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Wychodzi raz na tydzień
co Wtorek.
Kto chce samą „PRACĘ" abonować, może ją sobie zapisać
za 5« len. n pp. agentów i
wprost z Wydawnictwa „Katoiika“ w Bytomiu li.-S., Równomgła ulica nr. 13 (Parallelstr.)
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„PRAGĘ"
> razom z „Katolikiem* można
< ahonować takżo na każdo; po> ozoie za 1 marki; 60 fen.
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za rządek (wiersz) i-łamowy
20 fenygów.
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Porządek chrzcściański pomiędzy ludźmi’
Módl się a pracujl

Kok XVE3H.

Hylom G.-S., 3-go Marca 1908.
S WerczamSe!

W sobotę dnia 7 marca br. o godz. 10 przed
południem odbędą się na wielkiej sali ministerstwa
handlu i przemysłu w Berlinie narady nad waszemi sprawami, mianowicie nad długością szych
ty. Minister nakazał wybrać w obecności inspek
tora fabrycznego jako przedstawiciela władzy na
Górnym Śląsku dwóch zastępców robotników i
dwóch zastępców pracodawców (urzędników), któ
rzy wraz z zastępcami robotników i pracodaw
ców z całego państwa będą się naradzali nad nowemi przepisami, jakie rada państwa ma wydać
dla całego cesarstwa niemieckiego.
Przepisy mają dotyczyć: wysokich pieców, le
jami, rurkowi!, fabryk stali wszelkiego rodzaju,
pudlami, kuźnic (hamerni) połączonych z poprzedniemi zakładami, fabryk prasowanych przedmio
tów i walcowni, wszystkie części i poboczne od
działy tychże, warsztaty reparacyjno itp., o ile są
połączone bezpośrednio.
Przepisy mają być takie: Podczas wszystkich
szycht, trwających dłużej niż 8 godzin, każdy ro
botnik ma mieć pauzy razem dwóch godzin. Przer
wy w pracy, trwające mniej niż ćwierć godziny,
nie liczy się jako pauzy.
Jeżeli jednak w niektórych oddziałach praca
połączona jest z natury rzeczy z licznemi, dosta
teczny spokój dającemi przerwami, wtedy wyższa
Władza administracyjna (landrat?) może na wnio
sek pozwolić, że owe przerwy można policzyć r.a
dwugodzinną pauzę nawet wtedy, kiedy nie wy
noszą po ćwierć godziny.
Jedna pauza jednak musi conajmniej wynosić
godzinę, a ta pauza musi być wyznaczoną pomię
dzy końcem czwartej a początkiem dziewiątej go
dziny.
W przypadkach, w których natura fabryki te
go wymaga, wyższa władza administracyjna (lan
drat?) może zezwobć na to, że główna pauza
będzie wynosiła tylko pół godziny, chociaż cał
kiem pauzy mają wynosić dwie godziny. Jak
długie i kiedy są pauzy, o tern musi pracodawca
piśmiennie donieść policy! miejscowej. Takiego
doniesienia nie potrzeba, jeżeli pauzy są regu
larne a początek i koniec ich wypisany jest we
dług § 134 b numer 1 ustawy procederowej w
porządku roboczym.
Doniesienie takie mają werki już w ruchu
będące zrobić w przeciągu 4 tygodni po ogłosze
niu tego rozporządzenia, a werki inne przed roz
poczęciem ruchu.
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Zmiana w pauzach nie śmie nastąpić, zanim
odpowiednie dalsze doniesienie do policy! nie zo
stało zrobione.
Pomiędzy dwoma szychtami robotnicy mają
mieć co najmniej 8 godzin odpoczynku bez przer
wy. Podwójna szychta (dubeltowa) może być
tylko co dwa tygodnie, a nie śmie być przedłu
żoną.
Powyższe przepisy nie mają być ważne, je
żeli zachodzą prace, które w gwałtownych przy
padkach (Notfall) zaraz należy wykonać. Poli
cy! miejscowej należy donieść o takich pracach
conajmniej dzień potem.
Wyższa władza administracyjna w razie nie
szczęścia lutf zjawiska naturalnego (np. powódź),
któreby przerwały regularny ruch werku, może
zezwolić na wyjątki od powyższych przepisów
na 4 tygodnie, a kanclerz rzeszy na dłuższy czas.
Nazwiska wszystkich robotników, którzy ro
bią nadgodziny lub nadszychty, należy spisywać
do osobnej książki a zarazem dodać do każdego
nazwiska, długość regularnej szychty i nadgodzin
(nadszychty), które przerobił w poszczególnych
dniach.
Co miesiąc należy tę książkę oddać policy!,
która książkę zwraca, a tak polieya, jak urzędo
wy inspektor fabryczny ma mieć prawo do prze
glądania tej książki.
Wyższa władza administracyjna ma podać for
mę książki.
Takie przepisy tymczasowe wypracował p. mi
nister Delbrück.
Robotnicy widzą, że jednak omawianie spraw
robotniczych w parlamencie pomaga. Będą nowe
przepisy. Rozumie się, że te przepisy nie sąlakie, jakich robotnicy sobie życzą. Dlatego mają
się odbyć narady w Berlinie, aby przepisy omó
wić gruntownie. Werczanie! Piszcie o tej spra
wie do „Pracy”. Jakie mają być przepisy? Jak
długa szychta i Id.
Piszcie zaraz, aby się współbracia mo
gli jeszcze dowiedzieć, czego sobie życzycie.
Podawajcie ten numer „Pracy” tym, co jej
nie czytają. Niech się dowiedzą o wszystkiem.
Zachęcajcie ich do oświaty i organizacyi, do
„Pracy” i „Związku który w tej sprawie pe
wnie wyśle petycyę.
•uaaB"n-Mnaurnmnnamuamm: i

