Piotrków, dnia 4: Marca 1906 r.
OGŁOSZENIA
Za ogłoszenie l-razowe Je 10
od jednoszpaltowego wiersza
petitu_
Za ogłoszenia kilkakrotne
po kop. 6 od wiersza.
Za rekl amy i nekrologi, oraz
og ł oszeni a zagraniczne po
kop. 12 od wiersza.
Za og·łoszenia, reklamy i nekrologi na l stronie po k. 20.
Za dołączenie 1 kartki anneksu rb.10.
Za tłumacz. ogI. z Języków
obcych po k. 2 od wiersza.

PRENlJMERATA
. W MIEJSCU:
rocznie . . rb. 3 kop. 60
pó ł rocznie . rb. l !<op. 80
kwartalnie . rh. - kop. 90
Cena pojedyńczego numeru
!<op. 8.
Dopłata za odnoszenie k. 15
kwartalnie.
Z PRZESYLK.\:
rocznie . . rb. 4 kop. 80
półrocznie . rb. 2 kop. 40
!cwartalnie . rb. l kop. 20
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Wychodzi w

"iołrkowski
każdą Niedzielę,

wraz z oddzielnym,

stałym

dodatkiem

Adres Aclministt'acji i Dr'ukarni ,,'L'ygodnia": ulica Kaliska M 9 (obok Hotelu
Adres Uedali('ji: ulica Kaliska M 11 (obo k Magistratu).

Szczególniej wielką rolę gra tu autonomja
Polsh Jest solą w 'oIw i cierniem w nodze.
żądane przy el(spedjowaniu pOCZk'j, przesyłek bezwarto- Nietylko autonomja.
Byle wieść o tem, że
ściowych, są do nabycia na sztuki , setki i tysiące ,
dzieci
.mazurskie
mają się uczyć IV innym ję~ (lrnh:arui "Tyg·odllia".
(4-1)
zyku arytmetyki, niż ich rówieśnicy w Riazaniu, Tyfiisie, Omsku-«Nowoje Wremia», (,110OSTRZEŻENIE.
slwwsk ij a Wieuomosti», «SlI'iet» rwą szaty
W okolicy Gorzkowic grasuje szajka kieszonkowych z boleścią i wołają: «Rosja gin ie!»
złodziei, którzy w dniu 24 lutego b. r. okradli właści
Gdyby bojownicy «jed n ości państwowej)} chcieciela folwar l;u Szczepanowice p. Z. TUl'oboyskiego Da
li być szczerzy i ściśli , toby się okazało, iż
rb. 300.
440 (1--1)
im właściwie chodzi nie o jedność, ale o jePoleca na sezon wiosenny drzewka i krzewy
dnostajność: o wspólny język urzędowy w szko:Zakład Pomologiczny A. GIRD""VOYNIA. Katalog wysyła na żądanie Warszawa, ul. Leo- le, w sądzie, IV administracji, o jednakowe
instytucje, o też same ustawy, no i nadewszypoldyny 32.
441 (l-l)
stlw o jedną, wspólną, tąż samą wszechwładną
biurokrację!!

Wileńskiego).

dziejową państwa!
Tymczasem, gdy fala ruchu wolnościowego sięgnęła do głębin lite wskich-nie bito żydów, nie wypędzano polaków,
lecz rzucono si ę na rzekomych obrońców Litwy--na przedstawicieli i wykonawców jednosiajności państwowej: na policję i na nauczycieli. Pisma reakcyjne rosyjskie wytłómaczyły ten ruch narodowy ... «intrygą księży»! it.d.
Nazwaćby to należa.ło ślepotą, gdyby nie
było świadomem, celowem ukrywaniem i skażeniem prawdy.
Więc może z jednostajności paustwowej, hę
dącej ciężką krzywdą dla tylu narodów, korzystają wielkorusi!.. Nie! Oni za tę krzywdę

placą niewolą własną i płacić b§clą i płacić
muszą, dopóki jednostajność państwowa nie zo-

