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Kto chce samą „Pracę“ abonować, może ją sobie zapi
sać za BO fen. u pp. agen
tów i wprost z Wydawnictwa
t,Katolika“, Bytom G.-Szl.
(Piekarerstr. Nr. 29.)

PRACA

„Pracę“ razem z „Kato
likiem“ można abonować
także na każdej poczcie za
1 markę 25 fen. na kwartał.
OGŁOSZENIA
za rządek (wiersz) ozterołamowy 20 fenygów.
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PORZĄDEK CHRZEŚCIJAŃSKI POMIĘDZY LUDŹMI.
(Organ Związku wzajemnej pomocy dla chrześcijańskich robotników górno-szląskich.)
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» pracuj!

Bytom G.-Sz., dnia 17-go Kwietnia 1894.

Odrodzenie sie w dnebn chrześćiadskim,
Jedyna nadzieja dla społeczeństwa ludzkiego.

(T. K.) Czas nasz, Jak daleko stanowczy
liberalizm na niego wpływa, odwrócił się od
chrześciaństwa; najdroższą spuściznę religii, od
której zawisł dobrobyt pojedynczego, jak i wzma
ganie się narodów, od siebie rzucił. Religię
uważają liberal! jako coś przestarzałego, zbyte
cznego w najlepszem razie jako rzecz poboczną,
o którą nie wiele chodzi, albo zgoła nic. Z
wyższych zakładów naukowych, z tak zwanego
znakomitego nowomodnego życia jest ona nie
omal zgoła wyrugowana; powódź szyderstw,
bluźnierstw i potwarzy przez „oświecone* ga
zety bywa dzień za dniem na wszystko, co re
ligijne, wylewana.
Walka kulturna urzędowa
jest, przynajmniej od biedy, ukończona; lecz w
istocie walka kulturna prowadzi się p6 tysią
cznych miejscach naraz i to najjadowitszą bro
nią dalej. Niewierni się weselą, ze wpływ Ko
ścioła w życiu publicznem i w rodzinach coraz
bardziej niknie i pozdrawiają z radością głośnemi okrzykami „zaranek nowej oświaty*, który
ma zabłysnąć wszystkim narodom.
Słychać skargi, że miejscami wiara i uspo
sobienie religijne z pomiędzy ludu znika. Lecz,
pytamy, czy jest lepiej, odkąd szerokie zastępy
ludowe, naśladując naukę i przykłady wysokich
stanów, w zimnej obojętności skostniały albo
zgoła od wiary odpadły? Czy spoczywa pań
stwo na mocniejszych podwalinach, odkąd wpływ
Kościoła złamać dopuściło? Ozy bezpieczeństwo
publiczne wzrosło, zbrodnie się zmniejszyły, od
kąd słońce „oświaty* w kraju świeci? Ozy pra
codawcy są sprawiedliwszymi i życzliwszymi,
robotnicy pilniejszymi i szczęśliwszymi, czeladź
służąca chętliwszą i wierniejszą, dzieci obyczaj-
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niejszemi, rodzice chętniej szemi do ofiar, bogaci
dobroczynnięjszemi, ubodzy więcej zadowolonerai
się stali, niżeli w tych czasach, gdy każdy za
dobry uczynek nieba się spodziewał, a za zły
piekła się obawiał? Osy przez „oświatę“ han
del się stał rzetelniejszym, młodzież w obycza
jach czystszą, czy uchodzi przysięga i słowo ho
noru za nienaruszalniejsze, albo się zachowuje
śluby małżeńskie wierniej?
Nie! odpowiadamy, a tysiąc razy: nie! mu
simy na te pytania odpowiadać. Porządek pu
bliczny jest zagrożony, duch rewolucji bałamuci
głowy, mamy, co nazywa pewien pogański mę
drzec, „zapalone państwo“, prawdziwego, „no
woczesnego marnotrawnego syna*. Czystości,
wierności, sprawiedliwości, miłości, rzetelności,
posłuszeństwa wszędzie ubyło, a to przez to
ubyło, że ubyło pomiędzy ludem wiary religij
nej i życia religijnego. Nędza cielesna i du
chowa zajęła ich miejsce.
Iżali tak przyjść nie musiało? Na wierze
spoczywa obyczajność ludu jak dom na funda
mentach swych. Kto mi jeszcze może coś roz
kazywać, kiedy Bóg mi już nie ma nic do roz
kazu? Skoro nie ma Boga i żadnej wiecznej
nagrody, to też prawa obyczajności, prawo, obo
wiązek, sumienie, grzech są słowami tylko, tak
pustemi jak jajo wydmuchnięte albo or?ech
głuchy; tylko to bajki, dobre aby dzieci do po
koju przywieść. Kiedy Pan Bóg skasowany,
toć każdy jest swym własnym i nieograniczo
nym panem i mistrzem; na miejsce wiecznego
i niezmiennego prawa Bożego wstępuje nieogra
niczone własne upodobanie. Gdzie groble ochron
ne religii upadły, tam ma powódź namiętności
wyuzdanych ulice otwarte. Niewiara jest^ mo
rem dla móralności, przywilejem wszjstidch wy
stępków, usprawiedliwieniem każdej zbrodni,
uwolnieniem z wszystkich grzechów, uświętobli-

