Wychodzi raz na tydzień
co Wtorek.
Kto chce samą „Pracą“ sto
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„Pracą“ razom z „Kato
likiem“ można «bonować
także na każdej poczcie za
1 marką 25 fon. na kwartał.
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za rządek (wiersz) czterołamowy 20 fenygów.
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(Organ Związku wzajemnej pomocy dla chrześcijańskich robotników górno-szląskich.)
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Bytom Gr.-Sz., dnia 8-go Maja 1894.

Rok Vó

Chłopiec wiejski i dzieweczka podziwiają piękną
budowę kościoła, wieżę, sklepienia, filary, obrazy
w kościele, a to podnosi i kształci ducha. I
(Ciąg dalszy.)
najuboższy
rzemieślnik i wieśniak czuje się du
U pobożnego ludu wiejskiego widzimy, jak
Niedziela uszlachetnia ludzi i stóaunki. Kiedy mnym, widząc się w kościele obok księcia i pa
wnijdziomy w dzień świąteczny do domu chrze- na jako ich brat w Chrystusie. Uroczyste na
śeiańskiego na wsi, to zobaczymy, że nawet bożeństwo, wspaniałe pieśni kościelne ułożone w
chorzy inaczej wypatrują w ten dzień, aniżeli w czasach pobożniejszych dają im ubogim wyższą
inne dni, jakoby choroba się zmniejszyła; mal- przyjemność, jakiej nie dozna bezbożnik udający
żonkowie czują, źo miłość małżeńska się odna się w ten dzień do szynku lub karczmy. Do
wia, i miłość rodziców do dzieci podwaja się; czesne troski i namiętności pozostają przed
dzieci tulą się serdeczniej do matki, słuchają drzwiami kóścielnemi, a duch wznosi się na
nauki ojca. Cała rodzina ma czas zajmować się skrzydłach silnego śpiewu ludowego po nad ni
sobą. Rolnik i rzemieślnik zapomina o troskach ziny codziennego życia tygodniowego.
Kto jest przyjacielem robotnika, ten nie
i pracach swego stanu, o ciężarach obywatelchaj
się stara o to, aby robotnik miał Niedzielę,
skicb, o podatkach, jest kontent. Gospodarz
jest łagodniejszy dla domowników, sługa, który aby ile możności nie było żadnych wyjątków,
jest jakoby sprzętem domowym w postaci czło albo przynajmniej jak najmniej, aby wszyscy ro
wieka, jest wierniejszy i więcej przywiązany. botnicy odpoczęli sobie w Niedzielę. Niechaj
Niedziela przynosi ubogiemu czystą koszulę i robotnicy nie przestaną w sposób prawy i pra
czystszo szaty, a to już wpływa na ducha, oczy wny dopominać się o to u panów i u rządu,
szcza z błota niewolniczego ducha, zwraca uwa aby ludzie nie przeszkadzali im w wypełnianiu
gę na wyższą stronę natury ludzkiej, wyższe trzeciego przykazania Boskiego, aby prawo świe
przeznaczenie człowieka. Jeżeli nie będzie Nie ckie nie sprzeciwiało się prawu Boskiemu, lecz
dzieli, to niewolnikowi roboty łachmany, któ- owszem, aby prawo świeckie popierało prawo
remi przy pracy jest odziany, spadną z ciała Boskie, aby broniło robotnika przed chciwością
skóro zgniją na nim, bo czyściejszej odzieży ni ludzką, która dzień i noc, w święto i w nie
gdy nie przywdzieje. Gospodyni nadaje w Nie święto zaprzęga ludzi do róboty.
dzielę sprawom domowym uroczysty blask cza
Niechaj chrześciańscy panowie sami każą
sem zbytkowny, jest uprzejmą dla rodziny i dla święcić Niedzielę, a zobaczą, że straty mieć nie
obcych. Córki w ten dzień jaśnieją od zdrowia będą, niechaj tacy panowie u rządu i w sejmie
i życia pięknego z powodu czystego sumienia, dowodzą, jako święcenie Niedzieli jest potrzebne
ustrojone pracą rąk swoich, kiedy idą do ko i pożyteczne. Nie dosyć na tern, aby wydano
ścioła każdy chętnie na nie patrzy, a trzeba im prawo o święceniu Niedzieli, lecz chodzi o to,
przebaczyć, że cokolwiek kobiecej próżności i aby te prawa wykonano i aby nie porobiono
dumy się w nich odezwie. Wszyscy zapominają tyle wyjątków, iżby z prawa nic nie zostało.
o twardej robocie tygodnia. Niedziela jest ja Nie trzeba i na to zważać, jeżeli skutkiem świę
koby przerwą w żelaznym łańcuchu życia, ja cenia Niedzieli będą jakie straty pieniężne (makoby złotem ogniwem pomiędzy żelaznemi. teryalne) dla panów, bo tu chodzi o dobro ca-

Święcenie Niedzieli.
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lego ludu doczesne i wieczne. Có wypadnie ze
zysku fabryki w Niedzielę to należy do kosztów
fabrycznych tak samo jak koszta zabezpieczenia
robotników na chorobę, nieszczęście, starość.
0 tyle trzeba podnieść cenę towaru, aby się
pokryły koszta fabryczne.
Aby rodzina robotnika mogła należycie
święcić Niedzielę, to potrzeba, aby już w So
botę robota się kończyła wcześniej jak zwykle,
aby już w Sobotę można sprawy domowe za
łatwić, dom uprzątnąć, aby w Niedzielę nie po
trzeba w domu pracować, lecz poświęcić czas
wyższym, dachowym sprawom. W Anglii i
Szwajcaryi prawo przepisuje, aby w Sobotę wcze
śniej kończono pracę.
Również nie wolno pracy zaczynać w Po
niedziałek pnel godziną szóstą rano. W Nie
dzielę robotnik powinien być wolny na 36 go
dzin. Dopiero wtenczas robotnik będzie miał
rzeczywistą Niedzielę. Nie wystarcza w Nie
dzielę zaprzestać pracy od 6 tej rano do 6-tej
wieczora.
Socyaliści i bezwiercy uważają Niedzielę
tylko jako dzień wypoczynku dla ciała. To jest
mylnie. Niedziela jest przedewszystkiem urzą
dzeniem religijnem. Prawa państwa ku święce
niu Niedzieli żądamy dla wolności religii i su
mienia ku ochronie przekonania religijnego ro
botnika, Naturalnie, że chodzi też o wypoczy
nek dla ciała, tern potrzebniejszy, że coraz się
więcej używa maszyn, a przez to robotnik musi
coraz więcej siły wytężać, a robota staje się co
raz jednostajnie]sza, nudniejsza, ponieważ coraz
więcej robotnik wyrabia tylko pojedyńcze części
fabrykatu, co zabija na duchu.
Robota w Niedziele jest rabunkiem na koszt
zdrowia i życia robotnika, który przed czasem
marnieje i umiera. Tak sądzą wszyscy lekarze
bezstronni. Siła robocza to cały majątek robo
tnika i majątek narodu. Ten naród najwięcej
ma znaczenia na targu handlu światowego, który
ma najsilniejszych robotników. Maszyny i pie
niądze mogą być równe każdego narodu, lecz
robotnik nie będzie równy i on będzie stąnówił.
Z ludem osłabionym nä ciele ani minister skarbu
ani minister wojny wiele^zdziałać nie może.
Potem chodzi też o to, aby robotnicy byli
kontenci i weseli. To też siła w narodzie. A
jakże może być kontentym robotnik, kiedy musi
obrudzony iść do roboty lub z roboty, kiedy
inni wystrojeni idą do kościoła, albo z rodzi
nami się bawią. Jeżeli owocem postępu eywilizacyi, pary i maszyn ma być to, że robotnik
1 W Niedzielę ma pracować, to postęp i cywilizacya są fałszywe.

Przy bogactwie kraju chodzi też o ducha i
obyczaje, chociaż tych rzeczy nie można ważyć
ani obrachować. Religia i wiara w narodzie
więcej znaczy, aniżeli maszyna i ręka. Niektóre
narody były bogate, lecz skoro straciły ducha
i cnotę zubożały i zmarniały. Tak było z pań
stwem greckiem, rzymskiem i państwami w
Azyi. Religia i wiara przyczyniają się do do
brego bytu i szczęścia narodów. Religia chroni
robotnika od grzechu złych obyczajów, a to
jest podstawą dobrego bytu i tylko przez to ma
się dobrych robotników.
Pod hasłem „módl się i pracuj “ świat bar
barzyński, pogański stał się cywilizowanym.
Przez 19 wieków szanowano trzecie przykaza
nie Boskie i Niedzielę. Jeżeli we wieku dwu
dziestym będzie inaczej, to się cywilizacya co
fnie.
Niedziela należy się pracodawcy niebieskie
mu, panu nad pany, u którego służbie są wszy
scy ludzie, bogaci i ubodzy, panowie i robotnicy.
Niedziela jest rękojmią lepszej przyszłości, która
nas wszystkich czeka. Co ma robotnika pod
trzymać w ciężkiej jego pracy, jeżeli nie na
dzieja lepszej nadziemskiej przyszłości, nagrody
za życie doczesne. A to wszystko przypomina
Niedziela. Co nadaje życiu robotnika wartości,
co go uświęca, jeżeli mu się Niedziela odejmie.
Jak to musi wyglądać w sercu robotnika, który
jest głuchy, kiedy się odezwą dzwony ko
ścielne.
Jakże robotnik może mieć ochotę do roboty,
jeżeli nie ma mieć ani jednego dnia do odpo
czynku i uświęcenia ducha. Jakże robotnik ma
miłować żonę i dzieci, jakże z ochotą pracować
na rodzinę, jeżeli nawet Niedzieli nie może
przepędzić w rodzinie. Niedziela niech będzie
dniem świętym, to jest pierwszy warunek po
prawy stósunków spółecznych w duchu chrześciańskim 1

Tomasz Ah a Edison.
W Ameryce przed 33 laty mniej więcej,
na linii drogi żelaznej kanadyjskiej, oskarżono
jednego z chłopców „pociągowych“ przed dy
rektorem kolei, o samowolne i grożące niebez
pieczeństwem rozporządzanie się w wagonach.
Jakoż zszedłszy na miejsce, dyrektor zastał na
wskazanym parowozie, w kącie furgonu udzie
lonego na skład rupieci owemu chłopcu, całe
laboratoryum, rurki szlanne, retorty, mnóstwo
różnych naczyń i narzędzi potrzebnych do do
świadczeń chemicznych. Dyrektor z początku
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uniósł się gniewem, ale po sumiennem rzeczy
zbadaniu, po rozmówieniu się z obwinionym i
wyjaśnieniu różnych dotyczących go okoliczności,
przestał się gniewać i pozwolił mu robić co
chciał; dzielnemu Amerykaninowi podobała się
snadź samodzielność chłopca. Z wyjaśnień jakie
tenże udzielił wówczas okazało się, że się zowie
Tomasz Alva Edison, jest Holendrem z pocho
dzenia, urodzonym r. 1847 w stanie Ohio, sy
nem przedsiębiorczego biedaka, kolejno kupca,
krawca, ogrodnika it. d. i nauczycielki z ele
mentarnej szkółki. Uczył się w szkole także
przez.... trzy miesiące, a przedtem i potem
czytał mnóstwo książek, poświęcając czytaniu,
jedzenie, zabawę i sen. Mając lat dziesięć prze
czytał już mnóstwo dzieł o chemii, Encyklopedyą powszechną, Historyą rzymską, powszechną,
Historyą Anglii Hume’a. Ody miał lat dwa
naście, ojciec wyprosił dlań miejsce chłopca po
ciągowego na linii kanadyjskiej i kupiwszy jako
wyprawę, konieczne na tern stanowisku maleńkie
przybory, rzekł do syna:
— Jesteś dosyć dużym, aby pracować na
siebie, ja nic więcej nie mogę uczynić dla cie
bie, wyrobiłem ci miejsce na świecie wyżywiw
szy cię wprzódy; idź na swój chlebl
— Dziękuję ojcu! — odpowiedział serde
cznie malec, i poszedł na pociąg.
Trzeba wiedzieć, że wagony amerykańskie
są mało do naszych podobne; długie i szerokie
niezmiernie, oświetlane ga em, stanowią niby
Oddzielne mieszkalne pokoje, pomiędzy któremi
jest szerokie przejście, niby korytarz w praw
dziwym hotelu ruchomym. Po tern to koryta
rzu krążą bezustannie mali dwunastoletni mniej
więcej chłopcy, roznosząc świeże ciasta, owoce,
pisma różne najświeższe, cygara, i drobne wy
roby z tych właśnie okolic, przez które pociąg
przejeżdża. Tacy to chłopcy nazywają się train
boys to jest „chłopcami z pociągu“ i jednym z
takich został w dwunastym roku życia Tomasz
Alva Edison. Malec niesłychanie bystry i spry
tny, bardzo prędko zamiast biegać po wagonach,
wynajął do tego innych malców, a sam jako
główny przedsiębiorca dostarczał im tylko to
warów, kontrolował ich i czynił zakupy. Po
nieważ czynił to doskonale, zatem dużo zarabiał,
obracając zarobek na książki, które pochłaniał
w każdej wolnej chwili. Wtedy to wpadła mu
w ręce księga Treseniusa, rzecz tak uczona że
malec zrazu nie rozumiał nic, ale póty czytał
aż zrozumiał. Wtedy to zaczął próbować ana
lizowania niektórych materyi z dziełem Trese
niusa w ręku, i urządził sobie owe laboratoryum chemiczne w kącie furgonu, który mu dano
na skład różnorodnych jego towarów. Wtedy

także po owem oskarżeniu przed dyrektorem,
pobłażliwość tego ostatniego dodała nowego
bodźca Edisonowi. Za każdym przystankiem
pociągu, mały przedsiębiorca wyskakiwał z wa
gonu, robił zakupy, wydawał rozkazy swemu
sztabowi malców przybocznych, w czasie biegu
kontrolował ich, a resztę czasu ujmując sobie
snu i jedzenia, uczył się mianowicie fizyki i me
chaniki, kupiwszy stosowne książki. Gdy tylko
mógł biegał po biurach telegraficznych, fabry
kach maszyn, i t. p. wypytując urzędników, a
umiał czynić to tak uprzejmie i zręcznie, nie
uprzykrzając się, ni wciskając tam gdzięby mógł
być przeszkodą, że objaśniano go chętnie, nie
odpychając nigdy, jakby to się innemu natrę
tnemu malcowi mogło zdarzyć. Wkrótce też
jego chciwość wiedzy zwróciła ogólną uwagę,
uszanowano ją i odpowiadano mu tern chętniej.
H.

Ponieważ dzienniki stanowiły jeden z głó
wnych przedmiotów handlu, jaki Edison prowa
dził w wagonach pociągów na drodze żelaznej,
przeto biegał on często po całe paki tych dzien
ników do różnych drukarni, gdzie po swojemu
przypatrywał się drukarskiej robocie i wypyty
wał o wszystko, czego nie zrozumiał. Wkrótce
też przy nadzwyczajnej swej bystrości obznajmił się z tern o tyle, że kupiwszy papieru i
małe a niezbędne przyrządy... zaczął sam wy
dawać dziennik! Za pomocą czcionek i małej
prasy ręcznej drukował w kącie swego wagonu
towarowego to, co sam wprzódy napisał, a po
tern rozsyłał swój dziennik, umieszczając w nim
wszelkie wiadomości najświeższe jakie chwytał
na stacyaeh, gdyż wszystko to odbywało się
podczas biegu, a także różne doniesienia o ho
telach i w Ogóle wszystko, co podróżnego zająć
może.
Nazwa kolei była:
„Grand Trunk
Bailwey“... eto,, a więc dziennik wychodzący w
pełnym biegu pociągu na tej kolei zwał się
Grand Trunk Herald to jest „Herold kolei Grand
Trunk", był to świstek malutki, zadrukowany
z jednej tylko strony, ale ponieważ redaktor
drukarz, umiał umieszczać w nim doniesienia
pożyteczne, przeto podróżni rozchwytywali He
rolda i Edison dobre robił interesa. To też
niezadługo założył drugi dziennik już w mieście
Port-Huron; ten drugi zwał się Paul Pry „Pa
weł Wśoibski“ i został odraza polubiony za do
wcip, z jakim wtrącając się do wszystkiego, co
działo się w okolicy, chłostał bez litości, a we
soło zdrożnóśoi i wady mieszkańców. Przytem
wszystkim Edison nie zaniedbywał chemii. I otóż
pewnego pięknego poranku, flaszka fosforu spa
dła z półki w jego pracowni w wagonie i wznie-
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oiła pożar. Spostrzegłszy to konduktor, unie
siony gniewem, przyskoczył i ugasiwszy mały
ogień, wyrzucił całe laboratoryum z wagonu na
drogę, a potem i całą drukarnię. Naczynia,
rurki, flaszki, prasa, papier, książki, wszystko
leciało z rozmachem, daleko, aby padłszy na
szyny, nie narobiło znów jakiego licha. Nakoniec pochwyciwszy chemika-redaktora za koł
nierz, konduktor wyszturchał go, co się zmie
ściło, i byłby wyrzucił także, gdyby nie okoli
czność, że pociąg był w pełnym biegu, co śmier
cią groziło malcowi. Wkrótce potem, gdy Edison
szedł wzdłuż wybrzeża w Port-Huron, ktoś
dotknięty do żywego uszczypliwym dowcipem
„Pawła Wśeibskiego“ pochwycił „redaktora“ za
kark i rzucił go do wody. Szczęściem malec
umiał pływać doskonale, wydostał się więc na
brzeg przeciwny, ale płynąc przyrzekł sobie, że
„Wśoibskiemu“ da pokój.
Takim sposobem
dwie katastrofy, na lądzie i na wodzie, poło
żyły kres obu dziennikom. Chemiczne doświad
czenia trzeba było odłożyć także do lepszych
czasów. Tymczasem, Edison czytał ze spotęgo
waną jeszcze chciwością wiedzy, zwłaszcza książki
Badając i usiłując rozumieć wszystko na co pa
trzał, badał także i urządzenia telegraficzne, i
chcąc się przekonać, czy je dobrze rozumie,
urządził sobie telegraf naokoło rodzicielskiego
domu, co mu się doskonale udało.
Parę lat szybko minęło i Edison doszedł
do wieku, w którym nie wolno już być chłop
cem do posług na pociągach kolejowych. Stra
cił więc ten sposób utrzymania i wszedł do
terminu do szewca, a potem próbował sił w
kilku innych rzemiosłach, czytając i ucząc się
przytem bezustannie z uszczerbkiem snu i ja
dła. Pewnego dnia, przechodząc koło stacyi
kolei, spostrzegł małe dziecko bawiące się na
szynach, w chwili gdy lokomotywa nadjeżdżała
pędem; ani myśląc co czyni skoczył, pochwy
cił dziecko i padł wraz z niem na drugiej stro
nie szyn, a lokomotywa pędząca jednocześnie,
przejechała tylko połę jego odzieży. Ojciec
dziecka był naczelnikiem stacyi i przez wdzię
czność wyrobił Edisonowi miejsce przy telegra
fie, dowiedziawszy się że jest doń uzdolniony.
Tak młody uczony, wszedł przecież na wła
ściwszą dla siebie drogę.
(Dokończenie nastąpi.)

O kopalniach soli w Wieliczce.
Nad pokładami soli była wielka obfitość
słonej wody. Ludzie kopiąc studnie, natrafili

najpierw na słoną wodę, następnie na sól sarnę.
W stronie południowo-wschodniej od dzisiejszego
Krakowa napotkano na sól wielicką czyli wielką,
a miejsce, gdzie ją wydobywano nazwano Wie
liczką.
Pierwszą historycznie pewną wzmiankę o
Wieliczce napotykamy w r. 1044, w przywileju,
nadanym Benedyktynom. Niepoślednią w wieku
XIII musiała być miejscowością Wieliczka, skoro
wspominali kronikarze, że Tatarzy zburzyli:
Sandomierz, Kraków, Wieliczkę. Kopalnie pod
nosiły się znowu za św. Kunegundy, wielkiej
księżnej polskiej, a osobliwie za Henryka, księ
cia Wrocławskiego, gdy odziedziczył tron pblski.
Żeby zachęcić do osiedlania się we Wieliczce,
nadał dwom Szlązakom: Jeszkowi i Hysmboldowi prawo, do urządzenia nowego miasta Wie
liczki według prawa magdeburskiego.
Pier
wszymi wójtami Wielickimi byli Jeszko i
Hysmbold.
Od czasów Kazimierza Wielkiego podniosła
się Wieliczka do rzędu większych miast. Je
szcze w XVII wieku liczyła przeszło 350 do
mów! Ucierpiała niezmiernie przez liczne po
żary i przez napady nieprzyjacielskie, osobliwie
Szwedów, którzy nawet drzewo z kopalni wyszarpywali.
Oprócz pokładów soli znajdują się we Wie
liczce kąpiele solne, skuteczne na najróżnoro
dniejsze choroby np. reumatyzm, dychawicę
(astmę), krwioplucie, bicie serca, osłabienia stra
wne ści, wrzody, wysypki, liszaje, otyłość itd.
Pokłady soli są ogromne. Według obliczeń
wydobyto przez owych 8—900 lat zaledwo
czwartą część całego pokładu.
Soli jadalnej
znajdują się tam 4 rodzaje: zielona, spiżowa
(ponieważ dźwięczy w małych odłamkach), szy
bikowa (najczystsza i przezroczysta) i krzyształowa (przypadkowo się znachddząca).
Łatwo zrozumie się opisy Wieliczki, znając
kilka technicznych wyrazów, które i naszym
górnikom przydać się mogą.
Rozległa ta kopalnia jest podzielona na 3
części: góry stare (część wschodnia), góry nöwe
(popod miastem) i góry janińskie (część zacho
dnia od herbu Sobieskich tak nazwana). Każda
z tych części obejmuje różne warstwy, gdyż np.
sól zielona jest bliżej powierzchni ziemi, jest
wyżej, sól śpiźowa jest głęboko. Te poziomy
nazywają się dzielnicami (Reviere).
Dzielnice są przekopane. Chodniki idące
od wschodu na zachód, nazywają się dłuźniami
(Strecken) albo bieżniami (Laufe).
Chodniki
idące z północy na południe nazywają się prze
cznice.

L
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Chodniki służące nietylko do poszukiwania
soli, alo bądź do połączenia różnych miejsc ko
palni, bądź do przeprowadzenia, układania i pa
kowania wyrobionej soli, bądź do utrzymywania
dobrego powietrza, nazywają się piecami albo
stolniami albo ulicami. One idą wzdłuż i wszerz,
w górę i na dół. Piecowi towarzysze wyrębują
piece. Obierają mu się miejsca stósowne do
wybicia pieca. Każdy z swojej ströny wyrębuje
od ściany ocios (Schwamm). Taką obraną bryłę
nazywają zbójem. Ociosawszy zbója wiercą w
środku dziurę równie głęboką i prochem strzelniczem nabijają. Wystrzałem odzywa się zbój
od tylnej ściany i rozpada się na kilka sztuk,
które na drobniejsze i do noszenia zdatne kra
chy rozbijają.
Pojedyncza masa do wyrabiania soli prze
znaczona nazywa się działem, działkiem. Jest
działo duże, natenczas dzielą ścianę do wrębu
przeznaczoną na równoległoboki, zwane kłopciami (Baender), które głęboko wyrębują, i kli
nami i drągami od tylnej ściany odrywają.
Kłopcie oderwane w sztuki rozrębują czyli bankują i z nich bałwany albo kruchy wyrabiają.
Tak idzie ściana za ścianą aż do hałdy (Taubes
Gebirge).
Nietylko w ścianie, ale i podnogi tj. w po
dłodze robią i wyrębują kłopcie, zwane ławami,
ławeczkami.
Zęby warstwa nad głową tj. poddasze nie
spadło, zostawiają bądź filary ze soli, bądź pod
pory z drzewa.
Prochy i drobniejsze kawałki nazywają runiówką. Czas prący np. od 6 rana do 2 po
południu zowią szychtą.
W każdych górach są następujący urzę
dnicy: stygar (Schichtenmeister), warcabny
(Schichtenmeisters-Adjunkt), senior (Grubenmitgehilf). — Górnik nasz czytając te nazwy
uśmiechnie się. Te 3 nazwy naszym stosunkom
nie odpowiadają. Jak n. p. sztygar ma u nas
inne znaczenie. — Geometra dolny (Markschei
der) wyznacza, gdzie poszukiwać i wyrębywać
należy zbóje i kłopcie.
Górnicy podług roboty, jaką odbywają,
mają różne nazwy: Kopacz (hajer), wozak (śleper), ładarz (folowacz) świeczny. Te wyrazy
mogliby nasi górnicy oświecona! przyjąć i na
zawsze zaniechać niemieckich: bajerów, śleprów,
folowaczy czyli folerzy.
Z powierzchni ziemi idą na dół studnie
czyli szyby, szybiki. Górnicy zajęci pod szybem
nazywają się szybowi, nad szybem zraźni; gór
nicy, którzy na dany znak maszynę kieratową
wstrzymują, zowią się pramzowi. Kasę, do

której każdy górnik składa miesięczną wkładkę,
jest kasa bracka.
Oświeceńsi górnicy zechcą zwrócić uwagę
na to wyrazy techniczne i nie będą innych uży
wać prócz wymienionych.

LISTY.
Od Mikulczyc.
Z kopalni Guido piszą: Na naszej kopalni
zbudowano przed laty cechownią nową, a w
niej inspekcya górnicza dała umieścić piękny oł
tarz dla umieszczenia w nim obrazu św. Bar
bary. Zarazem dla porządku zawieszono napis
na ścianie: Das Rauchen ist verboten. (Nie
wolno palić cygar ani fajki.) Ten porządek
istniał aż do latosiego roku. W Lutym przy
trafiło się, że podczas rannej modlitwy i śpiewu
jeden z robotników fajkę sobie zakurzył. Ale
zaraz mu inni *o zganili. Później się okazało,
że tenże nie był zupełnie zdrów na umyśle i
odesłano go do lazaretu. Przypadek to tedy
nieszczęśliwy, że się jeden z robotników trafił,
który dla słabego umysłu o uszanowaniu dla
św. Barbary zapomniał.
Lecz pewnego z panów sztajgrów muszę
pomianować, który nie tak postępuje, jak po
winien. Mamy tu 6 sztygarów, większą częścią
niekatolików, lecz ci, skoro do cechowni wej
dą, zaraz czapkę zdejmą a także i cygaro na
bok. Katolik eztajger J. jednak (jak się już
zdarzyło) gdy wlazł podczas modlitwy rannej
lub śpiewu do cechowni, choć mimo obrazu
przechodzi, mycki nie zdjął aż w kracie, a cygary też nie wyjął, jeno palił w kracie. To
uznajemy za nieuszanowanie dla naszej świętej
patronki i prosimy p. J., aby tego zaniechał.
Z podróży Justyna.
Falvahuta, Idę sobie do Świętochło
wic, bo tam ztąd mało słychać, jakby fabryk
nie było. Słyszę, że tam zarobki takie: I pudlerz zarobi na szychtę 3,50 do 4 m. 8 fen.,
II pudlerz od 2,60 do 3,50 m., III pudlerz od
2,50 do 3,20 m.
Żądają, aby pudlerz robił na 13 procent.
Jakby robił na 17, to go czeka nieprzyjemność,
bo p. hutmistrz na wieczór przed 6 chodzi a
mówi, czemu tak wielkie procenta robił, choć
czasem jest tak suröwe żelazo, że nie może z
niego więcej wydać albo też i ludzie nie są zda
tni do swojej roboty. Czasem przyjdzie robo
tnik, co takiej pracy jeszcze nie widział a to
się dzień uczy a potem ma już robić, choć je-
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Bzcze mało ma pojęcia. Gdyby robotnik powie
dział to hutmistrzowi, to jednak nie będzie
uwzględnione.
Węgla wolnego też nie mają, lecz muszą
płacić 18 fen. za centnar. Pomieszkanie także
drogie, choć pańskie; nawet od szlafhäusu płat
od N. Roku podwyższyli. Dawniej płacili 7 fen.
dziennie a teraz 10 fen. Odciągają za każdy
dzień w miesiącu; w zimowym czasie robili po
4 lub 6 dni w tygodniu, to każdy, co miał bli
żej do domu, pojechał, ale zapłacić musiał.
Wysłali ze szlafhauzu prośbę do p. gen.
dyrektora, aby płat pozostał, jakim był, lecz
otrzymali odmowną odpowiedź. Zarządzca materyałów z hausmajatrem przyszli i powiedzieli,
że pozostanie przy 10 fen., bo w r. 1893 mu
siało państwo przeszło 2000 marek dopłacić.
Wszystkich to zdziwiło i nie mogli sobie wytłómaczyć, na co mogło dołożyć. Na obsługę
pewnie nie, bo codziennie raz bywa zamieciona,
co miesiąc myta a raz w rok bielona. Każdy
otrzyma 2 prześcieradła w tygodniu a co mie
siąc zmieniają bieliznę. Lecz to sobie sami mu
szą odnieść brudną bieliznę, a wziąć świeżą.
Każdy musi sobie łóżko posłać. Robotnicy my
śleli o tern, aby wystósować list do p. hrabiego
w Najdeku. Tak tam jeden bąknął i już go
do kancelaryi zawołali i tam mu pan rachmistrz
miał powiedzieć, że gdy mu się tam nie zda,
to może na hołdzie leżeć. Robotnik na to od
powiedział, że tego nie potrzebuje i pono za to
z roboty wydalony został.
Katowice.
procederowego dla hu
tników.)
10 Kwietnia sądzono w tutejszym sądzie
sprawę smelcerza Pawła Socka przeciw hucie
Norma. Sock skarży o 14-tygodniowy zarobek,
ponieważ został bez przyczyny z pracy wyda
lony. Hutmistrz Hermann Schoen, zastępujący
hutę Normy, stawił wniosek o oddalenie skargi,
bo skarżycie! wydalony został na mocy § 18
porządku roboczego, gdyż okazał się nieposłu
szny. Pod koniec szychty owego dnia, w któ
rym wydalenie nastąpiło, wezwano Socka do
kancelaryi, aby się uniewinnił z wielu niespra
wiedliwości, które popełnił, (woselbst er wegen
verschiedener ihm zur Lastgeleg
ter Ungehderigkeiten verheert
werden sollte.)
Oskarżony Schoen przyznał, że w tym dniu
już raz Socka do kancelaryi zawezwał, ale przy
tern Sock powiedział kilka niestosownych słów
a przez to obraźliwie względem przełożonego się

zachował. Schoen nie mógł mu tego zaraz zga
nić, więc wołał go drugi raz.
Skarżycie! przyznaje, że nie poszedł do kan
celaryi, ale uczynił to z tej przyczyny, ponie
waż tego samego dnia już był w niej dwa
razy.
Sąd oddalił skargę i osądził Socka na kossta. Sędziowie wyraźnie stwierdzili, że oska
rżony przez kilkakrotne wołanie Socka do kan
celaryi mógł wzbudzić w skarżycielu mniemanie,
że niepotrzebnie go wołają, ale mimo to skarży
cie! okazał się nieposłusznym i sąd uznał, że
mógł zostać zaraz wydalony.
Po co wołał p. Schoen Socka do kancela
ryi? Sock twierdzi, że dla tego, aby go spo
wodować, żeby żona jego zaprzestała handlować
piwem i winem.
Czego się p. S. dopuścił przeciw p. Schoe
nowi? Sock twierdzi, że na słowa hutmistrza
względem piwa i wina, odpowiedział: Moja żona
zameldowała swój proceder i płaci podatki, a
pan, panie hutmistrzu, kazaliście zabić skopu i
sprzedaliście między robotników huty Norma,
chociaż procederu do handlu mięsem nie zamel
dowaliście.
To było pierwszą przyczyną całej sprawy.
Nam się zdaje, że ponieważ pan hutmistrz nie
w sprawach fabrycznych Socka do kancelaryi
wołał, lecz gwoli prywatnych, przeto też w
owym momencie nie występował jako przełożony
Socka, albowiem przełożonym Socka jest on
tylko w sprawach fabrycznych.

(Ze sądu

Wiadomości z tygodnia.
Bytom. BaczndśćIPolscy robo
tni c yl Handel polskimi robotnikami odbywa
się w państwie niemieckiem na dobre. Dziś
znowu doszła nas wiadomość, jak chytrzy wy
zyskiwacze usiłują wydobyć kapitał z krwi i ko
ści polskiego robotnika. Przy budowie kanału
dortmundzko-emskiego między Bmdom i Petkun,
zarabiają robotnicy przy nadzwyczaj ciężkiej
akordowej pracy 2 marki 50 fen. dziennie. Przy
strasznej drożyźnie, jaka tam panuje, nie są ci
biedacy w stanie się wyżywić i dla tego odcho
dzą, szukając innego zatrudnienia. Aby na dłuż
szy czas dostać potulnych i tanich robotników,
wysłał tamtejszy przedsiębiorca restauratora
(gospodarza kantyny) do Polski i Prus zacho
dnich po polskich robotników. Temu za na
mową, że zarobią 3 marki 60 fen. dziennie,
udało się zwabić 60 robotników. Kiedy jednak

się przekonali, źe więcej nie zarobię jak 2 m. obrała, lecz postępowanie niektórych robotników
50 fen., zażądali odszkodowania za czas i ode względem niego było takie, iż wolał dobrowol
słania ich napowrót. Nie byłoby to poskutko nie urząd złożyć. Tó smutna rzecz i gdy ro
wało, gdyby nasi bracia nie okazali się dziel botnicy tak dalej postępować będą, to w knapnymi zuchami. Udali się oni do lantrata i za szafcie nic się na ich korzyść nie zmieni. Dzi
jego pośrednictwem udało im się na koszt przed wne i niezrozumiałe jest zaślepienie robotników
siębiorcy powrócić do domu.
w tej sprawie!
Z Dolnego Szląska. Ks. kanonik
dr. Franz sprzedał swoje kopalnie w Hermsdorfie koło Wałbrzychu pewnemu towarzystwu
Drobne wiadomości.
akcyjnemu z nad Renu za 5 mil. m.
Friedenshuta odstawiła dla kolei
Z Polski. Pierwsza zmowa wybuchła w
Warszawsko-Wiedeńskiej 450 wagonów czyli 900
Zawierciu
jeszcze z początkiem Kwietnia. Wszy
tysięcy centnarów szyn stalowych. Także i inne
scy
robotnicy
bez wyjątku, w liczbie 6000, za
fabrykaty z żelaza posyła do Polski i Rosyi.
przestali
pracy.
Żądania stawiali dość nieokre
Królewska Huta. Układ handlowy z
Bosyą nie poprawił handlu w górnictwie. Na ślone. Domagali się w ogóle polepszenia płac,
kopalni „Koenig“ nie pracowano w przeszłym a nadto zbudowania kościoła przez fabrykę
tygodniu trzy szychty. Pochodzi to podobno (należącą do Towarzystwa żydowskiego), gdyż
ztąd, ponieważ fabrykanci z Polski i Bosyi po najbliższy kościół w Kromołowie oddalony jest
zawierali kontrakty co do węgla przed układem 0 4 wiorstwy od Zawiercia. Sprawę tym razem
załatwiono bez interwencyi władz. Zmowa trwała
handlowym z kopalniami poza Niemcami.
dni pięć. Deputaoya robotników jeździła do
— Maszyniści i ślosarze kopalni „Koenig“ gubernatora piotrkowskiego, a rada zarządzająca
sprawili sobie chorągiew, która w Poniedziałek fabrykami w Warszawie przyrzekła zrobić ustęp
przed południem w kościele św. Jadwigi została stwa. Między innymi przyjechał do Warszawy
poświęcona. Urzędnicy brali także udział w tej
uroczystości. (A jakie napisy na chorągwi, — jeden z dyrektorów hr. Bzyszczewski, wygłosił
polskie czy niemieckie? — zapytuje Marek z do robotników mowę z balkonu i zakończył ją
słowem, że żądania ich będą uwzględnione, jeśli
Chin, który na poświęcenie nie mógł przybyć.)
tylko natychmiast powrócą do robót. Powrócili
Świętochłowice. W pobliżu Falva- więc wszyscy. Rzeczywiście wypłacono robo
huty otwarte zostały kamieniołomy na gruncie tnikom tytułem jednorazowej gratyfikacji 30,000
hr. Donnersmarcka.
50 robotników znalazło rubli, mniej więcej po 5 rubli na każdego, za
tam zatrudnienie.
płacono za dnie strejku i obiecano poprawić
Laurahuta. Dawniejszy dyrektor tu płace.
tejszy Boehm, który się niedawno do Wrocła
Robotnicy czekali, pracując cierpliwie przez
wia wyprowadził, zmarł tamże 27-go Kwietnia. dwa tygodnie, a gdy te bez skutku dla nich mi
Tarnowskie Córy. Zarząd knap- nęły, udali się do jednego z głównych akcyonaszaf to wy zaprzecza, jakoby dr. Auerbach z Kró ryuszy Izydora Giinsberga, żyda, mieniącego się
lewskiej Huty został lekarzem w lazarecie knap- dawniej Polakiem. W odpowiedzi usłyszeli, że
nową tabelę płac posłano celem zatwierdzenia
szaftowym w Górach.
do inspektora fabrycznego do Częstochowy.
Z Bybnickiegó. Fiskus nabył prawo Chcieli się dowiedzieć, o ile ceny będą podnie
założenia solanek w gminach Stanowicach, Gór
sione, na to jednak Giinsberg dokładnej wiado
nym Bełku.
mości nie dał, zapewniając ich tylko, że będą
Racibórz. W tutejszej kasie gminnej zadowolnieni. Robotnicy na razie znowu się
dla chorych rozprawiano nad tern, czy zaprowa uspokoili i wrócili do pracy. Nagle jeden z
dzić wolny wybór lekarzy, czy nie. Postano inżynierów fabrycznych żyd Lewestam rozpuścił
wiono jeszcze nie zaprowadzać tern więcej, że i między nimi pogłoskę, że wszelkie obietnice są
teraz już członkowie kasy mogą iść po radę bajką, że o polepszeniu płac nie ma mowy, a
do innego lekarza, a nie wyłącznie do kaso robotnicy nadto za upór będą karani. Pogło
wego.
ska ta w lot się rozeszła, a w ślad za nią wybuchło
Od Boździenia. Ha kopalni Wilden- ponownie bezrobocie, w którem wszyscy robo
steinsegen obrali robotnicy sztygara Schaube tnicy wzięli udział.
Przyjechał z Piotrkowi gubernator M ü 1starszym knapszaftowym. To była pierwsza ko
palnia, która swego czasu robotnika starszym 1 e r, sprowadził do Zawiercia kozaków, drago-
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nów i strzelców. Na zapytanie jego oświad
czyli robotnicy, że domagają się poprawienia
płac i nie chcą mieć dyrektorów żydów. Gu
bernator kazał wystąpić deputacyi robotników,
a gdy delegaci powtórzyli powyższe żądania, ka
zał ich obić nahajkami i aresztować. Zaczęło
się w Zawierciu dzikie panowanie żołdactwa mo
skiewskiego, o którem ten tylko pojęcie mieć
może, kto kiedykolwiek z rozpasaną tłuszczą ko
zacką się zetknął. Kozacy w biały dzień wpa
dają do domów, biją i aresztują każdego, kto
im się nasunie, rabują mienie i dobytek. Stan
taki trwa już dwa pełne tygodnie, a Bóg wie,
kiedy się skończy. Położenie dziś rzeczywiście
takie, że bezrobocie istnieje i niewiadomo, jak
z niego wybrnąć, gdyż z robotników kto mógł,
uciekł z Zawiercia przed kozakami, kryją się tłu
mami po lasach, a znaczną ich liczbę uwięziono
i rozpoczęto śledztwo. Pracuje zaledwie około
900 ludzi lepiej płatnych.
W Sielcu pod Sosnowicami rozrzucono je
szcze w zeszłą Sobotę dnia 21 go Kwietnia proklamacye z żądaniem podwyższenia płac i usu
nięcia z fabryki Fitzner i Gamper inżyniera
warsztatowego Malinowskiego.
Skutkiem tych odezw w Niedzielę już spro
wadzono wojsko. W Poniedziałek robotnicy w
liczbie 1200 nie przyszli do roboty. Przez oso
bną deputacyą przedłożyli żądania swe, doma
gając się mianowicie podwyższenia płac o ko
piejkę na godzinę i wydalenia owego inżyniera,
który brutalnem postępowaniem dał im się we
znaki. Z powodu nieobecności właściciela fa
bryki, który bawił jeszcze we Włoszech, spra
wa została w zawieszeniu. Zjechał jednak gu
bernator z wojskiem, kazał zwołać robotników
i rozpoczął prócedurę podobną jak w Zawierciu.
Pyta: czego chcą. Jeden przez drugiego mó
wią o podwyższeniu płac. Niech jeden mówi
— odzywa się gubernator. Wybierają więc je
dnego, który żądania ich przedstawia.
Nie
skończył jednak mówić, gdy na znak dany po
chwycili go kozacy i trzydzieści batów wymie
rzyli, Po takim wyroku nikt już oczywiście nie
odważył się przemówić. Bezrobocie wszakże
trwało przez trzy dni. Dopiero gdy na wiado
mość o rozruchach powrócił właściciel fabryki
Gamper, wszyscy poszli do roboty. Na pytanie
jego: czego chcą odpowiadali: nic nie chcemy.
Taką zdjęła ich trwogą brutalność władz.
W Dąbrowie dotąd pannje spokój między
robotnikami. Jak długo potrwa, trudno prze
widzieć, gdyż w wysokim stopniu prowokacyjne
zachowywanie się władz lada chwila spotęgować
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może rozdrażnienie ludności. Bez żadnego jak
dotąd, powodu, stoi tu już od tygodnia kompa
nia piechoty, a świeżo sprowadzono sotnię ko
zaków.

Bytom. Na kopalni Paulus w Orzegowie zraniły spadające węgle bardzo ciężko gór
nika Filipa Skrzypczyka. Odstawiono go do
lazaretu.
Westfalia. Na kopalni Hibernia koło
Gelsenkirchen zdarzyła się eksplozya gazów;
jeden robotnik został zabity, drugi ciężko poka
leczony.
Z Francy i. W kopalni Boa di Lic ur
wała się winda (szala), gdy robotnicy nią do
kopalni zjeżdżali. 13 robotników zostało zabi
tych, 3 żywi zostali, lecz bardzo okaleczeni.
Odpowiedzi redakcyi.
F. N. Listu z zapytaniami i ze znaczkami
nie mamy; prosimy jeszcze raz przysłać zapy
tanie, a odpowiemy.

Wydawnictwo „Katolika“ w Bytomia
poleca co dopiero wydaną, bardzo piękną książkę pod
tytułem:
_

Z NIWY SLĄZKIEJ.
Siersze ©zesława Lubińskiego,
2 tomy po 160 atr. w jednej kglątce.

Dena za egzempl. nieoprawny...................... 1,00 mrk.
„
>
»
oprawny............................. 1,50 „
Na portoryum prosimy dołączyć .... 0,20 „
PgT Każdy Górnoszlązak powinien tę książkę
posiadać.
Za nadesłaniem naleźytości w znaczkach pocz
towych, przesyła odwrotnie Wydawnictwo ,ba
tonik«“ w Bytomiu G.-Szi. (ßeuthen O.-S.)

Ä1
Bez Błonteureneylilł

Szanowny Panie Tresp!
B^dź Pan tak dobry 1 ze
chciej przysłać ml znowu ra
zaliczką 7,60 mik. franko 500
sztuk Pańskich mał. cygar Ha
vinlllcs, które są znakomite
i mnie b.vrdzo straki-ją (EB2855
Z szacunkiem
Jerzy Hühnlein, gościnny
w Norymbergii.

Tylko do nabycia % fabryki
oygar I B. Treap, Wojhe
rewo (Neustadt, West. r.)

WMaanni

Starosta weselny
Zbieg»

przemówień, piosnek 1 wierszy
do użytku starostów, drużbów! gcśoi
przy godach weselnych.
Zabrał JÓZEF GALLUS.
Obejmuje 240 stron.

Cena za nleopr. egzem. 0,76 m.
z przesyłką 0,85 m.

Wydawnictwo „Hatolika“
w Bytomiu G.-Szl.

Odpowiedzialny redaktor: Jan Eckert w Bytomiu. — Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Katolika,, w Bytomiu G.-Sz.

