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Prawa przeciw pijaństwu.
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Pijaństwo od dawien dawna jako grzech
główny robi wielkie spustoszenia pmiędzy łudźmi, niszczy ludzi na duszy, duchu, charakterze,
obyczajach, ciele, zdrowiu, majątku. Ponieważ
cały naród składa się Z pojedynczych ludzi, dla
tego cały naród niszczeje na wewnątrz i zewnątrz
kiedy wielu pija i używa trunków odurzających,
Przeciw tej zarazie, która jest tysiąc razy gor
sza aniżeli cholera, powinni wszyscy walczyć i
walczą, kościół, prawodawcy, wszyscy ludzie
szlachetni,
Do środków przeciw pijaństwu należą oso
bne domy lecznicze dla pijaków i prawa, aby
pijaków uważać jako małoletnich.
Pomagać
muszą bractwa wstrzemięźliwości. Lecz te same
nie pomogą, konieczne są prawa o domach dla
pijaków i o ich małoletncści.
W Niemczech mają takie prawa ułożyć, w
innych krajach już istnieją i należy poznać ta
kowe. Prawa przeciw pijaństwu ma Szwaj carya, Norwegia i Austrya.
I.
I r a w o przeciw pijaństwu w Szwaj
car y i.
. ł rawo za pomocą którego można pijakom
0
prawa pełnoletnich albo ich umieścić w
zakładach osobnych istnieje w Kanadzie, we
wielu okolicach Ameryki, Australii. W Szwajcaryi istnieje takie prawo od r. 1891 i to jest
najlepsze prawo ze wszystkich. Prawo przepi
suje, aby ludzie, co często się upijają zostali
umieszczeni w osobnych domach leczniczych na
9—18 miesięcy, a jeżeli się nie poprawią to je
szcze dłużej. Pijak może sam się zgłosić albo
rada gminna może ich tam dotąd posłać. Rada
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gminna może to sama od siebie postanowić albo
może ją do tego zawezwać jaka inna wyższa
władza. Do takiego postanowienia jest jednak
potrzebne świadectwo lekarza obwodowego. Ko
szta płaci pijak, jeżeli ma na to, albo kasa gmin
na, jeżeli jest ubogi. Podczas kuracyi albo już
przedtem można pijakowi wyznaczyć opiekuna,
jeżeli lekarz obwodowy uzna, że wola pijaka zo
stała bardzo osłabiona skutkiem pijaństwa.
To są dobre przepisy prawa przeciw pijań
stwu, lepsze aniżeli ma być w prawie ulemieckiem przeciw pijaństwu. Pytanie, jakie do
świadczenia porobiono w Szwajcaryi z prawem
jakich jeszcze nie ma w Europie. Gospodarz
takiego domu w Ellikon tak pisze o tern: Pra
wo chciało coś bardzo dobrego wykonać, lecz
jeszcze wiele czasu będzie potrzeba do tego,
aby ludzie należycie zrozumieli znaczenie prawa,
mianowicie aby uznali, te tu nie chodzi o karę
lecz o leczenie. Prawo chce zmusić pijaków
aby się leczyli, aby wyszli z pokus i zwyczaj
nego życia. Są jednak pijacy, którzy już się
. nie dadzą uleczyć, już za nadto są zatwardziali
i osłabieni na duchu, woli i ciele, Niestety
urzędy, które wysełają pijaków, nie dosyć na
to zważają, nie dosyć to rozumieją, nawet leka
rze nie zważają na to, a przynajmniej nie wszy
scy. Większa część ludzi, (pijaków naturalnie
najpierw) uważa zakłady dla pijaków jako za
kłady karne, poprawcze, a pobyt w nich jako
karę. Jest rzeczą przewrotną i szkodliwą dla
znaczenia prawa, jeżeli się uważa jakoby zakłady
były przeznaczone dla pijaków, którzy już cał
kiem podupadli, a jednak zdaje się, że po wiel
kiej części ludzie tak myślą. Z tego pochodzi,
że dotychczas posełają nam na mocy prawa pi
jaków twardych, nieposłusznych, zastarzałych,
którzy po części mają już początki nieuleczal
nych chorób duchowych, umysłowych.
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O tych przypadkach mówi gospodarz za
kładu tak: Trzeba zważać na młodsze osoby,
które dopiero zaczynają skłaniać się do pijań
stwa, a jeżeli upomnienia nie skutkują, wtenczas
ich trzeba oddać do zakładu. Lekarzom obwo
dowym trzeba powiedzieć, że prawo tyczy się
przedewszystkiem pijaków początkujących. Trze
ba pouczyć ustnie i piśmiennie lud i urzędy ja
kie znaczenie i jaki cel ma prawo, w jakim cza
sie i jakimi środkami mbżna najlepiej uleczyć
pijaków.“
To zdanie gospodarza zakładu dla pijaków
nie jest bardzo pocieszające, lecz nie znaczy też
jakoby prawo nic nie pomogło, ale tylko, że
powinno być inaczej wykonane. Znowu się po
kazuje, że żadne prawo nie jest maszyną, która
sama działa, źe wszystko zależy od tego, w jaki
sposób prawo się wykonywa i źe nie na literę
prawa, lecz zawsze na ducha jego zważać na
leży. Potem każde prawo należy wypróbować
praktycznie i naprawiać według doświadczenia
jakie się porobiło. Wiele set lat trwało nim
zaczęto obłąkanych rozsądnie leczyć i z nimi
się obchodzić, i nim w ogóle zaczęto ich odda
wać do zakładów dla obłąkanych. Nic więc
dziwnego, że prawo przeciw pijaństwu nie od
razo jest zrozumiana i wykonano należycie. Na
turalnie i o tern pamiętać należy, że śamo pra
wo przeciw pijaństwu nie wystarczy, muszą
działać obok tego bractwa wstrzemięźliwości.
II.

