e—----------------------------- 1

PRACA

Wychodzi raz na tydzień
co Wtorek.
Kto chce samą „Pracę“ abo
nowaó, 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

Nr. 43.

się

a

pracuj!

Bytom Gr.-Sz., dnia 23-go Października 1894.

Ochrona prawna robotnika.
(Ciąg dalszy.)

Taryfy płacy.
Tak jak rzeczy teraz stoją, to potrzebuje
robotnik pomocy i ochrony prawnej co do pła
cy. Dziś często robotnik musi przyjąć płacę
niedostateczną, aby w ogóle cos zarobić, aby z
głodu nie umrzeć, bo nie weźmie on roboty, to
dziesięciu innych ją weźmie, ponieważ w Ogóle
jest więcej rąk aniżeli potrzeba. Panowie to
wiedzą i starają się jak najmniej płacić, jak
najmniej oddać robotnikom ze zarobku fabryki.
Potrzeba i pod tym względem ochrony prawnej,
ponieważ panowie po większej części dobrowol
nie się z robotnikami nie ugodzą. Dla tego po
winno prawo na każdą okolicę ustanowić jaki
urząd, któryby oszacował ile jaki robotnik musi
najmniej zarobić, aby siebie i rodzinę mógł po
ludzku wyżywić.
W Anglii panowie i robotnicy bez rządu
ustanowili taryfy płacy według tego, czy fabry
ka więcej czy mniej przynosi, lecz w innych
krajach nie ma zgody pomiędzy panami a robo
tnikami, a nawet w Anglii nie wszędzie zgoda,
jeszcze nieraz są spory o płacę. Główna rzecz
jest, aby pan nie układał się co do płacy z
każdym robotnikiem osobno, lecz aby związki
robotników i związki panów ustanowiły kornisyą, któraby stanowiła o płacy. Naturalnie, że
płaca powinna się stósować do tego, jaka jest
robota, czy robotnik jest zdolny czy nie, czy
pilny, czy fabryka wiele przynosi czy mało.
Płaca musi być ustanowiona w taki sposób,
i tego nawet dobrzy panowie muszą sobie ży
czyć, ponieważ oni nie mogą więcej płacić jak
inni, choćby chcieli, bo jeżeli inne fabryki mało
płacą robotnikom i skutkiem tego tanio towar
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sprzedawać mogą, to inni muszą się starać ró
wnie tanio sprzedawać, i równie mało mogą
płacić robotnikom.
W niektórych fabrykach w Niemczech tez
próbowano ustanowić pewną płacę dobrowolnie.
Fabryki jedwabiu w Krefeld już r. 1849 usta
nowiły taryfę płacy za pomocą komisyi złożonej
ze zastępców panów i ze zastępców robotników.
Taryfa istniała tam kilka lat i kilka razy ją
zmieniano i uzupełniano. Później zaniechano
takowej, lecz robotnicy ciągle według niej ra
chowali i ciągle żądali od panów, aby znowu
zaprowadzono podobną ugodę co do płacy. Pró
bowano też zrobić ugodę pomiędzy związkiem
tkaczy dolnego Renu i związkiem fabrykantów
w Krtfeld, lecz nie można było przyjść do do
brego końca, chociaż właśnie najstarsze i naj
większe fabryki były zatem. Fabrykanci i ślufierze nożyczek w Solingen i fabrykanci pilni
ków w Remscheid zgodzili się na pewną płacę
i ustanowili dobrowolny sąd polubowy w spra
wach płacy w r. 1865, aby przeszkodzić temu,
iżby niektóre fabryki bez miary zniżały płacę
robotników i cenę za towary. Pomocnicy dru
karscy w całych Niemczech zobowiązali człon
ków swego związku, aby nie przyjmowali roboty,
jeżeli panowie nie będą taa płacili jak wyzna
czono w taryfie ułożonej przez drukarzy. Aby
zaś zmusić panów, iżby i oni zastosowali się do
taryfy, to utworzono kasę pomocniczą dla tych
drukarzy, którzy nie mogą znaleźć pracy jedy
nie dla tego, że żądają płacy według taryfy.
Socyaliści stawili wniosek w r. 1885 w
parlamencie, aby ustanowiono prawem, że każdy
robotnik musi dostawać przynajmniej tyle
a tyle płacy. Lecz sOcyaliści sami nie przypi
sywali znaczenia i sami przyznali, że tak jak
oni sobie myśleli, nie można sprawy urządzić.
Obcięli bowiem, aby komisya złożona ze zastęp

ców panów i robotników większością głosów
ustanawiała płacę. Przytem miała komisya sta
nowiąca o płacy składać się z panów i robo
tników wszelkich gatunków. W ten spbsób
ustanowienie płacy zależałoby od przypadku ja
kiego gatunku panów i robotników byłoby wię
cej w komisji. Członkowie komisji ulegaliby
też z pewnością różnym wpływom stronniczym.
Socjaliści chcieli potem jako wyższą instancją i
apelacją ustanowić zebranie wysłańców wszyst
kich komisji z całych Niemiec. Zebranie miało
się odbywać raz w rok. Łatwo było udowo
dnić, że to też nie idzie, to głupie marzenie,
bo do niczego apelacja do] zebrania, które się
zbiera raz na rok i do którego należą ludzie
rozmaitych zawodów, rozmaitego zatrudnienia,
jeden zna stósunki rzemieślnicze, drugi stósunki
fabryczne, jeden w takiej, drugi w owakiej fa
bryce.
Płacę jakiego gatunku robotników mogą
tylko ci oznaczyć, którzy znają ten gatunek ro
boty, którzy znają ceny towarów jakie fabryka
wyrabia. Urzędowo nie można naznaczać płacy,
bo powstałaby wojna wszystkich przeciw wszy
stkim. Władza nie może przyjąć na siebie tej
odpowiedzialności i nie może naznaczać jak wy
soka ma być płaca robotnika jakiego gatunku,
ponieważ jeżeli płaca robotnika się podniesie, to
i cena towaru fabrycznego podnieść się musi,
inni muszą drożej kupować, i skarżyliby się na
władzę, że im podrożyła życie. Gdyby władza
rządowa lub gminna miała wyznaczać, ile jaki
robotnik ma pobierać płacy, toby też ta sama
władza musiała wyznaczyć ile towary wyrobio
ne przez robotników kosztować powinny. Wten
czas wszystko byłoby w ręku rządu, jak tego
pragną socjaliści, doszlibyśmy do państwa so
cjalistycznego.
Do uregulowania płacy robotnika potrzebne
najpierw wielkie i silne związki robotników i
panów. Te związki doprowadzą najłatwiej do
zgody. Prawo niech tylko tyle zröbi, że na
każe, aby każdy pan i każdy robotnik należał
do swego cechu, do związku swego gatunku.
(Ciąg dalsiy nastąpi.)