Czas obecny, to czas walki o nasze prawa
robotnicze.
Chcąc odnieść zwycięstwo, winni
wszyscy robotnicy polscy wstępować do „Związku
wzajemnej pomocy“ w Bytomiu.
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Projekt o izbach robotniczych
został nareszcie ogłoszony!
,.Reichsanzeiger“ podaje projekt wraz z uzasa
dnieniem projektu ustawy o izbach robotniczych.
Zaznaczamy, że nieodpowiada on życzeniom robo
tników, jak się to już naprzód spodziewać było mo
żna. Życzeniem robotników było, by utworzono izby
robotnicze o członkach z kół robotniczych a nie
wspólnie z pracodawcami. Gdyby się projekt miał
stać prawem, o czerń mocno powątpiewamy, to izby
robotnicze istniałyby jedynie na to, by bronić inte
resów pracodawców, a nie spraw robotniczych. My
się spodziewaliśmy innych izb robotniczych po szu
mnych mowach ks. Biijowa w parlamencie po osta
tnich wyborach w roku 1907, gdzie dał poznać, że
polityka socyalna rządu ulegnie ulepszeniu. To
orzekł i obecny blok Biilowa, lecz widać, że przy
rzeczenia nie dotrzymano, boby nie śmiano z takim
projektem wystąpić.
Zadaniem izb robotniczych podług § 2 ma być
dbanie o spokój gospodarczy dla obu stron, w ich
zawodzie. Przedewszystkięm mają izby robotnicze
to zadanie, by pomiędzy pracodawcami i pracobior
cami panowała harmonia.
Urzędy państwowe i gminne podług § 2 popie
rać mają izby robotnicze. Dalej mogą izby robo
tnicze życzenia wkraczające w zakres leh działalno
ści podług § 2 obradować. Jeżeli w odnośnej miej
scowości nie ma sądu procederowego, to mogą izby
robotnicze być powołane w sprawach spornych, ja
ko instancyę pojednawcze. Tak samo mogą izby
robotnicze być powołane do wydania swego orze
czenia przy wydaniu nowych przepisów policyjnych
po kopalniach i kamieniołomach.
Izby robotnicze mają być utworzone za uchwałą
rady związkowej i mają być przyłączone do spółek
zawodowych od nieszczęśliwego wypadku. Podług
tego każdy zawód byłby przyłączony do zawodo
wej spółki i te ostatnie by też musiały koszta pono
sić. Toby jednak było błędem, przez to bowiem
izby robotnicze jeszcze więcej zależnemi od przed
siębiorców by były. Koszta powstałe z posiedzeń
izb robotniczych winno państwo ponosić.
Z izb robotniczych korzystać nie mogą pomo
cnicy, terminatorzy i robotnicy w aptekach, pomo
cnicy handlowi i robotnicy rolni. Jest ubolewania
godnem, żc jeżeli posicdziciele ziemscy mają swe
izby rolnicze, to robotnikom rolnym należą się izby
robotnicze.
Zastępców do izb robotniczych mają wybierać
do połowy przedsiębiorcy i do połowy pracobiorcy.
Głosować mogą na zastępców robotników ławni
cy zasiadający w spółkach zawodowych i wydzia
ły robotnicze. Jakie znaczenie wydziały robotnicze
mają. pokazuje się to najlepiej w górnictwie. Dalej
wielkie fabryki i huty, gdzie dotychczas wcale ża
dnych wydziaów nie ma. Jak z tego zawodu wy
bierać będą, to pytanie wielkie.
Naszem zdaniem jest takie mniemanie o izbach
robotniczych : zastępców do izb robotniczych ze
strony pracobiorców powinno się wybierać bezpo
średnio, przez wszystkich robotników i robotnice,
przez tajne wybory kartkami. W tym wypadku
byłby system proporcyonalny najodpowiedniejszym.
Tak samo pożądanem by było, aby iako zastępcy

robotników mogli być i sekretarze związków zawo
dowych wybierani. Tak, jak obecnie projekt wy
kazuje, izby robotnicze nie mają żadnego znacze
nia. Dowodem tego jest Francy a, Belgia i Holandya, gdzie na podobną modłę założono izby takie.
Robotnicy tamtejsi do izb tych zupełnie zaufanie
stracili.
Natomiast okazało się, że izby robotnicze we
Włoszech są praktyczniejsze, bo składają się z sa
mych przedstawicieli robotników. Profesor Harms
sympatycznie się o nich wyraził. Czy obecny par
lament z większością blokową projekt przyjmie, lub'
czy też z projektu izb robotniczych zrobi to samo, co
z projektem o nadaniu związkom praw korporacyj
nych, zobaczymy. W każdym razie trzeba nad tym
pracować, aby nasza or gani żacy a była dobrze przy
gotowaną i pokaźną w liczbę członków.

Jak płacą robotnikowi polskiemu z Galicyl
w Danii, Szwecyi i Niemczech?
Okręgowy urząd pośrednictwa pracy w Kra
kowie ogłasza zasadnicze płace, ofiarowywane te
go roku za granicą galicyjskim robotnikom rolnym.
W Danii mężczyźni otrzymują dziennie 1,79
mk., podczas pięciu tygodni żniw 2,24 mk., silni1
chłopacy 1,52 mk., względnie 1,85 mk., kobiety 1,30
mk., względnie 1,68 mk.. wyrostki 1,30 mk., wzglę
dnie 1,68 mk. Na akord za morgę zarabiają przy
sianiu buraków 2,24 do 3 mk., przy pastewnych'
5,50 do 6,75 mk Wykopanie, oczyszczenie i na
krycie liśćmi buraków cukrowych jest wynagra
dzane po 10 ink. od 1 morgi (pół naszej morgi).
Przy kalarepie od 1 morgi 3,40 do 5,60 mk., przy
cykoryi 2*80 do 7,84 ink., przy kartoflach od cen
tnara 13 fen.
W Szwecyi na akord przy burakach 1,78 do
3 koron skandynawskich (1 kor. skand, około 1,18
mk.). Wybieranie, czyszczenie i zbieranie w kopce
buraków cukrowych 16 kor. skand., od 1 morgi ko
panie ziemniaków 1.78 kor. skand., nadto w Szwe
cyi i Danii każdy robotnik dostaje tygodniowo 12
i pół kg. kartofli i 1 litr zbieranego mleka dziennie,
W Niemczech ceny w różnych okolicach są
nieco odmienne; średnio przy pełnym deputacie
dziennie dostaje mężczyzna 1 do 1.50 mk., chłopcy
do 1,20, kobiety do 1,10 mk.; przy pół deputacie w
prowincyi saskiej mężczyźni w żniwa dostają 2,10
mk., kobiety 1,60 mk., nadto dostają wszędzie micszkąnie i podróż do granicy.
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—---------------