wieniem wszystkich gałganów i złodziei, wszyst
kich nierządnic i rajfurów i całego cechu boha
terów bomb, zabójców i oprawców ludzi.
Według wszelkiego mniemania nie ma na
dziei i widoków, ażeby liberalizm nieprzyjaźny
Kościołowi się nawrócił i napo wrót zwrócił, co
Kościołowi i całemu społeczeństwu odebrał i
przeciw nim zgrzeszył. Religijnego, moralnego
wyzdrowienia od chrześciaństwa odpadłych mas
ludowych, istotnego polepszenia stósunków gospo
darczych pomiędzy stanami biednymi nie można
się od niego spodziewać i oczekiwać. Najazd
przeciw Kościołowi w walce kulturnej stanowił
ostatnie jego wysilenie.
Tern bardziej naglącą potrzeba jest, żeby
wszyscy po chrześciańsku myślący, przedewszystkim my katolicy, wszystkie siły natężali, ażeby
w publicznem, a szczególnie w spółecznem i gospodarczem życiu jedynie zbawienne nauki i za
sady chrześciaństwa do znaczenia przywieść.
W małżeństwie, w pożyciu ródzinnem, w szkole
musi silna religijność, prawdziwa nabożność, i
ohrześciańska obyczajność berło trzymać; próżny
blask i działanie połowiczne nie wystara-ą. Pra
wa nasze i orzeczenia prawne, nasze położenie
gospodarcze i handlowe nie powinny dłużej
wojny prowadzić z katechizmem i sumieniem
chrześciańskim. I tu musi Pan Bóg panować.
Bo „Panu należy ziemia i wszystko, co ją na
pełnia, okręg ziemi i wszyscy, którzy na nim
mieszkają.“ Do wypełnienia przykazań jego jest
też i błogosławieństwo JegO tak dla pojedyńozego, jak i dla narodów całych przywiązane.
Do wszystkich przykazań można zastosować to,
co się tyczy i czwartego: aby ci się dobrze po
wodziło i abyś długo żył na świeoie.
W powrocie do Boga tedy leży na nąjgłębszem dnie ratunek ze zła socyalnego, któro przez
odszczepieństwo liberalizmu na nas przyszło.
Bóg świat uczynił, wszystko według miary, licz
by i wagi w nim urządził i z duchowemi i cielesnemi siłami życia porządek i prawa, socyalne
prawidła do życia i zdrowia w przykazaniach
swoich i kościelnych udzielił. Od zachowania
tychże zawiśnie trwałość i dobrobyt pojedyń*
czego człowieka, jak całych narodów. Im bar
dziej przeniknięci będziemy tern przekonaniem,
tern jaśniej będziemy spoglądali na wszystko
tern pewniej zdołamy przy socyalnych usiłowa
niach właściwych środków użyć, tern silniej
muszą się nowe urządzenia na tle socyalnem
pod ręką naszą się ukształció. Małżeństwo, ro
dzina, szkoła, gmina, państwo, życie w stanach
i zawodach naszych, handel i wszystek obrót
nasz moralnie i ekonomicznie wyzdrowieją i za
kwitną.

Socjalizm nie może żadnej pomocy przy
nieść, albowiem jest dzieckiem duchowem wiary
pozbawionego liberalizmu i usiłuje do szczętu
wyniszczyć to, có ów jeszcze z chrześciaństwa
pozostawił. Dla niego jest człowiek wprawdzie
doskonąlszem, jednak tylko zwierzęciem, z pra
wem zwierzęcia, które każdy z jego podłych
huci aż do nasycenia zadosyó czyni. Wszelki
byt kiepski, na który narzekamy dzisiaj, spadł
by na nas z socyaldemokracyą podwójnym albo
potrójnym ciężarem. Chociażby ona z natęże
niem wszystkich sił i środków pomocniczych
ogromne i niesłychane bogactwa nagromadziła
i zbytki, w każdym razie doścignie ją los mo
carstw pogańskich w starożytnych czasach, i
wśród bogactw swych z powodu niewiary swej
i wnętrznej zgnilizny występków swych obumrze.
Prawie tak jak poganie, boć ona tym sa
mym duchem ożywiona.
Wówczas tylko młode chrześciaństwo na
gruzach świata pogańskiego odbudowywało kwi
tnące państwa i szczęśliwe narody; gdzie jeszcze
korzeni swych nie zapuściło, tam jeszcze dzisiaj
istnieję pod gruzami plemiona dzikich narodów.
Tylko chrześciaństwo jeszcze i dzisiaj ze skut
kiem przemienia przez misyonarzy swych zdzi
czałe szczepy ludowe na chrześcian i na ludzi
obyczajowych. Tak też i dzisiejszej naszej bie
dzie socyalnej tylko prawdziwie chrześciańeka
naprawa sooyalua może pomoc przynieść. Dla
tego brzmi też nadzieja nasza, pociecha nasza:
„Otó zwycięztwo, które świat pokona, wiara na
sza." (1. Jan. 5. 4.)

Święcenie Niedzieli.
(Ciąg dalszy.)

