Wychodzi raz na tydzień
co Wtorek.

„Pracą“ razem * „Kato
likiem“ można abonowaó
także na każdej poczcie za
1 marką 25 fen. na kwartał.
OGŁOSZENIA
za rządek (wiersz) cztero
tomowy 20 fenygów.

Kto chce samą „Pracą“ sto
nować, może ją sobie zapi
sać za 50 fen. u pp. agen
tów i wprst z Wydawnictwa
„Katolika“, Bytom G.-Szl.
(Piekarerstr. Nr. 29.)

PORZĄDEK CHRZEŚCIJAŃSKI POMIĘDZY LUDŹMI.

(Organ Związku wzajemnej pomocy dla chrześcijańskich robotników górno-szląskich.)
Módl Się a pracuj!

Ufr. 36.

Bytom G.-Sz., dnia 3-go Września 1895.

Eölk Via

Również trzeba uważać za rzecz słuszną,
aby pan jeżeli w pewnym czasie robi nadzwy
czaj dobre interesa i ma nadzwyczajny zarobek,
(Ciąg dalszy).
aby w takim czasie nieco więcej jak zwykle
11. Uczeni i praktycy nie są dotychczas płacił robotnikom, z czego i rodziny mają ko
zgödni co do płacy tak nazwanej rodzinnej.
rzyść.
Lecz pytanie, czy według chrześciańskiej
Nazwń ta nie jest zupełnie dokładna, po
nieważ płaca się daje robotnikowi a nie rodzi i naturalnej sprawiedliwości pan jest zobowiązany
nie. Lecz chodzi Ö to, czy robotnikowi należy przy płacy uwzględnić rodzinę robotnika.
się taka płaca przez pewien czas, aby nie tylko
b)
Aai na chwilę nie wąchamy trę oświad
siebie i rodzinę mógł utrzymać, czy też robotnik czyć, że dobro Ogółu i sprawiedliwość społeczna
słusznie i sprawiedliwie tylko dla siebie może wymaga płacy rodzinnej.
żądać utrzymania z płacy.
Dobro ogólne państwa zależy od dobra ro
Są tacy, którzy mówią: rdbotnikowi należy dzin, z których składa się państwo. Bez płacy
się słusznie i sprawiedliwie taka płaca, aby z rodzinnej nie mogą robotnicy wypełnić swych
niej mógł utrzymać siebie, żonę i czworo dzieci. obowiązków względem rodziny. Bez tego ro
Żona zajęta domem nie może zarabiać, dzieci dziny muszą popaść w biedę ciała i ducha, bo
też nie do pewnego czasu, ä przecież jest fco chociaż kobiety i dzieci będą pracowały we fa
niejako obowiązkiem chrześciajanina ożenić się brykach z biedy, kiedy mąż i ojciec nie zarobi
skoro przyjdą lata. Jeżeli więc robotnik doro na ich utrzymanie, to przez tt> bieda ciała i oby
sły i wyrosły nie może się ożenić, bo bez winy czajów nie ustąpi, lecz się poniekąd powiększy.
własnej nie może tyle zarobić, aby utrzymać
Kardynał Manning pisze tak: według na
żonę i dzieci, aby założyć rodzinę, to się takie turalnego porządku pomiędzy ludźmi, każdy po
stosunki sprzeciwiają naturze, sprawiedliwości, winien posiadać swe własne ognisko, u którego
porządkowi chrześciańskiemu i społecznemu, sze ma wypełniać swoje obowiązki i żyć według
rzą się złe obyczaje.
swego upodobania. Gdyby zakazano obywate
Płaca najmniejsza sprawiedliwa powinna być lom małżeństwa jak żołnierzom służącym we
taka, aby robotnik mógł utrzymać skromnie sie wojsku, to kraj i obyczaje jego zostałyby zni
bie i rodzinę.
szczone jako w mieście garnizonowem. Ludzie
samotni są zwykle lekkomyślni. Niebezpiecznie
12. Można też tak mówić:
byłoby dla kraju, gdyby nikt nie czuł potrzeby
a)
Pan jest czasami zobowiązany z miłości
powstać
ku obronie swego domowego ogniska.
chrześeiaóskiej troszczyć się też o rodzinę robo
tnika, mianowicie kiedy rodzina znajduje się W
Dla tego, że nasi praojcowie posiadali swe
biedzie. Kiedy jest w ogóle obowiązkiem po domy, dla tego można się było spuścić na ich
magać bliźniemu w biedzie według możności, to wierność. Celem i przeznaczeniem prawa jest
pan chrześeiaóski musi pomagać rodzinie robo to, aby jak najmniej ludzi było bez własnego
tnika, ponieważ ten mu jest więcej bliźnim ani ogniska, aby domowe ogniska członków narodu
były szerokim i mocnym fundamentem, na któżeli inni.

