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PRENlJMERATA

OGŁOSZENIA

W l\IIEJSCU:
rocznie . . rb. 3 kop. 60
półrocznie . rb. l kop. 80
l<wartalnie . rh. -- kop. 90
Cena pojedyńczego numeru
kop. 8.
Dopłata za odlloszenie k. 15
k \Y artaln ie.

Za ogłoszenie l-razowe k.lO
od jednoszpaltowego wiersza
petitu.
Za ogłoszenia kilkakrotne
po kop. 6 od wiersza.
Za reklamy i nekrologi, oraz
ogłoszenia zagraniczne po
Jwp. 12 od wiersza.
Za ogłoszenia, reldamy i nekrologi na l stronie po k. 20.
Za dołf!czenie l kartki anneksu rb.lO.
Za tłumacz. ogI. z Języków
obcych po k. 2 od wiersza.

z PRZESYLKA:

"iołrkowski

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

.

półroczni c

I

Wychodzi

W

każdą Niedzielę,

wraz z oddzielnym, stałym dodatkiem powieśdowym.

Adres Administr'acji i Drukarni ,,'l'ygodnia": ulica Kaliska M 9 (obok Hotelu
Adres Uedakrji: ulica Kaliska M 11 (obok Magistratu).

OSTRZEŻENIE

przed oszustwem, pra1<tykowanem za pomocą przeróż
Ilych, fikcyjnych wynalazków.
434 (l-l)
Jeden z poszkodowanych.

:D-r ~itota :f\iersnowslii
powrócił

wska.

z Dalekiego Wschodu, ul. Bl kowska <Moskie64. Choroby wewnętrzne i dziecinne.
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Piotrków, dnia 18 lutego.
Bezstronność, spra wiedli wość i wzgląd
na dobro ogólne-oto zasady, za które
prawdziwy polak-obywatel powinien być
gotów każdej chwili t1ać sobie uciąć rękę,
jeżeli n ie położyć życia.
Wobec tego, wszelkie osobiste obrachunki, mające mniejsze lub większe uzasadnienie swoje w przeszłości lub teraźniejszości,
powinny zejść na plan dalszy, jeżeli całkiem
już z bilansu życia naszego społecznego nie
mogą być wykreślone, co byłoby najlepiej.
Mówiąc to, mamy Ila myśli nasze stronnictwa narodowe z lewicy i prawicy, o których sądziliśmy, że przy akcji wyborczej
pójdą zgodnie-jeśli nie ręka w rękę, bo to
Iliemożliwe, to przynajmniej drogą kompromisów, aby nie czynić zamętu i rozła
mu w szeregach narodowych w chwili, ldedy otl ich sImpienia i zgody zależyć będzie
nasza przy wyborach wygrana/..
Niestety! zanosi się na co innego-choć
mamy nadzieję, że zło, jakie zaczęło kiełko
wać, <.la się jeszcze wykorzenić IV samym
zarodku. Potrzeba tylko dobrej woli i
ustąpienia coś ze swego J·a.
Toć przecie wszyscy wrogowie naszych
ideałów narodowych- wewnętrzni czy zew1lętrzni-marzą tylko o naszern rozbiciu i oczekują go jak zbawienia duszy! Czas więc
się nad tem zastanowić.
Odrzućmy od siebie precz wzajemne insynuacje i zaprzestańmy wzajemnego przypominania sobie błędów przeszłości, od których żaden człowiek i żadne przecie stronnictwo wolnem być nie może. Jedno ma ich
więc~j, drugie mniej lIa sIVem sumieniuale że je ma, to rzecz niewątpliwa, bo
mieć je musi; ludzie bowiem nieomylnymi
być nie mogą i muszą popełniać mimowolne błędy. Więc nie zarzucajmy sobie złej
wiary, zwłaszcza jeśli programy nasze są
tak do siebie zbliżone i jeśli w gruncie
rzeczy jesteśmy jedni o drugich przekonani,
że dobro ogólne i mHo~ć Ojczyzny jest nam
wszystkim ideą przewodnią; nie wyszu-

kujmy \V sąsiednich obozach narodowych jednostek więcej czułych na dobro własne niż
narodowe, i skalą ich moralną nie mierzmy całych obozów.
Cofnijmy się z tej zawrotnej drogi póki czas. Porzućmy -i to natychmiast-ową
podjazdową, partyjną walkę, jakiej widownią w ostatnim tygodniu stały się niektóre gazety warszawskie, jako organy odrębnych, bądź co bądź jednak narodowych
stronnictw! ..

WYBORY I ARESZTOWANIA.
(Oświadczenie

Adwokatów Warszawskich).

Grono adwokatów. przysięgłych zamieściło
w «Kur. Warsz.» następujące oświadc7-enie:
Masowe aresztowania w kraj II , wywołane
wprowadzeniem w Królestwie Polskiem stanu
wojennego, usuwają faktycznie od udziału l\' wyborach do Dnmy osohy, które jednak ani czynnego, ani biernego prawa wyborczego pozbawiolle nie są; których przeto żadne rozporzą
dzenia administracyjne ograniczyć pod tym
względem nie mogą.
Według ustawy z duia 19 sierpnia 1905 r.,
«nie biorą udziału w wyborach bankruci i upadli llieprzywróceni do czci kupieckiej, skazani sądownie za uchylenie się od wojska, skazani sądownie na złożenie z urzędu w przeciągu trzech lat od daty takiego skazania, oraz
osoby skazane lub pozostające pod sądem lub
śledztwem z oskarżen ia o przestępstwa, pocią
gające za sobą pozbawienie lub ograniczenie
praw stanu, jak również osoby sądzone za
kradzież, oszustwo, sprzeniewierzenie, ukrywanie kradzionych rzeczy, kupno lub branie w zastaw kradziunych lub ztlobytych przez oszustwo
rzeczy lub za lichwę».
O osobaclI, więzionych na mocy rozporzą
dzeł'! administracyjnych, nawet powyższa ustawa, l<tóra zapowiadała Dumę tylko jako i nstytucję doradczą, nic wspomina wcale! Oczywiście, żadne późniejsze postanowienia, oparte
na Manifeście z d. 30 października 1905 roku,
nie zawierają i nie mogły zawierać żadnych
w tej mierze ograniczeń, jako niezgodnych z zasadami konstytucyjnemi. Co więcej, udżiał
IV prawyborach wogóle, a tembardziej udział
w zgromadzeniu wyborców (elektorów) stanowi nietyllw prawo, lecz i Obowiązek każdego
powołanego do ważnej tej czynności. Szczególniejszą posiada to doniosłość przy wyborze
członków izby państwowej, gdzie głos każdego
wyborcy (elektora) może mieć znaczenie decydujące.

Przytoczone względy zniewalają do przedsię
odpowiednich środkó \\' na wypadek,
gdyby, wbrew przewidywaniom, stan wojenny,
w chwili z~trządzenia wyborów, nie został zniesiony.
O ile tedy miejscowe władze z własnego zaPOC%ątl\owania nie uwolnią z aresztu uwięzio
nych prawyborców, ci odwołać się winni z żą
daniem wypuszczenia ich na wolność, a w rawzięcia

Wileńskiego).

zie bezskuteczności takich żądań, skarżyć odpowiednie postanowienia na \fet w drodze telegraficznej do I departamentu senatu. Tembardziej droga taka wskazana jest dla prawyborców, którzyby ua elektorów powołani zostali.
Lecz to nie wszystko. Mamy głębokie przekonanie, że w myśl art. 5-go ustawy z dnia 19
sierpnia 1905 r., wybory dokonane bez udziału uwięzionych i nie dopuszczonych do tej czynności pra wyborcó w l ub wyborców, mogłyby
być przez senat unieważnione.
~

Wybory do Izby
Sprostowania i

pańsfwowei.
wyjaśnienia.

Poniższe

«sprostowania i wyjaśnienia»,
jako pochodzące od osoby specjalnie studjującej ustawę wyborczą, zamieszczamy w
tej nadziei, że dopomogą może one do rozstrzygnięcia niejednej kwestji
wątpliwej
dotąd j spornej z powodu niejasności i zagmatwań tak IV samej ordynacji, jak i odnośnych instrukcjach. Niektóre z tych objaśniełl jak nasi czytelnicy sarni zauważą,
znacznie się l'óżn ią od wielu twierdzeń dotychczas za pewniki podawanych.

I.
W niektórych pismach zostały umieszczone
zdaniem na.szem, wzmianki o prawie
wyborczem, przysługującem oddzielnym grupom
ludn ości, wedle zajęć. W celu sprostowania ich
zamieszczamy poniższe uwagi:
błędne,

1) Prawo wyborcze duchowieństwa.
Wszyscy księża, którzy ukończyli 25 lat,
pobierający płacę z slIm skarbowych, a więc
biskupi, prałaci, kanonicy, proboszczowie, wi!\alj usze, rektorzy kościołów, prefekci szkól
(ci ostatni w tym nawet razie, gdy otrzymują
płacę nie ze skarbu, a z sum . miejskich), zamieszkali przynajmniej rok jeden przed sporzą
dzeniem listy wyborczej w obr§bie danego powiatu mają prawo wyborcze w kurji miejskiej
z mocy wyraźnego brzmienia art. II p. fi przepisów dodatkowych o wyborach z d. 25 grudnia 1905 r. -- Ci z pomiędzy księży, którzy
w mieście zajmują oddzielne mieszkanie na
swe nazwisko, choćby nie pobierali płacy ze
skarbu lub z kasy miejs!<iej, mają prawo wyborcze i w kurji miejskiej z mocy art. II p. 5
rzeczonych przepisów.
Jeśli w dauym powiecie jest jedno miasto,
to wszyscy księża z całego powiatu należą do
kurji miejskiej miasta powiatowego i w tern
mieście będą glosowali na wyborców. Jeśli w
powiecie jest kilka miast i komisja powiatowa
do spraw wyborczych roz.dzieli zjazd prawyborców miejskich na kilka oddzielnych zjazdÓw ·-to księża, zamieszkali na wsi, będą gło
sowali w tern mieście, do którego zostali zapisani na listę prawyborców w myśl postanowieuia rzeczonej komisji (art. X p. 1 powoła
nych przepisów).
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Z pośród księży, proboszczowie i administratorzy parafJi, jeśli do parafji najeży ziemia kościelna, bez względu na jej obszar, należą nietylko do lwrji wyborców miejskich, jak to wyżej wyrażono, ale również do kurji ziemian
powiatowych z mocy art. IV powołanych przepisów, a mianowicie biorą udział wraz z po·
siadaczami rolnymi, nie mającymi zupełnego
cenzusu majątkowego, w zebranin przed wstęp
nem dla wyboru pełnomocników do rzeczonej
kUlji.

2) Pm wo wyborcze nauczycieli

szkół

początkowych.