Skutkiem zbytniej pracy człowiek traci
sprężystość, która jest najgłówniejszym
przymiotem robotnika. Skoro sprężyna w ze
garku się obluzuje, albo skorO sprężyna osła
bnie, to nie ma siły poruszać kółek w zegarku,
a zegarek źle chodzi, jest do niczego. Podo
bnie rzecz się ma ze sprężystością w człowieku.
Skoro ustaje sprężystość ducha i cięła, to cały
człowiek i jego robota nie są wiele warte. Aby
człowiek nie stracił sprężystości, nie powinien
przekraczać przy pracy granicy swyek sil, powinien szanować swe siły, powinien niemi do
brze gospodarować.
Kiedy jeszcze nie było żeleźnic, kiedy mu
siano końmi towary transportować wiele set
mil, kiedy musieli furmani kilka miesięcy być w
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podróży, wtenczas zrobili przyjaciele święcenia
Niedzieli następujący zakład z przeciwnikami.
Niedzieli, bo już wtenczas byli tacy, którzy dla
większego zysku nie chcieli święcić Niedzieli:
dwóch fnmanów miało wziąść równe wozy, równy ciężar i miało razem wyjechać w Ponie
działek räno, jeden miał wypoczywać w Nie
dziele, drugi miał i w Niedziele podróż odby
wać. I cóż się stało? Z początku przeciwnik
Niedzieli dalej zajechał, lecz w szóstym tygo
dniu ten, który wypoczywał w Niedziele uprze
dził go i zajechśł na czas do końca, a konie
jego nie były zmęczone, drugi zaś spóźnił się i
konie jego zmizerniały i ledwo się przywlokły.
W Anglii pękł kocieł na okręcie. Śledz
two wykazało, że przyczyną była praca niedzielnai bo cięgła praca bez wypoczynku przytępia
umysł człowieka, czyni go nieukontentowanym,
niszczy w człowieku to, co jest wyższego. W
roku 1848 pracowało 200 robotników przez
kilka lat i w Niedziele, dostawali nawet zapłatę
nietylko za siedm ale i za ośm dni. Lecz obycaaje ich zdziczały, ponieważ do kościoła nigdy
nie chodzili, a siły ciała tak się wyniszczyły, że
fabryka zaczęła upadać. Sąd nakazał, aby pra
cowano przez 6 dni, i wnet się pokazało, że
przez sześć dni robotnicy więcej zrobili i lepszą
robotę aniżeli przedtem przez ośm dni.
Pewien lekarz dowodzi też, że z powodu
pracy niedzielnej robotnicy poniedziałkują, to
znaczy, że w Poniedziałki świętują, lecz zamiast
iść do kościoła to idę do szynkowni. Lekarz
ten tak pisze: nadmierna praca nietylko ruj
nuje wprost ciało, lecz prowadzi też do złych
obyczajów, człowiek nabiera przyzwyczajeń szko
dliwych zdrowiu, mianowicie oddaje się pijań
stwu. Ciało nad miarę zmęczone, wysuszone
Pragnie niejako sztucznej podniety, ożywienia
zemdlałego organizmu. Naturalnie, że wódka
Jnb piwo ożywią tylko na chwilę, potem ciału
jeszcze gorzej, siły jeszcze więcej opadają, ciało
1 nerwy potrzebują coraz więcej drażnienia cbrea więcej i coraz tęższej, mocniejszej wódki.
Przez trunek gardło wyschnięte się zwilży, ser
ce zmęczone pracuje żywiej na chwilę, puls się
ożywia, muszkuły czuję więcej sprężystości, matoyna pracuje jakoby nowy ogień pod nią pod
łożono, lecz ogień większy, aniżeli go, maszyna
mole wytrzymać, kocieł może lada chwilę pę
knąć, ściany kotła stają się coraz cieńoiejsze.
O tem naturalnie robotnik ciemny, nieć świecony,
którego duch zbyteczną pracą jest przytępiony
myśli, ani tego nie zna, bo nie nie czyta,
do kościoła albo wcale nie chodzi, albo rzadko.
Pije dalej, mianowicie kiedy w czasie wypłaty
pieniądze w kieszeni, albo pije na kredyt,
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bo szynkarze wyzyskuję namiętności ludzkie.
Ciało zmarnowane i wycieńczone, wyschnięte do
dna podobne jest do beczki bez dna, duch wy
jałowiony niezdatny do niczego innego, wyższe
go, tylko do zmysłowego używania, ucieka z
domu od rodziny, bo mu tutaj za ciasno, za
spokojnie, człowiek stworzony na obraz i podo
bieństwo Boskie obumiera coraz więcej a zwie
rzę w człowieku coraz więcej wyrasta, i potę
żnieje, człowiek nie panuje nad sobą, lecz na
miętność panuje nad nim. W ten sposób po
wstaje też poniedzialköwanie szkodliwe, potę
pione przez wszystkie stronnictwa. Natura ducha
i ciała ludzkiego pogwałcona przez gwałcenie
Niedzieli mści się niejako przez różne nieporządki
w życiu człowieka.*
1882 r. zebrali się lekarze różnej narodo
wości na naradę w Genewie w Szwajcaryi. Tam
ze względu na święcenie Niedzieli powiedzieli:
1) Ciało ludzkie jest tak urządzone, że na siedm
dni jeden jest potrzebny nft wypoczynek od
pracy i ciała i dacha.
Tygodniowy wypoczy
nek jest tern więcej człowiekowi potrzebny im
cięższa robota jest lub im więcej jednostajna,
im więcej szkodzi zdrowiu. Jeżeli się Niedzieli
nie święci, to powstaję z tego różne szkody dla
zdrowia i siły roboczej człowieka, a z czasem
powstaje zniszczenie sił nieuleczalne, człowiek
zbyt wcześnie staje się niezdatnym do pracy i
przedwcześnie umiera.
Oprócz tego prowadzi
to do pijaństwa, jeżeli się pracuje bez przestan
ku, bezpieczeństwo na żeleźnicach cierpi przez
to, a życie rodzinne się rujnuje. 2) Aby dzień
odpoczynku publiczny i ogólny wydał zupełne
owoce, to niewystaroza; aby robotnik wypoczy
wał w pierwszym lepszym dniu tygodnia, lecz
dzień odpoczynku powinien być jeden i ten sam
dla wszystkich, aby i na zewnątrz panowała ci
sza i spokój więcej aniżeli w inne dnie. Ten
dzień musi być poświęcony odnowieniu siły zu
żytej. Olało i duch musi być inaczej zajęte jak
zwykle, w czyściejszym powietrzu, w czyściej
szym odzieniu i mieszkaniu. Nie powinien człowien człowiek tylko spać i odpoczywać jak
bydlę, nic nie myśląc, nie powinien pić, nie po
winien niszczyć sił swoich przez zabawy, które
człowieka gorączkują.
(Dalszy oiag nastąpi).

NAJTRUDNIEJ ZACZĄĆ.
(Dokończenie.)

