Piotrków, dnia 21 Stycznia 1906 r .
.I

PREN U~IERA l'.!

OGŁOSZENIA
Za ogloszenie l-razowe kop. 10 od
jednoszpaltowego wiersza. petitu.
Za ogloszenia kilkakrotne po k. 6

IV MIE.JSCU:
r ocznie. .
pólrocznie .
k\\·a rtalnie.
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rb. 3 kOll. 60
1'11. 1 kop 80
rb. _. kop. 90

Cena pnjedYTlczego numeru k. 8.

Dop lata

1. ...

odnoszenie-lo kop.

kwartalnie.
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PRZESYŁKA:

rocznie. .
pólroewie.
kwartalnie.
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.
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.
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rh. 4 kop. 80
rb 2 kop. 40
rb. I kop 20
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I
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Wychodzi

W

każdą Niedzielę,

wraz z oddzielnym stałym dodatkiem powieściowym.

Adres Administracji i Dmkarni ,,'rygoduia": ulica Kaliska !,'2 9 (obok Hotelu
Adres lłedali.rji: ulica Kaliska ~ 11 (obok Magistratu)'-

)-'oszukuję

pokoju

przy )"oC"l:,;iuie z lueblauli i calo(lzicUIJCIll ut;rzyulauieu'l.

Oferty w administracji Tygodnia . dla nauczyciela
polskiej..
419 (l-l)

szkoły

Powtarzamy, że do dalszego wydawania ,,'l'ygodnia" pod stanem
wojennYlll zmusiła Jlas li tylko
obecna akcja wyborcza do Izby
PtlJJstwowej. Dlatego to, niechaj
Szanowni Czytelnicy nasi, nie żą
dają od nas ża(lnych artykułów i
wiadomości, oprócz bezl)Ośrednio
lub pośrednio z tą akcją związa
nych.
Ogłoszenie

czas, jeneral-gu~ernatora guc, piotrkowskiej,

« Według rozkazu warszawskiego jenerał-gu
bernatora ogłasza się ludności gubernji piotrkowskiej następujące:
«Osobne przygotowawcze zebrania dla narad
o osobach godnych być obieranemi na człon
ków Izby państwowej nie zabraqiają się w razie ścisłego dochowywania artykułu XII imiennego Najwyższego Ukazu na imię senatu n~ą
dzącego od dnia 11 grudnia»_
al grudnia 1905 r.

Czasowy

jenerał-g ubernatGr gub. piolr.
jenerał-lejtnant Szati/ow.

To samo ogłoszenie w redakcji kaliskiego I
gubernatora 1\1. Nowosilcowa brzmi jak następl1je:

Specjalne zebrania przygotowawcze dla narady co do osób, zasługujących na wybór ich
jako delegatów do Izby państwowej nie są
wzbronione, przy ścisłem wykonaniu art. XII
Jaj\\'yższego Ukazu Imienn ego do senatu rzą
dzącego z d. 11 (24) grudnia 1905 L
O CZC01, na zasadzie rozporządzenia jenerał
gubernatora warszawskiego, podaje do powszechnej wiadomości.
Kali .. , 2 (15) styc,.nia 1906 r.

Gubernator M. Nowosilcow.
Wspomniany powyżej paragraf XII Ukazu
brzmi, jak następuje:

ł-lajwyższego

od wiersza.
Za reklamy i nekrologi, oraz oglonenia zagl'aniczne po kop. 12
od wiersza.
Za ogloszenia, reklamy i nekrologi na l-ej stronie po kop. 20
Za doląc?. I kal·tki anneksu rb. 7.
Za tłumaczenie oglos7,. z języków
oLcych po 2 /rop. od wierS7.a.

Magistrat m. Piotrkowa
podaje do publicznej wiadomości, że na zasadzie rozdziału II Naj wyższego Ukazu z dn ia
24 Grudnia 1905 roku ~apewniony jest udział w zjazdach wyborców miejskich (ust.
o wyb. art. 16): 1) osobom, władającym, przynajmniej przez rok, w granicach miast, w obrębie powiatu, na prawach własno śc i lub dożywocia nieruchomościami, opłacającemi podatek państwowy albo miejski, albo ponoszącym
ciężary ziemskie; 2) osobom, posiadającym przynajmniej w ciągu roku przedsiębiorstwa handlowo-przemysłowe, wymagające wykupu świa
dectwa handlowego w obrębie miasta lub jego
powiatu; 3) osobom, opłacającym w granicach
powiatu przynajmniej w ciągu roku podatek
mieszkaniowy; 4) osobom, opłacającym w granicach miasta lub jego powiatu w ciągu roku
podatek rzemieślniczy od zajęć osobistych; 5)
osobom, które w ciągu przynajmniej roku w
granicach miejskich siedzib powiatu najmowali
na swoje imię oddzielne mieszkanie, i 6) osobom (z wyjątkiem niższej służby i robotników),
które przynajmniej przez rok zamieszkiwały
\V granicach miasta lub jego powiatu i otrzymywały pensję lub emeryturę w służbie paJlsLwowej, IV instytucjach ziemskich i miejskich,
albo na kolejach.
Wskutek tego, osoby, chcące przyjąć żywy
udział w wyborach do Izby Państwowej zechcą
zgłosić się do biura miejscowego Magistratu
w godzinach biurowych przed 31 Stycznia
1906 T., celem zameldowania swoich kwalifikacyj wyborczych i zapisania się na listę.
Prezydent miasta SobieszczCt1tski.
R&dn y-Sekre tarz Krzemieniewski.
-~~-

OŚWIADCZENIE.
warszawscy oświadczają
po rozpatrzeniu się w
sytnacji, wywołanej wyborami do Dumy pań
stwowej, wobec ciążącego nad krajem stanu
wojennego i trudności, jakie wynikają dla' pewnej grupy wyborców, pozbawionych wolności
osobistej, uważają za obowiązek zwrócić uwagę,
że wszyscy ci wyborcy na równi z innymi,
})owillni być na listy wyborcze wpisani. Osobom tym, w myśl Manifestu z 30 październi
ka 1905 roku i ordynacji wyborczej, nie mogą
być odjęle prawa, przez akty powyższe nadane i dlatego udzielona im być powinna moż
ność wykonania praw i obowiązków wyborczych.
Usunięcie tej kategorji osób od listy i urny
wyborczej wyrządziłoby szkodę społeczeństwu
i dałoby możność niesłusznie pokrzywdzonym
dochodzenia praw swoich nawet po terminie
w ordynacji przewidzianym, gdyż przeciwko
pozbawion em u obrony żadne przedawnienie hiedz
nie może.
Adwokaci

przysięgli
że

w « KUL W arsz.»,

l. 'Wyborcom przysługuje prawo zwolywania specjalnych zebrań przygotowawczych, celem omówienia
kandydatur.
2. W zebraniach przygntoll'awczych biorą udz'ał
tylko osoby, wpisane na listę wyborców danego zebrania wyborczego lub miejsl,iego o1;ręgu wyborczego oraz przewodniczący zebrania tego, choćby nawet
nic miał prawa uczestniczenia w wyborach.
S.W zebraniach przygotowawczych wyborów uczestniczyć mogą tylko wyborcy danej gubernj i, ok ręgu
lub miasta oraz przewodniczący odnośncgo zebrania
wyborczego.
4. Zebrania przygotowawcze odbywać się mogą
tylko w lokalaćh zalllkniętych.
W;.'I'2 20 «Pracy Polskiej» w rubryce «w spra5. O czasie i miejscu zebrania przygotowawczego
doni eść należy naczclnikowi policji mil·jsco wej na 24 ,,'ie wyborów» podano przez pomyłkę termin
godziny przed terJllillem zebrania z podaniem nazwisk 3-tygodniowy do wnoszenia zażaleó w sprawie
osób, zwołując)'l' h zebranie.
pomyłek i opuszczeń zawartych w spisach "'y6. Na zebraniach przygotowawczych policja nie [bOrCZ l1 ch
jest obecna; pilnuje jednak. ,ażeby osohy poboczne nie
J 'J
.
., "
,
. " ,
miały wstępu do lokalu, IV ktorym odbywa się zebralIte.
Na ~a~adzle zaś Pl;lLzn z 2·[ gludDla t.Cll~1I1 te~l
~
wynOSI Jeclen tydzwn od daty wystawwn/a Spt-

W sprawie wyborów.

