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Porządek ciirześciański pomiędzy ludźmi.
Módl się a pracuj!

Rok XIX.

Bytom G.-S., 22-go Czerwca 1909.

Kongres kas chorych w Berlinie.

x

W dniach 17, 18 i 19 maja r. b. odbywał się w
Berlinie V-ty kongres kas chorych całej rzeszy nie
mieckiej. Głównie miał kongres ten na celu zajęcie
stanowiska wobec projektowanej reformy ubezpieczeń
robotniczych. Jak bowiem wiadomo, chodzi o połą
czenie trzech głównych istniejących ubezpieczeń: za
bezpieczenia w razie choroby, w razie wypadku nie
szczęśliwego i na starość w jedną całość.
Rząd wypracował już i wydał projekt, obejmujący
1793 paragrafy i ten to właśnie projekt wywołał wrze
nie w kołach interesowanych. Jeżeli bowiem chodziło
0 reformy, to jednym z głównych powodów tej żą
danej reformy było to, ażeby pojęcie tych ubezpieczeń
przybrać w zrozumialsze szaty, ażeby zrozumienie
tychże uprzystępnić jak najszerszym kołom ubezpieczo
nym.
Kongres otworzył przewodniczący związku kas cho
rych p. limanowski z Berlina. Jako przedstawicieli
swych rząd wysłał dyrektora ministeryalnego Caspara
1 tajnego radcę regencyjnego Wiedfelda. Oprócz tego
brało w kongresie udział kilku posłów oraz przedsta
wiciele związków zawodowych.
Delegatów zjechało się 1696, z których było 484
pracodawców a 792 pracobiorców. Delegaci ci zastę
powali 1036 kas z liczbą 6 748 622 członków.
Jako pierwszy mówca przemawiał adwokat dr.
Mayer z Frankenthalu. Mówca przedstawił projekt
państwowej ustawy ubezpieczeniowej, wykazując w
niej dodatnie i ujemne strony. Zdaniem mówcy nale
żałoby między innemi następujące poczynić zmiany:
Paragraf 197 projektu, który stanowi, kto do kas
chorych należeć musi, jest niedostatecznym, należałoby
dodać, że oprócz robotników, pomocników, czeladzi,
uczni i służby, także ci, którzy „w podobnym zawo
dzie pracując”, zabezpieczeni być muszą.
Dochód roczny, przy którym rozpoczyna się przy
mus zabezpieczenia, winien być ustanowiony nie na
dwa, lecz na trzy tysiące marek. Wsparcie w razie
choroby winno od pierwszego dnia być płacone, tak
samo winno zabezpieczenie płacić za niedziele i święta,
a już koniecznie żądać trzeba pomocy dla położnic i
to 6 tygodni przed i sześć tygodni po porodzie. Po
moc akuszerską względnie lekarską winna ustawa tak
że przepisywać.
Na rozdział kas na miejskie i wiejskie mówca się
godzi z tern zastrzeżeniem, że wszyscy w § 197 wy
mienieni, o ile w mieście zamieszkują lub pracują, na
leżeć muszą do miejscowych kas. Miejscowe kasy tak
miejskie jak wiejskie powinny być ogólne. Osobne mo
głyby tylko istnieć (z dotąd istniejących), o ile liczba
członków wynosi 20 000. Na tworzenie nowych kas
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nie należy pozwalać. — Wybór urzędników winien być
pozostawiony wyłącznie organom kasowym.
Następnie omawiał p. Fraessdorf z Drezna stosu
nek kas chorych do lekarzy i aptek. Kasy są za usta
nawianiem lekarzy aprobowanych, tak, jak to projekt
przepisuje; nie powinno to wszakże dotyczyć dentystów.
Ażeby w stosunkach kas do lekarzy panowała zgoda,
jest koniecznem, ażeby wszelkie sprawy gospodarcze
wykluczyć z pod wpływów sądów honorowych lekar
skich, Także nie jest na miejscu w takich sprawach
gospodarczych krępować siebie lub kogoś słowem ho
noru. — Co do aptek, powinno się kasom pozostawić
do wyboru, z których lekarstwa brać mają. Na § 436,
według którego wszystkich aptekarzy, którzy równe
warunki podają, uwzględnić należy, kasy chorych go
dzić się nie mogą. Odbierałoby to bowiem kasom
możność żądania rabatu, a aptekarzom zachęty do u*
dzielania tegoż.
O zabezpieczeniu robotników rolnych mówił Kuhn
z Berlina. Mówca widzi pod tym względem w pro
jekcie rządowym wielkie braki. Ubezpieczenie robotni
ków rolnych powinno być na tych samych podstawach,
stworzone, jak ubezpieczenie robotników przemysło
wych. Według projektu chcianoby n. p. robotnikom
rolnym w pewnym okresie czasu udzielać tylko poło
wę zwykłego wsparcia. Na to zgodzić się nie można
pod żadnym warunkiem. — Tak samo nie należy prze
kazywanie chorych do lazaretów pozostawić woli pra
codawców. • Zarząd kas powinien również należeć do
zabezpieczonych. — Najlepszem byłoby zaprowadzenie
zupełnej centralizacyi kas. Czas byłby największy, ażeby się z robotnikami rolnymi jako też z czeladzią
służebną przestać po macoszemu obchodzić, a dać jej
większą opiekę niż dotąd.
Jako czwarty referent przemawiał p. Zaffke z Ham
burga o kasach zasiłkowych prywatnych. Na te kasy
zapatruje się rząd za czarno. Wyszukano wszelkie
szczegóły, ażeby tym kasom byt uniemożliwić. Jeżeli
się jednak nie tworzy centralizacyi, natenczas trzeba
pozwolić tym kasom istnieć i dać im te same prawa.
W odpowiedzi na powyższe wywody zabrał głos
przedstawiciel rządu dr. Caspar. Odpierał on rozmaite
zarzuty czynione przez poprzednich mówców, jakoby
w sprawach tych jakieś polityczne pobudki odgrywały
rolę, jakoby rząd kasy fabryczne tylko z bojaźni przed
kapitalistami pozostawiał w spokoju itp. Cały projekt
powstał z wielkiemi trudnościami i po dokładnem zba
daniu. Jeden z mówców wyraził się, że władze cen
tralne, szczególnie pruskie, są wielką zaporą w roz
woju kas chorych. To jest zapatrywanie błędne. —,
Projekt zawiera dużo stron korzystnych dla ubezpie
czonych, jak n. p. obniżenie składek (według projektu
mają pracodawca i pracobiorca opłacać każdy połowę,
podczas gdy dotąd płacił pracodawca jedną trzecią,