I

Prawo przeciw pijaństwu w Nor
wegii.
Prawo ncrwegskie jest bardzo ostre i nie
zwyczajne. Dziwna to już rzecz, że naród wstrze
mięźliwy daje sobie prawo, aby się stać jeszcze
wstrzemięźliwszym.
Norwegczycy są bardzo
wstrzemięźliwi, chociaż ich kraj jest bardzo zi
mny, ani porównania nie ma z Niemcami, któ
rzy daleko więcej piją. Dawniej przypadało u
u nich 8 litrów czystego alkoholu na głowę a
w roku 1891 tylko nieco nad jeden litr, a w
Niemczech przypada na głowę teraz przeszło 7 I
litrów wódki, cztery razy tyle piwa, a siedm
razy wina jak w Norwegii; Że w Norwegii
tak wiele mniej teraz piją to ma trzy przyczy
ny, najpierw ogarnęła cały lud chęć do wstrze
mięźliwości i wielu calemi siłami szerzyło wstrze
mięźliwość, utworzyło się jselnö związków wstrze
mięźliwości, jedni się całkiem wyrzekali trun
ków upajających, drudzy po części, lecz pijań
stwa wszyscy się wyrzekli; powtórd zmieniono
prawo o szynkówniach i inaczej urządzono ta
kowe; po trzecie ostre prawa przyczyniły się dó
rozszerzenia wstrzemięźliwości. Prawodawcy wy

żej stawili dobro ludu aniżeli iuteresa właści
cieli palarni (gorzelni) i szynkarzy, do czego w
innych krajach jeszcze przyjść nie może. Sprawa
szynków jest tak urządzona, źe zarząd gminy
obejmuje szynkownie i porucza takowym towa
rzystwom dobroczynnym. Towarzystwo takie
jest urządzone na akeye, akcyonaryusze nie do
stawaj ą więcej jak 4 procent dywidendy i nie
chodzi im wcale o zyski, lecz o to, aby lud się
nie rozpijał, kiedy prywatnemu szynkarzowj cho
dzi o to, aby miał zysk, aby ludzie piL jak
najwięcej, choćby się przez to zniszczyli na1 ciele
i na duchu. Jeżeli są jakie zyski, to towarzy
stwo używa ich na dobroczynne cele, zakłada
czytelnie ludowe, ogrody publiczne i walczy
przeciw pijaństwu słowem ustnem i pi sanem.
Grospodni, których towarzystwo ustanawia w
szynkach, są tak postawieni, że nie mają w tern
żadnego interesu, iżby wiele wódki sprzedali.
Łatwo pojąć, źe szynkownie tego rodzaju zu
pełnie inaczej wypatrują aniżeli knajpy w ręku
prywatnym zostające. Orl r. 1871 urządzono w
ten sposób szynkownie we wszystkich miastach.
Liczba szynków się zmniejszyła z 502 na 224.
W całej Norwegii istnieje tylko 304 szynkowa?,
jeden na 6600 mieszkańców, kiedy w Prusieeh
przypada jeden szynk na 203 mieszkańców.
Jeżeli w Norwegii w obec takiego działa
nia gmin i towarzystw dobroczynnych jeszcze
prawodawcy występują przeciw wódce, to picie
wódki musi całkiem zniknąć. Tego chce nowe
prawo. Najpierw zakazuje prawo, aby żaden
szynk nie znajdował się w ręku prywatnych lu
dzi. Skoro umrze szynkarz upada konses jaki
posiadał. Hurtowne składy wódek jeszcze nie
są zakazane ludziom prywatnym, lecz prawa ich
są bardzo ograniczone. Dawniej wolno było
sprzedawać 40 litrów naraz, teraz nie wolno
sprzedawać mniej jak 250 litrów.
Małych szynkowni wódezanyeh na wsi nie
wolno wcale utrzymywać. Konceaye można tyl
ko dostać za pozwoleniem królewskiej» i gminy
i tylko na jeden rok, albo jeszcze na krótszy
czas i tylko hotelistom, restauratorom, i tylko
woltio sprzedawać podróżnym i gościom.
W miastach dozwolone są tylko szynkownie
w ręku towarzystw dobroczynnych. Gmina je
dnak może oprócz tęgo pozwolić szynkować dla
towarzystw zamkniętych, w teatrach.
Jeżeli
obywatele tego żądają, to można całkiem zaka
zać sprzedawać wódkę.
(Dalszy ciąg nastąpi).
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Febra spórkowa.
Poeta socjalistyczny powiedział: „wszystkie
koła stanąć muszą, jeźli ręce się nie ruszą.“
Te słowa stały się hasłem do spórek, strajków.
Spórki w Ameryce, spórki w Niemczech, An
et ry i, Francy i bez liku, zwykle szybko się koń
czyły i ze szkodą dla robotników jak było mo
żna przewidzieć. Przywódzcy socjalistów nie
mieckich nie są kontenci z licznych spórek, w
których wiele siły i środków daremnie się mar
nuje. W tem spór, jedni soeyaliści chcą uszczę
śliwić robotnika wielką polityką, drudzy mówią,
że robotnik woli markę na tydzień więcej za
robić, aniżeli wielką politykę. Na papierze móźa
jedni i drudzy mają słuszność, lecz w praktyce
obis strony z fałszywego końca biorą sprawę.
Strejki nie tylko robotnikom nie przysporzyły
marek, lecz wiele takowych kosztowały. We
wiela strejkach zeszłego roku robotnicy prze
grali, n. p krawcy w Stuttgardzfe, fjrmierze w
Keula, malarze w Bremerhafen, murarze wo
Freiburgu. Zwykle kończy się w ten sposób,
że kilka set robotników traci robotę, tysiąca
marek napróżno wyrzuconych. Wielkie cechy
robotników we fabrykach metali, maszyn wstrzy
mały się od strejków ogólnych, lecz mało strej
ki w pojcdyńczyeh fabrykach ciągle się powta
rzają. jakoby robotnicy nie dosyć jeszcze ponie
śli ofiar, nie dosyć mieli nauki.
Podobnie stało się w Austryi. Strejki wiel
kie skończyły się ze szkodą robotników i wy
pędzeniem pewnej liczby robotników z roboty.
Ludzie zajęci przy wozach dróg żelaznych uli
cznych musieli przyjąć warunki, jakie im sta
wiła dyrekeya; więcej aniżeli połowa strajkującyeh straciła robotę. Podobnie skończył się
strejk rre wielkiej fabryce Camp Ditmara. Ró
wnie wydalono robotników z fabryki metalów
Eygera. Gorzej jeszcze daleko wyszli robotnicy
przy gazowniach, po którym straciło robotę
około 1000 robotników po większej części star
szych i mniej zdatnych do roboty. Nie liczymy
wcale klęsk, jakie robotnicy ponieśli przy ma
łych f-»brykach liczących mniej więcej 100 ro
botników. Zupełnie zgubnym był strejk w nie
których czeskich fabrykach. Mimo to spowo
dowano 13000 pomocników stolarskich v/o Wie
dniu do strajku o pracę ośmiogodzinną. Maj
strowie mali, którzy już tak walczyli z biedą,
mieli przystać na szychtę na ośai godzin, której
nawet nie ma we fabrykach, a którymi mają
mali majstrowie konkurować. Tak to niesu
miennie postępują sobie przywódzey socjalisty
czni. Strejki w Austryi wychodzą tylko na ko

