Piotrków, dnia 25 Lutego 1906 r.
OGŁOSZENIA

PUENlJ~IER.ATA

W MIEJSCU:
rocznie . . rb. 3 kop. 60
półrocznie . rb. l l.op. 80
kwartalnie . rb. -- kop. 90
Cena pojedyńczego nUllleru
kop. 8.
Doplata za odlloszenie k. 15
kwartalnie.
~ PRZESYUCĄ:

rocznie

.

. rb. 4 kop. 80
. rb . 2 lwp. 40
kwartalnie . rb. l kop. 20
półrocznie

I

Wychodzi w

:piotrkowski
każdą Niedzielę,

wraz z oddzielnym,

stałym

dodatkiem

Za'ogłoszenie l·razowe k.10
od jednoszpaltowego wiersza
petitu.
Za ogłoszenia kilkakrotne
po I;op. 6 od wiersza.
Za reklamy i nekrologi. oraz
ogło~zellia zagranicznI} po
kop. 12 od wiersza.
Za ogłoszenia, reklamy i ne·
krologi na l stronie po k. 20.
Za ci ołą.czell ic 1 kartki all·
neksu rh. 10.
Za tłumacz. ogi. z Języków
I obcych po k. 2 od wiersza.
powieściowym.

Adres Administracji i Drukarni ,;rygodnia": ulica Kaliska :\'2 9 (obok Hotelu Wileflskiego).
Adres Uedalwji: ulica J{aliska ~ 11 (obok l\Iagistratu) .

Wybory do Izby

państwowej.

Listy wyborcze.
L Listy wyborcze mają wielkie znaczenie
przy postępowaniu wyborczem; uez nich nie mogą odbyć się same wybory.
Ustawa o wyborach z d. 19 sierpnia 1905
1'. wart. 37 i 41 orzeka iż: 1) oso by, niewniesione na listy wybo1'Cze przed rozpoczęciem
wyborów, nie biorą udziału tv wyborach, i 2)
wyborcy i pełnomocnicy na zjazdy prawyborców mogą być 1cybierani tylko z pośrócl osób,
mających prawo głosu w tym mianowicie zjeź
dzie lub cyrkule wyuorczym, gdzie odbywają
się wybory; z mocy zaś art. 50 tejże ustawy,
posłowie wybierają się jedynie z pośród wyborców wpisanych na listę danego zebrania
wyborczego. W myśl tych przepisów osoba,
niewpisana na listę wyborczą w jakimkolwiek
okresie wyborczym (jako posiadająca prawo
wyborów pełnomocników, jako prawyborca lub
jako wyborca), nie korzysta z prawa wyborczego czynnego i biernego, to jest nic może
ani wybierać, ani sama być wybruuą na. posła,
pomimo iż ustawa o wyborach nadała jej to
prawo wyborcze.
Utrata prawa wyborczego jest tern ważniej
szą, iż w myśl art. XI p. 4 i 5 ustawy doda.tkowej o wyborach z d. 25 grudnia 1905 r.
w razie uniewainienia przez Izbę państwo""ą
wyboru pojedyńczego posła, jeśll na liście
zebrania wyborczego danej guuernji lub
miasta nie ma kandydatów, którzy podczas
wy borów otrzymali więcej niż połowę głosów,
to nowe wybory przez odpowiednie zebranie
wyborcze dokonywają się w składzie wyborcó\r,
którzy wyurani zostali na bieżące 5-lecie. Ten
sam porządek zachowuje się w razie wyjścia
posła z Izby wskutek zrzeczenia się tej godności luh z innych powodów, jeśli do terminu
nowych ogólnych wyborów do Izby pozostaje
\\ięcej, uiż rok czasu .
Nadto wedle art. 39 ustawy o wprowadzeniu w wykonanie przepisów wyborczych z d.
2 października 1905 r. konieczność listy wyuorczej jest bezwarunkową, gdyż prawo naka·
zuje odczytanie jej przed rozpoczęciem wyborów; bez niej więc nie można przystąpić do
wyborów, choćby termin ich już nadszedł.
Z powodu wyIcazanej ważności list wyhorczych wszyscy winni czuwać, aby nikt z pośród prawnych wyborców nie był pominięty
IV listach, poczynając od pierwiastkowych list.
W myśl tej ważności, ustawy szczegółowo określają sposólJ sporządzenia li st wyborczych,
ich- puulikacji i sprostowania.
2. Ponieważ wybory są albo dwustopniowe (w kmji miejskiej i w kurji posiadaczy
powiatowych) albo trzystopniowe (w kurjach
gminnych, robotniczych i w hl1ji posiadaczy
powiatowych przy wyborze pełnomocników na
zjazdy przedwyborcze) z tego powodu i listy
wyborcze dzielą si(r 1) na listy wyborcze przedwstępne w tych kUl'jach, gdzie wybory są trzy
stopniowe; na lis~y te wpisują się wszyscy
mający prawo wyboru pełnomocników w danej
lcmji, 2) listy prawylJorców, 3) listy wyborców,

Listy przed wstępne i listy prawylJorców sporządzaJą urzędy powiatoll'e i magistraty miast,
urzędy gminne i przedwstępne zebrania wyborcze robotników, na podstawie danych dostarczo·
nych przez władze rządowe, instytucje społe
czne, stanowe i zarządy dróg żelaznych.
Listy wyborców układają komisje do spraw
wyborczych-gubernjalne dla Warszawy i Ło
dzi i powiatowe dla wszystkich innych miejscowości kraju.
Zapisanie osób, mających prawo wyborcze,
do list wyborczych winno być dokonane przez
właściwe władze bez osobnych oświadczeń ze
strony tych o~ ób; zebranie danych o tych osobach, sprawdzenie ich praw do udziału IV wyborach, jest obowiązkiem magistratów, urzędów
powiatowych i gminnych. Wyjątek jedynie
stanowią: 1) zarządzający majątkiem ziemskim,
obszaru więcej niż 195 morgów 40 prętów,
administratorzy i dzierżawcy takich majątków,
o ile nie mogą być wpisani uo list wylJorczych
na mocy innego cenzusu, wciągani są do list
tylko wtedy, gdy złożą o tern oś\riadczenie
w urzędzie Po\! iatowym, 2) osoby, zajml1jące
oddziolne mieszkania \\' mieście na swe nazwisko, wpisują się do list na skulek osobistego
ich oświadczenia, jeśli nie były wniesione na
podstawie wiadomości, które obowiązana była
dostarczyć policja magistratom w myśl art.
115 instrukcji ministra spraw well'n. z d. 30
grudnia 1905 1'.
Oświadczenia te mogły być czynione do d.
14 b. 111. Pomimo upływu tego terminu lokatorzy, o których wyżej mowa, mogą żądać
wpisania ich przez magistrat do list, do dnia
wystawienia tych list w magistratach dla oglą
dania, o którym to dniu magistraty publikUją
w wiadomościach gubernjalnym i za pomocą
ogłoszeń rozklejonych po mieście, a w razie
spóźnienia się-mogą wnieść tal<iei żądan i e do
komisji do spraw wylJorczych, nie później jednak, jak w ciągu 7 dni od wyżej określone
go terminu; ouowiązane są jednak w obu tych
razach złożyć odpowiednie dowody. Prawo 10luttorów do czynienia takich oświadczeJl opiera się na tym przepisie, iż magistraty obowią
zane były zażądać od policji wykazów i wnieść
lolcatorów do swych list na podstawie tych
wykazów; jeśli zaś zaniedbały to uskutecznić,
strona interesowana może sama wykonać swe
prawa.-Rządcy, administratorzy i dzierżawcy
majątków ziemskich nie mogą żądać takiego
uzupełnienia list, gdyż co do nich ustawa orzekła, iż winni są sami złożyć oświadczenia,
i nie zobowiązała władz rządowych do zbierania co do nich wiadomości. Jedynie osoby
te, jeśli złożyły w urzędach powiatowych (jświadczenia do dnia 14 b. m. i urzędy te nie
wpisały ich do list, mogą wnieść skargę do
komisji powiatowych do spraw wyborczych
w ciągu 7 dni od wystawienia list dla ogląda
uia i żądać sprostowania listy.
Publilmcja i sprostowanie list wyborczyell.
3. Listy wyborcze przedwstępne nie podają
się do wiadomości publicznej; mogą jednak
osouy interesowane sprawdzać wc właściwych

urzędach gminnych
(co do knrji gminnej),
powiatowych (co do posiadaczy powiatowych)
czy są zapisani do tych list, aby w ten spusób dopilnować swych praw.
Listy te również przecl ich użyciem nie poulegają sprostowaniu przez komisję do spraw
wylJorczych, a stają się przedmiotem rozpatrzenia przez też komisje wtedy tylko, gdy na
nieprawidłowość wyuoru pełnomocników lJędzie
podaną skarga i skarga ta dotyczy bądź opuszczenia w liście osoby, która nie mogła wskutek tego wziąć udziałn IV wyuorze pełnomoc
uików, bądź też dopuszczenia do wykazu peł
nomocników osoby, która nie mogła brać udziału
w tym wyborze. W razie takich skarg komisje mogą uchylić wylJory i nalcazać dopuszczenie osoby do wyborów, lLlb ją od tego usunąć.
4. Listy prawylJorców IV klllji miejskiej i
w kUlji posiadaczy powiatowych z całkowitym
ceuzusem majątkowym muszą być podane do
wiadomości powszechnej w sposób przepisallY
przez ustawy wylJorcze. Co do tych list pra\\'0 rozróżnia listy prawyborców sporząll~one
na mocy ustawy o wyborach z d. 19 sierpnia
1905 1'. czyli tak zwane listy pienoiastkowe i
listy prawyborców spon~ądzonc na mocy usta,wy dodatkowej o wyborach z d. 25 grudnia 1905
czyli tak z\rane listy dodatkowe pmwyborców.
Pierwsze listy podlegają publikacji w miejscowym urzęuowym dzienniku gubernjalnym
(w wiadomościach gubernjalnych każda lista
całkowicie w jednym numerze jako dodatek
osobny) na 6 tygodni przed wyborami, oraz
winny być podane do wiadomości mieszkańców
II' sposób jak naj szerszy, co prawdopodobnie
będzie usku tecznione przez rozlepienie tych list
w miastach, w urzędach gminnych, przy koś
ciołach parafialnych, przy sądach gminnych itp.
O dniu publikacji gubernator zawiadamia
telegraficznie miuistra spraw wewnętrznych
dla ogłoszenia o tern IV «G0l1CU Urzędowym».
Listę prawyborców oraz dokumenty usprawiedliwiające, mieszkaó.cy mogą przeglądać
IV magistratach lub urzędach powiatowych IV
dnie i godziny oznaczone przez odnośne władze.
Dodatkowe listy prawyborców nie ogłaszają
się w «wiadomościach gLl bernjalnych)" ale wystawiają się na 3 tygodnie przed wyborami
\I' magistratach (miejska kUlja.) luu w urzę
dach powiatowych (kurja posiadaczy powiatowych), dla ogląd ania ich przez osoby interesowane. Sprawdzenia tych list osoby interesowane winny dokonać niezwłocznie po obw ieszczeniu o ich sporządzeniu, gdyż termin do
wniesienia zażal811 na nieprawicUowe ich sporządzenie jest krótki.
Magistraty i urzędzy powiatowe obowiązane
są, na dwa tygodnie przed wystawieniem list
dodatkowych, ogłosić o czasie i miejscu złoże
nia list dla kontroli publiczn ej i ogłoszenie to
uczynić w sposób, odpowiadający największej
jawności. O czasie wystawienia llodatkowych
li st rzeczone urzęclzy zawiadamiają gubernatora.
Listy pra wyuorców (pierwiastkowe i dodatkowe) winny być sporządzone abecadłowo ze
wskazaniem nazwiska, imienia i imienia ojca
prawyborcy, oraz cenzusu wyuorczego.
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5. Rz:eczone listy prawyborców w lmrji miejskiej i w kurji posiadaczy powiatowych (pier\\'iastkowe i dodatko,re), przed użyciem ich,
jako pudstawy do wyboru, podlegają roz:patrzeniu komisyi do spraw wyborczych i mogą być
zaskarżone przez strony interesowane do rzeczonych komisyj ula sprostowania.
Przy tem rozpatrzeniu - wedle orzeczenia
Senatu (z d. 8 listopada 1905 r.)--komisje wyborcze nie są obowiązane sprawdzać prawa
"'Yborcze każdego prawyborcy oddzielnie, lecz
w razie zauważonych uchybień co do sporządzenia listy lub jAj ogłoszenia, komisja może
przedsiębrać środki celem usunięcia tych uchybiell.
6. Termin do sprostowania list w drodze
sl,arg .iest 2-tygodniowy dla list pierwiastko"'ych, licząc od dnia publikacji w «wiadomościach guuernjalnych», i l-tygodniowy dla list
dudatkowych: licząc 0d dnia wystawienia ich
w magistracie lub urzędzie powiatowym. Pra',"yborcy i strony interesowane winny niezwłocz:nie po obwieszczeniu list przejrzeć je i w
razie putrzeby zaskarżyć je z powodu llieprawidłowości lub niedokładności, nie odkładając
tej czynności do końca terminu, gdyż wniesienie skargi lub podania w sprawie wyuorów
llie wstr7,ymuje postępowania wyborczego (art.
27 ustawy u wyborach z d. 19 sierpnia 1905 r.)
a nadto w komisjach mogą być różne zdania
co do długości terminu do skarżenia.

PIOTTIKOWSKI

kowskiej ze wskazaniem przedsiębiorstw, od
l\lórych zostali wybrani, gubernatorzy podają
do wiadomości publicznej w sposób, najwięcej
zapewniający jej jawność.
Co do publikacji list pełnomocników od gmin
i od posiadaezy powiatowych z cenzusem niezupełnym w ustawach niema wzmianki; byłoby
jednak pożądanem: aby o ile te listy zostaly
podane do wiadomości publicznej, gdyż wymaga tego interes ogólny i konieczna w takich
razach jawno ść.
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organ sądowy (p. o. prezesa sądu--w komisji
gu bernj aln ej , lub innego członkiL sądu-w komisji powiatowej).
_~~~~::?~

Czy

wybierać posłów

do Dumy?

