Rok XXX~V~

Piotrków, dnia 11 Lutego 1906 r.
OGŁOSZENIA.
Za ogłoszenie l-razowe Je 10
od jednoszpaltowego wiersza
petitu.
Za ogl'oszenia kilkakrotne
po kop. 6 od wiersza.
Za reklamy i nekrolog i, oraz
ogłoszenia zagraniczne po
. ]wp. 12 od wiersza.
Za ogłoszenia, reklamy i nekrologi na 1 stronie po k. 20.
Za doł!!czenie 1 kartki anneksu rb.10.
Za tłumacz. og!. z Języków
obcych po k. 2 od wiersza.

PRENCIUERAT A
W MIEJSCU:
rocznie . . rb. 3 kop. 60
półrocznie . rb. l kop. 80
kwartalnie . rh. -- kop. 90
Cena pojedyńczego numeru
kop. 8.
Dopłata za odnoszenie k. 15
kwartalnie.

z PRZESYŁKĄ,:
rocznie

J>iołrkowski

.

. rb. 4 kop. 80
. rb. 2 kop. 40
kwartalnie . rb. 1 kop. 20

półrocznie

I

Wychodzi

W

każdą Niedzielę,

wraz z oddzielnym,

stałym

dodatkiem

Adt'es Administracji i Dł'uknrni ,,'I'ygodnia": ulica Kaliska M 9 (obok Hotelu
Adres Re<lnli.rji: ulica J(aliska M 11 (obok Magistratu) . .

PODZIĘIWW A.NIE.

Szanownemu duchowieństwu, a w szczególności ks. kanonikowi Sałacińskiemu, oraz kolegom
i w~zystkilll, którzy okazawszy swe współczucie
oddali ostatnią, posługę
p. Henrykowi

s.

Kossowskiemu, składają serdeczne "Bóg
zapłać"
Żona, dzieci i lYłluki.

:Bufet na stacji .Qerby,
drogi żelaznej Herbslw-Częstochowskiej jest do oddania.
Oferty IV opieczętowanych kopertach, należy nadsyłać
przed dniem 15 lutego r. b. pod adresem Dyrekcji
d. ż. Herbsko-Częstochowskiej w Częstochowie . (l-l)

PROSIUY naszych prenumeratorów i czytelników o whtdOlllOści, co się dzieje po miastach i
gminach naszej gubm'uj i z listami wyborczemU Czy takowe zosta.ły już ułożone i ogłoszone~
Prosimy też o sprawozdania
z zebrań powiatowych przedwyborczych.
",**1'

Ordynacja Wyborcza
w oświetleniu list wyborczych.
Ogłoszone dotychczas listy wyborcze pierworzucają pewne światło na t. z. ordynację
wyborczą Bułyginowską w zastosowaniu jej do
naszego kraju. Cechllje ją u nas, tak samo jak

tne

i w cesarstwie, pewien specyficzny demokratyzm-jak słusznie go nazywa «Ziemia Lubelska».
Późniejsze rozszerzenie tej ordynacji odbiło się
głównie na stosunkach wytJorczych w miastach;
na wsi zaś, zwięl\szając dosyć znacznie koła
uprawnionych do głosowania obywateli, na przebieg i wyniki wyborów wielkiego wpływu mieć
ona nie będzie. Warstwy posiadające są IV wyborach zupełnie od szerokich mas ludności wiejskiej uzależnione.
Gdyby u nas istniała mocno zaznaczona nieufność i waśń między stanami, wątpliwości
niema, że w liczbie 34 wyborców od większej
własności z gub . Piotr. nie znalazłby się ża
den większy właściciel.
Tymczasem kurja ta wraz z kurją gminną
stanowi w kole wytJorców znaczną większość
bo 55 na 100, a w iunych guberojach więk
szoŚĆ ta jest bez porównania bardziej rażąca;
gdyby więc u nas panowały nieco inne stosunki, mielibyśmy reprezentację li tylko chłop
ską, mocno od komisarzy uzależnioną_
Nie jesteśmy wcale przeciwni demokratycznej
ordynacji wyborczej. Cztero-formułkowej *) ordynacji wytJorczej dla kraju naszego nietylko nie
*) Powszechne, równe, tajne i b e zpośrednie głoso
wanie.

obawialibyśmy się, ale będziemy w Dumie walczyć o nią dla sejmu autonomicznego. Dodalibyś
my nawet do niej i piąte określenie, żądając gło

sowauia ustosunkowanego; nie j esteśmy bowiem
przeciwni wysłaniu posła przez Rusinów, o ile liczebnie mają pótemu prawo, a również ustosunkowanej ilości posłów żydowskich; ale nie przeszkadza nam to wcale widzieć w sposobach
przeprowadzenia owego posła rusińskiego poważnego uchylenia się od zasad własnej ordynacji, a w przewadze żydów i urzędników w
kurji miejskiej-ukrytej intencji niekoniecznie
demokratycznej. Nie boimy się licznego udziału
włościan-posłów, ale jeśli w zasadzie ordynacji wyborczej tkwi myśl oparcia przedstawicielstwa państwowego na ludności wiejskiej
wyłącznie, sądzimy, że zrobiono to dla otJniże
nia samodzi elności, wartości umysłowej i autorytetu przyszłej reprezentacji; sposoby zaś przeprowadzenia wyborów dążą do obniżenia jej
wartości moralnej.
Wielostopniowość wyborów, obowiązek wybierania wyłącznie z grona wyborców, uzależ
nienie od prezesów zjazdów powiatowych sposobu zwoływania zjazdów i koniecznego wobec
liczności zjazdów ich podziału, utrudnienie agitacji wyborczej, liczne aresztowania-wszystko
to może wpływać na uniemożliwienie pianowego wyboru najlepszych posłów, wytworzenie
wypadkowej, a więc przeciętnej reprezentacji
krajowej.
Usunięcie się niektórych stronnictw od agitacji wyborczej spowodowało brak współzawo
dnictwa wyborc7.ego i pewną ospałość w ak~ji
wyborczej; to zaś może się przyczynić w wię
kszym jeszcze stopniu, niż wadliwa ordynacja
wyborcza do owego fatalnego, wypadkowego
ukształtowania się reprezentacji naszej w Dumie.
Nie bądźmy tak gnuśni, zacznijmy czynniej
brać się do agitacji przed wyborczej i tych wyborów, wynik których ma mieć dla kraj u tak
doniosłe znaczenie.
Przypominamy, że czas trwania samych wyborów jest bardzo krótki; jeśli się nie załatwi
czynności przedwyborczych zawczasu, to w czasie wyborów nie załatwi się ich również z pewnością·

PRZYCZYNEK
do sta.nowiska stronniotw rosyjskich wobeo
wyborów.
W «Przeglądz ie Powszechnym» czytamy:
Jedno ze skrajniejszych pism rosyjskich: «Na'rodnoje Choziajstwo zadaje następujące pytanie:
«Czy nie należałoby radzić wszystkim postępo
wym pal'tjorn, aby powstr7.ymały się od udziału
w wytJol'ach do Izby państwowej, jeżeli ogólna
sytuacja będzie sprzyjała reakcjonistom w prowadzeniu akcji wyborczej»? J natychmiast odpowiada tak: «Przypuszczamy, że nic. W wyborach powinni brać udział wszyscy i tern żar
liwiej, im bardziej będą zarysowywały się dą
żności reakcyjne naszego rządu».
To samo stanowisko zajął i tygodnik ",Pm100», organ, a właściwie kierownik slronnictwa
koustytucyjno-demokratycznego. Omawiając w

powieściowym.

Wileńskiego).

jednym ze swych artykułów Manifest z dnia
30 października i prawo wyuorcze z dnia 24
grud nia r. z., pisze on:
«Zasady prawa wyuorczego pozostały nie
zmienione; reprezentacji narodu nie będziemy
mieli. Ale czas, który upłynął od 18 sierpnia
zabrał ze sobą wiele--nie wody, lecz krwi
podniesiona przez bohaterskie ręce zasłona o
twarla przed nami tal\ie niesłychane w histo
rji okropności, taki nieskończony łańcuch
wstrząśnień tragicznych, że zdaje się byłoby
szaleństwem i zbrodnią przeciw idei osobisto
ści zrzeczenie się punktu zaczepienia sil i roz
praszanie ich jak dawniej na poszczególne co
raz bardziej groźne wybuchy rewolucyjne, de
zorganizujące już i tak rozl\ładające się społe
CZeIlstwo z braku pierwiastków konstrukcyj
nych w naszej rewolucjL».
Temi wywodami właśnie «Prawo» przyznaje,
że rewolucja zburzyła wiele, lecz nic w zamian
nie dała i teraz dopiero uależy rozpocząć okres
twórczy, który, jeżeli ma wydać rezultaty po
myślne, muszą poprzedzić wytJory do Izby, a
właściwie akcja przedwyborcza; ją bowiem
«trzeha zużytkować, jako potężny środek po
litycznego przeuudzenia narodu, celem sku pie
nia go koło określonych programów i haseł»
To są poglądy na obecny stan rzeczy tych
partyj rosyjskich, które żądały bezwzględnie
powszechnego, równego, bezpośredniego i taj
nego głosowania, które swojego czasu na cze
le programu postawiły jako warunek «sine
qua non» konstytuantę, zwołaną za pomocą ta
kiegoż głosowania_ Trzeba przyznać, że zwrot
partji rosyjskich jest w chwili obecnej wysoce
polityczny i taktowny.
Tymczasem kiedy rozpoczął się ruch rewolu
cyjny, nasze stronnictwa wywrotowe niewolni
czo naśladowały we wszystkiem ruch rosyjsk
i bezwzględnie wykonywały wszelkie polecenia
partji rosyjskich, nie zastanawiając się zupełnie
nad tern, czy i o ile zgadzają się one z interesa
mi narodowemi. Teraz zaś idzie wszystko uaod
wrót: kiedy skrajne stronnictwa rosyjskie na
wołują do wyborów, nasze przeciwnie- zrzeka
ją się udziału w nich. Czy nie powinnyby
obecnie trochę lepiej się zastanowić i z równą
gurliwością pójść jeżeli już nie za radą rozsą
dnej polskiej, to przynajmniej rosyjskiej prasy?
.re E:ieC;g~3:>Ja1351

Wyiaśnienia

zasadnicze.

Biuro centralue w Warszawie otrzymało wy
10 punktówoważnem znaczeniu za
sadniczem dla prawyborców dawnej i nowej
ordynacji. Wyjaśuienie to brzmi:
«Stosownie do uchwały zjazdu działaczów
ziemskich i miejskich, zorganizowauy został
komitet wyborczy, który podjął się wyjaśnienia
różnych l, westji prawnych, wynikających z prze
pisó\V o wyboracll. W pracy tej tJierze udział
redakcja «Prawa»_ Z wy jaśnielI . tych przy ta
czamy w skróceniu kilka mogących się przy
dać, a mianowicie:
1) Wyborca, posiadający prawo głosu w kil
ku okręgach (zjazdach, zetJraniach, cyrkułach)

jaśnienie

. 2

TYDZIEN

z tytułu kilku cenzusów, może uczestniczyć
w wyborach w każdym z tych okręgów, albowiem
prawo tylko w jednym okręgu nie pozwala nikomll mieć więcej niż jeden głos . Wyborca
taki może również odstąpić w jednym okręgu
swój głos na rzecz syna, w drugim zaś głosować osobiście.
2) Współwłaściciele interesu handlowego lub
przemysłowego uczestniczyć w wyborach nie
mogą, ani upoważnić nikogo do głosowania
w imieniu spółki. Nie mogą również być wpisywane do list wyborczych żadne osoby pra·