rzyść żydowskich fabrykantów, którzy podczas
strejków, kiedy rzemieślnicy nie robią, wyprze
dają wszystko co mają we swych składach.
Strejki w Austryi odbywają się z wiedzą przywódzców cechu, do którego należą robotnicy,
ponieważ tam jest hasłem, aby każdy cech dla
siebie wywalczył sobie szychtę na 8 godzin.
Ze sprawiedliwych przyczyn zaprzestali ro
boty robotnicy przy budowlach we Wiedniu, do
któregó należało 40000 murarzy i etnkatorów,
cieśle nie chcieli wziąść udziału we spórce. Ro
botnicy budowlani żądają, oprócz innych rzeczy,
aby mieli kasę dla chorych cechową i bióro
stręczarskia. Niestety robotnicy krwawo się po
bili z policją, co zresztą nic tak dziwnego, kie
dy tylu ludzi jest bez pracy. Często zgroma
dzała się i hałasowała wielka rzesza na placach
budowlanych. W rodzinach stolarzy strajkują
cych panowała okrutna bieda, ponieważ kobiety
wyrzucają mężom strajkowanie, dla tego nie
zgoda panuje w rodzinach. A wszystko na nic
się nie przyda robotnikom. Majstrowie stolarscy odpisali pomocnikom spokojnie i trzymając
się rzeczy. Piszą oni n. p. z powodu zarzutu,
że z kas dla chorych pokazuje się, ze wielu po
mocników choruje umierą na suchoty i choroby
piersiowe:
„Kiedy, piszą majstrowie, pomocnik był sa
motny, a to długo trwało, i jadał w rodzinie
majstra, to lepszym był pod względem obycza
jów, porządku, pilności, Oszczędności, był zwykle
jakoby członkiem rodziny. Wtenczas obyczaje
nie były takie jak dzisiaj prawie w całej ludno
ści. Dzisiaj młodzi tak żyją, że niszczą się na
ciele i duchu, marnują zarobek, nie mają po
czucia obowiązku. Pomocnicy mieli wtenczas
regularne wyżywienie, siedzieli w domu, chyba
że szli do kościoła, na przechadzkę na świeże
powietrze, lub odwiedzieli czasem znajomych,
nie prsaeehulali zarobku w knajpach, nie prsefcańcowali popołudnia w Niedzielę i wieczorem a
czasem i nocy. W ten czas chodzili w Niedzielę
po południu dobrowolnie no naukę rysunków.
Dziś n'ce przepędzają ze złemi kobietami i wy
dają ostatni fenyg, nim ca nowy zaczną zara
biać.“
To niezawodnie jest prawdą we wielu przy
padkach, chociaż socjaliści okrutnie się gnie
wają, kiedy się kto odważy wypowiedzieć takie
słowa prawdy.
Gazety socjalistyczne tylko
schlebiają robotnikom, o duszę ich n;e dbają,
bo nie mają wiary. Tak się rzeczy mają wszę
dzie, w Austryi i w innych krajach.
Tyle każdy rozsądny, chrześciański człowiek
widzi, że stosunki nasze są niezdrowe. Ozasy
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stare, chrześciańskiego ducha, przedstawiają so
cjaliści jako czasy ciemnoty, głupoty, panowa
nia księży it. d. A jednak jakaż różnica po
między temi stäremi czasami a nowomodnemi.
Były cechy, był duch rodzinny pomiędzy maj
strami a pomocnikami. Religia i dobre oby
czaje zniknęły, kiedy nastała liberalna oświata.
Postęp wypędził takie przestarzałe niby rzeczy.
Ozy teraz jest lepiej? Czy ludzie są więcej kontenci i zadowoleni? Ozy robotnicy mają lepiej?
Czy pomocnik może zostać prędzej majstrem i
czy może żyć bez biedy jako majster? Pomię
dzy pracodawcami a robotnikami panuje nieprzyjaźń, i kiedy się schodzą to chyba tylko na
to, aby wzajemnie wyzyskać jedni drugich gwał
tem i postępem. Walka ciągła, i to walka na
zabój, prowadzona wszelkimi środkami naszego
nowomodnego czasu. Oi, którzy powinni sobie
pomagać we własnym interesie, nie dowierzają
sobie, uc?ą się wojować, i wojują zawzięcie i
uparcie, A cóż jeszcze będzie? Czy może się
to wszystko dobrze skończyć?