Czytamy w «Przeg7ącl/die Polskim»:
Dziwne zaiste pytanie! To tak jakby przed
człowiekiem zgłodniałym, wynędz:niałym postawić misę z jadłem, na l<tóre ciężko i krwawo
Ji:omisje do spraw wyborczych.
zapracował, i pytać: czy ma jeść, żeby nabrać
sił, czy dalej powinien umrzeć z głodu.
10. Komisję te są dwóch rodzajów: ])o\\'iaJużci chyba wal:jat wybrałby śmierć głodową·
towe i gubernialne, wreszcie jako naj\Yyższa
To też nie stawialibyśmy pytania, czy wyinstancja-senal.
bierać po słów, czy wogóle brać udział w wyKomisję powiatową składają następujące borach, gdyuy nie to, że w różnych pismach
osoby: członek sądu okręgowego, wyzIlaczony skrajnych, dochodzących do luciu, czytamy gwalprzez zebranie ogólne sądu; jako prezes 1<:0- towne napaści na wybory i surowy rozkaz, że
misji; sęuzia gminny, wyznaczony przez zjazu by udziału w nich nie brać.
sędziów pokoju; prezydent lub burmistrz miasta
«Dumy nie chcemy! Posłów do niej nie wypowiatowego; inspektor pouatkowy; posiadacz bieramy! »--tak hałasuje jeduo bardzo krewkie
nieruchomości wiejskiej wyznaczony przez ge- pisemko ludowe. Ano, jeśli kto uważa, że wynerał-gubernatora warszawskiego, komisarz do bierać nie powinien, że to nie zgadza się z jespraw włościańskich wy7,naczuny przez guber- go przelwuaniami politycznomi -niechże robi,
natora, a w razie rozpatrywania skarg w kUl:ji jak chce. Ale niech dla stwierdzenia swojej
rouotników-nrzęclnik inspekcji fabrycznej lub słuszności nie używa dowodzeń fałszywych,
górniczej wyznac7,ony przez gubernatora.
niech nie głosi tego, w co sam z pewnością
Do składu komisji gubernialnej wchoLlzą: nie wierzy.
prezes sądu okręgowego jako przewodniczący,
Prawda, że sposób , wybierania potrójnego
prezes izby skaruowej: prezes zjazdu sędz:iów prawyborców nie jest ctoskonałym,--ale za tern
pokoju zasiadającego w mieście gnuernjalnem, wcale nie idzie, żeby «tych naszych wyborcóll'
Skargi i podania w sprawach wyborczych: cllłonelc sądu okręgowego wyznaczony przez mieli przekupić, albo nastraszyć i rząd. swego
jak również odpowiedzi na nie są wolne od ogólne zebranie sądu, prezydent 'magistratu kandydata przeprowadzić». To zależeć będzie od
stempla na mocy Najwyższego Ukazu z d. 15 miasta gubernjalnego, a w Warszawie i Łodzi tego, czy wybierzemy ludzi uczciwych, nieprzelistopada 1905 r. Skargi i oświadczenia, wedle - prezydenci tych miast, prezes dyrekcji szcze- dajnych i odważnych, czy też łajdaków i tchózdania mojego, mogą być nietylko piśmienne gółowej Towarzystwa kredytowego ziemskiego, rzÓw. Niech uczciwi i odważni nie cofają się
ale i ustne, co jest koniecznem ze względu na stały członek komisji gubernjalnej do spraw od wyborów, niech staną razem a zgodnie, to
duży procent analfabetów, biorących udział włościallslcich, a przy rozpatrzeniu skarg w kurji będą mieli większą pewność, że podobnych sow wyborach.
robotników-urzędnik inspekcji fabrycznej lub bie do Dumy przeprowadzą.
Przy podaniu lub skardze należy złożyć od- górniczej, wyznaczony przez gubernatora.
Prawda, że stan wojenny IV Królestwie w
powiednie dowody; kopje dokumentów slcłada11. Komisja powiatowa, rozciąga swą ,Yładzę wysokim stopniu utrudnia cały przeuieg "'ynych przy skargach i podaniach, są również na całe terytorjum danego powiatu, zasiada borów; ale fałszem wierutnym jest, żeby wskuwolne od stempla.
w mieście powiatowym. Do niej należy: 1) roz- tek tego «z wyborów mogli wyjść tylko ludzie,
Podania i skargi o sprostowanie list pra- dział zjazdów prawyborców miejskich na od- którzy ręka w rękę z rządem pójdą-jednem
wyborców w km:ji miejskiej m. Warszawy i dzielne zjazdy, jeśli w powiecie jest więcej słowem wrogowie ludu».
Łodzi należy podawać do komisji gnbernjalllych, jak jednu miasto. 2) rozdział między temi
Szafuje się u nas i szafować nieraz jeszcze
a o sprostowanie pozostałych list prawyborców zjazdami liczuy wyborców, wyznaczonej na dany będzie tym wyra7,em: «wrogowie ludu»! Lada
do właściwej komisji powiatowej do spraw wy- powiat w kurji miejskiej. 3) rozdział zjaz:du chłystek, co !liczem jeszcze nie dowiódł, że
borczvch.
pełnomocników w kurji posiadaczy powiatowych potrafi być przyjacielem ludu. blu7,ga «wrogaKomisje te po rozpatrzeniu skarg i podań w puwiecie na oddzielne z:jazdy. 4) rozpatrze- mi ludu» na prawo i lewo. Kto jednak okaże
zawiadamiają osoby, które je pudały, o zapa- nie list prawyborców oraz skarg i poda110się naprawdę przyjacielem ludu, jeszcze nie
dłych postanowieniach przez zakomunikowanie sprosto\\anie list prawyborców z wyjątkiem wiadumo. Często krowa, która dużo ryczy, mana piśmie treści rezolucji (za pośrednictwem kUl:ji miejskiej w Warszawie i Łodzi. 5) sporzą- ło mleka daje.
władz i urzędów administracyjnych).
dzenie uZl1pełniającychlist prawyborców. 6) roz·
Jużto IV ostatnich czasach ogromnie nam no7. W ciągu 3 dni ocl czasu otrzymania ta- patrzenie akt postępowania wyborczego na żyło' się «przyjaciół ludu», co mu złote góry
kiego zawiadomienia może uyć podana skarga zjazdach przed wstępnych i na zjazdach wy- obiecują, a na swoją stronę go ciągną. Aż dzina postanowienia komisji powiatowej do lw- borczych (z wyjątkiem wyborów prawyborców wno niejednemu, zkąd się naraz tyle prz:yjaźni
misji guberujalnej, a na postanowienia tej osta- w klll:ji miejskiej Warszawy i Łodzi), oraz wzięło. To też ten i ów nadstawia ucha na
tniej w tymże lenninie-do Senatu Rządzą- 7) skarg, poJanych na też wyuory. 8) sporzą- prawo i na lewo; do tego się uśmiechnie, temu
cego. Tym sposouem podania i skargi wnoszo- dzenie listy wy1>orców z całego powiatu (z wy- przytakuje a w duszy myśli sobie: «Cz:ego te
ne uo komisji powiatowej mają trzy instancje, jąlkiem. Warszawy i .Łodzi) 9). wyznaczenie psiekn~ie ta~\ na~ ubstąpiły z~ wszystkich .stron?
a wnoszone do komisji gubernjalnej-dwie in- pomocmków przewodnIczącego Zjazdu prawy- .czy om mysIą, ze dlatego) ześmy clIłoPI, albo
stancje.
uorc.ów w kUI:j i miej.sk!ej. i w kU.I:ji posiad.ac'zy mieszczanie, to już swegu rozumu nie mamy
Skargi podają się do tej komisji, której po- powmlowych,gdy na llŚClejest zapisanych wlęcej i musimy koniecznie iść pod czyjąś komendę?»
stanowienie jest zaskarżone, adresując je na jak 500 p~'a.wyuorcó,~.
..
..
Głosy takie coraz częściej uają się słyszeć-i
imię tych władz, które je będą rozpatrywaly.
12. I~omlsJa guuernJalna: z:asladaJąc w mIeŚCIe to jest dobrze. Tak uyć właśnie powinno.
Komisja powiatowa obowią7,aną jest przed- ?ubernJalnem, obe~n:uJe pod .w.zgl~de.m. tery~orKażdą sprawę puuliczną powinniśmy sobie
stawić otrzymaną skargę do komisji gubernjal- jaln!m .całą g,ubeln1ę. Do nl~J ~alezy .. 1). IOZ- wszyscy sami rozważyć, na swój rozum ją
nej w ciągu tygodnia, a komisja gubernjalna- p~t[zen~~ skarg na ,postano'~ l em~ kO~ISJl po- wziąć,-a jak nam własny, trz:eźwy rozum podo Senatu w ciąO"u dwóch tygodni.
II latOWej co do spr ost?\Val1la .hst pl awybor- d)'ktuje, jak nasza własna polska dusza pokie..
o
.
ców oraz co do praWidłOWOŚCI wyborów. 2) ruje, tak powinniśmy postąpić.
8. K.omlsJe-:-gu.berlll~lna co do m.. War- rozdział ogólnej liczby wyborców z kl1l:ji robotTo samo jest w sprawie wyborów do Dumy.
sz~,yy l ~?dZI,:--1 p~WJatowe, co do l.nny~h nik6w międz:y Warszawą lub Łodzią i pozostałe
Pomyślmy przedewszystkiem, czy samo powmleJscowoSCl I~Ióle~t\\.a, po Iozpatr~eDlu lJ~t terytorjum gubernii. 3) rozpatrzenie listy pra- strzymanie się ludu naszego od wyborów może
prawybOl'?ÓW.l wmeslOnych ska.rg l podan, wyborców w kUł:ji miejskiej m. Warszawy i doprowadzić do tego, że Duma w Petersburgu
s~orządza~ą. llstę abeca~ło :vą ~mlan postano- Łodzi oraz skarg i podań o sprostowanie tej wcale się nie zbierze? Oczywiście, choćbjśmy
wlOnych I !~sty. te. pubh.kl~Ją. Sl~ tym samym listy, 4) sporządzenie uzupełnień do tejże listy, ',"szyscy Polacy wraz z naszymi żydami na
sposobe~, Jal~ l ~~sty PI~I wLastkowe.
5) rozpatrzenie akt postępowania wyborczego głowach stawali--to Duma się zbierze, jeżeli
Po tej pu1>ltkacjl, do 11st p~awyborców mogą w komisjach wyborczych Warszawy i ŁocIzi tego zechcą Rosjanie. Coraz więcej jest wśród
uyć wnoszone tylko te zmiany, które będą i na zjazdach pełnomocników robotników (przy nich ludzi. rozumiejących: że Duma: ów sejm
postanowione prz~~ komisję gubernjalną i senat wyborze wyborców) oraz podanych w tym przed- państwowy, choć niezupełnie taki, jakiegoby
w drodze. eg~ekucJI.~? do skarg, 1)0.danych. na miocie skarg, 6) sporządzenie list wyborców wszyscy pragnęli, jest jedyną rzeczywistą zdopostanoWlel1la komISJI w pterwszeJ InstancJI. w rzeczonych kUl:jach.
byczą, jaką narodowi rosyjskiemu ndało się
9. Listy ogólne pełnomocników, wybranych
13. Dla prall' omocności postanowień komisj i dotąd uzyskać, że pomimo wszystkiego, będzie
przez robotników, c7.yli prawyborców z: kurji do spraw wyborczych potrzebna jest obecność on jednak przedstawicielstwem naTodowem) marouotniczej ze wskazaniem przedsiębiorstw, z przynajmniej 3 jej człouków, łącznie z prezesem, jącem moc wydawania nowych pmw, a więc
m. Warszawy, Łodzi, jak również J\ pozosta- który nie może być zastąpiony przez innego moc ulepszania przez sam naród swego życia
łych miejscowości gub. warszawskiej i piotr- członka komisji, a jedynie przez odpowiedni wewnętrznego.
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Możemy sobie choćby naj ostrzej kiwać palcami w bucie i grozić, że nie chcemy Dumy,
a jednak Duma napewno się zbierze, i bez nas
doskonale się obejdzie.

PIOTRKOWSKI

wybrany do Dumy skutkiem oporu N.-D.,
wówcza& ma niezawodną pewno ść zostania członkiem Rady PaIlstwa, z wyboru większej \\'łasności. Drugim kandydatem jest p. Gabryel Godlewski, a trzecim chłop inteligent i narodowiec
Manterys, znany z wiecu włościaIlskiego, który
się odbył w Warszawie ».
Że «Gazeta Narodowa» (organ t. zw. «podolaków» galicyjskich) posiada co do działn,l
ności p. Dobieckiego informacje nieco mylne,
to nas dziwić nie może; natomiast dziwnem
mogłoby się wydać, że «Gazeta Kielecka», bę
został

Komu bowiem zależy na tern, żeby posłowie
z Królestwa Polskiego byli w owej Dumie?
Czy rządowi?-Chyba najmuiej! Rząd dobrze
rozumie, że mniejszy będzie miał kłopot z u1ożeniem stosunków w Królestwie Polskiem, skoro w Dumie nie będzie poslów polskich z Królestwa. Rząd manifestem październikowym przyrzekł nam prawo wybierania posłów do Dumy,
ale bynajmniej nie leży w jego interesie pil- dąca w dość blizkich stosunkach z obozem p.
Dobieckiego te mylne informacje bez zastrzenować, żebyśmy z tego prawa korzystali. Z nie- żeń podaje. Otóż przedewszystkiem liczba poobecnymi zawsze - łatwiej sobie poradzić; zao- słów polskich miała początkowo wynosić nie
cznie każdy sprawę przegrywa. Kto chce wy- 15, lecz :24) a powtóre, jeżeli można mówić
grać, musi śmiało, uczciwie pretensje swoje o jakiej roli decydującej ze strony polskiej, to
wypowiedzieć i bronić ich do upadłego. Wtedy takową odegrał nie p. Eustachy Dobiecki i
spełni swój obywatelski obowiązek. Nie wiem, nie hr. Wielopolski, jak to niektóre inne pisma
_ czy jest taki lekkomyślny człowiek, coby nie
stawił się osobiście, czy zapomocą świadomego ugodowe pisały, lecz prof. Szymon Askenazy,
rzeczy i uczciwego pełnomocnika na spral\'ę, gdyż on to złożył w tej sprawie wyczerpujący
gdzie chodzi o przys7:ły byt polityczny naszej memoljal, przYlJisywany później błędnie obu
wyżej wymienionym panom.
największej ojcowizny, naszego kraju! Nie stanąć do spi'awy, do targów i układów z przedW dodatku należy zaznaczyć, że ów memostawiciehtmi narodu rosyjskiego w Dumie, mo- rjał został napisany na żądanie władz wyższych,
że chyba tylko ten, kogo przyszłość Polski nie zanim p. Dobiecki zostal powołany do komisji,
d
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polepszyć.

Tak -tylko może powiedzieć sobie prawdziwy,
świadomy swoich obowiązków obywatel kraju.
Nie wahajmy się więc, hracia! Niech każdy z nzyskanego prawa wyborczego skorzysta. Na zebranie prawyj:Jorcze w gminach, a
potem w powiatach, stawią się wszyscy. Nie
dać się zbić z tropu nikomu ani groźbą, ani
wymysłami, ani ułudnemi obiecanl<ami, które w żaden żywy sposób ziścić się na teraz
nie mogą.
Udział w Dumie, -gdzie radzić będą i o nas,
daje nam możność na drodze parlamentarnej
dobijać się zmiany naszego położenia politycznego, domagać się autonomji Królestwa. Droga to niełatwa, ciernista, a.le bądź co bądź
otwarta przed nami,-- i tylko ciemnota lub zaślepienie, czy zacietrzewienie part.yjne, może
nas z tej jedynej drogi zawracać .
M.

Brzeziński.

Manewry przedwyborcze.
Czytamy w .N~ 13 «Gazety Kieleckiej »:
«z gub. ki eleckiej, jak pisze lwowska «Gazeta Narodowa», elVen~llalnym. posłem wyj~zie z urny p. Eustachy DoblCcJCl, JUZ przed poł roJnem
na li śc ie stojący».
h b t l'
.d
. l -,
J t to Je en z naJzas uzenszyc o ywa e l
«es
kraju, za którego wpływem przeszła ordyna~ja
wyborcza dla Królestwa, wbrew agitacjom reakcjonistów petersburskich i powiększona została
ltczba po łów polskich z projektowanej liczby 15
do obecnej 36. Gdyby jednak p. Dobiecki nie

Atmosfera przedwyborcza w Rosji.
«Nowosti» czynią następlljące uwagi II' j\!~ 30:
«A cóż, Jeżeli cała «konstytllcja» była jedynie komedją, jeżeli wszystkie dążenia «konstytucyjne» były tylko zręcznym politycznym manewrem? Cóż wtedy, jeżeli to wszystko było
prowokacją? Coraz częściej i częściej słyszeć
się daje zdanie, że administracja otwierała swą
pięść tylko dlatego, aby ją silniej potem zacisnąć . Biurokracja pragnęła poznać siły opozycyjne, wciągnąć je do ot,,-.artego boju, rozłą
czyć, odciąć odwrót i zniszczyć za jednym zamachem. Ogłosiła z początku, że opozycja może być lega.lną i jawną, i to umożliwiło jej
rozpoznanie wszystkich kart przeciwnika i bicie ich-jedną po drugiej. Cóż jeśli nietykalność obywatelska, która obecnie jest tak gwał
cona, i słynne cztery wol no śc i, i wszystkie
uroczyste oświadczenia rządu, są, że tak powiemy, aktami prowokacji. Dźwięczny to jest
paradoks, jak coś niezwykłego . Ale kto zdoła
zaprzeczyć temu? Kto może wyrzec - «nie »,
kiedy sama rzeczywistość powiada «tab?
« Dosyć, dosyć! Nie my jesteśmy przestępcami, ale ci-- co omaniają Rosję. Żądamy kategorycznej odpowiedzi: czy rząd konstytucyjny
ma szczery zamiar przejść do konstytucyjnej
dZla
. ł alno ś·?
CI. łAlb
chce pos t ępowa ć .ta.Ie,
. l
d ot czy
j? N- h - .
Ja r postę~ow.a o ąc. " lOC a; me ~apoml,na]ą
polttycy, ze Jest zbyt l) zyko\ nem zartować z
ludem w ten sposób. Narócl-demos-to straszny sfinks ... Naród milczy, a jest to milczenie
rozżalonego; ale on się kiedyś przebudzi...»

Konserwatywne
znacza:
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«Słowo»

petersburskie za-

«Przyznać należy, że obecna reakcyjna terapia biurokracji dąży do śmiertelnego zatrucia
całej myślącej inteligencji rosyjskiej.
Szereg
aresztowań bezmyślnych, szerokie stosowanie
zasady gwałtu administracyjnego zamiast jawnego publicznego sądu nad winnymi, uchylanie
się od kierunku wytkniętego obecnie przez rząd
-są to wszystko symptomaty nadzlvyczaj niebezpieczne dla wszystkich obywateli i oddalają
nas od programu 30 października, którego bronić jest naszym obowiązkiem ... Mamy już dosyć tych reakcyjnych rządów.
Mamy ich po
uszy ... Nie chcemy więcej ani hańby, ani sroI)lOty, ani tajnego trwonienia bogactw naszych ...
Ządamy światła i sprawiedliwości...»
Dalej «Słowo» uroczyście zapewnia:
«Myśmy wszyscy obywatele spokojni, których nie poruszyła i nie pochłonęła fala rewolucyjna, z którą walczyliśmy śmiało i jawnie
ze wszystkich sił swoich; obecnie również jawnie i śm iało winniśmy zaprotestować przeciwko wszelkiej administracyjnej przemocy i
gwałtom».

