W jaką broń byli wyposażeni zbójnicy?
Opis taki znajdujemy w Kalendarzu cieszyńskim z 1997 r. gdzie znajdujemy
przetłumaczony większy fragment z Kroniki miasta Cieszyna Alojzego
Kaufmanna a w nim wymieniona jest broń, jaką dysponował Juraszek (ten który
zabił swojego kompana Ondraszka.
Jan SZtefek

Z Wikipedii: Alojzy Kaufmann (ur. 3 października 1772 r. w Widnawie zm. 23 lipca 1847 r. w Cieszynie) - prawnik morawskiego pochodzenia,
długoletni burmistrz Cieszyna, autor monumentalnej Kroniki miasta
Cieszyna (niem. Gedenkbuch der Stadt Teschen).
Nie ustalono dotychczas gdzie i kiedy dokładnie A. Kaufmann się urodził. Przez
długi czas sądzono, że urodził się w 1773 r. Cieszynie . W rzeczywistości miało
to miejsce najprawdopodobniej w Widnawie, a w każdym razie tam został
ochrzczony 3 października 1772 r. pod imionami Aloisius Jacobus Michael
Franciscus. Był synem Johanna Michaela Kaufmanna, miejskiego urzędnika
podatkowego i Marii Anny.
W 1787 r. ukończył gimnazjum w Cieszynie[4], po czym studiował prawo
na Uniwersytecie Karola w Pradze, jednak brak jest dowodów, by studia
ukończył i zwieńczył je dyplomem. Był syndykiem i radcą kryminalnym
w Nowym Jiczynie, od 1804 roku syndykiem i I radcą magistrackim w
Cieszynie, wreszcie od 1814 roku burmistrzem tego miasta i przełożonym
cieszyńskiego sądu kryminalnego, które to stanowiska piastował aż do swej
śmierci (przez 33 lata). Był najdłużej urzędującym burmistrzem w dziejach
miasta.Pozostawił monumentalną Kronikę miasta Cieszyna w czterech
tomach (1233 stron rękopisu), będącą do chwili obecnej jednym z
podstawowych źródeł do dziejów miasta. Spoczął na cmentarzu przy kościele
św. Trójcy w Cieszynie [3].

z: http://www.cieszyn.pl/?p=peoplesShow&iPeople=3
Alojzy Kaufmann* 1772, † 1847,
Urodził się w Widnawie (ob. Śląsk opawski), jako syn miejskiego urzędnika
podatkowego Jana Michała i Marii Anny. W 1782 r. rozpoczął naukę w
cieszyńskim gimnazjum katolickim, mieszkając w tym czasie w konwikcie
hrabiego Tenczyńskiego. Przełożonym zarówno gimnazjum jak i konwiktu był
ks. Leopold Jan Szersznik [zob.], któremu Kaufmann bardzo wiele zawdzięczał.
Po rozwiązaniu konwiktu w 1786 r. był w grupie byłych wychowanków, którzy
pod opieką Szersznika mieszkali w wynajętym domu przy ob. Placu teatralnym.
W 1787 r. Kaufmann udał się na studia do Pragi, po kilku latach studiów znalazł
zatrudnienie jako syndyk w Nowym Jičinie na Morawach. W 1804 r. został
wybrany syndykiem i I radcą magistrackim w Cieszynie, wiążąc się z nim na
stałe. Jednym z jego pierwszych działań było sfinalizowanie nocnego
oświetlenia miasta w postaci lamp olejowych. W 1813 r. zorganizował
amatorską trupę teatralną, która pod jego kierunkiem dawała przedstawienia
zbierając pieniądze na wdowy i sieroty po zmarłych żołnierzach. Zebrany

kapitał posłużył do ustanowienia fundacji, zatwierdzonej przez cesarza w 1815
r. Zbierał też środki na budowę pomnika Szersznika, był jednym z pierwszych
kuratorów zbiorów szersznikowskich.
W 1814 r. Kaufmann został mianowany burmistrzem Cieszyna, pozostając na
tym stanowisku do końca życia. Wyraźny ekonomiczny i społeczny rozwój
Cieszyna, jaki nastąpił w 1 połowie XIX w. był w dużej mierze jego dziełem.
Jednak największą zasługą cieszyńskiego burmistrza jest czterotomowa
"Kronika miasta Cieszyna" [Gedenkbuch der Stadt Teschen], która obejmuje
dzieje miasta od czasów jego powstania do 1822 r. Spisana na podstawie często
niezachowanych dokumentów miejskiego archiwum, które sam najpierw
uporządkował, stanowi do dzisiaj podstawowe źródło informacji do dziejów
starego Cieszyna.
Janusz. Spyra