O zajmujących rzeczach.
(Ciąg dalszy).

— Otóż teraz przekonałeś się dowodnie, że
powietrze jest tak samo ciałem, jak każda inna
rzecz na świecie, z tą tylko różnicą, że jest
bardzo delkatne, przezroczyste, lekkie i bezbar
wne, więc w oczy nam tak nie wpada, jak ka
mień, drewno albo woda. Że jednak jest, to
się możesz przekonać każdej chwili. I tak: za
trzymaj dech w sobie przydłużej, to się zaraz
zaczniesz dusić, czyli, jak głodny, łaknąć odetchniema. Gdyby więc powietrze było niczem,
toby człowiek niam nie oddychał, a że oddycha
i widocznie cos wciąga w siebie, więc musi być
czemsiś. Zacznijże znowu rękami albo płachtą
machać, ile się to wiatru narobi! Otóż widzisz,
wtedy z powietrzem robi się jak z wodą, gdy
ją gwałtownie wstrząśniesz w jakiem naczyniu;
więc powietrze nie może być niczem, skoro raz
jest spokojne, to znowu porusza się zwolna, albo
co więcej świszczy, zdziera strzechy, przewraca
domy, wyrywa drzewa, gdy jest wielka burza.
Jak więc widzisz, powietrze jest to taka rzecz
jak każda inna. Otóż z każdej rośliny, drzewa
lub innego palnego tworu zostaje przy spaleniu
mała tylko część w popiele, czasem dziesiąta, a
czasem tylko setna część wszystkiego, reszta zaś
idzie z dymem w powietrze. W dymie z drze
wa lub jakiejkolwiek rośliny jest dużo węgla
czyli sadzy i pary wodnej, dla tego dym ten

