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Most Westchnień
W 1900 roku w kamienicy przy obecnej ul. Powstańców 23 została ulokowana
Agentura Emigracyjna, której szefem został Max Weichmann.
Zadaniem Stacji było przejmowanie emigrantów z Austrii, Galicji i Węgier,
udających się do Ameryki – ich rejestracja, przeprowadzanie badań lekarskich,
wydanie stosownych dokumentów.
Następnie organizowano dla nich transport pociągami do portów
w Hamburgu, Bremie, Antwerpii i Rotterdamie.
Do 1914 roku za pośrednictwem Stacji Emigracyjnej w Mysłowicach
wyjechało z Europy blisko 1,5 mln osób.
Miejsce to jest również “czarną kartą” w historii miasta.
Było centralnym ośrodkiem międzynarodowego handlu dziewczętami.
Tuszowaniem całego procederu zajmowała się wpływowa grupa osób
na czele z Maxem Weichmannem.
Powstała w 1907 przewiązka przykryta mansardowym dachem
z neobarokowym hełmem łączyła dworzec kolejowy i biuro emigracyjne.
W latach 80. XX wieku w mieścił się tu Dział Historii Miasta.

Willa Kuderów

Neorenesansowa willa usytuowana naprzeciw dworca kolejowego.
Wybudowana około 1870 roku dla ówczesnego
burmistrza Tarnowskich Gór - Antona Klausa.
W 1900 roku willę zamieszkiwał Ignacy Danziger,
ówczesny właściciel kopalni Mysłowice.
Następnie mieszkał tu Max Weichmann, kierownik mysłowickiej
Stacji Rejestracyjno-Emigracyjnej.

W 1922 roku willa przeszła na własność rodziny Kuderów.
Ostatnią zamieszkałą w willi przedstawicielką rodu była
Maria Kudera (1924-1998) - lekarka, ale także poetka,
malarka i autorka sztuk teatralnych.
Niezwykłe dzieje rodziny spisała w nieopublikowanym
nigdy dziele pt. „Srebrny klucz miasta Mysłowice”.

Poczta

Początki mysłowickiej poczty sięgają roku 1710,
a ten piękny budynek powstał w 1888 roku.
Autorem projektu był K. Fordmann.
Na bocznej elewacji umieszczono malowidło
przedstawiające Hermesa - mitologicznego boga kupców,
podróżnych, ale także złodziei.
W 1901 roku w mysłowickim urzędzie pocztowym
zatrudniony był dyrektor, 25 urzędników, 5 listonoszy,
9 konduktorów pocztowych, 2 listonoszy wiejskich oraz 9 posłańców.

Hotel

Budynek z XIX wieku jest niezbyt okazały, ale skrywa ciekawą historię.
Mieścił się tu kiedyś hotel.
W hotelu nocował m.in. Aleksander Dumas (syn),
który właśnie w Mysłowicach przez kilkanaście dni oczekiwał
na możliwość przekroczenia granicy.
Z miejscem tym związany jest również Max Weichmann, dyrektor Stacji Emigracyjnej,
który w ramach tuszowania procederu handlu dziewczętami
w 1911 roku otworzył w hotelu i restauracji “konto gratisowe.”
Z konta mogli korzystać przede wszystkim członkowie żandarmerii i policji.
Po wypowiedzeniu hasła lub przedstawieniu karteczki z hasłem,
składającym się z dwóch tajemniczych liter „M.W”,
goście restauracji mogli zamawiać dowolną ilość potraw i trunków.
Nie płacili oni jednak za ich konsumpcję, gdyż pod koniec każdego miesiąca
wszelkie rachunki regulował Weichmann.
Przez wiele lat w budynku mieściło się pogotowie ratunkowe.
Obecnie znajduje się tu Poradnia Medycyny Pracy i MOPS.