„Świątynia socyatixnm",
Zdarzają się w działalności stronnictw socyalk
stycznych chwile, w których, zapominając o swej
zwykłej taktyce, stają się prawdziwie szczerymi.
Znany jest wszystkim w hi story i Rzym pogań
ski, Rzym chrześciański i trzeci Rzym sardyński; rodzi się powoli Rzym czwarty. Socyaliści po
stanowili bowiem wybudować między Watykanem
a Kwirynałem wielki gmach ,,casa dci socialist!“ i
oto co piszą: „Z projektem budowy ,,casa dei so
cialist!“ padły kości. Kto rozumie wielkość przed-
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sięwzięcia, ten powinien je wsprzeć i dopomódz nam
'do zwalczenia jawnych i ukrytych wrogów. Nie
wątpimy ani na chwilę, że cale stronnictwo (socja
listyczne) ofiaruje swe najlepsze siły, aby doprowa
dzić do skutku dzieło o takiej moralnej i materyalnej
doniosłości. Jesteśmy pewni tego wsparcia, gdyż
śocyalną demokracya jest przekopaną, że wystawie
nie „świątyni socyalistycznej“ między Watykanem
a Kwirynałem będzie wspaniałym symbolem postę
pu socyalnej demokracyi, która sumienie ludzkości
odnowi (!), a świat uwolni od tronu i tyary. Jesteś
my pewni tej pomocy, ponieważ, podczas gdy ofi
cjalne Włochy przygotowywują się do poświęce
nia pomnika przeznaczonego dla trzeciego Rzymu,
to czwarte Włochy wyrosłe z gorących walk mię
dzy kapitałem a pracą, głosić będą z wyżyn swej
„casa dci socialist!" wzniosłą i prawdziwą (!) naukę
tę mianowicie, że czas, w którym ceniono sobie oj
czyznę, skończył się, a rozpoczął się wiek ludz
kości" (!?).
To zbliżanie się „wieku ludzkości" dziwnie je
dnak przedstawia się w świetle różnych wiadomości
o socya lista cli, jakie nieustannie przedostają się do
publicznej wiadomości. Takie ciekawe wieści przy
nosi ostatnio berliński „Reichsarbeiterblatt“ infor
mujący czytelników o warunkach pracy i płacy w
Spółkach i konsumach socyalno-demokratycznych;
przytacza on cyfry z 774 spółek spożywczych, w
których jest zajętych 8611 osób. W tych socyali'stycznych spółkach niema mowy o ośmio-godzinnym dniu pracy, o wypoczynku niedzielnym, o ró
wnouprawnieniu kobiet itd.
Najkrótszy, bo dziewięcio-godzinny dzień pra
cy,-mają urzędnicy w kantorach i pod tym względęni zrównano z niemi także urzędniczki kantoro
we. Podczas gdy jednak na stu urzędników otrzy
muje 57.4% po przeszło dwieście marek miesięcznej
pensyi, to na sto urzędniczek otrzymało 86.5% ni
żej stu marek, a tylko jedna 150 marek. (Odzież
iwięe równość?) Gorzej przedstawia się sprawa
w magazynach; czas pracy trwa tam do szesnastu
godzin, a z pośród pracowników otrzymało 91.3%
początkową pensyę niżej 150 marek, zaś 27.3% po
niżej 100 marek. Za ten sam czas piracy otrzymało
92.8% kobiet początkową pensyę niżej 100 marek,
55% niżej 75 marek. Do pracy niedzielnej obowią
zani byli magazynierzy w 331 spółkach, a panny
sprzedające w 189. Żądnych wakacyi nie udzielano
magazynierom w 443 spółkach, kobietom sprzeda
jącym w 193.
Kilka ciekawych dat z history! strejków, orga
nizowanych przez socyalistów, przynosi wreszcie
wiedeńska „Reichspost". W r. 1906 urządzono w
Niemczech 587 strejków. Z tych udało się w zu
pełności 91, częściowo, lecz bardzo nieznacznie
243; nie udało się zaś zupełnie 253. Na oko mogło
by się to wydawać jeszcze nie najgorzej, trzeba je
dnak pamiętać, że według socyalistycznego „Korcspondenzblatfu" od r. 1890—1906 strejkowano w
Niemczech 14 922 razy, a organizacye socya li stycz
ne musiały z funduszów ściągniętych z zorganizo
wanych robotników wypłacić w tym samym czasie
54 miliony marek! a z tych 13.3 milionów w r. 1906,
a 11 milionów w r. 1905. Stąd wnioskują pisma, że
szkoda była nie po stronie kupców lub fabrykan
tów, lecz po stronie robotników, a doszła ona w
ost-’iiiich niecałych 20-tu latach do olbrzymiej sumy

170 milionów marek! gdyż robotnicy otrzymywali
z kas robotniczych mniej więcej tylko trzecią część
zarobku i to jeszcze nie wszyscy, lecz ci, co przez
pewien określony czas wkładki swoje regularnie
uiszczali.
A gdy się do tego, co powyżej przytoczono —?
doda takie kwiatki4 jak rabunek pieniędzy uzyska
nych z likwidacyi zagrabionych dóbr i majątków;
kościelnych we Frańcyi; dalej zdzierstwa popełnia
ne na ubogich miasta Paryża — z których funduszu
utrzymuje się funkcyonarynszy rządowych; dalej,
gdy się zważy, jak rządzą socyaliści w kasach cho
rych; jaką prowadzą iście rabunkową gospodarkę
w konsumach itp. przedsiębiorstwach pod kierowni
ctwem socyalistycznem pozostających — tedy łatwo
pojąć, jakiem urągowiskiem publicznem byłaby owa
„świątynia socyalizmu“, do której zbudowania mię
dzy Watykanem a Kwirynałcm — dążą socyaliści.
Byłby to zaiste wieczysty pomnik hańby 20-go stu
lecia.

T, I S T V.
Z kopalni Konkordyi.
Czekam już długo, czy który z robotników nie
zabierze się do pióra i coś napisze o tutejszych
stosunkach. No i szczęśliwie doczekałem się.
Szanowny korespondencie, piszesz bardzo dobrze,
iż panuje wielki brak oświaty, a niejeden woli
w szynku swój ciężko zapracowany grosz przepić
niż sobie jaką dobrą gazetę zaabonować. Mój
kochany korespondencie, takich ludzi mamy je
szcze tysiące, którzy bez oświaty żyją. Mój dro
gi, ja, który ci odpowiadam, jestem abstynentem,
a ty może nic jesteś n,im, ale rozumiesz, iż pijań
stwo jest wielką plagą dla ludzkości. Kiedyż
bracia robotnicy zrozumieją godność człowieka?
Kiedyż ci, którzy radzi patrzą do' kieliszka, za
czną trzeźwo pracować dla sprawy robotniczej?
Kiedyż wy zaprzestaniecie być tą dojną krową
tych, co was wyzyskują? Kiedyż wy przestanie
cie być temi pszczołami, co zanoszą swój krwa
wo zapracowany grosz do ula, gdzie się ten sok
przeklęty znajduje? Bracia robotnicy, ci co len
sok wytwarzają i ci co go sprzeda wają, mają
wielkie wygodne mieszkanie, złota dosyć w kie
szeni, złote pierścienie na palcach drogiemi ka
mieniami wykładane. A ty biedaku,-co lubisz w.
szynkowniach przesiadywać, ty chodzisz w kad
rach i szmatach a razem z tobą nieszczęśliwa
twoja rodzina. A mieszkanie masz może w piw
nicy albo z wróblami pod dachem.
Z rozumem rodzi się każdy człowiek i rozum
jest darem ducha świętego. Ale rozum trzeba
z latami kształcić przez dobre gazety lub przez
dobre książki. Ale mój kochany korespondencie,
wielu z naszych braci robotników nic mają oświa
ty w głowie nic. tikoro nieraz zabiorę glos po
między robotnikami i mówię im: Bracia, prze
stańcie pić, to będziecie widzieć dalej, jak na ko
niec nosa. Będziecie mieli jaśniej w głowie, nie
jedno zrozumiecie, nie jedno spostrzeżecie, wsku
tek czego m o g i o b y b y ć 1 e p i e j u a m v ob o tn i k o m. Wtedy mój kochany koresponden
cie, jedni mnie wyśmiewają, drudzy mnie prze
klinają, i mówią: Pioruna, naeo bych to tu był
na święcie, co bym sobie już nic nie życzył.