stanie wykl ętą i usuniętą.
uprzeJednostajność w całem państwie, i to w pańNa zasadzie 6 punktu § 7 prawa cza- dzeń i. przesądów, trzeba mówić nie o jedno- stwie, ciągnącem się od środka Europy aż do
ści, lecz o jednostajności, Trzeba dyskusję końca Azji, od wiecznych lodów podbiegu nosowego pras~we.go z dnia 24-go ~istopada wyciągnąć na właściwy twardy grunt i na blask wych aż do skwarów tropikalnych niemal
1905 (przewIdującego zaprowadzallle wszel- słoneczny.
w Europie i w Azji! Jednostajność w pań
ldch zmian w istniejących jllż ]collcesjach
Komu potrzebna, dla kogo użyteczna jest stwie, liczące m setki narodów różnej rasy, 1'óna wydawanie gazet)
Tydzień" nasz jednostajlloi1ć w państwie?
żnego plemienia! Nie, jednostajność taka wśród
dotychczasowy otrzymał' od miejscoweo'o
Oczywiś~ie nie. dl~, narodó~v nier?syjskic~. ~40 mi!jonÓ'~ różnorodnych mieszka~c?w, mo,
"
,
"
••
t>
Dla tych JednostaJnosc była medolą, uyła kaJ- ze być JedyOle rezultatem gwałtu, me Jednoragnbm nato! a s\Vladec;wo na. dopełll1en~e t y- danami i lochem więziennym. Dusiła i truła! zowego, ale bezustannego, bezwzględnego gwałtu.
tułu, rozszerzeme programu l wy- Duchowe amuicje, pragnienia, potrzeby musiaGwałt podobny wykonać jest zdolna sama
dawanie w razie potrzeby choćby codzien- ły wrzeć gdzieś w głębi, niezaspokojone, na- tylko wszechwładna biurokracja.
nych dodatków wychodzących pod brzmiałe bólem . Język narodowy marniał i Jednostajność w Rosji przeciwna jest nietylt mże sam m do ełnion vrn t tułem: T _ wyrad~ał się nie.tylko w ucisk~, l.ecz w upo- ko .potrzebom. społeczeń.stw, oraz intereso~
p l t 'k p l .;, y
" y korzenIU. Ogramczano go, pOllleWlerano nImI kraJó~v; ona. Jest przeClwna nat.ur7;~ sa~eJ,
Zlen lO [ ows n .
Najżywotniejsze potrzeby społeczne były li- przewvna ~ile. rzeczy. J ednostaJ."wsc moz.na
Program jak naj obszerniejszy; zawiera jęte w nieubłaganą sznurówkę przepisów, wy- było. nar~uClć l. utrzY?1ać tylko C1ągłe~ ~IZy
bowiem-oprócz dotychczasowych dzialów- danych dla państwa całego; więc nie dostoso- walllem.l naduzywamem ~r~e.m.ocy, uClslnem,
"wszelkiego rodznJu wiadomości wanych do nikogo, nietylko nie mogących i bezprawtem, sa~owo lą: NaJlzeJsze us~ępst",o,
i łtl'tykllly treści politycznej, spo- nie umiejących ale nie c h cących uwzględnić dopl~szczane gdzlekolw16k, mogł?, mu.swło zawłaściwości krajów i narodów. Łamały żebra, grozI Ć tak sz~ucznemu, .tak zmenawldzonemu
.łeczncj, ekonomicznej, naukowej, wytwarzały garby, powodowały ułomności nóg przez wSZystkIch stanOWI rzeczy.
artystycznej i literackiej, a nad- i rąk. Prócz wielkich kalectw, wyciskały na Jecl1wstajność istn ieć mogła jedynie przy tato, od czas u do czasu, pos iadać będzie i całym organizmie, w każdym punkcie dotkli- kim porządku p aństwowym który najbardziej
CZęŚĆ ilustracyjną.
we odciski.
śc i eśni onej piersi zakazywał surowo jednego
- .........o(~-..a~ Je
Jednostajność sprawiała, że prz y nal eż ność słowa skargi, który bez litości karał nawet
do pall stwa, że «j ed n ość pań stwowa», b yła za jęk. Ucisk musiał być powszechny, konprzeklellstll'em dla dziesiątków narodów i dla sekwentny, bezwzględny-to s tanowiło koniePaństwowa jednośćwielu,
wielu miljonów ludzi. Narody te żyły czny warunek jego byto.
czy jednostajność?.
w rozpaczy c iągłr.j, a za j edyną nadzieję jaW jednym paustwie nie mogą żyć obok sie(Rzecz ku rozwadze i zastanowieniu się posłów-rosjan l<iegoś ratunku lub ulgi miały i mieć musiały bie rozwijająca si ę wolność i bezwzględna niew bbie l'aństwowej).
przewidywanie nieszczęść państ\l'owych, ocze- wola. Nie pozwala na to prawo równowagi.
Gdyby nie było rewolucji, to najpierwszą i kiwanie katastrofy.
Jedna forma bytu podkopywałaby drugą. W01najważniejszą sprawą byłaby w tej chwili w praJednosiajno.~ć) pchnęła dziś narody Rosji do ność prawdziwa musi pragnąć panowania wolsie i w opinji rosyjskiej «jedlIość państwowa». walki beznadziejnej, zarówno podbite, jak te, ności \,"szędzie, przez miłość prawdy i spraKoło niej slnlpiło s ię najwięcej obaw i bardzo które z Rosją połączyły s ię dobrowolnie, To wiedliwości, a także dla własnego bezpieczeiIwiele nadziei. Opinja reakcyjna zrobiła sobie samo wszędzie! Jedni podnieśli bunt otwarty, stwa: nie może to l e rować, a tembardziej karz niej at ut najgłówniejszy i wygrywa go 7, szu- inni wrą, szamoc7,ą si ę , zrywają pojcdYI'lcze mić i podtrzymywać obok siebie wroga, s woj ą
lerską zawziętością i umiejętnością. Widmem więzy jednostajności.
antytezę! Ucisk t. zw. «inorodców» był cięzbllrzenia «jedności państwowej» usiłnją zwoReakcja rosyjska tłómaczy każdy wypadek żarem, który nie pozwolił dźwignąć się narolennicy starych porządków rozprzęgnąć stron- przez oskarżan i e kolejne wschodzących w skład dowi rosyjskiemu. Jednostajność państwowa
nictwa wolności, podkopać i zrujnować je, zgu- państwa narodów o różne grzechy; nieraz lży mogła przez czas pewien pochl ebiać ambicjom
uić IV opinji. Oba"'ą utraty «jedności pań je i spotwarza. «Nowoje Wremia» nazwało politycznym i żądzy panowania szczepu wielstwowej» odstraszają reakcjoniści patrjotów łotyszów narodem głupim, mściwym, chciwym. koroskiego; ale IV takim razie musiał on się
rosyjskich od pożądani-a reform gruntownych . Polacy dlatego pożądają języka pojskiego w gmi- godzić z własną niewolą, poniżeniem i. zastoObroną «jedności państwowej» stronnicy viu- nic, w szkole i w sądzie, że chcą jakoby uci- jem . Musiał, i dziś musi wybierać: albo wolrokratyzmll pragną pozyskać uczucia narodu skać rosjan oraz prawosławie!!
ność powszechną, zadowolenie i postęp wszyi wyrobić sobie dobrą markę w opinj i.
Ileż razy czytaliśmy upewnienia, że biuro- stkich, albo niewolf w jednostajności.
PanoJedność zagrożona! ojczyzna w lliebezpie- !\racja rosyjska broni litwinów od ucisku po- wanie w polityce pallstwa dogmatu jednostc4jCZ811stwie! ..
laków i żydów. Robiono z tego niemal misję ności-to w dalszej konsekwencji utrzymanie
Ażeby
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rozproszyć
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TYDZIEN