«Rttss7c. Wied.» energicznie potępiają represje, których rząd chwycił się w ostatnich
czasach:
«Niema dnia, w którym nie czytalibyśmy o
tych zajściach, jakich widownią jest obecnie
cała Rosja. Rozstrzeliwają bez sądu, chłoszczą
i biją nahajkami, rąbią szablami, każą klęczeć
IV śniegu bez czapek, zamrażają ludzi, biją i
dręczą, męczą, wszelkip,mi sposobami znęcają
się nad nimi, aresztują na zasadzie listów anonimowych, fałszywych denuncjacji. Nie można
czytać obojętnie o tych okropnościach, które
dzieją się u nas dzięki bezgranicznej władzy
administracji i bezkarności samowoli. Prawda,
niekiedy, choć bardzo rzadko, czyta się, że te
lub owe władze zostały wezwane do wytłoma
czenia się i koniec. Przeciwnie, najczęściej
można się przekonać, że te osoby otrzymują
jeszcze awanse służbowe i na swych nowych
stanow iskach jeszcze bezgraniczniej nadużywają
nadanej im władzy.
«Russk . Wied.» tak kończą:
«Czyż członkowie korporacji sądowej -- peł
niący swe obowiązki po złożeniu ustanowionej
przysięgi-nie uznają za konieczne oświadczyć
głośno, że nie uważają za możliwe, ze względu
na swe sumienie i obowiązki urzędu, popierać
tych, którzy za nadużycie władzy powinni znaleźć się na ławie podsądnych?»
Ks. Mieszczerski uważa również że dość już
dla Rosji reakcji i oto co pisze z tego pnwodu w swoim «Gmżdaninie»:
«Nietylko współczuję polityce silnej wła
dzy, ale chętnie służę jej ze wszystkich sił
swoich; jestem jednak coraz więcej zaniepoko-jony. Dlaczego? Dlatego, że niejestem pewien już,
czy dzisiaj dziesięciu pijanych członków zwią- zku narodu rosyjskiego nie ucieknie się pod
pozorem obrony samowładztwa do zabójstw i
grabieży, zupełnie tak samo jak zabijają i łu
pią w imię zniesienia istniejącego stanu rzeczy;
dlatego, że nie jestem pewien, czy jutro prof.
Nikolskij nie zacznie na placu przed soborem
Kazańskim podburzać narodu przeciwko Manifestowi 30 pa,ździernika, jak w niedawnej przeszłości na tym samym placu podburzano lud
IV imię rewolucji; dlatego, że nie jestem pewien, r.zy i mnie nie Llznają za zdrajcę i gwał
ciciela· przysięgi wiernopoddańczej za to, że
niezłomnie wierzę słowom M:omtrchy, wypowiedzianym w Manifeście 30 października».
«Oto szereg przyczyn fatalnych, dla których
jestem niespokojniejszy i cały w strachu. Zewsząd odczuwa się: strach przed tem, że polityka represyjna, zamiast żeby zbyteczną surowość zamienić na legalną energję, przemieni
się znowu w osłabienie władzy; strach przed
tern, czy sekty lud7:i rosyjskich, zaopatrywano
przez policję w broń i pieniądze, nic ro zpoczną
rzezi w imię jakichś brqdni; strach wreszcie,
czy ostatnim wyrazem polityki ropresyjnej nie
będzie okropny ze względu na skutki powrót
do dawnych biurokratyczllych rządów» ...
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Jak widzimy--niema już żadnego stronnictwa skiej, pozostały mąż składa mbU 10 do uznaw pailstwie, od lewicy do prawicy, które nie nia redakcji.
.
,xr . lU. b.
był'Oby wrogie obecnemu uciskowi.
ocl S. v
- Na lU. S zliO l ul). zł ozono
Wobec tego, «Kuś» zaznacza, że «jeszcze 2 kop. 50.
miesiąc takich rządów, a cała Rusja zrewolllcjonizuje się do szczętu». A wówczas, czy
Platformy wyborcze
będ:de można myśleć o akcji wyborczej, wybol'flch i «Du mie» '?
stronnictw rosyjsJdch.
~ ~-0~~-ooG>~~

Ruch

wJbOtrC~y~

Lista prawyborców z Piotr1wwa, po
"" clullJadnem i ostatecznem ich obliczeniu, wynosi 5607, a nie 5566 jak pierwotnie nam
podano.
.
Wedlug wyznań cyfra ta rozpada się na:
3900 kaiolików i ewangielików, 1540 żydów,
167 prawosławnych. \V tern właścicieli więk
Rzych posiadłości, większych zakładów handlo,rych i przemysłowych, lokatorów żajl1Jującyclt
drogie mieszkania (według ordynacji Bulyginowskiej) jest 521; -według zaś listy dodatko,rej (podług ordynacji grudniowej), właścicieli
mnieiszych posiadłości jest 333; drobniejszych
kupców i przemysłowców 520; urzędników biur
rządowych i instytucji społecznych 3-i5; urzęd
ników i oficjalistów kolejowych 505; oficjalistów rolnych 639; emerytów 77; wynajmują
cych mieszkania na własne imię 2667.
- - Zasadnicze listy wyborcze z Imrji
miejskiej i większej własności wiejskiej zostały wydrukowane d. 23 b. m. Skargi i reklamacje co do nich winny być wnoszone do lcomisji powiatowych w ciągu 2 tygodni.
-- Rosjanie w Ka!iszu, jak donosza «Kal.
Gub. ViTied.», uznając za niemożliwe przeprowadzenie do Dlliny lcandydata, jakiegoby pragnęli z rosyjskiego punktu widzenia, w akcji
przed wyborczej nie wezmą udziału.
- W Warsza,vie. Zgromadzeni przez człon
ków «Spójni Narodowej» w dniu 18 lutego 1906
r. w sali Resursy obywatelskiej, prawyborcy
oświadczyli, że:

1) wybory do Izby państwowej powiny się
pod hasłem autonomji Królestwa Polskiego, przy uznaniu zasady solidarności Koła
polskiego:
2) pożądanem llyłoby przed wyborcze porozumienil3 się stronnictw i ludzi bezpartyinych dla
wspólnego obioru kandydatów;
3) dla osiągnięcia możliwej jedności w działaniśch stronnictw należy uznać, że: a) nasza
wall\a o prawa narodowe i obywatelskie po'Tinna być, w stosunkach praworządnych, pro,radzona na gruncie prawnym--b) w walće o
prawo należy stać na gruncie narodowym, a
nie l<lasowym--c) myśl narodowa dązJć powinna i dążyć będzie nie do zostoju, lecz do
rozwoj u i doskonalenia wszystkich form i stosunków życia.
- W saJi liJllbu rosyjskiego w Warszawie, pod przewodnictwem prof. Amalickiego,
odbyło się posiedzenie warszawskiego odziału
«Związku 30-go października». Sądząc z nazwisk autorów referatów, WątplĆ należy, czy
waJszawski odział zdoła się do st.osować do
programu «stronnictwa 30 października». Są to
bowiem raczej t. zw. «prawd7.iwi» Rosjanie.
-- «Rewelsldja Izwiestja» donoszą, że liczne aresztowania i wyroki sądu wojennego, przejęły ludność takim strachem, że większa jej
część obawia się brać udziału w wyborach do
Dumy Pa11stwo,rej, sądząc, że zadeklarowanie
się na udział \V wy borach przęci wne jest in tencjom rządu i pociągnie 7.a sobą ciężkie kary, którym ulegną cale rodziny, razem z dziećmi i
dobytkiem .
- Na wpisy dla biednych uczniów szkoły
p, Jacobsona złożono w kantorze drukarni
«Tygodn ia», zebralle przez kolegów, ku uczczeniu ś. p. Lubomira Kwiatnszyńskiego, 1·b. 38
kop. 39, do uznania l~edakcji, z prośbą o dalsze na cel powyższy ofiary ze względu na wielką ilość niezamoznych koiegów.
- Dla najbiedl!iejszych. W 13 rocz!licę
śmierci ś. p. J ózefy z Komornickich Gogolewodbyć

«Słowo» warszawskie podaje następujące
streszczenie platform wyborczych strollnictw
rosyjskich.
1. Socjal demokraci. Uznają solidarność
mięuzynal'odową proletarjatu. Ideałem ich jest
republika socjalistyczna. A bliższcm zadaniem
republika polityczna, z jedną izbą, dwuletnim
terminem poselstwa, wyuieralnością wsz.ystkich
urzędów, głosowaniem powszechnem, głosem
dla każdego mającego lat dwadzieśc ia skończonych. Milicja zamiast wojska. Jedyny podatek dochodowy. No, i ma się rozum ieć -- konstytuanta przedewszystkiem.
2. Socjal -?·ewolucjoniści. Wszystko mniej
więcej io samo, co i powyżej. Repu blika socjalna na pojutrze, polityczna na jutro, konstytuanta na dziś. Partja na dziś szczególny
nacisk kładzie «lla ziemię, jako na ogólną majętność wszystkich pracnjących», żąda «socjalizacji ziemi»: odcięcie wszystkich gruntów i
nowy ich ro.zdział «!la zasadach zrównanego
użytkowania». Jest to «program minimalny».
3. Radykaliści. Na sztandarze dużeml literami wypisane słowo: . «demokracja». Id~ałem jest również republika. Ale poprzestając
na razie na konstytucyjnych rządach, pragną
ministrów z łona większości i odpowiedzialnych
tylko przed parlamentem. Jedna izba. Powszechne głoso'\vanie . Referendum, czyli poddawanie samych kwestyj pod rozstrzygnięcie
przez głosowanie powszechne. Oznaczenie maksymalnej ilości ziemi, mogącej stanowić własność prywatną· · Wykupienie reszty za ceny
minimalne. Konstytuanta.
4. Wolnomyślni. Jedność pallstwa na czele programu. Ta jedność polega na wspólności \\'ładzy zwierzchniej, stosunków zewnętrznych, armji i fioty, cel i taryf, podatków i
monety, typu szkoły i państwowego języka.
Wolności i reformy. Kooperacja w wy twórczości przemysłowców z robotnikami. Wywłaszczenle gruntów ponad ustanowione prawem
maksymulll. Ogólna formuła: «Demokratyczna
konstytucyjna monarcbja» . Zdaniem wolnomyślnych «republika możliwa jest w Rosjina jeden dziell tylko». Ostrzegają oni przed
złudzeniami zbytniego optymizmu g(\rętszych
żywiołów co do możliwości prędkiego i łatwego wprowadzenia reform w Rosji.
5. Par·tjcL konstytucyjno-clemo7cl"ątyczna. 0pracowana na zjeździe ziemców (12-18 października st. st. 1902 r.) znana jest dobrze
naszemu politycznemu światu. Jest to partja
wolności i sprawiedliwości, «partja sumienia
Rosji». Parlamentaryzm. Swobody i reformy.
Suum cuique. Powszechne głosowanie. Ośmiogodzinny c17.ień pracy. Wykup ziemi w celu
rozdzielenia jrj śród małorolnej i bezrolnej
ludności.

Demokratyczny związek konstytncjonatiKonstytucyjna monarchia. Powszechne
głosowanie. Protest przeciwlw wszelkiej tyranji «skądkolwiek by ona płynęła». Cztery
główne sprawy: agrarna, robocza, oświaty i
sądu.
Nowy nadział ziemi z wykupem jej.
Stopniowe wprowal17.enie ośmiogodzinnego dnia
pracy. Decentralizacja finansowa i oszczędności IV wydatkach pailstwo\rych.
7. Pcwlja ~w~ial"7.;owanie-postępowa. Nienanlszalność zwierzchniej władzy Monarchy. Odpowiedzialność ministrów przed izbą. Jedność
pallstwa z uwzględnieniem samorządu osobnych
okręgów.
Rozpowszechnienie bezpr7.ymLlsowego prawosławnego wyznania i tolerancja religijoa. Powszechne głosowanie, jak u partji
radykalnych. Przeciwko autonomji, federacji
i ośmiogodzinnej pracy. Wykup dobrowolny
ziemi i rozdział śród bezrolnych i małorolnych.
8. Partja postępoUJo-ekono?n'iczna. Pierwsze
słowa programo: «Rosja-jedna i nierozdziel6.

stów.

,N§
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Równość praw i swobody.
Pn1wo udziału IV wyborach reprezentantów narodu dla
wsz.ystl<ich. Postanowienia praw mogą jedyną
drogą iść tylko: uchwała izby, 7.atwierdzona
przez Monarchę. Odpowiedzialność ministrów
przed izbą. Pran·o posłów do inicjatywy i

na».

in terpelacji.

Dccentrali7.acja.
naTodowo-go8)Joda1"C.ea. Wierze
prawosławnej panowanie; państwowości rosyjskiej--przewaga powszechna. Hola sejmu-zajęcie się praktycznemi sprawami.
10. Wszechrosyjski zwiceze7c handlowo-pl"zemyslowy. KOllstytuc.yjna monarchja. Niepodległość pailstwa. 4 wolności i nietykalność
osouista. Dla sejmu prawo· inicjatywy i głos
9.

Padj(~

decydujący.

11. Związek 17 (30) paidziemi7ca. Program tego związku, z dnia na dziel'! potężniej
szego, należy do lepi~j u Has znanych. Powstał on z prawicy ziemców. Nierozdzielność
pallstwa i przyznanie autonomj i jedynie Filllandji. R07.lVój konstytucyjnej lllonarchji z sejmem reprezentantów, opartym na ogólnem p1'awie wyborczem. Zabezpieczenie praw cywilnych. Najszybsze zwołanie sejmu. Reforma
agrarna p."zez komasację gruntów, regulację
dzierżawy, zmianę ustawy banku włościańskie
go. Nadanie gminnemu władaniu ziemią praw
cywilnych.
12. Partja lJQr·ządku prawnego. Jedynym
charaklerystycznym punktem tej partji wydaje s i ę być polemika z partją konst.-demokratyczną o auton~mję Polski. Po za tern Ilznaje partja 4 wolności z manifestu 30 paździer
nika. Podkreśla jedność państwa i silną wła
dzę pallstwoWą.

13. «Caryśt:i» (Monarchiści Konstytucjonaliści) nadają słowu: Car «głębokie znaczenie
dla Rosji i rosyjskiego narodu». Podkreślają
nieużyteczność systemu bi.urokratycznego. Pragną monarcbji konstytucyjnej. Kładą nacisk
na wiarę w Boga i szacunek dla wszelkiej
religji. Powszechne głosowanie wydaje im się
na teraz niemożliwe. W krótkiej ekspozycji
swego programu poświęcają sporo miejsca polityce zagranicz!lej: bierność Rosji w wojnie
boerskiej nazywają omyłką nie do darowania
i marzą o bloku kontynentalnym-jak Napoleon ..
14. Rosyjski nm·odowy związek wszechstanowy. Szowinistyczna partja, która uważa,
iż

«o różne swobody będą w sejmie starały
inne partje»; przeto za specjalność ta part ja bierze sobie zjednoczenie wielkorusów, białorusów i malorusów na gruncie jedności 1'0ilyjskiego i obowiązkowego dla wszystkich ję
zyka.
15. Zwią.eek ojczysty. Występuje 'przeciwko odpowiedzialności ministrów przed sejmem
i w obronie pannjącego stanowiska wyznania

się

prawosławnego.

Rosyjski klub (sobranie). Podkreśla,
samowładny Cesarz nie jest utożsamiony
z rządem i że tylko rząd sam niesie odpowiedzialność za wszelką politykę, szkodliwą dla
prawosławia, samowładztwa i rosyjskiego naiż

16.

rodu.