Po ukończeniu gimnazyum powinien był
Karol przyjechać do domu. Inaczej się jednak
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urządził. Napisał list, do którego dołączył świa
dectwo dojrzałości. List brzmiał:
Kochani Rodzice!
Dziś otrzymałem załączone świadectwo doj
rzałości a jutro jadę na czas feryi do wsi N. w
dobrach p. hrabiego P., gdzie dwóch jego syn
ków przygotować mam do gimnazyum. 0 miej
sce to ubiegało się kilku moich kolegów, spot
kał mnie zatem zaszczyt, że wybór padł na
mnie. Miejsce to przyjąłem tern chętniej, bo
hrabia obiecał mi i dalej pamiętać o mnie. Po
tem pojadę do Wrocławia na medycynę, co jest
mojem nieodmiennem postanowieniem.
Chcę
być lekarzem.
Kochający Was syn
Karol.
Do p. nauczyciela piszę także i proszę go,
aby na listach do mnie nie pisał już Wałek, bo
tak lub podobnie mógłby nazywać się i foraąl
albo służący p. hrabiego. Odtąd nazywam się
Walleck.
Krótki i zimny, niespodziewany ten list za
dał rodzicom cios straszny, wszystkie ich na
dzieje rozwiały się nagle, jak mgła pod wichrem.
Karol, ten syn ukochany, miał być kapłanem...
Karol ucieka od nich... wstydzi się nawet na
zwiska rodziców, najmniejszą nieskalanego skazą.
— Karol! Karol! O Jezu mój! Jezu! —
zawodziła matka. Potok łez toczył się jej z
oczu. Wtem zadrżała jak listek na calem ciele,
chwyciła się oburącz za głowę i padła na zie
mię. Biedna matka!
Gdyby kto chciał iść w trop za Karolem,
mógłby o nim całą książeczkę napisać. Po wsi
mówiono powszechnie i słusznie, że Karol zapi
sał swą duszę szatanowi, a bujna wyobraźnia
kilku kumoszek wysnuła z tego całą bajkę. Opo
wiadały one, jak to djabeł kusił Karola, jak go
zranił w lewą rękę, by do łupiny z orzecha parę
kropli krwi wycisnąć do pisania i tym podobne
brednie, z których się na wsi śmiano, bo im
nikt wiary nie dawał.
We Wrocławiu wdał się nasz Karol w to
warzystwo rówieśników bogatych lecz rozpu
stnych i zepsutych, a że był gorącej natury i
umysłu żywego, szybkim pędem, jak kamień
strącony z góry, jak koń bez wędzideł, leciał w
przepaść grzechową.
Karol stał się rozpustnikiem. Ale nie do
syć na tern. Niecne rozmowy i drwinki towa
rzyszy, czytanie książek i pism bezbożnych za
ćmiły tak jego rozum, że stracił odwagę i wolę
żyć podług przepisów wiary, nie dbał o nią i o
Kościół.

Pycha nakazywała mu pracować usilnie, bo
zawsze i wszędzie chciał być pierwszym. Ale
nie zamiłowanie do nauki parło go do pracy,
nie chęć poznania środków, którymi by mógł
nieść pomoc cierpiącej ludzkości; pracował dnie
całe, zwrócił też na siebie oczy profesów, któ
rzy głosili jego zdolności, szybkość, z jaką na
ukę nabywał, chciwość, z jaką naukę pożerał.
Biednymi kolegami, którzy o chłodzie i
głodzie dobijali się nauki, pogardzał i znać ich
nie chciał, za to trzymał z bogatymi, ze strojnisiami i najgorszymi towarzyszami i im podo
bnymi trwonicielami życia.
Takie życie podkopywało zwolna jego zdro
wie. Uwagi niektórych kolegów, którzy sprzy
jając mn czynili co do jego zdrowia, odpowia
dał opryskliwie i dumnie: Wiem lepiej niż wy,
jak mam postępować. Tak samo jak wy uczę
się medycyny, a umiem więcej niż wy wszyscy.
Jestem rozumniejszy od was, a wy chcecie mi
dawać nauki. To zabawne. Zraził więc sobie
kolegów Polaków i żył tylko w kole Niemców,
synów bankierskich, hulaków. W dwa lata zruj
nował zdrowie, aż pewnego dnia zemdlał na
wykładzie. Zawieziono go na kliniką. Tu spraw
dzono, że nadzieja wyzdrowienia mała, siły były
wycieńczone.
Spędzając noce bezsennie, smutny i samotny
zaczął rozmyślać nad sobą. Przyszła mu na
myśl przeszłość, rodz'ce, o których zupełnie za
pomniał, biedny kraj, o którym w gronie cudzo
ziemców nikt mu nie wspominał, brat, którego
się wstydził. Zbudził się w sercu żal niezmier
ny, tęsknota do swej ziemi, do swoich.
Stał się uprzejmym i słodkim, jednał sobie
wszystkich wokoło. Żałowali go też koledzy,
bo był zdolnym uczniem, żałowali go i profe
sorowie, bo był gorliwym uczniem. Otaczano
go też dniem i nocą najtroskliwszą opieką i jej
to zawdzięczał, że po kilku tygodniach mógł
już na małą chwilę podnieść się z łoża, słabiuteóki, że lada podmuch mógł nim rzucić o zie
mię.
Nadeszła wiosna piękna, urocza. Słońce
gorącem! promieniami budziło świat ze snu zi
mowego — pola, ogrody i lasy świeżą okryły
się zielenią.
— Nie uwierzycie -— mówił Karol do ota
czających go kolegów — nie uwierzycie, moi
drodzy, jak pragnąłem doczekać wiosny, jej
nieba i słonka, jej zieleni i kwiatów i£woni i
powietrza. O jakżebym rad to wonne powie
trze pełnemi usty wciągnąć w pierś mojąl
Piszcie do ojca... do matki, niech mnie ztąd
zabiorą, napiszcie, że serce ciągnie mnie do ro
dzinnej chaty, do wioski i do znajomych, do

pól,, łąk i lasów. Tam może odżyłbym jeszcze
okoć na krótko.
— Nie łudźcie mię, — rzekł po chwili
spoczynku — krwiotoki i gorączka, a poprze
dnio życie rozpustne, wycieńczyły doszczętnie
®o siły żywotne, suchoty coraz bliższą śmierć
zapowiadają mi. Ale Bóg jest miłosierny —
dopowiedział ciszej.
*

.