Robotnice w Anglii.
Ministerstwo prac publicznych w Anglii
nie tylko ustanowiło inspektorki fabryczne, ale
wyseła też osobne komisarki, których ladaniem
jest zbadać stósunki kobiet pracujących po fa
brykach. Komisarki spisują obszernie o wszystkiem, a ministerstwo drukuje ich sprawozda
nie, aby się cały kraj mógł przekonać o tern

jak sprawy stoją. W ogóle trzeba wiedzieć, że
w Anglii kobiety daleko więcej zajmują się spra
wami pnblicznemi aniżeli u nas.
Komisarkom fabrycznym wyznaczono nastę
pujące zadanie: zbadać położenie robotnic, 1)
jaka różnica pomiędzy płacą mężczyzn a płacą
kobiet. 2) jakie skargi podają robotnice, 3) jaki
wpływ ma praca fabryczna na zdrowie kobiet,
obyczaje i domowe pożycie w rodzinie.
Łatwo uznać, że do zbadania tych spraw
daleko stósowniejsze są kobiety aniżeli inspek
torzy fabryczni. Sprawozdania inspektorek są
bardzo obszerne i gruntowne.
Jedna pani rewidowała fabryki i handle w
Londynie, w których zajęte są kobiety, a więc
stósunki kobiet w kramach, szwaczek, modystek
(które robią stroje), praczek i t. d. Niektóre
kobiety w kramach muszą pracować 78 godzin
tygodniowo, w handlach i fabrykach strojów
pracują 14 godzin dziennie. Krawcowe otrzy
mują 8 M. na tydzień, a życie w Londynie nad
zwyczaj jest drogie. Ta sama inspektorka mu
siała zbadać w ciągu roku stósunki we wielu
innych miastach, za wiele miała roboty i nie
wielką liczbę robotnic mogła wypytać.
Inna znowu inspektorka, która badała fa
bryki tkackie, donosi, że w niektórych fabry
kach jednę robotę mają sami mężezym, drugą
same kobiety. W niektórych fabrykach pracują
wszędzie wspólnie kobiety i mężczyźni i też po
bierają równą płacę. Zwykle jednak jest ró
żnica wielka pomiędzy płacą mężczyzn a płacą
kobiet, które pobierają n. p. 13 M. na tydzień
kiedy mężczyznom płacą 21 M. Mówiono, że
kobiety dla tego mniej dostają, ponieważ często
dwie są potrzebne, gdzie mężczyzna jeden wy
starczy, ponieważ ma więcej siły. Czasem ko
biety zarabiają tylko połowę tyle jak mężczyźni.
Panowie starają się coraz więcej robotników za
stępować kobietami, ponieważ takowe taniej
pracują.
Miejscami pracują mężczyźni i w nocy ra
zem z kobietami, które otrzymają mniejszą płacę.
Praca tkacka jest szkodliwa zdrowiu, ponieważ
powietrze jest nader gorące i przepełnione py
łem pochodzącym z odpadków wełny i bawełny.
Każda nowa robotnica musi przejść febrę. In
spektorka też dostała febry, kiedy przez dłuższy
czas chciała się przekonać o pracy fabrycznej.
Co do obyczajów to dozorcy i urzędnicy fabry
czni często pewnym robotnicom dają pierwszeń
stwo przed innemi. Potem pewne miejsca są
razem dla mężczyzn i kobiet, co mianowicie dla
młodszych jest niebezpiecznem i połączone ze
zgorszeniem. Kiedy kobieta zamężna pracuje
we fabryce, to musi zaniedbać dom i rodzinę-
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Skutkiem tego robotnicy żądają, aby kobiety
zamężne wcale nie pracowały we fabrykach,
Kobiety znowu chciałyby więcej zarobić dla
domowego gospodarstwa i żądają, aby im dano
pracę we fabrykach. Dziewczęta są też prze
ciw temu, aby kobiety zamężne pracowały, po
nieważ one same chciałyby więcej zarobić i musianoby im więcej dać, gdyby się mniej kobiet
zgłosiło do pracy. Najlepiej by było gdyby ani
zamężne ani niezamężne kobiety nie pracowały
we fabrykach, chyba wdowy, które już nie mają
dzieci w domu. Kobieta zamężna ma dosyć do
czynienia w domu z gospodarstwem i dziećmi.
Dziewczyny zaś nie powinny pracować we fa
brykach, ponieważ to szkodzi ich obyczajom, po
nieważ nie mogą się sercem ani ręką wykształ
cić na dobre żony, matki, gospodynie. Mążojciec powinien tyle zarobić, iżby mógł utrzy
mać siebie i rodzinę, a dziewczyny niechby pra
cowały dla jakiej fabryki ale takie rzeczy, które
toożna robić w domu, aby oddychały powietrzem
domowem i rodzinnem i aby mogły się wyu
czyć gospodarstwa domowego i nieco pomagać w
domu. Rzecz jasna, że taki powinienby być po
rządek chrześciański.
We fabrykach bawełny zdarza się dość czę
sto, że łódka tkacka wylatuje gwałtownie z ma
szyny i wybija robotnicy oko.
Kobiety pracują we fabrykach wełny, ba
wełny, jedwabiu, kobiercy, welocypedów, zegar
ków i t. d. Zwykle do lżejszych ich używają
robót i mniej im płacą aniżeli mężczyznom.
We fabrykach, w których potrzeba ołowiu
do fabrykacyi, kobiety więcej podpadają okro
pnym chorobom skutkiem zatrucia ołowiem ani
żeli mężczyźni. Dostają pomięszanią zmysłów.
Tu prawem powinna być zakazana praca ko
biet.
Są też w Anglii fabryki, n. p. farbiernie, w
których tylko kobiety pracują. W Szkocyi
(część Anglii) pracują kobiety mniej godzin
dziennie aniżeli mężczyźni. Kobiety zamężne
nie pracują po fabrykach. Dziewczyny zaczy
nają pracować od 14 go roku i pracują zwykle
dziewięć lat. W ogóle nie wiele kobiet pracuje
tu po fabrykach, bo tylko 6 procent, a panowie
sami są temu przeciwni. W Anglii jedna ko
bieta musi prowadzić trzy i cztery maszyny tka
ckie, podobnie jak mężczyzna, we Szkocyi ko
bieta ma najwięcej dwie maszyny pod sobą. W
Szkocyi robotnicy nie są zorganizowani w zwią
zkach, dla tego płaca jest nierówna, zmienia
się co tydzień, różna jest w tej i owej fabryce
jednego gatunku. W Szkocyi też kobiety latem
i jesionią po większej części pracują w polu za
miast we fabrykach, dla tego są zdrowsze ani