Płaca sprawiedliwa«

2
rym opiera się naród i kraj pod względem po ma obowiązek zawierania małżeństw. Robotnik
litycznym i społecznym.
żeniący się nie tylko korzysta z prawa przyro
Ze względu na dobro ogólne, a więc dla dzonego, lecz wypełnia ogólny obowiązek ludz
tego i ze względu na sprawiedliwość spółeczną, kości. Wyjątki z ogólnego prawa nie są liczne
potrzeba, aby choć najmniejsza płaca robotnika i nie według wyjątków, lecz według ogółu trzeba
była taka, aby siebie i rodzinę za to utrzymać szacować naturalną wartość siły roboczej. Jest
mógł. Dla tego jest obowiązkiem rządu i pra więc a prawa i z rzeczywistości zadaniem siły
codawców, aby się starali o to dla robotników, roboczej mężczyzny, aby utrzymać za pomocą
aby ustanowili pewną taksę ile jaki robotnik za swej siły i siebie i rodzinę.
jaką robotę w jakiej okolicy zarobić najmniej
Z tego wynika, że najmniejsza płaca robo
musi. Panowie mieliby obowiązek zastósowaó tnika sprawiedliwa powinna być płacą rodzinną,
się do tej taksy.
robotnik powinien tyle zarobić, aby kiedy mu
Pytanie czy panowie bez przymusu pra przyjdą lata, mógł i rodzinę utrzymać. W tych
wnego, według prawa przyrodzonego w zwy latach też robotnik ma najwięcej siły roboczej
czajnych stósunk&ch nie mają obowiązku płace w sobie.
nia płacy rodzinnej.
13.
Zdaje się, że Ojciec św. w liście o
c)
Albo pytanie: czy według prawa przy
sprawie robotniczej też jest za płacą rodzinną.
rodzonego płaca rodzinna należy do zamiany za
Ojciec św. uczy, że żadne prawo ludzkie
pracę? Tu znowu trzeba rozróżnić pracę jakó nie może człowiekowi odebrać prawa przyrodzo
działanie i jako użycie siły ludzkiej.
nego i pierwotnego do małżeństwa. A więc i
Jeżeli szacujemy pracę jako działanie, to pan musi uznać to prńwó w obec swego robo
można tylko zważać na robotnika a nie na jego tnika.
rodzinę. Kiedy rodzina nie bierze udziału w
Potem powiada Ojciec św.: silne prawo
pracy, to nie może żądać aby w zamian za przyrodzone wymaga, aby ojciec rodziny dał
pracę ją wynagradzano.
dzieciom utrzymanie i wszystko co im konie
Lecz jeżeli szacujemy pracę jako zużycie cznie jest pötrzebnem. Praca jest dla robotni
siły ludzkiej, jeżeli zważymy, że naturalnym ce ka jedynym środkiem, za pomocą którego może
lem pracy jest utrzymać człowieka i że według wypełnić przyrodzony swój obowiązek względem
tego trzeba szacować jej naturalną wartość, to rodziny. Dla tego jest to przyrodzonym celem
sprawa inaczej wypadnie.
pracy, aby dała utrzymanie pracującemu i jego
Możnaby powiedzieć: robotnik żonaty ma rodzinie. Jest nienaturalnie, kiedy praca w
naturalny obowiązek starać się o swoją rodzinę. zwyczajnych stosunkach tego celu nie wypełnia,
Lecz robotnik nie ma niby obowiązku, aby się
W imię sprawiedliwej zamiany płacy za
żenić. Żonaty robotnik sam więc przyjmuje pracę żąda Ojciec św. dla robotnika takiej pła
obowiązek starania się o rodzinę; gdyby się nie cy, aby skromny i poczciwy robotnik mógł z
żenił, nie miałby tego obowiązku. Chociaż więc tego wyżyć. A potem Ojciec św. mówi o płacy
pan ma obowiązek płacić robotnikowi tyle, aby wystarczającej, aby utrzymać należycie robotnika,
mógł żyć po ludzku, lecz zkąd pan ma obowią żonę i dzieci.
zek płacenia tyle, aby i rodzir a robotnika mo
Zwykle Ojcowie śś. i stolica apostolska tak
gła się utrzymać, kiedy robotnik nie potrzebo przemawiają, mówiąc o płacy ku utrzymaniu ro
wał się żenić, nie potrzebował brać na siebie botnika uczciwego i trzeźwego, że trzeba to zro
obowiązku utrzymania rodziny. Z prawa natury, zumieć tak, iż płaca ma też utrzymać rodzinę.
z prawa przyrodzonego pan tego obowiązku nie Kiedy Ojciec św. mówi, że płaca powinna utrzy
ma, bo takim sposobem mógł robotnik żądać od mać robotnika, to myśli o robotniku żonatym,
pana, aby tenże za niego długi zapłacił.
ponieważ z reguły robotnik jest żonatym i po
Niby jest coś prawdy w tych słowach, lecz winien być żonatym, dla tego utrzymanie robo
jest to błędem patrzeć tylko i zważać na poje- tnika znaczy tyle co utrzymanie jego rodziny.
dyńczego robotnika.
Mówią przeciwnicy, że wyżywienie rodziny jest
Prawdą jest, że człowiek ma wolną wolę i obowiązkiem osobistym pojedyńczego człowieka,
może się żenić lub nie. Małżeństwo nie jest że płaca sprawiedliwa tego obowiązku nie ma,
prawem dla pojedynczej osoby, lecz jest prą- lecz taka mowa jest niesłuszna, bo życie rodzin
wem dla całego spółeczeństwa, dla ludzkości. ne nie zależy od osoby pojedyńczego robotnika,
Ponieważ małżeństwo jest potrzebnem ku utrzy lecz jest ogólnym, naturalnym stanem, regułą
maniu ludzkości, jest ono dla ludzkości obowiąz dla Ogółu robotników.
kiem prawa przyrodzonego, i ogół robotników
Pan ma obowiązek płacić żonatemu robo

tnikowi tak, aby ten te mógł utrzymać siebie i
tych, którzy są niejako częścią jego osoby, żonę
i dzieci. Naturalnie, że tu może być mowa tyl
ko ö zwyczajnych potrzebach życia robötnika i
rodziny jego.
Natomiast nie ma pan obowiązku ze stanöwiaka sprawiedliwości zaspokoić jakie nadzwy
czajne potrzeby robotnika i rodziny jego.
(Ciąg dalssy nastąpi.)