*

Stach, który się brzydził cudackiem ubra
niem, przyjechał w narodowym stroju chłop
skim. Już w drodze zwracał na siebie uwagę,
•ńż dopiero w Wrocławiu. Młody, przystojny,
wJglądał i prześlicznie i dziarsko. Wszystkich
oczy zwracały się ku niemu; każdy był ciekaw,
co zacz i po co przyjechał. Lecz on nie wi
dział ni ludzi, ni pięknego dworca, myślał jeno
0 bracie. Szedł za innymi, a pouczony, jak ma
sobie w obcem miejscu poradzić, wsiadł do doróżki i kazał się zawieść do kliniki. Było to
nad ranem, musiał więc czekać długo, bardzo
długo. Każda minuta to godzina dla niego, go
dzina to wieczność, a trzeba było czekać na po
zwolenie widzenia się z bratem.
Pierwsze chwile spotkania nie dadzą się
opisać. W innych okolicznościach Stach pewnie
nie byłby był poznał brata, który {wychudłą wy
ciągnął doń rękę, wołając o ile mógł: Stachu
mój, Stachu drogi! Wzruszenie jego równało
się omdleniu... Stach płakał, jak dzieciak.
Ze względu na stan chorego pozwolił le
karz dopiero popołudniu na dłuższą rozmowę,
a Stachem zajął się tymczasem kolega Karola,
także Polak. Ozem wino stare było dla cho
rego, tern były dla Stacha serdeczne słowa nie
kłamanej życzliwości tego zacnego młodzieńca.
Uspokoił go, choć pocieszyć nie zdołał. Od
niego dowiedział się Stach, że kochany brat je
go ginie ofiarą pychy, która go w niestósowne
popchnęła towarzystwo.
0 oznaczonej godzinie udali się razem na
klinikę. Karol był spokojny, oczekiwał brata
siedząc w wygodnem krześle i pierwszy prze
mówił. Każde słowo głęboko odczute brzmiało
tak uroczyście, jakby już ostatnim być miało.
— Węzły łączące mnie z naszą wioską nie
^ydawały mi się nigdy tak silnemi, jak teraz,
gdy je nieubłagana śmierć rozrywa. Z rozkoszą
przenoszę się myślą w dziecinne me late, lata
niewinności i szczęścia, äle z odrazą i bólem
niewysłowionym spoglądam na niedawną prze■złość, na chwile win i grzechów. Nieograni
czona miłość ojca i matki, którą mi do ostatniej okazują chwili, dziś jak sępi szpon rodziera
1 strzępi me serce. Pytasz, dla czegO? Bo czuję,

że na nią nigdy nie zasłużyłem... że byłem nie
wdzięcznym... niegodnych ich synem. Oni tacy
dobrzy, oni mi przebaczają... Boże! choć serce
od bólu omal nie pęka, pomnóż cierpienia, ale
pozwól, o Panie! widzieć ich jeszcze... umrzeć
wśród swoich.
Karol zapłakał, słowa pociechy nie rozpro
szyły jego smutku................................................
Bolku profesorów i liczne grono młodzieży
żegnało nazajutrz Karola i Stacha. Smutne po
żegnanie! Wszyscy wiedzieli, że chorego już nie
zobaczą.
Daleka podróż koleją była prawdziwą mę
ką dla Karola; na ostatniej staeyi w pół umar
łego wyniesiono z wagonu. „Przebaczcie mi“
dosłyszalnym ledwo głosem wymówił do ojca,
gdy go na wóz, wysłany pościelą kładziono.
Dzionek był pogodny i ciepły, żadna chmur
ka nie plamiła lazurowe tła nieba, łąki i pola
rozlewały w około woń balsamiczną. I o cu
dzie! Na ziemi ojczystej i jej powietrzem Karol
odżył... odżył teraz na chwil niewiele.
Zwolna jadąc, przybyli wreszcie do wioski,
gdzie roje poczciwego ludu łączyły się z nimi i
towarzyszyły im aż pod chatę. Karol widział
swój pogrzeb. Podniesiony z wozu spojrzał na
ten tłum, wzniósł ręce nieco w górę i wysze
ptał słów kilka. Bliżej stojący słyszeli słowa:
„Przebaczcie mi!*
Jeszcze nie wniesiono go do chaty, a zdała
dolatywał już urywany dźwięk dzwonka, tłum
się rozstępowa! i klękał — to kapłan spieszył
do chorego z ostatnią pociechą.
W pół podziny potem odmawiał kapłan pa
cierze za umarłych — Karol skdnał na rękach
matki.
— Karol, Karol! O Jezu mój! Jezu! roz
brzmiewało znów z chaty straszliwie.

Od Gliwic.