Nauczyciele szkół początkowych miejskich
lub wiejskich, którzy Uk011C7.yli 25 lat, mieszl{f1jący w obrębie całego powiatu przynajmniej
rok jeden przed sporządzeniem listy wyborców
miejsl,ich, pobierający przez ten czas płacę ze
skarbu, z lmsy miejskiej lub gminnej, są prawyborcami i należą do kurji wyborców miejskich miasta powiatowego, jeśli w powiecie jest
jedno miasto, a jeśli w powiecie jest kilka
miast, to do kurji tego miasta, do którego dana gmina została zaliczona przez komisję powiatową, jak to wyrażono wyżej (;N~ 1).
3) IHo należy do wyboru pełnomoclli),ó\V
w kurji ziemian powiatowych.
Odpowiedź na to pytanie daje art. IV powołanych wyżej przepisów i daje w daleko szerszym zakresie, niż pomieszczone wzmianki w
gazetach. Do zjazdów przedwstępnych celem
wybvru pełnomocników do kurji ziemian powiatowych, oprócz proboszczów parafji posiadających ziemię kościelną, o czem wyżej (M 1)
nadmieniliśmy, należy jeszcze bardzo liczna Id asa posiadaczy nieruchomości w granicach powiatu. Ta właśnie klasa posiadaczy zrodziła
praktyce wątpliwości. . WedJe zdania jednych
należą do tej klasy tylko posiadacze gruntów
od 19 morgów 154 prętów do 195 morgów
40(*) prętów oraz nieruchomości nieroinych,
oszacowanych od 1'. 1500 do l'. 15000; wedle
innych należą też do niej posiadacze gruntów
obszaru mniejszego od 3 morgów i nieruchomości, oszacowanych niżej rb. 1500; wreszcie
wedle zdania trzeciego należą wszyscy właści
ciele i dożywotni ~tżyt7cownicy gt"Ulltów, zawierających obszar mniejsfJY od 195 1n01-gÓW 40
pr~tów i nientchol1wści oszacowanej dla ubezpieczenia nitej t·b . 15000 bez ograniczenia jal\iemkol \yiek mi nim um.
Ten ostatni pogląd jedynie winien być uznany za prawidłowy na podstawie następujących
. zasad:
Wedle przepisów o wyborach z d. 19 sierpnia 1905 r. (art. 12 dwa ostatnie punkty)
zjazd przedwstępny dla wyboru pełnomocników
na zjazd ziemian powiatowych składał się z osób duchownych oraz z posiadaczy gruntów
rolnych oraz innej nieruchomości, nie stanowiącej zakładu

handlowo-przemysłowego, jeśll

obszar tych gruntów lub wartość nieruchomości stanowiły przynajmniej 1/10 część obszaru
lub wartości nieruchomości, dającej prawo do
bezpośredniego udziału w ~jeździe ziemian powiatowych tj: w Królestwie (w myśl art. 4-6
przepisów dla Królestwa z d. 24 października
1905 roku) składał się on z posiadaczy gruntów od 19 m. 154 prętów do 195 m. 40 pr.,
lub nieruchomości oszacowanej od r. 1500 do
rb. 15000. Posiadacze gruntów od 3 morgów
do 19 m. i54 prętów należą do kurji gminnej
z mocy art. 7 przepisów dla Królestwa z dn.
24 października 1905 r.
Tak było wedle pierwszej ordynacji wyborczej.
Dodatkowejednakprzepisy z d. 25 grud. 1905
r. rozszerzyły pierwotne granice prawa wyb0rczego i zIllieniając je wart. IV orzekły, iż w zjazdach przedwstępnych dla wyboru pełnomocni
ków do kurji ziemian powiatowych mają udział
(*) Na mocy Ukazu z d. 20 stycznia/ 2 lutego 1848 r.
i postanowienia Rady Administracyjnej li d. 2/ 14 marca
1848 r. i z d. ~ / 14 maja 1850 L (Dzien. Praw T. 39,
str. 389, T. 40 str. 131 i T. 43 str. 275) 1 dziesięcina
zawiera l morgo 285 prętów 40 pręcików i 1,8 ławek;
a więc 100 dziesięcin stanowi 195 morgów, 40 prętów.
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osoby stanu ducllOwnego, jeśli kościół posiada
grunt w powiecie, oraz «osoby, posiadające
przynajmniej od roku w granicach puwiatu na
własność lub w doży\Votniem użytkowaniu,
grunt lub inną nieruchomość, opłacające podatki, jeżeli obszar gruntu lub wartość nieruchomości nie dochodzi normy, dająeej prawo do
bezpośredniego udziału w zjeździe ziemian powiatowych (wedle art. 12 punkty 1 i 3 przepisów z dn. 19 sierpnia 1905 r.)>>. Jeśli ten
art. IV porównać z ostatniemi dwoma punktami art. 12 przepisów z d. 19 sierpnia 1905 r.
wyżej przytoczonemi, to należy przyjŚĆ do wniosku, iż prawo grudniowe nie stawia żadnego
minimum ani co do obszaru ani co do wartoś(ji nieruchomości, jak to widać z jPgo brzmienia. Skoro więc prawo nie zawiera takiego
ograniczenia, to nie należy je wprowadzać; proste porównanie treści dwu tych artykułów usuwa wszelkie wątpliwości. A nadto jeśliby, pomimo to, na podstawie porównania tego artykułu IV z przepisami o udziale posiadaczy obszaru ziemi od 3 mórg do 19 m. 154 pręt.
w zebraniach 'gminnych (art. 7 przepisów dla
Królestwa z d. 24 października 1905 r.) ktokol wiek chciał wprowadzić powyższe ograni"
czenie, to należałoby przyjść do wniosku, iż
nowe prawo grudniowe nie wprowadziło żad
nej zmiany i nie rozszerzyło ram dawnej ordynacji wyborczej -co byłoby wprost nielogicznem, gdyż nowy przepis art. IV prawa z d. 25
grudnia 1905 1'. byłby przy takiem tłomacze
niu zupełnie zbytecznym, jako niezawierający
nowego rozporządzenia.
Wobec powyższego należy przyjść do przekonania, iż wszyscy posiadacze gruntów i nieruchomości w powiecie, jeśli z powodu ich obszaru lub wartości nie mogą brać udziału bezpośredniego w zjeżdzie ziemian powiatowych,
należą do wyboru pełnomocników do tejże kurji
ziemiańskiej na zjeździe przedwstępnym, bez
względu na obsz.ar ziemi i na wartość nieruchomości. Gdyby pomimo to były jeszcze jakie
wątpliwości w tym względzie, muszą je usunąć motywy prawodawcze do prawa z dn. 25
grudnia 1905 r., wyrażone w «komunikacie
rządowym», ogłoszonym jednocześnie z rzeczonem prawem. Czytamy w tym komunikacie:
«przyjąwszy tę zasadę, można było, bez szczególnej zwłoki w przeprowadzeniu wyborów,
przypuścić do udziału w wyborach cale bardzo
liczne klasy ludności, a mianowicie w miastach... i poza granicami miast wszystkie wogóle osoby posiadające w jakiejkolwiekbądi ilości ziemię lub inną nieruchomość, opłacają
ce podatki». Wyraźna wskazówka, iż żadne
minimum przez prawo nie zostało postawionem.
Może być zrobiony tu jeden zarzut, iż posiadacze gruntów od 3 mórg do 19 m. 154 pr.
będą należeli do wyboru pełnomocników do
kurji ziemian powiatowych i do wyboru pełno
mocników od zehra(l gminnych, czyli mają
prawo wyboru w dwóch kurjach. Rzeczywiście,
wymienione osoby będą brały udział w wyborach w dwóch kurjach, ale przepisy o wyborach z dn. 19 sierpnia 1905 r. nie stawiają
przeszkody w tym względzie, gdyż art. 22 orzeka, iż nikt nie może mieć więcej nad jeden
głos w każdym zjeździe wyborczym i senat w
postanowieniu z d. 27 października 1905 r.
wyjaśnił, iż można brać udział w wyborach
w dwóch kurjach. Tembardziej należy rzeczonych posiadaczy dopuścić do wyboru w dwóch
kurjach, iż wybierają oni wyborców nie bezpośrednio, a jedynie wybierają pełnomocników
czyli prawyborców.
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Powyższą wątpliwość rozstrzygają obowiązu

przepisy IV sposób twierdzący. A mianowicie:
O meldowaniu swych praw wyborczych mówi jedynie art. VlII dodatkowych przepisów
o wyborach z d. 25 grudnia 1905 r. oraz instrukcja ministra spraw wewnętrznych z d.
30 grudnia 1905 r. Art. VIII prawa z d. 25
grudnia 1905 r. orzeka, iż osoby, mające zapewniony udział w wyborach do Izby z mocy
rzeczonego prawa jeśli nie są wniesione do list
wyborczych na zasadzie ordynacji wyborczej
(z d. 19 sierpnia 1905 r.) lub list i wiadomości przepisanych przez art. VII prawa z d.
25 grudnia 1905 1'. (które obowiązane są dostarczyć urzędy rządowe i instytucje społeczne)
mogą w razie chęci korzystania z tego prawa
zameldować o tern piśmiennie ins~ytucji ukła
dające; listy wyborcze, w terminie zakreślonym
t. j. do d. 14 lutego 1'. b. Z treści tego artykułu okazuje s i ę, iż osoby te mogą, lecz nie
są obowiązane meldować o swoich prawach
wyborc.zych i nadto tylko o tyle, o ile nie są
wniesione na listy na mocy wiadomości dostarczonych przez urzędy odpowiednie. Z motywów tego prawa, wyrażonych w komunikacie urzędowym, okazuje się, iż system meldunkowy został dopuszczony dla ułatwienia sporządzenia list i przyspieszenia wyborów, a nie
w celu ograniczenia praw wyborczych. Prawo z d.
25 grudnia 1905 1'. włożyło na ministra spraw wewnętrznych obowiązek określenia za pomocą oddzielnej instrukcji szczegółów co do ułożenia list
wyborc7.ych dodatkowych, formowanych na mocy
nowego prawa.
:Minister w d. 30 grudnia ogłosił taką instrukcję i w niej wart. 1 polecił instytucjom
układającym listy dodatkowe «skomunikować
się ze zwierzchnikiem policji miejscowej co do
ułożenia i dostarczenia list osób, zajmujących
w miastach na swoje nazwisko oddzielne mieszkania bez opłaty podatku mieszkaniowego,
a mających prawo do udziału IV wyboradl do
Izby». Przepis ten nie pozostawia wątpliwo
ści, iż magistraty obowiązane były odnieść się
do władz policyjnych o nadesłane listy lokatorów nie płacących podatku mieszkaniowego
i rzeczone władze obowiązane są dostarczyć
żądanych wiadomości, przyczem instrukcja nie
określiła bliżej formy list, nadsyłanych przez
policję. Jeśli przeto władze policyjne sprawdziły i stwierdziły spisy lokatorów, sporzą
dzone przez właścicieli domów, to spisy te
winny słnżyć za podstawę do wpisania lokatorów do list wyborczych, choć oni osobiście
nie zameldowa.li swych praw.
Takie pojmowanie przepisu o meldowaniu
swych praw wyborczych stwierdza i art. 5 instrukcji ministerjalnej, który mówi, iż osoby
mające prawo do udziału w wyborach bądź
z powodu najmowania oddzielnego mieszkania
od l,tórego nie uiszcza się podatek miaszkaniowy, bądź z powodu zarządzania dobrami lub
dzierżawienia gruntów, zapisane będą do dodatkowych list wyborczych na mocy składanych
przpz nich oświadczeń co do chęci swej wzię
cia udziału w wyborach, a osoby, zajmujące
oddzielne mieszkanie taJcże i na zasadzie wykazów dostarczonych przez policj~ miejscową.
Skoro przeto policja obowiązana dostarczyć listy lokatorów i z mocy tych list prawo nakazuje wpisanie lokatorów do list wyborczych,
to brak piśmiennego oświadczenia lokatora, nie
może być zasadą do opuszczenia go w liście
wyborczej.

jące

-~~-

BACZNOŚĆ!..

dziesiątki lat stawialiśmy dzielny opór
II.
niszczącym siłom. Nie zdławiły nas i nie zaW komisjach wyborczych m. Warszawy po- truły naszego organizmu aż do szpiku kości.
wstała kwestja: «czy zamieszczeni w spisach,
Ale na tern niewolno nam poprzestać. Przesporządzonych przez właścicieli domów, a spra- żywamyobecnie takie czasy, że, zadawalniając
wdzonych przez urzędy policyjne lokatorzy, się obroną resztek spuścizny naszej narodowej,
nieopłacający podatku mieszkaniowego, będą p07.ostawalibyśmy coraz bardziej w tyle. Nalemogli uczestniczyć w wyborach choć osobiście ży iŚĆ naprzód! należy zdobywać.
praw swych nie zameldowali», przyczem naPrzyzwyczajeni do niezwykle ciężkich warundmieniono, iż biuro centralne zwróciło się o ków bytowania, zahartowaui, musimy teraz,
nie bacząc na przeszkody, zdobyć się na wielwyj aśnienie tej kwestji do Petersburga.