jest bury i widoczny; z węgla zaś, jeżeli jest
czysty, najmniej zostaje popiołu i dym też bar
dzo rzadki i niewidoczny, bo węgiel czysty, czy
to kamienny, czy drzewny, po zapaleniu w prze
źroczysto najmniej widziane powietrza czyli gazy
się przemienia.
Dym i te gazy wszystkie, przy paleniu po
wstające, jako bardzo lekkie, unoszą się w po
wietrze. A cóż oni tam robią? Owóż to po
wietrze i rozpuszczone w niem gazy, są znowu
pożywieniem dla świeżo rosnących roślin. Jak
człowiek i zwierzęta mają piersi i płuca, tak i
wszystkie rośliny mają liśaie, a w liściach do
oddychania przeznaczone dziureczki, tak maleń
kie, że ich i dojrzeć trudno, chyba przez bar
dzo mocne szkła, drobno widzę. Więc, jak ztąd
widzisz, roślinie trzeba tego powietrza tak, jak
człowiekowi lub zwierzęciu, gdyż i roślina prze
cie rośnie, rozwija kwiatek i rodzi Owoce, i tyl
ko tyle, że się ruszać nie może, bo ma korzeń,
a tym to korzeniem bierze pożywienie z ziemi,
co jest rozpuszczone w wodzie, i po całej łody
dze się rozchodzi.
Wojtuś słuchał tego z natężoną uwagą i
oczy mu się tylko świeciły, a teraz przerwał
panu majstrowi, mówiąc:
— Więc węgiel kamienny, choć się spali
w jakiej fabryce, to nie zginie, bo dym i gazy
jego służą znowu dalej jako pożywienie świeżym
roślinom ?
— Tak, tak, mój chłopcze — odeprze ży
wo Walenty, — gazy powstało z węgla rozpu
szczają się w powietrzu, i służą dalej za pokarm
zielonym polom i wzrastającym lasom, które
człowiek znowu, gdy mu paliwa zabrakło, na
węgiel obrócić może. Podziwiaj tu mądrość
wszechmocnego Stwórcy, który tak wszystko
urządził, że żaden, choć najmniejszy włosek tu
na tej ziemi nie ginie, lecz przechodzi znowu w
inne człowiekowi pożyteczne twory. Jestto
wprawdzie nierozumnie marnować węgle kamien
ne lub niszczyć bez potrzeby lasy, bo przez to
okolicami może się stać bardzo drogiem paliwo",
lecz w ogóle wziąwszy, nie zabraknie nam nigdy
opału w zimie i paliwa do fabryk, choćbyśmy
nawet i te ogromne składy węgla kamiennego
zupełnie wypotrrzebowoli. Ale nie ma nawet
strachu, byśmy wypotrzebowali, bo go jest tyle,
że na nieprzeżyte czasy wystarczy, aby opalać
huty żelazne, pędzić maszyny kolejowe, oświe
cać miasta gazem i puszczać balony!
— Mój panie majstrze, — przerwie Woj
tuś żywo, — ja nie rozumię, co to jest oświe
cać gazem i puszczać balony.
— Więc słuchaj — rzecze Walenty. —
Wiesz już o tern, że z węgla, tak jak z drzewa
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chodzi. Z tego powodu ów oddział dla spraw
robotniczych w ministerstwie ma nietylko wiel
kie znaczenie, ale przy tern bardzo dużo do
brego działa dla rozwoju sprawy robotniczej w
ten sposób, że robotnicy i panowie straty na
tern nie mają, lecz korzyść.
Czem się zatrudnia ten oddział ministeryalny ?
Naprzód ogłasza stale sprawozdania o zwią
zkach, ich działaniu, o strajkach, zatargach i t.
p. Następni o ogłasza gruntowne wiadomości,
jak jest n. p. z pracą kobiet, jak z pracą ma
łoletnich, jak się przedstawia sprawa biur stręozących pracę it. d. W ogóle wszystko, co
tylko w sprawach robotniczych jest ważniejsze,
tern się oddział w ministerstwie zajmuje. Kto
się chce przekonać, jak z tą lub z ową sprawą
robotniczą rzecz się ma w Anglii, potrzebuje
tylko zajrzeć do ksiąg, wydawanych przez ów
oddziel ministeryalny, a znajdzie czego szuka.
Najważniejszą rzeczą owegó oddziału jest
jednak gazeta miesięczna o sprawach robotni
czych. Tam mieszczą się listy (koresponden
cje) z przeszło 1700 fabryk, związków i od ro
botników, w których jest przedstawiony chwi
lowy stan położenia robotników. (Nasza „Pra
ca“ jest podobna do owej gazety, bo także
(Dokończenie nastąpi).
umieszcza korespondencye, podające, jak gdzie
jest.)
Oprócz tych ksiąg i gazet, prznaczonych
dla wszystkich, zajmuje się ten. oddział robotni
istnieje w ministerstwie angielskiem, a w niem czy zbieraniem materyalów dla rządu. Skoro
są zatrudnieni wykształceni ludzie, którzy z robo rząd jakie prawo chce wydać, wtedy zazwyczaj
tników dobili się stanowiska w ministerstwie, każe spisywać w całym kraju, jak jest z tą rze
Jest ich tam trzech, a nazywają się: Griffen, czą, względem której nowe prawo ma wyjść. U
nas robią to inspektorzy i inne władze i odsy
Burnett i Clewellyn Smith.
Ci radzcy ministeryalni mają wielką wol łają wszystko do ministra. W Anglii robi to
ność i mogą wglądać we wszystkie sprawy ro ów oddział ministeralny. Nawet wtedy to robi,
botnicze; mogą kontrolować fabryki, pytać się gdy chodzi o fabryki rządowe. Gdy robotnicy
panów i robotników o zdanie, są zupełnie nie odbywają gdzie jakie wielkie zebranie, natenczas
zależni w dociekaniu, jak sprawy robotnicze rząd posyła jednego z owego oddziału na nie,
gdzie stoją. Największą zaletą jest właśnie ta ażeby słuchał, czego sobie robotnicy życzą i ja
wolność. U nas w Niemczech potrzeba przy kie jest ich zdanie.
Przy strejkach i sporach między robotniwszystkiem pisaniny bez liku; o każdą rzecz
kami
a panami pośredniczą często Owi radzcy
trzeba piśmiennie prosić, z każdej sprawy prorobotniczy.
Już kilkanaście strejków załagodzili
tołtuł spisywać. Robotnik ma wiele pisaniny i
bieganiny, skoro chce z jaką sprawą do mini i wiele razy zgodę sprawiedliwą zrobili.
stra dotrzeć. Inaczej w Anglii; tam każdy ro
Z ksiąg, wydawanych przez ten oddział mibotnik śmiało idzie do oddziału d!a spraw ro nisterski można się wszystkiego dowiedzieć i
botniczych w ministerstwie i ustnie przedkłada tak: o związkach, o klubąch robotników, o
swoję sprawę. Owi radzcy ministeryalni mają strejkach, o braku roboty, o biedzie, zarobkach,
łączność ze związkami robotników; chodzą na długości szychty, o udziale robotników w zy
zebrania, są członkami związków. Gdy im po skach, o nieszczęściach, zdrowiu, wyżywieniu,
trzeba jakiej wiadomości, pytają się związków mieszkaniach robotników, o wychowaniu dzieci,
robotniczych, a te chętnie im powiedzą, o co szkołąch, bankach ludowych i t. p.
i innych roślin, powstają lekkie gazy przy pa
leniu. Otóż doszli ludzie, że jeśli niektóre z
tych gazów zamiast puszczać wolno w powie
trze, rurami się przeprowadza, i jeżeli przytknie
się zapalony patyczek do rurki, którędy taki
gaz przechodzi, to się on zapala i powstaje pło
mień taki biały, jasny i mocny, jak gdybyś gru
bych dwanaście świec łojowych odrazu zapalił.
Wynalazek ten posłużył ludziom bardzo ku wy
godzie. Otóż po wszystkich wielkich miastach,
gdzie się to opłaci, stawiają wielkie fabryki
gazu, a od tych fabryk kładą w ziemi po uli
cach grube, jak armaty, rury, a do tych gru
bych przyśrubowują znowu cieńsze i te prowa
dzą do kamienic i do środka izb w murach, a
każda z tych rurek jest małym kurkiem zakrę
cona. Jeżeli więc chcesz mieć światło w izbie,
to tylko odkręcisz korek u rurki i przytkniesz
zapalony patyczek lub papierek, a już bucha
światłó białe i jasne, i jak słońcem izby oświeca.
— Mój Boże, jakie to śliczne wynalazki!
— zawołał Wojtuś uradowany.
— Zdziwisz się jeszcze więcej, jak ci po
wiem o balonie — odezwał się znowu pan Wa
lenty. — Wspominałem ci już, że gazy te są
lekkie i o wiele lżejsze od tego zwykłego po
wietrza, co ziemie do koła otacza.