żeli w starej Anglii. Skutkiem tego kobiety we
fabrykach szkockich mniej są wyćwiczone we
fabrykacyi, ponieważ nie są ciągle zajęte fabry
czną robotę.

Proces o zaburzenia w Pniakach
skończył się dla wielu z pomiędzy oskarżonych
bardzo smutnie, bo skazano ich na ciężkie wię
zienia. Większa część oskarżonych nie nmie so
bie zdać sprawy, jak się to stało, że w nieszczę
ście popadli. Stało się to nagle, niejako samo
z siebie, że się między lud zgromadzony wmięszali, — wtem się zrobiło zaburzenie, hałas, i
nieszczęście gotowe.
Wiadomo, że źródłem całej tej sprawy było
to, iż p. Purkop ze Zaborza chciał przemawiać
na zebraniu, które inny robotnik zameldował.
Dzierżawca sali nie dał na zebranie lokalu, bo
uważał Purkopa za socyalistę. Ponieważ zebra
nie odbyć się nie mogło, a ludzie na nie przy
byli, więc rozprawiali o tern, gorszyli się na
dzierżawcę sali, jedni odchodzili, drudzy przy
chodzili. Żandarmi też tam się oczywiście znaj
dowali i jak twierdzą wzywali ludzi, aby się ro
zeszli. Po pewnym czasie udała się gromada
ku Pniakom i tam przyszło do owego nieszczę
śliwego strzelania.
Powód strzelania był taki: Podczas gdy
ludzie jeszcze stali, zjawił się skrzypek Bloch,
który zaczął grać i tańczyć. Wszyscy się śmiali.
Żandarmi Bodinka i Korditzke jednak uważali,
że skrzypek sobie z nich żarty stroi, a że lu
dzie z nich się śmieją. Tak się żandarmi przed
sądem tłómaczyli. Korditzke zakazał skrzypko
wi grania i chciał go na bok odwieść. Wtem
tenże padł na ziemię jak martwy. Wtedy ktoś
krzyknął: „Żandarm zabił tego człowieka*. Da
lej stojący nie widzieli, co się stało a tylko o
zabiciu słyszeli, co ich wielce oburzyło. Usły
szano groźby przeciw żandarmom. W tej chwili
przybył amtowy Sohreyber z Bielszowic i wez
wał ludzi do rozejścia. Gdy to nie nastąpiło,
zaczęli żandarmi spisywać obecnych, których
znali i aresztowali niektórych. Wtedy Reclik,
jak żandarmi twierdzą, wyrwał im się i krzyknął:
Teraz dalej 1 Teraz zaczęto rzucać kamienie.
Reclik zaprzeczał, iż pierwszy kamień rzucił.
W następstwie amtowy oświadczył żandarmom,
źe nie ma innej rady, jak strzelać. Żandarmi strze
lili trzy razy i zaraz ktoś zawołał, źe kobietę po
strzelili, co się też okazało prawdą, bo istotnie żonę
Elsnera postrzelono, skutkiem czego zmarła. Na
zapytanie obrońcy, dla czego w powietrze nie strze