robotnik zaś dwie trzecie składki), uczyni to rocznie
50 milionów marek. Ubezpieczeni maję prawo dzia
łania we wszystkich ciałach administracyjnych, podczas
gdy dotąd w wielu sprawach biurokracya tylko roz
strzygała. Zresztą zapatrywanie kongresu nie jest wy
razem wszystkich kas. Kasy fabłyczne bowiem z 3
milionami członków udziału odmówiły. Kongres ten
nie jest kongresem ogólnym dla całych Niemiec.
Podczas przemówienia tego odzywały się często
(aprzeczenia a nawet glosy oburzenia.
Nazajutrz zbijał p. Fraessdorf z Drezna zarzuty
przedstawiciela rzędu w jego nieobecności. Jeżeli ka
sy fabryczne lub knapszaftowe swoich reprezentantów
nie wysłały, to wina nie spada na kongres. Zapro
szenie otrzymały. Kongres nie jest robotę socyalistycznę. Tu chodzi o dobro ogólne. W dyskusyi dal
szej twierdził jeden z robotników z fabryki Kruppa w
Essen, że pracodawcy założyli związek kas fabrycz
nych dla swej korzyści a nie dla robotników. Robo
tników się tam nie dopuszcza do głosu. I dlatego
nie wszystkie kasy mogły wysłać delegatów. Za to
wysłały swoich delegatów z fabryki Kruppa 33 tysią
ce zabezpieczonych i nie tylko ci, ale zabezpieczeni
wielu innych podobnych kas godzę się na zapatrywa
nie kongresu.
Przystąpiono do obrad nad ubezpieczeniem Av ra
zie nieszczęśliwych wypadków i przechodzenia w tych
sprawach rozmaitych instancy!. Mówcę był sekretarz
robotniczy Bauer z Berlina. Nie widzi on w projek
towanej reformie żadnych ulepszeń, lecz owszem jesz
cze pogorszenie niejednych spraw. Spółkom zawodo
wym daje się za wiele praw. Już krzywdę wielką
byłoby dla okaleczałych, gdyby spółki zawodowe mia
ły posiadać prawo wskazywania pracy. Kto ma świa
dectwo lekarskie, ten wie, czegoby się można spodzie
wać. Okaleczony byłby do pracy niezdolny, a mimo
to lekarz orzekłby, że tę a tę pracę wykonać może.
Są w projekcie punkta, jak opuszczenie instancy!
rekursowej, wykluczanie z tej instancy! rozmaitych
spraw, przepisy o pojęciu niezdolności do pracy, ustanowienie renty na 20 procent na ograniczony czas,
obliczenie zarobku rocznego, wynagradzanie itp., któ
re przyjęcie projektu z góry czynię niemożliwem.
Przemawiał w tej sprawie jako drugi referent p.
Hartmann z Berlina, omawiając ubezpieczenie robot
ników rolnych. I tutaj, zdaniem referenta, nie poda
je projekt nic lepszego, jak było dotąd. I tutaj trze
ba żądać, ażeby okaleczonym (tak jak robotnikom
przemysłowym) dopłacano od 5 tygodnia dodatek,
któryby razem z wsparciem w czasie choroby wyno
sił 2/3 zarobku zwykłego. § 1016 państwowej usta
wy ubezpieczeniowej, dotyczącej obniżenia przy obli
czaniu zarobków rocznych u takich ubezpieczonych,
którzy już przed wypadkiem byli częściowo do pracy
niezdolni, winien być skreślonym.
Zdania tych mówców, żądające zmian w projekcie,
przyjęto prawie jednogłośnie.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie,
czy kasy fabryczne z mniej niż pięćset członkami ma
ją prawo bytu. Wniosek ten upada wszystkiemi gło
sami przeciw 10.
'
W ostatni dzień kongresu były obrady nieco bu
rzliwsze, jak w dniach poprzednich. Na porządku ob
rad był stosunek czynników ubezpieczenia do siebie i
do zabezpieczonych. Przemawia radzca Hahn z Zehlendorfu. Zdaniem referenta powinno jedno ubezpie
czenie być dopełnieniem drugiego. Tego dzisiaj nie
ma. Stosunek kas chorych do spółek zawodowych
nie jest takim, jakim być powinien. Istnieje wogóle
jakieś zawikłanie, z którego możnaby się wydobyć,

wziąwszy za podstawę myśl przewodnią prawa ubez
pieczenia z roku 1884, według którego koszta w ra
zie nieszczęśliwego wypadku tylko spółki zawodowe
ponosiły.
Krzywdą byłoby także dla kas chorych, gdyby
miały po 14 tygodniach, kiedy leczenie bierze spółka
zawodowa na siebie, płacić więcej, aniżeli przypada
jące wsparcie. Na punkty te także ogólnie się zgo
dzono.
O reformie w sprawie ubezpieczenia na niemoc i
starość przemawia poseł centrowy Giesberts z M.Gladbach. I pod tym względem nie przynosi projekt
tego, czego się ubezpieczeni mieli prawo spodziewać.
Trzeba się koniecznie domagać, ażeby robotnicy we
większej jak dotąd mierze do administracyi byli do
puszczani. Urzędy zabezpieczeń muszą od władz rzą
dowych i komunalnych być więcej uniezależnione.
Podwyższenie rent jest nieodzownie potrzebnemu Do
magamy się także przybliżenia terminu dla pobierają
cych rentę na starość i to z roku 70 na 65. Ojcom,
pobierającym rentę, a mającym drobne dzieci, winno
się dopłacać osobny dodatek na dzieci.
O ubezpieczeniu wdów i sierót mówił p. Graef z
Frankfurtu n. M. Ubezpieczenie to jest najnowsze,
ale jest ono i najważniejsze zarazem. Mówca przy
pomina przyrzeczenie rządu, - że z pozostałych z ceł
pieniędzy uchwali odpowiednie kwoty na cel tego ubezpieczenia. Tymczasem wszystkie te obietnice po
zostały na papierze. Na osobne ubezpieczenie urzęd
ników prywatnych zgodzić się nie można. Żądać na
leży ogólnego ubezpieczenia. Nie można się także na
to zgodzić, ażeby tylko wdowy po inwalidach wspar
cie pobierały. Przez to usunęłoby się od udziału 95
procent wdów. W równy sposób jak wdowy po urzędnikach państwowych i komunalnych zaopatrzyć na
leży wdowy po robotnikach.
Ponieważ zaś ubezpieczenie wdów jest ściśle połą
czone z ubezpieczeniem inwalidowem, dlatego winni
ubezpieczeni drugiego rodzaju do większych dojść
praw w administracyi. Skoro zaś wysokość wsparcia
zależną będzie od wysokości renty inwalidzkiej,/starać
się należy o podwyższenie tychżej
Rozszerzyć należy przymus ubezpieczenia na wszy
stkie za zapłatą lub mytem pracujące osoby, których!
zarobek roczny nie przekracza 5000 marek. Każda
wdowa po ubezpieczonym winna pobierać rentę, i to
zdolna jeszcze do pracy nie mniej jak 360 mk. rocz
nie, niezdolna nie mniej jak 360 mk. rocznie. Renta
dla dziecka nie powinna wynosić mniej jak 180 mk.
rocznie.
Wdowom po robotnikach zagranicznych powinno
przysługiwać także prawo do renty. Na pokrycie wy
nikłych z tego kosztów należy podwyższyć składki i
dodatek państwowy.
Nad ostatnią mową powstaje dość ożywiona dyskusya, szczególnie pomiędzy mówcą a posłem Giesbertsem, który żądanie to uważa za wygórowane. —
Przy głosowaniu przechodzą prawie jednogłośnie pro
jekty mówcy Graefego. (Kiedy chodziło o udzielenie
renty dla wdów po robotnikach zagranicznych, opie
rał się temu poseł Giesbdrts i radził takim robotni
kom zostać poddanymi pruskimi. Widocznie nie znał
postępowania rządu pruskiego wobec polskich robot
ników.)
Na tern zakończono trzydniowe obrady kongresu.
„Ruch chrześc.-społeczny”, Adam Piotrowski.
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Prawo o przerwach podczas pracy
w zakładach przemysłowych dla wyrabia

nia t przerabiania żelaza.

