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Na wszystkich pocztach w Niem
czech kwartalnie................. 1,35 mk.
U kolporterów kwartalnie .... 1,50 „
Z ekspedycyi pod opaską .... 1,35 „
Za granicą (z wyjątkiem Austryi) 3,00 ,
Cena ogłoszeń od wiersza drobnego
druku 20 fenigów.

Katowice, wtorek, 14 stycznia 1908
Adres pocztowy redakcji i administracji: „Gazeta Robotnicza“, Kattowitz O/S.

(Pomieszczenia znajdują się na ulicy Ratuszowej nr. 12.)

REDAKCJA przyjmuje interesentów codziennie z wyjątkiem niedziel i ówiąt rano od godziny 8 do 9 i -wieczorem od 5 do 6.

W interesie agrarjuszy.
Prawie wszystkie izby rolnicze we
wschodnich prowincjach państwa pruskiego
uchwaliły w ostatnich miesiącach rezolucje,
domagające się od rządu obostrzenia prze
pisów o papierach legitymacyjnych dla za
granicznych robotników, aby móc tym spo
sobem zapobiec zrywaniu ze strony robo
tników kontraktów.
Jak wiadomo, oparła się sprawa o sejm
pruski. Na posiedzeniu d. 12-go grudnia
rozpatrywano interpelacje posłów konser
watywnych, dotyczące tego przedmiotu. Mi
nister rolnictwa, v. Arnim, oświadczył wów
czas, że rząd w tym celu zaprowadzi osobne
karty legitymacyjne oraz ustanowi wzdłuż
granicy rosyjsko-austrjackiej pewną ilość
komór, przez które robotnicy zagraniczni
będą musieli przechodzić i gdzie w owe karty
będą zaopatrywani.
W związku z tern oświadczeniem wydał
świeżo pruski minister spraw wewnętrz
nych odpowiednie rozporządzenie. Posta
nawia ono, że z dniem 1-go lutego mają
być wydawane robotnikom, przybywającym
narazie z Rosji i z Austro-Węgier papiery
legitymacyjne do użytku wewnątrz państwa.
Wystawiać je będą specjalne urzędy gra
niczne i to po niemiecku. Wypełniać je
będzie na nazwisko robotnika policja
miejscowa.
Najważniejsze postanowienie rozporzą
dzenia, na którem panom junkrom najbar
dziej zależy, jest następujące:
„Ponieważ karty legitymacyjne dla ro
botników stale zawierają nazwisko pewnego
określonego pracodawcy, wobec tego robo
tnik może zmienić miejsce pracy wtedy tylko,
jeżeli policja miejscowa przepisała kartę na
nazwisko nowego pracodawcy. Robotnicy,
którzy, nie posiadając przepisanej karty le
gitymacyjnej, chcą przystąpić do pracy, lub
też do niej już przystąpili, a dodatkowo
nie mogą się o taką kartę wystarać, będą
wydaleni z granic państwa. Wydalenie nie
nastąpi, jeżeli robotnicy, którzy złamali
kontrakt, powrócą do pracy w miejscu określonem na karcie legitymacyjnej“.
Papiery, które robotnik przynosi ze sobą
z domu, zostaną robotnikowi odebrane i od
dane pracodawcy, który robotnika zgodził.
Tym sposobem zakordonowi polscy ro
botnicy, gdyż przeciwko nim w pierwszej
linji rozporządzenie ministra jest skierowanem, zostaną całkowicie wydani na łaskę
i niełaskę agrarjuszy, wielkich właścicieli
ziemskich. Mają oni wytrwać u swoich
„pracodawców“, gdyby ci nawet dopuszczali
się na nich najgorszego wyzysku. Zakordonówty' eolski robotnik ma być zdegrado
wanym do roli niewolnika junkrów. Jeżeli
nie wytrwa on u panaTlrt6fy_#o zgodził,
określony czas, chociażby nawet gofżej-byi
traktowym, jak bydło, to pewnym być może,
że nie otrzyma od łaskawego „pracodawcy“
swych papierów legitymacyjnych, a bez
nich czeka go co chwila czuła opieka po
licji, która go odstawi do granicy i k że
mu się wynosić.
Zdaniem naszem panowie agrarjusze
są w błędzie, jeżeli mniemają, że tym spo
sobem zaradzą brakowi robotnika rolnego
hä wschodzie państwa pruskiego. Robotnik
polski z Królestwa i z Galicji, wiedząc, co
go w Prusiech czeka, będ ńe się starał skie
rowywać sam tam, gdzie się będzie mógł
swobodniej poruszać.
Tymczasem agrarjusze sądzą, że roz
porządzenie pana ministra upraw wewnętrz’wch zapewni im dostateczną ilość tanich
+ego samego
"iu?'1

Poznańskiem i Prusach zachodnich. „Na
rodowe“ Koło polskie, które ciągle się chwali,
że robotnika polskiego broni, dnia 12-go
grudnia nie zabrało w sejmie głosu. Po
dobno miał przemawiać ks. poseł Stychel,
ale przez zamknięcie dyskusji został od
głosu odcięty. Dziwnie to wygląda, że w
tak ważnej sprawie, Koło polskie nie do
pilnowało swego obowiązku!
Jeżeli Koło polskie sprawy podówczas
„tylko nie dopilnowało“, to ma teraz mo
żność naprawienia popełnionej opieszałości
przez wystosowane do prezesa ministrów
pruskich, ks. Bülowa, interpelacji, zapytu
jącej, jakie kroki zamierza on uczynić,aby za
pobiec naruszaniu konstytucji przez rozpo
rządzenie ministra spraw wewnętrznych.
Rozporządzenie to bowiem sprzeciwia się
zasadzie o wolności przesiadlania się.
Jeżeli Koło tego nie uczyni, to będzie
to dowodem, że popełniona opieszałość
była świadomie popełnionym czynem, że
nie chciano wystąpić przeciwko skrępo
waniu zakordonowych polskich robotników,
bo liczono się z potrzebami wielkich wła
ścicieli ziemskich, biadających na brak ro
botników.
W Kole sejmowem pomiędzy innymi
zasiada i pan Wojciech Korfanty.* Uwaga
ta dla robotników górnośląskich.

Z parlamentu.
W środę, 8-go stycznia, rozpoczął par
lament swe obrady po przerwie świątecznej.
Obradowano w dalszym ciągu nad wnio
skiem centrum, dotyczącym utrzymania i
popierania stanu rzemieślniczego i kupiec
kiego stanu średniego. Po przeszło go
dzinnej monotonnej mowie centrowca Ir la
wszystkie ustępy wniosku przyjęto znaczną
większością głosów. Posłowie socjal
demokratyczni głosowali tylko przeciwko
żądaniu, aby jedynie rzemieślnicy, posiada
jący tytuł majstra, mieli prawo brać na
naukę uczni.
Następnie rozpatrywano wniosek kon
serwatystów, żądający, aby wpłynąć na rząd
w kierunku przyśpieszenia prac przygoto
wawczych do projektu ustawy, dotyczącej za
bezpieczenia pensji i rodzin urzędników
prywatnych. Zasadniczo za wnioskiem wy
powiedziały się wszystkie stronnictwa. Ró
żnice zdań zaszły tylko co do niektórych
postanowień wniosku. Imieniem frakcji socjalno-demokratycznej zaznaczył tow. Robert
Schmidt, że socjalna-demokracja jest za
tern, aby zabezpieczenie urzędników pry
watnych połączone było z zabezpieczeniem
już istniejącem dla robotników. Podniósł
on jeszcze, że część kosztów zabezpieczenia
powinno tutaj również ponosić państwo,
jak to się dzieje przy zabezpieczeniu robotniczem.
*
interpelacje.
Posłowie socjalno-łemokratyczni wnieśli
dwie interpelacje: jednę w sprawie ustaw
knapszaftowych, drugą co do reformy ustawy
o ubezpieczeniu chorych.
Koło polskie postanowiło podobno
wnieść interpelację w sprawie wywł szcze
nią, a niezależnie od tego postawić odpo
wiednią rezolucję do etatu.
*
*
*
Na posiedzeniu czwartkowem zajmował
się parlament nowelą do ustawy tak zwa
nego siedliska zasiłkowego .czyli siedliska,
uprawniającego do wsparcia gminnego.
' v r-ojekt uwzględnia w pierw
si
rj uszów. Wielkie
ć nowe wydatki,
żyć wielcy wła-