lali, odpowiedział ż&ndarm Bodinka, że oni mają
instrukeyą, jako im nie wolno nad głowami
strzelać; gdyby to uczynili, zostaliby ukarani.
Na dobitkę wszystkiego rozkazano jeszcze
dać znak, jaki tam zwykle dawają, gdy się pali;
wtedy bardzo wielu ludzi przybyło na miejsce i
zamięszanie stało się większe. Niektórzy z
oskarżonych dopiero wtedy przybyli na miejsce
rozruchów.
Prokurator żądał, aby sąd skazał 30 oska
rżonych za zaburzenie pokoju krajowego, 17 za
zbiegowisko, a 8 aby uwolniono. Sąd postąpił
inaczej, bo 31 oskarżonych uwolnił a innych ska
zał na różne kary, jak się już o tern donosiło.
Trzej adwokaci, którzy jako obrońcy oska
rżonych stanęli przed sądem, starali się w swo
ich przemowach oskarżonych uniewinnić. La
dzie byli oburzeni, bo odmówiono im sali, choć
na zebraniu tylko sprawy ekonomiczne omawiać
chcieli, — bo żandarmi ich dozorowali, choć
zrazu nikt nic karygodnego nie uczynił; — zaj
ście %e skrzypkiem, a wreszcie nieszczęśliwe
strzelanie i zabicie kobiety oburzyło ludzi. Obrońcy
twierdzili,że gdyby nie ostre występowanie żandar
mów, toby może z całej sprawy nic nie było. Żan
darmi musieli przecie znać lud tutejszy, który
łatwo się rozgniewa i zapali i powinni byli so
bie łagodnie z nim postępować. Jeden z obroń
ców powiedział, że część winy spada na żan
darmów, czemu jednak przewodniczący sądu za
przeczył.
Inny obrońca zwracał uwagę, że
wśród hałasu i krzyku wielu nie słyszało we
zwania żandarmów, aby się rozeszli.
Wymowne słowa obrońców sprawiły, że sąd
mniejsze kary wyznaczył, aniżeli prokurator się
domagał ale i te kary jeszcze są ciężkie.
Gała ta sprawa jest wielce smutna a wielu
robotników naszych oburza się na postępowanie
żandarmów i policyi. Z niektórych stron przy
pominają też, że nawet związek wzajemnej po
mocy nie mógł tu i owdzie dostać sali na swoje
zebrania, bo niektóra policya na związek nie
łaskawa. Takie i podobne rzeczy tłómaczą so
bie robotnicy tern, że nieraz policya patrzy nieehętnem okiem na to, gdy robotnicy się sku
piają celem własnej obrony. „Praca“ pisała o
podobnych zdarzeniach już kilkakrotnie.
Zdarzenie w Pniakach i okoliczności jakie
mu towarzyszyły, nasuwają takie myśli:
Policya i żandarmi mają obowiązek dbać o
porządek i spokój, ale powinni się wystrzegać
ostrego postępowania wtedy, gdy po ludzku są
dząc, łagodnością dalej zajdą.
Policya nie powinna nigdzie przeszkadzać
usiłowaniom robotnikom, skoro takowi spokoj-

nie o sobie i swoich sprawach radzić chcą, opie
rając się na prawie. Związki chrześciańskie ro
botników nie powinny mieć żadnych kłopotów
ze strony urzędów w swojem działaniu.
W ogóle nikt nie powinien utrudniać ro
botnikom, gdy się w związkach i zgromadzeniach
skupiają, a wszyscy ludzie dobrej woli powinni
popierać słuszne życzenia robotników, skoro ro
botnicy usiłują je przeprowadzić na drodze pra
wnej i chrześciańskiej.
Tego wszystkiego żądamy ze zasady tej, iż
robotnicy są takimi samymi obywatelami, jak
inni, a przeto takiej samej wolności doznawać
powinni, jak inni jej doznawają.
Związki robotnicze nasze, parafialne i inne,
powinny się zajmować także sprawami materyalnemi, doczesnemi robotników. Oprócz tego
powinny pouczać robotników o ich prawach i
obowiązkach, o sposobach poprawy, o drogach,
któremi katolickim robotnikom iść należy; po
winny starać się o wyćwiczenie rozumu robo
tników, aby dobrze każdą rzecz pojmowali.
Związek wzaj. pomocy dawno to czyni, lecz
każdy pojmie, iż gdy ten związek nie ma nale
żytego poparcia, nie może tyle zdziałać, ileby
sobie życzyć trzeba. Parafialne związki po czę
ści za mało kładą wagi na sprawy materyalne,
choćby w tym względzie dużo dobrego zdziałać
mogły.
Nasze związki powinny być koniecznie tak
urządzone, że każdy robotnik będzie z nich miał
pomoc i poparcie w swoich rozmaitych spra
wach i to tak, że w czem mu nie zdoła pomodz
związek parafialny, w tern mu pomoże związek
wzajemnej pom. i odwrotnie. Te związki po
winny się uzupełniać tak, iż kto do jednego i
drugiego należy, ten jest zapewniony, że radę i
pomoc albo ztąd, albo zowąd dostanie.
Skoro to nastąpi, nie będą nasi robotnicy
szukali innych związków, których im polecić nie
można, lecz wiernie i statecznie będą się trzy
mali swoich. Wtedy też będą dość doświad
czeni i oświeceni, aby odróżnić plewę od ziarna
i żadnym „verhandeln" głowy sobie zawrócić
nie pozwolą.
Sprawa robotnicza ciągle postępuje naprzód,
ciągle się rozwija, zaostrza; kto chce prawdzi
wie dobrze w niej działać, musi dać baczenie
na wszystkie objawy i okoliczności, aby praca
jego dobre przyniosła owoce. Do tego wszyst
kiego jednak potrzeba jednego: aby uznać to
za słuszne, o co robotnicy słusznie na mocy
praw Boskich i ludzkich się upominają a uzna
wszy to, popierać bez względu na łaskę lub nie
łaskę możnych.
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Robotnicy nasi niech zaś się starają, wyro
bić w sóbie silny charakter, przy czem nie sa
mo serce, ale i rozum powinien działać. Jestto
właściwością polskiej natury, że łatwo się do
czegO zapala, lecz i prędko ostyga i słabieje,
jak w dobrem, tak w złem. Niech robotnicy
nasi starają się poznać i uznać, że nie ma pra
wdziwego i trwałego polepszenia dla nich, jak
w chrześciaństwie, nie ma innej lepszej drogi do
poprawy doli, jak na zasadach chrześciańskich
i prawnych, nie ma lepszego środka, jak organizacya czyli związki chrześciaóskie i na funda
mencie prawa oparte.
To przekonanie niech
się stanie fundamentem, na którem się oprą
przy wszelakiej pracy i staraniu o siebie i swoje
sprawy. W tern przekonaniu ustalajcie się co
raz mocniej, wyrąbiajeie w sobie stałość chara
kteru, która nie chwieje się, nie chyli, lecz w
każdej okoliczności »toi, jak skała. Wszyscy
pracujcie nad tern, aby n. p. taki związek wza
jemnej pomocy stał się doskonałym pod każdym
względem; nie sam zarząd ma go doskonalić,
lecz wszyscy chrześciańsoy robotnicy są do tego
powołani. Go kto dobrego wie, niech poda, a
skoro umie co dobrego doradzić, niech radzi.
Wszyscy przyłóżmy sił do tego dzieła, które ma
być trwałe i dobre teraz i w przyszłości. Organizacya naszych robotników jest jeszcze mło
da, a jak ciężko nam przyszło i przychodzi, ją
założyć, to wszyscy wiedzą
Ale przecie jest,
przecie działa, przecie robi; fundamenta główne
założone dobrze, — budujmy dalej w myśl Bo
żą a na pożytek robotników.