Dnia 19 grudnia 1908 roku wydano następujące
credzie o przerwach pracy w hutach. Prosimy o
doniesienie, czy przepisy owe będą wykonywane.
Orędzie owe, które podajemy w tłómaczeniu, nale
żałoby hutnikom na zebraniach członków „Zjedn.
Zaw. Pol.“ odczytywać.

Orędzie.
tyczące się ruchu w zakładach wielkiego przemy
słu żelaznego, z dnia 19 grudnia 1908 (od początku).
Na mocy §§ 120 e i 139 6 porządku procederowego
(Gewerbeordnung) Rada Związkowa wydała nastę
pujące rozporządzenie co do ruchu w zakładach
wielkiego przemysłu żelaznego,
§ 1.
Rozporządzenia niżej podane obejmują następu
jące zakłady wielkiego przemysłu żelaznego: wiel
kie piece, lejarnie wielkich piecy i lejarnie rur, za
kłady do wyrabiania stali, pudlownie, kuźnice (ha
mernie). prasownic i walcownie.
Rozporządzenia dotyczą również wszelkich od
działów powyżej wymienionych zakładów włącz
nie z warsztatami do reparacyi i tych zakładów po
bocznych, które maja bezpośrednie połączenie z po
wyżej wymienionymi zakładami.

§ 2.
Wszyscy robotnicy, których zatrudnia się po
nad zwykły czas pracy (paragraf 134 b ust. 1. 1.
porządku procederowego) powinni być wymienieni
podług nazwiska w spisie, w którym należy podać
dokładnie i oddzielnie dla każdego pojedynczego
robotnika długość zwykłej dziennej pracy jako i
nadgodziny, jakie kto przepracował w każdym po
jedynczym dniu.
Spis ten powinien być oddany miejscowej poli
cy! po zamknięciu każdego miesiąca. Wyższa wła
dza administracyjna (prezydent regency!) może wy
dać dalsze rozporządzenia co do formy tego spisu.
Wyższa władza administracyjna może zwolnić
na odpowiedni wniosek od prowadzenia tego spisu
tych przedsiębiorców, którzy prowadza spisy za
robkowe podług przepisanego wzrou i którzy po
zwalała każdego czasu urzędnikowi wyznoczonemu
w paragrafie 1391 porządku procederowego na
przeglądanie spisów i wręczają mu wyciągi ozna
czone wyższą władzą administracyjną.
§ 3.
Podczas szycht trwających dłużej aniżeli ośm
godzin powinny być zaprowadzone dla każdego ro
botnika przerwy, które muszą wynosić razem przy
najmniej dwie godziny. Przerwy pracy, które trwa
ją króciej aniżeli wkadrans (ćwierć) godziny, przy
obliczaniu przerw prawnych nie wchodzą w rachu
bę. Jeżeli zaś w jednym lub drugim oddziale praca
jest taka, że przerwy są liczne i jest podczas nich
dosyć czasu do wypoczynku, wtedy wyższa wła
dza administracyjna może zezwolić na to, iżby ta
kie przerwy wliczono w dwugodzinną przerwę,
chociaż pojedyncze przerwy nie trwają dwa kwa
dranse. Pozwolenie to może być każdej chwili znie
sione.
■

Jedna przerwa południowa lub północna mur
wynosić przynajmniej godzinę i przypadać na cza
miedzy końcem godziny piątej i początkiem dzid
wiatęj.
W wypadkach, gdzie tego wymaga sposób ru
chu lub względy na robotników, wyższa władz,
administracyjna na odpowiedni wniosek może ze
zwoi i ć na przerwę półgodzinną — byleby ogółu,
długość przerw wynosiła dwie godziny. Pozwolę
nie może być każdego czasu cofnięte. Jeżeli teg
wymagają względy na robotników a szychta ni
trwa dłużej jak 11 godzin, wyższa władza admin i
stracyjna może zezwolić, żeby przerwy były skro
cone na jedną godzinę.
§ 4,
Przed rozpoczęciem zwyczajnej (regularnej,
dziennej pracy (§ 134 9 ust. 1. 1. porządku proce
derowego dla każdego robotnika mus! przypaść naj
mniej ośmiogodzinna przerwa.
Rozporządzenie to nie dotyczy atoli szycht
gody chodzi o zmianę dziennych szycht na nocna
lub na odwrot. tak zwanych dubeltówek.
§ 5.
Rozporządzenia § 3 i 4-go nie obowięzują, je
żeli chodzi o prace które w razie naglącej potrze,
by musza być wykonane natychmiast. Jeżeli wyko
liano takie prace w przeciwieństwie do rozporzą
dzeń zawartych w paragrafach 3 i 4, trzeba o tern
donieść miejsecwej policy! w przeciągu trzech dni,
Jeżeli zjawiska przyrody lub wypadki nieszczęśli
we przerwały regularny ruch zakładu, mogą być
dopuszczone wyjątki od §§ 3 i 4-go na przeciąg
czterech tygodni przez wyższą władzę administra
cyjną, na dłuższy czas przez kanclerza Rzeszy.

§ 6.
W zakładach wymienionych w § 1 musi być
wywieszona tablica na miejscu widocznem, na któ-,
rej czytelnem i wyraźnem pismem powyższe roz
porządzenia są ogłoszone.
§ 7.
Powyższe przepisy obowiązują od 1-go kwie
tnia 1909 r.
Zastępca kanclerza Rzeszy,
v. Bęthmann-Hollweg.

