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Robotnicy w Ameryce.
(Dokończenie.)

Kiedy w rodzinach w Ameryce tak smutno
wygląda, to też nie wielka jest pociechä, że ro
botnicy tam mniej się upijają aniżeli w Euro
pie, może dla tego, że w Ameryce wódka jest
nader droga, bo wielki podatek jest na nią na
łożony, a jeszcze większy ma być w sejmie teraz
uchwalony. Oo do stosunków rodzinnych lu
źnych, to nie tylko w rodzinach robotniczych
źle wypatruje, lecz prawie we wszystkich, jako
wogóle braknie Amerykanom serca, ciepła, mi
łości, przeważnie kierują się rozumem. Póki
przychodzą ciągle robotnicy z Europy, to je
szcze pół biedy có do życia rodzinnego. Najle
pszym pod każdym względem jest robotnik przy
chodzący z Anglii dó Ameryki. Angielski ro
botnik już w kraju swoim jest dzielny, oświe
cony, rozumny, a w Ameryce wszystkie jego
dobre przymioty jeszcze się więcej rozwijają.
Zwykle sam robotnik wyżywi rodzinę swoją,
wnet sobie nabędzie domek, bardzo czysto i po
rządnie urządzony, staje się jeszcze wstrzęmięźliwszym aniżeli w starym kraju, lepiej się też
żywi ze swoją rodziną aniżeli dawniej. Najwię
cej nasałd robotników irlandzkich do Ameryki,
bo ich bieda i ucisk ze strony Anglików wy
pędziła z ojczyzny. Irlandczycy mają tę sławę,
że piją, biją się, że są nieporządni w domu.
Lecz mimo to jeszcze się prawie więcej dora
biają aniżeli Anglicy. Niemieckich robotników
chwalą, że są oświeceni, zdatni do lepszej ro
boty, oszczędni. Najwięcej prawie oni starają
się o td, aby mieć własny dom. Niektórzy wy
soko dochodzą i stają się wspólnikami inte
resów.
I pomiędzy Niemcami ojciec zwykle utrzy-
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muje csłą rodzinę, bo też zarabia w Ameryce
126 procent więcej aniżeli w Niemczech. Oo do
robotników polskich, to takowi najmniej przy
bywają do Ameryki i też najgorszą dostają ro
botę. Lecz powoli i oni podążają w postępie
za innymi robotnikami. Z początku przyjmują
robotę za byle co, i dla tego amerykańscy ro
botnicy i inni gniewają się na nich, że im psują
zarobki. Z czasem jednak i polscy robotnicy
nabierają chęci do większego zarobku, widząc,
jak inni robotnicy zarabiają. Widać też wielką
chęć pomiędzy polskimi robotnikami do tego,
aby mieć własny domek.
Polscy robotnicy
mniej należą do związków, mniej dbają ó oświatę
dla siebie i dzieci, i starają się jak najprędzej
wydobyć dzieci ze szkoły i posełać na zarobek.
Pijaństwo jest jeszcze zbytecznie rozszerzone po
między polskimi robotnikami. Ze są wytrwali
w robocie i pilni, to się rozumie samo przez
się, bo Polacy są dobrymi robotnikami, miano
wicie kiedy chodzi o ręczną pracę. Rozumu,
oświaty i głowy tylko mała część dodaje do
pracy rąk swych.
Najgorszą sławę pomiędzy robotnikami pol
skimi mają Głalicyanie, najmniej u nich oświaty
a najwięcej pijaństwa. Przytem zwykle nie
mają chęci pozostania w Ameryce, lecz doro
biwszy się nieco gröeza wrócić do kraju swego
zamierzają. Wielu robotników polskich nieco
dorobiwszy się grosza przestaje pracować i za
kłada szynk, aby mieć życie bez ciężkiej pracy.
Dla tego zbyt wiele jest polskich szynków, i
zbyt wiele sposobności do picia.
Ot-ocia* dobry robotnik dotychczas wiele
zarabiał w Ameryce, czasem przeszło 3000 fran
ków rocznie, to jednak bardzo wielu robotni
ków liche ma zarobki i ledwo wyżyć może przy
ciężkiej pracy, bo to trzeba wiedzieć, że choć w Ame
ryce robotnik krótszą ma pracę aniżeli w Eu
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ropie, lecz musi zwykle więcej się wytężyć, cię
żej pracować aniżeli w Europie. Jest też wiele
nieukontentcwania pomiędzy robotnikami. A po
nieważ w Ameryce jest wolność, ponieważ lu
dzie przyzwyczajeni do tego, aby sami sobie po
magać, ponieważ panowie bogaci serca nie mają
zwykle i tylko z rozumu płacą dobrze robotni
kowi, dla tego łatwo może przyjść do różnych
rozruchów i pytanie czy położenie robotników
polepszy się przez to.
Ponieważ w Ameryce wszystko polega na
głosowaniu w państwie i gminie, i ponieważ ro
botników jest wielu, dla tego głosy robotników
mają wielkie znaczenie. Szkoda tylko, że nie
ma pomiędzy robotnikami dosyć oświaty i nie
dosyć są oni we związkach ze sobą połączeni.
Dla tego nie umieją robotnicy ocenić i osądzić
należycie komu mają swe głosy oddać, nie do
syć trzymają się kupy przy głosowaniu, rozdzie
lają się a przez to głosy ich tracą na znacze
niu i wadze. Słuchają krzykaczy zamiast ludzi
rozsądnych i spokojnych, dają swoje głosy za
pieniądze lub trunek, lub wcale nie głosują.
A więc te same wady, które najwięcej szko
dzą robotnikom w Europie, te same przynoszą
szkodę i amerykańskim robotnikom. To samo
co jest potrzebnem robotnikom europejskim, to
samo jest potrzebne i zbawienne i amerykańskim.
Podatków robotnicy amerykańscy nie pła
cą, chyba że który z nich posiada dom. Teraz
wprawdzie nowe prawo podatkowe zaprowadzają,
dochodowy będzie podatek, lecz dopierö ten bę
dzie taki podatek płacił, kto ma rocznego do
chodu 4000 dolarów, a więc i teraz robotnicy
będą wolni od podatków.
Powiadają, że w Ameryce robotnik tyle
razy jada mięso na dzień, ile w Europie jadał
na rok. Ponieważ zarobek dobry, toć i wyży
wienie robotnika jest dobre. Wymaga tego i
cięższa praca. Zycie w ogóle jest droższe ani
żeli w Europie, lecz mięso, mąka, krupy nie są
droższe. Droga jest odzież i inne potrzeby.
W końcu podajemy zarobki w cynkowniach
górnoszląskich a amerykańskich.
W GL Szląsku tak:
Kok

Liczba robotników

Zarobek ogólny

Zarobek roczny

1891
1892

7063
7163

1144343 doi.
1173705 doi.