OH I OHA.
Przy drodze, łączącej miasteczko z sąsie
dnią wioską, stała chata t maleńka i . pochylo
na — już stara bardzo. Konary olbrzymiej lipy
chroniły ją przed wzrokiem ciekawego przecho
dnia. Zdołałyż one i życie rodzinne jej mie
szkańców osłonić tajemnicą?
Oj niel Pokąd on i ona świata za sobą
nie widzieli, pokąd wspólnie pracowali i oboje
żyli uczciwie, w tej chacie, acz nędznej, było
wesoło i nie znano, co bieda. Dopiero od chwili,
— tak głośno mówiono — kiedy on począł
grosz ciężko zapracowany trwonić na karty i
karczmę, w chacie tej źle i smutno, a ona i
dziecię przymierają z głodu i chata spieszno
chyli się ku ziemi.
— Biednaż ona, biedna — litowały się ko
biety. Póki dziecię było zdrowe, nie żałowała

i ona rąk do roboty, bo też prócz chaty mają
jeno to, co własaemi zarobią rękoma.
Jednego wieczora rozprawiano o nich może
najwięcej. Wyrobnicy, co powracali z miaste
czka, przynieśli wiadomość, że między kilku kar
ciarzami przyszło do bitki, a on, jej mąż, pora
nił jednego z nich tak ciężko, że sprawa o sąd
óprzeć się musi.
Był to dzień wypłaty robotników.
Ona czekałą znać na niego, siedziała bowiem
przed chatą, na przyzbie. Pozdrawiali ją wszyscy,
jednak żaden z nich nie odważył się uwiadomić
ją o zaszłym wypadku.
Czekała daremnie. I późnb w noc już
było i chat okienka wszystkie pociemniały, a
i ego jeszcze widać nie było.
Jakżeż ciężko, jak duszno zrobiło się bie
dnemu jej sercu 1
— Och! — wybiegło z jej ust zaciśniętych,
ręce mimów oli ściskały zbolałą głowę, a duszy
szeptało boleśnie: — Czemu to teraz nie spie
szno mu nigdy do domu?... Czemu nie wita
dawnem słowem i unika mych pieszczot?... Cze
mu jak z psem się obchodzi, a na dziecię ani
spojrzy ? Więc karty mu milsze nad spokój i
szczęśo-e rodziny? O! on zapomniał, że mam
serce inne od niego, serce, co go kocha i cier
pliwie znosi męki... męki straszliwe.
Z tą skargą na ustach wpatrzyła się w dal
ciemną i bezbrzeżną, jak gdyby tam kryła się
tajemnica przyszłej — wspólnej ich doli.
Wtem doleciał jej uszu płacz dziecięcia.
Kilka kroków chwiejnych i była już w chacie,
uśpiła je, a wkrótce i jej strudzone powieki
zmrużyły się same. Usnęła przy kolebce — na
ziemi.
*
*

