten ©teigniffe ftdj bis ins fpegiieltfte
Setail erinnert.

B, Bcftfjreibutig ber (Begenb, in roeldjet bie ehemalige
£jettfd)aff Htjbnif liegt
Sas Dberi^leiifi^e £>odjlanb ift bie 2lbbad)ung ber Suibeten unb
ftarpatben na cf) 9torbu>eften unb toirb burcf) bas Dbertal in einen totfü
lici>en unb einen öftfidjen Xeil getrieben. Dieser letztere bilbJt bann
gleidyfam toiebet ein Sjodjlattlb für fiel), inbem er oon brei ©eiten non
3iemfidj tief eingef^nittenen, oft miüfetibreiten Salem begrenzt mirb
unb nur nach Borbmeften an ber allgemeinen Senfung Dberfcf)Ie)iens
teilnimmt, ¿m SBeften biibet nämlich bie Ober »ein ¿¡entlief) breites
Beden, meltijes im Sübm am DIfa=£al unb meiterbin am 2Beid>feI=Xal
feine gortfebung finbet. 3 m Dfien enblief) biibet bas breite la f ber
in triefen Sßinbungen bet 3Beii)fel juiftrömenben iprjemja bie ©renje.
— ajiit ben SBoriarpatfjen bängt bies ißfateau nur burd) einen $öbengug
¿ufammen, ber ¿milchen Dber=Stoirffan unb Brobef fidj oon bem Sanken
trennt unb über Dber=©ogeIau nach Ober=3 <tftr3eb unb ©olbmannsborf
fieb bio3iöbenb bas DIfa= unb SBeiebfefgebiet fe^eibet.
3Iuif biefer ©efamterbebung bes 23obens lägt fieb noeb eine be=
fonbere ©rböbuttg bemerfen, bie im Offen bie 2Jßaffer]fdj.eilbe ¿mifeben
2J3eiebiei unb Brjemja einerseits unb ben 3uflüffen ber Ober anberer=
feits unb im SBeften eine ähnliche Srennung ¿toifeben ber Ober unb ihren
eigenen fTCebenflüffen biibet. Smifeben bem Dienbsafluffe unb bem 9iuba=
ffußgebiet ¿iebt fie fieb oon 3toonotoif) über Solarnia naeb ©¿ernice, '¡Riybultau unb ¡Pfeboto urtb toenbet fieb oon ba naeb SKorgen als SBafferfebeibe
¿mifeben bem 5Rnba=©ebiet unb ben 3uftü|fen ber Dlfa. Siefe Streefe
gebt über Dber=stDirflan bis Baranotoib, oon too fie fieb in einem Bogen
um Sobrau naeb 3Jiitterrtaeijt toenbet unb üb*r Ärofotoia naeb ©«rbatoib
fieb b'osiebenb umfete ©egenb oerläfjt. Sie ©rbebung über bem 9Jieeres=
fpiegel mecbfelt 310ifeben 950 nnb 1030 gujj, toäbrenb Ober= unb Dlfa=£al
nur ettoa 600 gufs über bem ibieere finb.
Unbebeutenbe Slüjfiben entftrömen biefem frjöbentpge naeb Dften,
Süben unb 2Beften. 9iur naeb korben mit einer Bergung nad) SBeften
fließen bie ¿tuet bebeutenberen 23äcf)e bes Äreifes bie Buba, aud) Stulbfa
genannt, uttb bie Biratoa. Sie finb ibrerfeits oon einanber getrennt
bureb eine Erhebung bes Bobens, bie oon ©arbaroib ausgebt unb über
S 3C3aifotoice, tßtßegertbßa, Stein, Änisenice fieb stoifdjen spiiebotoib urtb
Stanib in bie Baubner unb Scblettoenbitjer gorften oerliert. Gin äl)rt=
liebet $öben3ug bei 2Innen=Xal, nörblicf) oon D^efje beginnenb, unb an
Subensfo, Bottoetf B ^ i n a rnadj Scböntoalb 31t oorübergebenb, trennt
bas Bitatoa=£al 00m ^lobnib=Sal.
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Obgleich mutt bas Virama=Sal beinahe bret SJteilen feiner Bange
5um SRgbnifer Greife gehört, jo feh« tcf) tnid) borf) genötigt (jiet>> bas
Votroort) es ebenfo 3« übergeben, als bie 3lbl)änge bes oben ermähnten
Sjöhenguges nad) SBeften unb Gäben, Silber aurf) in 9iuba-Sal er [geirrt
■ mit eine Veidjräufuttg bes gu berücljid)ittgenben ©eibiets notroenbi®, ba
bet untere Sauf bet SRuba unb fein ©ebiet an S r. sp 0 1 1 ß a ft feinen
ijiftorilfer bereits gefunben bat unb ber obere Sauf in ber ©egenb non
Soßrau naturgemäß 3U biefer Stabt gebärt.
So bleibt für meine 23ejd)reibung nur bas mittlere Flußgebiet ber
SRuba übrig, mas gugleirf) gang genau bas Serrain ber ehemaligen §err=
fdjafi 5Rt)bnif unb beinahe auch bas ©ebiet ber Sßarohie Weifet Stabt ijt.
Sie §öi)en=Verl)ä 1tnijje ftnb oft unterjucbt motben, buben aber jo
abmeihenbe SRefultate ergeben, baß irf> troß meines Vertrauens gu ben
leßten Sr. S ab e b e c f ’fhett SÖteffungeu, aud) bie früheren baneben feße.
Vei ©gernioe gibt © o t n a l l 923’ an, S a b e b e d nah Varometeti
SDlefjung 896’, bei ÜRgbultau nad) Ä a l u g a 958’, nad) S a b e b e c f s
trigonometrijcßer aRejjung 944’. 23ei Spfham giebt 5ta 1 u g a 1033’, © a r =
n a 11 1008’ unb S a b e b e d 956’ (trigönometrijdj) an. ßoslau ijt nad)
© a m a l l 817’, nah S a b e b e d 745’ (V a t ometer=9Jteffung), Tiewlabom nah S a b e b e d 910’, 9?abofd)au nah © a r n a i l l 1016’, nah
S a b e b e d 944 ’, Soljrau ber SRing nah S a b e b e d 804 ’, SBilcga nah
S a b e b e d 832 ’, Sßilhomiß, bie kirhe, 730 \ Sie Slngaben k a lug a’s
unb E a r n a l I ’s finb entnommen aus bem Sluffaß E a t n a l l ’s:
,,©eognojtijd)e unb S8 oben=Verbältnijje Dbetfhlefiens“ in bem SOßerle
© r a b o m s f i ’s über bie Flora Dberfhlefiens. Sie Shngalben Sel be*
b e d’s uerbanfe idj befjen freurtbliehet SUiitteiiung.
3n biejem ©ebiet jtrömt nun bie SRüba nnlb ißre 3uiflüffe. Sie
3tuba jelbjt entjpringt in ben hinter Soljrau gelegenen Seihen in einer
Ööße oon beinahe 900 ’. Diua ijt bie Ober bei Äojel am Siegel 508 ’ nnb
bei -Ratibor 549 ’. 2 « ber ÜJiitte gtoilfhen beiben münbet bie 9iuba in
bie Ober, aljo etroa 528 ’ über bem SDteeresfpiegel. ©5 roürbe für einen
ßanf oon 7 SBieilen mithin ein ©efälte oon 370 ’ hetausfommen, aljo auf
bie SJteile ungefähr 53 ’, mas grnar giemlih ftarf, aber bah nicht nnmahr=
fheinlih iß, ba nur baburh bie 9Jtöglid)leit geboten ijt, alle Viertel*
meilen mieber einen Seih augulegen, ba man auif einen Seih circa 7 ’
©efälle rechnet, jo baß für bie 3m ijcfjerträume groifhen ben Seihen nah
circa 7 ’ ©efälle blieben. Saß bies richtig ijt, bemeift ber limftanib, baß
bie ©ijenhütte gu Stobol 10 ’ ©efälte hat unb bie eine Viertelmeile ent=
fernte Fw'jhhütte gu Vaprocg 814 ’.
Gin ähnliches Verhältnis finbet fidj bei ben groei iRehenflüßheu
ber SRuba, bie allein ermähnt gu metben »erbienen, b. h- bei bem 9lt)b=
niiet
affet unb ber Dlfha. Veibe ent]pringen auf jener fhon ermähn*
ten Späße gmijd>en ©gernice unb Rpbultau,. umfreifen bann, bie Dtfcfja
meftlih, bas SRgbnifer SBaffer füblih unb öftlich bie Sinhöhen oon Ober*
Stiemiabom, bie nah S a b e b e d’s Varometer 9Jlejfung. 910 ’ über bem
SJieeresfpiegel h»h ßub unb münben erftere bei ber Dijha*aJtüßle, leß=
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teree Bei ber 2Bamof=2Jtüble in bie SRuba. — 2lucb biefe beflben g lü h en
entfpringen in einer Jpotye non circa 900 ’ unb bas SRpbniier SBctffer muß
baijer a>uf feinen Sauf non toenig mehr ais jn>ei 3Jteileu beinahe 200 ’
©efälle falben, alfo auf bie 3J£eile ungefähr 90 — 3Bit fönnen mam*
I-ii), ba mix eine fUteffung ber $öi)e ber SBamofmüble fehlt, biefe nacij
ber Sage oon ÜKpbnif bestimmen. Sieje mirb 3mar jefjr oerjtfjieben an?
gegeben (0. De g i t h ä u f e n in feiner g00gnoftifcf)ert ©afcbreibung non
Dberfdjiefien nad) ix a 1 u 3 a’s IDteffung 660’, 0, C a in a l l 792’, bie
R e i m a n n’fche £arte 726 ’ unb Śnie 675 ’), ballen mir uns aber an
bie Steifung Sab>vbetcfs, bie für ben IRing 720’ fiubet, jo lammt auf
bie circa eine halbe Sietle entfernte SBaroofntüble ungefähr 680 ’ unb
bamit aud) jenes oben angegebene ©efälle heraus. Steifes iift aber auch
notmenbig, um bie 10 Stühlen, bie an bem glüßcbeu bei jo Heiner 2lus*
bebnung ficb befinben, möglich 3u machen, ©ans ebenfo gebt es mit ber
Dljiba, an ber ich bei einer Sänge oon nicht oiel über einer Steile fünf
Stühlen oerjeiebnet finbe.
SBeniger maff2xxeid) finb bie 3ufiiiffe ber 5Ruba auf ber rechten
Seite, obgleich auch biefet f)ö[)ert3ug 3mifd)eu 832 unlb 900 ’ hoch ijt. 3ln
ben gań® unbebeutenben Sachen, finben ficb ba nur fünf Stühlen, bei
Ochofec, ©oleom, SBielopole (bie StroniomietpStüble), bie £orn=Stüble
unb bie Stühle bei Seubörfel (ißniomec). — Stuf beiben Seiten ber SRuba
barf man fid) ben Stbfali nach bem Sale nicht als regelmäßig oexIam=
fenbe Ijaufte SBöfihung benten, fonbern überall erbeben ficb i>ügei, welche
biefelbe unterbrechen. 2lm heften begeidjnen biefe gortnalioti bie Stia=
ßen, bie bas ©ebiet burebfehneiben. Sie ©hauffee oon ©leiimiß unlb bexen
gortfeßung, bie Sanbftraße nach Soslau, burcijjieftt basfelbe oon Sorben
nach Süben unb überfchreitet bergauf bergab im fortmäbrenben Sßechfel
biefe ^iigel. Sie 3meite ©bauifee oon SRatibor über iRpbnif nach Sobrau,
alfo oon SBiften nach Offen, fteißt bloß oon SRatihor aus bem Dbertal
immer höbet, bis fie bas Plateau erreicht unb auf bidfem siemlicb eben
fortgebt unb ficb nur in Spbnil in bas gtußtal bexaibfenft, um jenfeits
bet Stabt oon Steuern aufsufteigen unb jiemlich gleichmäßig fartgugehsn.
Sie britte Straße, bie fogenannte Äohlenftraße, gebt in ber Sichtung
oon Sorbmeft nach Süboft an ber iRuba b>n unb ift ber eingige 2Beg, ber
fortroäbienb im Sale bleibt. Sas gange ber ¡Betrachtung uatergogene
©ebiet umfaßt etma oier Duabratmeilen.
So lieht es aber auch ift, fo bietet es bod) geognaftifcb fehl oex*
febiebenartige Srjcbeinuagen bar, über bie mir eine 21 useimanberfeßung
bes StaxUfdjetbet § e e t in 5Rt)bnii oorliegt, melier mir bie Benußuug
betfeiben freunblichft geftattet bat.
0. © a r n a 11 in feiner geognoftiifchen Starte oon Dberlf^Iefien
teilt unferi ©egenb bureb eine über 3tt>bnif oon Sorben nach Süben
gebenbe Sinie in groei ©ebiete. 3 « baut öftlidjen Seile ift alles auf=
gefcbmemimtes Sanb oon bebeutenber 30iädftigteit. Sie ijügel finb baoon
gebilbet, bie Säler bamit aasgefülTt unb bei ben im ¡Pilcbomißer SBalbe,
bei SSilcga unb bei Sgcggglomice angeftellten 58obr=23erfuchen hat man
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bei 700 gufe noch nicht bas Steinfohlengebirge, ja nirfjt einmal tote
•unmittelbaren Unterlagen tiefes Siluoiums erreicht. Heber beim glug=
fanto unb Äies liegt nur eine toünne gmmusbette, oft gar feine.
Sie hefte Borftellung non bet Befd)affent)eit biefes ©ebiets geben
bie Boht=93eriudje, bie bei unb in Bpbnil in bet neueften Seit norge=
nommen mürben. Kribnif, meines in einer Bertiefung am Slgbniiet
¿Raffet jtoifdjen ben tjügeln Äojiegort), Stnolnaet Berg unb 9?uba=Betg
liegt, befrei nämlich ben B otp g feJjt reines unb fcifcfjes Sri nftuaffe r ju
haben, meldjles aus biefen £ies= unto Sanbbergen entfprrngt. Steife
Quellen führten p ber Bermuituug, bafj fith in größerer Siefe not)
mehr Quellen ber 31rt fintoen mürben unb man uerfud)te arteftfhe Brun=
nen berpftellen. Ser erfte Berfud) ber 2lrt mürbe cor mehreren 3nl)ten
•auf toent ©runtoftücf bes jetzigert Änappfchafts^flaiaaretts ausgeführt.
3tachtem perft ein mehrere gujj mastiges Saget non SRiefengrunlb unb
SJloorerbe burthfiofien mar, traf man auf Santo unb erreichte nach !a}enigen gufa besfeiben eine fehr mächtige Sage 3iegetlehm- Sann fam
mietet etwas Gant unto fchiieftitcb ber fehr unangenehme ©ppstetten. 3 «
tiefem mürbe nahe an 100 3rufj tief gebohrt, ohne feine Unterlage p
•erreichen. S as gehoffte ¿Raffer fanb fich nicht, obgleich bas 23ohrloch 166
gufj Siefe hatte.
üluch beim 23au bes Bahnhofes bet 3Tenbp=9lifoiai=(£t)enbahn traf
man beim 3Iusj<hachten ber Setter raunte ziemlich häufig fcl>mache ¿Raffet*
quellen unb hoffte nun in größerer Siefe fie reichhaltiger p finben,
mas teils megen bes |>ausbebarfs, teils megen Speifung ber Sofomo=
tiocn münfchensmert etfcheinen mufjte. ©s mürbe bähet ein artefifcher
Brunnen gebohrt bis p t Siefe oon 170 gufe. Sie paar 3oll ¿tderlanto
unto etmas Santo maten bereits toes Baues megen abgetragen. Ulachbent
toas Saniblaget oottftätttoig tourchftoften mar, traf man ben unoetmiitoli*
chen 3iegeltehm, bann mietoer etmas Santo unto Sies unito fchliehlich ben
©ppsletten, toeffen ©ntoe man nicht erreichte. SJlan überpugte fiel), baft
alle Quellen in unto bet Sfpbnif troh ihres großen ¿Rafferreichtunts ben=
noch nur obere Quellen ftnto; toenn beibe Bohrlöcher lieferten nur menig
unto übelriedjentoes ¿Gaffer aus toem ©ppsletten. Gs roch meift nach
S(hmefel=3ßaffetftoff unto fehle tuet ©ifenoefer ab.
2lcier=Stum;, Santo, Äies, Sähm unto ©ppsletten fxnto atfo tote Be=
ftaabteile ber bis jetjt erforfchten ©rtomaffe in unto hei iRpbntf, in bem
als toas öftliche bejeichneten ©ebtet unto ift in toiefem nirgentos jenes Si=
luoturn tourchteuft.
Sßeftlich non jener oben gezogenen Sinie befirttoet fich int nörtoli*
chen Seil; beinahe unmittelbar unter ber ^umuslbecfe, Son ber 3ura=
Formation, mähtento {üblich oon ©pmice unb 3iabltn bis Sagis! fich
©9ps= unb aHergeilager hinaiehen. 3n>tfhen biefen jmet Seilen erhebt
fich um SRabofchau, ¿iiebobeapee, Bprtultau, Bpbuitau, SHtemiatoom unb
Biece tnfHaxtig bie &oblen=5ormatiott aus bem ©pps=2ager, bem Son
unto toem aufgefchmemmten ©ebitge. ©s ift bas bie böchfle ©egento toa*
felbft an ben Quellen bet Qif^a unto befonbers an bem 21bhange jenes
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oben ernannten Irjöbenjuges gegen bas SRqBniifei SBaffet. Die aim mi,i=
ften 6et rieben en ©ruben finb bie $ot>m=©rulbe ju Srjrtultau bie ßeo=
©rube ju Utbbultau unb 5Beaten=©lü<f=©rub» ¿u Dber=9Tieu>iia(bom.
Die §oqm=©riibe, ehemals fisfalifdj, baut ein 70—80 3oll mad)5
tiges glöZ, bie 2eos©tube bat bei 38 ßcwbter Diefe 3 glöZe non 20, 25
unb 60 3oti; bie 5Beaten=©lüi=©rube bat bei geringer Deufe ein glöZ
non 120—130 3oII Starte.
Sßie ftarf bie Ausbeute ift, beroeifen bie Eingaben nom Igabre 1857:
Die ©batiotten=©rulbe bei ©jernice lieferte 368,690 Donnen,
bie ßea=©tube 84,205 Donnen,
biij 2Inton=©lü<f=©rube 76,409 Donnen,
bie S>ot)m=©ruibe 122,824 Donnen,
bie 2Inna^©rube bei ißfcboto 41,791 Donnen;,
bie 5 ©ruben jufam/men alfo fdjon 693,919 Donnen.
Die in neuerer 3eit nfcbürften ©ruben in bent SBegirte ber ebe=
maligen <f>enf(baft halben insofern ein Sntereffe, als fie uns Stuffdjluj}
geben über bie bafelbft nortommenben geognoftifcben SBirbältmtffe.
3Bie bei SRnbnit finb aud) bie irjügel um jenen Koblenbegirf rneift
aus Diluoium gebilbet unb Sanb, fiabnt unb ©ppsletten-Scbicbten t)tvc=
f<ben oor. 5&ei üRabgieoto bat man biefe tertiären Sdji'djten bur^brungen
unb bas barunter iiegenbe Stein/foblengebitge erteilet. Das SBobrlod)
ber 93incent=©lütf;©xub: 3. 58. ift 391 gafj 4 3oll tief mit 51 3»U mad)5
tigern Kohlenflöz, mäbrenb bie 3Häci)tigteit ber Dertiär=Scbid)te ettoa
200 gaff beträgt. 5Beinabe eben fo tief mit gleicher äJiä^tigfeit bes auf»
gefcbtoemmten ©ebirges liegt bie Steintoble bei 5$Opelau unb toeftlidj
oon Uiiebolbc3t)ce.
Die $augtnieberlage ber SteinfoblenflöZe aber befiubet fid) in
jenem oben als bas Kohlenreotet bejeidjneten ©ebiet. Da fann man an
oielen Steilen bie Steiutoblen, gang non Dertiär=S(bi<bten entblößt, 3U
Dage anfteben felbett. 3um Dell ift biefe Sntblöfjung eine lünftliche, tote
in ?iiebobc3pre bei ber Schule an ber ©tlfeubabn, too man erft aus bem
Steinbrud) oiele bunbert klaftern SBruubfteine meggeführt bat, ebenfo in
Dber= unb Sfieber^rtiitniabom, in Dber= unb 5ii0ber=9labof(bau. ©s ift
bas überall ein graultcb=gelber unb bräunlich5tDeiBer grobkörniger Kob=
lemSanbftein, helfen grobes Korn ihn meift nur ju 3Jtüblfteinen ju oer»
merteu erlaubt.
Diefer Sanbftein roedjfelt mit fchmalen Schichten oon Schieferton,
Steintoblen ufro. unb fenft fich beinahe bis auf bie bautnürbigen
glöZe.
Diefe Kohlenflöze felbft finb nur feiten gang rein. SReilft Bitbet
Schiefer 3*oifi-hettftt>icf>ten in ihnen, beten bas irjot)m=glöZ 3—4, bas ßeo=
glöZ 2, bas oon 2katem©lücf 2—3 bat. — Die Kohle an fich ift eine
fehl magere Sattbfoble oou lebhaftem ©lasglanje, aus ber fich Koafs
nicht barftellen laffen. — Das i>ot)m=glöZ führt auch bin unb «toieber
fdjmale ßaget oon Kenne!=Kohle, bie ber engliiidjen täulfcbenb ähnlirf) ift,
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Da bie glöfte bei bet Kahlengeminnung weift itt großen Stücfen bvtfyen,
fo ift bet 33etfauf eia jiemlid) bebeutember. — 3ln ißetrefaften ift bas
Koblengebirge nicht feht reich. Stuftet einigen Kalamitäten unb Si*
gillatien lammen aSerfteinerungen nid)t not.
Der bie glöfte begleiitenbe Schief ertön ift bet gemöbnii^e Kohlen*
Riefet »on grauer in’s bläuliche übergehenbet gatbe mit fei;t bemtlictjen
Schichtungs* obet Slblagetungsf lachen. Da betreibe nid ©pps unb Giifen*
lies führt, fo rnerben bie ©inbeimmaffer fehl angefauert nnb tnirien fel>r
«anteilig auf bie 2ßaffen^ailtumg>s=¿Icppar.ate, ineil fie bas Gilfengeug
äetfiören,
Daft biöfe Stetnfohlenlager jebemfalls mit ben bebeutenbeten
Kof)ienteniet'itt im SBeutbener unb tßleffer Kteilfe in bet Diefe pfammen*
hängen, bürfte umjmeifelhaft feftftehen, obgleich es noch nicht nacbgetoie*
fen ift.
Droh bes feht meit netbreiteten aiuifg«i(h«)emmtin ©ebirges, na»
merotlid) bes mächtigen ©ppsletten, ift es eigentlich itt bem hiet ju be=
fditeibenbiein ©ebiet, nixgenbs gelungen, tnirtlich betb anlftebenben feften
©pps 3U entbeden, bet [ich erft in bet ©eg'enb non ißfchoiu norfinbei.
Gingeime fchtnache Caget in ©ppslettem unb im größerer Diefe finb nicht
non S&ebeutung. — 9lur bei ißopelau foll linfs non bet Strafte nacft
Cos lau in früheren gahren Sergibau auf ©tjps betrieben motbea fein.
StJian fteht bafelbft noch Spuren bergmännifchet Strbeiten unb ailte Kat*
ten, felbft De p n h a uif e n, ermähnen an jener Steile ein ©npslaget.
gn früheren Sehren mürbe in bieifem Gebiet auch Sergbau
auf Gilfemftein getrieben unb gmax nätblid) non ÜRpbmrf bei gofephhof unb
©oleom. Diefe ©ifenfteine fheinen jebod) ausgegangen p fein unb
bie menigen noch hin unb mieber norfommenben Stüde biefer Gifenfteine
gehören mehr bem Jtafem* ober SBiefenetg als bem Doneifenftein an.
Sluch nach Sola unb Salgquellen mürben bei üüpfmif Sohroerlfuche
ausgeführt, aber ohne Gtfolg. Dberfchlefien birgt einmal feine Saig*
fchäfte in feinem gmnerin.
ajierfmürbig ift bas ®orfommen etatiifcher ©efhiebe. Jüan finbet
nicht nur bebeutenbe 23löde non ffanbinanifchem ©ranit, Spenden, ©lim*
merfchiefer mit ©ranaten, fonbern auch ©rauroade unb SBalfalte. geftt
finb biefe SSIöde f<hon feltener gemorben, ba man ftdj mühte, bie Sieder
banon ju fäubetn unb fie als ^Baumaterial nuftbar 3U mähen.
Grmähnt muft enbltch auch bie Kutsatmfa merben, eine Slrt non
flieftenbem Sanb, ber fid) oft unter glugfanb nnb Kies norfinbet unb
jeben 33erg hau fehr erfchmert. Konnte man bei bem 33au bes Dumiels
in Gjernice biefes t>inbernis hoch faum bemältigcn.
gaftt man bie äuftere 93e;fcbaffenbeit unb Jfuftbarfeit bes SBobens
ins Sluge, fo fällt es auf, baft, mie bei ber Ober im Gängen, fo auch hier
bei ber Dialba im Spesiellea, bas rechte Ufer bas meniger fruchtbare unb
bas malbreihete ift. Die gelber enthalten über bem Sanb unb Kies nur
wenige 3oll 3ldet=Krumme. Gin grofter Deil ift mit SBalb unb 3mar
mit Ausnahme bes Dchojecer SBatbes, be: niel 2 aubhol3 h»t, faft nur
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mit îiabelfjols Bepflanzt. SBeffer ift ôte linfe Gelte. Set 23oben ift fruc^t=
batet, bet 5D3aiffetrei<htum grölet. Sinket ben SBerfen bes tparuf horniger
igüttenamt, bie alle mit SBafferfraft arbeiten, fini» ba 20 3JUif)Ien not^anben unb an Xeithen unb Xeidjeln eine !amn jätjlbare 9Jtenge, ba »tele
betfeiben angelegt unb roieber abgeiaffen merben, ohne bag eine Äatte
baoon SRotig nimmt.
Stuf biefen uier Quabratmeiien lebten nun 1858 (fieiie bte folg tube
itatiftijdjie Xabelle) 15 005 SRenfthen, tuobei noct) bie -Rittergüter Stein
(Ramien) unb Seibersborf (3 pbr3pbomice) meggelaffen finb, meil fie nie
3Ut iterrftijaft gehört laben, ©bettfo habe id) geglaubt Kotoin, SRop unb
hiofotfdjin unberüdftdjtigt taffen p biirfen, bte nur furje 3 eit einen
Seil berfeiben bilbeten.
3Ritten in biefern ©ebiet liegt iRpbnii (50° 6’ geogr. 23reite unb
36° 13’ geogt. ßämge öftlici) oon gerro) unb bicijt baneben bie Schloff
gemeinbe unb ©tnolna; im gtöffetn SBogen um biefelbe ©Igut (ßigota),
tj3atnjd)omih, Drjupotoice, Seibersborf (zpbrapbamice) unb 3amisiau.
2tn beut meftliidj unb füblich um IRgbniE fiel) hinjiehenben §ö|enguge liegen
Jaitoioitj, iRpbuItau, Jtabofchau, SBprtuitau, smitfian; näher an RpimiE
üRibobapce, Ißopelau, Janfomih, ©htroaiomtg, 33oguf(humih, ffiottartmuig
unb embiith auf ben im îiorboften bes 5Kuba=XaIes befiubiirfjert §ö|en,
in einen großen SBaib gefüllt Sppifounce, IJkjegerthp, Stein, Sinizenice
(Äfiagienice), Dci)ojec; fitbiici) non bieifem ©oieotu unb ÏBielopoie. — Sie
'Dielen einjelnen 33iü|len, SSowoerfe unb Kolonien übergehe id)- Sie finb
enthalten in ber Drtfd)afts= unb ©ntfernungs=£abelie oon 3JÏ o 11 rj.
Oppeln 1860. Zieles enthalt aud) S d) ü d ’ s 2Betf übet bie Statiftif
oon Obetifchlefien, aus betn ÜRehteres in ber ftatiftifcfjen lieberfidjt bes
■ Rpbniiet Äteilfes aufgenotnmen ift.
liebet bie ungünftigen flimatifdjen 23er|ältniffe bet ©egenb hört
man bie ßanbroirte otiel flogen. 3dj habe aber feine Sammlung oon
Beobachtungen ber Temperatur-' unb 2ßetteroet|äitniffe erlangen fönnen.
©s toäte ba|er fe|t œüiafthensaoett, meun ftd) Jcmanb pm 23eobad)ten
unb 2iuffammein berfelben entfdjiöffe.
S a niete bet oben angeführten Sötfer früher fe|t dbmeidjenbe
■ Ranten führten unb id) fpäter nidjt bei allen ©elegenbeit finben metbe,
biefelben 3U ermähnen, fo füge id) biefelben hier bei:
1. Sjcjaiforoice, germanifiert Sdjifomig, früher Spifomice (nach
K n i e oon fspja ber Sais, aifo Sjalsbotf), 1581 Schcpœifcvmih.
2. hmizemice, auth ßfiggienice, 1223 Änegttice, 1228 Äfennpche,
1234 Xeginice, 1248 Xentj, 1316 Xenicj, auth 3egnpts.
3. Dchojec, 1531 Dthotjeh, 1581 Ddjobeg. ¿Benin Änte es auth Depot)
ober Dttenborf nennt, fo oermed)felt er es mit Dttits bei SRatibor.
4. Sa^oadh, ©ierborf, 1531 Sapfomics.
5. Sipbultau, 1531 Slpboltomice, 1581 Rubosborf.
6. îiiebobc3pce, 1228 ÜRebobctci, 1531 RieboEpitje, 1581 5Riebobfd)iti.
7. Rabofdjau, 1228 Rabofeoict, 1288 Raboscom.
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8. SBprtuItaiu, eigentlid) 33ertf)-oli)sau, 1581 SBertuItoroit), ¡pater aud)
^ertoliotoig.

9. ^opeiau, eigentlirf) topielom Slicfjeniwf, 1532 '-Poppelatu.
10. ¿ijioaloiutce, aucf) ©ijuiułotuice, 1228 gaieotef), 1309 Clueiaroicj.
Drsupotnice toirb 1659 aucf) 3ipau) genannt.

C. Stafifflfdjc ZabeU e fur bic Orffcfjaffen ber efjemaligen
^errfcfjaff Ktjbnif.
(Siad) ber Drtfd)afts»Xabelle oort SOfo111). 1858.)

9iamen ber Drte

1. Stabtbejir! SUpbnif mit
Slitt. tparufdjomtt), ©r3e=
3 ina unb SGaroot . . . .
2. Sdjlojj JJpimif..............
3. ©tlgutl) mit Stnteil ^3arufdjoroi^ u, fta r fte n fy iitte
4. 23ogufd)omit).................
5. ©ottartoroi^.................
6. S 3 C3 aitoroice mit Steuborf
7. tprjegenbja.................
8. itfiągienice (^rtiżenice)
mit fiaffoti.................
9. Ddjoje^........................
10. ©oleoro mit ©rabotnnia
11. SBielepoIe mit 9ipbniier=
Hammer........................
12. Drjuporoice.................
13. 3aifomi6 mit ©fellmii^le
14. Smoltna........................
15. 3antislau mit Storian ■
16. Dber=9?pbultau..............
17. STiebeisŚlpbuttau . . . .
18. Dber=9ta&ofd)au . . . .
19. 9iiieber=91aboid)au. . . .
20. SBprtuttau.....................
21. iiiebobcjpce.................
22. tpopelau........................
23. 9tab3ieoro.....................
24. 3animm§tTt.aJlid)alimDiti
25. ©fjroailoroitj.................
26. Dber=Sd)ir>irflan . . . .
Summa
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1
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1
1
—

2
i
—
—
—
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3
2
1
1
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1
—
1

—
—
—
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66
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— —
1 —
— —
— —
— —
— —
2 —
1 —

66
50
53
54
35
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51
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—

—
i
1 —
1
i
1 —
2 —
—
i
— —
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22
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£
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¡ET
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335
e
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2329 192 365
208 29 26

85
32
38
35
23 .

893
455
485
408
453

846
452
476
395
438

36
3
9
13
15

11
—
—
—
—

—
1
1

50
73
68

673
371
591

671
371
591

2
—
—

—
—
—

5
—
3
—
—
—
2
4
—

70
38
47
23
30
11
44
65
12
40
52
84
50
58

456
424 32
228
301
3
360
358
2
659
624 10
308
286 22
258
246
6
1002
968 25
842
836
3
145
144
1
597
578 11
617
617 —
501
6
491
256
2
254
488
488 —
33
366
344 22
29
342
332 10
1286 15005 14094 454

—
—
—
25
—
6
9

—

1
—
3

1
2
—
42

3
—

8
—

4
—
—
—
—
457

D. Sfatiftifdje 2Jetf)älfmffe bes Sgtmiíet fueifes, oerglidjen mil benen
ber gateen 2Uonard)ie, Sctjíefiens unb bes Regterungsbejirfs Oppeln.
Obgleich eine ¡oId)> ftatiftijehe lieberficí)t bes gangen k reifes für
eine ©efehichte ber Stabt unb ehemaligen §err)d>aft ÜRpbniíf nicht gerabegu
notwendig mar, fe» erfcíjien fie mir boch gwecímafgig, ba fie jedenfalls ge
eignet ift, and) über den non mir behandelten Xetl eine größere Klarheit
gu oerbreiten.
Die Quellen, auf bie ich mich dabei ftütjen fonnte, toaren die oom
königlichen ftatiftifchen Bureau in Berlin hetausgegebenen Beoölferungs*
lab eilen non 1858, bie Statiftil Dbetfchlefiens oon S d) ü d, die Entfer=
nungs= unb Drtfchafts=Babelle oon ÜJtollg unb der Berwaltungsbericht
des damaligen fianbnats oon S u r a n t aus bem 3 ahre 1859. — Obgleich
nun aber alle biefe Schriften offiziellen llrfprungs find, jo weichen fie
doch oielfach, roenn auch gerade nicht mit bedeutenden 3 ahlen, oon ein=
ander ab unb ich habe mich blos darum meift an bie 3ahlen der Beoöl=
ferungs=Dabellen gehalten, toeil fie mir bas 9Jtaterial ooUftändiger
lieferten.
Bon bem preufgitfehett Staat, welcher 5103,97 Quadraten eilen unb
17 739 913 Einwohner hat, ift die B*ooing Schlefien mit 741,74 Quadrats
HJieilen und 3 269 613 Einwohnern, der g-lädje nach der fiebente, in begug
auf die Einwohner aber beinahe der fünfte Deil. — Der Oppelner 3ie=
gierungsbegirf, gu bem ber IRpbniier kreis gehört, hat fetnerfeits
243 Guabrat=9iieilen mit 1077 663 Einwohnern. — Der SRpbntfer kreis
nun mit feinen 15,65 Quabrat=2Jieilen unb 63133 Einwohnern ift feiner
glädje nach der 15. Deil des ¡Kegterungsbegirís, ber 47. Deil Schlefiens unb
der 326. Deil des gangen Staates. Er muffte bemgemäfg, oerglichen mit
ber SJconarchie, nur 50 000 Einwohner haben, enthält alfo mehr als ótele
andere ©egenden berfelbm. innerhalb Schlefiens und des 9tegierungs=
begirís aber erfcíjeint er ungünftiger geftellt, da er im Vergleich mit
Schlefien 70 000 Einwohner unb mit bem 5Regierungsbe¡girí 71000 haben
müjgti. Dasfelbe ÜRefultat geigt fiel), wenn wir bie 2Jlenfdjenmenge be=
trauten, die biefe oerfchidbenen ©ebiete auf ber Guabrat=3Jieile ernähren.
SBährend in gang Boeufjen im Durchschnitt 3476 Einwohner auf ber
Quabrat=9Jleile leben, hot Schlefien 4412, ber Oppelner Begietungsbegirf
4434 unb ber ÜRpbniier kreis 4034.
Diefe Bewohner oerteilten fiel) im kreife auf drei Städte (IRpbnif
2899 E., Sofjrau 3621, ßoslau 2409, guifammen 8929 Einwohner) unb 129
ßanbgemeinben (mit 54 204 E.), fobaf? alfo auf bie Qudral=2Jleiie 8,43
SBohnplähe fommen, während die GuabrabiOieile im BegierungssBegiri
Oppeln deren 13,67, in Schlefien 14,78 unb in gang Bluffen 16,24 enthielt.
Der ÜReliigion nach waren im kreife 59 366 katljolifin, 2190 Eoan=
gelifche und 1542 2>uben. 3 « ípradjlicher Begieljung gählen die ftatiftifchen
Dabellen im kreife 35 942 polnifd) fprechenbe Bewohner unb 18 251 Deut=
fche, in der Stadt ÜKpbnif aber 1474 Deutfche und 1425 Bolen. Doch fcheint
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mit ibas iprinäip, nach bem ge^cifjit rnirb, rticfjt gang ricijtiig, rate ich fpätet
auseinauberjufeben ©eiegembeit haben merbe.
Die ooifreicbiften üörfet im Steife toaten: ©rofcStauben mit 1881 (£.,
ipfdjom mit 1738, Oben unb 9tieber=9tablin 1569, 311t= uttb ©toß=
üubensto 1290, über* unb Stieber=9ipbultau 1260, Dbet= uttib Stieben
Waxtixaoty 1166, üben unb Stieber^afttgernb 1270 ©initoöbner. Oie
31«gaben finb beim Scbütffcben SBerfe entnommen unib meinen oieljkub
oon benen ab, bie £>enf e in feinet ©efcbicbte Goslau’s wad) bem Stgbniier
Äreisbiatt gibt.
3ln 3ßo[)n.I)äufetn toaren im Steife »orbartben 7850 unb es iommett
habet auf ein 3Bof)nl>aus im üutdgcbntü 8,04 SJtenfcben (in ben Stabten
10,7, in ben üötfern 5,38), mäbtenb im 3tegietungs=3kijiri Oppeln auf
ein 2Bobnbaus 10,82 (in ben Stabten 13,94, in ben üörfetn 7,70), in
Sdfle’ften 10,43 (in ben Stabten 13,76, in ben ¡Dörfern 7,10), in gang
Preußen 9,7 (in ben Stabten 11,84, in ben üörfetn 7,57) beregnet toetben.
Oet Stgbnifer 5treis erteilte alfo bie üuttbfcbnittsjabl bet 9Jtonard)ie
nicht, mas bie Äleinbeit bet SBobngebäube in biefet ©egenb bemeift.
K itten bat bet Äteis 44, bet 9iegterungs=33e5itf 792, Scblefien
2596 unb bie SKonatcbie 17567. 31uf bet Ouabrat=3)teiIe finlb alfo im
Äteis 2,8, im St’egierungs-SBegirf 3,26, in Scblefien 3,5, in Sßreufien 3,44,
wobei ich für ben Äteis noch ermähne, bafj oon ben Äircben 39 fatfyoitfd),
2 eoangelifd) unb 3 jüibifd) mären. 17 Pfarrer, 10 Äapläne, 2 eoangeiifd)e
©eiftliiben unb 3 Stabbiner übten bie Seeljorge aus.
©s tommt im Stgbniier Äteife eine Äinbe erft auf 1435 SJtenfcben,
toäbrenb im StegierungSiiBejiti 1360, in Scblefien 1260 unb in bet ganzen
3Jtonard)ie fcbon 1010 SJtenfcben eine foldje befi^en.
Stehen tiefen Äitdjen mären an Spulen:
im ä reife
58, alfo auf bet QuabrabSJteile 3,76,
im Stegierungsbej.
10 12 , „
„
„
„
4,16,
in Scblefien
3 847, „
„
„
5,2,
24,792, „
„
„
in ißteuften
4,8,
Oet Äteis batte an biefen Spulen 66 Gebiet, 17 DUfsIebtet,
2 3ßtioailebt-er unb bie 3abi bet Sdpllinber betrug 4941 Änaben, 5727
SJtäbdjen, juifatranJn 10 668 Schüler.
llntermerfen mit ettblicb aud) bie 3abl bet Sci>eainen, Ställe,
S^uppen ufm. einer ähnlichen SBetgkicbung, fo ergibt fid) folgenbe
Xabelle:
Oer Äteis bat 6190 berfelbm, alfo ein foldjes ©ebäube auf 10,3
SJtenfcben, bet Stegietungsbegirl 115 255, ein ©ebäube auf 9,3 SJtenfcben
iScbiefien 346,301, ein ©ebäube auf 9,5 SJienfcben, unb $ teuften 2 348 928,
alfo 7,8 SJtenfcben auf ein folcbes ©ebäube.
©baraitetiftifib füt Dberfd>tefien unb ben Stpbnifet Äteis ift bie
iibertoiegenibe 3c»bi bet groben ©runbbefiftet, bie meber int übrigen Sd)le=
fien, noib in bet SJtonard)ie in gleichem SSerbältnis erreicht mitb. Oie
SSetgleicbung ergibt fid) oon felbft, roenn ich oorausfd)ide, baft bet ganje
Staat ungefähr 110 SJtillionen SJtorgen bat, Scblefien jirla 15 SJtillionen,
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i>er Siegietung&besttf Dppelti 4 323 537 unb bet Kreis SRpbntf 262 858
SJtorgen.
CEs ftnb nun © ju n g e n :
non 600 SK. unb batüber
3m Siptmiter Kreis . .
3m 9iegieiungs=33eäiri.
3n 5d)lefien..............
3n ißreujjen..............

61
812
3 003
18 289

158 599
mit
mit 2 406 543
mit 6 438 902
mit 40 921 536

SK.
301.
SK.
SK.

non 300—600 9Jt.
31
255
1203
15 076

non 30--300 SK.
3m Slpimifer Kreis . .
721
3m Slegietungs=53e3irt. 17 513
3n Sd)Ie[ien.............. 49 157
3n spreufoen.............. 391 586

12 520
mit
mit 114130
mit 514 399
mit S047 317

3Ji.
aji.
301.
SK.

non 5—30 SK.

3 330
mit
35 348 SK.
mit 1235 070 SK. 40 700
mit 3 865 063 SK. 109 681
mit 35 914 889 SK. 617 374

mit
41907
mit 615 657
mit 1478 676
mit 8 427 479

SK.
SK.
SK.
SK.

unter 5 SKotgen
3m Slpbniiet Kreis . .
3m 91egierungs=93eäirf.
3n Sd)le|ien..............
3n tpreujjen..............

3 535
33 091
121029
1 099 161

mit
5 349
mit
91293
mit 273 591
mit 2 227 781

SK.
SK.
SK.
SK.

©ben )o tnicfjiig für bie äknrteilung einet ©egenb ift bie »et?
fdfiebene Siugbarieit bes SBobens unb bas SSetlfältnis, in bem biefe ju
anbern fianbesteilen ft?i)t. Sßtt tnerben feijen, bag in biefet SBegiieljung
bet ÜRpbnifer Kreis befonbets in bejug auf bie Satten unb SBiefen un=
günftig gelegen ift. Ss finb näntlid):
©arten
3m Stpbniter Kr.
3mDpp.3ieg.=!8e3.
3n Sdjleiien . .
3n ißreufjen. . .

1 768
60 197
222 380
1 417 486

Sieter

125 547
SK.
SK. 2 450 627
SK. 7 164 588
SK. 50 472 545

SBiefen
12 868
SK.
259 460
SK.
958 216
SK.
SK. 8 776 302

SK.
SK.
SK.
SK.

gorften
107 453
1601276
3 927 467
24 731067

SK.1)
SK.
SK.
SK.

Jßäbtenb batum in Sdfleften im J)utd)f^nitt fcijott bet 66. Seil bes
Streals ©arten ift, ift -es in gan,3 $J3reufien etft bet 70., im Dppelnet 9le=
gierungsbejiri bet 80. unb im üRpbrtiiier Kreis bet 154. 33ei ben 2Breifen
ift in bet SJlonardjie fcfjon bet 12. ¿eil bes 33obens SBiefe, in ganj Sdjlefien
bet 14., im iRegietuiigsbijirt Dppeln bet 18. unb im Stpbniier Steife
erft bet 20.
Das 3Seri)ältnis bet Sttcferfiädfe ju ben anbets benutzen Xeilen
ift faft überall basfelbe. Slber in bet ©üte bes SBobens fteift bet Stpbnifir
Kreis anbeten ßanbesteilen voeit nacf). SBäljtenb in Stiebetfdjlefien bet
Sttoigen mit 100 Xaietn unb batübrr begabt rnirb, beregnet Sdjüi für
bie linfe Dbetfeite Dberf^lefiens ben üBert auf 70 Xalet, für bie tedjte
r) Darunter 81,745 SK. sprioatforft unb 25,708 SK. König!, gorft.
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auf 40 Saler. SBiefen nimmt er 100—200 Saler per 9J£orgen an uni bet
bert gorften ben ÜDiorgen ßaubhol} 50 Saler, ïîabelholj 20 Saler.
SBenben mir uns enblidj 5ur Verteilung ber Haustiere, fo ergibt
ftdj folgenbe Sabelle, wenn mir bie 3ahl betfelben auf ber Quabratmeile
ins Sluge faffen:
3m Mpbn.Kr. 3m Dpp. 91=23. 3n Schleften
Vferbe.................
K ü h e .................
■Kinboielj über!). .
Schafe.................
Schweine..............

228
702
1061
817
321

325
832
1255
2196
293

330
865
1371
3231
273

3n Vteufcen
318
638
1082
3012
507

Verüctfichtig:u wir bas Verhältnis, auf wie oiel SJienfdjen ein folches
Sier tommt, fo gewinnen wir ein gang ähnliches IRefultat. Ss tarnen:
2tuf 3Jt etlichen
im 9Jpbn. Kr. im Dpp. 9t.=23. in Schlefien
Sin Vferb . . . .
Sine Kuh • • • •
Sin HUnboieh
überhaupt . . .
Ein Schaf . . . .
Sin Schwein . . .

17.62
5,74

13,63
5,32

3,80
4,93
12,53

3,53

2,01
15,08

11,6

in Vreuften

5,09

10,94
5,44

3.21
1,36
16,14

3,21
1,15
6,85

3n Vepg auf ißferbe, 3tinib®ieh unb Strafe ftei; t alfo ber Kreis
anberen Segenben Schlefiens unb ißreu&eus nah, ohne baff nod) auf bie
Vefcfjaffenijeit bes Vieles SRüdficht genommen wirb. Seichieht auch bas
noci) unb fiei)t man bie Kleinheit ber bortigen 93ülj=9ia})e'n, fo ergibt
ftd) aus biefem ftatiftifhen SJiaieriaJ, bag bie Veoölferung auf SRilci)= unb
g-leifc^^aijrung oiel weniger angewiefen ift, als anbere ßanbJsteiie bet
5Lf£onattf)ie, unb bag ein iöiigraten ber Stute, befottbets ber oiel angebauten Kartoffeln, notwenbig Vtangel an 9£a£)rungsmitteln berblifübren
muff. Sin Heben ber Viehpcht finbet aber in ber geringen fläche ber
Sßiefen unb ber i#ietfjten Vobenbef<haffenIjeti ein großes Hinberrtis.
S a bie obigen Vuhältmspbien für bie Vergleichung genügen, )'o
gebe idj bie Stüdphl bes Vieles nur für ben Kreis an. Ss waren 1858
oorhanben: 124 Stiere, 3582 Vferbe, 10 986 Kühe, 16 612 St. 91inhmef)
überhaupt, 12 797 Schafe unb 5037 Schweine.
Sincn Srfatj finbet bie Veoolterumg in ber Verg* unb Hütten*
Snbuftrie. Dlpe hier auf bas ¡Detail beffen eingehen p fön,neu, was febe
einseine Stube förberte unb jebes Hüttenwerf lieferte, erwähne ich nur,
baff 1857 ungefähr für 250 000 Saler Kohlen unb für 500 000 Saler
Hüttenmännifche Vrobufte oertanft würben. D op tarnen jirta 62 065
Saler als ber ungefähre SBert anberer 3ubuftrie--Vrobufte, fo bag alfo im
Sanjeit etwa 800 000 Saler in Umlauf gefegt würben.
Von ben Sewerben erwähne ich nur einige unb übergehe bie Vet*
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gteidfung mit anderen Deiten, meil bei ber faurn gu beroättigenbin Waffe
bes Wateriuts uni) Bit ber iBerfc^iebemljeit bet tmtlenben Utfadjen, ficf)
nur febr ¡jd)toer unb meift gar nidjt beftiebtgenbe Schlüffe auf ine Kulturoerbältniffe gieijen taffen. Gs toaren im Äreife 12 ^Brauereien, 5 SBrenne*
reien, 197 ©aft= unb 6 d)an!i)äu)et (eins auf 320 Giumobner), 100 Wütter
mit 2Baffermühten, 2 SBinbmülter, 2 JBaifmiifjIen, 30 Sagemühlen, 53
SBätfer, 103 gleilfdjet (baoon 29 in Strfbni! felbft) oorbanben. 3 a ber
Stabt fRghnii gab es 6 3 nnungen.
3ln Steuern unb Abgaben braute nad) bin Eingaben o. Durant’s
ber ftreis auf:
©runbfteuer
23 076 later,
Äiaffenfteuer
22 316
„
3 270
„
©infammenfteuer
©eroerbefteiuer
4 943
„
25 285
„
ftomtnunatsSlbgaben
Summa 78 890 later.
©s tarnen atfo an bi reiten Staats=Stiuern auf ben ßopf 25 Sgr.
5 5J3fg., mit ben £ omniunat Abgaben 1 la te r 3 Sgr. Srfjüct nimmt bie
©runbfteuer nur auf 22 301 la te r an unb gibt aud) für bie Ätaffenfteuer
einen etmas niebrigeren ^Betrag an. — ©ine ©ergleidfung mit ben übrigen
litten ber Wonardjie mar teiber unmöglich, ba mir bie betreffenben 3to=
tt3en fehlten.
Die Stedftspftege wirb im Äreilfe ausgeübt burdj ein aus bem
Direftor unb neun ttreisridjtern beftebenbes Äreisgeridjt, bas unter bem
2tp.'ttationsgerid)t in tüatibor ftebt. Wit £ofet unb fieoBfdjütj gnfammen
gehört Sipbnii guim Sd)tüuxgerid)t nad) Statibor. Dabei gab es 1858 brei
Stedjisantoälte. Die 3atjl ber Verbrechen gibt o. D u r a n t 1856 auf
43, 1857 auf 28 unb 1858 auf 20 an, unb groar attes Verbrechen gegen
bas Gigentum.
Den Kreistag btlben 42 freistagsfäbige 5Rittitgutsbefi%er, 6 2tbge»
orbneie ber Stabte unb 6 ber ßanbgemeinben.
3n mititärifdjer Vegiebung gebürt ber ftreis gur 12. Dioifton bes
6. Slimeeionps unb gmar fpegieli gum 22. refp. 62. “¡Regiment. — 3tn
Siergten batte ber Äceis 9, atfo ©inen auf 1,74 Qnabrat=Weiten unb auf
7014 Wenigen, inäbrenb im 3?eg.=23egirE Oppeln ©inet auf 1,29 Quabrat=
Weiten unb auf 5702 Wenfcben, unb in ipreujgm Giner auf 0,97 Quabrat*
Weiten unb auf 3360 Wenifdfen tarn.
3 « Vegug auf bie GingeIbeiten ber Stabte unb (öemeinben nennet] e
id) auf bie Gntfernungs= unb Drtfd)afts=Dabelle, bie 1860 Wollt) heraus^
gegeben bat unb auf bas Sd)ücffd)e Wert, ba biefe in eine fotd)e allgemeine
Ueberjidjt nid)t bineingeböxen. Von ben 66 ¡¡Rittergütern (mit 124 693
Worgen) will id) inbeffen (nad) Sdjüd’s Watrifet ber SHittergiiter) bie
bebeutenbften «nfübren:
1. Der §aupt:©runbbefttjer ift ber ¡rjergog non
ÜRatibor mit ber gum Greife gehörigen §err=
fcbaft Stauben
32 200 Worgen,
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Die Minberfreie Stanbes=Jpetrifdjaiftfiosiau 14 000 Morgen,
Dr. ©uraibge in Sscjggloroice
8 300 Morgen,
Dubensio
5 231 Morgen
©emaniber in Dber= unb Sriieber^Belf
4 225 Morgen,
<o. Durant in Baranomig
3 800 Morgen,
iPitfjoro mit 3omaba unb ÜRgbuitau
3500 Morgen,
Summa 71256 Morgen.
3um Sdfluijf füge idj eitblidj bie greife einiger ©egemftänbe gingu,
mie fie in ber lebten 3 eit in bet ©egenb beftanben. 31us bem Saljte
1856 gibt bie Urlaube, meldfe ber Slgbmifer Magiftrat in ben Durminopf
gineinlegte, bielf* greife am 28. Sunt folgenbermafeen an:
©in 3entner SBaljeifen
6% bis 71/« Dir.
„
„
©iifeubled)
8 bis 10% Dir.
„
„
3tn®bled)
8Vz bis 12
Dir.
©in pteuj?. Steffel 2Be>i0en
4 Dir. 23 Sgr.
3 Dir. — Sgr.
„
„
„
SRoggen
„
„
„
©erfte
2 Dir. 15 Sgr.
1 Dir. 15 Sgr.
,i
„
j>
§afer
14 Sgr. - 3ßfg
©in preufj. Quart Butter
©in B'funb SRinbfleifd)
3 Sgr. 6
„
„
Sibmeinefleifci)
5 Sgr. 6 5)3fg.
3 Sgr. — 5J3fg.
„
„
Änlbifleilfdj
Dagegen gab bie lanbuDirtfdjaftlidje 3eitung oom Dejember 1860
nadjfteljenibe greife an:
©in Sdjeffel Meißen
in ©leimig . 3 Dir. 5 Sgi
—
„
„
loggen
• 2
yy
yy
yy
24 yy
„
„
©erfte
• 1
yy
yy
28 yy
•
„
„
£afer
yy
yy
28 yy
„
„
Kartoffeln
•
yy
yy
19 yy
©in 3 entner $eu
yy
yy
*
.
©in ifßfunb 5i.irtbflei)cf)
3% yy
yy
yy
20 yy
©in Quart Butter
yy
yy
*
4 yy
©ine Marnbel ©ier
yy
yy
•
©in Sdjeffel Sßeijen
in SRatibor • 2
18 yy
—
„
„
loggen
• 2
yy
yy
yy
„
©erfte
15 yy
yy
>y
• 1
27 yy
„
„
$nf«t
yy
yy
•
«
19 yy
„
„
Kartoffeln
yy
yy
©in 3 entner ijeu
20
yy
yy
•
yy
4 yy
©in Sßfuttb Dlinbfleifd)
*—
yy
yy
©in Quart Butter
15 yy
yy
yy
*
©ine Marnbel ©ier
6 yy
yy
yy
*~
Da bie Eingaben für ÜRgbnif fehlten, fo f}abe itf) bie non ben jmei 6e=
nadjbarten Märften jufammengeftellt.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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(öcfd)id)fe ber Sfabt unb ehemaligen
^ e r r fc ^ a ft 'R y b n it

(Erfie

p c r io b e .

Bon ben all eiten 3citen bis jum Ausfterben bes piaitiicb=böbimjcben
gürftensStamines 1532.

A. Die (Begenb uttfcc Böhmen unb polen.
Sßenn auch gniechifdje unb römifche öiftorifer unb polmilfche G£jrom=
fenifcpiaiber Aarf) richten über Dberjcbiefien ans ben ältefteu ¿etilen bis
über RIejartber ben Stoßen hinaus, mitteilen, jo haben biefe bodj feinen
hiftorifchen SBert. Roch in ber 3eit, in tnelther ftarl bes ©rohen Ruhm
bie bamals befannte SBelt erfüllte (768—814 nach ©htiftus), i)ettfd)te
tiefes hiftorifches Sunfel über ben SBalbern Oberidjleftens.
2Bir erfahren nur, bah S to e n bereits bie ©egenb bewohnen. 3Bo=
her beren Rome (poln. fiotoianie) herguleiten fei, bleibt ungeroih, ba feine
ber geroöhniidjen Ableitungen genügt. ®Ae ©inen meinen, er flamme non
flama ber Althirn, unb fie hätten fich bie Ruhmreichen genannt, bie Anberen
ftnb ber Anftcht, fie hätten fich als bie Rebenben bageüchnet (oon flotmo, bas
2ßort), im ©egenfatj gu ben Deutfchen (Riemct), bie Stummen), mährenb
manche i)iftorifer ben Bemeis ju führen fachen, bah ber Raine baljer
ftamme, bah bie Seutfchen fie als ©flauen (im mittelalterlichen ßatein:
fetoini) in ihren ©htaniifen aufführten.
Unfere ©egenb hatte ein Stamm berfelben, bie ©htoaten obir
£i)roiuaten befeht, bie bamals noch Ö-eiben waren. Um 870 mürben bie
benachbarten Böhmen unb Rtähren burd) Ggriltus unb Rleth-obius 3um
©htiftentum nach grii^ilfehern Äirchengebrauch belehrt, unb es ift mahtfcheinlich, bah baburch basfelbe auch in Oberifchleften befannt getnorben ift.
Sßenigftens mar noch gegen bie Blüte bes 12 . 3 ab*hunberts im Ära=
fauifchen Bistumsfprengel, gu bem ein Beil Dberfchiefiens früher gehörte,
bie ¿aftengeit nach ber SBeife ber griecf)ifcf)ert ftirche eingerichtet. tßolitifa)
ftanb bie gange ©egenb in bieifer 3 eit unter bem mächtigen ©rohmährifchen

197

■ Reiche. Siejes jetfiel aber nad) beim 894 erfolgten lobe bes 3ro'entibolb
unb bie anbrängenben witben SJtagparen ober Ungarn, bie lutg ooilier
in Ungarn eingeriitit waren, Id)einen bie Anfänge bes ©hriftentums wieber
oernidjtet ju haben.
Sin 10. 2>ai)ii)unbert erhoben fidj bie böfjmifcfjea fjerjöge ju gt öfter
3Jiad)t unb unterwarfen äJlähren, bas 2anb ber ©probaten unb Sdjlefien.
$ a l a c i i (©efchicijte Böhmens I. S. 221) oermutet, baft biefi Eroberung
bereits jwifchen 955 unb 957 ftattgefunben habe, wäfjrenb -K ö p e 11 (©e;
f^ic^te B°tens I. S. 108) erft 973 für gefiebert hält. — ^ebenfalls oiber war
ber gleichseitig lebenbe ptaftifeije ftetjog uon Boten SJtiecisiaus, ber 965
bie Sombrowta heiratete unb in Boten unb bem übrigen Schiefien bas
©tjriftentum einführte, nod) nid)t ffürft unferer ©egenb.
3n bie 3eit biefer böbmifdjen ober ber früheren mäbrifdjen §err=
?d>aft nun fällt, wie wir fpäter fehen werben, wai)xjd)einlid) bie ffirünbuog
ÜRpbnils, unb id) unterlaffe es nur beshatb hier fdjon bie Beweife bafür
biipbringen, weil biefe fidi beffer an bie erften über 3it>bnif ausgeftellten
Uvfunben anlnüpfen taffen.
Salb trat in Böhmen unter bem eben fo idjwadjen als graufamen
ipergog Boleslaus 9toti)haai eine 3eit ber Schwäche ein unb getabe bamat3
war in Boten Botestaus ©hrobtp (ber Bapfere), ber größte Sfürft, ben
Bolen je befeifen, auf ben Sljron geiommen. ©r regierte oon 992 bis
1025 unb eroberte nun 999 Schiefien unb Äralau unb grünbete aufter
oieten anberen Bistümern im Jahre 1000 aud) bie su Äralau unb Breslau.
Seit ber 3eit fdj'tug bas ©briftentum immer feftere ilßurjeln, obgleich noch
lange 3 eit Eittttoaixcf» Reiben im fianbe blieben unb aud) bie Belehrten
noch leicht gum Sibfait ju bewegen waren. 1024 nahm Botestaus ben
Bitei eines Äömigs oon Boten an unb ftarb batb herauf.
Unter feinem Sohne Biteciislaus II. (1025—1034) würben bie Bolen
wieber aus ‘Mäijten oertrieben oon bem tapferen Brgetistaus oon Böhmen,
unb als UDlkcisIaus mit $interlaffu,ng eines unmünbigen Sohnes Äagimir
ftarb, entftanb in Boten unb Schiefien grengenlofe Berwirrung. Bas burd)
ben 3ei)ttt;n aufgebrachte Botl empörte fid) gegen bas ©hriftentüm, mor=
bete unb oertrieb Bifdföfe unb ©eiftliche, oerbrannte Äirdjen unb Älöfter.
Sßie ber 3lbei gegen bie fürftlidje ©ewatt, fo ftanben bie gebrücltm Bauern
gegen ben 3Ibel auf. Bas ©hriftentium oerjehwanb faft gang aus ber
©egenb ( S t e n g e l , ©effdjichte Schteftans I. S. 19). Brgetislaus fiel nun
1038 in’s 2anb, ptünberte bie ©egenb unb jerftörte felbft Äralau. 1039
brachte er oon feinem 3 uge bie ©ebeiue bes heiligen Stbatbert (SBojciech),
ber einftens Bifihof oon Brag geroefen unb als ©taubensbote oon ben
wilben Breuften 997 erjd)lagen worben war, aus ©nefen nach Brag, wo
fie noch heute in ber 2lbatbert=Äapette auf bem £jrabf<hin ruhen. Schiefien
nahm er als ehemals au Böhmen gehöriges 2anb weg.
©rft 1049, als Äagimit IKegent oon Boten würbe, übergab ihm
Brgetislaus gegen 3ahlung eines Bributs wieber Schiefien. 9iun lehrte
bas ©hriftentunt gurücl, bie jerftörten Äirdjen unb Ätöfter würben wieber
aufgebaut. Äagiimir ftarb 1058 unb ihm folgte Boleslaus II., ber Äiiljne
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(¡mialn). ber 1079 ben ^Bt'fcljof oon Ärafau, Stanislaus Sscsepanomffi am
211tare erfdjlug unb beshalö oertrieben mürbe. Derselbe ißapft ©regor Vll.,
ber 1077 ben römif<h=beutf(hen ÄaLfer ipeinrid) IV. p r bemütigen Unter;
umfang tn Äanoffa gejmnngen hotte, hatte auti) hier feine Ktacljt geübt.
Sin feine Stelle trat fein 23ruber SBlabislaus I., bent 1102 fein tapferer
Sohn, 23oles laus III., bas Sdjiefmaul (irjpmouftp), (1102—1138) folgte.
Uiach 2>eenbigung bes Streites mit feinem natürlichen 23ruber Sbigniem,
oerroeigerte er ben Sribut an 23öf>men. ißielfadje Kriege maren hie golge
baoon unb felbft ber bamalige Äaifer ipeinrid) V. aus ber ¡Reihe ber
fränfifchen Äaifer unternahm einen gelbjug gegen ihn. gn berfelben
3eit alfo, in melier bas übrige Europa mit SBegeifterung 1096 unter 21n*
fnhtung bes ffiottfrieb u, 23ouillon ben erften Äreujpg unternommen unb
1099 gerufalem erobert batte, oermüftete ißlünberung aller 2lrt bie 3er;
ftreuten fleinen Orte Oberfchleftens.
3iad) bem Sobe bes 23oleslaus mar SBlabislaus II., ber Sdjmager
bes bobertftaufifdjen ftaifers Gontab III., oberfter iperjog oon ißolen, mürbe
aber, als et feine 23tüber 5U ftrengerer Stbbängigleit 3mingen mollte unb
butd) bie asienbung bes berühmten ißeter SBlaft ftd) oethafct gemacht batte
1144 oertrieben. 3ßeltlid}e unb ©eiftlidje erhoben fid) gegen ihn. Ser
gelbjug feines Sd)roagers Gonrab III. 1146 mar oergeblid) unb felbft ber
fiegreicbe 3ug bes 1152 3ur ¡¡Regierung bes beutfd>in ¡Reiches gelangten
griebrich I., SBarbaroffa (¡Rotbart), batte feinen bauernben Erfolg. 2Bla;
bislaus ftarb 1162 in ber 2Serbanmung.

B, linier freien fjerjögen.

1163—1327.

gebt erft erhielten 1163 tourdj bes ftaifers 23ermittelung bie brei
Söhne bes Sßlabislaus: ¡Boleslaus, äJliecislaus unb Äonrab Sdflefien als
ihr Erbteil <priicf unb bas ßanb trat unter felbftänbige £>et3öge aus piafti;
febem Stamme. — Sie 21rt, roic bietfe gürften 3U ihrem 23efitj gelangt
maren, ihre 93ermauibtfd)aft mit bem Äaiferh-aufe unb ihr langer 2lufent=
halt in Seutfchlanb bemirften, bah fie bauernb frei) an biefes anlehnten
unb fo bie duffere Srennung oon ¡ßolen auch ¿alb 3U einer inneren
machten, obgleich ¡ßolen biefeibe offigiell erft 1335 anerfannte.
Heber Dbertfchlefien regierte SRiecislaus I. (¡üliesco) oon 1163 bis
1211, ber ©etnalh'l ber ßnhntilla. Er befafj nach oielen Streitigfeiten mit
feinem 33ruber Boleslaus gule^t gan3 Dberfchlefien, Sefdjen, ülufdjmih,
¡ßlefj unb Siemirs mit eingefdjloffen unb feine ©emahlin mar es, bie 23er;
anlaffung gab 3ur erften Ermahnung bes Drtes ¡Rpbnif. Siefe fromme
gürftin erbarmte nämlich bie, bei ben fortmährenben milben Kriegen, fo
gefährbete ßoge ber unoerheirateten Xöchter aus ben höheren gamilien
urib fie befchlofj burd) ben Schuh ber ßirdje ihnen bie Sicherheit p ge;
mähren, bie bas meltliche ©efeh nicht 3U geben oermochte. Sie grünbete
ju bem 3 med um bas gabt 1200 ein gungfrauenflofter ber ¡ßremonftraten;
fermnen in ¡Rpbnif. (Sie gahresgahl 1196 bei § 0 f f m a n n ift ohne
urfunblithe ¡Begtünbung). S a basfelbe ¡ehr halb rtad) Gjarnomang oct*

199

lagt rourbe, jo geije id) nidjt roeiier auf bie ©efd)id)te besfelben ein. Uns
intereffiert nur eine Urlaube, bie roegen blefes Älojters au&geftellt trutbe.
3b i e © r ü n b u n g b e s O r t e s .
3luf ¡Sitten ihres Sohnes nämlich, bes fiergogs Äagimir, ber non
1211—1234 über Oberfchlefien regierte, rour.be uorn 93if<hof fiaurentius uon
¡Breslau 1223 bie Urlunbe ausgeftellt, bie ftd) überfetji unter 3tr. 1 in ben
Beilagen befirrbet unb an bie id) meine älnfidjt über bie ©rünbung Rgbnifs
anifäiiiejfen roill.
3lus if)r er|iel)t man, bafe bieife ©egenb gut ¡Breslauer Siöge'ie ge=
hörte, roährenb bas benachbarte ¡plejf gu ber Ätafauet gerechnet rourbe,
Ser 93ijc£)of ermähnt in ihr nun bas Sorf Ribtiid) unb; in biefem gunädfft
bie ßlofterfirdje 30m heiligen ßtlöfer, bann eine ber heiligen ¡Jungfrau
Siaria geroibmete Kirche unb außerbem ein; Äapelle. ©r bestätigt b:e
Sdjenfungen, bie bem JungfrauemS: lüfter gemacht mürben unb fährt bann
fort: „2Bit betätigen auch bie Sehnten, roelche unfer ¡Borgänget feligen
Slnbentens, §err Siroslaus, einftens ¡Bifcbof uon ¡Breslau, ber Äirdje ber
heiligen Jungfrau Sftaria bei ihrer Gimoeihung felbft gefch'-nft hat.“ —
3tun hat es oor ßaurentius groei Söifchöfe ibes 3tamens Siroslaus (auch
Süroslaus genannt) gegeben, uon betten ber groeite 36 Jahre uor ber
©rroählung bes ßaurentius geftorben roar. 2ßenn biefer baljet auch non
einem fo nahen Vorgänger, ben er noch gelaunt halte, fagen fcmnte:
„Unfer ¡Borgänget feligen älnbenlens,“ fo hätte buch, glaube ich, ber 3u=
faß: „einftens SBifchof uon ¡Breslau,“ bei folcher Äürge ber Smifchen^eit
nicf)t gepafft. Wan möchte baher oermuten, baß ber erfte Siroslaus ge=
meint ift, bet nach
e p tt e (©efcijichte bes ¡Breslauer ¡Bistums) uon
1111—1120 ¡Bifcbof roar. Sie ßiraoeihung ber Stirdje hätte alfo halb nach
1112 unter SBoleslaus III. ftattgefunben. S a man nun aber uor ber ©r=
bauung ber Kirche bie ©pifteng bes Ortes uorausfetjen muß unb folche Sin»
lagen bamals nicht mit ber Sdfnelligfeit emporftiegen, rot; heut gu Sage,
fo muß ber Ort fd)on etroa 150 Jahre früher ftcf) aus ben erften Jifd)er=
roohnungen unb Slodhäufern entroicfelt haben unb mm bas Jahr 960 ent=
ftanben fein, alfo bamals, als bie ©egenb böhmifch rourbe, nielleicht auch
fchon in ber Seit bes großimäbttfcben ¡Reiches.
Sßärc ber groeite Siroslaus, ber uon 1170—1180 ben ¡Bifdjoffitj
inne hatte, gemeint geroefen, fo hätte bie ©rünbung bes Ortes um bas
Jah r 1030 erfolgt fein müffen. Sas märe aber in bie 3eit gefallen, in
roelcher Oberfchlefien bereits polnifch roar. Jch habe aber allen ©runb
gu glauben, baß bie meiften Ortfchaften ber ¡Rpbntfer ©egenb in ber 3eii
ber mährifchen ober Böhmifd)i|n §>errfcfjaft angelegt nforben finb.
SBenigftens laßen fidj bie nieten böhmifchen 3tamen, bie in biefem gang
polnifchen ßanbftrich oorfommen, nicht anbers erllären. — iBäre bie
¡Benölletung urfprünglich eine tfcbecbifcbe geroefen, bann mürbe .fleh auch
bie Sprache, roie auf bem linfen Oberufer Dberfdjlefiens, bas unter bem
felben äußeren SBerbältniffen ftanib, erhalten haben unb roäre nicht butch
bas ¡Bolnifcbe nerbrängt rootben, befonbers ba ber Einfluß Polens feit
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116.*3 aufhörte. ■ Sie fpätere Slöbängigieit oon Söhnten aber feit 1327
unib bie böhmifche Sßermaltung 9tt)bnils unter ben Eobiomife feit 1575
fönnen biefe 9tamen nicht erilären, ba fie bereits früher, ja meijt fcbon
in ber, erften Utfunben non 1223 unb 1228 ermähnt merben unb biejelbe
Grfdjeinung fiel; überhaupt in einem großen Seile 6 cf)Ie|iens tuieher finbet.
3u ben 9tamen, bie mir ben Ursprung in ber 3eit bet böhmifchen
ober inäijri.fcfjen 5>err)cf)aft ju bemeifen jefjeinen, gehört 3uerft 91gbnif
felbft. Ser 9iame tueci>|elt auf bas mannigfaltigfte. Es fomtnen nor:
9fibni<h, 9iebenif, 9übnif, btibnict), iRibniip, üRibnigh, 9ieiimicf, biegbnics,
9iibnic3, 3teibenig£i), fRubnif unb bas allein richtige fRtjbnif. 3 ebenfalls
aber ift ber 9tame oon rpba abgeleitet, bas in allen flaoifchen Sprayen
ber 3rifdj heißt- Sas SBort rpbnif aber feijeint im ipolnif^en nur in ber
Schriftfprache am Eitbe bes 16. 3ahd)uuberts als ^iifdjteidj eine Stelle
gefunben ju haben. So jagt Starga (Dzieje kościoła): Ryby chowają się
pod strażą w zamknionych rytmikach unb ^ r e s c e n c p u S J (Księgi o
gospodarstwie überfefet oon S r 3 2 ci e s f i): Sadzawkę i rybniki ku
chowaniu ryb rozmaitych. 3 n’s 93olf ober ift ber Slusbruci nicht ge*
brungen unb in Dberfdjlefien fotoohl, tnie in ben angrensenben poInifĄen
2anbftrichen ift er gans unbeiannt. Ser Seid) hetfet ba staw (in Dbet=
fchlefien stów), ber gifchhälter sadzawka (in Dberfdjlefien sadzawka). —
3 m iBbhmifchen bagegen (3 w n g m a n n, böbmi|fch=beiuttf<hes 2 eriion)
heifet rybnik ein Srilfdjteich, 3iid)hćitter, auch £ei<h überhaupt. 9tpbnii
młyński ift ber Wüijtielä), auch rybnik na młyn,
ferner heißt in fRpbnif ein Stabtteil, ber 3U ben älteften gehört
unb jd)on fehr früh ermähnt roirb, bie 2one, łona. S as 2Bort ift aus bem
ipolnifchen gar nicht 3U erflären. 3 m 33öhmtjchen aber ift łona eine SBelte
im gluffe, bas ftiefeenbc SBaffer unb es mar fehr natürlich, baß man
'einen Stabtteil fo nannte, burd) ben bas 2Baffet aus ben fo reichlich
jprubeinben Quellen ber oberen Stabt abfloß unb nad) abfliefjt.
Ufer aber burd) bie 9lbleitung biefer beiiben 9ianten nicht überseugt
morben ift, bet mirb fid) fjoffentlid) burd) bie 9tamen ber Sörfer Eigut
unb Rfiągienice (itniżenice) über3eugen laffen.
Schon 1228 mirb 2gota ermähnt. 9Jian hat biefen in Sdjlefien fo
oft ooriommenben 9iamen 2igota (Eigut) 3U erilären gejucht aus bem
9lameit ber alten 2pgier, bie einft Sdjlefien oor ber Einmanbernng ber
Slaoen beroohnt haben follen, mährenb Slnbere batin bie Söejeichnung
heilig ©ut b. h- Rirchengut 31U finben glaubten. Safe Leibes im Ejödiftcn
©rabe unmahrfcheinlid) ift, bebarf feines SBemeifes. — Sagegen empfiehlt
fid) bie SIbteiluug aus bem 23öbmifd)en. 2gota, alfo gans fo getrieben,
mie es in ber ilrfunbe oon 1228 oorfommt, ift eine seitroeilig freie 2In=
ftebelung, ein Freigut. Unb bamit man ja nicht smeifelhaift feii, baß bies
mitflich gemeint ift, mirb in ber Urfunbe ber 3ufafe: „meldjes imnec
genannt mirb,“ hinsugefügt. „SJlan“ ift im 93öbmifd)en aŚafall, manowe
prawo, 2 ehnred)t, mansky dwor, ein 2 ehnl)of, manec ift alfo ebenfalls
ein 2ehnborf, mie lgota. 2tus 2gota ift bann leicht 2igota unb Eigut
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entftanben. Bolen unb Deutzen roiberftrebt bas im SBö^miifi^en io oft
ootfomntembe Sineinanberfetien non fd)xoex ausjufpxechenben ft on) ernannten
unib beibe Ralfen ftd) burd) einem bittpgefügten Bofaf, inbent bie Deut=
{djen ein £ oot bas 2 festen unb bie ißolen ein i einjehoben.
©beinfo bemetfenib erfd)eimt mix ftfiągiemice (ftmitetuice). Dies
Dorf fjeife't 1223 ftnegenice, aud) ftnegnice. 3tun ift ftneg im 23öijnti=
fdjen S-üxft, tnie Książe im ^olnifdjen. Das Dorf, bas bie güxften im
13. 3aijxl)unbeit otelfad) begünstigten unb bas bent Sinne nad) „güxftcit;
boxf“ ipefe, fiat alfo urfptünglicf) ben Siamen ftnegemice (oon ftn-eg), mas
fid) in bem ftniienice nodj erhalten iiat. SIls aber bie polnifcije 23eoöl=
ferumg bas liebergemid)t erhielt, änbexten fie ben Staaten in ftfiągienice
(oon Książe) unb bie poinifchen 33auern nennen aud) heute nod) ben Dxt
nicht ambers, mähtenb ftniżemice (ftniżemih) bie offizielle 23e,$eid)nung
bex Sebbxben maihtfd)einit<h nod) aus ber 3e<it bet lebten böhmifdjjert
5exxii^aft her geblieben ift. SSon ben ad)t in Sdjlefien oorfammenben
Dörfern bic'fes Stamens bat bi-efes einjige bie jroei 3tamen. Die in
beutfeb geworbenen Diftriften befimblichen beifeen nur ftmiżenit) ober
ftnegenUj.
Sin biefe Orte möchte ich auch nod) bas benachbarte 2oslau an=
reihen. Das Stäbtchen mirib polmifdj SBobjisłam, lateinifd) Wladislavia
genannt. SBie tommt es nun, bafe feit alter 3eit fid) für bie 3tid)i=3f5otett
ber Stame 2oslau eingebürgert fyat? 3<b glaube bie ©tfläruug baftir
auch itt bem bohmifdjen llrfprung bes Drtes ju finben. Sßiabislaus beifet
böhmifih 2afeIom ober 2ofeiom. Das mar ber urfprüngiiehe 3tame unb
nut Bolen unb ©htmtifemfd)teiber haben ihn überfetjt,
Die meiften anberen Orte ber ©egemb laffen fid) eben fo gut aus
bem i)3oiniifd)en mie aus bem 23öl)milfd)en Verleiten unb fönnen baher
für biefeit 23eweis nicht benäht werben. $öd)ftens fönnte man noch 23o=
gufdjomiij unb 9tabofd)au anführen. 23ogufchomih, bas in ben älteften
3 eüten iBohuforoicg heifet, ftammt oielleidjt oon bem ait=böi)mifcf)on
2Jtanns=3tamen 23ohus, mie 5Rabafd)au oon einem folgen Stabofta. Doch
fann man bei ber 9JiögIidjfeit anberer ©rflätungsroeilfen batauf fein ©e*
mid)t legen.
So erfd)eint es berat im höchften ©rabe maf)tfd)ehtiid), bafe in ber
3eit, in melier Scf)ieften gu Böhmen ober 2Jlähren gehörte, bie menen
Herren nach möglichfter Siufeung bes £anbes ftrebten. Deftlid) oon 9?a=
tibor, mo mir uns in ben mit Bibern gahlteid) beoöifexten SBälbettt nur
oereingeite Biodhäufer ber ©hrobaten gu bettfen haben, fomnten fie gu*
nachft nur bie gorften nufebar machen. Daher bas Dorf Smolna, oon
smoła, bas Sßed) (int 23öi)0tiid}en smoła), baher ifiopelau, oon popiół, Sic
Slfdje (im Böhmilfchen popel). Das brachte aber wenig; 'Die fambigen
Sieder noch weniger. 23on ben unteritbifdjen Sd)ät;en hatte man feine
Slfjnung umb hotte fie auch nicht benutzen fönnen. Dagegen fielen bie
mafferreid)en Sache auf, bie im ber bamals gang mit SBalb bebedten
©egenb nod) mafferreicher geroefen fein müffen (fiehe bie 23efd)teibung
ber ©egenb). Das ftarfe ©efälle berfeiben erleichterte bie .Slniage oon
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actjlreidjen leiden. SBaren biefe einmal angelegt, bann erforberten fte
aut Senußuttg für bie gifd)aud)i nur menig Arbeit straft, mas für jene
3 eit oon großer Sebeutung mar. gifdje aber mürben um jo rneßr ge*
braucht, je jtrenger bie gaften narf) griedjifdjet ftirtßen=Dtlbnung maxen.
Sie ©de nun, mo bie Suba unb bas Sgbnifer SBafjet aujammen
fommen, mar für bie Stusnußmug bet Seicße an beiben g lü h e n am ge=
eignetften unb jo ermeiterte man bie bafelbft befinblidjen erften SInlagen
äu fleinen Sörfern unb nannte bas größte betfelben nadj jenen Seiten
rybnik ober aud) rybniki, rybnicy in ber Sluxaiform. — Siefe Anlagen
mußten aber, menn fie bem 3med ewtfpredjen jollten, in ber Säße ber
Seii^e unb kälter fein unb baßer ift es ficßer, mas aud) bie ¡pateren Sadj*
rieten betätigen, baß bie Stabt niemals auf ber Smßöße neben bem
Äirthßof gejtanben habe, güt mienfdjlitße SBoßnungen ift jenes Plateau
nidjt braud)bar. S a ift bie ßuft taußer, ber Slufentßialt f)öci)fteus für
ben SBinbmüller geeignet. Slußerbem ift bafelbft fein SBaffer. Stau mar
baber fo fing, in bie Sertiefurtg, an ben Sbßang jenes Sjößenauges au
bauen, mo fid) reid)Iid) bas bejte Queflmaijer ber ganaen ©egettb finbet
60 entftanben ^äuiferrei^en an ber ©leimiger Strafe oon bem Äirdjhof
bis in bie ßoßne unb an ber jeßigen Soßtaucr Straße.
Sou bei ©de, mo bie beiben Straßen auijammenftoßen bis p m
Smitflaniec mar ber erfte Seid), ber 3meite in ber ©egenb bes jeßigen
Singes, ber britte an ber jeßigen Saubner Straße, ber oierte am
jeßigem Äreisgeridjt. Saß bies ber galt mar, bemüft erftens bie fußhohe
ßage oon XRoorerbe unb Seidjiftßlamim, bie fid) in biefen ©egenben »or=
finbet unb ameitens bie uollftänbig erhaltenen alten Seicßmeßte unb
Sühnen, bie man beim Seubau bes Smirflantec unb eines Kaufes am
■ Singe in ber Siefe gefunben holte (Stitteilung bes 3Jiarffcf»eiber $ e e r).
— Sie fo teidjlidjen am tßfarrßof, ber ©leimißer unb Soßrauer Straße
unb ber ßohne befinblidjen Quellen fpeiften biefe Seiiße. — Sadjbem fie
aber in ben »ermüftenben Kriegen bes elften gaßtßunberts eilige ganger
mären, übermuthexte bas ©ange unb als man nad) SjerjteUung ber Süße
unb bes griebens neue Slnftebelungen ootnaßm, ließ man nur einen
Seid) am jeßigen Äreisgeridjt befteßen unb überbaute bie anbeten mit
ßölgernen Jütten.
ijätte man beim Boßrlocß an bem £nappfdjaifts=ßagarett unb beim
©runbgrahm unb Slusfdjadjten ber Äeller bes Smitflaniec unb bes
Kaufes am Singe aufgegeidjnet, mie ßotß bie Scßlammfcßicßt gemejen ift,
jo mürbe man giemtidj genau beftimmen fönnen, mie oiei ¡gaßre oor ißrer
Äaffieruitg bie Seiiße beftanben ßaben müffen unb mürbe aud) baraus
Scßlüffe gießen fönnen auf bie erfte ©rünbung bes Drtes. — So aber
erfaßten mir nur, es feien „meßrere“ guß geroefen. Seßaten mir tuet
guß an unb gugleidj, baß fo ein Seid) jäßrlid) lA 3oll Scßlamm abjeßt, fo
müßten bie Seidje ungefaßt 200 gaßxe beftanben ßaben. Sinb fie nun,
mie es ßödjft maßtfdjeinlidj ift, um 1100 faffiert morben, bann mürben
mir als erfte Slnlage ebenfalls ungefaßt bas gaßr 900 natß ©ßriftus
geminnen.
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2lls 1223 bie |d)on enrtö^nle Uriunbe gefdfrieben mürbe, mar bie
Sßeränberung bereits gejctjeijen; ba roar ber 31a um bis gum ÜJtarft unb
oieliekbt aud) ein Teil besfciben fcijort mit Käufern befetjt. Süuib [tauöerr
fdfon einig’ berfeiben oorn Smirilamec nad) äßeften ju unb an ber
je^igen Staubner Strafte (Zogrodniki). Dafelbft befanb lief) an ber
Steile ber je^igen 3oi}annes=Statue bie uralte Kapelle bes heiligen
Johannes bes Täufers, bie 1223 jdjan ermähnt tuirb unb bie naefj
600 jährigem IBefteben 1801 eingeriffen mürbe.
Stuf bem 5tirei)i)of an ber Stelle, um bie jeftige SBegräbnisiapeUe
ficb roeitijin fiebtbar ergebt, toar bie pigerne Äirtfje gur ^eiligen Jung=
freru iOtaria erbaut. ÜBann bies gepeijen ift, mürbe fdjon bei ber ©riin=
bungsfrage erörtert unb idj fItljre hier nur nod) an, baß, menn ber gmeite
Sirosiaus fte leimgeroei'bt hätte, bies gur 3eit bes Sffiecisiaus nnb ber
ßubmilla gegeben märe, alfo gleichzeitig mit ber ©rünbung bes Älofters,
mas unioaI)rjrt)einIid) ift. Jd) glaube, baft fte um bas J a p 1112 3ur 3 eit
bes 33oleslaus III. (Krzywousty) gegrünbet mürbe, oermute aber, baft es
nicht bie erfte ftttdje mar, fonbern baft eine foldje fdjon oiei früher einmal
angelegt mürbe, ©s finb bas tPbantafiegeibilbe ofjne bMiottfcbe ©runb=
läge, aber nicht oijne innere 5Baf)rfd)einüd)Ieit. Der heilige ülbalbext,
23ijd)of oon iprag, foii nämlich in ber 3eü oon 980 bis 990 in feinem
Sprengel umprgijogen fein urtlb p r Sefeftigung bes ©laubens überall,
mo er eine größere IJfenfdjenmenge fanib,, geprebigt pben. ©r tarn babei
bis Straiau, bas bamais ebertfo mie bie iRgbniier ©egenb gu feiner Dtögefe
gehörte unb an oielen Orten mürben an ber Steile, mo er geprebigt
p tte , Suchen unb Kapellen angelegt. 2ßer nun bie Ülnböbe, auf ber
ber Sird)bof ift, mit ihren nach gmei Seiten fteil abfallenben tBÖfdjungen
betrachtet, bem mirb fid) unmillfürliib ber ©ebante aufbrängen, baft, menn
ber ^eilige in bie ©egenb tarn, er nur bort geprebigt haben fönne. —
Da roare nun bas erfte Sirdjieiit erbaut morben, bas in ben roilben Un=
ruhen unb Kriegen um 1030 mtöber ber Serftörung anheimfiel. Der
Sßlaft blieb bann oeröbet, bis bie neue böiger ne Strebe erbaut mürbe, bie
Siroslaus einmeibte unb bie bis gegen bas ©nbe bes 15. Jaijrbunberts
geftanben bat3n biefem fleinen Dorfe (benn naib ber 23eoölferung oon 1581 rücf=
märts f^iiepnb, iönnen mir in bemfetben nidjt mefjr als etma 200 sUien=
fdjen in gitta 40 Käufern annebmen) maren bennoib bereits Stbenfe»
(tabernae), alfo roemigftens gmei, bereu ©rtrag oon btei ÜJtarf ber iieinen
3obannes=5rapelIe gehörte.
Sin ber Stelle bes ledigen Sreisgericbts ftanb bas Slofter mit bem
Slofteriird)iein gum beiligen ©rlöfer, reichlich begabt mit 3ebnten aus
oielen Dörfern meit unb breit unb im Befift oon bem Territorium oon
fRgbnif felbft, oon Smolrta, SBrcfinti (33rgegina), Snegnict (Sftggiemce
ober Snizenioe), Scacooigi (Sgcgaifomice) unb anberen. Diefes mürbe
1228 herg barauf, nadjbem es 1227 oom tßapft ©regor IX., bem eifrigen
SBefämpfer bes bobenftaufifdjen Äaifer griebrid) n., in feinen befonberen
Schuh genommen morben mar, bureb ben $ergog Äagimir nad) ©garno=
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mang bei Dppeln oerlegt. Der 5Beft^ ber ©ebäube ging auf ben £>ergog
über, ber bas ©ebiet Dort 3tt)brtif für ©garnomang eingetaufdjt hatte.
Das ftlofter befielt fid) nur bie ftapelle mit ben ©intünften ber Scffenten
oor, trat aber auch biefe 1288 an ben §ergog ißtgtmislaus ab. 3lls ©runb
ber Ueberfiebeluny mirb in ber Hriunbe non 1234, toeldje §etnrtci) non
«Breslau im 3laanen ber Söhne Äagimir’s als ihr Sormunb ausfteilte, an=
gegeben, bafj be-tn Tonnen! bas Sßobnijaus als unbequem unb ungu=
teidjenb mifgfiel. «Bei ben reifen «öiittetn bes Älofters hätte er leicht
ein neues bauen föunen unb man muff bafjer annehmen, baß ber Drt
unb überhaupt bie gange ©egemb banrals noci) ber non Dppeln nachftanb
unb bas iflcfter baher le^tere norgog.
93on ben anberen Dörfern, bie fpäter gut Sherifchafi gehörten, epiftiet*
ten fchon bie weiften in ihren Slnfängen unb oielleicfit auch mit ihren
jetzigen 3tamen. So rnerben 1223 bereits ermähnt: Smolna, Änegnici,
(ßnizenice), Scaoonici (Sgcgaifowioe mahrfheinli^er, als Sd)alfam;tj bei
Dppeln, für bas es § e i) n e hält), 3aiefe, tnas S e g n e für zetafna bei
Dppeln ertlärt, mährenb mir biefer Drt (zalesie hinter bem SBalbe) eher
3aiefte bei ©rofpStrehliß aber ßaffoti bei Stein gu fein fdjeint, bas noch
heute biefer Äirdje gehnpftichtig ift. Dann mirb Srege ermahnt, bas mohl
eher Srgegie bei «Ratibor fein möchte, als bas non S eg n e angenommene
Srofdpih unb ebenfo fcbeint mir $ re|iui eher eines ber oerfchi ebenen Dörfer
gu fein, biie Srgegina aber Srgeginia heißen, als Briefen. 1228 mürben er=
mahnt: «Rabofenici («Rabofchau), 3iebobcici (3liebobcggce) unb ßgota (ßigota
ober ©Igut bei Sfgbnil). 1258 mirb Sogufdjomitj genannt. Das mären acht
Dörfer bei 3Xgbnii. ©s mürben atfo non ben 25 Dörfern, bie fpäter bie
Serrfchaft bilbeten, noch 17 fehlen. 3tum rnerben 1223 auch 3ehnten er=
mahnt, bie ber Äiofterlirche gefdjenft finb, aber nicht bie 3lamen ber
Orte, fonbern bie ber Sefifser genannt. Obgleich aber barnals bie Drts=
ncwnen nod) mit benen ber Sefitjer in iBechfelmiriung ftanben unb biefe
non jenen ober umgeJeljrt ihre Segeichnung erhielten, fo finb hoch aus
ben 3tamen ber tRitter bie Orte nicht gu erraten. Die «Ritter hießen
aSinceng unb ißribislaus, ©rifan unb Sohann, ©affo unb Stlbert, üllejanber
unb Strego, Sincettg unb feine ®rüber, Suentoffius unb 9Rid)at)el, ©uftad)
unb 93ifimir, SBrtislaus unb ©rimiglaus. ©s maren bies mahtfcheinlich
bie oben als fehlenb begeidpteten ©üter. Sei Santomiß (Johann), 23gr=
tultau («Ulbert), aRidjallomiß (3Rid)ai}el) möchte man es oermuten. —
Daß biefe Dörfer fchon ba maren, erfleht man baraus, baß fie 100 3&hte
fpäter fdjon mit Scholtifeien unb üöiühlen ermähnt rnerben, fo ©oleom,
©raboionia unb Sgrtultau (Sertoltomitj) 1408 unb Saitomiß unb
Smirilan 1430- Das 1288 ermähnte fffalenich (es heißt in ber llrfunbe:
„Die Äapelle mit ihrem «ttntl)eil in galeoid)”), ertlärt Segne (©efcfyichte
bes Sreslauer Sistums, S. 1000) für galiomiß bei Dppeln. Diefes
galforoiß heißt «ber 1532 ©hmalfomiß, fo baß Segne hoch auch bas 3
unb £l)m für gleicbbebeutenb ober leicht in einanber übergehenb annimmt.
3 ft bas aber ber galt, bann paßt ©hmalomiß bei 3lgbnif hoch baffer hier*
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ßer, um jo meßt als man einer {leinen Kapelle in fRgßntf nißt einen
Sltrleil in einem Dorfe bei Oppeln gegeben ßaben toitb.
2We biefe Serßältniffe Ratten fiel) unter Kagimir I., bem Soßne bes
SRiecislaus I. unb ber fiulbmilla eutioicfelt. Gr ftarB 1230 unb ißm folg=
ten feine jtoei Sößne SJliiesco ober ÜJtiecisIaus II., ber 1246 oßne Grben
ftarB unb Sßiabisiaus. Gs firtb bas biefelben gürften, in beten SXamen
ber feijon ertoäßnte ¡petntiß I., ber Sättige, oon 3tiebetjd)lefien, ber Gemahl
ber ßeiligen tfjebtoig, bie llriunb; oon 1234 ausftellte, oon ber fefjon bie
SRebe roar. 3 « ißre 3 eit fällt ber Berühmte Ginfall ber Dartaren 1241.
Sßiicffuß (S. 132) exgäßlt bariüBer golgenbes: „Slls anno 1241 bie Dar taten
in erfßrecflißer großer SRenge bas fianb Sßlefien angefallen, ßat biefet
SRiecisIaus II. ben Saß Bei ber Stabt ÜRatibor tooßl Befeßet unb bie an=
fommenben Dartaren männliß ßueiiefe getrieben; toie et aber bie erfßrecf=
ließe große ÜJtenge nerjpürte unb gefeßen, baß ißnen ju roiberfteßen, un=
möglicß, ßat er |icß auf bie fiiegniß retiriret unb fitß mit $enrico pio con=
fugiret (mit £>einriß bem gtommen oerbunben), ba er benn bes brüten
Haufens $eerfüßrer geroefen. Gr allein unter ben Obriften ßat fiß mit
bet glußt faloiret, bi; anbern finb alle niebergeßauen roorben.“ Daß
bie ÜRgbni'fer ©egenb bei biefem 3 uge auß gelitten ßabe, ift toaßr=
fßeinliß. Sejonbere 3laßrid)ten feßlen aber.
Slls ÜERiecislaus geftorben toar, folgte ißm, toie gejagt, fein Stüber
Sßlabisiaus, berfelbe, ber 1258 bas Giftercienfer=Stift in Stauben unb bie
Dotninifaner=Kiöftet in Oppeln unb ÜRatiBor grünbete. — Gr ßinterließ
1283 bas fianb feinen Sößnen SRiesco ober SRiecisiaus III., Soleslaits I.,
gacoB, Kajimit unb Sräimislaus, bie fiß in basfelBe teilten. So ent-ftanbm getrennte gürftentümer in Oppeln, Deifcßen, Droppau, ÜRatibor
unb begannen jene unglüttfeligen Deilungen, bie es in Obeqßlefien fo
toeit braßten, baß fjer()öge juleßt refibirten in Oppeln, galtenßerg, Kofel,
©leimiß, Seutßen, Slufcßtoiß, Defßen, Droppau, Ceobfcßüß, gägetnborf,
Sipbnif. Dabei ift es nißt unintereffant gu ermäßnen, baß biefe fiß unb
ißren fiänlbern fo oetbetßlißen Stoßen bie Deilungen oomaßmen unb ißre
etoigen 3 a>iftig!eiten burßifoßten in ber 3 eit, in toelßer bas gürften=
gefßießt ber Stscanier ober Slnßaltiner (feit 1142) in ber SRari Sranbem
Burg ßerrfßte unb in ftieblißet Gintracßt bas niißt meßr, toie Sßlefien,
burß bie 3tatut begünftigte fianb ju SBoßlftanb unb SJtaßt ßob.
Uns interöffiert ßiet oon ben Sößnen bes Sßlabislaus nur S *3>'nts=
laus, auß SPtemisIaus genannt, ber bas gürftentum fRatibor erßielt, ju
bem auß fRpbnii geißörte. Gr beflieg ben gürftenftußl jiemltß gleicßjeitig
mit fRubolf oon §absburg, bet 1273 bem 3unfßenretß in Deuifßlanb ein
Gnlbe maßte, gn feine 3 ;ü fiel alfo auß ber Kampf iRuboIfs mit Dttotar
unb in ber S ß laß t auf bem SRarßfelbe 1278, bie bem flogen Sößmen*
König bas fieben ioftete, mögen auß SRitter unferer ©egenb mitgefoßten
ßaben. Gs ift bas auß berfelbe S r3tmislaus, ber 1287 ben Sijßof Dßomas
oon Sreslan in feinem Streit mit bem iferjog §einriß IV. oon Sreslau
aufnaßm unb miit biefem ausfößnte. Gr fteilte auß bie Urfunbe oon 1288
aus, in ber er bie Strooßner oon Kratoar, SRabofßau unb Xenig (bas fßon
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oft ermähnte Hfiggiienice ober Hntzenice) (fiefje SBetlage 3tr. 2), oott beit
ßaften bes polnifdjen ÜRedjts befreite. Gr nahm 1291 an ¡beim 3uge bes
Honigs üßengel oon SBöljmen gegen äßlabislaus Lofietef oon ißolen teil
unb l)ulbigte na cf) bem Siege aud) erfterem, fo baß bie erfte SBerbinbung
biefer ütrt angefnüpft tnurbe. Gr ftanb 1306 urtb I)interlief? einen Sahn
ßesco (poln. ßefjef — Sllejanber) unb jrnei Xödjter Gupheotia unb 2lnna,
toeldje festere ben § er,50g 3tiiolaus oon Iroppau heiratete, ber oon einem
natürlichen Soijn Honig Dttofars oon Söhnten flammte. Unter biefem
ßesc* bauerte ber Hampf mit ißölen fort, ber bie furdjbarften 33erroüftun=
gen über bas ßanb braute. — 3ludj ßesco erflärte ftdj gleich feinem Sßater
1327 jum ßeljnsttäger bes Königs goijann oon 23öljmen aus ber ßu?em=
burgifdjen ßinie. Sasfelbe Ijatten oiele anbere dürften bes ßanbes getan
unb als 1335 zu £renczin „ein eroiger Triebe“ mit ißolen abgefdjloffen
roorben mar unb Honig Hag-imir oon ißolen aucf) formell auf Sdjlejten
oerzidjtet balle, liefe fid) Honig goijann 1337 auf bem gürftentage in
SBreslau fmlbigen. 1355 fpradj Garl IV. fein Soijn feierlich bie Ginoer=
leibung in ffiöljmen aus, nadjbem aud) bie lefeten gürften unb ber Bifdjof
ficb in jenes Sßerljältnis gefügt batten.