*
Nie wszystkie z wymienionych szesnastu
partyj zajmują się w programach swoich kwestją polską w specjalny sposób. A nawet kwestję polską, jako punkt osobny programu, stawia kilka ledwie partyj: wolnomyślna, konstytucyjno-demokratyczna, związek 30 październi
ka, par~ja porządku prawnego i caryści.
Niektóre partje, radykalne mianowicie, rozwią7.Ują sprawę polską domyślnie, choć niemniej
stanowczo, na gruncie ogólnych swobód. Tu
należą przedewśzystkiem obie partje socjaJistyczne: w programie socjal-demokratów punkt
8 mówi o prawie kształcenia się w ojczystym
języku kosztem rządu i o wprowadzenio języ
ka ojczystego, na równi z państn'owym, do
wszystkich urzędów; punkt 3 mówi o szerokim samorządzie okręgowym. Droga partja
socjalistyczna, lwTocloUJa, idzie wyraźnie dalej
w tym kierunku lm pełni swobód, mówi bowiem o autonomji okręgów i o najszerszem
możliwe zastosowaniu zasady federacyjnej po-
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między osounemi narodowościami. Powiedzmy
mimochodem, że zrazu jedna u nas P. P. D.,
a IV końcu i S. D., ahy wzmocnić swoje stanowisko, domagają się osounej konstytuanty
w Warszawie, zwołanej jednucześnie z konstytuantą w Petersburgu. Otóż w programach ouu 1'0syjskich partji socjalistycznych nie widać najmniejszego odruchu na to domaganie się.
Partja mdykalna wypowiada się ouszernie
w sprawie federacji. Uważa ona za potrzebne
postawić zasadę szerokiej narodowo-politycznej
«autonomji». Wyraźnie mówi o Polsce, nadmieniając, że «zasada autonomji tych tylko kilku
okręgów wielkich, które miały byt samod:tielny w niedawnej przeszłości», nie morze zad 0wolić wszystkich narodowości \\' Rosji; wszystkim dać należy autonomję zarówno polityczną,
jak administracyjną, z podziałem państwa na
drobne terytorja. «Nie jest to nic utopijnego
wobec szerokiego rozwoj u ziemskich urządzeń
i obecnie rozd~ielonych przez administracyjną,
a w części i przez jJrawodawczą autonomję;
a federacja niewielkich jednostek terytorjalnych,
inaczej stany zjednoczone 1'osyjskie dadzą możność osiągnąć dla wszystkich narodowości,
choćby na małych przestrzeniach, drogich im
narodowo-cywilizacyjnych pragnień w najszerszym stopniu. Oprócz tego, tylko talcie zjednoczone stany z szeroką miejscową prawodawczą
i administracyjną autonomją mogą zachować
pełną jedność Rosji».
W bardzo zasadniczy i formalny sposób mówi o kwestji polskiej program partji wolnomyślnej. Punkt 13 programu powfada: «Najbardziej zupełną formę autonomji llietylko narodowej, ale i terytOljalnej, zbliżonej ::lo autonomji finlandzkiej , powinien otrzymać naród
polski w granicach Królestwa Polskiego, wouec swej liczby, zamieszkałości na ciągłem terytorjum, własnego bytu ekonomicznego i wreszcie znanej żywotności historycznej tradycji
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szem zdaniem, Rosja powinna być jednym, cał
kowityrn organizmem, a prawa wszystkich jej
poddanych wszędzie, na calem jej terytorjnm,
winny być znpełnie równe» - tak brzmi uzasadnienie tego stanowiska.
Inne partje rosyjskiego politycznego cenirum;
umia1'kowanie-postępowa) postępowo-ekonomicz

na) narocwwo-gospodarcza mówią jedynie o samorządzie w ogólny sposób.
.
Natomiast Związek 17 (30) paidzigrn-ika
w 1 punkcie programu «o zachowaniu jedności i lliepodzielności państwa rosyjskiego» wymźnie oświadcza, że tylko <nvyjątkolVo Finlandji przyznać można osobny stan, dający jej
prawo na pewne autonomiczne państwowe u' rządzenie». Pomysł federacji związek stano",czo odrzuca. Jednak samorząd przyznaje
związek szeroki, «o ile możności najszerszp
a nawet przyznaje osobnym okręgom, wyróżnia
jącym się od innych narodoweJl!.i cechami, 0sobne zgola prawodawstwo i osobny zarząd.
Na zasadzie tego punktu programu nie można jeszcze traktować Związku jako grupy wrogiąj interesom naszym. Osobny okręg samorządny, z własną instytucją prawodawczą i zależnym od niej zarządem administracyjnym od
pewnej, może skromnej, niemniej rzeczywistej
autonomji różni się wyrazowo jedynie.
W granice tery torów politycznych nam wyraźnie i stanowczo wrogich wstępujemy przy
programie partji pOTząd7cn prawnego. Sądząc z
ilości miejsca poświęconego naszej sprawie w
tym programie, i z wymowy, z jaką ta sprawa tam jest traktowana, tym politykom głó
wnie idzi~ o niedopuszczenie do autonomji polskiej. Trzecia część niemal programu jest polemiką z ziemcami o sprawę polską i ta polemika, którą uważam za rzecz zbyteczną streszczać, chocby wobec zupelnego niepowodzenia
progrąmu tej partji w świecie politycznym 1'0syjskim, kończy się taką sentyncją: «Członek
państwowej » .
sejmu państwowego jest działaczem pm7stwowym) a nie «chadatajem» interesów osubnej
A formy tej autonomji?
miejscowości, osobnego plemienia lub osobneI te są ściśle o kreślon e w czterech punktach: go stanu.»
.
a) całe sz.kolnictwo, aż do wyższego włączCa1'yści zamieścili krótkie wezwanie w spranie, ma być polskie;
wie polskiej-6 punkt programu-bynajmniej
b) język polski we wszystkich urzędach miej- nam nie wrogif\. Oto ono: «Caryści po braterscowych na 1'ózmi z rosyjskim; język rosyjski sku wwciągają rękę do pokrewnych Polaków
w stosunkach z centralnemi organami i w sto- i do wszystkich Sło,,'ian.» Po za tern - nic
sunkach z «osobami, nie znającymi języka pol- konkretnego.
sldego»;
W innych parijach prawicy rosyjsl<iej wszęc) to przyznanie praw językowi polskiemu dzie jest mowa o samorządzie lub potępienie
nie wymaga osobnej prawnej reglamentacji;
ncisku narodowegu. Ale po za tern ani jed) całe ciągłe terytorj um polskiego narodu dnego przychylnego słowa o naszyc 11 in terew Rosji powinno być zjediloczone w jedną du- sach.
żą jednostkę Królestwa Polskiego, z sejmem
~
osobnym i jego organem wykonawczym.
To wszystko-pod warunkiem pewnym: aby
Królestwo Polskie wstąpiło w przyszłe państwo
(Charakter obecnego poło:i;enia i przyszłej <Dusłowiańskie federacyjne.
my> we(Uug pana Guczkown).
PUllkt c znaczy iu prawdopodobnie zdecydowanie kwestji polskiej odrazu, aktem adminiJeden z przywódców i założycieli «Stronstracyjnym; a punkt d ukrywa w souie bodaj nictwa 30 października», głowa m. Moskwy,
tak zwaną «poprawę granicy Królestwa Pol- p. A. I. Guczkow, w oM 17 pisma Nowosti tak
zapatruje się na dzisiejszy stan rzeczy w pań
skiego».
Partja konstytucyjno-demokratyczna, dawni stwie:
Pan Guczkow chwali się, że przewidywał
ziemcy, IV 25 punkcie programu swego przyznają autonomję Królestwu Polskiemu «nie- wszystkie etapy rozwoj u ruchu rewolucyjnego
zwłocznie po ustanowieniu ogólno-rosyjskiego w Rosji i jako «prawdziwy centrowiec» musiał
przedstawicielstwa demokratycznego, z prawa- walczyć z lel\-icą rewolucyjną i z prawicą rzą 
mi konstytucyjnemi». Sejm w Warszawie wy- dową. Na naradach w Carskiem Siole, na któbierany na tych samych zasadach, co i · sejm re p. Guczkow był zaproszony, dowodził podopaństwowy.
Warunek - zachowanie jedno- bno konieczności zerwania ze starym ustrojem
ści pallstwowej i udział Polaków w sejmie i radził śmiało wejść na drogę reform paździer
państwowym.
Możli wa
«poprawa granic.\,» . nikowych.
«Siła stronnictw skrajnych-mówił-nie moW Królestwie Polskiem gwarancja wolności
obywatelskiej i prawa narodowości do kultu- że spoczywać w utopji ich nauki: spoczywa
ralnych swobód. Zabezpieczenie praw mniej- raczej w rzeczywistej i zdrowej krytyce politycznego i społeczuego stanu rzeczy. Jest to
.szości.
Demokmtyczny związek konstytucjonalistów okrutna, surowa i bezwzględna krytyka, ale
wspomina tylko o samorządzie miejscowym, musimy przyznać, że zawiera wiele gorzkiej
szeroko stosowanym na całej przestrzeni pań· prawdy, wiele sprawiedliwych zarzutów, uczynionych staremu, przeżytemu ustrojowi. W
stwa.
Pa1"tja wnia1'7cowanie postępowa, pierwsza tern i tylko w tem tkwi źródło pomyślnego
w porządku, który przyjęliśmy wyraźnie się zrazu rozwoju propagandy rewolucyjnej śród
Cały ustrój naszego
oświadcza pTzeciwko zasadom autonomji i fe- szerokich mas lLldności.
{ieracji, zaznaczając, iż to ją głównie (wraz życia wymaga odnowienia, nie powinno się maz kwesiją roboczą) różni od K- d-tów. «Na- rzyć nawet o powrocie do stanu dawnego; na-

Z prasy rosyjskiej.

leży zupełnie usunąć zgniliznę, zarażającą organizm państwowy i hamującą normalny rozwój duchowych i materjalnych sił narodo-

wych.»
Dalej p. Guczkow zapewnia, że na naradzie
w Cesarslciem siole gorąco bronił swego zelania, iż należy koniecznie spełnić sprawiedliwe
żądania konstytucjonalistów, którzy drobnemi
ustępstwami się nie zadowolą, i dla rozbrojenia ich radził zaprowadzić powszechne, bezpośrednie,
równe i tajne głosowanie, jakie
zresztą zapowiadał Manifest 30 października.
P. Guczkow wieży, że gdyuy głosowanie powszechne zostalo urzeczywistnione, wypadków
grudniowych nie byłouy wcale.
Co do obecnych represji rządowych p. Guczkow wyraził się, że one więcej przynoszą szkody, niż korzyści rządowi:
«System ten-mówi-podwójnie douaje sił
rewolucji: osłabia administrację ~' walce z ruchem społecznym, a wspiera jeżeli nie mateljalnie, to moralnie stronnictwa skrajne wobec
wciąż wzrastającego niezadowolenia narodowego .»
Dlatego też p. Guczkow nie wierzy w powrót reakcji stałej i mówi: «Reakcja-to suche, smolne drzewo, rzucone na gasnący stos
rewolucji. Gdyby celem moim było podtrzymywać nastrój rewolucyjny i wywoływać wybuchy powstańcze, to czyniłbym tak, jak to
robi obecna administracja: powiedziałbym to
samo, co przypisywano niedawno hr. Wittemu:
oświadczyłbym, że pomimo wydania Manifestu
dnia 30- października nic się nie zmieniło w
naszem życiu państwowem, że ustrój biurokratyczny pozostanie niezmiennym, że wszystko
będzie po dawnemu...
Prawda, hr. Witte zaprzeczył tym wieśc iom prasy, ale w tern zaprzeczeniu urzędowem tyle było niejasnego , wymijającego, że i ono budzi wiele wątpliwości...
Łatwo przewidzieć, jak zręcznie stronnictwa
skrajne potrafią wyzyskać tę niejasność dla
swych celów. Należało jawnie, wspaniałomyśl
nie i w całej rozciągłości uznać to, co już
oznaj miono z wysokości Tronu, co koniecznie
powinno być potwierdzone, co zostalo dane
przez Monarchę narodowi. »
Co do przyszłej Dumy i jej prawdopodobnego składu, Guczkow uznaj e, że powszechnie
zaprowadzona ochrona wzmocniona, brak prawa o zgromadzeniach i wrzenie rewolucyjne
tworzą bardzo niepomyślne warunki dla wyborów. Pomimo to p. Guczkow wieży, że
Duma zostanie ostatecznie zwołana. Jaki bę
dzie jej skład i kierunek działalności? ... Kiedy
reakcjoniści ouawiają się, by Duma nie była
zbyt liberalną, to stronnictwa postępowe drżą
z obawy, auy nie stała się wsteczną. P. Guczkow twierdzi stanowczo, że Duma przyszła,
zwołana w tak ciężkich -warunkach życia politycznego, nie może być reakcyjną i w lewestjach palących, jak agrarna i robotnicza, stanie na stanowisku postępowem; co się zaś tyczy problematu narodowościowego w Rosji,
zachowa wielką pod tym względem ostrożność
i wstrzemięźli woŚć ...

OSTRZEŻENIE.
W okolicach Brzezin operuje wielu oszustów,
wśród których grasuje też osznst, podający się
jako specjalista od uwalniania z więzienia ouecnie aresztowanych administracyjnie włościan.
Żąda on za uwolnienie z więzienia po 200 do
300 rub. od osoby, olJiecując przedsięwzięcie
skutecznych w tym kierunl{u starań. Dla nadania prawdopodobieństwa swej akcji, oszust
ten powołuje się na nazwiska urzędników, którym rzekomo ma doręczać otrzymaną kwotę.
Ostrzega się zatem łatwowiernych, aby nie da(1--1)
wali wiary podobnym ludziom.
Licytacje w

w duiu

obrębie

gubernji piotrkowskiej.

26 lutego w biurze p-tu brz ez fńsk i ego na
trzeclLletnią, dzierżawę trzech sklepów M 8, 9, 10 do
sprzedaży mięsa, poczynając od rb. 67 każdy.
- 3 kwi etnia w sądzie zjazdowym w Piotrkowie, na
sprzedaż: l) 4 morgi ziellli w Strykowie w miejscowości
.<do Niesułkowa>, 2) 2/3 części nieruchomości w Stryko.
wie przy rynku pod .i\'!! pol. 110, od sumy 300 rb.
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i D-r Strassmann. I
~

specjalista od chorób skórnych i ~
\li Jlloczow)'ch, asystellt Król. lll1iwer- Ą
'la sytcckiej Kliniki dla chorób skór- ~
't$. nych. Dyrektor A. Nci,;scl. 437 (3-1) ~
~
Katowice. Dircction~str. 9-11.
~
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D-r Witold Kiersnowski
powrócił

z Dalekiego \Yschodu, ul. Blkowska . Moskiewska. :'I~ 64. ChOl'oby wewJl ęt rzJl e i dzieciJlIlc,.
4~2 (3-2)
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Zatwierdzone przez JW. Ministra
Spraw Wewnęt. rznych i kaucyjonowane
pod fi rlllą

NA KONIE, INWENTARZ, NARZĘD?IA ROLNICZE, POWOZY,
BRYCZKI, UPRZ1\Z i t. p.
rozpocznie się w dniu 19 marca 1906 r., tj. w PONIEDZIAŁEK.
Otwarta prenumerata na rok IX (1906)

", rZeglą au fi lo zol i cznego"
R,ocznie rub. 4, z

pl'zesyłką pocztową

rub. 5.

Pismo, mające zapewnione współpracownictwo wszystkich wybitniejszych
pracowników na polu filozofji, stawia sobie za zadanie: dawać wyraz oryginalnej
polskiej myśli filozoficznej i odzwierciadlać ruch filozoficzny za granicą .
TREŚĆ: «Przeglądu Filozoficznego . stanowią: rozprawy oryginalne, przegląd krytyczny, przegląd systematów współczesnych, przegląd nauk poszczególnych,
autoreferaty, sprawozdania, przeglf!d czasopism, oraz bibljografja og6lna.
W roku 1906 a..v3 zesll:yty będą poświęcone rozprawom, nagrodzonym na konkursie <Przegl ądu Filozoficznego . , z których j eacu będzie zawierał prace na temat ,,0 I:n.etoall:ie "W' etyce", <lrugi na temat
.,0 przyczyno..vości"_
Jako dodatek bezpłatny, każdy prellumerator otrzyma dalszy cif!g
wyczerpującej <Polskiej Bibljograf]i }<' ilozoficzllej ) w ul,łą.dzie dziesiętllylll
ideologicznym.
Nowi prellumeratorzy, którzy nadeślą całoroczną prenumeratę na rok 1906,
mają prawo do otrzymania bezpłatnie początku "Po1sldej Biblj ogra.t:ji Fi1ozo1iczu.ej" (około 160 str.).
Redaktor i Wydawca

Władysław

We1·ylw.

Adres Redakcji: Warszawa, ul. Mokotowska 47.