*

— Kto mnie budzi?! — zawołała kobieta,
gdy się nad ranem ocknęła.
Nieład na łóżku i drzwi do sionki uchy
lane świadczyły, że on był w domu i po krót
kim spoczynku dopiero cc wyszedł. Zgrzyt
drzwi obudził ją
— Więc był. Czy choć spojrzał na biedne
swe dziecię, co niby cień niknie ze świata ? O
Boże, ile łeż i bólu widzę jeszcże przed sobą!
Słowa te brzmiały spokojnie, ale chorobli
wy jej rumieniec stawał się na przemian to
bledszym, to ciemniejszym ji zdradzał, że biedna
cierpi okrutnie.
— Myśl dobra, może zbawcza, nasuwa mi
się — wyszeptała po chwili i przed obrazem
Bożej Rodzicielki rzuciła się na kolana.
Modliła się długo, bardzo długo i spokojna,
mężniejsza powstała z klęczek.
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— Nie! Z Bożą pomocą jeszcze nie wszy
stko stracone — wymówiła z otuchą, okryła
dziecię w najlepsze chusty i pospieszyła z nim
do miasteczka.
On spostrzegł ją zdała — sumienie w nim
drgnęło. Nie miał czasu zastanawiać się., przer
wał pracę i wyszedł jej naprzeciw.
Ciche westchnienie, słabe, jak tchnienie
wietrzyka, uleciało z piersi kobiety.
— Patrz, mężu, na biedne twe dziecię —
rzekła z udanym spokojem. — Rozpacz zatruła
pokarm w mych piersiach, a ono z głodu za
miera. Niech biedactwo nie męczy się dłużej...
zabij je!
Spojrzał na nią z przerażeniem — gniewnemi zmarszczkami zaszło jego czoło.
— Jak ty śmiesz! — krzyknął i podniósł
pięść zaciśniętą.
Dziecię wytrzeszczyło dziwnie oczy, wycią
gnęło doń rączkę i poruszyło ustami, jakby mó
wić chciało.
W tej samej chwili wstąpiła snąć łaska
Boża do serca jego, bo święty dreszcz przejął
go wskroś, zadrżał i w kilka zaledwie sekund
głośnym wybuchnął płaczem.
Chwilka jeszcze — i oboje zawiśli w gorą
cym uścisku.
— Przebacz mi — wyłkała — niewiedziałam, co począć... modliłam się i...
— I Bóg wysłuchał twoich modłów —
wyszeptał nawrócony i zarzekł się karczmy i
kart.
Szczęście wróciło do ich chaty, on zaś od
tąd własne doświadczenie przedkładał do oczu
wszystkim, co do kart i gorzałki się rwali.
— Brzydka to rozrywka — ostrzegał —
i łacno w namiętności przechodzi; jej jak ognia
wystrzegać się należy. A iluż nieszczęść była
już przyczyną 1 Przez nie i bogacz stanie się
żebrakiem, a ubogi i uczciwy — oszustem.

LISTY.
Z Król. Huty.
W nędzy i amutych myślach o dalszem ży
ciu piszę to uwiadomienie ö naszej pracy. Bar
dzo ciężkie nastały dla nas czasy. Przeszłego
roku jeszcze jakoś było, lecz od^N. Roku zarob
ku nam urwali o ćwierć zwyczajnej płacy, a co
gorsza, od 1 Lipca coraz to więcej świętujemy.
Zle nam się powodzi i to właśnie w tym czasie,
w którym potrzeby nasze są większe, bo na zi
mę trzeba się zabezpieczyć, kartofli i kapusty
kupić, a tu zapracowane pieniądze starczą żale-

dwie na liche i skromne wyżywienie. Proszę
Marka z Chin, aby ta do blachowni przyszedł i
też się nami zajął, jak to z pudlerzami uczy
nił. —
Z G. Szląska.
Wielu robotników na naszym Szląsku cią
gle lamentuje na obecną biedę, na ucisk i prze
ciążenie pracą i ciągle użalają się na tych ro
botników, którzy byli powodem dó tego prze
ciążenia, szczególnie w kopalniach. Mianowicie
wielu robotników z kopalni królewskich żałuje
i przypomina sobie jak przed dwudziestu i kilku
laty po owych wielkich zaburzeniach na Kró
lewskiej Hucie przyszedł rozkaz z Berlina, aże
by tylko 6 godzin trwała szychta (dniówka) i
rzeczywiście kilka tygodni górnicy tak praco
wali, pono coś więcej jak 14 dni. Potem się
tó skończyło, bo ludzie tak krótko, tak mało
robić nie chcieli, gdyż się bali, że mało zarobią.
A tak też ciągle można słyszeć na pozór mą
dre a w rzeczywistości głupie i niesłuszne zda
nie: Nie panowie, ale ludzie sobie są sami
winni, bo tak a tak było a ludzie nie chcieli,
Ja zaś powiadam, że nie ludzie, ale pracodawcy
byli winni. Bo gdyby panowie z Berlina byli
rzeczywiście chcieli dać zaprowadzić pracę na 6
godzin, to by byli powiedzieli tak górnikom:
Będziecie robić tylko 6 godzin, a za te 6 go
dzin damy wam zarobić tak, jakbyście więcej go
dzin robili, a dalej powinni byli panowie powie
dzieć: Damy wam zarobić tyle, że będziecie
mogli dobrze (nie przepijając^ zarobku) siebie i
wasze familie wyżywić, bo damy Wam zarobić
na szychtę n. p. od jednego do dwuch tala
rów.
Damy wam na akord tyle, na szychtę tyle,
a jeżeliby się byli znaleźli jacy przychlepcy i
zapaleńcy, którzyby byli mimo to chcieli dłużej
pracować, powinni byli panowie na tych nie
zważać, lecz jako chrześcianie mieć ogólne do
bro na oku dla większej części robotników. Lecz
panowie inaczej postępowali, bo gdy robotnicy
mówili: Panie sztajger, jak będziemy 6 godzin
pracować, to nie użyjemy, to robotnikom od
powiedziano: To nie jest wasza starość, tak
róbcie, jak wam każemy.
Więc robotnicy nie otrzymawszy żadnego
szczerego objaśnienia co do zarobku, tak długo
niedowierzając nalegali o dłuższą szychtę, aż ją
otrzymali, a ostatnich sami sztajgrowie zmu
szali do zaczęcia dłuższej, 12-godzinnej szychty.
Więc to całe postępowanie ówczesnych pa
nów względem robotników nie było szczere i
wprost robotnikom jako ludziom ubliżające, bo