C. Die (Öegettb unter 'BafaUen-h^ögen ber ftrone Böhmen.
1327—1532.
•SRit ißolen mar trofe bes etroigen griebens ber Hampf halb mieber
ausgebrodjen. Haum l>atte nach ßesco’s lobe 1336, ber ohne Grben ju
ßinterlaffen gejtorben mar, fein Sdjmager Stifolaus oon Iroppau bas
gürftentum Statibor übernommen, fo brang Honig Hagimir oon ißolen,
unterftüfet oon feinem Sdjmager bem Honig Stöbert oon Ungarn in unfer
©einet ein, belagerte Sofjtau, oermüftete bie umliegenben Dörfer unb
oerbrannte ißlefe unb Stpbnii. St« 3 uü 1345 mürbe enblidj ein 3Baffeit=
ftillftaüb abgefdjioffen (SJtatrifel bes Statiborer Hollegiatftiftes nadj
Sßelfeel’s ©ejdjidjte oon Statibor). So trat in biefen fdjmer geprüften ßanb=
[trieben mieber Stulje unb griebe ein, bie jerftörten ©ebäube mürben halb
aufgeridjtet unb bie jerftreuten Bemoljnet fammelten fidj mieber.
Haurn mären aber biefe Hriegsletben oerrounben, als anberes lln=
glücf über bas ßanlb Ijereinbradj. „1349 unb 1350 (nadj Sdjidfufe, S. 74)
regierte eine fdjrecfli'dje ißeftilenj ntdjt allein in ißolen unb Sdjlefien, fort=
bem burd) bie ganze SBelt. gn SBelfdjlartb fielen bie 9Jienfd)en jählings
barnieber unb ftarben unb mas 00m hausoidj oon ber ßuft ber totm
Horper angeroeljt mürbe, bas fiel aud) ftracfs baßin. Gtlidje fagen, bafe
biefe ißeftilenj ben britten Jeil ber fötertfdjen in ber 2Belt aufgeräumt
habe.“ 3tun folgten aber gleidjfam als Grfafe fruchtbare gaijre, fetbft bann
menn bas Sßetter ungünftig frtjien. „gm gabt 1353 (fdjreibt Schieffuff,
S. 75) ift ein ungeroöljnlidj Gemittet (Sßetter) eingefallen. 2)enn ob es
Zioat im grüljling bis an ben ffltai moäji gemitterr (gutes SBetter gemefen),
fo bafe alles ©etoädjs luftig he*fi*t unb auffommen, fiel bodj am Sonn=
abenb oor ißfingften über 3uoorftdjt (roiber Grroarten) ein ziemlicher
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groß ein uni) folgete ein Schnee barauf grnoer Ellen biie, bebedte alles
int gelbe unb lag bis an ben [elften la g , alfo baß gebermann oer=
meinete, es mürben bie grüßte gang oerberben unb eine große Neuerung
unb junger oerutfachen. 3lber ber Sdjme? ging ab, befruchtete ben Erb=
hoben fo lieblidj, baß eine teilte Ernte barauf erfolgte.“
damals mar aud) goßan« oon Söl)men ber Dberlebnsljerr 1346
in ber Srf)laci)t bei Erea) erfi^latgen morbin unb fein Jtachfoiger mürbe
jener Earl IV., ber als beutfdjer Kaifer bie golbene SBulle gab unb für
feine Erblänber >}o näterlief) forgte. SBäljrenb feiner SRegieruugsgeit ftarb
fRifolaus non S t oppau unb iRatibor 1365 unib es folgte ihm in letzterem
gürftentum fein Sohn gohannes I., ber bis 1382 regierte, alfo noch einen
Seil Iber ^Regierung bes Königs äßengel non Söhnten (1378—1419) erlebte,
besfelben, ber ben heiligen gohannes non iRepomut non ber 2J£olbaubrücte
batte ins SBaffer merfelt taffen, unb meId)er 1419 beim ülusbrud) ber
huffitifchen Unruhen ftarb. Sein 9lad)foIger mar bann fein Stüber Sigis=
munb gemorben, ber bereits König non Ungarn mar unb bis 1437 re=
gierte. — Es ilft bas berfelbe Sigismunb, ber 1415 bas Eoncil au Eoftniß
gu[taube braute unb ben Kampf gegen bie §uffiten p führen hatte. —
gn iRatibor mar aber auf gobannes I. 1382 fein Sohn, gobannes II.
gefolgt, melier nad) feines Dheims SRilolaus non 2eob[d)üß iinberlofem
Slbfterben mieber bas gange gürftentum ÜRatibor oereinigte. ©leidjgeitig
mit ihm lebte griebrid) I. non §ohengollern, ber 1415 Kurfürft non
Sranbenburg gemorben mar unb bie SReilje tüchtiger ^Regenten begann,
unter beren Schüße auch einft umfere ©egenb aufblüben fällte.
gobannes II., non bem ich nur bie 3tad)rid)t oorfinbe, baß er bem
ameiten Kanoniius bes Kollegiatftiftes in SRatibor bie SRußnießuttg ber
hergoglid)en ©arten unb üleder in SRpbnit überließ, ftarb 1424 unb nun
teilten feine Söhne ititolaus unb äßengel fo, baß erfterer §er,pg in
gägernborf unb ÜRpönif, leßterer in 3tatibor mürbe. SRiiolaus refibierte
öfter in SRpbnif, ba fich non IRpbnif ballerte Urlauben non ihm norfinben.
Er geriet 1433 mit Soleslaus, ¡rfergog non Dppeln, einem greunb ber
ffmffiten, in Krieg unb befiegte ihn ben 13. 3Jtai bei fRpbnii (Slugafg,
lib. XI, p. 644, auch bei Socgei, cobej ajiotaroiae). gnmiemeit fRpbnif
babei gelitten habe, roirb nicht ermähnt. 21n biefe Schlacht foll nach etru;t
Sage bie Säiule erinnern, bie auf ber ir>öhe gmifchen iRpbnii unb ber
3tüba=3Jtül)le am ©leimißer Siege fteht. Es ift eine runbe, aus Heilten
Steinen unb 3iegelftücfen augeufcheinliih flüchtig aufgemauerte Säule mit
einem Silbe bes heiligen Urban unb einem Minnen eifernen Kreug auf
ber Spiße. gn ben Quellen mirb fie nirgenbs ermähnt. Saß fte, mie eine
anbere Sage mill, bie Steile bezeichnet, mo früher ÜRpbnii geftanben höbe,
ift roohl nach bem früher barülber ©efagten erlebigt. — Und) burch bie
¿uffiten felbft hotte bie ©egenb baimals otel gu leiben. 1428 unb 1430
hatten fte bas benachbarte ©leimiß angegriffen, bie Umgegenb oermüftet
urtb mabrfcheinlid) aud) bas gang offene ÜRgbnif nicht oerfdjont.
3tifclaus hotte noch bas Enbe ber f)uffiten=Kriege unb ben Xob bes
Kaifers oon Seutfcf)lanb, Königs oon Söhnten unb Ungarn, feines Ober?
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leftnsfyertn Sigismunb, ber 1437 ftarb, überlebt unb ebenfo befielt 9Xacij»=
folget uitb Shwiegetfohn Sllbre^t ooti Deftmeicfj. ©rft unter ber no=
atinellen Regierung oon befjen Sohn fiabislaus (SBlaMslaus) non 1439
bis 1457, über bett als Honig non Söhnten ©eorg Sßobi-ebrab bie Sor=
munöfcbaft führte, ftarb 9tifola;us halb 1452. 9t oh aus betr Jahren 1444
unb 1446 finb Utfunben uon ihm nothanben. (Er hinterlief; bas ßanb
feinen Sonnen Johann III. unb Sßengel, beut einfältigen (fatuus), uon
benen ber letztere 9tt)bnif als Herzogtum erhielt, faimt 'hieß, Sohrau unb
ßoslau.
damals mar fiabislaus, Honig uon Ungarn unb Böhmen geftor=
ben unb bie Ungarn hotten SDtattl)ias ©orninus, bie Söhmen ©eorg
Sßobiebtäb gut» Honig gewählt ©eigen ben Betreten, als einen Hulffiten,
erhob ftch Sdjleften unb fcf|lo| ftch an SJtatthtas an, ber ben Hantpf gegen
Söhnten auch bann noch fortfehte, als ijSobiebrab 1471 geftorben unb an
feiner Statt SBlabislaue uon ^olen Honig non Söhnten geworben war.
(Erft 1478 beenbeie ein Sertrag in Srünn ben Htieg. l e r Ueberlebenbe
f-ollte ben Slmbern beerben. SKatthras blieb E>ett non Sdjlefien, fo Da¡5
¿tiefes non 1471—1490 mit Umgarn oeubumben war. 311s Dberlehnsherr
neranlafjte er nun 1473 einen Hrieg gegen ben oben erwähnten äBengel.
Heber biefen befitgen wir nur eine 91ad)ricl)t non bem polmfchen ©i)to=
nitenfchreiber I t u g o s g (XIH, 489), bie feine nollftänbige Hlarheit
über ben für 9tgbnif jebenfalls wichtigen 9Jtann gewährt. 6 r war ber
einzige Ejergog, ber bau emb in ber Stabt in jenem alten Schlöffe reft=
bierte, bas wir halb nach amsführli'hen Quellen fennen lernen werben,
unb ber jebenfalls niel für bie Stabt getan hat- Sie ©hromfenfhretber
nennen ihn ben Einfältigen unb hoch fann man bas, was er tat, wohl
tabcln, aber nicht einfältig nennen. Honig 9Jtatthias war ein gemalt=
tätiger 91egent, ber feine Dberlehnsherrlihfeit über Schlefien gern gut
nollen Herrfhaft umgewanbelt hätte. Selbft bas mächtige Sreslau flagte
bitter barüber. l a fheint SBengel ben ißlan gefaxt gu hoben, fein ßanb,
oielleicht im ©innerftänbnis mit Sßlabislaus non Söhnten, ber bamals
mit äJtathias im Hrieg war, in bie Ejänbe Polens gu fpielen unb Salfall
non ißolen gu werben, deshalb läjgt ihn iOiatthias befliegen. llugosg
ergählt barüber J-olgenbes: „1473 fammelten auf Sefeljl bes Honigs, bie
E>crgöge Siitorinus non 9Jiiünfterbeng, ißrgcmisiaus non leihen, Johann
non 9tatibor, ber Sifdgof non Sreslau unb anbere Jürften ihre Heere unb
gogen gegen ben §ergog Sßengel non 9tt)bnif. Seine Hinneigung gu ißolen
unb feine wilben laten unb ©räuel (infoiemtiae), bie er gegen bie be=
nahbarten Jürften, wie wahnfinnig unb wüteub nerübt hatte, würben
als bie Urfahe bagu angegeben. Sie belagerten feine Jeftungen unb
juchten fte burd) brei ÜJionat; mit aller ©ewalt gu nehmen. Sibet nur
bas eingige 9ti)bnii (b. h- bas befeftigte Shlo&, ba bie Stabt nie wiber=
ftanbsfähig war) würbe erobert. 3arfi (Sohrau) nerteibigte tapfer ber
ißole Johannes Hrefa. 1er Hanglet bes Honigs non ißolen Hagimier
bes oierten, Jaiob labienfft, nermitteite emblich ben Jrieben. Sohrau
behielt labtensfi, bas eroberte 9?t)bnii aber würbe bem jüngern
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Htopaq, einem Untertan bes Sjeqogs non 3iatibor übergeben. Sßlef?
iam an beit Herzog non ÜDtünfterberg. 2Ben&el mürbe gefangen geturnt*
men unb ftarb in ber ©efangenfchaft in ©lat; ohne ©rben 1479.
2Bie tiiel JRtjbnif unb bie Umgegenb bei bleiern Kampfe gelitten
habe, mirb nitgenbs ermähnt. Das Jahr 1473 mar übrigens aud) be=
meifensmert burd) eine ungeheure Dürre, bi? bie Deiche austrocfnete, fo
baff es an Jifchen fehlte. Dagegen maren Sßein unb ©etreibe geraten.
3lud) anber? plagen erfdjmerten bamals ben ßeuten bas ßeben. 1497
herrf(hte roieber bie ißefi, bie in jenen Seiten fefjr oft bie ßänber fyeimfudjte, unb 9iäuber aller Slrt plagten bas ßanb. S d) i d f u 6 (S. 172)
fügt babei ^ingu: „3u ihnen fhingen fiel) etliche »am 9lbel, bie bas Jhrtge
uerfd)lemmet unb burdjgebracijt unb beraubten bie Haufleute, fo bafj bie
Strafen ganz unfidjer maren. Sie furchten ftt§ für bem Könige nidjis,
bagu mar er meit abmefenb. 3Si?l groge Herren bitten mit ben 9väu>
bern gleite 33euie, ber'haiben ging es Häglicf) unb jämmerlich ju.“
33on bem oben ermähnten Hropacz ejiftiert im H3rooinzial=3lrd)ia
bie Slbicfjrift einer Hrfunb; aus bem Jahre 1494, in ber er ein 33ormer!
in 23t)rtultau »ergibt unb fid) als Htapacz auf 9liemiabom, $err zu
ÜRgbnif, bezeichnet.
©r batte inbeffen nur als ©utsfjerr bie Derrfchaft übernommen,
bie 3rürftenred)te gingen juerft auf 3ßen®?rs Sruber, ben Herzog
Sodann m., ber 1483, unb bann auf feinen 33etter, Johann »an Siatibor
über, ber 1493 ftarb. ©r ijt für 9?gbnif Johann IV., mäf)renb er für
Siatibor als ber Dritte bezeichnet mirb. ©rben mürben feine brei Söhne:
SJiifolaus bis 1506, Johann V. (für SRatibor Johann IV.) bis 1508 unb
33alentin bis 1520, nad) S o m m e r s b e r g bis 1521, bie alle leine
©rben hinterliefjen,
Jn $q u g auf bie Ißerfönlidjieit biejet dürften mirb nur oon ®a*
lentin berichtet, bafj er jroar burch einen 33udel unb Hropf fehr entftelli,
aber fonft ein fehr meifer, oerftänbiger unb hochbegabter ¿»err gemefen
fei. — Jhm folgte bann infolge eines ©rboextrages im iBefitj bes
J-ürftentums Johann »on Cppeln, ber einer ber '?rften dürften Sdjlefiens
mar, bie jum ifiroteftantismus übertraten, ©r ftarb 1532 ben 25. HJiäq.
SBäljrenb bies Silles in Dberfdjleften »orging, hatte fid) auch in
SBöhmen »iel »eränbert. 211s ÜDtatthias ©oroinus 1490 ftarb, folgte ihm
üßlabislaus oon 33öhm?n, bem 23rünner 33ertrage gemäfj auch in Ungarn
unb beherrfdjte beibe ßänber bis 1516. Sein Sohn unb Jlathfolger,
ßubmig II., geriet in einen Hrieg mit ben Dürfen unb fiel 1526 in ber
Schlacht bei SHohacj, morauf fein Sdjmager, gerbinanb I., ber $8 ruber
Haifer Harl V., Honig beiher ßänber mürbe. — 2ludj bafj furz »orhet,
1492, SImerifa entbedt mürbe unb 1517 bie religiöfe 33?megung gegen bie
fatholifche Hirdje burch ßuther begonnen hatte, muff ermähnt merbeu.
3ur beffern Ueberficht ber piaftifchen 3teg?ntenreihe, bie über bie
ÜRgbnifer ©egenb i)errfd)te, füge ich bie genealogifche Dabelle berfelben bei.
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äliiecislaus I. f 1211.
Äasimtr I. t 1230.
aiiiectslous II. f 1246 ohne Erben,

SBIabtsIaus f 1283.

ajiiccislaus III., Soleslaus I.
3 “ cob
Äasimir ^rjimislaus oon Sattbor
oon Dppeln, oon Xroppau, non Xefdjen
f 1306,
ßesco f 1346 Euphemia, 3lnna, oerm.m.UticoIaus I.
ohne Erben,
• non Sroppau f 1365.
SBenjel I. f 1381 '^rjimislaus II. f 1433, 3°bannes I. f 1382,
Stifolaus
ohne Erben,
oon Satibor,
oon ßeobfdjü^.
Soljännes II. t I4 2 i
Siitolaus II. oon 3ägernborf unb üRpbnif f 1452,

SBenjel oon Katibor f 1456.

SBenjel oon Sipbnif f 1479 3°i)anncs III. f 1483 3o^jannes IV.oon Satibor 1 1493.
oijne Erben im ©efängnis
ohne Erben
_____________ |
______________
ÜJtttolaus III. 1 1506.3oi)annesV.t 1508, Salentin 1 1521.

3Jlit biefem Uebetgang bei irjerrfchaft unter bie bireite Regierung
^Böhmens ift ein SRuhepunit gemonnen, bet uns geftattet bas SBenige, roas
ficf) über bie inneren ißerfiälirtifie biefer ffiegenb aus bei Seit oon 1223
bis 1532 oorfinbci, jufatnrnm ju ftellen. 3k>n topograpijil^en Jtotijen
ift außer bem fdjon Ermähnten Stifts oorbanben.
innere Serhältniffe.
Heber all erfcheinen in bet ältesten 3 eit feie Semofjner unter bcm
polnifchm 9ted)t flehenb unb tragen bah er auch alle bie fiaften, bie man
unter biefem oerjteht. Sie finb oerpflidjtet jum Stan Verberge ber 33e=
amten, Stróża SBadje, pornos Sorfpann, ipigetoob Hebetfeben über Orlüffe
unb ©Jleit burd) bas ©ebiet, 33obromnica 33iberfang, $Bfare Unterhalt
ber Sagbljunbe unb ¡Säger, porobi ne ©runbjins ujm. — Sie mäßen
bei ber 3agb helfen, 3um 33au ber 33efeftigungen fornmen, eine beftimmte
Slnjabl oon üKobottagen abarbeiten unb ben bitreffeitben Herren 3lb=
gaben an Äüben, Sd)rt)einen, Schafen, ©äitfcn, ijüijaern, Eiern, §onig,
SBadjs unb ©etreibe geben. Äur3, bie Seroohrter mufften oon Stllem, mas
am iijnim felbft ober in ihrem 33efitj 3U oermerten mar, ein beftimmtes
Quantum abgeben. SBie oiel bas mar, finbet ftci> in ber Seit nirgenbs
oer3eicf)net. Sefonbers läftig geigte ficf) bie Serpflichtung jum 33orfpann.
33eamte bes Der^ogs Ober bieftt felbft nahmen SBagen unb ißferbe ber
Säuern, mo fie fie fanben, jagten Abteilen mert mit ihnen,, bis fie fielen
ober untauglich mürben, ober ließen fie flehen, fobalb fte ein anberes
ffiefpann fairben, fo baß ber Seftßer fie häufig niemals mieber erhielt.
Sie Serpflichtung 3um Sibetfang hörte natürlich nach unb nadj auf, als
bie Siber burd) bie sahlreidjun Slnfiebler aus ben SBälbern oerfcheucht
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mürben, ©egen bas ßnbe bes 16. Zafyzfyunbetts tjött man nichts meht
non ihnen. — Sind) bie Abgaben an fwttig unb 2Batf)s mußten in unferer
©egenib halb oerminbert unb burd) anbeie 03rtaUifd)t werben, ba bte
buxcf) Stnlegen non Deichen unb Ütecfern fiel) ntinbernben SEiefen bie
23ienenjud)t erfdjwerten. — 33cm beim [»genannten Dpole, b. f). ber 33er=
pflidjtung eines aiegirfs, für Serbredjen, Staben unb Steuern gemein*
fam aufzufommen, finbe id) in bet Sigbmier ©egenib feine Spur. —
SlujjJr ben |d)on genannten Saften mußten bie Seute aber noch ben
3eijnten tragen, ben fie in natura an biie ßirdje zu entrichten Ratten.
SJtit ber ©rünbung ber itlöfter unb ben Sergabungen ber Dörfer
an bie oerfdjiebenen Sxircfjen mürbe bie Sage ber Untertanen etwas
beffer. Hm für ifjr Seelenheil ju folgen, befreiten bie Zersäge bie ber
Äitdje gefdjenften ©üter non «ben meiften ber oben ermähnten Saften.
33on Stabofdjau, Stiebohczpce, Änizenice wirb bies fdjon 1228 ermähnt,
ooi Srnolna 1234, oon Stabafchau 1288. Sie werben nur oerpflid)iei, an
bie Äirdje refp. bas Silenter bie 3lbgai>en an ©etreibe:, fpühnem ufro. zu
entridjten, bie Scoboten zu leiften unb an §eeresjügen Dell ju nehmen,
wenn ber geinb in’s Satnb fällt. Sei auswärtigen 3ügen) follen fie,
menigftens wirb bies bei Stabafchau unb Änizenice ermähnt, nur einen
leeren 3Bagen mit oier ißferben ftellen. — Salb fing man auch, wie in
Stieberidjlefie'n, an, Dörfer nad) beutfehem Stedjt anpfehen, ober bie alten
mach biefem umzugeftalten. So werben Stabofdjau unb Slnizenice fthon
1288 als folthe Dörfer mit beutfehem Siecht bezeichnet unb 1293 erlaubt
noch einmal tßtzimislaus oon Statibor auf Sitten bes Älofters ©jarno=
manz bem Stolzen Selanta bas Dorf, bas gewöhnlich Äfegnice genannt
würbe, mit beutfehem Siecht anzufegen unb befreit es auf 16 ^ahre oon
allen Saften unb Dienften. SBabrfcheinlich war bas früher ejiffcietenbe
Dorf in ben oerwnftenben Kriegen zwischen Söhmen unb tßaien (}. S. 206)
untergegangen unb muffte nun neu angelegt werben. — So wirb, um
auch anbere Dörfer in ber Umgegenb anzuführen, Dobioslamih 1264 in
berifelben 2lrt eingerichtet. 3Bie oorteilhaft bas für bie Sewohner war,
erfieht man baraus, bah he nicht allein oon allen Saften bes polnifchen
Sied)ts befreit würben unb nur feiten 3ins zahlten, fonbern auch, bah
fie an ber Serwaltung ihres ©emeinmeifens unb an ben ©eridjteu als
Schöffen teilnahmen. 31ud) gaben fie an bie Stitcfje nicht ben wirtlichen
(Saxbenjehnt, ftmbrai nux eirveu 'Evn'bwag, {yi fBtaxt = 2 Datex 24 Sgt.
im 13. 3af)rhunbett, 1 Da lex 27 Sgr. 6 5|3fg. im 14. ^afjrhunbert) oon
ber ifwbe unb bie fcdjfte blieb immer oöllig zehTitfrei. — Dabei war es
nicht itotwenbig, bah bie SewohtWr Deutfche waren. So wie bie
dürften fich überzeugten, bah he fit f-hte weiten 3Bälbet nur fo 3tnfiebler
herbeizagen ober bah he tJjte ©intünfte erhöhten, wenn fie burch foldje
Umwanblung bas 3ntereffe ber Seute an ihrer Dätigfeit erhöhten, he*
wertftelligten fie biefelbe.
3nbeffen oerloren fich in Dherfchleften bie guten folgen biefer 31n=
fiöblungen nach beutfdfem Stedjt in ben unruhigen 3eiten bes 14. unb 15.
Jahrhuniberts. 311s in biefen bie 9Jtacf)t ber gürften fant unb bie bes
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Slbels ftieg, brachte biefer umjo mehr felbft jene Dörfer toiebier unter ben
alten Drud, als bte nteljrheit ber angrenäertben Dörfer unter polnifctjem
Siedjt geblieben mar.
Stochten aber jene Dörfer nacl) poInifd)em ober nad) beutfdjem Stedjt
ausgefeßt morben fein, immer maren bie ßeiftungen ber Serooljaer aus
einem Vertrage ijercorgegangen. Der gürft 'erteilte gegen gemiffe 33er=
pflidjtuugen einem greien (©beimann) bie (Erlaubnis, in einem beftimmt
begrensten ©ebiet ein Dorf anjulegen unb biefer oerteilte nun feiner*
feite einen Dell baoon in fleinen ßofen an bie Säuern mit genauer gef*'
feßung ber Dienfte, bie fie bafür leiftm füllten.
SBenn man bie bamaligen Serhältniffe ins Singe faßt, bann muß
man gefielen, baß nur fo bie bauernbe ©tiftenj ber Serooijner gefictjert
merben tonnte. Sei bem Stängel jeber ftaatlidjen ijilfe 3U gemeinfamm
3meden, beim g elften aller Serfic^erungs=3inftalten unb bei ber geringen
gntelligeng ber Seoölterung mürben bie Säuern ohne bie §ilfe bes ©uts=
berrn bei febern Sranb, febem Ärieg, jeber 3JiiRernte elenb sugrunbe ge=
gangen fein.
Sind) bie ^Bereinigung ber 3uftiä mit ber Serroaltung in ber Sjaub
bes ©utsljerrn mar, menn auch gerniß nicht ohne Uebelftänbe für bie Seute,
bocf) bas bamals einzig SDtäglidje.
Seiber oerfäumte ber Stbel unter ben fpäteren oeränberten Um:
ftänben bie naturgemäße ©ntmidelung ber Serhältniffe unb ermedte ba=
burd) eine Ungufriebenljeit, bie urfprünglidj nid)t oorljanben mar. — Den=
nod) ftieg biefe in unserer ©egenb nie ju ber ijölje, rote mir fie im meft=
litten unb [üblichen Deuitfdjlanb oorfinben, roo erft na cf) blutigen unb
graufamen kämpfen ber Sauernlrieg 1526 beenbigt merben tonnte.
Sin ber Spiße bes Dorfes ftanb ber Sdjolje (Sogt, SBojtj, beffen
Stellung für nufere ©egenb uns am heften ein im iproringiabSlidjio oor=
ÖarJöener $tauf=Sertrag oon 1355 flat madjt. gan, ber ©rbe oon SRubos:
borf (Sipbultau) »erlauft in biefem an ©onrab oon Sablin bie Scfjol^erei
oon ÜRubosborf faimt allen Utußungen, bas ftnb 6 ißüben SIder, brei auf
ber einen unb brei auf ber anbern Seite, eine Stühle, jmeii Äretfcfjam,
jmei Deiche hinter bem Dorf, eine gieifdjiöani, eine Srotbanl, eine Scf)ui)=
baut, ein Xudjlram, eine Sdfmiebe unb ben britten ^Pfennig ber „Süßten“,
b. I). aller Strafgelber. Dies alles oerlauft er für 12 Star! polnifd) pra=
gijdjer ©rofdjen. ©ine ¡oldje Start enthielt nun bamals Silber für 7
Xaler 20 SUbergrafdjen unb bas ©anje betrug beutnadj 92 Xaler 8 Sgr.,
mobei man freilich ben großen SBert bes Silbers jener 3eit in Sinfdjlag
bringen muß. gn Heineren Dörfern befaßen bie Sdjoljen oft nur brei
$uben, ben Äretjcham, eine Sdjuih= unb Srotbanl unb ben britten ^Pfennig.
©ine mehr ober minber große 3nhl foldjer Dörfer bitbete einen
Sejirl (biftrictus) unb mehrere biefer mieber eine ftaftellanei, an beren
Spiße ein jrjaupimanm bie Siechte bes §erjogs mährte. — Die Sefißer ber
größeren ©üter mit bem Secßt ber ©eridjtsbarleit unb bes Sütterbienftes
mürben Sarone genannt, ohne beren guftimmung ber ¡ßeraog leine roid)=
tige Hi aßreget in Ausführung bradjte.
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Sin bet Spifee bes gürftentums ¡taub bet ^etjog. ©t hatte bie
oberfte ©eridjtsbarfeit, bie et burd) ben fianbeshauptmann ausiiiben liefe
unb für bie er jroei drittel bet Strafgelder begag, er tonnte Stabt rechte
unb 2Jtärtte oerleihen, bie ©rlaubnis gur Anlegung oon Rtühlen unb
gifchteidjen geben, 3ölle anlegen. Dod) gingen feit 1327 Diele biefer Steckte
allmählich auf ben Dberlehnsherrn über, ©r batte ferner ben Salgoertauf
unb bie Rufeiungen ber ihm gugehörigen ©üter. Diefe roaren trofe ber
Dielen Vergebungen nod) 3ai; 1reici; genug. Viele, bie früher Derfdfenit
rootben mären, ¡hatte man in ben unruhigen unb gefefelofen Seiten roieber
eingesogen, ohne bafe man erfährt, mann unb unter meichen Emftänben
bies gcfcbcbcn ift. So fimb 1223 Sntolna, Änizenice, Sgcjaifomice, Rpbnif,
1228 Rabojchau, Riebobcgpce unb ©Igut ©igentum bes Älofters. Rpbntf
mirb nun Dom ffergog 1228 für ©gatnomang eingetaufcbt. SBann aber bie
übrigen, bie fcfeon im 15. Jahrhunbett bem Irjergog gehörig erfcheinen, bem
^lofter entfrembet morben ftnb, ift nicht mehr belannt. Von Rabofdjau
behielt bas Ä1öfter nur bas Redjt auf fedjs 2JiüfjIfteine jährlid). Sonft
roerbin in biiefer Veriobe noch Rpbultau unb Vprtuitau als ijer^oglirf)«
Äammergüter genannt. 3aiioroife ift 1430 noch im Vefife eines gemiffen
SJiilunbep. ©oleom, Sßielopole, ißopetau finb noch Rittergüter unb Vogu=
fdjoroife gehörte noch gang su Rauben, obgleich fpäter bie Hälfte bes ©utes
ber §errfihaift guftanb.
©benfo unflar bleibt bas Verhältnis Dielet Dörfer um Rqbnif in
Vesug auf ben 3ehnten unb es merben erft bie Spegiulgefchichten aller
benachbarten Stabte Slufflärung in biefer Vegiehung oerf(hoffen tonnen.
— 3« einer Urtunbe Don 1531 (im ißroDingiahSlrchio) betätigt nämlich
3alob oon Salsa, Vifdjof oon Vreslau unb Johann, Versag von Dppeln
unb Ratibor, alle Vrioilegien, Vefifeungen unb 3ehnten ber Äollegiati
firdje guim heiligen Äreug in Dppeln unb ermähnt barunter bie Vierbung*
3®hniten oon ipfcharo, Äofofchüfe, Urgijfsfomice, ViW)oroife, SBielopole, Du=
bensfo, Sgcgpgloroice, Sosnicgomige, Rieboromife, ©germionta unb Veit
unb bie ©arhen=3ehnten oon öiffect, ©oleom, Sumin, Stobol, Dchojec, Rie=
bobcggce, ißrgegenbga, Rabofchau, Spbrspbomice, Jaitoroife, ©afdjoroife, Rgu=
d>oro. Seit mann biefe Verpflichtung eingetreten mar unb mann fte
roieber gelöft mürbe, habe ich nicht auffinben tonnen.
Rrjbnit fetbft mar am Sinfang ber ißeriobe noch Dorf unb teilte
beten ßos burd) Jahrhunderte. Sßann es sur Stabt erhoben mürbe, mirb
nitgenbs angegeben. Dod) ift es fehr roahrfdjeiniid), bafe ¡hon $ergog
Riiolaus (1336 bis 1365) bem Orte gemiffe Stabtr-;d)te oerlieh.
1337 urtb 1339 mirb nämlich Rpbnif in Urfunben, burch meldje
ftönig Johann oon Vöhmen bas gürftentum Ratibor biefem Rifolaus oon
Droppau oetleiht (Regiftr. SBengesI.) ermähnt mit ber Vegeichnung:
castrum cum oppido Rybnik (Äaftcll ober Schiefe mit ber Stabt Rpbnif).
Da aber in benfelben llrlunben Ratibor als ©egenfafe gu jenem oppibum,
cioitas genannt mirb, roas barnals bie eigentliche Vegeihnnng für einen mit
allen Stabtredjten üerfeihenen Drt roar,fo mufe Rrjbnit in jener Seit smar
fd)on Stabtredyt; aber nur einige berfelben gehabt haben. Ruch bie Urtunbe
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oont 30. San. 1366 (SBelßel, S. 79), in ber Äatl IV. bas Sürftentum Uta*
tihor bem tpergog 3°hann I. oerkiht, ernannt URqdnit mit Ißieh, Sopran,
Eoslau unb ©teiroitj, bie fcfjon Stabte maren, auf gleitet Eime. ©benfo
fpricht ber Umftanb, baß fiel) fjergog Utifolaus II. (oon 1424—1452) immer
¿ergog oon Sägernbotf umb Utgbnif nennt, bafür, bah Utpbnif bereits
Stabtrechte befafj.
UBotin biefe juerft beftanben, ift nirgenbs ausgesprochen. Sod) ift
roobl niibt ju jmeifeln, bafg ftatt bes Sdjolgen nun ein UJtagiftrat mit
SBürgermeifter unb Utatsmännem gut Bermctltung bes ©emetnroefen ein=
gelebt mürbe unb man möchte oermut «t, bah p ben bamals erteilten
Stabtrechten auch bie potgabfa umb bie Utechte bes śmirllaniec gehört
haben, bie furje 3eit fpäter ermähnt merben, unb bie burd) iijre SBegeid)*
nung bemeifen, baß fie erteilt mürben, als bie Dbetlebnsbertfdjaft Söh*
mens bereits eingetreten mar. ißorjab Reifet im 33öbmifd)en bie Orb*
nung, 9?eil;e, portabel bie 3unft, Innung unb porgabfa ift Uteihgebräu,
Uteihfchanl, ©erecbtigie.it (porgabfa margeni i fgenfomani pima a mina).
Sie SBemabner befamen nämlich bas auch anbermeitig oorfommenbe Utecht,
ber Dtei’be nach in ber biertfcbaftlicben IBrauerei gegen eine öeftimmte
Slbgabe ®ier ,p brauen unb in ihren Säugetn ausgufd)enfen. S a man
aber ein folches Utecht nie einem Sotfe oerlieh, fa mag bie ©rteilung bes*
felben mit bet Betleifjung ber Stabtrechte überhaupt erfolgt jetn. Sag
man bies Utecht aber mit etnent böb-tnifeben Utamen begeichnete, lag in bem
Ulbhängigfeitsocihättnis oon Söhnten feit 1327. Seitbem maren nämlich
bie Urfurtben böhmifch abgefafjt morben unb 1561 batte fogar bk Oppeln*
fche Eanbesotbnung es ousbrücflich anbefofjlen, bah folcfte Sotumente auch
böbmifib gefchneben »erben müßten. Sahir tarn es auch, baf) felbft bie
ftirebenbikber, bie in Utpbnif feit 1638 oorhanben finb, böhmifcb angelegt
maren unb felbft aus bem Sabre 1723 noch Verträge in biefet Sprache oot*
fontmen. Unter foltben 33e r 1tniffen ift es nicht p oerrounbern, menn
bei ber Uteihörau=©eredjtigfeit mit ber Sache auch ber Utame aus Söhnten
tarn — ©benfo mag bamals bem śmitflaniec, einem ©aftbaus in ber
Stabt, bas Utecht auf langmufif erteilt morben fein. ÜJtan bat ben
Utamen bieffes uralten üßirtsbaufes oon bem polnifdjen śmirf, bie gichte,
ableiten mollen unb gemeint, bah berfelbe heroorgegangen fei aus ber
alten Sitte, an bie Scbenfen als 3 ei eben bes ©emerbes einen Sidftengmeig
gu befeftigien. Ußenn bas aber richtig märe, bann hätten alle Sdjenfen
fo heifeen müffen, unb ba bas nicht ber Sali ift, fo brängt ftd) bie lieber*
geugung auf, bah es bei biefem UBirtsbaus eine ihm eigentümliche Eigen*
fchaft bezeichnet haben muffe. Safür finben mir nun im Söhntifchen ben
Schlüffe!, śmirllic unb śmitflać heißt ba fpielen, gum lang auffpielen
unb bet śroirllaniec mar baher bie Schmie, bie bas Brioilegium gut
£ang*ÜJtuftf hatte. Sah bies ber Sali mar, beroeifen bei Streitigfeiten um
bies Utecht im 16. unb 17. Sahrhunbert bie Ulngahm, bie über bas uralte
Utecht bes firoirflaniec auf Sangtnufif gemacht mmben. — Sah ein folches
Utecht geeignet mar, einem fliinen, eben erft gut Stabt erhobenen Orte
aufaul)elfen, ift roohl nicht jmeifelhaft.
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Slubere 3?ecf>tc laffen fidj utfunblidj na^meifen. 1483 bestimmte
§ e t3og 3 »bann non Droppau, unb Statibor, bajj bei Dobesfällen
bet nid)t bürgerlichen ©intoobner, nid)t bei ^et^og, fonbern bie nätf)fte»
Gibett 3toei Drittel uttb „bas Stetei“ ein Drittel erben follten. gxiiljer 30g
alfo bei § e i3og biefe ©rbfdjaften ein. 3 « cüjnlidjer SBeife gab §61309
Valentin oon Statibor 1508 „bim Stete!“ bas ißrioilegiinn, bafi bie- ¡Bürger
non ihren näcbften Slutsfreunben alle §abe erben hülfen, wenn fie atlba
wohnen; fonft fallen biefe bet Stabt pm Beften bleiben. Sei foldjen, bie
obne Serwanbie fteiben, erbt ebenfalls bie Stabt. Dabei wirb billige*
fügt,, baß biefe ^ßxiuilegien fcfjon fein Vorgänger 3o!)ann bei Stabt ge=
mährt habe. — 2Iuf ben Dörfern galt noch 1644 bas Steift, bafi ber Honig
non Böhmen als § e t3og non Sdjlefien jebesmal erbt, wenn nur Ser=
toanbte unter bem fünften ©lieb nor^anben ftnb.
2ßod)en= unb 3al)i=3Jiärttc befam bie Stabt erft in ber folgenben
iperiobe. Dagegen ift in berfelben 3eit, in melier ber Drt Stabtred)te
erhielt, aud) bie alte bölsetne Hircbe burd) eine maffine erlebt worben, bie
bis 1801 geftanben bat unb beten nähere Sefdfreibung bie folgenbe ijßeriobe
enthält. Bon ben inneren Serbältniffen berfelben unb non einer Schule
finbet fiib Stid)ts erwähnt. Die Stauten einiger ootfommenben Sfarrer
fielfe in ber Beilage 4.

Z w e i t e

$ e r i 0 b e.

Die ©egenb unter böbmt[<ber Stegterung non 1532—1740.

A. Die §errfcf)aff Ktfbnif als Dfanbfd)iUmg unfet oerfcfjiebenen
3tibabetn oon 1532—1575.
gerbinanb I., an weldfen bas gürftentum Statibor unb mit biefem
audf bie Stgbnifer ©agenb als Hammergut nad) bem Slusfterben ber alten
piaftifcben §er3Öge 1532 fiel, mar ber 23ruber Harl’s V., jenes §absbur=
gers, ber als §ert ber Stieberlanbe, Spaniens, ber bamals entbedten unb
eroberten Deile Ülmerila’s SJtejifo, ©bile, Sern, als Honig non Steapel
unb §er3og oon SJtailanb unb enblidf als beutfdjet Haifer oon 1520— 1558
ein ©ebiet beberrfdjte, non bem man 3U fagen pflegte, baß in bemfelben
bie Sonne nicht untergebe, gerbinanb felbft tnar ©t^bitsog non Deftcr=
retd) unb 1526 (fiebe S. 210) aud) in ben Befit) non Böhmen
unb Ungarn gefommen, welches leitete i'bn freili-d) in ben gefäbr=
lieben Hrieg mit ben Dürfen unter Soliman II. (1520—1566 oegietenb)
nertoidelte, roeldjer mit ©rfolg ¡Johann oon 3 apolpa als ©egenfönig oon
Ungarn unterftübte unb 1529 fogar Sßien belagerte.
Unter folcben Serbältniffen brauste fferbinanb oiel ©elb unb gute
Sßirte finb bie §absburger nie gemefen. Sein Btuber batte mit 55tan3 I.
oon 3tanfreid) unb ben religiöfen Bewegungen in Deutfdjlanb fo ooflauf
3U tun, bafi er nidjt ni'el helfen fonnte. So fam es, bag 55erbinanb fofort
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Sülles nutzbar gu machen fudjte, mas lfjm anheim fiel. Deshalb gab ex bas
gürftentum 1532 gunädjft an ©Jorg non 23raubenburg, unb als beffen
Sohn, ©eorg gtiebri'h, ftatt beffen Saigon, Sofjrau 9t =S., Driebel unb
griebianb übernommen fjatte, 1552 an 3fabella, bie 2Bitu»e jenes 3ut)ann
non 3apolt)a unib beffen Sohn Johann Sigismunb. D'Od) hat biejer 23e
(iß nur bürge 3eit gebauert unb fiel) blos auf bie gürftenrechte unb nidjt
ben Äammerbefiti begogen. SBenigftens frf)reibt 1644 (5raf ©afchin auf
eine 2tnftage bei böl)mifdjen Kammer, baff 9tpbnii niemals im 23efitge bex
Sfabella unb bes Söetblen ©abot geroefen fei, felbft in bex 3eit nicht, als
biefe bas günftentum 9vatibor befeffen (im sptoüingiaI=2tr(htü).
9lpbnif mürbe als fogenanntex Sßfauibfchiliing in xafdjex golge an
oerfdji ebene fernen uetii elfen. 33ot einer inei)r, fo mürbe tijm geftattet,
es non bem Sabber abgulöfen. 21uf biefe 2Beife gelangt 1532 bie ^exr-fdjaft an 2Bengel §nebecg, ohne baß mir erfahren, ob er fie aus ben §anben bei gamilie ktopaeg, bie mir früher im SBefitge gefeljen haben, erhielt,
ober ob noef) anbere 23efitj'er foagmifdfen gemtfen finb. 2lber fdjon 1538
(Urlaube im iüaubnißer 21xd)in) geftattet gerbinanb bem 91idas 3tibfd)ih
non 23axcg, beffen gamilie in bei ©egenb feit alter 3eit anfäffig max, ba
fich 1258 (2ßattenbad), tobej; bipl. II. S. 5) ein Sigismurtb non 9tipfficg
als 3euge in einer Utfunbe finbet, bas ©ut non Sjnebecg abgulöfen.
Sieifex 3Iibifci)itg nerfefjaffte nun 1538 bex Stabt bie 9Jtaitt=©eied)tiigteit
butdf bie non gerbinanb I. am 17. 3 uni 1538 in 23reslau ausgeftellte
Urlaube. 3n biefer erfläxt ex, baff ex „auf füxbit bes ©eftrengen lieben
getreuen 9t icflas 9libfdfiti non 23a i cg ben Grfamen lieben getreuen, 23üt=
gexmeifter rat 9J1armen nnb ganger gemein bes Stetlein 9?eibnigfi) nmb
ihres nleiffigen gebets mitten nnb gu merer auffnembung gemeiner Stat
bife befonbexe gnab getfian nnb greibeit gegeben, bas in frafft bieg brieff’s
fie nnb' alle ixe nadfiumben ierlidf einen 3abrmarcfgt auff 3d)annis
23aptiftae ad)t la g narf) einanber roeerinb nnb roodH’tttlid) alle mitrnod)
einen roochenmarlt batten mögen.“ — Dabutdf mar 9it>bnif eigentlich erft
in bie 9teif)e bex orbentlidjen Stabte eingexüdt unb bex 17. 3uni mürbe
ficb baber mit 3ted)t gu einem ftäbtifdjen geft eignen.
£rotj biefes 3utereiffes aber, bas Jiibfdjih für bie Stabt geigte, be=
hielt er bie fferrfdjaft hoch nur furge 3eit, benn fd)on 1542 roirb bas ©e=
biet als Sßfanbfchilling bem '¿ofyann Dubomacg non Duboma auf Draba
nexlieben unb grnax, mie es 2BengeI f)ttebecg befeffen habe:, ohne ben 9tib=
f<hih mit einem 2Boxt gu ermähnen. Da man aber auch in bei 93et=
leihungsdlrlunbe an 3iihfd)iitg nicht auf bie näheren fpegietlen 23ebingun=
gen eingegangen mar, fanbetn es bentfelben übergab, fo mie es Jmebecg
inne gehabt habe, fo mag bas auch ber Äürge megen hier geschehen fein.
Die Summe, für meid)« bie $errlfchafi nerpfänbet mar, mar fahr gering
unb gerbinanb, bet eine größere Summe aufgunehmen münfdfte, menbete
ftch 1544 an bin 23ifchof 23althafar oon 33reslau, um über ben 2ßert bex
frjenfehaft ©enaueres gu erfahren unb bei einer etmaigen neuen SBerleihung
einen 2Imhaltspuu!t gu geminnen. Die Sdfilberung (im sprooingiaU
2lrdftr»), bie ber 58ifd)of infolgebeffen entmirft, läfet bie ©egenb nicht in
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tüälber [inb nod) jaljl reich uni) biefe merben menigftens burd) bie Sdjitoeine*
IRaftung nugbat gemalt. Soldje ©icheuaoälber befanfoen [id) bei ÜRgbnit
[elbft (auf 1A Schorf Sdjimeine), bei Saitoroig, Stiebobcjqce, bei Drgupotoice
(auf 1 Schoi Sdjmeine), Bei Slnigenice (auf 5—6 Sdjorf), ißrjegenbja
(2 Sd)iod). güt Bie Erlaubnis jum §iiten mußte pro Sd)roein 1 ggr.,
mitunter aud) 3 ggr. gejohlt merben. (Ein frönet ©idjen- unb Suchern
iß alb mirb Bei Dt^ojec ermähnt, in bem Sirfcfie, üefje unb miibe Schmeine
fich Befinben, fo baß er nicht jur ßidjelmaft benußt merben barf. Sei
Sßielopole mirb ein großer iß alb bie SJtiebina (fpäter 9Jtiebjina genannt),
mit (Eidjen, Sorbett unb giften beroorgelbolben.
Sie oerbältnismäßig nid)t iablteidjen gelber finb fanbig unb un=
fruchtbar („bie (Ether tonnen nit alle 3at)r Be'far mürben rnegen bes [an=
bigen Kobens“) unb bringen oft nicht einmal bie ilusfaat. 3tud) fehlt
es an ÜDtilft unb ilrBeitsfräften.
ilußerbem hatten in ben legten Seiten, roo bei bem fortmähren=
ben ißethfel ber ißfanbichillings=3ul)aber, bie gehörige Uebermadjung ge
fehlt hoben mag, oielfacbe Sefigftörungen ftattgiefunben. Sie itachbarn
nahmen, mas ihnen bequem lag. 3m üßalbe gegen Stauben hatten bie
Untertanen bes ilbtes ¿o lj ge/f^lagen unb Äaljlen baoon gebrannt, §olq
Siieboromsft hatte Dchojecer unb Änijeracet ©runb benugt. 3n ftnijenice
taten basfclbe auch bie Selter Untertanen, bie bes üßelcget in ßesjcjin
unb bes ©ijaroat in Äamenj (Äarnien ober Stein), Slebnlidj machten
es oon ber anbern Seite Stieimiabomsti oon Siiemiabom, ^rgisgomsfi oon
ftrjisjtomice, Sobtjgbomsfi oon 3t>örjr)bomice (Seibersborf) unb Schipp
oon ißielopole. —(Erft 1606 tonnte eine befonbere Äomntiffion biefe ©in?
griffe belfeitigen.
Ueber bie Seoölterung unb bie ©runbbefig=93erbältnliffe in ben
oben genannten 13 Sörfern unb in Stqbmii finben ¡id) folgenbe ilngaben:
Sürqer ©ättnet
$uben äJiorqen
33
23
7 Säusler unb bebaut
23
15
1, itqbnit hat . .
Sauetrt
6
15
17
10
2. Smollna . . .
i)
•»
10
3
11
19
3. Dräupomice . .
tt
tt
9
5
21
—
4. 9tabof<bau . .
2
15
13
28
B. 3aiiomig . . .
9
6
2
6. SJiichalioroig .
—
„
„
7
—
36
7. üqbultau • • • 29
„
tt
1
11
4
22
8. Sjcjatforoice .
4
10
10
14
9. Änizenice . . .
tt
tt
2
14
16
—
10. Sqrtultau. . .
tt
tt
4
15
25
11. iiiebobcspce . .
20
(Sod) geljiStte mir Sic
14
15
—
1 2 . Sogufboroig .
—
Bälfte jur §etr[tSa;t)
c“'
18
—
13. S r3egenbäa . .
9
—
2
5
2
5
14. Dboieg . . . .
tt
tt
24
118
mit äufammen 203
iluf ben Sörfern . 170
33
23 unb 7 gäusler in ber Stabt mit 23
15
Sasu Siitger . . .
7
226
133
47
3ufammen 203
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35le üube i)atte 30 SJlorgen unb es bebauten baljer bie Seruoljner
oon Strjbnii 705 SJlotgcm, bie Säuern 6208 SJiorgen. Sie Seoölfetung
beftanb Sn 257 SBirten, bie non ihren Sietfern ginften. S a nun bie Stholgen
meift baoon frei ruaren unb bie SJiüller befonbere 3infen jaulten, fo fönnen
mir nod) girla 20 bagu gälten,, alfo im (Sangen 277 gamilienoäbir. Sies
mürbe, 5 Seelen auf bie gamilie gerechnet, 1385 (Sinroohner geben, auf
einem ©ebiet, auf be,m jeßt 10 778 3Jlen)d)en leben unb' nehmen mir für
bie 10 bamais gur Ejerridjaift nod) feijknbeu Sörfer im Surcf)fd)nitt
SO 3Jienif<f>en an, roas nad) ber obigen X ab eile bie mitilidje Surdjfchnitts*
gahl ift, fo mürbj bas 800 ajiemfdjen ausmachen unb im ©angen alfo ba,
mo jejgt 15 005 3Jleirfri>en leben, bamais nur 2185 ejiftiert haben, auf ber
Ctuabratmeile alfo girla 500.
Stabt unb Sörfer finb ber S>erifd)aft gleichmäßig untermorfen unb
müffen berfelben bie mannigfaltigften Sienfte uirtb ¿erftungen gemähten.
Sie Stabt mußte gunäd)ft „gut Verehrung“ auf’s Schloß geben: 21 ÜJlalter
£>afet, 2 Sichte! Sier, ein gemäftetes Schmein unb 4 Kapaunen, mas fpäter
in golgc eines Sergleidjes auf 150 ©ulben in ©elb angeschlagen mürbe.
Sabei mußten fie gleich bm Säuern oon ihren Sietfern 3ins gahlen, mie
bie folgende Xabelle ergibt:
ftorn
3tnö
©ulb. 88t Sdjeffel
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stybnit........................
Smollna........................
Orguporoice.................
Sabofdjau.....................
3u i© m iß.....................
SKichaltomih.................
Stpbultau.....................
Sgcgaifowice.................
Änizenice.....................
Sprtultau.....................
Siiebobcgpce.................
Sogufchomth.................

Stgegenbga..................

14. D c b o ie ß ............................

Summa

101
28
19
19
44
23
89
28
29
52
47
11
24
13
527

—

1
—

42'/*
20V4
11Vr

29
—
—

—
21/*

—

2 2 3/ 4

—
—

—

—
—
—
—
—

s 3U

11
4V2
—
371/a
3V,
n .

£afet fm^ner Gier
Steffel Sttttf Scfjocf
4 2 1/2

20!/a
HV4
83/4
25
5
60i/4
33
4l/*
65
96

31/3
30

—

9

152

4141/4

—

52
32
27
96
10
84
34
15
45
77

—

£opfett
Scheffel

—

—

6
1
—
?V2

—

21/2

—
—

7
23/4
—
3
6 V4
—

32
14

—

518

38

2

1

—
11

9
9

—
233U
—
—

4
ö73U

Sagu famett nun nod) bie Stoboten. 3 e*>er in ber Stabt, ber Sieder
unb alfo auch ©efpann hatte, mar oerpflitfjibet, groei SReilen Sieges alles
gu fahren, mas man ihn hieß, ben gifchfamen non unb gu ben Seidjen gu
bringen unb anbere Heine Öuhten gu tun. Sluch mären bie Sürgec, menn
bas Schloß gebaut mürbe, gu helfen unb „alle £anbnotburft gu langen“
fchulbig. Siefe Stöbet mürbe oon ben Äommiffarien auf einen ©ulben für
bi>e £>ube berechnet. Sie 23 ©ärtner maren außerbem „gu allen unb feben
Steboten“ uerpflidjtot. Sie mußten mit Sriefen gehen, umhin es ihnen
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befohlen mürbe unb jmar jmei ¡¡¡Keilen umfonft. gür jeöe folgenbe ¡¡¡Keile
erhielten fie brei Ä teurer ober einm ©rofcbrn. ©benfo mar jebet oetpflicb=
tet, bet ijerrjchaift einen falben ¡Blatter ©etteibe umfonft ju breiten nnb
ben §anf ausp rupfen. S as mar für jebnt auf 1A ©ulben oeranfcblagt. —
Sie Dausgenoffen enibliti) mußten ber öerrfchaft umfonft fpimnieu, bie
UBeber 3A ©ulben jaijlen unb bie glcifcher je einen Stein gnjelt ablinfern.
Stuf ben Dörfern, bie in äi)nlict>er SDßeife Spanne unb ¡rmnfabienfte
leiften muhten, berechnete man ben SBert ber ¡¡Robot nad) ber ©üte bes
31ders auf einen ©ulben ober auf l'A ©ulben unb jmar auf einen ©ul*
ben bei Smolna, Dtppoimice, gaifomitj, Sjcpifomioe, Änizenice, 3fie=
bobcgpce, ißrjegenbsa, Dchojec, bag egen auf 1A ©ulben bei ¡¡Rabofdjau
2Jiiä>alfott)iö, ¡¡Rpbultau unb Sprtuliau.
SBie groh bei ben Säuern biefe fiaft mar, erfeljen mir aus ber im'
16. galjrbunibert gegebenen ¡¡Robot=Drbnung, beten gnhalt id) hier beifüge
( Schi cf f uh III. 581): „Ser Roboten ^albert ift in ben gürftentümern
Dppein unb ¡¡Ratiibor nach ergangener £aif?rlid>cr ¡¡Rcfolution non bem
Dberbauptmann ber gürftentümer fmns non Dppersborf aim 4. ¡Januar
1559 eine feine Dehnung aufgerid)tet morben.“
©s mürbe beftiimmt, baß jeber Sauer non einer fjube jährlich:
1. ©inen Scheffel int SGinter unb einen Scheffel int Sommer acfern,
.abernten unb in bie Scheuern bringen muß.
2. ©inen la g ¡Blift fahren.
3. ©ine guhrc nach beut Sßillen bes ijerm tun.
4. gebes Quartal eine guhre §ol3 fahren.
5. Seint Sau brei guhten mit $olf, Steinen ober ft all tun.
6. ©inen Sag ©ras bauen, bas ©ehauen: rechen unb einführen.
7. ©inen Sag 3äune aufriihten helfen.
8. Sie Seiche fifchen unb bie giifche in bie kälter fahren. Sabei foll
er alle Sage ein ©erlebt gifthe befommen.
9. Sie SBad)e hallen.
lü. Stuf bie gagb muh eine ißerfon aus jebetn feaufe iommen, au|er in
ber ©rnte. ©inent geben aber, „fo einen §afen ermürget,“ Jollen
brei geller gegeben merben.
11. Sie grauen müffen oon ber $ube jährlich gute! Sage im gladjs,
¡9 auf ober ©arten arbeiten, bie Schafe roafhen unb feineren unb
ber tjerrfchaift ein Stücf ©am fpinnen.
12. Sßürben mehr Sieufte geforbert, fo follte für ben Sag jmölf §eHer
g«3abIt unb bas Gffen gegeben merben.
Sehr begei^nenb für bie Stellung ber Semohner finb aud) bie Se=
ftimmungen ber Dppeln’¡eben fiaabesotbnung non 3Jiidfaelis 1561 über ben
Gib bei ©rengftreitigfeiten. Sie Witter leiften ihn ftehenb, entblohten
Hauptes mit aufgehobenen gingern, bie Sürget inieenb, ebenfalls ohne
ftopfbebeduug unb mit aufgehobenen gingern; bie Säuern aber, nur mit
bem §emb beileibet, inieenb in einem ©rab, bas eine ©Ile tief ift unb mit
einem Stücf ¡¡Ralfen auf bem ftopfe.
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Das gattje Geben bet Untertanen mar burdf bie SßoligeüDrbnuug
geregelt, non bet icf) gut Ebarafterifttif berlfeiben nur ein panx 5ßara=
grapsen amfübre: „Slrtiiel X. Slkldje fiel) unter flehen merben, einigen
Dang in ben Schenibäufern, alsbalb fiel) bet Dag gum Untergang neiget
iinb bie 3eit, ßtef^ter einigutragen, nor^anben fein mitb, gu tun, {ollen ein
Sd)od ©rojdjen Strafe galten. — Strttfel XVII. Den SBeiösbilbern foll
auf ÜRöcie ober f>aIs£olIer nur ein SBientel Sammet, Sltlas, Darnaft ober
Dobin gu oerbremen oergünftet fein. Es merben abgetan alle hoppelte
©emülle an §emben bes ffmifes unb Sinnen nnb fallen bie einfadjen ©e=
toiili» nidjt über brei ober oier Ellen galten, gu bem and) an benfelben
toeiber ftmöttidjen nod) ©egenfe gefeben unb befurtben merben.— SJteljr
merben abgefebafft alle ausgenäijteu unb gelinderten 5>errtben, Srf)leier unb
9Iortüd)er. — Die Uebertreter ober aSerbredjer aller biefer Verbote follen
ein Sdjoct ©rflfdjen gablen ober ad)t Dage auf eigene Unfoften im ©efäng=
nis fitjen.“ Dabei taudjt auch fd)on bie 5tläge über bas Scbledjtenmerben
ber Dienftboten auf, bie bis auf ben b-utigen Dag roiefeerholt toirib unb
mabrfcbeinltcb nicht mehr Erunib bot, als bie bes tfometifeben Uteftor oor
3000 3 abre n über bas igetunterfommen bes menifdjlitben ©eid)led)ts über*
baupt.
Jährlich xoar bie 9vobot oeranfebiagt bei ben ¡¡Bürgern auf 23 'A
©ulben, bei ben ©ärtnern in ber Stabt auf 34x/2* bei ben Dörfern gu
1 ©ulben auf 3791, bei beit übrigen auf 2880, gufammen auf 6729, was
mit ben 527 ©ulben ©tunbgins }d>on 7256 ©ulben ausmnd)t. Unb bdbei
rnaren boeb bie Dvoboten, roenit auch noch fo nadjläffig gearbeitet nmrbe,
oieileitfjt bas 3ebnf«iC
be mert. Da id) inibeffen fpäter not) einmal
©elegenibeit haben werbe, biefe aSerbältniffe ausführlich gu be=
fpreeben, fo gebe id) hier nicht weiter batauf ein unb ermähne nur
noch, aus topograpbiftben ¡Kücfftdjten bie gifebteidje, bie fehr gablteidj rnaren
nnb bas £>aupteiniommen an barem ©elbe brachten. Slujfer einer SJtenge
oon Deinen bei ben Dörfern (bei 93iid)al!ototh allein fedjs) merben in
ber Stäbe ber Stabt ermähnt:
1.
2.
3.
4.
5,
6.

Der
Ser
Ser
Ser
Ser
Set

Stabtteid) . .
Deich 3arpftp neue Detcb . .
9?ubateid) . .
OlsgenicateihÄogiroierchteicb

. auf
• tt
. M
• tt
• tt
• tt

7. Ser Sfrgpnnpteich . .
8. Ser Scblo&tetd) . .

n

8 Sd)od gifchfomen
24 tt
40 tt
25 tt
20 tl (am Sohrauer SBege)
20 tt (am 3iegenberg Äogiegorp
in ber Stäbe bes SBalmbofs)
20 tt
6 tt
199 Shoef

Die Stabt felbft batte fid) im 23ergleid) gu ber in ber erften Sßeriobe
gegebenen Sd)iiberung menig oeränbert. Stur bie üüarfbSeiten ftnb be=
teils alle mit Käufern böfetgt unio hängen nach Süden beinahe mit beni
Schlöffe gufammen. Die 63 3ins gableaben eßoffeffionen maren alle flein,
»on Sdjrotbolg gebaut unb meift ohne Scbornfteine. — Slun merben gmar
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außer biiefen 63 Sütgetn, nod) eine Ceinroeber=3eche unb ein gleifdjer er»
mahnt. S a aber biefe Geute gut SüJiiete nitfjt mahnen foninten, ba felbft
1723 bie Stabt nod) feine Käufer bat, bie SCTiieter hätten aufnehmen fön»
neu ffietje Beilage 6), jo muffen mix annehmen, baf? biefe fjanbmerfer, mte
alle anbexn nid)t Ermähnten, in bet 3ahl ber 3'ns gahlenben Sütger 3U
juchen jinb. Sie Stabt mürbe atjo, bie gantiiie gu fünf ißerijonen gerech
net, 315 GtUroaljner gehabt haben. 3u tiefen fomimen aber nod) bie
Geute in ber Pfarrei, in bex Schale unlb in ben beiben i>err)d>afbli<^cxt
Sdjenfen, bie man geroiß auf 24 ifterjonen anjihtagen fann. gm ©angen
hätte aifo bie Stabt bamals etma 339 ©inmobnex gehabt. Sasjelbe
Sefultat finbet jid) aud) burd) eine anbere ^Berechnung. Gs hat fidj mir
nämlid) in Segug auf bie Seoölfer,ungs=SerbäItniff« biii ^Beobachtung
aufgebrängt, bah lebe Stabt mit bem fie umgebenben unb auf fie an»
gemiefenen 23e^ir£ in iBedjjelroirfung jteht. SDlit ber 3uucrbme ber Se»
oölferung im ©ebiet jteigt auch bie ber Stabt. Sei 9tt)bnif fi'nbe ich, baff
bie Seoölferung ber Stabt immer um ben oierten Seil geringer ift, als
bie ber Quab rat meil e in ber Umgebung. 1858, mo bie Quaboatmeile bei»
nahe 4000 Ginmobnet wählte, hatte bie Stabt beinahe 3000 ©iwmobner.
Jm gabre 1581 fanbetr mir auf ber Quabratmeile 500, ein Sietteil baoon
ab, mürbe 370 ergehen, atjo gieim&ch bie obige 3ahh
2Iuf bem aJiarfte ftanb jebenfalls fdjon bas alte höljeme Rathaus,
bas nad) 3 i m m e r m a n n 1758 abbrannte. 2Jtan muh bas oermuten,
meil ber Sau eines foldjen in ben feit 1581 giemlid) reichlich fliehenben
Quellen ermähnt morben märu.
Son Äircben merben in ber Stabt fefbft gmei ermähnt, jene Kapelle
gum hl- gohannes bem Säufer, bie mir fcbon fennem gelernt haben unb bie
^Jfatrfircbe. Sieije mitb als Äirdje neben ber Stabt begeicbnet, roas am
beften bemeift, bah bie Käufer auch bamals nicht über fie btuausginigen.
Sie ift bereits gemauert in ber 2lrt, mile fie bis 1801 geftanben hat unb
unferer lieben grau Himmelfahrt gemeiht. 2Banu ber 9teubau ftattge»
funben hat. mirb nicht ermähnt, ©s läjjt fid) aber mit Sicherheit an»
nehmen, bah roeber Suboroacg, nod) 3tib)d)itj, noch Hnebicg in ber furgen
3eit ihres Sßfanbfcefttjes ben Sau ausführten, unb bah er alfo oon ben
Hetgögen, oieIIeid)t oon Siifolaus ober oon Stengel um bie 3 eit, als bJr
Ort gut Stabt erhoben mürbe, unternommen morben ift.
geh möchte mid) barum für jenen Stengel, ber immer, ober für jenen
Slifolaus, bet mandjmal in Sipbnif refibierte, erflären, meil ein belfonbexes
Oratorium für bie Hertfihuft eingerichtet mar, mas in ber frühem 3eit,
mo bie Hergäge in Satt bot ober Stopp au unb Sefdjen refibierten, nicht
notmenbig gemefen märe.
Sie £ird)e mar in ihrer Gänge ber jetjigen neuen Äirdje gientlicb
gleich (nach münblidjen 9Kittei!ungen bes früheren Sürgermeifter
3 e I a f c o) in einer Sauart unb mit genftern, mie fie ber baoon übrig
gebliebene Seil (bas ißresbgterium ber früheren teirebe), nämlich bie
jetjige tetrchhof=teapelle aufmeift. Ser Surm mar oon HoIg, ziemlich ge»
räumig unb ftanb an bet SBeftfeite an bie tettd)e angebaut, fo bah bet
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Haupteingang burdj ben Xu rot ^ineinfuljite. liefet bet Sairiftei mar bas
Craroriunt für bie i>erCfi^aft. — D.;r Strdje gegenüber ftanb bet Sßfariljof,
bet non §013 erbaut nod; bas 3 ai)t 1820 erlebte.
Hieben bet Stabt, ba, tno früher bas Äiöfter tnar unb j;tjt bas ftteis=
geridjtsgebaube ficf; beifinbet, ftanb bamals bas Schloß. Das litbariur.t
non 1581 befdjreibt es folgmbetmajjen: Das Schloß ift gut gelegen, aber
nicht alljugrofe, mit einem HBaffetgraben unb einem alten Hball umgeben;
ringsum Xeicf)e unb gifd)häiter. Die ©ebäube finb gar alt, nämlich ein ge=
mauertet bider Stod im Quabrat, baraiuif ein ©au non ©inbinerf, in bem
fiel) »eine grofje unb eine Heine Stube mit 3ugei)origen Kammern befinben.
Da3U bemerft bie Hielaiion non 1579, baff es ein gar alt ©emäuer fei; bie
ajiauern mären jerriffen unb im obern Hiaum nur tnenige unb geringe non
Öoij gefdjrotene unb „mit ßeimb gefleibte“ 3 tntnrer. — Die HJlaurer gießen
bamals Kleiber unib es mären btes baljer mit Äall abgepußte 3 ‘immer. —
grüner fei es bas 5\ioftir=&irdjiein gemefeit. 2>n folgen ^Räumen mofjnte
bamals bet ©efißcr einer i>errfcf^aft non 13 Dörfern!
hinter bem Schloß (bei bet jetzigen ©rauerei) ftanb ein ijölsernes
ftirdjlein, ber ^eiligen Katharina gemeint, bas erft 1809, als baufällig
eingeriffen unb nertauft mürbe. Htod; 1791 jaulte ber gislus als ©efitjer
ber bamaligen Domäne für ßitaneien, bie in biefem Kirchlein abgehalten
mürben.
Htm ©ingang 2.3 um Sdjlof; ftanb mit einem 3aune mit $>013 umge=
ben bas ©otfd)lofi, in meinem bie ©ferbeftälle unb Heine Kammern mareit.
Hart not bemfeibett mar ber ©otmerfsijof mit ben Stallungen, Scheunen
unb anibern Hßirtf(^afts=©ebäuben, all; non Hol3 unb in benfelben
24 HJielie=Kühe, 50 Gtüd aniberes HUuibuiefj. 400 Strafe. — Hlufjetbem
mären beim Sd)lofe ein Hopfengarten, ber jährlich einen HJialter Hopfen
brachte unb 3m;i große ©arten, in melden „allertianb Kucheljpe'is nor
bas Sd;loß= unb ©ormeris=©eiimber gepflan3t mürbe. Der eine mürbe
butomier3 genannt, ©inen britten ©arten fiHjrt bas Urbarium oon 1657
hinter bem Katl)atinen=Kirthlein an.
Hieben bem Schloß merben nod) ermähnt: ein HJia)l3=, ein ©rauhans,
eine HJinhle, eine Stompfmühle, eine ©reiintühle unb eublidj nod) fünf fogenannte greihäufer, biie gegen einfache HJliete ohne ifonftige ßeiftungen
oermietet mürben. Sie merben immer als „Häufel" begeichnct unb mögen
bähet eben jo Hein gemefen fein, wie bie gemöhnli<hen ©ürget; unb
©aueruhäuifet.
3n foldjem 3uftanbe nun hotte ßafjlom ber ältere bie Stabt unb
Herrfchaft übernommen unb mähtenb ber neun 3 abre, bie er fie befaß,
jiigte fid; nirgenbs Ungufriebenheit. Die faifer liehen Kontmiffarien
müffen geftehen, bafj bie ßeute überall erilärt hatten, oon ber Herzhaft
nie gebrüdt morben 3U fein. Hlls Huger Wann fudfte er ihnen eher nod;
©erteile 3U gewähren, bie juletjt bod; auch il;nt Htußen brachten. So
hatten bie ©ewoljner gewijj fchon bas Siecht, unentgeltlich Hol6 3U ihrem
©ebrauch aus b;m HBalbe 3U holen, obgleich es erft fpäter ermähnt mirb.
©s mar bies nämlich fd;on feit 1266, mo es in Hiatibor bewilligt mutb;,
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Sitte uni au feerbent erflärlich, ia bas Sjolg bod) nidjt gu oermerten uni
es bie billigfte 31rt mar, freu SBatb oon tjerabfaUenien trodenen Sleften
uuib umfallenben Säumen gu reinigen. — Sann bemühte et fid) beim
Äaifet um ein gmeibes 9Jtar!t=Stiotlegium uni auf feine Sitte mürbe 1575
oon 3JIasttnilian II. ie t Stabt beroiltigt, aud) nod) am Sonntag nad) Sar*
tholomaei, ad)t Sage b'intetieinanbier Sfftarft gu galten.
Sitelje Semtiügumg batte für ihn ben Sorbett, baß aud) bet ßanb«
3olI, ben ber S&efitger erhob, beträchtlich ftieg. S as Urbarium non 1581
Jagt über friefe 9Kaut gang gemütlich: „sIB;tl in üüpbnif ein großer Schien«
marft gehalten rairb unb eine grofee Strafec hindurch führt, fo ift ein
3oll bafelbft angelegt tootben, bet für 150 ©ulben an „ben 3 üben“ oer=
pacbt't mar.“ SBiettiel oon 3&bem gegablt toetben mufete, erfahren mit
erft fpäter unb id) ermähne es barunt nicht, meil mir nicht roiffen, ob
jene fpätern Safee fdjon 1581 galten. — Ebenfo oorteithaft mar bie
ÜJlarfhSetleihung für ben Sier= uni Sranntmeinfcbanf iet ijerrfdjaft,
uni aud) bie Sürget gogen oon ihrem Sier4Itbar größeren Jiutjen.
2äber gingen aber biefe 3ahre trieb lieber Entmidelung tafd) oor=
über unb unter feinem 9ta<hfolget merien fcbmere Sebrüdungen bet Sür=
ger gu id)ilbem fein. — ©he *<b über gu friejen übergehe, mufe i>h eine midj=
tige Setänberung ermähnen, iie ftirg oor fiabislau» ies Leitern Sobe
eintrat.
Sis iahin mar nämtid) in Sehleften, mie überall iet alte ^ulia?
nifihe Äalenber (oon Julius Eaefar 46. o. Ehr. eingeführt) im ©ebrauch
g;mefen. 3n btefem mar ia s Sonnen]abt irrtiimlid) auf 365 Sage 6 Stun=
ben angenommen roorien. S a es nun aber um 11 ilf)t 14 SJIinuten 30 Se=
funben fürger ift, fo roaren im ßauf ber Jabrhunberte burcf) bas Einid)ie=
ben ber Schalttage 10 Sage gu oiel in ben ftalember gelomnten unb bie
gnübiingstag= uni SSarfjtgieicije mar bereits, ftatt anr 21. 9Jtärg, am 10.
aiiärg. Sein b&If nun ber Sopft ©regor XIII. 1582 baburd) ab, bafj er auf
ben 4. Dttober gleich ben 15. folgen liefe unb für bi; golge beftimmte, bafe
groar alle oier Jahre, mie bisher ein Sdjalttag eingefchoben,, in oier oollen
Jahthunberten aber iimmer brei Schalttag; meggelaffen merbett foltten.
S a in ie t 3^it ier reliigiöfen 2Birren Siele Silles oerbacbtigten, mas oon
3lom fann, fo mufete fid) biefe ebenfo groedmäfeige als roiffetnfcbaftlicb bt=
grünbete Reform erft mühfamt Sahn brechen. Jtt ber SBiarf Sranbenburg
mürbe fie 1701, in Englani 1750 eingeführt unb bie 9tuffen hoben fogar
jefet nod) ben alten Halenber, fo bafe ber Unterfchiei bereits 13 Sage be
tragt. — J n Schiefien faim biefe 3tento;rung nun im Jahre 1584 in 21us=
führung, inbem man auf ben 6. Januar gieidj ben 17. folgen liefe.
Salb bar auf ftatb ber 82jährige ßafelom ber ältere unb ihm folgte
fein Sohn:
b) ßa f e l o m b e r j ü n g e r e S op el o o n fiobforoife. 1584—1621.
Sludj biefet erlebte oier Könige oon Söhmen. ÜRubolf II. r;gierte
noch bis 1612. Jhm folgte ÜDIatthias, 1612—1618, unter bem ber 30 jährige
Ärieg aushrad), in benr bie Söhmen an Stelle bes in Defterreiih gut § e rr .
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fdfaft 'gelangten getbinartb II., ben Bfalggrafen griebridj non bet Bfalg,
bin fogenannten SBinterfönig wählten, ben jeboef) gerbimanb burd) bie
Sdjladjt am weiften Berge bei Brag ben 8. Slooembet 1620 »ertrieb uub
nun felbft König non Böhmen wutibe. Bon allen biefetn Stegentejn mürbe
unfer ßaftlow, wie fein Batet, im Staatsgftfdjäften oermenbet unb etenfo
auch gu ©clb=Sln leiben an fie oetanlafti. SBeitere Stusgaben bereitete ihm
auch eine ©efambtffcbaftsreife, bie et nach KanftantinopiH unter nehmen
neunte, um „bie türfiifihe Berohrung “ b. h- eine Strt oott Tribut gu übetbtingen. — Silles bas mag nun Beramtaffung geinefen fein, baft et, feinem
Batet gang unähnlich» bie Untertanen gu brüdem, bie feftftehembem ßeiftut*
gen mit Strenge beigutreibeu, neue gotfbetungen beroorgufueben uub
Siechte ber Bewohnet gu Beeinträchtigen índjíe.
Der Befiftjtamb bet Untertanen tourbe unterfuebt, unb als jtdj fanb,
baft fie meihr befaßen als ihnen nach ihren Briniiegien guftanb, muftten
fie bemgemäft erhöhten 3ins gablen. — Dann fuchte man ben Bürgern
ben Biet4Irbar gu emtgiehen unb oerbot ihnen bas Brauen. Sie roen;
beten fiel) an bie Kammern in Breslau. Obgleich aber bie Entfcheibung
berfelben gu ihren ©uuften ausgefallen mar, fo nütgte ihnen bas hoch gar
nichts, ba ßobtowih unter bem Bontoanb, baft auf bem Briefe nicht alle
ihm gulomntenben Titulaturen angebracht toaren, bie Sinnahme bes Brie
fes oertueigerte, im welchem fie ihm bie Entfdjeibung gu/fchidtem. — Da
toiefen fie ¡ich nun nidjt mehr gu helfen unb Bürgermeifter unb Slatmannen
fdjreiben in ihrer groften Bebrängnis am 28. Oft. 1590 einen Brief am bie
Kammern in Breslau, beffen djaraftetiftifeben Schluß ich hier beifüge:
„Slun mufi es ©ott in bem ¿oben Fimmel Erbarmten, ba mir atme unb auf
höchft befumberte ßeutbe, Slegft ©ott gu ©net ©eftrengen Unfere ©übliche
¿offnung fd)opfern, bas mir mit in Sleuftitflen unb
chiten Berberb ge»
ralben. — Der Slllmächtige Ewige ©ott Sllft uergelter ber ©ereebtigfeit
Sßirt folches Euer ©eftrengen unb berfelben Sladjfommblingen hier in
ber Sßelt mit ©nabenreichem fegen unb Bolgenbes mit Ewigem leben Be=
Ihonen.“
3m September besfelben Jahres fd)rieben fie, bah fie burdf foldje
Bebrüdungen halb gunt Dorfe werben würben unb 1601 erflärten fie, baft
fie nichts weiter geben tonnten, ba fie ohnebies „mit garen unb Sloboten“
fo ¡ehr belaftet wären. (Jm BrooingiaHSttdjiü.)
Den Bier=Urbar behielten fie nun gwar, aber bie 3insgahtungen
würben erhöht unb ble gabt en immer läftiger. ginbet mam hoch in ben
Slbfchriftem, bie fich int Siaubniljer Sirvió aus SBien befinbem, bie STotig,
b«(i_ 1622 Sltjbmifet Untertanen mit 20 SBagen hatten nach SBien fahren
müffen, um unterfdjieblicbe Sach-n für ihren Sjerrn bahin gu brimgen.
©haratteriftif^ ift es babei, baft fiobfowift fid) nun einen greipafj für
Slfein oerfchaffte, ben er mit ben rüdfeljrenben SBagen nach Stpbnii fdudtJ,
um ihm im sioirflaniec ausfiheníen gu taffen. Sluch an Heinlieben
Schifamen fehlte es nicht. Bei bem 3ins=©etreibe würbe basfHBe beim
SReffen gehäuft oerlamgt, währemb es bis bahin geftridjen gegeben worben
war. — Unb babei gahlte bie fjertfebaft filbft febr madjiäffiig. Bei ber fo-
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genannten „Bereitung“ (toeil bie Sefitjungen umritten morben mären)
»on 1579, mar ein ßanboermeffer ilefij be)id>äftigt gemefen. Gr mürbe nicht
bejaht unb in einer Sütenge non 33rieten an bie ßobfomitj, an bie Kam
ment, an ben Käufer fielet unb jammert er oergeblktj um 23egaf)Iung Grft
1600, alfo nach 22 Sagten, mirb er befriebtgt, mahrfcheiinlid) nur, meil
man if)n bei ber neuen Unterfudjuug bes Sßertes ber g»errfcf|.a'ft mieber
braudjte.
Dajj unter folgen ^ßerijättmtflert bie SemoJjner maffemhaift mieber
fort,tagen unb ber S^fitjer ftd) alfo nur fdjabete, ijt erflärlid). 2Bir ftnben
bähet aud) in 9tt)bwif einen ftarfen 2ßed)ijel unter ben ¿Bürgern. ¿Bon
benen, bie 1581 genannt merben (fteije SBeilagu 4), finb 1601 nur noefj uier
»orljamben unb ihre
bat fictj im Gängen fo gut mie gar ni'iht »er?
mebrt.
Diefe fortmäbrenben Streitigfeiten roaren au<b ¿Beranlaffung, baif
ßobfomiig fiel) nidjt geneigt geigte, ben Bürgern felbft folcfje SBorteile gu
oetfdjaffen, bie aud) ihm SRuften gebracht hätten. Deshalb muffen bie
SKgbnifer, als fie gu ben gmei' fdfon ermähnten 3Kärften nod) neue ftaben
mailten, ftd) an einen anbern Gönner menbm. Sie fd)icften gu bem 3mecf
um bas 3«f)r 1620 „Gin bemittiges aufliehen bes Bürgerneifter unb
ber 3iatl)manne ber Stabt Üiibnifh“ an ben ijo<hebeig:borenen unb ge-ftrengen irjettn George Smtgip, 3hret Kaiferl. Königi. 9Jtaijeftät ftod)-oerorbneten Dbergolieinne^mer.
Der ¿Brief ift für bie gange Sage bes Städtchens fo begeitdjnenb, baff
ich einen Deil mörtlid) miebergebe. Gr lautet:
?)od)e(öelgeboi)reuer unb Geftrenger!
Guer Gnaben fönnen mir gei)or(amft Sie mit biejeim menigen
Biitnorial entlegen gu Geben nidjt unterlaffen Unbt Guer Gnaiben fle^ent=
lid) in tieffter Demut!) gu Sitten, Sie geruhen uujj biefe f)of)e Gnabt er=
meinen, 213ann Guer Gnaben nad) 213ien gu 3hrer Kaiiferl. König!, tüfajeftät
oertoijgen merben, mit ber fo Ijodjgüliigen ¿Biett, jährlichen 5 Kaufmanns*
pfenbts u. SRienbtoiii) SBodjen Ktarfte Uttjerm Stäbtlein SRibnillh 23:t) 3^ter
ivömifdjen Kailferl. König!, itiajeftät gu erlangen, bamit mir mit benjeni*
gen 2ßodjenmärften mödjten begnadet merben,, a!fj nemlid) für folgenbts
¿Benimbte Dagegeiten im 3ahi: ben erften auf ben Dag St. Urbani, ben
gmeiten auf St. 2!nna, ben britten auf St. Simon unb 3uba, ben nierte”
auf St. Sarbata, ben fünften auf Sefagefinta.“
Sollte bas aber nicht möglich fein, fo möchte er menigjtens 2 neue
ajlärftc auf St. Urban unb St. 2tnna gu bemirfen juchen. 3um Schluß
trifft es bann: „¿Bot meldje hohe Gnabt 2Bollen mir armes Stäbtlein
Guer Gnaben einen emigen 3tui)m unb Danfh jagen, auch Gott umb ßatt*
ges Geben bitten, 2Bie 2Bit bann unfj ttöftIi<h=gemiUfurter Defferirung
Untermerffin unb uerharren
Dinftmiüigjte
¿ßurgenteifter unb SRathmänner ber Stabt fRtbnif!).“
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Snibeffen batte biefes fhätte Schreiben bodj nidjts geholfen. Äaifex=
lic^e SJtajfeftät fhei nt bem Irjetrn Dbergotteinnefymer weniger ©ewicbt bei=
gelegt 3U haben, wie ber SJtagiftrat unb erft bem fjocfjattgeiebenen gürften
3benlo Cobtowit; gelang es 1624 unb 1625 neue 3Jiarit=^riBÜegien gu
et willen.
2 ßäf)ienb aßet biefer bisset gefhilberten Sotgänge fjatte ßafjlow
bet jüngere fein 3tel, bie Erblihfeit bes 23efitjes non Stgbnil gu erlangen,
fortwä^nsnib im Singe bemalten unb fein wiebetI)oltes Sitten um biefelbe
i>atte ben Halfer oeranlafjt, 1601 eine neue Stbfdjätiung ber fpernfhafi an=
8ubefei|len. 3 « biefer würbe jeglicher Ertrag aufgefüljrt unb b«r 8—10=
fadje Setrag als Kapital angenommen, was bei ben fjoljen Stenten, bie
bares ©elb bamals braute, erilarlid) war. Es würbe nun bas Sdjlojj auf
1000 ©utben angefdjlagen, ber ©etreibe=Ertrag 1200, bas SRinboieb 1293,
Sdjafe (600 Stüd) 900 ©ulben; bie Seiche 1350, bie Stühlen (b b- ber
3ins oon bertfelben) 500, 3Jlalg= unb Sräuljaus 1875, bie Stampfmüt)le 50,
bie Sßälbet 5000, ber 3oH 1250, bie Sranntweinbrennerei 87, bie gleifd)er=
Slbgabe (1601 finb 10 gleifhet aufgefitbrt) 125, 2e;inweber=2lbgabe 87,
bie Stabt=Serel)rung 1875, bas Dbetgetidjt 600, bie 3'nfen ber Stabt 2011,
ÜRpbultau 2671, Siabofhau 680, Sprtultau 1375, Stiebobcpce 2479, 3<tifo=
wiü 1648, Drguipowice 973, Ddjojec 744, Hnigenice 1580, iptgegenbga 1181,
Sgcgailomice 1044, Sleubörfel (Sniowec ein furg oorljer angelegtes Sötf=
h>en bei Sgcgailomice) 407, Smolna 1189, Stihalfowib 494 nfw. Sie
Summe betrug 38169 ©ulben 25 ©raffen 1 Syellet.
1602 wirb il>m bewilligt (Urtnnbe im Staubnibet Slrhia) 5000 Xaler
als ,,©naben=Ergögiid)leit“ unb jugleid» als Entfhäbigung für jene ton=
ftantinopolitanifhe Steife, bie er auf eigene Höften gemalt batte, gu bem
Sfanbfbilling gu fragen. Sabei wirb bingugefügt, baf? er bas ©nt etb=
liä) haben Ifolle, wenn er bas bafür gebe, was Slnbere geboten haben. 21m
1 2 . 3umi 1606 erging enblitb an bie fdjlefifdje Kammer ber Sefebl, bie §err=
föaft Siqbnif bem ßabislaus bem jüngeren Ißopel non ßobfomitj erblich
p übergeben. Sas Sfäubgelb betrug mit Einfhlufg jener oben erwäbn=
ten 5000 Xaler, 27153 Xaler 7 ©rofd)en 4K geller. Sen noch gut Xaj=
Summe febienben Setrag follte er als ¡Belohnung für feine unb feines
Saters ausgezeichnete Sienfte unb als Entfhäbigung für bie bei ber Steife
nah 'ber Xürlei auifgewenbeim Höften anfebm. — Sen 3 . September
1607 würbe ber Erbbrief ausgeftellt.
fiablow würbe nun Erb'berr unb über nahm als folget auch bie ibm
bis jetjt noch oormtbaltenen Siebte als Hird)en=Satron unb ©eriebtsberr,
bas Stecbt, ben Sürgermeifter unb Stat gu wählen, ben 2lb= unb 3ugug
ber greifen unb SJtüller gu geftatten ufw. — Silles bies würbe burd)
feinen §auptmann oerwaltet, ba er, wie fein Sorgänget, nur feiten
fth in ber ©egertb feben liefe unlb in Staatsgefcbäften, gulefet als 2anbes=
bauptmann oon SJtäbren, metfi abwefenb war. 3 h habe es besbalb aud)
unterlaffen, näher auf bie Serfönlihfeiten biefer Sefitjer eingugeben, ob=
gleih es bi'-t nah Staubrntjer Quellen möglich gemefen wäre, wäbrenb
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mir Bei allen anbern Sefigern oorger unb raugger übet beten ißerfon unb
jonftiges Geben burdjaus nichts erfaßten.
Äaiutn maren biefe Sefigoergältniffe georbniet, als fiel) jene SBolfen
gu fammeln anfingen, bie 1618 im breigilgjägrigen Kriege ben »ei,beeren=
Iben Sturm über Seutfcglanb bnadjten, bet feine ©egenb Seutfdj*
larfbs urrberügrt lieg. $ i ’ Streitigfeiten gmiftgen ben faitäjolifcgen
unb proteftarttifcf)2n Stänben in Seutftglanib mürben immer erbitterter,
-ber figroadje Stubolf II., aueg nod) non feinen eigenen Sermanbten be-bräitgt, immer ratiofer. S a bie Sßroteftanten ©emaiitätigfeiten fürsteten,
fo ftglofjm fie |id) 1608 in ber Union näger aneinonbet unter ber gügrung
bes ipfalggrafen ron ber Sx^eiitpfalg, roägtenib ber fräftige ÜJiajtmtltan
oon Sägern in ber fatgolifcgen Giga 1609 ein ffiegengeroidjt gu bilben
jui^te. Sn beimfelben Sabre gab ÜRubolf, um gegen feine eigenen Ser=
manbien eine Stüge gu fiinben, ben iproteftanten in bem ibm allein nod)
gelaffenen Sögmen ben fogenannten SRajeftätsbrief. Ger ftarb 1612 unb
■ Jtacgfolger mürbe SDtattgias, ber finberlos mar unb bie Stacgfolge bem
ftreng fatgolifegen gerbimanb »on Steiermarf oerfigaffie, ber audj 1619
ben Sgron in ¿ejterreicg unb Ungarn beftieg. S a Sögmen unb Scgleften
aber Ratten bie preteftaniifegen Stäube ftatt feiner ben '-Pfalggrafeit grie=
brieg, bas SSaupt ber Union, gutn Äönig gemailt So brarf) ber bretgig=
jährige Ärieg aus, beffen erfte H3etiobe mit ber Scglacgt am meigen Serge
(ben 8. 9ioo. 1620) Xillp, ber gelbgerr ber Giga, beenbete. — Unfere
(öeg-’nb mürbe babei nur berührt burd) bie Siünberungsguge bes 9Jiarf=
grafen ©eorg oon Sranbeubutg, ber als Singänget griebridjs oom ftaifer
gerbinanb II. in bie 21<gt erflärt unb feines gürftentums Sä0etnborf
oerluftig erflärt morben mar. Sud) Stauben mar bamals ausgeplünbert
morben, oon Dtgbnff ift es magxjd) eiulicg, ol)ne bag mir Stägetus batüber
erfahren.
Gaglom, ber feit 1615 aiug mägrifiger Ganbesfljaiuiptmann mar, blieb
ber fatfjoliifdjen Sacge unb bem Äaifer treu unlb mit ibm aiud) unfere
©egmb, roie bas in ben fpäteren Urfunben oft rügmenb ermägnt mirb.
Gaglom ftarb 1621 finberlos unb fein 9tad)folget mürbe fein Stüber,
ber 1623 guim dürften ergebene
c.
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Siefer gelangte gum Seifig, halb nadjbem ÄaifJr gerbmanb II.
burd) bie Scgladjt am meigen Serge §err oon Sögmieu geimorben mar unb
bie Setfolgung betet begann, bie gegen ben ftatfjoligismus unb bie $abs=
bürget aufgetreten mareu. ©ine Wenge oon Sefigern in Sögmen unb
Wägten mürben oon igren ©ütern oertrieben unb bie1 treuen Slngänger
mit biefen belognt. Sabei mürbe gur 91usg leidjung oieljacg getaufdjt unb
bei biefer ©elegengeiit trat au cg gürft 3 bmfo feine ¿errfegaft Stpbnif
gegen Sergeiguug anbertoeitiger äquioalenter ©ntfegäbigung an ben
Äaifet ab. Sieljet mar nämlid) bem %eidjspfennig=W eifter Sigmiibt oon
gxeggofifen auf ftgunftatt 500 000 ©ulben ftgulbtg unb überlieg nun auf
Slbfcglag biefer Sarlegensfdjulb Stpbnif an biefen. Sabeffen fgon am
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31. Segember 1622 cJbirte Sdjmibt tum gxe^offeit bert Befitj roieber an
Bolpjena non fiobforoitg, gebotene non Sßetnfiein, 3benfos ©emablin, unb
naijnt bafiit eine non fiabislaus fiobfomitg ftamntenbe <5cf>iU1b=Sßerfret=
bung auf 115 000 ©ulben, tnelcije auf bet ©raf Salmb’fdjen lrjerrf<baft So*
bt|cf)au in sJJiäI)ten oerfidjert tnat. ßs jdjeint ein Scbeingefdjäft gemefen
gu fein, beffen ©tunb aber nicht erjtdjtlidj ift.
Äaium ifi 3benfo tolebet int 23efitg, als et gang int Seifte feines
Baters, bes alten fiajjlom, gut Hebung bet $erri^aft, bie gimecfmäfjigften
ajlittel antnentbet. S a er Obrifter Mangler bes Königreichs Böhmen unb
bei §ofe jittr beliebt tnat, fo mürbe es ihm nidft fronet Begünftigungen
gu erlangen. So ermirite er 1624 bet Stabt bie herben SJtärfte auf bie
läge bes beit ©eorg unb bes fjeil. 3Jii<bael unb fdjon 1625 betnilligte
gerbinartb II. auf feine SBitte unb tnegen bes Politiken unb teligiöfen
Berbaltens bet Bürger in bet erften ißeriobe bes bt ei ffigfäf) r igen Krieges,
ben fünften Biarft auf bas geft bes beit- gabian unb Sebaftian (Originals
Utfunbe tm Stabt=5Itd)io gu Bpbnif). Ser fedffte Sliarlt tarn erft in ber
3eii ber preufgifcijeu §:rrfcf)aft bingu.
Soib begnügte fid) 3benlo nid)t mit foltben Begünftigungen, bie er
nom ftaifer erlangte; er fügte aud) einige aus feiner äRacbt=SoilfontmJn=
beit bmgu» bie gang geeignet maren, feinen Untertanen bas Geben gu
erlndjtern unb Beroobner Ijcrrbeigugieben. Bon feinem ftaatsmännifdjen
Stanbpunft aus batte er fehl richtig erfannt, baß fein Borteil mit bem ber
Untertanen franb in $aab ginge, ßr fucfjte besbalb nicht burd) bas
Sluspreffen ber oonbaübenen Bemobner naib b;m alten Bedjt feine ©ins
fünfte gu erböben, fonbern burd) ©emäbrung neuer Borteile Hienfdjen
berbeigugieben, bi; feinen Sßälbern unb gelbem erböbten Sßert gaben
unb ein Banb gmifcben ber S>ertfcf)aft unb ben Untertanen bilbeten, bas
bie fpätern Beft^et gum Seil aus Äurgfidjtigleit, gum Seil burd) ihre
finangiell; finge gebrängt, loderten unb lüften.
So erteilte fdjoit 1625 3benfo in einer Utfunbe, bie fidj im Original
im Stabt=Urd)io befinbet, ben Bürgern ein Brioilegium. ßr belobt guerft
bie Stabt megen ihrer Sr;ue im Kriege unb ihrer Slnbängiidjfeit an bie
fatbolifibe Religion unb beftätigt bann alle ihre bisherigen ißrioilegien
unb g r e if t ten, mie fie folcf>c oon ben früheren Befibern erbalten. Sabei
roerben belfonbers bie beroorgeboben, bie fie bem 3°f)ann ©eorg oon
Dppersborf, gteibcrn oon Suba, oerbanften. SBann biefet im Befiß
geroefen fein (oll, ift naib ben obigen Säuberungen fd)toer gu fagen. S a
es aber nur gtoif(f)en 1532 unb 1575 fein fonnte, fo möchte man annebmen,
bafj ber als Suboroacg oon Suboroa begeiebnete frühere irjetr oon Bpönif
ein Blitglielb ber bamals erft in Scblefien gu hebeiutenbem Befitj gelangten
gamifie gemdfen fei, menn nicht etroa ber gobann oon Oppersborf, ber
1557 Obersfiartbesbauptmann oon Batibor unb Oppeln mar, gemeint ift,
ber biefe BUoilegien im Barnen bes Äaifers beftätigt haben mag. — Be=
fonbets beroorgeboben merben unter ben Brioilegien bas Bedjt, Bieb im
ÜBatbe gu meiben unb troefenes unb liegenbes $olg aus bemfelben f)ohn
gu bürfen. ßs mirb ihnen ferner bemilligt, oom 1. fitpril bis Btartini
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¡ben SBeini|rf)anE gegen bie übliche îlbgabe ausüben su bütfen, mäfjrenb
non lüïartini bis sum 1. Slpril bies ÜRedjt nur bet ikrrjdjaft juftanib. Enb=
lieh fhenîte er ber Stabt bie StronÎomiec=2Jïühle, bie mod) beute ber Stabt
3ins sablen muf?. 1743 maren es 22 Dater, 1828 nur mod) 8 Dater 20
Silbergrofdjen. 2lls ©egenleiftung merben nur jene alten SBerpflidjtungen
aufgelegt, bie mir fhon lennen.
Ebenfo ifudjte er burdj inbuftrielle Unternehmungen bie jpertfhaft
SU beben unb aus feiner 3 -it flammen bie erften Eifenhütten auf bem
fRpbniler ©ebiet, nämlich bie bei 2Bielepole. Da mir aber erft aus
fpäterer 3 eit ausführliche Berichte über bie'fe Einlagen haben, fo fpare idj
mir bas SRäbere über biefen 3 nbuiftrie=3 meig bis babin auf.
Jnbeffen belfhäftigten ibn nicht bloh bie materiellen Jntereffen,
fortbern ebenfo aud) bie lircblidjen.
J n feiner 3 eit mar Johan Äarsel Pfarrer non Sîpbniî, berfelbe,
melher bie eine Hircbenglocte gieffen liefe, bie fpäter nod) ermähnt midb. 6 r
mar SDtagifter ber freien fünfte unb machte fid) in ber aufgeregten 3 eit bes
breinig jährigen Krieges um bie Erhaltung bes fati)oIifd)en ©laubens ner=
bienit. 3 benIo fd)äp> ihn fehr unb auf feine Empfehlung mürbe er
Smeimal an ben $of bes Äaifer gerbimamb II. berufen, um über bie !irh=
liehen aSerhältniffe ber ©egenb Berid)t su erftatten. Durd) beffen Einfluß
erhielt mabrfdjeilnlicb aud) ber oerbiente Mann fpäter eine Prälatur in
IRatibor unb mürbe ben 3. EDesember 1625 non ben bifhöflihen Stbminü
ftratoren als cüftos imoeftiert. Er ftarb ben 17. Desember 1631. — -Durch
ihn neranlafjt mag nun auch 3 benfo jene Heine Kapelle erbaut haben,
bie neben bem Ktathaufe auf bet ÜRorbfeite bis 1823 geftanben hat. Es
mar ein Heimes gemauertes ©ebäube mit einer hölsernen Johannes;
Statue unb mar sur Erinnerung an ben am 6. Juli 1860 jelig gefprocheuen
Johann Sarcanber errichtet rnorben. Diefer Sarcanber (ftatholiifhes
Äirdjenblatt 1860, 91o. 22), ber eigentlich Johann gleiJhmanm hi|e6 unb
feinen ïtamen nach ber Sitte jener 3 eit in’s ©ried)ifd)e überfeht hutte,
mar ben 20. Desember 1576 su Siotfhau im jefeigen Defterreid)ifd)=Sd)le=
fieu geboren. 1616 mürbe er Dechant in ijollefdjau in ¿Röhren, bas ben
üoblomits gehörte unb seichnete fich bort als eifriger Berteibiger bes !atho=
lifchen ©laubens aus. 211s nun beim Beginn bes bteifjigjährigen Krieges
bre Segner momentan bas Uebergemiht erlangten, fchlepptem fie ihn 1620
nah Dllmüh, mo er ben 17. Märs bis sum Dob gefoltert mürbe. Eine
Sage berichtet nun1, bah Sarcanber einftens auch nad) ÜRpbnii geiommen
fei unb bafelbft oon einem su bem 3 med auf bem SJtarfte erbauten ©erüft
geprebigt hübe unb bah bann, mahrfdjeinlid} nah fanent ïïîârtprer=ïobe,
Sur Erinnerung jene Äaipelle 'erbaut rnorben fei. Es hat bies Silles fo oiel
innere ÏÏSahrfheinii'hÎeit unb pafjt fo fehr ju bem garnsen ©haraltir bes
3bento, bah mir bie SBahrheit jener Sage als gefiebert annehmen iönnen.
Doch mürbe biefe friablihe Entmidlung halb auf bas ©raufamfte
geftört. Es begann bie jmeibe Beriobe bes dreißig jährigen Krieges. ßönig
Ehri'ftian IV. oon Dänemari nahm fid) ber Broteftanten an, ©raf Mans=
felb 30g ihm su £>ilfe. Die fatholifhe 2iga fhicHe ihren bemährten gelb=
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ijexrn Dillt) gegen ihn in’s gelb unb Kaifet gerbinanb II. batte in SEallem
ftein uinen gelbbetrn gefuttben, bet ihm eine 3Itmee fdjaif. Oiefem mar
es 3Ipril 1626 gelungen, SJiansfelb an bei Deffauer Stüde gu plagen unb
befien Saaten n>urben gegro,ungen, burd) Sdjlefiem gu flüchten, um fid) nad)
Siebenbürgen burdjguifdjlagm, wo fie an Setbien Sabot, bem gürften
biefes öanbes, eine Stütze gegen bien Kaifet gu finben hofften.
3lus biefer 3eit flammt ein Seridjt (im Jtaubnitjer 2Xtcf)ir>) bes
fürftlicf)en |jauptmanns $rabsft) an ben gürften 3 benfo, bet ein treues
Silb oon ben ¿uftänben jener ¿eit gibt. — 31m 1. unb 2. gebruat 1627
nahm bet giinb ißleß unb Sobtau unb 30g bann gegen ©leimig. Da et
bie Staibt ni-cbt einnebmen Ionnte, jo netbrannte er bie Sorftäbte. Darauf
eroberte er Seutben unb Kofel unb oermüftete iRauben. 3xt)bnif batte ftd)
wehrlos ergeben. Die fatferlidjen Sebörben Ionnten nicht fd)üben, oer»
boten aber bodj non bem fiebern SRaiibot unb Oppeln aus, alle Seiftungen
an ben geinb. Dietfer batte aber bie ©ewalt unb oerlangte Kontrübutio-nen, (0 bafj bie Spbniler ih«t roöcbent 1icf) 115 Daler gablen mußten. 211s
fie einmal nicht imftanbe waren, bie Summe aufgubringen, häuften bie
'JJIansfelber Stroh um bie böljitnen Raufet unb brobten bie Stabt nieber=
gubrennen. Sur bie beweglicbften unb rübrenbften Sitten Ionnten fie oet=
anlaffen, non ihrem 33orbaben abgufteben Doch nahmen fie bei ihrem
Slhguge nier Sürger non 9tt)bnif als ©eifein mit fi<b nad) Sobtau umb
hielten fie gefangen. Kaum waren bie geinbe fort, fo tarn ber faifitlid)e
Befehlshaber, ber in Spbnif fein Quartier batte unb oerlangte breimal
fo bobJ Kontributionen unb brobte im 2Beigerungsfalle mit Sermüftung.
— ÜJIan batte feine Kraft gegen ben fliehenden geinb, fanb fie aber gegen
bie eigenen roebrlofen, obnebies febon fo geplagten Untertanen.
Um bas ©igentum bes gürften möglic^ft gu retten, batte ber $aupt=
mann, auf ben B at bes febon ermähnten ©uftos non Batibor, gobann
Kargel, bas Sieb in bie äBälbet getrieben unb unter bie Untertanen bis
auf baffere 3eiten oerteilen laffen. Diefe aber nerfagten ben ©eborfam
unb trieben aus gurd)t not ber Sache bes geinbes bas Sieb mieber in
bie Sorroerfe guriid. So lange bie Untertanen noch ©eborfam leifteten,
batte er 37 lA BI alter ©etreide, alle ©ifen= unb 2Boll=Sorräte nach ©leimig
in SidjerbJit bringen laffen.
3ingefebene Seute mürben nom geinbe feftgenommen unb erft gegen
ein Söfegetb betau sgegei&’n. So mußte ber imuptmann, um ben Sfarrer
non Bi)bnif, beffen Barne leiber nicht angegeben mirb, ausgulöfen, 200
©ulben fächfifcbes ©elb gablen unb beim faiferlidjen Sefeblsbaber bie
Sluslieferung eines lutberifcben ißrebigers bewirten. $rabsft) felbft ließ
ficb nicht febeu unb nerftedte ficb, mo er Ionnte. 3llle Sanbmirtfcbaft batte
aufgehört. Die gif ehe waren, fo gut es ging, neriauft worben. Die
Sfbmiebq, b. t). ber ©ifenbammer, ftanb gehn 3Bod)en leer, weil bie
Säuern Gilfenexige meiber betöeibolen Ionnten nad) wollten. Der Bußen
nom Sieb, bie Bierbrauerei, ber 3oll, ber SBeinfdjanf unb alle anberen
guten ©innabnieguelien hörten auf.
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Der Danptmann Bat pletjt, bet gürft möchte Ben ffiemeinbitsSots
ftehern anbefehlen, bod) enblidj Bett fdjulbigen ©ehorfam 0u leiften uni» ihn
aud) bei ben Untergebanen 3u oerantaffen. — [Ratürlidj erfolgte bas erft,
als ibiejfe Sturmmolte ootiibergegogen roar unb bie alten 3Sertjältniffe
toieber eintraten. Da mürben benn aud) bie Sarpflid)tungen gegen bie
Derrfchaft neu geregelt unb eine aus beut Jahre 1628 heiftammenbe Xaje
entBält neben oielen uns [cBon befannten Seitimmungen, auch manches
'[Reue. So B®i&t es oan ben Bürgern, bie feine Sßfetbe Baben: „Sie oer=
ridjten bie Arbeit, toas oon [Rotten ift, als nämlich, roenn bas Sd)lof) ober
etroas ülnberes gebaut roirb), Salf, 3iegelit unb anbere SacBen 3ur Danb
reichen, Älötjer p r Srettmüf)! Binaufroäläcu, auf bie Jagb (3um 2luf=
[teilen) 30 geben unb anbere Danbrobot 30 tBun. Sßentt bas 5Redjt gei)al=
ten roirb, muffen fie bie Dbrigfeit au&Balten, beim Sdjlofi am Xeich bas
[Ruhr bauen unb ausbeffern.“
Sie muffen fieraer täglid) jroei 9Jiann jur 2Badje auf’s Schloß
fcf)iden, beim Sößalbbranb löfdjan Belfert unb eigentlich alles tun, toas man
ihnen befiehlt, ©rroerben fie ftcf) babei nicht bie 3 ufriebenheit bes Derrn
ober bes ihn oertretenban Scannten, fo gibt es Diebe unb erft hunbert
Jahre fpäter finben mir bie itotift, baf) fie fidj barüber befdjroeten. —
Dabei 3ah 1ten biejenigea Sürger, toeldje ein Danbroerf trieben, roie fd)on
ermähnt roorbien toar, nod) befonbere Jinfen, bta Schufterseche jährlich
2 ©ulben, bie fieinroaber3ecf)e 3 ^ ©ulben, bie Söder je % ©ulben, bie
gleiifdjer jeber einen Stein Jnfelt gleich 2 lA ©ulben. — Der Sogt mar
oerpfliiBtet, beim [Rentamt 3U metben, roie Diel gieifdjer unb Söder in
jebem Jahr »orfjanben roaren. — fUtan erfieht babei aus ben bort angege*
bauen Seftinumungen, baf) bie Stabt unb ihr Sogt nur bie niebete ©e=
richtsbarfeit hatte unb für fd)merere Serbredjen unb als 3roeite Jnftan3
bie Derrfdjaft eintrat.
Die fieute Dom Dorf mufften, fo mie fie an ber [Reihe roaren, unb
bas toar in ber ©rnte täglich, auf bem Sd)lojj unter bem Xor roarten, bis
man ihnen 3lrbeit anroies. Sie roaren oerpflid)tat, 3roei [IReilen mit
allem, roas man ihnen gab, 3U gehen ober 3U reiten, jebe anbere Daub=
unb Spannrobot 3U Gereichten unb alles fleißig unb getreulich laut ihren
Srioilegien (!) aus3urid)ten. ©benfo mußten fie, roie bie Dausgenoffen
in ber Stabt, ber Derrfchaft umfonft (pinnen ober ein 21equioalent sahlan.
Son 128 ÜRenfcBen, bie in ben Dörfern ba3u oerpflichtet roaren, famen
bafür 1661, 32 Xalet 22 ggr. unb 1662, 53 Xaler ein.
SBenn bie fieute bas ©etreibe ober bie 2ßiefen mähten, mürbe ihnen
3U effen unb roenn fie fleiffig arbeiteten, „auch ein Stüd Srobt ober &uchel=
fpeis gegeben, bereu ©ottlob genugfamb ift.“ Xrotj biefer fchön flingenben
[Rabensart rourben bie fieute oft aber [ehr rüdfichtslos behanbeit. ©ing
bas ©ilfengejfchäft (djledjt, fo lohnte man bie Düttenarb etter mit ©ifen ab
unb ben [Robotarbeitern rourbe 3um Srot mit Jnfelt oermengte Sutter
gegeben. Das 'iine 9Jial ftnb 3U biefetn, in ben [Rechnungen gan3 offen
angegebenen 3a>ed 3roei Stein Jnfelt getauft roorben.
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Die Sau ein allzumal uni» i»ie Sägte mußten bafiir folgen, bafe bem
fjerrn fein Staben gefljehe unb ben $ettn aber ben ílmtmann, wenn et
feintam, mit Effen unb Xranf au spalten. — ilnb bodj umtben alle bi efe
Serp|liff)tungen nut auf 400 ©ulben angefdjlagen. -¡Roboten unb 3iufen
regnete man auf 1772 ©ulben ober in Kapital neranfdjlagt auf 44,303
©ulben.
lieber bie Stellung ber Sdjoljett haben mir im 14. 3abrhunbert
ein Seifpiel an bem Schollen non Slpbultau gehabt. So gut geftellt finb
fie im 16. unb 17. Sahth'unbert nicht mehr, roenn and) freilich bie Dörfer,
non beiten i<h 9lotigen höbe, Heiner maten als fRpbultau.
So ift ber Scholle oon El) tualoro ife als ein „greper“ bezeichnet, ber
2 $uben 2% SRbrgen ßanb befifet, unb nur gu einer guhre nach Saig ober
2Bein auf bes §errn 3ehmng oerpflidjtet ift. Son einer 2Bieife zahlt er
24 ggr. unb an SBachgelb 1 ©ulben. Der „goit“ SBacglaro in ftfiagienice
hat 3 £uben */6 borgen unb ift ein görfter. ©r ift oetpflid)tet, bie $err=
fd)aft famt bem ©efinbe unb ben $unben, menn bafelbft gejagt mirb, mit
aller 3lotburft zu oerfehen, mit Ausnahme bes iran ís. Sin SBachgelb
gibt auch er 1 fl.
Der „gort“ SBarorgeí in Dcfeojefe hat nur 1 $ube 23% 9JI. Sluch
er ift ein „greper“ unb ift nur fcfeulbig, auf bem Sijlofe mit einem Spiefe
Zu bienen unb auf ber Sagb bas „^errcn=©efinbel“ mit DTotburft gu oer=
feljen. fRatiirlid) bezogen fie alle auch ben britten Sfennig. Srot= unb
Schuhbänfe befaßen fie nicht.
Sach ber Seftätigungsurlunbe, bie 3benio ßobfaroife 1625 ausfteltte
ÜJlatrifel bes Dppetnez unb Satiborer giirftentums im Srooingiai=3irchiri)
ftammte bas erneuerte Snoilegtum bes Dchojeoer Scfeoígen oom Sfergog
Salentin aus bem 3ahre 1512 unb basjenige bes Sehnigen oon ißrgegenbga
oom ¡rjetgag Sifolaus aus bem Safere 1445. 1625 liefe ftd) ber leistete
eine Slbifchrift berfelben burch ben Sürgermeifter unb S at oon SRpbnii oibi=
mieten, mobei als 3euge S
-Peter ßenegonif Starofta Spbtticjfi ermähnt mirb.
Sielleicht befifet ber jefeige Scfeotge noch Une oibimierte Slbfdjrift, bie bes=
halb intereffant märe, meil bas bama'lige, fonft nidjt oorfommenbe Siegel
ber Stabt beigefiigt mar, mie ausbrüdlidj ermähnt mirb.
Slls «Regalien ber üerrfchaft gibt bie Daje an: bas ©erichthalten,
gum Dobe oerurteilen unb fchenfen (b. fe- Segnabigen), wegen eirtge=
fehiiehener Serberbnis ftrafen, bas Sagen, gifchen, Ärebfe fangen. Ebenfo
befafe fi? bas Satronatsredjt unb bie ßoslaffungen aus bem Untertanen:
Serbanb. Dies alles rnitb auf 1200 ©ulben oeranfehlagr.
Die ^errfefeaft felbft mar bem Äönig oon Sofernen als oberften §er=
30g oon Scfelefien untertänig. Diefem allein ftanb als Erben ber alten
gürften bas ÜRecfet gu, SRärfte unb 3ünfte gu oerleihen unb bie 23eftäti=
gung beijm Sefifemechfel ber ©üter. 3 ” feinem Siamen ftanb ber ßanbes:
hauptmann an ber Spifee bes gürftentums unb er ernannte bas ßanb:
recht, nämlich bie 15 SBeififeer unb ben gisfal, bie fich auf Dominica inoo:
caoit in Dppeln unb auf St. Sartfeolomaei in SRatibor oerfamrneltm.
Der laiferliche ißrofurator maferte babei bes ßaifers Rechte.
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£anbes=Steuern gaben bie robotpflichtigen ßeute gar nicht, bit
fteine Stbet, bie Stäbte, bie gregen, bie SJtütter äafjlten fie an bie Sjert*
fchaft, bie biefe bann mit ben eigenen abführte unb 510a: bie fianbisfteuern
nad) Äofet, bas faiferlidje 33iex= unb Stfgifengetb, foroie bie Stiftungen
an’s tßxooianthaius naci) iRatibor. Ebelleute, bie in biefer SBeife erft
burdf bie trjerrfchaft ihre Steuern entrichteten, roaxen um ÜRgbnif bie
Schroetlengräber, graiftein, Gabecf unb ißorubsfi (oietleidjt Sßorebsifi).
SBurbe nici)t piinttlid) gejault ober bem betreffenben Einnehmer
ein ©eichen! gemacht, fo toax fdjrtell bie faiferlit^e Ejefution ba. Ein Äor»
poral unb brei güngfte (SRusletiere) melbeien ficf) beim $auptmann unb
mußten fo lange oerpft^gt mexben (täglich mit 1 la te r 16 ggx. 6 geller),
bis bie fdjulbige Steuer=Summe befahlt mar. 1662 mußten für foldje
Ejefutions=9Jtannfchaften 353 later ausgegeben mexben, fo bafo biefe alfo
beinahe bas gange gaf)r im Drie tagen.
Seitbem alte biefe 93erhäitniffe oon itteuem georbnet roaxen, i.ft
lUnfexe ©egenb in ber 3eit bes 2obforoi^'fd)en 33e}iges oon ben Schroeben
nicht mehr betäftigt roorben. SBenigftens finiben ficf) feine Siacbrid)ten bar=
über unb mir mexben ihnen erft 1643 roi'ibex begegnen.
iRoch im Verlauf bex fchroebifchen ifßexiobe bes breifrigjährigen
Krieges enbete 3 benfo Stbatbext fein oielberoegtes Geben unb mag bamats
in ÜRgbnif aufrichtig betrauert rooxben fein. 3hm folgte fein unb Bolt)=
jena’s Sohn:
d.