Gazeta Robotnicza wychodzi trzy razy
na tydzień w każdy wtorek, czwartek,
i sobotę z dodatkiem tygod. ,Po Pracy*.
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ściciele ziemscy, zwłaszcza we wschodnich
prowincjach. Oczywiście, że stronnictwa
prawicy, jako-to konserwatyści, wolno-konserwatyści, centrum i narodowi-liberałowie
Z dzielnic polskich.
na projekt taki wyrazili swoją zgodę. Je
dynie szczegóły im się nie podobały. Kon
Zabór pruski.
serwatyści chcieliby nawet, aby tendencja
— (Ruch wyborczy w Pszczyńskiem.)
agrarjuszowska projektu jeszcze wyraźniej Jest kandydat! Narodowcy pomimo, że
została zaznaczoną. Opozycja wolnomyśl- sparzyli się na jednym księdzu (Skowroń
nych, z pośród których przemawiali posło skim, który mandat rzucił), znów stawiają
wie Mommsen i Ablass, była bardzo słabą. innego księdza. Narodowy polski prowin
Dopiero mówca socjalno-demokratyczny, cjonalny komitet wyborczy dla Śląska ogła
tow. Kaden, przedstawił, czem nowela sza kandydaturę księdza Pawła Wajdy
jest: nowem ustępstwem dla agrarjuszy. z Kielcza. Brak widocznie narodowcom
Na podstawie bogatego materjału zobrazo świeckich kandydatów, skoro pragną wcisnąć
wał on, jak wadbwem jest całe obecne księdza za każdą cenę. Czy im to teraz
ustawodawstwo o siedlisku zasiłkowem. Wy wyjdzie na zdrowie polityczne? Może te
kazał on, jak istniejące społeczne i pań wnet zyskają względy kardynała Kopp?
stwowe urządzenia w ustroju kapitalisty
Wybory w okręgu pszczyńsko-!*)r
cznym wtrącają szerokie masy w ramiona odbędą się nie 28, lecz już we «
nędzy, która znowu niejednego stacza do 23 stycznia.
szeregów przestępców. Robotnicy — mówi
— (Nagrody za „gorliwe ki.
tow. Kaden — chętnie ustąpią ze wszel niemczyzny.“) Nagrody w wysokości az w
kich urządzeń zasiłkowych, byleby im za 150 marek otrzymało kilku nauczyciel
pewniono możność stałego zarobkowania.
w Król. Hucie od rejencji opolskiej za
Imieniem Koła polskiego przemawiał „gorliwe krzewienie niemczyzny“ wśrói
„ludowy“ poseł B r e j s k i.
Zaznaczyć młodzieży polskiej. — I to nic nie po. rż
trzeba, że zasadniczo był on za nowelą, z rządowi! Każdy polak bowiem tern usün eT
uznaniem podnosząc, że uwzględniono in będzie się starał o utrzymanie sobie i swemu
teresy agrarjuszy.
potomstwu swej polskiej narodowości. Na
Ostatecznie odesłano nowelę do ko ród polski nie jest narodem nędzników, iby
na żądanie junkierskiego rządu pruski go
misji z 21 członków.
miał się wyrzec swej narodowości. Wręcz
przeciwnie niechaj będzie, jak chce rżąc
— (Lojalny magnat polski.) „Dziei
By dg.“ donosi: „Na wiecu w Barcinie dc
Z sejmu pruskiego.
wiedzieliśmy się, że p. hr. Skórze wsk: z Lubostronia zakazał swym podwładnym przy
Sprawa deklaracji posła
należenia do Straży“.
dr. Dziembowskiego.
Ten sam magnat ofiarował niedawno
W prasie „ludowej“ wielkiej wrzawy kilka set marek na krygierferajn. Zap ne
narobiła deklaracja, złożona w komisji przy teraz do krygierferajn u będzie napędzał
pierwszem czytaniu-projektu ustawy o wy swych „podwładnych“.
I na co wywłaszczać rządowi tak lo
właszczeniu przez posła dr. Dziembo
wskiego. „Dziennik Kujawski“ i „Gazeta jalnych magnatów?
Polska“ zagroziły nawet, że za niefortunne
— (Do czego prowadzi trójklasowe pra
wystąpienie pan doktór będzie musiał u- wo wyborcze?) W „Beri. Volks-Ztg. czy
stąpić z poselstwa.
tamy : „Z Elblągu donoszą nam, do
Po krótkotrwałej burzy uciszyło się, a jakich potworności prowadzi trójklasowe
teraz sprawę załatwiono pokojowo. Pisma prawo wyborcze przy wyborach gminnych.
narodowe p. t. „Koło sejmowe a poseł dr. Jeden jedyny podatnik pierwsze*
Dziebowski“ ogłaszają obecnie następujący klasy wyborczej posiada tutaj takie same
telegraficzny komunikat z Berlina:
prawo wyborcze, jak wyborcy dwóch po
Berlin, 9 stycznia. Ze względu na zostałych klas razem wzięci. Od sześciu
wystąpienie posła Dziembowskiego czy ośmiu lat tworzy w Elblągu całą pierwszą
w komisji sejmowej, obradującej nad pro klasę wyborczą jedynie tajny radca ko
jektem wywłaszczenia, spowodowało Koło mercyjny dr. Ziese. Z pośród 60 radnych
sejmowe posła Dziembowskiego do zło miasta, liczącego 56000 mieszkańców, „wy
żenia na posiedzeniu tejże komisji, zebra biera “ on sam jeden 20; innemi słowy:
nej dnia 8 stycznia celem stwierdzenia pi jeden jedyny wyborca wyznacza
śmiennego referatu z obrad komisyjnych, według własnego upatrzenia trzecią część
następującego oświadczenia:
radnych miasta. Zbytecznem jest choć je„Imieniem mych przyjaciół politycznych dnem słowem dowodzić, do jakiego absurdu
stwierdzam fakt, że nie czasem poszcze (niedorzeczności) dochodzi takie prawo wy
gólne partje, lecz cała ludność polska borcze“.
Niemcy.
dąży do pokojowego pożycia z niemie
ckimi obywatelami, coprawda pod wa
— (Targi o paragraf siódmy.) W ko
runkiem, że nie będzie się tykało ich na misji parlamentarnej dla projektu ustawy o
rodowych i obywatelskich praw. Zarzą stowarzyszeniach przedstawiciele wolnodzenia król. rządu przeciw polakom sta myślnej partji ludowej, posłowie dr. Muller
nowią jedyną przyczynę tego, że w dziel i Traeger, między innemi zmianami zapro
nicach polskich stosunki pokojowe za jektowali następujące brzmienie para raru
panować nie mogą.“
siódmego:
„Dziennik Poznański“ to oświadcze
„Rozprawy na zebraniach public*
nie całego Koła polskiego zaopatruje w
odbywają się z reguły w języku r. .
następującą uwagę:
mieckim.
„Dowiadujemy się, że poseł Dziembo
Jeżeli na zebrani
wski złożył tę deklarację przed porządkiem
prawy toczyć
dziennym w komisji sejmowej. Deklarację
muszą urr*
ę, która. o ile wiemy, zapadła jedno
ozy po
myślnie w Kola polskie m, po
wv'
wita niewątpliwie z uznaniem nasza opinia j
publiczna, gdyż kładzie ona kres beżu stan- i
nem«; twierdzeniu^prasy ha .atysfycznei,
| rm!;. ńe pragną sp.; ;

Przegląd polityczny.

Na zebraniach, które nie zostały za- j
me dowane wedle przepisu ust. 2., jest j
LVWanię języka obcego zakazane.
Zawiadomienia wedle ust. 2. nie może
stąpić publiczne ogłoszenie zebrania.
Oprócz tego proponują wblnouiyślni
vy paragraf, opiewający, że zebrania
, edwvborcze nie podlegają ograniczeiom zawartym w § 7“.
Wolnomyślne stronnictwo ludowe nie
ze się więc zdobyć, aby zasadniczo cały
ragraf siódmy, będący postanowieniem
yjątkowem dla innojęzycznej ludności
pan'iwa niemieckiego, bez wszystkiego odi zi ć. Próbuje ono wynaleźć taką forę, któraby, nie naruszając zasadniczno
t:t a i xego paragrafu w brzmieniu rządo. , była jednak możliwą dla rządu do
' v ięcia.
.
Wogole zaznaczyć trzeba, że. pomiędzy
w momyślnemi grupami nie doszło jeszcze
, orozumienia w sprawie § 7. Na zjeździć
dniowo-niemieckiej partji ludowej poseł
} arlamentu v. Payer i poseł do sejmu
s ostro nader wystąpili przeciwko temu
paragrafowi. Grupa ta jednak jest w par
łam ncie nieliczną i jest obawa, że będzie
-m: ała ulec silniejszemu wolnomyślnemu
’ )nnictwu ludowemu, które — jak to po.. v / ej widzieliśmy — skłonne jest do targów
z ządem i buduje mu mosty.
Półurzędowa „Kölnische Zeitung“ pro, :#i de, aby paragrafowi 7 nadano następuc brzmienie:
„Obrady na zebraniach publicznych
4 f owadzi się w języku niemieckim. WyMd w mieszanych pod względem języwyli częściach państwa niemieckiego
dopuszczalne w drodze ustawodawstwa
aj owego. Jako językowo mieszane naży obecnie uważać niektóre części Al
icji i Lotaryngji oraz pruskie prowincje
ąska, Poznańskiego, Prus wschodnich
zachodnich i Szlezwigu“.
Dla prowincji pruskich o dopuszczaln sei wyjątków rozstrzygałby zatem sejm
oczywiście że sejm ten, zarażony
m hakatyzmu, okazałby się dla luc -ci polskiej tak dalece względnym
he:- wszystkiego zakazałby obradowania na
;znych zebraniach po polsku.
:alna - demokracja, jak wiadomo,
vagr. 7 zajmuje wyraźne stanowisko,
przy pierwszem czytaniu
projektu, że pod żadnym wzglęnań ,ię nie godzi.
Ameryka.
— (Porażka magnatów węglowych —
P- dbone uwolniony!) Właściciele kopalń
alce swej przeciwko związkowi górnik
w stanach zachodnich Półn. Ameryki
nieśli drugą porażkę: Tak jak Hayod, pierwszy oskarżony w głównym pro
mie w Idaho, został obecnie i Pettir ne, któremu oskarżenie zarzucało, że
„wspólnikiem“ zamachu na gubernatora
5 unenberga, uwolnionym.
Pettibone blisko półtora roku trzyma
li był, jak się obecnie okazuje niewinnie,
więzieniu śledczem. Wskutek długiej tej
ażni zdrowie jego zostało ciężko nadszarnem. Jako schorowany człowiek stanął
1