wne (instytucje, towarzystwa akcyjne i t. p.)
bez względu na posiadane przez nie cenzusy.
3) Prawyborca może być obrany członkiem
zgromadzenia wyborczego miejskiego tylko z tego okręgu wyborczego, w którym jest zapisany.
4) Przy wyborze lub balotowaniu członków
zgromadzenia wyborczego z danego okręgu, 0becność kandydatów nie jest wymagana; albowiem prawo żąda tylko, aby kandydat zapisany był do listy wyborczej w danym okręgu.
5) Wiadomości o lokatorach, którzy nieoplacają podadku mieszkaniowego, mogą być
zasiągane i w Izbie skarbowej, której właściciele domów obowiązani są dostarczać wykazy
wszystkich bez wyjątku lokatorów.
6) Osoby, zalegające w opłacie podatków
rządowych lub miejskich, w opłacie podatku
mieszkaniowego, lub nawet patentu czy świadectwa przemysłowego, nie mogą być pozbawione praw wyborczych, żadnym bowiem przepisem takie ograniczenie nic jest przewidziane.
7) Skargi w sprawach wyborczych podawać
mogą «osoby zainteresowane». Za osobę taką uważać można każdego wyborcę danego 0kręgu, bez względ u na to, czy jest on na liście
wyborczej, czy też sam tylko pretenduje od
swych praw wyborczych.
8) Wyborcy z cenzusem majątkowym powinni być zapisywani IV tych okręgach, gdzie
cenzus ów posiadają, a nie IV miejscach zamieszkania.
9) Meldowanie się w bi nrach wyborczych
lokatorów, n ie płacących pouatku mieszkaniowego, może odbywać się nietylko przez osobiste złożenie deklaracji piśmiennej, ale i przez
przesłanie takiej deklarar-ji.
10) Prawa wyborcze służą bezwarunkowo
wszystkim lol<atorom, zajmującym na s\roje
nazwisko lokale bezpłatne, a więc rządcom,
stróżom, szwajcarom i t. p. Tylko w tym razie, gdy osoby te mieszkają we wspólnym jakimś loka.lu «koszarowo», nie należy zaliczać
ich do kategorji lokatorów.
Zamieszkiwanie w mieście nie jest wymagalne dla osób, posiadających cenzus wyborczy
miejski z tytułu posiadania nieruchomości lub
interesu przemysłowego, czy handlowego.
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obranych przez Llczestników zjazdu z pośród
siebie asesorów, w liczbie dowolnej, uo pODlOCJ prezydującemu przy obliczaniu głosów.
Po odczytaniu przez przewodniczącego przepisów, dotyczących wyborów, i listy praprawyborców, po sprawdzeniu listy obecnych na
zjeździe i zsumowaniu reprezen towanych przez
nich cenzusów majątkowych, obecni przystępu
ją do wyboru z pośród wszystkit;h osób, mają
cych prawo uczestniczenia w tym 7Jeździe (tak
obecnych jak i llieobecnycll) tylu pełnomocni
ków, ile razy cenzus całlwwity bęuzie się mieścił w ogólnym, majątku nieruchomym reprezentowanym przez obecnych (tylko przez obecnych) na zjeźuzie!
Wybory odhywają się tajnie, za pomocą balotowania gałkami.
~a wybranych uważane są te osoby, które
otrzymały przy balotowaniu więcej, niż połowę
wszystkich obecnych na zebraniu głosów (a-

mierzeniom

już

wypowiedzianym przez

więk

szość narodową.

Nie pozwólmy, ażehy kraj na.sz posiadł obcą
albowiem wśród takiego koła
parlamentarnego pL'i~ewagę wzięłaby ława demagogów, którzy, obcy będąc żywotnym kraju
interesom, odwołują się teraz-nazewnątrz izlJY
·-do żywiołów nieLlświadomio'nych i obliczają
swą politykę według «stopnia ich niedojrza.łości.»
Cz. L.

reprezentację;

Rosjanie w Warszawie
o wyborach do "Dumy".
P. Aleksiejew, były cenzor warszawskiego
komitetu cenzury, a obecnie cenZ0r w Kijowie,
przesłał z Warszawy do «Now. 'Wremia» nastę
pującą korespondencję:

«Prezydent m. Warszawy, gen. Bibikow zwoniedawno naradę przedstawicieli mieszkań
w razie, jeżeli przy
pierwszem balotowaniu }Jrzepisana iloŚĆ pełno ców Warszawy, celem omówienia spraw dotymocników nie otrzyma absolutnej większości, czących wyborów do Izby pal1f;twowej; nastę
prawo w tym wypadku nie daje wyraźnej pnie zorganizowano komisje cyrkułowe, których
wskazówki; lecz w przepisach o wyborze po- obowiązkiem było sformo\ranie list wyborczych.
W gronie członków tych komisji rosjan zupełnie
słów, gdzie również jest wymagana absolutna
niema, a przecież obecnie, nie licząc wojska,
większość, wypadek taki został przewidziany.
znajduje się \V Warszawie do 40000 rosjan i
Otóż, stosując przez analogję te przepisy, wyprowadzamy wni.osek, że IV wypadku po wyż wielu z nich, według prawa wyborczego z dnia
szym należy na nowo powtórzyć balotowanie 24 grudn ia 1905 r., posiada prawa wyborcze.
«W krótce po zorganizowaniu komisj i, które
wszystkich tych osób, mających prawo uczemiały się zająć formowaniem list wyborczych,
stniczenia w zjeździe (tak obecnych, jak i nieobecnych), które przy pierwszej kolei baloto- w jednym z najbardziej rozpowszechnionych
wania nie otrzymały absolntnaj większości gło dzienników polskich ukazała się notatka, w któsów, i powtarzać IV ten sam sposób baloto- rej IWillunikowano, że rosjanie warszawscy,
wania dotychczas, dopokąd przepisana iloŚĆ nie chcąc da wać głosów na l<andydatów do
Izby państwowej «lojalnych partji», dobijają
pełnomocników nie otrzyma rzeczonej większocych się o autonomję i nie mając nadziei prześci głosów.
forsować do Izby pallstwowej przedstawiciela
Może się zdarzyć, 9.-e takie balotowanie będzie
rosjan z Warszawy, postanowili głosować za
trwało dni ldlka, ale innego sposobu na to
kandydatami polskich partji rewolucyjnych z
nie ma.
W razie jednakowej ilości głosów-los roz- zabarwieniem międzynarodo\\'elll».
«Notatka ta jest nieprawdziwą i ma na celu
strzygn ie.
Po UkOllcz8niu w.v borów jest sporządzany i rzucić cień w oczach rządu na warszawiaków
odczytywany akt wyborczy, który podpisuje rosyjskich, jakoby wyciągających rękę do rewolucjonistów» .
prezydujący i życzący sobie tego uczestnicy
«Rzeczywiście. na kogo mają głosować warzjazdu.
sza\Via~y rosyjscy przy wyborach do Izby pań
Wybrani w powyższy sposób pełnomocnicy
stwowej? Jak powiedziano wyżej, w Warszazjeżdżają się we właściwem mieście z prawyborcami wielkiej własności, w celu obioru w'{- wie obecnie znajduje się do 40000 rosjan i
borców.
. \V tej liczbie niemało osiadłych na stałe, a
nawet takich, których ojcowie i dzieci już byli
C=~
i są stałymi miesz](ańcami Warszawy. Kulturalny i naul<owy poziom warszawskiej ludności
W sprawie wyborów,
rosyjskiej jest bezspornie wysoki, ponieważ pro"Gazeta Xielecka".
letaljatu rosyjskiego w Warszawie mało, a luW sprawie wyborów zabrała znamienny głos dzi z wyższem wykształceniem pomiędzy warprasa żydowska, nawołując do wzięcia jaknaj- szawsl<imi rosjanami sto unkowo jest wielu.
szerszego udziału w kampanii wyborczej z po- IV takich warunkach warszawiacy rosyjscy
-~.wodn, «że w razie wstrzymania się od akcji, mogą odegrać znaczną rolę w życiu miasta,
możliwe są 2 ewentualności: 1) albo prawa, ale warszan'ski magistrat miejski s'ystematyWYBORY PEŁNOMOCNIKÓW
uezyderaty i skargi żydów wcale w Dumie nie cznie ignorował luduość rosyjską w Warszawie
})l·7.ez duc}lOwieJ'lstwo i })osi:ulaczy średnich nie
będą omawiane, 2) albo też będą omawiane źle i prawa oraz potrzeby tej ludności».
ruchomośoi ua wsiach.
tak informuje «Izraelita», który zajął w sprawie
«Dobry i pod wieloma względami bez zaDo tej grupy osób, mających prawo uczestni- wyborów stanowisko b. poważne.
rzutu człowiek, obec.ny prezydent Warszawy,
«Bez względu, czy wybrany zostanie poseł gen. Bibikow, jest indyferentnym w kwestjach
czenia w wyborach, należą właściciele gruntów
obszaru od 19 i pół do 195 morgów lub in- żyd, czy nie, zaniedbać się niewolno, bo należy narodowościowych i zamało energiczny, dlatenego majątku nieruchomego, oszacowanego od koniecznie przyczyniać się do polepszenia losu go zbyt łatwo uległ wpływom polskim i przez
ognia na sumę od 15000 rb., oraz pełnomo współw yzna wcó w.
13 lat swego urzędowania w Warszawie nie
«Hace:fira» bacznie też czuwa llad sprawą przyczynił się niczem do zaspokojenia potrzeb
cnicy ducbowieństu·a.
. Według wyjaśnień rejenta Borkowskiego, w je- wyborczą, a głos jej nie różni się zasacln kzo ludności rosyjsh:Jj i wzmocnienia społeczeństwa
go «Wykładzie popularnym o wyborach», okrę od nawoływań «Izraelity».
rosyjskiego w Warszawie. Wskutek tego warTak mówią głosy żydowskie.
giem wyborczym dla tej grupy jest powiat.
szawiacy rosyjscy nie zajmują odpowiedniego
Komisjom powiatowym do spraw wyborczych
I w polsl<iej prasie, zarówno stołecznej jak dla nich miejsca i dlatego niema szans na
przysługuje prawo podziału pod tym względem prowincjonalnej, zapanowała pod tym względem wybranie w Warszawie przedstawiciela do Izby
powiatu na kilka części.
harmonja prawie jednobrzmiąca. Wszyscy, bez pa.ństwowej rosjanina, albo nawet polaka, któTermin i miejsce dla zjazdu osób, posiada- różnicy partji, wyłączywszy skrajne ich frakcje, remu obce są dążenia do autonomji Polski».
czujemy żywo potrzebę ścisłej solidarności wyjących ten cenzus, wyznacza gubernator.
«Z tego położenia rosyjscy warszawiacy, mają
Jeżeli w powiecie od bywa się jeden zjazd borczej. Les absents ont toujours tort - nie· jedno tylko wyjście: prosić, ażeby ludności roogólny, w takim razie termin ma być wyzna- obecni nigdy nie mają racji. Czyli: kogo nie- syjskiej «gllbernij PriwislillSkich» pozwolono
czony najpóźniej na 24 godziny przed dniem ma., ten praw mieć nie może.
wybrać swego specjalnego posła do Izby pallWobec zwartych szeregów nawoływanej w po- stwowej . Starania tego rodzaju ludności Chełm
wyznaczonym na obiór wyborców, a jeżeli po·
wiat będzie podzielony na kilka części-termin wyższych pismach masy wyborcew - i my szczyzny i Podlasia zostały zaspokojone, lecz
dla każdej części winien być wyznaczony przy- polacy nic możemy traktować sprawy sennie, czyż ludnuść rosyjska pozostałych miejscowości
obojętnie, apatycznie.
Należy nam skonsoli- (\Priwislinja» ma pozostać bez swego przednajmniej na 3 dni przed dniem wyborów.
Wybory pełnomocników odbyw~ją się pod dować wszystkie siły, ażeby z urny wyborczej stawiciela w Izbie'? Przecież nietylko w \Varprezydencją sędziego pokoju, delegowanego przez wyszły z kraju polskiego rdzennie polskie imiona, szawie, ale i w innych miejscowościach Polski
miejscowy Zjazd sędziów pokoju, z udziałem boć one tylko zapewnią wynik pomyślny za- niema szaus na wybranie do Izby Rosjanina.
bsolutną więl<szość).
Jak należy postąpić
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Warszawiacy rosyjscy powinni wziąć na siebie
starań o pozwolenie ludności rosyjskiej w Polsce wybrania swego przedstawiciela do Izby. W przeciwnym razie potrzeby i interesy ludności rosyjskiej (czytaj:
urzędników rosyjskich Przyp. Rcd.) w Polsce
zupełnie nie. będą poruszane w Izbie państwowej» .

inicjatywę
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pisane nazwisko i oddaje kartkę wiceprezesowi,
który dyktuje uazwisko ż kartki swoim dwóm sekrelarzom i podaje ją drugiemu wiceprezesowi; ten
również dyktuje z niej nazwisko swoim sekretarzom
i układa kartki jedną na drugą, tak, aby żadna nie
zginęła .