161 doi.
163 doi.

W Ameryce zarobiło
proc. robotników

na godzin

na szychtę

11
14
25
30
20

12
10
11
7
10

2 doi. 18 cent.
1 „ 90 „
1 » 55 ,
1 . 50 ,
1 - 30 „

Na rok zarobił robotnik
795 dolarów 70 centów.
698
„
50
565
„
75
547
„
50
474
„50
A więc górnoszląski robotnik zarobił przecięciowo na szychtę 45 centów, amerykański
1 doi. 60 cent., górnoszląski za rok 162 doi.,
amerykański 585 doi. 20 cent. czyli trzy razy
tyle.

Z knapszaftowyeh lazaretów górnośląskich.
i.

Podobało się Panu Bogn nawiedzić mię cho
robą, musiałem iść do lazaretu, bo powiedziałem
sobie, że to lepiej będzie, gdy będę miał każdodziennie lekarza, jeszcze za takie wysokie składki
każdomiesięczne i obserwacyę po temu. I po
szedłem tedy. Muszę powiedzieć jeszcze to, że
w ostatnim czasie odbiło mi się o uszy, jakoby
tu w lazarecie w Górach Tarnowskich nie było
najlepiej, że się naprzykład nie obchodzą tam z
chorymi po ludzku, po chrześciańsku, i dla tego
z obawą się wybierałem z domu. Nie chciałem
ci ja co prawda w tó, co mi mówiono wierzyć,
lecz to, com widział i słyszał sam, jakoteż i od
innych chorych w lazarecie będących, usunęło
wszystkie niedowierzania i wątpliwości. Zacho
waj mię Boże, abym chciał kogo oczerniać albo
mu ubliżać, lecz uważam, że milczenie byłoby
tu w tym względzie na miejscu niewłaściwem i
sumienie by mi nie dało pokoju, gdybym miał
takie niegodziwośei zamilczeć.
Właśnie w lazarecieby miłość powinna być
w sercu każdego pielęgnującego chorych, a mia
nowicie jeszcze takiego, który jest piewszym w
rzędzie; lecz niestety, u nas snąć pan „oberkrankenwaerter“ nie zna przykazań tak miłości
Boga, jak miłości bliźniego; natomiast słychać
z ust jego tyle wyzwisk, tyle piorunów, że aż
przykro się przysłuchiwać, a temi miłostkami
częstuje nie tylko chorych samych, lecz i swych
poddanych. Już się zdaje, że nad niego niema
innego wyższego, ni inspektora lazaretu, ni le
karza, i dziwuję się bardzo temu, że o jego
postępowaniu jeszcze tak mało wyszło na jaw,
boć jak się dowiaduję już dosyć dawno za n asze pieniądze na naszym chlebie
tak się bez litości z ludźmi obchodzi. Ja my
ślę, żeby był czas, aby niechrześciańskie obcho
dzenie się z ludźmi chorymi było wystawione
pod pręgierz.
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Może temu będzie ze 3 tygodnie, upominał
się pewien chory o to, co mu lekarz przepisał,
a do drugiego dnia jeszcze tego nie otrzymał,
ale mój ty jedyny! dostał ten zaraz pić: wy
zwisk, klątwy, a nawet, gdy się ów chory bro
nił odpierając napaści, to się pan „oberkrankenwaerter* tak zapomniał, że się zagnał na
chorego grożąc mu policzkiem. Przy owym
chorym leży inny ze złamaną prawą nogą. Gdy
przszedł czas do przewijania, to było tyle klą
twy i wyzwisk, a oprócz tego przy każdorazowem przewijaniu takie barbarzyńskie się zacho
wanie, że ten nieborak bał się tego przewijania
jak ognia; bo trzeba wiedzieć, że bandaży do
zorca nie rozwijał powoli, jak się przy złama
nych członkach należy, ale po prostu gwałtem
zrywał, że ów chory nieomal omdlewał z bole
ści, a łzy jak groch po licach mu spływały.
Dozorca to jak jaki szaleniec przy jakiej takiej
okazyi cö mu wpadło dó ręki, n. p. tabliczki
wiszące nad łóżkami chorych, albo inne sprzęty,
bił tern o łóżka albo o ziemię, jak swoją wła
snością. To tylko są przykłady niektóre wyr
wane z wielkiej liczby, najnowszej daty, wiele
więcej jeszcze jest innych, o których potrafią
robotnicy niejednę piosnkę zaśpiewać.
Dozorca się snadź uważa za bardzo wiel
kiego pąna, bo popołudniu to ma swoją drzem
kę, po której dopiero przychodzi do lazaretu,
albo idzie do miasta, zdarzyło się, że ztamtąd przy
szedł w nietrzeźwym stanie, o co już mniejsza, gdyby
się tylko zachował w obeo chorych skromniej,
ale nie ma śladu miłości bliźniego, którąby po
winien wykonywać, jako katolik.
Jako przedniejszy pielęgnowca powinien
dbać 0 to, żeby się nie działy nieregularności i
nie przekraczano ns*aw lazaretowych. Lecz co
się dzieje? W Poniedziałek 5-go Lutego w sa
me ostatki zgłosiło się dwóch uczni1 górniczych
jako chorzy, i zamiast iść zaraz na miejsca im
przeznączone, to poszli do prywatnego pomie
szkania dozorcy i tam się zapuszczono w go
ściny i do pijatyki aż do późnej nocy, poczem
dopiero poszli na swą izbę z hałasem i zgieł
kiem, żeśmy nawet ze snu się pocucili, było to
już prawie w północ. Ale jeszcze nie dosyć na
tern, bo wieczorami, to córki p. dozórcy cho
dziły na odwiedziny do owych paniczów, aby
im się nie nudziło; było słychać śmiechy i żarty,
można się więc domyślać, że pannom zabrakło
w domu pracy, a niewiedząc, jakby najstoso
wniej czas przepędzić, poszły dla roztargnienia
tam, gdzie im nie było wolno chodzić, gdy nie
jeden raz została kobiecina chcąca odwiedzić
męża lub syna albo brata niemiłosiernie ofu
knięta.