on przed przysięgłymi. Proces ciągnął się
przez pięć tygodni. Prokuratoria poruszyła
bowiem wszystko, aby przynajmniej przy
tym drugim oskarżonem przeprowadzić za
sądzenie.
Chciano przekonać opinję pu
bliczną, że wielkie koszta, jakie ze strony
państwa wyłożono w procesie, nie były
daremnymi, a zarazem chciano dać właści
cielom kopalń upragnione zadośćuczynienie,
lecz i tym razem nic nie wskórano.
Główny świadek Harry Orchard,
wielokrotny morderca, tak się plątał w
swoich zeznaniach, że przysięgli nie mogli
do nich przywiązywać tyle wagi, aby po
ważnego i niepoślakowanego człowieko za
sądzić na karę śmierci przez powieszenie.
Trzeci oskarżony w tym procesie Char
les Mayer, zaraz po uwolnieniu Haywooda został wypuszczony na wolność i
należy się teraz spodziewać, że proces prze
ciwko niemu zostanie zupełnie umorzony.
Z uznaniem należy podnieść, że bez
moralnego i materialnego poparcia partji
socjalistycznej oskarżeni przywódcy
górników bez kwestji zostaliby zasądzeni,
gdy się zważy, że nawet prezydent Roose
velt publicznie nazwał ich „niepożądanymi
obywatelami“. Zasługą partji było, że
zwróciła ona uwagę zawodowo zorganizo
wanych robotników na niebezpieczeństwo
grożące ich przywódcom. Wtedy dopiero
związki zawodowe wyznaczyły część swych
pieniędzy na obronę oskarżonych. Partja
z swojej strony również skrzętnie zbierała
pieniądze, urządzała w większych miastach
zebrania protestujące i dbała, aby oskarżeni
postawiani zostali przed sąd bezpartyjny
i aby mieli należytą obronę.

ON1DAS ANDREJEW.

GUBERNATOR.
)

(Dalszy ciąg.)
Dym. duszący wypełzał pod stare, w su,.ßj powadze drzemiące drzewa, a gdy zaP łono czerwone ognie bengalskie, postacie
dzkie zamieniły się w jakieś podwójne, konvulsyjnie poruszające się cienie.
Policmajster Sandacz, podpiwszy sobie
rzy obiodzie, życzliwie spoglądał na wesoły
%męt, dowcipnie salutował damy i był szczę‘ iwy. A kiedy wśród dymem przepełnionego
roku usłyszał głos gubernatora, stojącego
nim w jednym rzędzie, zachciało mu się
,agle pocałować go w ramię, objąć go wpół
elikatnie; słowem zrobić coś takiego, co wyażałoby jego bezgraniczne oddanie się zwierzhnikowi, oraz życzliwość dlań i zadowolenie,
eo; zamiast tego, przycisnął dłoń do lewej
strot munduru, rzucił w trawę tylko co za
palonego papierosa i powiedział:
— Ach, jaśnie wielmożny panie, jaki cza
rujacy festyn!
— Posłuchaj mnie pan, Ujodorze Wasiljewiczu — przerwał mu gubernator stłumio
nym basem — poco pan posyłasz za mną ja
kichś agientów? Naco?
Złoczyńcy knują złe zamiary na twoje
r więte życie, jaśnie wielmożny panie — z uczu
ciem odparł Sandacz, przyciskając obie ręce
uf m
uru.—A zresztą, to mój obowiązek...
Trzask pękających rakiet, śmiech i krzyki,
——
Unwa, zagłuszyły jego wyrazy
" na nich deszcz caer
kich ogni, u wy
vu, 'epolety
—Az u,
.zę,

mania rodziny, a skutkiem czego zmuszą
jące w pewnej mierze do pracy najemnej
— 491.707 z obszarem ziemi 3,668.092
morgów; 3) gospodarstwa od 12 do 20
morgów, które rolnika czynią istotnie samo
istnym gospodarzem—145.516 z obszarem
2,316.754 morgów; 4) gospodarstwa, ma
jące ponad 20 morgów i stanowiące kategorję zamożnych gospodarzy — 102.. 8
z obszarem ziemi 3,678.132 morgów.
Widzimy więc, że pierwsze dwie kate
gorje gospodarstw, które swoim właścicie
lom nie zapewniają zupełnego utrzymania,
przedstawiają nader wielką liczbę, wyno
szącą 72 9% wszystkich gospodarstw. W
tym względzie stosunków polskich nie mo
żna porównywać do niemieckich. Gospo
darstwa rolne, mające od 3 do 4 hektarów,
w Badenie, Wirtembergji, prowincjach reń
skich, w Palatynacie, w pobliżu wielkich
przemysłowych miast, przynoszą dość zna
czny dochód i rodzina może jakotako się
utrzymać. W Królestwie Polskiern tylko
w pobliżu Warszawy i Łodzi drobne gospo
darstwa, zajmujące się wyłącznie uprawą
ogrodową i owocową, dają możność wy
żywienia się rodzinie pracującej.
Kwesija agrarna
Liczbę rolnego proletarjatu bezziemnego
w Królestwie Polskiern.
urzędowa statystyka podaje na 1,432.079
głów. Ale stanowczo liczba ta jest za
mała. W rzeczywistości mieści się ona po
(Dokończenie.)
W byłej Rzeczypospolitej polskiej wła między 1,750.000 a 2 miljonami. Nie po
ściciele ziemscy starali się dla swoich wsi pełni się więc błędu, jeżeli się weźmie tę
większych uzyskać przywilej miejski posia liczbę jako 1,750.000, a przypuściwszy, że
dania jarmarków. Skutkiem tego namno dwie trzecie z tej liczby są zdolne do pracy
żyło się w kraju wiele miasteczek, ludność otrzymamy 1,167.000.
Przypuszczając, że każde gospodarstwu
ich jednak prawie wyłącznie zajmowała się
rolne
w dwóch pierwszych kategorjach od
uprawą roli. W Królestwie takich gospo
darstw miejsko-rolnych liczą 83.995 z ob powiada jednej rodzinie, można oznacz y u
jako najmniejszą liczbę rodzin w obu ryc’
szarem ziemi 570.506 morgów.
Były jeszcze w dawnej Rzeczypospo kategorjach — 668.000. Jak już wi z elitej wsie, złożone z samej szlachty. Tern liśmy poprzednio, pierwsza kategorja żyje
się one różniły tylko od włościańskich, że z pracy tylko najemnej, druga zaś z tej
nie odbywały pańszczyzny, ani też płaciły pracy ma większą część swego utrzynn
zynszów. Każdy pracował sam dla siebie Rachujmy, że z liczby osób, składającym
na własnej roli. Takich gospodarstw za- te rodziny, dwie tylko trudnią się stale naudowych pozostało jeszcze w Królestwie jemnictwem, to będziemy mieli liczbę na
53.028 z obszarem ziemi 1,271.776 morgów. jemników — 1,336.000.
Jeżeli dodamy do poprzedniej liczby
Razem więc mała własność wynosi
bezziemnego
proletarjatu tę liczbę na
1,011.240 gospodarstw z obszarem ziemi
jemników,
to
można
powiedzieć, że ogólna
12,590.435 morgów, t. j. 57% całego ob
liczba
proletarjatu
rolnego
wynosi 2,503.000
szaru.
ludzi
zdolnych
do
pracy.
Jeszcze większą trudność napotykamy,
Jakże się przedstawia pian kadetów
chcąc małą własność podzielić na pewne
wobec
takiego stanu rzeczy? Podług ego
kategorje, w stosunku do liczby posiada
planu
ma
być oddaną na własność wk
nego gruntu. Statystyka urzędowa w tym
względzie jest zupełnie kłamliwa, ponieważ nom cała ziemia w dobrach państw,
nieufność 'ludności do urzędników jest i w dobrach wielkich właścicieli, po
ogromna i wszyscy są tego przekonania, przedniem odpowiedniem ich spłat
nabytego skądinąd przez doświadczenie, że Plan ten w zupełności wypływa ze s:
należy, utajać przed rządem istotny stan ków rosyjskich. Tam właściciel dóbr
kich jest pobieraczem tylko renty gr
rzeczy.
Nie mając jednak innego materjału, wej, sam zaś nie przyczynia się nic ad
autor zmuszony jest korzystać z cyfr urzę produkcji. Jak już wzmiankowaliśmy, pro
dowej statystyki i, po odpowiedniem ich letarjatu bezziemnego prawie niema. Wło
skombinowaniu, wprowadza do małej wła ścianie dzierżą i uprawiają ziemię szla
sności następujące podziały: 1) mniejsze checką, tak, że plan kadecki zamieniałby
od 3 morgów, nie dające możności wy tylko dzierżawców dzisiejszych w samo
żywić się z własnej ziemi i zmuszające istnych posiadaczy.
Inaczej rzecz się przedstawia w Polsce.
do szukania najemnej pracy — 176.017
Przedewszystkiem staje pytanie: ile
chałup z obszarem ziemi 271.558 morgów;
2) gospodarstwa, mające od 3 do 12 mor byłoby tej ziemi do podziału?
Wyłączywszy dobra miejskie, odebranie
gów, niezapewniające też całkowitego utrzy

w tym przedmiocie obowiązujących prze
pisów.
Jednocześnie minisierjum poleca, oby
gubernatorowie złożyli szczegółowy wykaz
wszystkich zalegalizowanych w r. 1907 w
Królestwie towarzystw i związków.
Echa strzelaniny na stacji w Olkuszu.
W „Gońcu Częstochowskim“ czytamy:
„Jak się z wiarygodnego źródła dowiadu
jemy, napastnicy, którzy na stacji w Olku
szu wywołali strzelaninę ze strażnikami,
dokonali o północy'napadu na gminę Mie
chów, gdzie zabrali 15 paszportów. Po
wiadomiony o tern naczelnik powiatu mie
chowskiego, polecił naczelnikowi straży
ziemskiej, aby wysłał strażników w pogoń
za napastnikami. Wachmistrz ze czterema
strażnikami dogonił ich w Olkuszu na
stacji. W czasie strzelaniny padł trupem
jeden z napastników, przy którym znale
ziono zabranych 15 paszportów, ze strażni
ków jeden ciężko, drugi lekko ranni,
wachmistrz zaś został zabity.“