Jus*yn pochodził po unterwerku, fabryce
gwoździ i pisze: Tutejsi pracodawcy każą robo
tnikom pracować na 14 godzin to jest od 6
rano do 8 wieczorem. Z tego odchodzi ćwierć
godziny pauzy na śniadanie, a godzinę na po
łudnie, lecz zdarzają się przypadki, że i przez
południową godzinę fabryka jest w ruchu, a ro
botnicy pracować muszą. Z tą rzeczą ma się
tak: Jeżeliby się oo zepsuło przy pędowych
maszynach przed południem, to przez południe
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muszą nadpracować. Śniadanie już też mieli
skasowane, lecz je znowu odzyskali.
Najbardziej gorszy robotników to, czego
nigdy nie bywało, a z czego robotnicy wniosku*
ją, że to jest przymus. Jak panowie mają dużo
obstalunków, a chcą długo robić, to nie pytają
się wszystkich robotników, tylko zawołają choć
jednego podchlebka i tego się pytają, czy chce
pracować i jak długo? Ten naturalnie odpo
wiada, że chce pracować i tak przy tern obstoi,
jakoby się wszyscy robotnicy na to zgodzili.
Więc potem przełożeni piszą na drzwiach, że
do tej a do tej godziny ma trwać praca.
Mają robotnicy nowe prawa; w Berlinie
gadali, że one będą lepsze, lecz w istocie tak
nie jest, a przynajmniej niezupełnie. Do kogo
ma się n. p. oskarżyć robotnik, który nie chce
dłużej pracować. Skoroby poszedł do urzędni
ka, jużci go tenże za najgorszego uzna i złą
kreskę zapisze na niego. Za czasów nieboszczy
ka Hegensoheidta były, jak starsi robotnicy mó
wią, lepsze porządki co do dłuższej szycht. Ten
wyrozumiały pracodawca przyszedł sam, gdy
było wiele obstalunków, do robotników, powie
dział im jasno a uprzejmie, że dla mnogości
obstalunków potrzeba dłuższej pracy. Ale ni
kogo nie zmuszał. Kto z robotników czuł się
słaby albo miał do domu daleko, ten nie potrzebo
wał dłużej pracować, albo przynajmniej nie każ
dy dzień. Robotnicy, słysząc grzeczne słowa,
pracowali chętnie.
Ozemuż to teraz urzędnicy nie zapytają ro
botników o zdanie? Czy ich za nic mają?
Często niektórzy urzędnicy tak postępują,
że móżnaby myśleć, iż tak jest. Mianowicie
starzy robotnicy mają ciężką dolę. Stracili zdro
wie i siły w fabryce a z pensyą jest bardzo
trudno, a pensya za mała. Niejeden robotnik
umiera wprost z pracy, nie doczekawszy się
pensyi. A niejeden też zostanie ża marną rzecz
wydalony z pracy.
Gdyby to wszyscy urzędnicy i panowie na
G. Szląsku byli przejęci dachem na wskroś
chrześciańskim, toby też była lepsza zgoda i
miłość między nimi a robotnikami.
Może który z urzędników z fabryki gwoździ
zarzuci, że dawniej robotnicy dłużej pracowali.
Na to jest taka odpowiedź. Pierwej a teraz to
nie jest to samo; teraz jeden musi zrobić za 2,
ba i za 8, a przytem wszystko idzie szybciej,
niż dawniej. Praca robotników jest teraz tak
wygórowana, że już prawie nie jest do wytrzy
mania. A tu teraz tak długo, w takim trzasku
i grucha pracować trzeba, to się zdaje, że gło
wa się rozerwie a pod nogami wszystko się
trzęsie, zaś w nogach tikje, że prawie nie mo

żna na nie wytrzymać. Dwa ostatnie miesiące
przeszłego roku pracowali tam na trzy ćwierci
szychty, a podług zdania robotników nie mu
siało to być, tylko jeden urzędnik obawiał się,
że za wiele na składzie. A potem, jak zabra
knie, toby prawie chciał, aby robotnicy w je
dnym dniu tysiące centnarów sfabrykowali.
Życzenie robotników eo do długości szych
ty jest takie: Szychta nie ma być dłuższą, jak
12 godzin to jest, od 6-tej rano do 6 tej wie
czorem, a jeżeli bardzo pilno, to do 7 mej go
dziny, lecz w Soboty do 6 tej wieczorem. To
wszystko da się zrobić, byleby urzędnicy chcieli.
Tu się jeszcze dodaje kilka punktów, jakby
to szło szychtę skrócić, a centnarów by jeszcze
więcej było, niżeli teraz.
Nie trzeba ludzi tak zbytecznie Obciążać
pracą; praca pójdzie raźniej i szybciej a przez
to już będzie więcej centnarów.
Dalej: Dosadzić więcej ślósarzy do napra
wy maszyn, gdyż ci nie są w stanie wszystkie
go podołać, bo to jest za wiele pracy; panowie
mają przez to szkodę a robotnicy także. Dalej:
Trzeba więcej oleju do smarowania maszyn.
Dalej: Zaprowadzić inny porządek co do drutu,
z którego się gwoździe robią, a nie tak, jak do
tąd jest, że który pierwszy a mocniejszy, ten
też jest lepszy. Dalej: Rzecz, na którą pano
wie prawie wcale nie zważają, a to jest prawie
ciężka i niebezpieczna robota i robotnikom naj
bardziej dokucza: wyciąganie gwoździ w skrzy
niach z pod maszyn i dźwiganie tychże do wóz
ków. Miejscami jest tak ciasno, że się prawie
nie można ruszyć i gdzież tę skrzynię wycią
gnąć i do wózka dźwignąć, a to musi być zro
bione. Więc się ladzie bardzo trapią: wleką
na parę kroków kilka centnarów gwoździ w
skrzyni, aż się żyły w rękach narywają a nogi
upadają. A potem pytanie: kto skrzynię ma
dźwigać, gdy do tej roboty ludzi nie masz? Je
den drugiemu musi pomagać, a gdy jeden za
jęty, drugi musi czekać, mitręga ztąd tylko.
Gdyby swoją robotę puścił a przyszedł pomódz,
znów mitręga, bo maszyny stoją, a więc mniej
gwoździ. A potem by je trzeba często i od
wieść albo też z wożą wykopać, gdy kto inny
próżnego woza koniecznie potrzebuje i znów mi
tręga i znów się suma zmniejsza. A to wszy
stko jeszcze za darmo trzeba robić, gdyż do
niej są inni przeznaczeni, ale tak samo nie mo
gą jej przerobić, bo ich za mało. Tamby się ze
szło koniecznie ludzi dosadzić do wywożenia
gwoździ. Gdyby się panowie choć (tylko do
tego zastosowali, toby już mogła być szychta
krótsza a ilość centnarów by się nie zmniej
szyła. Pan dyrektór już sam ze swojej woli
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szychtę skrócił, tik i teraz robotnicy mają na
dzieję, że się to spełni.
2 Zabrza.