wszystkich warunków dotychczasowego bytu.
Tych warunków, które doprowadziły pal'lStlVo
do wojny bez żadnego zwycięztwa, do Mukdcnu i Tsusimy, które doprowadziły do wewnętrznego rozstroju na wszystkich punktach.
Ona, ta jednostajność-':'powtarzamy-tak jest
przeciwna interesom ludzkim i naturze rzeczy,
iż może być utrzymana jedynie wysiłkiem największym; zuurzy ją też zmiana naj drobniejsza.
Za jgdnostajność naród rosyjsl\i dotychczas
płacił własną niewolą, odtąd })łaciłby niemocą
państwową, bez widoków odmiany. Sama 11'01-

ność zemściłaby się

.J\I~

PIOTRKOWSKI

od Kalisza do Władywostoku! Jedności utrzymać niepodobna bez nieograniczonej, samowolnej biurokracji: jest więc władza, są dochody!
Utrzymanie jednostajności byłoby poświęceniem
wszystkich i wszystkiego: narodów, państwa,
postępu-na rzecz samej tylko uiurokracji!
Dotychczas jednostajność hyła rodzajem zamrożenia życia; lód ściął wszystko i trzymał
wszystko. Dziś lód pękł i topnieje. Al bo zadrga życie i rozpocznie się postęp polHyczny,
a za nim społeczny, albo przyjdzie zgnilizna i
nic nie oszczędzi. Kto dziś radzi Rosji utrzymać dotychczasową jednostajność, radzi jak
wróg. Usłuchanie rady podobnej byłoby dla
państwa samob6jstwem-oczywistem samob6jstwem!!
Jak każde urządzenie ludzkie, tak i państwo,
albo się rozwija i naprzód idzie, albo upada.
Rosja w takim tylko razie ma przyszłość, jeśli potrafi, jeśli zdoła ustrój swój zmienić i