Zmniejszenie zarobków w górnictwie.
W Prusach w pierwszym kwartale 1909 zatru
dnionych było po kopalniach 30 404 robotników
więcej, którzy jednak o przeszło 13 milionów m.
mniej zarobili niż w 1 kwartale 1908 roku. Zaro
bek górnika znacznie się zmniejszył, i to przecię
tnie licząc o 34 mk. czyli o 5 procent w porównaniu
z 1 kwartałem 1908. To znaczy, że na każde 100
mk. zarobku górnik zarobił o 5 mk. m ni e j, niż
przed rokiem. Przeciętny zarobek szychtowy w
1 kwartale 1908 wynosił 4 mk. 31 fen, a w 1 kwar-,
tale 1909 tylko 4 mk. 10 fen., to jest o 21 fen. na
szychtę mniej. Prócz tego górnik przeciętnie licząc
zrobił tego roku tylko 72 szychty, w tamtym roku
76, czyli 4 więcej. Jest więc obecnie na szychtę
mniei a szycht tveh lest mniej. Górnik jest bity
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ż dwóch stron. To też przy tych drogich czasach —
maka bardzo podrożała — wielu robotników jedy
nie w ten sposób może swoje rodziny utrzymać, że
robią nadszychty. W tych dniach pewna kobieta
z Bytomskiego opowiadała, że jej mąż robi
do 40 szycht w miesiącu; Rozumie się, że niszczy
swoje siły bardzo. Jak się to skończy? Czasy w
przemyśle nie sa dobre. Gdyby robotnicy mieli
silna organizacye. gdyby wszyscy robotnicy naleleżeli do organizacyi, byłoby lepiej. Prędzej możnaby coś osiegnąć. Prędzej pracodawcy by na ży
czenia i zadania robotników zważali. Koniecznie
trzeba wszystkiemi siłami dążyć do jaknajszerszej
organizacji.
Po i uskich kopalniach węgla zatrudnionych
było w I kwartale 1909 już 553 602 górników, pod
czas gdy przed rokiem dopiero 519 098, to jest o 34
tys. mniej. Widać więc, że pracodawcy potrzebują
robotników, a przynajmniej potrzebowali i zatrzy
mują jak mogą, aby mieć dosyć robotników w lep
szych czasach, na jesień i w zimie.
Kopalnie węgla w Prusach wypłaciły jednak w
I kwartale 1909 tylko 1669Ao milionów marek za
robku, podczas gdy rok przedtem 177% mil. mk.
Robotnicy więc w tym kwartale tego roku o blisko
II milionów m. mniej zarobku dostali.
Po górnośląskich
kopalniach coprawda stosunki jeszcze nie sa najgorsze, jak to
oblicza statystyka urzędowa. Tu robotników było
więcej, ale i zarobku wypłacono więcej, i to o dwa
miliony marek. Przeciętna liczbę szycht obliczają
na 70, przed rokiem na 73, a więc tylko o 3 szych
ty mniej. A zarobek przeciętny wynosił 3 mk. 53
fen. a spadł na 3 mk. 48 fen., a więc o 5 fenygów
na szychcie, licząc przeciętnie. Górnośląski górnik
zarobił przeciętnie licząc tylko 243 mk. w 1 kwar
tale 1909, a 256 mk. w 1 kwartale 1908.
Westfalski górnik miał 5 mk. 42 fen. na szychtę,
przeciętnie licząc, a wiec orawłe 2 mk. więcej!
Widać potęgę organizacyi! Nic nie pomoże
górnikowi górnośląskiemu: musi się łączyć, musi
płacić do organizacyi. jeżeli chce mieć lepszy za
robek. O to nowy dowód!
Zarobek w Westfalii zresztą spadł o 52 fen. na
szycie. Organizacva jeszcze powinna być lepszą!
Robotnicy na powierzchni tak na Górnym jak na
Dolnym Śląsku zarobili w 1 kwartale 1909 więcej,
niż w roku przedtem.
Po kopalniach węgla brunatnego pracowało w
1 kwartale 1909 mniej robotników, niż rok przed
tem.
Po kopalniach galmanu, blendy i kruszcu, liczby
‘-zycht też spadła.
Górnicy w tvch kopalniach za mało się jeszcze
łącza, może nawet mnie!, niż węglarze.
To jest nie dobrze. Robotnicy! Agitujcie, jak
najsilniej za organizacva!
Pamiętajcie też o ..Pracy“. Agitujcie za nią!
Gdzie „Praca“ jest, tam robotnik zwykle oświeco
ny i zorganizowany.

Upadek śląskiego przemysłu żelaznego.
W maju 1909 wytopiono na

Śląsku tylko 71 415

ton surowego żelaza, oodezas gdy w r 1908 w ma

ju 82 003 tony, czyli o 10 588 tony mniej, to jest o
13 procent czyli o ósmą część. W pierwszych 5 mie
siącach roku 1909 wytopiono na Śląsku 347 514 ton,
rok przedtem 397 395, to jest o 50 000 ton mniej. Na
Śląsku przemysł żelazny bardzo i najwięcej podupadł
W Nadrenii i Westfalii wytopiono w tym samem cza
sie (w 5 pierwszych miesiącach 1909) 2 227 266 ton
surowca, to jest o prawie 4 procent więcej, niż rok
przedtem. W Lotaryngii i Luksemburgu wysokie pie
ce wydały 1 528 000 ton, czyli o \y2 procent więcej,
w obwodzie nad rzeką Sieg 273 000 ton czyli rów
nież o 1 y2 procent więcej, w obwodzie nad rzeką
Saarą 454 573 ton czyli o 6% procent więcej.
Jedynie Bawarya, Wirtembergia i Turyngia wyto
piły mniej surowca, ale tylko 87 000 ton tam wyro
bili, co jest o 6% procent moiej.
Na Śląsku natomiast najgorzej się przedstawia, bo
około 13 procent mniej surowca wytopiono.
Na Śląsku przedewszystkiem o 39 000 ton mniej
żelaza Tomasowego wytopiono, a 11 tysięcy ton żela
za pudlerskiego. Natomiast żelaza stalowego wypro
dukowano o 6 tysięcy ton więcej.
śląski przemysł żelazny musi walczyć z nadzwyczajnemi trudnościami. Dowóz rudy żelaznej jest utrudniony. Odbyt wobec wielkiej konkurencyi rów
nież bardzo trudny. Tylko za pomocą porozumienia
czyli związków może śląski przemysł żelazny uzyskać
większy odbyt.
*
Obecnie tego porozumienia nie ma, więc jest woj
na na targu żelaznym. Jeden werk podbija ceny wo
bec drugiego, jeden werk drugiemu pragnie odebrać
pracę. Przytem naturalnie ceny spadają. Konkurencya werków z zachodu jest dotkliwa. Za granicą nie
ma zbyt wielkiego odbytu czyli wywozu.

Leczenie robotnika na koszt zabezpieczenia.
Urzędy zabezpieczeniowe same w sobie nie mają
obowiązku opiekować się chorymi robotnikami lub
starać się o przywrócenie ich zdolności do pracy. To
jest zadaniem kasy chorych. W gruncie rzeczy urząd
zabezpieczeniowy ma tylko obowiązek przy stałej lub
trwającej dłużej niż 26 tygodni niezdolności do pracy
wypłacać rentę od inwalidztwa. Prócz tego może je
dnak urząd zabezpieczeniowy sam zająć się chorym
robotnikiem, posłać go do jakiego zakładu, do wód,
może, ale nie musi. Jeżeli więc ktoś stawi wniosek
o posłanie go do miejscowości kuracyjnej a urząd
wniosek taki odrzuci, to na to środka prawnego nie
ma. Jeżeli jednak urząd zabezpieczeniowy wniosku
takiego nie odrzuci, to czyni to tylko w własnym in
teresie. Kto bowiem na dłuższy przeciąg czasu staje
się niezdolnym do pracy, ten musi rentę pobierać, a
renta ta wynosi rocznie 240 mk. Z biegiem czasu urośnie z tego wcale pokaźna suma, chociaż z drugiej
strony 240 mk. starczyć nie mogą robotnikowi na utrzymanie. Jeśli zaś urząd zabezpieczeniowy posyła
chorego robotnika na kuracyę, to ma stąd tylko jedno
razowy większy wydatek. — a przyczynić może się-do
przywrócenia zdrowia chorego.
Oczywiście nie ma urząd zabezpieczeniowy żadne
go interesu zająć się chorym, jeżeli nie ma obawy, że
chory stanie się niezdolnym do pracy lub też jeżeli
nie ma widoków na przywrócenie zdolności do pracy.
Urząd zabezpieczeniowy opiekuje się chorym niefylko w razie choroby na płuca — ale też na choro
by żołądka, serca i cierpień reumatycznych. W ostał-
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nich czasach wracają też urzędy zabezpieczeniowe ko
szta na sztuczne zęby, jeżeli lekarz stwierdził, że brak
zębów mógłby wywołać cierpienie żołądka lub inne
cierpienia, któreby spowodować mogły niezdolność do
pracy.
Skoro zaś urząd zabezpieczeniowy wysłał chorego
robotnika na kuracyę, wówczas należą mu się składki
do kas chorych. Połowę składek oddać urząd jest zo
bowiązany członkom rodziny chorego jako wsparcie.
Pamiętać jednak trzeba o tern, że wniosek do urzę
du zabezpieczeniowego o wysłanie na kuracyę nie mo
że odnieść skutku, jeżeli zachodzi albo stała niezdol
ność do pracy, albo też trwa dłużej niż 26 tygodni.