r

7
kazać robotnikowi robić, a nie powiedzieć mu
za co, dać mu tylko ,ogólnikową obietnicę, na
której się już tu na Szląsku robotnicy dużo
sparzyli, to nie przystoi na chrześciańskich pa
nów, ponieważ to jest traktowanie niewolnicze
i tylko bydłu, koniom lub wołom, zaprzągnąwszy je do pracy nie powiada się, ile zarobią.
Rząd ówczesny kopalni istniejących dobrze wie
dział co robi. Dla czego nie chciał powiedzieć
robotnikom, ile zarobią? Robotnicy mając strach
przed lichym zarobkiem, sami się dopraszali o
dłuższy czas pracy a przez to całą winę wszy
stkiej swej niedoli wzięli na siebie. Najlepiej
się to później okazało, gdy jak na pańskich
(prywatnych) kopalniach tak i na królewskich
starano się skłonić górników, ażeby więcej „co
la“ dawali, że więcej zarobią, a gdy górnicy
przepracowali 2 lab 3 miesiące wcielono ową
nadwyżkę do dawniejszego „cola“ za dawniej
szym na mniejszym „coin“ zarobku i za jaki
mały czas znów kazano robić więcej, obiecując
większy zarobek. A gdy robotnik widząc się
oszukany, nie chciał więcej pracować, zmuszano
go różnemi dokuczliwemi karami.

Wiadomości z tygodnia,
Gk S z 1 ą s k. Zewsząd słychać skargi na
brak roboty, tak w kopalniach, jak w hutach.
Robotnicy nie pracują wszystkich szycht, no
wych robotników mało gdz e chcą przyjąć. Po
łożenie przemysłu i robotników stało się liche.
W hutach wykonano już wszystko, co za
graniczni odbiorcy zamówili. Najlepiej jeszcze
się powodzi Bismarckhucie, gorzej Koenigshucie,
która zresztą buduje nowy werk do walcowania
delikatnej blachy. W gazetach czytać można,
że werki żelaza dla tego słabo stoją, ponieważ
koszta za surowe żelazo są wielkie. Werki w
Lotaryngii mają zaledwie połowę tyle tych ko
sztów aniżeli'górnoszl. Dla tego ostatnie nie mo
gą wytrzymać konkurencyi z innymi werkami
krajowymi, które taniej fabrykują. Fabrykaty
werków nadreńikich nadchodzą aż do Wrocła
wia, bo są tańsze, niż górnoszląskie. Z tego
powodu górnoszląskie fabryki czynią, co mogą,
aby sprzedawać swoje wyroby do Polski, Rosyi, w ogóle do krajów na wschód od Szląska
położonych. Sięgają też aż do Azyi; Bismarckhuta n. p. dostawiła Japończykom i Chińczykom
niektórych części do karabinów. Lecz tego je
szcze jest za mało i ztąd ruch handlowy w wer
kach nie jest tak znaczny, jakby sobie tegö dla
dobrą przemysłu i robotników życzyć trzeba.

Berlin. Właściciele walcowni górnoszląskich mają związek między sobą w tym celu,
aby sobie wzajem pomagać, równo sprzedawać,
wzajemnie sobie nie szkodzić przez konkurencyą.
Lecz jeszcze nie wszystkie walcownie należą do
związku. Dla tego związek będzie się starał,
aby wszystkie do związku przystąpiły.
Patrzcie, robotnicy 1 Tacy możni panowie,
a uważają związek dla siebie za potrzebny i po
żyteczny. Cóż dopiero wy, którzy nie jesteście
tak możni; dla Was związek tysiąc razy więcej
potrzebny, niż dla panów. Przystępujcie tedy
do związku wzaj. pomocy.

Drobne wiadomości.
Bismarkhuta sprowadziła podobno ro
botników z Westfalii w tym celu, ażeby się za
znajomili z nowym systemem walcowania bla
chy. Jeżeli Owi robotnicy tylkó na piewien czas
tudotąd przyszli, aby się od polskich robotników
czegoś nauczyć, byłoby jeszcze pół biedy. Lecz
gdyby oni na stałe lub n& dłuższy czas mieli
tu pózostać, toby to było niesłusznie wobec ro
botników górnoszląskich, z których wielu bez
robbty chodzi. Skoro Bismarckhuta na Córn.
Szląsku i za pomocą polskich robotników, ta
kich ładnych dywidend się dorabia, to też nasi
robotnicy powinni mieć pierwszeństwo przed in
nymi. Marek z Chin niech tę sprawę zbada i
niech napisze, jak z nią jest.
— Sąsiednia fabryka chemiczna przyjmuje
co tydzień robotników z Kietrza.
Widocznie
panuje tam jeszcze większy brak pracy niż u
nas.
Wirek. Wielkie piece w Wirku, któro
od kilku lat stały, mają być znowu niedługo w
ruch puszczone.
Koenigs-Laurahuta miała w tym
roku czystego dochodu 1 mil. 226 tys. 633 m.
Z tego przeznaczono 98 tys. 130 marek na tantyemy dla rady nadzorczej i urzędników; 1 mil.
80 tys. wypłacono akcyonaryuszom dywidendy,
po 4 m. od stu marek; 55 tysięcy przeznaczono
na zakłady i cele dobroczynne; co zostało z
przeszłego i tego roku w sumie 27795 m. za
pisano na dalszy rachunek. (Z przeszłego roku
pozostało 34292 m., które doliczono do tego
rocznego zysku.) Najwięcej zysku przyniosły
kopalnie, bo przeszło 68 procent całej sumy
zysku, huty 27 i pół procent, a kop. kruszcu,
łomy i grunta prawie 4 i pół procent. Na za
kłady dobroczynne dano ze zysku 56 tysięcy;
choćby ta cała suma była przeznaczona na za-
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kłady dobroczynne dla dobra robotników, to kiem do Sasów, gdzie więcej pracy w polu, bo
jednak tego mało. Główny zysk wzięli akcy- silniej rolę uprawiają, tak ubodzy Irlandczycy
onaryusze, rada nadzorcza i urzędnicy. Jeżeli szukają latem zarobku w bogatej Anglii. W
urzędnicy dostają tantyemy, dla czego i robo W Czerwcu r. 1893 opuściło Irlandyą 14761
tnicy ich nie dostają? Przecie urzędnicy przez ludzi za robotą, mianowicie wychodzą ludzie z
cały rok darmo nie pracują, tylko dostają do okolic najuboższych, naj nieurodzaj niej szych. W
bre myto. Skoro tedy oni jeszcze nadzwyczaj niektórych okolicach na sto ludzi dwóch szuka
ne wynagrodzenie dostają w tak wysokiej su pracy po za ojczyzną, a czasem 4 na sto. Je
mie, czemu i robotnikom nie skapnie więcej ze żeli się liczy tylko mężczyzn, to na sto wycho
zysków?
dzi za robotą 14. Że w Irlandyi bieda, temu
winien
rząd angielski i Anglicy, którzy obrabo
Załęże. Na kopalni Kleofasa święcono
wali
Irlandczyków
i jeszcze ich uciskają.
już kilka szycht, ponieważ brak wagonów, któreby węgle w świat odwoziły.
Radzionków. Nadsztygar Szołtysek i
Od redakcyi.
i sztygar Golly zostali przeniesieni z kop. NeuDo Laurahuty. Umieściliśmy podług
hof do kop. Radzionkowukiej. W miejscu pier
życzenia.
Co do petyeyi do posłów, to list
wszego został nadsztygarem sztygar Brukisch z
Wasz
im
poślemy.
Pozdrawiamy.
kopalni Radzionkowskiej.