422 (12-2)

j)yrekcja
Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego
na zasadzie § § 81 i 82 ustawy Towarzystwa, zatwir.rdzonej przez p. Ministra skarbu w d. 2U września (11 października) r. 18D;) i §§ 8-11 przepisów dodatkowych z roku 1905, podaje do wiadomości, że niżej wymienione
nieruchomości IV m. Piotrkowie, obciążone pożyczkami Towarzystwa, z powodu zaległości w ratach, wystawione zostały na sprzedaż przez publiczną licytację, a mianowicie:
l) NieruChomość przy ulicy Sulejowskiej, .J\'2 hyp. 39 3 , pod nazwą
«osada Wielka-wieś J\f2 Ib, obciążona pożyczką Towarzystwa rb. DOOO. Zaległo raty z dniem sprzedaży wynosić będą rub. 1097, prócz kar i zaliczoń.
Wadjull1 do licytacji rb. 1350. Licytacja odbędzie się 15 (28) maja r. 1906,
o godz. 12 w pol. i rozpocznie się od sumy rb. 13500, a prowadzić ją bę
dzie Notarjusz Władysław Malinowski.
2) Nieruchomość prży ulicach Maryj kiej i Gimnazjalnej, J\f2 hyp. 632,
a polic. 3, 4 i 5, obciążona pożyczką Towarzystwa rub. 8000. Zaległe raty
z dniem sprzedaży wynosić będą rb. 926 k. 40, prócz kar i zaliczeń. Wadjum
do licytacji rb. 1200. Licytacja odbędzie się 27 kwietuia (10 maja) r. 1906,
o g. 2 po południu i rozpocznie się od sumy rb. 12000, a prowadzić ją bę
dzie Notmjusz Stanisław Niepokoyczycki.
3) Niernchomość przy ulicy Kazallskiej (Farnej) j\'Q hyp. 181, a pol.
454 i 456, obciążomt pożyczką Towarzy"twa rb. 9500. Zaległe raty z dniem
sprzedaży wynosić będą rub. 1257 Je GO, prócz kar i zaliczeó. Wadjum do
licytacji rb. 1425. Licytacja odbędzie s i ę 1 (14) maja roku 1906, ' o g. 12
W połud. i rozpocznie s i ę od sumy rb. 14250, a prowadzić ją będzie Notarjusz Florjan Dąbrowski.
4) Nieruchomość przy ulicy Pocztowej, J\f2 hyp. 254, a polic. 354,
obciążona pożyczką Towarzystwa rub. 7600. Zaległe raty z dniem sprzedaży
wynosić będą rb. 9!l6 k. 8, prócz kar i zaliczeń. Wadjum do licytacji rub.
1140. Licytacja odbędzie się 5 (18) maja r. 1906, o g. 2 po połud. i roz·
pocznie się od sumy rub. 11400, a prowadzić ją będzie Notarjusz Teodor

"Warszawskie Biuro

O[łoszeń"

Otwarte w Warszawie przy ulicy Wierzbowej :'I~ 8, wpro tNiecałej. - Telefonu
X2 4] 6. -- Kantor otwarty od 9-ej rano
do 10 wieczór

daży wynosić będą rb. 1713 k. 70, prócz kar i zal i czeń.
Wadjum do licytacji rb. 2475. Licytacja odbędzie się 16 (29) maja r. 1906, o g . 12 w pot
i rozpocznie się ocl sumy rub. 24750, a pro" adzić ją bQdzie Notarjusz Teodor GÓrzyóski.
Licytacja na sprzedaż pierwszej nieruchomości odbędzie s i ę w wydziale
hypotecznym Piotrkowskiego Sądu Okręgo\\'ogo, a pozostałych - w kancelalji
hypotecznej Sędziego Pokoju dzielnicy l-ej m. Piotrkowa.
Warunld licytacyjno i zbiór objaśnień złożone zostały do ksiąg hypotecznych \vystawionych na sprzedaż nieruchomości i są do przejrzenia zarówno
we właściwych wydziałach hypotecznych, jak i w Dyrekcji Towarzystwa.
Gdyby li cytacja nie doszła do skutku dla braku współubiegających się
o kupno, ",ówczas powtórna, a zarazem ostateczna sprzedaż odbędzio się od
sumy zniżonej, w terminie wyznaczonym przez Dyrekcję Towarzystwa, o którym stosown ie do § 96 ustawy Towarzystwa, ogłoszonem będzie d wukrotl1ie
w pismach publicznych.
Piotrków 25 styczn ia (7 lutego) r. 1906 .
Prezes Dyrekcji F. Dudziński.
Naczelnik biura StrollczyilSki.
430 (3-2-2)

]yrekcja DrO[1

Żelaznej

Warszawsko- Wiedeńskiej

na zasadzie § 7 przepisów, ogłoszonych w .\~ 1566 Zbioru 'T'a,ryf przy
postanowieniu p. Ministra Komunikacji .\~ 12508 z d. 15 /17 marca
1904 r., podaje do wiadomości, iż, zgodnie z § 4- tychże przepisów,
wprowadza się od d. 16 lutego (1 marca) r. o. na stacji Łótlź-Ka
liska rewiru Kaliskiego dr. żel. Warsz.-Wiedeńskiej zmieniony rozkład godzin przyjmowania i wydawania towarów małej szybkości,
a mianowicie:
a) przyjmowanie i wydawanie towarów małej szybkości usl\Utecznia się w dni świąteczne od g. 8 rano do 12 w pał.; zaś w dni
powszednie od 1 (14) kwietnia do 30 września (13 października)
włącznie - od g. 7 rano do 12 w pał. i od 1 po pol. do 6 wieczorem,
a od 1 (14) października do 31 marca (13 kwietnia)- od 8 rano do
12 w pał. i od 1 po pol. do 5 wieczoram.
b) Dowóz towarów do magazynów i innych składów stacyjnych
przerywa się na godzinę przed zamknięciem stacji.
c) Podwórze stacyjne dla naładunku i wyładowania środkami
interesantów transportów pełnych (wagonowych) otwarte jest IV dni
świąteczne od g. 8 rano do 12 w pol., w inne zaś c1ni ocl 7 rano do
g. 7 wieczorem.
438 (1-1)
Księgarnia J. FISZERA, Nowy Świat 9
w Warszawie - zaleca dzieła pedagogicz-

Nieporównanej dobroci puder
ryzowy

nc Reussnera do bardzo prędkiej i najnauki Języków Obcych, bez
nauczyciela z objaśnieniem wymowy i z
kluczeIII pod tyt.:
Polsko - Niemiecki kurs wstępny
(Elementarz) po k. 5, 12, 24 i 40;przYle[ający i
kurs I-y k. 80,-\(Urs II-gi rb. 1.60.
po 15, 30 i 50 kop. poleca
Rusko-Niemiecki po kop. 5, 12,
24, 40 i 2.20.
Polsko-Francuski lillrs I-y k. ] .20
-kurs II-gi Je. 3.20.
W WARSZAWIE.
Gramatyka Polsko· Francuska Sprzedaż w sld adach aptecznych i per: ) kop. 1.20.
199
fumeljach.
(5-5)
Wypisy Francuskie k. 80.
Polsko-Angielski kUl'sI-y k. 75,ę:
kurs II-gi kop. 1.20.
~
Amerykański Przewodnik k. 50,

"DEuIGJll"
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najllllelszy,

~entralne
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mały

niewidoczny,

Laooratorjum

~hemiczne

Panienka

k. 5.

Polsko-Ruski Elementarz po k. 5.
GÓrzyński.
,..~
12, 24, 40; - kurs I-y k. 1.40;- znajf),ca krój i szycie poszukuje zajęcia
5) Nieruchomość przy ulicy Kazańskiej (Farnej) J\f2 hyp. 727, a pol. VJ;łJ kurs II-gi k. 1.80.
421 (24-3) w domach. Wiadomość ul. Szklana :'1"2 5
856, obciążona pożyczl,ą Towarzystwa rb. 16500. Zaległe raty z dniem sprzeNakład autora Złota 6, Warszawa.
(3 -2)
u Smoleńskich.
W drukarni <Tygodnia •.

Właściciel

Redaktor

~Iirosław Dobrzański.

Piotrków, dnia 27 Lutego 1906 roku.

DODATEK DO N~ 8"TYGODNIA PIOTRKOWSKIEGO".
ODEZWA WYBORCZA.

cielstwa narodowego nie do własnego Sejmu:
lecz do obcej hby. Dlatego, obok członków
własnego stronnictll'~, uznamy lud7.i, którzy,
nie należąc do niego, mogą być w Izbie gorliwymi orędowniliami interesów kn~ju, dzielnymi obroi'lcami narodu. Ale tem silniej wystą
pimy przeciw wszelkim nieuprawnionym ambicjom, pr7.eciw intp,resom partykularnym, przeciw l<andydatom koterji i wszelkim, choćby
najgłośniejszym nazwiskom, jeżeli nie wyraża
ją one należytych zdolności politycznych, wypróbowanego męztwa, oraz szczerego stanowiska narodowego.
Pierwszym i naczelnym punktem programu,
z którym stronnictwo demokratyczno-narodowe
pójdzie do Izby państwowej i którego uznanie
uważa za obowiązlljące dla wszystkich kandydatów narodowych, jest przywrócenie prawnopaństwowego stanowiska naszego kraju, a więc:

W tych dniach ukazała się odezwa wyborcza stronnictwa demokratyczno-narodowego.
Zaznaczono na wstępie, że upłynęło już trzy
ćwierci stulecia, w ciągu których żaden głos
uprawniony nic mógł się w państwie rosyjskiem odezwać w imieniu -Polski, i że dopiero
obecnie w Izbie pn.ństwowej będzie mogło społeczei'lstwo nasze przemówić na mocy prawa.
Nie otrzymaliśmy dotąd własnego ciała ustawodawczego, jedynie dla nas kompetentnego,
musimy więc \rysłać swe poselstwo do Izby
rosyjskiej, chociaż nie jest ona dotychczas parlanJentem pallstwa konstytucyjnego, chociaż
losy jej są bardzo na ogół niepewne, a musimy wysłać to poselstwo dlatego, ~e obowiązkiem
naszym jest korzystać z prawa wypowiedzenia
" żądań kraju przez usta wybranych przedstawicieli i domagania się naj rychlejszego zadoAutolwmja K1·ólestuja Polslcz"ego
syćuczynienia naszym przez 75 lat systemat y- z Sejmem w Warszawie, jako władzą prawoeZllie lekceważonym potrzebom.
. dawczą krajn we wszystkich jego sprawach
Skoro raz uznaje się za obowiązek narodo- wewnętrznych, i z władzami wykonawczemi,
wy wysłanie owego poselstwa do Izby rosyj- wychoclzącemi z łona naszego społeczeństwa,
skiej, nie można, rzecz prosta, znażać na tru- a przed tym Sejmem odpowiedzialnemi.
dnośei, jakie na drodze tej spotykać będziemy.
Wywalczenie zasady ustroju autonomicznego
I dlatego też, aczkolwiek wybory, wskutek Królestwa musi być pierwszym i głównym cestanu \yojennego i wypływających stąd are- lem przedstawicielstwa polskiego w tej Izbie,
szton·a!'l dzi esiątków tysięcy obywateli kraju, którą w sprawach wewnętrznych naszego lcraodbywają się w warllnkach nirnol'malnych, nie- ju uważamy za niekompetenLną.
Określenie
pOB:uernie utrudniających wypowiedzenie się 0- zaś podstaw ustroju autollomicznego z naszepinji kraju,--stronnict\yo demokratyczno-naro- go stanowiska winno być dziełem pierwszego
dowe-głosi odezwa-staje do wyborów i do- sejmu w·nVarszawie, zwołanego na zasadzie
kłuda wszelkich usiłowań, ażeby, wbrew wy- powszechn~o i równego prawa wyborczego,
paclkn.Ql, prowokującym ludność, utrzymać w kl'a- przy systemie głosowania bezpośrednim i tajju spokój, niezbędny przy czynnościach wy- nym.
borczych.
Stronnicl wo na ze przygotowane jest na dłu(,Trud ne warunki ouecne-mó\\i odezwa--- gą i trudną walkę o urzeczywistnienie tego
nakazują tembardziej przejąć się powagą polo- celu, do którego może będziemy musieli dochożenia i zdać sobie sprawę z zadań naszego dzić stopniowo, w szeregu reform przejściowych.
przedstawicielstwa. W przełomowej i zI1lien- Dlatego, mając ten cel piet'lYszy swych polinej dobie, jaką przeżywa państwo rosyjskie, tycznych dążeń, na drodze do jego osiągnięcia
niepodobna przewidzieć losów Izby, czynów, cenić ono będzie wszelką zdobycz narodową i
do których będzie ona powołana,-ci więc polityczną, kt6raby zbliżała kraj do urzrltdzeń
z pośród społeczeństwa, którym ono swe przed- autonomicznych oraz umożliwiała mu organ ista,,-icielstwo powierzy, muszą być nietylko zację życia zgodnie z jego potrzebami.
ludźmi poważnie pojmującymi potrzeby krajn,
Z powyższego stanowiska, niezależnie od unielylko zdolnymi do pracy n· zakresie pt'zygo- siłowań osiągnięcia zasadniczej reformy autotoWa!l ustawodawczych, ale przedewszystl\iem nomicznej, stałem dążeniem posłów naszych
milszą się odznaczać silną miłością ojczyzny, w Izbie państwowej będzie:
oraz osobistym hartem i odwagą, do niezbęa) zaprowadzenie języka polskiego, jaka
dnej obrony spl~awy naszej we wszelkich, choćby
urzędowego, w jaknajszerszej mierze w adminajbardziej nieprzyjaznych wanm]{ach . Dl~1- . nistracji i sądownictwie, oraz spolszczenie
tego to nie zasługi partyjne, nie popularność,
ich s1<ładu osobistego; kwestję szkolną unie stanowisko społeczne mają decydować o
ważamy za rozstrzygniętą siłą faktów IV ten
wyborze, ale charakter kandydata, zdolności
sposób, że działanie szkoły rosyjskiej w naszym kraju jest już niemożliwe; niezależnie
oraz niezachwiana wytnvalość w obronie praw
narodowych.
tedy od zwołania Izby państwowej organizaStronnictwo demokratyczno-narodowe, opiecja szkoły polskiej wszystkich stopni jest
rając się na szerokiej opinji kraju, na świadosprawą nagłą, domagającą się natychmiamym swych praw ludzie, postanawia lderować
stowego załatwienia;
w swym zakresie wyborami z całem poczuciem
b) wszelkie zdobycze w dziedzinie samoodpowiedzialności, jaką posiadany wpływ na
rządu i reformy administracyjne, zastosowanie. wkłada. Nie ma ono zamiaru zużytkować
ne do oclręunych warunków i potrzeb natego wpływu dla swych celów partyjnych, dla
szego l,raju i wyodrębniające go przez to
przeprowadzenia wszędzie swoich, zasłużonych
politycznie od reszty pailstwa.
dla tronnictwa llldzi, ale w każdym okręgu
Program autonomji Królestwa Polskiego jest
wyuorczym uzna tych lmndydatów, którzy przed- wyrazem naszym dążeń nietylko w dziedzinie
stawiają największą osouistą i polityczną war- narodowej i polityczn ej. ale także i to w rótoM, a nio pozostawiają żadnej wą1pliwości wnej zupełnie mierze--- w ekonomicznej i spoco do swego stanowiska narodowego, ani co łecznej. Tylko przy samoistnej organizacji podo swych zdolności do śmiałej a rozumnej 0- lityczn ej, przy całkowitej możności stanowienia
brony praw naszego narodu i interesów kra- o swych urządz eniach wen· nętrznych, kraj nasz
ju. Nie partyjne więc kandydatury popierać będzie mógł wejść stanowczo na drogę głębo
będzie nasze stronnictwo, ale kandydatury na- kich reform społecznych, prowadzących do porodowe, i wezwie ogół do skupienia się okolo clniesienia kultury i dobrobytu ogólnego, a pt'zetych kandydatllr. Nie chcemy zaciekłej wal- dewszystl<iem do wszechstronnego podźwignię
ki wyborczej poJ hasłami partyjnemi, walki, cia Indu, tej głównej narodowej s iły.
która w olJCcnych warunkach byłaby nader
Dlatego to stronnictwo nasze kreśli swój
szkodliwa, nic widzimy zresztą wielkiego pola program reform ekonomicznych i społecznych
do niej tam, gdzie idzie o wyból' przedstawi- nie IV szc~cgólnem zastosowaniu do akcji IV Izbie

państwowQj,

ale stawia go na gruncie ciążeń
autonomicznych. O ile te dążenia nie rychło
będą zrealizowane, posłowie nasi skorzystają
z każdej sposobności zdobycia reform społe
cznych, starając się, ażeby te poszczególne reformy jak najbliżej stały planu, który tylko
w ustroju autonomicznym konsekwentnie, w całośc i może być przeprowadzony.
Przewodnie zasady programu naszego IV dziedzinie powyższej są:
1) wzmocnienie i wydźwignięcie ludu IV możliwie najliczniejszych jego żywiołach, jako
warstwy niezależnej, gospodarczo samodzielnej.
\V ur~eczywistnieniu tej zasady stronnictwo
stawia w swym programie następujące przedewszystkiem reformy:
a) planowa akcja parcelacyjna i kolonizacyjna, prowadząca do wytworzenia możliwie
naj większej liczby osad włościaI'lskich, jako
silnych jednostek gospodarczych;
b) podniesienie uzisiejszej posiadłości wło
ściańskiej, rzemiosł i drobnego handltJ. polskiego przez szerokie zastosowanie zorganizowanego kredytu puulicznego, wykształcenia
zawodo\rego, stowarzyszeI'l współdzielczych,
oraz przez uregulowanie nienormalnych stosunków prawnych drobnej własności;
2) podniesienie warstwy robotniczej, zarówno
w przemyśle jak w rolnictwie, pod względem
ekonomicznym i kulturalnym.W szereguśrouków,
prowadzących do tego celu, kładziemy główny
nacisk: na szeroką organizację robotników
w związkach zawodowych; zorgani~owanie przy
samorząuzie biur pośrednictwa pracy, obejmujących także i emigrację zarobkową; ochronę
pracy najemnej drogą odpowiednich ustaw 0ra~ przeobrażenia urzędniczej inspekcji fabrycznej na inspekcję pracy z udziałem robotników; powszechne ubezpieczenie robotników od
wypadków, niezdolności do pracy i na starość;
udostępuieuie wykształcenia zawodowego oraz
szeroki udział robotników w życiu stowarzySZe!l kulturalnych wszelkiego rodzaju i t. d.
Jako stronnictwo demokratyczne, którego
dążeniem jest oparcie przyszłości kraju na szerokim w jego życiu politycznem udziale warstw
ludowych, oświeconych i ekonomicznie silnych,
w szeregu najgłówniejszych punktów naszego
programu, stawiamy organizację oświaty, dostępnej dla wszystkich---przedewszystkiem uezpłatnego nauczania początkowego, przy dostatecznej liczbie szkół, pozwalającej na korzystanie z nich całej ludności, w dalszym zaś cią
gu udostępnienia ludowi w oupowiednich formach szerszej wiedzy, niezbędnej w życiu gospodarczem i obywatelskiem.
W dążeniu do materjalnego podźwignięcia
warstw ludowych pamiętamy, że byt ich zależy przedewszystkiem od ekonomicznego położe
nia całego kraju. \V interesie klas pracują
cych, zarówno jak całego społeczellstwa, stawiamy sobie w dziedzinie ekonomicznej za naczelne zadanie-podniesienie wytwórczości krajowej, zapewnienie zdrowego rozwoju naszego
rolnictwu i przemysłowi: zabezpieczenie kraju
od obcego wyzysku. Za pilne uważamy usunięcie krzywd, jakie wyrządząją naszemu rolnictwu taryfy różniczkowe na kolejach, nienormalna skala państwowych podatków gruntowych i t. d., co zaś do prze mysłu, za uprawnione u ważamy żądanie ulg i pomocy 1)[1,11stwowcj wobey poważnego zachwiania jego
podstaw w czasach ostatnich.
Z chwilą, gdy otrzymarriy jakąkol wiek możność samoclzielnego gospodarzenia w swoim
kraju -w zelkich możliwych wysiłków użyjemy
ella podźwignięcia jego kultury, dla zaprowadzenia w nim urządze ll, bez których niemożli
wy jest normalny byt i postęp cywilizowanego
narodu.

