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N2 23 (53). Dąbrowa, dnia l grudnia 1905 r. Tom II. 

J\.u ch robofni c7y w E uropi e ?achodni ej . 
( Ciąg dalszy , -p. Nt 2'2. str. 501 ). 

Wyjątek z prawa ogólnego stanowi sprawa \ pracy w warunkach dotychczas w przedsiębior
strajku pracowników w instytucyach państwo- stwie da1.em stosowanych. Jeżeli przecież uzna
wycli i publicznych (na kolejach, przy oświetla- je się, że każdy ma prawo do takiej odmowy 
niu miast, wodociągach i t. p .). Wchodzą tu w grę l pracy, to równocześnie przyznać trzeba każdemu, 
interesy ogólniejsze, często międzynarodowe, w l kto zgadza się na te warunki, prawo do pozosta
obron~~ których p~:l!stwa sto_suj~ prawa specyal- n!a l?rzy pracy; W kwe~tyi te,i istnieje znaczna 
n e. K1edy robotmcy przecls1ęb1orstwa o ch arak- rożmca poglądow. W N tamczech w r . 1899 par
terze publicznym porzucają pracę bez wypowie- l lament odrzucił popierane przez cesarza V.'ilhel
dzenia we właściwym terminie, mamy wypadek ma prawo o .ochronie chcących pracować". Pra
zwyHy zerwania umowy o pracę, podlegający l wo to groziło karami do 6-ciu lat wi9zienia za 
prawom cywilnym. Ponieważ przecież w wypad- wymuszenia i nakłanianie do strajku; właściwym 
k?- danym zerwani~ Uf!lowy yr~ynieś~ może wiel- 1 powodem odrzucen~a prawa przez większość par
kle szkody dla ogołu 1 groz1 mebezp1eczeństwem lamentu była nadm1erna wysokość proponowanych 
życiu i zdrowiu oddzielnych jednostek (np. przy l kar. We Francyi znów żądano, aby prawo straj
zatrzymaniu pociągu w p0lu lub na małej stacyi), ku równało się nie tylko przerwaniu roboty przez 
to czyn taki, obok odpowiedzialności cywilnej, 1 strajkujących, ale aby obejmował'o możnośl: pr:~:er
podlega odpowiedzialności karnej . Taki pogląd l wania wogóle roboty w danej fabryce . Projekt 
wykazuje prawo angielskie z r. 1875, które karze l strajku poddawanoby pod głosowanie wszystkich 
kryminalnie za zerwanie umowy pracowników, robotników danej fabryki, a uchwala większości 
zajętych w przedsiębiorstwie pa.ństwo~em, gmin- , ta~owił'aby prawo obowiązują_ce wszystkich. _Inny 
nem lub nawet prywatnem, dostarczaJąGem gaz vro.Jekt żąda, ażeby przerwame pracy przez .Jeden 
lub wodę do miast, kiedy prawdopodobnem na- . oddział fabryki, zmuszające do zaprzestania robót 
stępstwem tego zerwania byłoby pozbawienie w całej fabryce, stanowiło powód prawnie unie
mieszkańców tego miasta gazu lub wody. Po- ' ważniający umowę ze wszystkimi robotnikami 
dobnej karze podlegają np. pracownicy w fabry- fabryki. 
ce instrumentów lekarskich lub towarów aptecz- 1 Str ajk w walce ekonomicznej stanowi broń 
nych, którzy by, zerwawszy w czasie epi- obosieczną. Bywa. on dotkliwy zarówno dla jed
demii umowę o pracę, urządzili strajk. Wo- 1 nej jak dla drugiej strony, często jednak znacz
góle prawo angielskie karze każde zerwanie urno- nie większe straty ponoszą robotnicy, niż przed
wy w tym wypadku, kiecly prawdOJ:Odobnem na- l siębiorca; stąd statystyka strajków w państwach 
stępstwem jego jest niebezpieczeństwo dla życia z rozwiniętym przemysłem wykazuje stałe zmniej
lutlzkiego. Kiedy jednak strajk nie je!:'t połączo- szanie się ich liczby. W miarę, jak stosunki ro
ny z niedotrzymaniem umowy, uważany jest za botnicze uporządkowują się, powstają organiza
czyn prawny i nie podlega ani kryminalnej ani cye zawodowe o coraz wzrastającej liczbie człon
cywilnej odpowiedzialności. ków, coraz rzadziej znajduje zastosowanie ten 

Inaczej zapatruje się na tę sprawę prawo- sposób walki. Kiedy przed powstaniem związków 
dawstwo francuskie. Prawo, uchwalone przez se- zawodowych strajk byt zjawiskiem bardzo czę
nat francuski w r . 1895, karze bezwzględnie strajk stem i dość ogólnem, z chwilą umocnienia się 
pracowników kolejowych. związków zarówno pod względem liczby członków, 

Z wyjątkiem przedsiębiorstw użytku publicz- jak i przez usunięcie z uiego różnych wpływów 
nego, które podlegają prawom wyjątkowym, we partyjnych i wzmocnienie jedynie właściwego 
wszystkich innych wypadkach strajk jest czynem dla takiego związku charakteru zawodowego, 
dozwolonym, a karane są tylko te połączone ze liczba strajków znacznie maleje. W strajkach 
strajkiem czyny występne, które i w warunkach biorą udział wyłącznie robotnicy, nie będący 
normalnych są prawem zakazane. członkami związków, lub związki bardzo młode. 

Prawo uznaje strajk jako "zmowę rąk zało- Związki zawodowe stosują strajk. jako śro-
żonych", w której biorą udział ci, którzy z wa- dek ostateczny, po wyczerpaniu wszelkich sposo
runków płacy są niezadowoleni, jako odmowę bów porozumienia i po dokładnem rozważeniu, 
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jakie ma on warunki powodzenia. Nie tylko produktów spożywcz.ych,_ co Jeszc~e więcej wpły
grupie pojedynczej członków związku ale i sto- wa na wyczerpywame s1ę zapasow; im więcej 
warzyszeniu okręgowemu nie wolno jest roz.po- robotników weźmie udział w strajku, tern pew
cząć a nawet upoważnić do rozpoczęcia strajku niejsze jest jego niepowodzenie, taki też rezultat 
bez porozumienia się i otrzymania pozwolenia od przynosi zawsze strajk powszechny. 
głównego zarządu związku. Nieporozumienia po- Zdaniem ekonomisty włoskiego A. Lofłu, 
między przedsiębiorcami a członkami związku strajk w tej formie znajduje obecnie zwolenników 
zawodowego zwykle winny być przedewszystkiem tylko w krajach o słabo rozwiniętym przemyśle; 
przedłożone do zgodnego załatwienia instytucyi jakkolwiek bowiem w Paryżu na kongresie robot
pośredniczącej, złożonej z przedstawicieli pracow- ników francuskich w r. 1900 prawie jednogłośnie 
ników i pracodawców. Gdyby na tej drodze nie przyznano racyę bytu dla strajku pow5zechnego, 
osiągnięto porozumienia, wtedy dopiero główny to, sądzi LoRIA, wielu delegatów głosowało za nim, 
zarząd związku zawodowego może wydać upo- nie mając zupełnie przekonania, ażeby dal się 
ważnienie do strajku. urzeczywistnić. N a poparcie swego zdania opi-

Literatura ekonomiczna zagraniczna wyka- suje autor ten przebieg i rezultaty wszystkich 
zuje cały szereg warunków, w jakich strajk nie strajków powszechnych, jakie miały miejsce w 
ma zupełnie racyi bytu i nie może przynieść żad- latach ostatnich. Ani strajk w r. 1892 w Barce
rrej korzyści. lonie, ani strajki z r. 1902 we Florencyi, w Szwe-

Warunkiem pierwszym i najgłówniejszym cyi i największy w Belgii nie przyniosły żadnych 
jest stan przemysłu. Strajk może mieć powodze- rezultatów. Strajk ostatni, zorganizowany przez 
nie tylko wtedy, kiedy fabryki zawalone są ob- socyalistów, w celu otrzymania prawa bezpaśred
stalunkami i wyroby ich znajdują łatwy i chętny niego głosowania, trwał cztery dni, nie osiągnął 
zbyt. Nie może być mowy o polepszeniu waruu- zamierzonego ·celu, a odbil się w następnych wy
ków pracy wtedy, kiedy przemysł przechodzi l borach na zmniejszeniu liczby głosów, podanych 
kryzys, a. fabryki zmuszone są pracować na ma- na socyalistów. Wskutek tego uważany jest on za 
gazyn. Ządanie powiększenia plac w tych wa- wielki ekonomiczny i polityczny bł'ąd. 
runkach musi pociągnąć za sobą zupełne zam- Historya wskazuje jeden tylko wypadek po
knięcie fabryki lub zmnieiszenie liczby robotni- myślnego strajku powszechnego. Był to jedyny, 
ków. Względy powyższe, świadczące najlepiej o co prawda, w historyi strajk wspólny robotników 
zależności interesów pracowników od rozwoju z właścicielami kopalń przeciw syndykatowi spe
przemysłu, a więc o wspólności interesów pra· kulantów węglem. Strajk ten mial miejsce w r. 
cowników i przedsiębiorców, są zupełnie zrozu- 1891 w A11glii. W zięł:o w nim udział' okol o 1

/ 2 
miale dla związku zawodowego, obejmującego i miliona robotników i wszyscy właściciele kopalń. 
reprezentującego interesy o~ólu pracowników da- Powodem strajku bylo zupełne opanowanie ryn
nego zawodu, mniej zaś trattają do przekonania ku węglowego przez spekulantów i wynikłe stąd 
pojedynczych robotników, obejmujących jedynie wielkie straty właścicieli kopalń oraz obniżenie 
wązki horyzont codziennych interesów własnych. zarobków robotników. Strajk zakończył się zu-

Dalsze warunki powodzenia strajku są nader pe.l:ną klęską spekulantów. 
różnorodne. Folegają one na obliczeniu zasobów W ostatnich czasach głównie w Ameryce 
strajkujących, czy wystarczą na tak długo, ażeby zastosowano nową postać strajku, polegającą na 
robotnicy mogli przetrzymać opór fabrykanta, na tern, że strajk zaczyna się w jednej fabryce, a 
obliczeniu strat, jakie strajk może przynieść ro- inne fabryki wtedy pracują. Robotnicy fabryk 
botnikom bezwzględnie i w porównaniu do ewen- ~ pracujących zbierają stale składki na zapomogi 
tualnych zysków, możliwych do osiągnięcia na dla strajkujących. Strajk w tych warunkach 
drodze strajku. Wreszcie wchodzą tu w grę trwa bardzo długo i robotnicy nic ze swych żą
czynniki tak nieobliczalne, jak stan psychologicz- 1 dań nie ustępują Kiedy wreszcie fabrykant, wi
ny fabrykanta i jego charakter. Często fabrykant, dząc, że w przeciwnym razie grozi fabryce ruina, 
pomimo ponoszonych strat wielkich wskutek 1 zgadza się na postawione mu warunki i fabryka 
strajku, wbrew wszelkim przewidywaniom i obli- zostaje puszczona w ruch, strajk rozpoczyna się 
czeniom nie zgadza się na żadne ustępstwa. w innej fabryce i w ten sposób kolejno przecha-

Naogól strajk ma tern mniej widoków po- dzi wszystkie fabryki okręgu. 
wodzenia: a) im dłużej się przeciąga; je żeli bo- N owoczesną postacią strajku jest sposób, 
wiem przedsiębiorca przez czas dłuższy nie zro- zwany "ca'canny" (powoli). Sposób ten z Anglii 
bil żądanych ustępstw, mało jest widoków, ażeby przeniesiony zostal do Wloch, gdzie zastosowano 
je wogóle kiedyś zrobił'; o) im więcej sięrozsze- go w słynnym strajku kolejowym. Robotnicy 
rza; kiedy w jakimś zakładzie panuje strajk, nie porzucają roboty, lecz robią tak wolno, że 
robotnikom, nie otrzymującym zapłaty, pomaga- wykonywują codziennie nie więcej, niż polowę 
ją ich pracujący koledzy; kiedy przecież i ci roboty zwykłej. 
przystąpią do strajku, znika źródło, podtrzymu- Na dwie ostatnie postaci strajku fabrykanci 
jące poprzednich; równocześnie wzrasta cena odpowiedzieli zawiązaniem związku fabrykantów 
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i zastosowaniem t. zw. "lock-out". Polega on na wrogim. Stąd spoieczeństwo całe uważa się za 
tern. że w chwili, kiedy wybuchł strajk w jednej uprawnione do zabierania głosu w sprawie, wy
fabryce, zostają zamknięte wszystkie fabryki, na- ra.żającej się w ostrej postaci strajku, przyporni
leżące do związku. Radykalny ten sposób zasto- naj ąc powaśnionym, że nad ich prywatne intere
sowano w Ameryce i po części w Anglii. sy ważniejsze są sprawy ogólne, sprawy narodu 

Wielkie fabryki lądu starego broni przeciw całego, które waśń ich na szwank naraża, a wy
strajkom ustawa kas pomocy i emerytalnych, ja- raz głosu społeczeństwa, opinia publiczna, nabie
kie fabryki te dla swych robotników pozakłada- ra nieraz mocy przesądzania sprawy na korzyść 
ly. Ustawa opiewa, że robotnik, opuszczający jednej lub drugiej strony. Znane są wypadki, 
zajęcie w fabryce, traci wszelkie prawa do eme- gdzie strajki. które ujawniły warunki pracy, wy
rytury, a również prawo do zwrotu wniesionych rządzające ludności pracującej znaczną szkodę 
składek. Przykład w tym kierunku dały wielkie pod względem moralnym i fizycznym, uznane za
fabryki KRUPPA w Niemczech i 0REUSOT we Fran- stały przez społeczeństwo za sprawę publiczną, 
cyi. poparte moralnie i materyalnie przez ogól i za-

Fabryki, pracujące sezonowo, ubezpieczają decydowane stanowczo na korzyść strony po
się przeciw strajkom przez zapewnienie dodatko- krzywdzonej. Przeciwnie, opinia publiczna wy
wej pla0y w określonej za każdy dzień wysoko- powiada się stanowczo przeciw wszelkim strajkom, 
ści tym robotnikom, którzy cały sezon aż do nieuzasadnionym warunkami pracy, połączonym 
końca w fabryce przepracują. Robotnicy, opusz- z czynami, zakłócającymi porządek publiczny. 
czający fabrykę przed końcem sezonu, tracą pra- Opinia publiczna w życiu społeczeństw nowożyt
we do tego wynagrodzenia dodatkowego. nych ma wpływ poważny na kształtowanie się 

Przeciw niepożądnej działalności związków prawodawstwa i na bieg reform społecznych. 
zawodowych, zrywaniu umowy przez członków Gdybyśmy teraz zestawili na podstawie da
związków, organizowaniu bojkotu, strajków i t. p. nych powyższych bilans strajku i spróbowali po
broni fabryki uznanie związków za osoby prawne, rachować, czy może on dać korzyści stale war
a więc odpowiedzialne swym majątkiem za wy- stwie pracującej, czy stanowi o_n środek właści
rządzone przez siebie straty. wy do stałej poprawy bytu, musielibyśmy dojść 

W celu zabezpieczenia się od strat, ponoszo- dla większości•wypadków do ujemnego wniosku. 
nych wskutek strajków, fabrykanci niemieccy Tylko wypadki rzeczywistego wyzysku pracy 
założyli towarzystwo ubezpieczeń od strajków przez przedsiębiorców, stanowiące dziś już zjawi
pod nazwą "Industria". Towarzystwo to stawia- sko dość rzadkie, mogą liczyć na polepszenie w a
lo ubezpieczającym się bardzo ciężkie warunki, runków na drodze strajku. W warunkach pracy 
wskutek czego po paru latach istnienia zostało normalnych, wobec silnych związków przedsię
zlikwidowane. Zaraz jednak w roku następnym biorców, uniemożliwiających całkowicie otrzyma-
1900 grupa saksońska towarzystwa odlewni nie- nie jakiegokolwiek polepszenia bytu na drodze 
mieckich założyła w Lipsku wzajemne towarzy- strajku, wobec głosu opinii publicznej, żądającej 
stwo ubezpieczeń od strat, ponoszonych wskutek warunków spokojnego rozwoju społeczeństw, uz
strajków; do towarzystwa tego przystąpili wszy- nać musimy, że ta forma walki ekonomicznej nie 
scy właściciele fabryk me~alurgicznych Saksonii. przynosi naogól żadnych korzyści, lecz przeciw-

Streściliśmy powyżej sposób kształtowania nie, przynosi niepowetowane straty. 
s~ę pog~ądów w kw~styi umowy o pracę. Stara-

1 
_ Straj~ jest ?ądź co bądź ~·oclz_ajem gwaitu, 

hśmy s1ę przedstawić stan obecny prawodawstwa 1 a Jako Lab mus1 wywołać opor silny, a w na
odnośnego i współczesne kierunki reform, a w stępst.wie rozwinąć uczucie nienawiści. Nienawiść 
dalszym ciągu przedstawiliśmy na tle prawodaw- ta, podtrzymywana wśród sfer robotniczych i 
stwa nowoczesnego i warunków obecnego ustroju podniecana przez coraz nowe wybuchy strajków, 
społecznego jedną z najżywotniejszych kwestyi 1 organizowane bez żadnego powodu realnego, w 
społecznych, kwestyę strajku. Strajk nie jest 1 imię doktryny walki klasowej przez partyę, nio
tylko kwestyą prywatną stosunku pomiędzy pra- sącą, doktrynę tę na czele swego programu, sta
cownikiem a przedsiębior.cą, lec~ stanowi spra~ę 1 nowi poważną zap?rę n_a ~r.odze refor.n;t społe~z
spoleczną, obchodzącą ogo!, pomeważ przez straJk nych. Jeden z naJwybitmeJszych męzow wspol
narażone zostają często interesy ogółu; strajk, czesnych, człowiek wielkiego rozumu i wielkiego 
połączony z bojkotem i gwałtami, zagraża spoko- charakteru, prezydent RoosEVELT, w artykule, po
j owi i porządkowi publicznemu, które stanowią mieszczonym w "Oentury" w czerwcu r. 1900, 
pierwszorzędną i główną podstawę normalnego / tak charakteryzuje rezultat dz~ałalności podobnej: 
rozwoju społeczeństw, a jako objaw rozterki we- " .... Istotnie, zbyt często zrażaJą oni do sprawy 
wnętrznaj w lonie społeczeństwa osłabia zdolność słuszności ludzi przenikliwych i uczciwych, któ
do wspólnej pracy kulturalnej i wytwórczej da- rzy doehodzą do tego, że spoglądają z pogardli
nej społeczności i wystawia na zewnątrz świa- wą niechęcią na każdy ruch w kierunku reformy, 
dectwo jej dezorganizacyi i słabości, daje więc a to z powodu szaleństwa i próżności ludzi, którzy w 
broń do ręki silom względem tej społeczności imięspra-wiedliwości głoszą i praktykują nie n a w iść". 
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Sądy przemysłowe i rozjemcze. 
Dwa rodzaje sporów istnieć mogą między 

przedsiębiorcami i pracownikami: jedne, wynika
jące z niedotrzymania warunków zawartych umów 
najmu, drugie, wyn ikające z żądań podwyższenia 
warunków pracy. 

Rozstrzyganie sporów obu kategoryi prawo
dawstwo, w myśl ducha ustaw dawniejszych, sto
sujących kary administracyjne za zerwanie umo
wy o pracę, wkla.dalo na ur~ędy administracyj.n~ 
i policyjne. Takle polączeme wladzy sądoweJ 1 
wykonawczej w jednym urzędzie prowadziło do 
korupcyi i bylo powodem słusznych narzekań 
osób interesowanych. W rozdział"ach poprzed
nich wskazaliśmy wadliwe strony ustaw dawniej
szych i rozwój prawodawstwa w duchu potrzeb 
nowoczesnych. Jednem z ogniw tego rozwoju 
bylo ustanowienie we Francyi ju~ za czasów 
pierwszego Ce.sarstwa t . z.w. "Conse1ls de pru?-
hommes", ktorych zadamero było regulowame 
stosunków, wynikających z umowy o pracę. In
stytucya ta stanowiła zaczątek urządzeń, stopnio
wo w różnych państwach wprowadzanych a ma
jących na celu reg~lowanie s.porów .Pie.rwszej z 
wymienionych wyżeJ ka.tegoryi, w.ymkaJących .z 
niedotrzymania warunkow zawarte] umowy naJ-
mu. • 

Najlepiej zorganizowaną instytucyą tego ro
dzaju są obecnie t. zw. sądy przemysłowe, wpro
wadzone ustawą z r. 1890 w Niemczech, a w r. 
1898 w Austryi. Sądy te rozstrzygają wszelkie 
spory, wywiązujące się z um.owy o. pracę, o roz
wiązanie umowy, spory z naJmu mieszkań robot-

. niczych, danych przez przedsiębiorcę robotniko
wi, w końcu spory między robotnikami ~ tytułu 
przyjęcia wspólnej r.oboty. P.rzewod.mcząceg? 
sądu wybiera rada gmmna; wybor ten Jednak WI

nien być zatwierdzony przez państwo. Ław~ików 
wybierają w polowie pracodawcy, w polowie ~o
botnicy przez bezpośrednie tajne glosowame. 
Niedozwolone jest zastępstwo stron przez adwo
katów. Roztrząsanie kwestyi spornych pod wzglę
dem prawnym należy nie do stron .interesowa
nych, lecz do sądu samego. Odwolame od wyro
ku dopuszczalne jest tylko wówczas> gdy wartość 
przedmiotu sporu przewyższa 100 marek. Sądy 
przemysłowe obowiązana jest zaprowadzić każda 
gmina licząca więcej niż 20 000 mieszkańców. 

s'ądy przemysłowe oddają naogól nieocenio
ne usługi w sprawie łagodzenia sp?rów i dostar
czają obfitego matery al u do dalszeJ reformy pra
wa w duchu potrzeb nowoczesnych. Wyroki są
dów przemysłowych oglas~a?e są w specyal?yc~ 
wydawnictwach przez m1msterstwo spraw18dh
wości. 