Wileńskiego).

sów wyb01'czych na widok publiczny. Dokładne
sprawdzenie tych spisów jest trudne i dlatego
pożądane jest, w Piotrkowie aby nie tylko osoby
płacące mniej niż 125 rb. komornego składały
piśmienne deklaracje o chęci uczestniczenia w wyborach, lecz wszyscy ci, któr'zy uzyskali prawo
głosowania na zasadzie Ukazu z dnia 24 gl'Udnia, a więc: ci którzy płacą komorne poniżej 500 rub., ci którzy wykupują świadectwa
przemysłowe VI kategolji i handlowe niższe od
III kalegorji, ci którzy są właścicielami lub
współwłaścicielami cząstki nieruchomości wart(lści mniejszej od 1500 rb_ według oceny podatku miejskiego.
W szyscy pozostali powinni znajdować się na
dawnych listach wyborczych, ulożonyt:h w zeszłym roku przez magistrat na zasadzie pierwszej ordynacji, Bnłyginowskiej. Kto posiada
prawa wyborcze na podstawie poprzedniej ordynacji, a nie znajdzie się na liście, może niezwłocznie wystosować skargę do komisji gubernjalnej _l\Iagistrat jest obowiązany ogłosić dawne listy '''yborcze w miejscowym organie urzę
dowym, a oprócz tego podać je do ogólnej wiadomości w sposób najbardziej zapewniający jawnoŚĆ owych list.
Ukaz z 24 gruduia zamienia ogłoszenie
list w miejseowym organie urzędowym na wystawienie na widok publiczny w lokalach instyturji układa,jących listy; dotyczy to jednak
(wedł. art. IX) wyłącznie dodatkowych list
wyborczych z 2-ej ordynacji; nie zwalnia zatem magistratu w \V arszawie i Łodzi, a nR,
prowincji urzędów powiatowych, od obowiązku
ogłoszenia dawnych list drnkiem i to nie później
jak na 3 tygodnie przed wyborami.
Termin więc tygodniowy składania skarg liczy się dla osób korzystających z praw wyborczych
na podstawie dawnej ordynacji-od daty owego
ogłoszenia; dla pozostałych -- od daty wystawienia list dodatkowych na widok publiczny. Zwracamy na to uwagę osób interesowanych i urzę
dów wyborczych.
----<><><:>§§o-c

Przewaga wsi.
Zwracając uwagę na tabelkę, zamieszczoną
w 2-im num erze «Tygodnia », na str. 3-ej p_ t.
«Rozkład liczby poslów i Wyb01'CÓW» , a IV
szczególności na gubernię Piotrkowską, widzimy, że z powiatu piotrkowskiego przyjedzie
do Piotrkowa dla wybrania p osłów: 2 wyborców od gmin, 7 od większej własności ziemskiej i 5 od miast (właściwie od samego Piotrkowa, gdyż w naszyru powiecie jest tylko miasto Piotrków); z całej zaś gubernii Piotrkowskiej zbierze się w Piotrkowie dla wyboru posłów: 21 wyborców od gmin, 34 od większ ej
własności ziemskiej i 45 od mi~Lst wszystkich.
A zatem gminy i większa własność da wyborców 55, a miasta 45 = razem 100. Więk
szoŚĆ widoczna po stroni\:! wsi; więc tylko w
porozumieniu z nią miasta będą mogły przeprowadzić swych kandydatów na posłów. Posłów tych do Izby PaJlstwowej z pomiędzy
owych 100 wyborców, ktÓl'zy s i ę zjadą do
Piotrkowa, ma być wy branych 5-ciu tylko.
Przeglądając uaszą tablicę w ~ 2-im «Tygodn ia», spostrzegamy łatwo, że we wszystkich zebraniach gubernjalnych wyborczych dominuje przewaga żywiołów wiejskich. I talc:

TY

2
do Warszawy zjedzie się dla wyboru 5 posłów
100 wyborców, w tern ze wsi 76, z mia;;t 1G;do Kalisza przyjedzie dla wyboru 3 posłów,
44 wyborców ze wsi, 24 z miast; - do Kielc
dla wyboru 3 posłów, przybędzie 4G ze wsi,
14 z miast;-do Łomży dla wyboru 2 posłów
zjawi się ze wsi 30, a z miast 10;-do Płocka
i Suwałk dla wyboru po 2 posłów tak samo,
przyjedzie po 30 i po 10;- do Siedlec dla wyboru 3 posłów zjedzie się ze wsi 48 i z miast
13;-do Luolina dla wyboru 5 posłów, przyjedzie ze wsi 75, z miast 25; wreszcie do Radomia, dla wyboru 3 posłów, przyjedzie wyborców ze wsi 46, z miast 14.
Cyfry te mówią więcej niż naj dłuższe art ykuły.

~{i\~~~

- ]{adencja Izby Państwowej (jeśli takowa przyjdzie jeszcze do skutku?) jest aż 5-io
letnia, jak wiadomo. Na całe pięć lat mamy
wybrać posłów; musimy więc na wyborców
wybrać ludzi pełnych zaufania, takich, którzy będą wiedzieli kogo wybrać na posłów.
Mają oni wybrać takich ludzi, którzy będą umieli walczyć, bronić i zdobywać dla nas
przez lat 5 wytrwale nietylko prawa ogólnoludzkie, ale i narodowe,-te drugie nietylko dla
ubezpieczenia trwałości pierwszych, ale i dlatego,
iż tego wymaga jeunogłośnie cały naródl ..
Na ludzi takich -z naleźć się mających wśród
100 wyborców naszej guberni-prawdopodobnie,
w ostatniej chwili, zwrócą oczy tych wyborców
odpowiednie organizacje.

Zebrania przedwyborcze w Piotrkowie zostały zapoczątkowane przez połączone
włu.dze (komitet nadzorczy i dyrekcję) Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, w sali tegoż
Towarzystwa, w dniu 18 stycznia 1'. b., IV którym odbyło się pierwsze zebranie. Celem tych
zebrań jei3t - jeżeli się tak można wyrazić wysondowanie życzm'l prawyborców z miasta
i wyłonienie kandyuatur na wyborców.
Władze Towarzystwa Kredytowego z powodu szczupłości lokalu zapraszają codziennie po
stu tylko prawyborców, aż do wyczerpania całej ich listy; nie stawiają żadnych kandydatur,
nie wymieniają od stołu prezycljalnego ani jednego nazwiska, ale stara:ją się za pomocą
próbnych kartek wyborczych ujawnić jeduak
te nazwiska, które, mając za sobą najwięcej
głosów prawyborców, mogą liczyć na wejście
w listę 5-ciu wJborców, których ma wybrać
Piotrków.
.
Celem tych próbnych, przez kaide 100 osób,
codziClwych glosowalI jest uświadomienie ogólne.
Ono pozwoli aby przy ostatecznem głosowaniu
głosy nie rozstrzeliły się zbytecznie i aby
w skutek tego nie posiadły mandatów wy1Jorczych osoby wybrane wypadkowo, nie,,' ielką
względnie ilością głosów.