SB eng et (SB a cg tarn) E u f e b i u s S3opel o o n f i o b f o r o i h
1632—1638.

Ex epfch'ien alsbatb in SRqbnif unb betätigte noch in bemfetben
3af)xe bex Stabt ihre f3rioiIegien. SBeitex finbet fid) aber auch nichts
oon ihm ermähnt. Er ging fdjon bamats mit bem ißtane um, bas ?)etgog=
tum Sagan gu laufen unb mar batjex nur bemüht, bie bagu nötigen Sum=
men aufgutr eiben. Dagu hatte ex oon bem ©rafen Stleganber 3 uft oon
fcaugroih auf ©isfupitj in brei oetfdjiebenen Schutb SBerfchreibungen
213,700 ©utben aufgenommen unb trat nun oermöge eines Äauf=Äontiaft6
00m 5. SERai 1638 bie §exrfci)aft iRgbnif ohne barauf haftenb; „Schutben
unb tBefchroernuffe“ für 72,000 ©utben rheinifch famt bem Erbbxief oont
Äaifex ÜRubolf II. an biefem ab. gür ben ÜReft bei Schutb hatte ex bem
©rafm das JRähxif^e ©ut fRtjmnicg im SBert oon 31,250 ©utben unb bas
übrige bar gegeben. Den 2. SIpril 1648 betätigte gürft SBensel ben 93et=
lauf in einer gu ißrag ausgefteltten ilrfuube. 1650 roirb er in bie Dppet=
nix Hiatrifet eingetragen unb 1655 quittierten bie 3nteftat=Etben bes
ingroifcheit geftorbenen ¡fcaugroitj in einer £mupt=Quittung über bie erhat=
tenen Summen unib lieferten bie Stf)utfooetlfdfreiburngen aus. 1660 erfolgte
aber erft bie faiferiithe Seftätigung, ats ber 33efitj bereits burdj mehrere
Sfänbe gegangen roar.
gürft SBenget, ber ilaifert. ©eheimer iRat, Äammerer, gelbmar=
ifchatt befteltter Dbrifter unb ¿offriegsrats=3Sije'sBräfibent roar, fiel 1674
in ltngnab; unb ftarb 1677 auf feinem ©ute fRaubnih-
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B. Die fjetrfdjaff Btjbnif unter rafcf) toecfjfdnöen Befi^ern
oon 1638—1682.
©Ije bei bem langfamen ©efdjäftsgange jener 3 dt bie Berljältniffe
gmifdjen SBengel ßoblotoitj uni) Slleganber Sufi oon l&augimitj georbnet
mären, ijatte ÜRpbttif rajcf) bte SBefi^er gemedjfeit. 33eoor nod) ßoüforoitj
ben Kaufvertrag betätigt ijatte, oerfaufte ©raf Sllejanber 3uft oon $aug=
mit} bie irjerrfdjaft fdjon ben 31. 3Jiai 1639 (Driginat=llrfunbe bei ben
©runb=2iften des Kreisgeridjts in 9tpbnif) an Johann 35etni)arb oon
üprafdjma, Beitiger oon Dber= unb 9iieber=Sroirflan, ber halb ©raf, halb
greifjerr, manchmal aud) beibes gugleid) genannt mirb. Ißralfdjntü begaijlte
biefelben 72,000 ©uiben (60,000 Xaler), bte £>augtüii} gegeben ijatte.
Beoot aber bie Xermin=3af)tungen beganen, gu benen fid) sj3rafd)ina
oerpflidjtet, entfpann fid) um bas Kaufgelb ein lange bauetmber Streit,
ber uns einen 351icf tun läjjt in bie oer toi cfeiten Jntereffen jener gamilien,
bie aus ben fid) fteugenben 33ermanbtfd)afls=3ßeri)ältniffen berielben ent=
ftanben fein mögen. — So mar ein ißeter ißrasma circa 1500 mit 33ero=
nica oon Kropacg, ber um bie 3eit BefUger oon Jtgbnif mar, oerbeiratet.
Neffen Sohn 9tifolaus ißrasma oerel)elid)tc fid) mit Jelicitas oon Sebl=
uitjli, beten Jamitie mir ebenfalls im 23efilge gefeben haben. Slufgetbent
nennen bie Sdjmeftern bes oerftorbenen Sjaugmit} ben Job- 35ernb.
Sßrctfdjma immer ihren geliebten Dhteim. Bon ber anberen Seite mar bie
SJiutter bes ©rafen ßabislaus Sllogfitts ffaugitoih, bes 3 nteftat=(£rben bes
©rafen 2Ilejanber ffaugmitj eine geborene ©räfin Salmb unb bie Salmb’s
(auch Salm genannt) maren mieber mit ben ßobfomit} nabe oerfdjroägert,
ba ber 35rnber bes 3benfo 1597 bie Dodjter bes ©rafen Julius Salmb
unb 1616 in gmeiter ©he bie Xodjtcr bes ©rafen ©abriel Salmb lieixatete.
Der Streit begann bamit, bag bie ©räfin ©aifdjin unb biie ©räfin
SBaggin, hübe Sd)m elftem bes oerftorbenen jpaugmitg, geigen bie 3tnfprüd)e
ber oerroitmeten ©räfin $>auigmii}, fpäter oerepelidjien ©räfin Salmb,
auftraten, ber if>r oerftorbener ©emahi bie Dtpbnifer Kaufgelber oetmadjt
batte, ©raf Btalfdjima mußte besfialb bie Kauffumme auf bem iRatijaus
in Oppeln beponieren, bis ber HSrogefj entfdjieben fein mürbe. 35alb farnen
noch anbere Slnifptüdje l)ingu, nnb menn man ben 35erid)t, ben iptafdjma
biefeiljaib abftattete, lieft, begreift man nidjt, mie eine foldje Sdjulbenmaffe
ficf) auf biefer einen §errfd)aft auffammeln fonnte.
©raf Sjangmit) mar nä nt lief) an ßanbesfteuern für fein ©ut Dfcfjela*
fomi^, gur $errfd)aft Btanbeis gehörig, 978 fl. unb 337 Stricf) §afer unb
48 ©uiben Kontribution fdjulbig geblieben. Die ^Regierung gu 5J3rag
fdirieb besljalb an ben ßanbesfjauptmann, ©raf CEfjoibttj, ben 22. Dftober
1653, ob biefe Sdjülb nicht aus bem KauffdjiHing, ben ©raf Btafdjma in
Dppeln beponiert fjabe, begafjlt merben tonne. Deshalb minbet fid) ber
faiferlicfje gisial Jrang an ben ©rafen Ißtafdjma unb bittet um nähere
3Iusfunft, unb biefer fdjreibt ihm nun ben 25. Jtooember 1655 folgmbes:
Der Slnfprüdje an bie Kaufgelber finb fo oiele, baß fie, wenn jene
auid) oiermal fo i)od) mären, bod) nidjt „erlleden“ mürben unb er rät bafyer

237

bem gistal, bie obige Summe bei bem Slppellationsgericbt in ißrag angu=
melben, bamit nitfjt bie ©laubiger übergangen merben mosten. Di'i
gemadjten Slnfprüdfe aber mären folgenbe: 1 . bie Slnfprüdje, meldje ßobs
fomiß fi(b norbe^alten f)at. 2. SSerfeffene Steuern 220 ©ulben. 3. Kaifer=
ließe alte Siergelber 356 ©ulben 27 ggr. 6 geller, bie Ißrafdjma im SBege
ber ©¿efution ßut jaulen muffen unb nun miebei beamfprudft. 4. 93er=
feffenie failfertic^e Kontribution unb 93rooiantbaus=ßieferung 1658 ©ulben.
5. Die fRtjbmffcbe ÜRata, bie bie Stäube für eine ipfanbf^aft forbern, 12 960
©ulben. 6. Die oerfeffenen ^ntereffen oon jener Summe. 7. Sßerfeffen'is
Xajgelb 2400 ©ulben. 8. Die Slnfprücbe bes 3ungfrauen=Ktafters in
©garnomaitg auf jährlich fetbs SUiüfjlfteine in Slabofdjau. 9. 2191 ©ulben,
um bie ftaugmiß bem ^fSrasfcijma bie Sjerrfdjaft meniger roert übergab, als
er fie oon ßobforoiß empfangen. 10. 5189 ©ulben ilnfoften propter esecutio=
nem intimilffionis. 11. Die obige Scfjulb ber SBranbeifer ^errfcfjaft. 12.
3ob- $»einri(f) oon ©afdjin unb nach ißm Helena Krotroiß, geborene §or*
ningin, »erlangen laut Sdjulboerfdjreibung 20 000 ©ulben Kapital unb
52 400 ©ulben Sntereffen. 13. Der ßobfomiß’fcbe Stegent »erlangt eine
Sdjulb ber fRpbnii’jdjen Untertanen oon 1550 Dalern fdjlefifdfer SBäbrung.
14. Derfelbe beartfprucbt »on bem gemefenen Stabtfdjreiber ijorgißfi 409
Xaler, hält fid) aber an bie Kaufgelber. 15. ©benfo 248 Xaler »on bem
gemefenen Kormfdjreiber. 16. ßufas »on Sucbta madjt eine ftorberung
»on 4300 Xalern geltend. 17. $ans ^riebxid) »on SJltnfmiß bat recf)t=
mäßig gu forbern 128 300 ©Ibn. unb bat best)alb eine ißroteftation eine
gelegt (bie Summe ftammte not!) aus ben Sd)mibt ». ftrepboffenfcben got=
berungen). 18. ©nblirf) haben auci) bie ftaugmißfdjen Signeten auf bie
Kauf gelb er 2lrreft gelegt unb bie ©räfin Salmb, früher »erebelidjte £>aug=
miß, »erlangte ebenfalls bas ©ange.
Sßann unb mie biefet merfmürbige ißrogeß entfebieben morben ift,
meiß ©ott; aus ben Sitten unb bin »ielfadjen Scbriftftüden, bie in biefer
Sadje fief) im H3ro»ingial=Slrcbi» befinben, roirb es nidjt erfidjtlid). Die
©ericfjte nahmen fiel) bamals 3eit. 1638 batte ©raf Sjaugroiß getauft unb
bie taiferlidje ©enebutigung erfolgt 1660, 1639 ©raf l)3r<afcfjma ben Kauf
abgefd)loffert unb 1655 fteßen bie Sachen nocl) fo, mie mir fie in bem
obigen 23erid)t gefeben bub in. SSielleidjt mirtte auf biefe 93erbältniffe auch
bie damalige 93erpfänbung ber dürftentümer Dppeln unb fRatibor an bie
Krone Polens (1645—1666) mit ein. — ©s fdjeint nun, baß ^rafebma bie
Saibe fatt betam unb fiel) aus bem gangen iftanbel mit guter Spanier her*
ausgog, benn halb nad) 1650 erscheint nad) »ielfaben Stetigen ©raf 3oß23ernl)arb oon Dppersborf als 33efißer ober menigftens als 33erroalter b;t
Sjerrfcbaft. ©in gerichtliches Slftenftücf esiftiert barüber nidjt, aber icb
finde in ben Kitcbenbücbirn, baß 1652 ber IReftor l]3aulini bie Salome,
Kammerjungfer ber ©räfin Dppersborf betratet unb 1655 mirb ein Diener
berfelben ©räfin getraut, ©benfo rührt bas im 5Prooingial=3lrd)i» be=
finblidje Hrbarium »on 1657 »on biefim Dppersborf f)ex. Beider fehlen
.aber bie lebten Seiten unb. fomtit bie Unterfdjrift. ©nblidj foll nab bem
ßagerbud) ber Stabt ÜRgbnit bas dortige Sjofpital für arme 23ürgerfrauen
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unb bie gamfomitger Kirche nad) einer in ber ©egetib herrfchenben Sage
non bi eifern Dppetsborf unb gmar int galjre 1650 gegrünbet morben fein.
Dajj nod) int gahre 1655 ©raf Sßraft^nta über Stpbnif berietet, tnürbe betn
nicht miberjp rechen, ba er als langjähriger SBefitger einen folchen ^Bericht
machen tonnte, aud) menn er biie äfermaltung bereits an einen 2tbmini=
ftrator abgegeben hotte.
Da id) fpäter nicht ©elegen'heit haben merbe, auf bas oben ermähnte
Sofpitat utilb bie ganfomiher Kirche gurücfgutommen, fo ermähne ief> gleich
hier bie mit batüber befannt getnorbenen 9totig;n. Das $ofpital befitjt
gmei Kapitalien non 3180 Dalern unb 80 Dalern, bie jährlich 163 Daler
gittereffen bringen, aujgerbem an ©runbginfen unb gunbationsgefällen
4 Daler 2 Sgr., jufammen alfo 167 Daler 2 Sgr. — Das bagu bemühte
Saus ift jetgt maffin unb enthält eine große Stube, bie in ¡edjs Kammern
geteilt ift. 1858 tnaren in bemfelben fedjs 93ütgetfrauen untergebraä)t.
SBas nun bie ganforoitjer Kirche betrifft, fo etgählt bie Sage über
bie a3eraniaifung gu ihrer ©rünbung golgenbes: 211s einer ber iRpbniler
©eiftlichen gu einem Sterbenben in ber 9tähe non ganfomitg mit ben
heiligen Sterbefaframenten eilte, hätten ihn Schmeben, bie in ber ©e=
genb häuften, bemerft unb nerfolgt. gliebenb tnäre es ihm noch gelungen,
bie Softie in einen hohlen Saum gu netbergen, er felbft aber tnäre halb
eingeholt unb ermorbet morben. 3 ur Erinnerung baran hätte ©raf
Cppetsborf bie Kirche gebaut unb ben Slblafj funbiert. — Sin fich märe
jenes gaftum nicht unmahtfcheinlich. 1643 hatten bie Sdjmeben 91au ben
unb bie Umgegenb geplünbert bei bem 3uge, ben fie bamals nach fah ren
unternahmen, wo fie ihre letjte ftegreiche Scfjlacfgt, bei bem böhmifchen
ganfau gtmannen. ©s märe bas in ber 3 eit bes ^rafchmafcijen SBefitges
gemefen unb es liefge fich benten, baR nach bem 1648 erfolgten roeftpi)äli=
fchen grieben unb ben nerhältnismäpig ruhigen 3 eit:n, bie nun ein*
traten, ber fromme 9tad)foiger ißtafchmas an bet Stätte, mo fich bas ©t=
eignis gugetragen, eine Kirche erbaut hätte.
Dennoch aber irrt fich bie Sage jebcnfalls. Sßäteu bie üiansfelber
it>on 1627, bie bie Uebetlieferung auch Immer als Sipo eben begeidjnet, ge>
meint gemefen, bann hätte ber ßobifonoitgfihe Souptmann Srabsfp bas
gaftum ermähnt, gn ber 3eit non 1642 an aber tonnte fich bas Ereignis
auch nicht gugetragen haben, meil bie Kirchenbücher, bie feit 1638 bei ber
iRpbniter Pfarrei ejiftieren, nichts non einem folchen Dobe eines ©eift=
liehen ermähnen. — Unb nun fommt noch bas Urbarium ton 1628 im
£o6fomitjfchen Slrdjio mit einer 9Iotig h!in0u, bie bie Sage in biefer gorm
oollftänbig gerftört.
Das Urbarium ift gmar nicht unterfd) rieben unb
unterfiegelt unb mürbe cs fich um SScrpflichtungen ber Untertanen han=
beln, fo mürbe in einem ißrogefg fein 9iici)ter barnach entidjerben tonnen, —
Da es aber auch ohne Unterfchrift ein Scfjriftftücf tom gahre 1628
bleibt, mie es feibft angibt ober minbeftens aus ber iiobfomitjfchin 3 eit,
mie es ber Drt ber Slufbemabtung bemeift, fo ift bie liotig entfdjeibenb,
bafe bamals febon in ganfomih bie gilialfirche fub titulo paffionis et
corporis Ehrifti ermähnt mirb.
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Da nun aber eine folche Sage nie ganz ohne htftorifdjen Sfintergrunb
ift, fo möchte man aitnehmen, baß jenes oben ermähnte gaftum in ber
3 eit ber mitben $uffitenftiege, too biefe gauatifer and) bis in unfete
©egenb btangen, alfo etwa um 1430 fid) ereignet i>abe. Stuf ©tunb einer
bereits fagerthaft geworbenen ©rzätfiung hätte bann 3 benfo öobfowiß
3um Slrtbenfen bie Äirdje erbaut. Dppersborf funbierte oielleidjt ben
Stbtaß, ber nod) heutzutage abgU) alten wirb unb infolgebeffen fcf)rieb man
ihm fpäiter bie Stiftung ber Ätrd)e überhaupt zu. Daß man bie Schweben
bann als bie liebeltäter bejeidjnete, lag in ber bamaligen SBolfsftimmung,
bie altes Ungtücf ber früheren 3eit ben; Schweben in bie Schuhe fdjob.
Diefe Dppersborffd)e SSermaltung enbete 1659. SBahrfheiniid) roar
jener große Ißrozeß, menigftens foweit er bie Slnfprüche ber Sßitwe bes
irjaugwiß, ber fpäter oerehelichten ©täfin Salmb betraf, ju ihren ©unften
entfchieben worben. gn ben ausführlichen 25urggraf=2lmts=9iaßttungen,
bie oon 1659— 1664 fid) ziemlich oollftänbig im ßroöinziai=Sitrf)io be=
finben, ift roenigftens ber ©raf Salmb, 23eftßer ber §errfd)aft Dobifchau
in SJiähren, immer unterfchrieben. Daher bleibt es unbegreiflich, wie in
einer Urfunbe oom 19. 9Jlai 1663 (SBelßel S. 193) gol). Sernharb ©raf
ßrafchtna als f>etr auf iüpbnit bezeichnet werben tonnte. — ©raf Salmb
mußte feinerfeits einen Prozeß führen wegen ber 5lnfprüd)e bes oben
ermähnten Sjans griebrid) oon SJiinfmiß, bet ferne gotbetuogen auf er=
erbte Schutbbriefe bes Schmibt oon grephoffen büßte. Die Shulbjumtne
hatte ursprünglich (fiehe S. 231) 115 000 ©ulben betragen unb mar in=
Ztoijchen burd) bie gntereffen auf 213 950 ©ulben angewahfen. Das
©ericßt entid)ieb für itjn unb ©raf Salmb bemerft am Schluffe ber 3?ed)=
nungen oon 1664, baß bie Seftänbe an ben neuen SBefißet oon SJiinfmiß
abgeführt worben mären, gür bie Uebetgabe ber §errfd)aft entfagte
biefer alten weiteren ütnfprüchen. Das ift aber auch Stiles, roas fid) über
ihn oorfinbet. Obgleich er roenigftens zwölf gaf)te im 33efiß gemefen
fein muß, hat fid) bod) in alten oon mir butdjforfchten Strd)ioen auch nicht
eine 3eiie oon ihm erhalten. Das einzige iBemerfensroerte ift, baß in
feiner 3 'i t bas ßetfchaft mit bem Stabi-SBappen oon 1669 geflohen
mürbe.
Um bas gahr 1670 )cf>eint ber ©raf gerbinanb oon Dppersborf,
ber 1663 als Äreishauptmann oon iRatibor genannt wirb, bem SJfinimiß
bie $errf<haft abgetauft zu haben. 21m 16. September 1674 banft et
nämlid) oon SRpbnii aus einem SRatiborer tßrälaten für bie Äonbotenz
wegen feiner plößlid) oerftorbenen grau. Salb barauf oererbte er ben
Seftß feinem Sohne, jenem fefjon oben erwähnten ©rafen goß. 23ernt). oon
Dppersborf. 1678 erteilt biefer fdjon ben tRpbnifern ein ißrioitegium
unb 1679 wirb er als S>err auf iRgbnif in ber Urfunbe bezeichnet, in ber
er fein greihaus in fRatibor oerfauft (SB e 1 ß e 1, S. 201) unb ift auch
©egenftanb eines ©refutions=33erfahrens. ©t fd)ulbete nämlich ungewiß
aus welcher 3eit, ber Üanbesfaffe 3692 ©ulben rheinifd) 14 Kreuzer
3 Stellet. SIls er nicht zahlte, würbe ©raf ißrosfau heoottmähtigt, fo
lange ben ©ifenhammer bei Sßielopole z« fegueftriren, bis bie Schulb er=
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lebigt fein mürbe. Scubei follte er berechtigt fein, auf ber g>errfc£)aft Er3
unb §013 gu nehmen, roo er es ftrübe, ferner bie Drtfc^aften Smolna,
Drguporoice, gaiiamiß, 5Ratbof<bau, Sgrtultau, Änizenice, SRiebObcggce
auirf) gur fdjulbigen ÜRobot gu nermenben. tprostau begablte im Soraus
fcf)on ben 2. guni 1679 bas (Selb unb batte es bereits am 16. Februar 1680
berausgemirtjcbaftet. Sei bieten 3 ai)lungen etfeben mir auch, mas für
SRüngforten bamals baupifädjlicb im Serfebr maren. ißrostau gablte ein=
mal 269 ©uiben in lauter „©röfcblein,“ 600 ©uiben in Silbergrofcben, 300
©ulbcn in 3 tuei:Söbmftücfen, 600 ©uiben in gümf=Söbmftücfen. (2lften=
ftücfe im SrooingiaI=3Ird)io.)
1680 gelangte Dppersborf mieber in ben freien Sefit) feiner ©üter,
terlaufte fie aber bereits 1682 an bie oermittmete Gräfin ®ingersfi für
100 300 ©uiben, meil er ton Sdjulben gebrüctt, ben an ihn gefteilten gor*
berungen nicht mehr entfprecbea tonnte. — Sod) mar er 1682 noch als
3 euge bei ber Itauung bes Sürgers Smiecif mit ber SRatiatta ißolonius
gugegen.
Siefer rafcbe SBecbfel ber Sefißet mar in iRgbnii eingetreten in
einer 3 eit„ in metcber bas übrige Seutfcblanb fib in ber iläglicbften Sage
befanb. Erft 1648 batte ber bas ßanb fo erfcböpfenbe breißigjäbtige
Äri'eg burcb ben geieben gu aRünfter unb Dsnabrücf geenbet. Ser Glfaß
imar an granlreid) oerloren morben, melibes unter ßufomig XIV. nun halb
fein llebergemicbt in Europa geltenb machte unb bas burcb ben tläglicben
Äaifer ßeopolb I. (1657—1705) repräfentierte Seutfci)lanb bemütigte. 5Rur
griebridj SBilbelm, Äurfürft ton Sranbenburg (1640—1688), mit fRedjt
ber große Hurfürft genannt, geigte ficb tatfräftig unb legte bamals ben
©runb gu ber Größe bes einftigen ißreußifdjett Staates. Gr fieberte ficb
im grieben gu Dlita 1660 bie Souteränität über bas ererbte §ergogtum
Preußen unb mar auch in ben frangöfifdjen iRaubfriegen ber eingige ge*
mefen, ber Energie gegeigt. 2lber ton Seutfcl)lanb unb bem ton ben
Siirten bebrängten Deifterreicb im Stieb gelaffen batte er 1679 gu St.
©ermain len Cape mit ßubmig XIV. einen nachteiligen grieben fcbließen
miiffen.
Untere ©egenb, an Söbmen gefeffelt unb burcb biefes an Defter=
reiib, mar in bie äBirren unb Stangfale jener 3 eit nur burd) bie „¿ür=
ienbilfe“, bie fie, mie gang Sdjlefien, gemährte, berührt morben. gm
©angen aber entmicfelten ficb bie Serbältniffe naturgmäß roeiter unb mir
müffen biefe erft näher in’s Sluge faffen, ehe mir gu ber näcbften ißeriobe
übergeben unb gmar um fo mehr, als uns für biefe 3 eit gerabe bie ein*
beimifeben, nab umbemuißten Quellen reitbiieber fließen, mie in ben
früheren gab rhu nberten. Darunter finb befonbers bernorgubeb.m bie
f<bon ermähnten,, febr ausführlichen „Surggraf=3imts=5Rapttungen“ unb
bie im ßobfomib'fchen Slrdjit in fRaubniß befinblicbe „Saja unb Sleftimation Seeber Sjergogtümer Dppeln unb SRatibor“ ton gobann ißußen non
Slblerturm im 2Iuftrage bes Äaifers gerbinanb III. im gabre 1644 ab=
gefaßt. Sie enthält eine SRenge fonft nitfjt norfammenber ‘¡Rotigen unb
id) mill baber aus betfelben mehr bertorbeben, als gerabe für meine
3 me<fe notmenbig erfebeint.
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a. S t a t t ft i f df e 33 e r h ä 11 n i f } e.
Der ftaifer fdfulbete an bie ^agelíoniídje ftöntgssgamilie in ¡Polen,
hauptfächlid) an oerfprochenem uní) nicht be^aí)ltm fteiratsgut gtoeier
öfterreidjifdfer ¡Pringenimuen bebeutenbe Summen. Sr münfchte bi;je
burdf bie 93erleii>ung ¿effen, mas it)m in ben gürftentUwirn Oppeln unb
Satibor nací) guftanb, gu begaíjíen unb Fiatte besíjaíb bie 3lbf<hätiung not»
nehmen laufen. Durch ben 3med beweiben mar bem Siblerturm eine mög=
lid)ft .günstige Slbfaffung gieboten unb um fo mehr intereffieren habet bie
grellen Unterfchi'ibe gmtfchen bamals unb jetjt.
Sadf einem allgemeinen £obe Scf)lefiens, bas 174 Stäbte, 5492
Dörfer unb 3942 Sßormerie e n t h ä l t , greift er ben großen unb „ffüntefimben“
Slbei non Sittern, §errn unb Srafen, nun ¡Prälaten unb anbern Stäu
ben. Das £anb burchftrömt bie Ober, ein fd)iffreid)er gluft, ber bie
Sjanblungen unb ben ¡Bctfd)Ieif; ber einbeimifdjen liommergien eb’nfe
erleichtert, mie bie trefflichen (!!) ßanbftrafeen nad) bsm Seid), Italien,
Oefterreid), fjungatn, ^Solen, ¡Böl>eimb unb Stäbren.
Oie giirftentiimer Oppeln unb Satibor ftnb 17 Steilen lang unb
14 Steilen breit (alfo ungefähr bie Slädje bes Oppelner Segierungsöe=
gítís, es fehlte nur bie ®euti)ener unb ¡pieffer ©egenb) unb enthalten
27 Stäbte, 870 Dörfer, 615 ¡Bornierte, 54 905 ftüfje, 124175 Schafe unb
533 Stühlen. 2ln Äirt^en gälflt er 173 ¡Parodien unb 34 Filialen, alfo
guifammen 207 auf.
(nad) bet 3äi)Iung non 1858) nach 214 Jahren
haben mir auf berfelben glädfe 39 Stäbte, 17 gleton, 4540 Dörfer, 514
¡Bormerfe unb 373 Kolonien, üßäljrenb alfo bamals auf ber Quabrat=
Steile 6,2 beroolfnte Orte maten, ^aben mir felgt 13,67. — Äühe tarnen
226 auf bie Quabrat-Steile, felgt 832 unb Strafe bamals 511, felgt 2196.
— 2ln Kirchen bat ber Segierungsbegirt felgt 792 gegen bie 207 non
bamals.
Sun tariert Bulgen im Dnrdffdinitt:

bie Stabt gu 20 000 Dalern macht.....................
ein Dorf gu 2500 Xalern macht........................
ein ¡Botmerf gu 300 Xalern macht.....................
bie Äuh gu 2 Xlr. Sutjung, als Äapital . . . .
ein Schaf gu 24 Äreugern Su^ung.....................
eine Stühle gu 2000 Xalern macht . . . . . . ,
Summa

540000 Xaler
2175 000 „
184 500 „
1830100
„
689 600 „
1066000
6 485 200 Xaler

¡ÜBenn man nun noch, fahrt er fort, bie Schlöffet, ¡Eßälbet, Deich?
ufm. bagu rechnet, bann iönnte man Dberfchlefien auf 9 809 604 Dalet
fchleftfch neranfchlagcn, roährenb in b;r Steuerfcbatjung gang Scffiefien
nur mit 8 389 612 Dalern unb Dbetfchleften mit 817 467 Dalern angefetjt
fei. So ginge es aber aud) meiter. ©ütir non 18 000 Dalern an SBert
feien mit 1000 Daietn etngefd>ätgt. — Dafg bas tintig mar, bemeift
auch bie Spbnifer £>errfchaft, bie mit 5000 ©ulbin angefetgt unb 1682
für 100 300 ©ulben oerfauft morben mar.
3um Sd)luß gählt er nach ben 13 Greifen bie ¡amtlichen ©utsbefitger
mit ihren Dörfern unb in biifen bie 3ahl ber Säuern unb ber non ihnen
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bebauten Stuben auf. Sie Greife raaren: Oppeln, ÜRatibor, Dber=©logau,
Äpfel, Slamentpfi, Strebltß, 3Toft, ©leimig, 3ül3, iReuftabt, galtenberg,
îîofertberg, ßublinitj. — 2Îus ben ©utsbefitjern ermähne te£) menigftens
bie bebeuienberen, ohne auf ben 2Bert ber einzelnen ©iiter ÜRüdfidji ju
nehmen. Sen größten ©runbbefiß Ratten bie ©rafen Dppersbotf als
Sofiaer ber ^errfc^aften SRatibor unb Dber=©logau mit 31 Sörfetn, bann
tarnen bie iffrosiomsii’jiben ©rben (©rafen ißrostau) mit 29 (¡rjertfdjaft
©htjetice unb 3 ÜI3 unb 9 Sötjer bei Oppeln), bie ©rafen ©afdjin mit 22,
bie SReijemit} mit 20, ©raf Sßrafdjma (allein auf ber fRpbnitet &err=
fdjaft 18), bie ißafori’fdjen ©rben mit 17, bie Seeß mit 16, bie SRettid)
mit 14, bie Älöfter ©jarnomana unb tauben je 13, ebenfo ber Dbrift Don
gelß, bie fiolp, bie iiarifd}, bie Sefpuofyl, bi; ïracf) unb ©ellari mit je
11 Sörfern, bie grantenberg, Äaf^embafjr je 10, bie Scfielilja unb $rom=
nitj je 9, bie ïiomigt unb bie Strgela je 8, bie Stał unb Äotulineti je 7,
bis Soga unb grafftein je 6, bie Sjerberftein, bie Schmeinod), bie Seblnißti
unb bas Äapitel ju SRatibor je 5, bie SBIacfya 4, bie SReuijaujj, 3ïiemia=
bomstt, 2Bebsti, Stöbern, Dblontomsti unb ißrotop je 3 Sötfer. 3n
©anjen finb 21 feßhafte ©rafen unb §errn, 353 begüterte ©belleute (mo=
nadj bie in 2B e I ß e l’s ©efdjidjte oon Statibor irrtümlid) angegebenen
583 p oetbeffern finb) greibauern 33.
2lus bet Stgbnitet ©egenb ftnb ju ermäshnen außer ©raf 5ßrafd)ma
in ÜRgbnit, oon Seeß in iRotöin unb &lototfd)in, in Sfd>om 3 Sefißer:
§einriifi Seeß, grau Seblnißfi unb Sllbrec^t Stripp in fRpdjom unb
Är3is3iott)tce: $an s ÄotulinsJi, in ©ottartomiß Sogar eil’s ©rben, in
Sananomiß Salentin S r ad), in ©afchomiß, Sumin unb gerufakm, SBenjel
3iafd)t)^, in SildptDiiß ©eorg Sjolg, in ©roß=Subensto ^ans SSelcset, in
3llt=Subensto $>eintii) $olg, in S 3C3pgIotnice S al 3er $olt), in Seit £>ans
$olg, in Sopelau Sohuslam Stiemiabomsfi, in 3 bbt3t)bmr>ice unb SRie=
rniabom §ans Stieroiabamsti, in ©oleom unb smirtlan geliciana 6tab=
nißtin, in Stöbet unb SRagosna ©eorg unb SBenpl ©ußnat, in 3amislau
Saniel SRabißti, in ©3ermionta ©barrnat, in ÜRogau ©eorg grafftein, in
Samlomiß Saijer Sd)imonsti, in 2BiIcja unb Stieboromiß uon SReifemiß.
Sie Seoölterung berechnet er nur nad) SurchKbnitissablen; er
nimmt
für ein Sorf 120 Seelen an, alfo im ©anäen . .
für eine Stabt 2000 S e e l e n ...............................
für ein Sormert 10 Seelen..................................
für eine 3Rü(|Ie 5 S e e l e n ...................................
für 100 Ülbteien, Älöfter etc. à 4 ïfSerfonen . . .
in 348 S^Iöffern, à 10 Serfonen, madjt . . . . .

104 400 Seelen
54 000
„
6150 .,
2 665 „
400
„
3 480
„
171095 Seelen

toas 704 Seelen auf bie Quabratmeile geben mürbe. Sas erfebeint ibm
aber 3U menig unb er fängt eine anbere 3Irt ber Seredjnung an. ©r
meint nämlich, bie beiben gürftentümer finb mit 817 467 Salem einge*
fchäßt, bie brei Äammerljerrfcfjaften aber mit 20 232, alfo mit bem
30. Seil (mas nebenbei gejagt, nidjt einmal richtig ift), folglid) müßte
Dberf^Iefien aud) 30 mal fo oiel ©inmoimer haben, als bie Äammer»
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fjetticijaften. 35a biefe nun (uni) bas fennt er natürlich genau) 9325 ©in*
mobnet iy a b t n , |'o müßte es in ganj Obetfchlefien 279 750 ©inmofjnet
geben, monadj 1151 ©inmoljnet auf bie Quabrat=2JfeiIe fönten, mas
jebenfalis ju nie! angenommen ift, ba mit 1781, alfo 137 2>ahte fpäter,
nach offijieltex 3ähiung nur 371404 Sinroohner finben.
SBenben mit uns nun, nach biefet Sfiföroeifung oorn eigentlichen
Thema, bie mir bet fiefer moijl oer^eiffen mitb, ju unferet Stabt unb
©egenb jutüd, jo m'itb bas ©rmitteln bst Bet)öifetungSi3Serbältmjfe in
betfelben nach bin litßatien non 1614, 1619, 1628, meidje bie jinsjahlem
ben SBitte in bet Stabt urtb ben Tötfern aufjähien, möglich gemacht
35as Utbatium non 1657, bas leibet uramUftänbig ift, tonnte nur
füt bie Stabt fefbft benuhi metben. Tie brei ießten, in b e i n u n folgen*
ben Tabelle ermähnten TÖtjer hatten 1581 noch nicht öut Setrfchaft
gehört.
Der ißetgiei^ung megen feße ich auch bie -Sohlen aus bem 3 ahte
1791 hin»u.
Sittsjahienbe SBirte in ben fahren:

1. iHpbnit.....................
2. S m o l n a .................
3. Orjupomice..............
4. tKaboftßau..............
5. Jaifom iß.................
6. ajficbaifotDtß . . . .
7. 3tpbultau.................
8, Säcsailoroice . . . .
9. Änizenice.................
10 . B p ttu lta u ..............
11. Üliebobcäpce..............
12. Bogufcßoroiß . . . .
13. Briegenbsa..............
14, Dtßojeß1.....................
15. SB ielepole..............
16. Janforoiß.................
17. Uieuborf (Bnioroeß) .
Summa

1581

1614

1619

1628

1791

63
21
13
9
17
9
29
12
14
16
24
14
9
7

92
18
17
8
23
7
33
13
25
15
29
16
11
13
5
9
8
342

96
16
17
9
22
9
31
13
26
15
29
21
11
11
5
10
8
349

105
17
18
13
27
11
32
13
29
16
26
21
13
12
7
17
8
385

202
18
12
12
24

—
—
—
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bet Jantorol^
—

20
33
17
29
26
12
12
21
30
bei S jcja ito tD ice

468

®ian fleht, baß mit 2iusnahme bet Stabt unb oon Sßielopoie, bie
3ahi bet anfälligen unb ¿inspflichtigen 2Birte [ich butch 200 Jcihre bei*
nahe gar n id y t oerämberte. — Bei SBielopote erfiärt (ich bet 3 umai)5
butch bie, furje Seit uorhet ermeitetten ©ifinptten unb bei ^anfomiß
ift 1791 SDiichalfomiß mit inbegriffen. — Db fich bie Beoölferung auf bem
Canbe butch 3upg freiet Slrbeiter in biefet 3eit oetmehtt f )a b e , ift nicht
ju ermitteln.
3 le fy tn e n mir an, baß folche noch nicht ejiftierten unb auf ben
SBitt, mie 1581, 5 fktfonen, fo hätten 1614 auf bet ^sttfchaft 1710 3Jten-
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{djen, 1619: 1745, 1628: 1925 gelebt. Sagu müßten mir an Sdjuljen unb
Rtüllern menigftens 24, alfo 120 Rtenfchen unb für bie gur ^errfcijaft
nee!) fifjlenben 8 Sörfex, 700 3Jiertfeijen, alfo iim ©angen 820 baigu gäblen.
So bet amen mit 1614: 2530 Bienfchen, 1619: 2565, 1628: 2745 Rienfchen
ober auf bet QuabratsUJleile: 1614: 632, 1619: 641, 1628: 686 Rlenfdjen,
roäf)tenb 3*>f)'(tnn Ißu^en, tote roix gefilfen haben, für 1644: c. 700 Uten;
¡djen auf ber Quabrat;3Jieile annahm.
Bei ber Stabt felbft bat bie Beoölferung oon 1581 bis 1614 oer»
hältuismäjgig bebeutenb, oon 1614 bis 1660 aber nur toenig pgenommeit.
Rehmen aoir and) Jjier auf ben 2Birt 5 ^erfonen an, bann haben mir
1614; 460, 1619: 480 unb 1628: 525 ©. 3äljlen mir bagu in ben herr;
fdjaftlichen Käufern, in ber Schule unb auf ber Pfarrei 24 unb nehmen
an, bafj bie $anbmerier alle au et) g,ur acferbauenben Bürge rlfdjaft gehör;
ten, fo mürben mir für 1614: 484, für 1619: 504 unb für 1628: 549 E.
erhalten, gür 1657 gibt bas Urbare um ebenfalls 105 aufaffige SBirte
an (64 Bürger, 17 ©ärtner, 24 pausier). Es ermähnt gmar baibei 18
Bäder, 9 Sälger, 8 gietj^er, eine Sdjuftirgeche unb eine Seineroebergebe,
unb bie Rechnung oon 1659: 4 Sch-miebe, 1 Schlöffet, 3 Seiler, 2 Xöpfer,
2 gafjbinber; aber biefe §anbmertet lönrten nicht abgefonbert oon Iben
©runbgins gahlenben Bürgern gegäljlt merben, mie mir aus ben
■ Rechnungen oon 1659—1664 ergeben. 3u SBeiljnadjten unb Utaria S?id)t=
tnefi tauften nämli-h bie oier 3edjen ber gletfdjer, Sanfter, Schneibet unb
SÜe&ir jebesmal je ein Scfjod Heine Bradfarpfen. 35a man nun auf eine
Karpfe minbeftens guret Berfonen rechnen rnufj, fo hätten bie gamilien
biefer 3ed)en allein fchon 480 Berfomin ausgemacht 3äl)len mir gu btefen
noch bie übrigen oben ermähnten §anbroerler, fo fommen fchon mehr
Btenfiien h'-eaus, als mir nach ben fonftigen Angaben als bie ©efamt=
gahl annehmen tonnten.
Bexgleidjen mir biefe 3ahien mit ber Beoölferung auf ber Quabraf;
SJtetle, fo geigt [ich basfelbe Refultat. 2Bir fanbeit auf ber DuubrattDteile
1614: 632 SJtenfcfjen, alfo für bie Stabt nach ber früher gegebenen Regel:
472 Einmohner, 1628: 686 2Jtenf<hen auf ber Quabratmeile, alfo für bie
Stabt 520, mas ungefähr mit ben oben gefunbenen 3aljlen überein;
ftimrnt.
Sür 1644 hat Johann Butgen für bie Quabratmeile 700 Einmohner
angenommen. 3>as mürbe für Rpbnif 563 Einmohner geben, mährenb,
menn bie gmeite Berechnung bes Slbierturm oon 1151 Uteufchen auf ber
Quabratmeile richtig märe, für bie Stabt fich 863 Einmohner ergeben
mürben, mas unmöglich ift, ba mir nah frefj-rrt unb bireften SäJjlungen
miffen, bafj bie Sabt 1781 erft 789 unb 1784 erft 804 Einmohner holte.
— 35ie 3ahl oon girfa 560 Einmohnern für Rtjbnif um 1660 ergibt
fich auch aus ben gu Särgen getauften Brettern, bie in bin Rechnungen
üoriommen unb aus ben Kirchenbüchern, obgleich btes Refultat für fich
allein nicht ausreichen mürbe, ba in bin Rechnungen gar feine Bretter
für Kinberfärge angeführt firnb unb auch in ben Kirchenbüchern bie 3ahl
bet aufgeführten geworbenen Kinbir fo gering ift, bafj man annehmen
muW, oiele mürben begraben, ohne bafj bem Bfarrer Slngeige gemacht
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morben märe. 9tun iotnmen Jomobt in beit Äirdjenbüdfetn, tute in b?n
¡Rechnungen burt^.fcfinittIicf» im Setzte fed)s bis acf)t gälte oot unb ba un=
gefügt bie Hälfte bet ©ejtotbenin immer ftinber [mb, fo roäte bie Surd)=
idjnittsäaijl bet Xabesfätle für RpbntE 12 bis 16 gemefen. — SDBie bas
5Bext)äItnis bet jä^xlicf) ©eftorbenen gu bet Seoöllerung bamals in Rpbnit
mar, mijfen mit ntdjt. gei) finbe aber für Gostau aus bet 3Ritte bes
närfjften gatjtbunberts, baß bei 1100 Ginmohmern im Suttfjfcfjniti 30
ftatben, atfo bet 36. Seit. tüBenben mit bas bei lflt>bnii an, bas unter ätjn=
tilgen SBerhältttiffen emittierte unb nehmen mit jäijrlit^ 15 Sterbefätle an,
io beiommen mir 540 ©inmoijnet, a!}o ungefähr bie obige 3ai)I. — Saju
tarnen bie Seroofjner bes Schloffes unb bes 33ormetfs. Stuf bem Sdjloffe
unb in bejjea Rebengebäuben rootjnte bet $aupimann, bet Rentfd) reibet,
bet gorftmeifter, bet Gdjlofjbtauet, ein Xeidfmärter, eilt Sd)Iofdoti)ütet,
gmei ipeibuien unb im 33ormetf bet Sdjaffet, btei SRägbe, eine Äu^irtin,
eine Sdjmeinefnrtin, eine ©änfefiittin unb au&etbem in ben fünf gtet=
Käufern fünf gaimitien. — Set ¡pauptmann, bet ÜRentftreibet, bet gorft»
meifter unb bet Stauer mären iebenfatls »erheiratet, ebenfo bet Schaffer,
atfo fünf gamiliJn, mit ben in ben gteihäafern gehn, atfo 50 9Ren(d)en
unib mit ben 10 Sienftboten 60.
Sie £age aller biefet 2Jtenf<hen mar feit bem 16. gabrüunbert, tote
überall, immer btücfinbet gemotben. Sie oermidelten potitifdjen 33er=
bättniffe bet Staaten, bie blutigen unb langwierigen Stiege Ratten bie
Regierungen in ©etboerlegenbeiten gebraut. Sie mußten bie Stäube,
b. fj. ben 21bei, um ©elbbemitligungen angeben unb biefet gemährte fte,
aber nur gegen Semiüigung neuer Diente, fo baff feine STiadjt ¡flieg unb
bie bet gütften fanf. Sas Semittigte aber mußte natütlid) wiebet oon ben
Untertanen aufgebradjt merben unb fo ftiegen bie ßeiftungen immer höbet.
Sie fot-genbe aus ben Urbatien entnommene Säbelte wirb bas
2iusge)ptod)ene beweifen. Sie 2Ingaben oon 1659 ftnb aus ben Red)-nungen ausgesogen unb bie oon 1628 oft abmeidjenben ©iitnabmen, butcb
ni(f>t gejohlte Refte ju etfiären. Gs jahtten:
1581
(Sulbcn 98*1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
11.

R pbnii........................
Smotna........................
Drjuporotce.................
9tabo[d)au....................
gaitoroiti.....................
fflticbaliomib.................
Rpbultau.....................
Sjcjatforoice.................
Änizenice.....................
SBprtuttau.....................
Riebobcjpce.................

101
28
19
19
44
23
89
28
29
52
47

—
—
28
—
—
—
—
—
—

Sranspott

479

28

246

—

—

1628
(Sulben
227
62
58
25
115
22
133
80
101
50
154
1027

1651
Italer 89t-

1791
¡tatet

—
252
476
22
10
20
12
30
24
24
21
10
81
44
—
9
27 (beijantoroifc]
(roaiinäroiiätenncitaufttDotben)
26
36
—
118
13
67
26
29
20
50
55
—
863

12

528

1581
(Bulben 90tDransport
Sogufdjomih.................
13. ißrsegenbäa.................
14. Ddmieh........................
12.

15. SBielopoIe.....................
16, Janfotoih.....................
17. Steuborf (Bnioroeh). . .

479
11
24
13
527
—

28
—
—
—

28
—

—

—

—

—

527

28

1628
(Bulben
1027
54
72
48
1201
18
26
5
1250

1659
SaCet 09t.
863
8
14
32
917
8
56
42
1023

1791
¡Talet

12
33
15
16
76
2

528
78
21
28
655
23
66

—

18
96

—
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Die ßaiftungen haben fid) alfo oerboppelt urtb bod) [inb bas aut
bie ©arjahlungen. 3Bie otei Roboten geforbert mürben, mirb fpegiell tiir=
genbs angegeben. SBir haben aber einen Slnhaltspuntt an Iben Eingaben,
bie bie Regierung 1788 ermittelte, als fie bie ¿cexrfdjaft lauft«. Die preu=
jjifche ^Regierung ©erfuhr babei mit einet Humanität unb Sorgfalt, bie
alles £ob oetbient. SJtan befragte nicht nur bie ßeute, fonbern ging aut)
auf bie ätteiften lltfunben jutüd unb bas ÜRefuitat mar, bafs bie 3 ins=
3ai)Iungen, tote bies in bem betreffenben Sibfchnttt ermähnt merben mirb,
unb bie in ber obigen Dabelle angeführten SIngaben oon 1791 bemeifen,
faft but«hgängig ermäßigt, oft auf bie $jälfte hetabgefetjt mürben. Star,
fann nun anne'hmen, bafs basfelbe Verfahren auch in 58epg auf bie
■ ¡Roboten angemenbet mürbe unb bennod) ftellten fid) biefe aSerpflichtungen fo, bah int Durchfdjnitt auf einen SBirt jährlich 54 Spannbienft=
unb 90 ¿anbbienifttage tarnen.
3ft bas aSer'hältnis and) früher basfelbe geroefen, bann mar oon
ben 265 5libeitstagen (ba 53 Sonntage unb 47 geiextage aibgegogen mer=
ben müffen) oon jebctn Sßirt im Durchschnitt an 144 Dagen jernanb im
Dienfie ber ¡perrfchaft beschäftigt unb gmar an 54 Dagen mit gmei ißferben.
— Dabei ©errichteten fie bie ©emeinbearbeiten unb gaben jene, Seite 220
unb 221 ermähnten ffietreibelieferungen, bie 1788 (ohne bie Stabt) auf
150 Scheffel ÜRoggen unb 711 Scheffel §afer feftgsfetst mürben. Da bamals
bie §err!fchaft aus 25 Orten beiftanb, fo ift bas 33erhältnis gegen 1581
and) ziemlich basfelbe geblieben. — ©benfo blieben bie fiiefetungen an
$iihnern unb Siern.
Obgleich es unmöglich ift, alle biefe Saften genau in beim richtigen
33erhäitnis bes bamaligen Silbermertes in ©etb anpfchtageni, fo tönnen
mir uns burdj Berechnung hoch eine annähernb richtige SBorftellung baoon
oerfchaffen.
1581 jahlten bie Bemohner ber 14 Drtfd)aften 527 ©uibm 3ins;
ba3u gaben fie 152 Scheffel Üorn (bamals a 1 fl. 4 ggr.), alfo 152 ©ulben
unb 414 Scheffel ¡pafer (a 21 ggr.), alfo 276 ©ulben, sufamtnen 955
©ulben. Zehnten mir für bie ÜRobottage jenes oben gefunbene SRefuttat,
fo hätten bie 163 SBixte auf ben Dörfern 8804 Spannbienfttage mit 3mei
gerben 3u leiften gehabt, mas, ben Dag m:4 3 ©ulben berechnet, 8804
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©ulben madjt unb 14 670 irjanbbtenfttage, bie 3u 2 ggr. angenommen,
826 ©ulben inert maren. Dies beträgt mit tuen obigen 955 ©ulben im
©anjen 10 585 ©nlben. Sei 1385 Seelen, bite mir als Semoljnet ber
g>err)cf;aft fanben, laim beeljalb auf ben Äopf 7% ©nlben.
1628 mürben non ben 17 Drtfdjaften 1250 ©nlben1 3ins gejault.
Die 385 SBßirte leifteten 19 790 Spannbienfttage (19 790 ©nlben) unb
34 650 Sfmnbbienfttage (1814 ©ulben); bagu bie ßieferungen an ©etreibe,
Giern, Hühnern üfm. circa 500 ©ulben, pfatnmen alfo 23 354 ©nlben.
Sei 2745 Śtenfdjen tarnen alfo bamals 8% ©ulben auf ben ftopf, mal);
renb 1858 (jtelje S. 195) an bineften Staatefteuern unb Äommunatabgaben
erft 1 Daler 3 Sgr. auf ben Stopf angenommen mürben.
Dabei maren bie Untertanen an bie Sdfolle gebunben, ba fie nur
mit Genehmigung bis $ m n reifen, nur nach einer ßoslaffung megjiehen
burften. Unb bas traf bie Sürger fo gut, mie bie Säuern. Den 6. SJlai
1660 heifji es in ber ÜRedjnung: bie ©iifa&etha hmterlaffeme StBepffe naci)
bem Jatob Sßoprta non Śgbmif, roeldje bem §errn na cf) Sol)rau folgt, auf
fleißiges Un)ud>en, p r ©rhaltung guter Sarhbaxfcbaft, losgelaffen —
für 11 Dfjaler = 13 ©ulben. — Den 10. Sunt 1660. Son Simon Daifi=
aus ftamiien (Stein), urnb bajj ihm Sünna bes 2ßil£)elm Damie
Dotter aus ber Stabt 3um Staub ber heiligen ©bi aus ber Untertl)äaig=
feit losgelaffen metbe, befahlt 12 Dealer = 15 ©ulben. — 1663 merben
bafiir einmal nur 4 Daler gegeben. — 1662 batte fiel) Sülbredjt 3Jtromieä
aus Sośnicgoroice (Äieferftäbtel) mit bes Sürger Sßlimia Doptet fopn=
lieren laffen unb mar mit iijr fortgeaogen, ohne fie losaufaufen. Da fe^te
ihnen ber $auptmann mit Solbaten nad) unb brachte fie beibe gefänglich
aufs Schloß bis fie bie ßoslaffung unb bie aus ber Serfoigurtg ermad)=
fenen Stoften mit 1 Daler 17 ggr. begaljlt hatten.
Stabte unb Dorfberool)ner pgleirf) traf aud) eine eigentümliche
Ginrithtung, bie ftd) bis auf bie neuesten Seiten nur nod) in Ungarn
erhalten hat unb bie p nieten Sölijjbxäudjen unb Ungebüihrlithfeiten Ser=
anlaffung gab, nämlich bie fogenannte „Sßep&m=©eftellung“. Sülle 3®hte
namlid) mußten ber §errfd)aft bie im mannbaren Ultet ftehenben Döihter
norgeftellt merben unb biefe fudfte fiih aus benfelben bie Dienftboten aus.
Süuih bie Sermaltungsoerhältniffe maren biefelben noch., mie nor
100 fahren unb mie mir fie and) 100 Sagte fpäter miebenfinben. Sün ber
Spitje ber Stabt fleht ber Sürgermeifter unb bie SRatmänner jut Ser=
maltung bes ©emeinmefens unb Regelung ber SRobotcn, baneben ber
Sogt für spoligei unb niedere ©eriijtsbarfeit. Sie alle ernennt bie $err=
fchaft unb fie w edeln faft jährlich. Dabei fcheint bie Stabtbe/hörbe für bte
3ahlungen ber Sünger oerantmortlid) gemefen p fein, benn in ber Selb«
Sieftenrechnung het&t es 1661: ©eorg ^anfrtgf), jene 3eit Sürgermeifter,
idjulbet mit bem SRath für allethanb Schuibigfeiten ber Sürger 23 Dhlr. 12
ggr 1662: ©eorg Spdj ber Seit SBürgexmeiifter fchulbet 54 Dhlr. 6 ggr. 1663:
¿Galtet SoncgäfS^t besgleichen 18 Dljaler 9 ggr. 1660: ©eorg ftodjlomsfi,
Stabtnopbt, fihuibet im Samen ber ©inmohner 19 Dhaler 16 ggr. 3ias.
1661: Söiartin Sffieffelt), bamals Stabtnopbt, 72 Dhaler 22 ggr. 1663:
besgleidjen Dhomas Dmorsfp 55 Dhaler 1 ggr.
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f>. Ä u l t u r = 3 3 e r ^ ä l t n t i f f c .
Bon ben C£imiütiftirt aus ber ©ericbtsbarfsit giebt ber Befitjer tote
früher groei Drtttetle unb bie Eingaben btefer eingegangenen Strafgelber
geben uns auch Stuiffcblufj über bbe Strt unb §öt>e Iber Strafen, foroie über
bte gewöhnlichen Vergeben. — So muf$te ber 2Baroot=aftüller 1660 gtuei
Seltneine (bas britte an ben Bogt) geben, tneil er bem Bürgermeifter
Sommerroeigen geflöhten. 1663 batte ber Änedjt bes ©b*iftopb $et)brid)
einen Karpfen geflöhten unb fein f>err muffte für ihn 12 ggr. Strafe an
bie f)errfd)aift, atfo im ©angen 18 ggr. gabten. 1659 tnerben bem 3»bann
SBatorginnt) groei Orfgen roeggenommen unb für 14 Haler »erlauft, toeü
er in ber 3iad)t bem Stbrabam ftofcbnt) auf ben SBeigen gegangen uttb
bauon genommen.
häufig roerben gef*^lec^tlirf>e Ber geben beftraft. 1661 routbe
ref,
ber in ber Ddjofecer Blühte biente, roegen eines Berbältniffes (es ift in
ber Becbnung anbers ausgebrüctt) mit einem Bläbcben aus ilnizenice
Stabern gum ©Tempel beftraft. Doch gab er feiner Slrmut roegen nur
5 Haler. 3 « bemlfelben 3abre muffte 2Batter Hreronacgel oom Jammer
roegen besfetben Bergebens als oerbeirateter Btann 10 Haler gabten.
1664 jablte ber Sobn bes Sibaffer oom ¿roirilaniec aus gleicher Beran=
taffung 5 later. Berurteitt roar er gu 10 Haler.
Einen eigentümli^en ©inbruct maibt es, roenn man lieft, baff Sobann
Strungb oon ber Blühte gu SBielepote 2 ¿ater 16 ggr. Strafe gabten mujfte,
roeit er ohne Borroiffen ber öerrfdjaft eine Sßüftung befät batte.
1663 roerben garet Blänner mit je 30 ggr. beftraft, tneil fie fid) ge=
prügelt. Dod) ift bas ber einzige in ben Bedjnungen ermähnte Salt,
gür geroöbnlidj mögen fie ni'tfit gelingt haben ober nach bem 9Bieberoet=
gettungsredjt beftraft roorben fein unb bas mürbe in ben ^Rechnungen
rtii'ifjt aufgegeidjmet. — Stui) bei anbern Bergeben mag fo manches in öer=
felben fummarifeben SBeife abgemacht roorben fein. SBenigftsns roäre es
febr auffattenb .unb im häuften ©rabe ein günftiges 3 engnis für bie
Btoratität ber Beroobner, roenn in oier ^ab^en roirflicb nur fe<bs größere
Bergeben oorgefotnmen ober gu beftrafen giroefen mären.
Dag bie §errf<baft, ober in bereu Barnen ber ifmuptmann, auch
febarfe Difgiptin gegen Schotgen unb Dorfteiute übte, beroeift bie Strafe,
bie 1661 bie Schollen oon Drguporoice, Ocbojec, tßrgegenbga, Bprtultau,
Santoroib unb Biebobcggce gabten muffen (jeher 1 la te r 18 ggr.), roeit
ne trog bes Befehls bie fremlben Säyroeine nicht aus ben ©icbenmätbern
berausgetrieben batten. 3n bemfetben Salbte mußten Dorf|ente, bie
beim Dingredjt nicht anmefenb maren, als man fie rief, bie atfo ben
Hermin oerfäumt batten, je 1 Haler 12 ggr. begabten.
Dabei erfäjeint unter llmftänben boi) bie ffieredjtigieitspflege mit
mäebferner Bafe unb richtet fid) nach ben Borteiten ber Sjerrfcbaft. —
Die einzelnen Stabte unb Dominien ftanben fid) nämlich in einer geroiffen
Selbftänbigfeit gegenüber. Die gentratifierenbe Cbrigfeit, bie alle unter
basfelbe ©efetj beugt, roar nur fd)roer unb mit grofjen Äoften gu erreichen.
Daher Juchten Bacbbarn, roie groei Staaten nebeneinanber, ficb lieber auf
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anbete SBíife auf gutem guf) P enalten. — 2lls 3. SB. ein Sauer aus
3Bilc3a, bas barnals einet grau oon ÜReifemit) gehörte, bie and) SRieBo=
raunt) befafj, 1661 einen Saum im Ddfojecer SBalb ftahl, mürbe er nur
milb biftraft, an sbrüdtich besljali), mei-l bie ÜRgbntfer guhten, bie um (£13
nad) spteiat gingen, burd) Stiebororoit) htnöurd) mufften unb man geinbi
feligieiten fürstete. — Gntftanben foldje einmal, bann gab es Unannebm=
liibfeiten in 2Jlenge. So batten es 1663 bie 5Rr)bniier auf eine nicht näher
angegebene SÜBeife mit ben ©leimigem oerborben. 211s nun bie SRpbnüfer
(Erfuhren non Sßietar forglos in ©leimit) Einfuhren, mürben ohne mei=
teres oier SBagen mit ben Sßfexben feftgenommen unb fpäter auch nod)
„ein fRqbnifet Dd)fe arreftirt." — 3mei 3 ab re »ergingen, niele SBoten mit
93xiefett an ben Sanbeshauptmann, an bie Kammern in Sreslau, an ben
21bnofaten mufften besohlt unb mehrere Kommiffionen oerpflegt merben,
ehe fte spferbe, SEBagen unb Ddjfen mieber erhielten. Ser Sübnolat batte 2 1
ta le r gefoftet unb für bie Semirtung ber Kommiffatien, bie nach SRpbnit
tarnen, um bie 3 eugen 31t oernehmen, hatte man für 2Bein, gíeifdj, Siet,
©emürs, Satter unb anbete Sachen 3 Salet 22 ggr. 6 Seiler besohlt. —
2Benn bielfe lebte 2lngabe aud) für fein» glänsenbe Sero ixtun,g [chliejfen
lagt unb billig genug mar, fo hatte ber ganse Sotfail hoch bie
SfBirfung, baff man bei jebern Urteil gegm grembe immer auf beffen
S m n fRücffiht nahm.
3u biefer 21rt oon Unficberljeit tarnen nun noch anbere. Sie SBege,
nur burd) Sonnenfhein unb groft repariert, mären bei Ifdjledjtem 2Better
grunbios unb m alten bas Steifen gefährlich; noch mehr aber bie ba>
maligen Solbaten.
Siefe, von ben ¡¡Regierungen aus bem ©efittbei aller Staaten refru=
tiert, mären in ben ©arnifonen fchmet in Drbnung ju halten unb er=
laubten fich alle möglichen ©emalttätigteiten. Sen 18. Februar 1664
mürben bie fieute, bie nad) spietar fuhren, oon Solbaten angegriffen unb
ihrer ÜRäntel unb fonftigen Kletöung&ftüde beraubt, mofür ihnen bann
bie Serrfcf)aft als ©ntfchabigung 4 Saler 4 ggr. 6 frellet bejahlti. 1662
hatten Solbaten sroei Stpbniter Sürgern Sieh nad) fioslau meggeitteben.
Um es ihnm mieber 063ujagen, mürbe ein förmlicher gelbjug unter*
nommen unb es etrouájfen baraus 1 Saler 16 ggr. Koften. 1654 mürbe
ein Sole Sabcgapomsti oon einem Solbaten angefallen unb oerrounbet
unb fíarb im émierílaniec an ben SBunben. ©r mürbe auf bem SRpbnifer
Kirdjhof begraben (Kirchenbücher). Unb baff bies nicht blos feiten 001=
fommettbe galle maten, erfehen mir baraus, bafj bir Stauptmann jebes=
mal, mefnn er nah Óberglogau, Oppeln, ©leimit) reift, „ber ©efahr
halber“ immer SRenfchem mitnimmt, bie natürlich befahlt merben muffen.
Stoch wehr folche ©emalttätigteiten aus berfelben 3 ett erzählt SBeitjel,
Seite 184.
2ß'inn mir nun noch htnsnfügen, baß auch SBölfe bie ©egenb' um
fither mähten (am 12. Dftober 1660 serriffen Sßölfie eine Kuh beim
Sanforoitjer Sotmert), bann mitb man pdf niht munbern, bah barnals
nicmanb in biefir ©egenb 3U feinem Sergnügen reifte.
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Bon £tt<he unb Schule erfahren mir fo gut mie gar nichts. Bon
Sodann Äargel falben mir fchon gefprochen unb 1672 mitb ©amoref als
Pfarrer genannt. Slnhete Slotijen fehlen. ©benfo gebt es mit bet Schule,
non ber mir nur bie Flamen einiger Weiteren erfahren. Den SReftot
ißaulini haben mit fchon ermähnt, als er 1652 hUxatete. 1659 rnirb er
begraben. 1661 lernen mir ben 9tettor SRamett unb 1665 beu Sieftot
gigulsfi fennm.
(Erft im 3afjre 1743 finbe ich eine Botts über 3ahlungen an bte
Äirhe. Damals gab bem Pfarrer:
ïa l e t

ba? Dominium..............
bie Bürger.....................
Summa

89t

$edcr

ftorn
SJCafc

S te ffe l

Safer
Sd ) effet

32

13

6

14

4

15

4

24

—

28

14

44

37

7

6

43

2

59

Sin bie Schule: bas Dominium . . . .
6 Daler 20 ggr.
bas Stäbtel................. 2
„ 12 „
ber Umgang brachte . . 1 „ 12 „
Summa 10 Xaiet 14 ggr.