2

TYDZIEN

We wszystkich bowiem dziedzi nach życia
i ekonomicznego system rządów
dotychczasowych wytworzył olbrzymie braki,
zaleczenie przeto otwartych ran oędących skutldem tych rządów, zaspokojenie całego szeregu
pilnych potrzeb - to program pracy długiej i
kosztownej, której możność - pisze odezwaD1usfmy jaknajprędzej zdobyć i w której całe
społeczellstwo pragniemy zjednoczyć.
«Przy urzeczywistnianiu wszelkich reform
w Izbie ogólnopal1st ",owej stronnictwo demokratyczno-narodowe walczyć będzie z dążeniami
do podciągania urządzell naszych pod strychulec ogólnO-paJlstwowy, z naginaniem naszego
życia i naszych odrębnych potrzeb do form
rosyjskich. Domagać się ono będzie zawsze oJręlmego pod każdym względem traktowania
spraw naszego kraju, uznania w nich przedewszystkiem kompetencji przeds tawicielstwa polskiego, wprowadzania \V Polsce wszelkich urzą
dzell o He można w niezależności od kierownictwa centralnego.
Z tego też wychodząc stanowiska, stronnictwo nie uważa za stosowne kreślić programu
w zal<resie spraw reszty państwa, w których
zachowanie się przedstawicielstwa polskiego
musi być uwarunkowane polityką, jaką nakaznją interesy Jtaszego kraju i narodu, oraz
wzgląd na każdorazowe położenie parlamentarne.
Niemniej przeto, ze względu właśnie na interes naszego kraju, którego losy związane są
z ustrojem pal'lst\ra i kiel'unldem jego wewnętrz
nej polityki, stroonictwo nasze, niezależnie od
wszelkich widoMw przemijających, dąży do
zaprowadzenia i ustalenia w państwie rosyjsleiem ustroj u konstytucyjnego.
Stronnictwo czuwać będzie nad potrzebami
i interesami żywiołu polskiego na Litwie i Kusi, licząc się przedewszystkiem ze stanowiskiem przedstawicielstwa naszego z tych dzieluic. Stawia ono sooie za cel pozyskanie dla
żywiołu polskiego ria Litwie i w ziemiach ruskich praw narodowych, odpowiadających jego
wartości lmJturalncj i politycznej, oraz jego roli
cywilizacyjnej w krąju.
Jako bezwzględnie obowiązującą dla wszystkich kandydatów narodowych stronnictwo dem.narodowe sta \Via
I;olidamość całego p1'zeastawicielstwCt polskiego
tv Izbie,
a to na zasadach następujących:
Posłowie polscy z Królestwa, Litwy 1 zIem
ruskich tWQrzą Kolo Polskie, występujące w
Izbie, jako całość, której członków, bez wzglę
du na dzielące ich opinje, obowiązuje w po stę 
powaniu parJamentarnem solidarność.
Bliższe w tym względzie przepisy, określa
jące prawa mniejszości, oznaczy regulamin
Kola, uchwalony przy jego zawiązaniu.
W sprawach czysto miejscowych, dotyczą
cych zosobna Litwy, Rusi lub Królestwa, postanawiają frakcje miejscowe Koła Polskiego,
i takie postanowiellia obowiązują cale Koło.
Natomiast we wszelkich sprawach, mających
ogólnonarodowe znaczenie lub zw iązanych z o·
gólną polityką p olską, decydnje całe Koło.
Jeżeli przedstawiamy Wam, Rodacy, w ogólnych zarysach program, z jakim posłowie
nasi pójdą do Izby państwowej, to nie dlatego,
iżbyśmy chcieli obiec'ywać, że urzeczywistnią
oni wymienione postulaty, osiągną dla l<raju
to, co stanowi wspólne nasze cele. Od posłów
swoich możemy wyma gać tylko przyrzeczenia,
że dla tych celów gorliwie i rozumuie pracować będą, że z odwagą będą prowadzili walkę
w obJ:onie naj świętszych praw narodowych i
dobra polskiego ludu. Musimy być przygoto·
,rani na to, że napotkają oni w swej działal
ności wielkie przeszkody i że działalność ta
nie odrazu przyniesie owoce. Bo skutek zależeć będzie od warllnl<ów, w jakich poselstwo
nasze się znajdzie, od układ u sił w pal1stwie,
od jego położenia zewnętrznego, przedewszystl<iem zaś od zachowauia się nas samych, od
społeczeństwa polskiego IV kraj li.
"Właściwa praca dla przyszłości, dla uobra
i postępu naszej ojczyzny, dla podźwignięcia
społecznego
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ludu, właściwa walka o narodowe prawa musi być prowadzona tu na gruncie, na ziemi
polskiej. Od posłów naszych IV Izbie wymagać
będziemy przedewszystkiem, żeby działalność
ich była dokładnym wyrazem' tego, co kraj
czuje i myśli, czego pragnie i do czego dąży,
dla czego pracuje i o co walczy. Nie mają oni
tworzyć odrębnej polityki po za polityką kraju,
ale mają l.Jyć tylko organem polityki narodu,
której treŚĆ w samym ]{raju tworzyć się musi
i rozwijać.
Tylko ten, kto utrzyma ścisłą łączność z
krajem i z narodem, z jego myślą i uczuciem,
z jego pracą i walką- będzie prawdziwym polskim posłem»!
(.Praca Polska.)
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dniowym, stosownie do tego jaka ustawa głó
wna czy Llodatkowa, nadała im prawo wyborcze). Jeśli zaniedbają tego uczynić, nie mogą
powoływać się później na zatrzymanie ich w
więzieniu, jako na zasadę do ~prostowania listy wyoorczej, gdyż termin do zażaleń o sprostowanie listy jest ściśle przez ustawę określony, a uwięzienie nie stanowi prz.eszkody do
wniesienia zażalenia na piśmie; sprawdzić zaś
IV magistracie Jub w urzędzie powiatowym o
zapisanie do listy może ktokolwiek z krewnych
lub znajomych osouy uwięzion ej (oczywiście,
i eśli ta ostatnia ma krewnych, lub znajomych
IV miejscu swego uwięzienia).
~->tP--9---
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Wybory do Izby
Sprostowanie i

~~ell1 wrbore~y~

państwowej.
wyjaśnienie.

III.
Prawo wyborcze osób, będących w wię
zieniu.
W ostatnich nUlllerach «TygoLlnia» (N! G i

Rządowe

l)owiatowe komisje wybor-

komisji gubernjalnej spra wozdalIia z pierwszych swoich posieuzeń. Okazuje
się, że w powiatach gll bel'llj i piotrkowskiej: 1-0)
wyznaczone zostaly osoby, na których ręce należy składać zażalenia do komisji powiatowych,
2-0) wybrane zostały punkty zborne na zjazdy
prawyborcvI\' kUlji mieiskich i 3-0) dokonany
został podział powiatów z wyznaczeniem punktów zbornych na zjazdy prawyborców kmji
2-ej (właścicieli średniej własności ziemskiej,
niel'Uchol1lości oszacowanej na sumę do 15000
cze

przysłały

7) poruszooem było pytanie co do udziału w
wyborach osób, będących w więzieuiu. Pytanie
to należy rozwiązać na podstawie przepisów
Ustawy o wyborach.
Osoby, będące w więzieniu, mogą być podzielone na następujące cztery kalegOlje:
i księży).
1) odsiadujące karę z mocy wyroków sądo
Dane te pochodzące ze źródla urzędowego,
wych;
przedstawiają się jak następuje:
2) oddane pod sąd lub znajdującD się pod
- TV pow. łódzkim komisja upoważniła do
śledztwem sądowem;
przyjmowania zażaleń prezydenta m. Łodzi,
3) żnajdnjące się pou śledztwem pierwiast- Pieókoll'skiego. Zjazdy pra,ryborców miejskich
l\O"'em w zarzllcie przestępstwa politycznego, odbędą się w dwóch miejscach: IV Zgierzu i w
prowadzonem przez urzędy żandarmskie;
Bałutach; zjazdy zaś prawyborców 2-giej lcnrji
4) ska7.ane na zamknięcie IV więzieniu lub 011 będą się \V 3-ch miejscach:
"
na areszt w drodze administracyj nej.
l) W Zgierzu zjadą s ię prawyborcy z gmin: PuArt. 7 ustawy O wyborach z d. i 9 sierpnia czniew, Babice, Bełdów, Dzierzązna, Nakielnica,
1905 1'. postana wia, iż n ie biorą udziału w wy- Lućmierz i Łagiewniki.
2) W Bałlllach-z gmin: Chojny, Bruss, Rąbie11,
borach: 1) osądzeni za przestępstwa, pociąga
jące za sobą pozba'wienie lub ograniczPnie praw Rszew, NOlVosolna, Radogoszcz i Brużyca.
3) 'IV Tuszynie-z gmin: Górki, Zeromin, Czarstanu, ora7. za kradzież, oSZllstlro, przywłasz
llocin, Brójce, Gospodarz i Wiskitld.
czenie powierzonego majątku, ukrYlVanie rzePosiedzenia komisji powiatowej odbywać się
czy skradzionych, świadome nabycie lub przyjbędą w magistracie łódzkim.
ście · w zastaw rzeczy skradzionych lub naby- 1fT pow. brzezi11skim dla zjazdu prawytych w sposób oszukańczy i za lich wę, 2) poborców
miejskich zostały wyznaczone Brzeziny;
ciągnięci do śledztlVa lub oddani pod sąd w zazjazdy
zaś prawyborców 2-ej kUlji odbędą się
rzucie przestępstw, wyżej wymienionych.
punktaeh:
W wyjaśnieniu tego artykułu I Departament w l)5 W
IJI. Brzeziny zjadą się prawyborcy z gmin:
Senatu Rządzącego w postanowieniu swem Lipiny, Gałkówek, l\1roga-Dolna, Długie i Popiel\..
z d. 2G lutego 1905 r. orzekł, iż osoby, co do
2) We "si Dobra-z gmin: Dobm "i Biała.
których prowadzi się pierwiastkowe dochoLlze3) Wo \\'si Braloszowice-z gmin: Bratoszewico,
nie jJolicyjno-ianclcmnskie tak zwane «doznanje» , DlJlosin i Niesulków.
4) W os. Ujazd-z gmin: Łazisko i Cio ny.
znajdujące się pou zarzutem przestępstwa po5) we wsi Laznów--z gmin: Laznów, Będków i
litycznego, stosownie do art. 1035 ustawy postępowauia sądowo- karn ego, nie mogą być za- l\likolajów.
- nr pou'. 1"alCskim komisja upoważniła do
liczane do kategolji, o litórych wspomina art.
przyjmowania
zażaleil burmistrza m. Rawy
7 ustawy o wyborach.
Z treści powyższego przepisu okazuje się, iż Zjazd prawyborców kUlji miejskiej będzie jeosoby dwóch pierwszych kategolji nie mogą den tylko-··" Rawie. Dla zjazdu prawyborców
być pomieszczane na listach wyborczych, jeśli kLllji 2-~j wyznaczone zostały 4 pnnkty:
l) W NOIYl'l1l-Mieścio dla prawyborców z gmin:
odsiadują karę luh są pod śledztwem sądowem
Lubania i GorLalowico.
co do przestępstw, wyrażonych w § 7; nie mo- Góra,
2) W os. Biała-z gmin: J\Iarjanów, Stara-Wieś
gą one ani same wyoiemć, ani być wybiera- i Regnów.
nemi.
3). W Bognszycach-z gmin: Boguszl'ce, Wałol\i
Zatrzymani natomiast w więzieniu za karę co, Zeleclilin i Budziszewice.
lub będący pod śledztwem za przestępstwa, nie
4) Wo wsi Czerniowice - z gmin: Czerniewice:
wymienione wart. 7 oraz osoby d wóch pozo- Lubochnia i Rzoczyca.
- TV pow. p;'ot7'kowskim clo przyjmowania
stałych kategolji, zapisują się do list wyborczych. U więzien ie ich nie stanowi pod tym zażaletl, jak już o lem wspominaliśmy, upowzględem żadnej przeszkody i ustawa nie wy- ważniony zos(ał prezydent m. Piotrkowa. Zjamaga ze strony takich więźniów, składania zdy prawyborców IUlIji 2-ej oclbędą się ". 5-u
oddzielnych żądaó co do wciągnięcia ich na miejscach:
l) W Piotrkowie - z gmin: Podolin, Wadlew,
listę. Skoro zaś osoby tych kategolji będą zapisane do list, to mają pra\"o wyborcze: bier- Grabica, Szydłów, Woźniki, Uszczyn, Krzyżanów i
ne i czynne. W jaki sposób to ostatnie prawo Rozprza.
2) IV o . Bełcliatów-z gmin: Belchalólv, Bujny,
mogą oni faktycznie wykonać, w ustawie nie
Kluki, Chabiolice i Łękawa.
znajdujemy wzmianki. Należy przypuścić, iż
3) W os". Kamil1sk-z gmin: Kamil1sk, Parzniewice,
sprawa la będzie wyjaśniona w drodze urzę Gorzko\\'ico i Kleszczów.
dowej, gdy zbiiżać się będzie termin właści
4) IV SulejolVie-z gmin: Lęczno i Ręczno.
wych wyborów.
5) IV os. Wolbórz-z gmin: Golesze i Bogusławice.
Gdyby osoby uwięzione a mające prawo wy- W )JOli;. b§clzi1~skim do przyjmowania zaborcze, przez pOlliyłkę nie oyły wpisane do list ŻaleJl upoważnieni zostali: Korwatt-Boriczlw w
winny ,,,nieść zażalenie piśmienne do właści Sosnowcu, Ciechanowski w Grodźcu, Funk w
wej komisji do spraw wyborczych IV terminie Sosnoll"cu, Ripp--burmistrz w Będzinie, Cieprzez ustawę wsl\azanym (t. j. 2 lub l-tygo- plit'ISki z Wojkowic (poczta Ząbkowice) i Sie-
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riedinsl\ij fabryczny insp. Zjazdy prawyborców
z kmji miejskiej odhęd~~ się w 2-cb miastach:
w Będzinie i Sosnowcu. Dla-prawyborców kurji
drugiej wyznaczono 4 punkty:
l) W Dąbrowi e-Gó rniczej-z gmin: Górnicza, 01kusko-Sie\,"ierska i Losieil.
2) W Zawi erciu - z gmin: Kromołów, RokitnoSzlacheckie, IYlodowice, Poręba-l\Trzyglodzka, Piflczyce, Żarki, Choroil, Niegowa, Rudnik-Wielki i
Kozieglowy.
3) W Gzichowie-z gm in: Gzichów i BobrowniId.
4) IV Wojkowicach - z gmin: Wojkowicc, Sulików, Ożarowice i Sicwierz.