Ja nie wiem, co za względy spowodowały
dozórcę do takiego zaniedbania ustaw lazareckich; jeżeli mają być ściśle zachowane, toć ja
myślę, nie tylko od prostych robotników, ale
od wszystkich, którzy się do knraoyi w lazare
cie dostawią. Prawo jednakie dla wszystkich.
To są rzeczy, których sobie nie można dać spo
dobać, i gdyby miały grzechy tego pana być
wszystkie policzone i wymienione, toby ich, jak
to po prostu się powiada, na byczej skórze nie
spisał. Tak wypełnia ów pan przykazania mi
łości bliźniego.
Niech sobie pomyśli, że on żyje z ludzi, że
nie są ludzie gwoli niego, ale on gwoli ludzi,
toby czynił inaczej, ale o tern wcale nie myśli,
tylko działa tak, jak gdyby to tak być mu
siało.
Lecz cóż go do tego barbarzyństwa skła
nia? Zkąd to nabiera odwagi do tego tyrani
zowania chorych? Ludaie sami nadawają spo
sób do tego, bo się boją, żeby się nie mścił na
nich. Jaktö? Za nasze pieniądze by się je
szcze chciał mścić na nas? Może jeszcze i dla
ciebie przyjdzie czas, co będziesz rad, kiedy bę
dziesz mógł doświadczyć od kogo miłości chrześciańskiej, której ty współbraciom swoim nie
okazywałeś. Boskie młyny mielą wolno, lecz
pewno.
Takichto dobrodziejstw doświadczamy od
naszych pielęgnowaczy, u nas w Tarnowicach
od tego jednego, boć ci drudzy dwaj są ludzie
dobrzy i znają miłość bliźniego, i sami czują
bardzo ciężkie jarzmo dozorcy wyższego. A co
jeszcze mówić o tern, kiedy przyjdzie niejeden
robotnik niezdatny do roboty, chcąc zostać in
validem, to się zdarzy, że nieborak zostanie co
fnięty nazad do pracy i jeszcze zostanie nieje
den symulantem, jakoby mu się nie chciało pra
cować.
Na dziś dosyć! Obciąłbym tylko współbra
ciom moim zwrócić uwagę na to, ażeby mieli
baczne oko jak się z niemi w lazarecie lekarze
i pielęgnowacze obchodzą, boć nas nie szkoda,
jeżeli będziemy nadal takie obchodzenie się niechrześciańskie cierpieli za nasz grosz krwawo
zarobiony, ale przedewszystkiem prawdę szczerą
pisać I

Mowa posła p. Letochy w sejmie
w prawie robotników na kopalniach kruszcu że
laznego.
(Podług prawa górniczego nie podlegały
kopalnie kruszcu żelaznego dozorowi rządowemu
a górnicy tych kopalni mniejsze mieli praw* od
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robotników w kopalniach węgla. Nasz poseł p.
Letocha i inni posłowie centrowi domagali się
od rządu, aby owym robotnikom nadał równe
z górnikami prawo. Rząd przystał na to i
przedłożył w sejmie stósowne prawo. W koń
cu Lutego były o tern rozprawy w sejmie a
przy tej okazyi zabrał też głos pan Letocha i
powiedział następującą mowę:)
Przemawiali tu rozmaici mówcy, niektórzy
za prawem, drudzy przeciw prawu. Poseł cen
trowy hr. Straohwitz mówił, że prawo nie jest
potrzebne, ponieważ górnictwo w kopalniach
kruszcu żelaznego prowadzone bywa w spOsób
bardzo prosty a policyjne przepisy co do zabez
pieczenia zdrowia i życia robotników są dosta
teczne. Mówił dalej, że rządowi inspektorzy fa
bryczni mogą także i te kopalnie dozorować i
twierdził, że skoro dla tych kopalni nastanie
dozór rządowych urzędników rewiro wyoh, to
przez to tylko trudności dla tegóż górnictwa
wynikną. Ja mam przeciwne zdanie o tern i
twierdzą, że prawo jest potrzebne przedev szystkim dla dobra robotników, którzy pracują
w kopalniach kruszeń żelaznego. Przynajmniej
4000 osób jest w nich zatrudnionych, a prace,
jakie wykonują są często bardzo niebezpieczne
a także bardzo ciężkie.
Kopalnie kruszcu żelaznego nie są tak pro
sto urządzone, jak sobie p. Strachwitz myśli.
Nie jest tak, że ojciec z dziećmi idzie na pole,
zrobi tam dziurę i wyjmuje z niej kruszec. Ta
kie przypadki są już dzisiaj bardzo rzadkie na
Górnym Szląsku; dziś trzeba się głęboko w zie
mię wkopywać i stolnie budować; to ma często
wielkie niebezpieczeństwa dla robotników, ponie
waż wielu pracodawców dla uniknienia kosztów
nie każą stolni ocembrować i zabezpieczyć, jak
się należy. Często sztrek nie ugładzą, przez co
nieraz zwalają się na robotników i zasypią ich.
Dla tych przyczyn ja właśnie kilkakrotnie upo
minałem się tu o lepsze prawo. W r. 1892
stawiliśmy posłowie centrowi wniosek, skutkiem
czego komisya i sejm cały przyjęli uchwałę, ja
ko przepisy prawa górniczego ogólnego mają też
zostać rozszerzone na górnictwo kruszcu żela
znego.
Prawo rządowe, nad którem dzisiaj obradu
jemy, nie jest niczem więcej, jak wypełnieniem
tego, czego się wówczas uchwała, przyjęta przez
sejm dopominała. Mnie i większej części moich
kolegów centrowych prawo się to podoba, a owe
4000 robotników w górnictwie kruszcu żelazne
go też się ucieszą, gdyż to prawo odda im do
bre usługi. Odtąd ci robotnicy będą mieli pra
wo za sobą co do stosunku roboczego, co do