Das ift aber auch alles. Daher beibt uns auch oollfiänbig unbe*
fannt, inmbimeit etma bie Deutfchen in ber ©egenb fich für ben literariidjen
Sluffchmung intereffierten, ben bornais bie erfte fchlefifche Didftetfchule
burch SDiartin Dpig, ©tgphius unb Sogau unb bie jmeite burch Sjoff*
mannsmalbau unb Sohenftein nahm.
Dagegen fimb mir i/mftanbe, uns eine Borftellung oon ber gefeit»
fchaftlichen Stellung bet Bemohner unter einanber unb gegen bie Be*
amten ju bilben. 3ßie ber ©beimann, ber bamals allein bie freie Be»
ftimmung über feine ißerfon unb fein ©igentum hatte, meit abftanb non
Bürgern unb Bauern, fo bilbeten biefe ebenfo jd)toffe Unterfchiebe äroi=
{chen fich uab ben ©ärtnern unb Häuslern. Dies erftreette fich fo meit,
baff fogar bie Bejeilfnungen ber Seichen biefen gefellfchaftlichen Unter»
fchieb anbeuteten. So mirb 1659 in ben Bethitungen notiert, bafj ber
©ärtner ©eorg SBecjeref für fein „abgeftorbenes SBeiib“ „jur Druhe“ ein
Brett für 6 ggr. gefauft habe, mähtenb es oon bem Bürger SDÎtchel ßefj»
cjinsfi peißt, er habe „für fein feliges SBeib“ ju „einem Sarge“ jmei
Bretter fiix 12 ggr. genommen. — ©harafteriftifch erfcheiuett auch bie
©efcïjcmfe, bie man faiferlidjen Beamten ju geben pflegte, wenn man
ettoas oon ihnen erlangen moflte. So ialjlt 1663 ber tpauptmann
1 Dater 9 ggr. „Disfretion“ bem faiferlichen Untereinnehmer in £ofel,
„bamit er bie $errfci)aft bis nach benen heiligen öfterlichen geiertagen
oerfdjone.“ 1664 roirb bem Ober »Sattbesfteiuereinu®hmet in Battbor
SBiibpret gefdjirft, „bamit er wegen ber rüctftänbigen Steuern ©ebulb
habe“ unb ber Brooiantmeifter ebenbafelbft befommt aus gleicher Urfache
einen halben Dopf SEBein. Dem ju Bpbnif „logitenbeu Sieutmant“ gibt er
einmal oier Biittel=Bracffatpfen, „bamit er gut commanbo halte“, b. t).
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bie Solbaten nicht bie ^Bürger unb Säuern ausplünbern laffe. Sodj bot
bas, roie mir gelegen fabelt, nicfjt nid geholfen. SBie mettig man bamit
eine ftrafbare Hanblung ju begeben glaubte, erficht man baraus, bajg
alles ohne Sdjeu mit Angabe bes ©runbes in ben Siedjnungen »eruier ft ift.
Son einem Siegt ift nirgenbs eine Spur unb bas Sief) tarierte man
auf eigentümliche SBeiife, bie icf) uutifo nteijr begeidjnenb fimbe, als bie
¡¡Rechnungen non bem f>auptmann ausgeftellt unb bem Seltner ©raf Saimb
uuterfchrieben mürben. 3 um 7. Februar 1662 Reifet es ba nämlich mört*
lid): „Ser ©oa Xöpiferin oor ©inen Segen, So Sie (S. S., b. f). mit
¡¡Refpeft gu fageu) über ein Sihmeinoieh gesprochen, mdcfyes oon einem
thöridjten §unbe gebiffen morben, begabt 3 ggr.“
©inen intereffanten Süd in bie Senfjältmiffe jener 3eit gemäljren
auch bie ßöf)ne unb ©efjälter bes ©efinbes unb ber Seamten. Ser Stell*
oertreter ber fterrf^aft (1662 ber Hauptmann Äiungit) besieht an ©eihalt
jährlid) 100 Saler, an S k r 22 Saler 8 ggr. (bas Sichtet gu 3 Saler 3 ggr.
berechnet), an Butter 4 Saler 18 ggr. (bas Quart 3U 3 ggr.), an Seputat.
fleifth 6 Saler (bas Sfunb p 15 gellem ober 1% ggr.), ein Stein 3 nie^
für 2 Saler 18 ggr., gmei Seputathüfiner 4 ggr. mert, eine Stehe Saig
für 28 ggr., int ©angen 136 Saler, biabei freilid) freie ¡¿Bohnung, ^olj
unb mie man anehmen muß, aud) ©etreibe=Seputat. Sei ¡Reifen erhielt
er Siäten. So merben ihm bei einer Steife nad) Breslau unb oiergelp*
tägigem Slufenthatt bafeibft an 3eht>ungsunfoften 31 Saler 18 ggr. bepljit.
Ser gorjtmeifter begog an ©ehalt jährlid) 8 Sailer, p e r ipaat
Stiefeln (1 Saler 18 ggr.), gmei Biertel Äorn (2 Saler), gmei Biertel
©erfte (1 Saler 24 ggr.), ein Siertel §aibelorn (18 ggr.), eine Seite Sped
(1 Saler 9 ggr.), pfammen 15 Saler unb babei nimmt man es beim armen
„gorftmeifter“ übel, roetiu er einmal einen Saum ohne Simmriifumg oer*
tauft unb beftraft ihn mit 6 Salem, alfo beiniahe mit ber Hälfte feines
jährlidjen ©ehalts. SBahtfcbetnlich begog er aber nod) eine Xantieme, bie
jenes fixierte ©ehalt übertröffen haben mrrb. SBenigijtens hatte in Stau*
ben 1721 ein foldjer gorftmeiifter alles in allem 72 ©ulfe. 4 ggr. ©iniom-men.
Ser Sdjlofjbrauer betam 17 Saler ©ehalt, gmei Siertel Süßeigen
(2 Saler 18 ggr.), eine Seite Sped (1 Sailer 9 ggr.), eine Stehe Saig (28
ggr.). ein Sdjod Quargel (7 ggr. 6 Hellet), gmei Stehen Hitfe (21 ggr.),
gufammen 22 Saler 11 ggr. 6 Heller.
Ser Schlojgtorljüter hatte an ßolp 4 Saler 8 ©llen ßeinmanb (be=
rechnet mit 15 ggr.), ein Saar Stiefeln (27 ggr.), rin Saar ©em ächte
(mahrid)einlid) Sorjdph — 10 ggr.), Saig für 3 ggr., 8 Quart Sutter (24
ggr.), gufammen 6 Saler 6 ggr.
©ine Äöd)in betam 2 Saler jährlichen ßoljn, 5 ©llen ßeinmanb,
gmei Saar Sd>ul) unb einen Schleier, b. h- ein leinenes Äopftuch; eine
Siehmagb 1 Saler 27 ggr. ßot)n, 5 ©llen ßrittmanb, ein Saar Shuhe unb
ben unoermeibliihen Schleier. — S as ftirnmt au<h mit ben Eingaben ber
Soligeiorbnnng für Sd)lejien oon 1578 (Sd)idfujj, III., 266) überein.
eigentümlich erjehrinen in bem benahbarten Sohrau, beinahe ein
¡¿ahrhunbert früher biejfe ©ehalts* unb ßohnoerhältnifie. 1589 (Ur=
bariurn ber Stabt Sohrau im Srooingialardjioj betam ber Stabtfhteiber
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30 ©ulben ßohn, bei Slachtmäch'ter 28 ©ulben, ein Kuhhirt 9 ©ulben
12 ggr. unb ein sf3aar Schuhe, bei Sauhirt 6 ©ulben 24 ggr. unb auf
Stiefeln 34 ggr., aufferbem 2 Steffel £orn, 8 ©llen Xudj, 2 guber
§olj, mas auf 3 ©ulben 18 ggr. berechnet mürbe.
3 n ben baulichen ißerhältuiffen bes Ortes i>atte ficf> in ben lebten
Jaiirijunbertert roenig geänbert. 33ränbe Ratten, mie in ben aitberen
benachbarten Stabten, häufig ben ganj aus böljernen fleinen Käufern
beftebenben Ort l)eimge]uci)t unb mitunter ganj eingeäfdjert. 3ur Gr=
inneiung an biefelben unb um ©ott um Slbroenbung ähnlichen Urtgliicfs
3U bitten, mürbe besl>alb für ben 13. 3uni eine ißrojifiion eingerichtet,
bie bis auf ben blutigen Sag abgebaiten mirb unb auf Die idj fpäter
bei einer anberm ©elegenheit nod) jurüdfommett merbe. — Oie batauf
neu erbauten Käufer aber rnaren mieber non &0I3. Stur bas Schloß hatte
SBercinbeiungen etfabren. 53is 1664 metben an bem uralten ©ebäube,
bas mir aus früheren Seiten fennen, nur ^Reparaturen uorgcnomtnen.
Das Oad) roitb mit Scbinbeln neu gebecft, ber ©ang ums Sdjloß, ber
einfallen mailte, neu gewacht. Daher fd)reibt ßucae noch tn feinem Buch:
Siblefiens lurieufe Denfmüibigteiten, 1689: Slqbnif ift ein feines Stettin ,
liegt SRitten im gürftentbum Statibor unb ift Sllters megen bei Äromero
unb ben anbern bifloricis berühmt, Gußerlid) hat bie Stabt 3,mar feine
SJtauern, aber innerlich eine feine Äirdje unb ein uhraltes fiirftlicbes
Sdjloft, auf welchem 1472 Sergog Sßengeslaus »an Stpbnii unb Magiernborf refibirte.“ — Diefes alte Sdjloß mürbe nun enblid) am Gnbe biefer
ißeriobe niebergiiriffen unb burdj ein neues eifert. 2ßann ties gefächen,
ift nicht genau 3U ermitteln. — Hm biefe Seit aber fingen', »erlodt bui<h
bas Beifpiel ber dürften, bie nach ßubmig XIV. »an granfreid) Vorgänge,
foftbare Stefibensen bauten, bie ©utsbefißer überall an, ihre alten be=
fdjeibenen Mahnungen in grofje Sdjlöffer 3U »erroanbein. 1671 mar bas
ÜRaubener Älofter neu gebaut morben; in Statibor erfolgte um biefelbe
3eit bei Sfeubau bes Schlaffes unb fo entfd)ioß fich auch ©raf Dppersborf
ju bemfelben. Sind) er wollte nicht mehr in ben alten finftern, „mit ßeim
gefleibten 3 intimem“ mahnen unb führte besbalb ein ©ebäube auf, bas
3imar auch nicht mehr fleht, aber bo<h menigftens einige Sthnlichieii mit
bem felsigen, an biefer Stelle fiehenben $aus, hatte. Gs mar ein 3wei=
ftöcfiges, maffines ©ebäube, mit Scbinbeln eingebeeft unb in ber ©raffe
bes SRittelteils »am fetjigen Äreisgeridjt. Stur an ben Gien mar es um
fo »iel fcbmaler, als es fegt über bie Seitenflügel hinausragt. 3m Grb=
gefdfofs mar ein Säulengang unb ein Surm an ber hinteren Seite jierti
bas ©anse. 3 n ber Sßengersfif^en 3 eit mirb es immer als ein fch-ön
gebautes Schloß bejeichnet unb »ielleicht ift auch ber »erhälinisntäffig
hohe ipreis, ben bie ©räfin SBengersfi bezahlte, burch bies neue 2Bahn=
haus »eranlafst morben. 3n ber Stabt mirb als neu erbaut 1663 ein
©afthaus ermähnt, in bem fich freilich nur 3mei Defen unb fünf genfter
befiuben, mie bie ^Rechnungen angeben.
SCad) allen oorangegangenen Schilberungen läßt fich leicht erraten,
bah »on einer regen Xätigfeit in 3 nbuftrie unb $ anbei nicht bie Siebe
fein tonnte, unb bas betätigen auch alle Stahrichten. Die ißürger er=
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nährten fiel) »oit bei 3lcferuairtjcEjaft unb aibeiteten als hanbmerfet nur
für ben Ber brauch bei Stabt unb Umgegenb. Sine eigentliche inbuiftrielle
Sätigfeit forntte nur bie ^errfdjaft entrmdein. Seren ©ebiet mar nun
meift iCalb unb biefer braute mentg. SJian »erbraucbte bas hois feibft
ju bauten unb als Bxennbois. Sie Untertanen Ratten faft burdjgängig
freies Btenn= unb Bauhof. (Belauft mürben nur Bretter unb Sdjtnbeln,
für bie 3. 25. 1659 150 ©ulben etngelammen mären. 1660 mürben in
Ddjojec unb Änizenice allein 900 Stbod angefertigt.
Saljer mar es erflärlid), bafj man bas $013 auf aiibere SBeife 3U
»ermerten fucijte unb 3U biefem 3med bie Gifenfabrifaiion anfing. 2Bann
bies gefchefjen ift, lä§t fi<h nicht genau angeben. gn ben tßrosejjaften
megen ber fieiftungen an bie 5>errfd)aft finbet fil) srnat bte Utotia, baff in
einem bamals fd)on nicht mehr »orbanbenen llrbarium »on 1500 bie
Schufter nerpfli^tet morben mären, jährlich »iet Sünbsfelle 3U ben
hammer=B laj ebätg en 3U liefern. S as ift aber unmabifcbeinlirf), benn bie
lltbarien non 1581 unb 1601 ermähnen noch nirgenbs ein foldjes §ütten=
merl, unb auch ber haut nter in Stobol, 3U SRaaiben gehörig, mirb erft feit
1585 genannt. S a nun bie Älöfter in jener 3«it mit jeher 21rt ber 3iu^bai=
madjuttg bes ßanbes »oransugeben pflegten, fo lönnen mir mof)l anneb=
men, baff bie üobfomitj, bie um bie 3eit ben Befib ber herrfhaft er=
langten, bem guten Beifpiel bes Älofters erft folgten unb ben Gifert»
bantmer smifdien 1601 unb 1614 anlegten. 3<h gebe nun hier näher auf
benfelben ein, meil mir aus biefer 3 eit genauere 2Ingaben über bie
Sabrifationsoerbältniffe oorliegen.
S as 2Berl mürbe ba angelegt, mo jetjt ber SRpbnifer Kammer ftebt
unb immer als „ber Gifenbammer bei SBielopok“ bejeidjnet. Sie Gifen=
et3e beite man oon ipielar bei Beutben, ba bie eigenen nicht 3U brauchen
mären fliehe bie Beitreibung ber ©egenb, 3 . 188) unb man menbete bie
jogenannte £uppenfabrilation an. 21us 14 Biertel (£13 mürbe ein 3entner
Gifen geroonnen unb smar möcbentlicb 15 3entner, ber 3«ntner im SBert
»on 3 ©ulben 27 ggr., mas jährlich circa 750 3entner ober 2250 ©ulben
ausmaibte. Sie herrfeijaft berechnete 600 ©ulben Selbftfoften unb batte
alfo einen ©eminn »on 1650 ©ulben, ben fie als Slequioalent für bie aus
ben gorften p bem 3 u>ed entnommenen 2000 Klafter ficb anrechnen fonnte.
Sßenn aber auch bie herrfchaft einen ©eminn batte unb herausrechnete,
für bas £anb mar es feiner, benn im ©runbe haftete bas Gifen mehr, als
bafür empfangen mürbe. 3u ben oben ermähnten probu5iertem 750
3 entnern gehörten nämlnb 12 000 Äübel Grs. 2Id)t berfelben mürben auf
einen BSagen gelaben, mas 3U mi'berbolten IDtalen ermähnt mirb. So
mufften alfo 1500 g ul)reu mit je smei Bferben unb einem iüienfcben ben
2Beg »on 3ipbnif nach bem 6—7 3Jieilen entfernten HJiefac mähen. Bei
bem fhlechten 2Bege brausten fie basu minbeftens smei Sage. ^Rechnen
mir nun ben SBert einer guhre nur auf einen ©ulben, fo firtb bas febon
1500 ©ulben. gn ißieiat mürbe für einen hübe! Grs 9 heller be3ai)lt,
alfo 253 ©ulben. Sasu 15 2Jial (es fuhren nämlich meift 100 3Bagen auf
einmal) für ben hanimermerfter unb Schaffer 3ahruitgsfoften, für beibe
SU 15 ggr., im ©ansen alfo l k ©ulben; ben Grsgräbern in ^ßiefar Srinh
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gelb, bamií fie gut mejfen unb gutes ©tj geben 1 ©ulben 6 ggr., jufatumen
261 ©ulben 21 ggr. unb .mit ben obigen 1500, 1761 ©atiben. — Sei
Hammermeifter belam außer feinem Seputat non 5 Sdjaffel Korn, 1
Scheffel ©elfte, 1 ©dfeffel Haibelorn, 2 Viertel ©ibfen, 2 Siertel §irfe,
2 Siertel Kolbenhirfe, 16 Quart Sutter, 1 6 d>oct Heine SiacHarpfen unb
1 3 ubet 3 uberfiftí)e, nod) für jebe ßuppe 2 ggt. unb für jeben Rentner
fertiges ©ifen 1 % ggr. S a nun aus jebem 3 entner ßuppe aud) ein
3entner ©ifen gemacht mürbe, jo mußten ihm 750 mal 2 ggr. unb 1 Mi
ggr. besagt uwrbeit, mas 87 ©ulben ausntadjie. Sajú iam enblich, baff
man fürs Klaftetnfdjlageu unb Kohlenbrennen jaijlen mußte, ba fomohl
eine getniffe ©efd|iditd)teit erforbert mürbe, als aud) bie tüoboten aus
ben bem Kammer nabe liegenben Sörfern nicht ausreidjten unb mam bie
ßeute aus ben entfernten Orten nicht täglich binfd)iden tonnte. — 9tun
brauchte man su bem obigen ©ifen 2000 klaftern, aus benen circa 1500
Körbe Kohlen gebrannt mürben. Siefe iofteten circa 400 ©ulben. (Sas
macht (ju ben obigen 1761 ©ulben, bie 87 unb 400 bajugejählt) 2248
©ulben, unb rnenn mir ben SBert bes obigen Seputats für ben Stammet:
meifter bagu nehmen, metí über jene 2250 ©ulben, bie man beim Sertauf
erhielt. Hub babei habe ich nod) nicht in 91nfd)lag gebracht ben 2Bert bes
Holjís jelbft unb bie Sejahlung einiger Hüttenarbeiter, bie nicht gut aus
ben 9vobotleuten genommen merben fonnten.
9Har bas ©ifen fertig, bann etwuáffen auch noch beim Verlauf Uns
foften, ba bet nammermeifter eben fo gut, mie bie Suchmacher unb ißfeffet=
iüchler ju 2Jtarfte 30g nach Dberberg, Sejchen, 9tatibor, HuHjchut unb
bafelbft feinen Kram aufjdjlug. 91m meiften oerfaufte man Srettfägen
ju 3 Saler 18 ggr., albet auch fiel Stabeifen.
©ine bebeutenbe Stolle in ben Einnahmequellen! ber Herrfdjaft
fpielten bie Seidje, fomohl mtgen ber gifchgudjt, als auch megen ber Sßiefen,
ber Stühlen unb ber SBaffernüffe.
1657 merben bei 9tt)bni! 24 Seiche, bei Smolna 16 unb 16 bei
2ßielcpoli ermähnt.
Sie Hnfoften bei bem 91nlegen berfelben maten gering, bie Säuern
mufften bie Sätnme unterhalten, bie Sütget bie gijehfuhren leiften. —
90tan be3ah'lte anfangs nur ben gifchfamen, legte aber halb auch Seiche
gurrt Streichen für bie Karpfen an. ißenn man baher auch 1660 für btejen
3m ’d 90 Saler unb 1659 49 Saler ausgegeben hatte, fo faul bas bod)
immer mehr, unb 1661 jaljlte man für gij defamen nur noch 8 Saler,
1662 unb 1663 gar nicht. — Seim glichen, bas burd) Äobotbauern beiforgt
mürbe, gab man nur einen Srunf unb 3mar, mertmürbig genug, nur Sier.
— Sie Hauptforge begann erft, menn bie gif he im Halter maren. 3n
ber Stabt unb Umgegenb mürbe nicht otel oerlauft. Sßooon hatten bie
Sorfleute fie begahíen folien? Sie Sürger erlaubten fid) ein fo lujurióles
©eridjt auch nur an hohen gejltagen, mie gu Sßeihniadjten unb Staria
ßi'htmejj, mo jebcsmal bie 3íd)en ber gleifdjer, ¿Beber, Schufter unb
Schneiber je ein Gd>od Heiner Sradlarpfen, bas Stüd gu oier K retern
tauften. J n ber Stege! jtnb es burdjteijenbe grembe, für bie in ben Sroi'ti«
laniec ein gifd) geholt mirb, unb burdfmatfdjierenbe Solbaten, bie mit
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als bte tieften Nuntien tiejeidjnui toerben. iötitunter lauft aud) bet Sürget=
meifter ein fwcßtel ober eine Heine Stadfatpfe, um einen bunßreifenben
faifeilidjen Scannten ju tietoirten. 1659 Hatte et füt bin laiferlidfen Äom=
miffatius fogat fenßs große Äarpfen unb fedjs große §edjte ßolen taffen,
unb 16643toeimai einen großen Sradßecßt 3ur XraHietung eines Solbatenßauptmanns. 3Jian^mal läßt fid) audj ein Äraniet p feinet Stärfung
einen gifdj loaninen; }o lauft fid) 1660 Hltiraßam Äod) p t Stärfung in
feiner Äranfßeit ein ¿ecßtel. — Datum mufe bet Slmtmann bi; gifdje 3«
2Jiatfte fi^iden, toie bas Gifen, nad) Sopran, fioslau, ©leimig, tiefonbers
aber nadj Jiatitiot, mitunter fogat nad) Xefdjen, Xtoppau unb Srüttn.
Datiei lam'in aber oiel giifdje umt unb es ift baßer etflärlidj, baß Dppets=
botf 1678 in bas neue „ißrioilegium“ bie Serpflidjtung aufnaßm, baß
jeher Sürger 3U SBeißmadjten eine Äarpfe laufen mußte.
Htatürlid) fcßtoanHe bet ©rtrag. 3lis geringftin finbe id) 308 Xaler,
als ßödjften 665 Xaler ermähnt. Datiei1 foftete eine ©toß=SBtatlfatpfe
1659 4 ggr. 6 geller, eine Heine 4—5 Äteujet.
Dbj SBiefen an ben Denken toaten jaißlreidj unb nidjt fdjtedjt.
58ratf)te bodj 1657 bie einzige SBiefe, ^oftamnif bei ÜRptinif, 100 gußren
§eu unb 30 guißren ©rummet. 1788 lieferten bie üßiefen bet freilidj
insmifdjen größ:t geroorbenen Herrfdjaft 1210 gubet Jjeu unb 580 gubet
©rummet.
©etinget toaten bie Htußungen oon ben aJUUjlün.
Die HJiüllet
maren in bet Siegel nur p einem ©etreibegins unb 3m 3Jiaftung eines
Sdjtoeines oerpflicßtet. Die 3toei Sfftüßlen am Sdjloß mußten jebe audj
einen Sagbßunb unterhalten. 1628 mar bet ©rtrag bet SJIüßlen auf
144 ©ulben oeranlfdjlagt.
©inen lleincn Hiiußen bringen bie Xeid); auf bet teilten Ober feite
enblidj aud) butdj bie iBaffetnuß (trapa natans). Diefe eigentümliche
Stutzt mit ißren fdjarfen oier Spißen, bie auf bet 2Baffet fläche unter ben
Slättern bet ipflanse toädjft, unb beten Äetn gelobt toie eine gute ftat=
toffel fd)medt, tourbe fd>on früß als Hlaßrungsmittel bernußt unb oon bet
Jrjertfdjaft oerlauft. 1628 tiradjten fie 18 ©ulben. Der tiebeutenbfte Gr=
trag in ben faßten 1659—1664 toar 4 Xaler 34 ggr. — 1787 mar bie
Hlttßung für 25 Dal er jäßrlicß oerpadjtet. — Die Sersiernng um ben
gilfdj im älteften SBappen bet Stabt (fieße bas Xiteltilatt) foll eine folße
SBaffetnuß oorftellen.
Hieben bet Deicßmirtfdjaft tiradjte am meiften bie Steßnußung, fo=
rnoßl toegen bes ©elbertages als toegen bes Düngers. Das SBieß tourbe
bamals auf ben Sortoerfen bem Schaffer „in bie Kiittung“ gegeben unb
etienfo ben Säuern auf bem Dorfe. Der Setreffenbe tienußte nun bie
Äuß unb saßlte jäßrltdj für jebe 3 ©ulben 18 ggr. g är foltßes oermietetes
Sieh lam 1659 ein 245 Xaler, 1660 497 Xaler, für oerlauftes SSieß aber
1659 84 Xaler unb 1660 224 Xaler.
Sei bet Hebernaßnti; bet Sjetrfcßaft toaten 1659 imt Hiptinifet Sot=
toerf 29 3Jtelfe=Äüf)e, in ¡ganfatoiß 30, in Smolna 2 unb am ©nbe bes
Saßres fcßon in Hiptinif 40, in gamfotoiß 21, in Smolna 21.
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Sin Strafen toaren in Smolna .
„ Störe..................................
„ Cammer........................ . .

147 in 3aniomib . 281
7 „
„
. 18
45 „
_____
61
299
360

1661 dagegen triaren im Slgbnifer Botmeri 600 benfelben, in Smolna
397, in 3arcfomit¡ 414, in Dber=smirflan 207, p f animen 1618 Sdjafe. Sie
Siutping non einem Sd)af mürbe auf 12 ggr. berechnet, bas toären alfo
647 Saler Sie SBolle mürbe nab Sohr au auf ben SJlarfi gebraut unb
mit 5 bis 6 Salem ber Stein bejablt- Bier 3eIIe ¿u einem sf5elj be=
regnete man beut Straffer mit einem Saler.
Bon Bfetben ift auf ben Bornierten nitgenbs bis Hiebe. SJlan
benutjte nur bie Bferbe ber Untertanen. Bios beim Schloß rnirb ein
Bferbeftall für bie .^errf^aiftli^ett ftutfdjpferbe ermähnt.
Sagegen fyieli man gientlid) oiel Sdjiroei’ne, mie mir bas and) in
ben Bemerlungen über bie ©idjemoälber oom 3<tbre 1581 gefeljen buben.
1661 manen auf ben berrfdjaftiidjen Borroerfen 79 Stpeine. Saju
mußten bie SJlüliet unb Bnanntmeinbrenner einige umfonft mäften. Sie
merben übrigens in ben Siedlungen nie ohne S . B. (Saloa nenia, mit
Siefpeft ju ¡agen) ermähnt.
©ans unibebeutenb mar ber ©etreibeertrag. S as tftbarium non
1657 ermähnt, baß menn |’ed)s SJialter Äorn ausgefäet mürben, man auf
216 Sdjosf ©etreibe regnen fönne; aus febem Schorf mürben % Steffel
gobrofcben, mías 13 SJialter 6 Scheffel ausmadit, alfo nidjt niel über 3tuet
Äortt Bruttoertrag. $ür ben Samen bie 6 Waltet abgewogen, bleiben
7 SJialter 6 Steffel ober 90 Sdjeffel p 1 ©ulben 4 ggr. gleit) 100 ©ulben.
— Sas beitätigen and) bie fpejteilen Singaban ber Sledjnungen. 1660
gaben auf bem Slpbniler Bormerl 3 SJialter 9 Steffel Storn, bie aus=
gefäet mürben 184 Sdjocl, 1661 6 SJialter 174 Sdjod, beibes ausgebrofd)en
ergab 21 SJialter 7 Sdjeffel, alfo ebenfalls nidjt nie! über bas ¡ymeite
Äorn. Bon 7 SJialter ¿afer, bie gefäet mürben, erntete man 252 Sdjod
unb brofd) 15 SJialter 9 Sdjeffel aus. SBernt man ben Samen banon ab=
Siebt, bleiben 105 Sdjeffel, bie mit 70 ©ulben ueriauft mürben.
Siidjt unerhebliche ©innabmen bracijte bie Bierbrauerei. 3unädjft
mürbe non ber $errfchafi felbft gebraut unb bas Bier an bie baju oer=
pflidjteten Sörfer ueriauft. SJian reúnete 1581 auf einen Steffel SBeigen
gmel Siebtel Bier, ©in Sittel foftete einen ©ulben; bei 100 Sdjeffel
äßeigen im Wette oon 100 ©ulben Ijatte man alfo 100 ©ulbeu ©eminn.
1601 mürben 600 Siebtel gebraut unb 150 ©ulben ©eminn berechnet. 1628
berechnete man ben ©eminn oom Brau= unb SJlalabaus febon auf 833
©ulben. — 1657 galt bas Siebtel Bier fcf)on 3 Saler 18 ggr. unb es mürben
600 Saler ©eminn angenommen. — 1659 mürbe gemöljnlidj ein ©ebräu
oon 15 Siebteln gemadjt aus 5 A Sd)effel Äorn unb A Scheffel SBeigen.
Slls man einmal auf befonberen Befehl ber fjmfdjaft befferes Bier
braute, nahm man au einem ©ebräu 7 lA Scheffel Horn unb 3% Scheffel
SBeigenmala. — Sab ei bleibt es auffallenb, bafj oou Bermenbung bes
Hopfens gar nicht bie Siebe ift. 3 n ber Stabt mürbe oont Sominium
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bas Bier im Smirflaniec ausgefdjenft, bei SBein, Siet, 9Jleth unb Branntmein non bei ¡rjerrifhaft nehmen mufete, jo mie auch Stroi) unb $afet,
menn fitf) (Säfte fanben. Der (Ertrag aus biefer (Einnahmequelle ftieg
rxatiirlicf) non 3aht gu 3ahr unb 1723 mar b?r Bier= unb Branntmeia»
Urbar ber öerrfdjaft fchon für 1402 Daler 16 ggr. oerpachtet.
Dabei hatte auch bie Stabt bas ^rinilegium gurn Bier brauen in
ber herrfchaftlidjen Brauerei, um es bann in ber [©genannten porgabfa gu
oerfchenfen. Die Bürger mufeten bafür 1581 pro Sittel 6 ggr. johlen,
imas bamals 7 ©ulben 18 ggr. auf’s ¡Jahr machte, alfo einen geringen 2Ib=
fatj bemeift. 1601 malten fie 104 ©ebräu, gu 6 Scheffeln SUialg unb
3ahlten ans Schlafe 17 ©ulben 12 ggr. — Slufeer bem Bier [djenften bie
Bürger auch (nach ihren ißrinilegien) 9Jteth, SBein unb Branntmein,
mufeten aber 8 ggr. nom Girner an bie §errfd)aft gahlen.
9Jierfmürbig bleibt es, bafe in biefen fo fpe3iellen Dehnungen fein?
Ginnahmen oon bei 2>agb ermähnt merben. Die iferrfhaft mag bas SBüb
felbft oerbraucht haben, ©ejagt mürbe auf frjafen meift mit iUefeen.
Das mar, im SUlgemeinen, bie gange Btobuftion. Spe3ialge[d)tch=
ten ber Gifeoinbuftrie, ber ^oxftfultur, ber Beichmirtfchaft, ber fianb=
mirtfchaft mürben aus bim STiaterial, bas mir norlag, noch manche SRotig
entnehmen fönnen. 3 ür meine 3 metfe fchien mir bas oben SDiitgeteilte
genügenb unb ich menbe mich nun 3U ben ^anbelsoerhältniffen, um für
biefe 3eü bas Bilb oon bem ßeben unb Dreiben ber ©egenb 3u oeroolb
ftänbigen, ehe ich gut meiteren Gntmiiflung ber äufeeren ©efdjichte fchreite.
Dafe ber 2iftio*S>anbel mit ben einbeimtfcben Btobuften nur fdjmach
fein fonnte, ift fchon aus bem Borhergegangenen flar geroorben. 9Jtan
probugierte menig unb tiuer unb fonnte baljer nfdjt ausführen. Schon
bafe man mit Gifen unb gifhen fo meit fuhr, mürbe nur burd) bie 9töbot=
fuhren möglich- Dabei mirften noch fehl feemmenb bie fdjledjten Strafeen,
Ifo bafe fchmere ßaftin nur im Sßinter bei Schlittenbahn unb fyroft fort*
gefdjafft merben formten, unb ber ÜJlangel an jeher regelmäfeigen Berbin=
bung. Gine ^3oft hat ¡ebenfalls fchon im ßanbe ejiftiert, ba 1664 einmal
für einen burchteifenben Boftmeifter ein Baar gifcfee getauft merben unb
SBelfeel, Seit? 206, einen Boftmeifter ßoreng 3a#erle 1670 in fRatibor
ermähnt, aber man finbet nirgenbs eine SRotig oon Bofteinrichtungen. 3n
ben unbcbeutenbften 2Ingelegenheit?n, bie jefet ein Brief für 1—3 Sgr.
obmachen mürbe, merben eigene Boten gefchicft. 3Benn ber yjouptmann
hört, bafe in Deichen bie patres ^efuiten gifdje brauchen, fo lauft ein Gjtra=
bote hin, um fidj gu erfunbigen, ob bas mahr ift. Gin ©erücht oerbreitet
iicfe, bafe bie Dartaren einen neuen Ginfall in Bolen machen unb eiligft
begibt ficfr ein Bote nach SJipsIamife auf Äunbfchaft. Gin aaberer geht
ttadj Diatibor, u-m gu erfahren, ob es mahr fei, bafe nächftens ein ^Regiment
buraj ÜRghttif marfchieren mer.be unb ein britter mufe nah Biefar laufen,
um gu erfahren, mie es mit ber bafelbft ausgebrochenen B®ft ftehe, unb oh
bie ßeute mieber um Grg fommen fönnen. Gin fold)er Bote foftete 1659
nach Breslau 1 Daler, nach ©leimife 3 ggr.
91ad) aufeen oerfanft mürbe unter folchen ilmftänben aufeer bem
fhon ermähnten Gifen, ben 3ifcf)en, ber SBolle, nur noch §opfen. Dafür
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mar ber SJiarft baupifäcblid) in ßeznice (fiefdjniß) unb man netlaufie
baoon 1661 für 28 Daler, 1662 für 22 Daler.
9iad) einer SWitteilung bes Pfarrers Siefira in 3aftrg?b mär» aud)
bebeutenber gladfsljanbel betrieben tnorben. Dod) mitb fid) bas blos auf
jenen füblidjen ¿eil bis Äreifes begieljen.
©ingefüljrt mürben außer Saig Ijauptfäcijlicfi ©emütge unb SBein.
Das Saig mürbe ( l a j a non 1644) entmeber gefotten non Stettin unb
ßüneburg tjingefülfrt unb begaf)lte bann einen ©renggoll non einem
falben Daler für ben Sreslauer Steffel, ober es tarn ais Steinfalg non
2Bielicgla. Das Sieben besfelben ftanb 1630 nod) bet 3iegierung allein
p . 1644 mürbe es allgemein freigegeben unb bie Sieber (Seiner ge=
n-annt) gamiten für bie ©rlaubnis brei Dalet '-ßfanngeib jälfrlid) unb gmei
Daiet ©renggoll non einer Pfanne, bie 15 Steffel enthielt. 3 « bertt Heimen
SRpbnil mären 1657 bereits neun Sälger etabliert, beren SBegeidjmung
bei eingelnen fogar gum gamiliennamm mürbe. 93on ber nod) in ber
Stabt epftierenben gamilie Solorg mirb in ben alten ßiften 1660 „9Jtatl)es
Sälger aud) Solorg genannt“ ermähnt, unb es läßt fid) oermutin, baß
biefer als Deutfdfer einmauberte unb fein 91ame non ber 23eoölferung erft
polonifiert mürbe.
3Son ©emürgen mürbe bamals bas ipfunb Pfeffer mit 15 ggr. ner=
Sauft, bas ßot Safran ebenfalls mit 15 ggr., bas ßot 3tmmt mit 4 ggr.
6 Deller. 3In £ßein mürben 1659 gmei ©imer für 13 Daler 22 ggr. ge»
lauft bie bie 9Birtin im ároirfíaniec bas Quart gu 8 Äreuger ausfd)enfte.
Daoon belam bi» Sdjettfin 2 ©ulben 8 Äreuget unb es blieb für bie
Derrfdjaft nod) ein ©etoinn non 16 Dalern. Dod) muß biefer blos gufällig
in bent 3 ^ re fo gering ausgefallen fein, ba 1601 ber SBeinfdjnní 180
©ulben brad)te.
SGidjtiger jdjeint ber Dranfitnerfeßr nad) ißolen gemefen gu fein.
Deshalb mar fd)on fef)r ftül) eine SJiaute angelegt morben, bie 1581, 100
©ulben (nidjt 150, mie butd) ein üBetfeljen Seite 226 angegeben ilt) ein*
braute, mäljrenb fie in Sol)tau 1589 147 ©ulben abroatf. 1601 ftieg ber
©rtrag fd)on auf 150 ©ulben, 1657 auf 250 unb 1660 iift SRaute unb
S3ranntmeinausfd)anf für 464 Daler an „ben 3 üben 9Jlarfus“ nerpatjtet.
©s mußte non einer 23auf Saig 2 ggr., einem SBagen 1 ggr., non Äußern
unb Ddjfen 4 geller, ebenfoniel non einem Gimer 2B?in, non Äälbern unb
Sdjmeinen 1 Deller gegaßlt merben. ©roßen Ginfluß auf biefe 9Jl;l)r=
einnaßmen batten natürlich bie 9Jlärfte unb bas mar aud) gu,m Deil ber
©runb, roesbalb bie 33efitger fid) fo eifrig beim Äaifer für bie Erteilung
bes 9Jtarltred)tes nermenbeten.
So maten bie 93erf)ältniffe in ber 9it)bnifer ©egenb, als 3®liamu
SBernbarb ©raf Dppersborf bin 5. 3anuar 1682 bie ¡fferrfdjaft an 3uliana
©onftantia, nermitmete ©räfin Sßengersfi, geborene ©räfin non Derber*
ftein, für 60 300 ©ulben, an übernommenen Sdjulben unb 40 000 ©ulben
bar oirfaufte. 3n bem Äauffontraft (Driginalurfunbe bei ben ©runb=
alten im ÜRgbnilet Äreisgeridjt) ermähnt er, baß er bie $errfd)aft non
feinem 23ater gerbinanb ererbt habe. Sie beftanb bamals 1. aus ber
Stabt unb ben 16 Dörfern, bie fcf)on 1614 unb 1628 ermähnt merben; nur

259

ÜRgbultau muß furg oorßer oetfauft worben fein, unb 2 . aus ben in bet
3eit gmiftßen 1640 unb 1682 erworbenen ©ütern Eßwaloaüß, Eigut,
©ottartomiß, Klototfcßin, Slop, IRomin, Dber=srotrilan unb 3uniislau; im
©angen alfo aius bet Stabt unb 24 Dörfern, ©oleoito Jam erft 1724 unb
tßopelau 1803 bagu.

D. Sic Ktjbnifer fjerrfcßaff im Befifj ber Grafen XDcngersfi
tum 1682—1740 (1788).
a.

u l in na E i o n f t a n t i a oe r to i t i t n e t e © r ä f i n
S B e n g e r s t i oon 1682—1695.
El)e mir auf bie Säuberung ber ßreigmiffe eingeßen, bie fpcgiell
üRpbnii betreffen, miiffen mir uns gunätßft bie flage ber europäifßen
Staaten in fener 3ett oergegenmärtigen unb alte bie mistigen Vorgänge
ermähnen, bie and) auf biefen Seil Scßlefiens oon Einfluß gemefen ftnb.
Sn 5rantreicf) regierte notf) ßubroig XIV. (1643—1715) unb übte
fein altes Uebergemicßt; in Englanb neigte fid) bie öerrfcßaft ber Stuart’s
ißrem Enbe gu unb fßon 1688 mürbe Safob II. oon feinem Stßwiegerifoßn
SBilßelm oon Dranien oerbrängt. Sn Spanien erwartete man bas 9Ius=
fterben bes ¡pabsburgifcßen Königsßaufes unb mit biefem einen Kampf
um bie Erbfißalft, ber 1701 aud) roirfließ eintrat. 3«' ÜRußlaub mar 1682
ißet er I., ber ©roge, 3ar unb begann bie oöllige Umgefiattung bes ßaabes,
roebße bas bis jeßt I)alb=afiatifd)e Jletd) gu einem eutopäilftßen matßte. —
Sn 33tanbenburg enbliß fegte ber große Kurfitrft $ riebetß SBilßelm (1640
bis 1688) feine erfolgteitßen SBemüßungen gut §obung bes Staates fort unb
beßertftfjte bereits ein ©ebiet oon 20 0 0 Quabtatmeilen, bas, frei ließ ger=
ftiicfelt, oom ibiemel bis gum 911)ein reicßte. Er befaß bereits Dfipteußen,
ben Seil Sßommern’s auf ber regten Dberfeite, bie 9Jlarf Sranbenburg,
bas ältagbeburgifcße unb §alberftabtifdje, Seile in ber ßaufiß, unb am
ÜRßein aus ber Sülitß’fcßen Erbfcßaft, Kleoe, ÜJtarf, 91amensb erg unb
außetbem bas SBistum 9Jiittben. Er batte feinem Soßne, ber als Kurfürft
gtwbritß III. ßieß (oort 1688—1713), eine rooblbifgiplinierte, oon bem
beften Seift befeelte Slrmee ßinterlaffen, bie biefer eifrig im Sienfte bes
Kaifets oermenbete unb fttß babutß bie Slaetfennung ber Königsmürbe
ermarb. Sen 18. Sannar 1701 fetgte er fid) in Königsberg bie Krone auf
unb nannte fid) nun gtiabrid) I-, König in Preußen, ein Sitel, ben erft
1772 griebriiß ber Stoße narb ber elften Seilung Polens, mo er 9Beft=
preußen ermarb, in ben eines Königs oon Preußen umroanbelte.
91n ber Spiße bes beutfdjen tReidges ftanb nod) immer ßeopotb I.
mit bet bitten ßippe (oon 1657—1705) unb mar 1683 mit ben Sürten
unb ben empörten Ungarn in einen blutigen Krieg geraten. Ser ©roß=
ißegier Kara 907ruftap£)a burdjgog Ungarn unb lagerte fid) ben 7. Sali oor
SGien. fieopolb entfloß. Sßien oerteibigte SRübiger oon Stalgremberg an
ber Spiße ber begeifterten SMirgctfißaft. Soß mürbe bie ©efaßr immer
größer unb Staßremberg blidte oft oom Stepßans=Surm natß ¿Beften, oon
mo bie erfeßnte Sfilfe fommen folite. Sen 12. September 1683 rücfte enb=
lief) eine djriftlidge Slrmee oon 64 000 50tann, aus Seutftßen unb ißolen

260

3

gufammengefeht unter bem Oberbefehl bes eblen unb tapferen '-Polenfönigs
goljann Sobtesff oam ftahienberge gegen bie Stabt. Sie dürfen mürben
glängenb gefd)lagen unb in bem barauf folgenben Kriege befonbers burd)
bie Siege bes bringen Sagen non Saoopen in ihrer 33iad)t gebroden.
Siefe polnijchen S ta tin burchgagen nun bamals gum Seil aud) bie
Slgbnifer ©egenb unb bie glängenben Erfolge berjelben mögen fpäter bie
Stpbnifer ausgeföfjnt halben mit ben argen 33ebrücfungen unb Baffen, bie
ihnen biefe aufgebürbet Ratten, Sind) bie fpäter bem Äaifer gu ijilfc
gieljenben Sranbenburgifchen, ¡fonift als fo mol)! bifgipliniert befannten
Xruppen, hinterliehen bei ihrem Surdjguge gerabe fein gutes Slnbenfen.
tlnb bodj maren bas Äerntruppen, bie fid) bann bei 3entlja 1697 fo aus=
geidjneten, baß ißring Eugen nad) ber Sdjladjt ben furfürftlicficu ©eneral
oon Sd)labernborf umarmte unb in bie aßorte ausbrad), baß er nädjft
©oft, ihm unb ber £ Opferfeit ber Srambenburger ben Sieg Betbanfe.
Sßähremb biefer friegerifdjen aSorgänge unb aller ber Ereigniffe, bie
oben furg angebeutet mürben, hatte fid) aud) im Innern ber Staaten
jener 3 « t allmählich eine aSeränberung in ben aSerhältniffen ber 336=
roohner entroicfelt, bie mir ermähnen tnüffen, ba fie bie aSotgänge, bie mir in
ber Siqbnifer ©egenb nun gu fdjilbern hat16« metben, erflären.
Ser aibel hatte früher allein politifdje Siechte, ba er allein bie
©runblagen ber 3Jlad)t befaß. Er mar mof)lf)abenb, iroeil er fid) um bie
Sermaltung feines Eigentums fümmerte unb in feiner befheibenen 33e=
haufung auf bem ßanbe meniget ausgab, als er einnahm. Er mar geiftig
bem 33ärger unb Sauer überlegen, ba er allein bie Süittil unb bie ©e=
legenheit hatte, fid) gu hüben. Enbtidj aber imponierte er ben Untertanen
burd) feine Eigenfdjaften als Stifter, ber fie ine gelb führte unb ber geharnifdjt allein gange Raufen beroaffneten anbern aSolfes in bie gludjt
trieb. — SJleift hatte fich auch ein 33anb ber 3uneigung gebübet gu bem
§errn, ben bie ßeute unter fich hatten aufmiachfen fehen unb ber mit
djriitlidjer grömmigfeit bann fpäter in Slot unb ¿eiben perlfönlidj eingriff
unb half. Saburcf) mar ben gürften bie Unterftüßung bes Slbels ebenfo
münfihensroert als beffen SBiberftanb gefährlich.
Sas mar im 16. unb 17. gahthnnbert nun anbers gemotben. Sas
5ßuloer, am ainfange bes 14. gahrljunbetts erfunben, mürbe feit bem
Enbe bes 15. gahrhunberts gum Äriegsgebraudj oermembet. Sie Hebers
legenheit bes Stifters hörte auf,. Ebenfo ging es mit ber geiftigen. Seit
¡im ßanbe felbft Schulen auftaudjten unb ber Sürgerftanb fich ben Stubien
gumenben fonnte, hatte auch er an Silbung gemonnen. Saget fam nun
bie neräniberte ßebensmeife. Ser ßujus mar, nach ßubmig XIV. Seifpiel,
an ben frjöfen geftiegen. Ser 2lbel gog fich nach biefen unb oergenbete
feine Einfünfte. Schöne Sdjlöffer oerbrängten bie alten einfachen 3Eoh=
nungen. Sie ©üter mürben burd) gternbe oermaltet. 311s nun ginang=
oerlegenheiten entftanben, mußten bie beftehenben Sterte aufs 3Ieußerfte
ausgebeutet, alte, längft oergeffene, heroorgifudjt merben. Sas erbitterte
gegen ben §errn, ben fie nur gu fehen befamen, menn er auf fein 23efiß=
tum fam, um gu fparen. Siefe ©elboerlegenheiten mürben erhöht burdj
bas aSerforgen ber £öd)ter unb jüngeren Srüber. Siele Juchten fich nun
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burd) ein altes Stecht ju Reifen, meines bem fferrn geftattete, ben Säuern
nah bem Xajmert üjr ©ut abguiaufen. Sas mürbe gemijjbraudjt, inbem
ibie ^errfcijaft burd) bie Xajatoren billige greife erlangte unb nun aus
ben ©ütern Sotroeri j ober Slusjugbäufer für gamilienmitglieber bilbete.
3 n unjerer ©egenb finbe idj folcfjes Slusiaufen öfter ermähnt, ohne bafj
ficb aber nacbmeifen läfft, ob bas burd) freimilligen Serlauf ober burd)
jenes Verfahren ftattgefuniben bot. Son anbern ©egenben ift es er=
roiefen. Erft griebrid) ber Stoffe hob 1749 jenes Stedjt auf.
6 0 batte ber 2lbel bie ©runblage feiner 2Had)t nerloren unb als
bie dürften nad) bem Sorgange fiubmig XIV. bie ftänbifche 3Jiad)t bes
Slbels braten, ernteten fie eigentlich nur, roas biefer gefeit batte. Es »er=
ftebt ftcb »on felbft, baff niele garni lim Slusnabmen machten unb ihre
materielle unb geiftige Ueberlegenbeit behaupteten. 3 m groben ©anjen
aber ift bief2 Seränbetung ni^t gu beftreiten. — Sladjbem nun bie g üift en
bie Sitacht bes ülbels nach oben gebrochen batten, begann ber Äarnpf
ber Untertanen gegen bie KJÏacbt besfelben nad) unten, ein Äampf, ber
mit ber ftanjöfijcben Steoolution unb in Stuften mit ber ©efe^gcbung
»on 1808 unb 1848 jum Xeil erlebigt tourbe.
Siefelben Erfcbeinungen 3eigten ficb auch in ber Stpbnifer ©egenb.
— Ser Slbel toar auch fy n materiell beruntergeiommen unb bei nieten
börten bie Ejefuti/bnsiommanbos gar nicht mehr auf. 2lls Seifpiel
führe ich ben greiberrn ißlamibii non Slat»et) auf ßoslau blos barunt an,
roeil bas ©efdjledjt ausgeftorben ift unb id) nicht fürchten rnufj, nod) lebenbe
SJÎitglieber einer gamilie ju »erlebm.
befafe bie Stabt unb 11 Sörfer.
•9lls er aber am Ülnfange bes 3ab^s 1655 ftarb, mürbe ber »ielen Shut=
ben unb „»erfeffenen großen Steuerrefte“ roegen (fie betrugen 53 089
Xaler), »on einer befonbeten Äommiffion am 7. ülpril 1655 ein 3 n»en=
tarium feines Stad)! affes aufgenommen. Es befinbet fidf im ipraoinjiiab
a»hi» unter bem Xitel: „gnoentarium nach bem SBeplanbt 2Boblgebob=
reuen fferrn f>errn Slnbteas ißlairoetjii, grepbenni »on Slarneg Seel,
in ber jöerrfibaft ßoslau befinblidfer Sjatnüf) C&atnifche b. b- Stitterilei'ber)
unbt SJtobilien.“ ilnteifdjrieben unb unterfiegelt ift es »on ben Äom=
miffaricn ». ßariifch, ». Äönig unb Stepieller. — SBeit es recht äugen*
fcbeinlid) bie obigen Angaben über bie bamalige ßage bes Säbels be=
roeift, teile ich es »ollftänbig mit.
STtan fanb im Schloß gunäcbft mehrere Giften mit Sdjriftftüden
aller Slrt, erhaltene unb erteilte ißriüilegien, Sßrojefjaiten unb bergleid)m
unb bann im ©emölbe bei bes heim 3 immer:
1 . Eine ftiberne »ergolte Lüftung auf ein Sfetb, jufammbt bem Äarttar
unb Sruftgürtel.
2 . Einen Seebet mit Silber befchlagen, fammbt einem mit Silber be=
fdjlagenen ©ürtel unb babei eine mit Silber giftüdte Seebel=Xafcbe.
3. Einen Sßaltas mit Notent Sammt überjogen unb mit Silber »ergolt
befd)iagen.
4. Eine itlbergeftüdte spatrontafdjd, anbei ein flein filbern ^5ul»er=
gläfdjel.
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5. Einen roten Oberrod mit meinem Silbermohr gefuttert, uni) gol=
benent Banbt außgemacht (b. h- heießt).
6 . Einen ßaarfarben Oberrod mit groben 18 filbernen Äöpfen unb mit
Samaften gefuttert.
7. Ein ungar ifdjes bunfetrotes SBamms mit 18 großen unb 16 Heine«
filbernen oergolten knöpfen.
8 . Ein uttgarifdjes 5tot=bamaftenes SBamms.
9. Ein Slltgrün 9ltlas=2Bamms.
10. Eine 9tot mit ©olb geftiidte £frf)aprad auf ein ißferbt.
11. Einen HJiantel non ©ranat (tuaI)r)ci>einltcE) rot) unb ein 9Jtarberfutter.
Sas mar für ben ©lang. Das Uebrige ift aud) ohne Äom=
mentar oerftänblidj.
12. Eine fleine meffingene Uf)t oergolbt; babei eine Sßedußr.
13. Eine alte 9Jlatrag auf ein Seit unb ein alt Xeppid), nebft einer
perfi{d)en Bettbede.
14. 3mei Stüd flädifene ßeinmanb a 50 Ellen. 1 Stüd flärfjfene fiein=
tuanb tu 2314 Elle. 3 Stüd hänfene ßeinmanb, groet 3U 50 Ellen unb
eins 4214 Ellen. 2 Stüd meriene ßeinmanb gu 2314 unb 3114 Ellen.
2 Stüd grobmerfene ßeinmanb gu 50 Ellen.
15. 3mei alte Äareten. Ein 9tüftmagen mit rotfyem guttertucß über*
Sogen. — 3 fd)led)te SBagen mit Eifen befragen. Ein neuer Sßagen
noch unbefchlagen. Eine ftaleffe.
16. Ein ißaar alte Äutfcßpferbe, babei 4 leberne ©efdfirre.
17. günf Stüd große geberbetten, 7 Stüd fleine geberbetten unb Äiffen.
18. Ein fiat)lad) (Bettuch), 2 Xifd)tüd)er. 3 Süßenb unb 4 Stüd fleine
unb große gimteme Sdjüfieln. 21 ginnerne Seiler. 1 Sußenb fleine
ginnerne Seiler gu Äonfeit. 1 bleierne glafcße gu Baumöl. 7 fupfcrne
fleine Äeffel. 1 fupferner großer Äeffel. 1 fupferne Bratpfanne.
2 Bratfpieße.
19. 20 Stüd gute unb 10 Stüd alte Sjafenneße.
20. 15 Sd)od Sd)inbel=9tägel. 1 Eentner Eifen.
Sab ei ftanb eine Äifte mit alten unbrauchbaren Äleibern.
Unb nun bet Scßüttboben!
gn ßoslau mären: görber=2 Beigen, b. 1). guter SBeigen, 1 Scheffel
2 Biertel, görber=Äorn 2 9Hatter 7 Steffel, frjinterfor« 2 Scheffel, görber=
©erfte 8 Scheffel, tpintergerfte 4 Scheffel, ¿irfe 5 Scheffel, £>trjen=©tuupe
5 Scheffel, frjaibengraupe 4 Scheffel, ¡paibefor« 5 SJialter 5 Scheffel,
Senffaamen 1 Scheffel.
gn ben Scheuern: 1014 ÜJianbel Äorn, 191 ÜJlanbel tpafer.
gn ben Bormerfeu befanben fich oon ben oerfcfjiebenett ©etreibe=
arten nirgenbs über 5 Scheffel, meift nur brei unb barunter.
Saß biefes gnuentarium bei einem fo großen Befiß feinen gefunben
3 uftanb in ber 2 ßirtfd)aft oerrät, ift einleudjtenb unb hilft meine notige
Behauptung bemeifen.
Sie Bürger ihrerfeits hatten neue gbeen eingefogen. Sie ipanb*
rnerfer manberten unb menn fie auch nicht toeit famen, fo lernten fie bod)
bie größeren Stabte Schießens unb oft Breslau fennen unb bamit gang
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untere Verbältniffe ¡bei bürger, als fte in SRtjbnil rnaren. Slnbete Ratten
ftubiert unb in ben fidj ^ebenben Spulen, be'fonbers in Stauben, mo eine
höhere Schule emporüiübte, Jbeen eingefogen, bie gu ben faftifcben 3u=
ftänben bei SBaterftabt nid)t pafften.
Das alles toixö bie Vorgänge erflären, gu benen mir nun iib2r=
geben muffen.
Die ©räfin SBengersfi befielt ben S3 efit; noch bis 1695, mo fte bie
§errfcbaft ii^i>2tn Sohne ©arl ©abiiel oeriaufte. Stacbrichten aus bei 3et±
ibiei Vermattung finb aufeei ben fcbon angeführten nicht oorbanben.
b. © a i l © a b i i e l © l a f S B e n g e r s i i . 1695—1735.
©all ©abiiel muff bie $enfcbaft febi jung übernommen babin,
ba ei fte 40 3afae lang »ermattete unb geigt ficf) überall als ein fetji
energifcbei junger SJtann, bei feine Siechte fdji inoljl fannte unb fie ben
Untertanen gegenüber mit Kraft, bie freilich oft iti £>ärte unb über=
eiltes Verfahren ausartete, ber Stegierung gegenüber mit ffiemartbibeit
gelteüb gu machen unb gu oerteibigen muffte.
©s läfft fid) oermuten, bafj ber ©runb gu feinem Vorgeben gegen
bie Stabt ebenfalls in finangtellen Verlegenheiten gu fachen ift, ba er
1697 an Steuern unb Kontribution 717 Datei fäjulbig mar. Dabei muß
bemerft roerben, bafj ber ©raf faft überall nad) bem gefcbiiebenen Uiecfjt
oollftänbig gu feinen fyorberungen berechtigt erfcheint unb ihn nur inbegug
auf bie Strt bes Verfahrens mitunter ein Dabei treffen iaan. Slber es
mar eben einer jener 3 eitpunite eingetreten, in benen bas gefcbriebene
Steifa mit bem btftoriifcb ©emorbenen, mit ben 3 eitibeen unb bem perfönlieben ©efübl ber beteiligten in SBibiifprucb trat. 3 a ben Stpbnifein
regte ficb bas Vecmufftfein „Vürger“ gu fein unb bas Streben nun auch
bürgerreebte gu ülben, mie anbere Stabte. Sie treten formell, fdjriftlidj
unb perjönifch noch in alter Demut auf, leiften aber fafti'fdj ben ener=
giifcheften paffioen SBiberftanb.
Sin ben eingigin SBeg, biefe überall auftauhenben Scbmierigieiten
gu löfen, nämlich an eine Stblofung, roenligftens ber läftigften Verpflicht
trugen, buchte bamals leiber nod) niemanb. Die berechtigten glaubten
im ©eg ent eil burdf bie Eaiferticbe Stutorität ihre immer mehr beftrittenen
borrechte fiebern gu fönnen, mie es g. b. noch am 17. Slpril 1708 burch
bas 3 oiephinifche Sprioilegium gefchab.
Der Streit entfpann fid), als ber ©raf bie Driginalurlunben über
bie Sßrioilegieit unb grübelten ber Stabt einfeben mollte. ¡Unter Dppers=
borf ¡batten bie bürger augenfd)einlid) einige Siechte erhalten ober ufur=
piert, bie nicht gehörig oerbrieft rnaren unb fie fürchteten ooitt neuen
befitjer beren ©ntgiehung. — So betrabteten fie bie ‘JJtiebgina (einen
SBalb geoifeben ^?arufcf)0tt>itj unb SBielopole, ber immer als bie Verte ber
Sfabnifer SBälber begeiebnet mirb), als ihr ©igentutn, mäbrenb fie nur
ein Siuhungsrecht hatten. Sie rnaren berechtigt, in bemfelben bieh gu
hüten, SBalbftreu gu fammeln unb bas nötige brenn= unb baubolg gu ent=
nehmen, aber bie beffaer batten gu allen 3 eiten fich bie 3 urisbiition unb
bie obere Slufficht unb Stbminiftration oorbehalten.
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Slis nun ber bamalige Bürgermeifter Beter SJtartula ficf) meigerte
biefe ilrfunben h^ausgugehen, ließ ii)n bet ©raf ins ©efängnis merfen
unb 22 2Bod>en batin feftljalten. Slls et enblid), ein mahter SJtärtpr’r
für feine SJtithürger, totfranf entlaffen mürbe, ftarb et halb barauf. —
Snfoigebeffen beifchmerten fiti) bet 5Rat unb bet neue BürgJrmeifter bei
bem 5iaifet fieopolb, bet in ber Sache eine SJienge non Briefen an bei
2 anbesl)auptieute ©raf ©afcf)in unb ©raf Bac3 ensfi=Senc3m unb bien
©tafen Earl ©ährtet SBengersfi fdjteüben liefe, bie ficf) nod) im ßanbrats*
amt bei ben Siften hefinben.
Sie Bürger beflagten fiel) nid)t blos übet ben einzelnen galt, ob*
glei'ä) bie trauriige golge jener langen ©efangeiifctyaft grünblich aus=
gebeutet mürbe, fonbern and) barüber, baß er überhaupt millfürlid) neue
Slbgahen unb Bufeen auflege, Bürget unb Bürgermeiftet ohne geregte
Beranlaffung ins ©efängnis fefee, ihnen bas Brennen unb Berf^enien
bes Branntroeins, bas fie aus ber Btttfd)tna’fd)m 3eit ju beftfeen beijaup=
teten, gemaltfaim nehme unb ebenfo bas Bierbrauen non ©eiten ber Stabt
in ber ijerrfdh^xftlidjen Brauerei l)inbere.
©ine Äommiffion roirb beshalb nad) SRgbnif gefd)idt unb nun (1703)
burtf) 3eugen feftgeftellt, bafe bie BetuoI)ner roirflidj hatte Bebrüdungen
erlitten hatten. 2eute oom Sd)lofe hatten ben gieifdjern gemaitfam gleifch
aus ben glerfdjbuben genommen unb ben Sßibetftrebenben gelabene
Biftolen entgegen gehalten. Ser ©raf hinberte bas nicht unb trat felbft
ben Bürgern ifeinbfeliig entgegen. 311s er einft oon einem Stitt jurüdfam
unb an bJr Brauerei hotte, bafe bie Bürger barin mären unb Bier
brauten, befahl er feinen 2 euten, ihnen bas geuer ausjugiefecn unb fie
binauspjagen. 3m Olfgenica-Seid) (an ber Sohraner Strafee) hatte er
ben SBafferftanb erhöhen laffen unb baburdj ben Bürgern ihre angren=
jenben Sieder überfdpoemmt. SBege, bie burdj feine ©runbftüde auf bie
gelber ber Bürger führten, hatte er ¡juadertt laffen unb bie Beftfeer fo
faftifd) oon ihren Siedern ausgefdjloffen. Enblid) hatte er fie geijinbert,
ihr Stecht aussuüben, ipolä aus ber SJtiebgina unb bem ©scsaifomicer gor ft
31t holen unb ihr Bieh bafelbft meiben 3U laffen unb ben Betroffenen
ihre Ddjfen unb Bferbe megnehmen laffen.
Stad) langen Birhanblungen mürbe ben 14. guli 1703, alfo in ber
3 eit, in meldjer gait5 anbere 3 ntereffen, im ©üben unb SBcften ffiuropas
ber fpanifdje ©rbfolgefrieg, int Storbofien ber grofee Storbifche Ärieg ^mi=
fdjen Beter bem ©rofeen u>nb Earl XII. oon Sd>mcben 3ur Entfdjeibung
hreuhte, 3mifdjen Sßengersfi unb ber Bürgerfd)aft folgenber Bergleüih
abgefdjloffen:
©rftens mürben bie alten Btioilegien megen ber Erbfijaftin be=
[tätigt. 2. gn Streitigfeiten mit ber igerrfdjaft follte eine ftommiffion
entfd)eibeu, bie aus jmei hei ber Sache niiht beteiligten ^aoalieren unb
bem SImtmann 3ufammengefefet roerben follte. 3. Sie Sßeibe in ber 2Jtie=
bgtna unb bem SBielopoler SBalb mirb genehmigt; nur muffen bie Bürger
jährlich einen Saler an bas -Rentamt 3ahlen. 4. gn Begug auf bas ©ras=
nehmen aus bem iRubateid) foll ber Äaifer bie ©ntfdjeibung treffen. 5.
Sas §ol 3nehmen auf © 3C3ai:farodoer ©runb' mirb geftattelt, barf aber nur nah
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bei Slnroeifung bes gräflichen Siorftmeijteis gefdjehett. 6 . Die Bäder Jollen
je 18 ggr. jährlich an bie £>errfchaft 5af)len. 7. Die Silber3infen bei Stabt
roerbm auf 500 Daier feftgeftellt. 8 . Bon Scheuern füllen nur fo lange
Steuern erhoben roerben, als biefelben ftehen unb im ©ebrauch finb. 9.
Der ©raf oerpflihtet fich, ben Dlf^enicateich absulaffen unb ben 2Baffer=
ftanb 311 itrniebrigen. 10. Die Söhne bei Bürger, bie ftubieren ober 3um
if>anbroetf übergehen toollen, brauchen nicht mehr losgetauft 3U roerben.
11. Die SBegj nach ben Siedern ber Bürger roerben roieber freigegeben.
Der Äaifer Sofeph I. (1705—1711) betätigte ben 28. gebruar 1707
biefen Bergleich unb geroährte bet Stabt babei noch einige Borteile. Der
Stabt follte suftehen, SJtarftgetb oon ben SJtaittbuihen 3a erheben, roas
1743 bereits 14 Daier 6 ggr. einbrachte unb 1858 für 274 Datei oerpachtet
roar. Die Bürger foilten bas ©ras am Stubateicb fdjneiben hülfen unb
nicht mehr im Schloff gefangen gefegt roerben, fonbern etroaige Strafen
im Stabtgefängni5 abfitjen. Den gleichem füllte bie $errfchaft bas
Sleifch ebenfo befahlen, roie anbere ßeute, roobei es freilich auffällt, bafj
fo etroas erft burch laifertiche Berfügung feftgefeht roerben muhte. ©nb=
¿ich roerben bie Bürger oon ber Beipflichtung entbunben, bie Älötjer auf
bie Brettmühle 3U roälsen. — Die Slbfdjrift biefes Bergleichs (im Stpb=
nifer SJtagiftratsarht») ift ben 16. SJtai 1733 oibimiert oon bent Stat 3U
Sohrau, roo bamäts ©eorge ¡f>aiatfch Bürgetmeifter roar.
Diefe Stpbnilter Beroegung roar übrigens nicht oeriinzeli. Die be=
nachbarten Untertanen bes Älofters Stauben hatten ebenfalls 1706 eine
Deputation nach SBien gefdjidt unb fich übir bas Älofter befchroert. So
ging es burch fcrft gan3 Schienen. Sßenn aber bie Äaiferliche Stegierung
auch folgen Befhroerben 3um Deil abhalf, fo roar fie bocl) mit bem Brinsip
unb ber Stellung bes 2tbels einoerftanben unb erregte anbererfeits ba=
burch Un3ufiiebembeit, bah ftc 1705 bie taiferliche Sllcife einführte.
Stun trat auf einige 3eit Stube ein. Der ©raf hatte für fein Stecht
mit allen SJtittiln gclämpft. 211s er aber im SBefentlicben bod) über=
rounben roar unb hatte nahgeben müffen, hielt er, roie bies bei folcfien
energifchen Staturen geroöhnlich ber galt ift, auch reblict) ben BergliichDaau tarnen nun noch einige feijr fruchtbare 3 af)re, bie bem finanziellen
3uftanb ber fcerrfchaft roefentlicl) aufgeholfen haben mögen, ba 1724 ber
©raf bas Dorf ©oleoro oon bem Baron Drach ertaufte.
2 ßie angefehen er übrigens bamals im ganzen Statiborer Greife
geroefen fein muh, erhellt baraus, bah et 1730 Äreishauptmann rourbe
unb 1733 beim Slusbruch bes polnijtben ©rbfolgefrieges, ber roegen ber
Slnfprüche bes fturfürfteu Sluguft oon Sachfen unb bes früheren Königs
Stanislaus ßefzczprisfi oon 1733 bis 1738 geführt routbe, bie Stitterfhaft
bes Äreifes sunt Schuhe ber ©renjj fommanjbierte.
Die Bürger tonnten fich nun ungeftört ihrer inneren 2lngclegen=
hatten annehmen unb bas fheinen fie auch eifrig getan 5U haben. So
orbneten fie 1720 oon neuem bie Berhältniffe ihrer porzabia, b. h- ber
Steih=Bierbrauerei unb einigten fit) in einem befonberin iprototoll über
folgenbe fünfte: 1. bie berechtigten Bürger, bie befonberj Schcniftuben
befiüen, füllen ber Steihe nah brauen unb bas geroonnene Bier in ihr in
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Sßohnungen ausfhenten. 2 . Siejenigen, i»ie an ber Sieilje finb, biirfen nur
je 3toet 24 Sittel Bier, alfo jeber 12 Hldjtel Brauen. 3. 3u biefem Quan=
tum, i. I). ju Ben 12 Siebteln, ,fallen 6 Steffel HBeigen genommen merben.
4. Hßenn bas 33ier (fertig ift, foll es ber Bürgermeifter probieren unb eine
Brobe baoon ben 93ier=3nfpeftoren übergeben. 5. Siefe muffen bann im
Verlauf bes Hlusfhants nad) jener Brobe bas SBier oifitieren. 6 . Sie
Bürger oerpflicijten fidj, fiel) gegemfeitig nicht ju ¡haben. — Bei jebern
ber berechtigten Bürger tarnen fie nun abenbs jufammen, um ifjr ©las
Bier p trinfen, mäljtenb ber śroirflaniec unb bie Hlrenb haiuptfählih
für grembe unb bie Bauern beftimmt maren.
Sen HBemfhanf übte bie Bürgerf'ijaft nad) ihrem fdjon ermähnten
Brioilegium com 1. Hlpril bis SJiartini aus.
Ser rege ©ifer für bas ©emeinmefen jeigte fiel) audj barin, baß
fie 1725 ja einer neuen Hlbfhäßung ber einzelnen Befißungen fh ritten, um
barnach bie Steuern unb ©emeinbelaften p oerteilen, Sabei iianbelte
es fictj freilich nidjt um ben mirflidjen HBert ber Käufer unb pgeljörigen
©runbftücfe, bernt beibes mürbe pjammengefaßt. fonbern nur um bas
gegenifeitige Ber^ältuis. Sie Stabt mar mit 1000 Salem eingefhäßt
unb mieoiel nah biefem Saß jeber im Berpltnis beipfteuern habe, mar
feftjuitetien.
Saljer tarn es cor, baß Däuifer auf einen Saler tariert maren, ob=
gleich man unmöglich annehmen fann, baß bantals ein Daus, in bem fictj
eine Heine Stube unb eilte Kammer befanb, ungefähr cintm Shafpel3
ober einem Baar Stiefeln gleichgereihnet morben märe. HBurbe bocl) 1699
’time Schul)bant für 3 Saler 27 ggr. unb 1707 für 6 Saler fhleftfh oertauft.
Siad) bieifen Hingaben, bie jeber eiblich P Brotoloü gab unb mit
feinem Siegel unterfiegelte (Stfteniftüci im 9tt)bnifer JJiagiftratsarchio),
mar am hchfteu ( auf 42 Saler) tariert bas Daus bes alten 2 oren3 So*
lorä (Sir. 25 bes Dupotljefenbuh«, jeßt im Beiiß bes 2>ofeph ßippit). ©s
mar, mie alle bamaligen Dänfer Sipbniis (mit Hlusnabme ber Kirche unb
bes Schloffes), aus einem Batierreloial befteheub, oon Srfjtotijols unb
mit Schittbeln gebeeft. ©s hatte eine S^enfftube, ein Stübel, eine Ham=
mer, eine Hühe, babei einen Bferbeftall unb einen ßuhftall. — Stach
biefem tarn bas Daus bes SJiartin Dermann (jeßt Sio. 19 im Dp potheten»
buh, im ®efiß bes Hluguft ©ierih), melcßes eine Stube, eine Kammer,
eine Hüdje, einen Heller, 'einen Bferbeftall, einen Huhftall hatte unb
auf 28 Saler tariert mar. Sinn folgte bas Daus bes taiferlicijen 3oll=
einnehmers ©eorg grans Bolonius (jeßt Sir. 23 im Dupothetenbuch, tut
Befiß bes Hinton Solorj). Sas Daus mar „mit Äaiferlicher Salcaguarbia
begnabet“, b. h- mit ber Befreiung oon ©inguartierung uttb hatte eine
Sijettfitube, eine Heine Stube, eine Kammer, eine Hüdje, einen Bferbes
ftatt, einen Shafftall unb mar eingefhäßt mit 26 Salem, — Sa es mit
oon gnttreffe [hien, auch bie Hingaben über bie anberen Dänfer ber jeßigen
©eneration mitguteilen, fo habe idj fie in ber Beilage Sir. 6 aufgenommen
unb ich ermähne hier nur, baß es 45 Däufer gab, bie nur eine Stube unb
eine Hammer hatten. Hin Ställen gab es nur 50 Huhftälle, 11 Bf erbe*
ftälle unb einen Shafftall.
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Dabei umreit1 biefe ¡rjäufer nod) nteift ohne Bauchfänge. 3Tßte ohne
biefe bas feigen unb Äodjen möglich mar, rnirb nicht ermähnt; bie Dal*
fache ift aber ¡ebenfalls listig. Erft 1730 Befahl nämlich ber ©raf, in
allen Käufern Schornsteine gu bauen. Binnen 6 SBodjen füllte ber Sau
ausgeführt fein. Da fcf)rieben bie Betreffenben an ben ©rafen folgenben
SBrief:
§oc^giborener ffret) friert,
©nöbiigfter frjerr, §err, unb nufere gnäbigfte Dbrigfeit.
©uer 3 ret)l)errlt'ben ©naben fepenb mir arme untertljanen gu re=
ferireu genötigt, mieniadj mir unfere ohne raudjfang fegenbe ßeußer
megen vetfch’iebiner onera unb anlagen bis anijeto aufgubauen nicht im
ftanbe gemeifen. Da uns nun aujeßo non bem SogbSlmbte Sen '^axttex
ftraff fold)e raudjfang in iurgem Dermin auffgubauen auferlegt morben,
—baßera bitten mir ©mir greigherrlidjea ©naben hiermit in tieffter
Demutß, ©uer gregherrlidjen ©naben gerußen fid) nufer ber armen unters
tbamen gnäbig erbarmen unb unß rtid)t nur g,ur Erbauung biefer rau<b=
fange baß erforberlicbe frjolg ausgeidjnen gu laffen, fonbern auib einen
längeren Dermin gu geftatten u. f. m.
So mürben benn 1730 ßölgerne ÜRauchfänge gebaut unb es finibet
fid) feine SlotEg barüber, mann biefe burd) gemauerte etfeßt morben finb.
SBaßrfheinlid) gefdjah es erft nad) ber preußischen Befißnahme, als man
feit 1750 anfing maffioe SBoßngebäube aufgufüßren. ©ins ber erften mar
bas jeßt 3- llrbancgpfidje $aus (31r. 1 bes frjgpotljefenbuches).
Ermähnt muß enblicß aus biefer 3eit noch ein Streit merben, ben
ber Sfarn;r »on SRgbnii mit bem ÜRaubner Stift führte, ©ßmalecice ges
ßörte gur ¡¡Rgbnifer Sarocßie, als ©ut aber gu Siaubeu. 31utt mollten bie
Söiöncfje bafelbft aurf) bie Seelforge üben unb bies mollte fid) natürlich ber
Pfarrer nicht gefallen laffen. Das Älofter mußt» guleßt nachgeben.
Dtefe giemlich rußige ©ntmicflung ber Serhältniffe, mie fie bie
leßten 3 aßre ber ¡¡Regierung bes ©rafen ©arl ©abriel gegeigt hatte, mürbe
halb geftört. Der ©raf ftarb 1735 unb es folgte ißm fein Soßn:
c. 5 r a n g © a r l © r a f 2B e n g e r sfi. 1735—1747.
Diefer mar mährenb ber Kämpfe feines Baters mit ber Stabt auf=
gemacßfen unb es hatte fid) barum eine Slrt Erbitterung in ihm gegen
bie Bürgerschaft gebilbet. — Deshalb fingen bie Streitigfeiten oon neuem
an. Die Bürger mürben mieber gehinbert, ißr Sieh in bie 33iiebgina unb
ben SOßielopoler SBalb gu treiben, obgleich Ihnen bas urfunblid) guftanb
unb ununterbrochen oon jeher geübt morben mar. Sind) anbere ©emalts
tätigfeiten famen oor. 1735 hatten bie fieute bes ©rafen ben Sohn bes
Johann SRartulif, ber bamals Bürgermeister mar, unb einen gmeitin
Bürgerfoßn, als fie oon 3aniomiß oorn Slblaß gurücffehrten, feftgenommen,
um fie gu Solbaten gu machen. Die Bürger baten bemütig, fie gegen
3af)lung ber üblichen 10 Daler freigugeben unb bies gefchah auch guleßt.
— J-erner flagten bie Bürger, baß fie beim gaßren ber 3 fifcf)e oon ben
Beamten gefhlagen morben mären unb fie befdjmerten fid) beim Äaifer
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Earl VI. barübet. Sie machten geltenb, baß fie freie Bürger «röten unb
als foldje behanbelt fein «tollten.
Sei ©raf aber mies ihnen itjre Untertänigfeit nad), baf) er ihnen
jebesmal jum geitmeijen SBeggeljen bie Erlaubnis geben müffe, bafj fie
fid) losfaufen müßten, menn fie gang roeggiehen «tollten, bafj )ie Xraugettel
oon ihm nehmen mühten, toenn fie heirateten. — Sagegen toar nicht oiel
gu Jagen. SRod) 1730 hatten bie gleifthet um bie Erlaubnis gebeten, man=
bern 3« bütfen unb 1735 «taten gälte oon ßosfaufungen oorgefommen,
bei benen bis gehn SEJiarl gezahlt mürbe. Sind), bafj bem ©tafen bie Et=
fetfung bet Batmänner unb bie Ernennung bes Bürgermeifters guftartb,
mar ein Bemeis für ihn.
SBäte nach bem Budjftaben bet fejtgejefjten 33erpflid)tungen ent=
Jehieben rnorben, Jo hätte bet ©raf im SBeJentlidjen 3tecE)t behalten, ba
bie Bürger nur bie Begeichnung als „Bürger“, bie ihnen feit ein ißaat
gahthunberten gegeben mürbe, für Jid) hatten. 3lber bie gange 3 eitJtrömung unb bie äußeren Umftänbe mären bem ©rafen nicht gümftig.
ftaifet ©art VI. (1711 —1740) nahte (ich feinem Enbe. Seine Erbin SJlaria
Sherefia, bie nach bet pragmatifhen Sanftion ihm folgen follte, fuchte
fdjon bei ßebgeiten ihres Baters nach 9Jtöglid)feit bafüt 3U forgen, baff
fie 9?ul)e unb 3ufriibenl)eit im ßanbe behielt, in ber Borausfidjt bet
Stürme, bie fie bebrohten. Sesljatb hatte fie tafd) ben neuen Sürfenfrieg
butd) ben unoorteilhaften grieben gu Belgtab 1739 beenbigt unb fdjeint
fich nun aud) bemüht gu haben, im gnnern burch beliebte SDiafctegeln 3u=
friebenheii 3U erroeden. So mürbe in bemfelben gahte 1739 jener ßanb*
30II aufgehoben, ber ber ©egenb jefft btüdenb gmefen fein muß unb am
8 . ganuar 1740 befahl Earl VI. bie Untecfuchung ber Slgbuifer SSe=
fchmetben unb erflärte babei gngteidj, bah ben Bürgern in ber SUitebgina
ungroeifelhaft bas jus lignandi et pascendi, b. h- bas Siecht Spolg 3U holen
unb bas Biel) 3U meiben guftünbe.
Ehe es aber 3U ber roirfliehen Unterjudjung farn, mar Earl VI. ben
20. Dftober 1740 geftorben unb ber am 31. SJlai 1740, nad) bem Sobe
feines Baters griebtid) ÜBilhelm I. gut ^Regierung gelangte griebtid) II.
(ber ©rofge), ftönig oon Breufjen erhob feine ülnfprüche auf bie fchlefifchen
gürftentümer ßiegnitj, Brieg, SBohlau unb gägernborf. Es fann hier
nicht meine Slufgabe fein, biefe Slnfptüche 3U prüfen unb ihre fröltbatfeit
3u bemeifen.
Sie ©eridjtshöfe hätten ¡ebenfalls gegen ihn entfdjieben.
griebrich aber geroann ben Brogefj oor einem anbetn Sribunal unb unfere
©egenb, mie gang Sd)lefien, rneifj es ihm oon gal)t gu gahr mehr Sauf,
bah er bie Sdjidfale bes ßartbes an einen Staat gefnüpft hat, roeldjer
unter enetgifdjen unb mohlmollenben Siegenten in feiner frifchen ßebens=
fraft mehr, mie jeher anbete in Europa, für bas SBohlJein feiner Bürger
getan hat.
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Dr i t t e pe r i obe .
Kpbnif unter preufeifcher ijerrfdjaft oon 1740—1860.

A. Jorfbauertiber Befifj ber Jamilie Bengersfi bis 1788.
3n ben gtoet Kriegen, bem erften f^leftTdjen oon 1740 bis 1742 unb
betn jroeiten fchlefifchen oon 1744—1745 hatte gnebrid) bas 2anb erobert.
Sas Nähere berfeiben gehört nicht in eine Solche Spegi-alge)cf)icf|te, um jo
uotittiiger, als bie liaupijichläge in artbetn ©ecgenlben gefd)ahen. SBir et*
mahnen nur, bafe 1741 bie erjten ©teufeen in ber IRgbnifet ©egenb et*
fd)ienen. Sa fie mieber zurüdgebrängt mürben, fo batte Oberfchlefien lange
3 eit bie furchtbaren Saften eines erbitterten Krieges oon Seiten beiber
Parteien ju ertragen. Gtfl 1743 hulbigten bie oberfcfjlcfififien Stänbe
bem Äönig, ber fidj burdj ©enetal Heinrich ©arl oon ber äHatmife oer*
treten liefe.
©alb nach ber ©efifeergreiilfuing, fdjon ben 25. ©ooember 1741 et=
folgte eine neue Drganifation bes ßanbes. Sie ©ermaltung tarn an bie
Kriegs* unb Somäneniammern in 33res lau unb ©logau; bie Dber=2lmts=
regietung zu ©reslau, fpäter ju ©rieg mürbe bie häufte guftizbehörbe.
2ln bie Spifee ber Greife traten bie Canbräte.
Ser ©raf SBengetsii hatte ftdj halb ber preußischen itegierung an»
gefdjloffen. SBenigfiens berief [ich fpäter bie gamiüe in einem Schreiben
an ben Äönig auf biefen raffen ainfdjlufe als ein befonberes ©erbienft.
Sennodj fuchte bie neue ^Regierung, als bie Streitigfeiten ihr nun gut
©ntf^eibung oorgelegt mürben, p oirmitteln unb jroar in einer ©Seife,
bafe man aus jebent Schreiben es herausfühlt, mie fie Partei nahm für
bie ^Bürger. Sas fah auch ber ©raf ein unb fügte fich zulefet in bas Un=
oerm übliche. Gr oerfpradj, bafe Kinftighin folche ©emalttätigleiten nicht
mehr oorfommen, bie ©ürger nicht mehr gehauen merben follten. Sie
aiufficht bei ben gifchfuhten follte be&halb jefet -immer ein fRatmann führen.
©alb barauf ftarb ber ©raf gran-3 Garl 1747 unb ihm folgt’ fein
Sohn
d. ( Emma nu el © r a f 2B e ng e r s f i 1747—1768.
©is p r preufeifchen ©efitpahme hatten bie Untertanen niemals
bireft 3lbgaben an bie fianbesregierung gezahlt. Sie zahlten an bie
¡rjerrfdjaft unb biefe gab eine feit langer 3eit feftgeftellte Summ’ an bie
Sanbesfaffe. Siefe mar freilich nach unb nach burdj eine 2Reng; neuer
Steuern unter oerfchiebenen ■ ¡Ramen unb ©ormänben fdjon unter ber
öfterreichifdpo Regierung erhöht motben — aber biefes Grhöljen hatte bei
ben finanziell traurigen 3uftänben ber meiften ©üter feine ©ren^e. SBoIlte
man bie ßanbeseinfünfte erheblich oergtöfeern, bann mußte man bte grofee
SJiaffe ber Jlation hexanjiehen unb bas mar nur möglich, menn man biefer
Grleichterungen in begug auf ihre Untertänigf eitslaft in oerfajaffte. Sähet
bas Streben ber ^Regierung, ©ürger unb ©auern 3U löutglichen Steuern
heran^usiehen, fie aber oon allen nicht burdj mitfliche ©ertrage unb ©efefee
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feftgeftellten Verpflichtungen gu befreien, ein Verfahren, bas mir ftijon
oben betnerften unb ¿im mir auch fpäter miebet begegnen.
ßaum mar bet ©raif iu ben Befitj getreten, als er, matjrfctfeirlieh
burch feine eigene ßage gebrängt, neue gotbetungen an bie Stabt [teilte.
Um bie Dppofition gu nerhinbern, hatte er bei ber 3teuroal)I ber 3?at=
mäitner unb bes Bürgermeifters, ben SRagiftrat aus gefügigeren ßeuten
gebilbet. 311s fich aber ©runb gu neuen Beßhmetben oorfanb, trat nun
bie Dppofition aus ber SRitte ber Bürgerschaft felbft gegen ben ©rafen
unb ben SKagiftrat gugleid) auf. Der erftere hatte fie geljinbert, Bräunt»
mein 511 brennen unb ausgulfhinfen unb fie in ihren Rechten auf beu
ÜERiebginamalb beeinträchtigt. Da er nämlich nach ben letjten ©nt'
fcheibungen bie Bürger an bet Benußung besfeiben nicht hinbetn fonnte,
[0 fing er an ben SBalb ausguholgen, mas formell ihm guguftegen fcfjien.
ba er bie Dberaufficht unb bie SRitbenußung hatte. 211s ber SRagiftrat
bagu fchroteg, [teilten ftch gtang Volonius, Dßomas Dgietgama unb Jafob
ftod) an bie Gpiße ber ©emeinbe unb befdjimerten fich ben 8 . Januar 1749
bei ber Kammer in Breslau. „Sßenn bas in ber SRiebgina fo fort geht,
fchreiben fie, bann mirb bafelbft halb fein Stamm gu finben fein.“ Da bas
klagen ©elb foftete, ¡0 mürbe biefes repartiert unb in ber ßifte ber Bei»
tragenben [inb 4 Bäder, 2 Difcßler, 2 Seiler, 12 Schuftet, 16 ßeinmeber,
2 Juben, 17 Jleifcher, 1 fjutmadjet, 1 KJtaurer, 1 jinwnermann, 1 2Ru=
fifus ermähnt. Dabei ift es bemerfensroert, baß oon ben Jleifdjern fich
alle babei beteiligt hatten, benn 1743 mirb für bie Stabt oon 17 Jleifchern
ein ©mfommen oon 4 Dalern 1 ggr. 6 ijelletn oon beten Jlcifchhänfen
berechnet. Bon ben 18 Bädern, bie es bamals gab, fdjloffen fich bagegen
nur 4 an.
Die ^Regierung gab bem ©rafen in Begug auf bas Branntmein*
Brennen unb Slusfdjenfen IRecht, oerpflichtete ihn aber, bie SRiebgina au
fchonen unb bie Bürger in ihten ^Rechten nicht gu benachteiligen. — Die
ffiemüter beruhigten fich nun.
21ber fdjon 1751 entfteht neue Unruhe im Stäbtel. Der ©raf fing
an, mit größerer Strenge bas Jinsgetreibe, gu bem bie Bürger oerpflicf)=
tet maren, einguforbern. Die Bürger glaubten nur 3U 2 SRalter §afer
unb 24 Dufaten an ©elb oerpflichtet gu fein, rote es in ber lebten 3eit
gemepen mar. Die Sjerrfdfaft ging aber auf bie oon uns früher gefdjib
betten Verpflichtungen gurüd unb mollte beten Erfüllung ergimingen. Die
Bürger meigern fich unb mehrere berfelben muffen bis in bie britte Sßodje
im ©efängnis auf bem Schloß fißen. Deshalb erhebt bas oben ermähnte
Komitee am 24. SRärg 1751 neue Älage. Sie befchmeten fich babei nicht
blos über bie §etrfcbaft, fonbern auch über ben SRagiftrat. Der gange
SRagiftrat, fchreiben fie, beftänbe aus lauter Vermanbtfchaft unb Scijmäger»
fchaft unb tue nichts für fie. Sie aber mären arme ßeute; ihre Siedet
mären fanbig unb bas Vieh hätte in ben lebten Jahren groeimal bie
Staupe gehabt. Slußerbem märe bas Jahr oorher §ageifd)lag gemefen.
Dagu fämen nun noch bie anbern fönigiidjen unb hetrfchaftlichen ßaften.
— Deshalb bittet bie ©emeinbe, bie incarceriertin Bürger 3U entlaffen
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uttb ihre Berpflkhtung 3um ©eben bes 3 ittsgetreibes aufpbeben. (Sittern
ftücf im lanbrätlidjeTt Slmt.)