Patrzcie, jaka ciemnota u nich. Koniecznie
chcą trucizny, tracą grosz i zdrowie. Ko
chani bracia, ja, wasz brat, choć u was zniena
widzony, ja wam ze serca wszystkiego życzę, że
byście lżej pracowali, żebyście większy grosz do
domu przynieśli, żebyście wszędzie 8 godzinną
szychtę wywalczyli, żeby się z nami urzędnicy
po ludzku obchodzili, żeby wam wasze żony nie
.wyrzekały, iż mało zarabiacie. Jeden mi zarzu
cił: Ty nie pijesz, ani nie palisz, a nic nie
masz! Moi drodzy bracia, to już jest szczyt głu
poty. Was wszystkich się pytam: Czernin my ro
botnicy nic nie mamy? Czemu nas wszędzie z
niczcm odprawiają? Czemu jak chcą pracodawcy,
tak zrobią? Bo pomiędzy nami jest za wielu pi
jących. Pracodawcy wiedzą, że ci się ruszyć nie
mogią przeciw nim. Czy to ruch zarobkowy na
Górnym Śląsku może potrwać dłużej, niż 3 dni?
— A co w czwarty dzień? — Bieda. Cała rodzi
na krzyczy: Do roboty, bo w domu ani grosza
nie ma. — Gdyby był grosz na taki wypadek, to
by był respekt i strach u przeciwników, a zarob
ki by były lepsze.
Jeszcze raz powtarzam to pytanie: Na co
bym to tu był na tym świecie? Tak, bracie, czyż
na to, żebyś pracował jak wół, a jadł jak ko
za, a potem do szynkowni poszedł a napoił się
tą śmierdzącą głupią wodą i zostawił tam pienią
dze, do domu wrócił, a po pijanemu meble, sprzę
ty, a biednej żonie i dziatkom swoim kości trza
skał? Jak Pan Jezus uczył lud na puszczy, to
się odezwał: Żal mi ludu! Czy Ci bracie ro
botniku nie żal nauki Chrystusa? Czy nie żal
Ci Twego ciężko zapracowanego grosza, którego
na wódkę wydasz? Czy ci nie żal Twych nieraz
zgłodniałych dziatek, Twego zdrowia, siły i twej
godności człowieczej? Pytam się was bracia, co
dziś odgrywa rolę na świecie? Czy wódka czy
głupota lub jałowa pycha, która tak bardzo panuje
pomiędzy wieloma. Kochani bracia górnicy z ko
palni Konkordyi, cicho pomiędzy nami, choć
Wkrótce mają się odbyć wybory starsze
go knapszaftowego na miejsce p. Górec
kiego. Cóż, czy nie ma pomiędzy nami przeszło
4 tysiącami jednego albo więcej takich mężów, eoby tę sprawę załatwić umieli? Ja w to nie wie
rzę, iżby się paru górników nie znalazło na ten
urząd. Do tego trzeba trochę rozumu, a przedewszystkiem pomiędzy nami zgody, to wszystko
się da w dobry sposób załatwić. Choć ci pierwsi
nie zrozumieli swego powołania, to się tern nie
zrażajcie, bo jak się nie weźmiemy do robot)' nad
swoją dolą, to zawsze będzie źle. Składkę knapszaftową śrubują w górę. Jak słyszałem, to nie
którzy górnicy wysypali pioruny z tego powodu,
a to jest wielkim głupstwem! Nam trzeba czynu
stanowczego i basta! Proszę cię, szanowny ko
respondencie, zabieraj głos w „Pracy" w tej
sprawie ważny. Ja Ci chętnie odpowiem. Ta
kie moje życzenia na dziś, wkrótce więcej.
Jeden z partyi osłów.

Od Katowic.
O urzędnikach.
Gdy tak nieraz czytam, jak to niejeden urzęd
nik przeszkadza robotnikom w organizacyi, pomy
ślę sobie: Panie, odpuść mu, bo nie wie, co czy
ni. Jest ślepem narzędziem czyli pachołkiem pra
codawcy bezlitośnego. Gdyby przejrzały gdyby

był mądrym, wtedy nicby nie mówił na organizacyę robotników, lecz nawet możeby pomagał jej i
do niej zachęcał. Już nad tem musiałby się za
stanowić, że skoro my robotnicy wywalczymy so
bie byt lepszy, zarobek wyższy, szychtę krótszą,
wtedyby i urzędnikom lepiej było, mieliby conajrnniej lepsze myta i służbę krótszą. To niejeden
urzędnik sam uznaje i dlatego dziś już tylko ci
najciemniejsi urzędnicy naszą organ!żacyę prze
śladują. Mówiłem z pewnym urzędnikiem o tera,
a ten mi odpowiedział: Tak głupim nie jestem,
żebym wam miał przeszkadzać. Skoro wy bę
dziecie mieli lepiej, to ja też. Przypomniałem mu,
że istnieją organizacye urzędników, które starają
się o lepsze stosunki, wyższo myta itp. Na to mi
przyznał słuszność, ale powiedział, że „związek
technicznych urzędników
(przewodniczący pan
Lucek) taką organizacyą nie jest. Powiedział mi,
że pracodawcy mają strach przed zawodową or
ganizacyą urzędników, bo nawet związek praco
dawców (gdzie p. Voltz jest generalnym sekreta
rzem) wydał pismo do wszystkich pracodawców,
których ostrzegał przed zawodową organizacyą urzędników. Z tego widać, że pracodawcy boją się
organizacyi, jak ognia.
Urzędnicy tak samo pracują za zapłatą, jak
my robotnicy. Żałować możnaby każdego, który;
myśli, że pracodawca urzędnikowi coś nadzwy
czajnego podaruje.
Prawda, otrzymują urzędnicy tantyemę, np. po
kopalniach i hutach. Dlatego duszą i duszą ro
botników, byle jak najwięcej roboty wydusić. Ale
nie wszyscy mają tantyemę, a przy tej swojej tantyemie niejeden urzędnik ma płótno w kabzie a
długów jeszcze więcej, niż niejeden biedny robot
nik, mianowicie gdy tych długów narobił podczas
praktykowania albo na szkole fachowej. Naturalnie
nie bronię i nie przemawiam za urzędnikami i ich
tantyemą. To tu wyraźnie piszę. Chciałem tyl
ko robotnikom przypomnieć, że urzędnicy też za
czynają się starać o organizacyę, a pracodawcy
niechętnie na to patrzą i tak im przeszkadzają,
jak nam robotnikom.
W Westfalii utworzył się związek sztygarów,
ale pracodawcy przestraszyli go się tak bardzo,
że wydalili przywódzców sztygarów. Związek
sztygarów się jednak nie rozwiązał. Wysłał dele
gatów do ministra i dalej istnieje. Wydalony,
przewodniczący pisze w gazetach o sprawach'
sztygarskich. Tak to dziś wszyscy się starają «
organizacye.
Posiedzicielowi kopalń p. Thiessenowi nawet
wypowiedzieli sztygarzy służbę, ale w końcu za
żegnano spór. Bracia robotnicy! Widzicie, jaki
mamy przykład ze strony panów sztygarów. Coprawda, my robotnicy prędzej pomyśleliśmy o obronie przez organizacyę, a pp. sztygarzy nas
naśladowali.
Znałem jednego sztygara, który musiał opuś
cić służbę, i nigdzie nie dostał służby, ponieważ
się ostro pokłócił z pracodawcą. Widzicie, to
tak, jak u nas robotników, tylko że sztygarowi
może jeszcze trudniej dostać miejsca takiego, jak
miał, bo miejsc dla sztygarów mało. Jeżeli przemysł
się rozwinie jeszcze więcej, to sztygarzy zostaną
zmuszeni do organizacyi przez stosunki, któro
są silniejsze, niż ludzka wola. Cierpią robotnicy,
z powodu „czarnej listy", urzędnicy też mogą
cierpieć. Widać już w knapszafcie, jak pracoda
wcy żądają posłuszeństwa od urzędników wybrą-