Z zaboru rosyjskiego.
Okólnik w sprawie związków \ stowarzyszeń.
Ministerium spraw wewnętrznych ro
zesłało do gubernatorów wojennych i ;>
wilnych w Królestwie Polskiern oraz uo
policmajstrów miast okó/nik, w Którym pi
sze, że od czasu stosowania prawa z dnia
i 7 marca 1906 r. o związkach i towarzy
stwach w guberniach Królestwa Polskiego
zatwierdzony został na mocy 'tych prze
pisów cały szereg prywatnych towarzystw,
mających na celu rozpowszechnianie oświaty
śród (ludności miejscowej w narodowym
duchu polskim.
Przyjmując pod uwagę, że w rzeczo
nych towarzystwach bardzo łatwo mogą
powstać tendencje do narodowo-politycznej
odrębności polaków ze szkodą ogólnych
interesów państwa, minister poleca zwrócić
szczególną uwagę na działalność tych to
warzystw, przedsiębiorąc stanowcze środki,
aby rzeczone organizacje nie uchylały się
od obowiązujących je przepisów, zakreślo
nych ustawami, a między innemi, surowo
przestrzegały art. 28 ustawy o związkach, na
mocy którego otwieranie przez towarzystwa
i organizacje szkół i innych instytucji oświa
towych może odbywać się wyłącznie na
mocy odpowiedniego zezwolenia władz ad
ministracyjnych, z zachowaniem jednakże
— Bardzo poważne, jaśnie wielmożny pa
nie. Całe miasto o tern tylko trąbi, dziwić
się nawet należy dlaczego tak trąbi. Zatrzy
małem już trzech w cyrkule... ale nie ci,
o których mi chodzi, wpadli w moje ręce.
Ponowny wybuch strzałów i wesołych
okrzyków przerwał mu mowę, a gdy wrzawa
ucichła, gubernatora już nie było.
Po wieczerzy nastąpił wesoły i hałaśliwy
odjazd, którym kierował młody pomocnik prystawa. Wszystko: fajerwerki, którym przy
patrywał się z za krzaków, powozy i ludzie,
wydawali mu się nadzwyczaj pięknymi, a na
wet własny świeży głos wprawiał go w po
dziw siłą swoją i dźwięcznością. Sandacz zaś
był zupełnie pijany, prawił dowcipy i chi
chotał, nucąc pierwsze wyrazy Marsyljanki:
Allons enfants de la patre
Le jour de gloire est arrive!...
Nareszcie porozjeżdżali się.
— Dlaczego ciągle chmurzysz czoło, ko
chany ojcze? — zapytał oficer, kładąc rękę
na ramieniu Piotra Ujicza. W rodzinie gu
bernatora był łubiany; gubernatorowa jednak
bała go się nieco; od niejakiego zaś czasu,
niewiadomo z jakiej przyczyny, uważano go
za dziwaka i d a tego lekceważono go po
niekąd.
— Urojenie! Nic mi nie jest... — odpo
wiedział niepewnie Piotr Ujicz. Pragnął z sy
nem pomówić na serjo, lecz bał się tej roz
mowy. Oddawna różnili się w poglądach.
Obecnie jednak, ta różnica właśnie mogła oka
zać się pożyteczną.
— Rzecz na tern widzisz polega —
ciągnął dalej z pewroni zakłopotaniem —- że
unie martwi... no, to... CG ?Jo się z robotni
kami..,,
Spdjrzai synov bystro w oczy. Teil
odpowiedział wzrokiem zdzi mym, rs > vaAu
rękę z jego ramienia. „
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— Ależ, ojcze, wszakżo otrzymałeś po
chwałę z Petersburga.
— Ach, tak... niezawodnie... miałem to
szczęście... lecz... mój Olesiu — zajrzał z ja
kąś niezgrabną łaskawością starszego i po
ważnego człowieka w piękne oczy syna —
przecież oni nie Turcy! oni swoi, Rosjanie,
ci wszyscy... Iwany, imiennicy Piotry... a ja
do nich, jak do Turków?... Ha? Jakże to?
— Oni buntownicy.
— Olesiu! mieli krzyże na piersiach,
a ja... — podniósł palec w górę — w krzyże!...
— O ile wiem, nigdy, papo, nie przy
wiązywałeś szczególnego znaczenia do religji.
Pocóż te krzyże? To dobre do jakiegoś roz
kazu pułkowego... lecz...
— Niezawodnie, niezawodnie — potwier
dził śpiesznie gubernator — masz słuszność,
nie o krzyże tu chodzi. Mówię, że to... że
to swoi. Oleś, rozumiesz, swoi. Niechbym
był Niemcem, jakimś
igustem Karłowiczem
Szlippe-Demmoltem, ale ja jestem przecie
Piotrem i do tego Iljiczem...
Oficer stawał się coraz chłodniejszym.
— Kręcisz coś, ojcze. Poco mówi o
Niemcach? Wreszcie, jeśli chcesz, przecież
Niemcy strzelali także do Niemców, Francuzi
do Francuzów i t. d. Dlaczegóżby Rosjanie
nie mieli strzelać do Rosjan?!... Jako dzia
łacz państwowy pojmować powinieneś, że w
państwie dbać należy przedewszystkiem o po
rządek, a kto go łamie, staje się dla nas obo
jętnym. Gdybym ja go naruszył, musiałbyś
strzelać do mnie, jak do Turka.
— To prawda, to prawda — potakiwał
gubernator skinieniem głowy i zaczął cho
dzić po drodze. — Tak, to prawda.
Nagle zatrzymał się na miejscu.
— Ależ oni z głodu, Olesiu' Gdybyś ich
iv "dział...
— Chłopi z Zienziyjewa
"się
również z głodu, a *,v Łtcc
Jeżycie.

— Co innego osiec, a co innego... Ten
osioł ułożył ich, jak zwierzynę. A ja spoj
rzałem na ich nogi i pomyślałem: nigdy już
te nogi chodzić nie będą. Nie chcesz mię
zrozumieć, Aleksieju. Rola kata jest także
niezbędną w państwie, lecz być nim...
— Co mówisz, ojcze:
— Wiem, czuję to: zabiją mię!... Śmierci
się nie lękam, — gubernator odrzucił
tv
siwą głowę i hardo spojrzał na syna — lecz
wiem, że mnie zabiją... Ja ciągle nie zu
miałem... i myślałem ciągle: o co chodzi; —
Gubernator rozpostarł długie, tłuste palce i
szybko zwinął je w kułak. — Ale tera: ro
zumiem: zabiją mnie! Nie śmiej się, jesb
jeszcze młody; dziś poczułem śmierć ot
w mózgu. W mózgu!
— Ojczulku! proszę cię, każ przysłać so
bie kozaków, zażądaj pieniędzy na ochronę
Tobie niczego nie odmówią. Proszę cię, jako
syn... proszę w imieniu całej Rosji, dla której
życie twoje jest potrzebne!
— A któż, jeśli nie Rosja, mnie zabije?
Przeciw komu sprowadzę kozaków? Przeciw
Rosji — w imieniu Rosji? Czyż kozacy,
agienci i policjanci mogą od śmierci ochronić
człowieka, który ma śmierć, ot... tu... w mózgu ?
Wypiłeś nieco, Olesiu, przy wieczerzy tle
jesteś trzeźwy, więc zrozumiesz, że ja w .so
bie śmiefć noszę. Odczułem ją jeszcze tam
w szopie, lecz nie mogłem sobie %dwó sprawy,
co to jest. Głupstwo wszystko, có mówiłem
o krzyżach i o Rosjanach, nie o to tiR cho
dziło... Widzisz tę chustkę?
Wyjął szybko chustkę z k;esz»ni rozpo arł na płask i jak eskamoter pokazy wa,
- Al ksiejowi Piotrowiczowi.
Oto, patrz!
Machnął nią szybko tak, że fala won
nego powietrza odbiła się o nieruchomo sie
dzącego oficera.
(Ciąg dalszy nastąpi J
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których pod każdym względem byłoby nie
słuszne i niekorzystne, i co najmniej dzie
sięć dziesiątych lasów, jako niezbędnych
dla ogólnego gospodarstwa, pozostałoby do
podziału 5,518.438 morgów.
Dzisiaj ogromna większość proletarjatu
bezziemnego i małoziemnego znajduje utrzy
manie, jakkolwiek liche, i pracę najemną
w dobrach wielkich. Stosunkowo mała
tylko część wydala się za granicę dla szu
kania zarobku. Po zniweczeniu dóbr wiel
kich wypadłoby proletariat rolny obdzielić
ziemią, ażeby z rodzinami swemi mógł wy
żyć. Widzieliśmy, że tylko 12-morgowe
gospodarstwa są w stanie zadosyć temu
uczynić. Liczba proletarjatu bezziemnego
wynosi 1,750.000; rachując po 5 osób na
rodzinę, będziemy mieli 350.000 rodzin,
czyli nowych gospodarstw. Trzebaby więc
dla nich wydzielić 4,200.000 morgów.
Pozostaje więc jeszcze ziemi 1,318.438
morgów. Obdzieliwszy bezziemny prole
tariat, trzeba pomyśleć i o małoziemnym,
bo i on też utraci pracę najemną, która mu
dawała jaką taką możność wyżywienia się.
Nie będziemy powtarzali całego rachunku
autora, z którym jednak godzimy się w zu
pełności, a powiemy tylko w(az z nim, że
dla powiększenia gospodarstw do 12 mor
gów w obu pierwszych kategorjach małej
własności, potrzebnem byłoby przeszło
5,660.000. Skądże wziąć brakujące 4,342.000
morgów?
Więc gdyby obdzielono ziemią w ilości
potrzebnej, to znowu pozostałaby ogromna
liczba rodzin, skazanych na powolne wy
mieranie z powodu braku środków do
życia.
I korzyść z takiego podziału byłaby
krótkotrwała. Już po 1864 r., pomimo uka
zów ograniczających, jedni włościanie tracili
ziemię, drudzy ją skupowali i dochodzili
do posiadania 200 morgów, co już można
uważać za przejście do wielkiej własności.
Odbywałoby się to jeszcze w większych
rozmiarach, ponieważ trudno przypuszczać,
ażeby stwarzano nowe ograniczenia, a gdyby
nawet i to nastąpiło, byłyby one tak samo
bezskuteczne, jak ukazy 1864 r.
Przyszłość proletarjatu rolnego jest
w ścisłem połączeniu z przyszłością prole
tarjatu przemysłowego. W socjalistycznym
tylko ustroju dadzą się osiągnąć warunki
lepszego istnienia.
Nie rozdrabnianie wielkich gospodarstw,
lecz zniesienie najemnictwa jest zadaniem
socjalistycznem. Przeciwnie, wielkie gospo
darstwa, objęte przez spółki rolnicze, w któ
rych sami spólnicy bez najemników pracują,
sa pożądane, ponieważ zapewniają większą
wydajność i bardziej odpowiadają intere
som ludu pracującego.
Na dzisiaj dla socjalistów jest naglącą
potrzebą organizować i uświadamiać prole
tariat rolny i zadzierżgnąć silne węzły po
między jego organizacją i organizacją pro
letarjatu przemysłowego, ażeby wytworzyć
potęgę polityczną i ekonomiczną całego
proletarjatu, któraby zmuszała do przeista
czania dzisiejszego porządku na bardziej
odpowiedni interesom klasy pracującej.