Sic Siegierung mar nah Slllem bem, mas mir früher über tiefe
Berbältniffe fernen gelernt laben, nirfjt imftaube, bas Sieht bes ©rafen
3u befreiten uni) ermahnte jum Bergleih. Ser ©raf mill nun, mit 3iücf=
ficht auf bie ootgefommenen ilnglütfsfälle, bie alten Siefte erlaffen, »er=
langt aber für bie 3ufunft püuftiihe Slblieferung bes ©etreibes. Sie
Bürger nehmen bas erftere an, meigerten ftd) aber, bas letztere ju tun.
©s entfpann fidf beshalb ein langer ißro3eft, ber bie Bürger oiel ©elb
foftete uttb 3ufeftt bodj oerloren mürbe. Ste ©eriebte fonnten nah Sage
ber Singe nichts anberes entfdjeiben. Sas gefhriebene Sieht mar auf
Seiten bes ©rafen, für fie fprad) nur i|r; fläglihe gebrütfte ßage.
2Bä|renb bes Sßrogeffes fam es bei ber gereisten Stimmung beiher
Parteien natürüh oft 3u ^Reibungen. Bürger hatten 1752 in ber SKie»
bjina ohne Slmroeifung §0 1 3 gefällt unb ber gräfliche gorfttneifter hatte
ben SRatepfa unb Sßolonius mit je einem ififerbe unb ben Solorj mit 3roei
Ddjfen gepfänbet. Sie baten bemütig um Verausgabe ihres Siebs, ber
©raf erflärte aber in einem Schreiben 0 0 m 16. Januar 1753, er mürbe bas
erft tun, menn fie bie Strafgelber gejablt hätten. äßibrigenfalls mürbe
er bie Bferbe unib Schien tarieren unlb »erlaufen laffen. Sic brei johlten
nun mit Sorbebalt ihres Slehts. — SBenn ber ©raf aber aud) hierin im
Sieht gemefen 3U fein fheint, jo ging et 1753 bod) barüber hinaus, ©r
mill bie alte oolle Untertänigfeit roieber herftellen, mie mir fie früher
fennen gelernt haben, ©r 0 erlangt, baft feiner getraut roerben ¡olle, ber
nicht einen Üi3eu3=3 ettil non ihm erhalten hat, baß roieber bie mannbar
geroorbene meiblihe Benölferung fih jährlich im Schloß oorftelle, um aus
beijelben bie Sienftboten ausfudjen p fönnen, alfo bie frühere SBaifem
©eftellung mieberbergeftellt merbe. ©nblih mill et bas alte ©erlebt,
bas Steibing mieber entführen unb bie Bürger gleich ben Bauern unter
feine unmittelbare ©eridjtsbarfeit jiehen.
Saju famen noch anbere Borfälle, mie fie nur in biejer 3eit unb
folhen Suhältnüffen möglich mären. Ser Xorfhreiber hatte mit einigen
ßeuten »out Schloß hei einer nicht naher be3eiebneten ©elegenheit ben
Bürger Florian SJiufiol überfallen unb mit gefabenen spiftolin oon beffen
Behaufung ins Selb »erfolgt. — Sie Stabt baute eine Brettmühle unb
ber ©raf lieg fie gemaltfam jerftören. 1754 hotte ber ©raf an einem
SJfarfttage auf ftäbtifhem ©runb unb Boben Brannitimein »erlaufen laffen.
Ser bamalige Bürgermeifter SJiihel Solorj lieft ben Juben feftneijmen
unb ben Branntmein fonfis3ieren. Safür follte er nun nah bem 3lus=
fptuh bes ©rafen 3 Sage fiften ober 5 Haler bejahten unb ben Brannt=
mein erfeften.
Jn bemfelhen Sah re mar bas ©rfenntnis megen bes 3 insgetreibes
ergangen unb 3mar gegen bie Bürger. Sie oerflagten Sieftanten follten
3 ahlen unb als fie bies ju tun fih meigerten, im Shlnftgefängnis fiften.
Sie aber erflaren, nur im Stabtgefängnis fiften ju mollen unb gehen bes=
halb an bie Siegierung in Breslau. Sa aufterbem troft ber früheren ©nt=
fheibung ber Siegierung, ber ©raf fortfuhr bie SJliebjina 311 oerroüften,
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fo nahm fid) ettblidj ber SBürgermeifter gellner, bet bis bal)tn in einet
9Jlenge oon Briefen prioatim auf bie (Sntf^eibutig bes ©eridfts unb bet
5R;gierung ©influß ju üben gefudjt hatte, 1756 bet Sad)e an. ilachbem
er alle oben ermähnten ©efchmerbepunfte 3ufammeng0ftellt unb um 2lb=
bilfe gebeten batte, tarn et aud) zuteßt auf ein; 23efd)merbe gegen bas
aJiilitär. ©s ftanib batnals in SRgbnif eine Sdjmabron o. ©rölingfdjer §u=
faten aus 6 Offizieren, 11 Unteroffizieren unb 85 Gemeinen beftehenb
(nebft 311 ihnen gehörigen 43 SBeübern unb 55 Äinbern). Siefc §ufaren
hatten nun, aus Stfiangel an anbern SRäumen, bas ÜRatljaus befeßt unb
3 uni aRagajin umgeitoanbelt.
Oer Söürgermeifter oerlangte jetjt beffen
Siäumung. 2lucf) mit bem Pfarrer mürbe angebnnben, ber in ber gtage
b;t Irau=ßi3 en8 =3 ettel fid) nachgiebig gegen bie $errfd)aft geseigt unb
feinen getraut hatte, ber nicht einen folgen beibrachte. Sie flagten, bah
er bie alten Sajfäße überifdjreite.
Sie ©rbitterung mar fo groß, bah man felbft Vorteile, bie oom
©rafen famen, oon ber S>anb mies. 2lls biefer 1754 ben Xopf 23ier auf
1 ggr. hetobfeßte, befchloh bie 33ürgerfd)aft, bah i«ber, ber fid) auf bem
Schloff 23i;t holen mürbe, einen 24ftünbigen Stabiarreft befommen follte;
ebenfo follte bei Strafe niemanb in ben berrfcßaftlichen öchenfen in ber
Stabt 33ranntmein hinten.
2lls 1756 ber Sturm bes 7jähtägen Krieges über Schäften herein-brach, muhte natürlich bie ©ntfcheibiung über biefe Streitigfeiten ruhen,
imenn biefe felbft auch nicht aufhörten. SBährenb griebitd) II. feine
Schlachten fcfjiug um Schlefien 3U behalten, ging ber Streit in Dipbnif mit
nicht geringerer ©rbitterung, mie auf ben Sd)ia<htfelbern meiter fort.
S;n Bürgern lag an ihrer 2Riebzina, an 33ier= unb SBranntmeinausfhanf,
an ber ^Befreiung oom 3insgetreibe unb ben Saften ber Untertänigfeit
ebenfooiel, als bem groben Könige an Schlefien. SBenn auch ihr 5R;d)t
fehr 3roeifelhaft mar, fo hatten fie bie ©mtfchulbigung für fid), bah fie mit
allen Saften faffcifd) nicht emittieren fonnten. — S ;r ©raf feinerfeits mar
in ber fchlimmften Sage. 3um groben Seil im 5Red)t unb ba3u feine finan-Stelle Sage gebrängt, oerfudjte er bem unbeugfatnen Sinn ber ^Bürger
gegenüber alles — ©üte, Srohung unb Gemalt — alles umfonft. lieberall
fanb er SBiberftaub. — SBollte er bem ©rfenntnis oon 1754 gernäh,
pfänben, fo mar nichts ba, man brachte alles zu ben Nachbarn, bie nichts
fdjulbeten unb trieb bas 33iel) in bie SBälber. — So mußte mährenb bes
Krieges jebe befinitioe ©ntfdjeibung ruhen.
3n biefer 3eit (1758) brannte bas alte hölzerne »Rathaus ab unb
bie Stabt erbaute 1759 an beffen Stelle ein neues $aus, basfelbe, bas bis
1823 in ber SRitte bes ÜRinges geftanben hat. Gs mar oon Siegeln auf*
geführt, mit 3 mifthe;mmäntoen oon Sinbmerf unlb mit ber gront nach ber
ÜRatiborer Strafte. Gs hatte ein ißarterrelofal unb ein Stodmerf, mar
4 genfter lang unb 2 geafter breit unb oben mit einem Sürmchen oon
23inbmerf oerziert. Sas SBahlofal mar auf ber langen Slbenbfeite unb
oor ber ^aupttür ftanben i-m fcalbfteis Änftaniertbäimr . — Sieben bem
IRathaus befanb ließ auf ber iTiorbfeite bie früher (S. 224) ermähnte
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gemauerte uni» geroötbte Kapelle mit bem ^eiligen ¡Johannes »on
SRepomut aus ifolg.
¡Damals mar auci) beim Schloß ber ¡(habhaft gemorbene Xurm ab=
getragen unb bie SBorbertreppe aus Siegeln aufgeführt morben. (Eben)o
batte man bas (Sange neu gebecft unb mit Sadjrinnen »erleben.
Sind) bei ben Gifeuhütten batte ber emfig nad) ©rljöhung bes ©in=
fommens ftrebenbe ©raf SReräubirungen eimtreten la||en. 1747 mar auf
¡¡Rauben« ©ebiet ber erfte Siodjofen in Stobol erbaut morben unb fdjon
1753 folgte ber ©raf bem SBetfpiel. 3u ben 1740 am (Signier Seid) er=
bauten 2 grifchfenera lieg er nämlid) an ber gu ©Igut gehörigen 9RühIe
SRarufchoroiß (bas erftemal 1657 als SBotuffomiß ermähnt) einen foldjiitt
errichten. Doch ging bamals bas ©efcbäft noch |o fehlest, baß bie 3 ©ifen=
bantmer (bei ©Igut unb ¡¡Rpbuiferhammer) in 3 ¡Jahren (1743 bis 1746)
nur 8388 ©ulben einlbradjten. 8232 ©ulben maren Soften, ©eminn alfo
in 3 Jahren blos 135 ©ulben ober jährlich 51 ©ulben = 41 Salem.
¡Dies alles mar mährenb bes fiebenjährigen Krieges gefälbelt&aum mar nun 1763 ber ¡rjubertsburger Stiebe gef<hlo|fen unb SRetmaliung
unb ¡¡Rechtspflege in ben alten regelmäßigen ©ang gelammten, als bie
Älageidjriften »on beiben Seiten unb neue SRrageffe begannen. — ©he triefe
aber einen fidjtbarm ©rfolg hatten, ftarb 1768 ber ©raf ©mmanuei unb
es trat eine
e. SRo r m u n b f <b a f 11 i >h e 58 e r m a 1 1 u n g »on 1768—1780
für bie ©raf ßmmanuelfcben1 SJJiinorennen ein, bie oom ©raf Jof epl) 2Ben=
gersfi auf SRilcbomib geführt mürbe. Süudj biefer »Jrfudjte mit aller
ßnergie bie ©ereebtfame feiner ¡¡fftiimbel aufrecht gu erhalten unb bie
©elboerihältnifle ber ffetrfdjaft baburd) gu »etbeffern; aber es gelang
ihm nicht beffer, mie feinen SRatgängetn. — Ser SRrogeß, ber fcf)on unter
©raf ©mmanuei gegen bie 5Bürger|d)aft begonnen hatte, mar 1770 in ben
mi2iften spuniten gegen biefe entfehieben morben. Sßtele galjlten nun; bie
meiften tonnten ober mailten es nicht. — ©jefutionen maren in berfetben
SüReife fruchtlos, mie 1754. Ser ©raf befiagte fi<h beshalb bitter bei ber
üftigierung über ben SJiagiftrat unb bie SBürger. Ser Söiagiftrat fei miber=
fpeuftig unb reige felbft bie SBürger 3U Süßibetfeßlichieiten unb es mürbe
nicht beffer metben, bis bie Äommunalbebörbe aus SÜRenfchen biftänbe, bie
gmar nidjt gelehrt, aber ehrlich unb reblidj fitib unb bie SBürgerfchaft in
Crbnung halten. Ser jeßige StRagiftrat aber roolle bas Sominium nicht
als gmeite Jnftang in ¡¡Redjtsfadjen anerfennen unb malle unabhängig fein.
Sie einzelnen SBürger tarnen ihren 5ßerpflid)tungen nicht nach- Sie gif ' 5
fcher 3. SB. führten ihren 3insinfelt nicht ab. Sie meiften »erübten Jorft=
Sefraubationen in SEBälbirn, an bie fie lein ¡¡Recht hätten- ©ingelne er»
laubten fich fogar ©eroaltätigteiten. So hätte Sünton Solorg mit ber Süjt
nad) bem Säger gehauen, ber ihn pfänben mailte, unb biefer fich nur
burd) Sdusmeihen hinter einen SBaum gerittet. Solorg leugnete bies unb
ein 91cfultat biefer Älagen ift nirgenibs erfichtlid).
Sod) änbertij ber ©raf nun ben SDiagiftrat. Statt bes ihm »er=
haßten ßimbersli, gegen ben bie »origen Klagen hauptfächlich gerMjtet
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ajaren, mürbe Äufeera jum Bürgermeilfter geroäljlt, rual^rícíjetnliií) berfelBe,
meldjer 1791 ais Sdjolse in ber Sdjlofegemeinbe genannt rotrb. — Srtnn
meróbet fid) aber ber ©roll ber Bürger gegen biefen. Sie oerflagten iiljn
bei ber Regierung, baf} er ifjre Sntereffen oernathläffige, bafe er ben
Äaften mit ben tprioilegien unb Urlauben unoerídjloffen auf bem Boben
bes ÜRathaufes liegen laffe. — 2Jian erfreut aus feiner Berteibigung, bafe
eigentlich nichts mefentlidjes gegen ihn oorlag unb nur feine ißartei*
nähme für bie $errfcf)aft bie Bürger oeranlafete, ihm bie Stellung fo ju
erfd)mcren, bafe er fein 2tmt halb mieber,legte.
Sin feine Stelle trat Johann Belting, ber bas Bertrauen beiber
Seile befeffen ju gaben f eint unb nun mit Stube unb Befonnemheit
grieben ju ftiften fud)te. 2lls neue Äonflifte ooriamen, bie ¿>ol3bered)=
tigten bei tparufchomife non ben heiri'^aftlkhen Sägern 3ur Umiehr ge*
nötigt morben mären, als man ben Bürgern Sdjmeine in ber 2Jlieb3ima
pfänbetJ, bemirfte er, bafe ber ©raf nachgab unb bie Sdjmeine mieber aus*
liefern liefe. Ser ©raf batte bie Sadje fatt unb feine Bormunbfdjaft ging
3U ©nbe. So neigte fidf alles 3um Trieben. Belling fibrieb barnals an
einen greunb: „©mblidj1 ift bas fteinerne ípers bes ©rafen ermeiííjt unb
rübrfam gemalt.“ Unter folgen Umftänben gelang es Belling ben 15.
September 1775 einen Bergleidf juftanbe 3U bringen, ber notb oon bem
Bormunbfcbaftsgeriibt 1776 beftätigit mürbe. Bad) biefen follten oon nun
an bie Bürger ben ©etreibegins nur in ©elb abfübren unb 3mat bie Hälfte
oon bem, mo3u fie früher oerpflidjtet maren. Sabei mürbe febr billig
tariert. Statt eines Steffels Äorn füllten fie 24 Sgr. 1 geller unb für
einen Steffel tfjafer 10 Sgr. jahlen. Sie alten Stefte mürben mieber*
gefehlagen.
Scitbem entfpann fiib nur nod) ein Streit bei bem neuen Schiefe*
bau, ben entmeber nodj hie Bormunbfdjaft ober oielleid)t fd)ou ©raf SInton
ausführte. ©s lafet fid) nämiidj midjt genau ermitteln, mann bie Bormunb*
fdjaft aufhörte, unb menn idj 1780 bafür annehme, fo folge id) nur einer
2ßabrftbeinlid)!eitsberedjnung. — ©s mürben nämlid) oon 1776—1778 bie
3 mei glügel, mié fie noch heute fteben, nur bafe fie barnals Shinbel*
bebadjung ijatten, an ben alten fjauptftod angebaut. Bei biefem Bau
oerlangte nun ber ©raf oon ben Bürgern bie fjanblangjrbienfte, 3u benen
fie nad) ben alten Urbarien oerpflicbtet maren. ©s lam 3um 5f3ro3 efe unb
bie Bürger oerloren ibn. Sas ©ericht erfannte bie Berpflidftung an unb
oerurteilte fie 5ur Bezahlung ber nicht geleifteten Stobotbienfte, unb ent*
fdjieb nur infofern gegen ben ©rafen, bafe es bie geforberte Summe Ijerab*
fefete. Siefer batte 5 Sgr. pro Sag unb Arbeiter oerlangt, möhtenb bas
©eridjt nur 3 Sgr. bemiltigte. Elle biefe Bemegungen, fo unbebent mb
fie aud) an fid) maren, erhalten ihre Bebeutung burcf) bie im gansen ßanbe
roirfenbm Urfadjen berfelben. (Sie finb ben fleinen Sßellen oergkid>bar,
bie an bas ©eftabe einer gefdfloffeneu Bucht fchlagen unb bie bodj oon
Stürmen hetrühren, melche bas offene 2Jteer aufmühlen.
Um bas 2>ahr 1780 trat enbli'h ber injmifchm grofejäljtig gemorbene
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21 n t o n © r a f 2 B e n g e r s f i 1780—1788
bie Sjerrfdjaft an, befielt fie aber nur menige 2>ai)tc. 2lus feiner 3eit
finbe ich nur bie Sage, baß bamais griebrid) bet ©roße fRgbnii Befugt
unb int jetzigen 3. Urbancgpffchen $aufe (3tr. 1 am Siinge) gemofjnt habe.
So mahrfcheinlich aud) ein foidjer 23efud) ift, ba mir ben Äönig 1779
in Zaubert unb 1782 unb 83 in Äofel finben, fo ift bodj eine beftintmte
■ JlaihTidjt barübet nidjt »orhanben.
Sas 33erhältmis 3ur Stabt mar roäfjrenb ber furgen 3eit feines
SJefUjes ein giemtich freunblidjes. Sie neuen gorberungen, bie er mad)t,
crfdjeinen »ernünftig unb merben aud) non ber Regierung als foldje an*
erlanut. Sa bie SBütger niimlid) bie gorften mitibenutjteu, fo fottten fie
aud) gut Äultioietung unb Erhaltung berfeiben etmas beitragen. Ser
©raf nerlangt bähet, baß fie ihm bie gange S>olgafd)e gut Süngung bes
SBalb es abliefern unb bie Sanngapfen gurn Samen eimfamnteln follten.
23eibes mürbe nadj einigem SBiberftreben genehmigt.
Somit enbete nun aber aud) bieife iprioatregierung, benn eine
foldje mar es im nollen Umfange bes SBortes. Ser ©raf mar nid)t blos
§jerr ber Untertanen, bie ihm ginfen unb roboten mufften, fonbern er
mar audi in ber Söerroaltung gleidjifant ber ßanbrat feines üBegirts unb
in ber duftig bie gmeite Sdftang.
1788 taufte Sfriebrid) SBiUjeim II., ber 1786 feinem Dljeim grieb=
ri<h II. auf bem Sffrone gefolgt mar unb bis 1797 regierte, bie ©errfchaft
um fie gut ©rridjtuttg unb Unterhaltung eines Supalibenljaufes gu oer=
menben. Ser Kaufpreis betrug 400 000 Safer unb 500 Sutaten Sd)IüffeI=
gelb unb grnar follte ber gisfus fofort 120 000 Safer an spfanbbriefen
abläfen, bas übrige in ÜRaten begaffen.
©I)e mir gu ber ausführlichen Sihilberung ber für bie ©egenb fo
mistigen nun folgenibe» 3eit übergehen, mirb es gmedmäßig fein, eine
Ueberficht ber bamaiigen ftatifti'fdjen SBerhältniffe ber ©egenb gu geben,
für melche bie Sitten ber Oppelner ^Regierung ein gientlidj reichhaltiges
UJCaterial enthalten, gür ÜRpbnif felbft finb bie Zotigen aus ben 3Jta=
giftratsaften.
Sie ifjetrfchaft umfaßte bamais bie Stabt IRgbnif unb 24 Sörfer,
bie nur menig 23emohner mehr als 200 3®hte früher enthielten, ©s
maren nämlich 1791 in:
f.
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Sliidialfomt^ ift Bei Sanlomtt] unb Jteuborf Bei Sgcjaitomice mit
inbegriffen.
Siefe 432 Sßirte mürben auf ben Dörfern eine Veuolferung oon
2160 aJienjd)en ausmaihen. Vehtnen mir bagu etma 50 Haushaltungen
Bei aJiüllern, ©(fluiden, ©eiftlicijen ufm., alfo 250 3Jtenjchen unb auf ben
19 Vormerfen bet Herrfchaft je 10 SRenfiien, folglich 190 Vtenfchen, fo
mürbe bas ©ebiet mit ben Vemohnern ber Stabt bamals 3772 Vtenfchen
enthalten hoben, alfo circa 960 auf ber Quabratmeile, mährertb für ben
gangen IRegierungsBegirf 1781: 371404 ©inmohner gegähit mürben, aljo
auf bie Quabratmeile 1528.
SBährenb mir aber Bei ben Dörfern bie Veoölferung nur annähirnb
Berechnen tonnen, haben mir für bie Stabt in biefer 3eit bereits amtliche
Sählungen, bie idj hier nun mit ben früher gefunbenen 3ie|ultaten ber
Vergleichung mögen gujammenftelle. — 9tur lanigfam hatte ficf) bie Stabt
entmidelt unb jahrhunbertelang erfcheint jie Beinahe unoeränbert. Oft
mürbe fic oerbrannt ober oermüftet unb mußte oon neuem jtth erheben.
SBir nahmen 1223 bie Veoölferung auf 200 ©inmohner an. Viel
mehr tonnen es barum nicht gemejen fein, meii fi<h 1581, aljo 358 Saljre
fpäter, nacf) j<hott B-ejtimmten Eingaben nur circa 339 ©inmohner oorfan=
ben. — 3tun ging es langfam oorroärts.
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Sie Stabt bat:
1614 circa 484 ©inroobner in 96 Käufern (10 gteifcber)
1619 „ 504
„ 100
tt
ft
1628 ,, 549
„
105
„
(13 gteifher)
tt
1667 „ 560
„ 109
M
•t
1725 „ 680
„ 112
„
(17 gteifher)
>»
1781 „ 789
„ 132
tt
1784 „ 805
„
(18 gteifcher)
., 141
ft
1784 unter 805 ©inro, 763 ©hriften unb 42 3uben.

¡¡Rad) 3inranermanns Beiträgen gut fcf)Icfijcf)ett ©ejci)id)te befanben
itc^ bar unter: 1 Baber, 1 ©otbfcbmieb, 1 Setter, 8 Stricfer, 1 Bfeffertüchler,
2 3immertiute, 3 SJtaurer, 2 fieberfabrifanten, bie gegen 4000 gelte be
arbeiteten, 3 iifdjler, 5 Büttner, 6 Söpfer, 18 gteifcber, 12 Stijntiebe, 18
Geinmeber, 14 Stfineiber, 20 Schuftet, 2 Htütter, 2 Sattler, 2 SRtemer,
2 Äütfdjner, 5 ÜRabemacher, 2 Schlaffer, 1 Seifenfiebet, 2 Sutmacher. 1785
mirb ein Slrgt ermähnt unb 1 ifarobfchubmacher.
1785 gibt bie amtliche 3ählung am 3tttfange bes Wahres 841 ©in=
mahnet an unib am ©nbe besfelben 1324 in 202 Käufern. ©in Betfeben
ift nicht gut benfbat, ba biefe amtlichen Giften an bie ¡¡Regierung gefct)ictt
mürben. SQBir müffen bähet annehmen, bafj bie früher ermähnte ©arnifon
jahrelang abmefenb gemefen mar unb im Saufe bes Wahres 1785 3utüc£=
iehrte. Sie mirib auf 151 Äöpfe angegeben unb an fie mag frei) eine ¡¡ülenge
ÜDienfchen angefchtoffen hoben, bie butdj bie ©arnifon ihren Gebensunter*
halt gu gemimten) hofften. Steife mögen fich in ihren ©rmartungen ge*
taufet haben unb batb mieber abgegogen fein.
©aber hat bie Stabt 1787 nur 126 ßinmohner unb 1790 1172 famt
bet ©arnifon. 1795 merben 1242 unb 1796 1190 angegeben in 214 Käufern.
Sie ¡rjäuifer blieben bis 3um ©nbe bes 3ahrhunberts mcift oon
Schrotholg unb mit Sdjinbeln gebeeft. Sen ¡¡ERagijtrat bitbeten: ber Bür*
germeifter, gmei ¡¡Ratmänner unb ein ¡¡Rotar; neben ihm fungierte ein
Biirgerausfctjufj, meift aus feeijs Bürgern gebitbet
Sag bie ¡¡Regierung bie $errfchaft preismürbig erlauft hatte, ergibt
fid) aus einem 3ttt:nftücte in ber Oppelner ¡Regierung=tRegiftratur (©c=
neral=©rtrag bes Somänen*3lmtes ¡¡Rpbntf für 1791). Sarnach rnaten
bie ©infünfte ber fjemfhaft fotgenbe:
252 Str. 21 sgr. 3
Bon ber Stabt beftänbige ©efätte.....................
814 t t
2 tt
6
Bon ben Sörfern................................................
539 t*
29 t t
9
3insgetreibe..........................................................
226 „
9 tt 10
Unbeftänbige ©efätte.........................................
22 tt
7
Sienftgetb, b. h- bie ¡Roboten in ©etb oeranfehtagt 1192 „
6
29 t t
3eitpacbt oon ben Bornierten........................... 4 911 t t
17 tt 10
388
Bon ber Brauerei................................................
6
16 t t
Bon ber Brennerei............................................. 1457 t t
675 t t
— tt —
Sei(h=3tuhung.......................................................

2T8

9Jiaf)ImüljIen

331
29 t f
3
26
23rettmül)le..........................................................
5
700
Bon ben befonbers oerpad)teten oier Bornierten
13 000
ffiifenljütten unb 5°rften...........................
Summa 24 664 Dir. 15 ggr. 11 ^$fg,

3 ieg clei............................. ... ................................

Dabei beftanben bie ftäbtifcben ©efälle aus 169 Dalern ©runbjins,
49 Dalern ©etreibejins, 26 Dalern §anbiangerzins, 4 Daletn 24 ggr.
Scbloßmacbzins, 6 Dalern 26 ggr. SBäierjins unb 2 Dalern 24 ggr. £ein=
meberjins.
1788 mären bie Stoboten auf 1811 Daler angenommen morben unb
bie ©infünfte ooin ber Brennerei auf 1836 Daler, bagegen oon ben Srorften
nur 5243 Daler unb oon ben Jütten 2820 Daler. Der Sjodjofen probu=
Zierte nämlich toöcfjentlttf} 160 3eniner ÜRobeifen. Daoon mürben 7000
3entner auf ben fünf grifcbfeuetn oerarbeitet unb lieferten 5000 3entmer
©ifen a 3 Daler 12 ggr. Die ©innabme mar alfo 17 369 Daler, bie 3Ius=
gäbe betrug 14 547 Daler unb fo blieb ber obige ©erninn. Der Sübel ©rj
mürbe Damals in Darnomiß mit 1 Sgr. bejablt, bie Slnfubr mit 5 Sgr.
unb oerbraudjt mürben 9400 Äörbe ¡rjoläioljlen oon 12533 klaftern liolj.
Der £orb lam auf 5 Sgr.
Die Deiche, beißt es ferner 1788, tonnten 5243 Daler bringen, menn
fie in Dtbnung mären. Dies mar aber nicht ber galt. Biele merben als
oerfdjlämmt unb oermilbert bezeichnet, mie ber iRubateid), ber 5Rpbniler=
bammerteid), ber Siiebdbczpcer Deil), ber 3Jiübltei<b zu ©bmalomig, ber
3Jiüblteid) Darabura, ber 3Jtüblteidj Sobif bei SBogufdjoroig, ber 9Jiüt)lteid)
Zu 3tafd)omieg, ber Deich 3Jii'fcf)ei bei fßrzegenbza. 3m ©attzen merben 17
größere Deidje angeführt, bie mit 255 Sdjoi gifcfjen befegt maren; mit
ben Heimen zufammen gab es 55 Deiche.
Die Slusgaben betrugen:
Steuern................................................ 2024
Dir.
Den Beamten......................................
600
„
5unbations=3ntereffen für ben Pfarrer . . .
51
Sonftige 3ablungen an bie ©eifttichteit . . .
160 „
Berfibiebene Slusgaben.......................... .... .
828 „
Summa 3669 Dir.

— Sgr.
— „
26 „
— „
— „
26 Sgr.

©s blieb ein reines ©infomtnen oon 21000 Dalern, alfo über
5 fßrojent bes gejohlten Kapitals.
Das Dominium befaß 21 fjlferbe auf ben Bornierten unb 4 in
Barufdjoroig, 25 3ugocbfen, 280 Hüte, 4430 Schafe, 180 ©änfe unb 105
¿übner.
Der fßädfter ber B rann tmei nbr enner ei, ber bamals aus einem
Scheffel Stoggen unb jmei ‘Hießen ©erft-. 30 Quart 23ranntmein abzog,
mußte bem Dominium jährlich jmei Dcbfen unb 12 Shmeine mäften. —
Bei ber Bierbrauerei mürben zu ein.m ©ebräu oon 18 Siebteln: 12 Biess
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lauer Hieben Hopfen, 13% Scheffel ©erfte ober 9 Staffel SBeijeit genom»
men nnb bas Stotel Siet toftete 2 Dater 18 Sgr.
1791 mürbe bi.» trjerrfhaft, mit Slusnahtne ber gorften unb £jüttem
roerfe, für 8000 Dater werpacfjiet. 1803 mürbe bagu nod) ißopelau unb
SRabgieom non S)errn n. Sofer für 30 000 Dater erlauft unb bie gange
Domäne beftanb nun aus 19 Sormetfen, beten ©ibäube alle non Sd)rot=
Ü0I3 unb rneift mit Stroh gebetft maren, 26 jinspftic^tigen Drtfdjaften
unb 10 325 SHorgen ßanb.
Durch Slboeriäufe unb burdj Eingabe ber Hpbniter unb Smotnaer
Sormerfs-Sänbereien an bie Hpbnifet Sürger für bie abgelöften 3ßalb=
bertd)tigungcn ift in meuefter 3eit bas Domänen=©ebiet auf 1325 Hlorgen
äufammen gefi^motjen (S d) ü cf, Statt ft it Cberfd)Iefien).

B. Ktjbtiif ate 3mmebiai-$fal)i unb bie ehemalige £)errf<fjaff
als fömgti(f)e Domäne bis 3ur Biibung bes Ktjbnifer Äreifes.
1788—1818.
Slts am 7. guni 1788 ber Sürgermeifter Selling mit 3mei ba3u
beputiertm Hatmännern auf bem Schlöffe erfdjien unb bafelbft aus jebem
Dorf ben Schotten unlb 3mei ©erichtsteute, aus jeher ©emeinbe 3mei
Säuern unb 31001 ©ärtner antraf, bie alte bem Könige als bem neuen
Sefit?er bie §ulbigung teilten fällten, ba backten fie gernifj alle nicht baran,
melden bebeutungsootlen Slhfhttitt in ber ©efd)icf)te ihrer ©egenb fie mit
biefem Stft begannen. Das bisher fo gebrüllte, bemütige unb babei bod)
miberfpenftige Hpbnit begann eine 3eit nie geahnten Stuffchmungs unb bie
Safer aus jener ©egenb, bie bisher ihre 211)neu bnreh alte bie Htüfffeligfeiten unb Saften, mit benen fie bebrüdt maren, begleiteten, fönnen nun
frei aufatmen. Die Semohner Hpbnifs merben jetjt, mas fie bisher nur
bem Hamen nad) toaren — freie Sürger. Hun hört jebe SBülfür auf.
Etreitigfetten unb tßroßeffe mit bem gisfus tarnen 3mar auch oor; aber
Stiles gemann einen anbern ©harafter. SBurbe ber gisfus oerurteilt,
fo führte er ohne Deutelei unb ileinliche Edjifane aus, mosu ihn bas
©eri<ht oerpfti-htete, unb gemann er ben Srosep, fo muffte er eben fo
entfdjieben bie Slusfülhrung 3U bemitfen, refp. 3U er3mingen. ©s tarn
Klarheit unb fefte Sicherheit in bas ©an^e. — Sitte Serpftichtungen mur-.
ben genau reguliert, Hpbni! 1789 3ur gmmebi abStabt erftärt unb bie
Sürger oon ihrer Untertänigteit entbunben. Sie blieben nur 3U ben
gifihfuhren unb 3U bem fchon ermähnten Sitbersins oon 252 Dalern
21 ggr. 3 ißfg. oerpflichtet, gn bemfeiben gabre mürbe ihnen ber Äa=
iharinen=2tiartt als ber fedjfte bemiltigt unlb bie Sefugnis eingeräumt, ben
Sürgermeifter unb bie Hatmänner felbft 3U mähten. Hur 3U Sotenbienften
blieben bie Semohner oon fünf ¿äufern oerpftid)tet, bie für bie erften
brei 2Jieiten ein „Saibet“ Srot, für jebe meitere Hielte einen Sitber=
grofihen befamen.
©ine jolche ©inrichtung blieb nämlich noch notmenbig, meil bie
Softanftalten fo ttägtich maren, mie man es fid) jetjt taum benten tann.
SBenn man heute 3U Dage, mo täglid) fßoften oon Hqbnif nah ©teimih,
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Soljtau, Ûoslau gel)en uni) meliere ©ifenbairnôüge bie Stabt mit bet
gangen 2Beit in Serbinbung fe^en, öfter Geute {lagen hört übet eine
unbequeme Stunbe bet 21bfahrt unb 2lnfunft bet 3üge, fo mujg man biefen
nur bie tpofUSerhältniffe am ©nbe bes nötigen 3ahïhunberts entgegen
Raiten. 2ßer barnals nach Ratebot aber Sol) tau unb non ba toeiter fabtien
moltte, tonnte es nur am Sonntag ober Donnerstag tun. Rad) ©leimig
ging blos eine fogemannte 3uß43oft, bie fiel) ebenfalls Sonntag unb Don=
netstag aufmachte. 21m Sonntag unb Donnerstag tarn auch bie faijtenbe
^Soft non Ratibor, Sonntag unb SRittmod) non ipiefi, refp. non Sol)rau
unb Sonntag unb Donnerstag bie gujgpoft non Darnoroitj unb ©leimig an.
Das mar 2llles. Unb tnenn bas jo mar, nadjbem ein gtiebtid) ber ©rojje
regiert batte, fo fömten mir uns benfen, mie es not ibm gernefen fein mag.
2Benn mir aber auch gefehen haben, mie mit bem 3 abre 1788 bie
Stabt gleidj in eine belfere Gage geriet, fo iönnen mir basfelbe bodj nicht
non ben Dörfern fagen. Die ¡Regierung hielt ben Redjtsftanibpiunit feft.
2Bas ficb, nach 2lus.fdjtiefi.ung alles roilitürlidj Dagugefommenen, als alte
Serpflidjtung erroies, bas oerlangte fie aud) unraeigerlidj. Sie mar babei
mît großer Humanität oerfaljten unb alle baren 3 ahlungem mürben
bähet burd) fie belbeutenb ermäßigt. 21ber beshalb blieb bot) bie Gage
ber Säuern eine gebrüllte, mie fie es barnals überall max. Um biefe gu
nerbeffern, mufften erft melteifdjütiernbe ©reigniffe eintreten, mußten erft
gertrümmerte Staaten gu ber Uebergeugung iommen, baß fie bie ©runblage ihrer 9Rad)t auf anbere Stütjen bauen müßten.
Die Säuern befaßen ihr ©ut erblich unb non einem 2Iuslaufen nach
ber Daje mar jetgt nidjt mehr bie Rebe; fie befaßen aufjetbem als 3nnen=
tarium meift ein Sferb unb gmei Dd)fen, mitunter aurf) gmei ipferbe unb
gmei Ccbfen unb bie ©ärtner gemietete Külje, für bie fie nier Dater für
bas Stiict jährlich begablten, bafür aber auf eine Kuh ein gmeifpänniges
ffüber §eu erhielten. Solcher sf3ad)ttübe gab es 511. Dafür aber mußten
fie Gaften aller 2Iri in einem ©rabe tragen, baß man mirilid) niaji be=
greift, mie fie gu ejiftieren im Staube maren.
2Iuf ben feit alter 3eit gur $errfdjaft gehörigen Dörfern, bie fchon
roieberholt aufgcgählt roorben finb, mußten bie Säuern für gemöhnli'h
fcchs halbe Dage in ber 2Kodje mit gmei ißferben arbeiten, in ber ©rnte
aber 5y2 Dag unb gmar non 3Roniag SRittag an. Die ©ärtner trifteten
¡rjanbarbeit, ebenfalls gemöhnlich fechs halbe Dage, in ber ©rnte 5% Dag;
bie Häusler gmei halbe Dage bie 2Bodje, beim Drefdjen jebod) fedjs halbe
Dage, mofür fie ben itebengrijnien Scheffel begogen. Dabei befamen bie
2irbeiter nur in bet ©rnte bie Koft nebft einem Gaibel Srot, gu alten
anberen 3eiten erhielten fie Ridjts. Die Koft in ber ©rnte beftanb für
10 ¡ßenfonen aus einer 3Ret)e Roggenmehl, einer ÜReße ©rblfem, 20 Quart
Sauerfraut, einem Quartiert Sutter unb einem halben Quart Saig. —
Kartoffeln müffen al)o in ber ©egenb noch menig ejiftiert haben, obgleich
ftriebtid) ber Stoffe ihre 2inpflangung fo eifrig betrieben hatte.
2luf’s 3ahr mürben nach ben 2lften biefe Dienfte im 3al)te 1791
auf 750 oierfpännige Robotbienfttage, 6774 breifpännige, 15 917 gmei’
fpännige unb 40 967 ¡rjanbbienfttage, 1788 auf 23 750 Spannbienfttage mit
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gmei Sterben unb auf 39 448 fjaubbienfttage beregnet, jährlich alfo auf
einen Sßirt 54 Epannbienft- unb 90 jrjanbbiertfttage.
Dabei mußten bie Säuern noch bebeutenbe bare 3aljlungen an bie
^errfc^aft unb bie Regierung kiffen, obgleich anerfannt merben muff, baß
bies meniger mar, als fie früher an bie iperrfhaft gegahlt batten.
Die meiften Eingaben in bet Segietjung finb bereits Seite 247 er*
mahnt. Son ben bamals noch fphknben Dörfern galjlten 1791: ©ottar:
tomiß 38 Dater, Ätofotfchin 11 Dater, Smiertlan 19 Dater, Samistau 16
la ter, ÜRop 34 ¿ater unb -Romin 31 Dafer.
3m ©angen betrugen bie 3insgahtungen 814 Dater. Dagu gaben
fie 3insgetreibe 150 Ectjeffel tReggen, 711 Steffel ipafer, bie auf 539
Dater »eramfdjtagt mären. Die Einlieger begabten außerbent 6 Sgr
Schußgelb unb 3 Sgr. Spinngelb, ©nbtidf mußten bie Säuern noch an
iönigtichen Steuern 16—20 Sor., bie ©ärtner 7—11% Sgr. entrichten —
Die Spannbienfttage mären gu 1 Ggr. unb bie öanbbienfttage gu 6 Denar,
jährlich alfo auf 1811 Dater r?ratifd)iagt, obgleich fie bas 3 ehnT0u)e wert
mären.
ßegen mir bas gaßr 1788 gu ©runbe unb nehmen mir als ben
mirltichen SBert eines folgen Spannibiefttages mit 2 tßferben auf % Dater
unb eines tpanbbtenfttages auf V« Dater an, fo belammen mir 15 175
Dater, bagu bie 814 Dater Silbergins unb bie 539 Dater ©etreibegins,
macht 16 528 Dater. Die unlbeftänbigen ©efätte unb bie Iönigtichen
Steuern machten 378 Dater aus. Stiles gufammen atfo 16 906 Dater.
¡¡Run gab es 432 SBirte, atfo etma 2160 äRenfchen auf ben ©ütern
unb mit ben SRülletn unb einigen in ben 3insregiftern nicht genannten
gamitien hüchftens 2600 Seeleit unb es tarnen hoher auf ben Äopf 6 %
Dater.
Sßie bie ßeute babei bie 3 eit gemannen, ihre eigenen gelber gu
beftetten, bie Ernte heteingubtingen unb bas ©eernteie ausgubrefchen, ift
ihm er gu begreifen.
Doch lehren mir gur Stabt guriief. ¡¡Reue Sorteile fottte biefer ber
Sau eines Snualibenbaufes bringen. Stm 16. gebruar 1788 hotte nänt=
lieh ber Äönig ben Sefehl gur Erbauung eines Snoatibenhaufes in Äreug=
iurg gegeben. Der Sau=3irfpettor Sohlmann in Dppetn machte aber auf
bie ßoftfpieligieit 'eines Saues in ber bortigen ©egenb aufmertfam unb
fchlug oor, lieber bie eben angefaufte irjerrfchaft ¡¡Rgbni! refp. bas Schloß
bagu gu uermenben. Er machte geltenb, baß man bas SRateriat bes alten
Schloffes mürbe benußen unb nicht nur bem Stäbtlein neue ¡¡Raßrung gu=
führen, fonbern auch ben Ertrag ber Domänen=SermaItung aus ben tanb=
roir^hafttihen Srobuften erhöhen tonnen. Enbtich mürben burd) Stuftet:
lang eines eoangetifchen ©Mfttichen bie Eoangetifchen bet bärtigen ©egenb
bes ©enuffes teilhaftig merben, ihren eigenen ©ottesbienft gu hoben. Die
¡¡Regierung ging auf biefj Sorfdjläge ein unb ber ¡¡¡Rinifter oon Schtefien,
©taf f)ogm, befahl nun, baß unter fpegietter ßeitung bes Sau=3nfpettor
Stgner ber Sau ausgeführt merben fottte. Das eoangelifche Sethaus
fottte im ehemaligen SReßhaus eingerichtet merben.
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Sen 20 Januar 1789 war bereits bet alte Sjauptteil bes Sdjloffes
bis auf ben ©runb abgebrochen. Die ©runbmauern 5eigten fi<h fehl pari
unb eifenfeft. 2Ber xoetfj, ob jte nicht noch oon bem alten; Älofterbau het*
rührten. Sin ben (Selen aber, bie 10 gufe herausgeriidt würben, fo baff ber
^Mtuptbau nun bie Seitenflügel überragte, war ber ©runb unbrauchbar,
weil bort früher ber SBaligraben gewefen war. (Ss muhte beshalb ein
9?oft gefchlagen werben. — Das ©ebäube würbe barauf in ber SBeife aus;
geführt, wie es heute noch fteht unb an ben Seitenflügeln nur bas Sdjirte
belbarf) in ein 3iegelbach umgewanbelt. — Der ganze Sau, nebft ber ©nt;
richtung bes ¡Rehhaufes junt eoangelif^en Sethaus foftete 40 000 Daler.
— Die bamals neu eingerichtete Slpothefe würbe fpäter nach Sluflöfung bes
Jnnalibenhaufes in bie Stabt »erlegt.
Süßieoiel Jnoaliben gleich anfangs barin untergebracht würben, ift
nhgenbs erwähnt. 1828 befanben [ich bafelbft: 1 Äommanbant, 3 2eut;
nants, 36 Unteroffiziere unb eben fo oiel ©enuine, unb 1845 nodj: 1 5lotm=
manbant, 1 Äapitän, 2 Ceutnants unb 27 ©emeine. Stuf bie fpätere
Serwenbung bes Kaufes werbe ich noch jurüdlommen.
Droh eines großen Sranbes im Jahre 1794 unb eines zweiten am
31. 9Jlärz 1796, bei bem 16 Sßoffeffionen mit 17 Jiebengebäuben unb eine
¡Dtagb »on 17 Jahren »erbrannten, regte ftch bamals überall neues 2 eben.
Die ¡¡Regierung tat alles ¡mögliche, um bie ©egenb ju hoben unb bie ©t;
träge bes neuen SBefitjes, bie jum Unterhalt ber Jnoaliben beftimmt
waren, ju erhöhen. —
1792 erbaute fie bei ©ottartomih zmei grifchfeuer unb 1795 in Sßa=
rufchowitj einen neuen Hochofen. Dagegen würbe 1804 ber alte bafelbft
befinbliche Hochofen abgetragen unb an feine Stelle ein grifebfeuer gefegt.
1808 würben bie beiben (Signier grifdjfeuer unb bas zu SBilpnsla zwischen
©Igut unb ¡Paruifdjowih laffiert, ebenfo bas fehr baufällige ¿üttengebäube
farnmt ben zwei alten 3frif:hfeuern in SRpbniierhammer eingeriffen unb
ftatt ihrer neben bem Deiche zwei neue grifchfeuer cxbaut. 1809 würbe
auch in ¡ßarufchowih ber Hochofenbetrieb eingeftellt unb 1810 bie fämt=
liehen ¡jjüttenwerle bem neu errichteten Dber=SBcrg=3lmt untergeordnet.
Sie beftanben bamals aus ben zmei ©ottartowitjer Jttfcbieuern, ben ztoci
abgebrochenen grifdjfeuern am ©Iguter Deich, einem abgebrochenen Srtifch»
feuer in SRlpnsfa, einem Sjodjofen unb einem Jrifd)feuer in sparufdjomitj,
Zwei grifchfeuem in ÜRpbnifJrhammer unb einem fjrifchfeuet in beut 1803
erlauften Sßopelau. — Die ÜRaubener Süßerfe, bie 1810 bazu famen, würben
halb wicber »erlauft, Slud) bie ¡Rpbniler Süßerle würben nur ber 6—7000
klaftern Sjolz wegen, bie ber Süßalb lieferte, weiter betrieben. Sebeutenbere Dätigleit entwictelte fid) erft, als man 1820 bie ©ottartowitjer unb
©Iguter grichfeuer neu einri'htete, in Sßarufchoroitj nach SRieberreifjung
ber alten &ebäube ein Süßalzwerl für Stab; unb geineifen unb in ¡Rt)bnilet=
hammer bas für 3inl= unb ©ifenblech erbaute. Das Sßopelauer grifchfeuet
würbe faffiert. Die grifchfeuer in ©ottartomih unb ftarftenhütte (bie
©llguter) beftehen jetzt aus je 4 feuern unb 2 Sjämntern in eifernen
©erüften. Die ©ifeniljütte in spariulfchowih enthält 2 Stabeifeu; unb
1 geineifewSüBalzwerl mit 4 Schweif!Öfen unb 2 Stabeiifenifcheeren,
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mührenb Uipbniferhatnmet 2 ©iifenbied^SBaljmerfe miit 3 9?oitbiech=©lüf)¿fett, 2 Sdjmeifjöfen, 3 Sdjeeren unb 1 Bof)r= unlb Drehmerf, unib ein
3 infbIed);=iBal3itoet! mit 1 3 ini=2Bärtnof'ün, 1 3 inf=llm§d)mel3ofen unb
1 giriularfcheere I)at. Silles mirb mit Sßaffentrnift betrieben.
gn ©«ruicf)otDit3 rouibe aud) bas $üttenamt, oier Käufer für öiie
Beamten unb Slrbeiter unb ein 211 ag 03in erbaut, an bie fiel) baib eine
Stoinie non ©rinatbäufern anftfjioB, fo baß ber Drt mit Iber Sri) ule, ber
Dberfbrfterei, görfterei unb bem 2Bitisf)aus je^t aus 18 ©ebäubeu be=
fleht. — Seitbein fittb im großen ©anjen bie Sßeife unoeränbetit geblieben
unb tuerben mof)l erft größere llmgeftaltungen erfahren, inenn ber be=
abftd)tigte ©erlauf berfelben mittiitj 3U Stanbe tommen fällte. 211s Hiri»
genten fungierten feit 1800: Slbbt, Dietrich, Brandt, ßange, ©aui unb
Breiftebt.
SJiit bem Ucbergang ber ^etrfdjaft an ben Staat begann aud) bie
21’isbeutung ber Äohlenbexigmerfe. Das erfte Sluffinben ber iloljle in ber
©egenb, fo tote bie Slrt, toie bie erften ©ruben angelegt mürben, ift voll*
ftänbig unbefannt Slber aud) über ben fpätem Betrieb enthält felbft bas
SBert oon S t e i n be ct (Der Bergbau in Stfjlefien) über umfere ©egenb
nichts ©rf)eblid)cs, obgleicf) rl)m bie Sitten bes Dberbergamts ju ©ebote
ftanben.
Die Beamten unb Slrbeiter aller biefer ©tabliffements mürben in
eine fogenannte Änappfdjaft oereinigt, bie in Äranfljeitsfällen, bei 2Ir=
beitsunfähigfeit unb in Bejug auf ben Sdjulunterridjt ben ßeuten viele
Borteile gemährt u'rtb ¡ehr tool)ltätig mirtt. Bon i^r ift aud) bas £napp=
fdjafts=2 a 3arett in Slpbntf eingerichtet morben.
Slud) im gorftmefen mürbe neu organifiert. 1788 betrug ber gorft
31078 HJtorgen, unb mürbe burdj 1 Dberförfter, 1 Dberjäger, 5 s-Reoier=
jäger unb 5 SBalbljeiger oermaltet, ©ine Älafter ©idjen= unb Bud)enbol3
toftete 20 S g r , eine Älafter tiefernt)ol3 15 Sgr., ein ftarfer Stamm 45’
lang: ©idfe 8 Haler, Buche 6 Haler, tiefer 5 Haler.
1702 traten bie ©emeinben oon Brjegenbsa unb Sscsaitomice ihre
SBälber gegen bie ©emähruug ber Sjolsberechtigung ab. Deunod) roirb
1845 ber Beftanb ber gorften geringer angegeben, als 1788. ©s enthielt
nätnridj bas tÜeoier ftniäenice 8070 SRotgen, Barufchomii) 6365, Sgc^aifos
mioe 3283 unb ganfomit) 7182, gufamnten 24 901 Süorgen, mährenb Sdjüd
für 1855 25 708 9Jiorgen annimmt.
©me 2 oft für bie gorften mar bie Streu=, 2ß':ibe= unb j)ol3bered)ti=
gung be: Beroohner ber ©egenb. Sie mar aber guletjt aud) ein ijemm=
fchuh für bie Gntmicfelumg ber Stabt. Biemanb rooltte maffio oauen, ba
ber ftolgbau billiger 3U ftehen tarn. Daß man babei oft abbrannte unb
fein ganges irjab unb ©ut verlor, tarn für ben Slugenblicf nicht in Betragt.
9iach 1791 h^fet es in ben Sitten: „Ha in hiefiger ©egenb feiten tnaffio
gebaut mitb, fo bient bie 3i«gelei meift nur für bi) herrfchaftlta^n Bauten.“
— Deshalb mar es eine mähre SBoljItat für bie ©egenb, baß bie ^Regierung
um eine geregelt: Äultur unb bequemere Uebetmadjung ber gorften 3u et?
mögltd;en, auf bie Slblöfung biefer Berechtigungen brang. — Sie mar
aud) münfehensmert roegen ber Demoralifierung, bie mit biefem Slusiiben
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bet Beteiligung in ben Begriffen non SJliin unb Sein eintrat. Sie
33ernennet jRpbnits, bie gemijj je^t ftaunen mürben, menn fie einen ihrer
angelegenen unb mohlhabinben SRiifbürget roegen Holjbiebftahl attflagen
gärten, fönnen in ben Hefruubanten-fiiften bet früheren 3 eit fte beinahe
alle oereinfigt finben.
1816 tt>at infolge eines ifkajefies Mtgeftellt roorben, bajj 157
Bürget bus -Reift Ratten, aus ben Äöniglicfjen gotften Brennhols ju ent=
nehmen gegen ©ntridjtunig oon 2 Sgr. Slnmeifegelb, aiber nur, trenn fte
©efpann hielten. 1850 befaffin 153 Bürget bas 9tecf)t auf Brentti)ol3 im
©äcjaifotDijer, 10 im ©oloomer gorft, alle 163 auch auf 2euthi=£ien unb
2ßalbftreu in bet iDiiebgina. 136 Bürger batten bas Siecht auf Baubois
gegen 3ahlung oon 1 ggt. füt ben Stamm. Sies alles toutbe 1851 ab=
gilöft, trtbem bie berechtigten Bürger bie Sieder bes 5Rt)bnifer unb Smol=
naer Bormerfs, ben ÖI&3enica=Xei<b unb 2800 Xaler Kapital erhielten.
9lut ber Stabt ijt noch bas ?vecf)t auf Baubo^ für alle öffentlicben Bauten
geblieben.
SIIs erften Qberförftir finbe i<b beim Uebetgang ber gorften an j>en
Staat, Sdj.u4 angegeben; naib ihm maren es o. ¡Sachs, S<bn>erbtfeger,
Schön) an unb Sebie.
3<h war bei biefen Berbältniffen oorausgeeilt, um an einer Stelle
alles barauf Be^üglicbe sufammen 0u faffen unb toenbe mich nun toidber
3ur Stabt jurüd.
Sie Siuioobnerfcbaft betfelben betrug 1805: 1378 HJienfdjen, ¡amt
bet ©arnifon, in 231 Käufern. 1806 30g bie ©arnifon ab unb febrtc itid>i
miejber jurüd. Saber finben mir 1806 nur 1289 ©inroohner, beren 2ln=
30hl aber halb mieber ftteg unb oon ba bis 1858 in folgender Sßeife
3unabnt:
1815 lebten in 240 Käufern 1344 ©imo., baoon 1136 falb„ 242
1844
„
„ 1526 „
1825
1964
„
„ 250
„ 1601 „
1835
2663
1845
„
,, 2o9
„ 2152 „
„ 259
2907
1855
„ 2351 „
1858
„ 263
2886
„
„ 2329 „

48 eo. 160 jüb.
51 tt 267 t t
51 t t 312 t t
140 t t 371 t *
194 • t 362 t t
192 t t 365 t t

Sie Bioölferung ber Stabt hotte fid) alfo feit bem Slnfange bes
3abri)unberts mehr als oerboppelt, mäljrenb früher eine folihe Betboppelung erft nach einem Jahrbunbett eintrat.
Heber bie Bieh=Beftänbe geben bie offisiellen Sitten Slngaben, bie
3um Seil unertlärlich erfcheinen. Safj 1815 beim sroeiten Barifer ^rieben
bie
mertiger jahlteidj marin, fönnte man burdf ben oorangegan*
genen Ärieg erflären. Slus meldjet llrfache aber bie 3ahl betfelben 1835
plötjlich ¡ant unb feit 1845 beftänbig abnahm, meijj idj nid)t ansugiben.
S a 1835 biejelbe ©rfd)eiuung [ich bei bem Slinbüieh unb ben Sd)roeinen
3eigt, jo muf) man eine allgemein mitienbe Beranlaffung oorausfehen.
©s marin an Haustieren in SRpbnit:
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1805:
1815:
1825:
1828:
1835:
1845:
1855:
1858:

75 Sferbe, 106 Äühe, 15 Dhf?n, 29 Shafe, 308 Schroeine
51
„
236 „ 42
94
„
161
ft
ft
i
106
„
364 „ 22
315
ft
8
.,
110
556
4 3ießen, 300
ft
„ (nah 3elasco)
69
8
55
„
173
ff
120
„
290 „
64
6
105
6
46
„
281
100
„
301 „
129
„
8

Sie (Etats bet Stabt geben füi Einnahme unb Ausgabe 1830: 2444
Xaler, 1845: 2688 Sätet, 1855: 3160 Xaler unb 1858: 3420 Seiet an,
Set 33erfei)t batte fid) gesteigert unb roemt auch bataus noch nii^t
gleid) eine größere 2Bohlhab?nhett bie golge fein tonnte, fo jeigte fiel) botf)
grö&eret Unternehmung sgeift. (Ein maffioes Eiaus nah bem anbeten
triutibe erbaut, fo baß 1826 beten bereits 29 mit 3iegelbebarf)ung unb 51
mit Sdji’nbUn norljanben mären; 162 roaten nod) oon Sh-rotholä mit
Sdjinbeln. Unter ben 110 bbljetnen Scheunen unb Ställen aber roaten
nod) 31 mit Stroh flöbeit. — So iam es auch, baß man ben 3Jiut hatte,
jene alte £it<h? auf bem Kirchhof bis auf bas Sresbpterium einjuteißen
unb eine neue ju bauen. Set Sau roat längft roünfchensroert geroefen,
aber ben frühem Patronen fehlte es entroeber am guten Sßillen ober an
©elb uttib Sütger unb Säuern tonnten ohne bies nichts tun. Seht sablte
bet fffisfus unroeigetlicf) feinen 2lnt?il unb halb roat bas ©runbftüd ge=
tauft, auf bem jeßt bie £ird>e fteht. 1801 rourbe bet Sau oollenbet im
einfachen ÜRuubbogenftil mit einem ebenfalls gemauerten Sutm. Sas
©anje ilft roütbig unb nicht ohne ©efthmad ausgeführt. — Safe man bas
©ebäube mit bem großen 211tat nah Soeben unb bem §aupt=©ingange
nah Süben errichtete, hatte rooljl feinen ©runb barin, baß man bei ber
ßage bes Sauplaßes bie Störten bes ©otteshaufes naturgemäß nur
nah ber ftirhftraße unb bem SRarft ju anbringen tonnte. — Sas
Snnere rourbe mit ben 14 Stationen bes ftreujroeges ©hrifti ge=
fchmüctt, unb bie 347 Xaler Äoften burh freiroilltge Sei trage
aufgebraht. ©benfo hotte 3um Umguß ber ©loden bei ben ©inroohnern
gefammelt roerben müffen unb es ift nicht ohne Sntereffe, baß außer ben
tatholifhen Seroahnern auch ber bamalige eoangelifhe Saftor, ber eoan=
gelifhe fiehrer unb neun 3 üben beigefteuert hatten (©htonif in ber Sfarr=
Segiftratur). Safür rourbe nun juerft bie große ©lode oon grans Stauf?
in Sroppau umgegoffen unb erhielt bie Samen Slntonius, Saulus unb
Sohannes. Sie roar einft aus bem höljernen Surme bei ber frühem
ftird)e heruntergefallen, hatte bas untere ©ebält burhgefhlagen unb roar
babei felbfi gefprungen,. Sen 23. Dftober 1810 roeihte fie in Sauben ber
Sralat Semharb ©albicrg, ber bamals noh nicht ahnte, baß acht Sage
fpäter, ben 30. Dftober 1810, burh föniglihes ©bift mit allen übrigen
klöftern auch bas {einige aufgehoben roerben mürbe. 21m 1 . Sooember
rourbe bie ©lode oon bem 3 immernteifter Änoblod) auf ben neuen Surm
hinauf gezogen. Sie Mit teig lode, bie urfprüngliid) 1619 jur 3eit bes
Sfarrer 3»houn Äatjel in Sroppau gegoffen roorben roar, roie bie Utn=
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fdjrift geigte, mürbe 1838 umgegoffen, ebenfo bie Heine aus bem Sabre
1734 ftammenbe. Die elftere mürbe ber allerljeiligften Dreieinigfeit ge=
roeibt, legiere ber ^eiligen Äatbarina. — Da im Sabre 1856 bie 33e=
becfung bes Xurmes fid) als fef)r fdjabbaft ermies unb and) bie 33ergoi=
bung bes Xurmfnopfes fdjt gelitten Ijatte, fo mürben beibe mieber in. ben
Stanb gefetjt. Dm 33au führte ber 3immermeifter S^banu Sbaifomsii
aus. Das im Xurtmfnopf norgefunbeue Scbriftftüd enthielt nichts ©rbeb=
lidjes. (Es mürbe mieber bmeingelegt unb ihm ein ameiies beigefügt,
meines bie für Jtgbnif midftigften (Ereigniffe feit 1801 aufammenfaft.
3 u gleitet 3 eit mit bem Jieubau ber Kirdje hatte man bie uralte
in ber 3Xäbe ftebenbe böläerne Kapelle jum heiligen Sobunnes bem Xäufer
eingeiriffen. Das befdjeibme ©ebäube, an bem amangig ©enerationen ber
iRpbnifer SBürger aur ¡Kubeftätte oorbeigetragen morben mären, fanf nun
felbft babin unb an feine Stelle fJtjte man 1802 bie fteinerne 23ifbfäule
bes heiligen Sobunnes non -Jtepomuf, bie früher oor ber SBallner Sitüble
am Sdjlofs geftanben batte (1788 mirb fie nod) mit ihren bleiernen Stern=
lampen als beim S^lofe befinblid) in ben Elften ermähnt), ©in altes
baneben ftebenbies Emus (sJto. 69) mürbe aur aSirfdjönerung bes iplatjes
eingeriffen.
Da ich auf bie Äirdje nidjt mehr aurüdlommeu metbe, fo ermähne
ich hier nod) bie ©emeinben, bie au berfelben eingepfarrt finb mit ber
Seelen3abl ber itatbolifen non 1858:
1.
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Sm olna...................................

2. 3a m isla u ...............................
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Seibersborf............................
Kolonie Sd)lad)tenborf . . . .
Uliebobcäpce............................
■Jtieroiabom...............................
9?abofd)au...............................
Saiforoig..................................
ißopelau..................................
Siabaieoro mit einer gilialfirdje
©bamHoroig............................
3Jtid)alforoiti............................
Sanforoig mit einer gilialfirdje
©llgutb......................................
^arufcboroig............................
ißraegenbaa...............................
Stein (Äamien)........................
Änizenice...............................
Ddioieg ..................................
©oteoro ..................................
©raboronia...............................
SBielepoie...............................
Drauporoice...............................

}

217
617
362
980
358
491
254
344

‘ }

488

' }

846
438
365
671
371

‘ }

591
424
228

Übertrag

8955
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Übertrag
24. (Etjroaíecice....................................................
25. Stabt Btjbnif................................................
26. Sdjlofj 9 ít)b n if............................................

8955
403
2329
208
11895

2>m gangen gehörten alfo 1858,11895 ftatholifem gur patochee. Die
Seeíforge übte ber Pfarrer unb giroei Ä aplane. Die Pfarrer, fo meit
fie gu ermitteln maten, fteíjen in ber Beilage 9ti. 3.
Die Kirche fjat nur 350 Xaler Capital unb ble Stabt ift mit einem
Drittel gum Unterhalt oerpfíidjtet, gisfus unb ©emeinben ebenfalls mit
je einem Drittel. Das Sirchenfiegel oon 1804 enthält bie ^eilige Drei;
einigfeit, bas neue bie ichmerghafte SJlutter ©ottes.
gür bie ©oangelifchen mürbe erft 1788 ber ©ottesbienft in einem
Saale bes S^loffes eingerichtet, bis bas hölgerne 9íeí¡h<ms gu bem 3med
umgebaut mar. 9lls biefes aber halb barauf famt ben anftch-mben
Speichern unb Scheunen abbrannte, erbaute man an betreiben Stelle bie
jitjige maffioe eoangelifche Äirdje, bie anfangs ihren eigenen ifSrebiger
hatte, fpäter aber, nach ber Sluflöfung bes Snoafibenhaufes im 3ahre 184S,
als giiialfirche gu Sohrau gefihiagen mürbe.
gür bie 3liaeltten ejiftierte feit 1811 eine hölgetne Sgnagoge in
ber Uvatiborer Strafe. 21n beren Steile erbaute 1842—1848 bie ©emeinbe
bie neue Spaagoge in ber Scfjlofjftrafje.
2luch bie inneren Berhältmiffe änberten fich jetgt ben neuen 3eit=
umftänben gemäfj. 3uerft fam ber ftäbtifche 9feih=Bier=2lusfchani (bie
porzadka) an bie SReilje. Die Bürger hatten bei ihren jetjt geregelten
unb roefentiid) geringem Berpflichtungen fich gang bem Slderbau, ihrem
Danbmerf unb bem ixanbel roibmen fönmen. Sie nahmen Dell bireft unb
inbireft an ben Borteilen bes gefteigerten ^üttenbetriebs unb bes fich ent=
micfelnben Bergbaues auf Sohlen. Darum mürbe es ihnen jetgt unbe=
quem, ab unb gu eine 2Boche lang in biefen ihren Befchäftigungen unter=
‘brachen gu merben unb ftatt beffen Bier gu brauen, es ausgufchenfen unb
grojge Slienfchenmaffen in ihren engen Sßohmengen aufgunehmen. — Sie
oerp achteten bal) ex fchon am ©abe bes 3 abrbunberts bas IRecht an einen
Bürger, ber es nun allein ausübte. Slber es geigte fich 6alb, bafj fo bie
ßoften größer maten als ber ©emimn, ba 1799 ihnen nur 28 Xaler Bacf)t=
gelb geboten mürben. Daher entfhlojj man fiel) 1801 gu bem feljr oernünf=
tigen S tr itt, bas gange IRecfjt, gegen Sßegfall jener an bie Domäne gu
gahlenben 150 Xaler Biergelb, aufgugeben.
2luch bei bem übrigen ©aftmirtf^afts=Berfehr ftrebte man nach
einer feften Regelung, freilich noch im Sinne bes ifkioilegiums. Bei Ge
legenheit eines Streites um bie ©erechtfame bes émierflaniec im 3<ii)re
1805 hotte ber üJiagiftrat über bi'efe Berhältmiffe an bie Regierung be=
richten müffen, 2lus biefetn Bericht (Jtpbnifer 3Jtagiftrats=2[iten) erfleht
man, baff früher burch ÜKqbnif ein (tarier Xranfit=$anbei nach Bolen be=
trieben unb bebeutenbe Bieijmärfte abgehalten mürben. Darum fanb ein
ftarler Durchgug oon gxachtmagen unb Biehherben ftatt unb ber Smirflaniec
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roar nicht im Stanbe, alte bie Sremben 3U beherbergen. Se&halb Ratten
fid} bamals m eiere ©afthäufer etabliert. So mürbe bie ©aftroirtfchafi
fri^er betrieben im ijaufe bes S r. Rebell (jeßt im Befiß bes SlpotljeEet
tfriße), bes SRittmeifter Graf B*eifing (j;ßt Schleper, B r. 55 bes fjgpo=
theEenbudjs), bes Jonas Ööniger, bes Kaufmann BmforosEi (jeßt J . ¿ t*
bancggE). Soroie fpälet bet Sranfit=Berfehr aufhörie, gingen biefe ©aft=
Raufer roiebcr ein. Bur ber SmirElaniec blieb, ber fdjon feit uralten
3eit;n beftanb nnb roahtfcheinlith fchon eine ber 1223 ermähnten SchenEen
mar. Sluf bie ©aftroirtfchaft Eonnte bah« außer biefem lein §aus ein
hiftorifches Bed)t nachtoeifen.
SInbets lautete ber Bericht in Begug auf bas SlusfchmEen oon Biet
unb Branntroein unb bas Slbljalten oon SangmnftE. Stuf bie ftlage bes
fieifert, Beftßer bes Sroirtlaroiec, baß in meßrerm Käufern raiberrechtlidj
Bier unb Branntroein gefdjenEt unb BtufiE gehalten merbe, erElärte b ;t
Blagiftrat, baß in ber Beziehung bo<h mehrere ein Bedjt ober bocf) bi;
Berjähruug im Slusüben nadjroeifen Eönnten. So märe in bem
Bungel’fthen frjaufe, bas bamals bem BacgmsEi gehörte unb jeßt im Beiiß
bes Jolj. 6 <hlefinget ift, feit mehr als 30 Jahren ber Slusfdjanf geübt unb
BtufiE gehalten morben. ©benfo fönne ben Bädjter b;s Biet4Irbat Bie=
manb hinbern, fo oiel Stenten einguridjten, als firf) Sd)anEtuftige fänben.
Sesgleidjen märe es Sitte, baß fid) an BlarEttagen bie Branntmein»
Scheuten gahlreid) etablierten, obgleich es groecfmäßig märe, außer bem
SroitElaniec nur noch groei gu geftatten.
Buch in ber Brertbe Eönne beibes nicht gehinbert merben. Ser ba=
mals 75 jährige Stabtuogt Bolonius belunbete, baß gu Äaifers 3ait;n
immer in ber Slteobe gelangt morben fei.
Sagegen hätte erft Eurg oorfjer Samuel Schäfer bem Jrang ©otfdjatl
bas Sjaus neben bem smirElaniec abgeEauft unb fchenEte gang eigenmächtig
Bier unb Branntroein aus unb ließe Sonntags tangen. — 3um Schluß
halt; ber SBagiftrat not) hiogugefügi, baß bei ber Beftimmung über bas
Sangen, bie -Regierung auch ein ßoEal geftatten möchte, in bem bie
Bürger tangen Eönnten, ba ber smirElaniec unb bie Slrenbe nur für bie
Bauern mären.
infolge biefes Berichts mürbe bem Schäfer fein SBirtshausbetrieb
unterlagt unb ber SBitroe Bunge! nur für ihre Cebensgeit g;ftattet. Sem
Brer.bator mürbe oerboteu, ben Branntroein billiger gu geben, als ihn
bet SmirElaniec nach feinem ©inEaufspreis geben Eönne. — S as B*ioile=
gium fiegte über ben freien ©eroerbehetrieb, freilich nur auf Eurge 3«it.
— gür bas Sangen bet Bürger hatt; bie Regierung leine Botforge ge=
troffen unb biefe beforgten bas fpäter felbft, inbetn fie groei gejdjloffene
©efellfchaften: „bi; Beffoutce“ urtb bas „Äafino“ begrünbeten.
2Benn mir uns roiebet gu ben äußeren ©reigniffen roenben, bie
Bpbnii feit 1800 erlebte, fo bürfen mir bie großen 3ßitoetfjältniffe jener
3eit nicht außer Sicht taffen. Sie Bapoleonifthen Kriege erfchütterten
©uropa; Deftetreich mar in blutigen Kämpfen niebergef^mettert morben;
Breußen hielt fich neutral unb oerroeigerte felbft ben Muffen, bie 1805
Deftetreich gu §ilfe 'eilten, anfangs ben Surchgug. Bis es enblidj burch
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oidfadje ktänlungen Napoleons gereift, SDliene machte, losgufchlagen, roar
es gu fpät. 3n ber Steiikaiferfdjlatht bet Slufterlig roaren bie SRuffeu
utxb Defterreidjer gefdjlagen roorben uttb ^Sreugen glaubte nicht nur ben
grieben mit grantreidj fegt aufrecht erhalten, fonbern fogar einen Ser=
trag mit ihm fdjlie&en gu müffen, bem gu golge es gegen bie Slbtretung
non äinspad) unb Saireutlj. ¿annooer erhielt, bas Napoleon ben ©ng=
länibetn entriff-m batte. Sorg fcgon 1806 batten mene Serroicfeluagen unb
ktänlungen Ißreugen gur kriegserllärung getrieben. Sie eingige Schlacht
bei 3ena unb 2Iuerftäbt am 14. Dltobet gertrümmerte bi; aJionardjie
griebridjs bes ©ragen unb b:r Xilfiter Triebe non 1807 befchtanfie
Stengen auf bie Groningen Saugen, jammern, Srattbenburg unb Stf)le=
fien. ©s roaren bies auh für ÜRqbnii 3eiten fernerer Srangfai;. 1807
unb 1808 mugte frangöfifbe ©inguartierung, eine Sdjroabton oom 10.
$ufaren*9legtmeat famt bem gangen Dffigietftab, augerbem baprifdje
unb roürtembergifche Xruppen »erpflegt merben. Siuger ben 9tatural=
liefirungen unb bem, roas Sägern unb Sßürttemberger, bie nocf) Turnte
in einem fegt fcglimmen SInbenien bei ben Seroognern fteben, roeg=
nahmen, betrugen bie haften 18 448 Saler 19 Sgr., roas bi; Stabt fegt
berunterbrabte. Sagu mugte fte natürlich aud) ihren Slnteil an ben
grogen kriegs=kontributionen beifteuern, bie ütapoleon bem ßanbe auf=
erlegte.
SBäljrenb aber in ben anbern ßanbesteilen bie Stein=§atbenberg'fd);
©efeggebung in Segug auf bie Aufhebung ber Urotertänigleit gleich mit
3 übel auifgenommen rourbe unb günftig roirfte, roar fie in ber SRgbnifer
©egenb roie in D&erftijlejren überhaupt bie Seranlaffung gu einem roenig=
ftens brohenb ausfehenben Sauern=2lufftanbe.
©s roar oerfünbigt roorben, bas alte Untertänigfeitsoerhältnis follte
mit bem SliartiniXage 1810 aufbören; aller grogro unb Sienftgroang, bas
ßosfaufsgelb fällten roegfallen unb bie ßeute bie freie Serfügung über ihr
©runbeigentum erhalten, fobalb bie alten Serpflicgtuagen gegen ange=
meffene ©ntfcgäbigung abgelöft roaren. 3m September 1811 beftimmte
ein ©bilt, bag bie Säuern, melcgen ihre ©üter oon ben ©utsherrn auf
geroiffe 3eit gegen Ülbgaben unb Sienftleiftungen oergeben roorben roaren,
gegen Slüdgabe ber Hälfte ihrer ßättbereien an ben ©utsherrn, bie
Säuern aber, bie ihren Tjof erblich befagen, gegen Slbtretung eines
Srittels, freie ©runbeigentümer roerben foilten.
Unter ben Säuern roar nun halb bie Sachricbt o;rb reitet, ber
könig habe alle IRoboten unb Sicnfte aufgehoben. Sag bies Silles erjt
reguliert unb abgelöft roerben muffe, erfuhren ober oerftanben fie nicht.
Sie fahen nur, bag fie nach tote oor roboten mugten. Ser beutfchen
Spraye noch roeniger mächtig, roie fegt, roaren fie migtrauifdj gegen bie
©utsherrn unb glaubten, biefe halten bie königlichen Serorbnungen
gurüd. Slllgemeine Unruhe entftanb. S a las ein kaplan in Sroorfau
bei SRatibor ben ßeuten oon ber kang;l bie königliche Serorbnung oor,
um fie gu beruhigen, beroirfte aber nur, bag fie nun erft recht an bie
erfolgte augenblicflicbe 21ufh;bung aller ßaften glaubten. Unruhige
köpfe bemächtigten fidj ber ©emüter unb organifierten einmütiges §an=
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ielit. Gürtes Xages (grübiahr 1811], nadjbem bie Semegang auf bet
iittien Dberfeite bereits unterbrüdt mar, füllte fiel) gegen 9Jlittag auf
einmal bet Sftarft in 91t)bnif mit laufenden oon Säuern. 21ugengengen
oetfiihern, es fei ihnen oorgefommen, als ab fte plötjlich aus bet Gtbe
getuadhfen mäten.
2lls Signal flog ein §ut in bie §öhe unb mie auf ftommanbo
teilten fidf bie Saaten. (Sin Seil 50g bie ©leiroifeer Straffe entlang, ber
anbere bie felsige ftirdfgaffe, beibe auf bie Ißfartei los, um fttf» oom
Pfarrer ihre 3teü)te (prawa) geben ju laffen, bie er ihnen oorenthaite.
Ser Pfarrer Sdfneiber, burd) biefe btohenbe Scmegung eingefdjüchtert,
floh zunt S(hulreftor ßonczig unb oerfteefte fidf auf bent ipeuboben. Sin
Äaplan fudjte bie fieute oom ^enfter ber bamaligen Äaplanei (feigen
Äranlenhaus) ju beidjroichtigen unb oon bem 2Biberftnnigen ihrer got=
berung p überzeugen, aber oergeblicb. ©üblich fanben fte ben Pfarrer
unb aus bem roilben Surcheinanberfd)reieo oernahm man, bafs fie ihre
„prawa“ auf Pergament mit golbener Schrift unb brei Siegeln, einem
roten, einem gelben unb einem f^marjen oerlangten. S a ber Pfarrer
ihnen biefe natürlich zu geben nicht im Stanbe mar, fo führten fie ihn
in bie Stabt unb über ben ÜJiarft naef) bem Schlöffe, mo bas Soutanen*
2lmt mar. Srft ba gelang es bem 3ureben bes Sgnbifus ©zerng, fie in
fo roeit zu beruhigen, baff fie abzogen, aber mit ber ßrflärung, halb toieber
Zu fomtnen, toenn ihnen nicht ihr Siecht mürbe. Sie hatten übrigens bem
ißfarrei nichts getan unb auch ionft feine ©emalttätigfeiten oerübt. Sie
hatten gelärmt, gebroljt unb nur in ein ißaar Schänfen unb ßäben bas
^Bezahlen unterlaßen.
Ser SJiagiftrat mar nicht im Stanbe $ilfe zu requirieren, meil fein
Sote oon bem Säuern burch iljte Sörfet hinburdjgeiaffen mürbe. 3ubeffen
gelang es hoch einem SBeibe, auf bem 2ßege na.h Sohrau unb bann feit*
märts über Szczaifomice nach ©leimig zu fommen unb bem bortigen Äorn*
manbeur, Dberft ßaroche oon Starfenfels, ein Schreiben bes Sürger*
meifters zu übergeben.
211s nun bas nädjfte 3Jtal bie Säuern mieber erschienen unib in
ähnlicher 2Irt tobten unb nach ihtau fRnhten oerlangten, erfchien oon
©leimife ein ßeutnant mit 20 Sötann Saoallerie — unb mie Spreu im
2Binbe zerftob ber ganze Raufen. fttur mit 3Jiühe holten bie Solbaten
einige ber Dtäbelsführer ein, befonbers Säuern oon Drzupomice. Ser
Sürgermeifter bezcidpete nun bem ßeutnant bie fchlimmften unter ben
©efangenen unb biefer liefe ohne SBeiteres ein ganz fummarifdjes Ser*
fahren gegen biefelben eintreten. Sie mürben an bie oor bem Rathaus
am Dünge fteh’nben ttaftanienbäume gebunben uttb erhielten jeber 25
§iebe aufgezählt. — Seitbem marteten fie gebulbig bie 2Iblöfung unb ge*
fefeliche Regelung ihrer Serhältniffe ab.
3u ber ganzen Scmegung mag nicht roenig bas ¡ejungerfahr 1811
beigetragen haben, oon bem ältere ßeute eine Sdfilberung entmerfen, bie
an 1847 erinnert.
3m ©anzen mürben im 9tegierungs=Sezirf Dppeln inbeffen ba*
mals nur 4312 Seftfeungen in oolles ©igentum oermanbelt, meil bazu
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miobeftens 25 Üffiorgen gehörten. Sie tleinen SBefiber tonnten er ft nach
1848 ablöfen. 33on 1811 bis 1856 galten 10 841 Eigentümer reguliert
nrtib roaren 423 629 Spanndienfte umb 4 151069 tpanbbienfte abgetöft gegen
ein Kapital oon 917184 Saler unb 387171 later Renten unb 56 043
ÜRorgen £anb. — 3ßie oiel daran auf die tRpbniler ©egend tarn, fjabe ich
nirgends ermähnt gefunden.
So tarn allmählich bas Jaijr 1813 heran unb mit ihm bie 33e=
freiung oon frangöfifcher ^erpfc^aift. Steife Seit aber, bie bas ganje ßanb
in jubelndem Entbufiasmus mit tapferen ßanbesoerteibigerm füllte, bie
Seit, an bie mit Sränen ber 9iül)rung diejenigen jurüdbenten, rneldje fie
in beutf^en ßanbesteilen erlebten — fie fanb in bem polniif^en Dber=
fblefien meift gleichgültige ©emüter. Sie ßeute ftanben burd) ihre Spraye
fern ber geiftigen Beioegung Seuifd)lanbs, ber barte Srucf ber gran3ofen=
Sjerrfcbaft batte fie, bie ohnedies bisher hart ©ebrüdten, roeniger fübl=
bar getroffen, da bei ihnen nicht oiel ju nehmen mar, unb bie roobltätigen
3Jiaf;regeln ber prcugifcben Regierung ju ihrer Befreiung roaren, roij roir
gefeben haben, noch nicht ertenmbar oor ihre Singen getreten. — SBenn
daher auch ixt SRpbnit unter den Seutfchen unb ©ebilbeten fich berfelbe
Entbufiasmus tunbgab, toie in andern Städten, roenn auch Opfer für bie
gemeine Sache gebracht mürben unb einzelne freimütig junt Äampf mit
binauc^ogen, im großen ©angen und befonbers auf den Sörfern geigte fich
nur Slpatljie und bie gurebt oor bem Kriege. Sie SRelrutierung ging nur
mit Schroi erigierten oor fiel) und oon einem Sransport ÜUefruten, bie nach
Äbfel geführt mürben, befertierte unterroegs die fjälfte, bie bann durch
©enbarmen mübfam aus den SBälbern heransgeholt merben muhte. —
Endlich mar 1815 ber erfebnte gxiebe gefchloffen morden, ißreujjen
hatte bas ©rohheraogtum ipofen, den lebten Seil oon SSor^ommern, bie
|>älfte oon Saufen unb am Sibein, an ehemaligen geiftlicben unb melt*
liehen rei^sunmittelbaren ßanbifchaften, ©ebiete erhalten, aus denen in
IBerbinbung mit den Seilen, bie früher fchon au ifkeuhen gehört batten,
bie beiden ißraoiagen Sßeftfalen unb die SRhempraoing gebildet mürben,
fo bah bas ßanb feine jetjige Slusbebnung erhielt. tlieues ßeben erroachte
nun auch in ber ganzen SBerroaltung des Staates. Sen 30. SIpril 1815
ruurbe die Regierung in Dppeln eingerichtet unb ba fich in ber Sprajis
bie 5u grohe Slusbebnung ber Äreife fRatibor und Sßleh als unjroecfmähig
erroiefen batte, fo bejdjloh man, Seile aus biefen ausaufheitoen und aus
ihnen einen neuen Äreis au bilden, beffen natürlicher SRittelpunit fRpbnil
mar. So entftanb (infolge einer Äabinetts=Drbre oom 10. Slpril 1817)
iim Sabre 1818 der fRpbnüer Äreis, au bem auftet bem ©ebiet oon SRrjbnif,
die ÜRaubener ©egenib oom ÜRatiborer Äreife, die ßoslauer unb Sobtauet
oom ipieffer unb die Umgegend oon f3ücboroib und bas 5Biraroa=Sal oom
©leimitjer Äreife, gefchlagen mürbe. — Schon oorber mar auch die Safti3=
pflege neu geordnet morden. 2ln bie Stelle des Stabt=a3ogtes trat ein
StabMRiefjter und an die des ßanb=5ßogtes ein Saftitiarius. 1817 mürbe
bas Cb erlaub esgeridjt oon SBrieg nach ÜRatibor oerlegt.
Erft oon biefer 3eit an ift es möglich, eine ©efeijithte des Äreifes
3U fchreilben, 3u ber in dem Sd)üd’fchen ÜBerfe über Dberfblefien und ber

292

ÜJlolIg’iidjen Drtfdjaiftstabelle ein reichhaltiges offigieXtes 9Jtaterial oor=
liegt. — Steiner Aufgabe gemäß aber Bleibe id) aud) non jeßt an in ben
bisherigen ©renjen unb ermähne nur, baf; ber erfte Canbrat ©raf
äBengersti auf ipildjomih mar. Gr blieb es bis jum 2luguft 1832. 93on
1832 bis junt 1. Dttober 1834 oermaltete ben Sreis ber Süttergutsbefiher
n. Stengel auf gaftrssb, morauf 23aron n. Surant ben ßanbratspoften
übernahm unb bis 3um gebtuar 1880 leitete. 91ad) einer fur3en !ommif=
farifdjen 9Sermaltung burd) ben ©rafen n. 9tede=93ottn:tftein übernahm
am 31. Ditober 1860 ber greiherr n. 9tidjthofen bie Stellung.
Äreisphbfitus mürbe Sr. Äremfer; nach biefem Sr. Äunse unb
fettf ift es Sr. 3Balbl)aus.

C. Ktjbnif äreisffabf oon 1818-1860.
9Jtit ber SBilbung bes Greifes mürbe bie Staibt ber 99tittelpuntt eines
lebenbigen SSertehrs, melier auf ihre Gntroidelung bin günftigen Ginflujj
ausübte. 33is bahin hatten fid) nur bie burd) ihr 3lbhangigieitsnerhältnis
unb burd) bie Stirdje auf 9tpbni! hingemiefenen 23emohner ber Umgegenb
in ber Stabt eingefuttben unb ihre Ääufe unb Verläufe in berfelben be=
forgt. Sagegen marin oiele Säuern bes fetjigen Greifes lieber nadj
Soijrau, URatibor, Eos lau, ©leimig, ißilchomit) gegangen, geht änbcrte fiih
bas. Sie tarnen 5u Shüchen* unb gahrmärtten unb aud) fonft lieber bahin,
mohin fie auch bes ßanbratsamt roegen gihen mußten.
SBir ertennen biefes erhöhte Eeben auih gleich in ber ÄommunaH
oermaltung. Sd)on 1818 mürbe bie alte Sdjule eingeriffen unb ein
maffioes einftödiges ©ebäube errietet, in bem 1828 bereits 256 Schüler
unterrichtet mürben. 3ur Schule trugen bei:
Schloß S p b n t t .............................
S m o l n a ........................................
3 a m t s l a u ....................................
Ä irch ta ffe ....................................
bie eingepfarrten Gemeinben . .
bie Stabt=Gemeinbe......................
bas £>omänen=21mt......................

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

17 Sir. 15 Sgr.
15 *»
43
25
18
12 ,, 13
14
43
15 „
539
24 "
14
690 Sir. 2 Sgr.
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—
9
8
—
5 «Piß-

S as fffüttenamt Stgbnif gab 20 Sonnen Steintohlen.
1820 unb 1821 mürbe auch bas Pfarrhaus, bas in bem troftlofeften
3uftanbe mar unb ron bem ber Pfarrer Schneiber eine Häßliche Sd)il=
berung in feinem Schreiben an bie Regierung entmirft, maffio erbaut, mie
es jettf bafteht. Gbenfo mürben fämtli<he bagu gehörigen 3J3irtfcf>aft3=
gebäube maffio aufgeführt. 1823 mürbe «üblich auch bas alte mitten auf
bem 90tarfte ftehembe 9?athaus, bas mir früher ermähnten, abgetragen unb
ebenfo bie baniben ftehembe alte gohannesfapelle. Safür mürbe bas
i.’hige Rathaus maffio aufgebaut an ber Stelle, mo früher bie Slrenbe
ftanb, melche bie Stabt bem gänifdj 1822 für 3350 Saler abfaufte. Sas
neue 9tathaus ift ein einftödiges ©ebäube mit 3toei fuqen Seitenflügeln
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rtad) bem £>of. Es hat parterre linis smei große Stuben, Sllfooe unb
Äüd)e, rechts jtuci Stuben unb Ullfooe. 3m elften Stode ift bas Seffions;
¿immer bes 9Jlagiftrats, bie ßämmeteifaffe unb bas flanbrätlidje 3Imt,
bas 30 Daler jä^rlit^e 3Jiiete 3ahlt. Sin ber Sorberfront ergebt fid) in
ber ajiitte ein oierediget, niebiiger, 3iemlich gefchmadlofer Dutm mit
einem eifernen Umgangsgelänber, übet bas fid) nod) ein Sluffaß ergebt,
beffen Spiße als SBettetfaljne bei gffdj fchmüdt, ben SRpbnii im Stabt;
Sßappen füijrt. Unter bem ©elänbet ift bie Stabtuljt. Stuf bemfelben
©itnbftüd ift and) bas ftäbtifd>e Srau= unb 9JtaIji)au5.
Ungefähr aus biefer 3eit befiße id) ein lithographiertes Silb ber
Stabt, bas ich i>ex 5 reunblid)teit bes fcßon ermähnten SJiarffcheiber fjeet
oerbanfe. Da bie erft am Slnfange biefes Jahthunbetis erfunbene Stunft
oom Stein ju bruden in ihren gortidjritten fehl beutlidj bei ben Slbbil;
bangen bie 3eit ihres Dtudes anbeutet, fo läfet ficf) bei bem Silbe mit
Seftimmtheit feigen, baß es nid)t oor 1824 entftanben fein !ann. Die
3 eid)nung ba3U aber muß fd)on im S ah « 1801 gemacht motben fein, ba
nicht nur bas alte ÜRathaus mit feinem ileinen Dütmchen unb bie Heine
Stapelte bes Johannes non Utepomuf ebenfalls mit einem Dütmdjert oerjiert, abgebilbet finb, fonbern auch bie fließe hochgelegen, mit einem
3 aun unb einem fehr plumpen fich oon bem Ejauptgebäube abhsbenben
Durm oerfehen erfdjeint, fo baß man annehmen muß, es fei bie alte 5tird)C
auf bem Stirchhof. Dies mirb auch baburd) beftätigt, baß ber bem Durin
gegemiberliegenbe Dell fid) auffallenb niebriger geigt, als bas eigentliche
Schiff ber ilitdje unb mit einem Dütmchen gefd)müdt ift, ähnlich bem auf
ber jeßigen Kirchhof=itapetle. — Dagegen finb bie Katharinen» unb bie
alte Johannes;Kapelle nicht mehr 3U fehen.
ÜJiitten auf bem ÜJlarfte ftellte man auf einem erhöhten Unterbau,
3u bem mehrere fteinerne Stufen führen, eine fteinerne Silbfäule bes
heiligen Johannes oon Siepomuf auf, bie früher bei bem Schloß in
Jaftrjeb geftanben hatte unb oon bem ©rufen Stradjmiß ber Stabt ge;
fchenft motben mar. Die iKpbnifer gaben ihm bafür bie hölzerne Silb;
(faule bes heiligen Johannes, rneldje in ber ileinen Kapelle am SHathaufe
aufgeftellt mar. Diefe jebenfalls uralte hölgerne Silbfäule hefinbet fich
noch bei bem Schloß in Jaftr^b in einer Kapelle, melche auf ftäbtifhe
Koften für fie erbaut unb mit einem Heitren Kapital für bie Erhaltung
botiert morben mar.
J n biefelbe 3eit fällt auch hie Erbauung ber Heinen Kapelle, bie
an ber Sohrauer Straße hafteht, mo fich bet 2Beg nach s-ßarufd)omiß ab»
¿meigt. J n fie mürbe bie höljerne Silbfäule bes heiligen SIntonius oon
Sßabua gefeßt, bie früher in ber alten Kirche geftanben hatte unb bei ber
jährlichen ißrogeffion 3m Erinnerung an bie Stäube im 16. Jahrhunbert
ben 13. Juni oon Jungfrauen getragen mürbe. 211s aber in bem einen
Jah r basu Serfönlid)teiten oermenbet morben maren, bie halb barauf
burd) bie folgen ihres leid)tfinnigen fiebensmanbels Slergernis gaben,
mürbe biefe Kapelle 1828 auf Koften bes eoangelifhen 3intmermeifters
Knofclodj erbaut, fo baß nun bie ißtajeffion nah biefer Kapelle, ohne bas
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¡perunttrageit bes ipeiligen ftattfinbet. Um nicht etroa 2tergernis gu er=
regen, gab ftnobtod) bas Selb gur Erbauung berfelben einem fatfjolijcijen
aJiitbiirger unb liefe aud) bie Summe gur Dotierung burch biefen auf ein
¡paus eintragen.
¡Bei allen biefen ¡Bauten erroarb frei) ber bamaiige ¡Bürgermeifter
2tnton 3etusco, beffen frpnbtidjer 2Jtitteilung icf) bie meiften biefet ¡Ro=
tigen oerbanle, bebeuten.be ¡Berbienfte, roie er auch mit bem regften Eifer
unb großem ©afdjid nach alten Seiten für bie Sntereffen ber kommune
gu mirten tourte.
2lts einen ¡Beroeis bafür mit! ich nur eine Datfadje anführen, bie
ni(|t leicht roieber in ber preufeiftjen SBerroaltung oorfomnten roirb. 2IIs
nämlidi bie Erbritntertänigfeit aufgehoben unb bie ©eroerbefreiljeit oer=
fünbet roorbin mar, roufete 3 elasco ber ¡Regierung fo übergeugenb nacf);
guroeifen, bafe ein ¿eit jener oben ermähnten 252 ¿ater, bie bie Stabt
an bie Dontänen=5Berroaltung gu galjlen hatte, roie ber ©etteibe;3ins, ber
¡Bäder; unb 2einroeber=3ins, bamit oon felbft aufgehoben fei, bafe bie
¡Regierung barauf einging unb jenen Xeit ber 3tnfen burd) ein ¡Reffript
roirflitf) beteiligte. Erft nachträglich lernte einer ber ¡Regierungsbeamten
bie altem 2tften unb baimit bie Unhattbarfeit jener 2tnftdjt iennen, fo
bafe bie ¡Regierung fidj oeranlafet falb, ptn grofeen ßeibroeifen ber ¡Bürger,
bie frühere Verfügung gurüdgunehmen unb ben ©etreibegins roieber ein»
guforbern.
Das hinberte bie ¡Beroohner aber nicht, nun auch mit großem Eifer
ihre hölzernen Jütten in maffioe ¡päufer umguroanbeln, unb fo roie nur
ber 2Infang gemacht roar, folgten bie ¡Weiften bem gegebenen SBeifpiet.
2luih ber alte Smirftamec rourbe maiffio aufgeführt, mit einem gerau=
migen Saat oerfehen unb aus einer hölgernen Äneipe in einen mcbernen
©afthof umgeroanbett. Dasfetbe taten anbere StBirtshausbeftfeer. So tarn
es, bafe 1845 nur 154 ¡panier oon Schrothotg roaren unb jefet noch oer;
fiedt hinter ben maffioen Raufern ihre befdjeibene Ejifteng friften. 5ßon
ben 22 am ¡War fee befinblichen Raufern ftnb alte maffto unb oon ihnen
nur eins mit bloßem Erbgefchofe.
¡Run fing man auch an, an ein ¡Pflafter gu benfen. ÜBer ¡Rpbmf
noch in ben breifeiger fahren gefehen hat, roirb bas jefeige oeränberte 2lus=
fehen gu roütbigen roifftn. Die Strafen roaren ohne ¡ßflafter. ¡Bei fehler!);
tem StBetter rourbe burch ben regen ¡Bertehr ber frühere Deihgmnb 51t
einem tiefen ¡Woraft aufgeroühlt unb ba bie Strafeen nach bem ¡Warft unb
oon biefem gur ¡Ratiborcr Straße geneigt finb, fo ftrömte, roenn es arg
rourbe, ber meid) geroorbene Schlamm roie ein fchroarger Strom über ben
¡Warft natf) ber ¡Ratiborer Straße gu. ©rofee in bies Strombette geroorfene
Steine ermöglichten allein bie ¡Berbinbung ber oerfchiebenen Strafeen=
feiten. 2Bagen blieben oft ftecfen. 2luf bem ¡¡Rartt befanb fich auf ber
¡Dftfeite ein erhöhter guferoeg, 001t bem Ijölgerne Stufen nach bem tiefer ge;
legenen roefttihen Xeile herabführten.
2tu<h in bief’ r ¡Begiehung gebührt bas ¡Berbienft, ben ¡IBeg gum
¡Befferroerben angebahnt gu haben, bem alten 3elasco. Er tiefe burch oiete
hunbert fuhren Äies ben ¡Warft regulieren unb bie £irdj= unb Sdjlofe;
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ftrafje pflaftern. — Stuf biefern 2B».ge fuhren leine ¡Racbfolger fort,
befottbers ber 1848 am Xijphus geftorbene ©ürgermeifter ©reujj, fo bag
iet|t famtliche Straffen ber Stabt reguliert unb gepflaftert finb. 3 « ähn
licher 2B«eife ermarb fiti) ber oon 1849—1855 als ©ürgermeifter amtierenbe
Slpotljefer gribe Sinfprücb« auf bi« Danfbarieit feiner üülitbürger. Das
unter «feiner ©ermaltung ausgearbeiteie „fiagerbucb ber Stabt“ bleibt ein
fcfjönes Denfmal feiner Xätigfeit.
So entmicfelte fiit) gcräufcljlos, aber im fteten gortfcbreiten begriffen,
¡Rpbnif aus einem fcbmuijigen elenben Stäbtel ju einer freuablidjen, oon
«einem regen ©erlebt belebten Stabt, in einer oerbältnismägig febt furzen
3eit. Slber and) bie Xage ber Xrübfal mürben il)r nicht erfpart.
1836 mütete bie ©bolera unb naf) fcblimmer traf bie Stabt unb
Umgegenb 1847 ber fogenannte ¡fjiunger=Xgpb>us. Sin unfruchtbares 3 ab*
batte ¡Rot ergeugt, ber Sdjeffel Korn foftete 6 Xaler (¡fxenfe in ber ©efehlte ßoslaus gibt fogar 10—11 Xaler an) unb bie ßeute agen fd)on
©rot, bas fie gurn Xeil aus ¡¡¡Gurgeln unb ©räfern gufammenfetjten unb
Kartoffeln, bie halb oerfault maren. Das ergeugte bie Kranfbeit, bie
bureb älnftcctung fit!) in fcljrecElicfien Dimenfionen ausbreitete. 3m Steife
©leff ftarben 1846: 2366 ¡Dienlichen, 1847: 6764. ©out ÜRgbnifer K reife
habe ich feine 3ufammenftellung ber Sterbefälle gefunben. 3u mannen
Raufern auf ben Dörfern ftarben bie fämtlid)en ©emohner, ohne bag bie
¡Racbbarn es merften ober fid) «entfcbliefien fonnten, fie gu begraben. ¡f>un=
berte oon inutter= unb oaterlofen SGaifen oerfümmerten bettelnb auf ben
Strafen. Da errblicfj fteefte ©riPat«=9Gobltätigfeit unb energifdjes GingreU
fen ber ‘¡Regierung (griebrih ¡¡GillRlm IV., 1840—1860) bem Uebel ein
3i«el. Darb ben ganzen preu§ifben Staat mürbe gefammelt unb halb mar
eine halbe ÜDlillion Xaler beifammen; hnnberte oon Kiffen, gefüllt mit
KleibungsfiüÄeit aller 3lrt, manberten nad) bem ¡Rpbnifer Kreiife. ülergte
eilten in ¡¡Renge, teils oon ber ¡¡Regierung gefcfjicft, teils aus eigenem 9ln=
triebe nad) ber fd)mer geprüften ©egenb. 2Jtilitär=Kommanbos erleicf)ter=
ten bie Slufrecbterbaliung ber Drbnung. — Sölaffen oon ßebensmitteln
linberten batb bie Hungersnot, mas befonbers burb ben in Ungarn
bamals gut geratenen Kufurug ober 9Jtnis erleichtert mürbe. 3 « ¡Rpbnif
felbft butte ftb 'ein Komitee gebübet, bas bie «empfangenen Spenben oer=
teilte, bie ¡¡Gaifenfinber in ihrem Glenb unb Sdjmub auffud)te unb in
¡Rgbaif oerfan melte, mo ihnen ein Xeil bes 3tt®alibenba,ufes, bas bamals
aufgelöft «mürbe, eingeräumt mar. ©efonbers geidjneten ficb in bi«efer Xä=
tigfeit ber Sohn bes oben ermähnten ©ürgermeifters 3elasco, ©ernbarb
3 elasco unb ein früherer ©utsbefiber Dpit; aus, ber guletjt als Opfer feiner
Xätigfeit ebenfalls oom Xpphus hmgerafft mürbe.
Durch fold)e fongentrierte ülnftrengungen mürbe es möglih, nicht nur
bie Gpibemie gu unterbrüefen, fonbern auch bauernb für bas Sßohl ber
hinterbliebeiten SBaifenfinber gu forgeu.
Gs mürben in ¡Rpbnif, ©opelau, Ghtoalamib, ©prtultau, ¡Rauben,
©eorgenflur, Slltborf unb Gmülice meift auf ben föniglidjen Domänen
¡¡Gaifenfinber angelegt unb unter ber Dber=2Iuffi«ht bes Dber=©räfibenten
o. S(b«leinib, ber ficb mit bem unermübli<hften Gifer ber Sache annahm,
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ber ^ te i le n fieitung bes batnatigen ©rapriefters, j ewigen Stegierungs*
unb Schulrates Jojef Bolomsfi anoertraut. 3n biefen mürben bie 51iaber
in amedmähiger einfncf)er 3Beife 3U ihrem fünftigen Beruf als Sfanbmerlct
nab 2lderbauer erlogen unb itf) habe non ben meisten aus ben 21 nftalten
heroorgegangenen jungen SHienfhen nur ©utes gehört. Die talentooliereit
mürben jpäter auf ©rmtnafien gefhidt. Da feine neuen SBaifen aufgt=
nommen mürben, fo ftnb jetjt fchon mehrere biefer Sßaifenhäufer eingegan=
gen unb bie 2luflöfung ber noch übrigen fteht nahe beoor. 3 a Bgrtuliau
mürbe bafür eine 31derbauf(hule eingerichtet, um in einem breijährigen
ftutfus £of= unb 2lderoögte heranjubiilben. 1857 rnaren 10 3öglinge auf*
genommen, für bie bas ÜJtinifterium pro ftopf 80 Jäter ©raiehungsgetb
3ahtt.
2tuh bas Stpbnifer iBaifenhaus hörte auf unb bas ehemalige 3 n=
nalibenhaus mürbe nun für bas im 3ahre 1849 neu gegrünbete ftreis*
geriet eingerichtet, bas bie ¡amtlichen fiofale feit 1857 allein bemüht.
Das 3ahr 1848 hat für Stpbnif außer ben allgemeinen Errungen*
fchccften nichts Betnerfensmertes gebracht, menn man bie Jatfache nicht
als fotches betrachten mill, bafj ber ft reis im SBefentlihen ohne ©jaeffe
blieb unb aus ber ©egenb ebenfalls ein polnifher Bauer aur Bational*
Berfammtnng beputiert mürbe. 2Bähremb aber bie in anberen ©egenben
Dberfhtifiens gemählten polnifhen Bauern au oielen begrünbeten SBitjen
Beranlaffung gaben, erfcheint ber im Stpbnifer ftreife ermählte greijchutae
grana Stpbmicfi aus 9iieber=5iaiboici}au, als ein ¡ehr Derftänbiger sijiann,
ber bas 3Jii%litf>e feiner Stellung fehr mahl einfah unb nur auf oietes 3u=
rebem nah Berlin ging. Shon nah wenigen Silomaten legte er fein Btan*
bat nieber unb an feine Stelle trat ber bamalige ftnappfhafts-ilrat $aber.
Bon 1849 bis 1857 mar Slpbmii im 2lbgeorbnetenhau}e nur burh 2lus=
märtige oertreten unb erft 1857 mürben mieber IRpbniter gemählt, ber
SIpothefer gri^e unb ber Sanbrat o. Durant. — Der fRpbnifer ftreis
mahlt übrigens mit Bkfs änfammen 2 2tbgeorbnete.
3ns Burlament nah Sranffurt mar 1848 ber Bürgermeifter Stelle
oon iioslau unb als biefer bas 'Bfanbat nieberlegie, ber bamalige ©e*
rihts=2lifeffor, jehige ftreisgerihts=Direltor $eimbrob gefhidt morben.
1853 begann ber Bau ber 3meigeifembahm, bie nunmehr oollenbet
ift unb Statiibor über Stpbnif mit Siifolai unb ber iltgslomitjer Bahn uer=
binbet. Befonbers bie 3ul)te 1853 bis 1856, in benen gebaut mürbe,
brachten eine Blaffe ©elb in bie ©egenb, moburcf) ber Berfehr 3u einer
früher nie gefanntm öblje ftieg. Daher mar auh bie Beoölferung bei ber
3ühlung oon 1855 ftärfer, als 1858, obgleich auh bie 1855 noch antoefen*
ben SBaifenfinber mit baau beitrugen. — Befonberes 3ntere|fe ermedte
ber Jimnelbau bei ©aetnice, ber burh einen ¿eil bes in ber Einleitung
befhtiebenen $öhenauges geführt merben muhte. ©r bot grofje Schmie*
rigfeiten bar burh bie bafelbft oorherrfhenbe fturaarofa unb man glaubte
ifhon, bafe auh ber fertige Bau burh fie gefprengt merben mürbe. 211s in
ber neueften 3eit eine ftöniglihe Bermaltung bie in ihren gimanaea her*
untergefommette Bahn übernahnt, lieh fie ben ¡habhaft gemorhenen Dun*
nel burh eine neue innere 2Bötbung befeftigen unb er ift nunmehr bem
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Bericht übergeben,obgleich nodj jetjt oiele ängftlidje ©emüter ihm feine
lange Sauer propreren. — Stop bet Bemühungen biefer neuen Bet=
waltung fteljen übrigens bie Slftien ber Bahn nod) immer nidjt nie!
über 30.
$ eitle id) eine ffiefhidjte ber Stabt abgufaffect, bie beftimmt märe,
als öani)fcfirift im 3lrd)io für fünftige ©efhled)ter niebergelegt ju werben,
fo mürbe id) juti Sdjluf! eine möglid)ft ausführliche Sdjilbetung oon 3u=
ftänben unb Betfönltd)ieiten geliefert haben, bie nach einem Sobrljuubett
gemife ¡dfon großes ¡3ntereffe erroedt hätten. Bei einer Schrift aber, bie in
bie Deffentlrhfeit tritt, rft bas nicht möglich unb ich ntuf; mich bähet auf
3111genaeines befdjtän!eit.
Heber bie gefetslidjen ©inrihtungen in ber Bermaltung unb ber
©erechtigfeitspflege brauche id) nichts au fagen. Sie finb in ber ©egen
matt befanmt unb für fommenbe ©efdjledjter in Sjunberten non Quellen
jugänglid). Sie ftatiftifchen Botigen finb fihon gegeben.
3I5as bie Beoölferung betrifft, fo ift fie heute, mie oot ein paar
hunbert fahren, n°h mefentlich polnifh. 2Benn baljer bie ftatiftifchen
Bottgen im Bqbnilet Streife 18,251 Seutfdje bei 35,942 Bolen annehnten
unb in Bpbnif felbft 1474 Seutfh® unb 1425 Bolen, fo ift barin ein 3 rr*
tum enthalten, ber burd) bas Bringip entfteht, bie beiber Sprahen mehr
ober meniger mächtigen Bewohner als Seutfche au jählen unb als foldje
ju behanbeln.
So lange jetnanb aber noch polnifch benft unb betet, ift er trat; ber
paar beutfeheu Bebensarten, bie er au fprechen oermag, nicht imftanbe,
feine Sntereffen oollftänbig in beutfeher Sprache au oertreten unb wiinfht
bähet noch immer, baff dichter unb Bermaltungsbeamte mit ihm in feinet
Sprache oerhanbeln. Bei bem Bertrauen, bas fidj im 3lllgemeinen bie
Beamten erworben haben, ift ber gutmütige Dbeifdjbftet felbft und) einem
abfchlägigen Be'fheib gang jufrieben, roenn er nur ©elegenheit gehabt hat,
in feiner ajtutterfprache alles, was ihm nötig fehlen, auseinanbergufehen.
©r wirb aber mifprauifd), wenn ber Beamte burch einen Solmetfd)er oer*
hanbelt, ober, ohne mit ihm au fprechen, nur nach ben 3lften entfd) eibet.
Heber biefes Shetna enthält bie Sdjlefifdji 3eitung, 1861, Br. 37,
38, 39, aus einer fehr fachfunbigea ¡Jeher, brei Sluffähe, beten Hauptinhalt
id) hier roiebergebe, weil fie bie Berhältniffe fo barftellen, mie id) fie auch
in ber Bpbnifer ©egenb fennen gelernt höbe.
Sie Dberfchlefier finb als Befte eines untergegangenen Bolles
burch Sahrhunberte in poiitifcher, fogialet unb fulturbiftorifdjet Beziehung
oon ben Stamm=Berwanbten gefhieben unb barutn angemiefen, fih on bie
fie beherrfhenben beuifhen ©inwanberer als Sräger einer höheren ©e=
fittung anplehnen. Bon biefen nah ollen ßebensrihtungen hin über=
flügelt, mürben fie nicht immer oon ihnen als gütigen ßehrmeiftern behan=
beit unb baburh mifjtrauifh unb fdjliefilih unempfänglich felbft für 2BoIjl=
taten, weihe oon jenen tarnen. 2Bo irgenb in Sdjlefien Stauen wohnen,
fehen wir biefe faft nur ben unteren Bolfsfhi'hten angehörenb, futg alles,
was auf Bilbung 31ttfprud) mäht — ein Seil bes ftletus ausgenommen —
beutfh ift unb beutfdj fpriht. Saburh unterfheibet fih bie ftaatlidje