Ważniejsze przecież znaczenie dla społeczeń
stwa mają spory drugiej z wymienionych kate
goryi, spory, dotyczące zmia~lJ warun~ó~ za
wartej umowy o pracę lub meporozum1ema na 

tle zawieranej ponownie umowy. Spory te. nie
załatwione zgodnie, stanowią powód częściowych 
lub ogólnych strajków oraz lockouts'ów, t. j. wy
dalania masowego robotników przez pracodawców, 
narażają obie strony na ogromne często straty, 
wpływają nadzwyczaj ujemnie na rozwój przemy
słu, tern samem przyczyniają się do obniżenia do
brobytu calego kraju, a równocześnie zakłócają 
normalny bieg życia i zagrażają porządkowi spo
łecznemu. 

Najczęstszy bezpośredni powód sporów tego 
rodzaju stanowi kwestya d.ł'ugości dnia roboczego 
i wysokości płacy zarobneJ. 

Tam, gdzie istnieją zw.iązki zawodowe, do
brze zorganizowane i obejmujące więk~zość pra
cowników danego zawodu, sprawy takle, stano
wiące jeden z warunków cennikowej umowy o 

. pracę, 'załatwiają wspólnie zwi~zek zawodowy 
pracowników i związek przedsiębi?rc.ów. Zawsze 
prawie dochodzą o~ e do po.rozum1ema wprost lub 
pośrednio przy udziale. rozJemczym oso~y trze
ciej, niezainteresowaneJ w sporze, wreszCie przez 
zgodzenie się na wyrok arbitra,. zgodnie pr.zez 
obie strony wybranego, tam, gdzte na czele l'fwiąz
ków stoją ludzie fachowi, znający dobrze warun
ki przemysłu i n~e ~tawiający wymagań n~emo
żliwycb do przyJęcia przez stronę przecnvną. 
Inaczej rzecz się ma., jeżel.i związek ~awodowy 
działa pod wpływem podmecań partyJnych, lub 
wpływy te oddzialywują decydująco na charak
ter działalności związku. Trudności załagodzenia 
sporu mają miejsce również ta~, gd,zie związ~i 
są zorganizowane sł'abo, lub gdzte spor występu,le 
pomiędzy od~zielny~i przedsiębiorcami i grup_ą 
robotników mezorgamzowanycb. 

W celu regulowania sporów podobnych na 
d rod ze porozu mienia, bez starć ostrych, w in ~er e
sie dobra ogólnego, stworzono instytucye rozJem
cze lub polubowne. 

Sądy przemysłowe w Niemczech mogą slu- • 
żyć w wypadkach ta~ich jako ~ądy polubo:wne. 
Zwracanie się do sądow tych me .Jest o?owi~zu
jące, a funkcyonują one tylko wtedy, ~1~dy Je~
na ze stron ich usług zażąda; prawo daJe 1m moz
ność ukarania tej strony, która na wezwanie się 
nie stawia, wyroki ich jednak nie. są ob.owiązują
ce. Sąd przemysłowy, funkcyonUJąCY Jako roz
jemczv, składa się, oprócz prezesa, z czterech 
członków: dwóch przedsiębiorców i dwóch ro
botników. Skład sądu może być dopełniony przez 
dobranie jednakowej liczby dla każdej strony 
mężów zaufania; uzupełnienie takie skl!'L~u sądu 
jest obowią.z~jące ~te?y, je~el~ przed~tawiCiele obu 
stron stawiaJą tak1e ządam~ 1 wskazą wy'?ranych 
przez siebie mężów ~auf~ma. Czlonkow:1e sądu 
oraz mężowie zaufama me mogą być zamtereso
wani osobiście w rozpatrywanym sporze. Sąd 
powinien prze.dewszystki~m starać się pogodzić 
strony. Jeżeh pogodzeme doszło do skutku~ są~ 
ogłasza publicznie akt odnośny wraz z podp1sam1 
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czlould1w ~=;ądn i pna~dstawicieli stron. W razie, padku, kiedy obie strony do sądu dobrowolnie się 
jeżeli pogodze11io ~1ie nastąpiło, sąd wydaje wy- zwróciły. Niezastosowaniu ię do wyroku grozi 
rok polnoowny. G-dyl1y przy ferowaniu wyroku w tym wypadku karami. 
zdrl11ia pocłzi0liły się ta.k, że wszyscy czł'onkowie W Anglii spo·ób załatwiania sporów przy 
sącln i mężowie zaufania ze strony przedsiębior- udziale osób trzecich lub sądu polubownego sto
eów mieliby zdanie inne, niż przedstawiciele ro- sowany jest od r. 18GO z wielkiem zawsze powo
botników, prezes może Ut'hylić się od głosowania dzeniem. Instytucye rozjemcze powstawały t.am, 
i wtedy sąd wyn)ku nie wydaje. ·wyrok sądu zgodnie z charakterem ustroju tego państwa, z 
polubowuogo winien być ogloP.zony stronom przy inicyatywy prywatnej i dopiero w r. 1895 na 
w,;kazalliu terminu, w ciągu którego strony mają wzór stosowanej już w praktyce instytucyi pra
za.winclcnlliG ~=;ąd. czy do wyroku się zastosują. wo upoważniło ministerstwo handlu do organizo
Wyrok sądu polubownego wraz z decyzyą stron, wauia pośrednictwa w zatargach pomiędzy pra
czy sil.\ dn niego zastosują, bywa pocławany do cownikami a przedsiębiorcami. Wyroki pośre
windunH>śei publicznej. Uównież ogłaszany bywa dników, jak i sądów poluboWJlych nie ' są obowią
bieg sprawy w razie, jeżeli 11ie nastąpiło pogo- zujące. Pomimo to w r. 1889 z ogólnej liczby 
dze11iP , ani W.' rok nie zosia ·l wydany. 1145 strajków, jakie w roku tym mia!y miejsce 

J>ustnnowienie podawa.nia do publicznej wia- w Anglii, według danych angielskiego minister
domości przebiegu i rezulLatu spraw, rozpatrywa- stwa handlu 762 zostały załatwione zgodnie na 
nyC'h p1·zpz .·ądy polubowne, prawo motywuje w drodze rozjemC'zej. 
spos(,J; nas1.ęp11jąey: "z:~pomoeą śroJków zewnę- We Francyi, Belgii i WŁoszech istuieją rów
trzn.' eh nip można zm11sit\ ażeby porozumienie nież podobne organizacye pośredniczące, nie cie
osiągni~'le i og·loszone zostało przyjęte przez szą się jednak wybitnem powodzeniem. 
w::;zy,.;lkiP osoby inlerE:>sowaue za podstawę iclt ·wyroki obowiązujące mają prawo wydawać 
dalszego sLOP.tmku. może ono przecież być uwa- dotąd jedyne tylko sądy polubowne w kolonii 
żnue jako norma ogólna.. Gdyby nawet nie do- australijskiej Nowej ZelarJclyi. Wyrok sądu oho
prowadzono do poroznmienin między przedstawi- wiązuje na czas do dwóch lat. Z chwilą zglo
C'ielauti obn stron. 11ąd polubowny i wtedy nie szenia sprawy przed sąd polubowny wszelki strajk 
powi11icn pozo~-;Lawi;~ć bez tHlRlępst.w staral't swych lub wykluczenie z pracy zakazane zostaje pod 
o zgodue zalal.wienie sporu, lecz przeciwnie, po- karą 50 funtów szterlingów. Instytucye austra
wiuicn po:<ta.ra6 się o doprowadzenie do zgody w lijskie, dotyczące spraw robotniczych, stawiane 
tych p11nktnch, które rlajlatwiej dadzą się zgod- są dziś za wzór do naśladowania przez wielu eko
nie zrdatwić, i przedstawić wyrok swój odnośnie n ornistów wspMczesnych. Zbyt mało jednak ma
tych tylko kwest yi do uznania tron. Znaczenie my danych o rozwoju przemysłu w Australii, 
moralne w_v1 oku sądu po1ubo\vnego będzie tem j liczbie zatrudnionych w nim robotników i wa
wil(ks?.P, im więcej st:u annie i ob,iektywnie dzia- l runkach tamtejszych w ogóle, ażeby można było 
łae b~' dz1e sąd w l<iernnku pogodzenia stron i wy- sprawy te krytycznie rozważać. 
Ś\Yietlenia ulwliczności sprawy. Należy się spo- 1 Za:dauiem instytucyi rozjemczych wogóle nie 
dziew<~<'. ż<' (po dluższyJII czasie funkcyonowania · jest rozpatrywanie spraw osobistych, lecz tylko 
now!:',j in ~ tyt_uf'.yi ~ coraz częściej obie str~ny_ bę~ą J SJ?raw, mających zn~cze_nie ?gólniejsze. Jak słusz
pndda wat> s1ę JeJ wyrokom. Bez wąt.p1ema me me zaznaczono, w mem1ecklch motywach do pra
o:;iągnie :<i~~ Leg·(J rezultatu, jeżeli w sądzie przed- wa sądy takie muszą zapracować sobie zaufanie 
sta " ·i,·iele roho1ników wypowiadać się będą wprost ogółu i wtedy dopiero oddawać mogą poważne 
sprzeP:wiP, niż przfldstnwiciele pracodawców, a usługi jednostkom i społecze1'lstwu. Powodzenie 
wyrok zaJ>aclnie t.ylko dzięki przewadze gJosu ich opiera się wyłącznie 11a powadze moralnej i 
prze\Yodnicząc•ego. I>lut.ego też w wypadkach pozyskaniu opiniipublicznej. '\V An~lii i Szwaj
podol>n\ c:h należy dae możność prezydującemu 1 caryi instytucye rozjemcze powodzeme to zdoby
\\'strzynulnin f;jp od glosowania. Wyrok sądupo- ły, w Niemczech zdobywają coraz więcej, prze
luiiOWtH·go winien IJyć ogłoszony nawet w tym ciwnie we Francyi i Belgii nie cieszą się uzna-
wypudku, jeżeli obie lub jedna ze stron do niego niem. . . 
sir nie zastnsowaly. możliwe bowiem jest, że Do korzystania zuslug instytucy1 rozJemczych 
pomimo to pewna liczba osób interesowanych naogół skłonniejsi są robotnicy, z wyjątkiem wy
zdecyduje ;;ię na przyjęcie warunków, wymienio- padków, gdzie wskutek wpl'ywów postronnych 
nyclJ w wyroku. Oglaszar1ie biegu sprawy przy stawiają żądania z góry skazane na odrzucenie 
każdym jej rezultacie ma znaczenie takie, że mo- przez' bezstronnie wyrokujący sąd rozjemczy. 
że. wpJ.~· wac~. ksz~ aJcąco na. wyrabianie opinii p u- Przedsiębiorc.y po CZQŚCi z racyi sw~go mocniej
hbczJle.J, kLorn, J3k w ·kazu.Je praktyka, ma ogrom- szego położema w zat.argu, P? części ~latego, ż.e 
ny wpływ na wynik sporów wątpliwych". zwrócenie się przez mch d? mstytucy1 pośredm-

Prawo powyższe . uleglo w r. 1902 zmianie czącej zawsze przez robotmków uznane zostanie 
takiej, że odtąd wyroki sądu polubownego stajq za dowód sŁabości, niechętnie zwracają się do in
się obowiązującymi, w tym przecież jedynie wy- stytucyi rozjemczych. Wpływa tu jeszcze brak 
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zaufania w kompetencyę osób, pełniących funk- Najdawniejsze są i11spektornty fabryczne. Pow
cye rozjemcze, i obawa, że osoby te wskutek nie- stały one w Anglii w r. 1831 w celu pilnowania 
znajomości interesu i warunków przemysłu nara- stosowania w praktyce prawa o ochronie pracy. 
zi6 m0gą fabrykę przez wydanie nieumotywowa- Z biegiem czasu zadania inspekcyi fabrycznej 
nego warunkami rynku wyroku na mniej lub rozszerzały się. Wkładano na nią polubowne 
więcej poważne straty. zafatwianie sporów, prowadzenie statystyki pra-

Obawy te i przeszkody znikają, kiedy sądy cy, nadzór nad kotłami parowymi, nad stosowa
przez bezstronne ferowanie wyroków zyskały dla niem urządzeń ochronnych i wiele i1mych zadań 
siebie ogólne poszanowanie. Opinia publiczna i różnorodnych. Za przykł'adem Anglii powstała 
uczucie obywatelskie, ro7.wijające się w spole- inspekcya fabryczna we wszystkich państwaeh Eu
czeństwach w miarę wzrostu kultury, stanowią ropy. Nadmiar pracy, jaką włożono _na barki 
bodziec, wystarczający do zapewnienia poszano- instytucyi wobee stosunkowo nielicznego persa
wania wyrokom sądów polubowny..; h. nelu, spowodował następnie podział' pracy po-

~nany ekonomista G. ScHONBERG, będący wro- między nią a noweroi instytucyami, które część 
giem państwowej organizacyi instytucyi rozjem- jej zadań na siebie przejmowały. 
czych, a wielkim zwolennikiem instytucyi takich, W Szwajcaryi powstał w r. 1887 sekretarynt 
w zasadzie widzi najlepsze rozwiązanie kwestyi robotuiczy, instytucya reprezentująca · wyłącznie 
pośrednietwa w sporach pomiędzy przedsiębior- interesy robotnicze, organizowana drogą wybo
cami a robotnikami w zobowiązaniu obu stron do rów z pośród przedstawicieli wszystkich z wiąz
zwracania się do instytucyi rozjemczych. Związ- ków robotniczych Szwajcaryi. Sekretaryat otrzy
ki pr7.edsiębiorców i robotników u7.nane zostaną muje od państwa zapomogę w wysokości obecnie 
przez państwo za jednostki prawne, odpowiadają- 20000 franków rocznie. ~adaniem jego jest ba
ce za czyny swych członków i będą obowiązane danie i opracowywanie wszelkich spraw, cłoty
przed rozpoczęciem strajku l u b lockouts'u zwra- czących bytu klasy robotniczej, w celu ~ ułat..wie
cać się w kwestyach spornych do instytucyi roz- nia klasie tej wykreślenia właściwej drogi dla 
jemczych. l jej polityki ekonomicznej". 

. . , \V Anglii stworzono biuro statystycz11e pracy, 
Statystyka t badame warunkow pracy. 1 kLóre odjęło inspekcyi tę część jej zadań. 
W calu badania warunków pracy i prowa- W Belgii funkcyonują rady przelllysttt i pra-

dzenia statystyki pracy powstal szereg różno- cy (les conseils de !'industrie et du travail), któ
rodnych instytucyi. organizowanych z inicyaty- rych dział'alność od czasu wprowadzenia. gloso
wy państwa, robotników i osób prywatnych. Za- wania powszechnego coraz więcej maleje. Gła
daniem instytucyi tych jest dostarczanie rządom, sowanie powszechne, dające przedstawicielom 
parlamentom lub osobom prywatnym danych, do- klasy pracującej dostęp do parlamentu i moż
tyczących wysokości plac, czasu pracy, stanu ność wypowiadania publicznie swych potrzeb, 
rynku pracy, przyczyn, przebiegu i zakończenia wpfywa na zmniejszenie zapału do organizowa
strajków i wydaleń robotników, treści umów i nia instytucyi samodzielnych robotniczych, po
postanowień o wysokości płacy i długości dnia święconych wyłącznie obronie interesów klasy 
pracy, ustanowionych przez gminy lub przez pracującej. 
pracodawcę albo grupę pracodawców w porozu- Podobny los spotkał projekt izb robotllic,?Jych 
mieniu czy bez porozumienia z robotnikami, pow- w Austryi. Gdy w r. 1896 uchwalono utworze
stawania i rozwiązywania związków zawodowych nie piątej kuryi wyborczej, gdy więc rolJot~icy 
i wogóle wszelkich stosunków wśród robotników uzyskali przedstawicielstwo w rządzie, proJekt 
przemys{owych. Instytucye te rozmaicie sil) upadł i nie odnawiał się więcej. 
kształtowały w oddzielnych państwach. Zwykle We Włoszech funkcyonują izby robot~ti~:Je 
obok zadań powyższych powierzano im różno- pod nazwą "camere del laboro". Ozlonkam1 17-b 
rodne zaclania inne większego lub mniejszego mogą być wyłącznie robotnicy. Zadaniem ~łaś~ 
znaczenia; w miarę wzrostu żywotności kwestyi ciwem izb jest skupianie i kierowanie wszelloem1 
robotniczej powstaje dążność do stwarzania or- usiŁowaniami, mającerui na celu organizowanie i 
ganizac:yi, kt~reby wyłącznie zadaniom powyż- podnoszenie warstw pracujących na drodze. sa
szym s1ę pośw1ęcafy. mopomocy. Dążą one do tego, ażeby być związ-

Pierwotnie instytucye podobne powstały z kiem wszystkich stowarzyszeń zawodowyc? w ~a
inicyatywy państwa; robotnicy nie żywili do nich nej miejscowości. W działalności włoskiCh Izb 
wybitnego zaufania i dążyli do stwarzania insty- pracy uwydatniają się dwa ścierające się ze sobą 
tucyi własnych, subsydyowanych przez państwo. prądy: rewolucyjny i reformistyczny. W os.tat -

Instytucye, zaliczające badanie warunków nich czasach przeważał prąd rewolucyJny, 
pra;cy do swych zadań głównych, są następujące: który uwydatnił się całym szeregi~m s~raJkó.w, 
a) mspektoraty robotnicze, b) sekretaryaty robot- organizowanych przy moralnym wspolud~Ial~ Wle
nicze, c) izby pracy i izby robotnicze, d) muzea lu izb, od chwili jednak wielkiego, zupełme ~~eud~
spoleczne. nego strajku powszechnego szale przechyhly s1ę 
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stanowczo na stronę prądu reformistycznego. 
W e F'rancyi rozporządzeniem prezydenta 

rzeczypospolitej z d . 2 . tycznia r. 1901 stworzo
no z inicyatywy ministra MILLERANDA rady pracy 
(conseils du travail). Mają one za zadanie do
starczanie rządowi i osobom interesowanym in
formacyi w sprawach robotniczych oraz poma
ganie w badaniu warunków pracy w przemyśle 
1tnc.zelnej rnd>Jie pracy; ustanawiają przeciętną wy
sokość zarobku robotnika i długość dnia pracy 
w danym okręgu, które to dane obowiązują przed
siębiorców robót publicznych. Oprócz tego rady 
pracy proponują środki zaradcze przeciw brako
wi pracy i przedstawiają ministrowi sprawozda
nia roczne o wykonywani u ustawodawstwa ochro
ny pracy wraz z proponowanerui jego zmia11a
mi. D() zadań rady należy równioż pośrednicze
nie przy zatargach. Rady pracy składają się 
w równej części z pracodawców i robotników; 
przedstawiciel jednej strony zostaje przewodni
czącym, przedstawiciel drugiej sekretarzem. Od
działy Z<l.Wodowe rad pracy zbierajn. się przyn <lj
mniej cztery razy, cała rada raz ua rok. .Prawo 
wyborcze członków rad pracy mają wylącznie 
tylko związki zawouowe przedsiębiorców i ro
botników (syndicaLs ouvriers et syndicats pa.tro
naux), prawo wybieralności-mężczyźni i kobiety 
po ukończeniu 26 lat, pracujący w danym zawo
dzie 10 lat. Jeżeli robotnicy danego zawodu nie 
mają jeszcze swego związku, wybierają członków 
izb pracy sądy przemysłowe. Prawodawstwo w 
ten sposób wpływa pośrednio na organizowanie 
z~iązków zawodowych i popiera ich powstawa-
111 e. 

l 
kim zgłaszającym się po nie. 

Mniej zasobne są muzea w ·wiedniu i Ber
linie. To ostatnie poświęcone jest głównie spra
wie środków, zabezpieczających od wypadków 
nieszczęśliwych. Obok tego . zajmuje się miesz
kaniami robotniczemi, a dwie specyalne sale po
święca sprawie gruźlicy i alkoholu. 

Związki zawodowe. 
Związki robot11icze istniały jeszcze przed 

powstaniem przemysłu fabrycznego. Nazywały 
się one wtedy związkami czeladników i miały 
przeważnie na celu opiekę 1:ad młodymi rze
mieślnikami, podróżującymi po kraju w celu wy
uczenia się rzemiosła. We Francyi w wieku 
XVIII istniały cale szeregi takich stowarzyszeń 
pod nazwą "compagnonage". Wielka rewolucya 
zniosla je, jako ~sprzeciwiające się wolnemu roz
wojowi przemysłu i swobodnemu stosowaniu pra
cy przez każdego". Podobuy pogląrl na związki 
robotnicze pa11ował przez czas dłuższy we wszyst
kich krajach Europy. 

Idea solidarności i dążność do samopomocy 
wytwarzały jednak we wszystkich krajach coraz to 
nowe związki robotnicze, tajne, zawiązywane prze
ważnie w celu zorganizowaniastrajku pojedyncze
go. Po ukończeni n strajku związki te trwały nadal 
lub rozwiązywały się zaraz. Dzia1:alność ich by
ła naogól chaotyc:-ma, powodująca starcia i zabu
rzenia, często krwawo się kończące i wpr owa
d z ające nieład i niepokój w normalny bieg ży
cia. N aj ostrzej zaznaezyła si~ działalność an
gielskich trades-unionów w pierw zychlatach ich 
powstania. 