Po zagajeniu pierwszego w dniu 18 stycznia
zebrania przez prezesa komitetu nadzorczego
Towarzystwa Kredytowego, p. Cezarego J achimowskiego, po lcrótkiem popularnem strpszczeniu przezeń ordynacji wyborczej, po przemówieniu odpowieclniem p. doktora St rzy żo wsldego i treściwem wyjaśnieniu tego, co się
wyżej rzekło, przez p. C. Jachimows]{jego, przystąpiono do rozdania kartek, na których każdy z prawyborców pisaŁ po pięć nazwisk 0sób najodpowiedniejszych wedle jego przekomnia na wyborców.
Na to pierwsze zebranie zeszło się, na stu
zaproszonych .... tylko 42 osóbl
Następne zeurania będą się odbywać codziennie, nie wyłączając świąt, od 6 wieczorem pod
prezydencją pp.: Florjana Dudzil'lskiego (19-go
stycznia), Edmunda Gerbera (20 stycznia) i
d-ra Antoniego Strzyżowskiego (21 stycznia) i
znów 22 stycznia pod prezydencją p. JacLtimowskiego, 23 stycznia pod prezydencją p. Dudzil'lskiego, 2J-go stycznia pod prezydencją p.
Gcruera--i t. d. aż do wyczerpania całej listy
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prawyuorców, których Piotrków, prawdopodounie, da około 3500.
Na zebrania mają prawo wstępu tylko prawyborcy, którym list zapraszający służy za
bilet wejścia na zebranie. Przedmiotem dyskusji mogą być li tylko kwestje, tyczące się
wyborów do 1zuy pal'lstwo\\'ej. Odpowiedzialnością za wykroczeuie z tych ram są obciążeni
panowie prezydujący.
- 'j'ablica wyborcza poglądowa p. Warchoła, inżyniera ;7, RaJomska, wydrukowana
w j\~ 14 «Kurjem Warszawskiego», jest uardzo udatna i powinszować możemy p. Warchołowi szczęśliwego pomysłu. Błędnem jest w niej
tylko wslmzanie przewodniczącego w zebraniu
gubernjalnem, ponieważ przewodniczy w niem
nie prezes sądu okręgowego, ~tle oso ha mianowana przez władzę najwyżs7.ą, i nie moż~
być tą. osobą prez~s .. sądu 01~ręgo~11ego, g~yz
prez.yduJe o.n IV koml~JI gubernJl1lueJ J rozwazaJąceJ skargi ~a .prawldłowOŚ? wyborów. . .
l\lylnem. tez Jest w. tablICy wyodrębl1leme
p~lnomocml~ó~v robotnlc~ych w.os.obne zebrama ''.' ŁodZI i v~arsza\Vl~, g?yz zJazuy pełnomoclU.ków ~ob~tl1lc~ych obierają wyborcó~v, którzy m~ zbl?raJą SIę na odrębne .zebralll<L, ale
cz~~ć I.ch blCl'ze udZiał w zebralllu w.yborczem
mIeJslnm, część zaś druga---w zeuranlU gllberIljalnem.
.
.
. . . . J'
- Z. ~O(]~l. «Gomec ~~dzl,l» pisz.e. «~Iemcy z~ml:szkuJący na.sz kl~, . poddan~ ~anst,~a
RosYJ sInego, zo~galll~?~val,L SLę w '~arszalne,
at~y w sto.sowneJ ch II 111 pl~yłączJ~ Się ze swemi głosami do głosów polskiCh, umJarko"anych.
Pożądanem byłoby, aby ciż obywatele 7.amieszkali w Łodzi porozumieli Rię z sobą i,
jako obywatele polskiej ziemi, przyłączyli się
do nas, gdyż tylko w tem widzimy czyn ouywatelski i włn.sn V ich in teres.»
. .
.
, ŁodZI w Grand-~~telu .od~yła Sl.ę nara?a plzemysłowców, łódzkIC~l,. l~tó,la zg~om~~
d:Lła 2GO ~SÓh . Zeblam 'pOI\Zlę1t :ezo~ucję, ~z
~Izemysłoll ~y ~Ódz:y staJ~c na gr U~CI~ ~1~?1fe~tu .ko~stJ t~c!Jnego z d.. 30. pazclzlCllllka,
o~galll~uJą l~al tJę k.onsty~u?YJno-h~eraJną· Zdame~ Ich, . z Łodz.L powllllen. wYJś~ poseł~ ~l~
którego zgod.zą Się ~vsz.YSt!~lC nal o.d~wo~ci l
sta~y, a .tal{]:ąo .zeb[~m, \Hdzą. w i~lz~lllerze
~a~lC ~rl'~S~,e",s~C1m, UÓleg~ tez będą Się star ah pl zepl o, adzlć n~ wybol ach.
- .Z Sos.lIo,wca plSZ~ do «Kur. " arsz.».:
«l\llmo ullzlnego termlnu wyborów w mle~cie, nie znać zupełnie przygotowania do nich.
Stan wojenny przeszkadza agitacji oraz zebraniom, i dlatego parUe skrajne nawołują do zupeł
nego usunięcia się od
borów. Narodowa demokracja jeunak wzywa gorąco do niesłucha
nia tych podszeptów i do dopilnowania, aby
wszyscy, mający do tego prawo, byli wpisani
na listę wyborców. Miasto Sosnowiec podzielono na 8 rewirów; w każdym z nich dyżuru
ją obywatele dla przyjmowania deklaracji, których atoli wpływa na nieszczęście uardzo mało, i kto wie, czy będzie ich więcej, bo Zagłębie zanadto ulega wpływom partji skrajnych».
- Pt"awyborcy-ksi ęża . Jak wiadomo, każdy duchowny, spełniający czynności paraGalne, jest urzędnikiem stann cywilnego i jako
tald winien być wykazany przez swą zwierzchność. Wielu atoli duchownych nie sprawuje
urzędów parafjalnycLt i ci, na zasadach ogólnych z cenzusu mieszkaniowego, muszą z t1ekI aracjami i zaświadczeniami zgłaszać się do
biur wyborczych. W Piotrkowie-jak w tej
chwiJi- do magistratu.
---- Odpowiedź. Odpowiadając na prośbę zamieszczvną w :N2 9 «Gaz. Pol.» o informacje
z prowincji w sprawie wyborów, dono::!zę, że
przed chwilą się dowiedziałem z u1'z~clowego
źródła, iż ci tylko kapłani, rządcy kościołów,
mający ziemię, uędą prawyborcami, którzy
zawiadomią naczelnika powiatu, że z tego przywileju pragną korzystać. Otóż, ponieważ według mnie wszyscy z tego przywileju korzystać
winniśmy aby mieć na prawyborców wpływ
odpowiedni, przeto wszyscy bez wyjątkll zawiadamiajmy o tern właściwych naczelników po-
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wiatu. O powtórzenie tego wszystkie pisma polskie uprasza
ks. A. BrykczY1lSki.
- W Warszawie w celu popierania akcji
wyborczej zrzeszać się poczęli członkowie niektórych korporacji, oraz osoby związane jednością przekonalI.
Niedawno odbyły się
dwa zebrania organizacyjne. W sali Towarz.
Wioślarskiego zeurali się członkowie tegoż
T-wa, w liczbie 40 i obowiązali się do czynnego udziału w popularyzowaniu wiadQmości o
wyborach. W gmachu stowarzyszenia techników zebrało się liczne grono osób, interesują
cych s ię przebiegiem obrad w okręgu 9-ym,
łazienkowskim.

- Spisy urzędników. W Warszawie z instytucji prywatnych magistrat zażądał spisu
urzęuników tylko z kolei WiedeIlskiej i z Tow.
Kredytowego Ziemskiego, któru to instytu~je
już listy żądane do magistratu przesłały. 1nsLytllcje wymienione magistrat uznał za uprzywilejo\\'ane dlatego, że urzędnicy ich są uczestnikami państwowej kasy emerytalnej, do której np. nie należą urzędnicy Tow. Kredytowego miejskiego.
Pominięcie to jest utrudnieniom dla zainlesowanych urzęd ników, kt6l'zy w ten sposób
zmuszeni są do meldowania swych praw wyuorczych.
Robotnicy niektórzy z wielkich fabryk
w Warszawie, obawiając się, że wybory pn~ed
sta wicieJi na zebraniach fabrycznych mogą 11ie
dojść do skutku, zapisują się do list wyborczych z deklaracjami 7. cenzusu mieszkaniowego
.... "
"
-~ ~gltacJa wsrod rosJa.n. To,:a~ Z!Stll o
rosYJs}\l,~ w ~~rSZall'l~,. za~ll l,ązane SWlCZO I~;t
PO?S,t~l~le l\~aIl.lfestu Na}wyzsze,go z d. 3~ p~zdZlell1lka, '~yd ,llo o~lelll ę do II yborców I oSJan
w I{ rólestw IC Polsl{lem.
W odezwie tej stowarzyszenie oolicza swe
siły na 700,000 ludności i dochodzi do wniosku, iż rosjanie z Królestwa powinniby wystawić 3-ch posłów i IV tym celu zjednoczyć
się IV gub. lubelskiej, w Chełmie, pod znakiem
tamtejszego bractwa prawosławnego; w siedlecldej-okolo zawiązanego niedawno «Związku
ludzi rosyjskich», i w Warszawie- okolo «Towarzystwa rosyjskiego».
'" obliczeniu szrzegółowem, Tow. rachuje liczbę rosjan w gu h. lubelskiej na 300,000, w
siedleckiej na 150,000, w warszawskiej na
120,000 i w samej Warszawie na 40000.
---<3:==<~'

Z BIBLJOGRAFJI I PRASY.
- - - Ustawy i przepisy o wyborach do Izby
stwowej . zebrał i obja~nił Ignacy Chabielski.

Pań

Pod
tym tytułem wyszła broszurka, zawierająca wszystkie
dotychczas wydane Ukazy, przepisy i insirokcje, dotyczące wyborów. opatrzone wskazówkami, które pozwalają oljentować się IV mateljale ustawodawczym.
Format dobry, wydanie staranne. Dołączone wykazy
liczby posłów z gubcrnji Królestwa Polsl,iego i Litwy. Nakład Gebetlinera i "\VoliIi\.
i'O~~.

Xło U nas

ma prawo wyborcze
i jak należy łych praw aopi1nować.

(Przedruk z -Gazety

Sądowej . ).

Dlaczego natychmiast dopilnować potrzeba
swoich praw wyborczych?
Zbliża się chwila wyboru posłów do sejmu
ogól no-paJ'lstwowego-sej mu, który akty prawodawcze zo,rią «radą pal'lstwową» (Gosudarstwiennaja Duma), a który my, chcąc uniknąć
utożsamiania jego z istniejącą od dawien dawna czysto biurokratyczną «radą pal'lstwa»
(Gosudarstwiennyj Sowiet), nazyl\' ać wolimy
«Izbą paJlstwową».

Nie wiadoma jest jeszcze data otwarcia 0wego . sejmu, niewiadomy i sam termin 1ryboru posłów; ale pierwsze ku temu czynności już
się rozpoczęły; powstają bowiem w ca.łym kraju i powstały d. 8 tJ. m. w Warszawie lI:ol11isje wyborcze, powołane do sporządzenia i sprawdzenia list «prawyborców», t. j. osób, mają
cych prawo do udziału w wyborach.

TYDZIEŃ

oM 3
Obrona swoich praw przed pogwałceniem
lub uszczupleniem należy do istotnych obowiązl~Ów. k~żdego obywatela. «Kijem tego, kto
me Pllnu}e swego» . W danym zaś razie, przy
czynnośCIach wyborczych, dopilnowanie swoich
praw jest tern niezbędniejsze, ponieważ ogło.
szona . śI~ieżo dodatkowa ordynacja wyborc~a
przew~duJ~ możność utraty prawa wylJorczego,
w. raz le lllezameldowania się z niem we właŚClwylll czasie.
Aczkol wi ek bowiem urzędom wyborczym zaleco no, o ile można z urzędu wpis wać do
list prawyborczych wszystkie upraw~ione do
wyborów osoby (art I Inst' l .. d
ru CCJl o prawa
( .
z dnia 11 (24) grudnia), niemnie' 'odnale zalecenie to niektórych prawyborcó~v J wcale nie
dOtJ czy, a dl a. pozostałych me
. stanowi rękojmi zupełnej. Omyłka, przeoczenie, lub nieświadomość ze strony urzędu, mogą, powiedzm
raczej «m uszą» spowodować po minięcie wiel~
prawyborców. Na zameldowanie zaś swoich
prali' ze strony osób interesowanych pozostawiono termin tygodniowy.
,.
..
Z ~w,agi na to, oso~y, ~\tóre 11l~ miały praw
wyborczy.el: n~ za~adzJe pIerwotnej us~awy z d.
6 (~9! slelpllla, l l~tórym prawa talne nad~ła
do:p~~lo nO,wa ust~\\a z dm.a .11 (24) wudllla,
pOll 1~1ll~ natychtlllas.t Z?łOSlĆ l. l~~owodl1lĆ swoJe pral\~ we właścllVeJ komiSJI wyborczej 0kręgowej.
,
I

Co to jest prawo wyborcze?
Przez prawo wyuorcze wogóle rozumie się
obywatelom możność odbioru przedstaw~cleh, powołanych do rozstrzygania spraw publlcznyc~. W szczególn?ści zaś pra.wo wyborcze do Izby państll'owej, czJli do wspólnego
dla cał~go państ~ra rosyjskiego sejmu, rlaje
społeczenstw u mozność uczestniczenia w obiorze pOSł?w, którzy IV owym sejmie mają 1'0~wazać l u C~lI'al~ć nowe ustawy, czuwać nad
Ich stosowaniem t strzedz od bezprawia.
Rozróżnia się prawo wyborcze czynne i bierne.
Prawo wyborcze czynno polega na zdolności uczestniczenia w wyborach; ma je przeto
każdy, komu ustawa pozwala przy wyborach
gł?so."·ać. Pra,yo zaś wyborcze hierne dotyczy
ObjęCI~ god nOŚCI posła; ma je więc ten, kto,
w mysI ustawy, na posła obrany być może .
Prawo wyborcze bylra opierane na rozmaitych zasadach.
Obecnie jako należyte rękojmie słuszności
prawa. wyborczego, stawiane tywają zazwyczaj
l stall'tane były u nas żądania: powszechności
równości, uezpośredniości i tajności głosowania:
Prawo wyborcze jest powszechne-gdy nad
wyborem posłów głosować mogą wszyscy obywatele krllju" posiadający t. zw. zdolność pra~vn~. Jest 1'owne-gdy wszyscy wyborcy maJą Jednakowe prawa, zarówno cu do waai swojego głosu.)ako~eż co do sposobu głos~wania.
Jest be.zpo.sredme--gdy każdy wyborca wprost
sam głOSUJe n.a posła. Wreszcie, jest tajnegdy głosowame odbywa się w taki sposób że
tylko samemu wyborcy wiadomo na kogo głos
swój składa.
'
Pra\~o w~bo~'c.ze do zapowiadanej Izby Pań
st~volVeJ rosY]SklCJ.llIyzg~ędniaostatnią tylko z wym~elllonych rękOjmI: Jest oparte na zasadzie
tajnego głoso lyania. Natomiast nie jest powsze()hne, bo Ule wszyscy obywatele kraju z niego lwrzystają; nie jest równe, bo przepisuje
odrębny. od normy ogólnej sp:lsób głosowania
dla poslad~czów drobnej własności ziemskiej i
dla r~botn~ków fabrycznych; nakoniec, nie jest
bezposred.Ule, .b?, wedle obowiązującej ustawy
wyborczej, naJplerw odbywać się hQdą tak
zwane «prawyboI~y», t.o jest obiór właściwych
«wyborców», a CI doplCro z pośród siebie' poslów obiorą.
. Piel~ wotna ustawa wyborcza z dnia 6 (19)
swrpnla powoływała do uC7.estniczenia w wyborach względnie niewielką tylko cZQŚć ludności.
Następnie jednak ustawa dodatkowa
z dnia 11 (24) grudnia znacznie upowszechniła prawa wyborcze, roz c iągając je na daleko
szer~zc kola ludno~ci, które też wykonania tych
SWOIch pmw bac~llte teraz dOllilnować powinny.
m~d.an~
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Kto u nas ma, a kto nie ma prawa wyborczego? sztat i
.. ,
Jak JUz \~' Iadolllo,. pra 1:0 wyborcze za~'ów no
~ Król~stwlC Polskl(l~l, Jak w CesarstwIe nie
Jest PO~I sze~hne. 1\tóz tedy ma u nas prawo
uczestn~czellla w w.vlJorach"?
~o pler.ws~e: ~ylko mężczyźni. Kobiety od
udziału. IV , II y~orach są wyłączone. W tym
w~ględzle 10sYJska ust~wa w~borcza poszła za
przykład~m kOllstytueJl prawIe wszystkich in~Ydch .lcraJóiv?1l dotąd bowie,,~ z calego świata
J,e ~nl? w \l ~u. S~anach ZJe~noczonyc~ A~e
ryl~ l ó~n~~ne! ~ l{)lk,~ kolonJach angLClsl~lch
w llstla~l blO! ą udział w wyborach do sejmu
kobiety (W Au t I" d' ł l b' t
. J".
s r~JI u zla co le postanowTlOno dzn.leś)ć IV czaslC ostatnim. Przyp. Red.
« D
ygo ma» .
d .
. I ..
.
o aJ~y, ,:e .0 ~OW!~zu.l~ca ordynaCja wy borcza. czym plzCClez ntejal~Ie ust~p~twa na rzecz

~rlet, ~~dących Wł~ścIclallcanu meruchomości.
. tanO~vlclC: wolno lm wypływający z tego postadar~1a ~en~us. wyborczy przelać na męż~ lub

syna, I ~Iczynlć Ich. przez to prawyborcaml.
Dt Ugll11 warunkIem ogólnym zdolności wyborczej jest pełnoletność politycztla. Prawo 0bowiązujące, na podobienstIl'o niektór ch zagra~~cznych (np. Prusy, Belgja, Norwe~a, Stany Zjednoczone) określa.ią na lat 25. (W Szwecji aż 35, w Austrji 2..1, w I"iększości kra' ów
21, a w Szwajcarji tylko 20)
J
W ~esz~le
"
..
. wedle prawa
trzecun
J1Iezbęclnym
ob.O~VjązllJącego warunkiem jest poddaństwo
mIeJscowe; obcokrajowiec \V żadnym razie praw
wy borczych nie posiada.
Tak .wi~c naogół prawyborcami, a przeto
nas.tępnle. I wyborc.ami mogą być u lias tylko
męzczyźl1l, poddant Królestwa lnb Cesarstwa
liczący. w .c~wili ogłoszenia listy pmwyborcze]
p.rzyn.ajmnJej 25 l~t wieku, o ile przytem postadają !ctóryk~l wtók z wymienionych poniżej
w :'ozdzlal.e 4.1 6-~m warunków cenzusu wyborczego, l o Ile l1le są wyłączeni od wyborów
z przy.czyn przez ~stawę przewidzianych. WyłącZ~JllOm. zaś talom, czy to przez tymczasowe
zall'Jes:-cnle wyk~ny.I·.. aJlia prawa wyborczego,
czy tez przez odJęclC lub zawieszenie samegoż
tego prawa, ulegają:
a) osoby, kształcące się w zakładach naukow~c~; bJ. wojskowi na służbie czynnej w
ann]I l fiOClC; . c) bankruci i upad li, o ile nie
są przy.wrócem do czci kupieckiej; d) skazani
Sąd?WllIC za .uchylenie się od wojska; e) skaZ~Ol sądowme na złożenie z urzędu IV pr7.eCIągU ~rzech la~ od daty takiego skazania; f)
skazani, oddanI pod sąd lub pociągnięci do
śled:d w.a bądź wogóle za czyny zagrożone w
kodeks le pozbaw!enicm lub ograniczeniem praw,
albo wyklucze~Jem z urzędowania, bądź też
w szczeg?lnOŚCI za k:adzież, oszustwo, przywłaszczel1te, ltch wę l ukrywanie lu b kn pno
rzeczy kradziunych.
Pozostałe wyłączenia, jako nie mające praktycznego zastosowania w Królestwie pomiJ'a' tt rze ba jeszcze zaznaczyć
'
my. Nt
a omms
że
w.zgl.ędnemu wyłączeniu od wyborów, po ~ISU
m,ęclU od . udziału \~ nich «w obrębie swego
UIzędol,al1la», ulegają gubernatorowie
wice
g~bCl~natorowie i wszyscy urzędnicy po'licyjni.
NI~ Jes~ to jednak zakaz bezwarunkowy, urzę
dlllCy CI mogą ucz~stniczyć IV wyborach, o ile
tylko. po za. gramcami urzędowania swojego
zkądllląd pOSiadają cenzur wyborczy.

Kto ma prawo wyborcze w miastach?
W miastach mają prawo wyborcze:
1) "~szyscy. \Vh~ści.cir.le (i współlrłaściciele*)
lub clozywotnlcy JakIchkolwiek nieruchomości
\domy, o$roJy, pl~ce) w obrębie miasta poło
zonych, l opłacających jakiekolwiek podatki
skarbo~\'e .1~1~ . miejskie,--jeśli je posiadają
prz~naJmnl ej JUz od roku, lub j eśli je odziedziczyh po wstępnych w liuji prostej (rodzicaclJ,
a.lbo dziadach).
2) V\T
.
szyscy przemysłowcy, kupcy i rzemieśIlllCy, którzy przyn~mniej od roku posiadają w
danem mi~ści~ zakład fabryczny lub przemysłowy, przedSIębIOrstwo handlowe, sklep lub war-

opłacili za r. 1905 podatek handlowy
lub przemysłowy.
3). Wszyscy ci jyrektorowie towarzystw
akcY.l~!ch, ~zł~nkowie rad zarządzających i
kOIl:ISJI rewl~~Jnych, prokurenci i subjekci,
ktÓIZy opłaCIlI, lub za których przynajmniej
od ro!m opła~ono t. zw. podatek przemysłowy
od zajęć osobistych w jakiejkolwiek wysokości.
4) W ~zyscy ~ctórzy za rok 1905 opłacili poda.tek lllleszkalllowy, w jakiej kolII' iek wysokoŚCI.

5) ':Vszyscy (z wyjątkiem służby niższej i
robotlltków) przynajmniej od roku IV danem
mieście zamieszkali i pobierający uposażenie
lub emeryturę urzędnicy pallstwowi, spo łeczni
Inb kolejowi.
.6) :V.szyscy, którzy IV danem mieście przyn~j ml1leJ od roku, chociażby w różnych z kolel domach, zajmują na własne nazwisko mieszkani e-(bez wzgl§dtt na to, czy za optatą
cz~ bezpłatnie), t. j. wszyscy t. zw. «Iokatoro~
Wie głÓWlll» .
Sublokatorom, t. j. odnajmują
cym część mieszkania od głów nego lokatora
cenzur I~i.eszkaniowy nie służy oczywiście;
mogą om Jednak mieć prawo wyborcze z innego tytułu.
7) . l\Iężo'~ie i synowie właściciek lub doży
w~tl1lczek meruchomości, występujący na zasadZIe przelanego na nich przez żonę lub matkę cenzusu z posiadania nieruchomości**) .
.8) Synowie właścicieli lub dożywotników
llle ru chomości, mający takiż przelew prawa
wyborczego, uczyniony przez ojca**).
9) Nakoniec, rohotnicv z fabryk i z warsztatów kolejowych, jako' tacy, stanowią osobną
kU!J~ .pr~wyborczą, ale tylko w gub. warszawsInej l plOtrkowskiej, i tylko z tych fabryk
lub warsz.tatów, które zatrudniają co najmniej
50 robotmków. Robotnicy z tahch zakładów
o.bierają osobnych pełnomocników: w fabrykach,
llczący~h od 5? do 1000 robotników-jeclne~o
od cał~J fabrykI, w ~abrykach zaś liczniejszych
~po Jednym od kazdcgo całego t)' siąca I'ohot~Ików .. Na P?łnomocn~ków obrani być mogą
lo~otn.lc'y, mający Skollf;zonych la.t 25 i przynaj ml~ lej od J /2 roku pracujący \I' danym zakładZIe.. Tacy pełnomocnicy stają się prawy-o
borcaml robotniczymi i ze swojcgo grona obrać
mają w 'y~rszawi e . i w gub. warszawskiej, 7,
a w Łodzt. l gub. plOtrkowski('j 21 wyborców.
Z powyzszego zesLalrienia wynika, że dana
osoba z kilku naraz powodów może mieć prawo
wyborcze i może przeto być zapisana. do list
prawybot:~ólV w różnych okręgach miejskich,
np. z raC]1 podatku mieszkaniowego, prowadzema sklepu i posiadania nieruchomości albo
z ~'acji własnego mieszkania i przel/azania
sobIe. praw żony, mającej dom w innym cyrkule I t. d.
\V taki.ch i tym podobnych razach prawyborca. Uloze potem dowolnie obrać sobie ten
okrąg mi~jski, w którym jego udział w akcji
wyborczej wyda mu się najpoirzebniejszy, czy
to dla przeprowadzenia na wyborcę własnej
k~ndydat.llry, czy też dla poparcia innej. Warto
WIęC sobIe to wielokrotne prawo ·wyborcze na
wszelką po~rz ebę zapewnić. Jeśli zaś prawyborca., w kilku o.kręga~h wyborczych zapisany,
sam ,Jednego z nIch me wybierze, natenczas
będZie z urzę~u wpisany na listę wyborczą
w okręgu swojego zamieszkania.
Z~strzeżenia powyższe nie dotyczą atoli 1'0?otlllków .fabrycznych i kolejowych. Udział ich,
Jako t~lClch, w wyborze pełnomocników od
fabryk l warsztatów kolejowych w niczem nie
pochlania i nie zaczepia osobistego prawa wybor?zego, które dl~ wielu z nich wypl.vwać
moze np. z faktu zajmowania lokalu na własne
imię·

----**) Zaznaczamy odrazu, że taki przelew cenzusu
wyborczego l~oże mieć .nieraz wydatne znaczenie prakt~czne. J eś li nIl .. obOje małżonkowie mają pospołu
Ill eruchomość mlcJską, to żona powinna swój cenzus
wyborczy przekazać synowi, by ten mógł obok ojca
gl osować. Z,r~sztlj<, przelew. cenzusu wyborczego z t ytulu
. wJasnosCI IllcruchomeJ może si~ przydać nawet
os~bl,e, !naJlj<c~J JUŻ prawo wY'!orcze z innego tytułu,
POZ\\ alaJf!c Jej ~a WZięCie udZiału w akcji wyborczej
*) . 0d~ jest kilku wsp6łwlaścicieJi jednej nierucho- I przed wy '!orczc,J w tym właśnie okrQgu, w którym jest
to dla llIeJ potrzebne lub pożądane.
mOŚCI, "azdy z llIch zosobna ma prawo wyborcze.
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Co w miastach uczynić należy dla dopilno- trakt najmu mies%kania (z poślViatlczeuiem pod- IV naszym wykazie pod liczbami 1-5, powinni
pisów przez rejenta lub policję), albo, co bodaj złożyć w komisjach wyborczych deklaracje,
wania swoich praw wyborczych?
'Wiemy j uż, kto po miastach ma prawo wy- prostsza, specjalne ad hoc świadectwo rządcy ~ wyrażnem oznajmieniem w nich zasady swo-

do.mu i policji. . I~to w. ciągu .roku zl~lieniał
mlCszkalllc, pow.lI1lCn Się uzbro I ć w śWlauectwa r~ądców z l(]l.ku domó\~- tak, ażeby nclo,\'odn~ć zajmOWanIe przez Się lokalu na własne
nazwisko przez c i ąg całego roku.
W imię dobra pllblicznego, właścici le i
rządcy domów pow inniuy sami pnez się świadectwa takie dla swych lokatorów wygotować,
poświadczyć i lokatorom doręczyć. ' ''ydrnkowany blankiet u ł atwi robotę, a l<osztu niema,
bo świadectwa takie, jak zresl:tą wszystkie lI'og6le papiery wyborcw, wolne są od stempla.
Dla sprawy publicznej, wszyscy do pracy
przyłożyć się powinni, a praca jest tn tem
konieczniejsza, że "'łaśnie IV sferze prawy borMw z cenzusu mieszl\aniowego ma s i ę do czynienia z masą ludzi nieuświadomionyc l I.
Co prawda, zresztą same komisje wyborcze
zatroszczyć się powinny o złożenie sobie list
lokatorów głównych wprost przez policję (Instrukcja wyborcza lit. C. t\ 5). Mogą więc
i musz'ł to czyn i ć. (W Pio{r~owie tak też uczynil magistrat, który wszystkiem sam się zajął.
P1·Zyp. Red. «Tyg.»). Ale l udność nic powinna
na to s i ę spuszczać, bo niedokładność, przeoczenie wykonawców, zwłaszcza przy n agłości
dzi ałan ia, mogą wy rządz i ć wyborom nieohli*) Do spisywan ia tego rodzaju ośw i adczal'l są, już czone szkody.
w Warszawie gotowe blankiety drukowan e. Należałoby
Z tych zaś względów i prawyuorcy miejscy
wydrulwwać ni e zwłocznie i sclt()lllaty deldaracj i do Imwszystkich pozostałyc h kategolji, wymienieni
misji wyborczych.
borcze.

praw tych l(ażdy powinien sam
gwoli sprawdzen iu ich lub zameldowaniu, nal eży zgłosić się natychmiast
teraz do komisj i wyborczej.
Dla un ilmięcia wszelkich nieporozumiCll i
wątpliwości, trzeba IV tym celu złożyć na piśm i e
w korni Ji wyborczej właściwego okręgu (w Warszawie jest ta.l<ich korni ji dwanaście) deklaracje według wzoru, zal ączonego przy kOllCll
niniejszej rozprawki. Złożenie taldej deklaracji jest wręcz niezuędno ze strony osób
mających lWl'zystać z cudzego cellzu u wyborczego t. j. występujących w zastępstwie żony,
matki lub ojca -słowem, ze strony osób, wymienionych pół liczuami 7 i 8 wykazu, podanego powyżej w rozdziale 4-ym.
Do deklaracji zaś należy w tych wypadkach
dołączyć sporządzone prywatnie, a poświadczone
przez rejenta lub przez pol i cję, ośw i adczenie
właścicielki lub wł aściciela o przelaniu cenzusu wyborczego na męża lub syna*).
Podobnież potrzebne jest złożenie zaraz w komisji wyuorczej deklaracji na piśmie ze strony
tych osób, których prawo wyborcze wypływa
z zajmowania lolmln na własne nazwisko .
Tutaj, jako dowód, dołączyć trzeba albo konOwóż
dopilnować i,

o

s

o

Jego prawa wyborczego, bacząc, iżby ich do
listy prawyborców zapisano, i w ral:ie nastręczonej wątpl i wośc i składając wnet należyte
praw swoich dowody.
Przy wadli wości informacji policyj nych zdarzyć
się może potrzeba udowodnienia swojego prawa
wyborczego, płynącego z posiadania niernchomoś~i. Potrzebie tej zaradzi złożenie EwiadecLwa
z dZiału II hypotek i; jeśli zaś hypoteki nieruchomość niema, wypadnie złożyć kopję aktu
nabycia. Kto nieruchomość (lnu jej część)
odziedziczył, a postępowan ie spadkowe w h ypot~ce )~ie jest zamknięte, te.n, chcąc IV kOlnisj~
wybolCl:.ej u~owodl1lć. ~woJe prawo własnOŚCI
lub . dozywoc la, p.owIlllen. złożyć świadectwo
z dz.ralu II hypoteln.( lJ a tW J er?~enle, że . spadko
da'~ca był da n ąl nl0ruchOmoscl właśc l cJelem),
śl\' l ~clectwo o, ogł?szonem postępow~niu spadkO lI em, a WIeszcle .akty s.tan u cywIlnego, wywodząc~ własną .l egItymilCj~ do spadku: Rzecz
Mopotllwa, ale tez, niechybme, dosyć WYJątkowa.
Z~'esztą W podobnych, i wogó~e we wsz~lki~h
~a\~II;zych. wypadkach.' łatwo Jest w JllleŚCJe
zaslęonąć lady prawl1lków.
ldole nast.).

Licytacje w obrębie gubernji piotrkowskiej .
- 9 kwietnia w sądz i e zjazdowym w m. ł'.odzi na
sprzedaż nieruch omośc i , położonych w temże mieście:
J) przy ul. Cegielnianej pod:\~ 272-c od sumy 44000 rb. '
II) przy ul. Piotrkowskiej pod .\"2 751, od sumy 88122 rb:

50 kop.

)y

3

J

ot, ~I~o~"~~~~~~.I!.~~~I~~:~ ~o?k!I~,"Im I ~M'~MXr-~~;;·D:Mi:6kJ4·~1
z ] 200

W::;i~~ia~i~;~~V~~lusptl~c;lilę' Ck;~;l~i;j ~bJ:aędlt~Ś~rniową"

czemu każdy prenumerator otrzymywać będzie właściwie
Ii"'\
YI ~ ~
~
jedno poświęcone literaturze i sztuce;
drugie iJlustrujące chwilę bieżącą,.
Od N. R. drukuJ' e Ty"O'otlnik powieŚć G. Daniłowskiego I). t. "JASKÓŁKA"
z illustracjami K. Gorskiego.
Na<lt o uo,vcl e i p oez.j e :
J. Dą,browski ego, K. Glińskiego, W. Gomulickiego, E. Jeleńskiej. J. Kasprowicza
M. Kouopnicki ej, J. Lemańskiego, Wł. Orkana, Or-Ota, El. Orzeszkowej. Bolesław~
J>rus~, F!'. Rawity - Gawrońskiego, T. Rittnera, Wł. Reymonta, M. Rodzi ewi czów ny,
H. SI enkIeWIcza,. W. SI.eroszewski ego, A. Sz~' mal\skiego, I<. Tetmajera. G. Zapolskl ej, St. Zerolllskiego, Al. Zycha i w. i. z illustracjami.
Tygodnika,

dzięki

W

A.

I

P SMA

DLA HANDL U, PRZE~IYS1U I ROLKICT WA ł

1
1

l)

C»)
~

3)

.
,
Szereg Obfi cle iIIustrowanych zeszyto w albumowych

4)

poświęconych sprawom artystycznym, społecznym i politycznym chwili bieżącej.
Nadto .1 poważnej objętości (15 do 20 arkuszy druku) tomy c:1ziel
~T RYK A S I E~T l{I E~ ,;\r I C ZA

HE

H

5)

e,

1"

(nicohjętych żadnem z dotych czasowych wydal] zbiorowych), z Bibliografją oraz

wyczerpującym życiorysem znalwlll it~go pisarza, pióra Stefana Dembego.

~ IH\żc:lym
num e rz e
arlu. s zac h po"V
'Wieść
Uómac zona

Od N. R. głośna powieść

oznajmia, iż w zakres działalności jego wchodzą:

~

oddziale, bankow,ym:. przyjmowanie wUadów i depozytow, otw~era n l.e I;achun kow b l eżąc~clt, dyskonto weksli, kupno
I sprzed.az paplerow procent.o~vych I dYW Idendowych, wydawanie
przekazow, akredytyw na mIejsca krajowe i zaO'raniczne załatw ianie konwersYl i t . d.
'"
~ o dd ziale hy~o.tec~nyml ~alat~v i anie kupna i sprzedaży
IIl eruch ollloŚCI IIllelslclCh I mantkow ZIemsk ich lolwwanie sum
hypoteczllyc h i t. d.
'
w oddzial~ przemysłowo-technicznym3 przyjmowa/lIe przedstaWIcIelstw, zakup towarów dla fahryk i sprzedaż ich
wyrobów, udzi elanie zaliczel] na zabezpieczenie wyrobów fabry.
cznych i t. d.
w odd~ial,e rolnic~ym: obsługa finansowa dóbr, gospodarstw I spol ek wl cJslHch, kupno i sprzedaż płodów rolnych,
udzIClalll c hr ~dyt6 \1' na zhoże, wełnę, chmiel i t, d.
w , oddziale leśnym: ~ośrednic.t\\,? w kUJlnie i sprzedaży
lasow, drzewa wyr?bloncgo I matcrYJalolV tartacz nych, urządza·
\1I e gospodarstw lesnych , eksploatacyj a na rachunek P. P. WłaRcicieli, .szacowanie drzewostanów, udzielanie zaliczeń na lasy,
drzewo I llIaterYJaly tartaczne.

BIURO KRAJOWEGO DOMU ZLECEŃ

. ,
eresa ewa "Bezdroze'.

~~;.~~~w~r~·;i~~O~~\{~lfego.

WAUSZAWIE

.
znaj'd"
lIJe S i ę w \"
,yarSZaWle
przy ul. Włodzlmierskiej 5, Telefonu Kg 6052.

'lI T '
H
l
~

PREMJUM ARTYSTYCZNE

W

~WSPÓłWłaŚciciele Stanisław

liS,.

firmowi:

Lubo~jrskj,

Prenumerata <Tygodnika lllustrowanego. razem z dodatkiem powieściowym w ar- .
Henry l, Ra(]zl Szews kl.
kuszach, 4 tomami dzieł powieściowych, z dodatkami zeszytowemi oraz premjum
338 (22-21)
Wład" s ław hl', Tvszldewicz,
artystycznem:
ol
ol
-vv ~ar s za-vvi e : Kwartalnie 2 rb., półrocznie 4 rb., rocznie !óS rb.
'"
Z przesylh:ą poczt ovvq vv Kró1e s t vvie i C e sars t-vvie :
"',"""',,.,' """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~
.
Kwartalnie :3 rub., półrocz n ie (3 rub., rocznie 1 2 rub.
Wszystkim tym, którzy p;'agną raQjonalnie
Nowy adres Re dakcj i i Admin istracji <Tygodn il,a III ust rowanego>:
pi e l ęgnować swoj e zęby i zapobiegać ich
Wnrsza,,-vu, 1.11_ Zgoc:1a N 2 12, r ó g' S icnncj,
zepsuciu , zaleca s i ę pr7.ygotowany na pod·
])l'zy ul, lUar s załkow s ki ej.
420 (2 -])
stawie d ośw i adcze ll nau l<owych, jedy ny
w swoim rodzaju eliksir oraz proszel,
Zatwierdzone przez JW. lHinistra
SĄ, DO W Y~ AJĘCI A
i pastę do zębów
Spraw Wewnętrznych i kaucyjonowalle

DRUKARNIA

2 obszerne pokoje

z oddzie lIlem wejściem na I piętrze IV domu W. Gerbera przy ulicy Kaliskiej. Stróż
wskaże .
417 (3-3)

M. llOBRZAŃSKIEGO

pod

fiJ'Jllą

'IWarszawskic Biuro

JJ

O[łoszcń"

.7ymenfo/((

~entralnego

Laooratorjum

W PIOTRKOWIE,

~hemicznego

Do dzisiejszego numeru dołącza się arkusz Otwa~"te. w Warszawi~ . przy. ulic~ Wi~rzW WARSZA \YlE.
19 powieści p. t. '
b,oweJ.:'\28, wprost NIecalej. - Telefonu
.~Q 416. -- Kantor otwarty od g-ej rano Sprzedaż w skladach aptecznych, aptekaeh
\
«O R L 1 T A» .
do 10 wieczór
190
i perfuJll cljach.
(5 -5)

Ę

przy Red alicji "Tygodnia"
poleca

wszelkie druki i matmjaly
piśmienn e .
23

W drukarni <Tygodn ia •.

Właściciel

i Redaktor

~1ir osł aw Dobrzańs ki.
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łZU['ClIZ

- Nie. We dworze.
- Więc zaraz się pani dowie. Chodźmy tylko
parę kroków,
On widać na wszystko miał sposób.
O dziesięć kroków dalej, stal mały domek stróża,
który wybiegł na wołanie.
Orwicl zaczął go badać:
Jeździłeś wczoraj wieczór do BlIszowic?
Jeździłem proszę pana.
Co mówili?
Za trzy dni, sam magazynier tutaj będzie.
Czy pan nie wróciłl
A jeszcze nie. DepeszQ po niego słano.
Depeszę! Cóż tak pilnego?
Starszej pani się pogorszyło. Doktór mówił
podobno, że nocy nie przetrzyma. A \Voła syna
ustawicznie, aż ciężko słuchać.
Orwid spojrzał na Winię.
Oczy miała pelne łez, a drobne usta z żalu
drżące.

Nawet panna Jeżynówna była nieco wzruszoną
tylko Ila wykrzyknik:
- Szkodal
- A szkoda,--przytwierdzil stróż,-bo dobra
byla pani i wszyscy ją tam okl'Lltnie żałują.
- Możesz już odejść,- skinął nań Orwid.
Potem ujął za kapelusz.
- Żegnam panie. Nie wiedziałem, że taką
smutną przysłużę się wieścią. Czy pani Wyrwiczowa
jest jaką krewną?
l

zdobyła się

aprC! 'a!JZ.qud iO» - :))3ZSAłSn Alll~'\łU!Snm ~! llezsAz.[
-'RA\Ol op 01l~012 }1'Rl IIp[eZ.l 'JU[UJ'C.IA\ po 3110.11S 8!S
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«Nie pojml~esz pan nigdy wrażenia odrazy, jakie mną wówczas wstrząsnęło, bo tego trzeba doświadczyć samemu», były słowa marynarza.
«Wyobraź sobie osiem długich ramion, obejmujących cię uściskiem, przylegających lepkiemi mackami do twojej skóry, jakby w pocałnnku, ohydnym,
śmierć niosącym, jeżeli dość wcześnie oswobodzić się

z nich i wyrwać nic zdolasz».
Opowiadanie to iskrą elektryczną przebiegło w tej
cJnvili przez głowę On\·ida. Jednocześnie silna woń,
heljotropowych perfum, obezwład nila go niemal IV
miejscu.
A tymczasem biały anioł szeptał wciąż dalej:
- O tak, czasami życie bym oddała za prawdzi \Vego przyjaciela, orata, któryby w zWątpiCll godzinie, skrzepił mię słowem pociechy ...
Wstrząsnął się.
Wstrętny polip, ze swojemi mackami stanął mu
znów przed oczyma, a razem z nim słyszane wczoraj
od Staro wolskiego zdanie:
- Pana Henryka n~jnllje żona, a tak go silnie
pod pantoflem trzyma, że bez niej nie śmie na wet...
kichnąć.
.
Młody człowiek zerwał się, cokolwiek za nagle
i pani Wanda o mały wlos, że równowagi nie
straciła.

Więc zaczął ją przepraszać, już całkiem spokojny.
- Wybaczyć ra(lzy łaskawa pani, że tak ją
długo zatrzymałem,
Chlodno już być zaczyna l rosa

pada. Na
Orlęta

moją przyjaźń bratęrską,

na pomoc, zawsze
19.
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i wszędzie proszę lic7.yć, - dołożył ugrzecznionym
tonem i sldoniwszy siQ odszedł szybko.
Nie wiedział nawet jaki wulkan gniewu zostawił po za sobą.
Palli Wanda stała w miejscu, z twarzą kredowo
bJad<1, z ustami śCiśniQtemi, nierllchoma jak posąg;
w jednych tylko oczach pałających ogniem, życie
się skoncentrowało, ale strach było IV nie spoj ('zeć.
Czytałeś tam i dumę obrażonej kobiety i chęć
zemsty i zacięt.oŚć i wstyd i nienawlsc.
Piekło patrzyło z tych kokieteryjnie zmrużonych
zw ykle źrenic.
Zwolna przecież ostygała, wracąjąc do l'ó\\'no"'agi, bo nikt więksltąj llacl nią nie posiadał siły
zapanowania nad llowierzcbnością i ukrycia swoich
wrażCl'l.

Zapomnieć-to

w

co innego,

Przebaczyć-za

nic

świecie!

Nikomn, nigdy jeszcze llie przebaczyła.
Obeszła ogród dwa razy wokoło, a do wieczornej herbaty zasiadła już ze zwykłym, miłym na
ustach uśmiechem.
Po herbacie, gdy Winia i jej towarzyszl<a odeszły
do s\\'ych pokoi, pani Wanda spokojnie oz\\'ala siQ
do męża:
~lólViłam dzisiaj z Onvidem.
Mówiłaś. No i cóż?
To człowiek niebezj)ieczny. Jego trzeua się
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Wiedział,

czem ją sobie zdobyć.
nall wdzięcznie.
- Zasiadam natychmiast do memoljału, \\'j'czerplljącego przedmiot. Wszak pan Uli cyfr dostarczy.
Z przyjemnością.
MlIszę wiedzieć, ile jPst tych nieszczęśliwych.
Bardzo łatwo je zliczymy,
'Wszak gdyby one miały Iduby, czytelnie,
rozrywki, to mniej by się odda\\'ały moralnYIlI strapieniOl1l, a pOZllając dokładniej wyższe cele kobiet.y,
zapomniałyby o wódcc.
- Nic\\'ątpli wie! - wtrącił Or\\'id potakl1jąco.
W takich warunkach, o wielu rzeczach nie miały
by czasu myśleć.
Prawda?
- NapelVno. A przez to ich mężowie będą
o wiele bezpieczniejsi... Czy pani chodzi o same
górniczki?
Zagad li ięta, przecząco potrzą.snęła głową.
- Moim programem chciałabym objąć i przemysłowe zakłady. Takie naprzykład, jak buszowieckie,
odparła uniesiona swymi projektami.
- Ach, Bllszowice! - westchnęła Winia której,
nie wiedzieć czemu, zdawało się jedlIak, że dostrzegła
na twarzy młodego dyrektora ll3ciuchny, drwią.cy
Spojrzała

półuśmiech,

nlel

Interesują panią? - zagadnął

natychmast ku

się zwracając.

pozbyć,

Pan Henryk sp oj rzal na żonę z przestrachem.
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Bardzobym chciała
W fabrvce?
J

\\'iedzieć,

co

się

tam -dziejc.