8-godzinną szychtę
zaprowadzają niektórzy pracodawcy nawet w
Rosyi i nic na tern nie tracą.
Książę rosyjski Paszkiewicz posiada w gubernii Mohylewskiej fabrykę papieru, w której
robotnicy 12 godzin dziennie pracowali. Po
nieważ fabryka dzień i noc jest w ruchu, przeto
nie można było skrócić po prostu obu partyom
robotników pracę, lecz trzeba było zaprowadzić
trzy szychty po 8 godzin.
Fabrykanci powiedzieli sobie z góry, że nie
chcą przy tern nic stracić, a plan cały przepro
wadzić po kupiecku, to znaczy tak, że nietylko
robotnicy mają mieć lżej, ale i fabryka nie ma
zostać obciążona pod żadnym względem. Podług
tego postępowali.
Ażeby tyle przy 8-godzinnej pracy zrobili,
ile dawniej przy 12 godzinach, trzeba było po
mnożyć liczbę robotników o 8 na sto. Przed
tem było 178, a potem 193 robotników. W
pierwszym miesiącu zarobili robotnicy tylko o 1
markę na cały miesiąc mniej, aniżeli dawniej.
Cztery godziny dziennie mniej pracowali, a
tylko 1 m. miesięcznie mniej zarobili. Oprócz
tego mieli co trzecią Niedzielę całkiem wolną.
W następnych miesiącach dosięgną! zarobek ro
botników tej samej wysokości, co dawniej, gdy
jeszcze na 12 godzin pracowali. W Niedzielę
trwa robota 12 godzin, a przeto trzecią część
robotników ma wolne. Dawniej trwała praca
18 godzin w Niedzielę.
Podług nowego porządku w owej fabryce
papieru 1. trwa szychta 8 godzin zamiast da
wniejszych 12 godzin, a mimo to robotnicy tyle
zarobią, ile zarobili wtedy, gdy na 12 godzin
pracowali; 2) praca nocna tak bardzo zdrowiu
szkodliwa skróciła się o 4 godziny, z 12 nä 8
godzin, to znaczy o jednę trzecią część; 3) w
Niedzielę pracują robotnicy bez przerwy tylko
12 godzin, zamiast 18 dawniej; 4) każdą trze
cią Niedzielę ma każdy robotnik zupełnie wolną.
Te zmiany wywarły bardzo dobry wpływ
na robotników pod cielesnym i duchowym wzglę
dem. Pracowali z ochotą, pilniej, żwawiej, bo

nie byli za nadto pracą zmęczeni. Ponieważ
praca krócej trwała, przeto robotnicy poza fa
bryką mogli sobie uprawić kawałki roli lub
ogrody. Z tej przyczyny więcej robotników
zgłosiło się o dzierżawę gruntu i niezadługo
powstanie w około fabryki wieś robotnicza.
Z tegó wszystkiego znowu się pokasuje,
jakie 8 godzinna praca zbawienne skutki wy
wiera; duch i ciało robotników i ich rodzin
mają z tego pożytek, a pracodawcy nie mają
szkody. Dla czego to nawet rosyjscy pracoda
wcy 8 godzinną szychtę zaprbwadzają, a dla
czego tak samo nie czynią nasi górnoszląscy?
Każdy robotnik łatwo söbie na to odpowiedzieć
potrafi.
'■ ni
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Opowiadanie z chwili obecnej przez Bolandena.
(Ciąg dalszy).

— Przez cały Boży dzień mruczy i gniewa
się o coś — opowiadała dalej Anna. — Dla
czego mam się marnować? powiada.
Wnet
przyjdzie państwo ludowe, wtedy wszystko się
zmieni. Nawet w dzień powszedni zagląda teraz
do oberży, gdzie mężczyźni razem ze sobą sie
dzą i o o wem państwie przyszłości rozprawiają.
Wszystkie kobiety w całej wsi skarżą się na
swych mężów, a wszystko to sprawili Owi socyalni, owi nikczemnicy, przez swoje nauki. Jeśli
to pójdzie tak dalej, to będzie coraz gorzej, nie
będzie można wogóle wytrzymać. Mężowie stają
się gnuśnymi, opryskliwymi, marnotrawcami,
niezadowolonymi i tak nieznośnymi, że trudno
to wyrazić. Księże plebanie, ci socyalni to praw
dziwe wilki w swej owczarni. Ponieważ jednak
ksiądz pleban jest tym dobrym pasterzem, dla
tego pragnęłam gó prosić bardzo serdecznie,
ażeby te wilki przepłoszył i odpędził od owiec.
Tu Anna nagle urwała, — nie dla tego,
jakoby się czuła zmęczoną, lub jakoby jej bra
kło słów do dalszego opowiadania, ale wskutek
nagłej zmiany, jaka się malowała na twarzy
księdza proboszcza. Niepokój, boleść i zdumie
nie występowały jaskrawo na czcigodne oblicze
starca.
— Ach Boże, czy księdzu plebanowi zro
biło się niedobrze?
— Nie czuję żadnej słabości, uspokój się!
— odparł słabym głosem. — Tak, wilki w ow
czarni, masz słuszność, A ja, od Kościoła usta
nowiony pasterz, mam wilki odpędzić od owiec,
o mój Boże!

Milczał. Spuścił głowę, jakby rażony nad
ludzką siłą.
Anna spoglądała na niego z początku z
zdumieniem, a potem z wzrastającym niepokojem.
Zauważyła okropne wstrząśnienie umysłu swego
podeszłego w lata duszpasterza i żałowała teraz,
że zwierzyła się przed nim z swego niepokoju.
— Niechże Jegomość tak tego bardzo nie
bierze do głowy, nie jest to znowu koniecznemu
Oni przyjdą znowu powoli do rozwagi.
Starzec potrząsnął przecząco głową.
— Ja się nie łudzę ogromem niebezpie
czeństwa — także nie doniosłością odpowiedzial
ności, jaką mam przed Bogiem. Co moje słabe
siły uczynić zdołały, tom już uczynił. Mówiłem
juz niejednokrotnie z wójtem. Zapewniał mnie,
że może jedynie czuwać nad zebraniami, ale za
braniać ich nie może. Wielu mężom przema
wiałem już do sumienia, — twierdzą oni, że
socyaldemokraci nie są żadnymi nieprzyjaciółmi
religii, owszem religii pomagają w ten sposób
i są jej wybawicielami. Jestto wielkim nierozumem. Owi ladzie są wilkami w owczej skórze,
podstępni zwadziciele i niszczyciele mych dzieci
parafialnych. Co za nieszczęście, — musiałem ja
to przeżyć jeszcze.
Anna podniosła się a siedzenia.
— Nie ma tego złego, coby na dobre nie
wyszło, księże plebanie! Wyście uczynili Waszą
powinność, o ile to uczynić zdołaliśei. Resztę
pozostawmy Bogu.
Pokłoniła się i zwróciła się ku drzwiom.
— Anno, nie mów nic mężowi twemu, żeś
się na niego skarżyła u mnie, żeby znowu kłó
tni nie było,
Pasterz w biedzie.
Proboszcz w Głrabionce kierował blizko pół
wieku duszami sobie pówierzonemi. Czynił to
z prawdziwą sumiennością jak Bóg przykazał,
z gorliwością rzadką.
Był jednym z tych kapłanów, którzy żyją
niejako życiem swych parafian, Dobro dusz
tychże górowało u niego po nad wszystkiem.
Jeśli jednak człowiek poświęca całe swoje życie
jakiemu celowi, poświęca swą wiedzę, swojo siły,
a widzi przy końcu życia, że owoce swych wy
siłków i trudów są zagrożono — wtedy nie ma
dla niego większego bólu. Nic go już gorzej
dotknąć nie zdolne.
Jäk złamany siedział starzec czcigodny w
swem krześle. Podniósł następnie smutny swój
wzrok w stronę krzyża, który wisiał na ścianie
naprzeciw niego. Szukając pociechy i pomocy,
ukląkł na swym Mączniku.

— O Ty ukrzyżowany Zbawiciela — bła
gał — bądźże ich zbawcą. Wszakże i ich wy
kupiła bolesna męka i chwalebna śmierć Twoja!
O Panie, Ty znasz całą złość i nikczemnośó tych
ludzi, którzy w Ciebie nie wierżą i nienawidzą
Twój Kościół święty. Ty znasz i moją niemoc,
wskutek której niezdolny jestem obronić owce
Twoje od tych wilków drapieżnych. Gdybym
był jeszcze przy siłach, sam odwiedzałbym owe
zgromadzenia, zmierzyłbym się z owymi chytry
mi uwodzicielami ludu, zdarłbym z ich oblicza
szatańskie zamysły. Ponieważ jestem jednak star
cem, niezdolnym do podjęcia gorącej walki, więc
niema innego, któryby walczył za nas, jeno Ty,
o Boże i Ojcze!
Przez chwilę jeszcze klęczał, zatopiony w
modlitwie błagalnej do Najwyższego. Teraz się
podniósł i zadzwonił. Gospodyni jego, w tym
samym prawie wieku, co on, weszła do po
koju.
— Agato, wyjdźże szybko na wieś i przy
wołaj do mnie Jana, który przed kwadransem
był u mnie.
Służącej podpadło wzburzenie, w jakiem
znajdował się pleban. Ponieważ położył przy
cisk na „szybko“, przeto gosposia obrała naj
krótszą drogę do sołtysa, a więc ścieżkę, która
prowadziła tuż za wsią przy ogrodach.
Tę samą ścieżkę obrał Jąn, wracając do
domu, lecz nie z powodu najbliższej drogi. Miał
w tern inny cel,
W ogrodzie wdowy Grabowskiej pracowało
młode, piękne dziewczę, które co chwilę odry
wało się od pracy, oglądając się z uwagą do
koła. Gdy młody człowiek zbliżył się do niego,
stanęło przy płocie i wpatrzyło się w niego,
jakby oczekiwało od niego ważnej nowiny.
— Jakże Janku, widziałeś się z Jegomóścią?
— Tak — odpowiedział i zaczął jej szcze
gółowo opowiadać rozmowę wzajemną. — Źli
ludzie mnie pono przed Jegomośoią obcaernili,
ale ja pragnę księdzu plebanowi pokazać, że nie
nąleżę do tych, do których mnie zaliczają.
— Kto są owi ludzie, łatwo mogę sobie
wyobrazić — odparła Jadwiga, gdyż ona to
była, która pracowała w ogrodzie swej matki.
— Jesttó Płotka, którego syna mam pojąć za
męża, on na twoję sławę godzi. Matce mej nad
skakuje ze wszystkich stron. Na nieszczęście
jest moja matka tak krótkowidząoą, że nie po
znaje się na niecnych zamysłach. Ona bardzo
wiele ö nim trzyma, wychwala go przy każdej
sposobności, tak samo i syna jego. Ja miała
bym wyjść za niego, za człowieka, którego sam
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widok dreszczem mnie przejmuje? Nie, gdybym
miała wyjść za niego, to w takim razie nikogo
nie chcę! Gdyby mi nie było wolno, pojąć cie
bie za męża, w takim razie wolę pozostać nie
zamężną.
— Miejmy nadzieję, Jadwigo! Wszystko
się jeszcze naprawi. Sam się przekonuję, że
ksiądz pleban ma słuszność — pozory przema
wiają przeciwko mnie. Dałem Płotce niepotrze
bnie broń w rękę. Dla tego przyrzekłem księ
dzu plebanowi, że odtąd będę w naszym ko
ściele się spowiadał i w nim komunikował.
— Tak! to mnie bardzo cieszy! — odpo
wiedziała z oczyma, błyszozącemi z radości.
— Wiem, oo prawda, że jesteś dobrym i
szlachetnym, ale bolało mnie jednakowoż, że cię
nigdy nie widziano tu przystępującego do Stołu
Pańskiego. Nie można się też było dziwić, że
ludzie robili wskutek tego uszczypliwe uwagi.
Obejrzyj się tylko, ktoś tam idzie? Zaprawdę
to panna Agata.
Agata zbliżyła się z szybkością, na jaką się
zdobyć mogła; słowo „szybko*, wyrzeczone przez
księdza proboszcza, było bodźcem, który jej sił
dodawał. Jeszcze się nie była zbliżyła do obu,
a już zaczęła rozmawiać i wywijać rękami.
— Jak to dobrze, że pana tu spotykam,
panie Janie! Ma pan przybyć jak najrychlej do
księdza proboszcza. Idź szybko, mówił, i przy
wołaj Jana do mnie. Tak się zmęczyłam, że
mi prawie oddechu brakuje.
— Skoro sprawa jest tak nagła, toć nie
będę zwlekał ani chwili — odpowiedział wo
łany i oddalił się.
— Panno Agato! nie oddalaj się panna
przecież tak zaraz. Pogawędźmy trochę.
— Gawędzić? Miły Boże — na to nie
mam czasu! Dziewka nam zachorowała, wszy
stko spoczywa obecnie na moich barkach.
— Może mi panna powiedzieć przypadkiem,
co Jegomość pragnie wiedzieć od Jana?
— Miłe dziewczę, zkądże ja mam to wie
dzieć? O takich sprawach nie rozmawia Jego
mość ze mną nigdy.
Pożegnała się z Jadwigą i odeszła.
Jan ujrzał swego ojca duchownego znowu
w krześle z obliczem, na którem malował się
niepokój i frasunek.
— Muszę pomówić z tobą w bardzo ważnej
sprawie, — zaczął starzec, zapraszając Jana ski
nieniem do zajęcia krzesła. — Najprzód zapyta
nie! Byłeś już kiedy obecnym na zebraniach
„pod złotą łanią“ i słyszałeś mowy sooyalnych
demokratów?
— Nie — nigdy! Ojciec mój nie pozwala
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mi tam chodzić, twierdząc, źe tam miejsce nie
dla mnie.
— To mnie cieszy, — odparł przytakująco
ksiądz pleban. — Tyś jest posłusznym twemu
ojcu i nie masz skłonności do tych fałszywych
proroków, którzy ludzi tylko oszukają. — Nie
uszło jednak z pewnością uwadze twej zamięszanie, jakie sprawiają tu sooyalni demokraci
— Oo prawda, tö nie! Cała wieś znajduje
aię w złowrogiem wzburzeniu. Nie pojmuję, jak
można śoierpieć te niecne roboty podżegaczy.
— Trzeba rózsądnio mówić, mój synu!
Kto żarzących się węgli nic zgasi, ten staje się
przyczyną niszczących pożarów. Mnie samego
podżeganie ludności przez socyslistów napełnia
ciężkim niepokojom i troską. Najgorsze następ
stwa mogą wyniknąć z tego, jeśli aię nie uda,
zrobić owych oszustów i zwodzioieli nieszkodli
wymi. Największe niebezpieczeństwo spoczywa
w tern, że socyaliści potrafią swe właściwe za
miary ukrywać, że potrafią zwodzić ludzi. Mo*
żnaby prawie nazwać tych ludzi szatanami, któ
rzy potrafią przybierać postać aniołów światło
ści. Gospodarzom, częstokroć niezadowolonym
obiecują raj na ziemi w przyszłem państwie ludowem, które chcą założyć. A że smutna dola
gospodarzy i wielu robotników jest prawie nie
znośną i głośno woła o pomoc, więc chytrzy,
podstępni ci swodaiciele łatwo znajdują posłuch.
Obowiązki stanu mego nakazują mi, ażebym bro
nił powierzoną mi trzodę przed wilkami, które
poczynają w niej robić okropno spustoszenia.
Na nieszczęście nie pozwala mi starość, ażebym
podejmował walkę z ludźmi, którzy są uzbrojeni
w zapał ciętych słów, przytem prowadzą spra
wę z wielką zgrabnością i przebiegłością. Dla
tego pragaę twej pomocy. Tyś jest mądrym i
posiadasz wiele wiedzy, która wystarczy, aby
socyalnych demokratów zdemaskować i dowieść
ludziom, że raj ziemski, jaki im socyaliści przy
rzekają, jest niemożliwym. Jeśli ci się uda otwo
rzyć oczy mym o bałamuconym parafianom, by
łaby twa zasługa przed Bogiem wielka. B|dź
przekonany, że przed matką Jadwigi oceniłbym
należycie dzielność twoją i twoje zasługi około
bliźniego. Bądź przekonanym, że pani Grabow
ska, która wszystko dobre potrafi należycie oce
nić i bierze w niern szczery udział, nie odmó
wiłaby ręki człowiekowi, którego ludzie dotąd
źle zrozumieli, a który udowodnił szlachetność
swego usposobienia i zobowiązał gminę całą do
największej wdzięczności.
Przy ostatnich słowach rozogniło aię obli
cze Jana. Wzruszenie radosne owładnęło oałą
jego istotę, gdy pleban tak go pochwalił.

— Przewielebny księże, całą moją wiedzę,
wszystkie moje zdolności oddaję na usługi tak
wzniosłego, tak Bogu miłego dzieła, — odrzekł
7. zapałem. — Kto jednak zamierza z skutkiem
awalczać nieprzyjaciela, ten musi znaó jego siłę
a także i słabe strony jego. Dotąd są mi je
dnak nauki i dążności socy&listów niezupełnie
jasne. Proszę zatem księdza plebana, objaśnić
mnie w tej sprawie.
— Bardzo rozsądnie mówisz, mój synu!
Kim są socyalni demokraci, zkąd pochodzą i
ozegb chcą, w to cię w tajemniczę. Ponieważ
jednak trudno mi mówić przychodzi, więc krót
ko się sprawię. Ale uważaj dobrze.
(Ciąg dalszy nastąpi.)
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Przyjdę tam częściej dó tego walzwerku a oso
bliwie, jak będą robotnicy werkowi ołów ze
szmelcowych piecy pnmpowali, ponieważ dowie
działem się, że w Niedzielę wczas rano i to od
2 aż do 6 albo 7 godziny rano pracuje około
30 robotników przy ołowiu i pytałem się, ile
szycht za tę robotę otrzymują, czy każdy pół
albo całą szychtę, boć to w Niedzielę. Odpo
wiedziano mi, że żadnych szycht nie dostawają,
tylko po skończonej pracy 7 marek na piwo, i
zdziwiłem się nad tern. Przybędę tam z pewno
ścią, ponieważ prędzej nie uwierzę, aż się sam
naocznie nie przekonam, 1) ile centnarów oło
wiu wyciągną, 2) ile się każdemu dostanie z
tego piwa.

Wiadomości z tygodnia.

Ruda.
Niemcy. Im gorzej, tern lepiej,
mówią
socyaliści. Dla tego nie chcą żadnych
Dosłyszałem przez telefon z kopalni Bran
denburg, jak się tam ludzie uskarżają na kaso lepszych praw dla robotników i rzemieślników,
wanie wózków z węglem. Ja tam znów raz nie chcą, aby się takowym w ozem polepszyło.
Owszem życzą sobie, aby robotnikom i rzemieśl
przyjdę zobaczyć, jak to z Łem jest.
nikom
szło jak najgorzej, aby byli niekontenoi,
Marek z Chin,
aby przyszli do rozpaczy i wtenczas szli hur
mem za głosem przywódzców socjalistów i szu
Z podróży Justyna.
kali szczęścia w państwie socjalistycznem, jakie
Idąc raz w Sierpniu od Zabrza do Lipin wymyślili socjaliści. Im prędzej do tego przyj
przechodzę około walcowego werku i myślę so dzie, tern lepiej. Póki jako tako robotnicy żyć
bie, ozy mam do tego werku wstąpić czy nie. będą mogli, to stósunki obecne się tylko prze
Ponieważ jeszcze nigdy o tern werku nie pisa dłużą, gruntownej naprawy przez państwo socj
no, chciałem się przekonać, ozy się tam robo alistyczne być nie może. Pocóż choremu dawać
tnicy tak dobrze mają. Wstąpiłem zatem do leki i przez to przedłużąć jego cierpienia, kiedy
werku a była prawie wypłata (geldtag) i zaraz on jednak umrzeć musi. Po co naprawiać stary
wchodzę tam, gdzie robotników wypłacają. Dzi dom, kiedy go jednak wnet trzeba rozrzucić i
wię się, że nikt z robotników nie otrzymuje wy nowy wybudować. Socyaliści nie chcą żadnych
kazów (lohnzettel). Przecież przy wypłacie po reform dla robotników, nie chcą, aby robotnicy
winien każdy robotnik otrzymać wykaz, a na starali się powoli polepszyć swoje położenie na
tym wykazie ma być wypisane, ile każdy robo drodze prawej i prawnej. Niech tak będzie,
tnik ma zarobku, ile mu odciągną i za cb mu mówią i myślą, jak chcą socyaliści, niech będzie
odciągną. We wszystkich fabrykach, hutach, państwo socjalistyczne, albo niech nie będzie
blindziokach i kopalniach tak jest a dla czego w nic, niech będzie coraz gorzej.
Lipińskim walcworku tego nie ma? Pytałem
Socyaliści nie chcą, aby kto ciepłą ręką al
się niektórych robotników: Ozy wy tu nie chce bo testamentem przeznaczył coś dla dobra ro
cie tych wykazów, że ich nie otrzymujecie? Ro botników.
Przywódzcy socjalistów biorą co
botnicy mi odpowiedzieli: Bardzo tego pragnie mogą i co dostaną, lecz robotnikom nie ma być
my i bylibyśmy z tego kontenci, gdybyśmy mo wolno brać niczego od dobrodziejów jakich.
gli te wykazy przy wypłacie otrzymać, ponie
Pewien inspektor fabryczny napisał, że da
waż przynajmniej byśmy wiedzieli, ile mamy wniej ludzie bogaci więcej dawali i zapisywali
zarobku i co nam odciągną.
na dobre i szlachetne cele aniżeli teraz, na ko
Robotnicy werkowi boją się o tern coś ścioły, szkoły i t. d. Od lat pięćdziesięciu lu
wspomnieć, ponieważ sobie myślą, że ten, któ dzie zajmują się więcej sprawami robotniczemi,
ryby się pierwszy odezwał, długo by nie wytrzy gdyby od tego czasu dla robotników robiono
mał w tej pracy. Każdy się domyśli dla czego. takie darowizny, toby było wiele lepiej dla sta-
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nu robotniczego, który był przez długie czasy
opuszczony. N. p. dla mieszkań i domów ro
botniczych wieleby można zrobić w ten sposób.
Na to pisze gazeta socyalistyozna tak:
Pan inspektor ma dobre serce, lecz naj
pierw uważamy, że budować domy dla robotni
ków wcale nie jest dobrze dla nich, i też w
ogóle nie jesteśmy za tern, aby robiono zapisy
i darowizny robotnikom. Robotnicy chcą, aby
byli wolni, równouprawnieni, aby mieli pewne
utrzymanie, lecz nie chcą, äby bogacze robili im
darowizny. Toby było smutne, aby robotnicy
spuszczali się na jałmużny bogaczy, a nie na
swoją siłę we walce z innymi stanami.
Jakże mogą tak pisać priywódzcy sócyalistów. Przecież redaktorzy gazety socyalistyoznej
też nie pobierają równej płacy z robotnikami,
przecież i oni stosują się do zasad państwa
socyalistycznego, a nie do porządku, jaki dzisiaj
pomiędzy nami panuje. A czyż redaktoröwie ga
zety socyalistycznej nie żyją z jałmużny robo
tników zamiast z jałmużny bogaczy? Czemu ci
panowie nie chcą, aby pomagano robotnikom?
Jeżeli robotnicy mają się sphszczać na własną
siłę i źle mieszkać, czemu redaktorowie żyją z
robotników?
Inspektor fabryczny dziwi się, że ludzie te
raz na kościoły tyle nie zapisują jak dawniej.
Temu nie ma się co dziwić; bo kiedy ludzie wi
dzą jako rządy pozabierały grunta i pieniądze
zapisane klasztorom, biskupom, kościołom, za
kładom katolickim, to nikt nie ma ochoty robić
zapisy na to, aby kiedy rządy znowu takowe
przemocą zabrały dla siebie. Tysiące milionów
przepadły w ten sposób kościołowi. Co już
było to się może znowu powtórzyć. Rząd ro
syjski zabrał nawet role plebańskie. Rząd francuzki na to co nie zabrał, co przybyło w no
wszych czasach nakłada tak wysokie podatki,
iż majątek kościelny musi się zrujnować. Rząd
pruski jeszcze we walce kulturnej odebrał kla
sztorowi Filipinów w Poznańskiem wielkie dobra,
zakład dla chłopców katolickich przy gimnazyum
w Poznaniu skasował, fundusze wziął do kasy
rządowej, a teraz może protestanci z nich ko
rzystają. Cóż się więc dziwić, że katolicy nie
robią żadnych fundacyi? Mimo tego jeszcze ka
tolicy rocznie więcej zapisują na dobroczynne
cele aniżeli protestanci. Potem ze szkół dzi
siaj szych nie wychodzą ludzie tak pobożni jak
z dawniejszych, czasem bardzo często bezbożni,
wiara słabnie albo niknie. I znowu nie można
się dziwić temu, że kiedy nie ma tylu bogoboj
nych ludzi jak dawniej, bo też ludzie mają na
różne zbytki pieniądze, lecz nie mają u
chwałę Boga a pożytek biednych bliźnich.

Bochum. W zaprzeszłą Niedzielę odbyło
się tu zebranie górników i hutników czyli owe
go „Verbandu“, który to swego czasu p. Purkop z p. Krawczykiem w Zaborzu zaprowadzić
usiłował. Przeszłego roku „Praca" podała już
wiadomość o tern, że ów „verband“ bardzo li
cho stoi. W tym roku zaś sprawa ta jeszcze
gorzej wygląda i widać jasno, że „verband“
upada.
Dochody „verbandu“ wynosiły od 21
Października 1894 do 31 Lipca 1895 ogółem
11796 m. 67 fen. Wydatki zaś w tym samym
czasie wyniosły 14765 m. 7 fen. To znaczy,
że wydano niemal 3000 m. więcej, aniżeli ze
brano. Majątek „verbandu“ wynosił, o ile so
bie przypominamy, okołó 20 tysięcy marek. Z
tego stracił verband 16 tysięcy, które pożyczył
konzumowi a ten zbankrutował. Pozostałoby
zatem jeszcze 4000 marek majątku. Z tych
4000 m. pokryto owe 3000 wydatków tak, iż
obecnie cały majątek „verbandu“ najwyżej 1000
lub 2000 m, wynosić może. Przy gospodarce,
gdzie wydatki są większe od dochodów, tysiąc
marek bardzo wnet się rozpłynie.
Przypomnijmy sobie, że robotnicy z Zabu
rza zapłacili do kasy tego „verbandu“ 4000 m.
Gdyby nie te pieniądze, już dziś „verband“ by
nie mógł istnieć.
Niech teraz patrzą wszyscy robotnicy Za
borscy, którzy swoje ciężko zapracowane pienią
dze do „verbandu“ płacili, co były warte owe
obiecki, że „verband“ będzie rob. pomagał w cza
sie strejku lub braku roboty. Robotnicy my
śleli, że płacąc do „verbandu“, składają pie
niądz do dobrej kasy, z której raz pożytek bę
dą mieli. Tymczasem teraz wychodzi na jaw,
że „verbandowa“ kasa już wówczas była dziu
rawa.
Na ówem zebraniu w Bochum mówił prze
wodniczący niejaki Moeker, że trzeba się puścić
do Dolnego i Górnego Szląska i dla „verbandu“
agitować. Naturalnie, jak pusta kasa niemie
cka, to znów chcą przyjść do Polaków na Szląsku, naopowiadać im różnych nieprawdziwych
rzeczy, wyłudzić pieniądze i zawieść do Nie
miec. Mamy nadzieję, że robotnicy Zaborscy
pouczeni tern, co się już stało, będą teraz ostróźniejsi i pieniędzy swoich nie będą dawali lu
dziom, do których zaufania mieć nie mogą.
Niech przynajmniej po szkodzie robotnicy górnószląscy będą mądrzy.
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botę odbyło się w hucie poświęcenie nowej fa
bryki wagonów, położonej przy ulicy Chorzow
skiej.

Drobna wiadomości.
Bismarckhut a.
Gazety niemieckie
donoszą, sse wszyscy robotnicy Bismarckuty,
którzy w wojnie francuskiej udział mieli, do
staną od właścicieli fabryki obiad i 100 m.
premii.
Laurahuta. Hołdy przy Richterszacheie zapaliły się. Dzień i noc gaszą i przeko
pują hołdy, aby ogień wstrzymać.
Od Rybnika. W Rydułtowicach świ
drowali inżynierowie w ziemię, szukając węgla i
rzeczywiście go znaleźli. Lecz książę Pszczyński
twierdził,-że ów węgiel do niego należy i wyto
czył proces, który jednak przegrał. Obecnie
odgraniczają pola a jak słychać, po udzieleniu
pozwolenia rządowego otworzą kopalnie.

Rozmaitości.

Robotnicy w cegielniach gali*
cyjskich znajdujących się prawie całkiem w
ręku żydów, są bąrdzo licho płatni. Koło Lwo
wa pracuje około 2000 robotników w 22 ce
gielniach, w których jest 23 pieoy okrężnych i
6 parowych pras. Robotników sprowadzają fa
brykanci z dalekich stron, dając im zadatek,
przez co robotnik jest związany na 6 miesięcy.
Fabrykanci mają pomiędzy sobą związek i czar
ną księgę. Skoro robotnik wyjdzie lab zostanie
wypędzony z jednej fabryki, to już w drugiej
roboty nie dostanie, jest zaprzedany. Fabry
kanci dostają teraz za tysiąc cegieł 11—18 reń
gää®^Sä@S£@SsB38*
skich więcej aniżeli dawniej, lecz płaca robotni
Bytom. 25-go Września po południu ka nie podwyższyła się. Robotnicy pracują przy
zdarzyła się eksplozja prochu na kop. Floren- maszynach 12 godzin, albo tak długo póki jest
tynie. Dwaj górnicy poszli po proch i wydoby jasno i są odpowiedzialni za to, aby się cegły
wszy go z zapakowania, potem papiery zapalili. nie zepsuły. Maszyniści dostają na tydzień 9
Widocznie między papierami pozostał jeszcze reńskich, palacze 5 reńskich. Wykładacze dzien
proch, bo nastąpił wybuch. Jeden górnik bar nie 60—70 kraj carów, diesle 80 kraj carów dó
dzo popalony po głowie, twarzy i piersiach. reńskiego, ręezniaki 60 kraj carów, kobiety 30
Drugi, młodszy, wskoczył wprawdzie do wody, do 40 kraj carów. Za ustawianie płacą od 1000
gdy mu się odzież zajęła, ale mimo to został cegieł 14 kraj carów, za cegły ręką robione od
poparzony na twarzy, szyi i lewem ramienia. tysiąca 2 reńskie do 2 reńskich 40 kraj carów.
Obu odwieziono dó lazaretu.
Lecz robotnicy muszą zamiąst 1000 cegieł ro
— Na kopalni Heinitz zdarzyło się nie bić 1100 na przypadek, iżby się część cegieł
szczęście z przeszłej Soboty na Niedzielę 20 le zepsuła. Mieszkać muszą robotnicy w drewnia
tniemu robotnikowi Ferri. Spadł on z 5 me nych szopach a spać na słomie. W jednej fa
trowej wysokości i potłukł się wielce. Odwie bryce jest restauracja i handel, w której robo
tnicy są zmmzeni kupować, chociaż muszą pła
ziono go do lazaretu.
cić za towary 40 procent drożej aniżeli gdzie
— W Biamarckhucie pewien robotnik zo indziej.
stał niedawno uderzony przez prąd elektryczny.
Skutkiem tego chorował, ale wreszcie wyzdro
wiał. Z choroby pozostało mu tylko to, iż mu
Odpowiedzi red a key i.
się wszystkie zęby poruszają. Z tego nie może
Do H. Listu nie odebraliśmy.
się wyleczyć.

Katowice. Na kopalni Pauliny zabiły
spadające węgle szlepra Gryskę.
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