wypowiedzenia roboty i oo do wypłaty zarobku.
Dalej przedsiębiorcy kopalni kruszcu żelaznego
będą zmuszeni prawem, aby dla zabezpieczenia
życia i zdrowia robotników wszystko to uczynili,
co potrzebne.
Wreszcie urzędnicy rządowi (rewirowi) bę
dą mogli teraz owe kopalnie dozorować i kon
trolować, a pracodawców karać, skoro nie zro
bią wszystkiego, co należy.
Ci zaś urzędnicy
lepiej dozorować zdołają, niż policya.
P. hr. Straohwitz mówił, że rządowi in
spektorzy fabryczni mogliby także dozór nad
temi kopalniami sprawować. Mnie się zdaje, że
ci inspektorzy mają już dość do czynienia, skoro
chcą wszystkie huty i walcownie żelaza i stali
dobrze kontrolować. We wszystkich tych fa
brykach jest przeszło 23 tysiące robotników, a
w hutach cynku i ołowiu jeszcze 8000, przy
koksach, cyndrze, i w fabrykach kwasu siarczą
cego także kilka tysięcy. Jest tam jaki tuzin
werków z 40 wielkiemi piecami, 25 giserni,
przeszło 20 walcowni, 30 fabryk cynku suro
wego i blachy cynkowej it. d. W fabrykach
żelaza szwajsowanego jest przeszło 250 wielkich
maszyn parowych w ruchu. Nad temi wszyst
kiemu fabrykami jest 2 inspektorów rządowych
i 1 asystent. Jakże możemy oprócz tego, co
już mają do czynienia, dodać jeszcze ciężki obo
wiązek, ażeby dozorowali 60 kopalni kruszcu że
laznego, które leżą daleko od siebie. Urzędnicy
rewirowi (przysięgli) tymczasem dozorują kopal
nie węgla i łatwiej im wziąć też pod dozór ko
palnie kruszcu, które blisko kopalni cynku i
ołowiu leżą, a te już teraz należą pod dozór
urzędnikowych rewirowych.
Powtarzam, że prawo to jest dobre i potrze
bne i powinniśmy na nie przystać. (Brawo w
centrum.)
(Posłowie przystali na to, aby pląn prawa
oddać komisyi, która się ma dobrze nad nim
naradzić. Do tej komisyi należy też poseł nasz,
p. Letocha. Jest nadzieja, że prawo zostanie
przyjęte, przez co się pomoże robotnikom z ko
palni kruszcu żelaza.)

I. I S T Y.
Wirek.

(O święceniu Niedziel i Świąt.)
Rząd i posłowie obcą się dowiedzieć co ro
botnicy myślą o święceniu Niedzieli. Robotnicy
i panowie mają nie jako głosować nad tern, czy
trzecie przykazanie boskie ma mieć znaczenie
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tak robią) gdy chodzi po wypłacie po nume
rach, to się pyta, ile kto miał na szychtę, a
gdy mu robotnicy powiedzą, to się potem z nich
jeszcze naśmiewa, i mówi: Dość tego macie za
leżenie. To mi odpowiedź ładna. Leżenie, a
tu robota tak ciężka, że gdy robotnik szychtę
zrobi, to ma biedę na wierzch wyleźć po dra
binach, taki spracowany od leżenia. Sztajgrowie
się też nie bardzo grzecznie z robotnikami ob
chodzą. Wydarzy się, że czasem musi robbtnik
szychtę lub dwie opuścić, to gdy przyjdzie do
pracy, to zaraz wyzywanie: hahary, bumlery i
t. d. a częstokroć do domu odeślą. To jest
niesłusznie. Gdyby sztygar był przekonany, że
robotnik leniwy, to co innego, ale się trafili
tacy, co byli i chorzy i dali się meldować, a
jednak nic nie pomogła prośba robotnika, jeno
odesłano go do domu. Z tego powodu i lichego
Z podróży Justyna.
zarobku
cierpią robotnicy wielki niedostatek.
Idę od huty i myślę sobie o niewoli robo
Niektórzy
robotnicy zaraz po wypłacie po za
tników. Ujrzałem cynkownię pod Friedenshutą,
o której jeszcze nie wiedziałem, i wszedłem tam liczkę chodzą. Czasem się dostanie, czasem nie,
ópytaó się robotnikom powodzi. Pytam się je a co go nawyzywają, toby ani pies tego nie
dnego ile tam na szychtę zarobią, alem się nief chciał, ale cóż robić kiedy bieda.
Robotnicy na owej kopalni by byli panom
dowiedział, bo z drugiego końca wszedł cynkbardzo
za to wdzięczni, gdyby im zarobku po
majster i zaraz zaczął kląć na Ogniste pioruny.
Przy pierwszym piecu zaczął piorunować aż do prawili, a niżsi urzędnicy niech ,się lepiej z ro
ostatniego a wyzwiskami obsywał robotników botnikami obchodzą.
brzydkimi.
Mówił nawet: możesz iść do Pana Boga
Z N. Hajduk.
na skargę, ale tam masz wysoko a do króla
Nr. 7 „Pracy“ doniósł, że Bismarckhuta
daleko. To nie jest po katolicku tak się ze sta przyniosła w jodnym roku 500325 m. panom
rymi robotnikami obchodzić.
zysku. Może sobie niejeden pomyśli, że tam
musi być dobrze, skoro mimo złych czasów,
Od Bytomia.
przeszło pół miliona marek zbyło. Panom i
urzędnikom niezawodnie tam dobrze, bo dużo
(Z kopalni Samuelsglück.)
Nasza kopalnia też nie wiele lepsza od in zdołali oszczędzić, lecz jak, zobaczymy. Pano
nych. Po strejku dóstawaliśmy dodatek 10 wie na Szląsku głoszą, że na 8 godzin nie można
procent i lepszy zarobek. Ale powoli upadał robotnika zatrudniać, gdyżby panowie zbankru
zarobek i jeszcze nam panowie dodatek skaso towali. Dajmy na to, że centnar blachy 30“
wali. Powód do tego panowie podali nam taki: szerokiej, 60“ długiej, (t. z. dwunastki) kosztuje
sztygarowie powiedzieli robotnikom dołowym, 15 m., za 20 centnarów wypadnie 300 m. Przo
żeby lepiej towar obierali z kamieni, ho nie downik (Vordermann) niech ma 30 fen. od cen
można potem z tym sobie dać rady w płóczce tnara, to zarobi na szychtę 6 m., zagrzewacz
bo jak nie, to nam dodatek wezmą. Robotnicy (waermer) 5,50 m., przyciągacz (schraubenstei
dobrze obierali a jednak nam dodatek panowie ler) 5 m., zadni robotnik (kintermann) 4,50 m.,
wzięli. Najprzód samotnym robotnikom a po chłopak 3 m., wszyscy razem 24 m. Tyleby
tem wszystkim. Z tego powodu są robotnicy wynosił zarobek robotników, gdyby pracowali
bardzo niekontenci, ponieważ jest teraz bieda 8 godzin i zrobili 20 cent. Ale robotnicy pra
cują 12 godzin i zrobią przeszło 30 cent, a
użyć z familią przy tak lichym zarobku.
Hajerzy zarabiają w ogóle 2 m. 30 do 2 wieleż dostają ? Przodownik mało kiedy 4,50 m.
m. 50 fen., mają niektórzy i więcej, ale nie na szychtę i tak co jeden robotnik, to mniej.
którzy i mniej na szychtę.
Szleprzy żonaci Ci robotnicy zaś zrobią panom za 450 m. za
mają 20 fen. a samotni 30 fen. mniej od baje jednę szychtę. Piękny zysk!
Gdy przed paru laty panowie uznali za po
rów. Jako tu wyżyć za tak lichy zarobek.
Oberhajer Łubos (o innych nie wiem, czy też trzebne robotników głaskać, to niektóry röbo-