298

Stellung berfeiben mcfentlich non berjenigen ber i]3olen im ©topetaog=
tum $ofen. Siefe, bas ijomogeue 23r.ucf>ftücf einet otganifd) gegliebetten
Nation, toelcfje ihre befonbere ßiteratur unb ©ejd}id)te befiijt, fönnen auf
uollstümlichc Erinnerungen f|irm>eifert; unfere Dberfchlefier nicht. Sie
babca feine fol^e Erinnerungen für fiel) allein. Dhne fokalen unb litera*
rif^en Bericht mit ben öftlicfjen Spradjnerroanbten, ihnen entfrembet unb
ohne Sympathie für fie, nahmen fie Deil an bet ©efdjidjte unb bem Siecht
ber fie beeinfluffenben unb geiftig burchbringenben Deuifchen. E s fann
non einer nationalen Selbftärtbigfeit bei benen nicht mehr bie Siebe fein,
melden alles Bolfsbemufstfein fehlt. Bon Sugenb an gemahnt: „beutfd)
urtb oornehm, gebilbet“ unb „nicht beutfeh unb gering, unroiffenb“ für gleiche
begriffe anpfefjen, [teilen fie einen oegetierenben SSolfsrumpf ohne 2BiI=
lensfraft bar. Darum unb meil ihnen ber Slücfhalt an ein oermanbtes
großes Äulturoolf fehlt, ift für fie ber enge Slnfchlufi an bas Deutfchtum
eine innere hiftorifch begrünbete Slotmenbigfeit gemotben.
SBer btes oerfennt, täufdjt fich in nationalem 3 bealtsmus unb
leugnet reale Berhältniffe ab. SBer hingegen baoon überzeugt ift,
mufj münfdjen, baff fich jene Slotmenbigfeit in Freiheit oollbringe. SJlan
oermeibe alle gemaltfame ©ermanifierung nach Dänen=2lrt oermittelft
iau&fchliej3lith beutjehen Schulunterrichts, aber anbererfeits, troh aller
©leichberechtigung ber 2Kutterfpracf>e, fo lange bas Bolf feJbft fie liebt,
ebeufo jebes eigenfinnige Äonferuieren bJtfelben unb jebes SBiberftreben
gegen bie Berbxeitung ber beutfehen Sprache. Der polnifche Oberfchtefier
erfennt heute bereits in leitetet bas SJlittel, höhere Befähigung ¿u erlam
gen, größeres bürgerliches SBohlergehen ju erringen. Es fei ihm bähet
bie ©elcgenheit geboten, fie fdjon in ber Schule p lernen — bas Uebrige
macht fiel) unter ben bortigen Berhältniffen non felbft.
Sluch in ber Stabt Stgbnif ift noch ber |>auptteil ber eingeieffenen
Beoölferung polnifch- Sie jptechen in ber gamilie nur biefe Sprache, fie
beten in ihr, unb menti fie gemütlich unb heiter merben, fo fällt bie itn=
terhaltung halb aus bem Deutfchen in bas ihnen geläufigere ^olnifd).
©harafteriftifch erfchien mir in biejer Beziehung ein Keiner 3 ug, ben id)
beshalb mitteile, obgleich er eigentlich au benen gehört, bie ntehi in eine
haubf^riftliche Slotis in’s 2lrd)io gepaßt hätten, ^nbeffen hoffe ich, baff
bie Betreffenben mir bie SJlitteilung oeraeiljen merben, ba fie meine Be=
hauptung bemeifen hilft. — 3n Slpbnif nerfammeln fich nämlich feit 30
fahren attgefehene Bürger ber Stabt, meilft 3Jlagiitrats=3Jlitglieber unb
foldje, bie es gemefen fiirb, in einem fiofal, um bas beliebte Äartenfpiel
„Solo" au fpielen. — Da anh oiele Beamte unb anbere Deutfche augegen
finb, fo mirb anfangs nur beutfeh gefprohen. Sobafb fich aber bas Spiel
belebt unb ein llnglücflicher, ber ein fdjmaches Spiel angefagt hat. einen
Stich nach bem anberen uerliert, erhebt fich bei jebem Stich lauter 3 übel.
SJlomp go, momp go (im $ochpoInifchen marnp go, mir halben ihn) ertönt
es überall unb bas polnifche bleibt nun uorherrfhenb. Scherahafter SBeije
nennen bie anberen biefe Spielgefellfchaft bie SJlomego’s.
Bon eigentümlichen Drahten müfjte ich für bie Stabt nichts anau=
führen. Das 9Jtobe=3ournal ift ba ehenfo Siegel, mie in Berlin. 2luf
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bem Sanbe aber i;at fidj bie alte gefcbtnadlofe I r acht bei blauen Mäntel
mit einem Etagen unb fcbmargin Sut, im Mimtet bei Scbafpelg mit ifklgs
ami^e erhalten. Die grauengitntner tragen geroöbnlicbe galtenröde, um
ben Stopf ein meifjes lud), meshalb fte aud) bie Meijjjföpfe (biale glomg)
genannt merben, unb an ben güfjen oielfad) rote Strümpfe, obgleid) bie
meinen aud) ftfion oft uorfommen. Meift finb biefe aber nur ein Sonn=
tagsfdjmud für bie Stabt. Sdjarentoeife fiebt man an Sonntagen bie
frommen £ ird)engängerinnen oor ber Stabt fityen unb bie Strümpfe unb
Sd)ut)e angieben, bie fie bis babin an ber $anb getragen.
9tur in ber li)phus=3 eit unb burd) ein paar g ab re nad) biefer
boten bie Dörfer ofrt einen eigentümli^en Mtbiid bar. SBei ben Samm=
Jungen für bie Unglüdlidjen batte jeber gegeben, roas er entbehren fonnte,
biefer einen gracf, jener einen Paletot, in ähnlicher Meife bie Damen.
So tarn es, bafs bei ber gelbarbeit fo mancher elegante grad hinter bent
Pfluge fidjtbar mar, bei nun freilich mit bloßen güjjern unb bei Sein*
maubbofe menig harmonierte. ©beafo ging es bei ben grauen unb Mäb=
eben mit eleganten Umjcblagtüchern, gäddjen ufm.
93on eigentümlichem Sitten unb ©ebräucben bei Sodßeiten unb 33egräbmiffen, mill i>b roenigftems einige Nötigen geben, bie id) gum le il ber
Mitteilung bes ^Pfarrers Siefira in gaftrgemb oerbanfe.
Dajj biie jungen Männer auf ben Dörfern fidj bei ber Mahl ber
33raut meniger burdj perfönlidje ©igemfcbaften, als burdj bie Vermögens:
UkrhäUniffe beftimmen laffen, ift midjt bloß eine ßigentümli^feit ber
fRgbnifer, ©benfo ift bie Sitte, gur Sjodjgeit burd) berittene Sodjgeitbitter
eittgulaben, bie, ohne oom ipferbe gu [teigen, an ben genftern ober im
Hausflur ihre ausmenbig gelernten Sprüdjel berfagen, mobl burcb gang
Dheifcbleftin gebräuchlich. Mehr lolal erscheint es mir, bafj bie ©ingelabenen feine eigentlid)en SBrautgefdjenfe, fonbern bafüt SBrot, Sutter, Ääfe
unb ähnliches fdjiden, mooon oft bie jungen ©biente noch lange nad) ber
Sodjgeit fiib nähren. — Irifft ber la g ber umfcbulbigen Äinber (28. De=
gember) auf einen Dienstag, fo mirb bas gange gabt hinburh an feinem
Dienstag eine Sfocbgeit gefeiert, obgleid) biefer fonft immer bagu gemäblt
mirb. Die Seute glauben nämlid), bafi eine an einem foldjen läge gc=
fdjloffene ©he mit gu gablreidjer Jcad)fommenfdjaft gefegnet fein mürbe unb
mähten baber in einem foldjen gab re immer ben Montag ober Mittmodj.
Sluffaltenber finb bie ©ebräudje bei1 lobesfällen. Stirbt ber Sjaus=
berr ober bie Hausfrau, fo begibt fidj fofort jemanb in bie 33iebftälle unb
melbet beut 33ieb ben lob berfelben an. Darauf geht er an bie 93ienen=
iftöde, flopft an biefelben unb fümbigt aud) blefen ben Unglüdsfall an.
Unterlägt tnan’s, bann geben in beim gabt 93ieb nnb SBienen ein. — So
lange bann bie Seiche im Saufe liegt, barf bie gamilie fidj an feiner
ifdjmeren gelbarbeit beteiligen, rneil fonft binnen gabr unb la g mieber
jemanlb aus bei gamilie eine Seidje mirb. — gft bie Seiche beim Slngieben
bes lotenfleibes fo fteif, bafi fidj bas fhroer beimerfftelligen läßt, fo mirb
berfelben mit 9tennung bis üiamens in’s 0 br gerufen: „Mir geben in bie
Äirdje!“ unb bie Steifheit oerfcbmiabet. — SBringt man bie Seiche enblicb
auf ben Magen, bann mufj fte mit ben güjgen ooran aus bem Saufe getra
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gen unb mit item Sarge bteimal auf bie Sdjmelle ber irjaustüre geBlopft
merben, bamit ber ©eftorbene »am £aufe Slbfdjieb nehme unb bie 3 uriid=
gebliebenen fpäter nicht beunruhige. — Der SBagen, auf bem bi3 ßeidje
gefahren mürbe, muff nad) ber StücBBebr p fjaufe bann umgeftür0t merben.
Stile übrigen mir beBannt getoorbenea ©eb rauche finb aud) in ans
bereu ©egenben Sitte unb id) übergebe fie bal)er.
Dagegen muff id) nodj bie im gabre 1844 oon Deuifd)=SteBar burd)
ben fo oerbienftoollen Pfarrer gitpl ausgegangenen ®tägigfeits=23ereine
ermähnen. — 33is bat)in batte ber nberjdjlefifcbe Sauer eine groffe §in=
neigung p m Sranntroeingenujj gegeigt. Dies mar befonbers auffallenb,
menn eine größere Stenge berfelben pfatnmen Barn. S ah StärBten unb
an Sonntagen nad) bem ©ottesbienft, tönten alle Strafen mieber oon bem
gubel ber befoffen beim lehr enben Säuern, bie mit ihren meift ebenfo an»
getrunfenen grauen nad) ifaufe fcbmanften ober auf ihren mit ben {leinen
obebfd)lejifdjen Sterben befpannten SBagen in faufenbem ©atopp babin»
raften. ©in großer Deil aber lag in ben iRinnfteinen ber Stabt unb ftfjlief
erft ben SaUfdj aus. Sei f>od)0etten unb Äinbtaufen muffte ber ©eiftlidje
oft bie heilige ¡rfanblung oerfdjieben, meil bie ganze ©efelXftf^aft betrunBen
erfd)ienen mar. — Da nahm fid) bie ©eiftiichBeit ber Stäjfigfeitsoercine
an unb erhielte eine munberbare SBirBung. St an fab halb Beinen Sefof»
fenen mehr. ©ine Stenge oon Sranntmeinbrennereien ging ein. Unb
menn man auch gefteben muß, baff feitbern oiele mieber oon ber ©ntl)alt=
famBeit abgefallen finb unb in Surrogaten aller 31rt einen Slusmeg 0toi=
fdjen ihrer Steigung unb bem ©elnbbe gefumben haben, fo ift bod) im ©an»
gen eine bleibenbe SBirBung nidjt ju oerBennen. Die Serftänbigeren haben
bi» ungeheuren Sorteile, bie für ihr petfönlidjes SBobIergehen biaraus ent»
fpringen, eingefeben unb finb ihrem Serfpredjin treu geblieben. — Da»
burd) hat fid) aud) bie SraudfbarBeit bes ohnehin febr anftelligen Ober»
fchlefiers gefteigert. Son Durant fürchtet für fie nur oon einer ,p großen
3 erfindelang bes ©tunbbefihes Sachteile unb ermähnt, baff es jefct fcbon
Dörfer gäbe, meldje Bein einziges Sferb befi^en.
gn ber Stabt bot fid) augenfdjeiniid) ber SBoblftanb gehoben unb
ber Drt ju einem gang mobnlid)en 9lufenthalt entmidelt. Da bas Äreis»
geridjt unb bas ßanbratsamt am Drte finb, aujjerbent ber rege ©ruhen»
urtb ijüttemSetrieb eine Stenge oon Seamten bafelbft oerfammelt, fo mirb
man Baum in einer anberen Bleinen Stabt Dber)d)Iifiens fo oiel gebilbete
ßeute oeremigt firtben. Daburdj hot fid) ein reges frifdjes ßeben in bem
gegenfeitigm BerBebt gebilbet, bas ben gtemfben angenehm anfprid)t.
Stöge biefer SerBebr fid) geiftig unb materiell pm Segen für bie Se=
mohner unb jum Sorteil bes Saterlaubes meiter entmicfeln!
Stöge befonbers bie SBieberberfteHung ber gefdjidjtlid) begrünbeten
alten §anbeIs=Scrbinbungen Sd)lefiens mit feinen natürlichen hinter»
länbern mit Solen unb Sujflanb, Ärafau unb ©alizien, mit Ungarn,
Söhmen, Stäbren unb Deft?rreidj»Sdjiefieu, bie Schüd in feinem oft er»
mahnten SBerBe als unabmeisbare 3uBunfts»3Iufgabe ber preuffifdjen 9re=
gietung bezeichnet, red)t halb eine SBabrljeit unb ber SlnfangspunBt einer
neuen Slüte für Stabt unb Umgegenb merben!
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Beilagen
Beilage Jtr. 1.
Sie erfte ilrfunbe über Krjbnif oom 25. unb 27. 2ttai 1223.
(£ob. bipl. Sil. o- SBattenbad), I., S. 1 .)
3m tarnen ber I)eiligen unb untheitbaren Dreinnigfeit. SBir 2au=
rentius, burtf) bas göttliche Gebar men iöi|d)of oon Sreslau tlfun lunb ben
gegenimärtigen unb gutümftigen, baß mir mit gemein)amet 3 uftimmung
bes Steslauer Äapitels, gur © I G o t t e s unb gur Grhaltung ber Tonnen
ber Äirtf^e bes heiligen Grlöfers in 37i&nici), auf bie Sitte bes oerehrungs=
mürbigen dürften unb iatholifcfjen Sjerrtt, bes erlauchten fjirgegs non
Dppelit Äagimir, ber ftirdje bes heiligen Grlöfers in iRibttirf), geben unb
bemilligen bie Sehnten folgenber Dörfer in ber Äaftellanei non Xefdjen;
Golefooo, 5ß¡31a, Sjscridjino, 3amaifdji, ÜRegenugi, Suenchigi, Suburbium,
3afere, Glechetmtje, ÜRabooiga, ißuugo, Seleuicsco, Dgrogona, Jtooofa, bie
fie auf immer haben ¡oben. 2lu<h tmn ben Sehnten, meldfe oon neuen
Siedern ber roüften Stellen bagufommen merben, geben unb bemilligen
mir, mit 3 uftimmung bes genannten Kapitels ber oorgenannten Stirdje
bes heiligen Grlöfer in 37ibniri) bie §älfte. 3m Diftrift oon Gtaoar aber,
mit ben gme: anliegenben Dörfern' ÜRarfjoo unb 2 ichau geben unb bemib
ligen mir mit 3 ufti'mmung bes norgenannten Äapitels, gmei Xfjeile ber
3ehnten berfelben Äirdje bes heiligen Grlöfers in fRibnidj. Die 3ehnten
aber, meldje unfer Vorgänger feligen Slnbenfetts, § 3rr Siroglaus, einftens
Sifd)of oon Sreslau, ber Ätrche ber heiligen 3ungfrau SRaria in SRibnid),
bei ber Gimoeihung ber 5tird)e felbft, oerliehen hat, beftätigen mir mit
3 uftimmung bes oft genannten Kapitels gu Sreslau. Stämlid) bie 3 el)n=
ten bes Dorfes 37ibnicf) felbft, bie oon Smolna, 3alefe, Änegnigi, meldfes
festere Dorf bie Äirdje oon ÜRibnid) oon ber Äird)e oon Sale, im 3lus=
taufch gegen bas Dorf bes ©oloo erhielt. Unb bamit in ben freien Sehn*
ten, melche einige ÜRitter aus freiem SBillen ber 5tird)e bes heiligen Gr=
löfer in üRibnidj oerliel>en haben, bie Äirdje ifelbft, auf roelche SBeife es
auih fei, nicht benachteiligt merben fönne, fo halten mir es für merth, fie
berfelben Kirche mit oben ermähnter 3 uftimmung gu beftätigen. SRämlid)
bie Sehnten bes Sincentius unb Sribiglaus, Grifanus unb 3ohannes,
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©affo unb Sllbertus, SHIejanbet unb 3trep , SSincentius utib feiner 33rü=
bet, Suentoffius unb aJiitifaijel, ©uftarf)ius unb SBifimit, SBrttglaius unb
©rimialaus. Sie Sijenfungen bes S>erpgs fefbft, meiere er ber oorge=
nannten &itd)c bes ^eiligen ©rlöfer in 5Rihnich auf’s freigeb igfte ertfjeiTte,
hielten mir für rnürbig biefer unferer Schmfung pm emigen Slnbenfen
hinppfügea. Diefe ftnb: Das ©ebiet non ÜRibretd) fetbft, mit ber Äapelle
mit allem Stedjt unb 3ttrisbiftton unb greiheit unb ben 9'tutpngen fomol)!
oon ben 23ibern, als aurf) uon allen anbern ©rträgen, meiere gegenmärtig
aber fünftig in biefem ©ebiet bapfommen fönnten, ferner bas Dorf
S3rep, Smolna, Änegnigi, SBroblino unb Sufela mit feinem Diftrift, 33te=
fini, Scacooiji, ©raoar mit feinem 33egirf, 3tad}ooo utib Cidpn, mit oaller
greiheit, ©rubina unlb ben 3olt oon Seoot. Damit nun biefe innere
Sd)eniung unb 23emilligung aon unfern üfachfolgern fünftig unoerktjt be=
obachtet merbe, haben mir bies burd) bie Unterfcijrift biefes Slattes unb
burd) Slnhängung forooi)! unferes, als bes oorermäbnten Kapitels Siegel
befräftigenb beftätigt. 93ethaobelt in Sreslau im ©har bes heiligen go=
hannes im 1223. galjte oon ber gleifchmerbung ©hrifti ben 25. 9Jiai in
©egenroart bes Defan Sßictor, bes Sltchibiaconus ganus, bes Stholaftifus
©gibius, bes ©antor 3tabulf, bes ©uftos ßaurentius, bes Slrchibiaconus
fHaboglaus oon Dlimütj, bes 3b ¡3laus, tlrd)ibiaconus oon 3aoichoft, ber
Breslauer Canonici, Otto, ßupus, Sllbertus, Sbiglaus, ißrothaifius, granco,
fiambinus, Simon, gobannes, ©oguslaus uub anbete Canonici oon 23res^
lau; bes ©rafeu Ütabojlaus, Siebter oon Oppeln, melcher babei ber 3lb=
gefanbte bes ¿erjogs Äafimir mar unb in ©egenmart oieler anberer.
Dem oben ©efagten fügen mir binp, bah mir bie ipälfte oon ben
neuen Liedern in ber ©aftellanei oon Defdjen ber Äirche bes heiligen go=
hannes in 33reslau oorbehalten unb ben brüten If)eü ber 3ebnten in
©raoar, iRacfpo unb ßtdjan. Der Ätrd)e bes ^etliigen SJiilolaus in Dcfdjen
aber meifen toir ¿um ülustaujcb einiger oben genannten 3ehttten, 40
Döpfe §onig an in üofel. Diefe lebten 3ufät;e fittb gemacht morben in
Smarfchato in bemfelben galjte ben 27. 3Jiai in ©egenmart ber oorge=
nannten 3eugen.
(Die llrfunbe ift lateinifd). Die anhängenben elliptifcben Siegel,
an Schnüren oon roter Seibe, ftnb mahl erhalten, bas bifdjöflidje hat bie
llmfdfrift: f Sigill. ßaurentii. 3Sratislaoienfis. ©pi. Das Äapitel=Sie=
gel geigt ben gohannesfopf mit ber Umfchrift: Sigl. ©ap...................... nnis
SBaptiftac.)
Beilage Jtr. 2.

Utfuttbe oom 3af)te 1288.
(©ob. bipl. Sil. I. S. 17.)

gm SKainen bes £errn Simen. SBeil burch ben Verlauf ber gahre
unb bie golge ber SJienfdjen bie geftfetjungen ber frühem oerloren gehen
unb mit uns begraben roerben, ift mit oorfi^tiger ©ntfeheibung ©efd)tie=
benes gegeben morben, um fomoljl bem fdjtoanfenben ©ebächtnis p §ilfe
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gu lommen, als aud) bie geftfegungen ber Borfahren nütjlicher SBeife treu
511 beroahren.
Gs fei baher beit gefammten unb ben einzelnen, bie bas
gegenwärtige SBtatt feiten merben, lunb, baff tnir SJlesco unb '¿ßtenti^ltus,
burd) ©ottes ©nabe ftergöge non Dppeln, Herren in Slatibor, nacf>bent
mir bie Ptinilegien bes filofter gu Ggarnomang com prentonftratenfer
Drben über bie Dörfer Gracar, Slaboscoro unb Xenig gefel)en unb forg=
fälliger bie greiheiten biefer Dörfer untetfud)t, meld)e burd) unfere Bor=
fahren in benfelbeit netgeben morben finb, jene oben ermähnten Dörfer,
rnefdje burd) Unroiffenheit ober Sladfläffigfeit gu ungebüf)rli^en ßeiftungen
unb roeniger geregten Dienften gefommen mären, gur unten begeid)neten
greifjeit gutücfgubriitgen befdjloffen haben, inbem mir fomohl für unfer als
auch für nufer Borfahten §eil gu forgen münfd)ten, fo baf) non jet)t bie
Befit)er jener Dörfer mebet gum Adern noch gu irgenb melden aibgaben
ober gorberungen, melier 3lrt fte aud) mären, an ©elb, Sd)meimen,
Äüben ober anberen Dingen, bie mir für unfere Bebürfniffe gu empfangen
pflegten, gu leinet Seit angepalten merben bürfen, fonbern bag bies
ailles, meines mir non unferen ßeuten befommen mürben, bem Borftel)er
unb Gonnent bes genannten Kaufes burd) iü)re eigenen ßeute in ben oben
ermähnten Dörfern unoerfehrt, entrichtet merbe. Slut bas ift ausgenotn=
men, bafj fie gehalten fein ¡ollen, bei neuen Befeiftigungen,, rneldje mir gum
Bortheil unferes fianbes anlegen merben, rote bie anbern Bemohnet gu
helfen. So merben aud), roenn mir bei Ausführung eines Äriegsguges
aus bem ßanbe gehen, bie non Granat gehalten fein, uns einen leeren
SBagen mit nier Pferben gu finden, unb auch bie non Slaboscoro unb Xenig
merben, ba fte nach beutfdjem Siecht angefetjt finb, uns einen SBagen in ber
oben angegebenen SBeife fd)iden. HJcit Ausnahme biefer Dienfte für uns
unb unfere Sladjfolget, Jollen, mie gefagt, leine anbern roeber non uns,
noch 0011 unfern 9lad)foIgern nerlangt merben. Auch bie Sd)olgen ber oben
genannten Dörfer follen ferner für uns gu leinen anbern Dienften net*
pflichtet fein, bamit fie gur Dienftleiftung für ben Borfteher unb Gonnent
bes öfter ermähnten Kaufes bereiter fid) geigen. Der öfter genannte Bot=
fteher unb Äonnent haben uns auch mit freiem SBUlen bas Siecht bes Pa
tronats ber Äirch'.- non Slibnic unb allen Sahnten berfelben Äirdje, roeidje
bie eimftigem Pfarrer bafelbft Sciborius unb Stephanus befeffen, abge=
treten, bemgemäfj bies ausführlicher in ber uns burd) jene Jelbfi gegebenen
Urlaube enthalten ift. Sie entfagten auch gättglid) bem Gmpfang ber
brei SJlarl, tnelche fie bafelbft jährlich »au ben Sd)enien hatten, fo bafj fie
niemals burch fie felbft ober ihre Slachfolger gurücfoerlangt merben follten.
Slad)bem mir alfo biöfe norgef^riebene Bergichtleiftung unb gugleid) auch bie
ungerechte Benachteiligung, roeld)e in ben öfter genannten Dörfern ftatt=
fanb, unterfucht, haben mir biefe gu ber oben begeidjneten gieiheit gurücf
gebraut. SBerat fte aber irgenb einer unfeter Sla^lommenfchaft, ja fogar
mir felbft nerletjen moüten, bann follen mit Berroerfung aller unb ein=
gelnet norermähnter Beftimmungen bas Siecht bes Patronats unb bie 3ah=
lung ber brei SJlarl non ben Schenten, über bie hiarei^enb oben gefprodjcn
morben ift, an ben Borfteher unb Äonnent non Ggarnomang mit nollein
Befitj gurücf gelangen. Unb bamit nicht Steib ober Unmiffenheit im Ber=
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lauf i>er 3 eit b-i'ife Drbnung bei SBaljriiett oerbunfeln famt, Ijaberi xuii
angeorbnet, barüber biefes SBIatt abjufaffen unb es mit beut Scbutj unfeiet
Siegel begeidjnen laffen. ©egeben Watibor am Jage bes bl- Briccius
burdj bt'i $änbe nuferes oberften Wotar Slrnolb im 3 abtl! bes ijerrn 1238
ooi ben unten gefdjriebenen gegenwärtigen Beugen, nämlici) bes $errn
Stephan, 2lrcf)ibiafonus oon Oppeln, feinen SBmbein, ben ¡Wittern 3asco
unb ifSribiglaus, bes Hnterfämmerer 5nco, bes ißasco, Sofjn bes 2Bar=
munb, bes ipacoslaus mit feinem ©ruber Üliidjael Sßobdjafj unb feijr oieler
anbern.
(ülnpngenb bie fcfjön erhaltenen Siegel beiber dürften.)
Beilage Br. 3.

Die Beworben oon 1660—1860.
3«b*

©ürgermeifter

Watmänner

1661 ©eorg £janf=
figb
1662 ©eorg 93pcb
(einm. ©id)a
genannt)
1663 aßalter ©on=
cäosäpi
1690 ©et. iDiartula
1716 3 ob aJiartuli! ainton Äapfa, 3 obann 2Jia=
tepia
1723 Slnton ©tlltg 3ob- Wotoaf, ßorenä Sol=
lorj, 3 ob- Wlartultf
1725 3 ob- Woroacf 3obann 3Jiartulit, ßorenj
Wagnoi, ©ernb- Xtattlif
1730 3of).2JiartuIii ©ernbarb Xlattlif, 3 °fef
Äaras, 3 °fef ©ulusjta,
©olonius, Wotar
1731 ©abriel §off= 3 ob- ÜJlartulit, ©ernbarb
mann
Ilattlif, 3 ob- DJlabepcäpi,
©olonius, Wotar
1736 ©r. Samcäpi Sbomas ©olontus, 3Inton
Äaras, 3 <>b- ©latepta
1739 9Jiatbusä3Ku= 3 ob- Wiartulit, 3 ob- 9Jia=
fiol
tepia, 3Int. Äapfa
1740 a3ernl)arb3an
Wepoteffer
1749 3 obann ÜJia= ÜJiicbael SoHorj, ©ottfrieb
bepqpf
ÜJticäia, SJieltbior 9Jla=
fomstt, granj ©olonius,
Simon aßronia
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Gtabt=©ögte

©farrer

©eorg &od)= c. 1230 Sci=
lomsfi
borius
Wiartin SBef= c. 1280 Ste=
felp
pban
1334 ^eter
Üb, Sroorsfi 1343 ßauren=
tius
14913Jiattbias
3 obann 9Jia=
Sents
bepcäpi
1680 3 anÄne=
30ield). 3ßron= jergnus
fa
1619 3°bann
Äarsel
1672 ©riftopb
©amotelÄa=
noniius in
Db.= ©logau
unb Watibor
1679 Slnton
Stans Xo=
mafdjnp
1778 gfelij
3 obann 3Jia=
Weisner
bepcäpt
1809aint.£ell=
mich, 31bmi=
niftrator
1810 9Jli<baet
Scbneiber
1841 granä
Wusle

ga$r SBiirgermeifter

9iatmanner

Stabt=9Sogte

SfSfarrer

1751 geltner
186033ororotlj,
1754 aiticf). Soltors
Slbmini=
1764 geltner
ftrator
91. fjjoffmann, ©ottfrieb
SJiicsta, gol). Ciberta
1773 Cimbersii
1775 £u^era
Simon SBronfa, Sgnatj
Xitterla, goljann Ciberta,
37otar
1778 goljann S8el= Simon 3Bronfa, 3gna^
ling
Xitterla, goljann Ciberta,
37otar
1790
betfelbe
biefetben; nur fam baju 9$fjilippXlatt=
lit
Slfcfiersleben unb 3°f®f
©Sernp als Jtotar
1794
berfclbc
31fd)ersleben, ©sernp, 370= falser Xeiner
tar, Xitterla, 9lnbreas
©tericb
1799 Carl Sluguft gof. ©sernp, 9lnbr. ffiterid),
o. Cud
SSalentin Sobc3 pf
1807 SBintgcn
©Sernp, ©iericf), Sobc3 pf, goljann $f3olo=
nius
Sobteria
Stabtridjter: Stabtoerorbn.»
33orfteIjer
1809 9tnt. 3cl<isco grans ©ieridj, gofef Ste= grans 9Iuer,
95alentin
1808—1828
Sobcspf
pljani, i)3eter Xitterla,
gran3 SBermutlj, Solemn
37oroat
1812
©ottlieb 95ed)=
berfelbe
grans £>olietfdjef, goljann
ftein, 1815
Storoai, ©aspar ©ieridj.
S3. Sobcspf
Slug. Sdjulcspf, attatljeus
93ru[on)sti
1819 grans
1825
berfelbe
©aspar ©iericfj, gofef Ste=
©ieridj, 1825
pljani, grans §ottetfd)ei,
31. Sd)ulc3 pf
9?alent. Sobcspf, gaiob
aJiiiHer
3!Jlattljeus
1829
berfelbe
©aspar ©iericf), 33al. Sob= o. Carifd),
1828—1834
95ruforosfi
espf, gof. Stepljani, gof.
Stalepa, gafob 2Jiulter
1837 Carl UtreĄt ffieorg ©iericf), goljann 23udjmalb,
Staufdjmann, gofef Ur= 1834—1847
banespi, Gobel fjeilborn,
gatob Scfyleper
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Äreisgerid)t5= Stabtoerorbn.»
Sirettoren
Sorfteber

IRatmänner

3abr Sürgermeifter

gerb, gribe
1842 Sllops ißreuja ©eorg ©iend), 3ofef Ur= äßitttoroib,
bancägf, 3 ofef Stalepa, 1847 — 1849
Slnton Sollora, grana ^0= Stabt=©er.=
Sireftor
lonius
1849 SBernb1848 3 ob. ©rucbel
3 elasco
Äalinorosti, ©eorg ©ie= Selius 1850
bis 1851
rieb
1853
berfelbe
o. fiarifcb, ©ierid), SRittau o. Honig 1851 Ganger
bis 1856
1857 3 olj. ©ruájel o. 2Jlartlorosfi, IRittau, Sol= o, Hunorosfi Sierocapnsti,
lora, Urbancapf, fiuftig, bis 1860
1858 SBernbSelasco
Valetta, Hämmeret
o. 9Jiartlorosfi, Urbancagf, Sjeimbrob
gerb, gribe
1860
berfelbe
ßuftig, Sierocapnsfi

1851 gerb,

ü.

gribe

Cs finlb überall bie Salgue angegeben, in benen ití) bie Unterfcfjrift
bet 33etieffenben bas erfte 3Jíal in einem Slítenftiitfe norfanb.
Beilage Jit. 4

Die Bürget bet Sfabt Btjbnif:
1581

1601

enbraeg Störet . .
Sineret................
¡Daniel ¡Diengit. . .
3uref Hutfcbera . .
3 an 5j3untf(bo(ba . .
SBarorapn fjolba . .
SBictorin................
Stanisl. Sroballa .
tpeter Hrutfcbp . . .
¿err SBenael Hotu=
linsü, boeb bat
beffen ©ütlein unb
ajiübl ber tpfanb»
berr für 460 Xlr.
an fid) gebratbt.
2Jiid)el ber grepe . .
Sobed ¡Drooraot . .

3
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1657

£>ube ¡Díotg.

San $ugeHj
grt)berid)
$etet Stbneiberin
9Ji atusa ftael
1
8
23ienbtt)f¡ Osea«!
1
SBaroratjn §olba
11
— 2 0 V 2 ¡Dorothea ^uincaofjla
1
IVa 9Jii(f)at Saaffars
— 18V. 3 an Gliatlia
23ierat)! Steltjfutb
Urban ÄuzniH)
Slbam granfftein
Stanislaus Surta
Ibomas Smptaid)
Slbam Staifigb
1
SBopte! Äragmarat)
3 V .
— 2 3 V 2 SJiarcinef STaibmiraitgb
1

8

— 12
— 27
— 8 öVi

2Bite!

Säafaraom
an SJientlisae!
Slnbreas SKostosa
Saljer ißlocafo
USaroel Slocato
9Jlelcbior Sauigel
Xobias Xnoorsti
Sale! IfSoñcaosaet
Sartbon Sraatoa, fonft
Saaffars
Xomet ipioticafa
ißaroel Xitbt)
ajiaxtin Äuznicaef
3Bilt)m Santoro
Some! Sßaranef
3 an ipioticafa
Salaer ipiirota
3

1581

1601

Sube äKotg.

tarnet Saliga . . .
1 8
Äuba üöiasäon . . .
1 9
SDlicbal ber alte SBoit 1 27
3uref Äreitfd)t) . . — 15
Scjepan.....................— 21/*
Stanislaus IRector . — 15
Sßau). Ifdjenrjef . . — 27
2Jiatus,g ijoffef . . .
1 22
Sigmunb................. — 20
Starsä Xfcbelo . . . — 6
Blazef Äufcbmirs
1 1
Binbura.................... — 15
Xbomas Äpas . . . — 11
Bernbarb................. — 17i/2
Baul Brobala . . . — 23
3afub Ba6ur . . . — 19
3ura eine Sßiefe unb
ein Xeid)
9J£aauret ein §aus
Smirt[cbi<b..............— 1 8
Stasaroroa oom Bor*
inert ein Stiicf
3afob aBamatfcbng,
ffllüller.................— 16i/2

1657

3an itoroacaif
Brifitb Xubet
©eorge Ipanefc
Stanict Äapba
30lt)fulas3 Schaffet
3an Sleniaa
SBieraet Änptfa
3atub Bud)

©eorge Sdjeliba
3on Siemarafo
3lbam 9Jtago<ba
3JieId)ior Äuraffef
3 an ipietíájfa
3 an Äramar3icset
tarnet Äuraioroef
Balentin aBatoacanp
3 an Äoroarj
Slabtoroa 3Bittib
Salon
3 pgmunbt

ainbreas Äroasnp
Simon Äreicap, fonft
9ioroacaef
SOtartin SJiartula
SJiarcielii Xubet
Balger Cannes
aibrabam Äocb
3an ilatlit
9Jiatusa Äuznifoto
3afob $ermancäit
Baroel Xanfa
©erapt ßubarsti
Biotr ipieja
iomet Sötertilit
Ärpsatet atoroat
ajleldjioi 3Jlpsliroieb
Baroel Raffet
¿omef m i á )
©regor ftabfa
©raegor3 aJloraroietg
Stanif Äomara
Beter Äapfa

Sie übrigen SRamen ber Bürger »on 1657 fittb nicht Ijerausplejen,
ba an ber Steile bas Slttenftüd feijr pon Sltotten ¿erfreuen ift. 1660 ujet=
ben nod) äßalef ipolonegs unb Btatljes Saiger ober Solorg ermähnt.
Beilage 31t. 5

Die Bauern in SmoQna 1581
Sube SJfotg.
Scbolbrapf. . . 1 197s ainft
3iitlas®3iraatDa — 2274 t t
Blaaet ©olat . — 255/8 •t
Bartet Xutla . 1 47s t t
3uret Xpbet. . 1 1774 t t
Äuba Befpto . 1 63/s t t
3uref Äreptfcbp 1 27s •t
Biaciet Bolp . 1 87s t t
Xfcbentfcbef . . 1 23
tt
f>ans S 3arp . . — 26
tt
SOiruaef . . . .
aBitef Xrapaga ■

1 231/4
1 63/s

ft
tt

99t. SeD. Sd).

14
8
9
18
14
10
10
11
19

11 174
12 2
— 1
— 2
— i7 2
9 1
10 1
7 1
— 172
18 — 2
18 — 2
18 — 2

an.

Äorn u. ebenfoo. fjafer
—
„
tt
tt
—

tt

tt

tt

—

tt

tt

tt

tt

tt

tt

—
3
172
174
—
—
—
—

tt

tt

tt

tt

tt

„

tt

tt

tt

tt

tt

tt

Sühnet
4
3
3

4
4
3
3

3
4

tt

*t

tt

4
4

tt

„

tt

4

*r

tt
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Smolit . . . .
3afube!. . . .
Kruli! . . . .

f>u6e 'JJJotg.
ggt.
1 — atnft 15
1 9i/2 „ 3 0
1 27
„lft. 9
6 ©ärtner mit 14

$cU. Sti). ¡Di.
$üljnet
8 1
— Korn u. ebenfoo. Safer 3
- 1
—
„
„
„
3
— — —
„
„
„
—
Slforgen ä 1 ft. 9íobot3tns.

Beilage Jtr. 6

Die Xajc ber (Bebäuöe in Ktjbnif oom Jafyte 1725, mit feilroeifer
Eingabe bet fpäferett Befifjer.
T>te |)äuij'er firtb in beim betreffenden 3lft)inftüd ber Sieifje nach aufgeaäfjlt, oon bent Saufe am 9vinge 3lo. 55 bes §r)poü)e!embucbs an, ine
i efigie Äüwhfttiage (baimicöls ©affe puim S . !3aba¡nni=£ttdjlem) hinauf,
non bet andern ©eite herunter und bte Sltorbfeite bes 9tings. Dann folgen
bie ©ebänbe auf bet Südfeite ber ©leimiger ©trage (bamals Kitdjengaff?
genannt), beim Smitflantec oorbei und immer weiter bis jum 5lird)I)ofe,
bie anbere ©¡eite herunter bis jut ©de, bann beide Seiten ber Sol)rauer
©trage unb bie Dftfeite ber ©leimiger ©trage bis jum 2Jiarft. Darauf
folgt bie Dftfeite bes 9Jtarftes, beibe Setten ber Sdjlogftrage, bis ©iib=
feite bes Diarftes, beibe ©eiten ber ©ar teuft rage unb enblicf) ber 9teft ber
SBeftfeite bes ÜRittgs bis jur SRatiborer ©trage.
ßeiber geben bie Stotzen im öbpottjetenbuci) nur bei wenig Säufern
bis 1745 unb es lägt fid) bat)er nicht überall bie SBerbinbung ber neueren
25efiger mit jenen älteren berftellen. «Bis au 1657 fonnte idj nur net«
mutungsweife aurüdgehen. Da nämlich in jener alten 3eit alle erwähm
ten Siirger auch Suusbefiger waren, fo lägt fid) annehmen, bag wenn eine
Familie 1725 im ©egge eines Kaufes war unb 1657 auch erwähnt wirb,
fie wahrfcheinliih auch basfelbe Saus befag.
3d) gebe nun bie turae ©afchreibung, wie fie bas Slfteuftüd ent
hält, bemerfe aber, bag jedenfalls einige Käufer fehlen, ba 1725 bereits
112 ©efigungen uorhanben waren.
310.55. (bes §ppoth-’ iButhes). 31m 3tmge bas Saus bes Bernhardt
©aralenba mit 1 Sdjenfftwbe, 1 íletnen 3immet, l Kammer,
1 „Küchel“, 1 'tb'erbeftall, 1 Kuhftall, taxiert auf . . . .
16 Xaler
(Das Saus roechfelte |,päter oft bie hefiger (o. 3 atoabatí,
o. 3Jlütler, o. Sttachrotg, o. SolP, ©ruf ©reifing), bis es
in ben Befig ber gamilie Schleper fam.)
3ir. 56. am 3íinge bas Saus bes SRartin TOaterita mit 1 Sdjcntftube
1 Kammer unb 1 Kubfta.il...............................................25 Xaler
(3egt im 2kfig ber g-am. Soentger, bie es feit 1780 hat.)
3ir. 57. am 31inge, etn hertfdjaftltcbes Saus (bie SIrenb'e) mil 1 Sdjcttd
ftube, 1 tleincn Simmer, 2 Kammern, 1 Kiiche................. 21 Xaler
(©s mar oon SBengersti auf ben fyislus ubetgegangen,
ber es 1819 an Janifch oerlaufte, non bem es bie Stabt=
fommune 1822 gum Jiathausbau ermatb.)
übertrag
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62 Xaler

iibertrag

62 Salet

9£r. 58. Sas tpolentarifclje tpaus mit 1 Stube, 1 fteinen Stiibel, 1 Ham=
mer, 1 Hiidje u. 1 Huśtali (ie|jt im Befitj ber 3amtlie 9leidj) 10 Saler
3ir. 59. 3tt ber ffiaffe jum S. 3 0f)artni=Hitd)Iein, bas |>aus ber 3lnna
9JiartuliC3ia, 1 Stube, 1 Hammer, 1 Hiicije (jegt gam. ©atoron 23 Salet
9£r. 60. parnej Samcjpf, 1 Stube, 1 Hammer (je§t StSjlefrnger) . . 14 Saler
9ir. 61. Sofy&nn ©orsfi, 1 ©lube, 1 Hammer......................................8 Saler
(Sie ©orsfi bliebcn bis 1795 im 33efifc,
je^t £ollanber.)
— 3ojef Samcjpf, 1 ©tubę, 1 Hammer......................................9 Salet
9£r. 62. SBcrnarb ^iocicja, 1 fleine Stube, 1 Hammer, 1 Hubftall . . .
8 Saler
(Sie tßiocicja’s blieben bis 1805 im 25efi§, je^t
Sdjinbler.)
9ir. 66. Cöeorg ber junge Hapja, 1 fleine Stube, 1 Hammer, 1 Hubftall 6 Saler
(1657 l)at es (5regor Hapja, bann folgt biefer ©eorg ber
jüngere, 1770 SBermljatb, 1799 ©eorig unb 1849 Jofef Hapja.)
— Jobann Sötatepfa, l fleine Stube, 1 Hammer, l Hufjftall . . 8 Sa!et
3tr. 1. 2lm SRtnge, 3of>ann SKartulif, 1 Sdjemfftube, l fleine Stube,
1 Hammer, 1 Hüdje, 1 ipferbeftall, 1 Hul)ftalt..................... 18 Saler
(Sie (pöteren ®ejitjer roaren 3Jiura, 3 urc39f, ^rufomsfr,
3. Urbancjpf.)
3ir. 2. 2Inton Hatas, 1 Sdjenfftube, 1 Hammer..............................8 Saler
— Sofyann Haras, l Sdjenfftube, 1 Hammer, 1 fleine Stube,
1 Hücfie
.............................................................................13 Saler
(Sie Haras blieben im ©efifc bis 1834, mo Siotoaf beibe
faufte.)
9£r. 3. Sodann Eoncjpf, l Sdjenfftube, l Hammer, 1 Hufjftall (je^t
ajfaicpfa feit
1848)
14 Saler
?£r. 4. SCRatf)ufä SJluftol, 1 Sdjenfftube, 1 fleine Stube, 1 Hammer,
1 Hüdje, 1 Hubitall (feit 1853 9Katcgfa)......................... 14 Saler
91r. 5. 9lti ber gegen bie ißfarrfirdje geljenben ©affe ober Hirdjgaffe,
jeijt ©leitoiljer Strafte, 3ot>ann 9J£abet)qpl, l Sdjenlftubc,
1 Hammer, 1 Huljjtaitl (feit 1837 ©iajdjnp)......................... 12 Saler
9tr. 6. 3oI)«nna ßesmif, 1 Stübel, 1 Hammer, 1 Hubftatl (feit 1852
SJfaift)
..................................................................................... 4 Sal«r
9£r. 7. 3 “Cob ßcsnif, 1 Stiibel.............................................................. 4 Saler
9lr. 8. Sranj 9J£artulif, 1 Stube,1 Hammer, 1 Hüdje, 1 Hufjftall . . 15 Saler
(53eibe jeftt oereinigt im 23cfift bes ©idjutef.)
‘J£r. 9. 3ofcf IRompel, 1 Stübel, 1 Hammer............................................ 3 Saler
(Sie iRompel’s befaßen es bis 1794, jeijt im 93efift
oon QJtenbe.)
Sir. 10. Sas ljetridjaftlidje ©afttjaus Stoirflaniec, 1 gtofte Stube,
3 fleine Hämmern, 1 Hücbe, 1 ©aftftall, 1 Huljftall . . . .
25 Saler
(SBur’be oom Sisfus bann oerfauft unb ift jeijt im
23efift oon Singer.)
— 3acob aJipslitoiec, 1 fleincs Stübel, 1 Hammer..................... 1 Saler
Übertrag 279 Saler
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Übertrag 279 Xaler
Corcn^ ßesnif, 1 deines 3immerle unb 1 Äantmerle . . .
1 Xaler
2orett3 Solorg, 1 Stube, 1 Äammcr, l Äuhftall.................. 6 Xaler
©eorg Älarocpf, 1 Heines Stübel, 1 Äam m cr...................... 3 Xaler
©eorg 3elasco, 1 {[eines 3imtner!e, 1 Äammerle...................... 3 Xaler
SBcrnJjart)1Sranj Sliudja, 1 Stube, 1 Äammcr, 1 Äufjftall . .
4 Xaler
Jofcf Solid), 1 Stüblein unb 1 Äammer...................................3 Xaler
©eorg ißlacäef, 1 Stube, 1 Äammer........................................... 3 Xaler
Simon HJiufwl, 1 Stube, 1 Äammer, 1 Äuhftall.................... 10 Xaler
©na Saoiben, 1 Stube, 1 Äammer, 1 Äuhftall.......................... 5 Xaler
©rrjger Siubef, 1 deines Stübel, 1 Äammer.......................... 3 Xaler
Srang ajiabepcätjf, 1 Stube, 1 Äammer...................................3 Xaler
Xljomas Sgierjaroa, 1 Stube, 1 Äammer, 1 Äuhftall . . . .
11 Xaler
2Inton SUiateijfa, 1 fleines Stübel, 1 Äammer, 1 Äuhftall . .
3 Xaler
Jerstj ißarolcnba, 1 Sdjenlftube, 1 Äammer, 1 Äüdje, l deines
Stübel, l Äuhftall
........................................................... 15 Xaler
(33ielleidjt jetjt bas tf>aus bes ißolonius.)
— Xljomas 3imon, 1 deines Stübel, l Äammer.......................... 3 Xaler
— Xljomas SRateijfa, 1 Stube 1 Äammer.......................................9 Xaler
— SBerwarb Säicräama, l deine Stube, 1 Äammer...................... 5 Xaler
— Johann Ältjfä, 1 deines Stübel, 1 Äammer, 1 Sßerfftatt . .
3 Xaler
— aiiariin iCIociqia, 1 deine Stube, 1 Äammer, 1 Äuhftall . .
7 Xaler
— (Safipar Sitfo, 1 Stube, l Äammer, 1 dein. Stübel, 1 Äuhftall
6 Xaler
— ©lifaibeti) ajiufiolifin, 1 Stube, 1 Äammer, 1 Äuhftall,
1 Sßerfftatt
......................................................................... 6 Xaler
— ©hriftoph Samcgiji, l Stübel, 1 Äammer, 1 Äuhftall . . .
8 Xaler
— Simon Xomancggf, 1 Stube, 1 Äammer, 1 Äuhftall . . . .
8 Xaler
— Xljomef 9Jiiabet)C3t)f, 1 Sdjenfftube, 1 Äammer, 1 Äüd)e . . 14 Xaler
— ©erjg tpiacet, 1 Stube, 1 Äammer, 1 Ä u fjfta ll.....................12 Xaler
(X>iefe Käufer, bereu jetjige tBefitjer id) nid)t beftimmen
fann, ftanben oom Sroirflaniec an auf ber ©leimiger unb
Soljraucr Strafe bis mieber gegenüber beut Smirdaniec.)
3ir. 13. ©eorg Xubef, 1 Stube, 1 Äammer, 1 Äüdje, 1 Äufjftall . . .
13 Xaler
(Sie Subef’s »erfauften es erft 1804, je^t hat es
©lufdjnif.)
— Xhomas Sitfo, 1 Stube, 1 Äammer, 1 Äüd)e, l Äuhftall . . 17 Xaler
— Siifotaus 3imou, 1 SdjenfftUbe, 1 Äammer, 1 Ä'ücfje, 1 2Betf=
ftatt, 1 Äufjftall...................................................................12 Xaler
(Beibe jüfamnren, oielleicht fetjt 3lr. 14. Sie gami'fie
ßeudjter hat es feit 1789.)
3(r. 15. Johann SRompel, 1 Stube, 1 Äammer, 1 Äüche.................13 Xaler
(Jiadj biefem bcfag es Sfubrcas nodj 1780, ein anberet
Ülnbreas 1803 unb feit 1833 2Inton IRompel.)
— Johann 9Jiatus3tjf, 1 Stube, 1 Äuhftall.........................
19 Xaler
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Übertrag 507 Xaler
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Übertrag 507 Xaler

Dir. 18. Johann Dlotnaf, 1 Stube, 1 Kammer, 1 Küche. 1 Kuhftall,

1 Ijöljerner K eller............................................................... 17 Xaler
(Schon 1657 befug 'es Krtjsjtei Dtoroaf, 1725 bicfcr Jo=
hann, 1760 graitj, 1783 Jafeph utib feit 1834 (Scoug Diomaf.)
Dir. 19. DJtartin Hermann, 1 Stube, l Kammer, 1 Küche, 1 Keller,
1 rßifenbe'ftaH, 1 KuhftaH (bie ©frenich’3 haben es feit 1772) . 28 Xaler
Strn Dünge.
Dir. 20. Slnton Eiuafnp, 1 Schenfftube, 1 Kammer, 1 Stübel, 1 Küche,
1 SB erfftatt.................................................................................11 Xaler
Dir. 21. Slnton b. jüngere Ccuasnp, 1 Stube, 1 Kammer, 1 Kuhftall . 13 Xaler
(3Seibe 23efigungen hatten bie Quasnp auch Ktnasng
getrieben fchon 1657 unb behielten Dir. 20 bis 1803, jegt
Frager, Dir. 21 bis 1787, jegt ebenfalls ißrager.)

Dir. 22. Slnton 93ilif, 1 Schenfftube, 1 Kammer, 1 Heines Stübel,
1 Keller, l Sßferbeftall (jetjt im 93efig non greunb) . . . .
22 Xaler
Dir. 23. ©eorg Sranj ißolonius, faiferlicher 3otleinnehmer, beffen
§aus mit taifcrlidjcr Saloaguatbia begnabet ift, hot 1 6ä>eni=
ftube, 1 Heine Stube, 1 Kammer, 1 Küche, 1 (Pferbejtalt, 1 Kuh«
ftall, 1 Schafftall........................................................................... 26 Xaler
(Jegt Slnton Solorä; bie (ßolonius hatten es bis 1834.)
Dir. 24. Xhomas IDsierjatoa, 1 Stube, 1 Kammer, 1 Küche, 1 Kuhftall

(jegt ¡peilborn)....................................................................... 11 Xalet
Dir. 25. ßorenj ber alte Solocj, l Schenfftube, 1 Stübel, 1 Kammer,
1 Küche, 1 Kuhftall, 1 tßferbeftall.................................................42 Xaler

(Sie Solorä befugen es bis 1800, jegt ßhpepif.)
Dir. 26. DJielcgior SBronfa, 1 Schenfftube, 1 Kammer, 1 Küche, 1 Kuh«
f ia H ...................................................................................................11 Xaler
Dir. 27. Sßaul Jofef SiUronfa, 1 Sdjcnlftube, l Kammer, 1 Küche,

1 Kuhftall (beibe jegt im SJefig uon §oenigex)................. 11 Xaler
—

Johann Ubrgcäfi, 1 Schenfftube, 1 Stübel, 1 Kammer, 1 Küche,

1 tßferbeftall, 1 Kuhftall.......................................................... 24 Xaler
(SSieKeicht jegt Dir. 28 im S3efig non §atajim.)
Slntoni SBalufffa, 1 Schenfftube, 1 Stübel, 1 Kammer, 1 Sßerf«
ftatt, 1 S3fcrbeftall, 1 Kuhftall..................................................... 16 Xaler

(S3ielleidjt Sir. 29 im 33efig non DJiüller.)
3n ber ©affe gleich am Dünge.

—

DJiartin fioigif, 1 Stube, 1 Kammer, 1Kuhftall.......................16 Xaler

—
—

iSebaiftian SXwaft, l ©chenliftübe, 1K am m er.............................14 Xaler
DJieTchior SOiachotnsfi, 1 Schenfftube, 1 Heine Stube, 1 Kam*
mer, 1 K u h f t a ll............................................................................21 Xaler
Soreng ißarbuhicjft, 1 Stübel, 1 Kammer, 1 Kuhftall . . .
7 Xaler
Xhomas Soltqfif, 1 Stübel, 1 Kammer, 1 Kuhftall . . . .
7 Xaler
Slpolonia Xlatlif, 1 Stübel, 1 Kammer, 1 Kuhftall . . . .
7 Xaler
DJiathusg SSlasäCägf, 1 Stube, 1 Kammer, 1 Kuhftall . . .
22 Xaler

—
—
—
—

Übertrag 823 Xaler
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Übertrag 823 Saler

3« ber Sdjlo&gafîe.
— Œriftapl) Stbler, 1 Gtübel, 1 Kammer..................................6 Saler
— San Slatliï, 1 Stube, 1 Kammer, 1 Kubftall..................... 8 Saler
— Sotnei DJÏatepfa, 1 Stube, 1 Kammer, 1 Stübel, 1 Küclje,
1 K u b fta ll.....................................................................................11 Saler

— 3lnna (ßiefina, 1Heines Stübel, 1 Kubftall.................................8 Saler
31m Dlinge.
ßoren^ Satjnoi, 1 Stube, 1 Kammer, 1 tlcines Stübel,
1 K ubftall................................................................................13 Saler
— DJiartm üWufiol, 1 Stube, 1 Kammer, 1 Küct)e, 1 SBcrfftatt,
1 K ubftall................................................................................21 Saler
(SßicHeidjt je^t 3Tr. 41 im 23efi£ bes Sobcspi; bie
DJtufioI Ratten es bis 1775.)
Dir. 49. Suias DKtnol, 1 Stube, 1 Kammer, 1 tpferbeftall................. 15 Saler
(9îad) biefcnt befafj es fern Sa^n SSalentin DJltnol, bet
es 1778 an SBenjel Urbanc3 t)l »ertaufte, je%t 31. Utbancspi.)
Dir. 50. tpaœe Guasnt), 1 Stube, 1 Kammer, 1 Küd)e, 1 tßferbeftall . 20 Saler
(3e^t Slpotbcter gritje, untrer 3ema 1826, Selling 1806,
Sr. Sebeü 1804.)
— 3<>bann Sutora, l Stube, l Kammer, 1 Kubftall..................... 17 Saler
— Sodann DJÎartaliÎ, 1 Stube, 1 Kammer, 1 Küdje, 1 Kuijftall . 19 Saler
Summa 971 Saler

S a bie Stabt aber auf 1000 Xaler Steuier=Sdja^ung angefetjt mar,
jo fehlen nod) 29 Xaler, alfo etma 20 Käufer.
2Bäre icf) genauer mit ben einzelnen Käufern, unb betn baju gefjörU
gen 3lder befannt, bann ^ätte ici) bie einzelnen ©runbftüie wart) iijren
feigen SBefitjern leister beftimmen iönnen. 2lud) butte itf) es leiber ner=
ifäurnt, alle Käufer im $t)pot^eteubud)5 burcb,fugeben unb ¡später bie be=
treffenben Diotijen nidjt meijr erlangen fönnen. — (Es roerben fii) batjer
ma^tfc^einlid) unter meinen Slnnabmen mattste Sirtümer oorfinben.
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2i n f) a n g
Die oorftehenben Srartg Sbgifömsfi’fchen Slusfühtungen behanbeln
tote ©efcfjiichte ¿er Herrfchaft IRp&tttis ungefähr bis pm 3cüjre 1861. ©s
etföien notmenbig, bie gefdjicbtUdje 3eitlücfe uon 1861 bis p r ©egenmatt ausp füllen unb ber älteren ein Stücf neuerer ©efhichte ¿injuau-fügen, ©in ©efcfyidjt&toerf gewinnt babutch höheren 3Bert, toeil biträ)
folche ©tgänpngen fe^r niete 3uftän'be unb ©rfMeinungen ber ©egen*
matt cm ben früheren SBerhäliniffen unb ihrer gerichtlichen Gntmicflung
gemeffen »erben iönnen. deshalb ber Sinhang, ber auf SBoUftänbigfeit
feinen Slnfprucf) erhebt.
3 unäihft einige Hingaben, bie oot 1861 batieren, aber in ber 3bji=
fotDöfi’fdjett ©htonif nicht ober nur unoollftänbig erwähnt »urben:
Ätrdjttcbe SBifttationen nach bem 30 jährigen Ätiege in SRgbnif.

Der 30 jährige Ärieg mar oorüber unb hatte unfäiglidjes ©lenb
mit fich gebracht. Stabte unb Dörfer »aren oerwüftet, manches Dorf mar
oom ©tbböben oetfchwunben.
Religion unb Sitte mären in ber 33olfsfeele untergraben, unb es
galt „neues ßeben aus ben Ruinen erftehen“ p Taffen.
3m Stuftrage bes 33reslauer 33tfchofs erfchien ber erfte Sßifitator
halb nach Stiebensfchlufj im Sahne 1652, um in ben oberfchlefifhen ^Pfar=
reien 33ifitationen abphalten. ©s mar bies ber Strchibiafon Bartljolo*
mäus SReinholb, ber 5it)bnii, bas bis 1924 pm Sohrauer Defanat ge*
hörte, oifitierte. Die Berichte finb uns erhalten geblieben unb geben uns
einen intereffanten ©inblicf in bie banraligen SSerhältniffe bes fachlichen
ßebens. Der SSifitator jchreibt: Die Äirche ift gemauert, ohne ©emölbe
unb liegt außerhalb ber Stabt, mit einem höljernen ©lotfenturm unb hat
2 ©locfen. Die Äirdje ift in einfacher SBeife oom Stiebhof umgeben. ©e=
weiht ift fie ber ©hre ©ottes unb Sblariä Himmelfahrt. Die gemauerte
Safriftei ift gewölbt. ©s finb 3 Stltäre oothanben, bie alle fonfefriert
finb. Der Hauptaltar ift gefthniht unb oergolbet. Die Äangel hat neuen
Schnihmerffchmucf, ift aber 1652 not) nicht bemalt. Saubere 23änfe finb
in 3 Leihen aufgeftellt. Das Sanctiffimum mirb im Hauptaltar im
Giborium aufbewahrt- Der Daufftein ift fauber unb fteht in ber SJtitte
ber Kirche, mo auch bie hl- Oete aufbemahrt »erben. Die Drgel ift mür*
big reftauriert. 3ur Stusftattung ber Äird)e gehörten 1652 oier filberne
oergolbete Welche, eine filberne IDionftrang, ein filbernes, oergolbetes
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größeres Kreug unb gwet filbetne Heinere. Sesgleihen waren oorhan*
ben: 2 filbetne Kännchen, eirtie fi16eine ßarnpe, 1 paar 3innfännchen, 3
Kelcfjoekn, ebenfo 12 anbere geftidte, ein Keldjoelum mit ©olbftiderei,
25 Slltarbeden, 8 Seden, 5 Silbern, 4 ©fjorröde, 1 Keffel, 11 feiEjr ftf)öne
Kafeln, 1 Ißluoiak, 2 'Dliniftrantetttöddjen, 3 paar 3innkud)ter, 2 paar
fupferne 2 eucf)ter, 1 iupfermex unb 1 eifetnet ifjängeleuchtet, 3 ilntipen=
bien, 2 ßetcEj'erttiidf)et, 5 paar Jahnen, 4 Schellen, 2 Slltarte;ppict)e, 3 fei*
bette Selen für bie fülonftrang, 3 SRiffalien, 3 Sigenben, 1 ©rabuale, 1 Sln=
tipijonarium, 1 Heine ©lode über bet Äircfje, 2 Schreine für Paramente,
1 2llmer, 1 tupfernes 9iauchfa|, 1 fupferne ßarnpe, 1 filbetne Xafel. Sie
Xauf=, Xrauungs* unb Xotenbüdjer mürben in Ortwang gefurtben, ©benfo
fanb ber Sifitator eine anbere Kirche, bem hl- Spannes gemeint, oor.
Sie mar aas ¡9 0 I5, aus ber alten neu gebaut, mit griebljof unb ©lode in
ber ÜJiitte ber Kirche, 3 Elitären, Kangel, einfachen Santen, 2 gab nen unb
2 Kofeln. Sie Safriftei fehlte. Ser Sifitator fanb 1652 in SRpbaif nid)ts
ju tat ein, mie aubersmo.
S ie 2. Kirchcnoifitation in fRgömf im Jahre 1679,

Statt bes trauten Slrcijibtatons 3 rang oon SBelcgef hielt ber Jlamslauer ©tgprieft et ßorenä Sahannfton bie Sifttation 1679 ab. SRtjbnif ge*
hörte bamals beim ©rafen Johann Setnharb non Dppersbotf. Son ber
Kirche mirb 1679 gefaßt, baff fie aus 3iegeln unb Stein oor 2 00 fahren
gebaut mar gu ©hren 3Jtariä Jpimmeifahrt- Sie lag auf einem §ügel,
mar 40 ©llen lang, 16 ©llen breit, hotte 8 gfenfter unb 2 Säten. Sie
Sede mar getäfelt unb gemalt, ber guffboben aus 3tegeln. Ser Sifitator
nennt ben Sau „einen mirflicf) liebliehen Setupel roegen ber Schönheit
feines Jnnenfchmuds“. ©ine Mangel oon etkifenet Sdjniharbeit unb eine
prächtige Orgel rnaren ootbanben. Sie Safriftei mar gemölbt unb ge*
räurnig, aber nicht gut mit ©ifen befd)lagen, ba Siebe oieles baraus ge*
ftohkn hatten- 3 m hölgernen ©lodenturm rnaren 2 ©loden, eine brüte
im Saichreiter. Ser Kirchhof war mit einem 3 autt umgeben. Son ben
3 3tltären mirb gefügt, fie feien fonfeftiert, oon fünftlerifcher Srhuitjar*
beit, 'bemalt unb oergoibet, ber Xabernafel oon ausetlefener Kauft unb
gefchuitjt, roo fid) bas Sanetiffimum in einem ftibernen unb oergolbeten
©iborium befianb. Sind) ber Xauffteia hatte Schnitzarbeit unb mar auf
ber Sfiorbfeite ber Kirche gelegen, feine Sauberfeit mirb ermähnt. Sie
©irtfünfte ber Kirche rnaren nur bie aus bem Klingelbeutel. Sas Jn*
oentar ber Kirche mar ungefähr bas mie 1652, nur reichlich oertnehrt unb
in foftbarer 'tlusführung. So finben mir u. a. 8 Ülntipenbien unb bann
16 foftbare Kafeln, bie ber $err ber Stabt angefdiafft hatte, ©in 9Jlejj*
buch hatte filberne Schließer. Nichts fehlte nach bem Seridjt bes Sifi*
tators für ben ©ottesbienft. Pfarrer mar bamals 1679 ©hriftophorus
Salobus ©omoret, aus Oppeln gebürtig unb 60 Jahre alt. Stad) Slbfol*
oierung feiner Stubien in Dlmüfz mürbe er 1644 gu SReiffe gum S rieftet
gemocht. Johann Semharb ©raf Ißtafchitna präfentierte ihn als Pfarrer
oon SRpbnif, mo er bann am 10. Juli 1652 eingeführt mürbe. Slufjetbem
mar er Kanomifus am Kolkgialftift gu SRatibor unb Ober=©logau. ©r
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rninb gefrf>iItvert als eljrmüobiger ©reis, fromm unb eifrig, ben feine Bato=
Rinnen lobten. 31n ©innabmen batte ber Pfarrer eine ßufe 3lder unb
einen ©entüfe- mie Dhftgarten an ber Pfarrei. Stujgerbem erhielt er
an ‘IRiffalien »an ber Stabt 3 Sdjeffel fRoggea, 3 Sibeffel jrjafer unb' jäbr=
lidb einen iReichstaler. Dagu tarnen bie 3Jiiffalien aus ben eingepfarrten
Dörfern: aus Smolna oon 10 Bauern, A Sdjeffel SRoggen unb ^ Sdjef=
fei §afer non jebeut; aus Sliebobfchüh oon 20 Bauern 10 Sdjeffel Äorn
unb 10 Scheffel Sjafer. 21us Slieroiabom erhielt er non 4 Sfbligen 9 ©ro=
fchen ftatt ber ©arbengehnten; aus SRabofchau non 10 Bauern 5 Sdjeffel
3ioggen unb 5 Scheffel Sjafer unb ba bie Bauern bie Sieder nerlaffen
haben, bebaut fie ein Süvliger unb ber SRüllet. Slus 3ejfütnit$ non 25
Bauern 1 2'A Scheffel ftorn unb 12 A Scheffel £jafer, aus ©hmalencgüc
non 16 Bauern 8 Scheffel fjafer unb ebenfo non ben Siedern auf Dlgbni!
gu ben ©arbengehnten, aus Drgupomic non 13 Bauern 6A Scheffel Sjafer
unb ben ©arbengehnten non jeber ©etoeibeart, aus ©olleotn non 7 Bauern
3A Scheffel frjajer unb ©arbengehnten non anbereu Bauerngütern bes
Dorfes, obmohl bie Bejiijcr bas oermeigern, aus Dcbojetj non 5 Bauern
2 lA Steffel fjafer, aus Sßielepole non 7 Bauern 3 A Scheffel Dafex, non
ben Siedern (ßagar genannt) ©arbengehnten, aus Änigenih oon 11
Bauern 5A
Steffel iRoggen, besgleidjen non ber gangen ©emeinbe 3
rheinifche ©ulben unb 6 fjühner an Stelle bes ©arbengehnten, aus Stein
non 14 Bauern 7 Scheffel ÜRoggen unb 7 Scheffel fjafer unb ©arbengehm
ten. aus Brgegenbga oon 9 Bauern 4 'A Scheffel Dafer, aus ©hmallomih
non 7 Bauern 3A Scheffel ifjafer, non ben Siedern ber ißarbubicg, 2ßal=
foiop unb Äocgpbotm) ©arhengcehnten, aus bem Dorfe ©tlguth oon 13
Bauern 6A Scheffel $afer unb ©arbengehnten, aus ftgl. Sanfomih oon
11 Bauern
Scheffel ¿>afer,aus SRithaifomih oon 7 Bauern 3'A Sdjef*
fei Dafei, aus SRaibgeom oon ben einigeinen Bauern 1 giuljie $olg unb 1
©rojchen, aus ißoppelau auch 0011 eingelnen Bauern 1 3 uhre $olg unb
1 ©rofchen, aus Seibersborf non 44 Bauern 4 paar ijübner. Äaplan mar
bamals ©eorg ©gula aus iRgbni'f gebürtig, 40 3 ahre alt. SRad) Slbfolnie=
rung feiner Stubien gu Dlrnütj unb nah ©rlangung bes ßaureats in ber
Bhilbfaphiie mürbe er 1668 gum ißriefter gemeiljt unb mar 1679 in ÜRpbnif
bereits 11 3 ahre ftaplan. Slls ©ehalt betam er nom Pfarrer 200 Xater
unib freien Xifh- Der Pfarrer lobte feinen ßebensmanbel unb Sitten
fehr unlb meinte, er märe mürbig, eine Pfarrei gu erhalten. Äirdjoäter an
ber Äirdje gu fRpbnif maren bamals Sinbreas ßomalcgif unb SJlatthias
iütefomsfi, fatholifche Bürger; auch fcrft alle Barochianen maren Äatholifen. ßehrer unb Drganift mar bamals SBilhelnt Biflulsfi, aus fRpbnit
gebürtig. 16 3al)re bereits maltete er feines Stmtes an ber Äirche unb
erhielt bafür ein jährliches ©ehalt non 16 Xalern unb non ben eingelnen
Bürgern 1 ©rofchen, oon ben eingelnen Bauern ber Dörfer aber einen
ßaib Brot unlb 2 3Jlafj fRoggen, aufjerbem hatte er Slder unb freie 3Bofp
nurtg. Singer ber Bfarrtirche mar in ber ¿Ritte ber Stabt eine hölgerne
Äapelle gu ©bten bes hl- 3ohnnnes bes Xäbfers 31 ©den lang unb 9
©llen breit. 3 h* Sehntud im 3 nnern mar gering, ber ftirdjljof bei ihr
mar mit einem 3 aun umgeben. 3nt Dachreiter mar eine deine ©lode.
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Jhre 3 illtäre maren Icnfciriert aber nicht übermäßig mit Sdjmuct net*
fc^ett. S as nötige Jnoentar fehlte nicht. Jährlich rourbe in biefer £a=
pelle roäljienb bet 40 teigigen Fafte 6 mal unb am 5e|te bes hl- Johannes
¿es Säufers ©ottesbienft gegolten.
©ine jernite Äapelle befanb fief)
außerhalb ber Stabt bei bet Burg. Sie mar 1648 aus Hol} gebaut ?u
©bien bet Ijl. Katharina non Siena in einer ßänge unb Breite non 7
Glien, fie hatte 4 Fünfter, ein portal mar noch nicht geroeih't. Sie Seele
mar getäfelt unb ber gu$boben mit Siegeln ausgelegt, bie Banfe in iht
maren f^matij geftriheit. Jh r einjiger ülltar nicht fonfefniert, mit Sehnig
merf oerfelfen, bemalt, nergolbet unb nerlieh ber Kapelle ein gemiffes
Slnfehen. Jn biefer Äapelle, berichtet ber Bifitator, mur fdjon 4 Jahre
fein ©ottesbienft mehr gehalten morben. 5tuf}erbem befafj bas Sorf Jan*
fomih, melches bem ©tafen Johann Bernarb fieopotb non Qppersborf ge*
hörte, eine höljente Kapelle, rnelhe nah ihrer 3eriftörung 1631 im 30*
jährigen Kriege miieber neu aufgebaut morben mar, fie hatte 5 Fünfter
unb eine höljewe Safriftei. Ser Ju^boben mar mit Siegeln ausgelegt
unb ber Äirthhdf bei ber Kapelle umjaunt. Jm Sach reitet fehlte bas
©lödlein ni’ht- Sie hatte 3 fonfefrierte Slltäre, melche fhön gelfhniht, ge*
malt unib nergolbet mären. Sonift maren hier feine ©erate. Sßenn eine
Feiet in Janfomih ftattfanb, fo holte man bas baju ©rfocberliche aus
ber SRpbnifer Äiräje. Jolgenbe Jefte mürben gefeiert: ©hrifti Himmel*
fahrt, Bfiagften, Fronleichnam unb SJtariä ©eburt unter gtojjet Bolfs*
beteiligung. Bei biefer Kapelle in Janfomitj mar nach bet Bulle bes
Bapftes eine Jronleid) namsbtiuberfchaft errichtet, bie nom Bifhof ober
beffen ©eneralnifar approbiert mar. S a bie Bruberfchaft nicht nach bet
Form bes Bapftes Clemens VIII. geführt mürbe, gab ber Bifitator ben
Sttuftrag, fie folle fich an bie Borfhrift Clemens VIII. anlehnen.
¡Sritte Äirchennifttation in tRg&nil 1687/88,

Sinket ben Bifitationen 1652 unb 1679 fattb noh 1687/88 eine
Äirchenoifitation im Breslauer Bistum ftati. Vlurf) nah ÜRpbnif fam ba=
mals ber Bifitator. ©s mar bies ber Slrchibiafon KJtartin Sl>eofil Ste=
phetius, Bon ber Kirche berichtet Stephetius mteber, fie fei gemauert int
Fürftentum ÜRaiibot, auif einer Slnljöhe am ©nbe ber Stabt gelegen, jiem*
lid) geräumig, grofj uub fytü unb ÜJiariä Himmelfahrt geroeiht. Sas
^irchmeihfeft merbe am erften Sonntag nah St. Bartholomäus gefeiert.
Slbläffe feien mit biefenv Feft nicht oerbunben. Sie Secfe fei aus Hol?
unb gemalt, ber Fnpoben mit Siegeln ausgelegt, biie auf ber ©piftelfeite
gelegene Safriftei gemauert unb gemölbt, hell troefen unb innen in allem
mohl georbnet, bie Safriftei fei mit eifernen Siegeln gnt oermahrt. lieber
ber Safriftei fei bas Oratorium für bie Herrfhaft. Bon ber fdjön ge*
fhnitjten kantet mi'tb gefagt, fie fei oon ber ©oangeliumfeite in bas ftir*
heufhiff übertragen morben. Beichte merbe in ber Safriftei gehört. Ser
Bifitator bemerft, man folle fih um einen richtigen Beihtftuhl befümmern
unb an einem freien B<ah in ber ftirdje auffteHen. Sie Orgel hatte 10
Stimmen, 3 Bebale unb 5 Blafebälge. Sie einzige Ärppta mar gemauert
unib biente als Erbbegräbnis für bie Het*fha,fi- Sie itirchenbänfe maren
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fauber unb xuoi)l georbnet, bie Äirdjentüren gemügenb feft Der Dauf=
jtain mit frönet Schnißerei ftanb unter bem Drgelcßor an ber 2Banb unb
hatte tauberes SBaffer in einem ehernen Beeten. Die bi. Dele »enuaijrte
man unter Berfchluß in ber Stauer auf ber ©piftelfeite. Bon ben 5 211=
tären mar ber irjauptaltar mit einem (Sitter umgeben unb oergolbet. Cr
mar Stariä Himmelfahrt gemeint unb fonfeftiert. ©in gmeiter 2iltar gu
©bien ber fchmienghaften Stutter ©ottes auf ber ©piftelfeite hatte einen
gebrochenen 211tarftein. Gin britter mar bem i)l. Sti'hael gemeibt, ein
oierter 5U ©bren ber f)l 2lnna. Gin fünfter alter 211tar gu ©bren ber
bl. 2lnna unb $ebmig mar in ber S alti fiel Jn ber Äirci>e mären feine
fiutbetane beerbigt. Der alte Ijölgetae ©lodenturm batte 4 ©loden. Der
Kirchhof b“tte teils gemauerte, teils bölserne Umfriebung, bie bäljerne
mürbe non ben Dörfern abmechfelnb ausgebeffert. Den
©ottesader
fchmüdte eine bölgerne Starienftatue, mäbrenb braunen ein Äteug ftanb.
3ur Bfariei gehörten bamals außer ber Stabt noch 23 Dörfer. Die &af=
jennertoaltung batte ber Bfarrer. Grsmähnt roirb 1687/88 mie früher büe
St. Jobannesfirche, bie in ber Stabt lag, gang aus £olg mar unb tnebt
einer Kapelle glich. Der gemauerte Hochaltar in ihr mar fonfefriert.
Slufjerbetn befanben ficij batin gmei verfallene 2lltäre, eine einfache £an=
gcl unb 2 Banfe, besgl. ein Xütmd)en über ber Kirche mit einer ©lode.
Der ftiribbof babei batte einen $ol®aun. Das Äreug fehlte nicht, ©in
Beinbaus, mie es früher üblich mar, fehlte- ©ottesbienft in biefer Äapelle
fanb nur am Batrociniumstage un)b in ber 40 tägigen Safte ftatt. ©in=
fünfte batte bas Äircblein feine, auch i>ie 2lusftattung mar eine einfache:
2 Äanbelaber, 2 Jntorticien, 1 Bilb mit bem fieiben bes Herrn unb ein
Bießfanon. Desgleichen lag bamals in ber Stabt hinter ber Burg eine
Kapelle, ber hl« Jungfrau unb Biärtprerin Katharina gemeiht, bie ber
uerftorbene ©runbbert gebaut hatte, 21ud) fie mar oon Holg unb mit
Schinbefn belegt. J n ifjr befanb fiel) eilt fchön gemauerter 2fftar, ber oben
nicht fonfefriert mar, nebft 2 bölgernen ¿euebtern unb 2 Bänfen. ©in
Hofggaun umgab ben Blaß, auf bem Dach mar ein Dürnwhen mit einer
©lode, ©ottesbienft mar batin nur, menn bie §errfd)aft bies roünfcbte,
ber auch bie Dbbut über bie Kapelle oblag. Ginfünfte batte bie &apetle
feine. 2lußerbem gehörte gu SRpbnif eine alte bölgerne Silialfieche in
Boppelau, bie nicht fonjefriert unb mit Schinbefn bebedt mar. Die ein=
fache Safriftei auf ber ©oangeiiumfeite aus Holg mar bunfel, einfach mar
bie Mangel, bie Banfe befcheiben. Der Äirchhof mar auf ber Hauptfecte
eingefallen. Der bölgerne ©lodenturm mit ber Äircbe oerbunben, barg
2 ©loden, eine britte befanb [ich im Dachreiter. Das Dai) mar fehlest.
J n biefer ftirhe mürben feine ©ottesbienfte abgehalten. Begraben: mur=
ben bafelbft bie §äret;fer. ©runbljetr mar ein Sfribensfi, ben ber Bfar=
rer als Äaloiniften begeidjnete. ßr hatte bie Sdjlüffel ber Äitche, ebenfo
ben Äelch, mie ber ©rgpriefter in feinem Bifitailionsibericbt ermähnte unb
aitbere Äirchengegenftänbe, bie er nicht berausgeben mollte. Bfarrer
oon SRpbnif mar 1687/88 ©eorg Johannes ©gula, aus Dber=©logau ge=
bürtig (unb nicht aus IKpbnif, mie es oerfehentlich im Berichte oon 1679
heißt), ©r mar 48 Jahre alt unb gu Breslau im Dom 1668 aim 5tarfams=
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tag p m ¡Priefter getnei^t, auf bien Btfchittel bes S3ifci)ofs Sebaftian
Uloftof. Surisbiftion extjiett er fcfjrtiftticl) oom Dffigial SKTiatt^ias Stephe=
tiii5. ©gute mar 14 3ahte Saplaa in ¡Rpbnif geme'fen, 21m 30. Dfto=
ber 1681 mürbe er p m Pfarrer non ¡Rpbrnif Dam Dffigial grang gaoer
oon 2Be|ingerie inoeftiert. (Er führte 10 ¡petfonen in bem Säjofg ber tati)olifchen Strebe gurütf. Das bölgeme Pfarrhaus oon ber Strebe iefir weit
entfernt, hatte 2 3 immer, mar batufällig unb reparaturbebürftig. 2tn
ber Pfarrei mar ein Dbftgarten, 2 Scheunen unb Ställe, Brennbolg er=
hielt ber Pfarrer umfonft non ber Sferrfdjaft. Bier braute er fid) felbft.
3mei ©nfeihtmen nach feiner Sdfmiejter führten ihm ben Haushalt. Ber=
fch¡ebene ¡Parocbiamen maren bem Pfarrer abgabenpflicbtig, g. 23. in 3a=
tugsloro 5 Bauern, ¡ötattbaens 3 Da kr, ¡Piscala 1 Daler 9 ©rofchen,
Urban Sgcgecgiita 1 Daler 9 ©rofchen, Siernt) 18 ©r., ÜJtatufcbef 18 ©r.,
in ber Stabt felbft 4 Bauern: ßesia gab 1 Daler, Gapala nichts, bafür
arbeitete er. Schinref ber auf bem Berge mahnte, muffte arbeiten unb
gab oon ber 2Biefe an ber ¡Pfarrei 15 gr., ¡Biftor auf bem Berge gab
jährlich 2 gr. 3 n 3 antqslom hatte ber ¡Pfarrer einen gifcbteicb unb1 SBiefe
hinter äJlatufibef, ebenfo ein ¡DSatsreibt in ©olkam beim Sierra. Saplan
in Bpbnif mar bamals: ©earg 3 gnah üllejanber aus ©olfomit} im
Steife SRbbnii gebürtig, ©r gäblk 43 Saht- 3u Dlrnüb befam er bas
Baffoslaureat in ber Dljeologie unb mürbe bafelbft auch gemeiht. Seine
erfte Saplansftelk mar ¡Rpbnif, mo er gut 3n t ber Bifitation ftbon 6
3a>hte mar. Sein ©intommen beftanb aus 20 ftloten, nom ¡Kcäbeng ber
iritte Beil unb frei Bifb beim ¡Pfarrer. Das hölgerne Saplansbäuscben
mit eimeim 3immer mar reparaturbebürftig, roogu bie Stabt oerpflicf»iet
mar. Drganift mar bamals üßilhelm 3 rang gigulsfi. ©r tonnte Iatei=
nifch, polnifih unb beutfch unb mar 25 3ah*e im 2lmt. Die Schule h&t=
ten ihm bie Bürger oon üügbnii fürglich mit 2 3immem neu erbaut, ©t
bebaute einen Beil bes 2lcters an ber ¡Pfarrei mit einem Scheffel Saat.
21n ffiarbengehnten erhielt ber Drganift fedjs je fecfpg, oon ber Bpbnifer
Siribe 16 Baier, aus ber SBengierstifchen gunbation 5 Floren, 4 Sgr.,
Pom jebesmaligen Begräbnisläuten 2 Sgr., oon ben Bauern in ben Dör
fern einen ßaib Brot, fprbitten
ei fiebenmal jährlich. Der ©löcf=
ner mar gugleich Bälgetreter, gür jebe Dienftkiftung erhielt er oon ber
Strebe 18 gr. Streben oätex mären gweii aus ber Stabt unb oereibet.
¡Petrus Samakgif mit oier Dienftjahren unb ÜJiatthias Sablo mit gmei
Dienftjahren. Born ©elbfcbramf hatte ber ¡Pfarrer ben einen unb bie
Sirboätex ben anbereit Scblüffel. Der ¡Pfarrer mahlte bie Sircboäter
unb bie Ejerrfibaft beftätigte fie. 3u ber Suffe maren bamals 5 Baier
Barbeftanb, Scbulben maren feine.
ßucae fchreibt in feinen „Dentmürbigfeiten“ 1689 oon Bpbnif fob
genbes: „Die Stabt Ütihnicf liegt mitten im fjürftientucm unb ift Ülltersmegen felhr berühmt bei bem ©rarnero unb anberm Ejiftoriris. ¡lleufgerlid)
hat bie Stabt gmar feine ÜJlauern, aber immenbig eine feine Sirctje unb
uhraltes 3rürftliches Schloff, auf meinem 21n 1472 Siertgog Sßenceslaus
gu Sägernborf refibirte. Das oormals allhier geftanbeme sJ£onnen=SIofkr
transferirte 2lnmo 1236 $ertgog ©aft minus gu Befben nach ©jarnomang.
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V e r f d) i e b e n c s
$te Äleibung bes Bürgers.

Sie Äleibung bes SBiitgers mar lanbrnannmäRig, oft barfuß bei
feinem C5efci)äft in einer furzen Satte. 3 ^ bie Betteibungsart fam ums
3 a p 1822 babutd) eine 3Ibmedjftung, baff nati) Per oiete Beute aus ben
benia^barten Stabten tarnen, roo groffe Bränbe geberrfcp unb bie meiften
bei abgebrannten burd) bie 3JtiIbtättgleit bet Sefiexfituieiten mit oex=
¡(pebenartigen ftteibungftüden oerforgt mürben, 3 « ben Greifen bet
Beffenfttuierten i>atte uud) bie SJiobe grojge goxtfdjritte gemalt. Surdj
bie oexfipebenften Äteibungsftüie fab man fogar SJtägbe in ber belieb
ten ftrafjenfpextenben Äiinoltne eixti)exftoläiexen.
Botisfefte,

Sagu gehörte f)ier unb in ber gangen Umgegenb bas Äixcpoeipeft
ober ftitmefj. Sie kirmeff mürbe gemöbntici) gmei bis brei Sage gefeiert.
Ser Äudjen fpieiie perbei bie Hauptrolle unb biente gugleid) als Ein=
labungsfarte an ausmärtige greunbe unb Sinoermanbte; bas Sangoer=
gniigen burfte matürlid) babei nt cp fehlen. 2lnäj bem Bauer, b. p feinem
Setbarbeiter, fucijte ber Bürger feine Eriennttidfieit baburcf) gu beroeifen,
baf? er if)n gu biefer Seit unter feine Säfte aufnapn unb ipt auf’s Befte
beroirtete, mogegen fiel) ber gaftfreie Sanbmann burdj ©egeneinlabung
gu re&ancperen beftrebte unb an feiner ftirmefj feinem ftäbtifdfen Safte
auftilfcpe, rnas nur feine Botratsiatnmern gu liefern im Staube rnaren.
Sas Xtfdjrüdett ober bie Seiftcrilopferei.

3m 3tti)re 1S53 oerpftangte fid) oon 9torbamerila aus nad) Seutftp
Tanb unb anbere Sauber eine 2trt Sliberglaube, meidet fetbft ^erfomeu ge=
bilbrter Stäube ergriff unb ber barin beftanb, baff man mit ber ©eifter=
melt burd) gemiffe geidjen torrefponbieren) gu fönnen glaubte. Es ftettten
fid) itäpnlid) mehrere ifinfonen um einen {leinen Xtfd), legten an ben
ÜRattb besfelben bie ausgefpreigten ginger beiber §änbe fo, bafc ber Heine
ginger ber einen Hanb bie ginger ber Sladjbarsljanb berührte unb ber
gingetfteis ber Herumfteijemben auf biefe Slrt gefdjioifen marb. So cr=
martete man in tautlofer Stille, bis ber Xifdj fid) oon fetbft (roic man
glaubte) gu breijen unb in ber Stube berumguiangen ober gu lüden an=
fing. E s mürben nun bem nermeintlidjen Xifdjgeifte gingen oorgetcgt,
moxauf man einer SIntroori mit gefpannter Slufmertfamfeit entgegenfab,
meldje berfelbe burd) Klopfen, nämlid) burd) fünftes Stufbeben unb
gatteniaffen bes einen Xifdjfujjes, unb gmar burd) fo niete Sdjläge, als
man ifjm für bas 3 « ober Stein begeid)nete, funtogab. Sind) per glaubten
Biete an bergkicpn abeigläubifdje Äunbgebungen ber Seifter unb futp
ten aut biefe 2Iri ihre Steugierbe gu befriebigen, geheime Singe gu er=
fahren ober bie ©eiftexmelt gu prüfen, S as Stüden unb Klopfen bes
Xifcbes oermodfte fid) nidjt jeher gu elitären unb glaubte es babcr ber
Einroiriung eines unfiptbaren Sßefens gufbteiben gu muffen.
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Seltene JUatumfdjeinungen.

31m 15. 3anuat 1858 mürbe in oielen ©egenben Dberfchlefiens eine
leiste ©rberfdjütterung mahrgenommen. Die 3 et taugen lieferten hier=
über SBeric^te aus SRatibor, ©leimig, Splejj, Seuthen, ßublinih, Oppeln,
Doft, fieobfdfüti, Jl^bni! unb nieten anbern Orten. 3n SRpbnif mürben
an bemfelben Dage abenbs amifchm % unb %9 liijr jmei ©rbftöp net=
fipürt, bie etma eine ober arnei ©efurtbeni bauerten unb bei oielen ißetfonen
bas ©efi'ihl pioorbracijten, als ibebe ficf) ber guPoben unb' brätle unter
ihnen gufammen. Der Beriet aus bem SRjjbmfer £ reife fagt hierüber:
Die Dauer mar etma aroei Sefunben unb ging bie ©rfchütterung non Süb=
oft nach SBeft in amei, iura aufeimanber mogenben Stößen. Hinber, bie
in ihren Setten längs ben SBänben lagen, fprangen entfett aus benfelben
unb flüijteten laut fchreierib ins gteie. ©r/ma<hfene, bereits au Sette,
fühlten eine non unten nach oben gehenbe Seroegung, als menn fie burih
eine äußere ©emalt aus bem Sette gemorfen merben follten. 3 « ben
oberen Stodroerfen mürben bie ©rbftöp mehr mahrgerwmen, boi) be=
merlten fo!ri>e auch ßanbleute in ihren niebrigen hölaetnen SBohnungen
unb ebenfo ßeute, bie nor ihren Düren ftanben. ©inige mollen ein ©etöfe in ber ßuft unb S lip am meftlichen §oriaont mahrgenommen haben.
Der Sarometerftanb mar nkf)t ungemöhnlich niebrig. Die ©rbftöp fdjei;
nen in ber Slusbejhnung non mehreren Ouabraimetlen bemerft morben
äu fein, unb ihren Anfang in ben Äarpathen genommen au haben, oon mo
fie famen. Ungemöhnliche 2Bitterungsi©rf(heinungen mären gerabe in
ben lebten Dagen nicht mahrjunehmen. Die Äälte hatte [ich bei trocfenem
SBetter aroiichen 12 unb 3 ©ralb gehalten.
2ln ben September;Slbenben bes Jahres 1858 bemunberte man
einen prächtigen Kometen am meftlichen fjimrnel, ber Donatifdje genannt,
meil er oon Donati in Srloteng am 2. 3uni b. 3s. auerft entbecft mürbe.
Siele unter bem Solfe marfen bie grage auf: „2Bas toirb biefer Äomet
mohl mieber bebeuten?“ Sefonbers biejenigen, meldjen noch ber im
•
3 ahre 1811 erschienene, ber bem biesmaligen an © rö p nadjftanb, erimter«
lieh mar: „meil bamals halb barauf g to p Dürre unb Kriege mit graitf;
reich folgten.“
3m Safjre 1859 maren öftere STCorbfdjeine am Fimmel fichtöar.
3 m 1860 ften 3 upe hatten bie fianbmirte mäfjrenb ber ©rnteaeit
mit oielen fnttberniffen au fämpfen, ba faft fein Dag oerging, an bem es
nicht regnete. 3ufoIge beffen ift bas ©etreibe naß in bie Scheunen ge*
fontmen. Die Kartoffeln mürben fdjon im SJfonat 3uli oon ber gäuie
ergriffen unb biefe Äranfpit trat p er in biefem 3 P re oerheerenbet als
in ben früheren auf. Die Sflanaungen an naffen Steilen finb faft gana
ruiniert unb ift fanm ber oierte Deil bet gemöihnlichen ©rnte au ermatten,
bähet mieber grop Sefürtfitung für bie Bufunft.
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Jlen etc <Sef(f)uf)ie von 1861 bis 3ur 3c^3cif
Sommunaltocien.