LISTY.
Z kopalni Hohenzollern.
Czasy są liche
i bardzo niewdzięczne. Mianowicie młodzi górnicy,
ciskacze i t . p. mają się lepiej często jak górnicy sta
rzy wypracowani. Starymi robotnikami pomiatają, bo
nie może wskutek sił pracą długoletnią nadwyrężo
nych, tak pracować jak młody. Wskutek tego dawają
im inną pracę, mniej wartościową, na której zaledwie
x 3 marek się dorobi. Za to ma żyć stary górnik z
liczną rodziną. Zamiast brać wzgląd na spracowane
siły takiego starego górnika, to każą mu pracować
często aż 10 godzin od 6 do 4 po poł. bez przerwy.
Czy to wogóle musi być bez przerwy pracowano? A
jeżeliby tak musiało być, to przynajmniej powinien się
zarząd postarać o to, żeby jakieś pauzy n. p. godzinę
jak dawniej były i na miejsce odpoczywających (pau
zujących) byli czynni zastępcy. Każdemu który ma
zostać wysłany na taką robotę, powinno być powie
dziane, za jaki zarobek tam będzie pracował. W pe
wnych oddziałach sztygarowie posyłają górników do
przeznaczonej pracy. Jednakowoż w pewnym oddzia
le tak nie jest, bo tam kieruje nadgómik, a sztygar
nie troszczy się wcale o to. Nadgómik zaś robi jak
mu się podoba i szykanuje kogo chce. Kopalnia Hehenzollem słynie nibyto ze sprawiedliwości, lecz nig
dzie pewno nie ma takich wysokich colów a niskich
dyngów, jak to jest w naszej kopalni. Sprawa węgla
czystego przedstawia się także w niebardzo dobrym
świetle, bo pewnemu górnikowi powiedział sztygar,
aby wybrał węgle z zawaliska na czyste. A ponie
waż nie potrafił tego uczynić, zapisany został na ka
rę. Wogóle kary za nieczysty węgiel są tu wysokie.
Chociażby tylko jeden kamień znalazł się w węglu, to
już za to musi pracować parę dni jako szleper, nie
który nawet cały tydzień. A przy tej pracy zarobi się
także tylko szleperski zarobek i dostanie tyle, ile wy
da pracy.
Na pósiedzeniu mężów zaufania z przed 2 laty
uchwalono, że górnik ma dostać taki materyał, jaki
żąda. Ale to tak nie jest. Pewien przodek był mo
kry, i gdy zażąądali górnicy lontu, to nawet p. szty
gar się wyśmiał z nich, iż nie potrafią obsadzić dziur.
Wogóle zaznaczyć należy, iż ździebła używane dotych
czas nie są zbyt praktyczne. Byłoby pożądanem, aby
wszędzie były lonty. Gdyby to uczyniono, powinno
także być poprawiono na dyngu.
Jacek z Londynu.
Z kopalni Rokoko.
Praca ciężk-a
i nietylko że się człowiek napracuje jak koń, to jesz
cze nie może wygodzie, bo nie może w wlać colu.