we fabrykach czy nie. Oo do robotników to
się rząd i posłowie tylko wtenczas prawdy do
wiedzą, jeżeli będzie tajne głosowanie. Niech
dadzą każdemu robotnikowi dwie wolne kartki,
na jednej niech stoi: „święcić“, na drugiej: „nie
święcić“. Niech potem każdy robotnik j e d n ę
kartkę, którą chce sam wrzuci do urny. To się
akuratnie pokaże co myślą robotnicy. Gębą ro
botnicy nie śmią powiedzieć co myślą, ze stra
chu. Gdyby panowie wyłożyli petyoyą prze
ciw święceniu Niedzieli, to większa część robo
tników podpisze, aby nie stracić roboty. Każde
głosowanie nie tajne, ozy na posłów czy w
sprawach robotniczych, czy na knapszaftowych
jest cygaństwem, bo takie głosowanie nie
jest wolne!
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tnik dostał küfal piwa i cygaro.
Co prawda,
że za centnary, które już panom zrobił, zasłu
żył na więcej, niż na tyle, albowiem nietylko
panöm zarobku przymnożył, ale i swoje zdrowie
zniszczył i siły stargał. A czy który jnż oszczę
dził jaką większą sumę? Niech się który, co
ma oszczędzone tysiące, odezwie i powie, ile
ich zdołał „uszparować“ ? Panowie podają, ile
zarobili i oszczędzili, niech i robotnicy podadzą,
wtedy będzie obraz całkowity i pełny.
Wielu młodszych robotników bardzo się
niszczy, bo są gorsi i głupsi od starszych. Ro
bią, że im język i oczy na wierzch wyłażą i
myślą, że zawsze młodzi będą. Skutek będzie
ten, że bardzo prędko, w krótkim czasie siły
zniszczą. Potem panowie jakoś tego ujrzeć nie
potrafią. Każdy powinien pamiętać, że siły mu
się przydadzą na później i nie pöwinni nad siły
pracować. Panom się podobają tacy, ale tylko
tak długo, jak pracują nad siły; potem, gdy
człowiek się zmarnował, już inaczej na niego
patrzą. To są skutki dzisiejszej modnej „miło
ści bliźniego“ albo raczej miłości pomnożenia
grosza przez bliźniego.
Mówią, że roboty oszacować nie idzie? Dla
czegoby nie miało iść? Przecie maszynę osza
cują, ile ma siły, a człowieka oszacowaćby nie
szło ? I Panowie pamiętają o swoich kieszeniach,
jak w zeszłą wypłatę znowu zarobku urwali,
lecz nie było słychać, aby panom i urzędnikom
też urwali. Robotę śrubują coraz wyżej, ale
wtem robotnicy sami są winni, bo zamiast się
bronić, to jeden by drugiego zeżarł, a rozsą
dnych robotników tu mało, a ci muszą siedzieć
cicho, bo jeszczeby przez kamratów mógł robotę
stracić. Póki rząd na panów surowego prawa
nie wyda, albo póki robotnicy się sami w ku
pę nie wezmą, to lepiej nie będzie. Napisał
pewien korespondent w „Pracy“, że Obecnie tak
jest jeszcze z robotnikami na Szląskn, że pano
wie zrobią jak chcą i to jest prawdą.
Wydano prawa dla przemysłowych zakła
dów i panowie też się paragrafów trzymać mają.
Lecz bieda wielka w tern, że na te sprawy, w
których robotnik jest najsłabszy, prawa nie wy
dano, albo takie, iż panowie prawo obejść mo
gą i nic im się nie stanie. Gdyby prawa były
tak uszykowane, żeby robotnik wiedział, iż ile
razy ma słuszność za sobą, to też prawo go
obroni, toby było zaraz inaczej i robotnicy nie
lękaliby się, twardo bronić siebie i swego do
bra. Ale jakoż się dzieje z różnymi podpisami
lub wyborami ? Jeśli robotnik podług piszczałki
pana nie skacze, to go wypędzą z roboty, a
potem bieda i nędza go czeka. Potem mówią,

że robotnicy są socjalistami. Jeżeli który ro
botnik nasz stanie się socjalistą, to można po
wiedzieć, że z 10 takich przynajmniej 9 pano
wie socjalistami zrobili.
Ile to różnych obieranek już było dla ro
botników a istotnej poprawy nie ma, tylko w
robocie, bo tej jest jeszcze raz tyle, co przed
kilku laty, lecz zapłaty niema jeszcze raz tyle. Ma
szynę, gdy ma więcej ciągnąć niż zwyczajnie,
próbują różnie, by się nie popsuła. Robotnika
nikt nie pyta, czy potrafi tyle zrobić, tylko rób
ile ci nałożą, choćbyś zaraz upadł nieżywy.
Marek z Chin.
Chropaczów.