Ri«tzezfi8ia«

Bytom. W kop. Floreotynie dwaj gór
nicy zasadzili każdy po nabój o i odeszli na bok.
Za chwilę dał się słyszeć strzał, a krótko po
tem węgle się urwały, przy czem się także huk,
podobny do strzała, zrobił. W przekonaniu, że
oba naboje odeszły, zbliżyli się górnicy; tymcza
sem dopiero wtedy drugi nabój wybuchnął, skut
kiem czego jeden górnik bardzo ciężkie, drugi
lekkie rany poniósł.
Królewska Huta. Na kop. Laura
został w Sobotę pewien górnik zabity przez spa
dające węgle.
Koźle. Przy rewizyi rur eksplodowała
lampa, wskutek czego werkmistrz H, odniósł
na twarzy ciężkie poparzenia.
Załęże. Na hucie Baildon dostał się
urzędnik K. między pufry, które go śmiertelnie
zraniły. W kilka dni nieborak zmarł wśród
najokropniejszych boleści.
Kąty (pöw. Opolski). Zeszłego tygodnia
naprawiano w rzece Odrze upust. Gdy woda
dość wzrosła, obaliła się tama, przyczem belka
uderzyła dozórcę budowniczego U. tak silnie w
głowę, że na miejscu omdlał. Robotnicy ucie
kli szybko na brzeg, on sam zaś wpadłszy w
wodę, utonął.

Obierajcie wszędzie i zawsze kam
ratów na starszych knapszaftowych!

Kalendarz „KATOLIKA“
na roŁt 1895
jui wmedł i obejmuje kalendaryum na cały rok, jarmarki, śliozne
powieści opowiadania z rbraikaml, ora* friere*», wiele wiadomcśoi s prawa jako to: Wa|wałnłe|*ze przepisy nswe

go prawa, tycaącego podatktós* koaaunalnycto
(wiiłaego od I go Kwietnia i89$ r ), wiolo rołmaitośol

1 kilkanaSoie pięknych rycia. Nadto xawieta dwa bezpłatne do
datki 1) prześliczny kolorowy obraz 1 2) kalendarz

ścienny.
Zwnoamy prsedewaxyatklem uwag* na zawarty w kelendarxu
artykuł: Na 800 letnią rocznicę kaortnlzncyi św.
Jacka I wir raz: Paciorki św. Jacka w Btaabarkn
pod Bytomiem, do ozega dodaliśmy 6 obrazków a mianowi
cie: 1) Widok Kamienia, miejsca urodzenia św. Jacka. 2) Zamek
w Kamieniu, w którym sie św. Jacek urodził. 3) Święty Jacek.
4) Wnętrze kościół# św. Jacka w Kamieniu. 5) Kościół św. Jacka
na Bozberka pod Bytomiem. 6) Grobowiec św. Jacka w kościele
Dominikłńskim w Krakowie,

MT Cena 50 fen., z przes. 60 fen. TBI
Kto nadeźle 5,25 mrk naprzód otrzyma na 10 kalendarzy
jeden darmo. — Zachęcamy niniejsze« do nabywania kalendarza
„Kctollka*, którego mokną w księgarniach, u pp. agentów i wprost z
eksyedyoyi „Katolika“ nabyć. Sprzed* wającym stosowny rabat.

Wydawnictwo „Katolika11
w Bytomiu (Beuthen O.-S.

Modlitwy,
jakie kapłan

Rozmaitości.
Irlandzcy robotnicy wędrow[ni.
Podobnie jak u nas ludzie wychodzą za zarob

Wiele pieniędzy
traci ten, kióry w razie potrzeyb,
nie sprowadza lustr, mm/cznyeh

przy mszy i?, «(mawia *T Ernesta Simon a
Wydawnictwo „Katolika"
cena egz, 16 I., s przesyłką 18 I.

________w Bytomiu Gr -8*1._____

a Marknenldrehen 1/8. Nr. 133
Katalogi darmo. (H.V

Odpowlcdiialty rcćilter Jan Eckort w Bytomiu. — Nakładem I czcionkami Wydawnictwa „Katolika“ w Bytomiu G.-Sz.