9

odzowny dla życia kawałek chleba powszedniego.
Posłowie polscy-niezadowoleni całkowitem
uwzględnieniem potrzeb swego kraju-nie bę
dą w stanie być użytecznymi pracownikami
ciała ustawodawczego; bo wielki ból niepozwala o niczem innem ani myśleć, ani mówić.
Autonomja Polski w konstytucyjnej Rosji
jest koniecznością, wypływającą z siły rzeczy.
PrzyjŚĆ musi jako konsekwencja życia poIitycznego.
(.Kraj . )
,
~ł<I._--'_
I

na plemieniu, któreby ·ją
wprowadziło dla siebie jako przywilej, jako
monopol, a inne gnębić pragnęło uciskiem najsroższym, bo narodowym i społecznym:--jednoZnane są dziś powszechnie niemożliwe wastajnością pa11stwową. Rosja musi być albo
runki, w jaldch postawiona została prasa w
cała wolna, alllo cała w ucisku, a więc w ucałem państwie Rosyjskiem od czasu zniesienia
pokorzeniu i w upadku. Rosja plemienna,
cenzury prewencyjnej i ogłoszenia nowej ustanarzucając «inoroclcom» jednostajność języka
wy tymczasowej.
oraz instytucji, musi w nieodzownej konsekwen- udoskonalić. Jednostajność przyniosła państwu
Coraz częściej rozlegają się głosy ubolewacji przystać ua jednostajność ustroju polity- na czas pewien ciszę cmentarną i pozorny spo- jące, iż spodziewana wolność prasy, wolność
cznego.
kój; dziś widzimy, co krył ten spokój. Dla szczerego wypowiadania swych przekonań doPisma reakcyjne, przedewszystkiem «Nowo- przyszłości jednostajność nie uczyniła nic. Pall- prowadziła do stanu pod wieloma względami
je Wremia», dużo i żałośnie lamentowały w swo- stwo nie może żyć wiecznie z nierozw.iązanlJ- gorszego, niż za czasów istnienia ucisku cenzuim czasie nad t. zw. «wycieńczeniem (osku- mi «kwestjami» we wnętrzu, z k\\'es~ami ska- ry prewencyjnej, do stanu, w którym byt i
clienje) centrum państwa». 'vVedług nich przy- zanemi na wieczne nierozwiązanie, chociażlly rozwój pr.tsy staje się poprostu niemożliwym.
czyną tego smutnego zjawiska była okoliczność, nawet biurokracja umiała je tłumić przez czas Jaskrawy wyraz tego stanu daje w artykule
że Rosja jest dla swoich «inorodczych» kre- jakiś po mistrzowsku. Bo każda «kwesqa» wstępnym «Rozwój» łódzki z d. 17/II r. b.
sów nie macochą, lecz dobrą matką. Od ust społeczna, czy narodowa-to ból, to anomalja,
Dzienniki przepełnione są wzmiankami o kaodejmuje narodowi, który utworzył państwo i to pięta Achilesa, to przyczyna słabości.
rach, wymierzanych na redaktorów. Niema
jego potęgę, który stanowi główną jego pod po·
Czy przez lat 40 samowładnego panowania wydawnictwa perjodycznego, które nie podlegarę, a do syta karmi wrogich pasierbÓW. Do- u nas t. z. «jedności» kwestja polska posunę' łoby jeśli nie zamknięciu, to konfisl<acie, lub
wodzenia tego poważnie omawiać niepodobna: ła się choć na milimetr ku rozwiązaniu? Nie! wytoczeniu karnych procesów prasowych jego
od tej dobroci macierzYllskiej nie mamy całe- Zaogniła się tylko. Dziś jest więcej do zmie- redaktorowi.
go kawałka skóry na ciele. Niemniej przeto niania, do cofania, niż było kiedykolwiek.
Czem się to dzieje?
dowodzenie takie miało następstwa poważne: Myśmy przegrali w walce orężnej z rządem
Dawni urzędnicy, którzy kreślili czerwonym
najprzód wzmagało ucisk na kresach, a nastę- .powstanie IV 1863 r.; ale ten rząd przegrał atramentem artykuły, zostali nadal na swopnie, jak hżde l\łamstwo bałamutne, pchało z nami 40-letnią wojnę, bo ani jednego z za- ich stanowiskach i im polecono czuwać nad
rząd i opinję coraz głębiej w błąd, a więc łożeń swoich nie osiągnął!
lojalnością prasy.
Autonomję Polski reakcja i biurokracja przedNic dzi\rnego, dawniej cenzor odrzucał arw niemoc, zaś kraj wielkoruski w wycieńczenie.
A jednak jest i było prawdą niewątpliwą stawić usiłuje jako - coś niesłychanego, jako tykuł, zabraniał go drukować i kwestja zostato, że centrum państwa marnieje, i to, że kre- zbrodnię i szaleństwo polityczne, jako zamach ła z góry już przesądzona.
sy tego przyczyną. Tylko w całkiem innym na całość państwa...
Dziś ten artykuł drukuje redaktor na swosensie, niż dowodziło «Nowoje ViTremia»!
Tymczasem kraj polski jest od reszty pań- ją odpowiedzialność, a ponieważ cenzorzy przyPrzyczyną wycieńczenia jest... jednostajność stwa odmienny całkowicie .
Wszystko inne: wyldi takie artykuły kreślić, więc obecnie nie
państwowa!.. W każdym narodzie największe język, przeszłość, ustrój, obyczaje społeczne, mając dawnej władzy, chcą sobie wytworzyć
bogactwo stanowi człowiek. Słabo 7.aludniona tendencja i charakter literatury, stosunki 1'0- nową przez konfiskatę dziennika, lub akty 0Wielkorosja bogactwa tego nie ma na eksport; dzinne, nietylko sposób gospodarowania ale ,~karżenia, które idą do prokuratora, prokuratembardziej nie ma na eksport ludzi wykwali- sposób uprawiania ziemi-wszystko, aż do z\\'y- tor zaś odsyła je do sędziego śledczego, sędzia