Oddział dla spraw roMnicztch
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Owe księgi są to niejako zwierciadła, w wyżej napisano. Napiszcie nam lub odwiedźcie
których się dokładnie widzi, jak robotnicy stoją, nas w redakcyi, ażebyśmy o tej rzeczy porozco robią, jakiami drogami postępują.
prawiać mogli. Red.)
U nas nie ma ani takiego oddziału w mi
nisterstwie, ani takich ksiąg i gazet. Wszystko
Od Chropaczowa.
id$ie wolniej i ciężej dla tego, że rząd nie skła
Rozpierał
się
p.
Lii
jk
niedawno
z niemie
nia się do takich urządzeń, jak w Anglii, a ta
cką
mową
tak
szeroko,
że
nie
chciał
dać ani
kże i dla tego, posieważ robotnicy nie są tak
oświeceni, ani tak zorganizowani (w związki po kawałka miejsca mowie polskiej w kopalni, Ale
łączeni), jak w Anglii. Jeszcze pewnie wiele ten sam p. Lilek jednak gadał też i po pol
wody w Odrze upłynie, zanim u nas będzie wy ska do swoich robotników! Czy podobna, aby
tak było? Owszem, było i to wtedy, gdy cho
glądało podobnie, jak tam.
Rozwój sprawy robotniczej w Anglii jest dziło o wybór starszego knapssaftowego i p.
tak wielki głównie dla tego, ponieważ tamtejsi Lilek był kandydatem na ten urząd, Wtedy
robotnicy nigdy się na rząd nie oglądali, tylko chodziło o niego, więc i pó polsku gadać po
zawsze sami do rzeczy się brali. U nas wielu trafił. Teraz zaś wygania mowę polską z ko
robotników spuszcza się na rząd, na panów, na palni i radzi kupcom i szynkarsom, ażeby z
innych ludzi, a sami do niczego się nie biorą. polskim ludem tylko po niemiecku gady li. Daj
Myślą, że polepszenie bez ich udziału nastąpi. my na to, że chodzi o jaką niebezpieczną ro
Wtem się mylą; jeżeli sami robotnicy nie we botę, którą ma wykonać robotnik nia umiejący
zmą się żywo do dzieła, to inni ladzie razem dobrze po niemiecku. P, Lilek pocznie mu po
nie zdołają im pomodz. Gdyby ptak nie uży niemiecku rozkazywać. Gdy ów robotnik nie
wał skrzydeł, toby się w powietrzu z miejsca zrozumiawszy, nie zrobi, jak się należy i stanie
się jakie nieszczęście, — kto wtedy winny. P.
nio ruszył i celu swego nie dosięgną!.
Lilek powie, że robotnik, a po prawdzie tak
-------------------■u—
—....
nie jest, bo gdyby ów robotnik po polsku in
strukcją dostał, byłby wszystko wykonał, jak
się należy i nieszczęścia by nie było. Nie wiem,
][, z es "3? ar.
czy się p. Lilek nad tern namyślił, że przez nie
mieckie gadanie może się jaki niemiły przypadek
Z Chropaczowa.
Dwaj hutnicy przysłali list w odpowiedzi zdarzyć,
na korespondencją Justyna z Nr. 50. Piszą
tak: Nasz cynkmistrz nie jest przyczyną śmier
Z Radzionkowa.
ci Tomeckiego, (tego Justyn też wcale nie
Na naszej kopalni zdarzył się taki przypa
twierdził), bd nasz ejnkmiatrz nie jest ludożer dek: Pewni nadgórnicy opłacali pierwszą klasę
cą. Z tą rzeczą było tak: W przeszłym roku knapszaftową od roku 1890. Sztygar B,, który
chcieli nam od każdego pieca wziąć jednego był pierwszym sztygarem a teraz przeniesiony
chłopa, ażebyśmy w trzech robili, bo cynk był został na Nenhof, wypisał ich z pierwszej a
tani, a zarobku nam już urwać nie mogli, 'gdyż wpisał do 2 klasy, chociaż nadsstygar, będący
i tak już był niewielki. Cynkmistrz nasz przed zarazem starszym knapszaftowym nic o tern nie
łożył p. dyrektorowi, ażeby tę robotę, którą ma wiedział.
Tomecki w kontrakcie, nam ją włożył, a te 270
Nie wiem, j&kiem prawem się to stało, ale
m., które T. pobierał, ażeby wpłynęły do pań to wiem, że owi nadgórnicy z drugiej klasy
skiej kasy. Cynkmistrz nie odebrał przeto To mniej by kiedyś chleba inwalidzkiego dostawali,
meckiemu chiebä, bo on tak miał 3,50 m. na niż z pierwszej klasy. Myślę, że rozkazu z gó
szychtę i jeszcze z każdego murarza 20 fen. ry do tego ów sztygar nie miał.
Więc nam się widzi, iż cynkmistrz miał wtedy
Gdyby się to robotnikom stało, nieby nie
słuszność, bo lepiej gdy jeden ma mniej, aniżeli było dziwnego, gdyby z tego byli niezadowoleni,
by miało być 16 robotników bez ckleba. T. jak i nadgórnicy nimi byli.
nie począł od tego czasu pić, tylko już dawniej....
Najlepiej by było, gdyby robotnicy robo
Więc widzicie, p, Justynie, że wam nieprawdę tników na starszych knapszaffcowych wybierali.
powiedzieli. Prosimy was, abyście nas znowu To powinno być zasadą wszystkich robotników,
odwiedzieli, bo mamy dużo do pomówienia o i wszędzie się powinni o to starać. Dopóki nie
tym niedorostku,
wybiorą wszystkich starszych z robotników, cią
(Panie Justynie! Teraz wy znów macie gle będą się na knapazaft skarżyli.
słowo, aby powiedzieć, co myślicie o tern, co