Starszy knapszaftowy, p. Góralczyk i mąż
zaufania p. Hassa udali do lazaretu knapszaftowego w Zabrzu w czasie godzin odwiedzin, öd
2—4. Przeszli najpród przez lazaret stary;
tam ztąd udali się do starej baraki, potem do
nowej baraki. Przeszli spodnią salę i wyszli na
wierzchnią. Chodzili od łóżka do łóżka, aż się
zbliżyli do łóżka pacyenta Molendy, o którym
już „Praca“ pisała. Ciekawi byli, czy to praw
da, co o nim „Praca“ pisała, więc stojąc przy
jego łóżku, wypytywali się o różne rzeczy.
Wtem o dwie minuty przed trzecią przychodzi
pan dr. Naegling z 3 dozorcami i dążąc prosto
nich mówi:
„Herr Gh, bitte, verlassen Sie das Lazareth!
Herr Hassa mitl“ Obaj naturalnie wyszli.
Tymczasem, co pisze instrukcya dla star
szych knapszaftowych ? T& instrukcya wyraźnie
pisze: Die Geschaefte des Knappschaftsaeltesten sind folgende: Die Ueberwachung der
Krankenpflege, die Anhoerung und Anzeige von
Klagen und Beschwerden der Knappschafts genossen hierüber. (Starsi knapszaftowi mają
dozorować, jak się obchodzą z chorymi, mają
wysłuchać skarg i nżaleó w tej sprawie i mają
o nich donosić do wyższej władzy.)
W owej instrukcyi stoi jeszcze, że mają
prawo iść do lazaretów i obejrzeć sobie, jak się
tam dzieje.
W tym przypadku chciał starszy knapsza
ftowy to uczynić, co mu instrukcya przepisuje,
lecz lekarz wyprosił go z lazaretu.

Pierwszy prokurator odrzucił wniosek ö
ukaranie, ponieważ prawo karze tylko wtedy
pracodawców, jeżeli w papierach znaki jakie po
robią. A potem takfpisze: Selbstverstaendlich
bleibt es den Arbeitgebern unbenommen, sich
aufjede andere Weise darüber zu informiren, aus welchen^Gründen, die bei ihnen
Arbeit suchenden Personen aus ihrem früheren
Arbeitsverhaeltniss ausgeschieden sind. (Praco
dawcy mogą się w kaźdjy inny sposób
wywiedzieć, dla czego robotlik dawniejszą pra
cę opuścił.)
A więc nie kijem go, ale pałką 1 W świa
dectwach nic nie napiszą, ale osobne czarne
listy sobie poślą i skutek ten sam. Ozy takie
postępowanie odpowiada intencyi i duchowi no
wego prawa robotniczego?

Drobne wiadomości.