W Niemczech i-:tnieje projekt, popierany Prawo stowarzyszania się robotników nada-
przez rząrl, przekazania zadatl izb pracy od po- n e z o tało najpierw w Anglii w r. 1825, z u acznie 
wiednio zreorgan izowanym sqJiom prz emvstow_vm. później, bo dopiero w r. 1864, we Francyi i w r. 
Pewna część robotników wolalaby i::;by robot11ic:::e 1889 w Niemczech. Odnośne daty w innych pań
(Arbeiterkammern). jako organizacyę wyłącznie l stwach nie są mi znane, prawo to jedn. ak istuieje 
robotniczą, tymczasem inna część popiera miesza- we wszystkich państwach Europy zachodniej. 
n e izby pracy (Arbeitskammern). Prawo to opiewa: "wszyscy obywatele . państwa 

Z inicyatywy prywatnej powstało w Pary- mają prawo Jączyć się w towarzystwa dla takich 
żu pierwsze llluzeum pracy spoleC':.mej. Zadaniem celów, które się nie sprzeciwiają przepisom kar
jego jest przedsLawienie w postaci modeli i tab- nym". O powstaniu stowarzyszenia należy zawia
lie wszystkiego, co dotąd zrobiono dla popra- domić wladze państwowe, a tylko w Austryi 
wienia bytu klasy pra0ująe ej, dla podniesienia i kilku drobnych państewkach niemieckich usta
jej um~słowości oraz mora~nej. i fizxcznej }-:altu- ~ wa stowa.rzyszetl musi by<; przez w ladze zatwier
ry w rożnych kraJaCh. W1elb swoJ rozWO.J mu- dzona. 
zeum to zawdzięcza hojności hr. CHAMBRUNA, który . Liczba związków robotniczych w paszcze
ofiarowal na rzecz muzeum dwa miliony franków. g ólnych krajach, liczba robotników, zapisujących 
W obernej fazie rozWOJU muzeum mieści się we się do związków, oraz zakres i programy działal
własnym domu i zawiera naj bogatszy zbiór urzą- n ości tych związków niezmiernie są różnorodne. 
dzeń, pomyślanych i stosowanycli dln. dobra kla- Allglia w r. 1901 lJosiadała l 23!i związków z 
sy pracującej. Muzeum wydaje własne pismo oraz 1 923 000 członków. Stowarzyszenia <Jngielskie 
szereg dzieł, poświęconyd1 sprawom robotniczym, mają najobszerniejszy zakres działalności, zajmu
objętych ogólnym tytułem: "Bibliotheque du ją się bowiem przeważnie zabezpieczeniem staro
musee social". N a specyalne wyróżnienie zasłu- ści i niezdolności do pracy swych członków, da
guje cizialaluość praktyczna muzeum, polegająca ją im opiekę w chorobie i w wypadku braku 
na urządzaniu ankiet, opracowywaniu kwestyi pracy oraz mają starania o kulturalnych potrze
badanych i udzielaniu rad i wskazówek wszyst- bach swych członków. Stowarzyszenia, będąc 
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równocześnie kasami J:>rze.zorności, obracają prze
ważnie poważnymi . kapita!ę.mi, _ wskutek czego 
unikają wszelkich starć, mogących ·z mniej szyć 
ich wypłacalność wobec podjętych zobowiązań. 
Starają się one o podniesienie plac na drodze 
porozumienia lub sądu polubownego, a unikają 
staran.nie strajków, jako wyczerpujących obie stro
ny. N a drodze porozumienia wzajemnego wpro
wadzono w wielu fabrykach Anglii t. zw. rucho
me skale plac, w których wysokość płacy regu
luje się według ceny sprzedażnej oznaczo:ąych 
wytworów fabryki. Nie każdy robotnik danego 
zawodu może zostać przyjęty do stowarzyszenia, 
lecz tylko taki, który może się wykazać dobrem 
wykształceniem facho.wem i pobiera odpowiednio 
wysoką płacę. Związki liczą wyłącznie na włas
ne siły i odrzucają wszelką opiekę państwa. 

Pomiędzy robotnikami, nie będącymi człon· 
karni trades-unionów, a w części i w fonie sa
mych stowarzyszeń powstała okolo I'. 1885 agi
tacya przeciw ich działalności. Zarzucono im, 
że, zapominając o właściwych bojowych celach 
związku, clzialają tylko w interesie ka,pitalu, wy
bawiając go od opiekowania się biednymi. Mło
de siły chcą tworzenia związków bojowych, któ
reby brały przew'ażny udział w życiu poEtycz
nem w kierunku żądań demokracyi socyalnej. 
Zasada przewodnia tych nowych związków głosi, 
że polepszenia bytu klas pracujących nie można 
osiągnąć na drodze samopomocy, a jeszcze mniej 
na drodze zmagania się wolnego z przedsiębior
cą, lecz jedynie na drodze ochrony państwowej. 
Od państwa żądają nowe związki przedewszyst
kiem: oznaczenia. minimalnej płacy zarobkowej 
i długości dnia roboczego, a dalej zmian rady
kalnyc4, upaństwowienia ziemi i municypalizacyi 
warsztatów pracy. Program ten ma jednak wśród 
sfer robotniczych angielskich bardzo niewielu 
zwolenników. Socyalizm na gruncie tym zupeł
nie się nie przyjął. N owe związki mają przeważ
nie byt nietrwały, a wszystkie mocniejsze ele
menty sfery robotniczej grupują się w związkach 
starego systemu, które przez długi czas istnienia 
zdążyły wykazać swą moc i wartość. O sile 
i zamożności unionów angielskich świadczy obli
czenie dochodów rocznych tych związków, wy
konane na 36-ym kongresie, odbytym w jesieni 
r. 1903. Wykazało ono około 20 milionów rubli 
rocznego dochodu, pochodzącego ze składek człon
ków. Pod wpływem tych mocnych związków 
stosunki w przemyśle angielskim uległy grun
townej zmianie. 

W połowie wieku XIX stosunki pomiędzy 
pracownikami a pracodawcami były w Anglii 
mocno zaognione. Robotnicy rozbijali maszyny, 
uważając je za groźnych dla siebie współzawod
ników, co potwierdz'ł.li ekonomiści- teoretycy. 
Doświadczenie lat następnych, zwiększająca się co
raz kultura sfer robotniczych przekonały praco
dawców i robotników, że ich wspólne interesy 

polegają mianow1c1e .na . ulepszeniu maszyn, na 
udoskonaleniu i zwiększeniu wytwórc-zości, a nie 
na zmniejszaniu jej, skutkiem c~ego powstal no
wy zupełnie układ stosunków pomiędzy pracow
nikiem i pracodawcą. Typ pracodawcy, istniejący 
niegdyś w przemyśle tkacl{im okręgu Lancashirskie
go, typ "kapitalisty", przedstawionego przez jed
nych jako dobroczyńcę, przez innych jako zbrod
niarza, któremu przeciwstawiano" wyzyskiwanego 
proletaryusza", znikł zupełnie . 

Nie istnieje już i robotnik, jako przedstawi
ciel "pracy", tego teoretycznego · przeciwstawie
nia "kapitała". Zamiast nich powstała kolosal
na organizacya wytwórczości, w której pojedyn
czy członkowie, wtaściciele czy robotnicy, nie ma
ją żadnego wpływu na zmianę warunków wtas
nej pracy. Takie ukształtowanie się nowoczmme
go przemysłu angielskiego, mało jeszcze znane w 
literaturze europejskiej, a opisane tylko przez 
SIDNEYA WEBBA w niedawno wydanem dziele "In
dustria! Democracy", zasługuje n a szc.zcgółowsze 
zbadanie, jest to bowiem w chwili obecnej forma 
ustroju fabrycznego, najdalej w demokratyzacyi 
posunięta i rozwiązująca najpoważniejsze zadania 
spo:teczne nie na drodze walki· klas, lecz na drodze 
wzajemnego porozumienia i solidarnego działania. 

Istota ustroju takiego leży w tern, że ani 
oddzielny fabrykant, ani nawet grupa fabrykan
tów nie mogą samodzielnie ustanawiać płacy za
robkowej. Również i robotnicy sami nie mają prawa 
urnawiać się· z fabrykantami. Decyduje w sprawie 
tej wyłącznie komitet, wybrany przez centralny 
związek stowarzyszeń ro hotniczych z jednej strony 
i takiż związek fabrykantów z drugiej. Placa za
robkowa jest akordowa i główne zadanie komite- · 
tu polega na oznaczeniu jej wysokości. Określa
nie wysokości płacy dokonywa się na następują
cych zasadach: l) wysokość płacy zależy od ilo
ści wytworzonego towaru; 2) zyski z zastosowa
nia maszyn ulepszonych dzielą się między właści
ciela i robotników; 3) zachowuje się rówuo'ć wa
runków dla robotników, wyrabiających przędzę 
cienką i grubą, o ile robota pierwsza nie wyma
ga więcej zręczności, i 4) każda robota, nie nale
żąca do normalnych zajęć robotnika, opłacana 
jest oddzielnie. 

Podstawą oceny jest zawsze i jedynie okre
ślona płaca za określoną pracę. Dokładne okre
ślenie płac akordowycli wymaga subtelnej nie
kiedy znajomości warunków technicznych fabry
kacyi. Konieczny ten warunek spowodował, że 
robotnik, chcący być wybranym na sekretarza 
miejscowego związku tkaczów i przędzalników, 
nie mówiąc już o posadzie sekretarza komitetu 
głównego zjednoczenia, musi poddać się wpierw 
egzaminowj w obecności robotników doświadczo
nych, a egzamin ten jest tak trudny, że robot
nik, który go zdal, jest uważany za wybitnego 
eksperta. Fąbrykanci starają się robotnikami ta-
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ki mi ol>sadzać posady sekretarzów własnych orga- l otrzymanie przez związek robotników w pierw-
nizacyi lokalnych. szym już tygodniu 50 tysięcy rubli 

Wobec zastosowania systemu tego w całym Sposób określania płacy zarobkowej przez 
przP.myśle tkackim i przędzalniczym Anglii fa bry- wzajemue porozumienie ogółu fa bry kantów i oo·ó
ki odclz~elne nie mo.g~ w~półzaw?dnict.wa między j łu r~bot~li~ów, zasto.so":anie ocen.y pracy na p~d
SOU'\, opt~rać na mmeJsze.J l~b Wlęk.szeJ placy z~- ~ stawte JeJ. rzeczywisteJ warlośc~ musiały wply
robkoweJ, a tylko ua leps~eJ org~mzacy1, uzycm nąć na zmtanę chara~.teru ~asadm::zego związków 
doskonalszycli maszyn, zw1ększamu obrotu, wresz- 1 zawodowych w Angln. Ktedy p1erwotnie celem 
cie n~ gatunk~1. wyrobów. W ty_ch warun.kac~l . trades-uniollÓW byla .obrona i wzajemna pomoc 
przecież l'OZWOJ przemysłu tego Jest tak wtelkl, na wypadek bezrobocia, przy nowym systemie 
że pozostawił daleko poza sobą nawet Amerykę, zadaniem głównem jest praca wspólna z wł'aści
a wyroby jego sa. dotąd bez współzawodnictwa cielami fabryk, w celu zgodnego określenia w a-
na rynkach wszechświatowych. runków płacy. 

System powyższy określania płacy zarobko- l Robotnik angielski przestał uważać f&.bry-
wej zastosowany został dotąd oprócz przemysłu l kanta za swego dobroczyńcę, za patrona, dające
tkackiego w przemyśle kotlarskim., w walcow- 1 go mu środki do życia. Przeszedl on już również 
niach i po części w górnict.wie i hutnictwie. Ro- i drugie stadyum w rozwoju przemysłu, kiedy 
botnicy innych przemysłów dążą stale do naśla- fabrykant uważany jest za wroga śmiertelnego 
dawania przykładu tamt-ych, w wielu wypadkach i wyzyskiwacza krwiożerczego. W stadyum obec
bezskutecz'1ie. nem fabrykant nie jest już ani dobroczyńcą, ani 

Na tem tle miał miejsce w r. 1897 wielki wyzyskiwaczein, ale jest zwyczajnym, choe bo
strajk robotników fabryk metalurgicznych. Strajk gatszym towarzyszem pracy. W stadyum tern 
trwał od lipca do końca.stycznia roku następnego. niema miejsca na socyalizm, to też dotąd 1·obot
z 92 tysięcy członków związku zawodowego nicy nie wybrali do parlamentu ani jedneo·o so
odnośnego wzięło w nim udzial około 60 tys. cyalisty. Kierunek ten, reprezentowany prz~z gro
robotników: Związek wydal na cel ten wszyst- no przeważnie mJodych ludzi, świeżo kończących 
kie swoje· fundusze około 4-ch milionów rubli, uniwersytety, teoretyków, pragnących "pracować 
nie licząc wielkich zapomóg, otrzymanych od in- dla dobra ludu", oraz z . drugiej strony przez 
nych związków. Strajk powstał pod hasłem za- grupę mniej inteligentnych i mniej zarabiających 
miany 9-godzinnego dnia roboczego na S-godzin- robotników, ma tam naogó:rniewielu zwolenników. 
ny. Fa bry kan ci nie chcieli o tem s(yszeć. W Stallach Zjednoczonycli Ameryki Pótuowej 
Dopiero w początkach grudnia oduyl~ ~ię. kon- l kwe~ty~ ~·obotuicza. nie. odgrywa ro.li poważnej. 
ferencya, złożona z 14-tu przedslawlCteh fa- Do IstmeJących Z\VIązkow 11ależy mespełna 20% 
brykantów i tyluż przedstawicieli rouotników. 

1 
ogólu robotników amerykańskich. Wysokie pla

Sprawa zmniejszenia dnia zeszła odrazu 11a d~l- ~ ce robotn_icz~ i s_pora jeszcze ilość niezajętej pod 
szy plau. Konferencya trwała trzy tygodme. uprawę z1emt daJą możność każdemu robotniko
Omawiano na niej warunki pracy akordowej wi wycofania się po pewnym czasie z przemysłu 
i sposoby określania wysokości zarobku, warunki 1 i nabycift nn własność działka ziemi, co najlepiej 
robót nadrol>kowycb, termin wymówienia roboty, : sprawę rozwiązuje. 
liczbę uczniów, fachowe wykształcenie robotni- : . IVe FrnnCI'i wlaściwy rueh robotniczy pow
ków, sposoby załatwiania sporów w przyszłości, stal około r. 1860. Pierwsze syndykaty roboLni
wreszcie czas roboczy. Konferen.cya 11ie dopro- cze powstawały na zasadach bardzo podobnych 
wadziła do porozumienia. Osiągnięto je dopiero do zasad unionów angielskich starego typu. Sto
w miesiąc później na drodze wzajemnych drob- sują one strajk jako środek ostateczny, a normal
nych ustępstw. Po ukoi1czeniu strajku grono ne sposoby ich działania polegają na pośrednicze
fabrykantów wydało odezwę do ogó1u fabrykan- niu, komisyach mieszanych i opracowywaniu ta
tów, wzywająr;ą do składek na rzecz robotników. ryf płacy zarobkowej. Odnoszą się przychylnie
"\Vojna skończona, pisano tam, fabrykanci odnie- l co pracy akordowej, o ile praca wykonywana 
śli zwycięstwo. Po pewnym czasie starannej jest w fabryce, a czas roboczy ściśle określony, 
pracy powetują oni sobie straty, poniesione w lecz walczą przeciw 11iej, jeżeli wykonywana jest 
czasie bezrobocia. Inaczej robotnicy; ci ponieśli . w domu, a wskutek tego czas roboczy nie ozna
znaczne straty, zadłużyli się i są przygnębieni czony. Walczą przeciw marchandage,. t. j. odda
przegraną. Robotnicy jednak nasi zasługują na waniu pewnej roboty w przedsi~)biorstwo jedne
jaknajszersze poparcie moralne i materyalne. mu robotnikowi, który 11astępnie rozdziela wyko
Iście angielski sposób prowadzenia przez nioh tej nanie jej pomiędzy innych robotników, uważając,. 
wielkiej walki zadziw~ł świat cały. My, angli- że jest to źródłem wyzysku wielkiego jednej kate
cy, możemy służyć za przykł'ad wszystkim n aro- goryi robotników przez inną. Żądają ogranicze
dom lądu stałego, jak walki takie prowadzić nia liczby uczniów i oddania syndykatom p1·awa 
należy, bez pogróżek, bez gwaltów, ale z męs- określania ilości i warunków dla uczniów i ter
twem i godnością". Wynikiem odezwy było minatorów. Zajmują się pośrednict.wem pracy 
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i _wspomag~niem robot_ni~ó_w b~z z_ajęcia:. W~esz-
1 
jach... Cóż,? ·wy je?ni nie weź~iecie udziału 

me zasadmczo sprzeciwiaJą się ządarnu, azeby l w ruchu ogoloym? Kiedy robotmcy zorganizo
us~awy ich ~yly zat_w!erdzane prze~ :vładze ·_i żą- wani, silni. wspólności~ pr~ekonań, złączeni jed
da]ą zupełneJ wolnosci stowarzyszen 1 zebrau. nem dążemem, staną Jak Jeden mąż pod sztancla-

Prawo z r. 1884 przyznało syndykatout cal- l rem związku narodowego nie tylko jako obywa
· kowitą swobodę organizacyi bez żadnego udziału tele, lecz i jako robotnicy, nie zawiodą ich już 
ze strony władz. .Równocześnie jednak nowe l nadzieje, które słusznie żywią, i zobaczą, jak re
prawo tąda, ażeby syndykaty prowadziły oddziel- · wolucye staną się kwestyami czysto politycznemi, 
nie rachunkowość swych kas wzajemnej pomocy, l obracająceroi się na korzyść jednej klasy. Dotąd 
co ma na celu uniemożliwienie użycia na zapomo- · biliście się za żądania innych klas, przedstawcie 
gi w czasie strajk )l pieniędzy, przeznaczonych na teraz żądania swoje i ogłoście wszyscy razem, że 
zapomogi dla chorych, starców i inwalidów. Fun- 1 tylko za nie bić się będziecie". 
dusze na zapomogi strajkowe mają być tworzone Idea ta napotkała ogromną opozycyę wśród 
ze składek oddzielnych. 1 robotników. Zarzucili oni MAZZINIEMU propagan-

W r. 1901 we Francyi liczono 3 287 syndy- dę tendencyi separatystycznych w chwili, kiedy 
katów robotniczych z 589 000 czł'onków. W roku należy dążyć do najśc.:iślejszej łączności pomiędzy 
następnym syndykaty wszystkie połączyły się w / wszystkieroi warstwami społeczeństwa. Opozycya 
jeden wspólny związek pod nazwą "federacyi 

1 
była tak sih1a w ciągu calego okresu walk o Jlie

pracy". . . . l podlegiość W~ och,. ,że jedno t:ylko r:ielic:zne 
W zasadzie syndykaty robotmcze francuslne "Bractwo rzemieślmkow Florency1" oświadczyło 

przeciwne są prądom, które chciałyby w nich l się za projektem. Dążenia jego do stworzenia w 
widzieć jedynie stowarzyszenia wzajemnej pomo- l r. 185'l wielkiego związku kooperacyjnego spełzły 
cy, z drugiej strony nie chcą być uważane za . na niczem . . Jeszcze w r. 18o1 opozycya trwała 
organizacye strajkowe jedynie; starają się o prze- w calej sile. Zwołano wtedy w Asti wielki kon
wagę w działalności swej prądów pokojowych, gres przeciwników projektu MAzziNIEGO w celu 
zgodnego załatwiania spraw i pośredniczenia. To propagandy prze ci wdziałani a. 
też charakterystycznem jest dla stosunków we \ Pierwsze związki robotnic.:ze, jakie powsL:·lły 
Fraucyi, że strajki urządzają tam przeważnie ro- we \Vloszec.:h, mialy wyJąeznie cl!arakter wza. 
botnicy, nie należący do stowarzyszeń. Stowa- jeronej pomocy i wykluczały zupeh1ie zadania 
rzyszenia zawodowe dobrze zorganizowane mają l obrOI"lne. Związki o charakterze obronnym pow· 
we Francyi podobnie, jak w innych krajac!J, cha- stały g-łównie wśród robotników przemysłu roi
rakter konserwatywny, o czem najdowodniej nego, zajmującego najpoważniejsze stanowisko w 
świaezy fakt, że robotnicy, będący czł'onkami syn- krajU: tym ze względu na rozwój jego wielki 
dykatów, nie wzięli udziału w komunie paryskiej, oraz na liczbę zatrudnionych robotników. W chwili 
w której, przeciwnie, wzięli poważny udział ro- obecnej istnieje cały szereg stowarzyszeń pracow
botnicy niezorganizowani i pozostający bez za- ników rolnych pod nazwami "fasci" i związków 
jęcia. polepszenia (laghe di miglioramento). W przemy-

Związki robotnicze francuskie pod wzglę- śle organizują "izby pracy", których zadanie po
dero politycznym są czysto konstytucyjne i nie lega na wyszukiwaniu pracy dla wszystkich ro
dążą do zasadniczej zmiany ustroju pat';stwowego, botników, określaniu normalnego rozkł'adu dnia 
jakkolwiek w ostatnich czasach zwracają się co· roboczego, okreglaniu placy zarobkowej w sto
raz częściej pod opiekę państwa w sprawie ure- sun ku do wy konanej pracy i pośrednictwa w wy
galowania prawodawczego warunków pracy i sta- l padkach nieporozumień pomiędzy robotnikami a 
rają się brać udzia! w życiu politycznem państwa. l pracodawcami. W zjeździe narodowxm izb pra
Idea!y sodyalistyczne znajdują tu slaby oddźwięk, r.y w Reggio Emilia w r. 1901 wzięli udział 
czego dowodem, że zjazd delegatów Pas de Calais przedstawiciele 238 tysięcy zorganizowanych ro
w r. 1896 uchwalił nie przyłączać się do partyi botników. Największe z federacyi 1·obotniczych 
socyalistycznej. są: włoska federacya robotników w przemyśle me-