Lecz pytam się jak to człowiek może wydać col, je
żeli ma taką robotę, w której się absolutnie nie da
nic zarobić. Jak sam tylko kamień, to nip może się
on obrócić w rudę cynkodajną. Naturalnie potem
taka robota nie podoba się przełożonym i za to po
tem szykanują i ciągle się wygrażają karami lub mniejszem zarobkiem. Czarować nie można. Niech nam
dadzą lepszy materyał, to naturalnie wydamy col!
Przy zabudowaniach ganków (sztreki) to też taka
sprawa. Gdzieindziej to są osobno ludzie na to i •
dostawają tyle zarobku ile inni, co materyał kopią w
przodkach. Na naszej kopalni zaś spuszczają się i
nawet wymagają tego, aby górnik pracował nadszychty i podczas zabudowania załatwił. A zarobek ja
ki? Wprost marny.
Co się zaś tyczy kąpieli, to ta sprawa dopiero nie
jest w porządku. Kąpiel jest za mała i nie można
powiesić ubioru. Pewien urzędnik twierdził, iż ubio
ry powyrzuca z kąpielni. Koniecznie jest potrzebna
większa kąpiel, w której także będą zaraz szafy na
ubiór. W domu się nie można tak oczyścić, jak w
kąpielni. A blenda sama jest bardzo szkodliwa dl#
zdrowia,
Król. Huta.
O zarobkach.
Dnia 15 b. m. byliśmy niemile dotknięci nowemi
przepisami ząrobkowemi. W oddziale dla kowali bo
wiem porozlepiano karty, z których dowiedzieliśmy się
że odtąd będziemy otrzymywali godzinny zarobek i
to 42 fen. na godzinę. Dotychczas dostawaliśmy 4,40
mk. na dzień. Mieliśmy także 1% godziny południa.
W dniu 15 b. m. dniu wypłaty nakłaniał nas nasz
majster, żebyśmy zrezygnowali z iy2- godziny połud
nia i żebyśmy żądali tylko 1 godzinę. Podług nowe
go porządku mielibyśmy 42 fen. na godzinę, a więc
4,20 mk. na szychtę. Znaczyłoby to tyle, co 20 fen
mniej jak dawniej. Była też deputacya robotników u
rozmaitych urzędników huty i to najprzód u general
nego dyrektora, lecz tam odesłano deputacyę z ni
czem, gdyż podobno p. dyrektora nie ma w domu.
U drugiego była tak samo, a trzeci urzędnik powie
dział, że on o niczem nic nie wie, chociaż był na
nowem rozporządzeniu zarobkowem podpisąny. Był
też jeden z robotników kowali, który abonuje królewskohucki „Tageblatt” w redakcyi tegoż w sprawie po
wyższej, a mianowicie kto ma tracić owe y2 godziny
południa, robotnicy czy zarząd huty. Tam jednak
wpadł z deszcza pod rynnę, gdyż powiedziano mu,
że oczywiście robotnicy owe pół godziny tracić mu
szą, bo huta ma obecnie mało zamówień, więc w
przeciwnym razie musianoby hutę zamknąć. Z naszej
strony myślimy jednak, żeby kapitaliści nic nie stracili
na tern, gdyby zostało tak jak dotychczas. Podatki
coraz to większe ma ludność robocza płacić, a tym
czasem zarobków urywają. Zwracamy zresztą na to
uwagę naszym posłom polskim, żeby przy sposobno
ści pp. ministrom zwrócili uwagę na to, że przy obe
cnej drożyźnie należy robotnikom raczej zarobku pod
wyższyć nie zmniejszać, a przedewszystkiem zakłady
powinny dobrym przykładem w sprawie tej świecić.
Młot.
Borzygwerkt
Z walcowni.
Praca przy walcowych blachach jest bardzo cięż
ka. Musimy pracować bez wytchnienia, nawet w nie*
dzielę. Wypoczynku jest mało, i to bardzo mało. Mia«,
nowicie sprawa roboty w niedziele i święta bardzd
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nas już gorszy. W niedziele i święta bowiem praco
wać musimy od godz. 6 do godz. 6. Czy to tak ma
być? W święto Bożego Ciała musieliśmy pracować
aż do godz. 6. Następnie jeszcze nie było końca tej
końskiej roboty, bo musieliśmy nasadzać nowe żelazo
aa walce. Przy piecach szwejsowych porządki są tak
że bardzo liche i wymagające wiele naprawy. Tak
n. p. w święto Bożego Ciała przybyć musiał trzeciak
do palenia piecy o godz. 2 po południu i pracować
aż do następnego dnia do godz. 6. Czy to człowiek
ma wytrzymać? Gdzie tu wzgląd na robotnika, który
przecie jako człowiek także potrzebuje wytchnienia.
Czy też- to gdzieindziej po walcowniach panują takie
stosunki nieznośne? Prosiłbym współrobotników z in
nych walcowni, aby opisali w „Pracy”, jak to u nich
wygląda po walcowniach. Zaznaczyć jeszcze muszę,
iż przy piecach i walcach musiano w święto tak wiel
kie, jakim jest Boże Ciało, pracować, a tymczasem w
następny piątek na noc a w sobotę na dzień święto
wano, t. j. nie robiono. Czy to nie można było tego
inaczej urządzić? To są nieporządki, które koniecznie
muszą być usunięte. Tak dalej być nie może. — Go
rąco jest tu wielkie, zwłaszcza teraz w lecie. Mieliś
my już raz 58 stopni według Celzyusza. Uwagi godnem jest także to, iż dotychczas nie widzieliśmy w
ostatnim czasie przysięgłego. Byłoby bardzo pożądanem, aby p. przysięgły tak raz niespodzianie przyje
chał tu i zrewidował wszystko; mamy nadzieję, iżby
się wtenczas wiele naprawiło. — Żądamv. aby w nie
dziele i święta koniec pracy był już o godz. 4, tak
,ak po innych oddziałach. Upraszam także naszego
p. dyrektora, aby się postarał o naprawę tych nieznoś
nych stosunków. Co się tyczy pauz, to zaznaczyć na
leży, iż nasi majstrowie jakoś inaczej rachują i to
mylnie. Nie liczą oni n. p. żadnej innej roboty, oprócz walcowania żelaza. A oprócz tego jest jeszcze
dosyć innej roboty, którą się załatwić musi. Walcerzom liczą pauzy jako tako prawidłowo, lecz robotni
kom pracującym przy piecach nie. Zarobki są liche.
Przytem czasy takie ciężkie, że się niczego dokupić nie
można. Robota zaś ciężka i pożera siły. Jakoż tedy
znowu dźwignąć siły, kiedy za mały zarobek nie mo
żna się dostatecznie najeść? Przy nożycach naprzykład nie zarobią ani całych 3 marek na szychtę! I
za to się ma wyżyć! Gdy zaś kto zostanie w domu
z powodu słabości lub celem wypoczęcia, aby nabrać
nowych sił do pracy, to go karzą karami pieniężnemi
i uszczuplają w ten sposób już i tak marny zarobek.
Przyjaciel Justyna.
Gliwice.
Strejk u Hegenscheidt a.
Dnia 15 czerwca b. r. wywiesiła dyrekcya kartę,
według której zarobki akordowe od 1 lipca b. r. po
cząwszy mają zostać obniżone o 2 do 10 procent.
Ponieważ zarobki wogóle upadają, elatego robotnicy
nie mogli się zgodzić na ponowne urwanie. Jak wy
żyć za tak niskie zarobki? Kiedy wszystko drogie,
mianowicie chleb, bo mąka bardzo podrożała. Nara
dzili się przeto robotnicy i uradzili zaprzestać roboty,
ażby dyrekcya nie cofnęła zapowiedzianego urwania
zarobku. Wybuchnął przeto nagły, nieprzygotowany,
czyli dziki strejk. Robotnikom się dziwić nie można.
Uczynili to niejako z bólu i rozpaczy. Pracodawcy
dobrzeby zrobili, gdyby prędzej byli powiedzieli, co
zamierzają uczynić. Z drugiej strony trzeba zważać,
że latem zawsze słabiej idzie robota. Być może, że
pracodawcy chcieli jak najdłużej przetrzymać złe czasy.
Dyrektorzy nie byli obecni. Mimo tego zastrejkowało
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600 robotników. Radzono robotnikom, aby sprawę
załatwić na drodze pokojowej, czyli spisać petycyę i
wysłać do dyrekcyi. Na to zgodziło się około 400
chłopa, więc w środę wrócili do pracy, którą we wto
rek byli zaprzestali. 200 chłopa z oddziału drutu nie
pracowało ani w środę ani w czwartek. Podobno są
tego zdania, że bez ich pracy werku nie można utrzy
mać w ruchu. Dyrekcya atoli ogłasza, że ma lepszego
(cieńszego) materyału dosyć. Chociażby strejk potrwał
dłużej, materyału starczy. Gdyby cały werk był wsku
tek braku drutu musiał stanąć, wtedy 3000 chłopa by
nie pracowało. Odbyły się zebrania. Do czwartku
robotnicy wrócić nie chcieli, chociaż sekretarze berliń
skiego „Verbandu” radzili do powrotu do pracy. Dy
rekcya podobno przyrzekła, że zrobi co może, aby za
robki nic były tak okrojone. Nie wiem, jak się skoń
czy. Werczanie, opiszcie jeno stosunki dokładnie.
Justyn Żelazny.

JULIUSZ VERNE

©ZÄHME SM BYEPOWIEŚĆ.
(Ciąg dalszy.)
Ale właśnie, gdy schodzić mieli z przystanku, usłyszeli głos, oddalony jeszcze w głębi szybu. Głos
ten przybliżał się i stawał się coraz bardziej wyraź
nym.
— Któż to idzie? — zapytał inżynier, wstrzymując
Henryka.
— Nie umiałbym panu na to odpowiedzieć — od
rzekł młody górnik.
— Czy to nie twój stary ojciec?
— Nie, panie, to nie on.
— Może jaki sąsiad?
— Nie mamy sąsiadów w głębi kopalni — rzekł
Henryk. — Jesteśmy sami, zupełnie sami.
— Mniejsza z tern, przepuśćmy tego intruza, scho
dzący winni ustępować wchodzącym.
Zatrzymali się obydwaj.
Głos wzmagał się i rozlegał teraz w całej pełni,
jak gdyby go unosiło echo, niebawem słowa szkoc
kiej piosenki doszły wyraźnie do uszu młodego gór
nika.
— To „pieśń jeziora”! — zawołał Henryk. — Dzi
wiłbym się bardzo, gdyby ją kto inny śpiewał niżjakób Ryan.
— Któż to jest ten Jakób Ryan, który śpiewa tak
pięknie? — zapytał James Starr.
— Dawniejszy towarzysz kopalni — odrzekł Hen
ryk.
I nachylając się, zawołał:
— Hola, Jakóbie!
— To ty Henryku? — brzmiała odpowiedź. —
Czekaj, zaraz przyjdę.
I zaczął śpiewać na nowo.
Za chwilę chłopiec dwudziestopięcioletni, o weso
łej twarzy, uśmiechniętych oczach, ustach rumianych,
włosach jasno blond, zjawił się na tle jasnem rzuconem przez latarnię i wskoczył na przystanek piętna
stej drabiny.
Chwycił silnie rękę, którą mu Henryk podał i
wstrząsnął nią przyjaźnie.
— Dzięki niebu, że cię spotykam ! — zawołał. —
Gdybym był wiedział, że dzisiaj wracasz na ziemię,
nie byłbym sie zapuszczał do tei otchłani.