Przez
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czyn zanej do karnośd, to jednozgodnie dać powinna
u sie- głos na tych kilku z góry już upatrzonych i
bie objąć rolę gospodarzy w całem znac~eniu wskazanych.
To jej powinność-to jej obowiązek!
tego słowa.
Jeśli nie takie uędą zapatrywania prapraObecnie jedną z naj pilniejszych rouót w naszej gospodarce krajowej jest wybranie od- wyborców, prawyborców i wyborców - - czyli
powiednich, godnych przedstawicieli kraju, któ- innemi słowy, każdy, jak szara gęś lub «samorzy w naj bliższej przyszłości mają się udać do tny słoń» będzie rezonował i wy bierał posłów
Izby państwowej i upomnieć się o należne na- na własną odpowiedzialność i ryzyko- to ... to
rodowi prawa.
istotnie mogą wyjść, na wstyd i haJlbę naszą,
Posłowie mają być reprezentacją narodu; owe zapowiadane przez dezorganizatorów, pesymuszą więc być jego treścią. Prócz głębo mistów, czy osobiście interesowanych (bo nakiej zllajomości potrzeb krajowych i praw prawdę nie wiemy jak ich nazwać) - owe zanam przynależnyclI, muszą oni odczuwać ol- powiadane przez nich «niespodzianki».
brzymią i niewyczerpaną siłę naszego naroNa poparcie słów naszych nie od rzeczy
du i mieć w nią niezachwiaoq wiarę. Ta- będzie tu przytoczyć z «Pracy Polskiej» kilka
cy-na powierzonym im przez naród stanowi- słów jednego z naj wymowniejszych mówców,
sIm nie zachwieją się, nie ugną i nie złamią, wypowiedzianych na zebraniu przedwyborczem
tak jak nie ugnie się i nie złamie naród cały, X-go (t. j. najinteligentniejszego) cyrkułu m.
jeżeliby od reprezentacji narodu rosyjskiego, Warszawy. Ot·o one:
«Lista, którą mamy w ręku-to owoc całe
zamiast gwarancji naszych praw narodowych
i swobód-otrzymać miał nowe ciosy.
«go szeregu zebrań, które już i tak objęły barTacy posłowie nie przyniosą nam wstydu i «dzo szerokie kręgi prawyborców. Wyborcy
ką siłę woli, wytężyć mózgi i spełnić
zwycięzki! Musimy opanować sytuację i

hańby:

oni narodu polskiego nie pozwolą zepchnąć
do roli «mieszkańców Priwiślinja»;
oni wobec czczych pogróżek wrogich nam
żywiołów nie zaznają lęku, pomni, że przyszłe
losy nasze są w naszych własnych rękach;
oni za cenę przywilejów klasowych nie sprzedadzą praw wolnego duchowo narodu;
oni nie zdradzą go przez zawieranie sojuszu z elementami obcemi przeciwko jakiejkolwiek- bąd~ części własnego społeczeństwa.
Nie! bo oni mus~ą być treścią jego całości.
Na nowej arenie politycznej, jaką będzie Izba
państwowa oni będą Polską, «żywym poddań
stwa i lliewoli protestem».
Takimi winni być i uędą nasi posłowie.
Nie szczędźmy tedy starań i wielkich wysiłków przez cały czas trwania u nas akcji
wyborczej. Czuwajmy wszędzie, w każdym zakątku naszego kraju i nie pozwólmy, auy do
szeregu posłów z Królestwa Polskiego wdarli
się wrogowie naszej świętej idei narodowej.
Nie zaniechają oni próu w tym l<ierllnku, a
środków ułatwiających im pracę w ouecnych
warunkach, mają moc w swoich rękach.
Zatem czuwajmy i na l<ażdym kroku ździe
rajmy z nich maskę.
Baczność!

Cierń.
c.=~

:De~organ i~atorom.
Słyszymy

ztąd

i

zowąd

pesymistyczne po-

wątpiewania,

przeczące wszelkiej etyce i najprostszym zasadom solidarności, jakie istnieć
powinny między członkami jednego i tego sa-

mego stronnictwa.
Mówią np. niektórzy wprost, że na obowią
zującą karność przy ostatecznych wylJorach
na lJoslów nie można liczyć, że przeto każ
dy ze 100 ludzi stanowić mających koło
wyborców powinien mieć stanowcze kwalifikacje na posła, bo ... uo mogą zajść niespodzianki!
Jeżeli tak, to cała robota wyborcza niegodna jest ludzi uczciwych; jeśli bowiem każdy
ze 100 przeciętnych wyborców uędzie «pretendentem» na posła, chociaż 100 kwalifikantów
istotnych na tę godność nikt wynaleźć nie potrafi- to rzeczywiście załamać tylko ręce nad
ludzl\ą zarozumiałością! ..
Dezorganizatorom- którzy \\ieszczą, że w gronie przyszłych wyborców panować będzie jedynie egoizm i zarozumiałość-- mamy najświęt
szy obowiązek zalecić, aby egoistów i zarozumialców nic forsowali na wyborców, bo ci całą
sprawę wyboru posłów, bardzo łatwą i wcale
nieskomplikowaną, gotowi istotnie zamienić
w jakąś kompromitującą kraj łamigłówkę!..
Właściwie zaś sprawa jest prosta: pośrodku
bowiem 100 ludzi przeciętnych, bardzo łatwo postawić kilku, wyróżniających się rozumem, zwła
szcza polityl;znem wyrobieniem; jeżeli więc reszta po za tymi Jdlkoma lub przynajallli~j znaczna większość będzie miała jedynie dobro powszechne nie swoje na oku, jeśli należeć bę
dzie do gromady zsolidaryzowanej i zobowią-

«nasi m1l,szą pow'i,edzieć nam, że zastosują si~
«do wantnków, jakie im podykt'ujemy. Wbrew
«teoretycznej zasadzie, że każdy wyborca może
«być posłem, mu,szą złożyć nam deklaracj~, że
«dążyć b~dą jedynie do przeprowadzenia takich
«ludzi na posłów, jakich my im wskażemy».

«Tutaj mówca napomknął o hl'. Władysławie
Tyszkiewiczu i adw. Franciszku Nowodworsldm, jako najodpowiedniejszych, według opinji
szczerze demokratycznej części społeczeństwa
kandydatach na posłów z Warszawy. W odpowiedzi cala sala zagrzmiała silnym, dużo mówiącym oklaskiem ...
l\Iądremu-- dość na słowie!..
---a(_~

,.

KONIECZNOŚĆ
solidarnego głosowania.
(W yjaśnienie cyfrowe).

Zazwyczaj potrzeba absolutnej

Większości

3

zesa sądu okręgowego, w gmachu tegoż sądu
w Ptotrkowie, gdzie należy zwracać się po informacje w sprawach wyborów codziennie, oprócz świąt, od g. 12 do 3 po połud., oraz
składać deklaracje i sl<argi, podlegające kompetenej i Komisji.
Prezes Komisji, Prezes sądu S. Borgorodski».
- Podział powiatów na okręgi wyborcze. Dla posiadaczy średnich nieruchomości
na wsiach (od 19 1/ 2 do 195 morgo grunt.) lub
innego majątku nieruc!lomego, oszacowanego od
ognia lla sumę do 15000 rb., i dla duchowień
stwa, więc dla t. zw. kmji 2-giej, okręgiem
wyuorczym jest powiat. Komisje powiatowe mogą jednak dzielić każdy powiat na kilka części.
Podział taki ułatwia mieszkańcom przyjęcie
udziału w wyborach-jest więc pożądany.
W Gub. Piotrkowskiej wszystkie, powiaty zostały w ten sposób podzielone. Srednia tedy
własność będzie zjeżdżać się z całego powiatu
na wybory swoich pełnomocników nie w mieście powiatowem ale w kilkn wyznaczonych
w powiecie punktach.
Otóż zjazdy dla wyboru owych pełnomocni
ków odbędą się: w pow. piotrkowskim w 5
punktach: w Wolborzu, Sulejowie, Piotrkowie,
Bełchatowie i Kamińsku; w pow. łódzkim:
w Zgierzu, Łodzi i Tuszynie; w pow. radomskowskim: w Radomsku, Chełmie, Żytnie, Brzeź
nicy i wsi Rzeki; w pow. cz~stochowskim: w
Częstochowie i Kłobncku; w pow. łaslwwskim:
w Łasku, Pabjanicach i Widawie; "IV pow. rawskim: w Nowem Mieście, Bogllszycach, Czerniewicach i Białej; w pow. bt'zezińskim: (dotąd
nie wskazano); w pow. b~dzińskim: w Dąbro
wie, Gzichowie, Zawierci u i Wojkowicach.
Liczba prawyborców w Piotrkowie po zamknięciu list w dniu 14 b. m. wykazuje cyfrę 5.566. W ostatnich kilku dniach
zgłosiło się nagle z deklaracjami do miejscowego magistratu około 500 nowych prawyborI;ÓW z kategorji drobnych lokatorów, których
właściciele domów przez nieświadomość lub
niedbalstwo nie wykazali w swoich spisach.
Zgłoszenie się do magistratu całej tej masy
opuszczonych prawyborców jest zasługą narodo,rej demokracji, która rozszedłszy się po

głosów, aby zwyciężyć.
To Imaczy, że jeśii z
tysiąca oddanych głosów jrden luwdydat otrzymał 400, drugi 300 i trzeci 300 głosów, wtedy następują pOllowne wybory (ściślejsze), do- mieście, wykryła nieprawidłowość postępowania
póki jeden kandydat nie otrzyma absolutnej właścicieli domów.

większości głosów, tj. więcej niż połowę. Czyli
że w danym wypadku potrzeba 501 głosów