Smutno w naszej hucie, źe gdy niektórzy
robotnicy pracę zaczynają, zamiast się przeże
gnać i westchnąć do P. Boga, to uczęstują wy
zwiskami robotników tylnych. Dla tego się ci
uskarżają na niektórych smelcerzy i proszą ich,
aby tego zaniechali, bo to niepięknie i niesłu
sznie.
Obojętność też wielką widzieć można u nie
których hutników.
Słyszałem, jak się jeden
drugiego pytał, czy już był petycją (w sprawie
święcenia Niedzieli) podpisać, a ten mu na to
tak brzydko odpowiedział, że aż wstyd mi tego
tu napisać.
Skoro hutnicy sami pomodz sobie nie chcą,
to im nikt pomodz nie potrafi. Red.)
Z Friedenshuty.

W werku stali musimy być o B rano i po
zostać w nim do 8, czasem i dłużej wieczorem.
To uczyni 16 i więcej godzin na szychtę. Da
wniej pisano nam zä to ćwierć szychty więcej,
teraz jednak tego nie piszą. Przy takiej robo
cie nie możemy już wytrzymać, a gdy się na
tężamy, toby się należało, aby to wynagrodzili.
Lecz nikt nie ma odwagi coś powiedzieć, aby
nie być najgorszym i nie mieć kłopotów. W
miesiącu Lutym zarobili trzeciacy 3,12 m. na tę
długą szychtę. Dawniej było więcej, ale już 2
wypłaty były tak liche. Urzędnicy mówią, że
są złe czasy, nie ma obstalunków. Skoro tak,
tobyśmy mogli od 6 do 6 pracować. Ale znów
mówią, że to nie idzie, gdyżbyśmy tyle szarż nie
zrobili, byłoby mniej żelaza. W walcowni pra
cują tylko od 6 do 6. Gdy pracują do 8, mają
za to ćwierć szychty. Dla czego tym dają, a
nam nie? Piszemy to dla tego, aby się p. dy
rektor dowiedział i zaradził temu, na co się
skarżymy.
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Wybór starszego knapszaftowego.
W Poniedziałek, 19-go Marca, ö
2 go dz. po południu odbędą się wybory
starszego knapszaftowego w kopalni Paulus przy
Chebziu (Morgenroth).
Marek z Chin już tam na straży stoi i pi
sze: „Pan obersztajger bardzo się do urzędu
ciśnie, Kiedy ogłaszał o wyborach, to dodał,
że on sobie myśli, iż znów starego wybiorą!
A ten stary, to on sam. Prawi, że mu tam o
pieniądze nie chodzi, lecz o wdowy a sieroty.
Ach, ach, jak to robotnikom serca łechce c/ułemi słówkami! A jakoż to bywało nieraz? Ro
botnicy wspominają sobie, jak im to obiecywał,
że w pantoflach do kościoła pójdą. Nawet na
cholerę się odwoływał, robotnicy wiedzą, jak,
a p. obersztajger też niech sobie przypomni.
Robotnicy, co w pańskich domach mieszkają,
mogą też powiedzieć o wywieraniu nacisku i o
słowach: Jak sobie robotnika obierzecie, to zaś
będziecie mogli do robotnika łazić!... Taki się
czuły robi p. obersztajger gwoli sierót i wdów,
a tu niejako grozi robotnikom. Więc w grun
cie rzeczy, nie musi być taki bardzo czuły.
Stary sztajger, p. Helmin, dał się na głównego
agitatora za p. obersztajgrem. Łazi po przod
kach a nakłania robotników, żeby na p. obersztajgra głoswali. Go się to p. H. w te sprawy
wtrąca? Przy wyborach do parlamentu potra
fił p. H. pięknie gadać, jak katolicy powinni
wybierać, a teraz zaleca im ewangelika, bo pan
obersztajger jest ewangelik.
Ja powiadam robotnikom: Nie bójcie się,
a obierajcie robotnika, bo jak sztajgra obierze
cie, to nie się w knapszafcie nie p Oprawi. Nic
wam nikt nie zrobi, a skoroby wam p obersztajger lub p. H. chcieli co zrobić, to znajdzie
cie sprawiedliwość u wyższych urzędników nad
nimi. Radźcie o sobie, gdy macie przyleżytość
do tego, a czytajcie pilnie „Katolika“ w tym
tygodniu, to się tam jeszcze więcej doczytacie
o tej sprawie.

Wiadomości z tygodnia.
Niemcy. Z zestawienia, podanego przez
państwowy urząd zabezpieczenia za rok 1893,
wypływa niestety, że liczba wypadków nieszczę
śliwych (Unfall) w tymże roku, za które pań
stwo ma obowiązek płacić rentę, bardzo się
wzmogła. W roku 1892 było takich wypad
ków 56551, w roku 1893 natomiast 62606,