<— Pan James Starr — wyrzekł Henryk, obracając
lampkę w stronę inżyniera, który dotąd pozostawał w
cieniu.
— Pan Starr! — zawołał Jakób Ryan. — Ach, pa
nie inżynierze, nie byłbym pana poznał, odkąd wysze
dłem z kopalni, oczy moje odwykły od ciemności i
nie widzę wśród nich tak jak dawniej.
— A ja przypominam sobie małego chłopca, któ
ry ciągle śpiewał, dziesięć lat już upłynęło... Czy to
ty, mój chłopcze?...
— Ja sam, panie Starr! I choć zmieniłem rze
miosło, nie straciłem humoru. Ba !... śpiewać i śmiać
się, to lepiej niż płakać i jęczeć.
— Niezawodnie, Jakóbie Ryan. A czemże się zaj
mujesz od czasu jak opuściłeś kopalnię?
— Pracuję na folwarku Melrose, koło Irvine w
hrabstwie Renfrew, o 40 mil stąd, ale to już nie to,
co nasza kopalnia Aberfoyle! Kilof lepiej nadawał
się do mojej ręki, niż motyka i rydel! A potem w
starej kopalni istniały takie cudne echa, które odpo
wiadały różnymi głosami na nasze piosenki. Gdy
tymczasem tam... Pan zapewne idziesz z wizytą do
starego Szymona, nieprawdaż, panie Starr?
r— Tak, Jakóbie — odpowiedział inżynier.
— Nie zatrzymuję pana...
— Powiedz mi Jakóbie — rzekł Henryk — co cię
dzisiaj sprowadziło do nas?
— Chciałem cię zobaczyć, kolego — odparł Jakób
Ryan — by cię zaprosić na święto doroczne Irvine.
Wiesz, że jestem „Piper”*), tej miejscowości. Będą
śpiewy i tańce.

— Dziękuję ci, Jakóbie, ale to niepodobna.
— Dlaczego niepodobna?
— Wizyta pana Starr może się przedłużyć, a jago
muszę odprowadzić do Callander.
— Ależ Henryku, święto doroczne Irvine wypada
dopiero za dni osiem; do tego czasu i wizyta pana
Starr będzie skończona zapewne, a wtedy nic cię już
nie zatrzyma tutaj.
— To prawda Henryku — wtrącił James Starr. —
Trzeba skorzystać z zaproszenia twego kolegi.
— A więc dobrze Jakóbie — rzekł Henryk — za
tydzień spotkamy się w Irvine.
— Za tydzień! Pamiętaj. Bądź zdrów Henryku.
Do usług pańskich, panie Starr. Bardzo się cieszę,
żem pana zobaczył. Będę mógł opowiedzieć o panu
moim znajomym. Nikt nie zapomniał pana inżyniera.
— I ja nie zapomniałem nikogo — rzekł James
Starr.

— Dziękuję panu w imieniu wszystkich — odparł
Jakób Ryan.
— Bądź zdrów Jakóbie — rzekł Henryk, ściskając
Po raz ostatni rękę swego kolegi.
Jakób Ryan znikł niebawem, wychodząc ze szybu,
i słychać było tylko odgłos jego piosenki.
W kwadrans potem James Starr i Henryk scho
dzili po ostatniej drabinie i stanęli na ostatniem pię
trze sztolni.
W koło okrągłego placu, jaki tworzył szyb Yarow,
u samego spodu rozchodziły się rozmaite galerye, któ
re służyły do eksploatacyi ostatniej żyły węglowej w
kopalni. Zagłębiały się one w gąszcze pokładów łup
kowych i gliniastych, powkładanych jedne w drugie i
Wzmocnionych trapezami grubych belek ledwo ociosa
nych, lub też podpartych grubym pokładem kamieni.
Wszędzie żyły węglowe wyczerpane, zastępowano sztu
cznym nasypem.
*) Piper znaczv w Szkocyi to samo co dudziarz.

Słupy sztuczne, ciosane były z kamieni wydoby
tych z kopalni sąsiednich, a teraz podpierały grunt,
czyli podwójne piętro terenów trzeciorzędnych i czwartorzędnych, spoczywających niegdyś w samym pokła
dzie. Ciemność zalegała wówczas tę galeryę, oświe
tlaną bądź przez lampkę górnika, bądź przez światłe
elektryczne, które w ostatnich latach zastosowano w
kopalni. Ale ciemne tunele nie powtarzały odgłosu
skrzypu wagonów, toczących się po szynach, ani od
dechu wentylatorów, wdychających powietrze, ani gło
su robotników pchających wózki, ani rżenia koni i
mułów, ani uderzeń kilofu, ani trzasku piorunującego,
który rozsadzał skały.
— Czy chcesz pan spocząć przez chwilę? — zapy
tał młodzieniec.
— Nie, mój chłopcze — odrzekł inżynier — spie
szno mi przybyć do starego Szymona.
— A więc idź pan za mną, panie Starr. Będę pa
nu służył za przewodnika, chociaż jestem pewien, ze
i sam nie pobłądziłbyś w tym ciemnym labiryncie gan
ków.
— Zapewne! Mam cały plan starej kopalni w
głowie.
(Ciąg dalszy nastąpi).