Unter her Selb'ftoermaltung, bie auf ©runb bet Stäbteorbnung oam
30. Siai 1853 beit Stabten gegeben mürbe, entmicfelte fitf) bas öeben
ÜRphnifs intimer mehr. Der frühere Unterfchieb jtöi|cf)en Bürger unb
Schutsoermanbten, [otoie bie oorgefdjriebeae ©rmerbung bes 33ürgettedits
hörte auf unb an bie1 Stelle ber 33ütgerrechtsgebühreu, meidje hier unge=
fahr 5 Xaier betrugen, trat jet}t nadj bem ÜRegutatio oorn 29. 3luguft 1860
bas ©injugs: unb 33ürgerrechtsgelb mit je ungefähr 3 Xater in Äraft.
3u ben SIrbeiten für bas Sntgemeinimohi mürben burd) bie Stabtoerorb'neten unb Stagilfttatsmahiea bie fähigften Äöpfe erfaßt.
Siagiftratsbirigent mar pnadjft noch Sürgegmeifter getbinanb
gritje, beffen SImtsfleit bis 3um 1. Siuguft 1867 mährte. Sein Slmtsnahfolget mar 33ürgermeifter Robert gucfjs. 31uf gud)s folgte tim Sabre 1891
als SSürgermeifter Otto ©ünther. 3m Sabre 1916 mürbe ber S(agi=
ftratsaffeffor Dr. 2ufai(bef=23re5iau 3um 33ürgermeifter in SRgbnif ge*
mahlt, ber ungefähr 2 Sabre [pater, bei ütusbrucf} ber [Reoolution, non
ben 3irbeiten unb Solbatenxäien 3um ßanbrat berufen unb fpäter oon
ber Regierung beftätigt mürbe. 33on biefer SReooIutionspit bis 3um S abre
1921 mürben bie SBürgermeiftergefthäfte oon bem SBeigeorbneten Hart
Uremfer mabrgenommen. 3 nToige ber limftellung ber politifdjen 33erhältniffe mürbe als elfter poinifcber Sürgermeifter SBlabg staus
SBebet, bisher Stanbesbeamter unb Döetftabtfefteiät in ÜRgbnii, fürs oor
Itebergang ber Souoeränitätsred)te an ißoleni im 3 abre 1922 als 33üt=
germeifter gemählt unb eingefübrt.
Stuftet ben oorgenansnten SBürgermeiftern finben mir im 33erlaufe
biefer 3 eit folgenbe Bürger, bie 3u Siagiftratsmitgliiebern gemählt mur=
ben unb 3um Xeil biefes 3imt mehrere Sabre innehatten: 33eigeorbneter
$ugo Pieper, Stecbtsanmalt (Slntrittsjahr 1888), Stabtrat Sobautt Sb3t=
iomsii, 3intmcnneiliter (1888); Stabtrat Heinrich Seaup be ßacroir, Sigl.
fRegierungsbaumeiftet (1888), Stabtrat Sluguft ©ietig, Kaufmann (1891),
Stabtrat Slbraham Frager, Kaufmann (1891), Stabtrat ©ruft Sieger, ©c=
riditsfeiretät a. D. (1891) Stabtrat Dr. Slubolf 3anber, Direftor ber ijörooin.jial £>eii= unlb fßflegeauiftalt (1894), Stabtrat itarl Schultjicf, Duuipf=
mühlenbefitjer (1898), 33eigeorbnieter Dt. ^ermann Dftmann, ©eh- Siebn
jinalrat (1898), 33eigeorbneter 3?irf)arb Gobftif, ißfefferfüchler (1900),
Stabtrat Dr. Slrtbur SRubenfobn, ÜRehtsanmalt unb 3totar (1900), Stabt*
rat 33runo 2eog, Sufti3rat (1907) Stabtrat ftarl Siegmunb, Kaufmann
(1908) Stabtrat Hermann Siüllet, Sirauereibefiftet (1910), Stabirat
©ugen ßeucfjter, Kaufmann (1911), Stabtrat Dr. gtiebrid) Schön, Änapp-fihaftsarst (1911).
Der StabtoerorbneteniDerfammluing gehörten, ber erften 3Ibteilung
entftammenb, oon 1861—1888 an: [Robert [fuchs, [frans Samorsfi, Sofef
Cuftig, Sfat ijollämbet, Hermann Siütter, 3 abian 2eu.i)ter, 31. 3ßtager jun.,
Sluguft iirbancsgf, ffetbinanlb $aa[e, Xheobor Siülter; b) 2. Slbteilung:
Sohann i>ara3im, Sofef Siategfa, Samuel Schleper, Sofef Siltmann, 33ein
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jatnin jRdcfj, üluguft Sdjoen, Eubrnig Xfytencl, S r. Eanbsbcrg, Üiubolf 3anbet, goljann Sollors, granj Äremfer; c) 3, 31bteiXung: joXjann gotcl,
IRobert Üiaifj, 3ofef Jtaleppa, getbinanb 3ibis, Slnton Subel, Sluguft
Xqrlod), 2, Xbienel, gobann gbgifotDsii, t>ugo 3» a u , gtang 2Jtatbenfa,
Slnton Btosfe, ÄatI Sdjultjid, Eeopolb Sollors, gofef gadijdj, ©mattuel
Schäfer, Äarl ßiebig, iRidjatb Sob^if, gulius Sos na.
Sie gujummenfetjung bet Stabtoerorbnetenoerjarmnluag meijjelte
petiobifcb burd; Slusjdjeiben unb iieuroaljlen. 3Jianther bet Stabtnerorb=
neten routbe Ijäufig toiebergetoäblt. So gehörte beifpielsmeije bet
581 ctuetieibefier Hermann Btüller bem Stabtoerotbuieteniollegium oom
gal) re 1865—1907 an. gür bie gölge gesotten bem Stubtnerorbnetem
follegium meiter am: a) 1 . Abteilung: Sluguft iltbanqpf, Julius Sjanfe,
Xfjeobor Miller, Samuel Schäfer, älbta^am fraget, ¡jjetntid) ©logauer,
©erwarb Utauoe, gaques S taler, SBilbeXm Sdjmibt, ©eotg SBenjjXif, Sallt)
Sd)inbler, Benno 2eot); b) 2. Stbteilung: Eubitoig Xbienel, ©raift -Oietjer,
2lnton Brösle, ©mil Xittmar, iftubolf ganbet, gtung Äremjet, Johann
Sollors, ©atl Sd)u%id, 5D3ilf>elm Sdjmibt, gxang Burgbammer, ©. Sieg*
tnuttb, §eintid) geauj be Eacroij, gebot Utbancjbf, ©ugeni 2 eud)ter, c)
3. ilbteilung: granj 3Jiatet)fa, gtang gadifdj, ÄatI Eiefvig, Bidjatb
Sob^id, ©manual Sd)äfet, Julius Sosna, fjeintwb gutflicaef, gofef
aJiuj^alif.
gn bet batauf folgenben SBablperiobe fetjte jid) bas Stabtoetotbnetenfollegium roie folgt jujammen: a) 1 . Slbteilung: ^ermann Miller, St.
Sdjmed, Siegfrieb 2Jlüllet, Julius $aaje, ©eorg SBenglif, 3Jlar Subef,
Simon BöJjm, Baut 2Jlartint), gebot Staffer, 9ioab E es^in et, Sllfreb
31to nabe, Betnljatb Sorifon, SBaifiembausbireftor Äatj, Eubroig Brager,
©eotg Sfentmig, S t. gelij §aaje, S t. Btnno SRbbkt; b) 2. Abteilung:
gjaf Btauci, Äontab UiiiHet, S t. gofef 2ßal)net, Eeo Sßiecjotei, Äatl
Sagja, Sr. ©eotge Sjanratbs, “Ricbarb Sobtjid, SBiX^telm Jtidjter, Äatl
ijermana, gofef Barjantng, 3Jlaj Scbleifjet, Äatl Äoriftfa, Äairl Srijäffer,
c) 3. Slbteilung: gtanj 9Ratet)la, Bruno Mriepla, ©manuei Sdjäfet, Sr.
©roß, §eintid) gutgiejef, 2Jlalermeijter §et)buf, gojef ajfufdyaXil, gofef
Äofian, Sli^atb ©rubert, Biftor ajianbtella, grang ffiojaege!, ©mil i>a=
tajint, gtiebtid) SIbler, Üllfreib Xfc^entfcfjfe, Sllfons Äneifel.
Surd) bie im galjte 1918 ausgiebtodjene Beoolution tourbe bas
Steifla;jfen=2ßaljlit)ftem bejeitigt. Sie einjelnen Sßärylcrabteilungen fielen
fort, bafür aber ao.utben 2Jtagiftrat unib Stabioetotbnetenlollegium nun=
mel)t nad) politifd)en ©ejidjispunften jujammengefe^t. ©s fonnten oon nun
an Bertteter bet Bürgerjdjaft bas 3Xmt als Stabtrat unb Stabttoerorbneter
juglei^ befleiben. Sie Stabtoeroibnetemnablen auf ©tunb bes bemolra=
tifd)en 3ßabij#ems etbtadjten folgienbes ©tgebnis:
a) Äatbolijdje Bollspartei: Beligionsle^ter 9DXid)aeI §ösl, Äauf=
mann ÜKuf^aliif, 3Xed)tsanroalt unb Botar S t. ©atl Dgotef, Budjbalter
3lboIf Baukjpf, SJtalermeiftet ©ugen §epbuf, Sfebalteur 21ttl)ut Xrunf=
f)arbt, SReftot gtan^ Baron, Äaufmann Äarl Äori'ftfa, ©etidjt&feftetär
Sllfreb Äupta, SJtufiileljterin Slgatije Sefabef, gobann Btus.
b) graftion bet Bolnijcben B attei: DXecbtsanmalt Sr. IRojansfi,

324

©mibenarbeiier
3Raldjeref, ©eroeriitbaftsfefretär Ebuarb 9io=
fielsfi, Äaufmamt 2llois ißrus, Sauuntermebmer 5 ran,3 2Boiacjef, l?artb=
roirt ¡Robert Sorreiter, Kaufmann granj aßengtgii, Kaufmann Stanis
laus Äurjaroa, pausier 3bfef gefegt)!, Sergmann 3ofei SBinfler, Sdjmiet)
2lnton ßesnii.
c)
graftion ber heutigen Sojialbemofratifiben gartet: ©etnerf=
¡djaftsfefretär Sodann 2lud), Kaufmann Sodann Sotiid), 9Jiaici>inen[ci)10[jer
3 ofe| 3 anoita.
b) Seutidgbemoiratifbe graftion: ¡Rebafteux 21bolf ßeonijarbt,
ißriuatangefteilter $einrici) Simoni, Kaufmann ¡rjetnridj ©iefel, Ehefrau
21mta ftuntb.
e) Seutidgmatioroale grattion: ßebret Xt^eobor Suhl, 2Raurermftr.
3 ofef SRoffol, ¡Recbtsaroroalt Äunti).
3nfolge ber buxd) ben ?tatiomalitätenfampf tjexooxgerufenen 9Rei*
nungsöetidjiebienbeiten ¡gattete fid) bie Äatijolifcfye Solfspartei. Es traten
aus: Sr. Dgoref, 2t. -xruntljatbt, 3- ÜKuicijaltf, 21.’ Soulcäpf unb 3on
2?tus, mm im StabtoerorbnetenMlegium eine ^raltiom ber polnifdforieit*
tierten Dberfdjleitfdjen Solfspariet p biIben. 3nt 3abte 1920 legten 330£ufcf>alif, grang 2Ba>jac3ef unb Sr. Dgoref infolge Xerrors if)r 2imt
nieber.
Ser oon biefem Staibboerorbmetenifollegium im 3a-f)te 1920 geroablte
9Ragiftrut ¡etjte fid) rote folgt pfammen: 2?ect)tsamoalt Sr. 2Rarpan
¡Rojansft, Sraft. 2113t Sr. ftelij Staig, ¡Retf)tsanroait Sr. Äari Dgoref,
9Raurer utib 3tmmermeifter $einriti) S-isjcjef, iRectjtsamoalt 3^ttnn
Äuntt), 25rioatangeftetlter Deinrid) Simoni.
3nfolge gortsuges unb freimütigen 2lu&i<f)eibens oerfiel biefes 3Ra=
giftratsiollegium ber 2luflöiumg. Es mürbe am Enbe 1921 00m Stabtoerorb=
netenfollegium roie folgt neu gebtIbet: Sr. SRargan ¡Roganj®, ¡Redüsanroalt
S r. gelij Sialg, praft. 2lr^t, 2trtt)ur Xrunftjarbt, 3eitungsöexleger, 2Bla=
bislaus üRalinamsli, 21 rrf>iteft, 2libolf Sßaulcpf, irjütteubeamter unb Jian j
2Bieqjotei, Kaufmann. Siefer ÜRagiftrut roar bie erfte 23ef)örbe in ¡Rgbnif,
bie burd) bie 2Boieroobfd>aft beftätigt rourbe.
Sie Stabitoerorbnetenloerfammluing rourbe auf Verfügung bes
2ßojeroobfdp:ftsrates im September 1924 aufgetöft unb an ihre Stelle
ein prooiiorifdjes giinifmänuerfollegium gefegt. Ser 2tuftöfung oerfiel
aud), bar feber gefetiliefjen Stütje, 2tnfang 1925 ber ÜRagiftrat.
Eng oerbunben mit ber Stabt roar bie ©emeinbe Smollna. i)ier
roar in ber Seit oon 1860—68 ber Sauer 3ofef ß. Äolecjfo ©emieinbeoor=
fteljer. Sou 1868—70 roar ber Sauer ftarl 2Bollng ©emeinbeoorftebe:,
ber jebod) infolge Sufpenlbieruag nur 2 3«bxe amtierte. Son 1870=80
fungierte ber Sauer 3»ief ^Porrool als ©emeinbeoorfteber. S is pm
3abte 1883 oerfab ber Sauer 3 obann Äucjera biefes 21mt. Son 1886—92
amtierte ber Sauer ißaul 3Ratpl. Son 1892 bis 1907 ber S.bmiebe=
meifter Sernbctrb Sorifon. Unter ben 2lmtsgefd)äfteu Soxifons rourbe bie
Eingemei Übung mit ber Stabt SRpbnif oolljogen. Smollna befaß bis 1864
ein unbebautes ßanb (5Riroa genannt), roieldjes oon 3amislau, 5Iortans=
bof, 2?atiboter=Ebauffee unb bem ©atj^roalb, ungefähr 50 SRorgeu groö,
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oort Iben Bauern ale ¡ptuiung benutjt mürbe. Die Bauern gefta-tteten ben
fieineren Befitjetn jebocf) ni-ht, ihr Bi eh auf btefem Xertain gu p ten .
Saraus -entftanb ein heftiger Streit, in beffen ©erlauf bie fieineren Be=
fitjer Klage anftrengten. Sie ©eneralagcntur in Breslau eatfdfieb ju
©unften ber fieineren Befitjer. 35er Beranlaffier bief-ex Klage mar ber
$ausbcft^er un|b Kreisgerichtsereiutor Kaspar Emjmerid). Stuf ber
regten Seite ber Goslauet Ehauffee ruaren nur j-mei alte Käufer. Silles
mar Sltferlanb bis 3um 3 a p e 1884. 3u biefem 3 a p e faufte 3of)anrt
Schnapfa bie ©runbftücfe an ber Goslaner Ehauffee uom SItfer!)äusler
Sdjröber unb uon ber Hßitrne Kr-afomc^gf, 3ergli-eberte bi-efe unb oerfaufte
Blähe in ©röfte uon 1—1 ^ Bíorgen 3U Bausmeden an Slrbeiter. Bon
3af)r 3u 3af)r entftanben neue Käufer, fid) 3U S t tagen bilbenb, bie bie
Be3eid)ttung Barbara: unb Querftraffe erhielten. 3 n ber 3 eit uon 1860
-bis 1870 ruaren in Smollna nur brei gemauerte Käufer mit Strohbärtjern.
3>ie anberen Käufer beftanben nur aus §013 mit fleinen genftern unb ohne
Sielung. Sie Bauern bernopten mit ihren gamiiien, bie größtenteils
Jep gaf)lrei'^f ruaren, nur eine große Stube. 3m Süßinier bei ftrenger
Kälte tuurbe bas Biel) jroecfs größerer SBärmeerseugung in biafes 3 'intmer
gebraut. 3n ber Kriegsjeit 1864:66 haben bie Betuoper Smollna’s oiel
burih Einquartierung gelitten. Ser Rertbant Romaf, ber bie ©emeinbe
roährenb biefer 3 eit uerrualtete, hatte bie Slnorbnung getroffen, baß jeber
Eintuohner fiih mit einem längeren fpißen Eifen (eine Bide, ähnlich einer
Sause) 3u uerfehen hohe, um im fraile einer fei üblichen Bebtobung bem
yJCilitär ¡feilte 3U leiften. Renbant Romaf rief oftmals ju einem Rppell
mit biefen Biden auf. Stuf bem Xerrain jmifchen ber Goslaner: unb Rati=
boterchauffee lagen bie Ulanen unb ¡fmf-aten im Quartier. Sin ber Ra=
tiborer=Ehauffee mar ein ungefähr 12 Bieter hoher Bloiftbaum mit einem
oben befinblicpn ffahipen aufgftellt. Ser Blaftbaum mar mit B P .
§ a t3, Buluer unb ähnlichen Brennmaterialien umhüllt. SBenn er ange=
3ünbet mürbe, fo fotlte ber ffeueridjein für bie Bemohner als ein Seichen
gelten, baß feinbliche ¡ffeeresförper im Slnsuge mären. Solche Biaftbäume
maren in ber Stabt unb mehrfach auch im Kreife R p n if aufgeftellt, Bis
1868 gingen bie Kirtber Smollna’s nah R p n if in bie Schule. Ser Schul=
unterricht fanb in polnifcher Sprache ftatt unb mürbe uon bem Seiner
Soblif erteilt. S a bie Klaffe aber überfüllt mar unb geeignete Räume
uon ber Stabt nicht sur Beifügung geftellt roerben fonnten, brach Smollna
bie Srhulbcgiehungen mit ber Stabt unb richtete fid) felbft ein großes
Simmer ein am Shloßplah. Ser erfte Sehrer biefer Schule hieß Seljer.
Er mürbe aber halb feines Slmtes -enthoben, an feine Stelle fam Slbolf
gfilus, ber bis jutn Kulturfampf bie Gehrerftelle innehatte. Slls hier
Kirche unb Schule getrennt mürben, mürbe gilus Drganift ber Bfart:
firche in R p n if. Sein Radffolg-er mar ber Gehret Xirfft), ber bis jum
3ahre 1896 in ben Schulbienften Smollnas fta-P. Blit Rüdfid)t b-arauf,
baß bie S p le rja i)! immer größer mürbe, mar bie ©em-einbeoertretung im
3ahre 1879 gejmungen, eine Schule 3U bauen, bie uon ben jewigen Gehrern
als SGohnung benußt mir-b. 3n Smollna mar ein großes ©ut. Bon 1860
bis 1865 mürbe es uon bem Ganbroirt B. Siegroth bemirtfchaftet. 3>n
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3ahre 1865 oerfaufte et bas ©ut an ben ßanbmirt Dittmann, vergrößerte
es burh 3lnfauf non ©elänbe unb baute int 3ah*e 1872 eine Scheune. 3ur
3ahre 1890 oeriaufte Dittmann fein ©nt an Daoib ©tiittner unb biefer
an ben ßanbmirt Hubert Uheref. Son 3 ai»t 3U 3 ahr verringerte firf) bas
©ut, bis es enblid) im 3ahre 1922 an bie gramjislfaner verlauft mürbe.
3m 3ah*e 1878 als bie Slmtsvorftänbe gegrürtbet, mürbe Smotina bem
Slmtsoorftanb Seibersborf, fjloriansborf unb 3amislau jugeteilt. 3lmts=
oorfteher mar ber Sßirtfijaftsinfpettor in Seibersborf. 3«t S ah « 1899 mürbe
ber ©utsbefißer Uberef 3um Slmtsvorfteher ernannt. Die ©ingemeinbung
mit bet Stabt iRpbnii routbe im 3abte 1907 noUjogen. Der £>auptgrunb
biefer ©ingemeinbung beftanb barin, baß viele Sütger SmoUnas ihren
Slbgabeoerpflicbtungen nicht nahfomnten moliten. Die ©inmobnetjabl ber
Stabt 9?j>bnif erreichte hierbei bie 3af)l oon 10 445. Die fötitglieber bes
aJiagiftrats, bie bisher ben Xitel Schöffen hatten, erhielten ben Xitel
Stabtrat.
Det Sreis fRpbnif wählte im 3ah*e 1867 eine ©inmohner^ahl ron
71 796 Seelen. Daoon jählte bie Stabt SRpbnif 3565. Die meibliche 23e*
völferung bes Greifes überragte bie männliche um 3656.
Die ©holera alftatica mürbe in ÜRpbnif Stabt unb ßanb im §erb)t
1866 oort ben aus bem Stiege betrugefehrten Soibaten eirtgefchieppt. 3um
ameiten fötal mürbe fie im §erbft 1867 aus bem Seuthemer Steife singe*
fdfleppt. 3n ben 3ahren 1866=67 herrfcbten ebenfalls bie fßocfen.
31m Sahresfchlufj 1867 hatte bie Stabt fRpbnif 2945 Xaler 8 Sgr.
11 fßfg. Schulten. Dagegen mies bie Stabt Sohrau 3100 Xaler unb bie
Stabt ßoslau nur 1500 Xaler auf. Demgegenüber ftanb ein Vermögen
an ©runbftücfen oon jufamimen 19 003 Xaler 16 Sgr. bei Sttjbnif unb
193 895 Xaler bei Sohrau. Der 93ermögensftanö ßoslaus lägt fid) uach
einem bamaligen Seri'ht bes SDtagiftrats nicht ermitteln.
31m 16. Stovernber 1889 mürbe feitens bes fötagiftrats ber SBcfchlug
gefaxt, ein Sejirfsfotmmanbo ju bauen unb im 3abre 1891 mürbe es er*
öffnet.
Das ©iibamt mürbe am 1 . Dftober 1858 errichtet.
31m 21. Dftober 1887 hat ber fötagiftrat ber Stabtoerotbnetenoer*
fammlung ben 33orfd)lag gemacht, ein öffentliches Schlachthaus ju errichten,
mas oon ber Stabüoerorbnetenoerfamimlung am 16. 31oocmber 1887 afjep*
tiert mürbe, 3tad)bem eine Sommiffion bie Sd)lad)thäufer in ©leimig unb
fötpslomih befichtigt halte, mürbe an ben Sau herangegangen. 3 ut 3 rüh*
jal;r 1889 mürbe mit bem Sau begonnen unb am 5. Degember 1889 bas
Schlachthaus eröffnet. Das Schlachthaus erfüllt bie heutigen Sebürfniffe
nicht mehr, ßeiter ift feit 3lpril 1915 Xieranjt Dr. Sapitja.
3m Dejember 1865 mürben ber Stabt Offerten eingefanbi, in
3h)fmif eine ©asaniftalt ju errichten. Das Srojeft mürbe aber, ba es bei
ber Sürgerfchaft feinen Slnflang fanb, im fötai 1866 fallen gelaffen. 3 «'
September 1877 mürben erneut in biefer 3lngelegeni)eit 33erhanblungen
aufgenommen mit bem 9tefultat, baß bie Stabt bem gabrifbefitjer griebrid)
Sippig bie ftonjeffion 3ur Errichtung einer Sieinfohlen=©asanftalt auf 20
3ahre unter ber Sebingung erteilte, baß bie Stabt nah 10 3ahren bered)*
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tigt ¡ein foltte, bie ©asanftalt für ben Sajpreis, bet aber 12 000 Salet
nicht ü’berfteigen burfte, in eigene ©erroaltung p neunten. ©ippig eröffneie bie Slnftait am 28. Dftober 1868 unb oerfaufte biefelbe aisbann an
einen ©rinaten, roorauf bie ftäbtij^en ©ebörben am 5. Ktoaember 1868
bejcbloifen, non bem ©orf aufrecht ©ebraud) p machen unlb faulten am
19. iRooembei 1868 bie ©asanftalt. Sireftoren ber ©asanftalt maren:
SBerfefelb, ©arpntng, itacpttoref unb fetjt Kteinhaibt.
Sie ©abeanftalt mürbe im Sah re 1881 eröffnet.
Klgbnif mar eine ber erften oberfci)lefifci)en Stäbte, bie bie ftanalifa=
tion einfübrteu. Sie lieg non ber 5 Irma Änocf) unib Äallmager in f;alte
bierfelbft bie ftanalifatton unb bas ftäbtifche SBaffermerf erbauen.
Sie Surcbiegung ber früheren Äaifer=5BiI^efmftra&e Qetjt ulica
Äosciusgfi) erfolgte im Sabre 1912.
Sie fteinerne llmmefjtung unb ber Springbrunnen am Klinge finb
im Sabre 1878 bergelftellt. Ser SBaffetbebälter nor bem Sjotel ©mierflanieb ift im Sabre 1879 errietet unb im Sabre 1906 mieber abgebaut mor=
ben. Sas am Cobna/platj befimblicfje SBafferbaffin aus Sanbftein (früher
ber Sebanbrunnen genannt) mürbe im Sabre 1882 erbaut unb im Sabre
1887 bas zementierte 2Bialffer=9iefernoir mit Stänber auf ber Klaubener=
ftrajfe. S as im Sabre 1888 errichtete gement. 3ßaffer=Klefet!üoir an ber
©rüde ber üüatiborerftrafje mürbe einige Sabre barauf abgebrochen.
2lm 12 . Sanuar 1888 übereignete ber fieberfabrifant Satius ijaaje
ber Stabt Klgbnif ein Sidergrunbftüd am Ei)roälorotbet 2Beg in ber ©röjfe
non 1,20 5>eftar mit ber ©ebingung, baff es mit ©äunten bepflanzt unb
ben ©üxgeru ber Stabt als ©tamenabe übergeben merbe. S r bat i)ier=
burcb ben ©runb p r Stabtpromenabe gelegt. Ser non it)m gefc^enfte Seil
führt im ©olfsmunb ben Flamen $»afeijeibe (fegt Äojiegorp).
21m 31. Dftober 1871 trat ein Komitee sur Errichtung eines Senf=
mats für bie im Kriege gegen graufreid) ©efaltenen aus bem Greife
Kipbnif jufammen. Sie materielle Ungunft ber 3eitnerbältniffe geftat=
tete erft im Sabre 1876 bie 2luffteltung bes Senfmais auf bem Sf}loB=
plag. Sie Enthüllung erfolgte am 29. Dftdber 1876. Sn ber Klad)t nom
12 . auf ben 13. 2hprii 1923 mürbe biefes Senfmal non bisher unerfannt
gebliebenen |>änben nernid)tet. ©egen biefe 3 erftörung manbten fiel)
felbft nernünftig benfenbe polnifhe ©ürget, u. a. ber ©erbanb ehern. Stuf*
ftanbijcben.
Sine Senftafel, bie ber SBiebertoereiniguag mit ©ölen gemibmet
ift, mürbe am 3. KJlai 1923 im breiigen alten üRatbaus angebracht unb
enthüllt.
Sinen mefentlicben Kluffchmung in baulicher $iu|ficht bat bie Stabt
in ber Seit um etma 1900 bis jum 2lusbrucb bes SBeltfrieges erfahren,
©efortbers p ermähnen mären bie ©augefl)äfte ©ebr. guchs unb KJiattini).
Ss entftanb in biefer Seit eine febr namhafte 2lnpbt tnobetn ein=
gerichteter unb in architefftonifcher ¿infidjt gut burcbgebilbeter Käufer,
©ans befonbers heraorpheben mären aus biefer Seit bie ©auten non
ber Sinna ©fartinp errietet unb jmar bas Kaufhaus Smil ©ragers
Kiachfolget, Kling, bie §äufergruppe ber 3Jlartint)’fc^en Klnlage an ber
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3tifolaiftraf}e, einige Billen tote ©ielnif, 3lübiger, bie jetjige 5 orytin|pef=
tion u. Dt. Boretius. feiner bas ©efd)äftsf)0ius Sofef Staifer, bas
Sieijenljeim, bie 3teubauten tRofpenf, ©rünberg, Saffiauerftrafie, ipriejter,
ßo|na unb bie 2 Beamten!) äufet 3taubeneiftraj$e. 3Jtit bem 2lusbtud) bes
Krieges mar bie Bautätigfeit mobetner Käufer in bei Stabt oollfommen
gefcfjmunben unb fann bis beute nidjt aufleben. 3ticf)t p oetgeffen märe
nod) bet Bau bei neuen 21ntoniusfitd)e.
Das ßanbratsamt mürbe int Sabre 1887 junt Äoftenpreife non
131 000 3Jlarf gebaut. Die ßanbtäte, bie ab 1860 b>ei präfibi eiten,
biefjen: Baion oon
icfjtfjofen bis 1869, ©ermaaber 1901, Bl etotg bis
1903, fient? bis 1918, Dr. ßufaf'ifef bis 1920, 3fegierungsaffepoi Strjoba
bis 1921, Di. oan Stufen bis 1922. 3um elften polnifdjen ßanbrat mürbe
oorgefdjlagen iRedjtsanmalt unb 3totar Dt. Dgoref, bet jeborf) nicf)t an=
naf)tn. ßs folgte Di. Kruppa bis 1923 unb oon ba ab Drosfa. Bertieter
bes ßanbtats ¡ft btegierunigsaffeffor Jiijanfomffi
Äteisbaumeiftet maren: iRegieiungsbaumeifter geller (1882), 3le=
gietungsbaumeifter Stäup be la ßtoip (1899), 31egi et ungsbaunte ifter
§ufjn (1905), Äreisbanmeifter Bofj (1922), Äreisbauimeiftet Scijoebon.
Der Kreis Slpbntf befleiß nad) Uebernabme aus 124 ©emeinben
unb 3 Stabten.
ßttbe Juni 1922 mürben bie Strafjenbenennungen bei Stabt polo=
nifiert mit folgenbem ßrgebnis: ul. Ärpzoma (Slierftrajje). — Bob
SBałem (31m Baljnbamm). — ßegielnia (21m Srieb'flüf). — Äojjiegoii)
(2lm Stabtparf). — Bob $ałbą (Sin bei §albe). — ul. ßatp sp (2tn bei
SJlauer). — ul. śm. Ślntoniego (St. 21ntontus). — 3la ©órp (31uf bem
Beige). — Bob ßafem (Ausbauten). — ul. ÜR.jecpa (Badjfttafje). —
Dmoiäec (Bafjttlfof). — ul. Dmoicoma (Baljnbofftrafje). — ul. §m. Bar=
barg (St. BaPbaiaftrafje). — ulica B t 3030ma (Birfenmegj. —
ulica
Sobiesfiego
(Breiteftiafje). — Bip^ina
(Btljegilna). —■
ulica ©bmałamsta (ßljroailomitjeifttafje). — ulica SBiejsfa (Dorf;
ftra&e). — ul. Bolna (gelbgaffe). — largomisfo (Seuetroebrplaij).
— ul. ßmentarna (glutmeg). — ul. Damrota (griebiidjlftiafee). — ul.
Korfantego (©arteuftrafje). — ul. 'Dlifołaja 31eja (Sudjsfttafee). — ul.
©limicfa (©ieiroitjerftrafje). — Sjcpść Boże (©lücfaufftrafje). — £ 0=
lonja 3 ompsłomsfa (©ten,Raufer). — ul. śm. Sobmigi (^ebmigfiiafje).
— 3afłab (ffeilauftalt). — ul. SBgfota (^obeftiage). — ul. glorjana (St.
Smbcrtusftrajje). — ul. 3 a ulomsta (Santomitjermeg). — ul. Sona
Soljannesjiraffe). — ul. Kościusgfi (Kaifet SBilljeimfttafie). — ul. 3 óBefo
(Sofefftiaffe). — Blat Kościelnp (Kitdjjpla^). — ul. kościelna (Kittfp
ftraffe). — ul. Klasztorna (Kloftetroeg). — ul. Biafta (Kronptimjenftraffe).
ul. Krótfa (Kurp ©affe) Dgióbfi (ßanbfjäufer). — Drooref (ßapplanb). —
Lont) (ßoijnaftrafje). — ul. Sßobgislamsfa (fioslauerftr.). — ul. 3Jlatjańsfa
ajtarienftrafje). — ul. 31t)nf oma (Hiaiftftiafje). — ul. Hiłpńsfa (3Jiiil)len=
ftraffe). — Btac SGolności (3leuet 3ling). — ul. 3loma (Sleueftrajje). —
ul. 3Jtifołomsta (3lifolaierftia&e). — ul. Äs. Spfranfa (Dttoftrajje). —
ul. Boc,3toma (Boftftrafee). — 21lej a 3. 3Jlaja (Biomenabeniftrafee). — ul.
Bijecjna (G.ueiftrafje). — ul. iRaciboista (3?atiboierftiafje). — ul.
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ÜRubgia (Jtaubenetitrajje). — 9tpnef (9ting). — ul. Dallera (Sd)lad)tbaus=
ftrajje). — ifßlac 3amiomt) (Scblojjplati). — ul. 3amioma (Scf)loRi'txafje).
— ul. ©imnagjalna (Sdjübenftrafie). — ul. sroietflansfa fSctjxütrilaner=
gaffe). — ul, ¿ebrgpbomsita (Seibersbotf). — ul. ¿orsfa (Sobraiuer=
Strafte). — ul. Stroma (Steile ©affe). — ul. Oiabbrgegna (Ufet*
ftrafte). — ul. SBincentego (aßingentftrafte). — Sßaroof (SBamo!). — ul.
ißrgempsloma (23ergftrafte). — ul, t^ioma (SBiefenmeg). — ul. Strgelecfa
(3um Sdjiegljaus). — ul. £utnicga (3ur §ütte). — ul. ^iasfotoa (3ut
■ Jlacpna). — ul. Sgiolna (Sdfulftrafte).

& i r cf) e n ro c f e n
Äatbolifdfc ©emetnbe.

Der Pfarrer ber Slgbnifer ifJarocijie, ©rgpriefter 9tusie, ftarb am
24. guni 1860. Seitens bet Stabtoermaltung rourbe als itacfjfolger ber
Pfarrer unb Sdjulinlfpeftor SBanjura aus SRauben in 93orfd)lag gebraut.
Diefern aSorfcf>lag mürbe feitens bes Dbetpräftbiums in SBreslau nicfjt
ftattgegeben. 23ielmel)r mürbe Pfarrer Gbnarb 23olif, geboren in ©roft=
9limsborf, 5trs. Äofel als Pfarrer oon ÜRgbnii Beftellt. Seine ©infübrung
erfolgte am 25. geibruar 1861. Pfarrer Soli! mürbe fpäter 3um ©rg=
priefter ernannt unb ftarb im üllter oon ungefähr 76 galten am 16.
September 1899. Sein Slalgolger mürbe Pfarrer Dr. gramg Srubniol,
geboren am 13. 9Jlai 1856 in ©leimig. Seine ©infübrung erfolgte am
19. Slpril 1900. gnfolge ber neuen pol itifeben iteriiältmffe trat Dr.
fflrubniof in ben ÜRubeftanb. Sein 9iad)folger mar ber ©eiftlidfe D. 91e=
ginef, SBojamoibf^afterat unb Setter bes SBoblfahrtsamtes, ber am
Sonntag, ben 22. guli 1923 in 9lt)bnif burd) ben 93if(höflichen 9ibminiftra=
tor Dr. §lonb, Äattomilj, hier eingefüljrt mürbe. Pfarrer Dr. Skubniof
erbaute bi1 neue St. 2intoniusfirci)e, eine ber fdjönften Äircffen Ober fehle*
ftens. Pfarrer ¡Regime! rollenbete bie Hmgäunungsarbeiten ber itircbe
unb erbaute bas ißarodjiallfaus, bas am 15. guni 1924 eingemeü)t unb
eröffnet mürbe.
Der neue ¿^xieib^oif mürbe im gabre 1920 Seerbigungsgmecien über»
geben. Da aber auf bem alten griebbof an ber ©leimitjerftrafje nod) biel
unbenu^te gamiliengruften oorbanben finb, mirb audj hier not!) beerbigt.
31m 19. unb 20. 9Jiai 1886 meilte ber 3Beil)bifcf)of Dr. Hermann
©leid) in 9vpbrti!, melier ben ©laubigen bas Saframent ber girmung
fpenbete. 3u bemfelben 3mecte meilte am 28. Dftober 1923 ber 23ifcf)öf=
Iicl}e Slbminiftrator Dr. §lonb in Stpbmif.
3m gabte 1922 ermarben bie grangisfaner bas itbereffclje 9left=
gut. Der ©ottesbienft mürbe gunädjft in einem 3 immer aibgebalten. Dann
mürbe für bie gotte^bienftlicben 3 metfe bie oon Kberef mitermorbene
Scheune gu einer Äirtfje umgebaut. Die Ginmeibung ber Äircfje, bie ben
bl. gdfeif als Patron bat, erlfolgte im Sluguft 1924. Die grangisfaner
erfreuen fitb hierorts aiufterorbentlicb grofter Sgmpatbien. ©uarbtan bes
Älofters ift ißater SBtlbelm 9togosg.
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3m gab re 1922 erroaiben ferner bie Stehler dRiffionate bie am
33af)nf)of befinblidje (Billa bes bisherigen ftrei&atjtes Di. Soretius, bauten
biefeEbe 3U einem Älbfier um, mofelbft junge ßeute jmeds Vorbereitung
fiit ben Drben in ben elften ©pmnaftalfädjern unterrichtet roerben.
Goattgelifcbc ©emeinbe.
Die eoangelifctje Äit’hengemeinbe mürbe (ttnfang bet (18) 60 et
Sabre non (ßaftor Heinrich »eimaltet, bei bann nad) ©obtau überfiebelte
unb oon bott aus bie (ßfariftelle oerforgt. ©nbe bet 70 et 3&bre gelang
es, toiebet einen Saftor naib (Rpbnil 3U boini^ilieren, tetiimeiife nact) Iän=
getem (Bifariat. Den (ßaftoren §übnet (Dft. 1877 — dRai 1879), ©djulje
(Suni 1879 — dluguft 1881 unb ©berlein (oerbienftooller gö oberer
fdjlefiitbei SReligionsgef^i^tsmifienfcbaft, bes (pfatroereins unb bes tbeol.
Stubiums, geftorben 1923 als ©uperintenbent in Strebten, in SRpbnif
tätig oon ganuat 1883 bis gebruat 1884) folgte erft als Vifar ab dRai
1884, bann als ißaftot bis 3uni 1890 dRaj (Braun. (Rad) beffen 2lbbetu=
fung burtl) Dt. St. Dedet 3um ^Berliner Stabtmiffionsinfpeftor mürbe bie
Stelle burd) (Bifar Sorof oermaltet, bis fie burd) ben oom donfiftorium
bet ©emeinbe präfemtierten (Bifar (ßaul SReinboIb (geb. am 11. Desember
1858 .in ßoetjen, Dftpr.) 3um Vaftor bet ©emeinbe einftimmig wn 4. (Ro=
oember 1891 gemäblt, abicciert am 2. gebruar 1892, befetjt mürbe. Der
letjtgenannte Saflor ift nod) beute im 9Imt. 21m 1. dtooember 1891
beging bie bieftge eoangelifhe Äircbengemeinbe bie Seiet ihres 100 jäbt.
(Beffchens.
Sübifhc ©emeinbe.
Die etfte Sqnagoge, ein holsgebäube, befanb ftd) auf bet (Ratiborer=
ittafee, auf bem jetjt dRanbretia fd)en ©runbftüd. Die jetjige Sgnagoge
ift im 3ttb^e 1848 erbaut morben. Da bie jübifcbe ©emeinbe f. 3t. übet
bie nötigen ©elbmittel nicht oerfügte, unterftübte (Baron Durattb=5Bara=
nomitj ben Sau burd) ©eroäbrung eines Datlebns. Der jübifd)e gtieb=
bof ift im 3 “b*e 1815 oon bem bieftgen (Bürget Sd)mieb Sofef dlornaf für
100 (Reicbstaler angefauft rootben. 2Bie bet Kaufbrief angibt, ift er an
bem Sd}mirllanet unb ©bmaloioitjer dBege gelegen. (Bis 3um gab re
1815 fittb bie oerftorbenen jüb. dRitbürger nah ÜRifolai überfübtt morben.
Der ifraclitifcbe ftranfenpflege= unb Seetbigungsoetein (©betora=
Äabifdjab) i>eft©ht feit bem Sabre 1866. 93on fonftigen mobltätigen ©in=
rihtungen ift nod) bei jübifhe gtauenoerein 3u ermähnen, beffen 3iel bie
Unterftütjung oerfd)ämtet armer ©emeinbemitglieber unb bie Slusftattung
armer (Bräute bilbet. — Der crfte Rabbiner in bet jübifd)en ©emeinbe
mar (Rabbiner Dr. gränfei. $Rad)bem bie ©emeinbe 30 Sabre tabf>iner=
los mar, mürbe Dr. Siaunfhmeiger nah (Rpbttif berufen, ber bis
1912 hier amtierte. Die folgenben (Rabbiner maren Dr. dtrtbur SRofen*
tbal, Dt. (Reilbaus unb sUle^t (Rabbiner ©alo ßeoin. — Der gegenmär*
tige (Borftanb beftebt aus Sllfreb dltonabe, ©alo (ßriefter, dRap (Richter unb
(R. ßes3c3iner. Äultuöbeamter ift Äantor $abn.
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Scfjutmefen.

3m 3<*hre 1908 ift bie hier befiirblti)e höhere £nabenjd) ule in ein
©pmnafium umgeimaabelt morben. 3um elften Sireftor biefes ©pmna*
ftums i. ©. mürbe Ggmnafialbireftor Sr. SBahnet berufen. Ser Untere
ridjt biefet Slnftalt mürbe teils in ben Zäunten bet Sdjule 1 , teils in ben
Räumen ber früheren höheren 3JÍäb<^enf<f)iu1e erteilt. Sas jetzige ©pm=
nafialgebäube an ber ul. £oscius$fi ift im 3ahre 1910 erbaut morben.
¡Racbfolger bes Sireftor SBabner mar iptofeffor Sr. SJiünger. Rad) ißto*
feffor Sr. ütünjer fam ißrofeffor Sr. Srfjuroieti als ßeiter an bas ^iefigs
©qimnalfium. Sie Sd)ü termal)! betrug im Schuljahr 1923=24 241.
S as neue Sdjulgebäube an ber alten Äirtf»e ift burd) SBefcijluf} ber
ftäbt. Äörperfdjaft oom 27. 9tpril 1900 nad) bent ©ntrourf bes Strchiteften
©. 9ßet)ie aus ©leimig bis jutn 3ah*e 1902 fertiggeftellt morben. Sdjul*
leitet mar ¡Reftor Xfcf)auber. Sein polnijdjet Radjfolget ift ¡Reftor ¡Roj*
fmitalsfi.
Sie íatlj. Schule im Siabtteil Smollna mürbe im 3ahre 1879 et*
baut. Sas ©runbftüd h<et3u mürbe am 28. ¡jRätj 1873 gefauft. Sas
neue Sdjul^aus in Smollna mürbe in ben 3<rhren 1912 unb 1913 oon
Stabtbaumeifter Äauffmann errichtet. Schulleiter mar ¡Reftor 93aton.
Sein polnifcber Racbfolger ift ¡Reftor Roroomiejsfi.
3m 3<rbre 1877 mürbe bie jübifdje Sdjule im eigenen Sjaufe auf*
gelöft. Sie jübifdjen Sdjulfinber befugten oon nun an bie íatlj. Stabt*
fdjule.
Sie bisher oon <$tl. ßasforoib geführte höhere iOZäbcfjenfcfjule mürbe
mit Rüdfidji auf bie in ben früheren ¡Jahren erhobenen £ lagen unb ©in*
gaben an bie ¡Regierung, monacb bie Sdjule ben gejunbbeitspoliäeilidjen
33orfcf)riften nidjt entjpredjen follte, erneut fanitäts^ooli3eilief) geprüft unb
gefcbloiffen. 3ur Prüfung iber ’fainltätsipoli 3eiligen Slflwjjun&sgtünbe
meilte am 19. Riärj 1923 ber ißräfibent ber ©emifdjten £ommiffion St.
©alonber mit ©efolge in Rpbnif. 91uf Skranlaffung bes Rtagiftrafs er*
öffneten bie Shmeftern IXrfulinerinnen aus £rafau im 3 «hie 1923 als
Grfatj ber höheren Rfäbrhenfchule ein fipjeum, bas in bem früheren 5Be=
3irisfommaubio unb nadjherigen Rlilitäroerforgungsamt an ber 5)3ro=
menabenftrafje (je^t Slleja 3. maja) untergebradjt ift. S as ©ebäube er*
fuhr beshalb eine entfprethenbe bauliche Umgeftaltung. Reben unbe*
bautem ftäbtijdjen ©runbftüd mürbe bie bisherige eoangelijcbe Schule mit
3u ber flöfterlichen Rieberlaffung übereignet.
Sie £leiniinberf(hule (Äinbergarten) mürbe im 3«hre 1895 er*
öffnet, ßeiterin berfelben mar bie £inbergärtnerin Sri- 9Rartha ^ßeter*
filge aus Deis. 3uerft befartb fich bie SpieTfdjule im Jpaufe Schaffer,
SBreiteftrafje. Später mürbe bi efe in bas ftäbttfdjie ©runbftüd alte Schule
£irdjplat5 3 unb fcbliejjtid) am 31. 9luguft 1917 in bas burd) bie Stabtge*
meinbe oom aRalermeifter Sinort, Sahnhofftrafee 3, erroorbene ©runb*
ftüd oerlegt. 93om 1. SIpril 1922 bis 10. ßlpril 1923 mar bie Spielfdjule
infolge ber politifchen Utmoälpng gefdjloffen. <$rl. ißeterfilge oerjog am
1. 3uli 1922 unb oerfaufte bas 3noentar an bie Stabt. Sie ßeiterin
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bes jetzigen kinbergartens ¡ft feit 2Ipril 1923 Ddjroniaria fioftra SKarja
SBlanba keslet aus ipofen.
3m 3uh*e 1924 mürbe bie gernetibliche unb fauifmännifdje 3ortoil=
bungsfrhule neu belebt unb bie Geitung bem IReftor üRogÜmitalsfi über
geben.
Sie ©oangelifche 33olfsjtf)ule befamb ftct) feit 1791 in bem ©ebäube,
bas nunmehr jum jetjigen Urfulinenlnpum gehört. Sie mürbe bamals mit 34 kinbetn eröffnet. Schulleiter mar iReftor 5Bau^. 3m 3o-f)te
1909 mürbe ein klaffenhaus mit 2 klaffen unb einer Gehretmobnung ait=
gebaut. Schulleiter mar bis junt 3ahxe 1921 SReftor Sürgenfen unb bis
3um 5 abxe 1922 Gehrer 3Jtidjalif. S a bie Sdjule nicht bie er forbetlicije
Schülerjahl aufmies, mürbe fie im Dftober 1922 aufgelöft unb als 9Kin=
beri;eitsllaf|'e ber fath. 9Solf&fd)ule angegliebert.
3m 3 aÖxe 1924 mürbe in ©emäfjbeit bes ©enfer ülblomtnens über
aJiinberl>eitsf(hulangelegenheiten Ftierfefbft mit bem Sau einer 3eim=
flaffigen beutfcljcn Schule begonnen. Ser koftenpreis beziffert fich auf
ungefähr 160 000 3 lotp. ©in beutfdjes 'Dtinberhe itsgt)mnafium ift in ben
Räumen bes ftaatlicijen ©gmnafiums untergebracht. Sie 3al)I ber Spüler
betrug im Schuljahr 1923=24 270. Geiler ift Srofeffor Mittel.
Silbungs: unb Untcrhaltungsmcfen.

‘¿lufjer ben Spulen bienten bem Silbungsbebürfnis ber 23eoölfe=
rung oerfdjiebene Sereine. ©iner ber ältejten Sereine ift ber fatl). ©e=
fetlenoerein, ber am 30. 3>uni 1861 im Sßittig'fchen Sjotel oon Pfarrer
Soli! gegrünbet mürbe. Sie angefehenften Sürger gehörten ihm an.
Seine alljährliche Seranftaltung mar eine feftliche 3ufammenfunft ber ge=
famten Sürgerfchaft. 21m 2. 2luguft 1886 feierte ber ©ejellenoerein fein
filbernes unb am 24.—26. 3uni 1911 fein golbenes Subiläum. Ser 93or=
ftanb fehle fich an biefem 3 ubelfeft aus ben fvetren: kaplan §affa als
Gräfes, Solinsfp, Sijapräfes unb kaffieter; ©lima 1. Schriftführer,
Sielfa 2. Schriftführer, geifert 3. Schriftführer, Sing. Sollors Senior;
iPfdjicf, Su^mann, Setnif, Sietierfa Drbner; Sefahef, ©lima fen.,
Sollors fen., SRomaf ©eorg, SBojahef, Schneiber, Stradjotta — Sdjuh=
norftanb. 3m 3uhre 1923 mar kaplan 2Jlatejcpi Gräfes. Sann brach
ber Serein äußerlich aufammen unb erfuhr erft eine SReubelebung, als
kuratus Sampud) ihn als ißräfes übernahm.
Sem katlj. ©efellenöerein folgte ber SoHsbilbungsmerein. 21m
28. üiooember 1875 ging aus einer ©eneraloerfammlung bes 9SoIfsbiI=
bungsoereias, bie aibenbs 1% Uhr im irjotel Smirllanieh ftattfanb, ber
gortbilbungsoerein heroor. ©s mürbe folgenber Sorftanb gebilbet: 23or=
Ühenbei Sürgermeifter a. S. 3 - 31- Sfritje; ju beffen Stelloerireter kteis=
fchulinfpeltor Sr. ißollof; junt Schriftführer Gehrer SRies; jum kaffierer
kaufmann 21. Präger unb 3U Seifigem: Sürgermeifter gnchs, SRabbiner
Sr. graenlel, fjauptlehrer Sage, kürfchner Cent) unb kaufmann
ÜRüfchalig. Sas fulturelle Gehen mürbe hier aufjerorbentlich gepflegt: So
hielt in einer 23exfammlung bes 2Sereins am 28. 3uuiuar 1877 $etr
SReferenbat Sr. Sjöniger einen 23ortrag übet „Gujcus, eine oolfsmirtfchaft=
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lidje unb iultutbiitorifcbe Stubie“. 2ltn 13. StiooemBer 1878 übernahm
§ert Äreispbdfifus Sr. Dftmann ben Sotfib, bet oftmals roiebergeroablt
mutbe. 3m 3 obre 1879 mutben bie Sereittsjtatuten gebtudt. Siesmai
3eic^ttet bet Sorftanb: 35t. Dftmann, 3au)orsfi, Sites, Äöljlet, 35t.
Srajator, Scbols, Sdjmibt, 3acfifct), 3. Stüllet, Sb. Slüllet, berget,
Äubelio. 2im 26., 27., unb 28. SJtätg 1887 fanben im Saale bes 5>oteI
„$änet“ brei populär=mif(ea|(baftlicbe Sorttäge bes iPbpfiiers 2B. ginn
aus fiottbott ftatt.
Unter ben fonftigen Seteinen ift nod) bet &unft= unb ©emerbeoet=
ein 3u ermähnen, bet am 31. SJiai bis 16. 3uni 1913 in Slpbnii eine 211=
tertums=21usiteltung oeranftaltete.
2lutf) Beftanb im 3abte 1869 in ÜRpbnif ein Setein bet $anbmetfs=
meifter ju gegenfeitiger linterftiitjung. Sie tefigen hüttenbefitjet unb
Äaufleute gehörten 3um Se3irf bet Syambelsfammer i>n ©leimig unb mäf)U
tcn iüiitglieber betfelben.
©ine bet älteften hanbmetfettmernigungen ift bie Steie 3 1 eifd)et=
Innung, bet als Dbetmeifbet 3 4 ei 'JKanbtpTs norftebt Sie mutbe ge=
gtünbet im 3nbte 1624 unb feierte im 2luguft 1925 ii)t 300jädriges Se=
fteben. 2IIs nädjftältefte märe bie Säier=3t»angsinnung 3U nennen, bie
am 21. 3uni 1925 ihr 125jäi)tiges 3ubiiäum feierte. SunangsoBermeifter
ift Sionbitormeiftei 9Jtaj SÜamalf. (3 m polnischen Seil bet ©bronit tonnte
bie itorreftur nic^t mebr ootgenommen rnerben, ba biesbe^üglicbe Urfunben
erft mäbrenb bet Seit bes Srudes bet ©btonif gefunben mürben.)
3n ben 3abren 1920 unb 1921 mürben poünifcbe unb beutfcbe
Solfs=?)ocbiti)ulen ins Geben gerufen. 3ebocb bienten biefe fcbeirtbar nid#
bet Sotfsbiibung, fonbern bet Solitifietung.
Ser}d)iebene 3eitungen erfcbienen hier. 2lls ältefte 3eitung ift bas
„Stpbnifer Stabtblatt“ Beiannt. Später epfcbien bie „SRpBniier 3eitung“.
Sie „Sipbnifer Seitung“ ftellte ihr ©rfdfeinen im 3abte 1921 unb bas
„IRpbnifer StaibtBlatt“ im 3abte 1922 ein. Sie jet# Beftebenbie „Äatboiif be
Sotisgeitmng“ erftbien 3um elften 9Jfal im ftebruar 1919. 35ie „ffiajeta
SRpbnicta“ einige SJlonate ibarauf besfelben 3 ubtes. 2lnf5erbem roirb biet
bas übliche Ganbratsamtiicbe Sefanntmacbungsblatt: „Spgobmit Ißomia^
tomg“ einmal toöd)entlieh betaxtsgegeben.
3m 3abte 1910 mürbe bas alte Äino unb im 3abte 1920 bas 3x0eite
Äino errietet.
93Bobitätigtcit unb Sltntenpflege,

"In öffentlichen 2Bobltätigfeits=2inftaIten in bet Stabt Stpbnit
roaren am Schluß bes 3&h*es 1867 oorbanben: bas 2ltmen=§afpital, in
bem atme, Betagte meiBliebe ©inmobner bet Stabt 2Bohnung, Sebeisung,
Sefteibung, fomie auch freie Äoft erhielten. Sas hoipital befaf; bamals
ein fvapitaloermögen oon 4039 Salem. Sie Sermaltung mürbe non bem
biefigeit SJiagiftrat geführt.
Sie öffentliche 2ltmenpflege mutbe bauptfädjlicb nad) ben gefeblicben Sotfd}tiften burdj ben Drtsnrmenoetbanb gehanbbuBt, methet nah
pTooinsialtecbtlicber Seftimmung gebilbet mutbe. Sie 2lrmenfaffen
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mürben aus ben eingegangenen Straf» unb langumfifgeübetn gebilb't
Später ging bie öffentliche Armenpflege mehr in bie Daube bei Vereine.
Einer bet erften SBol) 1tä t igfeitso ere ine mar ber St. Binzenzoerein. Sie
haften mürben burrf) freimütige Beträge gebecft. Später fam bas Note
Äreuj f)ingu unb anbere Bereinigungen.
3m S ^ i e 1925 maren in Npbnif 33 Stabtarme Dorijanben. hierbei
natürlich ungezählt bie grof?e 3aöl ber nerfchämten Armen, beftehenb aus
oerarmt-'n fleinen SRentnern, Benfionifien, 3noaliben, 5triegs= unb Auf»
Jtanbsijinterbliebenen.
3n Erfüllung einer hierfür rmrliegenben Notraenbigfeit mürbe
Nütte 1924 ber Berein 3Ut ilnterftütjung htlfsbebürftiger SJlitbürger (go»
richtlich eingetragener Betein) gegrünbet, ber bie ffierfe ber SBohltätigfeit
übt ohne Nücfficht auf Äonfeffion, Spraye unb Nationalität.
Sanitäre Einrichtungen.
S as Augufta=Biftoriai)eim, SBaifenhaus unb Altersheim, mürbe
feitens bes Baterlänbifchen ftrauenoereins im 3abie 1913 erbaut, ©egen»
märtig trägt es bie Bezeichnung: „Sierociniec im. Dallcra". Sas ifraeli»
tifdje 333aifenhaus erftanb in ben 3ab*en 1892—1893.
Sie §eil» unb Bflegeanftalt ift in ben 3ahten 1883 bis 1885 er»
richtet morben. 3 m 9Jlai 1886 mürben bie erften Uranien eingeliefert.
Sie fjeil= unb Bllegeanftalt galt fchon früher in Seutfchlanb unb ift auch
Jetjt in Bolen eine ber größten Anftalten. Erft im 3 obre 1909 mürben
für ihren Grmeiterungsbau non ber beutfdjen Negierung 4 Niillionen
SDiarf bemilligt.
3n ber Naubenerftrafje (ul. Nubgfa) ift oom Dberfchlefifchen
Änapfchaftsuerein in Sarnomih im 3 af)ie 1857 ein ftnappfchaftslagarett
erbaut unb 1858 belegt morben. Es biente jur Aufnahme unb ärjt»
liehen Behanblung aon erfranften Arbeitern ber umliegenben Berg» unb
Düttenroerfe. 3u ben oorhergehenben 3 “hten befanb fid) bas ßagarett
in einem gemieteten hölzernen Daufe an ber Schlaththausftrafje auf ber
Stelle bes SBohnhaufes bes S^lachthof=Sierar3tes.
Nach einem 3 ttoentarien=Berzeichnis aus bem 3 “hie 1864 mar bas
Äitappihaftslazarett maffto gebaut, beftehenb aus einem 2 ftöcfigen
Dauptbau unb einem einftödigen Anbau, mit einem 3inibath oerfehen
unb hatte folgenbe Niaafje: ber erfte Seil: 49 1 lang, 58 1 tief, 30'A 1 hoch;
ber 3ufammenhängenbe zmeite Seil: 34 1 lang, 45 1 tief, 15 1 hoi) unb
mar eingerichtet für 30 Betten. 3m 3 “hie 1858 mürben 245 Äraufe be=
hanbelt. ßeitenber Arst burch 50 3<ü)re lang mar ber 1905 oerftorbene
©eheime Sanitätsrat Sr. Bptfofch- Sein SBohnhaus mar bas jetjige Nia»
giftratgebäube an ber Bafmbofftraffe. 3n bem alten ©ebäube in ber
Schladjthausftrafie mirfte ber erfte ftnappfchaftsarst Sr. Daher.
3m 3ahte 1902 mürbe bas ßazarett burch einen Anbau bes ftlü»
gels oergröfjert. Sas 3infba(h ift in einem großen Sturm in ben 1867 er
3ahren abgehoben morben unb burh ein Bappbatf) erfeßt. S as ßazarett
ift bas jetgge alte Douptgebäube.
1905 übernahm bie ßeitung ünappichaftsarzt S r. Schön.
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1909 erfolgte bet Sau einet maffioen gnfeftiottsbarade für 30
Setten, uni) jmar über bet Stelle bes in ben ^b^ifotosfi’fci>en Sfotfgeidjnungen i'cijon ermähnten Sohrloches, welches gugefdjüttet tourbe. Sas
©runbftüd ift burch mehrere 2lniäufe auf 50 494 Quabratmeter erweitert
toorben.
191142 würben gebaut: 1 2Birtfd)aftsgebäube mit Sampffod): unb
2Bafd)füche, 1 Ärantenpaoillon für 120 Setten, 1 £effel=ïüa(chinenhaus
mit elettrifher Zentrale (gur eigenen ßidjtergeugung, unabhängig oon bet
ftäbtifchen Seleucfjtung), 1 airgtmohnhaus unb 1 ßeicbenhaus. S as ange=
taufte îîagerfthe Sittenbaus bient bem ßagarettinfpeftor unb einem
Cberpfleger als Sienftmobnung.
©rmäbnt muff nod) werben, baff bet Ärantenpaoilton bes Sd)wimm=
fanbcs (Äurgamfa) wegen auf ftarfen Setonplatten aufgebaut ift. Seim
atusfieben bet gunbamente für biefe îteubauten ftieff man auf Stengen
(tarier, burdfeinanber geworfener © id)ettba umftämtne, 5um Seil gut er=
halten. ?tad) oerfchiebenen Setunbungen foll bas Serrain bes 5tnapp=
fchaftslagaretts ber niebrigfte Suntt im Greife SRpbnit fein.
3m SBeltiriege 191448 mar auch im Änapipfchaftsiagarett eine
chirurgif^e Abteilung für Äriegsoerwunbete eingerichtet. 2Iucf) bie 3 n=
fettionsbarade ift in eine grauem unb Äinberabteilung eingerichtet
worben,
1919 ftarb ber G4)efargt Sr. Schön. Sein Sad)folget mürbe Sr.
Sachtleben, oorljer ©befargt bes Äniappfdjaftslaigaretts 3tuba. 3m 3®h*£
1921 mürben ferner eingerichtet eine Abteilung für Obrem unb ülugem
tränte unb eine 3ahnflinit. 3m jetzigen 3ahr — 1925 — waren am
Änappfchaftsiagarett, bas feit ber Hebergabe Dberfchlefiens an Solen bie
Senennung „ßecgnica Sracta“ führt, folgenbe ülergte tätig: 1 ©befargt
(Sr. Sadjtleben), 2 9Ïffifteregär^te, 1 Dljrenargt (Sr. Saper), 1 3Iugenargt
(Sr. §efftner), 1 3al)natjt unb 1 Stebiginalprattitant. Susgerüftet ift
bas ßagarett mit allen mebiginifeben ©inridjtungen unb Separaten ber
Seugcit (iRoentgenanlage, fünft liehe fföbenjonnenbeftr ctblung, trtebif0=
mechanifhes gaftitut unb fonftigen eleftrifcben Apparaten, ßagareti=
apothete, 9Iergte= unb ftranfertbibtiotbef, ßabaratorium). Sine eigene
©artem, ©emüfewirtfebaft unb Sch-meinegucht oerforgt bas ßagarett mit
allem 'Jtotwenbigen. Sie gefamte Ärantenbehanblung im 3ob*e 1923 er=
ftredte fid) auf 6200 Änappfdjaftsperfonen. — Seit 3anuar 1922 ftnb
neben bem männlichen Sflegeiperfonal auch 12 Orbensfcbmeftern ber ftom
gregation bes hl- Singeng a Saulo (Singentinerinnen) im Ärantenpftege=
bieitft tätig.
Ser Saugebanfe bes St. 3ufius=3Jlalte(er=£:ranien'baus ging oon
bem praft. Slrgt Sr. guüus Soger aus. Sr. 3«lius 3îoger war in îtie=
berftopingen bei Ulm in Sübbeuhfcblanb 1819 geboren unb wibmete fich,
nachbem er wegen fchma^er ©efunbheit aus bem Senebiftinerorben aus=
getreten mar, bem Stubium ber if3^iiofopi)te unb ber DJiebigin. 2luf ©mp=
fehlung bes gürften oon gürftenberg, trat er in bie Sienfte bes ¿ergogs
Sittor oon SRatibor. 311s grembling tarn er nadj bem armen Dber=
fchlefien, beffen Sprache unb Sitten er nicht tannte. Slber bas bebürfnis--
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lofe unb tiefgläubige oberfdflefifcfje ¡Bolf gefiel ihm. Sein 3intmer mar
oon Äranfen umlagert. ©ntmeber nahm er für ¡eine ärgtlidjen SBemühun*
gen nichts ober fe^r menig unb mas er etma erworben batte, gab er
für fanitore 3*oede miebet aus. Siefern ausgezeichneten ¡Warnt, ein
ßiebling bes herzoglichen frjafes ju ¡Rauben, oerbanft neben bem ¡Brüber*
flofter in ^ilcijotoit) bas St. Julius=2Ralteferfranfenhaus ju ¡Rgbnif feine
(Errichtung. 3ur ¡Betwitflichung ber Slnftalt haben bet oereroigte Ejetzog
oon ¡Ratibor, ¡otoie ein Komitee, welches ¡PriDatfammlungen oerauftaltete,
unb bann toeiter ber ftreis unb bie Stabt ¡Rpbnii ©elbbeträge unb SlRa*
tcrialien gefpenbet unb Sjanb* unb Spannbienfte gefteltt. Sr. Julius
¡Roger ftarb ülnfang Januar 1865 an Schlaganfall im äBalbe in b.a
¡Rahe oon ¡Rauben. Gin Sentftein oereroigt hier fein ülnbenfen toie folgt:
„Jn unferen Sterzen ¡teht’s getrieben,
¡D3as Su uns warft, bift Su geblieben,
3ln SBiffen reich unb Sferjensgüte,
ÜRit opferwilligem ©emüte,
Ser Seinen treuer grteunb unb ¡Rater,
•
Ser Äranfen Sroft, ber SIrmen ¡Batet!"
¡Rachbem bas ¡0 gegrünbete St. Julius*»9Raltefer=£tanfenhau5 burth
ftabinetts*Drbre 00m 4. Januar 1868 unter ¡Berleihung non ftorporations*
rechten bie ©enehmigung jur Sinnahme oon Stiftungen erhalten hatte,
unb im ÜRai 1869 eröffnet morben mar, ift es oon bem ¡Betein Schief
¡Oialtefer-fRitter burch ¡Befchiuj) ber ©eneraloerfammlung im Jahre 1871
famt ben batauf ruhenben ¡Beipflichtungen übernommen worben. Jn
biefem ftranlenhaufe, bas für 80 ¡Betten (jet;t 220) eingerichtet mar, pfleg*
ten anfangs acht Orbensfchroeitetn (gegenmärtig 22) bes hl- tftanjisfus
aus bem ¡Dcutterihaufe St. ÜRaurih b. ¡Oiünfter in ÜBeftfalen. ÜRit Efilfe
eines Seiles ber reichlichen Spenbe oon 40 000 ¡Warf, welche oon ber
Siöjefe ¡Wünfter aus einer Äitdjenfolleite für ben ¡Rotftanb in Ober*
fchlcften bem ¡Berein übermiefen morben unb einer erheblichen 3ahl an*
bermeitiger Stiftungen unb 3umenbungen oon ¡Brioatperfonen (befon*
bers oont 5Waltefet=iBerein) auch aus bet Stabt unb bem Greife ¡Rpbnif,
lonnte bas Äranfenhaus im Jahre 1894 mittels Slnfaufs oon ßanbereien
beffer botiert werben. Gleichzeitig mürbe bie ülmftalt erheblich ermeitert,
fomie ber ¡Bau einer Kapelle ausgeführt, fernere Erweiterungsbauten
fanben in ben Jahren 1900 unb 1901 ftati.
Unter ben SBohltätern bes §ofpitals nimmt ber am 22. Sejember
1906 im 78. fiebensjahre oerftorbene ©eiftlidje ¡Rat S r. Sbeobot Äremsfi,
melcher feit bem 25. ¡Rooember 1872 hierfelbft mirfte, eine heroorragenbe
Stelle ein. (Er hat fich um bie Gntmicflung ber Slnftalt unbetgängliche
¡Berbienfte erworben. ülls Selegierte bes ¡Bereins fungierten hier bie
hohen ¡üialtefer=SRitter: ©raf Saurma=Jeltfch, ©raf SBalentin oon ¡Balte*
ftrent bis zum Jahre 1920, (Erbprinz ¡Biftor oon ¡Ratibor bis jum Jahre
1922, ¡Baron S>ans Jrh r. oon ¡Reigcnftein feit 1922. — Slnftalts ätzte: St.
Sleifcher, 00m 15. ülpril 1869 — 30. Juli 1877, Sr. Oftmann unb Sr.
Siegl oom 1. Slpril 1878 — 1905, ¡Web.*5Rat Sr. ¡Boretius (birigierenber
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9lrjt) unb Sr. SDtobler (Slffiftenprat) tum 1905—1922, Sr. f3alfa turnt
Jahre 1922—1923 unb Sr. 91. DJitebniai oom 5. Juli 1923 ab,
Sie örtliche ßeitung bes Krattfenhaufes ruhte bis jurn Jahre 1893
in ben vmnben ber Oberin Schmefter Sherefta; feit ihrem Sobe bis SIpril
1914 mar bie bereits oerftorbene Schmefter llrbana 93orfteherin bes Kaufes,
33om Jahre 1914—1920 Schmefter Sriipbonia, oon ba ab Sdjiroeftet
Semetria. 9lnitaltsgei!ftli<her ift Kuratus ißampuhS as ißerfonal ber ©efunbheitspflege bes Kreifes beftanb in ber
3eit oon 1865=67 aus folgenben Kategorien: 9 Slergte einicf)liefeticf) Kreis=
phrjftlus unb Kreismunibargt, 1 jur mebiginifchen Jioilprajis berechtigter
SOiilitärar^t, 1 Kreistierarjt, 2 Heilgehilfen, 5 Stpotheten, 34 gebammen-

ißolijets unb Sicberheitsmcfen.
Ser ißoliseibienft im Stabtbejirt Jlpbnif mürbe etma oom Jahre
1860 bis sunt Jahre 1890 oon ben ißoliaeibienern Solla, Sorifon, |>art=
mann unb fpäter noch oon Stroncjef ausgeübt, fieberet fam 1888 naci)
üRgbttii als ftäbt. ©efängnismärter unb aSollgiehungsbeamter. Solla,
Sorifon unb Hartmann mürben infolge oorgerücften illters nach unb narf)
penfioniert unb es mürben jüngere Beamte eingeftellt. Jnfolge ungenü=
genber SBefolbung mechfelten biefe feljr oft. 93on ben bienftälteften sj3oli=
jeima^tmciftern finb feit bem Jahre 1890 p nennen: ^olijeima^tmeifter
Herbig, Geigenbauer, 3Jiaber unb Jlafchel. ßetjterer fam im 9Jtai 1904
als tpoliätimachtmeifter oon Sleufalj a. D. nach IRpbnif. Siefer mürbe
nach pjei Jahren p m USolijeifommiffar befördert unb mar fornit ber
erfte iffolijeifommiffar in Dlpbnif. Sis 3um Jahre 1905 oerfahen in
■ Rgtmif ben tTiachtmachbienft SRacbtmächter. 3luf Sßeranlaffung bes Glafdjel
mürbe ber 93olijeibienft neu organiftert unb bie 5Rachtmächter enttaffen.
Sen Siachtbienft mußten jetjt uniformierte Sßolijeibeamte oerfeh-en, roelche
teils Sag, teils üla^tbienft hatten. 2lu(h bas einmohnermelbeamt mürbe
non Glafchel neu umgeftellt, inbern bas Kartenfpftem eingeführt mürbe.
33eim 9lufftanb 1921 oerließ er SRpbnif unb fiebeite nach ©örlitj über. —
Ser Siachfolger glafchels mar ber bisherige IfMipimacbtmeifter Smiertnia.
3fach ber SReoolution befam bie Stabt unb ber Kreis IRphnif bie Sicher*
heitspoligei (Sipo). Jnfolge ber Jorberungen ber polnifchen SBeoölferung
mürbe biefe nach bem 2. 91ufftanb in eine Slbitimmungspoligei (91po), be=
ftehenb ans polnifchen unb beutfdjen Dffi}ieren unb 2ftannf#rften ge=
bilbet. 3tach bem britten Slufftanb mürbe biefe iffolipi truppe mieber um*
gemanbelt, unb jmar in bie ©emeinbemache (®.=2ß.). Ratten bie Sipo
unb bie 91po ben spolijeibienft in SSerbinbung mit ber preußifhen ©en=
barmerie oerfehen, fo oerfah nunmehr bie ©. 3ß. ben Sienft im 93erein
mit ber fommunalen ipolijei. 33iele jmeifelhafte (Elemente oerftanben es,
innerhalb ber ®.=3B. beamtet p merben. Sie ©.=2ß. ftanb unter SJefehl
eines frangöfifcljen Oberleutnants, J n SRgbnif ftanb ber ®.=2B. ber if?o=
lijeifommiffar Smiertnia als Oberleutnant oor.
Jn ber 3eit 00m ©erlaffen ber interaüiierten Stoppen bis p r
rechtmäßigen 93eitßergreifuug bur<h W e n oerfahen ehern. 3lufitänbif<he
ben Sicherheitsbienft.
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Subamt übernahm bie SBojemobfchaftspolijei ben Dienft. Der erftc
ftäbi. Sommanbant bcr SBoj ernobf<haftscpöligei mar Unterfommiffar
Bajonf. STad) biefem folgte Barta, bet am 18. 91pril 1923 out bem Sjauf«
an bet Sd)loßftraße, mofelbft et mohnte, erf(hoffen aufgefunben mürbe.
Die 3nl)aber bes Sofiens medjfeiten läufig. 3m 3ufammenhang bamit,
baß bas bisherige Boliseigefeß noci) nid)t aufgehoben, iam es häufig ju
Sompetenäftreitigfeiten jtoifcfjen SBojetoobfhaftopoIiaei unb fommunater
^ßolijei. 31ad) allmählicher Klärung biefer Sompetenaftreitigieiten trat
bie iommunale Ißolijei miebet öffentlich in ben Dienft, unb gimar butd)
einen Sommiffar unb 4 Beamte.
Die oielen Stäube in ben ootoetgangenen 3ahiea (1870 brannte
bas Sobßicf’fche ©¿haus auf bem ¡¡Ring niebet, tooburd) 3mei ipetfonen
oerbrannten, 1874 brannte eine große Slnjahl oon Scheuern auf ber
Sahnhofftraße nieber, mo bei ben fiöfdjoerfuchen Bürgermeifter Sudjs,
©a&anfta!4s=3nlfpeftor Berfefelb unb Bolijeibiener £artmann oetunglücf=
ten) hotten eine Betbeffetung ber feit 1860 befteljenben Betorbnung über
bas Jeuerlöfchmefen notmenbig gemacht. 9tac| ber alten £öfhorbnung
mußte bei einem ausgebrochenen Branbe jeber §aus= unb ©runböefiße:
unb 3 ntoohner mit aBaffereitnern, £öfd)befen, geuerhaien, Staub leitet
unb anberen ÜRettungsmerien gut Branbftätte eilen. Bei bem Sampf mit
bem oerhecrenben Slammenelement hatte fid) aber immer beutlidjer bie
mangelhafte Befdjaffenheit ber geuerlöfchmannfdjaften gegeigt, ©s fehlte
Dor allem bie einheitliche fieitung.
3m 3uli 1875 fanb auf Beramlaffung ber Herren: Bergmeris=
bireftor $ offmann, Sürgermetfter Suche, aimtsrichter Stuhl unb Sabrit=
befißer fra g e t eine allgemeine Bügeroerfammlung ftatt, bie ben frei=
toilligen Seuer=, £öfd)= unb SRettungsoerein 3U bilben befdjloßDer erfte Branbrneifter fämtiid)er Seuetmeljren bes Steifes ¡¡Rgbnif
mar feit bem liebergang Dberfhlefiens an Bolen bcr ehern, ©Ijef bes Steis=
mohlfahrtsamtes beim hiefigen fianbratsamt ©eorg Sucht).
Badjbent
Sucht) in ben SRuheftanb oexfeßt, mürbe alb 1. 3ani 1925 ber Saufmann
Selig Domecjef jum Sreisbranbmeifter beftimmt. Branbrneifter über bie
freimütige Seuetmeht in Bt)bni! ift ber Dberftabtfefretär ©gr.rnef unb
fein Stelloertreter Be 3irfsifchomifteinfegermeifter ailtfdjaffel.

Sufitjpflege,
3um Stei&geridjt in Btjbnif gehörten früher bie beiben Som=
miffionen £oslau unb ©ohrau. 3m 3ahie 1867 fungierten im Sreisge=
ric^tsbegirt ¡Kgbnif 1 Sreisgerichtsbireltor, 10 etatsmäßige Bidjter, 9 Se=
frctäre, basu 3 Dolmetfcher unb ungefähr 55 mittlere unb llnterbeamte
besm. 31ngeftellte. 3um Sreisgericht 5Rt)bnii gehörten 78 Dttfdjaften mit
42 290 Seelen unb 6 ¡¡Richtern. Seiner mären im ganjen Steisgeridjts=
begiri oier Slmtsanmälte befdjäftigt. Unter Sinilptoseffen finben mir an
Sonfursfadjen in ben 3ahien 1865=66 unb 67 11 Brojeffe. Sin ©hefachen
9 Bioseffe.
3n ftrafred)tlid)e Untetfudjungeri maren in ben 3ohien
1865=66 unb 67 megen Diebftahls oon $olg unb anberen Btobuften 7008
Berfonen, megen Beleibigung oon Beamten 81, megen Betrug 18 unb
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Sfefjletei 9 5ßer|onen, roegen Betgebens gegen bie öffentttctje Drbnung
272 unb roegen Berleumbung nur 7 Sßerfonen oextuitfeit. Sie meisten
biefer llnterfucbungen famen infolge geblens bet SBeroetfe gar nicht p r
Berbanblung.
3m 3al)te 1877 erfolgte 3uftijreotganifation. 23ts p biefer SReot*
ganifation hatte ¡Rpbnif ein Preisgericht. 3m Sabre 1877 bat man aus
ben Preisgerichten Slmtsgericbte gebilbet, bie bis 1922 geblieben finb.
Durch bie Uebernafime Dberfchlefiens but'ij ifßolen erhielt bas biefige ©e=
riebt mieber bie Bezeichnung Preisgericht, ©eit einigen 3abren oor ber
Uebetnahme Dberifdjleitens butef) Bolen mären bierfelbft 8 dichter unb
6 Dtechtsanmälte tätig. Der lebte auffichtsführenbe ¡Richter p beutfehen
3eiten mar 21mtsgerichtsrat Schnorrenpfeil. 3bm folgte als ber erfte
polnifcbe auffichtsführenbe ¡Richter Preisrichter Pifielerosfi; ferner bie
¡Richter SRobpnsft, gamrozif, fieffet, Stabolaf unb Dr. Boncsforoicz. Es
mürbe brerfel’Bft eine bet. Straffammer eingerichtet, beten Borfih Straf*
fammerbireftor fieffer führt. Erfter Staatsanroalt an ber bet. Straf*
fammet bes Preisgerichts ¡Rt)bnil ift Staatsanroalt SBapboroica. 3bm
unterorbnet finb mehrere Slmtsanroälte.
Die Bemühungen, feitens ber polnifchen guftiabehötben, hier in
¡Rpbnif ein größeres ©efämgnis ju ¡baffen, prfblugen fi<hfehlten
bie ©ebäube unb bie Einrichtungen.
21(s eine oöltige Steuerung auf bem ©ehiete bes Strafrechts ift bie
Beftallung non fiaien p griebensriebtetn p bezeichnen. Es ift in ihre
ajtabt gegeben, ©efängnisftrafen bis ju einen 3abr auspfprehen.
3m 3ahre 1925 mären hier als ¡Rechtsanroälte unb ¡Rotare anfäffig:
Dr. ÜRoganffi, Dr. Dgoref, Dt. Bering unb Dr. Tchotjeroffi.

3nbuffrie unb Raubet
a) 3nbuftrie.
3n bem lanbfcbaftlich fbön gelegenen Preife ¡Rpbnif, oon grünem
Sßalb unb roeitem gelb umfäumt, entroicfelte [ich bie 3nbuftrie immer
mehr. 2Ius ihren §änben ermuchfen bie ¡Riefenroerfe ber ©neben unb
Sjütten, ber Hochöfen unb Scbienenftränge. Tagaus, tagein brauft unb
ftampft es um SJtauern unb ©erüfte unb bas $eer ber Schornfteine fucht
bie ¿oben. Brnuifenbes, flammenbes Sieben, bes Tages getaucht in Dampf
unb Stauch, bes ¡Racbts in ben glimmerjcbein taufenber Gichter. Plein
ftebt ber ¡¡Renfch in bem ganzen ©etriebe unb bod) ift er groß unb ¡rjett
aller ¡Räber unb Schlünbe. Darauf gibt er ber §eimat feine Praft, batauf
gibt fie ihrem Sohn, roas feinem Sehen roeiterbilft. . .
Eng mit ber Stabt ¡Rpbnif oerhunben mar oon Jeher bie Eifen*
hütte Silelfia, Die SRehrphl ber Slrbeiter roobnte in ¡Rpbnif. Heber bie
Entmicflungsgefchtihte ber Silefia bejro. ber früheren ^üttenmürie ift fol*
genibes p berichten: Die älteften Dofumente, bie oon einer eifengeroin*
nenben unb eifenoerarbeitenben 3ubuftrie in Barufchoroiß berichten,
laffen barauf fchließen, baß bereits im 16. unb 17. 3abrbuubert bie
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ifjetrf'chaft IRqbnif, tüeltf».c barnais jcijon ber ©räfl. o. äBengersfi'fihen
gamilie gehörte, an oerfchiebenen Stellen bet ÜRuba entlang ßuppenfeuer
unterhielt, unb bie ©ifenerzeug ung allerbings in feilt primitioer unb un=
Borteilhafter SBeife betrieb. (Steilere gef,(hi<htiühe Eingaben fiel>e in ben
Sbpfotösii'((ben Slufgeicbnungen.) 3>m Slptil 1788 oerlauifte ber ffiraf ».
SBengetsfi bie ganze ijerrjf<haft Dipbnii mit ben bagu gehörigen fyorften
unb üiüttenmerten ber Äönigl. £riegs= unb Samänenfaimmer für 400 000
Salet, meld)e biefe Jjeirfihaift äunädpt jelbft abminiftrierte unb bann
fpäter öerpacijtete. Sie §üttenu>erte jebod) behielt bie Äriegs= unb So=
mänentammer aud) nadj ber 33erpad)tung ber übrigen $»errfcf)aft in eige=
ner Slbminiftration.
infolge ber oetfdjiebeaen Slcnberungen in bet Dtganifation ber
preujjifthen Staatsoerroaltung in ben Salden 1809 unb 1810 mürben
fämtlidje Stpbreifer Soutanen, £>ütten unb 23ergroerfe, als aud) bie §üt=
tenanlage in ißarufchomit;, im 2Jtai 1810 ebenfalls einer inneren iüeorgaaifation unterzogen.
Surrt) Äaufoertrag nom 17. 2Jiai 1864 erwarb 3fibot ÜJtamroth bie
»ier §üttenmerfe in ©ottartoroih, Äarftenplte, ißarufrtjoroib unb
SRpbniier Kammer.
3m Sluguft 1872 gingen biefetben ijüttenmerfe in ben SBefih ber
Dbetfdjl. 6ifenwatzmetfs=2l.=ffi. über.
3 ^ SCuguft 1885 mürben butrtj
3mangsr>erfteigerung nunmehr Salomon unb Äafpar fiadjmann ©igen=
tümer ber oier an ber SRuba gelegenen ifnittenaalagen, meiche fie unter
ber tJirma ßachmann’fche §ütten= unb Stanzmerte meiter führten, ©nbe
ber 80 iger 3ahre mürbe ber gefamte ©runblbefib unb §üttenbefib par=
Zelliert. 3nt 3 a p e 1890 ermarb bie frühere ©ifenhütte in ißatufdjoroib
bie 3ri*'ma ©aro g»egenfcf»eibt u. £o., melche einige 3ahte fpäter ihre
girrna in ©mailliermeri uüb Stletallmarenfabri! ©aro Ijegenfdjeibt än=
berte unb im 3ah*e 1907 bie gitma ©ifenhütte Sitefia 21.=©. in 23atu=
fchomib annahm. Seit 1922 ift bie offizielle girma, ©ifenhütte Silefia
Sp. 2lfc. ißaruszomice.
Seit 1921 fiep Sr. SJionben bem 2Betfe als Seiler oor.
Sie Silefia hat eine betartige Slusbehnung angenommen, baff fie
auf bem SBeitmarlt ben erften fünf befitjt.
Sas jefeige Siitfelmerf in Skrufhomitj gehörte früher jur ßifen=
hütte Silefia urtb mürbe im 3ahre 1900 als felbftänbiges Unternehmen
abgegliebert.
3m 3 a p e 1875 mürbe bie ißuloerfabrif in Äriemalb gegrünbet,
jefet befannt unter bem Statuen: ,,^3otnifcfee Stftiengefellfcfeaft Signofe“.
S as SBerl, bas oerfchiebentlirt) oon fd)meren ©splafionslataftrophin heim=
gefucht mürbe, hat Schweflet nuaterneiimuagen in 2ltt=©erun, ftreis ^ßlefe,
iunb in ißnioroet), Äreis Sarnomih. Sireftor in Äriemalb ift S r. Sßitte,
^Betriebsteiler 2Jienblemf!i.
Sie iRpbnifer $ütte entftanb 1899. Ser SRafdjinenbaumetfter
ftarl Strzaba aus ©leimig hatte h i« eine ©ifengiejjerei unb 2Jiafchinen=
fabril errietet. 1916 mürbe bielf.es Unternehmen in eine ©. m. b. $ .
unter fieitung bes Sireftors ©hrlirt) umgemanbelt unb 1921 gelangte
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in ben Befth bet feigen „Stpbnifer SJtafdjin enbaugefeltfdjaft nt. B. !f>.“
unter ßeitung bes Sireftor Botfj.
51m Drte ift feinet bie Betannte gtojje ßeberfabrif $aafe, bie am
23. 3tooember 1766 non Jafob Jabifh gegrünbet unb bie, nacijbem fie
annähernb 160 Jahre im Jamiiien&eftt; tont, im Jahre 1921 an bie
©eb rüber 3 utei überging.
Um 1830 befanben fiefi in Stpbnif 4 ©exbereien unb eine 2ob=
mühte.
Die Stabt weift brei Brauerien auf, bie teilweife ju ben größten
tarier 51rt gehören, ©egenwärtig beftebt nur nocí) bie Mettmann
aJiüiter’ibe Brauerei, bie am Sinfang bes 18. Jahrhunberts gegrünbet
würbe, unb jwar in ben iRäumen jetjt Jamlowa 1 . Sie Hermann
ajfüUet’fbe Brauerei ging fpäter erblici; in ben Befitj bes Siegfrieb
iSUliiller über, bes feigen SBefitjers. 3tad) bem Kriege 1870=71 begann
ber Sluffbwung ber Brauerei; es würbe neben bem obetgährigen Sin=
facfybier auch bas untergährige „23airif(bbiei“ gebraut unb bas Unter=
nehmen ftetig oergröfjert, ausgebaut unb fd)lie^Iid) burdj 5lufftellung ron
'3Dta¡cbinen mobernfter Honftruftion auf eine 33robuttionsfäf)igieit oon
80 000 $e!tolitern gebracht. S as Sjetmann 3Jtütlerfdje Bier erfreut fit)
beften 3tufes unb grojjet Beliebtheit. Sie Scbiofjbrauerei würbe non ßoais
äJiüIler u. bie 9Jtanbowifíi’fihe Brauerei oon Jfibor SJtüller gegrünbet. 3tad)=
bem bie Gchlofjbrauerei in eine Síítiengefeíífcíjafí übergegangm war, würbe
bie 3JÍanbotoffi’fc£>e Brauerei oon biefet ©ejellf^aft erworben unb ftillge=
legt. Später wutbe bie Sdjlo&btauerei non ber §inbenburger Brauerei
erworben unb gleichfalls ftillgelegt.
©benfo ift bie 3ucfermarenfabrif 3ticf)arb Sobtjicf, bie im Jahre
1790 gegrünbet würbe, weit unb breit in Dberfchkfien unb baiübet hm=
aus böfterts betannt.
3u erwähnen ftrtb noch bie Blaubtucffabrif Biager, bie fpäter (im
Jahre 1923) in eine potrtifdje Spolfa (9tpbnicfie 3atlabp Sefftolne)
umgewanlbelt würbe, biie aWöbelfabri! feiger, bie burch Betrachtung in
anbete Berwaltuog überging unb bie Färberei Hollar, bie im Jahre 1858
hier eröffnet würbe, unb jmar auf bem ©runbftüif ©leiwiit¡erftrafie 2. Sie
jetzige Järberei auf bem Jaofowiherweg würbe 1896 erbaut unb befan®
fith bis p m 1. 3lpriil 1922 in Hollar’fchem Befitj. 3u biefem
Jeittpunft würbe es oon ben ©ebr. Hollar an ben Sölajot Siefj aus
Hrafau oerfauft. Sie ©efchwifter Hollar nerjogen. Bis 3um September
1924 ftanben bie ©ebäulichleiten ber Jäxbetei Hollar brach- Seit bent
1. September 1924 wirb bafelbft wieber bie Järberei oon Jofef J-röljiiih
aus Sohrau weiter betrieben .
Sie hierorts eingeführten Jnbuftrien, wie Blaubtutffärberei,
ßebergerberet, Bierbrauerei, finb butchweg oon Juben begrünbet worbm
unb juim Seil bis in jüngfter 3 eit im Jamilienbefih oerblieben.
Jtnmer näher rücften bie Hohlengruhen an bas Sßeitfjbilb ber
Stabt 3tpbnif, um hier bie Sentíale eines neuen gewaltigen Jnbuftrie=
be3irtes ju fchaffen. Jnwieweit bie ©ruben bes Hreifes Stpbnif ihren
Sluffchwung nahmen, ergibt ftdj aus folgenbem:
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Die Sfeinfotylenbergtuetfe bes Kgimifer Äteifes.
o) Sie WqBnifct Steinfohlengeroerijchaft.