- W pow. czgstochowskim upoważniony został do przyjmowania zażaleń prezydent m.
Częstochowy.
Na zjazdy prawyuorców 2-giej

kurji wyznaczone

zostały

2

miejscowości:
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na imię własne). «Dwornickaja», według celu swego przeznaczenia, jest przedewszystkiem
biurem domowem, w którem przechowują się
księgi meldunkowe, do którego zwracają się
po informacje, i tyll\O przelotn ie (<<popntno»)
te same lokale służą na mieszkania». Na zasadzie tych właśnie motywów, Senat Rządzą
cy post.anowił wykreślać stróżów Warszawy
z list prawyborców, ponie\raż zaś liczua nieruchomości wynosi IV Warszawie z górą 5000.
ue:. mocy wyjaśnienia tylni prawyborców zostanie bezpowrotnie straconych.
O ile motywy 1e odpowiadają naszym warunkom w Polsce,-osądzi najlepiej sam czytelnik ...
-~~

l) W Częstochowie zjadą się prawyborcy z gmin:
Zmiany 'II duchowiellsfNie oraz zmiany służbowe.
l\lykanów, Grabówka, Dzbów, Rędziny, Wancierzów,
Wikarjusz parafji Roziegl owy, ks. Apolinary
lIuta-Stara, Kamienica-Polska, R~kszowice, Olsztyn,
Skrzypiciel,
przeniesiony do parafji Sla\\'k6w w pow.
Przyrów, Złoty-Potok.
2) IV Klobucku-z gmin: Popów, Lipie, Krzepi- olkuskim.
- Cenzor oddzielny wown ętrznej cenzury m. Ło
ce, Ku~ni czk i , Opatów, Przystajll, Panki, l\liedzno,
dzi, radca stanu Pa kal, przeniesiony na takież staKamyk, W~glow ice.
do m. Ekaterynosła\\'ia; nauczyciel gimna- nT pow. ł'as7lO~~'s7,;im Z klllji miejskiej nowisko
zjum męz. w Kali szu, sekretarz kolegjalny Petrow,
w Łasku maj'ł wylJierać 1 wyuorcę, a w J'a- przeniesiony na stanowisko oddzielnego cenzora do
bjanicach 2-ch. Zjazdy prawyborców z kUlji m. Łodzi.
- Otrzymali rangi urzQdnicy piotrkowskiej izby
2-ej odbędą się \\' 3 punktach:
l) IV Ła ku zjadą się prawyborcy z gmin: La k, skarbowej: 1'adcy l/Ol1orowego-buchallcr, Skworcow;
selwefm'za kolegjalnego-referent. Latyó ki; archiBuczek, Balucz. Zelew, Pruszków i Wodzi erady.
2) IV Pabjanic3ch - z gmin: Wymysłów, Górka- wista Psarski, buchalter Lenarcióski; 1'cgisfmta kolegjalnego-referent Tulowski, kanceli8ta Cllelmiil~ki
Pabjanicka, Widzew, Dłutów, Lutomiersk.
3) W Wicia wie-z gmin: Widawa ("el Dąbrowa i sek1"eta"zt~ gube1'7lialnego-kasjer 2-go rz~dll Bur,\Yidawska), Dzbanki, Chociw, Wola-Wężykowa , Za- dzyi1ski.
police, Dąbrowa-Ru iecka, Wygielzó\,-.

- TV po~c. rado1l/skowskim na zjazdy pra",'[borców lClllji 2-giej wyznaczono 5 punktów
z~ornych:
•
1) W Radomsku zjadą się prawyborcy z gmin:
Radom k Go ławice, Radziechowice, Dmenin, Dobry zyce i Brudzice.
':n '''-e wsi Chełmo (gm. l\Iasłowice) - z gmin:
::\Ia ' ło\"ice, Przerąb, Kob iele i Wielg omł)' ny.
3) li' Żytnie-z gm in: Żytno, Koniecpol, l\IaluSZ) n, Dąbro wa.
4) W Brzcźnicy - z gmin: Brzeźnica, Paj~czno,
nzą~l1ia, Sullllier;:yce i Zalllo~6.
5) IYe ""SI Rzel\i-z gmin: Rzeki, Kruszyna, Gidl e, Konary i Garnek.

- Z Tomaszowa lławsldego piszą do nas
pod dniem 14 h. m.: «Lista prawyborców dziś
,rieczór zamknięta. Ii' pisano 196-1 osób z urzę
du. uez żądania: właścicieli nieruchomości,
przemysłowców i handlujących którzy opłacili
patenty, 'I'szystkich lctórzy opłacają podatek
mieszkaniowy, tych którzy opłacają świadectwo
przemysłowe na zajęcie osobiste, mających określony etat na służb ie rządowej, miejskiej itd.,
lokatoró,r najmujących na swojó imię mieszkania, bez opłacania podatku mieszkaniowego.
Lista od poniedziałku wystawiona będzie w
magistracie i każdy będzie mógł ją obejrzeć.»
- Według w.rjaśnienia w Naj wyższym
Ukazie do enatu (Komunikat urzędowy) -s pra
"'a dotąd sporna, do jakiej kllljl wyborczej n<1.lrżą małorolni, tj. właś ciciele ziemi poniżej
mórg 3 posiadający -- wyjaśniollą została w ten
sposóu, że należą oni do głosujących w gminach łącznie z posiadaczami od 3 II10rg do 20.
- iUotywy wykreś1enia stróżów dom o
wych z list prawyborczycb. Na pytanie,
wystoso\l'ane przez prezesa warszawskiej komisji guhernjalnej wyborczej, . Senat Rządzący
przytoczył następujące ciekawe i zarazem cliarakterystyczne motywy, zawarte w Ukazie 1ajwyższym z dnia 27 styc:i\Ilia 1906 r.:
«Utlziclając prawa "yborcze osobom, pozoSt1ljąCyll1 na slużbie rządowej, ziemskiej, miejsl,iej i stanowei, a również na kolejach żela
znych (punkt VI ukazu z dnia 2-1 grudnia
1905 r.) przepisy wyłączają od udziału w lI'yuorach tak z\\aną «służbę». tróże są tą samą służuą, tylko u osób prywatuych.
Przyznanie im praw wyborczych stanowiło uy akt
prawny, zasadniczo przeciwny znpełuie zrozumialo wypowiedzianej woli prawodawcy. Z drugiej zaś strony «d \\'ornickija» (pomieszczenia
, tróżów) nie odpowictdają zwykłym warunkom
użytkowania przez czasowych swych gospodarzy, stróżów, jako mieszkania, nio przeznaczono na '''yłąc7.ny użytek stróżów (zajmowanego

U)y~nanie.
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bradować dalej».
Napastnicy byli wyrzuceni
z sali przez wiecujących bez niczyjej pomocy
i gdyuy spróbowali powrócić i powtórzyć atak,
uyliby wyrzuceni powtórnie, również bez })Omocy bagnetów.
Fałszem jest wreszcie, że na sali podczas
napadu obradowano «o sposobach ogłupiania i
uciskania robotników w Dumie». Wprost przeciwnie, właśnie mówiono tam o zabezpieczeniu
praw robotników, o tem, jak ich napmwdg
chronić od wyzysku, jak byt ich polepszyć, jak
nie przeciw nim ale z nimi i dla nich trzeba
wspólny gmach pomyślności narodowej budować.
I tak dalej, prawic co wiersz i co słowo-
niepra wela.
A polem idzle wykład dalszego plan u działan ia. Polega 011 na tem, że «robotnicy», oczywiście tacy sami «synowie ludu», jakidl widzieliśmy w niedzielę , ml1jf\ «uclawać sig tłum
nie na zebrania przed"'yuorcze» i «1cyllluszać
sobie dostęp do nich». Gdyuy ich nie "'puszczano, wtedy zebrania te mają być «za wszelket ceng, choćby drogą użycia sily przez rouotników(?) uniemożliwiane».
A jeśli chcecie wiedzieć, ])0 co ci panowie
żądają wstępu na wszystkie bez wyjątku zgromadzenia, to odezwa i na to nam odpo\rie. Oni
tam dopiero powiedzieliby, jaka jest «rzeczywista i niesfałszo\rana wola ludu». Z góry zresztą oznajmiają, że «wola ludu» polega na tem,
żeby się wybory do izby prawoda,rczej nie
otlbyły.
Otóż

·tutaj z fałszem łączy się gwałt.
stronnictwo nie rości sobie do tego
preten sj i, żeby je wpuszczano na wszelkie zgromadzenia. Taki przywilej ma dotychczas tylko
policja. Gdyby zresztą socjaliści przychodzili
ne zebrania dla dyskusji, sądzę, że nie zamykanoby drzwi przed nimi; ale oni, jak już z
poprzednich doś\\'iadczeó wiadomo, przychodzą
po to, żeby uni emożli wiać dyskusję. Olli przychodzą po to, żeby mogli pUblicznie kłamać,
a tym, couy chcieli prostować ich fałsze, nie
pozwalać przyjść do słowa. Tylko lojalni uczestnicy mogą uyć dopuszczeni do obrad, a oni
nie są lojalni. Oni z rewolwerem w ręku wdzierają się do sali, z podniesioną pięścią rozpra,,,iają. Oni z góry szkalują tych, z których gościnności chcą korzystać. I dlatego też nie są
i nie mogą być wpuszczani na zgromadzenia.
I nie będą, bez względu na pogróżki, a ile
razy sprobowaliby użyć przemocy, spotka ich
niezawodnie teu sam los, co w R.esursie Obywatelskiej.
obcc wyzywającej a cynicznej ich
postawy spoleczellst\l'o potrafi praw swoicb obronić.
Jeśli zaś im się podoba nazywać tę
olJronę «narodo'l'o-demokratycznym i ugodowym
stanem wojennym », to frazes ten nie zmieni
sytuacji. To jest niezawodnie ouywatelski stan
wojenny przeci w gwałtowi na sumieniu public.v,nem, przeciw przemocy, usiłującej złamać
Żadne

Znany napad na zgromadzenie przed wyborcze w H.esursie · Obywatelskiej nie uył «odosobniollym wybrykiem luźnej grupy wichrzycielskiej», ani samorzutną improwizacją «bardzo
·
młodych przeciwników wyuorów» - jak to się
zdawało naszym optymistom. Był to akt polityki partyjnej, do którego przyznaje się ot'l'C1.rcie «Socjal-demokracja Królestwa. Polskiego i
Litwy» w specjalnej, wyc1~Lllej z powodu tego
napadu odezwie.
Odezwa ta-po za przyznaniem się do odpowiedzialności mora.lnej za napad - jest znowu
stekiem ordynarnych kłamstw, IV czem się nie
różni od wielu dawuiejszych, jakie wyszły z tego źródła. Nlemniej zasługuje na uwagę, ponieważ przez te kłamstwa właśnie daje nowy
przyczynek do charakterystyki swoich autorów,
a niezależnie od tego odsłania karty co do
przyszłej ich taktyki.
Przedewszystkiem więc dowiatlujemy się, że
IV niedzielę na owo zgromadzenie «. \targnęło
kilkuntt.stu Ilaszych tOlcarzyszów». Alt· gdy «robotnikom, synom ludu, odmówiono jJl'u,\va gło
su, towarzysze nasi u iłowali rozpędzić to zgromadzenie oszustów».
Otóż prawdą jest, że wtargnęli, że usiłowali wolę publiczną.
rozpędzić, i źe działali w myśl polecell SocjalA jeśli jaki, to ten stan wojenny jest usprademokracj i. Ale tylko to. Dalej zaczynają się wiedllwiony i konieczny. Społeczellstwo, które
fałsze.
nie zdobyłoby się na niego, hyłoby rządzone
Więc fałszem jest, że było icll kilkunastu, przez przez zgraję nieznanydl sobie wichrzybo było ich kilkudziesięciu.
cieli, despotycznych jak tyrani Wschodu, ol\ruFalszem jest, że byli to robotnicy; widzieli- tnych jak oprawcy, głupich j~Lk dzieci, a wrośmy w gronie napastników mlodzież w mun- gich sobie, jakby się w nich skuplła cała niedurach szkolnych.
na'viść wszystkich jej nieprzyjaciół razem wzię
Dalej fałszem jest, że byli to «synowie ]Ud~l». tych.
Byli to, .ieśll nie wyłącznie, to przeważnie ZyCo innego robotnik pulsl<i, który ze spoledzi, których nie możemy mrażać za «synów czmlstwem swojem żyje, pracuje i do lepszej
ludu», przynajmniej polskiego lud~.
przy szłości dąży. Temu nikt głosu uie odbieFałszem też jest, że ci młodzi Zydzi, gdyuy rał i nie odbiera. Ten przychodzi na zebrania
ich dopuszczo no do glosu, powiedzieliby nam i mówi. Ten jest na nich pożądany i potrzebto, «co cZllje i myśli cały lud robotniczy pol- ny. Tego poglądy i potrzeby znać jest naszym
sld». Lud robotniczy pnIski czuje i mjśli zu- ollowiązkiem, a -cIodam- i nasze m prawem. Ale
pełnie co innego, niż ci «towarzysze», a że ten robotnik, prawdziwy syn ludu, który przejtak jest, za do.wód niezbity służyć mogą te rzał i który ocenia już dziś nie gorzej od nas
zebrania przedwyborcze w Warszawie, na któ- robotę organizacji anarchicznych, będzie niezarych lud, przez usta. prawdzi wych polskich ro- wodnie pierwszym do walki z szajką, która
botników, '''ypowiatlał się za wzięciem udziału chce wpędzić do przepaści i jego, i kraj cały.
w wyborach. \Y tę samą niedzi e lę właśnie od- Ten robotnik będzie też stał narówni z nami
było się jedno z takich zebrań w sali Doliny na straży swobody zebrall publicznych, która
Sz\\ajcarskiej, gdzie rohotnicy polscy wyraźną nie na tem jednak polega, żeuy każdy miał
w tylll względzie zajęli postawę.
pra\\'o je zrywać lub rozpędzać. (.Gazeta Polska.).
Fałszem jest również, że po tom zajściu obecni « korzystali z pomocy bagnetów, aby o·
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Atmosfera przedwyborcza w Rosji.
(Kongres Związli II 30 llllździel'l1ikn.)
O odbytem w d. 21-ym b. m. posiedzeniu
l\Ongrcsu Związku 30 pażdziernika otrzymuje
«1\Ul'. Warsz.» następu.iące szczegóły:
W zeuraniu uczestniczyło 500 osób; prezydował hr. Heyden, w asyslencji hr. Korfa i
Szipowa. Kongres ma doniosłe zl1aczenie, gdyż
na nim ~>eprezentow~nych jest .1 8 stronni~tw,
które zajęły stanowJsko wrogIO rządowJ, a
~;ó\l"ni~ n.ieprzejed~ane względem. l~r. 'Yittego .
Na ~~e~dz l e ouecnJ są przedstawlClCle 38 gu·
bernJl l 6 okręgów wyuorczych.
Zjazd otworzył mową Szipow, zaznac7.ając,
iż rząd nie uczynił nic dla urzeczywistnienia
manifestu z d. 30 października i kieruje się
tylko w dalszym ciągu samowolą uiurokratyczną. Zadaniem kongresu jest okreś li ć ściśl e
stanowisko swoje względem rządu hr. Wittego.
Następnie przemawiał A. Guczkow, upatrzony przez umiarkowanych konserwatystów do
odegrania. ważnej roli w przyszłości. Mówcę
powitano okla.slwmi, które llo w tarzały się często
wśród mowy. Guczkow zaproponował następu-

jącą rezolucję,

stanowiącą votum

nieufności

dla hr. \'Yittego: «Rosja jest na drodze do
poważnego przesilenia; ster jej zaś nie znajduje się w odpowiednich rękach. Ouecny gabinet w żadnym razie llie jest zJolny ocalić
Rosji. To jest jedyne stanowisko, jakie zjazd
może zająć wobec rządu.»
Szipow w swojem zagajającem przemówieniu
rozwijał jeszcze tę DIyśl, że ministerjum zeszło
zupełnie z drogi reform i że uczyniło wyuitny
zwrot ku reakcji. To właśnie zmusza zjazd
do oś",iadczenia się przeciw rządowi.
Hr. Heyden, wypowiedział zdanie, iż kraj
domaga się prawidłowej ewolucji życia politycznego i że społeczeństwo na ogól trzyma się
zdala od wszelkich stronnictw skrajnych, zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku.
\VS7,yscy domagają się wolności zgromadzeń.
Baroll Korff w mowie s\rej z87,l1aczył, iż
kongres winien zaproponować rezoluQję, poczętą
na zgromadzeniu Związku w Petersuurgu, w tym
duchu, iż rząd powinien powrócić lla drogę
reform, zwiastowanych w manifeście z d. 30-go
października, o7,naczyć jak naj rychlejszy termin
7.wołania. Dumy państwowej, uznać prawo petycj i i wystąpić pr7,cci IV stosowaniu kary śmier
ci uez sądu .
Debaty i rezolucje zjazdu wywarły podobno
silne wrażenie w Petersuurgu, ol,azuje się bowiem, iż rząd hr. Wittego nic może się oprzeć
na żadnem \"yuitniejszem stronnictwie prócz
elemenló\r najuardziej reakcyjnych, faktycznie
pozua\\'ionych wpływu wśród społeczellstwa poza sferą uillrokracji.