We TVtos.rrech rozwój stowarzyszeń zawodo- talowym (97 stowarzyszeń z 24 000 członków) i fe
wych wstrzymała na czas dłuższy idea zjednocze· deracya robotników kolejowych (12 000 członków). 
nia i oswobodzenia państwa, ogarniająca kraj i ca- W ogóle ruchy robotnicze we Włoszech no-
ly naród. szą charakter ostry, często krwawy. Przemysł 

Około r. 1842 znany demokrata włoski Gw- obłożony jest wielkimi podatkami i nie może ro
SEPPE MAZZINI podją! agitacyę w celu stworzenia bić żadnych ustępstw robotnikom. Tu jak i w:;;zę
narodowego stowarzyszenia robotników i w tym ce- dzie występuje ten sam objaw, że robotnicy zor
lu wystosował do robotników włoskich odezwę ganizowani nie biorą udziału w zaburzeniach 
płomienną. Brzmiala ona: "Wszyscy czują i prze- i nieporządkach. 
po:w"ia?ają ~iell~i przew:~.-ó~ ustr~ju ~połeczneg<?: .PaJ'zstwo .Niemieckie. Pierwsze związki ro
Wielkle zw1ązk1 robotmkow działaJą w Angln botmcze w Niemczech zostały założone w r. 1868 
i Francyi, a powstają w Niemczech i innych kra- przez MAxA HmsCHApod nazwą "Gewerkvereine". 
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. 
Cele i sposób działania zbliżają się do starych J ro?otników. Ostatni ro~sprawozdawczy 1904 wyka
trades-unionów angielskich. Są to instytucye zuJe w rubryce dochodow 63 centralnych związków 
wzajemnej pomocy, dążące równocześnie do pod- 20190 G30 marek, w rubryce rozchodów 17 738 756 
nie»ienia poziomu kulturalnego robotników przy j marek, kasa zawiera 16 109 903 marek kapitału. Na 
pomocy środków wychowawczych, szkót, biblio- podtrzymanie strajków wydano w ciągu ostatnich lat 
tek i t. d. Każdy nowoprzyjmowany czŁonek trzech zaledwie 63 tysiące marek w formie po
zobowiązuje się nie należeć do partyi socyali- życzek dla związków lokalnych, oraz 34 tys. ma
stycznej. rek, specyalnie zebrane dla utrzymania strajkują-

Zupełnie identyczne cele i zadania z więk- cych robotników. Centralna komisya związko-
szem uwzględnieniem elementu religijnego mają wa wydaje rocznie około 25 t.ys. marek na agi
.;towarzyszenia chrześcijańskie, do których nale- tacyę, t. j szerzenie idei zorganizowanej obrony 
żą katolicy i protestanci, a również stowarzysza- interesów zawodowych robotników, zjednywanie 
nia wyłącznie protestanckie i wyłącznie katolickie. cz!onków i t. d. Administraeya pochłania okoł'o 

Cele bojowe, pomoc dla strajkujących robotni- 13 tys. marek rocznie. Związek centralny wyda
ków, podróżujących lub b\}dącycll bez zajęcia, orga- je trzy pisma niemieckie "Corespondenzblatt" (24-,5 
nizowanie kas pomocy w wypadkach powyższych, tys. mareJc rocznie). jedno włoskie "L'operaio ita
polepsza11ie bytu robotników drogą stra.ików, sta- liano" (5,5 tys. marek) oraz polskie "Oświata" (6 
nowiiy pierwotnie zadania stowarzyszeń, pow~La- tys. marek). Centl-alny sekretaryat robotniczy 
jących pod nazwą "Gewerkschn ften" Członko- wydatkuje na administraeyę okoł'o 9 tys. marek. 
wie stowarzyszeń tych byli bez wyjątku prawie Cyfry powyższe świadczą o coraz zwiększa
socyalistami, żądali oni ochrony państwowej, l jącym się rozwoju związków. Przytoczymy te
a dalej radykalnej zmiany ustroju państwowego, raz parę uchwał kongresu dla scharakteryzowania 
do czego doprowadzić może najpewniej, ich zda- prądów, jakie obecnie w związkach biorą górę. 
niem, droga ruchów rewolucyjnych. Stowarzy- Na zjeździe niemieckiej demokraeyi socyal
szenia ostatnie liczyły w r. 1899- 493 000 człon- n ej, odbytym w jesieni roku ubiegłego, poruszo
ków, kiedy stowarzyszenia HIRSCHA i podobne no kwestyę powszechnego strajku politycznego i 
zaledwie 84 tysiące. Zasadnicza różnica pomię- polecono rozwaienie jej zarządowi partyi. Strajk 
dzy niemi leży w rubryce wydatków, kiedy bowiem polityczny miałby na celu obronę praw ludu wo
związki bojowe wydały w r. 1898 na zapomogi dla bec reakcyjnych zamierzeń sfEr rządowych lub 
strajkujących l 073 290 marek, stowarzyszenia walkę o rozszerzenie praw dotychczasowych. 
HmscHA rubryki tej zupełnie nie mają. Pierwszy Przedewszystkiem interesowane w sprawie tej ro
zjazd stowarzyszeń robotniczych w Halle w roku botnicze związki zawodowe musiały naturalnie 
1897 otwarcie uchwalił, że polepszenie bytu ro- 1 zabrać głos i wypowiedzieć swe zdanie. Przeciw 
botnika nie może zależeć od uznania kapitalisty, strajkowi przemawiał mularz BoMELBURG, dowo
lecz prawo zyskuje się wył'ącznie na drodze wal- dząc jego szkodliwości dla robotników oraz pra
ki, Lwierdzi więc, że walka klas jest nie:;;będna ktycznej niemożliwości wykonania. Kongres 
i związki robotnicze powinny przyłączyć si9 do l wszystkimi głosami przeciw 7 przyjął rezolucyę 
ruchu socyalistycznego. BoMELBUHGA. Kongres uważa, że chwila obecna 

Temu wlaśnie kierunkowi, jaki zapanował nie wymaga użycia tak silnego środka walki, ja
w stowarzyszeniach zawodowych, oraz przewa- kim jest strajk powszechny; nie wykreśla tego 
dze elementu politycznego przypisuje SoMBA.kT ,, sposgbu walki z programu, bo nie może przewi
slaby rozwój ruchu robotniczego w Niemczech. dzieć, co przyszłość przyniesie. "Dlatego kan
Rzeczywiście nie wiele więcej nad 10% ogólnej gres uważa za niedogodne wszelkie próby ustale 
liczby robotników niemieckich było członkami ' nia pewnej taktyki drogą powszechnego strajku
związków. Krytycy SoMBARTA t.wierdzą, że po- l politycznego, oraz poleca zorganizowanym robot
wód leży gclzieindziej, a mianowicie w organiza- l nikom, aby energicznie podobnym usiłowaniom 
cyi kas emerytalnych i zapomogo wy ch przez prze ci w działali". 
państwo oraz niektórych wielkich przedsiębiorców. 1 W sprawie świętowania l maja kongres 

Racyonalność poglądu SoMBARTA potwierdza- orzekł, że zawieszenie pracy w tym dniu nie jest 
ją fakty. Związki zawodowe w Niemczech roz-

1 

odpowiednim środkiem manifestacyjnym, gdyż. 
wijają się coraz więcej. W ciągu ostatnich pię- ~· robotnicy wielu za vodów, ze względu na charak
ciu lat liczba członków związków, zwanych "Ge- ter swej pracy , przyłączyć się do demonstracyi 
werkschafteu", podwoiła się, ale równocześnie nie mogą i skutkiem tego traci ona na sile i po
związki te potrochu oddalają się od socyalizmu. ' wadze. Dlatego kongres uważa, że cel demon-

Poniżej przytoczymy parę punktów ze spra- l stracyi majowej zostałby raczej osiągnięty, gdy
wazdania z wielkiego kongresu niemieckich związ- by święto rozpoczynało się dopiero wieczorem 
ków zawodowych (Gewerkschaften), jaki obrado- po skończonej robocie i wyrażało się w licznych 
wał w d. 22-27 maja r. b. w Kolonii. W zje:'.dzie a tłumnych zgromadzeniach. Nie chcąc jednak 
wzięło udział 208 delegatów, reprezentujących stawać w sprzeczności z uchwałami kongresu. 
poważną dziś już liczbę 1191899 zorganizowanych międzynarodowego i zjazdu part.yi socyalno-de-
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mokratyczuej, kongres poprzestaje jedynie na wy- nizują_ się i działają lod przeważającym ,~plywem 
powiedzeniu swego zasadnic::;ego stanowiska, a pra- socyahsto,v. Prof. I . HERKNER wyraża s1ę o nich 
kt_vczne rozstrzygnięcie sprawy pozosLawia następ- w sposób następujący: "Podczas gdy angielskie 
nemu kongresowi międzynarodowemu, nie żmie- l'lwiązki zawodowe nieraz przesadzają w skrupu
niając obecnie w niczeT? dotychczasowych form latnem przeprowadzaniu specyalizacyi, to stawa
świętowania w d. l maJa. rzyszenia zawodowe socyalistyczne błądzą naj-

Dalsza uchwala kongresu opiewa: Kongres częściej prEez zupełne jej niAuwzględnianie. Tak 
uważa za konieczne, aby pla.tni oficyaliści związ- np. w Austryi lączą się rzeźnicy, piekarze, bro
ków zawodowych byli obieralni na rówm z za- warnicy i ml"ynarze w jedną unię robotników, 
wodowo pracującymi robotnikami. 

1 

pracujących w gałęzi sporządzania środków żyw-
W związkach zawodowych tego typu oficya- ności, lub też eeglarze, szlifierze szk.ta i malarze 

listami płatnymi nie byli wylącznie fachowcy, na porcelanie w unię robotników ceramicznych 
jak np. w związkach angielskich, lecz przeważnie Wśród stowarzyszenia, zl'ożonego z lak różnorod
ludzie, nie mający nic z danym zawodem wspól- ~ nych żywiolów, nie mogą rozwinąć się wlaściwe 
nego, intelig~ntni członk~wie partyi socyal~o-d~- int~res:y zawodowe. W takich wypadkach są to 
mokratyczneJ. Orzeczeme kongresu zdaJe s1ę zwqzln, noszące tylko maskę stowarzysze(l zawo
wskazywać na dążność do obsa_dzania pos~d t.ych dowych, a mające istotnie cele polityczne, albo 
przez fachowców, co wskazu,]e, że zw_1ązln _te te~ ~ą to st?'~arzyszenia zawodowe w icll formie 
wstępują w wyższą fazę rozWOJU, zatracaJąC lne- naJplerwotmeJszeJ"· 
runek partyjny, który przez rozpraszanie_ sil sz_ko- I tu również stowarzyszenia dobrze zorgani
dzil dotkliwie właściwej akcyi fachoweJ zw1ąz- zowane i zlożone wyłącznie z przedstawicielijed
ków. nego zawodu, jak np. drukar kie, unikają strajków, 

Związki robotnicze w Niemczech ni_e były, kiedy stowarzyszenia żywiołów różnoimiennych 
jak widzieliśmy, rezultatem ruchu samodzielnego, uważają strajk bodaj za glówny cel swego istnie
lecz pozostawaty przeważnie pod patronatem du- nia. W Galicyi np. obecnie panuje prawdziwa 
chowieństwa lub socyalizmu. Na czele związków orgia strajków, staJlOwiąca poważną przeszkodę 
HIRSCHA-DUNCKERA, katolickich i t. p. stali w cha- na drodze rozwoju tamtejszego przemysłu. 
rakterze patronów duchowni różnych wyznań, Jako wzór mocnego i dobrze zorganizowa
na czele związków typu drugiego jako sekretarze, nego związku zawodowego służyć może: Zwirr~ek 
działacze . partyi politycznych. Warunkiem 1_1ale- austryackich stowarzysze1l drukarBy, odlewar.~y a;cio
żenia do związków pierwszych było wyprzys1ęże- uek i pokrewnych :::awodów. Od roku 18!;!-ł: wszyst.
nie się socyalizmu, do drugich należenie do par- kie organizacye drukarskie połączyły się w ogól
tyi socyalistycznej. To wprowadzenie 11a pierw- no-austryacki związek, który dzieli się na związ
szy plan spraw wyzna.niowych i politycznych ki krajowe (czeski, galicyjski i t. d.). Każela or
musiało ujemnie oddziaływać na rozwój związ- l ganizacya .zachowuje pełną samodzielność, !-l s l o
ków zawodowych. Dopiero zupełna neutraliza- 1 sunek do związku reguluje ustawa, uchwalona na 
cya takiego związku i skierowanie jego dzialal- zjeździe delegatów w Insbruku w r. 190±. Zwią
ności wy:tącznie ku celom zawodowym wzmacnia- zek krajowy ma siedzibę w glównem mie ' cie 
ją jego znaczenie, wskazują bowiem na rzeczywi- 1 kraju, po innych miastach tworzy filie tam, gdzie 
s te wyrobienie samodzielności członków. zapisze się do organizacyi przynaj mniej 20 człon· 

.4ustrya. Przemysl rozwinął się tylko w l ków. Gdzie nie da się utworzyć filii, powstaje 
niektórych okolicach; po miastach przeważają przynajmniej stacya płatnicza, której zadaniem 
rzemieślnicy. Wobec wielkiej liczby rzemieślni- jest wypłacanie zapomóg cz:tonkom podróżującym. 
ków i rękodzielników stowarzyszenia zawodowe Do związku należy okolo 4/ 5 ogólnej liczby osób. 
w przemyśle są mieszaniną dawnych cechów oraz pracujących w drukarstwie. Nie należą przeważ
nowoczesnych związków fachowych na wzór prze- nie drukarze z odległej prowincyi. W Galicyi 
ważnie niemiecki. Każdy pracujący w rzemiośle istnieją trzy stowarzyszenia drukarskie pod naz
czy w drobnym przemyśle, zarówno samodzielny wą "Ognisko", we .Lwowie, · Krakowie i Przemy
majster, jak pomocnik czy czeladnik obowiązko- ślu. Mają one wspólnego sekretarza z siedzib1 
wo należeć musi do stowarzyszenia rzemieślnicze- TVe Lwowie i czŁonków w każdem prawie gali
go, w którem majstrowie tworzą zgromadzenia cyjskiem miasteczku, posiadającem drukarnię. 
majstrów, a pomocnicy łączą się oddzielnie. Do Każde "Ognisko" posiada lokal dość obszerny z 
stowarzyszeń zawodowych należą czeladnicy i ro- czytelnią i biblioteką oraz salą zabaw, w której 
botnicy inteligentniejsi i zwykle lepiej płatni. urządzane są odczyty, teatry amatorskie i chóry. 

Stowarzyszenia zawodowe liczą zaledwie Członkowie stowarzyszeń drukarskich opla-
około 135 tysięcy czlonków. Najlepiej rozwijają cają wysokie składki około 2 koron tygodniowo 
się stowarzyszenia drukarzy i pracowników me- (w Anglii l s., w Niemczech l m. 10 fen., w 
talowych; w ostatnich czasach zorganizowano 22 Szwajcaryi 2 fr., w innych stowarzyszeniach nie
tysiące pracowników kolejowych. mieckich 20 - 30 fen.). W zamian zato ot.rzy-

Stowarzyszenia zawodowe austryackie orga- mują zapomogi w razie choroby, braku pracy, 
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llrzesiedlenia si<; na nowe mieisce. Równie.ż wypła
cane są zapomogi inwalidom, niezdolnym do pra
cy, koszta pogrzebu, zasiłki dla wdów i sierot, 
wreszcie zasiłki w razie podróży. Te ostatnie 
dają możność zwiedzenia kraju, kształcenia się, 
lub szukania pracy, jeżeli jej brak na miejscu. 
Warunki udzielania zapomóg i obowiązki człon
ków ustanawia szczegółowo regulamin, opracowa
ny przez zjazd w Insbruku. 

W stosunku do pracodawców związek wy
stępuje jako organ równorzędny i wspólnie ze 
związkiem właścicieli drukarń opracowuje taryfę 
normalną plac zarobkowych oraz warunki pracy. 
Obecny cennik normalny, opracowany na zjeździe 
delegatów całej Austryi w grudniu r. 1899, obo
wiązuje wszystkich właścicieli i pracowników 
drukarń do 30 czerwca r. 1905. Cennik ten dzie
li wszystkie miejscowości państwa na 6 klas i 
ustanawia wszystkie place w stosunku tego po
działu. 

Szwajcarya. Idea stowarzyszeń i załatwia
nie wszystkich spraw przez stowarzyszenia, bez 
udziału instytacyi państwowych, pan uje wszech
władnie w tym szczerze demokratycznym kraju. 
Związki zawodowe obejmują wszystkie przemysły 
całego kraju i mogą służyć za wzór do naślado
wania. Związki zawodowe lokalne łączą się w 
federacye prowincyonalne, na których czele stoją 
komisye, złożone z równej liczby przedstawicieli 
przedsiębiorców i robotników, te znów mają swe 
centralne organy federacyjne dla każdego związ
ku, obejmujące kraj cały i rozstrzygające kwe
stye sporne w ostatniej instancyi. Decyzye związ
ków mają moc prawa dla wszystkich przedsię
biorców i robotników danego fachu na przestrze
ni terytoryalnej, podleglej ich kompetencyi. 
Strajki są prawie zupełnie wykluczone. Ceny 
płacy i warunki pracy regulują się taryfą, opra
cowywaną wspólnie przez związki robotników i 
przedsiębiorców. Jak długo ważna jest taryfa, 
przez obie strony przyjęta, tak dŁugo niedopusz
-czalna jest przerwa w pracy bądź to przez praco
dawców, bądź też przez robotników postanowio
na. w celu przeprowadzenia zmian jakichkolwiek. 
Dla zmian taryfowych obowiązują te same prze
pisy; dopóki niezaprowadzona została na tej dro
dze nowa taryfa, posiada moc obowiązującą tary
fa stara. 

Jak widzimy z zestawienia powyższego, 
związki zawodowe w poszczególnych krajach 
różnią się, zależnie od stanu rozwoju przemysłu, 
ogólnych warunków ustroju państwowego, wresz
cie stopnia demokratyzacyi społeczeństw, oraz 
dawności istnienia stowarzyszeń. Wszystkie n o
w opowstające związki są burzliwe, rwą się do 
walki i opierają ją na organizowaniu strajków 
przedewszystkiem. Z czasem bojkotowania i roz
ruchy fabryczne, stanowiące cechę charaktery
styczną działalności związków pierwotnych, nie
zorganizowanych, tajnych lub pierwsze kroki 

związków dozwolonych jawnycl!, ustępują miej
sca polubownemu załatwianiu sporów, a zmowy, 
tak rujnujące dla robotników a często tak szko
dliwe dla przemysłu, tracą racyę bytu. N aj lepiej 
zorganizowane są związki Anglii i Szwajcaryi, są 
one też najstarsze. Na członków przyjmują tylko 
wykwalifikowanych zawodowców, nie zajmują się 
zupełnie polityką i nie szukają opieki państwa. 
We Francyi związki zawodowe mają charakter 
polityczny konstytucyjny; dążą one do państwo
wej ochrony pracy na drodze prawnej. W Niem
czech i Austryi związki mają charakter politycz
ny rewolucyjny. 

Fa bry kan ci Europy zachodniej w obronie 
przeciw nieporządnym działaniom związków, straj
kom i bojkotowaniom starają się zabezpieczyć 
od ewentualnych strat przez dążność do uznania 
związków robotniczych za jednostki prawne. 
Przedsiębiorcy zawierają zwykle zbiorowe warun
ki najmu nie z oddzielnymi robotnikami, lecz ze 
związkiem, i traktują robotników pojedynczych 
nie jako oddzielne jednostki, lecz jako członków 
związku. Jeżeli tedy przedsiębiorca zawad ze 
związkiem umowę o dostarczenie mu na określo
nych warunkach na określony termin określoną 
liczbę robotników, i umowa ta nie została przez 
pojedynczych członków związku dotrzymana, fa
brykant ma prawo poszukiwać strat swoich na 
związku. Prawo to, będące chimerą wobec od
dzielnych robotników, ma znaczenie poważne wo
bec związku, który zawsze posiada takie lub inne 
kapitały, zabezpieczające jego wypłacalność. Pra
wo to zabezpiecza przedsiębiorców od wszelkich 
niezgodnych z prawem wystąpień związków i re
~uluje w bardzo poważnym stopniu stosunek wza
Jemny. 

Organizacya związków zawodowych w Szwaj
caryi i w Anglii stanowi wzór, na którym stara
ją się oprzeć związki innych krajów. Organiza
cya zawodowa naogół, oprócz usunięcia obecnego 
osobistego charakteru antagonizmu pomiędzy 
przedsiębiorcą i robotnikami, reguluje wiele innych 
najbardziej palących zagadnień z dziedziny spo
łecznej. Podnosi oświatę, kulturę i dobrobyt war
stwy robotniczej, wpływa na wyrobienie charak
terów i poczucie obowiązku. Dozór nad leniwy
mi i nie wypełniającymi swych zobowiązań ro
botnikami, sprawowany przez kolegów po fachu, 
jest ściślejszy, a zarazem skuteczniejszy, jak o 
tern świadczy już dzisiejsza praktyka związków 
zawodowych. Związki zawodowe wreszcie, przyj
mując na czlonków tylko wyrobionych fachow
ców, wpływają tern samem na podniesienie wy
kształcenia i rozwój przemysłu. 