Zwyżka ta nie jest tak wielką jak z roku 1890
na 1891, większą jednakże jak zwyżka z roku
1891 na 1892. Z tern wszystkiem przynajmniej
dodaje otuchy to spostrzeżenie, iż liczba cięż
kich wypadków nieszczęścia i tym razem zno
wu jest mniejsza. Przez ciężkie wypadki
nieszczęścia rozumie się te, które wywołały albo
śmierć albo zupełną niezdolność do pracy. W
pierwszym roku, kiedy zaprowadzono zabezpie
czenie na wypadki (Unfallversicherung), liczba
ciężkich wypadków nieszczęścia wynosiła 40
procent wszystkich wypadków czyli na 10 aż 4.
W roku 1891 liczba ta wynosiła już tylko 18,4
procent, w roku 1892 już tylko 16,1 proc. Jest
to niezawodną zasługą przeprowadzonych przez
stowarzyszenia zawodowe (Berufsgenossenschaft)
urządzeń ochrony po wszelkich zakładach fa
brycznych.
Z końcem róku 1898 było 18 milionów
osób zabezpieczonych na wypadek nieszczęścia
na podstawie odnośnej ustawy o zabezpieczeniu.
W liczbie tej jest niezawodnie półtora miliona
takich osób, które sę równocześnie zajęci przy
rolnictwie i przemyśle. W roku zeszłym za
płacono ogółem wynagrodzenia okrągło licząc 38
mil. 176 tysięcy marek (w 1892 r. = 32 mil.
340 tys. a w 1891 r. = 1 mil. 915 tys. 366
m.). Rentę pobierało w roku 1893 razem
190510 okaleczałych, 22405 wdów, 43924 dzieci
i 1620 ojców lub matek po zabitych. W roku
poprzednim przyznano zapomogę 6447 wdowom,
13671 dzieciom i 200 rodzicom zabitych, tak,
że ogółem w roku 1893 doznało pomocy przez
zabezpieczenie 278777 osób.
8 ioazezffisia.
Bytom.
Spadające węgle na kopalni
„Heinitz“ skaleczyły górnika Podstawkę tak, że
go musiano odstawić do lazazetu knapszafto
wego.
Laurahuta. Szleprowi T. Nowakowi z
Dębu na kopalni „Waterloo“ zgruchotały spa
dające kamienie lewe podudzie. Wskutek wiel
kiego upływu krwi nieborak wyzionął ducha,
nim go zdołano opstawić do lazaretu.
Mysłowice, Na kopalni Gieszego za
biły spadające węgle górnika G. z Piasku Zwłoki
nieboszczyka odstawiono do miejscowego laza
retu knapszaftowego.

Obierajcie wszędzie i zawsze kam
ratów na starszych knapszaftowych!

Polecamy następujących katolicko-polskich kupców, przemysłowców, rzemieślników i t. p.
T. Bogdoł, kupiec.
W Rokitnioy:
Członkowie Tow. Górnoszl. ciw lazaretu knap. poleca fabry
J. Gaj dzik, skład towar, kol., kórz., Fr. Stypa, krawiec.
kiszek, kiełbas i t. d.
Przemysłowców w Bytomiu: J. kę
J. Losek, mistrz szewski.
krup i piekarnię.
Pach, ul. kość., skład wiktua

M. Koszela, mistrz krawiecki, ulica łów, towarów krótkich, wina i
tamowicka Nr. 12.
piwa.
J. Lazar, wielki skład kapeluszy i A. Musioł, ul. Fryderyka Nr. 4.
czapek. UL Krakowska.
skład obrazów i agentura na
K. Bendkowski, mistrz szewski, wszelkie czasopisma.
Krakowska ul. 21.
A. Koch, ul. Ces. poleca piekar
Fr. Skórka, mistrz krawiecki, ul. nię i skład mąki.
Hohenzollern.
K. Hoehn, ul. Ces. 27, piekarnia
Fr. Kurcz, mistrz szewski, ul. Ko i skład mąki.
ścielna 13. (Kirchstr).
J. Gaertner, mistrz szewski, ulica
J. Misiok, krawiec męzki, Dworco pudlerska.
wa ul. 41.
J. Goebel, ul. kościelna Nr. 8 po
Fr. Gogolin, krawiec ul. Piekarska. lecą swój wyrób pomników,
Ad. Kraus, Rozbark, przyjmuje krzyżów itd., także przyjmuje
przedpłatę na „Katolika“ i „Świa
wszelkie reperaoyje w tym za
tło.“
wodzie.
E. Pietruszka, Przedłużona Bło W. Pronobis, ul. cesarska naprz.
tnica u p. Krzonkali, przyjmuje ogrodu cesarskiego, poleca swój
zamówienia na maszyny do skład garderoby męskiej i wy
szycia.
konuje wszelkie ubiory podług
R Bitter, Przedłużona Błotnica u miary i poleca wszelką bieliznę.
p. Krzonkali, sprzedaje na od Dornia, ul. strzelecka, poleca swój
płatę zegarki kieszonkowe, re skład wiktuałów i piekarnię.
gulatory, pierścionki i zausznice. M. Gross, zegarmistrz, ul. Cesar
K. Szubert, ulica Dyngos, sprze
ska, sprzedaje zegarki, regula
daje obrazy, figury św., krzyże tory, zegary ścienne, pierścienie,
świeczniki, wieczne lampki i
załusznice i przyjmuje wszelkie
oprawia obrazy.
reparacye.
Fr. Stronczek, xd. Dyngos, wynaj
W Bismarckhucio:
muje dorożki i wozy robocze.
E. Szczęśniak, przy Bulwarze, Fr. Mrozek poleca swój skład wi
skład cygar, tytuniu i tabaki do ktuałów i mleka.
W Charlottenhowie:
zażywania.
J. Ziob, introligator, obok starego P. Bandziora, mistrz szewski, po
leca także skład mleka i wiktu
kościoła.
Fr. Urbański, mistrz szewski, Kra ałów.
kowska ul. 26.
W Świętochłowicach:
A. Drosdek, skład kapeluszy i fa F. Kotuła, poleca swój skład gar
bryka waty, Krakowska ul. 34.
deroby męzkiej, dla chłopców,
Fr. Blasczyk, mistrz szewski, Ma krawat i bielizny. Obstalunki wy
ła Błotnica 15.
konują się szybko podług miary
K. Liorsz, budowniczy ulica Klu- akuratnie i tanio.
kowicka Nr. 2-gi (wiła Kra E. Szewczyk, sprzodąje na odpła
mera.)
tę zegarki kieszonkowe, regula
M. Sznurawa, mistrz szewski, Dyn
tory, pierścionki i załusznice.
ges ul. 6.
J. Kaletta wynajmuje furmanki.
J. Rduch, mistrz piekarski, Rozbark. P. Sewerin, skład towarów ko
E Kopyciak, mistrz krawiecki,
rzennych.
Schieshausstrasse I.
K. Małek, poleca skład towarów
Suwaj, handel wiktuałów, skład krótkich, obrazów i ma agenturę
mleka i piwa, przy ulicy pieka na »Katolika« i »Pracę«.
rzy (Bäckerstr.) Nr. 2.
W Piaśnikach:
E. Łukasik, mistrz krawiecki, ul. Aug. Maloch, skład towarów ko
Dyngos Nr. 2.
rzennych i łokciowych.
P. Maron, mistrz szewski, ulica K. Okoński, skład towarów korzen
nych.
Błotnica.
Fr. Wincek, mistrz szewski, ul.
Członkowie
związku katol.
Browarska, (Brauatr.)
kupców:
W. Rorbek, mistrz siodlarski, ul.
krakowska 18.
W Bytomiu:
Fr. Połap, mistrz szewski, Prze A. Wehowski, fabrykant mydła.
dłużona Błotnica Nr. 17.
Fr. Bsumek, destylacya,
Maciejczyk, mistrz szewski, w RozW Karbie:
barku.
P. Sprott, skład tow. kol.
Błachut, mistrz szewski, Rozbark. J. Paul, handel towarów kolonial.
J. Hadzik, krawiec, ul. Dygos 7.
W Mieohowicaoh:
W Laurahu c ie:
P. Wacławski, skład tow. korzen
F. Neumann, skład mleka i piwa.
nych, piwa, mąki, krup itp.
W Chropaczowie:
J. Brząkała, piekarz.
B. Jaroó, skład mleka.
P. Piontek, skład książek modli
i powieściowych oraz
Członkowie chrześciańskich tewnych
oprawa obrazów.
Przemysłowców w Królew P. Koszyk, zastępca banku loter.
skiej hucie.
można dostas losów każdego ga
J. Klichowski, Król. Huta, naprze tunku i na odpłatę.