Die obige ©emerffchaft, beten Sefitj an ©tubenfelb etma 137 Qua*
btatfitometei umfaßt, betreibt als 3. 3t. größte inbuftrielle Unternehmung
bes Kreifes SRpbnif bie 3 Kohlengruben änna, Emma, unb TRgmer, welche
nachftehenb etmas näher befdjriei&en merben Tollen.
1. D i e 21 n n a g r u b e, in ber ©emeinbe ißssom belegen, mürbe
(aus geringen Anfängen in ben iecfj^iger fahren bes nötigen 3 aht=
hunberts) gegen ©nbe ber fiebjiget !3 abte burij bie ¡rtanbelsgefellfchaft
3>ofeph Doms in SRatibor als tleinere Diefbauaniage eröffnet, infolge
eines 2BaffereinbtU(hes ruhte ber Setrieb öom iahte 1888 bis 1891. -¡Hach
ber im iahte 1903 erfolgten ©rünbung ber Ditjbnifer Steinfohtengemerffchaft ging burdf Sttnfauf auch bie Slnnagrube in beten Sefitj über, Jyetjt
begann ein großzügiger Slusbau ber Anlage, burdf ©rmeitern unb iTiacf»=
teufen ber oorhanbenen älteren unb burd) SRieberbringung eines gan3
neuen, größeren Schachtes; ferner burdj mobernen Slusbau ber ober*
itbißhen Setriebsanlagen, Sermaltungsgebäube, SBohlfahrtseinrichtun*
gen unb bergl.
©egenmärtig befitjt bie ©rube sroei göriberfdjäitjte oon 260 be®ro.
350 Tötetet -Teufe. Die 3ugehörige Separation unb Sßäfche ift für eine
Dagesleiftung oon 4500 Donnen in 2 <$ötberf<hi<hten gebaut. Sabann
befinbet fidj auf bem 2Berf eine eleftrifche 3entrale für 12 000 Kilaroatt
Ceiftung. Diefe ift butch Kabel mit bem eleftrifchen Kraftmerf Gmma=
grübe oerbunben.
Die görbetung an Steinfohien betrug:
im iahte 1922 = 553 620 Do.
im iahte 1923 = 584 928 Do.
im iahte 1924 = 580 248 Do.
2. D ie E m m a g t u b e , ©emeinbe SRablin, Sahnftation Dbfchatg,
mürbe int iahte 1883 burdj 21bteufung jmeier Schächte in Setrieb ge*
nommen. Son biefen erhielt im iahte 1903 ber ©ruabmannfchacht bas
erfte eiferne görbergerüft. ©egenmärtig befitjt bie ©rube außer ben 3mei
görberfijächten oon 200 Tötetet bejro. 400 Tötetet Deufe, 2 meitere Schächte
Zur Seilfahrt unb 3um Tötatetialeinhängen, foroie ben görberfchacht ber
ehemaligen TRebengrube. Ceßtere mar früher als fefb'ftänbige görbet*
antage im Sefitj ber ©rafen i>endel*Donnersmard*©atlsf)0f unb ging im
erften iahrjehnt biefes iahohunberts butch Kauf in ben Sefitj ber
TRpbnifer ©emerffchaft über.
2In michtigeren Setriebsanlagen befitjt bie ©mmagrube gegen*
märtig eine Sieberei unb 2Bäfd)e für 3500 Donnen Dagesleiftung. Sobann
ein eleftrifches Kraftroer! für 15 000 Kilomatt fleiftung, meines u. a.
Strom an bas große Gmailliermer! Tßarufchoroitj, fomie an bie Stabt TRa=
tibor abgibt, ferner eine Srifettfabrif für 800 Donnen Dagesleiftung
unb eine TRingofenjicgelei für 3 000 000 Stüct Siegeln jährlich.
Die 3ugehörige Kofsanftalt ©mmagrube betreibt 200 Kammern mit
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9lohprobuftengeiminnung, eine 9lohbcnaolfai>tif, eine Senaolteinigungs*
anlage unb eine große, moberne Deerbeftiltation.
Die Äohlenfötberung ber (Emmagrube ein|d)l. ber mit il)t in Se*
triebsgemeinidjaft ftehenben SRgmetgrube betrug:
im 3al)re 1922 = 1280 078 Xo.
im 3abre 1923 = 1298 950 Do.
im Sof)?6 1924 =
958 292 Do.
Die Äotser,^eugung ber ftofsaniftalt ©mmagrube beioegte lici) in
ben lebten 3 Sohren amifcljen 155 000 unb 190 000 Donnen jäijrli’h; bie
Sa^re&erjeugung an id)ioefeiiaurem Slmmonial beträgt etma 2500 Donnen,
an SRo^benjoI 2200 Donnen, an 3?oI)teer 7500 Donnen.
3.
D ie 91 g m e r g r u b e (früher Johann Jafob=©rube) liegt im
©emeinbebejirf 9Tiebob[cijiitj, Saijnftationen 9Diebob[cf)ü§ unb 91gtnergrube
(bie letztere an ber Gifenbahnftreie 91gbnif=£osIau=9Innaberg).
Dieselbe mürbe im Jaf)te 1896 oon ber Gmmagrube als felbitänbige
S ta rta n la g e abgejroeigt.
Äura »or Slusbrud) bes 3DBeltfrieg.ee mürbe oon ber 91gbnt!et Stein*
lo^lengemerfitaft bie ehemalige Seatensglüfgrube in Dbet=91iemiabom
angeiauft, ber Setrieb bafetbft eingestellt unb unter Dage mit bem
Set riebe ber 91gmergrübe oerburtben.
Die 91gmergrube befißt gegenmärtig neben ben alten Setriebs*
anlagen ber Seatensglüfgrube einen Dapipelfötibeii<hadjt oon 200 9Jleter
Deufe, einen befonberen Seitfahrtsfchacht (9Jiartin=Si)att), eine Sieberei
unb SBäifche für 3500 Donnen Dagesleiftung, eine Sriiettfabrif mit 4
Steffen (Dagesleiftung bis ju 800 Donnen), eine 3?ingofen3iege1ei für eine
jährliche 3iegelberftellung bis au 5 000000 Stuf.
Die ©ejamtbelegitaft ber oorftebenb ¡fixierten 3 Stnlagen betrug
in ben letjten Sauren bis ju 13 000 SIrbeitern unb 580 Seamten.
Sin 3Boblfai)rtseinricijtungen ber ©emerfftaft feien nur ermähnt:
linterftüßungss unb Dahtlehnsiaffen, Stiüat=Änaben= unb 9Jiäbthen=
ftulen, Äleinfinberftulen, Sflegefchmeitetn, Sibliotheien unb bergl. Die
Seamten* unb Slrbeiterfolonien ber ©emeriftaft finb fehensmert.
©eneralbireltor ber ©emerffchaft ift Dt. SBacijsmann. Dberbireftor
ber Emma=, 3lnna= unb 9?gmergrube ift Sergaffeffor Äober. Direftor ber
Gmmagrube Sergtat a. D. JnĄs, ber Slnnagrube 9Jlafenfg, ber 91gmer=
grube Sagmansfi.
b) Steinloblengeroerlfrfjaft „Gljarlotte“ .

Die obige ©emerlftaft Ęat feit ihrer im Jahre 1889 erfolgten
©rünbung ihren Giß in ©aernih, Är. 9lgbnil (©eneralbireftor 9lenmann).
Die ©rünbung beruhte auf ber bereits um 1840 in Setrieb gerne*
Jenen, ben ftuhWen Grben gehörigen, alten Gharlottegrube; hierau trat
ber Grmetb ber ßeogrube oon ber ijanbelsgefellfchnft Doms=9latibor. Diefe
©rube ftanb gleichfalls in ileinen Stnfängen bereits feit etma 1840 im
Setriebe.
Der ©emeräftaft fteht ein aufammenhängenbes ©tubenfelb oon
etma 46,3 Ccuabratfilometer aut Serfügung. Slufgefchloffen ift bas ©ru=
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benfelb 3. 3t. burcf) 3 Startanlagen unb srnar non SBeften nadj Öfter,
aus, (an bei Gifenbahn'ftrede G^erniipSummin entlang), bei $rbreit=,
Stteibei- unb S e o fta tt
Sie ©emerfftaft befrei außerbem bie ¡¡Rittergüter Dber=3tpbuitau,
ißieße, $Pftom unb krsijttoroitj.
Sebe bet obenermähnten 3 Statbantagen Befiigt neben einem |jaupt=
färbe rfdjatt. 1—2 ‘¡Rebenjcfjätte, rnelte jut Sjilfsförbening, SBetterführung,
2Jlateriak>er(orgung unb betgl. bienen. Stuf jebet S tattan lag e befinben
f it eine Sieberei nebft SBafte, feinet bie eifotbeilicfjen Ginrittungen 3m
Grjeugung ton eleftiifcf>em Strom unb ^Preßluft, 3m SBetterbemegung
u. f. m.
Sie Äohlenförberung betrug:
im Sahne 1922 = 968 850 So.
im 3a|te 1923 = 926 738 So.
im Sahne 1924 = 696 667 So.
Sie ©efamtbeiegftaft bemegte fit in ben lebten Sauren um etma
6000 ftöpfe.
3m 2Rai 1925 tolisog fit infoferu eine bebeutenbe 31enberring, als
bie Gbailottegrube mit ihren SRebenantagen in bte ÜRpimiier Steinioljlen=
Gemeriftaft überging. -¡Reumann legte feinen ißoften als ©eneralbireftor
niebet.
c)

S tlcfifte r äRontanbefiß bes Surften $endel ton Sonnetsmard

auf IReubed D.s®,
Ser 23efitj an Sieiniohienfelbern im Äreife ÜRpbnif mürbe burd)
ben neiftonbenen Surften ©uibo ffendel non Sonnersmard in ben 90 ei
Sahnen bes abgelaufenen Sahnhunberts meift auf Grunb ton gunbes=
bohiungen im 3Bege bei 3Jlutung unb SBerleihung erworben. Ser gegen=
märtige SBelfiß umfaßt einen gläteninhalt non nahe3u 45 Quabratfilo*
metern. Gr ift bisher burd) 2 mabern ausgeftattete, umfangreiche Sd)adjt=
anlagen auifgeftloffen, unb 3mar burd) bie S o n n e t s m a r d g r u b e
i n G h w a l t o m i ß unb burch bie 581 ü t e r f dj ä dj t e in 23 0 g u =
f t om i ß.
1. S ie S o n n e i s m a r d g r u . b e
(Sireftor: 23erginfpeftor
23reßler) muribe im September 1903 mit bem 2lbteufen non 2 großen
Sötberitätteu begonnen. Snfolge auftretenber, mächtiger Stmimm=
fanb|tid)ten rüdten bie Slbteufarbeiten nur langfam noran, fo baß bie
beiben S t ä t t e erft im Sahne 1907 eine Senfe non 400 Dieter erreitten.
Sn 320 SReter Siefe mürbe bie SBetterfohle, in 350 KReter Siefe bie elfte
Baüfohle etabliert. 3m 2. Halbjahr 1910 lonnte bie regelmäßige <$ör=
berung unb SSerlabung aufgenommen werben.
Snnerhalb ber Slbteufperiobe mürbe a u t bie ©rubenanfttu ßbaf)n
n a t ber Station SRiebobftüti gebaut, weite über 4 Kilometer ßänge aus=
machte unb 3unätft für eleftriften ^Betrieb mit Oberleitung norgefehen
mar, Später entftloß man fit 3unt ^Betriebe mit Sampfloiomotinen. Stils
in ben Sahnen 1914=18 3U ber Sonnersmardgrube bie ¡¡Reuanlage
$ 1 ii t e r f t ä 1 1 e bei iBoguftomih trat, mürbe bie 2Inftlußbahn um
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etroa 3 ^ Kilometer »erlanget!, io baß fte jur 3eit über IVi Kilometer
ßänge hot- S k bient niefjt nur p r Beförberung ber Äofjlen unb p r
i&eranftfjaffung bon SDlaterialien unb bergt., fonbern pgleict) als 3e(^en=
bahn, meIche bie Arbeiter oon Station Jtiebobihüß nach ben beiben
»orermähnten Betgmetfen beförbert. 3tud) fiir bie Ortsbewohner oon
Jtiebobfhüh, Bogufchomiß, Stop, IJanfomiß u. a. bitbet bie 3^£f>-TtbaI)n ein
bequemes unb billiges, menn nicht gar laftenioies Beförberungsmittel.
3ur Slufbereitung bient auf ber Donnetsmatcfgrube eine Sieberei
nebft 3Bä|ci)e für etroa 3500 Tonnen Dagesleiftung. 3ur Erzeugung bes
erforberlitben eleftrifhen Stromes forootjl für bie ©rube felbft, roie aucf)
für bie Scbroefteranlage 331üdjerfäjäd)te, flehen 4 3Jkfchinen=Durbogene=
ratoren oon pfamnten 7740 Äiloroatt p r Verfügung. 3ur Schobt*
förberung bienen p>ei eteftrifei) angetriebene görbermajehtnen, p r Breß=
lufterjeugung 4 ßuftfomprefforen, sur 2BafierI)aItung, SBetteroeriforgung,
Slufbereitung bienen ©teftromotoren.
Die Äotjlenförberung betrug:
im 3abre 1922 = 378 666 Do.
im 3al)re 1923 = 466 473 Do.
im Saljre 1924 = 314 744 Do.
2. 5BIüdj.erfcf)adjt'e in B o g uf dj o ») i ß. (Direftor: Berg=
infpeftor Deubner.) Die beiben Schachte 1 unb 2 mürben im gaßte 1914
begonnen, fie fteljen gegenwärtig auf ber 250 bejro. 165 9Jteter=Soi)le.
infolge ftarfer Sbmimmfanbfcbibtert mußte bas ÜRieberbringen ber
Schächte bis p m Steiniohtengebirge mit $itfe bes foftfpieligen ©efrier*
oerfafjrens erfolgen.
Durch bie beiben Schächte mürben 5 glöje ber Sattelfiöjgtuppe oon
2, 4,50, 6, 2,90, unb 4,50 ÜUieter 3Jtädjtigfeit erj^toffen; es bebeutet bies
einen hebeutenben ÄoI)tenreichtum ber Slntage.
Grfbmert mirb bie ©eroinnung ber gtöje burch ihre fteite 2Ib=
lagerung (40—48°), fomie burch bas Auftreten oon ©rubemgas (©§4).
Das Bergmerf liegt mitten im ftiefetnroalb unb zeigt fchon heute,
nah wenigen faßten Betriebsbauer, eine großzügige ©ntmiefefung. ©ut
angelegte, gepflafterte Straßen, fhöne Be am kn- unb Strbeiterhäufer,
ein mobernes Berroaltungsgebäube, ein Äafino für Strbeiter unb
Beamte (mit geftgarten unb SRufifpaoilton) geben ber Slntage eine
fhöne Umrahmung. 3luh ber Bau ber eigentlichen Betriebsanlagen,
görbermafbtnengebäube, einer großzügigen Sieberei, 2Betfftätten unb
bergl. (breitet rüftig ooran obiet ift jum Dell fhon beenbet. Bei ben gün=
ftigen glojoerhättniffen iann biefer SIntage eine bebeutenbe Gntmitfetung
oorausgefagt merben.
Die gahresförberung betrug:
im 2>ahre 1920 bei 1287 Slrbeitern unb 49 3lngeftettten
127 035 Do.
„
1921 bei 1532
unb 51
106 878 Do.
im
ff
ff
unb 56
164 325 Do.
im
„
1922 bei 1748
ff
ff
unb 81
230 324 Do.
„
1923 bei 1944
im
ff
ft
175 406 Do.
„
1924 bei 1524
unb 97
im
ff
ff
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b) S ic ©jernihct Stcinfo^ienbctg6ttu=SlfttengcjcKi^aft, Bgbultau.

Sic obige ©efellfchaft betreibt bie ©onfol. ¡f)oqm=ßauta=©rube itt
Dber=?iiemiabom. (Sire! tot SBojciechomsii.)
S as ©rubenfelb umfaßt eine glädje oon etma 5 Quabratiilo»
metern. ^nnerijalb biefes ©rubenfelbes hat bet Bergbau bereits im
3ahte 1832 begonnen.
Ser Befitj bes ehemals nur Heineren Bergmetfs ging im Saufe
ber Sabrjeiinte in oerfdji ebene $änbe über. Sie jetjige 2Iftien=©efellf(haft
mürbe erft in ben ßtiegsjahten begrünbet; oorf)er gehörte bie $oi)m*
ßauragrube einige Sahrjehnte lang bem dürften ©hriftian Äraft ju
Jrjoi>enioIje'Debringen, i) erjag oon Ujeft, auf Slamentgtj.
Sie in früheren 3®hr0ehuten auf üerfdjiebenen, menig tiefen
Sd)äd)ten gehobene Äohlenförberung ift jetjt auf 2 görberfdjächte oon je
310 Bieter Siefe tonaentriert. ©iner oon biefen (©runbmannfchacbt) ift
für eine tägliche ßeiftung oon 2500 Sonnen ausgebaut unb fotl fpäter
allein bie ganje götberung heben, ©r ift mit ber etma 750 Bieter ent*
fernt, an ber ©ifenbahnftrede BpbniMijerniti belegenen Sieberei nebft
Berlaberampe butch Äettenbaljn oerbunben.
311s 3Betterfif|ächte bienen ber Bera= unb ber Shürnagelfdjacht. 3tn
größeren Biafchinenanlagen ftrib oorhanben: 2 görbermafchinen oon 1200
bejro, 400 5ßS., eine Sampfturbine oon 1000 ftiloroatt ßeiftung, 2 ftehenbe
©leitrogeneratoren ju je 600 Äilomatt, 1 ßuftiompreffor für 10 000
ÄUbifmeter angefaugte ßuft je Stunbe.
Sie 3 ahiesförberung ber lebten 3 gahre betrug:
1922 = 362 905 Sonnen.
1923 = 425 399 Sonnen.
1924 = 369 710 Sonnen.
e)

Sie Bereinigte Äönigss unb Saurahütte 3litiens©ejeKj<haft
3U Äönigshütte DS.

S as ber obigen ©efellfcf)aft im öftlidjen Seile bes Bgbniiet Äreifes
gehörige ©rubenfelb umfaßt etma 20‘A Quabratlilometer. 3m meftiidjen
Seile biefes ©rubenfelbes, etma 2 Kilometer oont Bahnhof ©jetmionla
entfernt, mürbe ©nbe 1898 bie Subensfogrube mit bem Slbteufen 2=er
Sdjädjte eröffnet. 3n bet Balje biefer S<häihte ift bereits ©nbe ber 60 et
unb Anfang ber fiebgiger 3aljte bes nötigen gahthunberts ein fleinerer
Bergbau oon ben ftuh’füjen ©rben betrieben morben.
31u<h hier traten bei Biebetbringung ber Schächte burch bas Sed=
gebirge (junt Seil Sdjmimmfanbfdjidjten) Sdjroierigleiten auf, milche erft
burch 334 jährige, mühfame unb föftfpielige Bergmannsarbeit bemältigt
mürben, ©egenmärtig fteljen bie 3 görberfdjädjte bei 210 Bieter, 420 Bieter
unb 800 Bieter Seufe; hierju lammen 2 ÜBetterfdjädjte oon 170 bejm. 420
Bieter Senfe.
Sie gemonnenen Sohlen (butchgängig Äolsfohlen) merben in ben
beiben Siebereien unb Äohlenmäfchen ber Schächte 2 unb 3 aufbereitet.
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Die ßeiftung biejer Slufbeteitungsanlogen beträgt etma 4000 Xonnen je
Xan (2 görberfdjicbten).
Der jum Setriebe oon 25 iUiafcljinen, (barunter ber elettrifcijen 3 én
trale mit 8150 SG. unb ber Äomprefförantage mit 3500 SJSS. etforberlitb*
Dampf roirb rum 26 Äeffeln geliefert.
Sebufs eigener Serfolung ber gewonnenen Noblen mürbe in ben
Sobren 1912=14 eine Malerei o-on 60 Öfen fomie eine 3íebenprabuíten=
©eroinnungsanlage für fcbmefelfautes 31mmonial, Xe er unb Sengol erbaut.
3um SBerfe gebären 116 9lrbeiter= unb Seamtenraobnbäufer mit
540 SBobnungen für oerbeiratete Slrbeiter unb 80 SBobnungen für Seamte
unb Slngeftellte.
SBeiiterbin gebären bagu bie 3îittergüter Egermionla unb' ßefcbcgin.
Die Äobienförberung betrug:
im Sabre 1922 = 468 927 Xo.
im Sabre 1923 — 523 257 Xo.
im Sob*e 1924 = 433 521 Xo.
Die Selegfcbaft betrug in ben lebten Salten etwa 3000 bis 3500
Äöpfe. Der bisherige Direítor Triebe mürbe im SJlai 1925 burd) Serg=
ingénieur Hrbanoroicg abgelöft.
f) ©te S!arBoferm=2lftiengcfeHf^aft.

Die ehemals preußifcben, fpäter polnifcb=ftaattid)en Steinfoblen=
bergmeríe in Äönigsbütte, Sielfcbowitj unb Änurom ftnb auf einige
Sabrgebnte im SBege ber Sad)tung an bie Sfarbofetm=2lftien=©efell=
fdjaft mit bem Gib in Äönigsbütte übergegangen.
Son biefen Sergmerfen ift bas in Änuroto, Äreis Slpbuif be=
legewe bas neuefte unb ber beugett entf'precbenb ausgebaut. Es ift
in ein 0ft= unb SBeftfelb geteilt; bas legiere befinbet ftdj erft in ben
Slnfängen bes Slusbaues.
Serben Stbacbtanlagen ift ein fisfalifdjes ©rubenfelb oon etma 24
Guabratlilometern gur Slusbeutung gugeteilt.
Der Setrieb bes Dftfelbes mürbe mit bem Slbteufen 2=er großen
<Sct)äct)te im Sabre 1903 ausgenommen. Die Slbteufarbeiten febritten im
günftigen Dedgebirge unb im Steinloblengebirge raftb ooran, fo baß in=
nerbalb 2 er Sabre mit beiben Schachten bereits eine Xeufe oon 462 SJleter
e rte ilt mar. Die SBetterfoble mürbe bei 350 SJleter, bie erfte Xiefbaufoble
bei 450 ÜJieter angefebt.
Ebenfo mie bas îliebetbringen ber Gcbädjte, fc^ritt aud) ber Slusbau
ber obertägigen Setriebsanlagen rafdj ooran. Gebaut 2 mürbe als Doppel=
förberftbaebt für bie 300 3Jleter= unb bie 450 3Jîeter=Goible ausgebaut;
Gdjacbt 1 erhielt einen 5Rateau=Sentilator mit einer ßeiftungsfäbigleit bis
gu 8000 Äubifmeter SBetter je SJtinute.
Die Dampfieffelanlage umfaßt 16 grobe Satterieieffel. Eleftrifben
Gtrom begreift bie ©rube bauptfätblicb oon ben 0 . E. SB. gu Eborgom.
3ur Slufbereitung bient eine große Gieberei nebft Äoblenmäfdje.
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Da ¡ämtlidje glöje bet ftnurom=©rube Äofsfoblen füllten, ift mit
bem Oftfetb eine große Soferei mit 240 Öfen mit ebenprobuftengemim=
wütig (mie auf Dubensfogtube) oetbunben.
Sluf bem Sßeftfeib bet Änutomgtube ift 3. 3t. ein Schacht auf 550
SEfleter liefe niebergebraibt unb in bet 450 3Jteter=SobIe ntit bem Oft*
fetb butcf) einen Guetfdjlag oetbunben. Die Slbteufarbeiten im Schacht 2
ftnb geftunbet.
Sn ben Sohlen 1903 Bis 1913 mürbe in bem ehemals fleinen Dötf=
eben ftnurom eine mufterfjafte unb feijöne 2ltbeiter= unb Beamtenfolonie
mit insgesamt 136 §aufetn obet 771 2BoI)nungen erbaut. 3u jeber 2Bohnung gehört ein fleiner ©.arten.
Die Steinfohlenförberung bet ftnurotoet Sinlagen betrug:
im 3abre 1922 = 404 107 Do.
im Satire 1923 = 425 710 Do.
im Sabre 1924 = 333 486 Do.
Der SBejtböbmifdje BergbausSlftienoerein.

Der obige Betgbauoerein, mit bem 3entraifitj in 2Bien, bat im füb-lidjen Deile bes Äreifes SHgbuif ein gefcbloffenes ©tubenfelb oon etioa 25
Quabratfilometetn ermotben. So bem roeftlicben Deü biefes ©tuben=
feibes, bei bet ledigen ©abnftation ©t.=Dhut3e, toutbe im Sabre 1914 mit
bem Bau einet DoppelidjachtaSrötbetaolage begonnen. STiatb mancherlei
Scbmierigfeiten im SIbteufen mürbe ©rlbe 1916 bet beabfiibtigte görber=
boti3ont bei etma 450 2Jletet Deufe erreitfit.
ßeiber ermiefen fid) bie bergbaulichen Berbältniffe unter Dage (in=
folge ftarfen Sluftretens oon ©rubengas unb menig mächtiger Sflöse) als
überaus febtoietig, fo bafj bie mobern unb mufterbaft ausgebaute, mit [ißnen Beamten* unb Slrbeiterbäufern ausgeftattete Scba-btanlage gegen
SOiitte bes S abres 1923 ftillgelegt merben muffte.
©s ift 3U .erboffen, baff fie in einem anbeten, günftigeren Deil bes
umfangteidjen ©rubenfelbes als noch febönere Scbacbtanlage miebererftebi.
Die Äoblenfötberung betrug:
im Sabre 1922 = 33 200 Do.
im Sabre 1923 = 4 500 Do
ülnfang 1924 mürben bie ftaatlicben ftoblenfelber ipatuftbomib©getsfelb an ein polniftbütalienifcbes Äonfortium oerpaebtet, bas bereits
Sülitte bes Satzes mit ben Bohrungen begann.
Sm ©egenfatj 3u Sbztforosfi, bet ausfübrt, baß auch natb Gasquellen
in SRbbni.f Bohtoerfucbe gemalt, Wefelben aber ohne (Erfolg blieben, ba
Dberfiblefien feine Salzquellen in feinem Snnern berge, ift 3U bemerfen,
bafs bie in ben lebten Sagten oorgenommenen Bohrungen bod) Salgfunbe
im Bqbnifer Greife ergeben haben, ©ine Gasquelle mürbe in ©oboro feft*
geftellt.

b) §anbcl.
Sm Sohle 1903 mürbe hier bie Deutfcbe Banf errietet, bie fpäter
ben tarnen Sd)fefifhet Banfoerein unb beim llebergang ber Staats*
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¡ouoeränität bie Seseidjnung „Dberfdjlefifcber Sanioerein“ erhielt- Sic
Sluflöfung bet Wtjbniler giliale erfolgte ant 31. Segetnber 1924.
3m Slptil 1902 mürbe bie Sani ßubomt) gegriinbet.
Sie irrige ©emetbebanl mürbe im Sabre 1904 gegriinbet unb
führte perft ben Warnen ir>anbmeriet=, Gpat= unb Sarlebnslaffe. Später
mürbe fie als Seutfd)e Solfsbant geführt. Ser Drganifator ber Sani
mar ber penfionierte ßeljrer, ßottetieeinn ef)tner unb fpätere Santbirel=
tor Dslar Sdjleiffet, meldjer nad) Watibor oerjogen ift.
Kut3 oor unb nach Übergang ber Souoeränitötsrecbte an Solen
famen nadf Wtjbnif bie Sani Srsentpslorocom, bie ©ornoslonsfi Sani
Sjanblomi), bie Sani Krebptomp m Sßarssamie, Sani Slonsli be Silefte
(inämifd)en aufgelöft), bie SBecbfelftube (Ätaufe), jetjt 3aIIab Krebrjtorot),
unb bie Solnifdje Staats=2>atlebnsiaffe (S- K. K. S -) jettf Sani Solsli.
Sntereffant ift, aus roeldjen Kategorien fid) im 3ab*e 1865 bet
fjanbelsftamb bes ganzen Kteifes jufammenfe^te: 1 Sud)bruderei mit 4
Wrbeitem, 2 ßeiljbibliotbeien, 1 ©elb= unb 3Bed)felgefd)äft, 98 Kaufleute
für bas Äoloniab, S^nitt= unb fonftige 3Barengef<bäft, 583 Krämer,
Siitualienijänbier unb S)örfet, umbet3iebenbe Krämer, ßumpenijänbler,
4 STiäller, 2 Kommiffionäte, 36 ©aftböfe, Krüge unb üiusfpannungcn,
13 S i’etfdjenfen, 179 Sranntmeinfdjenien, 36 Weftaurationen unb Speife=
mirtfdjaften.

Jorft- unb tanbnrirffdjaff
a) 8forftn>irtj^aft.
Sie Sorftmirtfi^aft, beten Dberförfterei bi et in SRgbnil mar, routbe
3unä<bft butd) bie Königliche Dberförfterei unb burd) bas gorftamt bes
§etjogs oon SRatibor oertreten. Slufsetbem batten nod) bie 5errfd)aft ßos=
lau, bie §errf^aft Saranomih bie aus ber §errf<baft Süd)omib aboer=
lauften Slnteile, befonbers Sdjtiglomib, bann bie ©üter Summin, Seil,
Sallomit), Stabt ßoslau unb bie Stabt Sobrau bebeutenbe 2fotftfompleie.
Sorberrfdfenbe §olaart ift bie Kiefer, Johann bie gilbte.
Sie ^oljpretfe aus ben Wpbniler Surften in ben Sabren 1862=1868
maten folgenbe: Wutjbolj je nach ber Stätte: für ben Kubilfufj ©¡djem,
2lbntn=, Wüfter= unb Sfcbenbols 3 bis 9 Sgr., bie Klafter 7 Saler; ©rlen=,
Sirlen= unb Sudjenbolj 2—3 Sgr., bie Klafter 3 Saler 27 Sgr., ßinben=,
©fpen=, Sappel= unb 2Beibenbot3 1—1)4 Sgr., bie Klafter 2 Saler 12 Sgr.,
Kiefern= unb gid)teni)ol3 1—6 Sgr., bie Klafter 5 Saler. — Stennbois:
für bie Klafter Kiefern=ßeibbol3 2 Saler 20 Sgr., Siebtem unb Sannen*
ßeibbols 2 Saler 10 Sgr., Sichern unb ©tlen=ßeiibbol3 2 Saler 20 Sgr.,
Suiben=ßeibbol3 2 Saler 26 Sgr., Knüppelbol3 1 Saler 20 Sgr.
S is sunt Jabre 1898 serfielen bie ftaatlicben Sorften im Krcife
Wpbnil in 3roei Dbetförfteteien Wpbnif unb Sobrau. Sm Sabre 1899
mürbe bie Dberförfterei Sobrau nad) Wpbnii oerlegt unb bie beiben
Dbetförfteteien Wpbnil unb Sarufd)omib errichtet.
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3m'3-aljte 1905 mürberer ftaat liehen gorftoermalfung=Dberförfierei
9lt)bnif ein 2Batbgebiet non 90 £>eftar in Sfrapsäom pgeteüt, meines nor=
her jur Domäne SBieli^^of gehörte; ebenfo rourbc im 3al)te 1906 bet Sta=
nomi^er 3ßalb, ein ©einet non jiria 110 ipeftar, meldet ehemals jur Domäne Stanomiß gehörte, unter bie Vermattung bex Dberförfterei SRpbnif
geftetlt. 3m Satire 1912 nerfaufte ber gisfus bem gürften non Donners=
marct ein ©ebiet non 625 ipeftar ober bie görfterei Sanforoit; unb Ghmablomit; einfcijlie^jlici) ber Drtfcf)aften.
3m 3a^re 1919 nertaufte ber gorftfisfus bie Dberförfterei Varufdjo;
mit; an bie 91.=©. Silefta; feit biefer 3eit mürbe bie Dberförfterei ÜRpbnif
mit ber Dberförfterei Vatufdjomit; oereinigt unb Dberförfterei SRpbnif ge=
nannt; fte umfaßt ein ©ebiet non 5987 ijeftar.
Stad; ber 9tnfunft ber interalliierten Kommiffton in Dberfchlefien im
3al)re 1920 übernahm bie Kontrolle über bie ftaailidjen gorften bas De=
partement für Domänen unb gorften in Dppein. 9IIs 3ur Seit ber 9luf=
ftänbe in Dberfhlefien unb ber allgemeinen ßoierung ber Verhältniffe bie
ftaatiidfen gorften im hoben SJtajfe ausgenutjt mürben, mürben auf 3m
iernention bes ßeiters ber gorftabteilung bes Dberften Voltsrates,
Genfier, bei ber Snterailiierten Komntiffion in Dppein gemiffe 3n=
gereuen erreicht unb jurn Schüße ber SBälber b. i. bes jufünftigen Ver=
mögens bes polnifihen Staates 4 polnifdfe Kontrolleure mit bem 1. Dftober
1921 aufgefteilt. 3m Dftober 1921 nerfefite bie Dppelner Regierung ben
Dberförfter Uirid) in ber Gigenfcf)aft eines gorftrates nad) Dppein unb
übertrug bie ßeitung ber Dberförfterei ÜRgbnif einem non ben älteren
görftern. Sei ber Hebetnahme burd) Voten übernahm bie ftaatiidjen
gorften im Aufträge ber poinifd)en ^Regierung in ber ©igenfdiaft eines
befonberen Kommiffars für bie gorftroirtfihaft ber ßeiter ber gorftabtei=
lung beim Schlefifchen SBojeroobfcbaftsami Stanislaus Genfier; im 91uf=
trage ber beutfdjen ^Regierung fungierte in ber Gigenfd>aft eines Heber-gabe=Kommiffars ber gorftrat liirid) aus Dppein. Die non ber poI=
nifd>en ^Regierung in Dberfchlefien übernommenen Sßälber mürben abmi=
niftratin in ber gorftinfpeftion mit bem Sit; in ÜRpbnif jufammenge^
fdjloifen, an beren Spiße Genfier als ßeiter ftanb; biejeibe umfaßte
bie Dberförfterei ÜRpbnif mit 2535 Sjeftar glächeninhalt unb bie Dber=
förftenei Varufjomice non 3452 ipeftar glächeninhalt im K reife 9Rrjbnif
unb eine Dberförfterei Gjarnplas im Kreife ßubliniß.
3ur 3eit, ba bie polnifdfe ^Regierung bie gorften übernahm, be=
trugen bie im 3ahre 1921 oerbrannten ipoljbeftänbe airfa 320 ipeftar. Die
ftaatiichen gorften litten überhaupt fetir unter ben anormalen Verhältniffen
nor ber Hebernahme burih Voten unb man ftieß auch in ber goige auf
große oermaltungstedfnifhe Shmierigfeiten, sumal ein nöilig neues uttge-nügenb ausgebilbetes Verfonal jut Verfügung ftanb. Durch energifdje
unb intenftoe 9lrbeit oermochte man jebod) in oerhältnismäßig furjer
3eit Drbnung in bas ©anje au bringen.
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6) ßanbrnirtfcbaft.
Der lanbmirtfcbaftliche Äreisoerein, ber 1914 noch unter ßeitung
bes Defonomierat Jtentmig ftanb unb rtaci) atenberung ber Sferrfcbafts*
rechte ben ©utsbefitjer Hermann ¿um aSoriitjenben batte, jaulte |cf)on
int Sabre 1867 67 aJtitgtieber. ©rmäbnensraert i)t bas im Sabre 1867
»on bem Berein arrangierte Dier* unb grucbtfbaufeft.
3m Sabre 1867 mürbe für ben gangen Äreis eine Station für
ßanbbefchäler aus Äönigti^en ©eftüten an ber Dlatiborerftrabe eingerietet. Die Bferbegudjt gernann baburd) an atuffcbmung.
Biebmärfte mürben in Dlgbnif in ber 3eit um 1870 herum jährlich
6 9Jial gehalten.
Die in iPoppetau beftebenbe atcferbaufcbule ging im Sabre 1919 ein.
3n ber Borfriegsgeit, noch im 3abre 1914 befcbäftigte fie fid) u. a. mit
ber 3üd)tung ber Berfianetfcbdfe, beten gelte befannt’Iid) gu ben teuerften
geboren.
Durch bie (Einführung bes Dabaimonopols mürben bie Unter*
nebmungen gur Herstellung oon Dabafetgeugniffen, bie »orgugsmeife im
Greife ÜRpbnif tagen, ftitlgetegt. Die ©efcbäbigten manbten ficb in einer
'-Petition an ben Scfjteififcben Sejm. Diefer erflärte ficb für bie Bebanb*
tung ber Petition als unguftänbig, roeit bas Dabafntonopal nicht gur 3uftänbigfeit bes Scbleftfcben Sejm gehörte. Der aBeitergabe ber Petition
■ an bie Regierung in aßarfctjau mar ber bahingehenbe ©rfolg befcbieben,
bah ßeuten, bie hierfür befonbere ©ingaben gemacht, bis auf 3B iberruf
ber Dabafbau geftattet motben ift.

Uerf cijrötoef en
a) ©tfenbahn.
Die im 3ahre 1853 erfolgte Schaffung ber Giienbabmtinien Dlatibor*
ftattomitj, moburd) Dtpbnif bem 2Eeltoertehr angefchioffeu, erfuhr im
Sabre 1861=62 eine nennensmerte Berbefferung. Der Bahnhof SRpbnif
mürbe ebenfalls im 3abre 1853 erbaut unb ift fo unerroeitert geblieben
bis auf ben heutigen Dag. ©s ift besbalb »erftänblicb, bah er ben heuti*
gen Berbältniffen nicht mehr entfpridjt.
Diene BabnoePbinbungen mürben gebaut. So 1912 bie Babnoer*
binbung ©leimitj=5Prei9mit5=©gersfetb=Dlt)bnif=Summin. ©rohe Schmierig*
feiten maren bei ben ungünstigen örtlichen Bobenoerbättniffen gu über*
minben. Sebensmert ftnb bie groben Biabufte unb Brüden bei Baru*
fdjomib unb 9tgbnif=3amislau.
Bahnhöfe maren im Sabre 1867: Dtpbnit, Ggermionfa, ©gernitj begm.
Dber=5tt)bultau. Die Hauptbeschäftigung ber Gifenbabn maren lohten*
transporte.
Gs liegt ein ausgearbeitetes ßrojeft gur Schaffung einer eteftri*
fchen Kreisbahn »or, bas erftmatig im Sabre 1914 gur Dlusfübrung fom*
men fottte, aber burcb ben Ärieg oerhinbert mürbe. Stach bem ßlebisgit
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wollte eine frangöfifch'belgiidje ©efellidjaft bas ißrojeft gur Slusführung
bringen, was jeboct) unterblieb.
3m laufenben 3ah*e — 1925 — würbe ber Sau ber neuen Gifen=
batjnlinie Srgegie—DIfau beenbet unb biefelbe bem £ßerfei)r übergeben,
ferner würbe mit bem Sau einer neuen Gifenbahnlime Srgegie—Guin=
min—iStgbntf begonnen.
Die Gijenbahnoerwaltung in ÜRqbnif befiehl aus 3 3lbtei langen,
aus bem Ggploatationsamt, bem Gifenbahnbetriebsamt unb bem 9Jta=
fchinetiamt. Sorfteher bes Giploatationsamts ift Staatsbaíjiuat
ijeitn Sertreter Staatsbaharat ftrömer; bem Gifenba hnbet r iebs amt fteht
Staatsbabnrat Gcfjmeijjer als Setter oor. Seiter bes fötafdjineniamts ift
ber tedjnijdje Referent Äoloti)6) «Poft.
Safteppebitionen befanben fiel) im 3<tbte 1865 in ÜRtjbnif, Sohrau,
Soslau, Äönigsborf^aitrjemb, ifMldjomih unb ©rofcSRauben; ferner auf
ben Sahnhöfen Ggernitj unb Ggerwionfa. Safjrpoften gingen gmifcljen
Stpbnit unb ©leiwitj, jwif^en SRpbnif unb Soljrau unb ton ba weiter
ttadj ipiefj, fowie non Ggernitj natfj Soslau, eine Sotenpoft oon iRrjbnif nach
Soslau unb oon ba eine gahtpoft nach ftönigsborff=3aftrgemb, teuere je=
bodj nur wäijrenb ber Sabefaifon, ba nach biefer 3eit nur eine Äariolpoft
ging. Sei ben 5$ofteppebitionen Sírjbnií unb tauben finb Telegraphen'
ftationen erridjtet worben.
Das jetjige ißoftgebäube erftanb im Sabre 1905. Der Saupiatj gu
biefem würbe für 25 000 9Jtarf erworben. Sorber befartb fiel) bie Soft
im £jawlfe bes ©eridjtsitottgiebers Stnbretjti, welches jetjt ©igentum bes
Dr. Staig ift.
Direftor ber Soft toaren bis jum 3abie 1922 Gonrab unb ton ba
ab 9Jlorciaef.

3ur neueren polififttjen (Beftalfung
Die lebten 3eljn 3«h*e-

2Bir haben inmitten bes mächtigen Slufblübens ÜRgbnifs geflauben,
bie Snht'hnnbertwenbe 1900 überf^ritten unb nähern uns nunmehr jenen
Jahren, bie bie Schicffalsjahre gang Guropas würben. Die 3eit oon 1900
bis 1914 war eine 3eit bes äußeren gewaltigen Aufbaues, entfpredjenb
ben großen Grrungen|<haften ber mobernften Tedjnif n&vxa ml, alles
war im fjluffe, im Strom ber 3eit. Sei ber tieinften bunflen Sßolfe am
politifchen §immel fieberte ©roh nub Älein. Sergeffen waren bie ftriegs=
ftrapagen oon 1864, 66, 70 unb 71. Die Ärtegspitjcfjofe hatte bie Sölier
wieber erfaftt.
Gs war am Sonntag, ben 28. Juni 1914, als faft gang ÜRtjbnif gum
Äteisfriegeroerbanbsfeft in Jliebobfchütj oerfammelt war. J n ben 3lbenb=
ftunben brachte ber Telegraf bie Äunbe ton bem 3ltt$ntat in Serajewo,
bem bas öfterreichifche Thronfolgerpaar gum Opfer gefallen. Dumpfe
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Slíforbe laujcfjten ü&er bie grojje geftroiefe. SBiíbe Kriegsreben mürben
gehalten. Sie aufgefpeidjierte Kríiegspigcbofe feierte Orgien.
C-efterreicb batte an Serbien eine Befriftete Dtote gerietet. Hier«
oon i)ing ber Krieg ab. 3n beit SRgbmler Klubs unb beferen JReftauras
tionen roartete man tägiid) auf befthnmte Jiacbricijten. ©eroiinfebt mürbe
natürlich bie Sibleijnung BurcE) Serbien, bis bann enblidj ber Kriegsfall
amifdjen Defterreicf) unb Serbien gegeben mar. Sonn ab enb, ben 1. Sluguft
erfebien am biefigen ipoftamt bie foígenfrfjmere Sepefbe, inbaltsbecen
bie ÜJiobilmactjung angeorbnet unb ber näcbfte Sag, ber 2. Sluguft, ber
erfte ajiobiímadjungstag fei. 3mmer mehr beberrfebte bie Kriegsletbem
ftbaft bie Siunbe unb je größer biefe 2eibenfcbaft mürbe, umfomebr oer=
breitete ficb aud) bie Sltmofpbäre bes DJtifjtrauens gegen »erf<biebene
^Bürger anberen nationalen SBefeuntniffes. Sie eine 33erbaftuug folgte auf
bie anbere. Haiusjucbungen mären an ber Sagsorbnung. Sie billigen
ifJoienfiibrer Sr. ÜRosansti unb Sr. 33iait) mürben oerbaftet. hinter an=
bern oerlbäcf)tigten iperfonen mürbe eine ‘förmliche 3*agb oeranftaltet.
3m Hanfe bes Sr. SRopnsti an ber 23abnbofftrafje follten u. a. in einem
IRegenfdb'irm ißeftbagillen ,p r SBergiftung bes 2B;affers gefunben fein.
Sie Kriegsftimmung tobte fief) fcbliefjlicb am Slbenb bes 6. Sluguft in fol=
genbem aus: 3mei „fetnblicfje glugjeuge“ írelften über Stpbnif. Sas hier
liegenbe 2anbmebr=3nfantertebataiüon eröffnete bas geuer. Siejenigen
ber 3iuiIbeoöIferung, bie SB-affen befaffen, SReooloer ufro. beteiligten ficb
an ber Schieberei aus ben genftern. 3«' SBirflichfeit batte ficb oor ben
i'ionb nur eine SBolte gefchoben. 3n biefer SBolie fab man ein glug=
«¡eug. 3m September 1914 mar ÜRpbnif ber 3uflu(htsort oon surüdfluiem
ben öfterreidjijehen unb ungariftjen Sruppen. Kurs barauf tarnen aud)
bie erften ©efangenen hierher, bie in ber 3nbuftrie unb ber 2anbmirt=
febaft befd)äftigt mürben. Stadjbem hier bie erften Berluftliften oeröffent=
licht, morauf auch ber ftello. 2anbrat, SRegierungsaffeffor oon SRafforo als
gefallen oermerft, flaute allmäbliib bie laute Kriegsbegeifterung ab. Sie
SBeoölterung iRpbnifs hat roäbrenb ber ganjen Kriegsgeit grofje Opfer
gebraut. Schmers liebes u^b Semütigenbes mußte fie burchmacben.
2Ius bem Kreife Dipbnit mürben roäbrenb bes SBeltfrieges 1914/18
15 500 ijSerfoneu eingesogen. Sanon mürben 5 700 getötet (3 400 93er=
heiratete) unb 4336 2eute oerumnbet.
3Bie überall, fo mürbe auch hier am Stbenb bes 8. September 1918
im Saale bes Stabtgartens bie Steoolution oertünbet unb' ber Slrbeiter*
unb Solbatenrat geroählt. 21n ber Spitje bes 2lrbeiter= unb Sotbabem
rates ftanb ber bisherige Sogialiftenfübrer griß Sßafner. Sr fetjte ben
ßanbrat 2eng ab unb beauftragte mit ber gortfübrung ber ©efijäfte ben
SBürgetmelfter S r. 2ufafcbeí, ber fpäter als 2anbrat beftätigt mürbe. Ser
„militari,fáje“ Helfershelfer SPafners mar ber 3i‘garreuíanfmann Koriftfa,
ber bisher Pnteroffigier bei ber bieftgen 2anbfturmíompagnie mar. Sen
Dffisieren auf bem iBegirísíommanbo mürben bie ilchfelftücte herunter;
geriffen. Sie mußten rote 23inben tragen. Snbe Store mber fanb auf
bem Spieiplatj bie erfte große polnifdje SRaffenoerfammlung ftatt, bie oon
S r. 23ialg geleitet mürbe. Ss fpracb hier ber Kaplan ißospiedj, ber bie
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¿Beoölferung 5m ßostrennung non bet heutigen S^epublif auffotberte.
Sinfang Segember 1918 famen bie exften ©rengfcbutjttuppen, fädjfifcbe
3äger, bietbet. 3m 3®nuat 1919 fanben bie erften ¿Reidjstagsroablen
naci) bem bemoftatifcf)>en SBafjIftjftem ftait. Sie Stimmenmehrheit erhielt
hier bie ¿Partei bes ¿Pfarrer UIibia=5Ratibor. Sie polnifdje ¿Beoölferung
enthielt fi-b bet SBaljl. Stlsbann folgten bie Sommunalroablen.
3n bet ¿Rächt 00m 17. auf ben 18. ¿üuguft 1919 brach bet etfte Siufftanb
aus, bet infolge mangelhafter Drganifation unb ¿ttusrüftung ber ¿Polen
halb 00m ©rengfcbutj niebergebriicft rourbe. Sie ¿Polen batten gtofje -Ber=
lüfte. Set ©rengfcbutj untet Sommanbo bes Dberft fjaffa nahm eine
große ¿üttgabl ¿Polen gefangen. ¿Biele routben ftanbted)tlicb erftboffen unb
anbete ins 3udjtbaus nach ¿Ratibot transportiert. S t. ¿Rogansfi fant,
nadjbem er icfjaoer mißbanbelt rourbe, auf bie geftung nad) ©lab- Surg
barauf mutbe bie grüne ©id)etbeitspoligei ^ier eingefübrt- 31tn 11.
gebtuat 1920 riidten bie elften interalliierten Sruppen, ¿älpenjäget,
lein. 3lm Sage bes ©inmatfcbes fant es gu großen ÜRabaufgemen.
Sie beutf^e ¿Beoölferung fang if)te SRationallieber. Einige §eifefpotne
riffen bie fremben gähnen betunter. Sie ¿Polen gingen barauf 3um £>anb=
gemenge not. grangöfijcbe ©olbaten unb ¿Poligeibeamte ftellten baib bie
öffentliche Dtbnung roieber bet. S et elfte Sreistontrolleur roat ber ita=
lieniftbe Dbetft ^ßefenti.
Stnftatt bie politischen ©egenfätje in ¿Ruhe unb Sadjlicbfeit ausgu=
tragen, hob nunmehr bet blutigfte Setrot an — ein $obn auf ¿Religion,
Sitte unb Kultur. Sie fcbroerften ¿Betbrecben mürben begangen. Saneben
entfaltete fi<b
ein politifd) gefärbter ¿Banbitismus.
gaft täglich
hörte
man über bie Sätigfeit
oon ©ntfle tbungsfommiffionen.
©ine ber gefütdjtetiten ¿Räubetbanben toat bie bes 3 ablon!a, beten
fpbrer in SBielepole geftellt mutbe. hierbei fcbojj fid) 3 ®blonfa eine Sugel
in ben Sopf, roobut-b et bas Slugenlicbt oetior. ©egenroäitig fiijt et im
ÜRatiborer 3u<btbaas als mehrfach gurn Sobe ¿Beturteiltet. Ser 2)3affen=
fcbmuggel ftanb in böcfiftet ¿Blüte. Seilroeife untet ben ¿äugen ber ¿Poligei
unb bet 3 a teialliierten Sommiffion tonnten bie 3B affentran spotte ftatt=
finben. Serjenige, bet gut ¿Befonnenbeit mahnte, mutbe oerlacbt unb
uerböbnt. Set 3mfinn beberrfd)te bie Stunbe. gebet ¿Bolfsteil, fomobl
ber beutfdje als bet polnifcije, lüftete. Sie
beutfdjen ©bauoiniften fielen
übet leben bet, bet in bie ¿Plebisgitpolitif
ben Seift ber¿Berföhnlicbfeit
tragen mollte. 311s bet Stabtoerorbnete Snmtbarbt im Stabtoerotbneten=
follegiuim für ben SIntrag bet polnischen graftion 'eintrat, roonab
unter bie beutfcben Sttaßenfcbilbet aub bie polnifd)en angebrad)t roetben
follten, begann man oon beutfber ©eite gegen Stunfbatbt mit gefellfibaftlicbem SBogfott unb moratifbem Sertor.
3 a gorm einet
öffentlichen ¿Betfamcmlung im ©aal bes Rotels Sroierflaniec rourbe übet
S t. ein gebmgericbt abgebalten.
llrfacbe unb ¿iBitlangen bet furchtbaren blutigen ¿Borfommniffe,
ftnb gum größten Seil auf bie Steife gurücfgufübten, bie in unoerantroort=
lieber ¿üBeife an bie Steile bes ©eiftes ben ©ummifcblaucb, Sdjlagriug, bie
$anbgranate unb bie entfibette ¿Piftole treten liefen. So brängten berat
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bie 33eri)äl±rtine gut (Entlabung. Siefe erfolgte im 3luguft 1920. 3m
Stabtgarten mar in einer beutfdjen Vetfammlung 3um iproteft gegen ben
burtf) Seutfd)lanb fiüjrenben iranspott fran^öfifcfjer Srnppen gum pol=
nifchauffifihen Äriegsfchauplah aufgerufen. Sie ißolen unter Süijrung
oon S r. iRogansft mären ja^Ireitf» etfcfjienen. (Es fam gu Sumulten.
Unb im Verlauf berfetben gum 3Baffengebtau<h. 3 mei ißolen mürben
niebergefdfoffen, anbete ferner mißhanbelt. Sobann oerfuchte ein aus
fieobfthüh unb iRatibor betangegogenet Sßöbel in bie Käufer einzelner
polnifdjer Bürger gu bringen unb fte he*ausguholen. Sie <Bicf)eri>eits=
poliger (Sipo) unb biie fommunaie ^ßolijei (teilten fict) gum größten Seil auf
bie Seite bet beutfdjen Serrorüfteu. Surnd) ben Serror mürben Sr. Dgotef unb
Kaufmann 3dfef 3Jtufcf>alif gut ülieberlegung ihrer tommunalen (Ehrem
ämter gegmungen. Sie Vorfotuntniffe in tRpbnif fpradjen fiel) feljr fdjnell
herum, ¿iingu fam aus Äattoroitj bie Äunbe ton ber (Ermotbung bes S t.
3Jiielemfi, eines in allen Greifen beliebten Slrgtes. ferner mürbe befannt
ber Sturm auf bie potnijcf)en Vleb tsgitfommiffariate in ftattomih unb
Veuthen. Sie (Erregung ber polnifdjen Beoolferung, insbefonbere ber
3lrbeiterfchdft bes Greifes SRpbnif ftieg ton Staube gu Stunbe unb fartb
fdjließlich ihre Slusmirfung in bem gmeiten polnifchen 3lüfftanb. Sie 9luf=
ftänbißhen befehlen ben größten Seil bes Äreifes tRpbnif unb übten teils
meife blutige Vergeltung. Sie Stabt SRpfmif mürbe febod) infolge bet
hier garnifoniereriben ftarfen interalliierten Stuppen ni'ijt heießt unb
auf Beraniaffung ber polnifchen gührer nid)t angegriffen.
Sobann fehle eine (Entfpannung ein, in ber ber, roenn auih nur oet=
eingelt, boch hier unb ba mit anftänbigen 9Jtitteln bem Sage ber aibft'mmung
bie 3Bege bereitet mürben. Verantmortlidjer 3lbftimmungsfommiffar mar
auf polnifcher Seite Sr. ÜRogansfi, auf beufidfet Seite IRechtsanmalt
itunth. Sem Sr. iRagansfi gut Efilfe (tauben in führenber Stellung Sr.
Bialp, Sr. Dgotef, ßubmig Viedjocgef, iSebrüber 2Bitcgafs3aitrgemb, SRe*
bafteur Srunfhatbt, 3t. ißrus unb ferner bie einzelnen £reisnnterfom=
miffariate, ton benen befonbers gu ermahnen finb: in Sohrau 3Ipotheien=
befihet Bafbpf, Vifobem Sohif unb Ehorreftor Samulamsfi; in fioslau:
S r. Vnmeleh unb Srogetiebefiher tOtidjalsfi; in SRpbultau: 51eifcher=
meifter 3- 3Jianbrpfg; in B it tut tau: grang Söiarfgolif; in Ämtioro: Sages=
(teiger 3 rang aJiagutef, Steiger ÜRubolf iRembalffi, ©emeinbeoorfteher 31n=
ton Slanina unb Sanlbmirt 3ohann Äroittef; in Egermionfa: Sheofil Biela
unb 3ipah Buibnp, in itrieroalb u. Schpgloroiß: Betriebsleiter SRenbleroffi.
Sem beutfehen ißlbbifgitfommiffar (tauben ©pmnaftatbireftor Vrof.
9R>ünger, Slimtsrtditer Hamburger, IReligionsobertehrer $ösl, fomie bet
allergrößte Seil ber fommunalen unb (lautlichen Beamten ber Stabt unb
ber Canogemeinben ‘’Rpbnifs gut Seite.
Sie maßgebenben polnifchen 3eitungen maten: „Äutholißhe Volfs=
geitung“ unb „©ageta ÜRpbnida“ ; beutfeherfeits „SRpbnifet Stabtblatt“,
„iRpbnilet 3eitung“, „Dberfchlefifche Volf&ftimme“, „Dberfd)!. 3Banbetet“
„ÜRatiborer ©eneralangeiger“ unb „Dberfdil. Kurier“.
Slm 5. Dftobet 1920 mürbe ber Äreisfontrolteur ißefenti, mit bem
bie prdnifche Beoölferung ungufrieben mar, abberufen unb burch ben
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italienifchen Dberft, ©raf bi SBetneföo erfeßt. ©raf bi ißerneääo roahrte
unbebingte Sfleutralität, 3hro 3ur Seite ftanb ber in polnifdjen unb beut=
j(f>en Greifen infolge feinet öeutfeligfeit unb feines ©erecbttgleitsfinnes
gleich beliebte italienifche Oberleutnant Sr. ÜRabogna. So tarn benn
ber 20. 3Rär& 1921, ber la g ber 3Dbftiitranung, nachbem einige Sage oor=
her bie Emigranten ^ier eingetroffen roaren. Sie ^Befürchtungen, baß
es an biefem Sage p Samulteo unb SBIutoergießen farne, beroahrheites
ten fit) gliitflidjerroeife nicht. Ser Sag oerlief in SRube. 2In Stimmen
mürben im Äreife ÜRpbnii. abgegeben für f3o!en 52 332, für Seutfd)Ianb
27 924 Stimmen.
3bäiforosfr 'fpricht unter Sjeranjiebung breiet Strtifel ber „Schleift«
fdjen 3eitung‘' bes 3®h*es 1861 über bie Stationaleigentümlicbfeiten ber
iBeoölferung bes Greifes iRgbaif unb ift ber 3Jieinung, baß bie Dberfd)ie=
fier als SRefte eines untergegangenen 33olfes Seutfcße merben. Sas f3le=
bisflitergebnis bat ihm hierin unrecht gegeben.
Surih bie Entspannung nach bem 2. Siufftanb mar äußerlich bet
Serror abgefiaut. Urnfo intenfioer mürbe aber bas geheime gegenfeitige
Siüften p 2ßaffengängen unb «fjaablungen fortgefeßt. Sie oerfchiebenen
2Eaffenfuttbe unb ©efdjiagnahmen beroeifen bas. Sie Entfpannung mar
beshatb nur oon furjer Sauer.
2Bas bie fßolen oon Seiten ber heutigen Äampforganifationen be=
fürchteten, näitnlid) ben fSutfch, mürbe burch einmütiges § anbein ber poI=
nifhen SSolfsimalffen ausgeführt. Eine faftifche SBetoertung ber ©efcheh5
niffe, iusbefonbere bie SBeantroortung bet 3 r:a0e, roas bas ^Primäre unb
Sefunbäre bes britten 3lufftanbes ift, ift jeboch infolge bes gar p geringen
3eitabftanbes noch nicht möglich- $>eute läßt fi<h nur bas eine fagen, baß
bie poln. Skoölfetung ben beutfdjen ftantp forg an ifati onen juoorfommen
rooTlte.
So fam es alfo p o t britten
Slufftanb, ber in ber 9ia<ht
oom 2. auf ben 3. 9Jtai 1921 ausbrach unb ber in feinen Slusmaffen alle
rorijeiigen aSorfommniffe unb Slufftänbe übertraf. 3n ber 5. 2Jforgen=
ftunbe bes 3. 3Jiai mürbe burch bas aiufitanbsbataillon bes üRiföbem Sobif
bie Stabt eingenommen. Um bie &eiU unb üßflegeanftait entfpann fich
ein heftiger ftaotpf. Sie äJtannßhaiften ber 2iufftänbi:j<ben mußten hier
bem Se’uer ber beutfchen ißoliaei unter Äommanbo eines englif^en
¡ryauptmanns, ber Italiener unb ber 2Jtitgtieber ber beutfchen Kampfes«
organ ifati onen roeichen. 3ßie riicffidj.tslos unter Einfeßung bes eigenen
ßebens polnifcherfeits ber ftampf geführt mürbe, ergibt ficß baraus, baß
auf polnifcher Seite bei bent erften Äaotpf mehrere Sote gu oerseicßnen
mären, roährenb es auf beutfcßer Seite nicht einen einzigen Soten gab.
2lls elfter fiel ber poluifche Slpohauptmann SBalter ßarifih, aisbann jmei
italienifche Solbaten. Sie Kämpfe, bie im Greife iRpbnif tobten, roaren
nicht roeaiget hattnäcfig unb blutig. 3n Ejerroioufa oerloren ungefähr
30 italienißhe Solbaten ihr flehen. 3n ßoslau mürbe als erfter ber 3luf=
ftänbifchen^egimentslommanbant SJtichalsfi, ber an ber Spiße feiner
Sruppe bie Stabt einnahm, ernftlich oermunbet.
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2im Sonntag, ben 8. 2Jtai 1921, mürben Ejier bie elften gefallenen
ißoien, adjt an bei 3al)l, auf bem fjiefigen neuen gtiebbof beerbigt. Die
SDlacbt bei Deutfben mürbe buid) ben britten Slufftanb gebroden. Die
poln. 23eoöllerung batte aber einen anbeten Segnet, bei bis*
bei geheim, nunmehr aber offen auftiat. Gs rnaren bies bie hier gwrni=
fonierenben italienifiben Solbaten, beten fidj 3um Xeil eine folcbe ?iet=
oofität bemächtigt batte, baft fie einen Arbeiter ohne ©runb auf bet
Strafte ftellten unb ibn niebetroffen.
ajtilitärifdjet Dbetbefeblsbaber übet bie interalliierten Xruppen mar
roäbtcnb bes britten 2lufftanbes bet italienifdje Dberft Saloioni. 3mi=
fiben bet poln. SBeoöllerung unb ben franjöfifcben 23efaftungstruppen
berrfcbte int allgemeinen ein gutes SBerbältnis. $in unb toieber
tarn es albet 3U gärten bet gransofen. Die gransdfen nabmen ftib
häufig Dinge heraus, bie ben Unmillen bet poln. SBeoölfetung
beroorriefen. Stoch fut3 oot bem Sttbmatftfi bet gtanjofen führte
bet Stabto. Xrunfbarbt im Stabtoerorbnetentollegium barübei Älage.
3m ©egenfaft 3u ben übrigen italienifiben Solbaten erfreute fi<b
bas 2. Söataülon bes 1 1 . ^Regiments bet itönigsgtenabiete
non
Satbinien, unter bem Äommanbo bes Dberft Galegari, hierorts allge=
meiner 2Bertf^äftung, auih in ben Streifen ber poinifiben Seoölletung.
2ln Stelle bei Sipo (21bftinimungspol;3ei) mürbe bie © =2B. (Ge=
meinbemaibe) gebilbet, eine Xruppe, bie in 3ioilfleibera ging unb an
SJlüfte unb Slrmbinbe erfenntli'h mar. Diefe ißoliseitruppe mar 3um groften
Xeil bemoralifiert. Die ftäbtilfcbe ©.-2B., bie unter Leitung bes oon ber in=
teralliierten Äotnmifion 3um Oberleutnant beförberten ißoliseiiommiffar
Smiertnia ftanb, tonnte nod) als eine annehmbare besewbnet merben.
21m 22. 3uni 1921, nachm, gegen 6M Uhr, erlebte Stpbnil eine
grofte Sprengfataftropbe. Stuf bem biefiflctt 23ahnbof befanben ficb auf
©leis 19 oier SBaggons Sprengmunition, bie ejplobierten.
Das
Sluffidjtsperfonal
mürbe im
bucbftäblicben Sinne bes SBortes
3ermalmt.
Unb aufter ber Scbäbigung
fonftigei 3Weufd)enleben
mürbe ber Stabt
ein
überaus
empfinblicber SJiaterialfcbaben
bereitet.
Sämtliibe Stbaufenfterfdjeiben ber
gröfteren ©efdjäfte,
fomie bie meiften Sßohnsimmerfcbeiben mürben
burdj bie Grf^ütterung bemoliert. Sßänbe unb Deien ftür3ten ein; bas Dach bes
©gmnafiums mürbe oöllig hin:antergetragen unb bie neue Äircfje jebr
ftart befibäbigt. Der Drt bei Stataftropbe felbft bot ein fdjtedlicbes 23ilb
ber Süermüftung. Da man einen beulten ÜRacbeaft oermutete, mürben
fämtliibe Gifenbabnarbeiter unb =23ebienftete oerbaftet, protofollarifcf)
oernommen unb mieber entlaffen. Die Sibulbfrage ift bis beute noib niibt
geflärt, jebod) befiehl bie Slnnabme, baft es fidf bei ben ejplobierten 2Bag=
gons um Sprengmaterialien für bie ©ruben banbeite unb bas Siegl-eit*
petfonal in oerbotsmibriger 2Beife ben Sppengtabungeri mit brennenben
3igaretten ober Streicbbölsern 3U nabe tarn. Die Seftftellungen finb um fo
fdjmerer, als bie 7 ober 8 2Jiann 23egleitperfonal auf ber Stelle getötet
mürben.
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i n ben ersten lagen bes Stonat iu li 1921 mürbe bex Slufftanb
liquibiert. Die folgen tonnten naturgemäß nißt befeitigt toerben. Die
fiebrigen irtftimfte, bie lange 3eit burtf) bie Serßeßung ber 9J1affen auf
beiben Seiten gejü^tet, batten fici) mit ber Ciguibierung bes Slufftanbes
nod) nirf)t ausgemirft. i n Sattbor beftanb ein beutfßes Stanbgeoißt.
ßeute, bie non Sqbnif naß Satibor gezogen, fußten bie non SRrjbnif an*
fommenben 3üge naß ißolen ab. Diefe mürben bann nor bas ©erißt ge*
fßleppt unb abgeurteilt. Das Urteil beftanb häufig in fofortiger Ermor=
bung. 211s eine 2lufftanbsnaßmi rfung muß auch bie beutfc£>erfeits im Uio=
nember 1921 erfolgte ©rmorbung bes Erjpriefters Strjgbnp in SJlofurau,
Äteis Äofel, bejeißnet metben, bie getabe in Spbnif feßr niel böfes Slut
oeturfaßte. Sille foltfje Saßrtßten, bie aus bem Äreife Äofel, Satibor
unb ©leimiß tarnen, bie sunt Deil ftart übertrieben mären, löften in
Sqbnif ben Sdjrei naß Sepreffalien aus. So tarn es bean, baß
bet lerro r gegen bie unterlegene beutfße SeDölferung fortgefeßt
mürbe. Semüßungen um Slusfößnung unb Sernunft mären faift ausfißts*
los. Der eine Äeil trieb ben anbern.
i n bet S a ß t nom 12. auf ben 13. Sluguft 1921 entftanben in ben
2Balbungen bes Ä reifes Spbnif große Stäube. Deils entfaßt burd) un*
oorfißtige SBalbbefußet, teils burß ben Sluspuff einer norbeifaßrenben
ßofomotioe, Junten, bie bei ber fentenben Sonnenglut unb rnoßenlangen
Xrodenßeit genügten, um lobernbe g lammen jU uerutfaßen. 21n mannen
Stellen bes Ä reifes Sßbnif, mie Satiborßamtner, ©rOibomnia, Staniß,
Dtjupomiß mütete ber Sranb befonbers heftig• Stuf ber Seoölferung lag
ber Sann bes Scßredens. Unfer tiefreligiöfes Soll marf ftß auf bie Änie
unb ließ inbrünstige ©ebete ¿um Fimmel erfteigen, innige gürbitten
¿um ßl. Slntonius, ber fa fßon einmal in fo munberbarer SBeife bie Stabt
Sqbnif oor bem Unglüd bes Serbrennens bemiaißrt ßat. Unb es legte
fiß gleicß einem munberbaren SBalten ber Sturm; Segen fiel, ber langer*
feßnte Segen, ber gierig oon ber ausgeborrten ©tbe eingefogen mürbe.
SIber aud) auf bie mogenben geuetmeere mirtte er unb bämmte fie ein.
Slm greitag, ben 21. Oftober 1921 gab bie „Äatß. Solfs3eitung“
burd) ©jtrablatt bas Grgebnis ber Gnifcßeibungen ber interalliierten
über bie Klüftige ©tenje befannt. Dan ad) mar aucß Sqbnif Solen ¿u*
erfannt. geierlidjes ©lodengeläut. Siele Käufer ber Stabt mürben ge*
flaggt. SInftatt ftiß nun bie beutfdje Seoölferung mit ben Datfaßen
abfanb, erfuhr ber Derror eine Serftärlung. i n ben Deilen Dberfßle*
fiens (Satibor, Äofel, ©leimiß, ©roß--Streßliß), bie bas Defret als
beutftßbleibenb bejeißnete, organifierten fiß fogenanote Sollfommanbos,
bie bie nicßt national einroanbsfreie Seoölferung, ganj gleiß, ob fie
beuifß über polnifß mar, ßeraustrieb. Slls bie gran^ofen auf bem £>üt=
tenfriebßof in ©leimiß einen beutfßen SBaffenoerftedplaß fußten, tour*
ben jte in bie ßuft gefprengt. Der befannte polnifße Slrßt, Dt. Stpc3pn=
5ft in ©leimiß, ber auß in ben oernünftigen beutfßen Äreifen außer*
orbentliß beliebt mar, fiel ber Äugel eines ißn im SBarteflimmer auf*
lauernben SJieußelmörbers ¿um Opfer.
Diefem Ireiben, bas poinifßerfeits faft nie oßne Slntmort blieb,
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mürbe ein Enbe gefegt burdj bie SRegierungsroieberübernabme begiebungs*
■ meüfe «Übernahme ber orbnungsgem affen Sebörben.
31m 1. 3uHt 1922, na^m. 3 Hbt, rücfte bie* bie polniifd>e Solijet ein.
3lm 3. 3uli 1922 erfolgte bie lieb ergäbe ber Htegierungsgeroalt auf bent
9iing in Htpbnif. Sorm. 11 llfjr mürbe int 23eifein bes erften 3Bojemoben
SRqrner uub feines (5-efolges bie polnifcbe Jab ne gebifjt Sei bent Riffen
ber poln. gabne brat!) bie polnifcbe Serölfetung in begeifterte „Sied)
gijje 5ßolsfa“=3iufe aus. Hurg nací) bem g 1«igflenmetfjifeI »erliefen bie
Sefatjungstruppen bie Staibt. Sie ülnfftänb ifcijen üb er nabmen barauf
ben Ebreumacbbienft bei ber g logge. 2tlsbann rüftete ficf> bie Seoölferung
3um Empfang bet neuen Sebörbe uub bes HJiilitärs. Son allen ober«
ftbleftidjen Stabten fann bie Stabt Spbnii als biejemge gelten, bie bas
HJtilitär am prunfoollften begrüßte. Stacbmittags um 4 Hbr lief ber erfte
poln. Sang erjag in Htpbnil ein. Sen Slniommenben mürbe ein überaus
¡berjlicber Empfang bereitet, ©egen 1 Hbr bes nücbften Soges rüdten unter
gübrung bes Siajors Slatulfgef bie erften Sruppen, 3. pulí jtrgelgom pob=
baíanfíid), hier ein. Ser 3 übel ber Seoölferung mar unbefdjreiblidj. Sie
Sruppen erfreuten fid) größter 3Bertfd)ät;ung. 31m 18. 31>ugaft 1922 uniibe bas
hier fo febr beliebte 3. ^Regiment Strgelcom Sabbalanslicb mit feinem
Dberftleutnant 3Bagner ju feinem Stanbiommanbo itadj SBtelitj abfom=
manbiert unb fpäter burtb neue Sruppen erjetgt.
Hieben ben bisher amtierenben Sebörben mar Hlpbnif oon nun ab
Sitg einer Slngabl neuer Sternter, miie: bet. Straf Jammer, Staatsanmalt=
ifdjaft, ginangamt für Slfgifen unb Hionopote, Hontroll^mangumt, ©reng=
goll=Hommiffariat, 3ollamt (am Sabnbof), Hreisfommanbantur ber 3Boje=
mobfcbaftspolijei, Stabtfommif'fariat ber 2Boferoobfü)aftspoligei, Setg=
reoieramt, Eifenibabu^Epploatationsamt, Setxi ebs= unb HRafitjinenami.
Einzelne Sebörben führten ftd> febr gut ein. Slnbere bagegen nicf)t.
31m 24. September 1922 fanben bie SBab len jitm Scblefiftben Sejm
unb am 5. Htooember besjeiben Sabres bie 2Bal)len jum SBatfcbcauer Sejm
iftatt. Slus bem Greife Hlpbnil mürben in ben Scbleftfcben Sejm gemäblt
non ber Htationaien Strbeiterpartei: Setriebsleier 3J{ enblemfti=Hr iemalb,
Sparte ifeiretar ©mogbg=9it)bntf, Setriebsobmann 2Bengrjp!=Emm agrube;
non ber polnüftft=fot^iialtfttifcfrcrt S attei: Slrbeiterfefretär 3Jiofrt)=Siriultau.
3n ben SBarfdjauer Sejm Jamen oom Hotfantpbloc!: 3 lettungsoerleg;‘>r
Ämiatfoimffi unb j$tl. Steálicía, beibe aus Htgbnii.
HJiit bem Hebergang ber Sonoeränitütsred)te an Solen mürbe hier
mie in anberen Stabten ber SBojemobfibaft Scblefien eine Filiale bes
S eutftb=ober fd)Iefifcben Solisibunlbes jur 3BaI)rung ber Utinberbeitsrebte
eröffnet, ßeiter beslfelben ift ßebrer a. S. SJiatbea.
3lb 10. Siätg 1923 galt in gang Soln i'fd)=Óbetf cbíeften bie Solenmari als gefehltes 3ablungsmittel. Sie ©ültigfeit ber heutigen HJiarf
mürbe aufgehoben.
Sdjmeres batte unfere Seoölferung ertragen. Slber norf) follte bas
Sfajj nicht noli fein. Es faim bie 3eit ber Snflation. Sanien unb ßiför=
ftuben unb Spolfen fproffen mie St (ge aus ber Erbe. Stuf Höften ber 3111=
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gemeinheit oerftan.ben es einige menige ßeute, bie auf iljxe meiftens gar
nrijt befiel)enben Stiftungen roäijrenb bes ißiebisgits polten unb auf ge=
fchäfttiche tprmtegien Slnfprucf) ergaben, ein großes 3Sermögen gufammen=
guraffen. Stuf ben Sonnemoegen bes ßeichtoerbienens feierten fie rau=
fchenbe Jefte, toäfjiertb bie anbem mübfetig unb enttäufcht bet garten
Schotte bas tägliche Sfciicidjen Srot abtingen mußten. Stiles, toas toit
in ben Jmfiationsgeiten erlebt, toiar, menn mir in bie ffiefcf)icbte 3urücf=
geben, eine SBiebetholung »on ©reigaiffen ans früheren Jahrljunberten.
Stehntid)
fiel in ben früheren Jahrgehnten ber SBert bes
Jäters. 3m Jahre 1864 mürbe bas ©elb in feinem SBert bermafren
berabgefegt, bafg frei) bas (Eigentum um gmei Drittelte oerringerte. SBer
300 la te r preufgifhes Selb (fagenannte ©phraimiten) hotte» befafj nur
nod) 100 later. J e merttofer bas ©elb mürbe, urnfo mehr fliegen bie
greife ber SBaren jeglicher Strt. Der Steffel (etma 100 ßiter) Korn
foftete in Stgbnif im Jahre 1871 8—16 later, 1 ©djefifet fDiatg 6 Jäter
unb flieg bis ju 8 Jätern, ©in Scheffel E>afer ftettte fid) auf 4—8 Jäter,
1 3entner $eu 1 Jäter 16 ©rofchen bis 3 Jäter, 1 Scheffel Kartoffeln auf
2—3 Jäter, 1 Sßfunb SdjmainefMfch auf 6 ©rofchen, 1 Schrägen §olg, bas
ftnb 3 Klafter ober etma 7 Kubifmeter, foftete 7 Jäter, 1 f3aar geringe
Schuhe 6 Jäter, 1 Kanne (etma 1 ßiter) 93ranntmein 16 ©rofchen unb
1 SSfunb 3uder fogar 18 ©rofhen.
Slber alt biefe ©ntmertungs= unb f3reisfprünge aus früheren
Jahrgehnteu ftnb bur<h bie Jnftationsgeit bes Jahres 1923 in ben
Schatten geftettt. hTite haben ftch ©etboerfall unb Jeuerung fo aus=
gemirft, mie in ber 3 eit 1922/24. ©s ift bies gum grojjen Jeit eine na=
tiirtiche Jotge bes Jortfdjritts, ben unfere gange ßebensart, mie Kultur
unb Jechnif, in meitgehenberem 3Jiage früheren 3eiten gegenüber her=
oorbringen muffte.
©nbe Slprit 1924 foftete 1 ißfunb 3Jtet)I burchfchnittlid) 450 000
S3otenmarf, 1 Bf unb Jteifch ungefähr 850000 ^olenmarf unb 1 ßiter
»lilch 640 000 Bolenmarf. Diefe jahien hatten teilmeife bie atten ßeute
berart oermirrt, bajj ftt) auf bem hiefigen SBochemmarft einmal
folgenbes ereignete: ©ine alte jra u faufte 6 Jentner Kartoffeln. Stts
ber £)änbter non ihr 66 9Jfittionen SJtarf »erlangte unb bie jra u gang
erftaunt einige Jaufenbfcheine geigte, fragte bet Ejänbiet lädjeinb:
„3ta, brauchen, ¡mie alt ftnb Sie benn?“ Die Stau cntgegnete: „SBatb
69 Jautfenb Jah re!“ , . .
Der attonat Slprit 1924 mar bie Jeitmenbe ber gelblichen Stabile
fterung. Slm 28. Stprii 1924 mürbe ber 3totp eingeführt unb bie
Bolenntatf ©nbe Juli aus bem Bericht gegogen. Damit ftettte ber
Dollar feine irrfinnige Stufmärtsbemegung ein. Die Jeftigung ber
aSatuta mar erreicht. 3mar bauerte es noch einige 3eit, bis auch bie
SSreisgeftaltung in ein ftahiles Jahrmdffer geriet, SBo bereits bie
31oü)rechnung eingeführt mar, trat bie Jeftigung im allgemeinen
automatifch ein. 3lber noch mar SBietes im Slngiehen, man fudjte 93erfäum=
tes nachguhoten. Unb felbft ©ifenbahn unb f3oft oerboppetten häufig ihre
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Gebühren, Daran mahnt jicfj bie Äaufmcmnfdjüft ein Beifpiet unb han=
beite ebenjo.
Gs löftete in ber golge einen garten Äantpf, b'ie SBirtjdjaft oon
ben Schladen ber ^nflextionsred)mung gu reinigen; immerhin ging ein
Ülufatmen burdjs 33olt, als man gernehr mürbe, bajj fit) ber 31t>tt) halten
rnerbe. Schon, bajj man nicht jebeit 'tag barauf bebaut {ein mujjte,
bas oereiuuahmte Selb jo rajdj als möglicf) mieber los gu merben, mar
eine grojje Beruhigung. güt bie Slrbeitgeber entfiel auch Salb bie 3tot=
menbigfeit, nicht nur möchentlidj ober hathmöchentlih ober tag lief) ßoljn=
gahlungen 3u teilten. Der ftarnpf um bie beoorgugten mertbeftänbigen
3ai)lungs,mittel bauerte nod) geraume 3eü an. JBenn aitdj rticijt ber
alte Bfennigbegriff mieber gur Geltung iam, jo fam hoch mieber ber
Grojdjen gur Gljre. Sluf einmal mar mieber alles ba. Die ßeöensmittel*
gejebäfte ooll SBaren unb ber SJtartt ooll Butter. SGenn in ben ffiejcf)äf=
ten amberer Branchen gäljmenbe ßeere bierrfcfjte, jo ijt bies auf bie überaus
hoben pola. 3oIigebüf)ten gurüdguführen, bie ben SBarenbegug in ©egen=
jtänben bes täglichen Bebatfs aus Deutjdjlanb fajt unmöglich machten.
Diejenigen, bie mit bem Verfliegen bes SJiilltonenmabnes auf un
angenehme SBeije ernüchtert mürben, mären oerjehiebene Spoilern unb
Slftienfpefulaateu. Gs hatte jich auf einmal heraiusgejtelit, bajj bie ins
gabelhafte getriebenen antienroerte ber neuen Situation gegenüber jogu=
jagen ins Vichts berfanfen unb bie jirupellojen gnflationsgeminnler mur=
ben enblidj non ber rächenben Vemefis erreicht. Dafür legte fich aber nun
ein anberes Bleigeroicht auf bie Beoölferung. Die Sanierung hatte nor-miegenb nicht ber Vollsroirtfchaft, jonbern bem gisfus gebient. Die gange
Volfsmirtfchaft jeufgt unter ber Bargelbnot. Die Schläge ber gnflation
mürben erje^t burdf ?$fänbungen für niht gcgaljltc Steuern, Äonlurje ujm.
Gnbe 1924 mar ber gröjgte Deil ber gejefjäftstreibenben Beoölferung
megen rüdftänbiger Steuern gepfänbet.
Gin empfinblicher mirtfdjaftlicher atüdjdjlag ijt ber mangelhafte
aibfatj ber gnbuftrie unb bie bamit oerbunbene aJtajjenentlajjung
non Slrbeitern.
Verbleut ber Slrbeiter nichts, leibet auch ber
ajlittelftanb. So hatten bie weiften Gejchäftsleute ber Stabt im
Verlauf bes erften Halbjahres 1925 in nielen gälten -Tageseinnahmen, bie
nod) nicht einmal bie täglichen Spefeit bedien. Jüan fann mohl jagen,
bajj 1924=25 trat) ber Stahilifierung unb Sanierung ber gimangen
ein aJiajienjterben mirtjchaftlicher - Gji'jtengen im ajlittelftanb, im ftlein=
gemerbe unb ehrli-djem §anbei einjetgte.
Unb nebenher ging ein SDlafjenjterben ber moralijchen unb jtaats=
bürgerlichen Dugenben. Berjönlidje ©ehäffigleiten hüben oft bie ©runb=
läge für Dinge, bie in einem Drbnungsjtaat nicht oorfommen bürfen.
Das Vecht mürbe gut gratje. Die Beoölferung ijt in mehrere fiager ge=
jpalten. Gs jtejjt jich nicht nur bie polnijdje unb beutfdje Beoölferung ge=
genüber, jonbern bie poln. Beoöllerung ijt auch unter jich uneinig. Der
Separatismus hat gang bejonbers in Vpbnif feine Domäne aufgefchlagen.
Bon ben neueren politijchen Vereinen jinb ber &lub Dbpmatelsfi (Büt=
gerflub) unb ber 3miongef Dbront) Äresom 3ad)obttii) (2ßejtmarfen=
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nereiin") gu ermähnen. Ser Älub übgmatelsfi ging halb 'ein unb töfte
Tief» auf in bem 3miongef Dbroni) Ärcsom 3ad)obuici). Sas s>aupt*
beftreben bes leiteten Vereins ift bie Sßolonifterung. Sief eiben geiler,
bie bie preufgifcben $a!atiften malten, machen in ungieid) ffuneter 2Bei[e
bie ipolnifdjen $afaiiften aus ben üfteüjen bes 93eirins jum
Sdjuige bei Sßeftmarfen (3- O. Ä. 3 - ) 2Bie ^bgiforoffi not
bei g 0*tie&utt>g bet übetfpannten 9Jteti)oben bet ©ermanifterung
marnt1', fo rufen mit ben polnifdfien i>afati ften ein ifwlt gu.
Snsbefonbere ift -es tatfaim, ^inijx^tli^ bet Spraye biefeibe Soletang
gu üben, mie bies Seutfdilanb nad) ben Sefdjteibungen Sbgifomsfi’s tat.
9Jtan fall unb batf audj im politischen unb nationalen Geben bem Utens
fdjen nidjt bas große 2>otred)t bet fittlid>en Freiheit nehmen. Sui man
bas bod), bann brücft man itjn in ein abfoluttftijches SHaoenjoch unb
fügt bem Ganbe, bem man bienen miU, Staben gu, benn auf bet [eeiifdjen
3etmürbtbeit eines tiolfes unb bem oerfchmiegenen ©fei not ben betr*
fd-enben Sdfifanen unb Ungerecht ¡gierten fann feine beffere unb glü<f=
liiere 3nfunft aufgebaut metben. Sie pteu^ifdje trafatiftenpolitif ift
nicht ohne folgenfdjmcre ©reigniffe geblieben. Unb menn bie nunmebri*
gen Hiolonifterungsmctheben bem poln. Staat unb bet ©efamtbeit bes
SBoIfes bienen fotten, bann müffen fie »ot allem getragen fein, non bem
Seifte bet Giebc. ©in Ganb fann nut gebeiben burdj bie bingebenbe
Giebe aß feinet Setnoljnet. Um Giebe gu ernten, mufi aber gunädjjt Giebe
gejät toetben. Sie blutigen 2?oIonifietungsmeti)Oben fäen aber alles
attbere —, nur feine Giebe. ©s baben fid) ootnebntlicb in Dtpbnif
3Jtenf<ben gufammengefunben, bie bie nationale Unter fd>iebli<bfeit
iibetbriiden unb fid) ohne Unterzieh bet Sprache unb bet Äonfeffion bie
£>änbe gum Slufbau bes Ganbes reidjen. 9Jtötf)te biefen SBetbetr. bobet
unb Ijeljm ©ebanfen Stfolg befdjieben fein. Sas malte Sott!
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LIKÖ R-FABRIK
W EIN G R O SSH AN D LUN G - BIERVERLAG

XIII

H E R M A N N

WEIGMANN
RYBNIK, RYNEK

Wielki skład m aterji n a ubrania i bluzki, m aterji
w ełn ian ych i jed w a b ów ; dam asty, bielizna, bielizna
stołow a i n a łóżka, firanki, k obierce, w z o r y ,
n a k ry cia n a d y w a n y i m aterje n a chodniki
G r o ß e s L a g e r In Kleider und Blusenstoffen,
Wollen und Seiden, Dam asten, W äsche, Tisch
und Beffwäsche,Gardinen,Teppichen, V orlagen
D iw andecken und Läufersfoff e n

M
A
C
H
O
C
Z
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K
&
Co
TARTAK PAROWY - DAMPFSAGEWERK
R Y B N I K , UL. D W O R C O W A

TELEFON 19

B u d o w n ic z y

|Robert W o ź n ic z k a
R yb nik
T e le fo n 6

B u d ow y nadziem ne, p od ziem n e i b e to n o w e
Przyjm uje d o w y k on a n ia b u d ow le w szelk iego rodzaju
S p o r z ą d z a n ie r y s u n k ó w budowy, facyat i obliczeń statycznych

H och , Tief, und Betonbau
Ubern ah m e v o n Bauausführungen aller Arf
Anfertigung v on Bauentwürfen, Fassaden, statischen Berechnungen
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Fa.

H.Müller, R y b n ik
W łaściciele: Krakowczyk & Kemmer
ul. Sobieskiego 10 / / Telefon 1063

poleca swój bogaty skład w yrobów złotych, srebrnych i alfenidowych
jak również zegarów wszelkiego rodzaju. W ła sn y warsztat reparacyjny
S p e c ja ln o ś ć : zega rk i kieszonkowe i naramienne ze złota, srebra i
srebra »Tula«. Z ło t e p ie r ś c io n k i ślubne o różnej zawartości złota
G old-, Silber- und A l fenidewaren, sowie U h ren aller A rt. Eigene
Reparaturwerkstatt. S p e z ia litä t: Taschen- und Armbanduhren in
Gold, Silber und Tula. G o ld e n e T ra u r in g e in jedem F ein geh alt

ZAK ŁAD B U D O W N IC Z Y

JÓZEF CZARNECKI
R Y B N IK , UL. P O C Z T O W A
TELEFON 122

B u d o w y n ad- i podziemne

Przyjmuje do wykonania wszelkie budowle i reparacje
H o c h - und T iefbau

Übernahme von Bauten und Reparaturen jeder A r t

i

S K Ł A D

M A N U F A K T U R Y

R Y B N I K , U L .S O B IE S K IE G O 3 6

M aterje na suknie damskie, płótno, bieliznę, jedwaby, chustki jak
również wszelkie artykuły stanowiące część posagu dobrze i tanio
D am en-K leiderstoffe, L e in en, W ä s c h e , Seiden, Tücher sowie
sämtliche Ausstattungsartikel gut und billig

XV

Amerykański
młyn parowy
A. Stern i Syn

Założony w 1840 r. - Telefon 11
Kierownik: Dyr. K a r o l S i t k o

Założony w 1840 r. młyn polepszono w 1904 r.
zaś w 1922 r. podwyższono produkcję jego na
50 ton dziennie. Młyn ten je st największy na
polskim Górnym Śląsku.
Die im Jahre 1840 gegründete Mühle wurde im
Jahre 1904 verbessert und im Jahre 1922 auf eine
tägliche Leistung von 50 Tonnen gebracht. Die
Mühle ist die bedeutendste Polnisch-O berschl.

Wodzisławski
młyn parowy
W łaściciel: Sitko i Kutz
Kierownik: Dyrektor Karol Sitko
Telefon: W odzisław 94

Dzienna produkcja 30-40 ton;
zaopatruje szczególnie okręg przemysłowy
Tägliche Leistungen der Loslauer Dampfmühle:
30-40 Tonnen
und besorgt i n s b e s o n d e r e das Industrierevier
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XIX

B R O W AR
RYBNICKI

HERMANN
MÜLLER

poleca piw a najlepszej ja kości
em pfiehlt seine Q ualitäts-Biere

Czernickie
Towarzystw o Węglowe
Spółka Akcyjna

Spółka pow stała w pierw szej p ołow ie roku 1914
z kapitałem zakładowym 7 m iljonów mkn., pod
wyższonym następnie w grudniu 1921 r. do wy
so kości 14 m iljonów mkn., celem przeprow a
dzenia nowych inw e stycji i rozbudowy zakła
dów przemysłowych.
Przedm iotem w ytw ór
czości Towarzystwa je s t w ę g i e l k a m i e n n y ,
pierw szorzędnej ja ko ści z dzienną produkcją
2000 ton. Zaw artość ka lo rji wynosi 7200-7500,
popiołu zaś 6-8%. K opalnia należąca do spółki,
składa s ię z 5 szybów, z których 2 służą do
wydobywania w ęgla inne zaś do zjazdu i prze
w ietrzenia. Pola kopalni leżą na południow y
zachód od głów nego zagłębia w ęglow ego p ol
sko-śląskiego i na zachód od m iasta Rybnika
wzdłuż lin ji ko le jow ej Rybnik-Racibórz a to w
gminach Niewiadom -Górny, Radoszowy, N ie
dobczyce i B ie rtu łto w y o g ó l n e j w i e l k o ś c i
10488092 m2. W ładzami Spółki są: 1. W alne
zebranie, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd Spółki
spoczywa obe cnie w rekach p. D yrekt. Gen.
Dypl. inż. górn. M arjana W o jciech ow skieg o.

Biuro sprzedaży: „Fulmen“ Górnośląski Handel Węgla
Sp. z ogr. odp., Katowice, ul. Poprzeczna 6

XXI

R.SOBTZICK
R
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N

I K

R ok z a ło ż e n ia 1790
G e g rü n d e t i. J. 1790

F abryk a m io d o w n ik ó w , k e k s ó w , cu k ie rk ó w
i ś w ie c o łta rzo w y ch
H on igk u ch en -, K e k s Z u c k e r w a r e n - und A lt ark erzen fab rik

Górnośląski Bank Związkowy
Zentrale: K a to w ic e , ul. M arjacka 12
Filialen: Król. Huta, ul. W olności - Rybnik, aleja 3. maja
E r ö ffn u n g la u f e n d e r R e c h n u n g e n und
Scheckkonten -Gewährung von Vorschüssen
auf W e rtp a p ie re , W aren etc. - Einziehung
und D iskontierung von W e ch seln-A n na h m e
von G eldern zur Verzinsung - Kauf und V e r
kauf von W e rtp a p ie re n , frem den G eldsorten
Devisen - Verm ietung von eisernen Schrank
fächern (Safes)

Erledigung aller s o n s t i g e n b a n k m ä ß i g e n Geschäfte

mm
XXII
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Spółka Akcyjna

Paruszowice G .Śl.

Erzeugnisse:

Feinbleche, Schw arzbleche
dekapierte Bleche, Stanz- und
Falzbleche, Doppel-Falzbleche
Tiefziehbleche in Tafeln, Ron
den und Zuschnitten
Geschirre:

Haus- und K ü c h e n g e r ä t e
emailliert, verzinnt und lackiert

XXIV

XXXIII

XXXIV

XXXV

LI GNOZA
SPÓŁKA A K CY J N A
jest przedsiębiorstwem, wytwarzającem w
trzech fabrykach materjały wybuchowe prze
ważnie dla górnictwa. Fabryki znajdują się
w Pniowcu, Starym Bieruniu i Krywałdzie.
Fabryka w Krywałdzie, powiecie Rybnic
kim, pobliżu kopalni Knurów, jest największą
fabryką Spółki. Fabryka ta została założoną
w roku 1875 jako w ytwórnia prochu czar
nego, ażeby pokrywać zapotrzebowanie gór
nośląskich kopalń na proch strzelniczy. W o
bec wielkiego rozwoju górnictwa okazała się
w latach 1880-89 potrzeba powiększenia fa
bryki. Dalsze powiększenie nastąpiło w roku
1902, tak że fabryka w tym roku składała się
z czterech linij dla w yrobu prochu czarnego
o możności produkowania 12 000 kg prochu
w 10 godzinach. Fabryka wytwarzała je
dnakże nietylko materjały wybuchowe dla
górnictwa, lecz i prochy myśliwskie i kara
binowe.
Zaprowadzenie nowych gatunków mater
jałów w ybuchowych zmusiło wytwórnię w
Krywałdzie do podjęcia ich fabrykacji. Tak
powstały w roku 1908 fabryka materjałów
w ybuchow ych chloranowych i fabryka ma
terjałów amonowych. W roku 1915 założo
no pozatem fabrykę chloranu potasu o spra
wności około 5 ton dziennie, która umożli
wiła fabryce materjałów w ybuchowych chlo
ranowych pokrywać zapotrzebowanie górno
śląskich kopalń podczas w ojny.
Po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski
było staraniem Lignozy Spółki Akcyjnej fa
bryki zmodernizować i dostosować do naj
nowszych technicznych wymagań.
Lignoza Spółka Akcyjna zjednała sobie swe
mi produktami uznanie całego górnictwa pol
skiego i stoi w polskim przemyśle materjałów
w ybuchow ych na pierwszem miejscu. Nie
strudzonym jej usiłowaniom udało się w y
tw orzyć materjały wybuchowe nie ustępujące
w niczem materjałom zagranicznym, a w nie
których wypadkach nawet przewyższające je.

Siedzibą Generalnej Dyrekcji są KatowiceZałęże.
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ist ein Unternehmen, welches in drei Fabriken
Sprengstoffe hauptsächlich für den Bergbau
herstellt. Die Fabriken sind folgende: Pnio
wiec, Stary Bieruń und Krywałd.
Das größte ^Verk ist Kryw ałd, welches im
Kreise Rybnik in der Nähe der Knurowgrube
liegt und an das Staatsbahnnetz angeschlossen ist.
Kryw ałd wurde im Jahre 1875 als Schwarz
pulverfabrik gegründet, um den Bedarf der
oberschlesischen Gruben an Sprengpulver zu
decken. Die große Entwicklung der Gruben
betriebe machte jedoch in den Jahren 1880-89
eine Vergrößerung der Fabrik notwendig, der
im Jahre 1902 eine weitere folgte, sodaß die
Fabrik in diesem Jahre aus 4 SchwarzpulverLinien bestand, mit einer Produktionsfähigkeit
von 12000 kg Schwarzpulver in 10 Stunden.Die
Fabrik stellte nicht nur Bergbau-Sprengstoffe,
sondern auch Jagd- und Gewehrpulver her.
Durch Einführung neuer Arten von Spreng
stoffen wurde auch K ryw ałd gezwungen, an
dere Fabrikationsarten einzurichten. So ent
standen in den Jahren 1908-11 die ChloratSprengstoffabrik und die Ammonitrat-Sprengstoffabrik. Im Jahre 1915 wurde außerdem
eine Kaliumchlorat-Fabrik mit einer Leistungs
fähigkeit von ca. 5 to pro Tag errichtet, die
es der Chlorat-Sprengstoffabrik ermöglichte
die Bedürfnisse des oberschlesischen Bergbaues
während des Krieges zu decken.
Seit der Übergabe Oberschlesiens an Polen
hat es sich die Lignoza Spółka Akcyjna ange
legen sein lassen, die W erke zu modernisieren
und den neuesten technischen Anforderungen
anzupassen.

Die Lignoza Spółka Akcyjna hat sich durch
ihre Produkte in der ganzen oberschlesischen
Industrie einen Namen gemacht und steht in
Polen in der Sprengstoff-Industrie an führen
der Stelle. Es ist ihr gelungen, durch rastlose
Arbeit Sprengstoffe herzustellen, die die aus
ländischen Sprengstoffe nicht nur vollständig
ersetzen, sondern auch in manchen Eigenschaf
ten übertreffen.
Sitz der Generaldirektion ist Katowice-Załęże.
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