Celem właściwym związku zawodowego jest 
dążność dv regulowania warunków pracy najko
rzystniej dla pracowników danego zawodu. Drogą 
właściwą. do celu tego wiodącą, jest pokojowe po
rozumienie ze związkiem przedsiębiorców. Przy
kład daje Anglia, gdzie na tej drodze osiągnięto 
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najkrótszy dzień roboczy i naj wyższe place dla sobie za zadanie kooperatywy spożywcze, stowa,
robotników*), a równocześnie rozumne wspólpra- rzyszenia współdzielcze. Oszczędzanie przez wy
cownictwo obu rodzajów zwi~zków postawilo datki, a wskutek tego podniesienie stopy życio
przemysi angielski na tak wysokim stopniu roz- wej klasy pracującej, jest glównym celem tych 
woju. W szelki.e inne drogi i wszelkie inne cele, związków. Stowarzyszenia szwajcarskie stawiają 
jakie stosują i jakie ujawniają związki zawodowe sobie następujące cele: l) pozwolić nabywać La
różnych krajów, uważać można tylko jako objaw niej i w lepszym gatunku przedmioty potrzebne 
stanu przejściowego w rozwoju tych związków. zwiększyć przez to stopę życiową, nawet przy, 
Im stadyum rozwoju jest wyższe, teru więcej od- tej samej płacy; 2) przyzwyczaić do placenia 
pada akcesoryów politycznych i wyznaniowych gotówką, uwolnić od kredytu i dlugów, a przez 
i teru wybitniej ujawnia się charakter 0zysto za- to zapewnić niezależność i nauczyć racyanalnego 
wodowy związku. 1 regulowania swych wydatków; 3) rozszerzyć sfe-

Ubezpieczenia, prowadzone przez związek rę działania cztowieka, wykształcić w admini
zawodowy, stanowią tylko środek przyciągania stracyi i prowadzeniu interesów ekonomicznych. 
czlonków. Im więcej działów ubezpieczeń pań- Na tem jednak działalność · kooperatyw się 
stwo weźmie na siebie, tem mniej siły przyciąga- nie kończy. W miarę rozwoju rozszerzają one 
jącej będą mialy związki zawodowe i tem skłon- zakres działalności, obejmujący zadania coraz 
niejsze będą do działalności wojowniczej; odebra- rozleglejsze, obejmując cały prawie zakres potrzeb 
nie związkom robotniczym ubezpieczenia od bez- swoich członków. Klasyczny przykład koopera
robocia uniemożliwiłoby wogóle ich istnienie. ty wy o szerokim zakresie stanowić może gandaw-

ski "Vooruit". Powstal on w r. 1883 z inicyaty-
Stowarzyszenia spożywcze. Gmina. wy kilku tkaczów, którzy grupują 30 stowarzy-

Stosunek pracy do kapitału przemysłowego szonych. Każdy składał' tygodniowo po 1
/ 2 fran

nie wyczerpuje zakresu anarchii i bezladr1ej wal- ka; po 10-ciu tygodniach stowarzyszenie posiada
ki o byt, które zapanowały pod wplywem syste- lo 150 franków i z tym kapitałem przystąpiło do 
mu kapitalistycznego. Istnieje jeszcze druga założenia' piekarni kooperatywnej "Libres Bou
strona sprawy. Jak cały mechanizm wytwórczo- langers". Syndykat tkaczów dal pożyczkę 2 ty
ści służy nie potrzebom społeczeństwa, ale jednej siące franków, która po upływie roku mogla już 
klasie i jej zyskom prywatnym, tak samo cały być zwrócona. W r. 1884 kooperatywa znajdo
mechanizm spożycia służy nie interesom społe- wata się w takim stanie rozwoju, że mogła już 
czeństwa, ale interesom jednej klasy pośredników. założyć wielką piekarnię mechaniczną udoskona
Każdy wytwór, opuszczający warsztat lub fabry- loną, obok niej salę zebrań, kawiarnię antialko
kę, przechodzi z rąk do rąk a zarazem rośnie w holiczną, teatr, bibliotekę i magazyny. W r. 1885 
cenie na każdym etapie, a całą tę nadwartość otwarła swoją aptekę, w r. 1886-drukarnię swego 
op!aca spożywca. Powszechnie wiadomo, że zys- dziennika; w r. 1887 posiadała już trzy apteki, 
ki przedsiębiorców są wogóle mniejsze od zysków sklepy z wiktuałami, kolonialne i skład węgli. 
pośredników handlowych, a różnica dochodzi W następnych latach powstały jeszcze nowe skle· 
często do rozmiarów bardzo znacznych. Publicz: py bielizny, ubrań, węgla i t. d. W r. 1901 sto
n ość płaci nie tylko za rzeczywiste usługi, które warzyszenie liczyło 7 176 członków rodzin; obrót 
jej pośrednik oddaje, ale przedewszystkiem za roczny wynosil 2 828 000 franków. Każdy z człon
zręczność, z jaką umie wyzyskiwać jej potrzeby. ków, uiszczając 5 centymów tygodniowo, otrzy
Dodajmy do tego pośrednictwo fikcyjne, które muje podczas choroby bezpłatną poradę lekarską, 
się nazywa spekulacyą, grę giełdową, a będziemy pomoc apteczną i 6 bochenków chleba na tydzień. 
mieli drugą stronę kwestyi socyalnej. I ona to Od roku 1897 działa kasa emerytalna, a do eroe
prędzej i skuteczniej niż przedsiębiorstwa prze- rytury, bez uiszczania specyalnych składek, po
mysłowe doprowadza do ześrodkowania kapitałów siada prawo każdy członek stowarzyszenia, który 
i wytwarza wielkie nierówności spoleczne. skończył lat 60 wieku, należał do zrzeszenia •W 

Wyzysk handlowy i spekulacye na oszczęd- ciągu lat 20-tu i nabywa! w jego sklepach towa
rrości ludowej zasługują na walkę nie mniej ener- ru przynajmniej za 150 fr. rocznie. Rozmiary 
giczną, niż walka w obronie pracy. Spożywuami emerytury zależą od kwoty dokonanych zaku
są wszyscy, a klasy pracujące, jako najliczniejsze pów; najniższa pensya wynosi 120 franków rocz
i rozporządzające najmniejszym budżetem osobi- nie i jest wydawana w postaci bonów na towary 
stym, są naj bardziej wtem zainteresowane. U chro- w sklepie spożywczym. Mechanizm ekonomiczny 
nić klasy pracujące przed wyzyskiem pośredni- jest niesłychanie prosty. Aby zostać członkiem, 
ków przez zorganizowanie bezpośredniego stosun- trzeba tylko zapłacić 1,2ó franka za książeczkę 
ku pomiędzy wytwórcami a spożywcami stawiają kooperatywną; co tydzień członek kupuje pewną 

. *) Przeciętna. płaca. tygodniowa. robotnika. w przemyśle tkac· 
k~m wynosi wagług danych statys~y.ki angielskiej Malthalla: w Wiel· 
kieJ Brytanii 33 sz., w Belgii 22 sz. (?), w Szwajca.ryi 20 sz .. w Niem
czech 18 sz., w e Włoszech 13 sz . 

ilość kwitów na tyle chleba i węgla. ile zużywa 
tygodniowo ze swą rodziną, a produkty te są mu 
dostarczane do domu. Co trzy miesiące wypła
cają mu dochody z piekarni bonami, za które 
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może nabywać wszelkie inne towary, znajdujące 
się w sklepach kooperatywy. W spółdziałanie sto
warzyszeń zawodowych ze związkami koopera
tywnymi, rozszerzając jeszcze zakres ochrony 
pracy przed indywidualizmem kapitału, jeżeli nie 
zupełnie, to w znacznym stopniu rozwiązuje dzi
siejszą kwestyę robotniczą, zał'atwia bowiem po
myślnie obie jej najważniejsze strony: organizuje 
pracę i zabezpiecza robotnika jako spożywcę przed 
wyzyskiem pośrednictwa handlowego. 

Organem, łączącym obie te organizacye oraz 
wszelkie organizacye zbiorowe, środkiem ciężko 
ści gospodarczego życia społ'eczeństw przy demo
kratyczno-federacyjnej formie ustroju, do którego 
~vszystkie I?arody dz~ś prędzej lub wolniej zdąża
Ją, Jest gmma. Oprocz klasycznych swych zadań 
na polu kultury, ekonomii, hygieny, filantropii i 
administracyi, ma ona specyalną nadto misyę w 
organizacyi ustroju, opartego na dobrowalnem 
współdziałaniu. Jest to lączenie całego współ
dzielnego ruchu na dauem terytoryurn w jedną 
polityczną i autonomiczną całość . Tylko przez 
gminę i w gminie organizacya obywateli może 
być całkowita, w jest obejmować te warstwy naj
niższe, które z jakichkolwiek powodów w regu
larnych stowarzyszeniach wytwórcó·w i spożyw
ców miejscaby sobie nie znalazły. Jej nakoniec 
jest zadaniem podnieść do należytej potęgi roz
wijającą się ciągle tendencyę do bezpłatnego d0-
starczania obywatelom urządzeń i dogodności, 
przechodzących siły prywatne. Ściśle biorąc, nie 
są one bezpłatne, bo wszyscy się na nie składają. 

owoczesny sposób opodatkowania obywateli na 
rzecz gminy, przy którym dochody, płynące z 
zarobku, są opodatkowane mniej, a procenty od 
kapitału więcej, przy którym więc kapitał odstę
puje na cele publiczne pewną część swej renty i 
swych procentów, jest dalszem a potężnem ogni
wem w łańc11chu środków, ograniczających bez-

względne panowanie kapitału. Ustrój taki, niwe· 
lując ujemne strony kapitalizmu, pozwala społe
czeństwu wyzyskać w cał'ej pełni wielkie bezspor
nie korzyści, wynikające z rozwoju wielkiego prze
mysłu . ZyGk z kapitału staje się w znacznej czę
ści własnością ogółu, daie możność masom korzy
stania z dobrodziejstw kultury i przez stworzenie 
calego szeregu instytucyi pośrednictwa pracy, 
kolonii i domów zarobkowych, tanich mieszkań 
robotniczych. organizacyę robót publicznych, a 
wreszcie instytucyi filantropijnych, usuwa naj
większą klęskę nieograniczonego kapitalizmu -
bezrobocia z ich następstwami. 

Socyalizm w stosunku do kwestyi 
robotniczej. 

Mówiąc o ruchu robotniczym, nie sposób 
pominąć kwestyi socyalizmu, który w ruchu ro
botniczym wielu państw odgrywa rolę poważną. 
Z góry przecież zastrzegliśmy się, że w pracy 
niniejszej nie będziemy zajmować się rozważa
niem teoryi ekonomicznych a ograniczymy się 
wyłącznie do przedstawienia praktycznych wy
ników ruchu. Dlatego też pominąć musimy cha
rakterystykę szczegółowszą zasad socyalizmu i 
różnych jego odłamów, które z grubsza tylko 
naszkicujemy, a zajmiemy się wyłącznie taktyką 
socyalizmu i jego działalnością praktyczną. 

Socyalizm wbrew rzekomej swej tożsamości 
międzyuarodowej odpowiada w każdym kraju po
jęciom tak różnym, że żadne bliższe jego okre
ślenie ogólne nie da się zastosować . Zupełnie 
inny w programie i taktyce jest np. socyalizm 
w Anglii, niż socyalizm w Belgii lub w Niem
czech . Co więcej w tym samym nawet kraju, 
np. w Niemczech, znajdziemy kilka kierunków 
mocno między sobą się różniących, a miano so
cyalizmu noszących. 

(o. N.). Jnu Znglelliczny. 

Życie przemysłowe Petersburga, które po l wzięła w swoje ręce tak zwana rada delegatów 
10-dniowem bezrobociu zaczęło w pierwszych robotniczych, która postanowiła wprowadzić od 
dniach listopada r. b. powracać do trybu nor- 14 listopada S-godzinny dzień roboczy we wszyst
malnego, doznało nowych powikłań na temat kich fabrykach petersburskich. Od tej chwili 
8-goclzinnego dnia roboczego. Z dziedziny spo- ruch ten objął' z bardzo nielicznymi wyjątkami 
rów, żądań i uchwał' sprawa ta weszła na grunt wszystkie fabryki petersburskie. Rezultatem by
realny. lo to, że w niektórych fabrykach żądaniu robot-

Foczątek temu ruchowi dali robotnicy New- ników uczyniono zadość, w innych, np. w prze
skiej fabryki budowy okrętów, którzy dnia 7 myśle włóknistym, zmniejszono długość czasu ro
listopada r . b. oświadczyli swojemu zarządowi, że boczego o 1

/ 2 godziny, w garbarniach o 11
/ 2 go

będą nadal pracowali tylko po 8 godzin na do- dziny; znaczna jednak większość fabryk ka.tego
bę, i postanowienie to doprowadzili do skutku. rycznie odmówiła zadośćuczynienia żądaniu ro
W pierwszych dniach ruch ten, z bardzo nielicz- botników i oświadczyła, że jeżeliby robotnicy 
nymi wyjątkami, nie ujawniał' się poza obrębem samowolnie skrócili sobie dzień roboczy do 8 
fabryki Newskiej. Dnia 11 listopada sprawę tę godzin. wówczas fabryki odnośne będą zamykane. 
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Najliczniejsza w Petersburgu i najwięcej zatrud
niająca robotników grupa właścicieli fabryk bu
dowy maszyn i zakładów metalurgicznych opra
cowała i wy wiesila w fa bry kac h i zakł:adach ogło-
zenie treści następującej: 

Z a w i a d o m i e n i e z e b T a n i a p r z e d s t a
wicieli zakładów mechanic:.~nych i 
m e t a l u r g i 'c z n y c h o k r ę g u P e t e r s b u 1'-

s ki e g o. 

mechaniczne i metalurgiczne w Rosyi dają. wo
góle tylko 3% dochodu, czyli o wielt: mniej, niż 
nawet papiery państwowe, które dają od 4% do 
5%. Przy tak malej zyskowności zmniejszenie 
dnia roboczego doprowadzi wiele zakładów do 
kompletnej ruiny, a tak niezbędne w przemyśle 
fabry0znym kapitały nie będą ponownie do prze
mysłu naplywaly i w rezultacie wielu robotników 
pozostanie zupełnie bez pr acy. 

3. Prawie wszystkie fabryczne materyAły i 
Na skutek wyrażonego przez robotników 1 wyroby kosztują u nas o wiele drożej, niż za gra

niektórych fabryk petersburskich żądania wpro- 1 nicą, a przeto i obecnie, pomimo cel ochronnych, 
wadzenia S-godzinnego dnia ro~>Oczego spra':'a. t~ 1 odno~nie do :vie.lu towarów. wspólz.a~od~ictw~ za
była rozpatrywana na ze bram u przedstawJC1eh kł'adow rosyJskich z zagramcznym1 JUż Jest w1elce 
72 zakładów mech~nicznych i metalurgicznych trudne, a w razie zmniejszenia tylko u nas czasu 
okręgu Petersbursbego. roboczego wielka liczba naszych zaldadów będzie 

Zebranie jednomyślnie wypowiedziało się zupelnie pobitą przez zagraniozne. Oprócz tego 
przeciwko wprowadzeniu S-godzinnego dnia ru- 1 wiadomo wszystkim, że wszelkie podrożenie wy
boczego, jako prowadzącemu do zupełnej ruiny 

1 
robów zmniejsza ich zapotrzebowanie a przeto 

zakładów prywatnych a skutkiem tego i do po- zmniejszy prac9 zakładów. 
zbawienia zarobku robotników. Zebranie poczy- J. Zakłady rosyjsl{ie już obecnie (na mocy 
tuje sobie za obowiązek wypowiedzieć zasady, prawa z dnia 2 czerwca r. 1903) ponoszą odpowie
dla których uważa ono skrócenie czasu robocze- ' dzialność pieniężną za wszystkie wypadki nie
go zarówno niepożądanem tak dla przemysłow- szczęśliwe w zakładach a rząd opracowywuje pro
ców, jak i dla robotników. ' jelny prawodawcze państwowego ubezpieczenia 

l. W zakładach zagranicznych w Europie 1 robotników na wypadek starości i choroby. Era
zachodniej stwierdzono, 7-e wydajność pracy ro- wa te bez wątpienia poprawią o wiele byt robot
botnika przy skróceniu dnia roboczego może być 1 ników, lecz jednocześnie znaczna część opł:at pie
utrzymaną tylko wówczas, jeżeli jednocześnie z · niężnych padnie na przemysł:owców i obciąży za
tem ulepszane są i maszyny fabryczne, a na za- kłady nowym. podatkiem, którego nie ponosi wię
mianę maszyn potrzebne są wielkie kapitały. Oto kszość zal,ładów zagranicznych. 
dlaczego w krajach europejskich dzień roboczy 1 5. W obecnym czasie przeważająca warstwa . 
zmniejszany był tylko bardzo stopniowo, gdy f ludności w Rosyi-włościanie odczuwają wielką 
sprzyjały temu korzystne obroty handlowe. J ed- nędzę a podrożenie towarów fabrycznych, które 
nakowoż obecnie zagranicą, oprócz Anglii, w za-

1 
bez wątpienia nastąpi w razie skrócenia czasu ro

kladach mechanicznych osiągnięto zaledwie 10 i boczego, jeszcze dotkliwiej powiększy ciężkie po-
10'/2 godzin czasu roboczego; w zakładach meta- lożenie na zej ludnośei włościańskiej . 
lurgicznych, gdzie praca zależy przedewszystkiem Zebranie przyszło w ten sposób do głębokie
od spustu pieców, wszędzie pracują na 2 zmiany go przekonania. że zmniejszenie czasu roboczego 
po 12 godzin w każdej zmianie . doprowadzi tylko wiele petersburskich zakładów 

2. Zakłady rosyjskie wogóle pod względem 1 mechanicznych i metalurgicznych do ruiny a skut
swojego urządzenia stoją nie wyżej od zagranicz- l kiem tego pozbawi zarobków i robotników rze
nych. Wydajność robotnika rosyjskiego jest czonych zaldadów. ·wobec tego zebranie uznało 
znacznie niższa, niż zagranicznego. jak tego do- za zupełnie niemożliwe zgodzenie się na slu6ce
wodzą cyfry porówna.wcze kosztu wyrobów, otrzy- nie ustanowionego obecuie czasu roboczego i je
mywanych na jednego robotnika rocznie. Dłu-

1 
żeliby sami robotnicy domagali się tego, wówczas 

gość dnia. roboczego "'!"' R.osyi b5:n_aj~niej. nie jest 

1 

postanowiono zamykać zakłady. 
wyższa, mż w Europ1e zachodme]; Jeżeh nato-
miast przyjąć w rachunku większą u nas liczbę rrego :amego co powyżej sposobu postano
dni f1wiątecznych, jak również wcześniejsze koń- wiły trzymać się i niektóre inne grupy przemy
czenie pracy w wigilie świąt, to wypada, że my l słowe (fa bry ki tytoniu. papiernie, tartaki i inne). 
i obecnie pracujemy mniej, niż w Europie. Mia- Niektóre poszczególne fabryki np. SIEMENSA i HAL
nowicie, w olbrzymiej większości petersburskich l sKEGO wypowiedziały się za wprowadzeniem S
zakladóur mechanicznych wypada rocznie od 270fJ godzinnego dnia roboczego. 
do 2 800 godzin roboczych, gdy w takich samych ' Podjęta przez radę delegatów robotniczych 
zakhdach za granicą wypada od 2 SOO do 3 050 l p1·óba wprowadzenia w fabrykach petersburskich 
gouoz.in. Pod względem zyskowności zakł:ady TO- S-godzinnego dnia roboczego, jak widać z powyż
sy~skie wogóle znajdują się w poł:ożeniu niepo- 1 szego, powinna być uznaną za nieudaną, co bez 
myślnem, o wiele gorszem, niż za granicą: po- l wątpienia nie pozostanie bez wpływu ujemnego 
J'clug ostatnich dfl,nych statystycznych zakłady na powagę i znaczenie rzeczonej rady. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 

wysłanego drogami żelaznami z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w październiku r. 1905 

Nazwa 

kopalni 

Droga lalazna 
UV arszawsko-Wiedenska 

N i wka 
Mortirocr . 
Milowice 
Hrabia i{anard 
Pary t 
Kazimier?". i F'elii<A 
Saturn 
<Jzeladź 

Florq . 
Jan 
Antoni 
Mikołaj i Jl'l'anoi~~olc 

Matyld!l 
R ed en. 
Grodziec 11 
Andrzej JJ i 'l'ad~nszll 
Jakóll. 
Flotz Jtudol r 
Andrzej l. 

Helena 
Tad~u•z l . 
Alwinn 
Grodziec l 
Nierada 

Rok 1904 Rok 1905 

W Y S J, A N O W l~ G 1, A 

W r. 1905 wysłano węgla wię
cei ( +) albo mniej (- ), niż 

w roku 190:1: 

\V rniusi&cu 
październiku 

2 345 
2 542 
2 3!)9 11 

2 381 
2 252 
l 704 
3 2!l'l 
2 8ii8 l 

l 489 
::30 
.J,?!J l 4!) 
-
H f! 

48 
o O 

14:-l 
;l.j, 
.j,i) 

90 
98 
91 
!l2 
87 
66 

1:!7 
110 
fl7 
13 
18 
2 

o 
16 

:!, 
2 
ii 
1 
2 

() 

Od poC~<!\tku roku 
do 31 października 

w 

'" :; 

" o 
:::: 

A 

:},;! 028 
18 8!12 
2fl :-!74 
24 109 
19 ;.'iO 
:wn6 
30 781 
:w 71)7 
13 .J,57 
~ ff!'3 
ó 119 

!38 
n 
i) .j, 

3 674 
l 370 
~64 

2 ();)'S 

42-i 
450 

51 
217 

G 

!l4 
77 

103 
!) 

80 
82 

125 
IOfJ 
i) i) 
ll 
21 
~ 
o 
o 

Hi 
5 
l 
8 
:ł 
2 
o 
l 

o 

W miesi!\Cll 
październiku 

N 

l 545 
1 6:~5 
2 703 
2 11fl 
2 269 
l 990 
3040 
2 70ii 
1 ~63 

ó 

l 
l 59 

l 
61:1 

104 
81 

l 
8() 
77 

117 
l 104 

4~ 

355 14 
H 2 
21 l l 

139 l fl 
268 11) 

l ii l 1 
;{;l 1 

185 7 
22 l 

Od pocz!\tku roku 
do 31 października 

\V miesiącu 

październiku 

W okresie czasu 
od pocz!\tku roku 
do 31 października 

---------
w wagonów 0' 

10 'vagonó'v o 
,o 

Hi on i 
13 651 l 

19 6k6 
19 5fl~ 
15 6.76 
15 !I.J,7 
29 ;) .j, l 
22 383 
12 Hl'5 

l ł'l8 
3 090 

4!17 
77 

727 
:l 4!l:l 

19:-l 
609 l 

l 722 
203 
- l 

66 
56 
80 
80 
6-l 
65 

120 
91 
f> O 
li 

l B 
2 
o 
3 

+ 
+ + 

H -
l 
2 
7 
l + 

800 - 34 - 6 956 - ;{ l) 

907 - 36 - 5 Ul - ~8 
3H / + 14 - 5 688 - ~~ 
266 - 11 - 4 5 u - l!J 

l 7 l + l - i! 904 - 20 
2'l6 + 17 - 4279 - 21 
258 - 8 - l uo - 4 
153 - 5 - 4 384 - !fi 
226 - lii - 1 :.!ii!l - Q 

331) - l o o - l 340 - 4 7 
l u - 26 - 2 029 - ~() 

ii - 10 + :'>9 t l~ 
~l - ++ 4 D 

1;;:1 + H :l7ii ti73 + 1 246 
1!)7 - 37 - 179 - 5 
30 - 62 - l 177 - >36 
'!.7 - !5 + 345 + l:H 
n + 29 - 336 - 16 
12 - H:1 - 221 - 52 
!ii , - 'l 00 - .J,flO - 1 00 511- 100 

19 l ~93 l + 7 + :18 ++ 76 + 35 

296 11 2 644 li l~~ ~ :t g~ l l i + l~~~ 1- 3! + g~ 'i + -5 
Kl\tl\1''-l' '"' i l,udwikl\. 78 :l !l~2 .j, 128 j l 142 5 + 50 + 1\4 + Hil) + 16 

Kaz-e,-n~ . . ~~~--~----~--------~--~--.~~~~~--~~--~~~~~~~~---

Droga telazn1 
lwangrodzk~ -Dąb 

. '.!3 2:ll >~9::1 l ~n 15HO 
1 

\106 l 20 726 7!17 1 181 '.!26 
1 

7::19 1- 2 ~05 + 11 1- 41 634 , - 1 n 

l l 
Niwka 
Mortimur 
Hrabia H.ena•·d 
Paryż 

Kazimierz 
Redo n 
Andrzej l. 
Helena . 
Matylda . 
Jakób. 
Tadeusz . 
Franciszok 

rowska 
l 107 

1'!8 
84~ 
6R4 
816 
110 

Pl 
12 

-
21 

-
-

l 

ł3 
i) 

33 
26 
:l l 

-l 
4 
o 

-
l 

-
-

13 592 l ii;) 701 
3 :>~7 15 .J,OO 

12 j'l7 51 80;. 
\l Sti! 40 794 
li 0!10 45 9-to 
1 1 a-t 5 16-l 

)l:l 3 'l l 
161 l -

11 () -
71:{ 3 14 

19 () -
2 o -

Razem · l :q17 l-!7 ;J:l 5n 21'\ :l90ł 
W ogóle 1 270ł8 l 0-!0 27(i4:lB l 124 2463\J 

27 7 069 l 29 - 406 - 3(i - 6()23 1
- -18 

15 il :!.26 13 + 272 + 21'~ - 361 - lO 
:!l 7 3;)3 30 - 43 - j - o 21:14 - 42 
Hl (j 186 25 + 110 + 16 - 3 678 1 - n 
:lli 9 07() :]7 t l 29 + 16 - 2 014 - 18 

(j 7ł3 :-l 5-l + 49 - 3Hl - :{4 
3 H!! 2 - lO - 1l - 364 - 44 

- - - - 12 - 100 - 161 - 100 
- - - - - - 11 - 100 

l 129 l - i - :li! - ii84 - 8:!. 
- - - -

l 
- - l~ l = 100 

- - - - - - 100 

t:JIJ 3-t·m l-tO l+ 87 + 2 1- 19 342 - 36 

9-!7 :!.L) -!)7 'l79 1- Hl'l 9 1- 60 976 1 - ·~2 

W październiku r. 1905 przypadało do podzia- 25 620 wagon(nv. Z liczby tej kopalnie odwołały 
lu pomiędzy kopalnie zaglębia DąbrowskieCTO po 786 wag., droga żelazna nie podstawiła z powodu 
985 wagonów dr. żel. Warszawsko -Wiede~skiej bezrobocia na nie.i 4 518 wag., winny były przeto 
na dzień roboczy, c0 czyni na caly miesiąc 1 otrzymać20316wagonów. Droga żelaznapodstawiła 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



542 PRZEG-LĄD GÓRNICZO- HU1'NICZY 1905 
--------------- ----- --

20075 wagon•)w czyli 772 wagony na dzień roboqzy, skiej. Kopalnie WJ.sła~y tą drogą 1331 wagonów, 
.a. przeto o 241 wagony, czyli l% mniej, niż kopalnie czyli 51 wagonów na dzień roboczy, a przeto o 
winny były utrzymać. Oprócz tego droga żelazna 229 wagonów czyli o 15% mniej, niż przypadało 
podstawiła kopalniom ponad normę 439 wagonów z podziału . · 
austryackicl1. W październiku r. 1905 kopalnie wysłały do 

W październiku r. 1905 przypadało do podzia- Warszawy 4483 wagony węgla, czy li 172 wagony 
lu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po na dzień roboczy; mniej. niż w paźclzierniku r. 1904 
307 wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej o 746 wagonów, czyli o 14%. W okresie czasu do 
na dzień roboczy, co czyni na cafy miesiąc lstyczniado31październikar.l80.)Jwpalnie wysła-
8 018 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwołały łydo Warszawy 35 7()i) wagonów węgla, czyli 146 
98 wagonów, droga żelazna nie podstawiła. z po- wagonów na dzieli. roboczy; mniej, niż w tym sa
wodu bezrobocia na niej l 709 wag., winny były mym okresit' czasu r. 190± o 8 30± wagony, czy
przeto otrzymać 6 211 wagonów. Droga żelazna li o 19%. W październiku r . 180f> kopalnie wyslał'y do 
podstawiła 3 904 wagony, czyli 150 wagonów na , Łodzi 5 02H wag-onów węgla, czyli 193 wagony 
dzień roboczy, a przeto o 2307 wagonów czyli o l na dzieli roboczy; mniej. niż w październiku r. 1904 
37% mniej, niż kopalnie winny były otrzymać. o 64 wagony, czyli o l~.. W okresie czasu 

W październiku r. 1905 przypadało do podziału od l styczuia do 31 pa.źclzierni ka. r. 1905 kopalnie wy
pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 60 l slały do Łodzi 39 121 wa.gonów węgla, czyli 160 
wagonów na dzień roboczy, czyli 1 560 wagonów wagonów na dzie1\ roboczy; m11iej, niż w tym sa
na caly miesiąc do przeładowania węgla w Go- l mym okresie czasn r. 190-l- . o 7 112 wagonów, C''hY· 

lonogu z wagonów dr. żel. Warszawsko- W i~deń- \ li o 15%. 
skiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow- · N . K. 

Rosyjski handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w lipcu r. 1905-go. 

N a z wy wytworów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
Sól kuchenna 
Fosforyty mielone 
Fosforyty w kawalkach 
Żużle metalurgiczue 
Węgiel kamienny koks 
'l' orf 
Ruda żelazna 
Ruda mangauowa . 
Galman 
Różne inne rudy i zlamki metali 
Surowiec w gęsiach i zlamkach 
Żelazo różnych gatunków 
Stal różnych ga.tunków. 
Platyna 
Rtęć 

Ropa naftowa 
Nafta . 
Odpadki naftowe 
VVyroby zsuro\vca 

(pudów) 

1904 -~--l_ł,o_k_H_l0_5 __ 

Od pOC~ł\lku . • Od pocza,t;ku 
rokn <lo ~ll L1 p leC roku do 81 

Rok 

Lipiec 
lipca l lipca 

TYSIĘUY P U D O W 

26g 

23 150 
28 53 

322 l 40-J 

595 3 128 

95 113 
l 738 i0278 
2 ss8 1()23'-J 

62 6-.) 
l 3 21-J 

7 
'l. lO 

5 
14 ~ 

lO 

'7 47 
5 549 49 137 

326 , 985 
2 '4 

'4 
3 

!03 

409 
'4' 

l 172 
2 875 

20 

'3 

7 
126 
123 

l 035 
2 337 

2 53 
10007 
'4 185 

100 
316 
s o 
8 

424 
6! 

9 
54 

31712 
l 247 

20 
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Wyroby z żelaza. 
Wyro by ze stali 
Złoto 

Srebro 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

Sól kuchenna 
.Zużle Thomasa mielone 
Kamień litograficzny 

Węgiel kamienny 
przez komory morza Bal tyckiego 

Koks 

» " zachodniej granicy lądowej 
" " 1norza Czarneg0 
• pozostale komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z .Anglii 

przez komory morza Balt.yckiego 
• u zachodniej granicy lądowej 
" pozostale komory . 

w tej liczbie: 
z .A.ustryi 
z Niemiec. 
z .Anglii 

Siarka nieoczy zezona w brylach 
Siarka oczyszczona i kwiat siarczany 
.Antymon surowy . 
.Antymon metaliczny 
Rudy metaliczne 
Surowiec z wy kly 

przez komory 

" " 
" " z Finlandyi 

n1.orza Baltyckiego 
zaehodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

przez pozosta{e komory . 

Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Balt.yckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" pozostał:e komory . 

Żelazo i stal sztabowe i wszelki.e handlowe 
przez komory morza Baltyckiego , 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

(pudów) 
(pudów) 

Razem 

Razem 

Razem 

Razem 

28 s&J 
2 5-13 

221 

664 

31 997 

l 197 
868 

6 

99 

2 

"7 
3 

123 

-15 
9 

277 
l GIO 

20 

7-1 193 
19 388 

7-15 
s 6s2 

227-19 
l 7-193 1 

9 42 5 
s 822 
T j81 

664 
)l 

l-l 
ó6 

350 

222 

5 

212 

33 
i l 12 

'-1 
J 

257 

3-19 
'4-1 
83 

7 l 

6 

535 

19699 

3 310 
!6 217 

l 132 
784 
s69 
49 

'3 

10 

121 

I 

5 
l 

!Oj 

19 
8 

95 
23 

'3 
l 

543 

57 3fl0 
40 373 

459 
p18 

lOT 410 

42 są8 

l 54 6-t2 

2 833 
12092 

100 

lj 025 

7613 

4937 
l 433 

519 
-2 ) 

397 

110 

326 
98 
72 
fi 
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z Finlandyi 
przez pozostałe komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Baltyckiego 
" " zachodniej granicy l _dowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Fin]andyi . 
przez pozostałe komory 

Miedź l 
Glin t w wióracl1, ·ztabach, pręLach i blachach 

N-ikiel ' 
Cyna w płytach, prętach i złamkach 

.Rtęć 
Otów w plytach i złamkach 

w tej liczbie: 
z Niemiec . 
" Anglii 

w tej liczbie: 
z Francyi . 
" Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Ołów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w plytacll i damkach oraz pyłek cynkowy 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 

Razem 

Razem 

unt.ów) Platyna w sztabach, drucie i blac1Jach (f 
Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca o1robione. 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 11111t do 6,25 Jnlll 

Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 
przez komory morza Baltyekiego 

" " zachodniej granir.y lądowej 
" " 1norza Czarnego 

" Rosyi środkowej 
pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 
" Francyi . 

Razem 

l 

-

liS 

z 

106 
!8 
)3 
3 

-

9 
189 
128 

s,9 
8 

z-) 

3 
8 

-

2Z9 

l 

47 
63 
16 

9 
78 

s8 
-

8 
z 

-

7 
5 

13 
l4 

IZ) 

134 
40 
2Z 
36 

1--_ )) 

210 
n s 

4 

l 

l 

7-1 
14Z 

799 
35 

soS 
197 
329 

32 
li 

93 
1 r;o 

677 
26,5 
33 

!81 

25 
73 

-

l -150 

99 
378 
5Z4 
143 
66 

-1':\Z 

36Z 
12 
24 
14 
·-

21 
32 
94 

130 

s88 
l 145 

185 
164 
324 

2 40Ó 

l 584 
54R 

20 

13 
17 

J6z 
) 

134 
z6 
-JI 

10 

--
!6 

ZZ7 
89 
13,<1 
4 

Z5 

z 
13 

--

493 

8 
241 
128 

77 
6 

71 

6o 
l 

4 
7 

--
4 
5 

13 
18 

124 
IZ2 
56 
22 
20 

344 

,()z 
87 
-

1905 

110 
109 
7Zl 

17 

68s 
149 
255 

3-1 
5 

133 
l Z61 

7Z4 
·~~ 

28 
185 

46 
79' 

-
1 6or 

114 
579' 
499-
161 
s8 

377 

275 
8 

38: 
28"' 

-
14 
30 
Ól 

94 

Ó23 
944 
'78 

l 
136 
218 

2099 

l 415 
415 

12. 
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z Austryi 6 

" 
Belgii 6 

Narzędzia i lokorno bile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 39 

" " 
zachodniej granicy lądowej 64 

" " 
morza Czarnego 24 

" " 
Rosy i środkowej ... 5 

" 
pozostale komory . 30 

Razem 1 

78 
23 

231 
5.JO 
227 

25 
257 

l 28o 

12 

25 

39 
63 
14 

-

3-i 
1'0 J 

Poglądy rosyjskiego ministra handlu na kwestyę robotniczą. 

82 
50 

197 
43 1 

!70 
6 

278 
1 o82 

R. K. 

Kwestya robotnicza w danej chwili jest w Przeciwnie, sądzę, że izba państwowa zrobi 
Rosyi jedną z najwięcej palących spraw spolecz- wszystko, co będzie w jej mocy, w celu umocnie
nych. Rada delegatów robotniczych w Petersbur- nia i wprowadzenia w życie nowych zasad . 
.gu postanowiła wprowadzić -godzinny dzień ro- Zasady te nakładają na rząd obowiązek szczegół
boczy we wszystkich fabrykach i zaldadach. Po- nie uważnie zapatrywać się na swoje zadania. 
nieważ właściciele tych ostatnich dobrowolnie nie 

1 

Jako minister handlu, uważam, że przede
zgodzą się na to, przeto w najbliższej przysz.fo- wszystkiem obowiązkiem moim jest podjęcie sta
ści należy oczekiwać nowych trajków i polączo- rań o polepszenie bytu robotników nie tylko fa
nych z tem powikłań. brycznycb, lecz i całej różnorodnej klasy handlow-

Ważnem jest wobec tego wyjaśnienie zapa- ców, robotników portowych i górniczych. 
trywań nowego ministra handlu p. TmiRIAZJEWA Z rodzinami wyniesie to od 15 do 20 milio
na omawianą sprawę oraz na kilka innych związa- nów głów. Wobec tego dziewiąta a może nawet 
nych z nią kwestyi. Ponieważ zapatrywanie to i ósma część ludności Rosyi w naj wyższym stop
dotyczy klasy robotniczej, wypada przypomnieć, niu zainteresowaną .iest w owocnej pracy nowego 
że wówczas jeszcze, gdy ministrem skarbu był ministerstwa. Odczuwam jej doniosłość, jej odpo
zmarly WYszNIEGRADSKI, przy udziale p. TrMIRIAZJE- wiedzialność i poświęcę wszystkie swoje siły, swo
wA opracowany byl projekt zabezpieczenia robot- ją wiedzę, żeby odpowiednio zadaniu temu spro
ników, którzy doznali kalectwa. W radzie pań- stać. Dla spełnienia podjętego zadania powinni 
stwa, rozpatrującej projekt rzeczony, p. PoBIEDo- jednak przyjść mi z pomocą i społeczeństwo, 
NoscEw dowiódł, że stosunki pracodawców do ro- i głównie robotnicy. W jaki sposób, okaże się 
botników są w Rosyi patryarchalne i niema po- z tego, co poniżej następuje. 
trzeby zmiany tych stosunków. Projekt był wów- Przedewszystkiem powiem o partyi socyal-
czas odrzucony. no-demokratycznej . . Partya ta kieruje działania-

Obecnie p. TmiRIAZJEW po objęciu stanowiska mi robotników. Partya ta wskazuje również spo-
ministra handlu wypowiedział co następuje: sób osiągnięcia celów nakreślonych, i politycz-

" Chcąc być szczerym, nie mogę nie przy- nycb, i ekonomicznych. 
znać, że obecne zaburzenia ludowe zaszły głów- Obranych przez partyę sposobów walki nie 
nie skutkiem tego, że reformy dane były zbyt mogę uznać za celowe i odpowiadające interesom 
późno. Wkrótce po wypadkach styczniowych kraj u. Mam przed oczami na przykład niemiecką 
wypowiedzialem ówczesnemu ministrowi skarbu partyę socyalno- demokratyczną. Niemiecki so
swoje poglądy o konieczności natyc·hmiastówego cyalny demokrata, podobnie jak rosyjski, również 
wprowadzenia ustroju prawowitego. Ze zdaniem bez zboczeń prowadzi swoją politykę, lecz nie
mojem wówczas nie zgodzono się. Po upływie miecki socyalny demokrata ma przedewszystkiem 
8 mies~cy okoliczności zmusiły jednak rząd do na widoku cele ogólno-państwowe a nie prywat
zrobiema tego kroku. ne wązko-partyjne. W parlamencie państwowym 

Akt z dnia 17 października uważam jako erę pracuje on solidarnie z przedstawicielami innych 
dla całej Rosyi. Od tej pory według mojego partyi i, podobie jak inni, dąży do rozwoju eko
g:lębokiego przeko?ani.a rząd nie J?-Oże. już cofnąć nomicznego s_wojego kr3:ju. Muszę. wyra~ić na
się w tyl. Zapowiedzlane w mamfeśCie swobody leżne dla mch uzname, gdy Widzę, Jak hr. 
w żadnych okolicznościach nie mogą być odjęte l MIRBACH wspólnie z katolikiem centrowcem pra
bez poważnego wstrząśnienia calego państwa. cuje w komisyi parlamentarnej pod przewodnie-

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



546 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HU'l'NICZY 1905 

twem przed,;tawiciela partyi socyalno- demokra- przebieranie w środkach odbije się tylko w sposób· 
tycznej i omawia sprawy, konieczne dla dobra wielce dotkliwy na ich dobrobycie. 
kraju. Pamiętam, jak pewnego razu cesai·z WJL- Robotnicy żądają teraz S-godzinnego dnia 
HELM powiedział w swej mowie: ~Socyalni demo- roboczego. Dla rozstrzygnięcia tej kwestyi mogą 
kraci są to moi wrogowie polityczni. lecz gdy być dwie drogi. Albo, nie starając się przekonać 
widzę, jak miasto Berlin, na czele zarl'<ldu które- robotników o niemożności wprowadzenia teraz . 
go stoją oni, kwitnie pod każdym względem, nie tej reformy, zrobić tak, jak tego żądają. Lecz 
mogę nie wyrazić szacunku dla ich dzi . tł'alności." jaki będzie rezult.at tego? Ani na chwilę nie po-

Nie mogę być zwolennikiem takiej partyi, wątpiewam, że bardzo szybko potem przyjdą ta
która ma za zadanie zburzyć wszystko, poderwać kie następstwa; które doprowadzą robotników do 
z gruntu dobrobyt całego kraju li tylko w celu rozpaczliwej nędzy. Zakłady i fabryki zostaną 
przeprowadzenia swojego program u, nie licząc się pozamykane, lecz nie dlatego, żeby ich właści
przytern ani ze środkami, ani z rezultatem osta- ciele dla uporu lub korzy 'ci nie chcieli dać tego, 
tecznym. czego robotnicy żądają. Bynajmniej nie. Dlate-

Kraj dopiero co przeszedł <·i9żl<ą rujnującą go, że przemysł rosyjski nie jest przygotowany 
wojnę. Wojna kosztowała bardzo drogo. Na- do tak skróconego dnia roboczego, jakiego niema 
stępnie rozpoczęła się walka o wolność, o prawa. na Zachodzie i jaki mógJ by dopiero być rezulta
W alka ta :grzyniosla Rosy i olbrzymie straty ma- tem bardzo złożonych i długich ulepszeń państwo
teryalne. Siła plat,nicza pll'ństwa na długi czas wych i ekonomicznyeh. Kraj nasz skutkiem 
zosta.fa osłabiona. Srodki ludowe wyczerpują się. wskazanych powyżej przyczyn bardzo zbiedniał. 
Klasa robotnicza wpada w nędzę. Kraj w kom- : Środki kupna ciągle zmniejszają się, ponieważ 
pletnym nieładzie. l każdy kupujący ze względu na. niepewną przysz-

Partya socyalno-demokratyczna po dawne- J łość, z powodu ciągłych zaburzeń, mimowoli 
mu jednak agituje. Zdawaloby się, że, osiągnąw- zmniejsza swoje wydatki. Wielu z obawy wy
szy akt z dnia 17 października, powinoaby ona jeżdża. za granicę i wywozi tam swoje pieniądze. 
wytężyć wszystkie siły w celu przywrócenia spo- Rynek działa oczywiście obecnie bardzo słabo. 
kojnego stanu rzeczy. Wywalczoną została wol- Skutkiem tego zapotrzebowanie pracy zmniej-
ność obywatelska. .Przypuśćmy, partya nie wie- szy się do minimum. 
rzy, że wolność t~ praktycznie będzi~ ?sią~nię~a. , Nie można jed.nak żyć bez pracy, d_ającej 
Dobrze. Należy Jednak dać czas do JeJ os1ągmę- zapłatę materyalną 1 umysłową. Każdy dz1eń ta
cia. W tym ~elu kopieczn_ą jest jedr1ak spokojna l k~ego be~robocia .zmniejsza środki kraju. , a kraj 
praca wszystkwh obywateh. me będz1e w stame okazać pomoc należytą po-

Jeżeliby okazał'o się, że rząd nie ziści! na- zbawionej pracy ludności szczególniej, jeżeli zacz
<1ziei społeczeństwa rosyjskiego, wówczas można nie ię znowu bezrobocie powszec·hne, które do
byłoby ponownie wytoczyć mu walkę. l prowadzi do okr<,pnej klęski, nawet wymierania 

Podtrzymanie jednak agitacyi obecnie jest (skutkiem tyfusu głodowego i t . p.) robotników 
to wytoczenie wojr1y nie rządowi, lecz pomyślno- i ich rodzin. 
ści całej Rosyi. Nie można bez przerwy prowa- Jeżeli system ten jest środkiem, mającym na. 
dzić walki, ponieważ na. to potrzebne są środki <:elu p 1derwanie rządu, tu i wówczas jest on nie
niewyczerpane, a środków tych niema. Wobec / przydatny. Nie może być bowiem celowem pod
tego, osiągnąwszy wielkie podstawy dnia 17 paź- rywanie rządu wł'asnym kosztem, głodem swoich 
dziernika, partya powinnaby zaprze tać agitacyi l żon, dzieci, anarchią ogólną, walką bratnią. 
i podjąć spokojną działalność twórczą. Partya Oprócz tego należy odróżniać dwa ważne 
jednak nie tylko uie przestaje, lecz wzmacnia l czynniki w życiu i rozwoju prawidłowym każde
swoją agitacyę, jak gdyby w tym tylko celu da- go kraju. Zapalając się do reform politycznych, 
na była wolność a nie dla pokojowego rozkwitu nie należy zapomina<~ o dobrobycie ekonomiez
calego kraju. Oczywiste, że to o. tatnie je t nie- JlYI11 kraju. Naród nie osiągnie szczególnych ko
możliwe przy wielce wzmocnionej agitacyi. Wy- rzyści, jeżeli, wywalczywszy rzeczpospolitą a na
pada przeto wyprow;ldzić wniosek, że interesy wet więcej, zniszczy przedtem cały swój dobrobyt 
społeezeństwa i interesy partyi r:ocyalno-demokra- ekonomiczny, straci wszystkie rynki, zrujnuje 
tycznej obecnie wybitnie różnią się pomiędzy sobą. swój przemysł i handel a przeto pozbawi się 
Z tego wyplywa inny jeszcze wniosek: partya rze- wszystki<.h środków, pozbawi się możności bro
czona, jeżeli uie porzuci obecnej polityki, prze- nienia ojczyzny przed wrogami zewnętltznymi. 
stanie zyskiwać zwolenników i pozostanie wyłącz- Dla odparcia tych wrogów same tylko ręce nie 
nie tylko partyą robotników, lerz i to czasowo. wystarczą; potrzebne są urządzenia techniczne, 
Są na to bowiem bardzo poważne wskazania w uzbrojenie, tlota. Tego wszystkiego oczywiście 
postępowaniu robotników. nie będzie. 

Kierowani przez partyę rzeczoną, robotnicy Czyż jest to pożądane dla robotników i ich 
w swoich żądaniach nie chcą widocznie zbytnio przywódców, nawołujących robotników do środ
przebierać w środkach. Szkoda, ponieważ to nie- ków ostatecznych? Jest to wielki z ich strony 
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brak uświadomienia. 
Pozostaje przeto druga jedynie możliwa dro

ga dla rozwiązania tej kwestyi. Robotnicy po
winni poczekać chociażby do zwołania izby pań
stwowej ze swojemi krańcowemi żądaniami, nie 
odpowiadającemi podług mojego zdania normal
nemu rozwojowi sił wytwórczych kraju i zabez
pieczenia robotnikom i ich rodzinom koniecznego 
dobrobytu materyalnego. Nie może bowiem rząd 
bez przedstawicieli narodu wydawać pospiesznie 
prawa o długości czasu roboczego. Sprzeciwiało 
by się to porządkowi prawowitemu, ogłoszonemu 
w manifeście z dnia 17 pażdziernika. Robotnicy 
również nie mają prawa żądać tego. Niechaj zde
cyduje to izba państwowa, a my powinniśmy tyl
ko postarać się o przygotowanie dla niej potrzeb-

nych materyalów. Do tego tylko podług mojego 
zdan ia jesteśmy powołani. 

ObjąłPro swoje stanowisko w nadziei, że bę
dę wiernym sługą calej ludności pracującej. Dla 
pracy tej konieczne są je d n ak: czas, spokój a 
glów11ie zaufanie. 

Robotnicy zawsze będą mieli możność uciec 
się do tyc.h lub innych środków , jeżeli rząd nie 
ziści tego zaufania. 

Każdy mój krok jest obecnie i będzie pod 
kontrolą opinii publicznej i prasy. 

Je żeli natomiast społeczeństwo, poznawszy 
kierunek mojej pracy, wypowie mi brak zaufania, 
jako minister nowego porządku, będę uważał za 
sw6j obowiązek opuścić zajmowane stanowisko ". 

(Ruś) 

j> rzeg fąa fiteratury górniczo- fi utniczej. 
Treść art9i{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz,Ych. 

OlUckauf (1905) N2 43. a) Herbst. Górni- l manna i Baku, które równ ież mogą rozpylać za
ctwo na wystawie po wszechnej w Leod_v111n (c. d.). pomocą powietrza ścieśnionego. Wszystkie wy
N owe wierta1·ki i wrębiarki oraz przyrządy do po- żej podane systemy rozpylaczy stosowane są w 
glębiania szybów. b) Kmll. Przyrz qd Binna do Rosyi; w Anglii i Ameryce rozpowszechnione są 
czyszczenia i chlod.:;enia gaz ów wielkopiecowych. rozpylacze Lucala i Scotta. .Mazut w stanie ga
Artyku.t ten byt drukowany w czasopiśmie Oester- zowym spala się w generatorach systemu Kvarn
reichische Zeitschnjt fiir B erg und Hiltten ~uesell stroma, Fersellesa, Spigla lub NoLla. c) Da1le o 
(r. 1905, ,\g -10). c) St.an rynku naftowego w Balzu.

1

lic:;bie robot~ti!zó w, otrzyman_vclzprzez nich "'arobkó<JJ, 
Streszczenie artykułu, zamieszczonego w czaso- lic:;bie odrobionych dlliówdz i wydajności pracy ro
piśmie Gornoz awodsklj Listo/z (r. !905, . \E 37) . W a- botllików, pracujq,cych w przemyśle górniczy m w 
runki, w jakich znajduje się w ostatnich czasach Prusaell 1u r. ·190-1. 
rynek naftowy, i przyczyny wzrostu cen nafty. Stahl und Eisen (1905) N2 20. a) B. Osan1t. 

N2 44. a) Herbst. Górllictwo na wystawie Uwagi !lad procesem wielkopiecowym w Ameryce. 
P''wszechnej 1u Leodywn (c. d.). Nowości w dzie- Autor na podstawie osobistych spostrzeżeń i no
dzinie odbudowy pokładów węgla kamiennego. tatek, skreślonych podczas podróży swej do Sta
b) O. Simmersbach . Zapasy rudy :f;e[a <; ~tej w Hisz- nów Zjednoczonych, podaje opis urządzeń, które 
panii. Dane statystyczne o wytwórczości i wy- z wielką korzyścią mogłyby być zastosowane w 
wozie rudy. Opis ważniejszych zlóż i sklad che- Europie. Dla przykładu autor opisuje wzorowe 
miczny wydobywanej rudy. c) Schwabe. Droga wielkie piece huty żelaznej Edgar Thomson w 
żelazna we wscltodllio-afryka/zskiej kolonii niemiec- Pittsburgu o średniej wytwórczości dziennej 500 t. 
kiej i poklndy w~gla lwmiemzego nad rzPkq l{iwira. b) .1. Bousse. Historya rozwoju wytwórczości rur 

NQ 45. aJ F. Scllulte. .Vowa turbf)dynamoma- gazowych ciqg nionvclz (dok.). c) O zależności po
szyita w kopafili Cowel. Turbina parowa systemu mied :;y powol~tym i szybkim sposobami badania me
Zoelly, bezpośrednio sprzężona z prądnicą, posia- chrmicz llych wlas!lości żelaza i stali. Streszczenie 
da moc 1500 IP; liczba obrotów na minutę 1500. artykuł'u P. Breuila, zawierającego pierwszą część 
b) A. Pettersoll. Plymze paliwo (pocz.). Na począt- pracy ·w zakresie przedsięwziętych badań. Część 
ku artykułu podany jest skład chemiczny i fi- ta zawiera wyniki prób na powolne rozrywanie, 
zyczne wlasn _ości mazutu, ropy naf~owej i ~moly z~ina~ie i _uderzenie. Autor u~ywa~ prób gład
z węgla kamiennego, używanych Jako pahwa w kiCh 1 nacinanych. T e ostatme uzyte byly w 
stanie płynnym. Dalej następuje opis licznych celu przekonania się, czy zastosowanie ich mo
przyrządów, używanych do spalania mazutu w globy przyczynić się do dokładniejszego badania 
stanie ciekłym lub gazowym. Do spalania mazu- stali. Próby wypadły przecząco. d) O. Simmer
tu w stanie ciekłym używane są t. zw. r ozpyla- sbach. Zastosowanie gazu wylotowego do redukcyi 
cze mechaniczne Kortingha i Simplex oraz paro- rudy żelaz_llej w ~wwych sposobac?z wytwarzan~a stali. 
we Sch uchowa, Dundera, Lamber ta, Nobla, Kauf- Ażeby mieć mozność dodawama do roztopiOnego 
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metalu znacznej ilości rudy żelaznej, należy ją ' stroną procesów metalurgiczllych w piecach: ty
uprzednio z t edukować, gdyż w razie przeciwnym glowym, martenowskim, bessemerowskim i kopu
redukcya rudy w piecu martenowskim wymaga· laku. Studenci dzielą się na dzimwych i noc
laby dużo czasu i węgla. Autor daje opis pieca nych. Pierwszą kategoryę stanowią młodzi lu
patentowanego, mającego slużyć do reclukcyi ru- dzie, wstępujący do U11iwersytetu niezwłocznie 
dy żelaznej zapomocą gazu wylotowego. c) TVv- po :ukończeniu szkoly średniej. Studenci. uczęsz
stawa po·wszechna w Leodyum. (dok.). Niemiecki czaJący na wyHady w nocy, w eiągu dnia zajęci 
przemysl maszynowy. f) Szybki sposób oanaczallia są w miejscowych zakładach fabryc~mych. b) O, 
azotu ·w żelazie i stali. Jest to ulepszo11Y sposób rroldsteiu. Zastosowanie gotoweąn -::uf/a w procesie 
Hjalmara Braune (Stahl und Eisen> r. 1904. M 24), j ·wytwarzania stali w piecu "frrs ·fdozt~\'lll. Autor po
polegający na wydzieleniu azotu w postaci amo- daje wyniki zastosowania spo obu Knothego, któ
niaku zapomocą silnych zasad a następnie ozna- ' ry polega na dodawaniu do roztopionego metalu 
czenia go odczynnikiem N esslera.. g) Szybki spo- l żużla mal'tenowskiego zR.saclow0go z po przed niego 
sób ozllaczania fosfor/t ~u suro'l.vcu lzematvtowvm. spustu zamiast dużych ilości kotmienia wapienne
Sposób ten nie l~iele różni 'ię od zwykłego spo- ' go, niezbędnego wówc:MlS, gdy piec pracuje z. 
sobu oznaczania zapomocą molibdenianu amonu. większą niż normalna ilością nHly >'.elflznej. Gdzie. 
W celu dokonania rozbioru w możliwie krótkim 1 istnieją piece na. biegunach, Lam po>;t~ipowanie 
czasie, autor radzi po rozpuszczeniu stali w kwa- jest ułatwione, bo żużel uiespuszPzony pozostaje 
sie azotowym nie odparowywać roztworu do su- l w piecu i sluży do nastęv11ego spustu. Sposób 
chości, następuie zaś strącony i dobrze wymie- 1 powyższy daje możność podniesienia wytwórezo
szany żółty osad przesączyć po 5-L) minutach. 1 ści i zniżenia kosztów własnych zwłaszcza w ta
Sposób teu jest w każdym razie niedokładny. h) kich stalowniach, w których stosowane są spo;;oby 
Oznaczanie Itrzenut w Slfi'O'l.IIJCU. D. Morgan zaleca l Bertrand-'rbie1a al bo D. uplex. <·) C. ,...,·tainer. O 
dwa wypróbowane przez siebie sposoby oznacza- lorlziach podwodllycli. O budowie torlzi. poeiwod
nia krzemu. Pierwszy z tych sposobów służy do 1 nych, warunkach zaclwwa.ui<t równowagi oraz 
oznaczania krzemu w gatunkach, zawierający~h od najważniejszych typacl1 i icl1 zastosowaniu. d) 
6 do 11 ?o; drugi sposób zaleca się dla prób. zawie- l O. Bauer. Obróbf.>a 11n gorryco stali w du?:rch lila
rających wyżej 11°/0 • i) Badania żelaza z czasów l saclz. Autor podaje w stre zezenin odczyt Co
przedltistoryc."flt)'Ch. Wyniki rozbioru chemicznego ' smo Johnsa o wytwarzaniu i obróbce ll<t gorą
kilku próbek, znalezionych w starożytnych gro bo w- no stali w duży_ch masach. gdzie zwraPa u W<tgę 
each. j) JVptyw azotu ua fizyczne 'lCJlas~tości żelaza. na potrzebę badania. i kontroli wył wórczośei za
Drut żelazny, sztucznie nitrowany, okazal się pomocą prób stali w małyPh ilości~tcl1; jednocze
znaczuie mniej wytrzymaly na zgięcie, niż nie śnie podaje wiele ciekawych dallych o wytwór
nitrowany; jego opór elektryczny również wzra- ' czości, obróbce na gorąco i ll'łnsnośPiach mecha
sta. k) F. Wilst i C. rreiger. Przyc.::ylllzi do badm'z nicznych wytworów jednej z większych tahryk 
nad dwie111a postaciallil węgla w :tela.?Ji'e węglem od- ~ w Sheffieldzie. e) C. 1-lmnint;:-. Clie111ia w orllew
żarzmzia ( Temperkohle) i gn~fitel/l (do.k.). Badania n~ctwie (pocz.). O potrzeuie J>.oslugiwania się roz
nad wpływem wodoru, pary wodneJ, dwutlenku bwrem chenucznym do h11danw RurowPa, nżywa.
węgla, dwutlenku krzemu i tlenku żelazowego . nego \V odlewniach w ostatniPh cza ach. ukazal 
na węgiel, zawarty w surowcu, dały wyniki na- l się szereg artykułów znanych metalurgów. Au
stępujące: węgiel o~żarzania wbrew dotychczaso- l tor, _pragnąc zachęcić d? urządzania prac·owni 
wym poglądom zarowno pod wpływem czystego , chemicznych przy odlewmnP}J, przytacza korzy
suchego wodoru jak i azotu nie ulatnia się; pro- l śei, jakie sam osiągnął, ]JO. ługując się stale roz
ces odżarzania może być dokonany wyłącznie biorem chemicznym w prnkLyco odlewniczej. 
cizialaniem snbstancyi, oddających tlen. Grafit l Pragnąc uwolnić się od konie(•zności sprowndza
ulatnia się pod wpływem dwutlenku węgla, pary nia specyalnego surowca angielskiego t. zw. cy
\~odnej i t~en]~u żelaz?wego, pzy~i że zachowuje l lindrowego, używanegr? do wyrobu. odlew~w o -
się podobrne, Jak węg1el . oclżarzama.. . znaczneJ wytrzymałośCI na rozenva.me (20-23/lg), 

. . l a nie mają1' możności zastąpić go odpowiednim 
NQ 21. 11. Weddlllg. Laborator_vtmt 1/Tefalur- surowcem niemieckim autor dokonał badania 

giczne. przy uniwersytecie w S~zej;ieldzie.. UI?iwe1:sy- l chemicznego, na pod;:;t:1 wie którego przyszecll do 
tet, p1zy.s~osowany wył~czme do. waiunkow p~ze- wniosku, że ourowiec angielski można zastąpić 
myslu ml.eJsco:ve&o, .posiada wydziały: mecha.mcz- przez mieszaninę zwykłego surowca ze stalą. 
uy, hu.tmczy l go~·mc~y .. LabOl·~toryum ~mwer~ W tym celu autor używaJ Rtare szyny sLalowe. 
sytecln~ skJ.ada stę. z P.Iacow.m na~tęp~Jących. Artykuł zawiera meco wRkazówek, dotyczących 
mech~mczneJ, chem1c~neJ rozb.wroweJ~ mlkros.ko- stosowania starej stali do odlewów surowcowych 
poweJ, pyrometryczneJ, geologlCzno-mmeraloglCz- z kopulaka · 
nej i wreszcie metalurgicznej do doświadczeń · 
praktycznych. Celem tej ostatniej jest daniestu- W. K 
dentom możności zapoznania się z praktyczną 
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Kronika bie~ąca. 
zakupił oprócz tego 20 wagonów dziennie węgla 
na czas do 31 marca r . 1906-go. 

Zjazd XXX przemysłowców górniczych 
południa Rosyi*) został odłożony z pow0du 
przer wania ruchu na dr ogach żelaznych i wpro
wadzenia w Charkowie stanu wojennego. Ter
min zwołania zjazdu ustanowiony będzie przez 
ministra skarbu. 

Pożar szybu Reden I w Dąbrowie. W no
cy dnia 15 listopada spalił: się powtórnie szyb 
Reden I kopalni Reden*). Pożar powstal w dol
nej części szybu i skoro został zauważony na 
wierzchu, caly szyb stal już w płomieniach. 
Ogień wybuchał slupem do góry i objął budynek 
nadszybowy, wobec czego żelazne belki wieży 
wyciągowej pod wpływem żaru zgięły się i wie
ża upadla. Następn ie splonąl dach hali maszyno
wej, przyczem zostały poważnie uszkodzone ma- Pierwsza giełda pracy w Rosyi. W Pe
szyna wyciągowa i wentylator. Dzięki energicz- ,. tersburau pośród działaczy społecznych powstała 
nym wysilkom nadbiegłych straży udało się oca- myśl of-.varcia o·ieldy pracy na wzt')r zagranicz
lić kotłownię; na dole zaś zos~a~y po~ta~ione t~ż 1 nych urządzeń 

0

tego rodzaj u (bourse du travail). 
obok szybu _tamy w celu umreJscow1ema ogma. Projektuje się otwa~·cie giełdy głównej i kilku 
~ze?zy\-yisteJ przyczyny pożaru nie udało się wy- oddziałów. W lokalu giełdy będą ześrodkowane 
JaŚmć, Jedna~ należy p~zypuszcz_ać, że powstał wszelkie wiadomości o zapotrzebowaniu i zaofia
O? wsku_tek me_ostrożno~m maszymsty przy pom- rowaniu pracy. Oprócz tego projektuje się otwar
pre, zawieszone.] w szybre. Wobec tego, że obu- cie przy .giełdzie jadłodajni taniej . Fundusz po
do_wa szybu byla z drzewa, pożar mógl z latwo- czątkowy, potrzebny na otwar cie giełdy, ma wy
śmą ogarnąć ca:I;y s_zyb. St!·aty s_ą znaczn: i wy- nosić 800 000 rubli, którą to sumę mogłaby zali
noszą w przybhzenm 40-oO tysręcy rubh. W tę czyć rada miejska. 
sumę nie wliczone są koszta urządzenia wycią- . , . 
gu prowizorycznego na jednej z pochylni, kosz- Pr~Jekt .prawa o długosc~ czasu roboczt?go 
ta odwadnian ia kopalni i straty, wynikłe wsku- w _Szw~Jcaryt. In~pekcya fabryc~na w SzwaJ~a
tek przymusowego zmniejszenia wydobycia przez r y r opiac:wala prOJ~kt now:go praw~, nor~UJą
dluższy przeciąg czasu. cego dlu0 ość czasu :ob~cze0 0 w fa_brykach 1 za-

Zaszczytnie odznaezyła się przy pożarze kładach . Pod~ug rzeczoneg? prOJektu. zwykła 
straż ogniowa z kopalni Mortimer, która nadbie- dł~gość czasu roboc~eg-~ po~m;na :vynosrć _10 ~o
gla pierwsza ze swoim energicznym naczelnikiem dzm na dobę, a.~ wr~rl~e dm m~dzrel~ych r _śwrą
p. WYLAZLOWSKIM na czele i najsprawniej krząta- tecz~ych 9 godzw, cza~ roboczy hcz:y srę J?O~męd~y 
la się nad umiejscowieniem ognia. god~mą 6 rano. (w maJU, c~erwc';l, hpcu 1 srerpm?

pom1ędzy godzrną 5 rano) 1 8 wreczor em. W WI

gilie świąt praca powinna kończyć się o godzinie 
5 po południu. Przerwa na obiad wyznacza się 
w polowie czasu roboczego i powinna trwać nie 
mniej jak l godzinę. Zabrania się powiększanie 
długości czasu roboczego przez oddawanie robo
ty do wykonania w domu. Czas przerw odlicza 
się od długości czasu roboczego wówczas tylko, 
jeżeli korzystają z nich jednocześnie i r egularnie 
wszyscy robotnicy. W gałęziach przemysłu, 
przedstawiających niebezpieczeństwo dla zdrowia 
j życia robotników, mogą być robione dalsze 
ograniczenia odnośnie do czasu roboczego. S. 