-----

Petersburg. (T. K. W.)-l\Joskie\\'sl(i zjazd
członków Związku «30-go października» w dalszym ciągu ostro atakuje rząd.-«Russ. Gos.»
z tego powodu w tonie mt1lanchoJicznym przyznaje, .że opinja tak solidnej partji nie może
nie wy\\TZeĆ szkodliwego wpływu na między
narodowe stosunki Rosji.
Petersburg. (T. B. B.)-Rada millistrów
zaczyna być usposobiona pokojowo. Pod wpły
wem moskiewskiego zjazdu «17 października»
Witte zaczyna być liberalnipjszy.
l\losl\Wa, 23 lutego. (T. A. B.).-Na wczorajszem posiedzeniu członków Z\riązl<u 30 paź
dziernika opracowano rezolucję, żądającą natychmiastowego ogłoszenia praw, g\raran tujących
wolność, i zniesienia nadzwyczaj nych i wzmocnionych ochron w państwie. Rezolucja domaga
się również, ażeuy na przys7.łość stan wojenny ogłaszany był tylko w razie powstania
zbroj nego, a kara śmierci bez sąd u zniesi ona.
Dalej uczeslnicy zjazdu żądają, ażeby stojący
u władzy gabinet uznał, że nie wprowadził
w życie manifestu z dnia 30 października i
natychmiast przedsięwziął zwołanie Dumy Pań
stwowej. Na zjeździe oświadczono się za koniecznością solidaryzowania 'się za wszystkie-

W drukarni <Tygodnia •.
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mi partjami I\OIistylucyjnemi. \V razie jeżeli
zjazd utrzyma się w tym nastroju, to illożliwem będzie połączenie się podczas wyborów
z «Ka-Delami» (partja konstytucyj no-demokratyczna).
- Doskonale się stało, że wszystkie partyjki polityczne, na jakie rozdzielili się «pruwdzi\~i rosjanie» w Warszawie-posłały swych
delegatów na zjazd «Związku 30 października»
do Moskwy. Doskonale się stało! uo panowie
ci zarekomendowali się tam swoim rodakom
IV sposóu najwłaściwszy. W.vjaśnia to naslępu
jący telegram «Km'. Polskiego» z Moskwy
z dnia 23 u. m.:
"lloslnva, 23-go. Na \\'czorajszem posiedzeniu
Zjazdu delegaci warszawscy Rosjanie m6wili pl'zeciwko zniesienht stmm wojeltnego. Profesor Filewicz
oświatlczył, żo st(tn wojenny potrzebny jest ze wzglę
d6w llliędzynarodowycll.
Przy J<OJICU posiedzofiia wskoczył na estradę Ba
ziner, dele~at «warszawsk iego towarzystwa rosyjskiego» i wywolał straszny skandal. Wzięto go
za warjata. Wieczorem zrobił nowy skandal na
posiedzeniu sekcji agrarnej: warszawskich kolegów
swoich nazwał niegodziwcami (mierzawcami).
W sekcj i Juesoll'ej znaleźli się sami nacjonali ~c i
warszawscy, l{t6rzy skarżyli się na ucisk, jaki znoszch
Rosjaltie, żądali osobnych posl6w i nie wprowadzania reform przed zwolaniem Sejmu.
Amalickij i Filewicz mówili, że trudno będzie
poprawić szkoły, z których wypędzono język rosyjski.
.Maslow z Wilna wy.r azi1 się, że rewolucjoniści
to wszyscy Polacy i Zydzi.

Filewicz m6wił, że «prawdziwe» uczu cia narodowe znaleść można tylko u Rosjan, mieszkający·ch
na kresach, nic ",środku Rosji».
Wogóle delegaci kresowi stanowią silny dysonas z ogólnym na.strojem zjazdu. Przy w~zel
ki ch rezolucjach głosują oni za najbardziej
Uistecznemi postanowieniami. Obcoplemieóców
traktują z nieukrylem rozdrażnieniem i WllOSZą
do kweslji kresów dużo zajadłości osobistej
stronności.

Z prasy rosyjskiej.
Z gazety rosyjskiej "Swoboda i Prawo".
Autollomja Polsld, do l,tórej wywalczenia
w przyszłej Izbie Państwowej dąży kraj nasz
caly-(pra wyhorcy, wyborcy i ewclltualn i posłowie) --znalazła nowego obrońcę w p. Salvidaku, na szpaltach gazety rosyjskiej: «Swoboda i Pmwo».
Jest to lnvestja tego rodzaju-pisze aulorże nietylko pp. Gringmuth i Pichno, lecz i ludzie wręcz przeciwnych przekona.ń odnoszą się
do niej z niedowierzaniem. Obawiają się mianowicie ewentualnego odłączenia Polski od Rosji. Prawda, że nawet najskrajniejsza partja polska P. P. S. (polska partja socjalistyczna) wykreśliła niedawno niepodleglość Polski ze swego programu, ale, mówią, l'appetit vient en
mangeant...
«Otóż-p i sze p. S.-- sprobujmy zorjentować
się, czy możebne jest odłączenie się Rosj i
od Polski?
«Według sprawozdania l\Ontroli Pallstwa za
rok 1903, dziesięć gllbernji Królestwa Polskiego dały sl<arbow i Państwa 141,793,601 dochodów zwyczajnych, zaś kosztowały 101,583,269
ruu. W 1'01\0 więc 1903 Rosja otrzymała od
Polski 40 miljonów, co w stosunku do ogólnych
dochodów Państwa wynosi niespełna 2% •
«Nawet tak niewielka strata ewentualna
nie grozi jednakże Rosji. Gdyby Polska odpadła od Rosji, cło pobierane na l\Omorach
polskich i włączone do dochodów z Królestwa
Polsl<iego, byłoby i pozostałoby dochodem gnbernji litewskich i małoruskich. Pozostalouy
więc w kasie PaJlstwa RoSyjskiego.
Prócz
tego przyhędą dochody z cła, nałożonego na
cukier polski, barchany polskie i ::lukna, co
wyniesie znacznie więcej, niż wszystkie ouecne
dochody z Polski.
«Granica celna, niellnikniony rezultat odpadnięcia Polski, mogłaby ty lko być korzystną
dla przemysłu rosyjskiego, a co za tem idzie,

i dla skarbu rosyjskiego. Już w 1886 roku
fa.brykanci moskiewscy, pojmując to doskonale,
czynili starania o utworzenie granicy celnej
między Królestwem i Cesarstwem.
«Tymczasem dla przemysłu polskiego byłoby
to wprost zguuą. W roku 1886, według danych oficjalnych, 141 wielki ch faurykantów
polskich zbywali 52 0 /0 swej wytwórczości na
rynkach rosyjskich. A działo się to, powtarzam, w rolm 1886, gdy w Polsce było tylko
-u wielkich przedsiębiorstw akcyjnych; w roku
1903 uyło już takich przedsiębiorstw 205,
z kapitałem obrotowym 295,688.090 rub.
W roku 1886 polskie fauryki znajdowały
rynki zbytu jedynic w l\lałorosji, Noworosji i
na Biał~j Rusi. W 1885 roku posłano dopiero na Kaukaz pierwszy transport towarów
(162,000 pudów). W trzy lata niespełna na
Kaukazie sprzedano już 553,110 pLldów towarów polskich. W roku 1894 polskie towary
wynosiły <10 %
ogólnego wywozu z Rosji do
Persj i. Wyroby warszawskie i łódzkie sprzedają się dziś w Bucharze i Turkiestanie. Pod
flagą rosyjską idą one do Turcji, Rumnnji, a
na wet do ('hin.
«M niemać \yięc~ że Polacy pragną, żeoy ich
towary podlegały opłacie wysokiego cła w Rosji i nie mogły żadną miarą wytrzymywać
konkurencji z niemieckiemi towarami, to znaczy mniemać, że Polacy pragną własnej ruiny
ekonomicznej.
«Powstaje jeszcze ella Polaków niepodległych
groźne niebezpieczeństwo--sąsiedztwo z potę
żnemi Niemcami.
«Niema więc o czem mówić, czy Polacy
chcą, czy nie chcą odłączyć się od Rosji. Oni
nie mogą si§ oclłqczyć; oni mogą tylko dą
żyć do autonomii.
A au tonomja nie zagraia
ani kasie Pailstwa Rosyjskiego, ani przemys10wi rosyjskiemu, ani potędze lub całości Pailstwa, gdyż Polsl,a część wydatków ogólno pailstwowych ponosić 1Jędzie i nadal, a cala polityka zewnętrzna, armja, taryfy kolejowe i poHLyka celna pozostaną przy Pal1stwie.
«Jest-że więc racja, zapytuje autor, zamiast
autonomji, zaprowadzać IV Polsce stan wojenIly?»
Ni0stety,-dodamy-takich prostych rzeczy
zrozumieć nie chcą sfery bi urokratyczne, rzą
dzące wciąż \V Królestwie Polskiem ze srogim
ausolutyzmem.
(.Kur. Litewski.).

Rozkład ZIMOWY Doclą[ów na stacyi Piotrków
Do Granicy i Sosnowca

Do Warszawy

2 m. 41 w lIocy klIryjer.
4 111. 19 w nocy osobowy
9 III. 29 rauo pocztowy
12 m. 27 po pol. osohowy
3 m. 17 po poło osobowy
5 m. 30 po pol. pospiesz.
6 m. 20 po pol. osobowy
9 m. 42 Wlecz. osobowy
do Częstochowy

4
4

30 IV nocy kuryjer.
45 w nocy osobowy
li /li. 35 rano osobowy
8 m. 19 rano osobowy
12 III. 8 po pol. osohowy
l m. 28 po poło pospiesz.
6 lll. 2 IViecz. pocztowy
8 lll. 58 wiecz. osobow y
111.

lU.

P1'zycllodzf" do PiotJ'lwwa:

I

Z Granicy i Sosnowca

12 m. 30 IV nocy osobowy

Z Warszawy

11 m. 27 IV nocy osobowy

j)rukarnia

M.

Oobrzańskiego
W PIOTRKOWIE,

przy Redakcji "Tygodnia"
poleca

wszelkie druki i

Właściciel

materjały

piśmienne.
i Redaktor

l\lu'osław Dobrzański.
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- On nie bylby zdolny szydzić z nąjlichszej
nawet istoty. On i sercem i rozumem wyższy je t od
wszystkich innych, wyższy sto tysięcy razy!
Oczy jej promieniały, gdy to mówiła, zdradzając się nieświadomie z tajemnicą serdeczną, która ją
dumą napełniała i szczęściem jednocześnie .
Pani Wanda IV tej chwili stała się prawie brzydką. W twarzy jej było coś bazyliszkowego.
Patrzyła w ziemię, pracując myślą, co brwi ścią
gnięte okazywały; a pracowała bardzo usilnie, chcąc
zapanować nad llołożeniem.
Sytuacja, prawdę mówiąc, nie była zbyt trudną,
zważywszy na sprzyjające jej okoliczności,
Miała w ręku los tych dwojga nienawiiitnych
sobie istot, gdyż i Winię z całej duszy nienawidziła.
To było przecież ukochane dziecko nielubiącego
jej teścia.
- Skąd znasz tak dobrze cnoty tego pana?spytała obojętnie, choć wewnątrz niej wszystko wrzało.
- Ach, żebyś ty wiedziała, jak on jest dobry!
Nawet prości gómicy ubóstwiają go. Wszak widziałaś sarna owej strasznej nocy,-n10wiła gorąco Winia.- Wyglądał jak bohater, gdy jednem prawie
słowem uciszył tłum wyjący po zwierzęcemu. A przecież to nie był cud, tylko potęga jego zalet. O!
czemuż Maljan choć w części niejest taki; jakżebym
wówczas była dumną!.. Ale l\Iarjan... Boże, Boże,
to straszne, to 011 yclne!
Z delikatnej jej twarzyczki znikł poprzedni rumieniec; miejsce jego zajQly 'mutek i bladość.

~aZpu!u0rd

- Chmurzy się.
- To nici-rzucił Orwid wesoło. - Deszcz
lll'zejdzie i pogoda zajaśnieje z powrotem. Ale z tern
wS7.ystlciem proszę, niech pani siada, gdyż wiatr się
.zrywać poczyna.
- Dziękuję, - szepnęła, gdy wsadzi wszy ją, zamykał drzwiczki powozu. - Och, dziękuję! pan nam wszystkim ocalił życie.
,- E, tak źle znowu nie było, - odszepnął z
uśmiechem.

- Pan tu jeszcze zostaje?
- Nie, ja wracam zaraz. Jakóbie ruszaj!
Konie ruszyły z miejsca i uniosły , powóz z rozgłośnym kół turkotem.
A pan Witold gonił za nim dziwnie roztargnionym wzrokiem, jak gdyby dwie sprzeczne myśli razem go opanowały.
- Co mnie do nich - mruknął wreszcie wzruszając ramionami. - Skądże ona ma być lepszą? Wszak
to wszystko jedno gniazdo... gniazdo orle, - dołożył
z szyJerczym uśmiechem. - Tylko, że stare orły, mło
dych by nie poznały. To raczej są ... jastrzębięta ...
Czyżby Nemezis ...
Urwał, westchnął i ruszył w stronę zajazdu, w
którym miał swój faetouik.
Nad doliną lipnowską srożyła siQ burza przez
chmurne niebo zapowiedziana, lecz Winia, dzięki rą
czości koni, zdołała ujść przed nią w porę.
A jednak miała za złe Jakóbowi, że tak spieszył przynaglając siwosze do biegu.
Orl~a
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Jej tak było przyjemnie na wpół leżąc w powozie, czuć na twarzy fale wiatru, słuchać szumu urzew
przydrożnych i dumać, marzyć, myśleć ... o nim z rozkosznem serca drżeniem.
Ale niestety droga trwała krótko, a na jej kOl'ICll, zamiast snów rozwianych , czekało czarne widmo
troski.
Ujrzała je, wchodząc w progi jadalnego pokoju,
gdzie państwo Henrykostwo przy śniauaniu siedzieli.
On z twarzą nerwowcm cierpieniem skrzywioną; ona cizi wnie milcząca, choć podrażniona,
Otrzymane przed godziną dzienniki i listy, rozrzucone w nieładzie, leżały na stole i Winia sięgnę
ła po nie.
- Czy jest co dla mnie? Może Ania pisze,spytala zajmując krzesło.
Brat zmierzył ją spojrzeniem i odrzekł prawie
cierpko:
Ot! zjaclłabyś co lepiej, dopóki ciepłe,
Poczem wstał, aby krokiem nier6wnym, przerywanym, rozpocząć spacer raz IV kółko, to znów wpodłuż jadalni,
- Masz tu kotlet i szynkę,-bąknęła pani Wanda, przysuwając półmisek i koszyk z bułkami.-Czy
bardzo zimno?
Rzuciła pytanie, myśląc widocznie o czem innem
l patrząc uparcie w obrus.
Winia spojrzała na nią ździwionemi oczyma,
W ygląd bratowej ją. zaniepokoił.

-

-
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Przecież

Marjan nie dziecko, sam potrafi
się bronić, Co zaś do zdrowia, .. - tu po raz drugi
złośliwie się uśmiechnęła - wszak Ania pisze, że z
tej afery wyszedł z sińcami nieszkodli wemi.
Ach Boże! co za wstydl-ięknęła niemal
Winia.
A tak, Pomyśleć, że za dni kilka wszyscy
SIę o tern dowiedzą.
-- Już wiedzą,
- Kto ci mówił?
Winia się zmięszała.
- Nikt mi nie mówił, tylko ... tylko pan 01'wid w ten sposób rozmawiał ze mną, że ...
Pani Wanda podniosła głowę.
Rozmawiał z tobą.. Gdzież to?-spytała.
Przed księgarnią,
I wspominał, o wypadku Marjana?
Nie, ale ... jestem pewna, że wiedząc już o
nim, chciał mnie na tę bolesną wiadomość przygotować.

Doprawdy!. .. czy wypadkiem nie

szydził

on

z ciebie.
Głos pytającej był

dziwnie zmieniony; lecz mło
de dziewczę ani zmiany tej, ani podstępu nie zauważywszy, dało się złapać oclrazLl.
Niedoświadczenie ją zgubiło, uczucie uniosło, oblewając białe czoło rllmiellcem silnym.
- Szydzić ze mnie? - za I"\'ołała trochę wyniośle.
Dodając zaraz:

