PRACA

Wychodzi raz na tydzień
co Wtorek.
Kto chce samą „Pracę“ sto
nować, może ją sobie zapi
sać za 50 fen. u pp. agen
tów i wprost z Wydawnictwa
„Katolika“, Bytom G.-Szl.
(Piekarerstr. Nr. 29.)

„Pracę“ razem z „Kato
likiem“ można abonowaó
także na każdej poczcie za
1 markę 25 fen. na kwartał.
OGŁOSZENIA
za rządek (wiersz) ozterołamowy 20 fenygów.

CZYLI

PORZĄDEK CHRZEŚCIJAŃSKI POMIĘDZY LUDŹMI.
(Organ Związku wzajemnej pomocy dla chrześcijańskich robotników górno-szląskich.)
Módl się a pracuj!

Nr. 23.

Bytom G.-Sz., dnia 5-go Czerwca 1894.

Wolność robotnika
i sprawiedliwe wykonanie kontraktu
muszą być prawem ochronione.
(Ciąg dalszy.)

Wypłata małoletnich.
Socyalizm chrześcianiki wymaga, aby pra
wo przyszło w pomoc powadze rodzicielskiej,
aby nie popierało lekkomyślności i niedoświadczenia młodzieży, lecz aby owszem hamowało
takowe. Dla tego rządy i sejmy każdego kraju
powinny wydać następujące prawo: „Nieletnim
wypłaca się zarobek tylko z wiedzą rodziców i
opiekunów. Jeżeli się zarobek daje do ręki nie
letnim, to co miesiąc rodzice lub opiekunowie
powinni w książeczce pokwitować. Jeżeli ro
dzice lub opiekunowie nie mieszkają w tej sa
mej gminie, w której się znajduje fabryka, to
należy im co ćwierć roku posłać wiadomość, ile
nieletni zarobił.“
Wszędzie się skarżą na to, że młodzież dzi
czeje, że węzły rodzinne luźniej ą, że dzieci nie
szanują i nie miłują rodziców i nie chcą ich
słuchać, że młodzi zawierają małżeństwa zbyt
wcześnie i lekkomyślnie. Inspektorzy fabryczni
też co rok o tern piszą. Panowie sami widzą,
że źle się dzieje, że młodzież fabryczna przy
staje do socyalistów. Lecz pänowie nie chcą
złemu zapobiedz i złego wyleczyć przez to, iżby
się rządzili prawami i zasadami chrześciaóskiemi
w sprawach robotniczych. Rodzice, panowie,
Kościół, muszą iść ręka w rękę w sprawach
spółecznych, każdy w swojem i według swych
sił musi działać, jedni drugim muszą pomagać
i prowadzić jedno pokolenie po drugiem. Pa
nowie powinni zważać nie tylko na interesa ze
wnętrzne, pieniężne swoje i robotników, lecz po

Rok V,

winni zważać na ducha, duszę robotników, na
całego człowieka.
Porządek chrześciański przy wypłacaniu
nieletnich robotników powinien być zaprowa
dzony ogólnie, we fabrykach wszystkich, aby
nieletni robotnik wszędzie znalazł te równe
urządzenie, aby nie uciekał z fabryki z chrześciańekiem porządkiem do fabryki, w której o
dobro duszy, rodziny, epółeczeństwa nie dbają,
w której tylko patrzą na ręce i siłę robotnika,
jako się patrzy przy koniu i wole tylko na to,
czy jest zdrów i silny. Z tego nie idzie, aby
lepsi panowie fabrykanci i urzędnicy nie mieli
na swoją rękę zaprowadzać porządku chrześciaóskiego, aby mieli czekać, iżby prawo zmusiło
wszystkich panów do tego. Jeżeli nie można
wszystkiego zrobić i przeprowadzić, trzeba tyle
zrobić, ile można. Tak postępować powinni ro
botnicy i panowie nie tylko w tym punkcie i
w tej reformie, lecz we wszystkich sprawach
reformy sooyalnej chrześciaóskiej. Dobry przy
kład działa na innych. Gimnazyasta musi oo
ćwierć roku przynieść do szkoły świadectwo
szkólne z podpisem ojca na dowód, że pokazał
ojcu świadectwo, że ojcieo takowe czytał. W ten
sposób przypomina się ciągle chłopcu, że stoi
pod władzą ojca; w ten sposób chroni się*chłopca ze
złem świadectwem od pokusy, aby nie pokazał
świadectwa ojcu, aby takowe nie zniszczył. Co
się róbi i co się uważa za potrzebne przy wy
chowaniu gimnazyastów, chłopców lepszegö wy
chowania i wykształcenia, to do prawdy jest
jeszcze potrzebniejsze przy synach robotników,
którzy mają mniej staranne wychowanie w do
mu i mniej nauki i oświaty.
Rodzice potrzebują na starość pomocy dzieci,
które powinny wywdzięczyć się rodzicom za to,
co rodzice dla nich robili od urodzenia aż do
czasu, w którym sąme zarabiać mogą, a więc
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szesnaście i więcej lat. Lecz dzieci wypełnią
ten swój obowiązek, wypełnią czwarte przyka
zanie Boże wtenczas, jeżeli od młodości przy
zwyczajają się do miłości rodziców, do tego,
iżby rodziców szanowali, iżby uznali powagę ro
dziców, iżby czuli powagę rodziców. Do tego
muszą się przyczynić i panowie, przełożeni nie
letnich robotników. Jeżeli młodzi robotnicy nie
będą szanowali rodziców, jeżeli nie wypełnią
obowiązków względem rodziców, czyż będzie
mógł pan spuścić się na nich we fabryce i przy
robocie ? Czy tacy robotnicy przyczynią się do
tego, aby spokój i porządek panował we fabry
ce ? Czy tacy robotnicy będą dobrymi mężami
i dobrze wychowają swoje dzieci? A przecież
0 to wszystko pöwinno i panom chodzić. Pa
nowie mają obowiązek przyczynić się do tego,
aby gmina i kraj miał dobrych obywateli. Naj
lepiej zaś przyczynią się do tego w ten sposób,
że będą dbali o to, aby młodzi robotnicy byli
dobremi dziećmi, aby uszanowali powagę rodzi
cielską. Fabrykant nie może tak wychować
młodych robotników jak to się dzieje u majstra
rzemieślnika, lecz jednak może wiele zrobić, aby
pomódz rodzicom wychować dzieci na dobrych,
chrześciańskich ludzi. Co może fabrykant i jego
urzędnicy zrobić w tej sprawie, to powinni toż
zrobić, do tego są zobowiązani. A prawo po
winno zmusić tych panów do tego-, którzy do
browolnie obowiązku nie wypełniają.
Porządek roboty, fabryczny.
Ugoda pomiędzy panem a robotnikiem naj
pierw się tyczy tego, jaka ma być płaca, co
ma robotnik robić, jakie miejsce ma zajmować
pomiędzy innymi we fabryce. Reszta warun
ków pracy albo się znajduje w porządku fabry
cznym, albo robotnikowi powiedzą to urzędnicy
1 robotnicy ustnie. Robotnik zwykle musi przy
stać na wszystko, aby tylko miał robotę, bo
bez roboty nie ma zarobku, a bez tego nie
może żyć sam i rodzina jego.
Że musi być pewien porządek w robocie,
mianowicie fabrycznej, to każdy rozsądny czło
wiek uzna. Nie może każdy robić co i jak
chce, co, kiedy, jak mu się podoba, lecz gdzie
wielu działa, dąży do jednego celu, tam muszą
być prawa i przepisy prowadzących ludzi i pracę
do jednego celu, którym jest wypełnienie tego,
na co fabryka jest przeznaczona.
Kiedy pan lub jego urzędnicy sami ustana
wiają porządek roboczy, to z powodu chciwości
i namiętności ludzkiej łatwo się zdarzyć może,
iż przepisy porządku roboczego wypadną zbyt
niekorzystnie dlą robotnika. Robotnik sam nie

może się bronić, ponieważ z konieczności musi
przystać na wszelkie warunki, aby tylko dostać
robotę, z której żyje.
Dla tego znowu potrzeba, aby prawo, aby
ci, którzy ustanawiają prawa, tj. rząd i posło
wie wzięli robotnika w obronę. Potrzeba, iżby
główne przepisy porządku roboczego były pra
wem oznaczone, iżby był pewien dozór nad tern,
czy porządek roboczy został wykonany, aby ro
botnik miał do kogo apelewać i uskarżać się,
jeżeli mu się krzywda dzieje ze strony panów i
urzędników, jeżeli zbyt wielkie ciężary są na
niegó nałożone.
(Ciąg dalszy nastąpi.)

Pracodawca chrześciadski.
„Praca“ pisała już raz o p. Lsonie Harmelu, fabrykancie francuskim, który w słowie i
czynie okazuje się pracodawcą chrześciańskim
dlo swoich robotników i dla tego też w fabry
kach jego panuje duch chrześciański, szczęście i
dobrobyt. Ten p. Harmel, będąc teraz w Rzy
mie, opowiadał, jak sobie postępował i postę
puje.
W wielkiej sali przyjęć w klasztorze Ojców
Asumpcyonistów przemawiał wczoraj p, Leon
Harmel, znany socyolog francuzki, o kwestyacb
socyalnych w obec zgromadzenia wyborowego,
któremu przodowało trzech książąt Kościoła:
Kardynałowie Lecot, Macchi i Vannuteli. O go
dzinie 6-tej ukazała się nä skromnej mównicy
poważna i wspaniała postać
O. Emanuela
Bailly, który przedstawił zebranym p. Leona
Harmela, „dobrego ojca" z Val des Bois.
Pan Harmel podziękował naprzód O. Ema
nuelowi ztt to, iż powziął myśl uczczenia wy
kładem o sprawie socyalnej pięćdziesiątej ro
cznicy dnia, w którym w tym samym gmachu
spotkali się Kardynał Mastai i Arcybiskup Peruzy, Pius IX i Leon XIII.
Pan Harmel następnie uwydatnił doniosłość
pomocy, jakiej udziela pismo „Croix" chrześcianom, którzy pod przewodnictwem Leona XIII
dążą do praktycznego i trwałego rozwiązania
sprawy roboczej. „Croix“ samym swoim sztan
darem zwycięzkim już umoralnia, pociesza, po
ucza, podnosi klasę robotniczą, do której to
pismo dochodzi, przywraca duszę robotnikowi,
który ją utracił wśród zajęć i występków ciała.
Na poparcie tego twierdzenia p. Harmel przy
tacza orzeczenie jednego z robotników, że „naj
piękniejszym artykułem „Croix", jakkolwiek pię-

knemi są także inne, jest zawsze jeden i ten
sam, najłatwiejszy i najmilszy do czytania, a tym
jest Krucyfiks.“ Mówca w stwierdzenia tego
wpływu cudownego krucyfiksu na ognisko ro
bocze widzi naturalne przejście do rozprawy o
praktycznem rozwiązaniu kwesty! robotniczej w
granicach osobistego swego wpływu.
Polem osobistych doświadczeń p. Leona
Harmela, była jego wielka fabryka we Val-desBois, w której zatrudnia około 700 robotników.
Pan Harmel miał doskonałą myśl, gdy nasamprzód zwrócił się do duszy robotników, starając
się, by sami z siebie wznieśli się po nad nie
dostatki swego położenia społecznego. Marzyło
tern, aby z swych robotników zrobić chrześcian,
czyli więcej niż ludzi, przekonany, że brak męzkości, charakteru, słowem ducha sprawia, że ro
botnicy tak często przechylają się ku ziemi i
nędzni, niezadowoleni, pełzają raczej po niej,
aniżeli żyją. Przedsięwzięcie tego przywrócenia
duszy w istotach, które zatraciły w sobie świa
domość o niej wraz utratą z praktycznego uzna
wania Boga, nosiło piętno wielkości, która gra
niczy z zapałem krzyża. Wśród 23 fabryk do
liny robotniczej, w której mieszkała rodzina
Harmelów, fabryka pana Leona Harmela nie
odróżniała się w 1861 roku od innych, robo
tnicy nie byli tam zupełnymi poganami, ale
któryż z nich myślał o tern, by zostać chrześcianinem? Był nim jeden jedyny, pierwszy z
robotników w Val-des-Bois, sam przedsiębiorca.
Po wielu trudach i prośbach miał tę pociechę,
źe trzech robotników o zmroku, gdyż nie chcieli,
aby widziano ich odwagę, udało się drogą do
Reims, do lyceurn. Każdy z nich szedł osobno.
Ksiądz czekał na nich w kaplicy; czcigodny ka
płan musiał grać w chowanego z swymi peni
tentami; jeden ukrył się za filarem, drugi schro
nił się pod chór, trzeci wreszcie wcisnął się w
kącik, ukrywali się jeden przed drugim. Wre
szcie ksiądz odkrył swoich ptaszków i przy
swoiwszy ich, oczyścił im pióra i odesłał do
domu szczęśliwych, że uczuli duszę w ciele.

w 7 r. życia. Od pierwszych kroków w życiu
traktuje się robotników w Val-des Bois z wiel
kim szacunkiem dla ich istoty ludzkiej, a zwła
szcza chrześoiańskiej. Dzięki temu wychowaniu,
dokonywanemu z4 pomocą stowarzyszeń dzieci,
młodzieży i ludzi dojrzałych, robotnicy z Valdes-Bois mają fizyonomię, która ich różni od
innych. Dzisiaj warsztaty w Val-des Bois sta
nowią prawie małą parafią, z powodu kaplicy,
którą kardynał z Reims pozwolił wystawić przy
fabryce. W kaplicy tej zbiera się do 1400 dusz
ludności robotniczej a liczba roczna rozdzielo
nych tam komunii św. wynosi blizko 20,000.
W Val de-Bois nie traktuje się duszy robo
tnika jak w niektórych innych parafiach, zre
sztą wzorowych, nie uważa się jej za mało zdol
ną do przyjmowania kultury religijnej. Najde
likatniejsze najwonniejsze przeto kwiaty pobo
żności mogą i powinny zakwitnąć w tych duszach
biednych robotników. Stowarzyszenia, bractwa
między robotnikami wydają ten rezultat cudo
wny, iż zdobią życie robotnika najpiękniejszemi
zaletami, do jakich jest zdolną dusza ludzka,
dają one duszy ciągłą łączność z wyższym świa
tem myśli i uczuć. Tryumf nadprzyrodzonego
działania w warsztatach pana Harmela uwyda
tnia się przedewszystkiem w podniosłym chara
kterze śmierci robotników; w tej to ważnej
chwili dusza rozwija całą swą wielkość, rozwija
w całej pełni skrzydła wiary i miłości w chwili
swego lotu ku niebu. Spędziwszy życie w po
koju, godności i dobrobycie, o jakim nie śmiał
by nawet nikt marzyć gdzieindziej, dzieci „do
brego ojca“ z Val-des-Bois umierają, jak żaden
filozof nigdy umrzeć nie umiał. Arcydziełem
filozofii stoickiej wobec śmierci jest obojętność
psa, który umiera bezwiednie, ponieważ nie ma
rozumu, aby mód z uczynić inaczej. Śmierć we
fabryce pana Harmela jest nieraz uroczystością,
wzlotem duszy zdrowej pod wpływem nadprzy
rodzonego tchnienia trzech cnót kardynalnych:
wiary, nadziei, miłości. Pan Harmel wycisnął
łzy z naszych oczu skreśleniem uczuć swych ro
botników, których nawiedziła choroba, lub śmierć
przybyła odwołać z Vabdes-Bois do lepszej do
liny.

Przez dwa lata apostolstwo tych trzech ro
botników nie przyniosło żadnych owoców i zdaje
się nawet, że wśród tak małej liczby apóstołów
znalazł się Judasz. Pan Harmel nie zniechęcił
Oto, jak pan Harmel zrozumiał pierwszą
się; zwolna dokonywały się nawrócenia, mno część swego dzieła, by przywrócić duszę robo
żyły się, ale zawsze pod bezpośrednim wpływem tnikowi. Czyniąc to, był pewnym, iż mu daje
robotników. Chciał On, aby ich nawrócenie jedyny potężny czynnik przy osięgnięciu szczę
było i przedstawiało się jako dzieło ich własne ścia nawet materyalnego i godności społecznej.
a nie pana innego prócz Boga i ich sumienia. Jako podwaliny swego dzieła socyalnego położył
Aby rozwinąć to poczucie ich samodzielności pan Harmel nabożeństwo i miłość Boga. Re
nawet u dzieci, fabryka w Val-des-Bois ma sto zultaty, jakie osiągnął, ulepszenia, jakie zapro
warzyszenia, do którego członkowie wstępują już wadził w warunkach bytu robotników, są tak
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wielkie, że trudno odtąd badać sprawę robotniczą, nie rzuciwszy spojrzenia w stronę warszta
tów w Val-des Bois.
Ci, którzy przeczą możliwości poważnego
ruchu ku stopniowemu i znacznemu polepszeniu
doli robotnika, widzą jak fakta same im na to
odpowiadają. Tę odpowiedź faktów rozprowa
dzi! pan Harmel w drugiej części swej poga
danki, mówiąc nam o organizaoyi społecznej, o
swej wzorowej rzeczypospolitej robotniczej. O
tern napiszemy następnie.

Kara za znieważenia krzyża.
Było to w B»charach. Miasteczko, którego
nazwy w tej chwili nie pomnę, przepełnione
było więcej niż zwykle ludem pobożnym, dą
żącym do kościółka parafialnego, by tam u stóp
krzyża hołd złożyć należny Zbawicielowi świata:
był to dzień świąteczny, dzień „Wniebowstąpie
nia Pańskiego“.
Inaczej obchodzono uroczystość dnia tego
na przeciwległej stronie miasta, w gospodzie
„pod lipą“, na której szyld, błyszcząc z dala w
promieniach słonecznych mniej pobożnych za
praszał w gościnę. Więc i tutaj nie było pró
żno: pito, gwarzono i bawiono się. Ośmiu dra
bów, parobezaków z sąsiednich wiosek z twa
rzami, rozpromienionymi od napojów siedziało
w jednej izbie; pili i gwarzyli. Po twarzach
widać było, jak gorący napój coraz więcej wznie
cał ich namiętności i czynił władze duszy nie
zdolne do walki. Oto jeden z nich, nazwiskiem
T. rozochocony wstaje od stołu, przechodzi
przez karczmę, otwiera drzwi, prowadzące do
obok leżącego pokoju, a widząc na ścianie nad
łóżkiem gospodarza przybity krzyż Zbawiciela,
zrywa go przemocą, wraca do biesiadników i
tak do nich woł&:
— Patrząjcie, oto on sam, bez towarzystwa
tam wisi, pozwólmy mu się z nami pobawić i
wypić. — I kończąc te słowa, umaczał swawolnik wśród ogólnego śmiechu krzyż św. w
napełnionem trunkiem naczyniu.
W tern wstaje drugi parobczak, chłop silny,
barczysty, imieniem Franciszek C. Twarz jego
podobna do twarzy człowieka tego, który żyjąc
występnie, nie wstydzi się wcale występków
swoich, ale się z nich jeszcze chełpi i cieszy,
który w największych grzechach upodobanie
znajduje, który sobie szydzi z cnoty i wyuzdaną
wolnością swoją innych do tego samego sposobu
życia przywieźć usiłuje.
— Patrzcie — mówi do nich — my sobie

niczego nie odmawiamy, nie dajemy sobie krę
pować woli żadnemu prawem Beżem i n'c nam
się złego nie stanie. Czekajcie 1 zobaczymy te
raz, co to za rana; może wskutek zbyt wielkiego
nawału pracy się zrobiła. — I wszyscy rzucili
się na te slowA z dziką namiętnością pijaków
na krzyż Zbawiciela, a kalecząc pierś jego no
żami i rozdzierając nimi ciało jego, wołają:
— On ma niezawodnie suchoty, dziwna
tylko rzecz, że nam się nic nie skarży.
Lecz nie dość na tych blnźnierstwach. Któ
ryś z nich, imieniem Józef, rozochocony dzikiem
postępowaniem kolegów woła do nich:
— Kto wie? może i on nie umarł na su
choty, zobaczymy, esy krew w żyłach jeszcze
płynie!
Bez namysłu, jakby za podszeptem czarta,
tego chytrego zdrajcy i nieprzyjaciela dusz ludz
kich, rzuciła się pijana zgraja po raz wtóry na
poszarpany wizerunek Zbawiciela, rozrzuca to
nogi, to ręce, to w końcu głowę ukoronowaną,
kończąc tern bluźnierstwem rzuconem w oblicze
Boga dzień święty „Wniebowstąpienia.“ Po tej
bluźnierczej zabawie oddalili się zbrodniarze,
tylko głos gospodarza grzmiał złowrogo za nimi.
— Bóg was za wasze występki ukarze!
Od tego czasu trzy lata minęły, ale nie
minęła zbrodniarzy sprawiedliwą ręką Boga wy
mierzona kara.
Było to latem. Gorące promienie słońca
biły na zdrowe twarze żniwiarzy — był to czas
żniwa. Zdała dolatywało świergotanie ptactwa,
gdzieś w chmurach ukryty nucił piosnkę swoję
na cześć Boga ulubieniec ról i łanów, skowro
nek, wiązaniem snopków zajęte śpiewały dzie
wczęta wiejskie piosnkę o swym nianie. W tern
nagle na czystem przestworza nieba, tam gdzieś
w dali ukryta chmurka rozstąpiła się, powie
trze stało się duszne, ciężkie do oddychania,
świergotanie ptactwa ucichło, wieśniaki i wieśnia
czki mniej ochoczo brali się do pracy — grzmot
silny dał się słyszeć, a po nim błyskawica ja
sna rozświeoiła powietrze i piorun, zesłany od
Boga, trafił jednego z żniwiarzy. Kto nim był?
Ow T. Ten sam T. który prred trzema laty
wizerunkowi Zbawiciela świata na pośmiewisko
ludzkości trunek do ust przystawiał. Nie znaczyłoż to urągać Bögu? Nie znaczyłoż to znie
ważać go w najdotkliwszy sposób? Nie zna
czyłoż to uzbrajać ramię sprawiedliwości Jego?
Tego samego roku Bóg nawiedził kraj cięż
ką zarazą. Mniej groźnie panowała ona w wio
sce, w której mieszkali parobozacy, Franciszek
i Józef. Obaj umarli nagle, nieopatrzeni Sakra
mentami św. U stóp krzyża najlepiej mogli po
znać złość grzechu. Oni grzesząc, nic sobie nie
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robili z tej śmierci krzyżowej Boga, Zbawiciela
swego, -nie wzdrygając się nawet, nową tej sro
giej śmierci podawać przyczynę, i tak na nowo
niejako w sercu swojem krzyżować najdroższego
Zbawiciela swego!
Jakaż może być cięższa kara gniewu spra
wiedliwości Boskiej nad wieczność mąk za chwi
lowe przestępki? Być potępionym, jak długo
Bóg będzie Bogiem, o jak to okropnie! Cier
pieć męki nieznośne a cierpieć na wieki, o ja
kie to wielkie nieszczęście! O jakbyśmy lękali
się złego, gdybyśmy rozpaczliwe wołania dusz
potępionych usłyszeć mogli!

„Praca“ przed sądem«

Nie wszyscy robotnicy wiedzą, za cd pra
cują. W ciągu pracy nie umieją sobie przed
stawić, ile zarobią. Obrachunki zarobku w Liebeshucie są tak zawikłane, że trwało długo, aż sę
dziowie sämi dobrze tę sprawę zrozumieli. A
przecie pracodawcy i ich urzędnicy, powinni wy
raźnie robotnikowi powiedzieć, pod jakimi wa
runkami pracuje, co mu się należy, aby robo
tnik sam mógł sobie obrachować i przekonać
się, czy otrzymał, co się należy. Teraz, gdy ro
botnicy tego nie wiedzą, wcale nie mogą się
upomnieć, gdyby w obrachunkach jaka omyłka
zaszła. To jest niedobrze i przyczynia się do
nieufności robotników do panów i ich urzędni
ków.
Bez ofiary
się też nie obyło przy tym procesie. Jeden ze
świadków, robotnik Z. został przez p. H. wy
dalony z pracy. Zdaje się, że na niego padło
podejrzenie, jakoby on korespondencyą pisał;
przynajmniej ktoś tak miał coś bąknąć. Tedy
p. H. kazał owemu robotnikowi skarżyć tego,
co to powiedział, a gdy robotnik nie chciał się
procesować, wydalił go z pracy, nie podawszy
żadnej innej przyczyny Redakcya „Pracy“ oświad
czą publicznie, źe robotnik Z. owej korespon
dencyi nie pisał.
Wtedy na życzenie robotnika Z. wysłała
redakcya list do generalnej dyrekcji hr. Donnersmarcka potwierdzający, że Z. koresponden
cyi nie pisał. Lecz generalna dyrekcya odpisała,
że kierownicy werków sami przyjmują i odda
lają robotników, a dyrekcya nie widzi przyczyny,
cofnąć wydalenie, które p. Holleck za potrzebne
uznał; zresztą Z. nie zwrócił się z przedstawie
niem do wyższej władzy, jak porządek roboczy
przepisuje. To znaczy innemi słowy, że choć
p. H. bez słusznej przyczyny robotnika oddalił,
dyrekcya nie uznaje potrzeby, w tę sprawę się
mięszać.
Czy dyrekcya i p. Holleck myślą, że w ten
sposób zyskają miłość robotników?
„Praca“ korzysta z tej sposobności i prosi
korespondentów, ażeby tylko prawdę zawsze do
nosili i zanim coś napiszą, niech się dokumen
tnie wywiedzą, a także i świadków zaraz po
dadzą. Prawda zwycięży i prawdą też musimy
walczyć zawsze, aby zwyciężyć.

Odpowiedzialny redaktor „Pracy“ stawał
we Wtorek przed sądem Bytomskim, oskarżony
2 razy. Najprzód skarżył go dyrektor hutniczy,
p. Holleck o korespondencyą w Nr. 5 „Pracy“
(Z Liebeshuty), a potem 2 majstrowie z Lazy
huty za korespondencyą w Nr. 9 w „Pracy“
(Z Lazyhuty.)
Pan Holleck czuł się obrażonym, że w korespondencyi napisano, iż 1400 cent. blendy
mniej było. Robotnik, który korespondencyą
pisał, przedstawił rzecz tak, jakby przez to ro
botnicy byli ponieśli szkodę. W procesie sam
p. H. przyznał, że istotnie 1400 cent. brakło,
ale nie umie wytłómaczyć, jak się to stało i
gdzie się te centnary podziały; prawdopodobnie
zaszła omyłka w zapiskach. Twierdził jednak,
że robotnicy przez to szkody nie ponieśli, tylko
sama huta. Kręciło się o to, czy robotnicy do
staję na szychtę, czy też od centnara. Świad
kowie nie umieli tego dokładnie powiedzieć, a sąd
uznał, że sposób wypłaty jest mięszany, obra
chunek na szychty, połączony z obrachunkiem
centnarowym. Obrachunek ten jest tak zawikłany, iż sąd uznał, że robotnik nie mógł dokładnie
rzeczy przedstawić. Redaktora skazano na 50
marek kary i koszta.
W drugiej sprawie Lazyhuty czuli się 2
majstrowie obrażeni. Trudno się jednak było
domyśleć redaktorowi, gdzie ta obraza się mie
ści. Było w korespondencyi o wyzywaniu, o
karach i t. p. Ależ to znaną jest powszechnie
rzeczą, że w fabrykach górnoszląskich sądzą nie
którzy, że bez wyzywania nie idzie. W tej spra
LISTY.
wie redaktor został uwolniony od kary i ko
sztów.
Od Katowic.
Z tych procesów, ä mianowicie z pierwsze
„Praca“ podała wiadomość, że związek
go, wynika, co następuje:
chrześciaóskich robotników w Enpen posłał pe-
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tycyą, aby prawo na starość i słabość zostało runkiem poprawy losu i położenie robotników
tak zmienione, iżby już taki dostał rentę na sta jest zjednoczenie się w jednym mocnym związ
rość, kto 60 lat skończył. Ja myślę, że my ku. Red.)
także powinniśmy tego samegb żądać a wszyst
kie nasze związki powinny także takie petycye
Z Król. Huty.
wysyłać. W naszych ciężkich robotach ani je
Z pudlowni skarżą się robotnicy bardzo na
den 70 lat nie dożyje, mianowicie też w hu przełożonego, nadmistrza S,, że jest bardzo nie
tach. Mnie się zdaje, że gdyby po wszystkich znośny dla robotników, grubiańskd się z nimi
hutach urządzić spisy dokładne, tóbyśmy się obchodzi, wyzywa i przeklina.
przekonali, że może nie ma w nich ani jednego
Proszę wyższych urzędników, a mianowicie
hutnika, który 70 lat ma i do tego wieku pra p. dyrektora, aby był tak dobry, a o tern wszycował. Sądzę, że dla hutników co się tyczy stkiem się przekonał i zapobiegł dalszemu ta
renty na starość, to zabezpieczenie nie ma war kiemu postępowaniu.
tości.
(Związek wzajemnej pom. ułoży petycyą w
Ludwigsglück.
tej sprawie i wyśle ją wtedy, skoro znowu po
Nasz pan nadsztygar M. podczas strejku
słowie do parlamentu dó Berlina się zjadą.
wołał:
Przebijcie mnie, jeśli macie o co, — a
Red.)
teraz chodził już trzeci tydzień po „szlusie“ a
woła: Jak mi tyle a tyle nie wydacie, td ma
Od Wirku.
cie robotę wypowiedzianą przy świadkach. Cho
W sprawie święcenia Niedzieli i Świąt, już dzi z nim 1 sztygar i 1 dozorca.
się cieszyliśmy, że te nieszczęsne dubeltówki
Cóż tu począć? Po pierwsze: skarb jest
wezmą koniec. Lecz jak było, tak jest; pole bardzo nieużyty; po drugie smród niesłychany;
pszenia nie ma. Gdyby już rząd na jednę stro po trzecie mamy mieó robotę na 10 godzin z
nę koniec tu zrobił, bo już nie można wytrzy zjazdem i wyjazdem, ale tymczasem już
mać. Robotników się pytać, to jest za darmo, się musi przed pół szóstą pomodlić, a potem
bo niektórzy są ciemni, oziębli i obojętni; nie zjeżdżać na dół; ale na wierzch kiedy?
którzy nie dbają o swoje sprawy, ani o święce
Przedtem było tak: Dozorca nas sam po
niu Niedziel i świąt. Tedy rady nie ma, tylko pisał, a teraz w Kwietniu to już nastało na
rząd i posłowie muszą wydać względem tego dole o pół 6 zapis, a potem o pół szóstej, jak
prawo, gdyż inaczej żadnego końca z tern nie nocni po przeczytaniu zjeżdżają, toż my wyjeż
będzie.
dżamy. Całe 12 godzin jesteśmy na dole. Nie
Ja sam jestem w takiej robocie, w której dosyć jednak, że się człowiek narobi, ale potem
Niedziel i Świąt nie święcimy. Choć się w je jeszcze stój pod szybem, a dozórca w koło nas
dnę Niedzielę nie pracuje, cóż z tego, kiedy chodzi.
trzeba w nocy do 6 tej godziny rano pracować.
Druga kopalnia tak zwana Berlińska, to jest
Jakiż to jest odpoczynek lub jakie święcenie Hedwigswunsch; na obu jest jedno państwo.
Niedzieli? Trzeba by spać i trzeba by iść do Na Berlióskiem dostali już węgle po 3 razy, a
kościoła. Robotnik nie może mówić: Ja w u nas dopiero po 2 razy a tylko po 8 hekto
Niedziele nie pójdę do pracy, — gdyż przy dzi litrów; przed 2 laty dostaliśmy więcej; przeszły
siejszym stanie rzeczy powiedzieliby ma pano i ten rok zaś mniej. Oby tylko tak nie wypa
wie lub urzędnicy: To wcale nie musisz iść do dło, jak przed strejkiem było.
pracy!
A dalej, żeby przynajmniej dali także wę
gle,
jak
na Berlińskiem, ale nam, dają węgle
(Rząd wyda wkrótce przepisy co do świę
drobne,
prawie
jak tabakę.
cenia Niedziel i Świąt w fabrykach, lecz bar
Prosimy
przełożonych
wyższych, aby w te
dzo wątpimy, ozy w hutach roboty niedzielnej
zupełnie zakaże. Gdyby wszyscy hutnicy, jak sprawy wejrzeli, a zapobiegli naszym skargom.
(Na to, co dalej w liście stoi, potrzeba ko
jeden mąż, byli się o to upominali, to nieza
niecznie
zupełnie wiarogodnych świadków. Pro
wodnie byliby to uzyskali. Lecz „Praca“ już
simy
korespondenta,
aby się o nich postarał, a
pisała, że pod petycyą o święceniu Niedzieli w
hutach zebrało się tylko kilka set podpisów, a ogłosimy. Bed.)
hutników jest u nas wiele tysięcy. Dopóki hu
Od Zaburza.
tnicy wszyscy nie wstąpią do związku wzajemn.
pom. a przez to się nie zjednoczą, dopóty wszel
Wyczytałem w Nr. 21 „Pracy“, iż p. dy
kie ich sprawy pójdą krzywo. Pierwszym wa rektor obiecał poprawić ciskaczom, ale już rók

temu, a poprawy nie ma, my zaś już we wiel
kich długach siedzimy.
Mamy nadzieję, że
skoro przyobiecał, to nam się też dostanie po
prawa. Prosimy p. dyrektora, aby uznał, że
2,60 m. to za mało dla żonatego, mianowicie
też dla tego, który ma kilkoro dzieci.
Ludzie sobie tu opowiadają, że p. dyrektor
chciał nam poprawić, lecz urzędnicy gó odmó
wili i że oni tak zrobią, że nam się tego ode
chce. Nie wiem, czy to prawda, ale po strejku pourywali ludzi; gdzie nas było 9, to dzisiaj
6 musi zrobić prawie jeszcze więcej, niż da
wniej 9.
(Przed paru dniami wysłali urzędnicy z
król. kopalni petycyą do p. ministra handlu o
podwyższeniu im myta. Skoro dla nich ciężkie
czasy, to też powinni uznać, że i dla robotniów
są ciężkie. Red,)
Prosimy tedy panów, aby nam ciskaczom,
zwłaszcza żonatym, podwyższyli zarobku, bo tego
nam potrzeba, jeżeli mamy w porządku wyżyć.
A dalej prosimy, aby nam dosadzali chło
pa, gdzie nie ma pauz, coby nas zastępował
(ablezował) do zjedzenia trochę jadła na śnia
dania lub obiad. Przecie pożywić się trzeba, a
jakoż to przy robocie uczynić, gdy ręce zma
zane. Niech nam to panowie uczynią a ulżą
nam w utrapieniu.

Wiadomości z tygodnia.
W Szwajcaryi, w Kantonie czyli w
prowincyi Sankt-Gallen, ustanowiono pierwsze
w ogóle zabezpieczenie robotników na przypa
dek bezrobocia. Rada kantonalna przyjęła 111
głosami przeciwko 18 odpowiednią ustawę. Po
dług niej okładka tygodniowa, którą robotnik
płacić winien, wynosi najwyżej 30 centymów
(24 len.), a zapomoga dzienna ma wynosić naj
mniej 1 frank (80 fen.) za każdy dzień bezro
bocia, nie pochodzącego z winy zabezpieczonego.
Wszyscy robotnicy, których zarobek nie prze
nosi 5 marek na dzień, są zmuszeni należeć do
zabezpieczenia, które może urządzić każda gmi
na dla siebie lub kilka gmin razem. Zapomogę
daje się najwyżej za 60 dni w roku. Pierwsza
próba ta obudziła wielkie zajęcie w kraju i za
granicą między ludźmi, którym sprawa społeczna
leży na sercu. Oby próba odniosła dobre skutki.

Drobne wiadomości.
Ohropaozów. Wydział obwodowy po
zwolił hrabiemu Najdeokiemu rozszerzyć werk

cynkowy Guidotto o 1635 metrów. Zostanie
tam urządzony jedenasty piec.
L i p i n y. Towarzystwo akcyjne tutejsze
dostało pozwolenie w hucie Silesia postawić je
szcze 7 pieców muflowych i fabrykę rozszerzyć.
Król. Huta. Sztygarzy król. kopalni
wysłali petycyą do ministra handlu o podwyż
szenie myta, bo wyżyć nie mogą. Odpisy pe
tycyi posłali do radzcy Do bersa w Król. Hucie
i Yogla w Zabrzu.
Świętochłowice.
Państwo Najdeckie, do którego tutejsza Falvahuta należy, za
mierza wybudować w pobliżu niej butę cynkową
i cegielnię parową.
Wirek. Tutejszy konzum ogłosił spra
wozdanie z tego, co sprzedał i zarobił. Bilans
konzumu zamyka się sumą 395914 m. 83 fen.
Towarów było podług inwentury (spisu) za
213966 m. 40 fen. Przy inwentarzu wykazał
się brak 30 tysięcy marek; nie można
było wyjaśnić, co się z tern stało. Kapitał ak
cyjny wynosi 60 tya. marek; fundusz rezerwowy
6000 m. Dywidendy wypłacono 5 od sta
razem 3000 m. a na tantyemy poszło 5694 m.
85 fen. Ażeby zapłacić dywidendę i tantyemy,
trzeba było sięgnąć do zysku z roku 1892 i
wzięto z niego 1876 m. 2 fen. Koszta handlo
we wynosiły 81626 m. 35 fen. Gazety dono
szą, że niektórych z pomiędzy pomocników han
dlowych oddalono od początku röku, albo też
jeszcze oddalą.
Gliwice. Inżynier wyższy rumuńskich
kolei rządowych był tutaj, aby odebrać od fa
bryki drótu znaczną ilość drótu do telegrafów.
W piło Steina zaś przebywał urzędnik warszta
tów okrętowych z Wilhelmshaven, aby materyał modelowy do tychże warsztatów odebrać.
Od lioździenia. Na kopalni Georg
zaczną znów pracować w szybach, zamkniętych
w r. 1855. Państwo obliczyło sobie, że z tej
kopalni jeszcze dobyć może około 180 mil. cen
tnarów węgla.
G. S z 1 ą b k. W pierwszem ćwierćroczu
bieżącego röku wydobyto o 5,96 procent mniej
węgla z kopalni niż w ostatniem ćwierćroczu
przeszłego roku, a sprzedano o 11,20 procent
węgla mniej, niż w owem ćwierćroczu. Na Dol
nym Szląsku dobyto węgla o 7,31 procent, a
sprzedano o 9,69 procent mniej, niż w czwartem ćwierćroczu 1893.
Cena przeciętna węgla w Górnym Szląsku
obniżyła się o 1,77 procent, a w Doi. Szląsku
o 0,14 procent.
Cena przeciętna tony sprzedanego węgla
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w porównaniu do ceny węgla z pierwszego
kwartału przeszłego roku spadła o 3,96 pro
cent w całym obwodzie szląskim, a mianowicie
na G. Szląsku o 3,82 procent a na D. Szląsku
o 3,10 procent.
Na kopalniach węgla kamiennego praco
wało w pierwszem ćwierćroczu ogółem 72763
robotników a mianowicie 64917 na Górnym
Szląsku a 17846 robotników na Dolnym Szląsku.
Na kopalniach węgla brunatnego wydobyto
w 1 ćwierćroczu bieżącego roku o 0,48 procent
węgla więcej, niż w 1 ćwierćroczu roku prze
szłego. Lecz sprzedaż węgla zmniejszyła się o
11,79 procent, zaś cena przecięciewa spadła o
1,47 procent.
Robotników było zatrudnionych na tych
kopalniach 1338 w pierwszem ćwierćroczu 1894
roku.
Z Morawy. Przy atrejku ostatnim za
szła bitwa z żandarmami. Dnia 22 i 23 Maja
sądzono tę sprawę przed sądem w Cieszynie.
Jeden robotnik został skazany na 13, drugi na
9, dwóch na 3, inni oskarżeni i jedna robotnica
na 2 miesiące więzienia. Prokurator mówił, że
oskarżeni winni, że żandarmi strzelali, bo nie
chcieli się cofnąć, choć ich żandarmi wzywali.
Tak piszą gazety niemieckie.
Z Polski. W pobliżu Kielec niedaleko
od granicy odkryto pokłady siarki. Utworzyło
się towarzystwo akcyjne, aby tam fabrykę za
łożyć. Jakie to polska ziemia bogate skarby
w sobie mieści! Szkoda tylko, że z tych skar
bów głównie obcy zysk mają.

Bismarckhuta. W fabryce Kfttzera
sparzył sobie robotnik Heisberger rękę kwasem
karbolowym.
Tarnowskie Góry. Robotnik Ziob
z tutejszej huty dostał się między wózki i tak
mocno przyduszony został, że trzeba go było
odwieść do lazaretu.
Od Wirku. Na kop. Gottessegen spa
dły węgle na górnika Koziołka i złamały mu
nogę.
— Z dachu huty Liebes, z 10 metrów wy
sokości, spadł cieśla Garbas i mocno się ska
leczył.
Z D. Szląska. Hajera Koehlera, o któ
rym w przeszłej „Pracy“ się pisało, że został
zasypany, zdołano po 20 godzinach odkopać ży
wego.
Francy a. W kop. Anderlues zdarzyła
się w Niedzielę eksplozya gazów. 4 robotników
zostało zabitych 4 ciężko okaleczonych.

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

2 M1WY SLĄZKIEJ.

Wiersze Czesława Lubińskiego.
2 tomy po 160 str. w jednej książce.

Dena za egzempl. nieoprawny...................... 1,00 mrk.
»
,
,
oprawny.............................1,50 ,
Na portoryum prosimy dołączyć .... 0,20 „
Każdy Gómoszlązak powinien tę książkę
posiadać. T*
Za nadesłaniem naleźytości w znaczkach pocz
towych, przesyła odwrotnie Wydawnictwo „Ka>
dike“ w Bytomiu G.-Szl. (Beuthen O.-S.)

pwr

iS

■ leszeztęSela.

Nabożeństwo do św. Barbary

Bytom. Na kopalni Redeneblick zda
rzyło się nieszczęście górnikowi Kubicy przy
„rabowaniu*. Kamień spadł na niego i złamał
mu nogę.
C h e b z i e. Górnik Habraszka z kopalni
Paulus miał nieszczęście. Węgle spadły na nie
go i pokaleczyły mu głowę i złamały lewą
nogę.

dla odprawiania w czasie moru i zaraźliwego powietrza
i modlitwy o uproszenie szczęśliwej śmierci i wiecz
nego zbawienia. Geaa 15 fen., z przes. 16 fen.

Od Zabrza. Górnik Ziob z Wieszowy
został ugodzony stemplem w głowę na kopalni
Concordia. Stracił przytomność i dopiero w la
zarecie po kilku godzinach znów ją odzyskał.

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

Mysłowice. 30-go Maja odnieśli oka
leczenia na tutejszej kopalni 3 robotnicy skutek
nieostróżnego osadzenia windy.

om do

św. Rocha i Sebastiana

Bez konhnrencył!!!
Szanowny Panie Tre.p!
Bądź Pan tak dobry 1 zeoholej przysłać ml ino.u rai
lalleiką 7,60 mrk. franko 6001
estuk Pańskich mał. cygar Ha
Yanlllos, które są znakomitej
i mnie bardzo smakują. (EB28551
Z eiaounklem
Jerzy Kliknlein, gościnny)
w Norymbergii.
Tylko do nabyela z fabryki
cygar I, B. Tresp, Wejhe
rowo (Neustadt, Wistir.)

Starosta weselny
Zbiór

Cena aa nleopr. egzem. 0,75 m.
z przesyłką 0,86 m.
Wydawnictwo „Katolika“
w Bytomiu G.-8zl.

Odpowiedzialny redaktor Jan Eckert w Bytomiu. — Nakładem 1 czcionkami Wydawnictwa „Katolika,, w Bytomiu G.-Sz.