- Liczba prawyborców w Łodzi w 4-ch
biurach okręgowych łącznie wynosi cyfrę 14073,
obcych na 100 wszystkich oddanych, aby prze- a mianowicio: w pierwszem biurze okręgowem
prowadzić obcego kandydata.
2050, w tern 600/0 żydów; w drugiem 2869,
Ale w naszej ordynacji wyborczej ten pr2;e- w tern 500/0 żydów; w trzeciem 3702, w tern
pis właśnie nie istnieje. Wybrani zostaną ci 10 0{0 żydów; w cZIVartem 5452, wtem 120/0
wyborcy, którzy otrzymają większą od innych żydów.
ilość głosów.
A więc jeśliby na listę oucych
- Spis zal\ł. fabrycznych, których robokandydatów padło 250 głosów z tysiąca, a na tnikom
przysłuża prawo wyuorcze w naszej
listę narodowej demokracji 240, na listę reagubel'llji, podany w zeszłym numerze «Tygolistów 100, na listę spój ni 160, na listę de- dnia» a przetłomaczony ze spisu takiegoż domokracji chrześcjallskiej 150, na listę jakiegoś
do «Wiadom. Gubernjalnych» ohmiejscowego kółka 80, a rozstr;~elonych i unie- łączonego
zał się tak niedokładny, że ma być Dallo,ro
ważnionych głosów uyło 70, - to zostają wybrani ci, na których padło owe obce 250 gło  przerouiony i nallOWO ogłOSl:Olly. To tylko możemy donieść, że z liczuy 21 wyborców ze sfesów, chociaż ilość oddanych polskich głosów ry
robotniczej- których wybiorą z pośród siewynosiłaby 750 głosów, a więc 3 razy więcej.
uie
roboLników z 300 blizko faW tern oświetleniu zupełn ie inaczej przed- brykpełnomocnicy
gubernji--sieclmiu dostarczy Łódź, a 14
stawia nam się sprawa wyboró\\'. Widzimy, inne miejscowości fabryczne gubel'llji. Tym spoże male a solidarnie głosujące grupy, zwła
sobem ilość pierwotna 100 wyborców, mają
szcza umiejące podleźć tam, gdzie przejść nie cych zjechać się do Piotrkowa dla wyboru 5
można, mają szanse przeprowadzenia swoich
posłów, wzrasta do 121.
kandydatów i wurew ,roli olbrzymiej większości.
-_·z powodu napadów na biura wyborA jak się przedstawia w tern oświetleniu
liczb niesolidarność przy głosowaniu na naro- cze w Łodzi. Poważny organ postępowej inteligencji rosyjskiej, «Russkija Wied.», zabrały
dowych kandydatów? ..
gło
s z powodu wiadomości o napadzie na biuOdpowiedź jasna: jako jeden z objawów sara wyborcze w Łodzi. Słuszne te i rOZllmlle
mobójstwa politycznego! ..
u wagi powtarzamy poniżej w całości:
~~~

~ueh W1borC~1~
Ogłoszenie. Na rogach uli c i na kiospojawiło się w naszem mieście następu
jące ogłoszenie Komisji Guberojalnej piotrkowskiej w sprawie wyborów do Izby państwowej.

kach

«Komisja gllbernjalna podaje do powszechnej wiadomości, że wszelkie czynności biurowe
Komisji zostały skoncentrowane w uiLu'ze pre-

~ PrzyGzyn

tego postępku szukać oczywiście nalewe wrogiem stanowisku względem wyborów do
Izby państwowej, jakie zajęly niektóre par~e rewolucyjne polskie, domagające i ę nietylko wstrzymania
się od udziału w wyborach ale i czynnego im przeci wdziałania. Rzeczą wobec tego jest niezbędną wskazać na niebezpieczeń st wa, jakie zawi era taki system
walki z brakami prawa wyborczego z d. 24 grudnia. Przedewsz]stkiem próby zerwania wyborów
mogą się powie ść tylko w bardzo niewielu miejscowośc iacli, a ponieważ Izba pal1stwowa może być otwarta nawet w razie obecności tylko połowy czlonży

TYDZIEN
ków, przeto nie mogą one przeszkodzić zwołanin
Izby. Powtórzenie takich nsiłowail mogłoby tylko
przyczynić się do wzmocnienia żywiołów reakcyjnych
w przyszłej Izbie.
Lecz jeszcze ważniejsza jest druga strona kwestji.
Pomimo wszelkich braków prawa z d. 24 grudnia,
nie ulega bądź co bądź wąt.pJi wości, że osoby pragnące wzią ć udział w wyborach, mają do tego takie
same prawo, jakie mają i ci, którzy 5ą niezadowoleni z prawa wyborczego, aby wyrażać swój protest
przeciw niemu w formie legalnej. Przejście zaś do
takich form walki, jakie zastosowała wzmiankowana
grupa osób w Łodzi, jest takim samym gwałtem nad
prawami i sumi eniem wyborców, jak i u siłowa nia
administracji w wielu okolicach Rosji, aby werbować przy pomocy gróźb członków do «partj i porząd
ku pr;twnego» lub «zw iązku 30 października». Do
nacisku z góry społeczeilstwo rosyjskie już się przyzwyczaiło i nic innego już s i ę ztamtąd nie spodziewa.
Partje zaś radykalne uczyniłyby zarówno swo im
\YłasnYlil interesom, ja.k i całemu ruchowi wolnościo
wemu niepowetowaną krzywd ę, gdyby ~połeczellstwo
oswoiło s i ę z myślą, że i one u ciekają się do orę
ża z arsenalu gwałtu i despotyzmu.

- Listy wyborcze z gminy Bełchatówek
przedstawione zostały do biura powiatowego
w dniu 5 lutego. Prawo głosu na zebraniu
prawyborczym w gminie ma 446 osób; w!::tści
cieli osad od 19 1/2 do 195 morgowych jest 33;
właścicieli nieruchomości od 1.500 do 15000
rb. jest 39; ksiądz 1; właścicieli większych
majątków 5.
-- Byle nie narodowiec! .. Z Łomży piszą
w sprawie wyhorów do «Lebenu»: «Dnia l-go
u. m. odbyło się tutaj zebranie wszystkich
przedstawicieli żydów 7. gubernji łomżyńskiej,
na którem przyjęto następującą rezolucję: «Ponieważ nie można będzie przeprowadzić wyboru posła żydowskiego, lecz wybrani uędą dwaj
chrześcjanie, przeto żydzi powinni agitować na
rzecz «polaków postępowych», ażeby nie został wybrany narodowiec».. _
- Z Płońska piszą: «Nareszcie i myśmy
się doczekali wyborów. Zawiązał się komitet
przed wyborczy w celu agitacji, lecz niestety
trudno było się spodziewać takiego braku taktu wśród najinteligentniejszych obywateli Płoń
ska. Wszystkie partje, na jakie dzieli się miejscowa ludność: tak wrogie stanowiska zajęły
w stosunku do siebie, że trudno będzie przeprowadzić wyborcę, odpowiadającego swojemu
7.adaniu. A co naj gorsza, że gdy chodzi o sprawy społeczne, wszystkie niesnaski antypatje i
osobiste biorą u nas górę i nie pozwalają się
łączy ć do wspólnej akcji w tak ważnej ch wili» ...
-- Wyjaśnienia przed wyborami. «Ruś» donosi, że na skutek polecenia z Petersburga
10 miastach gnben1jalnych utw orzone zostaną
pod prezydencją gubernatorów specjalne komitety gubernjalne do wyjaśnienia «rzeczywistego sensu» manifestu z dnia 30 października.
Członkami komitetów będą: naczelnik wydziału
ochrony, prokurator sądu okręgowego, inspektorowie fabryczni, radcy rządu gubernjalnego
i zarządzający izbą skarbową!.. W powiatach
zostaną utworzone komitety powiatowe pod
przewodnictwem prezesa zjazdu powiatowego.
Skład tych komitetów stanowić uędą: isprawnik, towarzysz prokuratora sądu okręgowego i
20 sędziów miejskich! ..
-- Sjoniści i wybory. W Wilnie odbyło
się zebranie sjonistów, na kiórem, jak donosi
«Siewiero-Zapadn yj Golos», mówcy domagali
się utworzenia narodowej kurji żydowskiej.
Autonomja żydów jest, ich zdaniem, środkiem
do zdobycia przyszłej narodowej niezależności.
- . Przyczynek do wyborów na Rusi
Chełmskiej. «Lublinskija Gubernskija Wiedomosti» piszą co następuje: «Dnia 10 stycznia
naczelnik powiatu zamojskiego otrzymał charakterystyczną prośbę od włościan. Treść tej
prośby podajemy uez żadnych poprawek.
«Do Wielmożnego Pana Naczelnika powiatu
Zamojskiego.
Do wyborów włościan wsi Kosobudy
gminy Zwierzyniec, Michała Chomę
do Cesarsl{iej Dumy
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skiej Dumie według mi~jscowych okoliczności
bez niebezpieczeIlstwa. Ale my nie wybieramy
wiele uczonego, lecz mało uczonego, który się
u czył w szkole kosobudzkiflj, wyznania prawosławnego z rodziców, i dziadów, i pradziadów
prawosławnych.

Najpokorniej prosimy Wielmożnego Pana o
nieodmówienie tego, cośmy wyżej powiedzieli.
Człowiek dobry, nie 7.łodziej, nie rozbójnik,
nie strejkujący. Ci, którzy odpadli od wiary
prawosławnej, zaczęli go prześladować, dla tego on się oddalił do wsi Siedliski na krótki
czas.
Włościanie wsi Kosobudy Teodozjusz Choma,
Antoni Choma) Jakób Sowa, Jan Sowa i inni.»
Okazuje się --- mówią «Gub. Wied. »-że ludnoŚĆ włościańska nie ma pojęcia o porzą(lku
wyborów do Izby Państwowej; wielu my śli,
że na przedwstępnych zebraniach gminnych
będą wybierać pełnomocników odrazu do Dumy Państwowej, nie zaś do zjazdów powiatowych właścicieli ziemskich. Nie wszyscy
włościanie-rosjanie wiedzą, że od rosyjskiej
ludno śc i Chełmszezyzny i Podlasia będzie wybrany do Dumy osobny poseł, który będzie
umiał obronić potrzeby kraju rodzinnego.
On
wszystko opowie Ojcu-Carowi i ludowym przedsta wicielom matki-Rosji. W nim powinni pokładać nadzieję i Kosobudczanie.
Byłoby do życ7.enia, żeby na przedwstępne
zebrania do wyboru pełnomocników do zjazdu
w m. Chełmie w celu wybrania posła od Rusi Chełmskiej, zaproszono do najbliższych gmiu
albo parafji i tyGh rosyjskich ludzi, którym
los kazał być garsteczkami w spolonizowanych
miejscowościach».

(. Lublinskija Gubiern . Wiedomosth).

- Ofiary. Złożyli: Linke na głodnych rb.
1; S. W. na M. Szkolną rb. 4 k. 10.
- Sprostowallia. Czytaliśmy w pismach warszawskich, jakoby jenerał-gubernator warszawski, na slmtek zapytania gubernatora lubelskiego, przesłał temuż stanowcze wyjaśnienie, co do niezapisywania
stróżów, woźnych etc. na listy wyborcze. Otóż wiadomo ść ta niema pod sobą żadnej prawnej podstawy, gdyż te rzeczy rozstrzygać może tylko senat.
Wreszcie przyj ę to już pod tym względem zasadę
wprost przeciwną mniemani II p. jenerał-gubernato
ra warszawskiego.