Od Biertułtów.
zabezpieczająca robotników na przypadek bezro
bocia. Przymusu należenia do tej kasy nie ma,
(Z kop. 11 o y m - L a u r a.)
Z powoda oddalenia naszego nadsztygara kto chce, ten się zabezpiecza. Składka miesię
odbędą się wkrótce wybory starszego czna wynosi 32 fen., a w razie braku roboty
knapszaftowego. Upominam was współ zabezpieczony żonaty dostaje 1,20 m,, a nieżo
bracia, abyście obierali kamrata, a nie urzędni naty 80 fen. na dzień wsparcia. Wsparcie daje
ka. Ule mówcie, jak przeszłego razu mówili 8ię tylko w miesiącach: Grudniu, Styczniu i
ście, że macie strach przed urzędnikiem, tylko Lutym. Zabezpieczony dostaje dopiero wtedy
śmiało swojego współbrata obierajcie. Wtedy wsparcie, skoro najmniej 6 miesięcy jest bez ro
pokażecie, że macie rozum i dobrą wolę do po boty.
prawienia swojej doli. Nie brak takich między
Zarząd tej kasy ogłosił teraz sprawozdanie
wami, którzy ten urząd zaopatrzyć potrafią. Na z roku całego. Do kasy należało 354 człon
radźmy się tylko zawczasu między sobą, ugodź ków. Z tych zgłosiło się w czasie od 1 Gru
my się na jednego, a potem dalej w imię Boże! dnia 1893 do 20 Lutego 1894 ogółem 216 po
Zarobek u nas jest lichy. Gdyby kto wsparcie; lecz tylko 165 członkom je przyzna
nadsztygarowi powiedział, zaraz tenże mówi, iż no. Najniższe wsparcie wynosiło 10,80 m., naj
robotnicy mają pole, a przeto z pola żyć mogą. wyższe 735,20 marek.
Ogółem wypłacono
Aleć choć który ma pole, to skoro do kopalni 5468 m. wsparcia. Kasa urządziła także schro
na robotę przychodzi, widocznie nie może z pola nisko czyli ciepłą izbę, gdzie się ladzie ogrzać
użyć z rodziną. Zresztą takich jest mało. Naj- mogli; na opał wydała 20 marek. Wszystkie
więeej jest takich, którzy nawet pomieszkania wydatki kasy wyniosły w całym roku 6452 m.
nie mają, ale za to mają rodzinę z 5—8 osób Członkowie złożyli przez składki 900 m,, pra
się składającą. Miesięcznie zarobią ci najwięcej codawcy dali 759 m , dobrowolne składki 800
60 m., nie to tylko na dobrych numerach, któ m., resztę do pokrycia wydatków dało miasto
rych jest mało. Najwięcej jest takich, którzy Berno. Z tego widać, że zabezpieczenie z sa
40 — 50 m. miesięcznie zarobią. Od tego jeszcze mych składek członków nie byłoby s'ę utrzy
odciągną za olej, na doktora, na marki, do mało.
knąpszaftu. Wieleż to zostanie na wyżywienie 1?
Wiadomo, źe w imiem mieście szwajcarDyng mamy od grubego węgla i węgla w skiem założono kasę przymusową, Ciekawość,
kostkach (wiirfel); od drobnego zaś nikt nie wie, jak tam sprawa wypadnie.
co dostania aż dopiero w wypłatę, ile się p.
— We wszystkich szwajcarskich fabrykach
nadsztygarowi podoba, tyle da. Naprzód nikt rządowych zaprowadzoną została 10 godzinna
nie wie, ile zarobi, dopiero w dzień wypłaty.
szychta.
Pan Marek niech też do nas przybędzie,
Anglio. Pewien fabrykant w Londynie,
aby utarł nos przychlebkom niektórym, którzy
nos wtrącają, gdzie im tego wcale nie trzeba. których swöich robotników tylko 8 godzin za
trudnia, zakazał im najmować się w wolnych
godzinach do innych ciężkich robót. Ów fabry
kant mówi, że 8 godzinna szychta na nic się
nie zda, skoro robotnik poza fabryką w wolnych
Wiadomości z tygodnia.
godzinach inną pracą ciężką będzie się zatru
dniał. Wolne godziny są na to, aby sobie ro
Niemcy. Związek knapszaffcewy w Saar
botnik
wypoczął. To rozumny pracodawca. Na
brücken miał 29604 członków w ubiegłym ro
ku. Inwalidów miał związek 1069, wdów utrzy G. Szląsku nie brak urzędników, którzy ludzi
mywał 4117, a sierót 4924. Inwalidom płacił po 12 godzinnej szychcie do nadszycht nama
razom 2340240 marek, wdowom 776816 marek, wiają lub zgoła zmuszają; mogliby sobie owego
sierotom 214633 marek. Majątek kasy knap- Londyńskiego pracodawcę wziąć za wzór!
szaftowej wynosił przy końcu 7 mil. 319 tys.
886 marek.
Szwajcarska rada państwowa postandWiła zapytać się innych rządów w Europie, czy
chcą wspólnie nad tern radzie, jakby uregulować
stosunki robotnicze równo we wszystkich kra
jach.
— W Bsrnio szwaj carskiem istnieje kasa

SIsBioailaia.
Zaborze. Na torze kolei żelaznej między Budą i Zabrzem przejechał pociąg pewnego
robotnika ze Zabrza. Koła przeszły robotniko
wi przstz obie nogi i zmiażdżyły je całkiem.
Gliwice. W Sobotę spadł robotnik Go-
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jek zo schodów i rozbił sobie ozaszkg.
nastąpiła na miej sou.