:likowanych, szczególniej zaś wyżej kształconych. czajów życia codziennego. Inny temperament śledczy wzywa redaktora., spisuje protokół i odNajzasobniej::;zy w siły umysłowe naród nie ma narodu, inne tempo pracy i zabawy, inna 10- daje sprawę do sądu okręgowego.
do zbycia nauczycieli. Do nas zaś, do War- gika, inny dowcip!
Okazuje się, że sąd często sprawę umarza,
szawy, przysyłano nawet z Rosji ogrodników
Co wobec tego może być naturalniejszego, bo nie llyło w artykule inkryminowanego przedo ogrodu pomologicznego.
jak autonomja! Jest nietylko naturalną, ale stępstwa. Redaktor uszczęśliwiony «tym ollroPrzy jednostajności państwowej naród wiel- konieczną potrzebą. Ona jedna zdoła zaspo- tern rzeczy», powraca na swoje dawne stauokorusl\i musi poobsadzać wszystkie stanowi- koić wymagania życia narodowego i społeczne- wisko, ale po opamiętaniu się, zapisuje do bnska urzędowe na całym olbrzymim obszarze go. Ona jedna może uregulować i utrwalić dżetu swego wydatki.
swoimi lu:1źmi. Równa się to otworzeniu ar- stosunek Polski do Rosji. Ona jedna jest
Przy kon:liskacie numeru i spisywaniu protokółu zallrano czasu 3 godziny, u sędziego
terji, aby krew z nich płynęła swobodnie ... w stanie rozwiązać «kwestję polską».
Krew ta, gdyby krążyła w organizmie własnym,
Z chwilą, gdy skończy się epoka samowła- śledczego stracono czasu 3 godziny, obrona Iwdawałauy może siłę i czerstwoŚĆ; w obcym-- dnego panowania jednostajnej biurokracji, gdy sztowała około 30 rb. Zmarnowany cały dzień
gnije, truje, a często, zgniła i zatruta, wraca władza ustawodawcza przejdzie do przedstawi- w sądzie. Razem więc stracony czas wynosi
do serca i głowy państwa. Biurokracja rosyj- cieli narodu, jaki sens, jaka racja być może około dwóch dni pracy i 30 rb; jeszcze gdy
ska wychowała w Polsce Bóg wie ilu boha- uciskania wszystkich jednostajnemi ustawami? sprawa idzie do apelacji, to co najmniej trzy
razy więcej tam kosztuje.
terów reakcji bezpośrednicll sprawców klęsk Nikt tego nie zechce.
własnych zewnętrznych i wewnętrznych.
Polska odmienna-musi mieć odmienne ustaWszystko to, przedstawia tylko jedną część
Albo Rosja dla utrzymania jednostajności po- wy. Do wydawania ich nie będą kompetentni procedury i naj szczęśliwszy rezultat dla redasyła na kresy odpadki-a te oczywiście nic posłowie nietylko gruzinów i tatarów, ale i ktora. Kończy się bowiem często wieżą, a nie
trwałego, nic użytecznego dla państwa nie wielkorusów. Albo stanowiliby dla nas pra- mniej ponosi straty i wydawca, którego mają
sprawią; albo posyła ludzi dzielnych, mądrych, wa bez znajomości życia, bez zastanowienia, tek może odrazu uledz redllkcji znacznej lub
uczciwych-a w takim razie pozbawia się sa- na zasadzie doktryn stronniczych, na zasadzie zupełnej zagładzie przez zawieszenie lub zamma pierwiastków najcenniejszych, do pomyślno- obcych narodowi naSZAmu koncepcji (a w ta- knięcie pisma.
ści niezbędnych; sama się krzywdzi, sama ska- kim razie będziemy skrzywdzeni, może śmierAgencja tetegraficzna rozesłała dnia 2 lntezuje się na wycieńczenie i upadek. Najlepsze teInie skrzywdzeni, bez wszelkiego dla kogo- go taką depeszę:
jej siły użyte będą nie na pracę twórczą, ale kol wiek pożytku), albo Sejm państwowy będzie
«Deputacji włościan pow. szczygrowskiego,
na walkę, na tępienie! Zamiast pożytku, przy- musiał uczyć się spraw polskich i tracić du- gub. Kurskiej, która przedstawiła się w Carniosą ojczyźnie przekleństwo uciskanych mi- żo drogiego czasu na tę naukę i rozprawy dla skiem Siole Najjaśniejszy Pan oświadczył, co
ljonów, obudzą ich zawziętą nienawiść do pań- siebie bezużyteczne (a i w takim razie krzy- następLlje:
stwa, do panującego narodu.
wCly nie unikniemy).
- Jestem bardzo rad, że widzę was. Wy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Jakiekolwiek byłoby dostosowywanie nasze- bracia, powinniście, rozumie się, wiedzieć, że
A jednak jest ktoś, dla kogo jednostajność- go rozwiniętego, skrystalizowanego indywidua- wszelkie prawo własności jest nietykalne;
rajem! To wspólny wróg wszystkich bez wy- lizmu narodowego, historycznego, do ogólnych to, co należy do obywatela ziemskiego, jest jejątku narodów państwa: to samowładna biuro- norm życia społecznegp w pallstwie,-byłoby go własnością, to co należy do włoścjanina jest
kracja! Państwo szło do ldęsk - ona tyłal ono dalszem jego gięciem, łamaniem, cięciem, własnością włoścjanina.
Chłop wielkoruski mrze z głodu-ona tyje! piłowaniem.
Ziemia znajdująca się w posiadaniu właści
Jednostajność państwowa pomnaża kilkakrotnie
Dlatego to wszystkie stronnictwa narodowe cieli ziemskich, należy do nich na zasadzie teiloŚĆ posad, czyni łatwym awans. «Inorodcy» domagać się będą antonomji i walczyć o nią goż samego nienaruszalnego prawa, co i waodsunięci od konkurencji na całej przestrzeni, w Sejmie, jak o powietrze dla pluc, jak o nie- sza ziemia do was. Inaczej być nie może, na

Swoboda prasy w chwili wyborów...
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niema tu mIeJsca. Pragnę, abyście
to powiedzieli «swojakom waszym».
\V mowie tej urzędownie ogłoszonej, Monarcha. wypowiedział swoją wolę do chłopów, że
wszelkie prawo własności jest niety1mlne, a
cóż z tą wolę Monarszą robi biurokracja?
Dziennik jest własnością równiei dobrą, jak
ziemia, kosztuje on nieraz dużo więcej niż jeden dwa a nawet dziesięć majątków ziemskich.
Są wydawnictwa rosyjskie i polskie, które
przedstawiają wartość krociową, niekiedy blizko miljonową.
W dzienniku, na zasadach prawa własności,
ulokowało niejednokrotnie wielu ludzi nietylko
swoje oszczędności, ale i cały kapitał nietylko
własny, ale i rod:dn swoich i przyjaciół. Tymczasem dzienniki te zostają zawieszane i zamykane, bez względu na to, że stanowią one prawo własności.
Przez zamykanie tych pism, niszczy się
własność, a więc system ten staje w sprzeczności z wolą l\lonarszą, tak wyraźnie zaznaczoną i tak dobitnie podkreśloną w przemówieniach do chłopów z gubernji Kurskiej.
Kary, wymierzane prasie) bywają bardzo
duże, więlisze niż na innych przestępców, niż
na zbrodniarzy, którym sąd wyznacza jeden
rodzaj kary.
Redal<tor nietylko jest skazywany na wię
zienie, ale pismo, w którem znalazł się niepotrzebnie pomieszczony artykuł, zostaje zawieszone, lub nawet zamknięte.
W obecnej i dawniejszej ustawje prasowej
prawnie są rozróżniani: wydawca pisma, jako
właściciel i redaktor jako przedstawiciel moralnego kierunku gazety; w wymiarze jednak
sprawiedli \vości prawo nie rozróżnia tych dwóch
ludzi karząc redaktora za przekroczenie przepisów cenzuralnych, zawieszeniem lub zamknię
cil;lm pisma wymierza jednocześnie liarę przeciwko wydawcy, który często o tyle tylko winien, że na założenie pisma wydał znaczny kapitał. To też ta mieszanina p0jęĆ prawnych
powinna być jaknarychlej uregulowaną. Przede\\ szysikiem potrzeba ustanowić nietykalność
własności pislna, a to z tego względu, że zamknięcie go lub zawieszenie podkopuje zaufanie
do wydawców i daje możność konkllnincji zniszczenia, tego co przez kilkanaście lat, a nawet
dłużej potrzebowało nieustannego poparcia i
nakładu.