Sekretarze zapisują wskazane im przez wiceprezesa nazwisko i staw iaj ą przy niem kreskę. Jeżeli
zaś już to samo nazwisko było przedtem podykto~~~wane z innej kartki, lo stalria się przy niem drugą
kre kę; tak z; ilości kresek przy l<ażdem nazwiskll
WYBORY ROBOTNICZE.
oblicza się, ile za którem nazwiskiem oddano głosów.
W «Pracy Pol kiej» czytamy:
Najlepiej kreski stawiać obok sieb ie rzędem, roRząd dał robotnikom, jako takim, prawo przedsta- biąc między niemi odstęp po każdych pięc iu , co uwicielslrwa w 4 zebraniach wyborczych, które mają łatwia następnie zliczenie. Ponieważ każda kartka
wybrać w Warszawie, w gubernji war zn.wskiej, w jest czylana 3 razy (raz głośno przez prezesa i 2
Łodzi ·i w gubernji piotrkowslciej posłów do Izby raz;y półgłosem przez wiceprezesów), a zapisana 4
Paustwowej. Nie będą to oczywiście jedyni przed- razy (przez każdego sekretarza oddzielnie) przeto ostawiciele pracy wykonal,czej przemy5łu; robotnicy myłki być nic powinno.
są bowiem nietylko robotnikami, ale zarazem obyPo wyczerpaniu wszystkich kartek sekretarze zliwatelami kraju; jako tacy, poza wyborami stanowy- czają kreski; wiceprezesi sprawdzają obliczenie i pomi, które stanowią właści wie dziwoląg wyborczy, dają cyfry prezesowi. O ile s i ę zgadzają między sobiorą oni udział w wybora(;h ogólnych, a są między bą obliczenia conajmniej 3 sekretarzy, uchodzi ono
nimi jednostki wybitne, zasługujące na zaufanie po- za pewne; jeśli się nie zgadzają, ale r óżnice nie
łeczeństwa. Nie ulega zatem wątpliwości, żo wśród wpływają na rezultat wyborów, można ich nie uwyborców, czyli mężów zaufania, którym ogół po- względniać. Jeśli jednak tylko 2 listy się ze sobą
wierza funkcję powołania swego przedstawicielstwa zgadzają, a różnica, w porównaniu z pozostałemi,
parlamentarnego, znajdą s i ę i robotnicy. Niezależnie wpływa na rezultat wyborów należy powołać innych
od tego, należy skorz;ystać i z tych praw, jakie ro- sekretarzy i jeszcze raz spraw dzi ć obliczenie.
botnikom nadał Ukaz z 24-go grudnia, a mianowicie
Jeśli po obliczeniu głosów okaże się, że przy któpowołania przez pełnomocników większych zakładów remkolwiek nazwisku jednego z uczestników znajdzie
fabrycznych, górniczych i kolejowych 7-miu wybor- &ię ilo:ć kresek. przew J ższająca p<1łowę ilości głosu
ców do 2-ch zebrań wyborczych w Warszawie, oraz jących-należy go uznać za wybranego.
21 do zebrań wyborczych IV Łodzi i Piotrkowie.
Jeśli zaś nil,t nie otrzyma! bezwględnej większości
Spis zakładów, w których liczba robotni](Ów męż głosów, proze powinien zapytać obecnych, c'/,y zgaczyzn, przekracza 50, ma być ogłoszony przez gu- dzają się uznać za wybranego tego, który ma najbernatora oddz ielni e dla Warszawy, gubernji war- większą ilość kresek, czy też żądają wyborów ści
szawskiej, Łodzi i guberoji piotrkowskicH") W War- ślejszych; sprawę tę można rozstrzygnąć za pomocą
szawie już to uczyniono: sp is, który podaliśmy we głosowania jawnego przez zapytanie: «kto je t za
wczorajszym numerze ł: Pracy Polskiej~, 2:a'lriera 113 przeprowadzeniem wyborów ści 'lejszych, zechce rękę
zakładów z ogólną liczbą 27,443 robotników.
podnieść» .
Zakłady, które zatrudniają w obrębie miasta przePo przeliczeniu ilości podniesionych rąk, należy
szło 50 robotników, mężczyzn, a nie zostały umie- zapytac; a teraz próba przeciwna. kto jest zatem,
szczone IV ogłoszonym sp isie, powinny zwrócić się aby uznać względną większość za wystarczającą, zebezpośrednio lub za pośrednictwem inspektora fab- chce rękę podnieść. l>
rycznego do gubernatora i zażądać uzupełnienia spisu
Jeśli za tern oświadczy się więcej głosów (podTerminll do skarg na nieprawidłowości spisu u- niesionych rąk) niż za ściślejszemi wyborami, nalestawa nie oznacza; należy się jednak śpieszyć, bo ży napisać na arkuszu papieru, że przy głosowaniu
od ilości ogólnej robotników, objętych spisem miasta na pełnomocniJ(a wyborczego robotników takiego a
Warszawy i gubernji war zawskiej, zależy, IV jakim takiego zakładu oddano tyle a tyle gło ów, z któstosunku !(ubernjalna komisja do spraw wyborczych rycu największa iiość, a mianowicie ... padła na tepodzieli liczbę 7-miu wyborców pomiędzy miejskie, go a tego (wymienić nazwisko, imię, imię ojca i
a gllbernjalne zebranie wyborcze.
adres) i że zebranie uznało tę ilość za decydującą
Przypuszczać należy, że na Warszawę wypadnie o wyborze tyloma głosami przeciwko tylu.»
4-ch, a na gubernję 3-ch wyborców. Punieważ w
O ile zebranie oświadczy się za ściślejszem i wyżadnym z warszawskich zakładów liczba robotników bor'llmi, należy je zarządzić. Sciślejsze wybory są
nie dosięga 2,000, wszystkie wymienione w spisie powtórzeniem pierwotnych wyborów, ale wśród ozakłady wybiorą po 1-nym pełnomocniku.
gran iczonej liczby kandydatów. Nie można w~ęc
Jak go mają wybrać-to ustawa pozostawia uz- pisać na kartce, jakie się chce nazwisko, tylko Jenaniu samych robotników.
dno z tych, pomiędzy klóremi dokonywa się ściśle
.W każdym razie, według ustawy, robotnicy płci jszego wyboru. Określa się zaś kandydatury do
męskiej każdego z wymirnionych w spisie zakładów, śc i ślejszch wyborów w sposób następujący: zapisuje
muszą się zebrać w duiu wyznaczonym przez guber- się wszystkie osoby, których nazwiska były na karnatora, w lokalu, oddanym na użytek wyborów przez tkach w kolei, według ilości otrzymanych głosów;
właścicicla zakładu, i wybrać z pośród siebie jed· następnie zlicza się kolejno ilości otrzymanych gło
nego lub kUkll przewodniczących zebrania. Najwła sów od największej począ"'czy, póki suma ich nie
śc i wiej powołać 3-cll najsiarszych wiekiem lub la- przekroczy połowy wszystkich oddanych głosów.
tami pracy w zakładzie, albo najbardziej znanych
Tyle nazwi sk, ile obejmuje ta suma, nal eży do
z prawości robotników. Wtedy najlepiej rozdać wszyst- kandydatur ści ślej szego wyboru. Naprzykład jeśli
kim uczestniczącym w wyborach ćwiartki papieru i na 100 głosów oddanych otrzymał pan A-35, Bkażdy powinien na ćwiartce napisać jedno nazwisko 18, C-8, a inni mniej, to ponieważ 35+12+8
robotnika, bacząc, by nie zapisać nikogo, kto nie przflkracza 50, przeto wybór ściślejszy odnosi się
pracuje w zakładzie, conajmniej od 6-ciu miesięcy, do pp. A, B, C; tylko ich nazwisko wolno pisać na
nie ma pełnych 25 lat i nic jest tutej zym podda- kartkach, kartki z iunemi naewiskami są nieważne.
nym. Wyłączeni są również llld7.ie karani sądownie,
Jeśli po p. C. następują inne osoby, mające tę
lub znajdujący się pod śledztwem za czyny, poci ą  samą ilość głosów jak C. to wszystkie te osoby ugające z;a sobą ograniczenie lub pozbawienie praw czestniczą w ściślejszych wyborach.
stanu, za kradzież, oszustwo i t. p. przestępstwa.
Po dokonaniu ścislych wyborów spi uje się o nich
Wypisawszy nazwisko na ćwiartce, należy ją złożyć protokół-jak powyżej objaśniono-na jednym arkunapisem do śro dka i oddać przewodniczącemu.
szu z opisem wyborów pierwotnych.
Prezes powinien od każdeg o odebrać kartkę, sprawArkusz ten powinien podpisać prezes, wiceprezedz;ając czy ten, co ją oddaje. ma prawo uczestni- si i sekretarze i oddać go zarządowi zakładu, któczyć 'w wyborach (czy jest robotnikiem tego zakładu, ry go przekazuje gubernatorow i.
gdzie się odbywają wybory) i czy oddaje tylko jeWybrani w ten sposób pełnomocnicy robotników
dną hrtkę; nikt za drugi ego oddawać kartki nie
warszawskich w liczbie stu kilkunastu, zbiorą s i ę
p0winien. Prezes wrZllca kartkę do przygotowanej w dnill określonym prze7 gubernatora, pod przewow tym celll skrzynki, a gdy wszyscy już oddadzą dnictwem prezydenta miasta Warszawy a z gub.
kanki, przelic7.a je i obwieszcza zebraniu, że od- Piolrkowskiej "IV Piotrkowie lub Łodzi i wybiorą
dano kartek tyle a tyle.
z pośród siebie określoną ilość wyborców.
Wtedy prezes powinien zaprosić czterech piśmien
Glosowanie na zebraniu pełnomocnil(ów odbędzie
nych robotników na sekretarzy i każdemu dać arsię w len sposób, że l(ażdy napisze na kartce tykusz papieru i ołówek; po jednej stronie stołu powinien usiąść jeden wiceprezes i 2-ch sekretarzy, le nazwisk, ile ma być wybranych wyborców. Po
a po drugiej drugi wiceprezes i 2-ch sekretarzy. obliczeniu głosów najpierw będzie poddanych baloPrezes powinien kolejno ze krzynki wyjmować kar- towalliu (czyli powtórnemll głosOlraniu gałkami), ten,
tki; każdą kartkę mezes r07.wija, CZytl~ glośno wy- kto otrzymał uajwięcej kresek. Prezes obwieści, że
głosuje się na. tego a tego; każdy otrzyma gałkę
(*) Te dwa ostatnie znajdą nasi czytelnicy w dzisiej- czatną i białą i wrzuci do skrzynk i białą, jeśli chce,
aby ten, na ldórego głosuje, został wybrany, albo
szym numerze <Tygodnia •.
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czarną, jeśli

mu jest przeciwny. Pozostałą gałkę
wrzllci do innej skrzynki. Gdy wszyscy oddadzą
gaIki, oblicża się, czy jest więcej białych czy czarnych; w pierwszym wypadku Jmndydat jest wybrany
na wyborcę, IV drugim wypadku przepadł.
Następnie bałotuje s i ę tego, kto po pierwszym
nąj więcej otrzymał kresek przy głosowaniu kartkami.
Bolotowanie trwa póty, póki nie przejdzie przepisana ilość wyborców, jeśli zaś wyczerpią się
wszy tkie nazwiska, które były zapisane przy obliczaniu głosów na kartkach, a wybranych przez ·halotowanie będzie za malo, to zebranie się zamyl(a;
nazajutrz zwołuje się drugie zebranie, znów wypisuje się na kartkach tyle nazwisk, ilu pozostało do
wybrania wyborców i powtarza s i ę balotowanie. O
ile nikt nie otrzyma bezwzględnej większości, rozstrzyga wtedy już względna większość otrzymanych
białych

gałek.

Wyborcy z ramienia robolIlików biorą udział przy
wyborze poslól\" w zebraniu wyborczem War zawy
razem z jej 80 wyborcami. Wybory posłÓW odbywają się zupełnie tak samo, jak opisane wybory
wyborców.
Skargi na nieprawidłowości, popełnione przy wyborze pełnomocników, poda\\'ać należy w przeciągu
3 dni do komisji powiatowej do spraw wyborczych,
zaś przy wyborze wyborców do gubernjalnej.
Marjan Lutoslaws7ci.
__ ____