Dych starszymi knapszaftowymi. To się nie zmie
ni na lepsze, ale na gorsze. Gdyby urzędnicy
byli prawdziwie mądrymi, nie przyjmowaliby urzędów jako starsi knapszaftowi, a tak samo w
kasach inwalidzkich i chorych po hutach nie na
ciskaliby na nas.
Tak się rozpisałem o tych stosunkach, ale
może się to nam przyda. Trzeba przesłać ten
numer „Pracy” urzędnikowi, aby też przeczytał
i wiedział, co robotnicy o tern myślą. Bylełrr mu
dobrze przetłómaczono.
Ktoto?
Szopienice.
Z kopalni Wildensteinsegen.
Bracia górnicy ze szybu Grundmana i Kronprinca! Ponieważ nasz dotychczasowy starszy
knapszaftowy opuszcza swoje stanowisko z po
wodu przeniesienia go na inną kopalnię, nieza
długo odbędą się na naszej kopalni nowe wybo
ry. Nie chcę się tutaj długo rozpisywać. Sami
dobrze wiecie jaki urząd starszego knapszaftowego ważny jest. Ogólnie jesteście niezadowoleni
z nowych ustaw lcnapszaftu. A któż to uchwalił
nowy statut knapszaftu? Przecież nie kto inny,
jak zebranie starszych knapszaitowych. Jak się
załatwia różne sprawy z zarządem u starszego
knapszaftowego, wiecie dobrze. U niejednego mo
że zimny pot na czole, gdy ma iść po jaką po
radę do starszego knapszattowego, który jest urzędinikiem. Dlatego musimy się postarać o to,
aby wybrać dzielnego, trzeźwego i nieustraszo
nego, a także po polsku i po niemiecku dobrze
mówiącego robotnika. Taki niech będzie, który
rawie pracuje kilofem i nie ogląda się za jakim
ijem, bo taki to już nie jest prawie wasz współ
brat, skoro się ogląda dzień za dniem, jakby
mógł zdobyć u panów lekki chleb. Takich, moi
kochani górnicy, wybierać nie możemy. Powin
niśmy wybrać naszego współbrata, który nas ni
gdy nie zdradzi i nas będzie mężnie bronił i ni
gdy o nas nie zapomni. Takim trzeźwym i wy
trwałym jest nasz współbrat górnik Leopold Kalisch, pracujący na szybie Grundmana. Kochani
górnicy, śleprzy i inni, którzy do knapszaftu na
leżycie, podajcie sobie ręce z obu szybów, jak z
Grundmana tak z Cesarzewicza II (Kronprincu)
i jak jeden mąż stańcie do stołu wyborczego, a
wszyscy swój głos oddajcie na współbrata górni
ka Leopolda Kalischa. Do pracy i agitujcie za
kandydatem, abyście nie zaspali gruszek w popie
le. Nie dajcie się wystraszyć! Ma być wolność.
Kto jest inwalidem, niech się upomina o to, aby
go do listy wyborów zapisali, bo teraz przy no
wym statucie mają być nowe porządki, lnwalid,
który płaci do kasy chorych, ma prawo do gło
sowania.
Bystry.
(Druga ko respon deucy a.)
U nas opuccił nadsztygax p. Schaube kopalnię
i urząd starszego knapszaftowego. Jest przenie
siony na kopalnię Hednitz. Dlatego u nas odbę
dą się w krótkim czasie wybory starszego knapszaitowego. Moi kochani kamraci, macie prawo
wybierać robotnika, jak wam polecano. A tym
jest wasz współbrat górnik Wojciech Dombek ze
Szopienic, a niojakiś tam rurski majster (Rolirmeister) Ernest. Dombek pracuje już na tej samej
kopalni więcej niż 22 lata, i potrafi pisać i czy

tać, jak po polsku, tak i po niemiecku, ma liczną
familię, wie, co bieda, i stosunki zna. Wszyscy,
za jednego, jeden za wszystkich. Tego wybieraj
cie 1
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W SIECI PAJĘCZEJ.
Powieść Klemensa Junoszy.
{Ciąg dalszy).

Nagle, niewiadomo skąd, w ciemności nocnej,
odezwał się glos gruby, ochrypły, jakby z pod
ziemi wychodzący:
— Łżesz, bo nie będziesz tańcował.
Szkapa stanęła, jak wryta, szlachcic na razie
pojąć nie mógł, co się stało, kto do niego prze
mawia. Uczuł, że mu się jakoś zimno robi, ale
przez wrodzonego ducha przekory krzyknął:
— Otóż będę!
— Nie będziesz ! — odezwało się znowuż z pod
ziemi.
— Ktoś ty? — zawołał Wasążek, czując, że mu
się czapka na głowie podnosi.
Zamiast odpowiedzi rozległ się jakiś śmiech
dziwny, jakby nieludzki, a jednocześnie ogromna
jakaś figura ukazała się tuż przy mostku.
Musiało w niej być coś osobliwego i nadzwy
czajnego, bo szkapa drgnęła i rzuciła się w bok
tak nagle, że Wasążek o mało z siodła nie wy
leciał.
— Wszelki duch Pana Boga chwali 1 — zawo
łał i uderzył kobyłę z całej sity prętem.
Starucha chrapnęła tylko, rzuciła się naprzód,
jak szalona, nie drogą, ale przez podorywkę,
przez ściernie, przez łąkę; pędziła jak wicher,
jakby przez wilki ścigana.
Szlachc.c przynaglał ją jeszcze do biegu.
Tajemnicza postać wy buchnęła śmiechem.
— Dobrze ci tak I — rzekła — jałmużny ubo
giemu nie dałeś i jeszcześ mnie zdyfamował brzydkiem słowem ! Mnie dyfamować, mnie, Błużeja
Pokrywę ! Mnie, którego na dziesięć parafii wo
koło d iadowskim królem zowią ! Ja na jarmar
kach pierwszy, ja na odpustach pierwszy, ja na
Zaduszkach pierwszy; ja sto pieśni znam dzia
dowskich, a jedna nad drugą dziwniejsza; ja dzie
sięć głosów różnych dobyć potrafię, a jeden nad
drugi silniejszy; ja wiem, co przede dworem za
śpiewać, co przed chałupą, co przed kościołem, co
przy cmentarzu, a co na jarmarku pasuje. Ja nie
przybłęda z końca świata, ani nie kaleka z wy
padku, ani chleba z biedy proszący, — ja dziad
z dziada pradziada, rodzony; mój ojciec dziadem
był, a matka też z dziadowskiego rodu: jeszcze
panną była, a już za babę chodziła po świccie !
Odsapnął i usiadł przy mostku, z pod którego
był wyszedł. Z gniewu widocznie jeść mu się
zachciało. Zapuścił rękę w sakwę i szukać za
czął, mówiąc do siebie półgłosem:
— Naród jest miłosierny, daje clileb i trojaki...
Insza baba i jajko do garści wciśnie i okrasy nie
pożałuje, a za ziele dobre od słabości, za zamó
wienie, za odczynienie, za każdą przysługę za
płaci. Dobry i miłosierny naród, jałmużnę duje i
ubogich wspiera. Trafi się i taki Wasążek, coby
i psu z gardła wyciągnął, dusza zatracona, ąle
rzadko...
Brzcknęło coś w torbie, flasza z gorzałką za
pewne; dziad ją do ust chciwie przyłożył i cią-