i ucgiąó społeczny.
Ustawy związku knapszaftowego, opar
tego na wzajemności, ogłasza czasopismo
knapszaftowe „Kompas“ i to w brzmieniu,
przyjąłem dnia 30 października na zgroma
dzeniu towarzystw knapszaftowych, a zatwierdzonem przez ministra dnia 28 listo
pada zeszłego roku. Paragraf 13 opiewa,
że nowy związek obejmuje za przekaza
niem mu odpowiednich kapitałów wzaje
mne zabezpieczenie wszystkich przyłączo
nych do niego knapszaftów, skoro jego
ustawy staną się prawomocne. Mianowicie
rozciąga się zabezpieczenie na renty dla
wdów i sierót w całej objętości, a na
nowe pensje inwalidzkie do połowy. Gdzie
natomiast więcej knapszaftów uczestniczy
w składaniu odpowiednich funduszów pie
niężnych, tam rozciąga się zabezpieczenie
także na drugą połowę pensji inwalidz
kich. — Knapszafty muszą więc wszystkie
renty dla inwalidów, wdów i sierót zapła
cić, które istniały już przed wejściem w
życie związku knapszaftowego, opartego na
wzajemności. Wzajemne zabezpieczenie ty
czy się zatem tylko nowych obowiązków.
Knapszaft górnośląski, w którym zastępcy
robotników na jego walnych zebraniach
żadnego wpływu nie posiadają, nie przy
stąpił do tego związku! Do niego należy
dopiero 20 knapszaftów, liczących 174 344
członków, podczas gdy w całem państwie
pruskiem istnieją 72 knapszafty, posiadające obecnie przeszło 700 tysięcy członków.
Walne zebranie Polskiego Związku Za
wodowego w Poznaniu odbyło się dnia
£-go i 6-go stycznia. Z króciutkiego spra
wozdania, zamieszczonego o niem w Orę
downiku“, wyjmujemy następujące szczegoły:
Na zjazd zjechało się 57 delegatów
reprezentujących „blizko“ 5000 członków.’
.Rozwój Związku według sprawozdania prze

wodniczącego Piotrowskiego przedstawiał 127 910,02 dolarów, z czego na fundusz
się w ten sposób: Przy zapoczątkowaniu strejkowy przypada 103 078,89 dolarów.
Związku w roku 1903 wynosiła liczba Kasa centralna pobiera 6 centów am er.
członków około 500, majątku było 1 037 (25 fen.) od każdego członka. Pojedyncze
marek, w roku 1905 liczył Związek „już“ związki podają jak najmniej członków, za
1 426 członków, kapitał zaś wzmógł się na których do kasy centralnej wkładki płacą.
2 108 mk., w roku 1906 liczył Związek Dlatego ogólna liczba zorganizowanych ro
2 250 członków z przeszło 8 tysiącznym botników jest w rzeczywistości o kilkaset
funduszem, w roku 1907 — 3 903 człon tysięcy wyższa.
ków z przeszło 16 tysiącznym funduszem,
w roku zaś obrachunkowym (jakim ?) liczy
Związek „już“ 4 408 członków z blisko
40 000 obrotem. Pan Piotrowski nikłe ta
kie postępy nazywa „wprost olbrzymimi“!
Wysyłka węgla górnośląskiego wy
Do kasy głównej wpłynęło w roku
nosiła
w grudniu 191.000 wagonów po 10
1907 — 24 054 mk., rozchodu było 22 574
marek, w tern na strejki 12 i pół tysiąca ton wobec 172.411 wagonów w tym samym
marek. We filjach było razem dochodu czasie roku poprzedniego. Wogóle w roku
1907 wysłano 2,245.893 wagony węgla,
39 347 mk., rozchodu 10 258 marek.
o
152.240 wagonów więcej, niż w r. 1906.
Z uchwał zasługuje na uwagę utwo
Wielka
część węgla poszła za granicę.
rzenie trzeciej stopy składek — dotąd
Ceny
węgla
w roku 1907 już w trzecim
były 2 — 50 fenigów tygodniowo. Oprócz
tego uchwalono ściągnąć w bieżącym roku kwartale były wyższe, jak kiedykolwiek
nadzwyczajną jednorazową składkę w wy przedtem. Właściciele kopalń przy wzmo
sokości 1,50 i 1 md. stosownie do opłaca żonej wysyłce i wysokich cenach mieli
nych klas. Widocznie pomimo „blisko zwiększone zyski. Zarobki górników tylko
40 000 obrotu“ w kasie są pustki. Poru nieznacznie się poprawiły, nie tak jak tego
szono również sprawę połączenia Związków wymagała powszechna drożyzna wszelkich
polskich w jeden; w tym względzie przed potrzeb życiowych. Obecnie zaś rozpoczyna
stawił zarząd dalegatom odpowiedni pro się już po kopalniach obrywanie zarobków.
Jeżeli górnicy górnośląscy z dobrej kon
jekt. ,—
Jak żyją i giną dzieci robotnicze? iunktury gospodarczej nie mieli korzyści,
Stowarzyszenie „Związek rodzicielski“ we to sami sobie są winni, że nie przystępują
Lwowie ogłosiło szczegółowy wykaz sto masowo do organizacji zawodowej, do bosunków, w jakich żyją te dzieci, któremi chumskiego związku górników.
Uproszczenie produkcji. W Świętochło
się towarzystwo opiekuje. Liczba bada
wicach
w hucie Bethlen Falva ma nastąpić
nych dzieci wynosi 976. Rezultat badań
przedstawia straszny obraz nędzy, wśród uproszczenie ruchu, co umożliwi tańszą
której wzrastają dzieci ubogich rodziców, produkcję. W przyszłości nie będą ochła
w tym wieku, kiedy rozwój ich fizyczny i dzali surowca i następnie trzaskali na ka
duchowy wymaga największych starań. wałki, tylko w płynnym stanie wlewać go
Oto podane cyfry: Na 976 dzieci 455 mie będą w piece systemu Martina, a stąd po
szka w ciemnem mieszkaniu; 561 ma wil czyszczeniu żelazo pójdzie natychmiast do
gotne mieszkanie; 217 mieszka z rodzicami walcy. Tern uproszczeniem będzie można
kątem; 375 dzieci nie pije ciepłego śnia produkować żelazo o wiele taniej, niż dzi
dania; 322 nie jada gotowanego obiadu; siaj. Czy atoli z wyższych zysków dadzą
86 chodzi bez koszuli! 376 nie ma obu część robotnikom?
Bynajmniej, bo robotnicy po hutach nie
wia; 270 chodzi bez płaszcza; 366 nie ma
garną
się do organizacji zawodowej, a z ro
całego ubrania; u 463 rodzice zajęci są
botnikami, idącymi samopas, panowie nigdy
cały dzień za domem.
Czy wobec takich warunków można się nie liczą.
się dziwić, że śmiertelność dzieci w kla
sach ubogich jest tak wielką, że szerzą
się wśród nich epidemiczne choroby, że
wyrasta pokolenie, skoszlawione fizycznie
i moralnie? Ale moloch kapitalizmu nie
Jankowice (powiat pszczyński).
zna litości. W>sysa krew i życie z robo
Chcę
też coś niecoś donieść czytelnikom
tnika od kolebki do ostatniego tchnienia!
„Gazety
Robotniczej“ z tutejszego powiatu.
Robotnic fabrycznych jest w Niemczech
Czytuję
te skargi i żale górników
1
miljona. W roku 1906 powiększyła
górnośląskich
na swych kapitalistów. I ja
się liczba niewiast, pracujących w zakła
znam
dokładnie
te nory, bo sam byłem
dach fabrycznych o 64 070 i wynosiła przy
dotknięty
tą
karą,
żem na „Kleofasie“ mu
końcu tegoż roku ogółem 1 245 843.
siał
trzy
dni
postradać
za to, iżem nie
W zwiększającej się liczbie mają udział
chciał
swego
zdrowia
stracić
przy wycią
wszystkie stopnie wieku, jak to poniższe
ganiu
zaśmierdziałego
drzewa
z
wody, na
zestawienie wykazuje.
której osiadła pleśń 6 cali gruba. Kiedy
Zatrudniano
mnie jeden sztygar oburknął, że mi za po
robotnic
1904
1905
1906
przednie dni nic nie napisze, odpowiedzia
ponad 21 lat star. 608 950 633 918 668 820 łem mu, żeby sobie sam robił i rzuciłem
od 16-21 lat star. 379 179 406 829 426 200 mu robotę.
od 14-16 „ „ 127 484 135 673 145 325
Teraz pracuję tutaj na wsiach koło
poniż. 14 „ „
4 100
4 474
4 619 Pszczyny pomiędzy chłopami. Lecz i tu
razem 1 119 713 1 180 894 1244 964 nie wygląda inaczej. Całe lato trzeba ro
bić za darmo. Tu ani gospodarz ani ro
Do powyższej ogólnej sumy przyna botnik grosza oglądać nie może.
leży jeszcze 879 robotnic, zatrudnionych
Wszechwładni są tu wielcy magnaci
w zakładach fabrycznych w Księstwie rolni i posiadacze ziemscy, których chłop
Brunświckiem, których wieku bliżej nie wiejski nie widzi, ale których łapę na so
oznaczono.
bie czuje. A jeżeli którego ujrzy, to albo
Uderzającem w powyższem zestawie czapkę zdejmuje i trzęsie się jak osika lub
niu jest, że w Niemczech 4 619 dziewcząt też stoi jak rekrut przed oficerem. A ten
poniżej 14 lat haruje już we fabrykach, mu urąga, co się tylko zmieści: „Bestja
choć w tym wieku uważają organizm ko
gadaj, kto koło twej chałupy strze
biecy za najmniej nadarzający się do pracy zas....,
lił. Jak nie, to cię do łasa po nic nie
fizycznej.
Amerykański ruch zawodowy rozdro wpuszczę.“
W ten sposób przemawiają pankowie
bniony jest na wiele mniej lub więc samo
i niepankowie do "'gospodarza, który im
istnych organizacji.
pasie całą dziczyznę na swem własnem
Wprawdzie przynależą one do ko polu.
Gospodarz może siać najlepsze
misji centralnej
która jednakże wiel zboże, żniwować — żniwuje zawsze liche,
kiego wpływu nie posiada. Związek ame bo zwierzyna co najlepsze wyźre.
rykańskich związków zawodowych nosi na
Niektóre wsie płacą tu 450 °/0 podatku.
zwę „American Federation of Labor“.
Pozatem
strzeże nas bardzo pilnie policja,
Odbywszy niedawno swój doroczny kon
gres, wydał obszerne sprawozdanie, z któ to też tedy i owędy trzeba 6 lub 10 mk.
rego wymujemy następujące dane: Ogólny zapłacić, bo to latarka jest nie w porządku,
związek składa się z następujących poje- to tabliczka brakuje przy wozie, to koń jest
dyńczych związków: 117 międzynarodo bez podkowy itd. Wszystko razem uczyni
wych związków (mających swą siedzibę w kilka marek do roku. A tu wcale jeszcze
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), dalej nieliczone obfite i liczne ofiary dobrowolne
37 związków stanowych, 574 związków na cele kościelne.
Obecnie wybory za pasem. Jeden
centralnych i 661 lokalnych związków.
ksiądz
się cofnął a panowie Napieralski,
W miesiącu wrześniu r. b. wynosiła
ogólna liczba członków 1 723 424. W osta Korfanty i Spółka znów stawiają innego
tnich jedenastu latach było członków prze księdza. I ten będzie się trzymał wste
cznego „Koła Polskiego", w którem rej
ciętnie :
wodzą
szlachcice, nienawidzący biednego
1897
264 825
1903 . 1
465000robotnika i prostego chłopa. Tu już wielu
1898
278 016
1904 . 1
676200chłopów posiada dobry rozum. Wiedzą
1899
349 422
1905 . 1
494300oni, gdzie szukać swych prawdziwych
1900
548 321
1906 . 1
454200przyjaciół. Lecz z wszystkich stron starają
1901
787 537
1907 . 1
538970się tych ludzi ogłupić rozmaite blaciska i
1902
1 024 399
piśmidła, rozsiewające potworne kłamstwa
„American Federation of Labor“ miała o socjalistach, jakoby socjaliści byli wro
ogólnego dochodu 174 330,26 dolarów, gami religji i t. p. Gdyby tak chłopi czę
rozchodu 159 960,84 dolarów, tak, że nad ściej dostali tu naszą „Gazetę“ do ręki,
wyżka dochodów nad wydatkami' wynosi wnetby się przekonali, gdzie prawda i spra
14 369,42 dolarów. Stan kasy wykazywał wiedliwość. Socjalizm stał i stać będzie
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zawsze po stronie nędzarzy, uciemiężonych
i wydziedziczonych.
Prawdziwym kandydatem ludu pracu
jącego przy zbliżających się tu wyborach
jest tow. nasz Ganisz. Jemu oddajmy
swoje głosy, a nie pańskim pachołkom.