----~~r-~

~~

Niewyrobienie polityczne.
Niektórym piotrkowianom widocznie się zdaje, że wszystkich 5-iu posłów do «dumy» dostarczy sam jeden Piotrków, wykwitowaws~y
w ten sposób całą gubernję!.. W tej widać
myśli, szukając w szeregu miejscowych ludzi,
wystawili oni świeżo na białych kartkach 5
znanych powszechnie nazwisk, głosząc, że to
są: ... «prawdziwi kandydaci do cZumy» (tj. «na
posłów» ).
Otóż musimy objaśnić naszych czytelników,
że nazwiska 5-iu poslów narodowych do izby
państwowej, najodpowiedniejszych i względnie
najbardziej politycznie wyrobionych ludzi z całej
gubernji piotrkowskiej, tak dobrze jakby już były upatrzune przez zorganizowane grupy tejże gubernji, i że piotrkowscy t. z, «narodowi. wyborcy» (wskazani na kartkach kolO1·0Wych-- -z
których właściwie żaden nie kandyduje na
posła--) zobo\Vią~ali się już solennie za nimi
głosować. Oczywiście, że tej samej barwy wyborcy z innych miejscowości gubernji naszPj,
zjechawszy się do Piotrkolya na wybory, obowiązani uczynić to samo.
Jakiż z tego wniosek?
Taki, że wszystkie istotnie narodowe żywiu
ły w naszem mieście, a raczej każdy w Piotrkowie polak-prawyborca, bądź co bądź, czy podobają mu się, C'hy nie podobają wystawieni na
kolorowych kartkach piotrkowscy «kandydaci
narodowi na wyborców»,powinien na nich głoso
wać, auy się nie przyczynić do rozbicia głosów
i -- eo ipso -- do zwycięztwa żywiołów nam
wrogich ...
Piszący te słowa sam by może bardzo chę
tnie zaakceptował listę z białych kartek,
ale z powyższych względów tego nie uczyni.
Nie uczyni tego z tej jeszcze racji, iż nie wszystkie z wymienionych tam osób obowiązane są
do solidarnego działania przy głosowaniu, jako
osoby luźne i--niczem nie związane.
Wogóle takich białych kartek, z coraz innymi kandydatami, możnaby ułożyć jeszcze ze
dwie lub trzy--ale do czego to wszystko prowadzi? .. Do mącenia ludziom w głowach--lu
dziom, którzy i tak błąkają się na wszystkie
strony, nie umiejąc sobie zdać z tego wszystki ego sprawy.
.
I nie dziwota! Zyciem polityczne m dopiero
żyć zaczynamy; jeszcześmy się w niem nic wyszkolili. Widzimy nawet wśród siebie ludzi najświatl('jszycll, którzy nie rozumieją lub nie uznają tych wszystkich dróg, jakiemi chadzają
stronnictwa i jakiemi kroczyć powinna prawidłowa ag itacja przedwyburcza.
Zadnżo jeszcze ludzi stoi po za stronnictwami, które są jedyncmi szkołami politycznego
życia. Trzeba też przyznać, że i część pewna tych
nawet, którzy ~Io stronnictw należą, niezawsze
jest w zgodzie z politycznym taktem i rozsąd
kiem, co również nic pr%yGzynia ~ię do uła-
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im samym utru- r. b. włącznie odbyło się 21 w sali Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, pod kolejnem
przewodnictwem panów: C. Jachimowskiego,
~
F. Dudziilskiego, E. Gerbera i A. Strzyżo w- Z "Nowosti". «Kiedy należałoby zor- skiego, na które było zaproszonych 2100 praganizować wybory pełnomocników, wyborców
wyborców. Z zaproszonych stawiła się niecala
i, wreszcie, posłów na sejm»?-zapytują «No- połowa, bo 1004 osób. Próbne głosowania dawosti» i na pytanie to odpowiadają w nastę- ły następujące rezultaty: 1) 8'16 głosów; 2)
pujący sposóu:
.
. 763 gł.; 3) 631 gł.; 4) 542 gł.; 5) 503 gł.;
«Przedewszystkiem należy zorganIzować wszelkIe
wybory w dni niedzielne lub św iąteczne, oczywiście, 6) 182 gł.; 7) 169 gł.; 8) 166 gł.; 9) 161 gł.;
pod wyrunkiem zamknięcia sklepów monopolowych 10) 158 gł.; 11) 146 gł.: 12) 92 gł. i t. d.
i handlu win nietylko w dni . wyborów, ale i w wi- Wszystkich nazwisk na kartkach podano 93,
gilję ich. Również należy zabronić sprze daży trun- ale z tych 42 osouy otrzymały po jednym gło
ków w te dni w traktyerniach.
sie, siedm osób po dwa głosy, trzy osoby po
«Następ nie byłoby pożądnem, aby wybory nie od- trzy głosy, pięć osób po pięć głosów. Nazwisk
bywały się w porze roboczej, co jest rzeczą wielkiej osób, na które podano dotychc7.as głosy, nie
wagi dla kraju tak rolniczego i ubogiego, jak nasz. Je- wymieniamy przed ukończeniem głosowania,
żeli można wierl'.yć, że wybory b ędą się odbywały IV marżeuy nie suggestjooować prawyborców, którzy
cu, tj. wtedy, gdy w strefie południowej Rosji (w gub.
jeszcze
nie głosowali, ponicważ działalność Tobesarabski ej, podolskiej, kijowskiej, poltawskiej, chersońskiej, jekaterynosła I\'skiej, obwodzie woj ska Do~ warzystwa Kredytowego MiE'jskiego w obecnej
skiego i innych) oddywają się siewy, to nie można me robocie przed wyuorczej jest bez partyj na i niezaznaczyć, że czas wybrano bardzo niefortunnie, z t y- agitacyjna, o czem Towar:tystwo zastrzegło się
powem biurokratycznemlekceważeniem interesów mas jeszcze przed rozpoczęciem próbnego głosowa
ludowych.
nia i zastrzega się ustnie wouec prawyborców
«Daleko wygodniej i właściwiej byłoby przenieść na każdem posiedzeniu.
E. G.
wybory na luty. Nie należy zapominać, że dla wię ·
Jesteśmy zdania, że po za zebraniami przedkszo śc i ludności, włościan-wybory są u nas trzystopniowe i dlatego wielu z nich (ci, którzy zosta- wyborczemi w Tow. Kred. l\Iiej.; powinny się
ną wybrani na pełnomocników i wyborców) będzie oduywać takie~ zeurania uświadamiające pl'amusiało l<ilka razy przybywać na zebrania przedwy- wyuorców, o co chodzi żywiołom narodowym,
borcze, co stanowi wielką niedogodno 'ć w porze ro- jacy powinni być wyborcy, jacy posłowie,
boczej. Wspomniany powyżej komunikat rządowy do jaki uędzie stosunek liczeuny wyuorców ze wsi
rzędu okoliczności wstrzymujących wybory, zalicza do wyborców z miast, jaka uywa praktykowaroztopy wiosenne, jakby przygotowując tern społe na metoda przy głosowaniach i balotowaniach,
czeń5L~vo do myśli o możliwem odroczeniu wyborów
etc. etc. etc.
(Przyp. Red.)
do czasu ustalenia się dobrych dróg na wiosnę t. j.
-- Z Częstochowy piszą do jednego z pism
do kwietnia lub naw et do maja.
«Daleko lepiej wszakże byłoby wyznaczyć wybo- warszawskich, że aczkolwiek zebrania przedry przed nastaniem roztopów wiosennych, t. j. prze- wyborcze nie są wzuronione, to jednak strach
nie ść je na luty, choćby na koniec tego miesiąca». panuje w mieście taki, iż nikt nie śmie nawet
Jakuy w odpowiedzi na l)Owyższe, «Nowo- myśleć o podobnych zeuraniach. Odbywają się
je Wremia» zapewnia ze źródła najwiarogod- ciągle rewizje; w nocy niepodouna wyjść na
niejszego, iż dzień wyborów do Dumy pań ulicę; nawet zebrania towarzystw dobroczynstwowej oznaczony został dla wszystkich miei- nych się nie oduywają.
scowości w państwie na 7-my kwietnia r. b.,
- W Łodzi największą agitację przed wyllienvsze zaś posiedzenie Dumy odbyć się ma borc2ą ujawniają niemcy, natomiast inteligencja
w dniu 28 kwietnia.
polska, chociaż liczna, niestety nie wykazała
swej
żywotności. POlI'odem tego spory partyjne
~~~
i ouawa terroru partji skrajnych, tymczasem
termin zapisywania się na listy prawyborcó w
wyborrezy~
do 14 b. m. zbliża się szybko.
~Iagistrat miasta Piotrkowa przypo- W Łodzi do d. 6 lutego do biur okrę
mina, że tennin składania deklaracji odnośnie gowych wyuorczych zgłosiło się ogółem 9115
przyjęcia udziału w wyborach do Izuy pal1stwo- osób. Liczua wyborcó'v w Łodzi wynosi 80.
wej został przedłużony do d. 14 u. m. i podaje do
-- W Uielcach w ubiegłym tygodniu odwiadomo śc i, że na zasadzie art. 9 instrukcji o spobyło się zebranie przedwyborc2e w To'v. Rolsouie układania dodatkowych list osób, mających niczym. Odczytano referat (p. JUarkowski) o
})rawo do udziału w wyborach do Izby państwo porządku wyuorów, za211ajamiając z ich techniwej, ułożone listy dodatkowe wyborcze będą ką, poczem nastąpiły interpelacje. Najdłużej
z dniem 17 lutego r. b. wystawione w kance- zastanawiano się nad pytaniem, czy włościa
lalji magistratu, w godzinach biurowych, do nie mający mniej niż 3 morgi gruntu maj
sprawdzenia puulicznego przez osouy zaintere- prawo należenia do wyuorów. O ounośne wysowane.
jaśnienia polecono prezesowi Tow. Kred . Z-go
- Powinny być. Główne listy wyborcze zwrócić się do komisji gubernjalnej wyborczej,
powinny być ogłoszone na 6 tygodni przeJ a jeżeli zajdzie potrzeba to i do władz wyżs2ych.
wyborami. Skargi na nieprawidłowe ułożenie
Pr7.y omawianiu dyrektyw, które miałyby
tych list należy podawać do komisji powiato- obowiązywać ogół ziemial'lstwa starły się zdawych w ciągu dwóch tygodni od dnia ogło nia dwóch przeciwnych partji politycznych: reszenia list.
alnej i narodowo-demokratycznej. Do zupełne
Listy dodatkowe powinny być wywieszone go porozumienia nie doszło.
na 3 tygodnie przed wyborami, przyc2em na
- Ullltwienie wyborów w gub. płockiej.
2 tygodnie przed wywieszeniem powinno być Zaares2towani wójci, p ełnomocnicy i pisarze
ogłoszone o tern w pismach. Skargi na nie- gminni z powiatów ciechanowskiego i mła\\'
prawidłowe ułożenie tych list powinny być skiego i osadzeni w więzieniu w Płocku i Mopodawane w ciągu 7 dni od dnia wywies2enia. dlinie, na skutek interwencji p. St. Chełchow
Protokuły zebrań gminnych o wybranie peł skiego, zostali w d. 31 z. m. wypuszczeni na
nomocników gminnych winny być przedstawia- wol ność, pod pisa wszy poprzeunio następującą
ne clo komisji powiatowych najpóźniej IV dru- deklarację: «My, niżej podpisani, wójci gmin etc.
gim dniu po zebraniu.
zeznajemy niniejszą deklarację, że po uwolnieSkargi na decyzje komisji powiatowych win- niu nas z więzienia zouowiązujemy się wykony być podawane w przeciągu trzech dni.
nywać wszelkie żądania «legalne» wład2 i w swej
Skargi takie komisje powiatowe powinny działalności służbowej postępować « podług istprzedstawiać komisji gubernjalnej w ciągu 7 niejących praw». Przytem nam oświadczono, że
dni po podaniu sprawozdania zjazdów wybor- gdyuyśmy nie wykonali naszego zobowiązania,
czych. Prezesi tych zjazdów Sq obowiązani na naszym majątku położony będzie sekwestr,
przedstawiać je do komisji powiatowych najpó- zgodnie z art. 25 przepisów o wzmocnionej