Bytom.
Hr. Donnersmarck Naj decki
otrzymał prawo wydybywania węgla pód grun
tami wsi Rokietnicy, Miechowie i Stolarze wic.
Godula. Godulahutę ma zadzierzawió
od hr. Szafgocza dyrekeya księcia Hohenlohe
(państwo Wełnowskie.) Układają się teraz i
wydzierżawienie niezawodnie przyjdzie do skutku.
Od Tarnowskich Gór. Wielka fa
bryka prochu w Pniowicach, dostarczająca proch
do rozstrzeliwania największym kopalniom szląskim, zatrudnia około 80 robotników, między
nimi 26 dziewcząt. Praca trwa 12 godzin i to
tylko za dnia. W ostatnią Środę dziewczęta
zaprzestały pracować, żądając podwyższenia za
robku, który za 12-godz. pracę wynosi tylko 80
fen. Przyrzeczone im wreszcie dodać 10 fen. Ale
tylko pod tym warunkiem, że za 14 dm 6 dzie
wcząt sobie pójdzie a pozostające za nie pracę
Z Bytomia.
wykonają, poczem dziewczyny podjęły znówu
Dnia 28-go Marca odesłano skargę do pier
pracę. Męscy robotnicy otrzymują za tenże czas
wszego prokuratora w Bytomiu na zarząd Bi1,90 do 2,05 m., co wobec niebezpieczeństwa i
■markhuty z następującego powodu: kilku ro
szkodliwości pracy jest oczywiście zarobkiem za
botników odeszło z Bismarckhuty i szukali gdzie
nizkim. Mimo to fabryka znajdzie zawsze ro
indziej roboty. Poszli do pewnego werku i tam
botników, a to dla tego, ponieważ się znajduje
zostali przyjęci. Wtem urzędnik, który ich
w okolicy, gdzie o pracę trudno, chyba tylko w
przyjmował, zajrzał do zeszytu i odpowiedział
losie. To jest też tylko powodem, że pan na
robotnikom tak: Nie mogę was przyjąć, bośoie
Brynku za 50 fen. i pan na Rybnie za wyra
się wzbraniali pracować dalej na Bismarckhucie.
źnie 45 fen. dziennego zarobku znajdzie robo
Z tego wynika, że pracodawcy posyłają sobie
tnice do pracy w losie. Czy się dziwić potem,
czarne listy robotników oddalonych i takich,
że ludzie jadą na robotę do Saksonii, West
którzy sami odeszli, — nie wszystkich jednak,
gdyżby takie przypadki odmówienia pracy za falii?
Królewska Huta. W walcwerku bla
chodziły ciągle. Takie postępowanie uważać
można za nieprawne i dla tego stawiony został chy wydano z zaprzeszłym tygodniu 6000 cen
Wniosek, aby urzędników Bismarckhuty ukarać. tnarów blachy. Dawniej zaledwie w całym mie-
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eiącu tyle ufabrykowano. To jest skutek układu
handlowego.
Zabrze. Urzędnik Zebrowski a Donnersmarekbuty został dyrektorem fabryki w
Münsterbergu.
Friedenshnta. P. Schweinitz urządził
w przeszłą Niedzielę dla robotników Beuthner i
Rösamunde zabawę z wolnem piwem. Przed
tem byli wszyscy robotnicy w kościele.
Radoszówy. Z powodu słabego od
byta węgla wydalili od I-go Kwietnia 40 gór
ników z pracy (20 kopaczy i 20 ciskaczy) z
kopalni Leo, Tiefbau.
Laurahut a. Dotychczasowy asystent w
lazarecie knapsząftowym, p. dr. Stiller, opuszcza
tę posadę i udaje się jako asystent do Zabrza.
Roździeń.
81-go Marca wywieziono
ostatni kawałek węgla z kopalni Luisensglück;
wszyscy robotnicy zostali oddaleni a urzędnikom
wypowiedziano służbę.
Z górnoszląskiego rynku handlo
wego dla przemysłu kruszcu i węgla. Handel
żelazem coraz więcej się ożywia.
Tak
na żelazo surowe, jak na pudlerskie nadeszły
znaczne zamówienia po wyższych cenach, a za
pasy dawniejsze już zupełnie wyprzedane. Wiele
zamówień na żelazo surowe do lania trze
ba było odrzucić, bo termin do odstawienia go
był za krótki. Od I-go Kwietnia puszczono w
ruch 24 wielkich pieców. Wszystkie walco
wnie mają dnżo zamówień; większa ich część
jest już w zamówienia zaopatrzona na kilka mie
sięcy naprzód. Żelazo najlepsze ma średni po
pyt; delikatne blachy mają dobry popyt; o że
lazo grube też się pytają. Werki stali
otrzymały znowu wielkie zamówienia na szyny
kolejowe; ponieważ już przedtem miały znaczne
zamówienia na szyny, przeto na dłuższy czas
będą miały dosyć do roboty. Drótownie i
gwoździ ar nie muszą więcej pracować, bo
więcej zamówień. Gisernie z powodu zbli
żającej się pory budowli są także dobrze zajęte.
Handel cynkiem coraz więcej się ustala;
z zagranicy nadeszły zamówienia a w ostatnim
czasie sprzedano dnżo. Niektóre huty już do
Października są w zamówienia zaopatrzone. Za
centnar surowego cynku żądają już 15,90 do 16
marek. Handel węglem osłabł. Rychła i
ciepła wiosna przyczyniła się do tego. Dla tego
na niektórych kopalniach jeszcze nie pracują
wszystkich szycht. Ale się spodziewają, że i
ten handel się poprawi.

W Bochum założyły związki katolickie
biuro ludowe, w którym każdy robotnik, co 60
fen. wstępnego i 60 fen. rocznej składki zapłaci,
bezpłatnie otrzyma radę w sprawach zabezpie
czeń dla chorych, okaleczałych, słabych, starych,
w sprawach knapszaftowych, podatkowych, szkol
nych, wojskowych i t. p. Biuro znajduje się w
Bochum, na Luisenstr., a jest otwarte co dzień
od 11—1 i od 4—8; w Niedziele i Święta jest
zamknięte. „Wiarus Polski“ dodaje, że w tym
biurze nie ma sekretarza, któryby po polsku
umiał i pisze, że polskie towarzystwa zdołałyby
za własne pieniądze takie biuro ludowe dla pol
skich robotników utrzymać. Jeżeli to możliwe,
to byłoby dobrze, gdyby się to jak najprędzej
stało, albowiem nikt nie ponosi tyle strat dla
nieznajomości przepisów prawnych i dla niepo
radności, jak polscy robotnicy. „Wiarus“ miał
by wielką zasługę, gdyby do założenia takiego
biura dopomógł.

■ le»*e*ę»ole.
Rybnik. Pewna część fabryki emalio
wanych wyrobów w Paruszowcu spaliła się; magazyn z m&teryałem fabrycznym i fabrykatami
zdołano uratować. Roboty w fabryce idą dalej.
Mysłowice. W przeszłą Sobotę dostał
się szleper i koniarz Baron na kopalni Mysłow
skiej pod wóz, przyczem jeszcze koń go kopy
tem zranił. Rany odniesione tak były ciężkie,
że biedak zmarł.
Neurod e. W szybie pewnej kopalni od
kryto zwłoki pewnego człowieka. Widocznie
dość dawno tam leżały, bo się już psuty. Prze
konano się z papierów przy trupie znalezionych,
że to był czeladnik masarski. Przypuszczają, że
tenże spadł do szybu, lecz kiedy nikt nie wie.
Polska. Na kopalni „Huta Bankowa“
przy Dąbrowie zdarzyła się eksplozya gazów.
11 robotników zostało zranionych, 1 z nich jeż
zmarł.
Be* konknreneyllll
Szanowny Panie Tree#!
Bądź Pan tak dobry 1 me
obolej przyałtó ml mown ma
zaliczką 7,60 mtk, franko 600
emtuk Pańskich ma*, oygar Ha
vanillcs, które są znakomite
1 mnie btrdzo smakują. (BB2856
Z amaoanklem
Jerzy Ettkmleln, gościnny
w Norymbergii.
Tylko do nabyela a fabryki
oygar I. B. Treap, Wejherowo (Nenstadt, Westir.3

Starosta weselny.
Zblśr

przemówień, pleaaek I wierny
do użytku starostów, drużbów! gośol
przy godach weselnych.
Zebrał JÓZEF (łALL.US.
Obejmuj# 840 stron.

Cena aa aleopr. egzem. 0,76 m.
■ przesyłką 0,86 am.
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