Kronika.
Cukier drożeje!
Jeszcze nie przebrzmiała wiadomość o
podrożeniu znacznem soli, a już znów do
noszą o podrożeniu cukru. Mianowicie
cena podniesioną została o 2 marki za
centnar podwójny t. j. z 37 mk. na 39 mk.
W sprzedaży detalicznej oznacza to podro
żenie cukru o 2 fen. na funcie!
Tak więc wszystko coraz więcej dro
żeje! Tymczasem zarobki nie wzrastają,
bo kapitaliści dołożyć nie chcą, a robotnicy
nie posiadają silnej organizacji. Obecna
drożyzna doprowadza ludność ubogą wprost
do rozpaczy. Tymczasem „ojcowski“ nasz
rząd ani myśli się ruszyć, aby junkrom
odebrać „dary miłosne“, jakie im przyznał.
Ofiary mrozu.
W Świętochłowicach odmarzły obydwie
nogi woźnicy Gębie, który się był położył
spać w stodole. W Dzierzgowicach (po
wiat kozielski) zmarzł 80-letni starzec na
zwiskiem Nieszporek na drodze kilka kro
ków przed swem mieszkaniem. W Koźlu
znaleziono na promenadzie zmarzłego czło
wieka, który ma pochodzić z powiatu ra
ciborskiego i nazywać się Karol Wolnik.
iT

ęórnego Ślajka.

* Katowice. (Tragedja miłosna.)
W jednym hotelu w pobliżu placu poczdam
skiego w Berlinie otruła się pewna para mi
łosna przez zażycie cyankali. 7 stycznia rano
o godzinie 7-mej przybył tamże młodzie
niec lat około 30 wraz z elegancką damą,
cokolwiek młodszą od niego, i przedstawił ją
jako swoją żonę. Para miała przy sobie mały
kufereczek; zażądali jednego pokoju na jeden
dzień. Do książki przyjezdnych zapisali się
jako nauczyciel Nentwig z żoną
z Katowic. Przez cały dzień pozostali
w pokoju. Około północy zauważono silne
rzęrzenie, wydobywające się z tego pokoju.
Ponieważ nikt nie otwierał, kiedy zaczęto pu
kać, więc otworzono drzwi przy pomocy ślusarza.
Oboje przyjezdni leżeli w łóżkach. Mężczy
zna dawał jeszcze słabe znaki życia, zaś nie
wiasta była już martwa. Przywołany nie
zwłocznie lekarz kazał przewieźć mężczyznę do
lazaretu, gdzie tenże wkrótce umarł, nie od
zyskawszy przytomności.
Przed dokonaniem tego rozpaczliwego
czynu oboje rozłożyli swoje papiery na stole.
Okazuje się z nich, że rozchodzi się o nau
czyciela Nentwiga z Zawodzia (inni po
dają, że prowizora z apteki św. Barbary
w Żawodziu) urodzonego 24 kwietnia 1886 we
Warcie i o niezamężną Franciszkę Hajok, córkę
nadzorcy kopalnianego w Zabrzu. — Zdaje
się, że przeszkody stawione ich wspólnemu po
łączeniu się. były przyczyną ich tragicznego
zgonu.
* Zawodzie. (F i 1 j ą) „flottenvereinu“
zostały uszczęśliwione obydwie miejscowości:
Zawodzie i Bogucice. Zarząd tego „patrio
tycznego towarzystwa“ składa się między innemi z dyrektora kopalni „Ferdynand“ Edelmanna i amtowego dr. Sobawy. — Robotnicy
powinni sobie wziąć szczery przykład z tego,
jak to „panowie“ dbają o organizację w swoim
interesie.
* ŁfOgUCice. (Ofiarą ostatniej za
wieruchy śnieżnej) padł tu chłopczyk
10-letni z Karolinagruby. Szedł on do szkoły
przez podebrane pola; w dole głębokim utkwił,
nie mogąc się wydobyć. Pięć godzin pozo
stawał chłopczyna w swem okropnem położe
niu. Dopiero w południe przechodziły ko
biety, które niosły mężom obiad do Johannahuty, i te go uwolniły. Tymczasem chłopiec
zdrętwiał już i stracił przytomność. Następ
nego dnia nastąpiła śmierć jako skutek okrut
nego mrozu. Chłopiec zaledwie kilka dni był
w Karolinagrubie, bo rodzice jego przybrali
się niedawno z Laurahuty. Nie znał on do
statecznie drogi przez „trupie pola“.
* Dąb. (Zwłoki) nieznanego robotnika
znalezione zostały w kanale Baildonhuty. Ciało
już się rozkładało. Znak, że dłuższy czas tam
przeleżało.
Król. Huta. (O f i*a r a pracy.) Na
fiskalnej kopalni „Bismarck“ zabiły we wto
rek wieczorem krótko po godzinie 10-tej zry
wające się masy węgla ładowacza Hermana,
mieszkającego przy ulicy Bergfreiheit. Liczył
on dopiero 25 lat.
* Zabrze. (Zagadkowy urzędnik.)
Przed sądem tutejszym stanął Cyprjan Ma
ło tta z Zabrza. Pewnej nocy w grudniu zja
wił się pod oknem górnika Szyguły, zaanon
sowawszy się jako urzędnik kryminalny, domagając się, aby go wpuszczono do pomiesz
kania. W domu była obecną tylko siostra S%.