gnał długo, potem rozmaite wiktuały wydobywał
i jadł powoli.
Świt Błażeja zastał przy tej czynności. Cienie
nocy przerzedzać się zaczęły i pierzchać; można
już było widzieć drogę i mostek na niej, przysa
dziste grusze polne, co się rozsiadły na miedzach,
a w oddaleniu kilkanaście wysokich topoli, które
wyglądały niby smukłe wieżyczki.
Dziad podniósł się.
Był to chłop dużego wzrostu, barczysty, z mi
ny raczej na zbójcę, niż na ubogiego żebraka —
kalekę wyglądał. Piwne, błyszczące oczy groźnie
z pod brwi krzaczastych, czarnych, jak smoła,
patrzyły. Długie włosy, szpakowate, spadały mu
na ramiona, broda aż na piersi.
Utykał na prawą nogę i o kuli chodził, właś
ciwie ‘jednak nie była mu ona potrzebna, chyba
dla dziadowskiej ozdoby. Gdy go nikt nie widział,
Błażej niósł ię kulę pod pachą lub na ramieniu.
‘Oprócz kuli miał i kij dziadowski długi, sę
katy, zakrzywiony w grubszym końcu, a w cień
szym dobrze okuty, powyżej zaś okucia obciąg
nięty skórką z jeża. Z takim koszturem w ręku
mógł między najbardziej ziemi psami przechodzić;
kolczastą skórka potrafiła je utrzymać w odległo
ści. Zresztą ów kosztur potrzebny był raczej dla
zachowania dziadowskiego zwyczaju, aniżeli dla
obrony. Błażej Pokrzywa tak był dobrze w całej
okolicy znany, że i psy wioskowe szczekały na
niego jedynie dla zwyczaju.
Szczekały, gdy szedł, a gdy usiadł przed którą
chałupą dla wypoczynku lub pogawędki, gdy świe
ży, pachnący jeszcze chleb zajadał, to najzaWziętszy Burek, albo Łysek gospodarski siedział przy
nim spokojnie, patrzył mu w oczy, a nawet łasił
się do niego.
Nie przeszkadzało mu to później z ujadaniem
groź nem odprowadzić dziada aż do następnej chahipy.

Błażej, oprócz kosztura z jeżową skórką, miał
skorupkę żółwiową, w którą, gdy pod kościołem
siedział, zbierał grosze; miał dwie sakwy płócien
nie, łatane gęsto, chodaki wykrzywione i dziura
we. sukmanę starą, jak świat; przepasany był pa
sem rzemiennym, wytartym aż do białości.
Na szyi nosił różaniec z wielkich drewnianych
paciorków, zakończony krzyżem mosiężnym.
Błażej był to dziad, nie włóczęga by najmniej,
lecz osiadły na swoich własnych śmieciach. Mie
szkał w Zimnej Woli, wsi kościelnej, gdzie miał
niedaleko cmentarza własną lepiankę po ojcu.
Siała ona na gruncie dworskim, ale nikt dzia
da o tytuł własności nie pytał i używalności mu
nic bronił.
Taki to był ów duch, który Wasążka i jego
szkapę przestraszył.
Podjadłszy sobie na mostku, Błażej wstał i,
nie spiesząc się, poszedł drogą, potem skierował
kroki na ścieżkę wydeptaną, co wiła się wśród
pól, niby szara tasiemka; szedł z dobrą godzinę,
aż doszedł do Olszanki, dość dużej wioski, w czę
ści należącej do włościan, a w części do dęobncj
szlachty zagonowej.
Można to było zaraz poznać na pierwsze wej
rzenie. Włościańskie dómki w jednej linii przy
drodze stały, szlacheckie porozrzucane na uboczu.
.Pierwsze były zwyczajne, bez żadnego przyozdo
bienia. drugie wszystkie z gankami na dwóch słu
pach. więcej na pańską modę,

Chyliły się te ganki ze starości i zaniedbania,
niejeden krzywił się, jak stara czapka na Wasążrkowej łysinie, ale utrzymywano je przecież, bo
taka z dawien dawna u zagonowej szlachty jest
moda.
Błażej, wszedłszy do wsi, skierował swe kroki
w ulicę, między włościańskie domostwa, przed
każdą chałupą zatrzymywał się, ,,pochwalony"
rzekł, pacierz odmówił, gospodarza i gospodynię
dobrem słowem przywitał, dzieci jakim figlem roz
śmieszył i wszędzie coś dostał, nie prosząc na
wet.
Bo i na co? bez mówienia wiadomo, że od
tego jest dziad, żeby mu co dać. Gospodarzy w
tej wsi Błażej znal wszystkich, to też witano go,
jak znajomego; częstokroć rady od niego żądano,
gdy kto chorował, gdyż dziad na, ziołach znał się
dobrze, zbierał je i w swojej lepiance suszył.
Wszedłszy na podwórko Michała Rokity, ujrzał
samego gospodarza, jak wóz do drogi szykował.
— Witajcie, Michale — rzekł — widzę, że w
drogę się wybieracie.
— A toć...
— Daleko?
— Do gorzelni do Rudki.
— No, no. Cóż wam taka potrzeba wypadła?
— Po okowitę dla Chaskla.
— Musi wam dobrze płacić, bo to kawał drogi.
— Oho, on zapłaci !
— To pocóż jedziccie? Jabym powiedział: jedź
sam, kiedy ci potrzeba.
— Wiecie wy, Błażeju, jedno, ja wiem drugie,
a Chaskiel wie trzecie. Nie zawsze człowiek może
powiedzieć, co myśli, nie zawsze może zrobić, co
chce. Eh, inszemu psu lepiej na świecie! — dodał
machnąwszy ręką niechętnie.
— Nie mówcie tak, Michale. Bóg miłosierny
przemieni na lepsze.
Rokita nic nie odrzekł, wóz smarował w mil
czeniu, dziad pozostał jeszcze chwilę, ale widząc,
że gospodarz do rozmowy chęci nie ma, odszedł.
Przy studni, opodal ód chałupy Rokity, spotkał dziewczynę z konewkami. Ładna była dzie
wucha, zgrabna, wesoła, modre oczy patrzyły ftglarnie, na ustach, jak świeże wiśnie czerwonych,
uśmiech igrał. Biegła śpiewając.
— Dzień dobry, Franusiu! — rzekł dziad.
— Dzień dobry.
— Po wodę?...
— Toż pytacie... pocóżbym szła do studni.
— Ano prawda. Ojciec w domu?
— Gdzie zaś! Tatuś pojechali daleko...
—< Do Kopytowa?
— Akurat zgadliście! Do samej Warszawy
pojechali, po towar.
— Oho!...
(Ciąg dalszy nastąpi).