Śmierć |

Odpowiedzi redakcji.
F. S. Nie możemy dobrzo zrozumieć li
stu; radzimy iść do jakiego kamrata, który po
trafi dobrze pisać i z nim razem naradzić się,
a niech on napisze wyraźnie, o co chodzi, na
turalnie tylko prawdę. Potem umieścimy.
Irlandczykowi w Oh. „Potop" już
jest; możemy go pożyczyć na pewien czas.
Ozy go pocztą przysłać, czy jak? Pozdra
wiamy.
B. K. N e ma na to rady; w paragrafach
nie ma podobnego przepisu. Podług naszego
zdania ępelecya się nie opłaci.
D o K. Trzeba pisać do sądu rozjemczego
(gewerbegericht); te sądy są właśnie do takich
spraw.
N. P. Skoro robotnicy sami nie chcą so
bie dopomagać, któż im ma dopomodz? Gdyby
wszyscy byli takiego ducha co korespondent,
wszystkoby inaczej szło. Pozdrawiamy i radzi
my nie ustawać w namawianiu współbraci do
czytania gazet. Owe przeszkody są tylko chwi
lowe. Pozdr.
H. B. w B. Urzędnik rewirowy jest dla
górnictwa; po niemiecku nazywa się „revierbe
amte.“ Inspektor rządowy jest dla hut innych
fabryk; po niemiecku nazywa się: „gewerbein«
spektor“. Rewirowy nie ma nic do czynienia
z hutami.

Dla górników
polecamy

MAGAZYN DUCHOWNY
z kolorowym obrazkiem św. Barbary.
Zawiera on na przeszło 440 stronach wszystkie
potrzebne modlitwy i 166 pieśni. Na wstępie jest umie
szczony żywot Św. Barbary i wiadomości o jej świętych
relikwiach i bractwach, jakie pod jej wezwaniem istnieją.
Druk jest wielki i wyraźny, tak, że i ci, którzy
słabe oczy mają, modlić się z niej mogą.
Książka drukowana jest na zwyczajnym i na we
linowym papierze:
Papier zwyczajny:

Papier welinowy:

w pół płótno..................... 2,25
w płótno.......................... 3,25
w skórę, czerwony brzeg . 4.00

w pół płótno.......................... 3,00
w płótno................................4,00
w skórę, czerwony brzeg . 5,00
„
złoty brzeg . . 6,00
„
„
„ okucie 6,50

„
«

złoty brzeg . _.
u
ii okucie

5.00
5,50

—a

Pieniądze trzeba nadsyłać naprzód. Można także
nadsyłać w znaczkach pocztowych. Sprzedawającym
wielki rabat.

li! taimfl tercyarsü
Braci i Sióstr III zakonu św. Ojca Franciszka
x dodatkiem

póżrogeb «fcńeoMmyeh nabożeństw«
Nowy ten brewiarzyk został wydany przez pro
boszcza Bytomskiego, 5. p. K®. Ü« Bom&aeka, i jest
drukowany za pozwoleniem Władzy Biskupiej. Dotąd
jeszcze nikt nie wydał Brewiarzyka, któryby był tak
dogodny i praktyczny, jak niniejszy. Bre
wiarzyk mieści w sobie: Kalendarz rzymski, oficyum,
podzielone na 3 części t. j. na Adwent, Boże Narodze
nie i po Boźem Narodzeniu (To oficyum jest druko
wane w 2 łamach na każdej stronie). Daiej zawiera
Brewiarzyk: Regułę III zakonu, kalendarz tereyarski,
odpusty dla Tercyarzy, sposób obłóczyn, sposób profe
sji, absolucyą jeneralną, sposób odmawiania pacierzy
tereyarskich, modlitwy poranne i wieczorne, modlitwy
do mszy św. zwyczajnej i żałobnej, modlitwy do spo
wiedzi i komunii św. i rozmaite inne modlitwy i li
tanie oraz drogę krzyżową. Stron 480.

D&«uk jest wielbi, wyraźny, a tytuły
eaepBB'omym ds^esbeem wyteossam®.
Brewiarzyk został wydrukowany na papierze zwy
czajnym i welinowym. Ceny są następujące:
Paple* «wyczaj ny:
oprawny w pół płót. z cserw.
fcrseg. 1 futerałem. . .1,50
s przesyłką....................... 1,70
w pól płótno g werw. brzeg.
$ xłot. tytułem 1 futerał. 1,75
x przesyłką....................... 1,95
w naśl. skórę, o*. brx. z xł.
tytuł. 1 krzyżom w futer. 9,25
8 prxosyiką........................2,45
w naśl. skore, zł.brz. itp., fut. 3,50
x przesyłką....................... 3,70
ff skórę, Czerw, brzeg, x xł.
tytuł, i krzyżem w futer, 2,75
x przesyłką ..... 2,95
w skore, sł. brx. itp. w fut. 4,—
$ przesyłką ..................... 4,20

Papier welinowy:
oprawny w pół płót. s czerw,
brzeg, i futerałom. . . 1,80
z przesyłką ....
2,00
w pół płótno s egerw. brzeg,
i xłot. tytułem I futerał, 2,05
x prxosyłką....................... 2,25
w naśl. skórę, os. brs s zł.
tytuł, i krzyżem w futer. 2,55
x prsesyłką.....................2,75
w naśl. skórę zł. brx. itp., fut. 3,80
x przesyłką • . . . . 4,—
w skórę, czerw, brzeg z zł.
tytuł, i krzyżom w futor. 3,05
z przesyłką..................... 3,25
w skórę xł brz. itp. w fut. 4,30
x przesyłką..................... 4 50

j[ Nakładem Wydawnictwa „Katolika"
wyszły i są do nabycia:

Pleśni Polskie
(Śpiewki)

I
■
I

używane na Górnym Szląsku.

mr

Zebrał J. Gitłłas.

Cena zeszytu 20 f@si. "Ä9

Zeszyt 1-ssy, 2-gi, 3-ol, i ty, 5-ty, 6-ty, 7 my, 8 my i
S ty kosztuje z przesyłką franko 1,80 m. Naloiytość
g przesyłać należy w liście naprzód w znaozkaoh poczt.
W Zamawiać można pod adresom: Wydawnictwo
A „K«&toiilta“ w Bytomiu (Bouthon O/S.)

I ■ l®l!

Odpowiedzialny redaktor Piotr Piloliowski w Bytomiu. — Nakładam i czcionkami wydawnictwa „Katolika“ w Bytomiu 0.-8$.