Bezrobocie w kopalniach węgla na Śląsku 
Górnym. W polowie listopada r. b. w kilku kopal
niach węgla na Śląsku Górnym robotnicy zaprze
stali pracy; żądają oni: l O-godzinnego dnia pra
cy**), podniesienia płacy o 5% i czasowego do
datku 5% z powodu drożyzny mięsa, zapr zesta
nia robót w niedziele albo też podwójnego wy
nagrodzenia za pracę niedzielną. 

Komitet obywatelski miasta Warszawy***) 
zakupił na potrzeby ludności War szawy 30 wa
gonów dziennie węgla śląskiego, który b9dzie 
przychodził z zagranicy bez da; cena tego wę
g la wypadnie po 60 kop. za centnar metryczny 
loco Sosnowiec. Tytułem próby komitet zakupił 
również k ilka wagonów brykiet zagran icznych. 
W kopalniach zagłębia Dąbrowskiego komitet 

*) Przegląd G-órniczo-Hutniczy, r . 1904, M 8. str . 231-232. 
**) W zagłębiu Dąbrowskiero od l stycznia r. 1898 prawie we 

wszystkich, a od marca. r. 1905 we wszystkich bez wyjątku kopalniach 
Nęgla. wprowadzony został 10-godzinny:dzień roboczy. 

***) Przegląd G-órniczo-Hutniczy, r . 1903, M 4, str. 91-95. 

Partya postępowa ekonomiczna, u tworzo
na przy towarzystwie Petersburskiem popierania 
poprawy i rozwoju przemysłu fabrycznego, oglo
sila swój progr am, który składa się z punktów 
następujących : 

l ) P rawa zasadnicze obywateli. 
2) Reprezentacya nar odowa. 
3) Sąd. 

*) Przegląd G-órniczo-Hutniczy, r. 1905, M 20, str. 464,. 
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4) Samorząd miejscowy. 
5) Oświata. 
6) Kwe tya rolna. 
7) Kwestya robotnicza. 
8) Folityka ekonomiczna. 
Punkt programu "Kwestya robotnicza" zawie

ra następujące szczegóły: 
1) Danie robotnikom wolności związków, 

zebrań, strajków, jako środków pokojowych, dą
żących do regulowania stosunków pomiędzy ro
botnikami i pracodawcami i w szczególności do 
regulowania wszystkich warunków pracy. 

2) Ograniczenie prawodawcze czasu robo
czego dla kobiet i dzieci oraz w fabrykacyach, 1 

szkodliwych dla zdrowia. 
3) Stopniowe wprowadzenie obowiązkowego 

ubezpieczenia robotników (na w?:Ór niemieckiego) 
we wszystkich rodzaj a,ch pracy. 

4) Regulowanie warunków pracy i Ol'gani
zacyi robotniczych drogą traktatów międzynaro
dowych odpowiednio do warunków, osiągniętych 
we współzawodniczących krajach przemysłowych. 

5) Danie robotnikom fabrycznym i innym 
prawa i możności działalności społecznej i poli
tycznej odpowiednio do ludności rolnej, w szcze
gólności prawa udziału w wyborze przedstawi
cieli do izby państwowej oraz do instytucyi 
miejskich i ziemskich. 

6) Danie robotnikom i pracodawcom prawa 
swobodnej zgody polubownej w wypadkach spor
nych. Instytucye rozjemcze powinny być organi
zowane z inicyatywy i za zgodą stron zaintereso
wanych, lecz nie powinny one mieć cechy przy
musowej. 

7) Reforma inspekcyi fabrycznej odpowied
nio do zmian w ustawie przemysłowej. Odsunię
cie inspekcyi lub innych wfadz administracyj
nych od mieszania się do regulowania warunków 
pracy. Do inspekcyi należy tylko dozór nad 
spełnianiem praw, lecz nie prawo wglądania ad
ministracyj n ego. 

da się z następujących punktów głównych: 
l) Wolność słowa ustnego, piśmiennego. 

i drukowanego. 
2) Wolność zebrań i związków. 
3) Wolność religii. 
4) Wolno~ć osobista. 
5) Jedność i niepodzielność Rosy i. 
6) Silna władza państwowa. 
7) Kwesty a włościańska. 
8) Kwestya robotnicza. 
9) Oświata. 

10) Ulepszenie sił wojennych Rosyi. 
Co do punktu "Kwestya robotnicza" partya· 

daje następujące wyjaśnienie: Wyrwany ze swego 
środowiska, z kąta rodzinnego, robotnik szuka, po
dobnie jak i każdy człowiek, nie tylko środków 
bytu, lecz również zadośćuczynienia swoim po
trzebom moralnym i duchowym; w tym celu na
leży zapewnić robotnikom nie tylko zarobek, lecz 
zapomocą możliwego skrócenia czasu roboczego, 
obowiązkowego ubezpieczenia robotników, polep
szenia warunków życia, wytworzyć w przemyśle 
krajowym grono pracowników, zadowolonych z 
tego, co mają,. i spokojnych o przyszłość swoją 
i swoich rodzin. 

Partya postępowa przemysłowców rosyj
skich utworzona niedawno, opracowała swój pro
gram, który zawiera działy następujące: 

l) Prawa zasadnicze obywateli. 
2) Repreientacya narodowa. 
3) Oświata. 
4) Sąd. 
5) Samorząd mieJscowy. 
6) Rolnictwo. 
7) Kwestya robotnicza. 
8) Sprawy ekonomiczne i finansowe. 
Dział "Kwestya robotnicza" obejmuje punkty 

następujące: 

8) Rozszerzanie prawodawstwa fabrycz11ego 
na inne rodzaJe pracy (rolnictwo. rzemiosla i t. p.). 

9) Opieka. instytucyi miejskich i ziemskich 
nad klasą robotniczą narówni z calą ludnością; 
rozwój ~rodków poprawy mieszkaniowych i in
nych warunków bytu robotników. 

l) Swoboda tworzenia związków i stowarzy
szeń zawodowych i uznanie ich za jednostki 
prawnE->. 

2) Bezrobocia i strajki, nie pociągające za 
sobą gwałtu odnośnie do osób i mienia, uznają 

' się za formy prawne walki ekonomicznej. 
3) Długość czasu roboczego i inne warunki 

pracy, przy wolności strajków, związków i sto
warzyszeń, ustanawiane są na zasadzie umowy 
wzajemuej pomiędzy przemysłowcami i robotni
kami. 

lO) Dążenie do u unięcia l)ij aństwa i do 
ochrony zdrowia calej ludności robotniczej tak 
wiejskiej, jako i miejskiej. 

\V punkc:ie programu "Oświa.ta" zasługują 
na uwagę następujące zczególy: 

1) Powszechne obowiązkowe bezpłatne na
uczanie początkowe (z kursem przynajmniej trzy
letnim). 

2) Oddanie szkól niższych w zawiadywanie 
wladz samorządów miejscowych. 

3) Rozszerzeni e wy kształcenia zawodowego. 
Partya porządku prawowitego, utworzona 

w Petersburgu, og.J'osila swój program, który skJa-

4) Uregulowanie pracy kobjet i nieletnich. 
5) Ochrona prawodawcza zdrowia robotni

ków w galęziach przemysłu, szkodliwych dla 
zdrowia. 

6) Ubezpieczenie państw0we robotników na 
wypadek choroby, wypadków nieszczęśliwych, 
starości i niezdolności do pracy. 

7) Popieranie rozwoju przedsiębiorstw, ma
jących za zadanie polepszenie warunków życio
wych kl a.sy robocz ej. 

8) Rozszerzenie przytoczonych powyżej 
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wniosków na wszystkie rodzaje pracy (roinictwo, 
•rzemiosla i inne). 

9) Otwieranie izb pracy i sądów rozjem
czych w skladzie przedstawicieli pracodawców 
i robotników. 

W dziale "Oświata" zwracają uwagę punkty 
następujące: 

l) Zupetna swoboda nauczania i otwierania 
.zakładów naukowych. 

2) W prowadzenie powszechnego o bowiązko
wego bezpłatnego nauczauia początkowego. 

3) Autonomia uniwersytetów i wyższych 
zakładów naukowych; oddanie szkól niższych 
i średnich w zawiadywanie samorządów miejsco
wych. 

4) Jaknajszerszy rozwój szkolnictwa zawo
dowego . 

Stronnictwo demokratyczno-narodowe w 
:zaborze rosyjskim w stosunku do warstw robot
niczych opracowalo przed kilku laty następujący 
.program cizialaluości pod względem kulturalnym, 
•ekonomicznym i politycznym:*) 

. l) OI_>ieka na d_ziećmi, zwlaszcza tam, gdzie 
·oboJe rodzJCe pracuJą w fabryce; czuwanie nad 
podnie~ieniem poziomu życia rodzinnego; zbli
żanie s1ę towarzyskie do robotników i udzielanie 
pomocy w organizacyi własnego życia towarzy
skiego. 

2) Propaganda antialkoholiczna. 
3) Praca nad oświatą w zakresie tajnego 

szkolnictwa, szerzenie czytelnictwa (biblioteki) 
i nauczania zbiorowego (wykłady, pogadanki i o~
czyty). 

4) Organizacya stowarzyszeń kulturalnych 
(śpiewaczych, sportowych. klubów, teatrów ama
·torskich i t. p.). 

5) Organizacya samopomocy ekonomicznej 
(stowarzyszeń spożywczych, kas oszczędności i t. p.). 

6) Rozwój poczucia nar(\dowego, opartego na 
odpowiedniej wiedzy polskiej oraz na świadomo
ści interesów i potrzeb narodowych. 

7) Wyrabianie poczucia lączności z całem 
spole?ze~stwem i. przeciwdziałanie agitacyi, od
rywap.ceJ moralme klasę robotniczą od narodu 
pod hasłami walki klas i międzynarodowej soli
darności proletaryatu. 

8) Obrona interesów materyalnych robotni
ka, walka o wyższą płacę, o zmniejszenie dnia 
roboczego, o zabezpieczenie na starość, wynagra
dzanie za kalectwa, o bezpieczeństwo przy pracy, 
warunki hygieny fabrycznej i t. d. Walkę tę 
pro~adzi stronni_ct;vo z jednej strony przez or
gamzacyę robotmkow, kladąc zwlaszcza nacisk 
na organizacyę zawodową, przez ich zbiorowe 
wystąpienia i strajki tam, gdzie zjawiają się dla 
nich odpowiednie warunki i widoki powodzenia, 

* ) Program stronnictwa demokrat,vczno-narorto,vego w zabo
rze rosyjskim. Kraków, 1903. Str. 40--4A. 

z drugiej zaś przez wplyw na pracodawców, przez 
organizacyę nacisku opinii na nich i t . d. 

9) Obrona godności ludzkiej robotnika, wal
ka z zacofaniem i barbarzyństwem zwierzchni
ków, nie rozumiejących cywilizowanego stosunku 
pracodawcy do pracownika. 

10) Ochrona ludności robotniczej przed de
moralizacyą ze strony zwi~rzchności fabrycznej; 
walka z rozpustą, wyzyskującą zależność robotni
cy od przeł:ożonego, i t . d. 

11) Omijanie, o ile możności, władz pań
stwowych (inspekcyi fabrycznej, policyi i wladz 
administracyjnych) przy regulowaniu stosunku 
robotnika do pracodawcy. 

12) Orga.nizowanie systematycznej walki 
o możność zbiorowego dzialania i zbiorowych 
ukladów z pracodawcą. 

13) Obrona godności obywatelskiej i samo
istności społeczno-ekonomicznej robotnika wobec 
wladz rządowych, przywłaszczających sobie nad 
nim :ratronat, postanawiających bez niego o jego 
obowiązkach względem pracodawcy i samowolnie 
krępujących jego swobodę rozporządzania swą 
osobą i swą pracą. 

14) W rzeczach ogólnego stosunku naszego 
narodu do obcego rządu postępowanie robotni
ków uzal_e~nia się o~ ogó~nych zasad polityki 
narodoweJ 1 zachowuJe sohdarność z resztą spo
łeczeństwa . 

Obecnie program powyższy uzupełniony za
stal szczegółami, zależnymi od zmiany warunków 
politycznych, mianowicie: 

l) F odniesienie płacy zarobkowej robotni
ków do możliwego maximum i zmniejszenie licz
by godzin pracy do możliwego minimum, w za
leżności od polożenia ekonomicznego kraju i roz
woju danej gałęzi wytwórczości krajowej, drogą 
żądań, stawianych przez zawodowe związki ro
botnicze, drogą sądów rozjemczych w składzie 
przedstawicieli przemysłowców i robotników, dro
gą strajków, o ile będą one miały widoki powo
dzenia, oraz drogą odpowiedniego ustawod ::n.vstwa; 
w szczególności wprowadzenie tak zwanej "ru
chomej skali płacy", t. j. zależnej od eeny sprze
dażnej wyrabianego przez fabrykanta towaru. 

2) Zabezpieczenie robotników i ich rodzin 
n::1. wypadek śmierci, starości i niezdolności do 
pracy, spowodowanych przez przyczyny natural
ne, zapomocą obowiązkowego otwierania dla 
wszystkich pracujących kas emerytalnych, utrzy· 
mywanych z funduszów skarbu krajowego, pra
codawców i pracujących; zabezpieczenie robotni
ków i ich rodzin na ·wypadek śmierci, niezdol
ności do pracy i choroby, spowodowanych przez 
wypadki nieszczęśliwe, zapomocą przymusowego 
ubezpieczania na koszt pracujących; zabezpiecze
nie robotnikom i ich rodzinom pomocy lekar
skiej i pieniężnej podczas choroby, spowodowa
nej przez przyczyny naturalne, oraz w razie jakie-
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go nieszczęśeia, zapomocą obowiązkowego otwie- gram wypracowali i "rycerze pracy", posiadający 
rania kas pomocy, utrzymywanyeh z funduszów po r. 1870 wielu członków w 8tanach Zjednoczo
pracodawców i pracujących. Kasy powyższe jak nych. Około r. 1890 otrzymała przewao-ę "fecie
również ubezpieczenie od wypadków nieszczęśli- racya.", która do swojej ustawy włączy la posta
wych winny znajdować się pod kontrolą rządu l n9wienie o bezpartyjności zjazdów federacyi. 
krajowego. "Zadna party a polityczna - powiedziano w posta-

3) Tworzenie organizacyi samopo111ocy eko- nowieniu zjazdu federacyi w r. 1896- ani demo
nomicznej, jako to: zawodowe związki robotnicze kratyczna, ani republikańska, ani narodowa, ani 
i rzemieślnicze, związki i stowarzyszenia wspól- socyalistyczna nie będzie mogla przyjmować 
dzielcze, fabryki, oparte na udziale robotników udziału w zjazdach amerykańskiej federacyi pra
w zyskach, kasy pożyczkowe, pogrzebowe, p osa- cy". Wówczas ukończoną też zostala ostateczna 
gowe, stowarzyszenia spożywcze, spółki budowy organizacya federacyi i ostateczne uch walcnie 
domów dla robotników i t. p. Powinna istnieć programu działania . Wszystko to wytworzyło 
zupełna swoboda zakładania powyższych stowa- możność zjednoczenia w sekcyach federacyi znacz
rzyszeń bez wyjednywania pozwoleń rządu . nej liczby robotników. Po ustaleniu programu i 

4) Podniesienie oświaty ludu przez: o bo- kierunku działalności związki robotnicze zwróciły 
wiązkowe btzpłatne nauczanie początkowe z za- ~ na siebie uwagę prasy społeczeństwa i opinii pu
kazem pracy fabrycznej dzieci w wieku szkol- blicznej. Opinia publiczna na związki robotnicze 
nym, kursa bezpłatne dla analfabetów dorosłych, zapatruje się obecnie bardzo przychylnie. Wp-ływ 
szkoły zawodowe, uniwersytety ludowe, odczyty, i praca organizacyi robotni czy ch spowodowała 
czytelnie, biblioteki i t. p. pop1·awę bytu materyalnego należących do związ-

3) Podniesienie kultury ludu przez: opiekę ków robotników: w przemyśle metalurgicznym 
nad dziećmi w stowarzyszeniach, OC!hronach i t. p., l ustało dążenie do zmniejszania płacy zarobkowej; 
resm'sy robotnicze, domy ludowe, stowarzyszenia w odlewniach, u brukarzy i cieślów p-łaca zarob
sportowe (sokolskie), hygieniczne, śpiewackie, or- kowa zdołała utrzymać się na pewnym poziomie 
kiestrowe, teatralne, straże ogniowe ochotnicze, 1 pomimo dążenia do obniżenia jej; w drukarniach 
związki wstrzemięźliwości i inne. 1 i hutach ołowiu płaca zarobkowa podniosła się 

6) Bezpłatne pośrednictwo wyszukiwania znacznie; w kopalniach, warsztatach szewckich i 
pracy przy instytucyach samorządowych (radach l w przemyśle włóknistym skutkiem nieumiejętno
miejskich, gminach) i związkach zawodowych. ści czy też niechęci do tworzenia związków pla-

7) Inspekcya fabryczna, wybierana przez , ca zarobkowa obniżyła się. S. 
r~botr:ików z liczby_ ludzi, posiadających odpo- l' Zapatrywanie prawodawstwa amerykań
wiedme wykształceme naukowe. skiego na długość czasu roboczego. Sąd miej-

Związki robotnicze w Stanach Zjednoczo- scowy stanu New-York zabronil w jedr:ej z gałęzi 
nych Ameryki Północnej miały w swoim rozwo- przemysłu }Jracodawcom tak wyroagama od swo
ju dwa okresy: w pierwszym miały cechę prze- ich robotników jako i pozwalania im na pracę 
ważnie socyalistyczną i socyalno-rewolucyjną, w dłużej ponad 10 go~zin na ~obę_. Sprawa ta b:y
druo-im zawodową. Jednocześnie zmieniały się la rozpatrywana dma 25 kw1etma r. 1905 w naJ· 
kier'?ujące ruchem robotniczym grupy: w okresie l wyższym_ sądzie Stanów Zjednoczonych w Wa-
pierwszym główną rolę grali "rycerze pracy" szyngtome. . . 
(knight of labour), obecnie- członkowie "federa- Sąd naJwyższy uzn_ał p1:zeclewszystlnem, że 
cyi pracy" (federation of labour). Cechą wybitną sąd stan~ ~ew-Yorl~ n~e m1al prawa wy_daw_ać 
amerykańskich związków robotniczych jest wieJ- postanow1ema, ogramczaJącego możność osiągmę
ka ich różnorodność i jednocześnie dążność do cia prz~z robotnika większ_ego z_arobk~ zap_omocą 
wzajemnego łączenia się. Zawodowy _ruch robot- dłuższeJ :pra_cy, zgo~neJ z _Jego ~yc~em_e1~ 1 wolą; 
niczy w Stanach Zjednoczonych nie jest starszy postanow1eme ~o me moze hyc rowmez urnoty
od europejskiego i późniejszy od angielskiego; wowane dążem~m do. ochrony dl?' dob1:a kraJU 
pierwsze próby zjednoczenia grup miejscowych i zdrowia ludności_, pomeważ w talnm raz1e ogra
pierwsze programy ogólne pojawiły się około r. niczenie _długośCI czasu rob?c~ego nale~aloby ~to-
1860; pierwszym krokiem do więcej szerokiego sować me tyl~o do robotrnkow, le.cz 1 do w1elu 
ruchu był zwołany w r. 186() "krajowy kongres innych zawodo~ (lekarzy,_ adwokatow, uczon_yc~l, 
pracy". Następnie wzrastająca liczba związków pra_cowników b1~rowych 1 t. _P-)-_ Postanow1eme 
zaczyna grupować się okolo dwóch środowisk: 

1 
to Jest przeto mepra~nem _dązeme_m do kręp_owa

"federacyi amerykańskiej" trades-unionów i pól- nia takprac~dawców,_Jako 1 robotmków (ludz1 do
masońskich grup "rycerzy pracy". Federa.cya za- rosłych,_ maJących n~ezap_rzeczon.e pr.awo I:ozpo
wiązaną została w r. 1881 na kongresie w Pitts- rządzama sobą) zaw1er~ma ~mow: odnośme do 
burgu; glówny jej program polegal na dążeniu pracy na warunkach,. kt?re. ob1edw1e ~trony uzna
do skrócenia czasu roboczego i powiększenia pla- ly za dogod_ne dla s1eb1e 1 ?O ?o ktorycb przy
cy zarobkowej. Podobny lecz obszerniejszy pro- szły do wzaJemnego porozum1ema. 

W drukami St. Swięckie~o w D<J.browie. -Wydawca Stanis ław Ciechanowski. Redaktor M iecz y s ław G rabiń s ki. 
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