- Zostali śmy objaśnieni, że wbrelv temu coś
my podali w przeszłym numerze «Tygodnia », komi·
sje wyborcze (o składzie którym donieśliśmy) nie
potrzebowały zatwierdzenia jenerał-gubernatora, z wyjątldem w nich członków-ziemian. Ze składu tych
komisji należy powykreślać wszędzie sgdzi6w pokoju,
których zadaniem będzie jedynie przewodniczenie
na powiatowych zebraniach wyborczych.
- W komi sj i powiatowej brzezińskiej prezyduje
sędzia sądu okręgowego p.Antepowicz (nie Antonowicz,
jak było przez omyłkę wydrukowane). W Komisji
rawskiej sędzia sądu okręgowego Szynl<iewicz (nie
Cytowicz).
~~oO<r
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Zmiany w duchowieństwie oraz zmiany

służbowe.

dowski. Wreszcie mówili pp.: Wojewódzki i
Morsztynkiewicz, zachęcając ::lo uświadamiania
mas i szerzenia wśród nich zdrowych poglą
dów na wybory i interesy narodowe.
Tamże o godz. 3-ej po pułudniu odbyło się
zebranie przedwyborcze 4 okrggu. Publiczności zebrało się tak wiele, że musiano podzielić zebranie na 2 grupy. Jedną pomieszczono
w sąsiedniej sali fabrycznej, drugą -- IV sali
szkolnej. W pierwszej przewodniczył d-r Bondi, w drugiej -inżynier Henel. I tu przemawiali poprzedni mówcy; a prócz nich p. Teodor Szybiłło i rohotnik, p. l\Iichalak. Nastrój
przejawił się IV ki er unku przy tąpienia do wyborów i głosowania na kandydatów stronnictwa N. D.
Zebranie przedwyborcze 1 i 2 okrggu odbyło się w sali teatru Wielkiego, Sellina. Przewodniczył inż. Trepka; mowę objaśniającą znaczenie wyborów i obowiązek obywatels1<i, cią
żący na ludności odnośnie do wzięcia w nich
udziału, wy głosił adwokat przys; Rossmann.
Następnie mówił o programie i zadaniach N.
D. p. Dąbrow ski, a p. Stanisław Zieliński zastanawiał się nad rolą i pożytkiem kół poselskich polskich w parlamentach austrjackim i
niemieckim, oraz wyjaśniał znaczenie przyszłe
go naszego przedstawicielstwa w Izbie pań
stwowej dla interesów ogólno-polskich. Pan
Wścieklica, zaznaczywszy, że do uuziału w wyborach dopus7.czone są dość szerokie warstwy
ludności, wykazywał, że z p oś ród trzech głów
nych narodowości Łodzi: niemców, żydów i polaków, ostatni stanowią więl{szość, a więc im
się należy przedstawicielstwo Łodzi IV Izbie.
Ale, aby to osiągnąć, niezbędnem jest bezzwło
czne utworzenie komitetu wyborczego. Następ
nie mówca zastanawiał się nad tern, jakim
być powinien poseł i wyraził zdanie, że niekoniecznie winien się on odznaczać talentem
krasomówczym, ale za to wybornie znać i rozumieć stosunl,i i interesy kraju, być ożywio
nym duchem obywatelskim i posiadać silne
poczucie obowiązku nań włożonego. Wreszcie
w podobnym duchu przemawiał p. Wojewódzki.
Prócz powyższych przem~wiali robotnicy:
Tyszka, Rutkowski, Szmero, l\lielowiak, Klimowski. Mówili oni o :::;tanowisku robotnika
polskiego wobec wyborów i o konieczności uczestniczenia w nich.
Wszyscy mówcy na zebraniach kładli nacisk
na konieczność uczestniczenia w wyborach dla
obrony interesó w i domagania się zadosyćuczy
nienia potrzebom narodowym i wykazywali, że
i bez udziału posłów naszych wybory przyszłyby do skutku, a nieobecność naszych przedstawicieli w Izbie państwowej uniemożliwiłaby
obronę praw naszych i domaganie się autonomji. l\Iówcy N. D. wyka7.y\\'ali potrzebg jednolitej akcji ella unilwigcia 1-ozst1'zelenia sig gło
sów, gdyż tylko przy solidarności głosujących
posłem z Łodzi może być wybrany Polak.

-

Mianowani: Starszy pomocnik referenta wy(.Praca Polska.)
działu wojennego policyjnego piotrkowskiego rządu
~
gubern ijalnego, sekretarz gubernijalny, Butkiewicz,
tłumaczem tegoż rządu i b. pisarz Kan celal')'i gubernatora piotrkowskiego, Andrzej Dymow archi wistą
biura p-tu brzeziń~kiego. Naczelnik st.raży ziemskiej
WartyknIe p. Juljana Ochorowicza IV oM 33
i policmajster m. Piotrkowa, sztabs-kapitan, Watman, «Gazety Polskiej», znajdujemy ustęp następu
posunięty na kapitana. Kancelista biura p-tu b ędziń
skiego, Waldemar Lialmeż-referentem kancelaryi jący:
« Wyczytałem w «Pracy Polskiej » nastę pujący,
naczelnika straży" ziflmskiej w Zawierciu. P. o.
mojem zdaniem, historyczny telegram, który, nakasyjera brzezińskiego , radca Kolegijalny, Błago
wiasem mówiąc, nie zwrócił dostatecznej uwagi:
obrazów, przeniesiony dla dobra służby na starszego
«Lundyn, 26-go stycznia. (Tel. wł.) St.ronnictwo
buchaltera kasy łaskowskiej ,a na jego miejsce posuni ę ·
li
beralne,
widząc zupełną klęskę un ioni stó w, a nie
ty starszy buchalter kasy laskowskiej, radca dworu,
cIJcąc pozbawiać ich tak wybitnej siły, jaką jest
GoJdman.
Artur Balfour, b. prezes gabinetu, postanowiło
oddać mu jeden z własnych mandatów. IV tym
celu minister Gibbs, wybrauy IV City londyńskiem,
Łodzi.
zaproponował BalfourolVi, że się zrzeknie swojego
Pierwsze zebranie przedwyborcze 3 okrggu mandatu na jego korzy ść. Balfour przyjął. Wybór jego IV City można u IVaiać za pewny, tem·
odbyło się wczoraj o godz. 11 zrana w lokalu
bardziej, że liberalni nie wyznaczą tam swego
szkoły rzemiosł. Zebrało się 2900 osób. Przekandydata, lecz polecą swoim wyborcom Balfouwodniczył adwokat przysięgły Zelazowski. Mora».
wy programowe mieli pp.: Leśniewski i d-r
«Jakże nam daleko jeszcze do tej dojrzałości
Rząd. Wyjaśniali oni znaczenie wyborów i upolitycznej, do jakiej już doszli egoistyczni synodział posłów naszych IV Izbie państwowej dla
wie Albionu! - wola p. Ochorowicz, i tak dalej
obrony interesów kraju. W tym samym duchu
Prośba.
mówi!
«Redakcja «Pr. Pol.», która, jeżeli się nie myWłościanie wsi Kosobudy zaświadcząją, że obywatelskim przemawiali robotnicy pp.: Stę
lę, nie uznaje altruizmu IV polityce, zaznaczywszy
lVIichal Choma może być obecnym na Cesar- porowski, MUSZCZY!'lSki, Michalkiewicz i Sa-

Stosunki wzajemne stronnictw wobec wyborów.

Zebrania przedwyborcze w
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liberali mą)ą JUZ znaczną więdodaje: «Wobec takiego powo"
dzenia, łatwo mogą pozwolić sobie na ustąpienie
choćby nawet kilim miejsc swoim przeciwnikom.
Świeżo ustąpili mandatu Balfourowi, który tylko
dzięki tej wspaniałomyślności liberalnych wejdzie
do parlamentu. Niewiele to kosztuje, a wzmacnia nadzwyczajnie powagę stronnictwa, które daje wyraźnie do zrozumienia, że nietylko nie obawia się swych przeciwników, ale umyślnie powoJuje najwybitniejsze ich s iły, aby się z niemi
w nast. n·rze,

że

kszość zapewnioną,

zmierzyć».

«Pr. PoL» nie przypuszcza, żeby jedn~ z pobudek mogło być także poszanowanie opinjl głównego przeciwnika, oraz dbałość o to, żeby opinja
kraju, przynajmniej pod względem talentów parlamentarnych, nie była reprezentowaną jednostronnie. Ale o to mniejsza. I bez tych szerszych i
wyższych pobudek, czyn liberałów angielskich nie
przestaje być altruistycznym. W życiu dzisiejsze·
go parlamentaryzmu, tallie czyny należą do całkiem wyjątkowych. Ja znam tylko jeden, do pewnego stopnia analogiczny, mianowicie gdy pfi:ed
kilku laty, przepadły przy wyborach wiejskich
dzięki agitacjom Stańczyków, chlap Bojko, został
demonstracyjnie wybrany przez miasto Lwów, jako poseł miejski. Serdecznie s i ę z tego faktu ucieszyłem, bo był także szlachetnym, ale etyczność
jego zmniejsza chęć dokuczenia Stańczykom. Tutaj zaś nikomu nie dokuczono, a podano rękę upadającemu przeciwnikowi.
«Pr. Pol.» mówi , że było to «łatlVem~, poniewa ż liberali i tak mieli znaczną większość zapewniooą i, że «niewiele ich to kosztowało». Zapewne. Swoją drogą , ja nie wyobrażam sobie,
żeby nasza «Narodowa Demokracja), która też
ma znaczną większość IV całym kraju zapewnioną, odstąpiła choćby jeden ze swoich mandatów
polskiej partji socjalistycznej, celem ułatwienia
wierniejszej reprezentacji kraju. a choćby t y11<0
dla okazania, że nie lęka się zmierzyć z głównym
swoim przeciwnikiem ... »
Ustęp ten nasuwa nam uwagi następujące:
Pan Juljan Ochorowicz ma zupełną racię,
gdy mówi, że my polacy pod względem dojrzałości politycznej ustępujemy anglikom bez porównania. Tylko, że p. Ochorowicz, uważającnawiasem mówiąc, zupełnie słusznie-za rzecz
nieprawdopodobną, ahy Narouowa Demokracja
odstąpiła choćby jeden ze swoich mandatów
polsl<iej partji socjalistycznej, nie bierze pod
uwagę, o ileby to bylo celowem) ze wzgl@du
właśnźe na zupełnie 1'óżny poziom życia pol!tycznego u nas i w Anglii.

Przedewszystkiern stronnictwa angielskie (zarówno w samej Anglii jaJe i w kolonjach) odznaczają się od stronnictw w innych krajach
tem, że w ich dzia.łalności pierwiastek twó,'czy
gra rolę wprost olbrzymią, w porównaniu z pierwiastkiem negacyjnym.
Mogą sobie u nas socjaliści śpiewać: «my
nowe życie stworzym sami i nowy zaprowadzim ład», ale w rzeczywistości działalność
ich polega wyłącznie na bur·zeniu. Jest to rzecz
naturalna; nie są oni w stanie niczego StIVOrzyć sami bez uwzględniania faktów życiowych.
Dlatego też, aby się tylko stało zadość dokt?'ynie, lJezwarunlcowo nie można nigdy i nigdzie współdziałać z innymi, starając się ich
działalność, o ile się da, poprawiać. To byłoby « ustąpieniem z czystego klasowego stanowiska». To «pociągnęłoby za sobą duchową
dezorganizację partii».
Ale nie uważając za możliwe wogóle jalciekol wiek współdziałanie z innemi partjami, socjaliści zarazem mają pretensję do dyktatu1'y
w stosunku do całego społeczeIlstwa polskiego.
Pamiętamy wszyscy ów grudniowy manifest w «Robotniku», ogłaszający dyktaturę Centralnego Komitetu P. P. S.-fajerwerk, który
się spalił, zanim zabłysnął!..
M'
ó' ć
ółd . ł'
. l tó ' h
. ozna m WI o wsp Zła amu w me ( lyC
wypadkach, przy jednoczesnem istnieniu nawet
bardzo silnego współzawodnictwa, ale tylko
wówczas, gdy istnieje dobra wola z obu stron.
W przeciwnym razje, jeżeli gwarancji tej
z drugiej strony nie mamy, jeżeli mamy dowody wprost przeciwne, wówczas zachodzi poważne niebezpieczellstwo, że umowa byłaby tylko
środkiem dla oS7.ukania jednej strony przez
drugą, a zawieranie jej-naiwnością polityczną.
Wyjaśniając tu zasadniczą stronę kwestji,
muszę oddać spraw i edliwość socjalistom, że,

PIOTRKOWSKI

zwłaszcza

od czasu bankructwa pomysłu ZI'Obienia sobie :filji burżuazyjnej pod firmą «postępowej demokracji», stawiają kwestję swego
stosunku do innych partJ'i jasno i wyraźnie,
w sposób, o którym była mowa wyżej.
Ale w takim razie dlaczego p. Ochorowicz
nie uwzględnił tego w swoim artykule?..
Mógł prezes ministrów w Kanadzie stawiać
wniosek, aby przywódca opozycji miał urzędowe uposażenie równe pensji prezesa ministrów;
mógł niegdyś -- dziś pokonany Balfonr uboI ewać nad słabością liczebną opozycji liberalnej
w parlamencie, a dziś otrzymywać mandat poselski z rąk swoich zwycięzców. To wszystko
mogło być w Anglii, bo tam na opozycję zapatrują się jako na czynnik pożyteczny, dziś
kontrolujący z dobrą wolą dział~lność swoich
przeciwników, jutro po ich klęsce przez nich
kontrolowaną. I tam opozycja usprawiedliwia
ten pogląd. Tam opozycja dostawszy się uo
władzy, nie rozpoczyna od bezmyślnego burzenia dzieł swych przeciwników, ale pracuje nad
nimi dalej, poprawiając je według swego przekonania. I oto naprzykład w Anglii widzieli śmy fakt, że reforma rolna, post.awiona na
porządek dzienny przez liberałów, została dokonana za rządów konserwatystów.

Ale też wszystkie stronnictwa angielskie stoją na gruncie narodowym i stawiają interes
narodowy ponad wszystko, a ten interes narodowy wymaga właśnie obecności w parlamen·

cie wszystkich wybitniejszych przywódców tych
stronnictw! U nas inaczej.
Pa.n Ochorowicz twierdzi, że «nasza Narodowa Demokracja ma znaczną większość w całym kraju zapewnioną ... » Tu mała poprawka.
M, 1- b
k "
.
ia1-q, y znaczną wi@ szosc zapewnwną, gdyby nie ... stan wojenny, który jak się z wydanego z tego powodu rządowego komunikatu
okazuje, był wymierzony właśnie przeciwko
temu stronnictwu.
I dlatego w chwili gdy bardzo wielu wybitnych l<andydatów na posłów i wyborców jest
pod kluczem, gdy trzeba wszystkich sil dobywać, aby spełnić swój obowiązek obywatelski
i dostarczyć krajowi odpowiednich obrońców
parlamentarnych, tam propozycja p. Ochorowicza jest cokolwiek dziwną .. ·
Nie będę tu poruszał kwestji, że socjaliści
sami nie chcą przyjmować udziału w wyborach .do. Du~y: .Sądzę, .że powó~ je~t ~aki
~am, Jaki soc~ahścl zupe.~me s~uszllle przypls.uJ.ą P?stę~oweJ demokraCJI, t? Jest przekoname,
ze SIę Dle. uda prz.eprowa~zlć s~voJego kandydata. Postaram Się to uzasadmć osobno.
.Tu ~hodzi mi o treść do.wodzeń p. OchorowlC~a I dlatego posta~'a~ ?lę ro.zstn~ąs~ląć ~y
taDle, czy, gdyby sOCJalIśCI przyjmowalI udZiał
w ,~yborach (przypuściwsz~ n.aprz., że ordyn~cJa wyborcza została zmlen~ona na podstaWI~ równego, po~vszechnego, tajnego, bezpośr~
dme.go głosowama), to. Narodowa DemokracJ.a
pOWlnnaby któremu z .Ich przywódców UStąpiĆ
Jeden mandat poselskI? . .
.
.
Jak w~kazy.wałe~ wyzej, ws~ystkte stronmctw~ a~glel~kltl ~toJą na grunCIe nar'odowym,:
P. l. ::l. ~llmo. pIerwszego P. (<<'polska.... ) St?1
na ~nmcIe rnlę~.zynarodowym I . ponamo, ze
m~'~l o, autonom,n, o konstyntancle w~rszawsk:PJ r·o.w'!1'0legł;e~ ~ p~tersl:Jurs~ą, w. dzmłalnoŚ?I swo~eJ ~~alezma Się od SOCjalnej demokraCJI rOSYJskieJ.
..
"
Czy ze szczupłeJ. lIczby trzydZIestu kll.ku
ł ó
b
t l
h ł ó
D
g os IV wo ec se e e mnyc g os, w . w« uml~:)
mamy prawo o.dstę~ować ~hoc ~eden p~rtJI,
która w zasadzw me uznaJe sohdarnosc% na
gruncie na?·odowym'J
' .
A jeżeli pomimo tego, że w tych warunkach
każdy glos jest drogim by módz w razie wyjątkower potrzeby przeważać na szali i wzorem irlandczyków osiągnąć zdobycze parlamentarne, jeżeli pomimo tego własnemi siłami wprowadzimy jednego z przywódców P. P. S.-to
dlaczego nie zrobić tego dla S. D., która
w działalności swojej zajmuje takież same antinarodowe stanowisko, a jest jedynie o wiele
szczerszą? A dalej ustąpmy po jednym mandacie Bundowi, i socjalistom-sjonistom, i nie-
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socjalistycznym sjonistom, i panu Bazinerowi,
jako przedstawicielowi «prawdziwych rosjan»
itd. itd. Wszystkie te partje lub grupy istnieją w naszym kraJ' u, więc należy się postarać
o to, aby miały swoich posłów, a skoro nie
są w stanie przeprowadzić ich własnemi siła
mi, to niech ich wyręczy Narodowa Demokracj.a. Aę?zie t? «c~y? kawalerski», dowód wsparnałomyslnoścl ~ Jej strony!
.
Tak! Tylko ze to lJyłaby wspanlałomyślno~ć
calym kosztem dobra narodu. Tego nam me
l
(. Ziemia Lubelska. l.
wo no!
--'~'--~~~I.~~--

ODPOWIEDZI OD REDAKCrr I ADMINISTRACrr.
- Panu S. R. w

Wa1·.~zawie. Odpowiedź na
zapytanie, do nas sliierowane, znajdzie Pan w
korespondencji z :Łodzi w N2 35 <Reformy>.

pańskie

ZarząD Stowarzyszenia Samopomocy Rzemieślników i ijanDlujących m. piotrkowa

ma zaszczyt zawiadomić nin iejszem wszystkich
członków Stowarzyszenia, iż IV dniu 25 lutego
o godz. 3 po poło w sali Towarzystwa Dobroczynności dla chrześcjan, odbędzie się zwykłe,
doroczne, Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którem hędą rozpoznane nastę
pujące sprawy:
1) wybór 3 członków Zarządu i dwóch zastępców na 3 lata; oraz 3 członków Komisji
Rewizyjnej i 1 zastępcę na 1 rok;
2) oznaczenie na rok 1906 wysokości rozporządzalnej gotowizny, jaka może się znajdować w kasie Stowarzyszenia, oraz orzeczenie
gdz ie mają być pomieszczone fundusze, zbywające od wydatków;
3) określenie wysokości sumy, jaka w roku
1906 może być użytą na zapomogi perjodyczne
dla rzeczywistych członków Stowarzyszenia;
4) rozpoznanie sprawozdania Zarządu za rok
1905 i wniosku Komisji Rewizyjnej;
5) zatwieruzenie proponowanego etatu dochodów i wydatków Stowarzyszenia na r. 1906;
6) upoważnienie Zan:ądu do wyszukania domu, lub placu na budowę domu dla Stowarzyszenia; umówienie się o warunki przejścia tego domu lub placu na własność Stowarzyszenia; sporządzenia odpowiedniego aktu notarjalnego, z możnością użycia na nabycie domu
lu b placu funduszu nietykalnego Stowarzyszenia, i
7) rozpoznanie projektu zmiany ustawy Stowarzyszenia.
Przy tern Zarząd naj uprzejmiej uprasza pp.
Członków o łaskawe przybycie na Ogólne Zebran ie w całym komplecie, już to dla oszczę
dzenia Zarządowi straty czasu i trudu, z jakiemi jest połączone zwoływanie powtórnego
Ogólóego Zebrania, już to dlatego, aby tyle
doniosłej ważności przedmioty programowe były rozpoznane zgodnie z wolą, życzeniem, a co
ważniejsza z prawdziwą korzyścią dla całego
Stowarzyszenia.
Piotrków d. 15 lutego 1906 r.
Prezes F. Brauliński.
435 (l-l)
Członek Zarządu, Sekretarz J. Karbowski.
NADESŁANE.

Zarząd Koła Przemysłowców w Warszawie
rozesłał w początku stycznia r. b. do wszystkich
pr7.emysłowców Królestwa Polskiego kwestjona.rjusz, mający na celu wyjaśnienie strat bezpośrednich i pośrednich, jakie poniósł nasz prze-

mysł wskutek strejków zeszłorocznych.
Ponieważ znaczna liczba przelllysłowców do
tej chwili nie nadesłała odpowIedzi _ przeto
Zarząd Koła Przemysłowców uprzejmie prosi
?,'.,

•

"

<

•

opózmaJących SIę o spIeszne nadesłallltl odpo-

wiedzi na pytania postawione w kwestjonarjuszu

!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!

SYNDYK TYMCZASOWY
.

masy

upadłOŚCi Częstochowskiego

Kupca

MARKUSA V. MARKO· WICZA

z mocy art. 510 i 511 kod. handl. zawiadamia
wszystkich wierzycieli wspomnianej masy, że
Sąd Okręgowy Piotrkowski wyrokiem z dnia
25 stycznia st. st. 1906 r. wyznaczył termin

TYDZIEN

6

ostateczny l -m iesięczny do sprawdzenia pretensji do masy, że sprawdzanie odbywać się
będzie w obecności Sędziego-Komisarza i Syndyka w kancelarji Sądu, gdzie ,rierzyciele slawić się mogą osobiście lub przez pełnomocni
ków, z dowodami swych pretensji, i że wierzyciele, którzy w powyższym terminie wierzytelności nie sprawdzą, podlegać będą skutkom
wart. 512 i 513 kod. handl. przewidzianym.
433 (1-1)

~1ieczysłltw Chądzyńsld
Przysięgły w Piotrkowtc.

Adwokat

Licytacje w

obrębie

gubernji piotrkowskiej.

w

dniu 7 marca w urzędzie gmin y Sulmierzyce IV
pow. Noworadolllskim, na trzechletllią dzierżawę dochodów Kasy bóźniczlIej w Sulmierzycaclt.
- 3 kwietnia w sądz i e gmillnym w Szczercowie, na
sp rzadaż nieru chomośc i, położonej tamże, a pozostałej
po śmierci Pawła Mikulskiego, od sUllly 600 rb.
- 4 kwietnia IV sąd zi e zjazdowym w Piotrkowie, na
sp rze daż nieru c homośc i, położon ych w m. Tomaszowie:
1) przy ul. Gustownej pod.\"~ polic. 4R4 i hipot. 217. od
sumy 3000 rb.; 2) przy ul. Jerozolimskiej pod 1\'2167, od
sumy 150 rb .
- 9 kwietnia w sąd zi e zjazdowym w m. Łodzi, na
sprzedaż ni e ruchomości, położonych: 1) w Tuszynie pod
M 22!ł/ 15, od sUll1y 1000 rb.; 2) w Aleksandrowie w pow.
łódzkim pod X~ polic. 636, od su my 200 rb.
10 kwietnia 3) w Konstantynowie w pow. łódzkim, należącej do Emilji Hirsz, od sumy 130e rb.
- 10 kwietn ia w sądzi e zjazdowym w 111. Częstocho
wie na sprzedaż ni er uchomośc i, położonych: 1) w te mże
mi eśc ie przy ul. \Varszaws ki~j pod 112 hipot. 141, od sumy
5000 rb., 2) w.miejscowości . Dębniki . w blizkości stacji
Dąbrowa D. Z. W.-W. pod j\'2 polic. 468, wchodząca w
sl(ład b. Starostwa Będzińsl<iego, od sumy 1700 rb.; 3) w
Sosnowcu pod j\'2 80, w miej scowośc i < Pogoń ., od sumy
10000 rb.; 4) w Sosnowcu pod ~ hipot. 54, od sumy 6000
rb.; 5) w Sosnowcu pod j\'2 50 rejestru hipotecz. od sumy
1000 rub.; 6) w Częstochowie pod j\'2 polic. dawniej 201,
teraz 40 i hi pot. 514, od sumy 2000 rb.; 7) w Częstocho·
wie, na przedmieściu Św. Barbary, należącej do Izydora

ć)

sprzedaż nieruchomości,

położonych w t emże

mieście:

sprzedaż

na zasadzie §§ 81 i 82 Ustawy Towarzystwa, zatwierdzonej przez p. Ministra Skarbu w dniu 29 wrz eś nia (J l października) r. 1895 i §§ 8-11 przepisów dodatkowych z r. 1905, podaje do wiadomości, że niż ej wymienione ni e ruchomości w mi eście Piotrkowie, obcii!żone poży czkami Towarzystwa, z powodu zal egłości w ratach,
wystawione zostały na sprzedaż przez ·publiczną li cytację, a mianowicie:
Nieruchomość przy alei Aleksandryjsldej, Xl! hypoteczny 709, a policyjobcii!żona poży czl;ą TolV arzystwa rb. 16000. Zal egłe raty z dniem sprzedaży wynosić będą rb. 2231 Je 60, prócz \(ar i zaliczeń.
Wadjum do li cytacji
rb. 2400. Licytacja odbędzie si\) 18 Im ietn ia (1 maja) r. 1906, o godz. 12 IV po·
łudni e i r ozpoczni e się od su my rb. 24000, a prowadzić ją będzie Notaljusz Florjan Dąbrowski.
2) Nieruchomość przy ulicy Piotrowskiej,j\'2 h yp. 17, a polic. 40, obciążo
na pożyczl;ą, Towarzystwa rb. 19300. Zaległe raty z dniem sprzedaży wynosić
będą rb. 3242 k. 40, prócz kar i zalicz e ń. \Vadjum do licytaąji rh. 2895. Licy·
tacja odb~dzie się 18 kwietuia (1 maja) r. 190a, o godz. 2 po polud. i rozpocznie
się od snmy rb. 28950, a prowadzić .ią będzie Kotarjusz Florjan Dąbrowski.
3) Nieruchomość przy ulicy Pocztowej. ~ hyp. 242, a polic. 558, obcią
żona pożyczką Towarzystwa rb. 20000. Zaległe raty z dniem sprzedaży wynosić
będą rb. 3113, oprócz kar i zaliczcli. Wadjum do li cytaąji rb. 3000. Licytacja
odbędzie s ię 19 kwietnia (2 maja) r. 1906 o godz. 12 w południ e i rozpocznie się
od silmy rb. 30000, a prowadzić j ą hędzie Notaljusz Stanisław Niepokoyczycki.
4) Nierllchomość przy ulicy Moskiewskiej (Bykowskiej) X? hyp. 440, a po·
lic, 207-a, obciążona poż)·czką Towarzystwa rb. 5000. Zal egłe raty z dniem
sprzedaży wynosić będą rb. 664, prócz kar i zali c zeń. Wadjlllll do licytacji rb.
750. Licytacja odbędzie si\) 19 kwietnia (2 maja) r. 1906, o godz. 2 po południu
i rozpocznie się ocl sumy rb. 7500, a prowadzić ją b~dzie Notaljusz Stanisław

1)

ny 869,

Niepol;oyczycki.
5) Nieruchomość przy ulicy Mosldewskiej (Bykowskiej), Xl! hip. 156, zaś
polic. 247, obciążona pożyczką, Towarzystwa rb. 39400. Zaległe raty z dni em
sprzedaży wynosić będą rb. 5819 k. 20, prócz kar i zaliczeń.
Wadjllm do licytacji rb. 5910. Licytacja odbędzie się 20 kwietnia (3 maja) r. 1906, o godz. 12
w południe i rozpocznie się od sumy rb. 5!J100, a prowadzić ją będzie Notaljusz
Teodor GÓrzyński.
6) Nieruchomość przy rogu ulic Moskiewskiej (Bykowski ej) i Tobolskiej,
M hyp. 122, a polic. 330, obciążona pożyczką Towarzystwa rb. 4600. Zaległ e
raty z dnicm sprzedaży wynosić będą rb. 772 k. 80, prócz kar i zaliczeń. Wa·
djum do licytacji rb. 690. Licytacja odbędzie się 20 kwietnia (3 maja) r. 1906,
o godz. 2 po południu i rozpocznie się od sumy rb. 6900, a prowadzić ją będzie
Notarjusz Teodor GÓrzyński.
7) Ni e ruchomość przy rynku MarjaIiskim, Xl! llyp. 48, a polic. 11 i 12,
obciążona pażyczką Towarzystwa rb. 12400. Zaległe raty z dniem sprzedaży wynosić będą rb. 2083 Je. 20, prócz hr i zaliczeń.
Wadjum do licytacji rb. 1860.
Licytacja odbędzie się 21 kwietnia (4 maja) r. 1906, o godz. 12 w południe i
rozpocznie się od sumy rb. 18600, a prowadzić ją będzie Notaljusz Floljan Dą·
browski.
8) Nieruchomość przy alei Aleksandryjskiej, Xl! hyp. 464, a polic. 649,
obciążona poży czl;ą Towarzystwa rb. 2900.
Ze legł e raty z dniem sprzedaży wyno s ić będą rh. 383 k. 76, prócz kar i zalicz eń . Wadjum do li cytacji rb. 435.
Licytacja odoędzie się 26 kwi etnia (9 maja) r. 1906, o godz. 12 w południe i

ni e ru c homości,

:Ii.

.J

rozpocznie
browski.
9)
lic. 343·b,

się

położonych IV temże mieście:

l) na rogu Lipowej i Nowo·Cegi elnianej pod 112 1629,
ocl sumy 10000 rb.; 2) przy ul. Lipowej pod X2 1629-a,
od sumy 9000 rb.
10 kwietnia 3) przy ul. Sławieńskiej pod ;\~ 902-g/ 9,
od sumy 10000 rub.; 4) przy ulicy Suwalskiej pod X~
1057/ 29, od sumy 2000 rb.
- 9 kwietnia IV sądzie zjazdowym IV m. Łodzi, na
sprzedaż nieruchomości, poJożonej w m. Łasku na rogu
placu Kościelnego i ul. Pabjallicl\i ej pod .i\'2.\2 polic. 105
i 106, od sumy 400 rb.

s 3

Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego,

W drukarni 'l'ygodnia • .

IV

I) przy ul. Łąkowej pod M 798, od su my 22490 rb.
II) p rzy ul. Południow ej pod j\'2 393, od sumy 5000 r.
10 kwietnia: III) przy uJ. Zarzewskicj pod),2 98-1"
od sum y 1500 rb.
-- 21 i 22 lutego, w Wolborzu, na sp rzedaż rucho·
mości, pozostałych po śmierci ś . p. K siędza Romanowicza: mebli, ubrania, biblijoteki, sprzętów domowych i
kuchennych, bydła, koni i wina w butelkach.
- 12 marca, w biurze p-tu Częstochowskiego na
trzyletnią dzi e rżawę eksploatacj i piasku i gliny na
gruntach m. Częstochowy, od sumy rb. 300 rocznie,
(in plus).
- 26 lutego, na Komorze w Herbach, na s przedaż
skonfislwwanych towarów na su mę 3786 rb . 80 kop .
- 6 marca, w Piotrkowskim sądzie olo-ęgowym na
sprz edaż: l) nieruchomośc i, położonych w m. Piotrkowi e przy ul. Krótki ej pod j'i2 policyjno 31, 32 i hipot.
22, od sumy 500 rb.
11 kwietnia, 2) nieruc homości, położonej w Zawierciu pod j\'2 40·tym, od sumy 5000 rb. 3) nieruchomości, położonej w m. Częstochowie przy uJ. Warszawski ej pod j\'2 polic. 179 i hipot. 142, od sumy 8000
rb. 4) ni e ruchomości, położon ej na Bugaj u M 315. rej estr t.ipot. 112 33, na terytoljum gruntów m. Noworadomska, od sumy bOOO rb. 5) nieruchomości, położon ej
w Sulejowie pod j\'2 hipot. 27, należącej do firmy
. Pierwszy gazowy zakład wapienny Jan.>, od sumy
1600 rb. 6) nieruchomości, polożon ej w Zarkach pod
,\'2 23, od sumy 5000 rb. 7) nieruchomości, poJożonej

j)yrekcja

7

majątku . Krępa. w gminie Dobroszyce w pow. Noworadomsldm, pod j\'2 hipot. 138, od sumy 3000 rb. 8)
IV Sulejowie, na terytoljum < Kamień Kopalniany., nal eżący do firmy <Jan . od sumy 800 rb. 9) w Sulejowie, pod .\2 119 i 120, bez budynków, 4 morgi ziemi,
od su my 2000 rb. 10) w Sulejo wie w miejscowości
<na Poniku., 11/2 morgi ziemi z Kamieniem wapiennym
od sumy 300 rb. 11) w Sulejowie pod ),2 hipot. 43,
w ilo śc i 2-1, zagonów ziemi, z Kami eni em wapiennym,
ou sumy 500 rb . 12) IV Sulejowie, pod lig hipot. 26, i
polic· 177, należącej do Kopalni <Jan., od sumy 800
rb. 13) w Sulejowie, pod hl hipot. 99, należącej do
firmy <Jan., od sumy 800 ro. 14) ni e ru chomo ści, osada «Wi elga Wi eś • •\! 1. na B'lgaju w gili. Uszczyn,
pod li! hipot. 39·ż, od sumy 1500 rb.
- 3 kwietnia, w sądzie zjazdowY1l1 w Piotrkowie,
na sprzedaż ni e rucholllośc i, położonej na terytoljulll
ziemi m. Brzezin pod M 155 w miejscowości, .ku PrzecławiJl ' , ou sU llly 150 rb.
- 9 kwietnia, w sądzie zjazdowym w m. Łodzi, na
sprzedaż ni e ru c homo śc i, położonej w Bałutach pod X2
6/ 15, od sumy 1000 rb.
- 10 liwietnia, IV sądzie zjazdowym IV m. Łodzi,
na sprzedaż ni e ruchomo śc i, położonych w te mż e mi eście: 1) na rogu Widzewskiej i Tyln ej pod j\'2 1070-a,
od sumy 9000 rb. 2) Część nieru c homośc i, pod N!
l073/ 1074 przy ul. Widzewskiej. od sumy 10000 rb.
3) przy ul. Zarzewskiej, pod j\2 !l80/ 187, od sumy
2800 rb.
- 3 kv ietn ia w piotrkowskim sądzie zjazdowym, na
sprzadaż 7 morgów zi emi IV polu zwanem Krakowskie
przy drodze do Zal esic, pod ~ 533 rejestru hi pot. od
sumy 490 rb.
- 9 kwietnia IV sąd zie zjazdowym w 111 . Łodzi, na

(Icka) Birnfdda i Szlamy· Berka Helmana, od sumy 3000
rubli.
- 6 kwietnia w piotrkowskim sądzie okręgowym na
s przedaż ni er uchomości, położonych: 1) w Sosnowcu pod
K~ 32-17/ 16, w miejscowości d'ogoń., od su my 7500 r.
9 kwietnia 2) w Częstochowie przy ul. Wi e luń skiej, pod
~ polic. 27, od sumy 3300 rh.
- 9 kwietnia, w Piotrkowskim sądzie okręgowym
na sp rzedaż ni e ru chomo ści: 1) na ter yto ljum gruntów
m. Noworadomska, w miejscowości . Błońko > , pud),1!
polic. 618, od sumy 200 rh; 2) w majątku Kały lit.
A. B. w gm ini e Radogoszcz w pow. łódz kim, pod .\2
74 rejestru hipot. 74, od sumy 7000 rh. , 3) w mają
tlm Radogoszcz w pow. łódzkim pod .1\2 18/ 130 31 od
sumy 1000 rb .
- 9 kwietnia, w sądz i e zjazdowym w m. Jjodzi, na

ć)

.N~

PIOTRKOWSKI

od sumy rb. 4350, a

prowadzić ją będzie

Notaljusz F10ljan

Dą

Nieruchomość przy ulicy Moskiewski ej (Bykowskiej) X~ hyp. 116, a poobcii!żona poży c zką Towarzystwa rb. 6800. Zal egłe raty z dni em sprzedaży wyno s ić będą rb. 888 Je. 44 prócz hr i zaliczeń.
Wadjum do licytacji rb.
1020. Licytacja odbędzie się 27 kwietnia (10 maja) r. 1906, o godz. 12 IV południe i rozpocznie się od sumy rb. 10200, a prowadzić ją będzie Notaljusz Stani sław NiejJol<oyczycki.
Licytacje na sprzedaż powyższych ni e rucholl1oś ci odbędą się w kallceJalji
hypoteczn e.i Sędziego pokoju dzielnicy l· ej 111 . Piotrkowa.
Zhiór objaśnień i warunki li cytacyjn e co do nieru c homości , wystawionych
na sprzedaż, złożone zostały do k s iąg h ypotecznych tychże ni er uch omośc i i są do

przejrzenia zarówno we wspomnianej kancelarji hypotecznej, jak i IV Dyrekcji
Towarzystwa.
Gdyby licytacja nie doszła do skutku dla braku wspólubiegających się o
kupno, wówczas powtórna, a zarazem ostateczna sprzedaż odbęuzie się od sUllly
zniżonej, IV terminie wyzna czo nym przez Dyrel,cję Towarzystwa, o którym, sto·
sown ie do § 96 Ustawy tegoż Towarzystwa, ogłoszonem będzie dwukrotnie IV pismach publiczllych.
Piotrl,ów 18 (31) stycznia r. 1906.
Prezes Dyrel;cji FI. DlIdziilski.
4~7 (3·2.2)
Naczelnil, Biura StroJIczyński.
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Nieporównanej dobroci puder
ryż.owy

"DEhIGJR"

DRUKARNIA

M
. DOBRZA8SKIEGO
W PIOTRKOWIE,
przy Redal{cj i "Ty go d nia"

nTzYlegalący ! niewidOmy,
po 15, 30 i 50 kop. poleca

nalmlelszy,
~entr~lne

poleca

materjały

wszelkie druki i

Sprzedaż

199

piśmienne.
Zatwierdzone przez JW. Ministra
Spraw Wewnętrznych i kaucyjonowane
pod firmą

"Warszawskie Biuro

O[łoszcń"

Otwarte w Wars*l.wie przy ulicy Wierz·
bowej :Ni! 8, wprost Niecałej. - Telefonu
:Ni! 416. -- Kantor otwarty od 9-ej rano
do 10 wieczór
Do dzisiejszego numeru dołącza
21 powieści p. t.

«O R L

Ę

się

T A».

znająca

Lacoratorjum

~hemiczne

W WARSZA WIE.
w składach aptecznych i perfumerjach.
(5 -4)

Panienka

krój i szycie poszukuje zajęCia
w domach. Wiadomość ul. Szklana j\'2 5
u Smoleńskich.
(3-1)
W drndze od huty <Anna> do r edakcji
<Tygodnia. zg' n b i O llo z l o ty

ZEGAREK DAMSKI

arkusz z s rebrną krótką d e wizką. 'legarek nosi
Ilum era 90505 i 1787. Uczciwy znalazca
zechce go zwrócić do redak cji za wynagrodzeniem.
436 (1- .1)

Właściciel

Redaktor

~1irosław D obrzański.
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-- Nie, kobiet. Bo w samej rzeczy, alboż my
do walki z życiem hartowane?
Mówiąc to, pod niosła oezy z niemem zapytaniem

Jesteśmy
l

dodała:

- Wszak prawda?
- Niekoniecznie - odpowiedział-zgadzam się
na zdanie pani, bo dla mnie w kobiecie mocny duch
więcej znaczy, niż rozwinięte muskuły, Przykłady uczą nas, że silny mężczyzna ciężej znosi ból wszelaki,
tak fizyczny jak moralny, niżeli słaba kobieta,
- Czyż doprawdy?
- To stwierdzone. Więc o zdrowiu pamiętając,
hartujcie panie ducha przedewszystkiem.
- Ale jak i czem?-zapytała Winia, patrząc
się w niego niby w wyrocznię.
- Ba, samo życie nastręcza po temu nieprzeli·czone sposoby, Czytałfłm niedawno jedno z dzieł Renana, a był tam taki mniej więcej aforyzm: «Cierpienie uszlachetnia i hartuje duszę; bez cierpień niema
istnienia. Kto nie umie cierpieć, ten nie umie żyĆ».
- Z pewnością.. Ale na świecie niema nic wieeznie trwałego, więc rzecz w tell;, aby nie dać powalić się burzy, lecz przetrwawszy ją mężnie, z podniesianem czołem doczekać się znowu słonecznego
Jnia.
- J eże[i nadejdzie.
- Wszak musi nadejść, bo tak chcą same prawa natury.
Twarzyczka Wini rozjaśniła się.
Spojrzała w niebo mimowolnie.

'uqos UZ lMZ.lp UlelO}[SOł z JllfmISBz.ll1JZ 'ł.§elq
0.§eU 9'B.IAA'.e!U ~oJ ł'Ru}[uqezJd APOłll e(y
' i\UO!A'. !ZP9 e~uel
łB~Ad'l'lz--2,ouzsa!ds }IBl ~a!zPB juud zSTI1[apil 'UZSAZJ'I'lAIOl Op a}\a.1
łllU.§U!JAAI 'O}(qAZS zsn[edln[ uz Jufnll[u ! ł'l'llSM.
'q;:J.'I'lzł eM aJf9.D(M aIs tw1u)[S 'AuAlecI otp'l'lU ~'I'l
o.§a~ łl\q 'e.l9PI 'AZJO eA\O.lguzsouruep el A\ u!uezJf'l'lz
'I'lllO~a!JAMZelU ))aqJ e[.§cu 11m '1qpUdAZ.ld zUJeJ,
'łU!ZP1M elU eZJzsef fef P!,\I.IO 'UłurPruez o.§el
-9P! sBzJpocI '!Ul1J}l!u.19.§ z U!J~[uz o.§eAlo nsuzJ PO
'AAIO>(~U!S)[ se.lelUl ~!}\u[ ?!MlU{UZ e!UzJop!AI Ułauff'l'l.lcI
'BłoJJ~Q}1 z JU['I'lJUJ M. 'u{pu!sL\\ o.§e!u z 'I'lulIud 'I'lPOłll
! łCWAZ.q'l'lz 8!S Z9A\od 'R!U.lUff8!S}1 'RU~O.IUU paz.ld
'U!UIA'\. 'I'luOrnlo elu (ezJzs weplAzJzSCłd mAU.lUzJ 'O}[
-rAl uupaf ~uz !q8{'§ M 'q9}IUf lu!zpe!s eł90}\ 'I'lN
·l{J!}[S.I!W UOWUJ AJ'RZJZSAłq e!u~BłAI aIS ł'l'lzu>lu AJHn
fel M 'I'l '?BP!AI o.§e!u z OłAq 8J!IU l'l'lllaw 'RłUO
'!Ie!zpa!s Iua.l9~J\ AZ.ld 'omIo M
aIS ł.\z.lluduz ! ł'l'lAUn eMS a!u'I'lpz PIOl!1\!\ u'I'lcI nJ,
"'~J{p,§ 'Auozsnwz lsa[ ))UIUe!llZ fep~8zJ AlCZS ! U)!ł0!ZO}I
!J9JAIAM zU.le!u ual 'e!zp! onr 'lO~S a!u mSfe!ll eu
S'I'lZJ oq (euolU}l!Unew 'RS AlOJA\ez.ld jOUpIUJ, '}IO.D[ OJ 'e!u1JcI 'Al0.IAlezJd '!M
-!ZP e!u J!U ~n[ z'IueJ, '))Aq o~ ! e~olU ·"v 'offaMo}IuApefod.\\ p
-ez.lcI l1lO.lAIZ 8.mgo 1Hl'l'lf,mw uU1Jd z 'R!qo.lz erep'l'l[&~.ld
m[pudAAI mAl M 'AU]UAHl:łod UllAl{ !SOł~ AJf'l'll\\oU
-lAI u 'OffeUU!Ale!U eZJZsołl{J OlSazJ u[u!dO - 'elUM!Zp
aIS JurUllJe!W~u 'P!A\.TO łuucIezs - jU[ulcIO
-At<1

I

-

-

(;L I

-

169 -

To akt pierwszy dramatu.
A teraz drugi, może mniej bolesny, ale za to
(la]eko wstrętniejszy:
Jan 1. brat dziewczyny, rzemieślnik uczci wy,
inteligentny i wykształcony, pragnąc się pomścić za
siostrę, przyszedł nazajntrz rano do mieszkania malarza, by wyzwać go na pojedynek.
Może w duszy sam potępia ten sposób satysfakcyi;
me miał jednak innej drogi bo widział przed
sobą obowiązek wymierzenia kary, a chociażby zażą.
dania jakiegoś moralnego zadosyćuczynienia.
Dotknięty nieszczęściem, złamany niem, umiał
jednakże panować nad sobą i zachować się przyzwoicie.
Sam zaś przyszedł dlatego, że jego przyjaciół
dwukrotnie od drzwi z niczem odprawiano, co też
uspakajająco nie mogło nań wpłynąć.
Wszelakoż, jakeśmy to wyżej zaznaczyli, zachował jeszcze całą krew zimną, wyjawiając powód swej
wizyty.
Rzemieślnik, chłop z pochodzenia, znalazł się tu
jak gentleman; za co w zamian od potomka herbowej
rodziny dostał w odpowieuź cynicznie rzuconą propozycję, wyniesienia się swoim kosztem za drzwi,
Ale tego już było zawiele.
Płng i socha-to też herb nie byle jaki. Starożytność jego sięga czasów pl'zedpiastowych.
W młodym 1. zagrała krew jego praojców, krew
zdrowa, a bólem co targał mu serce, do wrzenia
doprowadzona.
22.
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Schwycił też za stojący w I,ącie kij pana domu i. .. połamał go na skórze tegoż, bo: «trzcina była strasznie licha», według słów naocznych świadków,
zwabionych hałasem.
Ciekawa rzecz, czy pan Mary jan M. o trzcinę
tę wystąpi na drogę sądową. Miarkując z tego, co
dotąd zrobił, nie byłoby się czemu dziwić.
Od czasu, gdy mędrkowie XX stulecia, za jedyną potęgę uznawszy swój rozum, wszystko po za
nim mrzonką niedorzeczną przezwali i na zwyczajnych
ludzi zaczęli patrzeć z góry, zjawił .się u Ilas typ
nadczłowieka w nic już nie wierzącego,
Dla takich, rozumie się, nie istnieje przeszłość,
nie isnieją wszelkie świętsze życiowe ideały, nie istnieją żadne więzy i zapory: oni w sobie widzą wszyst!w.
Pan M., jako adept nowej, malarskiej szkoły,
stworzył jak dotąd kilka symbolicznych dziwolągów,
którym wszald'e. krytyka nie odmawia zalet.
Szkoda, że te ;l.alety stracone są dla ogółu, bo
ten żąda od sztuki artystycznego piękna, pojętego
nietylko przez garść wybranych.
Lecz takie piękno, tylko piękna dusza potrafi
z siebie wysnuć, więc szkoda iskry Bożej, w tym
razie zmarnowanej)'.
Na tern kończył się ów artykuł, a najmniej nawet wtajemniczony musiał poznać w nim zaraz Maryjana Mirskiego; poznał go zatem i Orwid.
Zadumał się.

Do cukierni
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Starowolski.

Podczas, gdy pan Starowols1\i, przegryzając śli
sobie w ten nieco złośli wy, a u niego niezwyczajny sposób. Orwid tuż przy drzwiach
księgarni zdążył się zetknąć z Winią.
Na jego widok stanęła.
Uśmiech rozjaśnił jej twarzyczkę, lekkim rumień
cem zabarwioną.
Młody człowiek zdjął kapelusz, badając ją spojrzeniem, a ze swobody bijącej z czoła dziewczyny
odgadł, że jeszcze
lliczem nie wie.
Dramat warszawski był jej obcym. Nikt znać
nie spieszył z nowiną złowrogą, która w powietrzu
wisiała jak drapieżny sęp.
Orwid, szczupłe paluszki, które mu podano, przytrzymywał w swej dłoni dłużej, niżby wypadało.
Żal go ścisnął. Dałby wiele, nawet bardzo wiele, za możność oddalenia od tej "'ątłej istoty smutku 1
jaki ją oczekiwal.
Pani dziś w mieście sama?-zagadnął serdecznie.
Sama, bo nie miał mi kto towarzyszyć.
Jakto?
A tak. Brat słaby, bratowa siedzi przy
mm, a panna Jeżynówna wyjechała wczoraj.
- Wyjechała zupełnie?
- O nie! Wróci jeszcze. Udała się do Krakowa na wiec feministek, gdzie będzie miała odczyt o
«zniewieściałości fizycznej».
- Mężczyzn?-spytał Onvid z uśmiechem.
wowicę, żartował
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