źniej dnia dziesiątego po 2jeździc.
ochronie w kwocie ruu. 500 na każdego. Gdy- Nieco ze statystyki zebrań przelIwy- uyśmy zaś nie byli w stanie wykonać przyję
borczych w Piotrkowie. (Nadesłane). Zebrań tych na sieuie zobowiązań z powodów od nas
przedwyborczych od 18 stycznia do 7 lutego niezależnych, to zouowiązujemy się powrócić
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do więzienia». - Ogółem uwolniono przeszło 100
osób. Niektórzy obywatele pozostali w więzie
niu, mianowicie pp. Rudowsld, Łauęcll:i i Kozłowski. Wypuszczenie na pewien czas na wolność tylu ouywateli umożliwi poprowadzenie
akcji wyborczej, wowych 2-ch powiatach c.ał
kowicie zaniedbanej.
-- W Warszawie inspekcja fabryczna podaje spis fabryk, których pracownikom przysługuje prawo wybierania wyborców z j<urji
robotniczej.
- Więźniowie - wyborcami. Komicznotragiczne epizody wytwarza konstytucja w stanic wojennym: jak donosi «Ruś», dr. E. Stolkind trzymany w więzieniu od czasu zbrojnego
wyuuchu w Moskwie, nadesłał radzie miejsk iej
z więzienia oświadczenie, że chociaż siedzi w
więzieniu, jednak praw pozuawio'ly nie jest i
z tego powodu żąda wciągnięcia go uo spisu
wyborców.- W taldem samem poło żeniu znajduje się w całem pal1stwic mnóstwo osóu; zapewne też zarządy miejskie i magistraty roześlą i po więzieniach listy wyuorcze.
- "Narodnoje Choziajstwo" podaje wiadomość o utworzeniu przy prczesie ministrów
osobnej kaucelarji, do której skierowywane bę
dą mIędzy innemi «wszystkie dane policyjne,
dotyczące wyborów, osóu i przekonań politycznych przypuszczalnych kandyuatów do sejmu
i do rady pal'lstwa. Na czelo nowej kancelarji
stać będzie Dmitrij Mamonow» .
- Ofiary. Na analfabetów na ręce p. St.
Chrzanolvskiego pp.Ottowie ru' 3 i pp. Ka2imierzowie Nenccy ru. 1 Je 50. Na analfabetów przy Tow. Dobroczynności pp. Kazimierzowie Jenccy rb. 1 k. 50. Na wpisy dla niezamożnych uczniów szkoły inż. Jacobsona XXx.
rb. 35, p. Skibiński rb. 10. Na szko~§ polską
inż. Jacobsona Konstantyna Jezierska rb. 2,
SkibiilSki ru. 10. Na ]J[acierz szkolną p. Skibiński rb. 10. Na biednych p. Dąbrowska za
sprzedany abażur rb. 3 Je 50.
~..ą.(~

Skład

gubernjalnych i powiatowych komisji
wyborczych w gub. piotrkowskiej,
ostatecznie zorganizowany i zatwierdzony przez gen.gubernatora warszawskiego przed paru dniami.
Do })iotl-kowskiej gubernja]nej komisji

należą:

Prezes piotrkowski ego sądu okręgowego Bogorodzkij
(prezes kom . gub.),
Prezes izby skarbowej J ózefowicz,
Prezes zjazdu sędziów pOkoju Szustow,
Sędzia piotrkowskiego sądu okręgowego Cholewicki,
Prezes Tow. Kred. ZiemskicRo Płonczyński,
Prezydent miasta Piotrkowa Sobieszczański,
P. o. r.złonka stałego kom. włościaIlskiej Kriwcow,
i w razie rozpatrywania spraw o wyborach z kurji
rObotniczej inspektor fabryczny Sitnickij.
Skład

komisji wyborczych powiatowych:
piotrkowskiej

Sędzia sąd u okręgowego
Sędzia
Sędzia

gm inny
pokoju
Obywatel ziemski
..,
na zastępcę
Inspektor podatkowy
Komi sarz włościański

.
.
.
.
.
.

Jach imowski
Libicki
Bogdzewicz
Roman Bronikowski
Aleksy Fiediaj
Iwanow
de Lazari (z Radomska).

brzezińskiej

Sędzia sądu okręgowego
Sędzia gminny
.
Sędzia pokoju. . . .

Obywatel ziemski
"
na zastępcę
Inspektor podatko\Yy
Komisarz włościański

.
.
.
.

Antonowicz
Plichta
Archimowicz
Ignacy Wilski
Ignacy Grzędzieli.
Iwanow
Zybin (z Rawy) . •

rawskiej
Sędzia sądu okręgowego
Sę dzia gminny
.
Sędzia pokoju
.

Obywatel ziemski
"
na zastępcę
Inspektor podatkowy
Komisarz włościański

.
.
.
.

Cytowicz
Loskowski
1\1 imi
Gustaw Sułowski
Antoni Woljf
Iwanow
Zybin (z Rawy).

l'adoJllskolVskiej
Sędzia sądu okręgowego Lewitskij
Sędzia gminny . . . Krzętowski
Sędz-ia pokoju
. . . Kowalewskij

Obywatel ziemski. . . Adam Michalski
"
z astępcy niema
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Inspektor podatkowy . Szperk (z Częstochowy)
Komisarz włościallski . de Łazari (z Radomska)
laSkOWSkiej
Sędzia sądu okręgowego Duganow
Sędzia gm inny . . . Myszkowski
Sędzia pokoju
. Ilnicki (z Łodzi)
Obywatel ziemski
. Marceli Myszkowski
"
na zastępcę . Bolesław Trepka
Inspektor podatkowy . Borodajewskij (z Pabjanic)
Komisarz wlościaóski . Czeliszczew (z Łodzi)
łódzkiej

Sędzia sądu, okręgowego
Sędzia gminny
. . .
Sędzia pokoju
.

Obywatel ziemski
"
na zastępcę
Inspektor podatkowy
Komisarz włościa11ski

.
.
.
.

Sieslawin
LebeH
Slawntinskij
Jan Wężyk
Leon Werner
Gorockij (z Łodzi)
Czeliszczew (z Łodzi)

częstochowskiej

Sędzia sądu okręgowego Lermontow
Sędzia gminny
. . . .Lewandowski
Sędzia pokoju
. Nikołajew
Obywatel ziemski
. Władysła IV Bogusławski
"
na zastępcę . Władysław Babicki

Inspektor podatkowy . Szpork
Końlisarz włościański . Funk (z

Będzina)

będziilskiej

Anofriew
!1,minny . .
Cieplióski
pokoju
. ·Woinow
Obywatel ziemski
. Stanisław Ciechanowski
"
na zastępc.ę . Stanisław GąsolVski
Inspektor podatkowy . Sriedinskij
Komisarz włościa{lski . Funk (z Będzina)
Do komisji powiatowej będzi6skiej dla rozpatrywania nieporozumie6 przy wyborach IV kUJji robotniczej powoływani b ędą inspektorowie fabryczni:
inż. okręgowy M. P. Lifland z Sosnowca i inż. Żak
z Dąbrowy Górniczej.
.
Do powyższych komisji powiatowych należy skierowywać wszelkie zażalenia na nieprawidłowości,
popełniane przy ~aciąganiu na listy wyborcze.
Sędzia sądu okręgowego
Sędzia
S ę dzia

Z ostatniej chwili.
(Zebranie przcdwyborcze p-tu piotrkowskiego).
Jednocześnie z oddaniem niniejszego numeru
na prasę, skol1c7.yło się zebranie przedwyborcze średniej i większej własności p-tu piotrkowskiego zorganizowane przez pp. Makólskiego, SokololIskiego i Zamarajewa. Organizatorowie obmyślili rzecz calą zupełnie planowo
i powinni znaleźć natychmiast naśladowców
w pozostałych powiatach naszej gnhernii.
Na 7.ehranie stawiło się przeszło 700 osób
księży, właścicieli większej własności i kolonistów; tych ostatnich taka moc, że obszerna
sala tutejszego To\\'. Kred. Z· go zaledwie ich
mogła pomieścić.

Zagaił posiedzenie p. Józef Makólski z Kamiennej wykazując ważność akcji wyborczej
i znaczenie hlJy państwowej, poczem na prezydlljącego jednogłośnie IV 'ybrany został ksiądz
Flllman z Rozprzy, który na asesorów wezwał
do st~lu prezy~ljal.nego pp. MakóIBk!ego, Ę. ~replcę,!:)t. Baransloego z SulcJowa l X. Swwarskiego; na sekretarzy zaś pp. Sokołowskiego,
Otockiego i Turskiego.
Porządek dzienny obejmował: omówienie
sprawy wyborczej, wyjaśnienie ordynacji wyborczej, klVestje podziału na okręgi wyborcze
własności kolonjaluej, i próbne głosowanie 7
kandydatów na wyborców.
Po świetnem a popnlarnem przemówieniu
ks. Fulmana, który między innemi wyjaśnił,
że wybory do sejmu są u nas tylko odnowielliem dawnego naszego życia pn.rlamentarnego,
zabierali kolejno glos: p. l\lakólski, wyjaśnia
jący ustawę wyborczą i sprawę. podzin.łu powiatu na okręgi wyborcze, ks. Zak, p. Otoc1ci
i znowu kilkakrotnie ks. Flllman. OlJjaśniali
oni zawiłość dwu i trzystopniowych wyborów,
oraz zachęcali do wybierania ludzi ożywionych
miłością ogólnego dobra i szczęścia wszystkich
klas społecznych, stanowiących jeden i ten
sarn naród.
Po takich wyjaśnieniach, zgłaszać się zaczęli do głosu liczn i koloniści polscy z naszego
powiatu, a. przemówienia wszystkich nacecho-
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swoim czasie zajęły organy demokracji postę
powej w kwestji solidarności przyszłego Kola
Polsl<iego w Izbie państwowej, aby zrozumieć,
że stronnictwo to «nigdy w rzeczywistości narodowem nie było» (mowa oP. D. warszawskiej
1}1'Zyp. Red. «Tyg.»). Przyjąwszy taktykę socjalistów i poddając się pod komendę żywiołów
antinarodowych, spółzawodniczyło ono w ciągu
ubiegłego roku ze stronnictwami wywrotowemi
w destrukcyjnej pracy, prowadzonej z nakazu
obcych,
wrogich nam żywiołów, w błogiej na~>w.>-~ dziei, że uda się mu zdyskontować na własny
rachunek korzyści, jakie sobie po zwycięztwie
NA POSTERUNKU ...
rewolllcj i ogólno-państwowej obiecywało. Była
(Artykuł nadesłany).
to robota partyjna, stronnicza, autinarodowa,
Z chwilą postawienia kandydatów na wy- bo wręcz przeciwko c10uru Narodu Polskiego
bm·ców, każdy prawyborca ma nlezaprzeczone skierowana. Taktykę partj i postępowo-demokra
prawo wglądać w przeszłe i obecne ich życie tycznej zrozumieli najlepiej socjaliści, oni też
publiczne, a nawet prywatne; ma prawo wstę dali postępowej demokracji pamiętną odprawę
pu pod ich czaszki i do serc; ma prawo otwie- na wiecu w Filharmonji, demaskując całą rorać tam najtajniejsze komórki i z wagą a mia- botę nieudanych dyskonterów politycznych, którą w ręku gospodarować dowolnie, analizować rzy w prostocie swego ducha sądzili, iż uda
im się upiec kasztany przy cudzym ogniu.
i oceniać zawartość serc i mózgów.
Od czasu tej pamiętnej odprawy, która poLecz jeżeli ktoś, nie znalazłszy ważnych zarzutów, zechce potwarz głosić? Kto ich osłoni ciągnęła za sobą częściowe rozbicie się stronprzed pianą jadowitych języków, przed bluz- nictwa i wyjście z niego lepszych żywiołów,
gnięciami błota? ·-kto usta zamknie potwarcom? a głównie od czasn otrzeźwienia społeczeństwa
Uczynić to może tylko opinja publiczna i na skutek nieudanego powszechnego bezrobocia
wierz§ niezłomnie, iż ona to uczyni, gdyż oni politycznego, postępowa demokracja stała się
sami nie mogą się obronić, bo wszystkiego w naszem życiu politycznem «une qllanLite
negligeau]e». O przeprowadzeniu własnych kannie widzą i nie słyszą.
Tak, nie widzą i nie słyszą-lecz wszystko dydatów do Izby pal1stwowej stronnictwo poczują - bo. nie są głazem.
Z odkrytą zatem stępowo-demokratyczne nie może nawet marzyć;
przyłhicą, ze skurczem bolesnym na twarzy nie pozostaje mu więc nic innego, jak usunąć
stoją pomimo wszystko i nie zejdą, nie cofną się ou wyborów i-to jest właściwą przyćzyną,
się z placówki, bo ich tam postawiono; stać dlaczego demokracja postępowa postanowiła nie
brać ud:liału w wyborach do Izby państwowej.
im kazano-stać więc ich obowiązł<iem.
.
. . . «Ale występlljąC z taką uchwałą stronnictwo
Stoją też-i zapatrzeni w tę ziemię, widzą, postępowo-demokratyczne raz jeszcze podkrejak oto gdzieś na ugorach wieśniak leciwy, śliło wyraźnie, że obcemi mu są interesy Naschylony nad pługiem wyorywa trupią głowę, rot! u Polsl<iego, i że gotowe jest zaniedbać je
obok. ostrze szablicy i krzyż «za waleczność». zawsze dla względów taktyki partyjnej. Jako
Pounosi go d rżącemi rękoma, ouciora połą suk- motyw swojej abstynencji, podaje demokracja
many, przyciska do ust, potem chyli głowę postępowa istnienie w kraju stanu wojennego,
w zadumie i wzdycha głęboko ...
który utrudnia przeprowadzenie wyborów. MoWestchnienie to płynie w dal, zwisa na splo- tyw ton lIiewątpli wie jest poważny; nie należy
tach wierzb płaczących, zsuwa się po ich pniach, jednak zapominać o tem, że stokroć ważnie}
zakrada do korzeni, aż dosięga szkieletów 0- szym wskaźnikiem naszego postępowania winien być wzgląd na to, iż obecność nasza w
pancerzonych, śpiących pod ziemią···
I oto rodzi się przecudna pieśl1 wolności, Izbie państwowej dla wielu naszych wrogów
równości i braterstwa, i płynie hen, pod strze- będzie rzeczą naj bardziej niepożądaną.
Jeżeli czytelnicy porównają głos «Przeglądu
chy słomiane, uiegnie od chaty do chaty, od
wsi do wsi, po lasach i drogach-aż do miast Powszechnego» z opinją «C7.erwonego Sztannaszych. Tam Ilajprzód rozja~nia wilgotne su- daru» i «Robotnika», to zauważą może nie
tereny, zalega mózgi i serca ·wyn«('lzniałych bez zdumienia, że pisma te stojące IV sprawie
biedaków przynosząc im nadzieję lepszej doli, wyuorów na wręcz przeciwnych stanowiskach,
osiada w piersiach rzemieślników i IrZU1ożone- niemniej zupel'nie zgodnie oceniają zarówno
wogóle antinarodowe stanowisko demokracji
mi tony rozurzmiewa dalej i dalej .. .
Dociera wreszcie wszędzie ... wszyscy się jej postępowej, jak też i uk1·yte prawdziwe pobttdprzysłuchują, wtorują jej i witają ją wszędzie, ki abstynencji jej w sprawie wyborów. Jest to
w izbach, salonach i poddaszach; jedne tylko zwykły rezultat tego, gdy ktoś stara się siedrz\l'~ s~czelni~ stoją przed. nią zamk~ięte--. dzieć Ila dwóch stołkach.
?rzlYl I1lew~lI:il~ów złotego c.wlca, zamleszkuOkreślenie to można stosować nietylko 11'0Ją~~:h rÓ.~nIez ?zby" s~lony l podd~sza... .. góle do działalności D. P.-ków, ale specjalnie
'- zczę.śc~e~, ze dl ZWl tych znaczna. mmeJ- co do ich stanowiska podczas wyborów. ZnaSZOŚĆ-l ze lCh hymn narodowy wywazy.
lazłszy się w fałszywem położeniu, spotkawszy
się z ostrą krytyką ze wszystkich stron, spróJ. Km·bowski.
bowała D. P. wykręcić się i rozpoczęła szereg
~t!?łamal1ców nietyle udatnych ile ciekawych jako przyczynek do charakterystyki tego obol:u.
Postępowi
Gdy okazało się pierwsze oświadczenie D. P.
("Głos Ziemi LubcIskiej").
zawiadamiające, że ta partja usuwa się od «or«Ziemia Lubelska» zamieśdll'szy najprzód ganizacji» wyborów i uważa, że wobec stanu
głosy stronnictw socjalistycznych, potępiających wojennego do wyborów przystępować nie nalew czambuł postępową demokrację, - przeszła ży, wywołało to gorącą polemikę, ale nikt nie
do opinji innych organów prasy i tak mówi: zarzucał D. P-kom jednej rzeczy, mianowicie
Obecnie przytaczamy opinję «Przeglądu Po- n iekonsckwencj i.
Wiadomo było powszechnie, że stan wojenwszechnego» (I,tóry zastępował zawieszoną «Gazetę Warszawską», a obecnie przyjął nazwę ny potrwa, bo wiadomo uyło po co został za«Reformy»). Pismo to jest organem t. zw. prowadzony. Dlaczego jednak różne narodowe
«Spójni», nie będącej właściwie partją polity- organizacje, które go może naj bardziej odczuwały, pomimo tego uznały za konieczne przyczną, ale raczej luźną grupą.
«Tylko przez brak uświadomienia polityczne- jąć udział IV wyborach--to wszyscy wiedzą.
go w naszem społeczel1stwie demokracja postę
Faktem jest) że się Duma zbierze, bo wszystpowa mogła dotychczas uchodzić u nas IV oczach kie pm'tje ?·osyjskie przyjmą udział w wyborach.
opinji publicznej za stronnictwo, stojące bądź A jeżeli naprzykład posłem z miasta Warszaco bądź na gruncie narodowym.
wy l:ostanie jeden z «prawdl:iwych rosjan» pan
«Dość przypomnieć sobie stanowisko, jalde IV profesor Baziner, a nie żaden polak, o to po-

wane były godnością i zupełnem zrozumieniem
rzeczy.
'rV kOl1cn przystąpiono do próbnego głoso
wania na wybor-ców, l,tórego rezultat był ten,
że wyszli z urny następujący k~ndydaci: ks.
Fulman, Józef Makólski, ks. Zak, Felicjan
Otocki, Feliks Trepka, Wiktor Sokołowski i
Stanisław J ustyna;-zastępcy zaś: H. Bronikowski, E. Łuczycki, F. Zakrzewski, B. Kuc7.ewski i A. Turski.

demokr aci wobec wyborów.
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PIOTRKOWSKl

słom

rosyjskim tak wiele chodzić nie będzie.
oni mieli l tak aż za dużo swoich
·własnych spraw do załatwienia. No, ale my,
nie mając możności zabierania głosu w «Du~
mie» o llaszycl~ spr~wach, tracąc ~ajważniejszy środek otwlOranla OGzu wszystlnm na to,
co Si~ dzieje, lJę~ziemy za to pocieszali się
tem, ze w?bec wyJ3ttk?wy~h warunków naszej
pras~, mozemy uprawIać I na tern polu absty-

czanych przez różne urzędy, oraz umożliwiania
wylJorcom zabezpieczenia sobie na przyszlość
pmwa glOSZ6 pl'zez wciągni§cie clo list WybOl'czych.
Ale stała się rzecz niespodziewana. Socjaliści nie ocenili kłaniania im się D. P. która
« mogłaby się zmieścić na jednej kanapic» , i "'yprosili swoje dziec ię za drzwi. Nie udało !Się!
Nie można będzie nadal liczyć na poparcie dla
n encJę·
wprowadzenia do Dumy «d wudziestej części
Są gusta i guściki. D. P-ki warszawscy upra- pana 1(em})nera», nawet w razie zniesicnia
wiali stale abstynencję i nawet zasłużyli sobie stan wojennego i zaprowadzenia powszechnego
u socjalistów na nazwę « bezzębnych abstynen- głosowania.
tów ». To im nie przeszkadzało trzymać się ich
A i z drugiej strony warszawska D. P. otrzyklamki. Nikogo też nie ździwiło, że pp. D. P-ki mała, co się jej należało. I oto widzimy kopowtarzają za panią matką pacierz gładko, jedni ziołek polityczny w inną stronę·
w formie cywilizowanej jak oficjalna organi«Nowa Gazeta» oświadcza o pierwszej dezacja D. P., inni w sposób bardzo zbliżony do klaracji, że ona ... «nie rozstrzyga o całym stopapllasów- jak różne warszawskie «postępowe» sunku demokratów postępowych do wyborów
związki, będące marną kopją rosyjskiego «zw11:.\:z- i Dumy; dotyczy ona tymczasem tylko staku związków».
nowiska wobec przygoto wań wyborczych».
Dotąd wszystko w porządku. Nie chcą gło- .: .. (~ Jeśli. warunld, nie . krępujące wybo~'ó \\> w
sować, ogłaszają za zdrajców tych, którzy są zycle wejdą, demokraCja postępowa moze JCszpod tym względem innego zdania, więc jest cze do wyborów .przy.stąpIĆ; zacho\,a zaŚ zuzupełnie naturalną rzeczą, że nie dbając o to, pełną abstynencJę, JeślI stan dotychczasowy
kto zostanie wybrany, nie chcą sobie zadawać utrzymany zostanIe».
trUd!6 kont1'olowania list wyborczych, dostarWyobraźmy sobie, że hasło puszczone przez

Będą

6

warszawrką D. P. posiadało taką czarowną silę,
iż skłoniło wszystkich do momentalnego opusz-

czenia dotychczasowego stanowiska: dajmy na to,
że stan wojenny zostanie zuiesiony, D. P-ki pospieszą do urny wyborczej i skorzystają ze
swego prawa głosu dzięki temu, że je mają
zabezpieczone na zasadzie ordyna.cji Bllłygi110wskiej z racji zajmowania oddzielnego opodatkowanego mieszkania, z racji opłacania
podatku przemysłowego itd. itd. Ale co będzie
z tymi naj uboższymi, którzy tylko wtcdy mają
zabezpieczone prawa wyuorcze, o ile się sami
zgłoszą do biura wyborczego? Ale jak i gdzie
się mają zgłosić, jak i z kim się tam rozmówi ć?
Polacy, w myśl encykliki D. P., usunęli się
od wszelkiego udziału w informowaniu wyborców, w ułatwianiu czynności przedwyborczych,
w kontrolowanin list wyborczych itd. itd. Tymczasem, przypuszamy, stan wojenny zniesiony,
ale klamka już zapadła. I najubożsi stracili
swe prawo głosu, podczas gdy postępowo-de
mokratyczna burżuazja pospieszy do urny "'yborczej z lekIciem sercem i z ukrytą nadzieją,
że ujrzy wychodzącą tryumfalnie z urny choć
by «dwudziestą część» p. Kempnera.
Piękne marzenie!
Jaka szkoda, że się nie
ziści!. .. «Precz z Demokracją Narodową » !. ..

Spis fabryczno-handlowych zakładów gubernji Piotrkowskiej, w których, na zasadzie Najwyższego Ukazu do Rzą
dzącego Senatu z dnia 24 Grudnia 1905 r., będą przeprowadzone wybory pełnomocników do zebrań wyborczych:
gubernjalnego Piotrkowskiego i miejskiego Łódzkiego.

Nazwa fabryczllo-hanillowych

1

2
3
4

5
6

7

8
9

10
11

12
13

14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
2fj

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

Nazwiska

zakładów,

właścicieli

Povviat laski
miasto Pabjanice
Tow. wyrobów bawełnianych.
Tow. wyrobów wehlianych. .
Tow. fabryki papieru . . .
Tow. przetworów chemicznych

Akcyjne
Akcyjne
Akcyjne
Akcyjne
Tkalnia
Tkalnia
Farbiarnia

Povviat piotrkovvski
miasto Piot1·ków
Huta s:i'iklana . Anna .
Stacja • Piotrków > D. Ż. W. W.
W powiecie
Zakład rektyfikacyjny w Niechcicach
Zakład
"
w Woli Krysztoporskiej
Fabryka mebli giętych • Wojciechów > .
Przędzalnia w Moszczenicy
Farbiarnia <Józefów>
Po-vvia-t )."{uloJllsko-vvsh:i
miasto NowO?·adomsk
Fabryka mebli giętych.
....
Akcyjne Tow. (fabryka mebli giętych) .
Alwyjne Tow. wyrobów metalurgicznych
W powiecie
Cukrownia w Silniczce .
Fabryka pudeł. drewniano we wsi Rzeki.
Huta szklana we wsi Jasień
Povviat będziń.ski
miasto B§dzin
Zakład mechaniczny .
Walcownia cynku.
miasto Sosnowiec
Kopalnia <Fanny> .
Walcownia cynlm <Emllla >
Huta <Katarzyna> .
Fabryka
Walcownia. . . .
Fabryka < ŚroduIka> .

fabryk.

Krusche i Ender
R. Kindler
R. Saenger
L. Szwejkert
I. Baruch
Prejs
Hill er

1600
800
150
140
70
60
80

1
1
1

Tuwim

68
222

1
1

Kriiger baron
Szereszewski

93
51
510
65
80

1

.

1

1
1
1

1
1
l

1

38
39
40

Akcyjne Tow. w Kromołowie (fabryka
wyrobów żelaznych i walcownia rur) .
AI, cyjne Towar?:. <Zawiercie . . . . .
Huta szklana II" Zawierciu.
Fabryka asfaltu w Zawierciu .

46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

65
66

540
570
671

1

67
68
69
70

Ostrowski
Horowicz
Fiszman

323
50
103

1

71

1
1

Wizbek
Tilllllan i S·ka

50
95

1

Bracia Tonet
Bracia Kohn

1600
70
2023
Fitzner
1180
Huldschyński
1770
Szen
1139
Dietel
527
150
70
Szen
374
70
Lalllprecht
Jermołowicz i Berglll.
100
52
I hr. Renard
hr. Renard

53

1
l

1

1
l

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

W lJowiecie

37

41
4-2
43
44
45

64

hr. Renard

Przędzelnia
Zakład chemiczny

. Radocba •.
Fabrylla armatur . Kraupe >
Fabryka .Sielce •.
Fabryka wyrobów bawelnianych .
Drukarnia
Browar
Młyn . Sielce.

Nazwa fabryezllo-hanillowych zakładów,

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89

Reich

1
3
1
l

przędzy

wigoniowej
lanego żelaza
....
Zakład mechanicz. wyrobów z lanego żel.
Fabryka fornirów w Zawierciu
Fabryka cementu <Wysoka.
Fabryka cementu . Łazy.
Huta cynkowa <Konstanty.
Huta cynkowa <pod Będzinem .
Kopalnia węgla cReden .
Fabryka maszyn w Dąbrowie.
Huta Banl,owa.
Kopalnia węgla cJan.
"
.,
. Paryż>
"
" . Koszelew >
,,<Ignacy.
"
"
".Klimontów > .
Huta cynkowa . Paulina.
Kopalnia węgla cJerzy>.
Fabryl,a maszyn <Niwka •.
Kopalnia węgla . Poldad Rudolfa • .
Huta żelazna <Puszkin .
Fabryka lin drucianych.
Huta żelazna Milowicka.
Kopalnia węgla .Wiktor>
"
".Michah
"
"
. Saturn.
I\opalnia węgla.
Fabrylm cementu <Grodziec • .
1\opalnia węgla <Marja.
Fabryka żelaza < Poręba.
Kopalnia węgla <Neroda • .
"
" . Poręba •.
"
".Andrzej > .
"
.Tadensz> .
"
. Antoni .
"
. Flora.
Ceg'ielnia. "
Kopalnia węgla <Kazimierz.
".Feliks.
"
Huta szklana . Ząbkowice. . . . .
Fabryka superfosfatów . Strzemieszyce .
Zakład chemiczny . Strzemieszy~e
Warsztaty st. Strzemieszyce D. Z. Nadw.
Zakład elektryczny .Elektryczność •.
..
FabrykI< lanego żelaza i stali.
Fabryka wyrobów bawełnianych.
Fabryl<a papieru
Huta żelazna
Fabryka kleju i przetworów chemic:.mych
Fabr~lka

fabryk.

Bernd
Erbe
Samber i Krawczyk
Maciejewski
Landau i Sp.
T()w. Akcyjne
Tow. francuz.-rosyjs.

76
148
144

90
100
95
190
278
389
Fitzner i' Gamper
344
3085
52
Tow. francnz.-włos. 1495
441
Tow. akcYj.·sosnow. 1590
155
450
.,
20flO
"
130
117
418
Dej~'hsel
149
Tow. akcyjne
1850
Tow. akcyj.-sosnow. 1851)
Tow. bezimienne
1700
Tow. akcyjne
2000
Tow. Grodz. gór.·prz. 320
Ciechanowski
190

l
l
1
l
1
1
1
1
1
1
3
1
1
l

1
1
1

2
1
1
1
l
1
1
1
2

1
1

185
451
176
50
90
87
560
1086
Bilewicz
76
1380
560
370
87
93
69
Tow. akc.
229
Bauerertz
120
Szmelcer
86
Steinhagen i Wehr
90
hr. Renard
230
Landau i Sp.
65

1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

375
114
134
50
160
87

l
l
1
1
1
1
1
l
l

1
1
1

Po~ia-t brzeziń.ski

miasto Tomaszów

90
91
92
93
94

1189
3597
54-0
90

Fabryka

Nazwiska
właścicieli

95
86
97
98

Farbiaruia i apretura
Fabryka sukna.
Fabryka dywanów.
Fabryka sulma.
"
.,

"

"

r

Farbiarnia apretur~
Fabryka zapalek

Fiirstenwald i Simon
Rubin i Bornstein
Roland
Solomo.uowicz
Halpern
Bartke
Lalldsberg
Pi esch
Sachs i Piesch

243

312
51

TYDZIEN

Nazwa fabryczno-handlowych
99
100
101
102

zakładów.

Przędzalnia .
Fabryka sukna.

Nazwiska
właścicieli

Nazwa fabryczno-handlowych

fabryk.

Steiman
Kierst i Meyer
Bornstein Hornik
Handtke i S·ka

Apl:~tura. "

PIOTRKOWSKI

53
140
145
80

1
l

1
l

W powiecie

103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

117

Starzycka fabryka sukna
Fabryka dywanów we wsi Rolandów .
Walcownia miedzi, mosiądzu i fabryka
drutu w Osinacd . . . . . . .
Po"VViat cZQstocho"VVsh:i
Zakład górniczy <Częstochowa.
Fabryka juty , Błesz no • .

110
120

Tow. al;cyjne

155

l

2060
645
440
78
52

2

7l

1
1
1
l
1

Przędzalnia bawełny. Częstochowianka .

Fabryka cementu • Wrzosowa .
"
wyrob. glinianych . Korwinów.
Zakład chemiczny < Rędziny>
Hnta szklana , Paulina.
Huta żelazna . Blachownia.
Kopalnia rudy żelaznej . ~ojki ) .
,,<Marja • .
"
"
"
"
""Wręczyce"

118

119

Bornstein
Roland i Miller

"

Handtke

"Zrobisko" .

"

"

"

"Młynek"

135
450
265
60
150
300
200
210

l
1

l

1
l

1

1
1
l
l

Po~iat łódzki

miasto

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Łódź

Rozenblatt
Geppert
KinderJllann
I{reczlller
Diering
Wikk e
W ewer i Roil
Wewer
Benllich
RacH el'
Tykociner
R es ieger
br. Zapp
RosenthaL
Kind ermann
Eisert
Schieffer
Richter
Szweikert
Reichlllan i Sp.
Desurmont
Tow. Akc. Scheibler
Lalldall i W ej lc
Klinge i Szulc
Alart
Geyer
Hoffricbter
John
Daube
Szteigert
J. Wodzi sławski
A. ·Wodzisławski
Ho flll an
Zejlcr i John
Schieffer
Richter

o

Hl

142
14Cl
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

o

N

640
78
225
212
342
131
52
208
146
116

1
1
l
l
1
1
l
l
l
1

l7l

1

117
92
67
212
82

1
l
1
1
1
1

118
446

l

73

70
520
196
4U
154
922
986
135
486
133
130
125
54
66
65
104
557

Wiślicki
150
Gampe i Albrecht
220
Prussak
145
Bauer
84
Hofft'ichter
55
-Gampe i Albrecht
102
W odzisła wski
56
Schmidt
84
Tow. Akc. HeinzeL
314
Hel'tig
224
Tow. Akc. Sielbers.
432
Tow. Akc. Dąbrówka 180
Steinert
7J8
Geyer
121
Akc. Tow, Geyera
836
Osser
120
Gessler i Sp.
155
Freid enberg
160
Barciński i Sp.
357
Aurich
53
Tow. Ak. Si elberstein 170
Rate i Hugo
116
Tow. Akc. Grohmana 755
Grohman
140
Szeinfein iLewenst.
84
Win kler i HertJler
98
Stolarow
279
Tow. Akc. Sclleiblera 3432
T{enig
80
Waks
111

N

181

182
183
18-1,
185

1
1
1
l

1
l
1
l

1
l
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
l

1
1

1
1
1
1
l
1
l·
l

1
1
1
1
l
l
1
l
1
1
1
1
3
1
l

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

Łódzka

214

Fabryka

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

7

Nazwiska

zakładów.

"

właścicieli

fabryk.

Ke11er
Krempf
Lange
? Tze i Nitsclle
Hentschel
Wert chycki
Ranke
Szu lc
Hirszbcrg i Wilczyńs.
Tow. Akc. P ozn ańsk i.

146
56
300
59
102
72
100
77

lilO

75
2930
"., Lange "
55
51
Mazo
322
Belluich
355
Kinderlllann
401
Tow. Akc. Kohlla
57
Zejler
70
Rozellblatt
80
Rabinow. i Bachraeh
64
Wagner
90
Geh elig
162
Fuchs
Prussak
Fischer
Schmidt i Weirauch
Fiks
Schtild
Tow. Akcyjne
Fiinster
Gutman
Anstadt

droga elektryczna.

"

"
Gazownia
łódzka .
Zakład fabryczny .
"

"

"

"

Hirszberg i Birnbaulll
Arkuszewski
Fiszlllau
Jaro c iński

Fab~:yka wstążek .

Tow. Akc. Czamańsld
Tow. Akc. Szleje
Szteigert
PetersiLge
Tow. Akc. Heinzla
Szmi<ler i syn
Rami sz

Fabryka kap eluszy
Zakład fabryczny .

"

"

"

"

Lubiński

Kestenberg
Chmielewski
Biederman
Ss-ów Ansztadt
Albrecht i Sp.
Tow. Akc. Heldner
Br. Dobraniccy
Friedman i Litauer
Stefanus
Wudtke
Wiozel i Griinbaum
Gessner
Szrejer
Goldamlller
Nippe
Birnbaum i Sp.
Rate i Hugo
Stiller i Bielszowsld

Warsztaty D. Ż . Ł. Fabr.. .
Warsztaty D. Ż. W. Kaliskiej

71

78
7l

130
175
76
88
60
75
230
161
98
137
189
5L
126
69
86
534
M

160
52
127

Hio

500
85
79
119
53
70
70
78
61
65
64
124
54
' 150
50
231
167
80

1
1

l
l

1
1
1
1
l
l

2
l
1

1
1
l
1

1
1
1
1
l
l
1
1

1
1
1
1
l
l
l
L
1
l
l
l

1
l
l
l
l
l

1
l
l
l
1
1

1
l
l
]

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

miasto Zgie1'z

250
251
ź52

Fabryka wyrobów wełnianych
Przędzalnia bawełny.
Przędzalnia wełny.

253
254
255
256
257

Farbiarnia

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
27L

Tkalnia z farbiarnią.
Farbiarnia i apretura

272

Apl:~tura i farbiarnia . . .' . :
Warsztaty w Widzewie, st. D. Z. fab.-łód.
Farbiarnia

"

Fabryka wyrobów wełnianych
Fabryka maszyn

Tow. Akc. Borst.
Poselt i Fiszer
Lorenz i Krusche
Kernbaum
Maks i Sp.
Kurz i Gedalie
B redstein i Sp.
Hofman

199
104
189
61
74
60
94
101

Szmidt, Emde i Sp.
Bulle
Kai se rbrecht

93
98
56
63
616

l
1
1
1

1
1

1
1

W powiecie

273
274
275

Stacj'~ elektr. drdgi
FabryJ{a sukna.
Apretura.

łódzko-zgierskiej

Fabryka przędzy wigoniowej
Fabryka wyrobów bawełnianych.
Tkalnia

"
Fabryka
Apretura i farbiarnia
Tkalnia

Leonhard i Sp.
7l
Kenig
74
Ranke
425
Stolarow
Heinzcl i Kunitzer 1572
95
Ss-ów Miller
51
Krcning
306
Hebler
Meistc r
64
K e nig
50
269
Eisert
57
. Ramfisz i Henftwurc.
Zachert

101
96

l
l
l
1
l
1
1
1
l

1
l
1
l

1
1
1
l
l

----$~. --~~~9@~~~~~*=~~--~----

Zmiany w duchowieństwie oraz zmiany

służbowe.

- Zostali przenies ieni: administrator parafli Wierzono w powiecie Węgrowskim, ks. Wacław Kinast
<lo parafii w pow. Brzezińskim. Wikaryjusz parafii
Sławków, IV pow. Olkuskim, ks. Marceli Jezierski,
do parafii Będzin. Wikaryjusz parafii Zgierz IV pow.

Łódzkim, ks. Aleksander Fajencki, do parafii Biala w pow. Raw kim. Wikaryjnsz parafii Przedecz IV
pow. Włocławskim, ks. Wiaczesław Garwoliński, do
parafii Borowno w pow. Noworadomskim. Administrator parafli Cllroberz w pow. Pil1czowskim, ks. Jan
Wojda, mianowany kapelanem przy szpitalu we wsi
Pogoń w pow. Będzińskim.- Uwolnieni od zajmowa-

nycb obowiązków: Proboszcz parafii Dąbrowa Górnicza, ks. Jan Kołaczkiewicz, a na jego miejsce miaQowany ks. Grzeg6rz Augustyniak, administrator
parafli Książ Wielki w pow. Miechowskim. Administrator parafii Nowe Miasto, ks. Micbał' Siewruk,
uwolniony zgodnie z prośbą. AdminIstrator parafii
Wolb6rz, ks. Hieronim Domanowicz, zmarł IV 75

TYDZIEŃ
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roku życia. Wikaryjusz parafii Biała w pow. Rawskim, ks. Stanisła IV Siedlecki, przeniesiony został do
parafii Studzieniec w pow. Skierniewickim.
- Przez Najwyższy imienny Ukaz do senatu rzą
dzącego pomocnik prezydenta m. Warszawy, rzeczywisty radca stanu, Essen, mianowany zosŁał gubernatorem Piotrkowskim.
Rangę 1'odcy lwnM'owego otrzymali: naczelnik wydziału l-o Piotrkowskiej Izby skarbowej, Sławiński
i inspektor podatkowy p-tu Rall"skiego i Brzezi{lskiego. Korżawin. Referent, do spraw pogranicznych
p-tu Będzińskiego, Edward Rypp, mianowany, zgodnie z prośbą, burmistrzem Będzina. Kancelista biura p-tu Noworadomskiego, Jan Jezior, mianowany
referentem finansowym tegoż p-tu.
~-: <)~ ~(>...:::===:l:=--

Z BIBLJOGRAF JI I PRASY.
- Nowe podręczniki. W ostatn ich czasach wyszły
z druku następujące podręczniki polskie:
- «Pierwsze początki geometrji» A. Fajfafera,
przełożył z włoskiego W. KwieLniewski.
«.Algebm początkowa» J. Todlmntera, przeło
żył z angielskiego W. Kwietniewski.
- «A?-ytmety7ca w zadaniach» S. Dicllsteina,
część III.
- «Ćwiczenia stylistyczne» C. Boguckiej, C. Niewiadomskiej i J. Warnkówny_
Wszystkie powyżej wymienione podręczniki w krótkim czasie doczekały się 2-go wydania. co jest najlepszym dowodem. że odpowiedziały potrzebie chwili.
- O kwestji wyborów nadesłano nam w ostatnich
dniach 2 broszurki.
- «Ustawa o wyborach do Izby państwowej, w

ćJ

PIOTRKOWSKI

zastosowaniu do I rólestwa Polslciflgo». Nakładem
«Pracy Polskiej>.
- «Ustawa i przepisy o wyborach do Izby paIlstwowej» opracowana i objaśniona przez Ignacego
Chabielskiego.
Nadesłano nam nadto:
- «Go być powinno?» Kilka uwag w kwestJi
unormowania bytu służby folwarcznej p. Bolestę.
- «O katolicyzmie socjalnym» Jerzego Goyau,
IV przekładzie M. Cz.
- «W spmwie oclwon» wskazówki dla zakła
dających ochrony wiejSkie, z planami i wzorami budynków i urządzenia wewnętrznego p. Ma.rję Weryho.

ODPOWIEDZI OD REDAKCJI I ADMINISTRACJI.
- Panu K. TV. w Piotrkowie. Pisze się «Nadeslane»» nad wielu artykułami dobrze napisaneJl1i
ale które bądź wychodzą po za ramy pisma, bądź
nie przedstawiają ogólniejszego interesu, bądź omawiają jakiś przedmiot kilkakrotnie już poruszany
przez redakcję, bądź też których treść nie w całej
rozciągłości redaKcja aprobuje tj. nie może przyjąć
jej za swoją. Nad takiellliż artykułami POlclllicznemi
pisze się «Polemika», «Korespondencja» itd.
W każdym jednak razie 'autor nadesłanego, tak
jak i każdego innego artykułu nie pali' ini en być dla
redakcji tajemniczy i nieznany; redakcja obow i ązana
jest tylko, na wyraźne jego żądanie, zachować dla
czytelników jego incognito. Czasami bywa tak jak
z p, Kalopem, gdz ie redakcji i panu 1\1. N. wygodniej było nie wiedzieć, lito zacz ów pseudonim i
dlatego druku <Polemiki» nie wstrzymywała.

.S
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Czasami bywa i tak, że artykuł nadesłany. choć
nie podpisany, jest jednak wyrazem przekonań redakcji-więc zamieszcza go ona nie żądając podpisu, przyjmując na sieb ie całą zań odpow iedzialn ość.
Wogóle tyle należy hrać pod u wagę rozmaitych
zwyczl\iów i względów w przyjmowllniu artykułów
obcych, że niepodobieflstwem jest nawet w przybliżeniu wyjaśnić tego nie redaktorowi lub przynajnmiej nic dziennikarzowi.

Licytacje w

obrębie

gubernji piotrkowskiej.

W dniu 12 lutego na folwarku Ręczno w powiecie
piotrkowskim na sprzedaż 600 ]iorcy J,artof1i, powozu,
bryczki i t. d. od sumy 690 rb.
- ] 3 lutego w m. Piotrkowie przy ul. Bykowskiej IV
domu Gogolewskiego, na sprzedaż mebli i maszyn do szycia od SUIll)' 165rb.
- 13 lutego w Dl. Piotrkowie, przy ul. Połtawskiej w
domu Endera, na sprzedaż mebli, Spl zętów domowych,
ram, maszyuy do szycia, farby i gipsu, od -sumy 238 rb.
- 20 lutego IV m. Piotrkowie, nu placu Mar~skim,
IV domu Szlamy Bełchatowskiego, na sprzedaż maszyny
drtJkarskiej, od sumy 250 rb.
- 12 marca IV są,dzie zjazdowym w m. ,ł;odzi na sprzedaż nierucholllości, położonej IV m. Lodzi przy ul. CiemIlej pod ~ 90 od sumy 1000 rb.
- 9 Icwietnia w,piotrkowskim sądzie okręgowym na
sprzedaż: J) nieruchomości w majątku Błeszno 1\2 75
w pow. czętitochowsliim, od sumy 6000 rb.
11 kwietnia 2) nieruchomości na folwarku Pabjaniee, od sumy 2000 rub; 3) nieruchomości w Bałutach
Nowych N~ 134 i 148/29, od sUllly 10000 rb.
- 4 kwietnia IV piotrkowskim sądzie zjazdowym 11a
sprzedaż nieruchomości, położonej IV m. Rawie, przy
szosie Skierniewickiej pod K~ polic. 212 i hipot. 192,
od sumy 1000 rb.

e )y

.J

Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska

ogłasza do wiadomości ogólnej, iż w dniu
dni następnycb, na mocy artylmlów 40 i

27 kwietnia (10 maja) r. b. oraz
90 Ustawy Ogólnej dr. Rosyjskicb,
odbędą się sp.·ze(laze przez licytac.ię puhliczll=:l tych bagatów, .towarów oraz przedmiotów, które przybyły do stacji przeznaczenia do
dnia 17 (30) listopada 1905 r. włącznie, a nie zostały odebrane przez odbiorców.
Wykaz szczegółowy wszystkich tych towarów, bagaży i przedmiotów
ogłoszony zostaje w oM oM 6, 7 i S «Warszawskich GubernjaJnych Wiedomostiej», z wymienieniem terminów oraz st.acji wyznaczenia sprzedaży . Nadto
wykazy szczegółowe, jako ogłoszenia o licytacjach, wywieszone będą na każdej stacji wysyłając.ej i odbierającej odnośnych towarów i bagaży.
42B (3-3)

na zasadzie § § SI i S2 ustawy Towarzystwa, zatwierdzonej przez p. Ministra skarbu IV d. 29 września (li października) r. lS05 i §§ S-U przepisów dodatkowych z roku 1905, podaje do wiadomości, że niżej wymienione
nieruchomości w m. Piotrkowie, obciążone pożyczkami Towarzystwa, z PO\)Odu zaległości w ratacb, wystawione zostały na sprzedaż przez publiczną licytację, a mianowicie:
l) NieruChomość przy ulicy Sulejowskiej, oM hyp. 39 3, pod nazwą
«osada Wielka-wieś oM 11», obciążona pożyczką Towarzystwa rb. 9000. Zaległe raty z dniem sprze<laży wynosić będą rub. 1097, prócz kar i zaliczeń.
Księgarnia J. FISZERA, Nowy Świat 9
Wadjum do licytacji rb. 1350. Licytacja odbędzie się 15 (2S) maja r. 1906, IV Warszawie-zaleca dzieła pedagogiczo godz . 12 w pol. i rozpocznie się od sumy rb. 13500, a prowadzić ją bę liC Reussnera do bardzo prędkiej i najłatwiejszej nauki Języków Obcych, bez
dzie Notarjusz Władysław Malinowski.
2) Nieruchomość prży ulicach Maryjskiej i Gimnazjalnej, oM hyp. 632, nauczyciela 'l. objaśnieniem w~mowy i z
kluczem )lod tyt.:
X2~~ 098200 na rh.500; X2~ 194878, 107193,
a polic. 3, 4 i 5, obciążona pożyczką Towarzystwa rub. 8000. Zaległe raty
Polsko - NIemiecki kurs wstępny 109409,117938, 195176, 11-9111 po rub.
z dniem sprzedaży wynosić będą rb. 926 k. 40, prócz kar i zaliczeń. Wadjum
(Elementarz) po k. 5, 12, 24 i 40;- 250 i ~ 1691::15 na rb. 100. Proszę zado licytacji rb. 1200. Licytacja odbędzie się 27 kwietnia (10 maja) r. 1906,
kurs I-y k. 80,-kurs II-gi ro. l.GO. wiadomić Edwarda Romanowicza w Częo g. 2 po południu i rozpocznie się od sumy rb. 12000, a prowadzić ją bę
Rusko-Niemiecki po kop. 5, 12, stochowie.
426 (2-2)
dzie N otarjusz Stanisław Niepokoyczycki.
24. 40 i 2.20.
Polsko-FrancuskI kurs I-y 1L 1.20
3) Nieruchomość przy ulicy Kazańskiej (Farnej) oM hyp. lSl, a pol.
-Imrs II-gi k. 3.20.
454 i 456, obciążona pożyczką Towarzy~twa rb. 0500. Zaległe raty z dniem
Gramatyka Polsko - Francuska
sprzedaży wynosić będą ru b. 1257 k. 60, prócz kar i zaliczeń. Wadjum do
kop. 1.20.
licytacji rb. 1425. Licytacja odbędzie się l (14) maja roku 1906, o g. 12
Wypisy Francuskie k. 80.
IV połud. i rozpocznie się od sumy rb. 14250, a prowadzić ją będzie NotarPolsko-Angielski kurs I-y k. 75,jusz Florjan Dąbrowski.
kurs lI-gi kop. 1.20.
W PIOTRKOWIE,
4) Nieruchomość przy ulicy Pocztowej, oM hyp. 254, a polic. 354,
Amerykański Przewodnik k. 50,
obciążona pożyczką Towarzystwa rub. 7600. Zaległe raty z dniem sprzedaży
mały k. 5.
przy
Redakcji "Tygodnia"
Polsko-Ruski Elementarz po k. 5,
wynosić będą rb. 996 k. S, prócz kar i zaliczeń. Wadjum do licytacji rub.
poleca
1140. Licytacja odbędzie się 5 (lS~ maja r. 1906, o g. 2 po połud. i roz- "iN. 12, 24, 40; - Jmrs l-y k. 1.40;421 (24-2)
pocznie się od sumy rub. 11400, a prowadzić ją będzie Notarjusz Teodor \1;11;1) kurs II-gi k. l.80.
Nakład autora Złota 6, Warszawa.
wszelkie druki i materjały
Górzyńsld

Skradziono

listy zastawne ziemskie:

DRUKARNIA

M. DOBRZAŃSKIEGO

<

przy ulicy Kazańskiej (Farnej) oM hyp. 727, a pol.
Towarzystwa rb. 16500. Zaległe raty z dniem sprzeNieporównanej dobroci puder
daży wynosić będą rb. 1713 k. 70, prócz kar i zaliczeń. Wadjum do licyryżowy
tacji rb. 2475. Licytacja odbędzie się 16 (29) maja r. 1906, o g. 12 w pol.
i rozpocznie się od sumy rub. 24750, a prowadzić ją będzie Notarjusz Teodor GÓrzyński.
Licytacja na sprzedaż pierwszej nieruchomości odbędzie s i ę w wydziale
hypotecznym Piotrkowskiego Sądu Okręgowego, a pozostałych - w kancelaJji
hypotecznej Sędziego Pol<oju dzielnicy l-ej m. Piotrkowa.
naJmlelszy, prZYlegająCY i niewidomy,
Warunki licytacyjne i zbiór objaśniell złożone zostały do ksiąg hypotepo 15, 30 i 50 kop. poleca
cznych wystawionych na sprzedaż nieruchomości i są do przejrzenia zarówno
we właściwych wydziałach bypotecznych, jak i w Dyrekcji Towarzystwa.
Gdyby licytacja nie doszła do skutku dla braku współubiegających się
o kupno, wówczas powtórna, a zarazem ostateczna sprzedaż odbędzie się od
W WARSZA WIE.
sumy zniżonej, IV terminie wyznaczonym przez Dyrekcję Towarzystwa, o któ- Sprzedaż w składach aptecznych i perrym stosownie do § 96 ustawy Towarzystwa, ogłoszollem będzie dwukrotnie 199
fumeljach.
(5 -3)
w pismach publicznych.
POSZUKUJĘ
Piotrków 25 stycznia (7 lutego) r. 1906.
~okoiku,
Prezes Dyrekcji F. Dudzhiski.
Wiadomość
w
redakcji.
(2-2)
430
(3-2-1)
Naczelnik biura Strollczyllski.
85 6 ,

5) Nieruchomość
obciążona pożyczką

"'","''''",''''''''',''''''",,,'

"OEhIGJll"

Centralne Laooratorjum Chemiczne

umeolowanego kawalerskiego

W drul,arni <Tygodnia>.

Właściciel i

piśmienne.

Dnia 28 stycznia b. r. w nocy skradzione
zostały

TRZY KLACZE:
<l""ie z tych - sh:aro-g-uia(le, a.i e(lna- h:ara.

IHoby miał jakiekolwiek wiadomości o
tych koniach raczy zawiadomić właścicie
la młynu l\1iłaków w Bogdanowie za wynagrodzeniem.
429 (1-1)
Zatwierdzone przez JW. Ministra
Spraw Wewnęt.rznych i kaucyjonowane
pod firmą,
1)

WarszawskiB BIuro

O[łOSZBń"

Otwarte w Warszawie przy ulicy Wierzbowej ~ 8, wprost NiecaJej. - Telefonu
X~ 416. - - Kantor otwarty od 9-ej rano
do 10 wieczór

Redaktor

~lil'osław Dobl'zański.