Wiadomości z tygodnia.
Niemcy. W Berlinie odbędzie się dnia
13 marca zebranie delegatów centralnego związ
ku przemysłowców niemieckich. Przedmiotem ob
rad przemysłowców niemieckich będzie projekt
ustawy o izbach pracy, nowela do ustawy pro
cederowej i projekt ustawy o zgromadzeniach i
stowarzyszeniach. Na zgromadzeniu z pewnością
zaznaczy się wybitnie wpływ właścicieli kopalń,
hut i fabryk westfalsko-nadreńskiego obwodu prze-
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myślowego. W jakim duchu, tego określać nie
potrzeba.
— O czarne list y. Komisya petycyjna
parlamentu niemieckiego uchwaliła przedłożyć
kanclerzowi do uwzględnienia petyeyę, którą organizacye górników w Niemczech przesłały par
lamentowi. P etycy a domaga się przepisów ochronnych dla robotników przeciw czarnym li
stom istniejącym w górnictwie prawie w całych
Niemczech oraz zakazu niszczących zdrowie nadszycht. W komisy! wykazano, że pctycya już
przed rokiem przesłana została parlamentowi, jeir dnalcowoż stosunki od tego czasu sic nie zmieniły.
Przedstawiciel rządu oświadczył, że Rząd Rzeszy
w sprawach ty cli głosu nic zabierze. Jeśliby
zakazano pracodawcom umów, według których
w pewnych warunkach nie przyjmują robotnika
do pracy, wówczas trzebaby zdaniem przedstawi
ciela, rządu także przeciw robotnikom wydać prze
pisy, które zakazałyby im umowy niepracowania
u pewnych pracodawców. Sprawę nadszycht uważał przedstawiciel rządu za obchodzącą jedy
nie rządy poszczególnych państw związkowych.
Z komisy! wykazano natychmiast przedstawicie
lowi rządu, że zapatrywania jego w tej sprawie
są mylne. Nie chodzi o nieumożliwienie zawie
rania umów w ogóle w sprawie niezatrudnienia
robotników; w czasach walki zarobkowej praw
tych nikt pracodawcom ukracać nie myśli. Tu
taj chodzi wszakże o umowy zawarte podczas
czasów spokojnych a skierowane przeciw robot
nikom. Są one nietylko niesprawiedliwo, ale za
razem bezprawne, gdyż zabierają robotnikom za
gwarantowaną im prawie wolność przenoszenia
się z miejsca na miejsce (Freizügigkeit). W spra
wie nadszycht już dzisiaj bez wątpienia ma rada
związkowa prawo wkroczenia na mocy przepi
sów procederowych, gdy chodzi o ochronę zdro
wia robotników. P etycya zaś jasno wykazuje,
że z powodu nadszycht wypadki choroby w gór
nictwie mnożą się w sposób zastraszający, a nie
zdolność do pracy następuje coraz rychlej. Par
lament prawdopodobnie zgodzi się na uchwałę
komisy!, czy atoli rząd zajmie inne stanowisko
jak jego przedstawiciel w komisy i, o tym wątpić
należy.
— Westfalia. (Strejk). Z Osterfeldu do
noszą: Taczlcarze koksu i kruszczu w hucie że
laza ,, Oberhau zen" zastrejkowali od niedzieli po
południu. Wobec tego zgasły piece, przetapiają
ce kruszec, zwane „wysokicmi piecami", z wy
jątkiem jednego. Ponieważ huta, o której mo
wa, wytwarza elektryczność, która zasila nową
i starą walcownię, przeto i tam ruch pracy uległ
przerwie od poniedziałku południa. Hutnicy łą
czą się z strejkującymi taczkarzami, którzy za
strejkowali, by zaprotestować przeciwko zmniej
szeniu zarobków o 10 procent. Ponieważ huita
żelazna nawiedziona bezrobociem taczkarzy, po
czyniła liczne zobowiązania wobec innych zakła
dów fabrycznych, przeto robotnicy spodziewają
się, że strejk zakończy się dla nich pomyślnie.
Niemcy. Petycyo, które żądały kary na urzędników i pracodawców spisujących robotników
w ,,czarne listy", przekazała komisya parlamentu
kanclerzowi do uwzględnienia.
— W hamburskich warsztatach okrętowych spółki harabursko amerykańskiej, szy
chtę skrócono o 2% godziny, ponieważ brak
pracy.
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— 80 robotników w stalowni Halma w
Grossenbaum zastrejkowaio, ponieważ urwano im
15 procent zarobku. — Powinni byli porozumieć
się z or gani żacy ą.
W Szwecyi organizacye pracodawców i robo
tników układały się o spisany kontrakt roboczy,'
czyli taryfę, ale nie doszło do zgody, ponieważ
pracodawcy obstawali ostro przy swojem zdaniu.
Panuje wielki brak pracy. Radzca stanu Schotte
obawia się strejku ogólnego, jeżeliby zgoda nie
nastąpiła. Dlatego wezwał urzędników państwo
wych do załatwienia sporu.
W Transwalu w półroczu zes tym wydobyto
za 11 miliona ink. więcej złota, dyamentów Ud.
niż w roku przedtem, razem za przeszło 600 mil.
mk. Liczba białych robotników zmniejszyła się
0 600, czarnych robotników przybyło 26 000. Posiedziciele kopalń plącą im około 100 mk. miosięcznego zarobku, Chińczykom zaś tylko około 80
marek. Dlatego posiedziciele kopalń pragną mioS
jak najwięcej Chińczyków i sprzedali robotnikom
za 17 mil. mk. żywności. Robotnik powinien do
stać gotówkę do ręku, a nie żywność. Tak robił
dawniej Truck w Ameryce, skąd ten sposób wy
płaty nazwano „system Tracka". Do dziś w Ameryee nie jest wykorzeniony. A w Niemczech,
np. na Śląsku, czy już nic istnieje? Prosimy o
odpowiedź. Niecli się robotnicy nad tern zastano
wią.
Anglia. W styczniu b. r. strejku waio 2."! 251
robotników, to jest 12 419 więcej, niż w grudniu,
a 860 więcej, niż w styczniu 1907. 369 tysięcy
robotników osięgnęlo poprawę zarobku razem 300
lys. mk. na tydzień, 55 600 robotnikom urwano
zarobku.
W Stanach Zjednoczonych trzy miliony osób
znajduje się bez pracy, z tych w Nowym Jorku
170 tysięcy, w Chicago 50 tysięcy, w St. Louis
40 tysięcy, Filadelfii i Bostonie po 80 tysięcy.
Liczba bezrobotnych w Anglii wynosi 500 tysię
cy, w Niemczech również pół miliona. W Berli
nie znajduje się 60 tysięcy osób bez zatrudnienia.
— Do „New York Heralda" donoszą, że 'płaca
robotnicza w Stanach Zjednoczonych ustawicznie
spada. Pozatem około 35 procent zorganizowa
nych w związkach zawodowych robotników jest
już od dłuższego czasu pozbawionych zajęcia.
Kto wie, czy w niedalekiej przyszłości nie wybu
chnie strejk, który obejmie z górą 200 000 robot
ników .
Ameryka Północna. „Gazeta Kaliska- otrzy
mała od niejakiego Franczaka list z Ameryki o
warunkach życia naszych wychodźców. Z listu te
go przytaczamy główny ustęp:
„Roboty tu ustają, tysiące narodu jest bez
pracy. Już słychać wszędzie płacz i narzekanie,