która oparła się tamu żądaniu. Następnej nocy
„urzędnik" zjawił się znowu i groził, że drzwi
przemocą otworzy. Zarazem oświadczył sio
strze Sz., że jej brata posądzają o morder
stwo. Lecz i tym razem niczego nie wskó
rał, bo go nie wpuszczono. Nie wiadomo,
z jakim M. nosił się zamiarem. To też sąd
skazał go na 30 mk. kary lub 6 dni więzie
nia za zakłócenie spokoju domowego.
Zaborze-Wieś. (Za ohydna zbro
dnie), popełnioną na własnych dwóch cór
kach, aresztowano tutaj robotnika kopalnia
nego S.
* OrzegÓW. (Czarna ospa.) Brat
inwalida górniczego Jabłońskiego, który za
chorował na czarną ospę, również zapadł
na tę chorobę. Umieszczono go w lazarecie
powiatowym w Szarleju. Jest to trzeci wy
padek choroby tej w Orzegowie.
* Bobrek. (Oświetlenie elektry
czne) zostało wprowadzone w tutejszej gminie.
* Karb.
(W ybory) do zastępstwa
gminnego mają się tu odbyć na wiosnę.

* Szombierki.

(Żywcem spalone.)

Żona pewnego górnika wyszła po sprawunki,
zostawiając w domu dziecko mające 33/4 roku.
Dziecko otworzyło drzwiczki od pieca, igrało
z ogniem, wskutek czego zapaliło na sobie
sukienki. Kiedy matka powróciła, znalazła
już tylko zwęglone zwłoki swego dziecka.
* Gliwice. (Z lepszego „towarzy
stwa“.) Ciekawa parka miłosna przytrzy
maną została w Bremerhaven. On jest mi
strzem krawieckim N. z ul. Toszeckiej, żo
naty, ojciec kilkorga dzieci, ona zaś żoną bu
downiczego N. Przedtem krawiec pościągał
wszystkie rachunki. Nie ujechali daleko, bo
ich powstrzymano.
* Pszczyna. (Zmarzł wraz z końmi.)
Kupiec Matejczyk z Nejtyczyna po stronie
austrjackiej posłał woźnicę Teczkę w okolicę.
W drodze z powrotem woźnica zasnął, a ko
nie wieczorem zeszły z drogi, i następnie wje
chały we wodę. Tutaj znaleziono na drugi
dzień zmarzniętych woźnicę i konie.
* Rybnik. (Za rajfurstwo) skazała
tutejsza izba karna małżonków Kąkolów na
1 rok więzienia

Z Poznańskiego.
* RogOWO. (Dziwnego zakażenia
krwi) nabawił się pastuch u pewnego gospo
darza w Sarbinowie pod Rogowem. Gospo
darz ów posiadał krowę, która cierpiała na
jakąś chorobę zakaźną. Pastuch, mający otwartą
ranę, zbliżył się prawdopodobnie do chorej
krowy i w ten sposób niewątpliwie się zaka
ził. Po kilku godzinach już nie żył.

Ze świata.
Dnia 29 września r. z. zastrzelił leśni
czy prywatny Lewandowski w Wilmersdorfie pod Berlinem w mieszkaniu swoim po
rucznika Schmida ze Szpandawy. W tych
dniach dopiero aresztowano Lewandow
skiego, gdyż początkowo przypuszczano,
że Schmid sam pozbawił się życia przy
padkiem. Przy tej sposobności dowiadu
jemy się coś niecoś o obyczajach, panują
cych wśród „lepszych sfer“, tak troskliwych
0 „moralność“ ludu.
Przy Kaiserallee w Wilmersdorfie mie
szkał do niedawna prywatny nadleśniczy
Lewandowski z żoną swoją Alicją z domu
baronowa Olive von Korf. Mieszkanie ich
składało się z dziesięciu pokoi, za co pła
cili 4300 marek rocznie komornego. Mąż
był w miejscu w dobrach Stefanowie pod
Zbąszyniem (w Poznańskiem) i przyjeżdżał
do Berlina bardzo rzadko, często na kilka
godzin zaledwie. Pensja, jaką pobierał, była
niezbyt wysoka. Zagadką więc jest, na co
1 po co wynajmowali tak drogie mieszkanie.
Pani „baronowa von Korf-Lewandowska“
żyła tu bardzo wystawnie pospołu ze swą
damą do towarzystwa niejaką panną Supply.
Obie kobiety były pierwszorzędnemi pię
knościami. Używały też życia! Widziano
je często w okolicy Fryderykowskiej ulicy
w towarzystwie eleganckich kawa
lerów, z którymi następnie wypra
wiano w domu huczne zabawy,
skraplane obficie szampanem. Wpra
wdzie często przychodzili też wierzyciele,
którzy domagali się spłaty długów.
W niedzielę dnia 29-go września rano
około godziny 6 przyjechał niespodziewanie
nadleśniczy. Kiedy zapukał do sypialni
*

żony — nie otworzono mu. To go ude
rzyło i zdenerwowało. Niedługo żona jego
się ukazała, nie wyszła jednak do niego ze
sypialni, lecz ze salonu. W tej chwili
zauważył nadleśniczy jakoby po
suwający się cień na mlecznej szy
bie drzwi jednego z pokoi. Na
tychmiast wyjął browning i strzelił w kie
runku cienia. Strzał przeszył drzwi i ugo
dził mężczyznę w okolicę podbrzuszną.
Ugodzonym okazał się oficer Fritz
von Schmid z garnizonu w Szpandawie, mający 24 lat.
Pani Lewandowska i jej dama do to
warzystwa panna Supply pobiegły na
tychmiast do odźwiernego, oświadczyły mu.
że przyjaciel rodziny, który bawił u nich,
postrzelił się przez własną nieostrożność
i prosiły, aby natychmiast wezwał lekarza.
Mimo pomocy lekarskiej Schmid umarł po
upływie 6 godzin, nie odzyskawszy przy
tomności. Ani odźwiernemu, ani lekarzowi
przy całej tej sprawie nic nadzwyczajnego
nie podpadło.
Małżeństwo nie rozeszło się, lecz z
mieszkania przy Kaiserallee wyprowadziło
się na Kurfürstendamm do Berlina. Przed
dwoma tygodniami otrzymała policja ano
nim, przedstawiający całą sprawę we właściwem świetle, a pochodzący od byłej damy
do towarzystwa pani Lewandowskiej, panny
Supply. Obu małżonków wezwano na po
licję, a ponieważ szczegóły zawarte w ano
nimie potwierdziły się w całej pełni, are
sztowano Lewandowskiego 27 grudnia r. z.
Porucznik Schmid i brat jego poznali
panią Lewandowską podczas manewrów
zeszłorocznych w lipcu, w Stefanowie pod
Zbąszyniem, gdzie Lewandowski zawiadował lasami p. Wenzla. Lewandowska przed
stawiła się obu oficerom jako dziedziczka
dóbr baronowa Korf-Lewandowska, co udało
jej się w zupełności, ponieważ prawdziwa
właścicielka nie mieszkała w Stefanowie.
Piękna leśniczowa wdziękami swemi po
trafiła przywiązać do siebie obu młodych
oficerów. W Berlinie odwiedzał ją
Schmid bardzo często.
Lewandowski posiadał kiedyś 40000 m.
gotówki, którą zużył jednak w ciągu lat,
tak że w ostatnim czasie w domu jego za
panował niedostatek. Wiadomości jego z
dziedziny leśnictwa nie były nadzwyczajne,
tak że w żadnym miejscu nie zagrzewał
długo, a w końcu pozostał całkiem bez za
jęcia. Przeciwko Lewandowskiej wytoczono
kilka procesów o oszukaństwo, ponieważ
w wielkich magazynach berlińskich kupo
wała na kredyt, a raczej na wieczne od
danie. Zajmowała się także kojarzeniem
małżeństw.
Panna Supply oświadcza między innemi, że Schmid ugodzony kulą, miał jeszcze
tyle siły, że zawlókł się do jej pokoju, po
czerń zemdlał. Na pytanie, skąd oficer
wziął się w mieszkaniu, odpowiedziała Le
wandowska, że odwiedził jej damę do to
warzystwa. Po śmierci oficera kazała Le
wandowska dziurę od kuli we drzwiach zasmarować kitem i sama zamalowała ją
farbą. Później przywdziała żałobę i po
jechała na pogrzeb swego kochanka. Umiała
ona pozyskać całkiem zaufanie rodziny za
bitego, z którą do ostatniej chwili utrzy
mywała korespondencję.
W dzień zaduszny pojechała do Stade,
aby złożyć wieniec na grobie zamordo
wanego porucznika i odwiedzić jego ro
dzinę. Później powróciła do Berlina w
chwili, gdy sprawa wyszła na jaw.
* Nowy Kuba-rozpruwacz. W Charlottenburgu jakiś zbrodniarz 4-letniej có
reczce malarza Miehlkego rozpruł brzuch.
Dziecko zmarło po kilku godzinach. Za
wyśledzenie zbrodniarza wyznaczył prezy
dent policji 3000 marek nagrody.