A. Madia, mistrz krawiecki.
W Wieszowie:
K. Copp, skład kolonialny.
J. N. Grochut, handel tow. kórz. Fienzel, skład kolonialny.
P. Ogan, skład wiktuałów, kawy, B. Kaleja, handel mleka.
cukru itp.
W Załężu:
J. Macionga, przemysłowiec.
W Załężu:
Fr. Szeja, mistrz szewski.
L. T.abus skład kolonialny.
J. Skrzypczyk wykonuje roboty
W Radzionkowie:
furmuńskie; w Niedzielę można
J. Alexa, poleca swój skład tow.
nąjąć u niego bryczkę.
kol. i piekarnię.
W Za wódziu:
,
J. Szastok, kupiec. R. Fabian, ku Fr. Małys, kowal.
piec. St. Krzykawski, kupiec. M. J. Czech, kowal.
Tyczka, kupiec.
J. Wiencek, skład kolonialny i han
del mleka.
W Suchej Górze:
J. Kitzinger poleca mąkę, kawę,
W Dębie:
cukier itp. N. Kawka, kupiec. W. Wróbel, wykonuje pisemne rze
czy i przyjmuje zabezpieczenia
W Król. Hucie:
na żyoie (Bank Westa).
J. Pach, kupiec, ul. kościelna.

Związek robotników katol.
W N. Hajdukach:
w Zabrzu:
J. Machulik, kupiec, (Grenz-Kol.)
Em. Kisiel, kupiec. Zaborze PoJ. Białas, kupiec.
remba.
WD. Hajdukach:
A. Janik, kupiec. Zaborze Poremba.
Fr. Thomas, kupiec.
J. Palenga, mistrz stolarski. Za
borze A.
W Chorzowie:
J. Rogulla, skład tow. kol. i piwa. K. Szpalek, introligator. Zabrze.
W. Szeffczyk, skład tow. kolonial., J. Gonsior, krawiec w Zabrzu.
Skład garderoby męzkiej.
korzennych, wina, i Ł p.
J. Żołądek, kupiec.
W Laurahncie:
R. Held, skład tow. kolonialnych
korzennych itp.
W Katowicach:
A. Lewandowski, kupiec.
St. Reszczyński, zegarmistrz i zło
tnik, ul. Grundmanna.
M. Rzepka, handel obrazów.
W Janowie:
M. Papoń, kupiec.
Sz. Hąjduk, handel i restauracya.
W N. Piekarach:
J Bannasch, kupiec.
J. Obremba, kupiec.
W Miasteczku (Georgenberg):
J. Osadnik, kupiec.

Z towarzystwa św. Alojzego
w Radzionkowie:

Członkowie związku chrześciańskich robotników pod
op. św. Barbary w Zaborzu:

W Zaborzu A:
J. Jędryczko ma do wynąjęcia wóz
pogrzebowy.
KI. Wilczek, krawiec, ma także
skład garderoby.
J. Buszka, księgarnia, także ma na
składzie rzeczy kościelne.
Fr. Szyma, gościnny.
W. Piechaczek, polier mularski.
P. Szpyra, mistrz kiszek.
FI. Petzka, kupiec.
W Zaborzu B.
A. Alex, skład wiktuałów, piwa i
wina.
J Krawczyk, skład wiktuałów, pi
wa, wina itd.
S. Rolnik, mistrz szewski.
Em. Ziaja, kupiec,
J. Krawiec, mistrz szewieoki.
W Zaborzu-Poremba.
L. Lampka, mistrz piekarski.
Fr. Walczuch, mistrz malarski.
Zalbert, mistrz szewski,
Palicajkupiec,
W Paulsdorfie:
J. Swoboda, mistrz kraw.
W Zabrzu:
W. Łaszczyk, mistrz szewski i
i skład obuwia.
K. Szpalek, introligator, u p. Raszki.
F. Hergezel, czapnik,

H. Tyczka przyjmuje bieliznę do
maglowania.
Fr. Haida, mistrz szewski, ma tak
że i gotowe obuwie na sprzedaż.
A. Szymkowiak, mistrz krawiecki
oraz skład garderoby męskiej.
Fr. Tyczka, skład towarów krót
kich i galanteryjnych, książek i
obrazów, oraz agentura wszelkich
pism katolickich.
J. Ogermann, skład rozmaitych
książek, obrazów, figur, krzy
żów i wiecznych lamp.
J, Świtała, mistrz krawiecki.
Szafarczyk, mistrz stolarski.
Członkowie chrześciaóskich
A. Ulflg, rzeżnik.

Przemysłowców w Rudzie:
Członkowie związku katolic
A. Hajduga, mistrz szewski.
kich robotników w Bogu P. Beck, mistrz krawiecki.
cicach:
H. Luzar, skład cygar, wina i piwa.
E. Rusecki, kartofle i warzywa J. Niwka, przyjmuje zamówienia
ogrodowe. Także wykonuje fur
na furmanki.
manki.
J Szyma, skład piwa, wina i oygar.
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