Wiadomości z tygodnia.
Niemcy. (Ruch zarobkowy robotni
ków budowlanych naci Saar ą.) Z Saar
brücken donoszą: Tutejsi zorganizowani mularze żą
dają podwyższenia zarobków o 12 do 15 procent.
Żądają oni dla mularzy na godzinę 58 fen. (dotych
czasowa płaca wynosi 52 fen.) a dla wyrobników 45
fen. (dotychczas 38 fen.) Dalej żądają, żeby w sobotę
pracę kończono o godzinę rychlej a w poniedziałki o
godzinę później zaczynano, za zmudzone zaś godziny
myto im płacono. Związek pracodawców budowla
nych na to zgodzić się nie chce, tlómacząc, że sto
sunki budowlane są niedonośne i grożą, gdyby robot
nicy w Saarbrücken zastrejkowali, wydaleniem z pra
cy wszystkich robotników budowlanych w obwodzie
nad Saarą.
— W Horst-Emscher we Westfalii potrzebny
jest sąd procederowy. Takiego sądu tam jeszcze nie
ma. _ Według § 2 ustawy o sądach procederowych zo
bowiązana jest ustanowić sąd procederowy każda gmi
na, która posiada więcej niż 20 000 mieszkańców. Li
czbę tę gmina rzeczona teraz posiada, o czem dowo
dzi etat gminy Horst na rok 1909, w którym znajduje
się taka rzecz: „Pensyę podwyższono wójtowi o 300
mk. więcej, niż w r. 1908. Powód: Pensyę podwyż
szono dlatego, ponieważ według ostatniego zliczenia
ludności było ich przeszło 20000.” — Wniosek o usta
nowienie sądu procederowego w Horst-Emscher po
winna stawić także polska organizacya robotnicza.
Anglia. W Szkocyi angielskiej zanosi się na ol
brzymi strejk górników. Równocześnie ze skróceniem
czasu pracy chcą właściciele kopalń okroić zarobki,
twierdząc, że gdyby tego nie uczynili, kopalnie nie bę
dą się opłacały i stąd ich właściciele je zamknąć wo
lą, a robotników rozpuścić. Górnicy tymczasem wyli
czyli, że kopalnie bardzo dobrze będą się jeszcze opłacały i nie chcą ustąpić, nie godzą się także na
skrócenie zarobków, które ma 12% procent wynosić i
nie chcą niżej 6 szylingów (tyle mniej - więcej, co 6
mk.) pracować, podczas gdy właściciele kopalń im 5,6
szylingów dają. Szkockiej organizacyi górników chce
przyjść z pomocą brytyjska, tak iż w razie, gdyby nie
przyszło do porozumienia, wybuchnąć może streik
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niebywałych dotąd rozmiarów. Dotąd jednak nic pe
wnego nie ma.
Francya. (Robotnicy polscy.) W kwie,mowym numerze miesięcznika „Bulletin Polonais”,
wychodzącego w Paryżu, znajduje się artykuł o na
szych robotnikach we Francyi, a mianowicie w Lota
ryngii francuskiej.
Autor artykułu stwierdza przedewszystkiem, że
również rolnicy, jak przemysłowcy lotaryńscy są bar
dzo zadowoleni z naszych robotników. Związek sto
warzyszeń rolniczych północno-wschodniej Francyi na
vongresie w Reims w czerwcu ubiegłego roku zajmo
wał się tą sprawą. Na tym kongresie przyjaciel Po
laków, deputowany Louis Martin, domagał się pewlycii zmian w dotychczasowych kontraktach z naszy
mi robotnikami. Nowy wzór kontraktów uwzględnił
te życzenia, a krakowskie biuro pośrednictwa pracy
założyło swoją agencyę w Nancy (rue des Quatre Eglises,87).
Każdy robotnik posiada książeczkę robotniczą, a
pracodawca ma zameldować jego przybycie u burmi
strza. Koszta agencyi, tudzież podróż do Nanc-- wraz
z pożywieniem w drodze wynoszą od każdego robot
nika 37,50 fr., jeżeli partya robotników wynosi co
najmniej 100 osób. Koszta są stosunkowo większe
przy mniejszej liczbie robotników. Gdy partya wyno
si mniej niż 10 robotników, wzrasta koszt na każde
go robotnika do 44 franków.
Kontraktowe wynagrodzenia roczne dla robotni
ków stałych są następujące: mężczyźni silni, liczący
od 25 do 40 lat, otrzymują 500 fr., ludzie młodzi ale
silni, liczący od 22—25 lat życia 450 fr.; dziewczęta
folwarczne 360 fr. Robotnicy sezonowi, obok wiktu,
otrzymują następujące wynagrodzenie: mężczyźni sil
ni od 22—40 lat życia i młodzież od 18—22 lat, umiejąca kosić 42 fr. miesięcznie, młodzież nie umieją
ca kosić 38 franków.
Część druga artykułu zajmuje się robotnikami pol
skimi z pod Rzeszowa pracującymi w cegielniach i fa
brykach dachówki około Epinot. Podmajstrzy po
maga owym robotnikom przy załatwianiu sprawun
ków, kupuje dla nich żywność, odbiera w ich imie
niu i rozdziela pomiędzy nich pieniądze, wysyła osz
czędności do ich rodzin, wydziela każdemu robotę i
czuwa nad jej wykonaniem. Ten dozór jest tylko for
malnością, gdyż Polacy, również pracowici jak silni,
nie ociągają się przy robocie.
Po pracy wracają czemprędzej do swoich pomieszkań w parterowym domku, podzielonym na dwie
równe części. Część mniejszą zamieszkują kobiety,
część większą mężczyźni, śpią w łóżkach wygodnych
a jedna z kobiet gotuje im stale strawę.
Bardzo pochlebnie wyraża się autor artykułu o religijnem usposobieniu robotników naszych, opisując,
jak przez cmentarz w Uxegney idą do kościoła i jak
się w nim zachowują. Podnosi zwłaszcza ich ofiar
ność na rzecz kościoła i ścisłe święcenie niedzieli. Ob
szerniej także opisuje ich zabawy w dni świąteczne,
ich tańce przy muzyce i śpiewy.
Polacy pozyskali sobie tam powszechną sympatyę.
Z początku panowała przeciw nim głucha niechęć, a
ludzie źli rozszerzali wiadomość, że oni wyprą miej
scowych robotników. Obawiano się nawet z tego
powodu niepokojów. Na szczęście, obawy te nie speł
niły się. W zupełnym spokoju pracują miejscowi i
polscy robotnicy, mając te same warunki pracy i to
samo wynagrodzenie.

Firma

F. AD. RICHTER & Cie., Rudolstadt
poleca niniejszem swoje znane fabrykaty,
rozpoznać je można po sławnej fabrycznej
marce „Kotwicy".

Najlepsze z wszystkich produktów sq

’ego
w kostkach po 10 fen, na 3 talerze zupy.
Poleca każdemu uprzejmie

Próba przekona

Józef Malijglowka, Kędzierzyn.

Dzieci — Dorośli
używają przeciwko niedokrwistości i błędnicy Dr.
Stockmanna pigułek żelaznych „Fcrramat“.
Od 45 lat świetnie doświadczony środek. Pudełko
1,50 mk. we wszystkich aptekach. Przez lekarzy
polecany i przepisywany. Żelazo 0,035 g, węglowod.
0,1 g, ekstrakt roślinny 0,1 g, guma arabska 0,05 g.
Dr. Stoekmanns Elsenpillen ,Femunat‘, Reiehenback i.V.
Najtańsza sprzedaż pierza na pościel, ponieważ jestem
kosztów.
Białe nieskubane

pierze
wprost od gęsi od
1,30 mk. pocz., aż
do najlepszego 3-go
podskubu. Darte na
pościel funt 1.50,
2.00, 2.50, 3.00, 3.50 © „
aż do najlepszych 3 E
po 4.50 m. Wszelkie ^ pierze jest 2 razy
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czyszczone i nie za
wierające kurzu.
1‘nch iv wielkim wyborze. Tg*

Paulina
Silberberg. Bytom, ul. Krakowska nr. 44
2-gi dom od rynku. Sprzedaż na 1. piętrze.

I

Proszę dokładnie zważać na flrrnę.
Od 10 m. zakupna wynagradzam podróż koleją.

Piękności

udziela delikatna, czysta twarz,
1'ćżanny
młodociany wygląd,
biała miękka jak aksamit skóra
i olśniew. czysta cera. Wszystko
to wytwarza jedynie prawdziwe

Steckenpferd lilienmüch- Seile
firmy Bergmann &Co., Radebeul
bo czyni delikatną, czystą twarz,
różnimy, młodociany wygląd,
białą miękką jak aksamit twarz
i olśniewająco piękną cerę,
sztuko 50 fon. w Bytomiu A. Sollich, A Weliowski, dróg. ś. Bar
bary, O. Strem pel, A. Wermund.
Józef Schedon, W. Staniszewski,
K. Franzko, 8. Berliner, A. Mittel;A. "Wiltosch, Emil Ńowack, A.
Adamietz, oraz w aptece pod ko
roną, w starej aptece, w aptece
Maryaóskioj i w apt. św. Barbary

Resztki!

Resztki!

polecam franco za zaliczką
50 metr. B'wefn. muślinu
pięknie gatunków. 19.—
50 metr. katunu, resztki
pięknie gatunkowane 19.—
50 metr. bluzkow. resztek
pięknie gatunkowane 24.50
Conmk o wszystkich gatun
ków resztek darmo i franko.
Moritz Salomon, Restversand
Nürnberg, Weinmarkt 9.

DINGAAN.
Powieść osnuta na
history! Zulusów.

tle

Cena 40 fen. z przes 45 fen.
„Katolik“ w Bytomiu.

Nakładem „Katolika“, spółki wydawniczej z ogr. odp. — Czcionkami drukarni „Katolika"
Odoowiedzialny redaktor Paweł Dombek. Wszyscy w Bytomiu.