że niema roboty i brak pieniędzy na chich. W ośtatnich miesiącach wyjechało z powrotem ludzi
z Ameryki z górą sto tysięcy, w roku zaś 1907
przybyło do nas 1285 340; . togo z Austro-Węgier przybyło 338 462 ludzi, z Włoch 286 000, z
Rosy i 259 000, z Niemiec 37 000, z Grecy i 36 580
1 z Japonii 30 226. Z tych wszystkich wróciło
zaraz z powrotem do swych krajów 13 16*1. Nie
ma nic dobrego w tym kraju, narodu bowiem
wszędzie jest dosyć. Tylko się tu wyśmiewają,
i wymyślają, bo oni sobie z ludu nie nie robią.
Również nie sobie nie robią tu z życia ludzkiego.
Niema dnia, aby się ni six --żuło <> wypadkach
na kolejach lub w korab-im-i. w których. Otoda-
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wno jednego dnia znalazło śmierć z górą 500 o- ganizacye socyalistyczne są tak osłabione, że nie
iób; \\ ostatnich czasach w kopalniach Ameryki mogą prowadzić dalej żadnej roboty planowej; w,
zmarnowało się 28 850 ludzi. Z tego powodu imieniu robotników występują teraz takie osoby,
spieszę do was, z tętni kilkoma słowy wiadomo które wierzą, że położenie klasy robotniczej mo
ści i proszę was, nie wybierajcie się w podróż, żna polepszyć przez zabijanie poszczególnych fa
w jaką myśmy się udali, bo my sami chcielibyś brykantów, a panujący porządek kapitalistyczny
my’ powrócić do tego naszego, najukochańszego zniszczyć wystrzałem rewolwerowym. Dawno już
ostrzegaliśmy robotników —1 pisze dalej ,,Proleta
kraju ojczystego”.
Stany Zjednoczone. Istnieje w świecie fa ry us z” — żeby się nie posługiwali lakierni środ
bryka, w której wszyscy robotnicy są ślepymi, a kami, ponieważ na tern przedewszystkiem ucier
mianowicie we Filadelfii w Północnej Ameryce. pią oni sami. Uważamy też, że w dobie obecnej
Jest to chyba najszczególniejsza nu świecie fabry nie należy zaostrzać stosunków między fabrykan
a robotnikami, załatwiając wszelkie zatargi
ka; założył ją w roku 1874 niejaki H. L. Hall, tami
między
kapitałem a prasą na drodze pokojowej.
sam ślepy. Jest to duchowy kierownik całego za
kładu, a głównem tego zakładu zadaniem jest za Ostrzegamy robotników, że droga, którą obrali
trudniać każdego ślepego, aby nie musiał wycią mordercy llantkego, jest niebezpieczna i może tyl
gać ręki po łaskawy chich. Fabryka zatrudnia ko robotnikowi przynieść nieszczęście.
125 ludzi, u właściciel oświadcza, że mógłby za
trudnić jeszcze 125, gdyby tylko władze chciały
Nieszczęścia.
poprzeć to przedsiębiorstwo. Na liście ludzi śle
* Z Lubiany donoszą do pism wiedeńskich,
pych, którzy tam pragną otrzymać zajęcie, zapi żc w Bassowicy wydarzył się wybuch dynamitu,
sanych jest zawsze wiele osób, o otrzymują je tyl który mógł wywołać groźne skutki. Trzech gór
ko w miarę potrzeby. We fabryce wyrabiają ników suszyło w hali maszynowej w pobliżu pie
przeważnie szczotki i miotły szczotkowe, a w c ią ca dynamit, który zamókł podczas pracy w wil
gu roku wychodzi z fabryki olbrzymia ilość tego gotnym szybie. Wskutek zbytniego rozgrzania
towaru. Ńaturaln.e używany jest tylko najlepszy dynamitu wybuchnął, zrywając dach budynku.
matcryał surowy, gdyż ślepi z gorszym materyu- Mury zawaliły się częściowo. Obecni w sali gór
iem nie umie,a sobie dać rady. W ostatnim ro nicy cudem tylko zostali uratowani, dwóch z nich
ku wyrobiono 92 175 tuzinów mioteł szczotkowych odniosło jedynie nieznaczne obrażenie ciała.
a fabryka wzięta za to około 850 000 murek. Ro
wimaar»a?..mmw«* —r>oą
botnicy otrzymują za wyrób tuzina od 2,30 do
la post!
•2,80 mk., a zręczny robotnik może w ciągu tygo
dnia zarobić 50* marek przeszło. Najgorszy ro
dne, wszelkie warzywo, potrawy
botnik zarabia jeszcze tygodniowo do 32 marki.
z ryb itp smacznetni i nrzyiemWłaściciel rzucił się dlatego na wyrób mioteł, po
nemi. W wszelkich wielk ściach
nieważ wyrobu można się nauczyć w bardzo kró butelek i copesn
Topesmanyeti
uprzejmie
lanych poleca
nok
A im ust Miirzudiiu, (I I(mówek. Wasserrorstadt,
tkim czasie, a dia ślepych jest jedynym środkiem
zarobkowania. Prócz tego popyt na miotły jest
Najtańsza sprzedaż pierzu na poście!, ponieważ jestem
zawsze wielki i trzyma się na jednakowej wyso
wolną od kosztów.
Pierze zupełnie
kości, gdyż zastój tego przemysłu, w którym by
świeżo (pospólne)
mioteł nie używano, nie istnieje, a konkureneya
nieci arte funt 1 80, ®
nie jest dokuczliwą. Pan Hali nietylko, iż? sam
lepsze 1.50.1 6,-),pió- %
stał się bogaczem, ale także niejednemu ze śle
ra skubane du 2.00. §
Darte pierze na po- «-1®
pych pomógł do prowadzenia stosunkowo wygód
ściel funt od 1.00 | »
nego żywo,a. Ślepi mają tam utrzymanie rzetel
pocz., lepsze 1.54, c m
niejsze, słuszniejsze i szanowniejsze, niż z że
2.1A, 2.50, 3 00, 3.50 5 £
brania.
aż do najlepszych ,jq §,
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Drobne wSadomośeL
* Bytom. Prezydent najwyższego sądu zabez
pieczenia (Keichsversicherungsamt) p. dr. Kauf
mann zwiedził niektóre huty i werki górnośląskie.
Towarzyszył mu przewodniczący ruchu zawodo
wego p. Bitta z Swierklańca. Już podczas obiadu
na jego cześć p. prezydent dziękował i powiedział,
że kierownicy wielkich przedsiębiorstw bardzo się
starają o dobro robotników, np. przez zakłady
dobroczynne. Teraz napisał taki sam list. — Dla
czego do orgarnzacyi nie zbliżył się p. prezydent?
* Warszawa. „Proletaryüsz”, organ party!
socyalistycznej ,, Proletary at ', protestuje ostro
przeciw zamordowaniu llantkego, fabrykanta war
szawskiego. Gazeta pisze, że dziki teror ekonomi
czny (gwałt, nacisk), który się rozpoczął w Ło
dzi, przeszedł teraz do nas — do Warszawy. Or-

« s. wierająco kurzu.

po 4.50 <n Wszelkie ? ^
pierze jest 2 razy m
czyszczone i me zaE
1’iieli w wielkim wyborze.

Paulina
Sihriierg, Bytom, ul. Krakowska nr. 44
2-gi tłom od rynku, sprzedaż na I. piętrze.
Proszę dokładnie zważać na firmę.
Od 10 m. zukupna wynagradzam podróż koleją.

Nakładem „Katolika", spółki wydawniczej 2 egi oup. — Czcionkami drukarni „Katolika“.
Odpowiedzialny redaktor Pawei Dombek. Wszyscy w Bytomia,
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