'Walka o reformę u>yborezą.
Demonstracje w Berlinie.
Trzydzieści pięć zgromadzeń, zwołanych
przez partję socjalno - demokratyczną, na
czwartek wieczór dla zaprotestowania prze
ciwko dotychczasowemu prawu wyborczemu
do sejmu pruskiego, miało imponujący

przebieg. Wszystkie zebrania były szczelnie
przepełnione. Przyjęto na nich jednogłośnie
z entuzjazmem rezolucję, domagającą się
natychmiastowego zaprowadzenia powsze
chnego, równego, tajnego i bezpośredniego
prawa głosowania.
Na wschodzie i południo - wschodzie
miasta odbyły się wielkie demonstracje
uliczne.
Tysiące robotników, którzy nie mogli się
już dostać do sali „Drachenburgu", próbo
wało dotrzeć przez ulice Köpenicker- i
Wrangelstr. do sali „Uranji“. Lecz i do tej
sali dostęp był już policyjnie wskutek prze
pełnienia wzbronionym. " Pochód zwrócił
się do „Domu Związkowego“. Policja i tutaj
zagrodziła demonstrującym drogę. Pochód
wywarł ogromne wrażenie. Według skrom
nego obrachunku brało w nim 15 do 20
tysięcy ludzi udział. Takie same demon
stracje odbyły się w sąsiednim Rixdorfie.
Wspaniały przebieg miała demonstracja
po opuszczeniu zebranych na zgromadze
niu na sali Pharusa. Pochód, złożony po
czątkowo ze 100 osób, posuwał się ku sali
browaru Bocka przy Chauseestr. Po dro
dze przyłączyło się do niego około 3000
osób.
Dotarwszy do lokalu, gdzie tymczasem
zebranie już się było zakończyło, zebrali
się ; demonstrujący na podwórzu, odśpie
wali marsyljankę i wznieśli trzykrotny
okrzyk za równem i tajnem prawem gło
sowania.
Oczywiście, że policji wszędzie było
pełno. Początkowo zachowywała się ona
dość powściągliwie. Widocznem było, że
starała się ona powstrzymać demonstrują
cych od śródmieścia.
Demonstracje wywołały w całem miejście olbrzymie wrażenie.
Nastrój wśród robotników berlińskich
jest podniosłym. Dopiero z dniem 10-tym
stycznia — powiadają robotnicy — rozpo
częła się na dobre walka o reformę wy
borczą. Prędzej nie spoczniemy, póki nie
wywalczymy równego i tajnego prawa wy
borczego — z tern przeświadczeniem robo
tnicy berlińscy demonstrowali w czwartek
wieczorem na ulicach stolicy państwa.
*
*
*

Odpowiedź rządu.
Dzień 10-go stycznia 1907 roku był
dniem wielkiej doniosłości politycznej dla
Prus. Z jednej strony okazało się, ile gniewu
i oburzenia zebrało się w masach ludowych
na niesprawiedliwość obecnego trójklasowego prawa wyborczego do sejmu pruskie
go, że robotnicy, kroczący w szeregach socjalnej-demokracji, świadomi tej strasznej
krzywdy, jaka im się wskutek takiego prawa
dzieje, wytężą wszystkie swoje siły, aby
wywalczyć dostęp do sejmu. Po raz pierw
szy po zwycięstwach kontrrewolucji po
pamiętnym roku 1848, Berlin był znowu
widownią demonstracji ulicznych. Samo
rodnie robotnicy berlińscy pociągnęli w
wielkiej masie przed gmach sejmu, gdzie
dnia tego rząd miał wreszcie dać odpowiedź
na wniosek wolnomyślnych co do zapro
wadzenia równego i tajnego prawa głoso
wania do sejmu. Liczbę uczestników de
monstracji nawet pisma bnrżuazyjne, jak
„Berliner Tagebl.“, podają na dziesiątki
tysięcy. Przybywających na posiedzenie
sejmu „przedstawicieli ludu“ rzeczywisty
lud, nie mający do sejmu dostępu, przyj
mował okrzykami: „Żądamy powsze=
chnego i równego prawa wybor=
czego“, „Precz z trójklasowem
prawem“, „Żądamy prawa wybor=
czego dla kobiet46, wołały obecne wśród
demonstrujących robotnice.
Okrzyki te szczególnie głośnie się roz
legły, gdy nadjechał prezes ministrów pru
skich ks. Billów. Śpiewano również „Mar
syljankę“ i inne pieśni robotnicze.
Wolne prawo wyborcze jest znakiem,
Pod którem zwyciężymy naprzód więc!
Nie głosimy nienawiści wobec bogaczy,
Nie, lecz równe prawo dla każdego!
śpiewali z przejęciem demonstrujący ro
botnicy.
Z drugiej strony odpowiedź rządu w
sejmie dowiodła, że, opierając się na wste
czne junkierstwo i ufając w siłę bagnatów,

rząd nie liczy się z głosem ludu i najdro
bniejszego ustępstwa nie myśli uczynić.
Odpowiedź rządu — to wypowiedze
nie wojny olbrzymiej większości ludu w
Prusiech, żądającego równego prawa.
Odpowiedzią taką rządu masy pracu
jącego ludu nie zniechęcą się. Skutek jej
będzie wręcz odmienny: tern natarczywiej
masy ludowe będą się domagały swych
praw, będą wiedziały, że z takim rządem
trzeba walczyć nieubłaganie, spodziewać
się po nim najgorszego i odpowiednio
do tego dostosować swoją taktykę walki
przeciwko hańbiącemu ubezprawnieniu.
Teraz socjalna demokracja, która sta
nęła na czele walki o reformę wyborczą,
tern energiczniej poprowadzi swoją pracę
uświadamiającą, dotrze do najodleglejszych
zakątków kraju, wznieci świadomość krzy
wdy politycznej w miljonach mózgów tych
wszystkich, którzy są pozbawieni prawa
wybierania własnych swych przedstawi
cieli do sejmu.
Rząd junkierski rzucił wyzwanie pra
cującemu ludowi — lud do walki stanie!
*
*

*

W sali sejmowej wszystkie trybuny
przepełnione.
Wkrótce po przybyciu kanclerza Biilowa, prezes sejmu, v. Kröcher, zagaił po
siedzenie i rozpoczęły się rozprawy nad
wnioskiem partji wolnomyślnej, którego
brzmienie jest następujące:
„Wezwać rząd, aby wtoku sesji obe
cnej przedstawił projekt ustawy, mocą
którego 1) drogą zmiany art. 70, 71, 72
i 115 konstytucji pruskiej, dotyczących
ordynacji wyborczej do sejmu, wprowa
dzić powszechne, równe, bezpośrednie
prawo wyborcze, z tajnem głosowaniem;
2) jednocześnie, na podstawie wyników
tymczasowych spisu ludności z dnia 1-go
grudnia r. 1905 i odpowiednio do zasad
prawa z dnia 27 czerwca r. 1860 usta
nowić inny podział okręgów wyborczych,
oraz określić na nowo ogólną liczbę
posłów“.
Pierwszy zabiera głos poseł Träger,,
uzasadniając powyższy wniosek.
W imieniu rządu pruskiego złożył
kanclerz Billów oświadczenie następujące:
„Rząd królewski usiłował dotychczas
poprawić te przepisy pruskiego prawa wy
borczego, których zmiana była nagląca.
Rząd uznaje, że obowiązujący obecnie sy
stem wyborczy i teraz jeszcze ma pewne
braki, i rozważa od dłuższego czasu, w jaki
sposób należy im zaradzić. Czy będzie to
możliwe w ramach istniejącego prawa wy
borczego, czy tylko drogą zmiany zasadni
czej, nie można jeszcze przewidzieć. Dziś
już wszakże oświadczyć należy, że rząd kró
lewski jest w dalszym ciągu przeświadczony,
iż wprowadzenie do Prus obowiązującego
w rzeszy prawa wyborczego, nie odpowie
działoby dobru państwa i dlatego projekt
taki odrzucić trzeba. Nie może też rząd
przyrzekać, iż głosowanie jawne zastąpi gło
sowaniem tajnem.“ Dalej wywodził kanclerz,—
że rząd mógłby przystać jedynie na bezpo
średni lecz jawny system głosowania, oparty
o', pewnych stopniach majątkowych, wy
kształcenia i wieku. Lecz i taka reforma
w toku obecnej sesji prawodawczej sejmu
pruskiego już załatwiona być nie może.
Gdy rząd będzie miał pewne podstawy dla
reformy odnośnej, wówczas dopiero wystąpi
z odpowiednim wnioskiem przed sejm.
Oświadczenie rządu przyjęto oklaskami
na prawicy, sykaniem na lewicy.

Kalendarzyk zebrań.
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Zebranie kartelu związkowego

IXaiVTVlVVe odbędzie się w domu związkowym

w czwartek 16 stycznia wieczorem o godz. 8.
KVnl

Huta Pos*edzenie kartelu związkowego

Al Ul« 11UU1« odbędzie się w czwartek 16 stycznia
o godz. 7ł/2 wieczorem w domu związkowym przy
Rynku nr. 3.
Nakładem i drukiem J. Biniszkiewicza i Spółka
w Katowicach. — Odpowiedzialny redaktor Stanisław
Mieczkowski w Katowicach.

Meble, lustra i rzeczu wyścielane
za gotówkę i na spłatę kupuje się najlepiej i najtaniej w składzie mebli

Rynek 3 obok poczty.

Aslolf LCWltl

w Królewskiej Hucie.