Obecnie pmsa w calem Cesarstwie, a zwła
szcza na kresach, znajduje się w tak ciężkich
warunkach, że byt jej jest zachwiany i raczej
otwiera się tu pole do efemerycznej działal
ności, niż do pracy nad rozwinięciem poważ
nych organów opinji publicznej, o które najbardziej powinno chodzić zdrowemu i pragnącemu
naturalnie rozwijać się społeczeństwu.
Kto ho dziś do tej prasy niema pretensj i,
zwłaszcz:;1 na kresach. Tu każdy artykulik bywa komentowany na swój sposób, a redaktor
narażony jest ze wszystkich stron na fałszywe
l ub podstępne doniesienia przez miejscową biurokrację·

Nieuszanowanie tu prawa widoczne na każdem
miejscu.
Ale cóź się temu dziwić? nowe prawo prasowe, sW0boda słowa, wyłamanie się piśmien
nictwa z pod cenzury, niekonieczni_e przypadło do
gustu naszej biurohacji.
.~~

Z powodu zamachu S. D. na zobranie przedwyborcze w Resursie Obyw.
«Słowo»

czyni uwagę, że od kilku dni zmniejznacznie powódź wydawnictw sOQjalistycznych; pomiędzy innemi zniknął i «Czerwony sztandar». Wobec niemożności dalszego
wydawania swego urzędowego organu, «Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy» wróciła do dawnego wypróbowanego sposobu ogła
szania swych rozkazów do «towarzyszów» a
napaści na przeciwników, za pomocą osobnych
manifestów!!.
«l\lanifesty te, nisze «S10wo», naogół są dość
ciekawe tak pod względem swej formy, nie
dotkniętej palcem kultury, jak i trcści, zawieszyła się
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rającej pog1ądy zwolenników «państwa przy- wszystko jest prawdą, którą potwierdzają wieszłości» na te lub owe zagadnienia teraźniej ści, przyniesione z głównych ognisIL Zdaje się
sze. Najciekawszą jest jednak wydana przed tylko, że ani społeczeństwo, ani władze dukilku dniami odezwa.»
chowne nie zdają sobie dostatecznie sprawy z
Z niej dowiadujemy się, że haniebny zamach całej grozy położenia.
Nazywają sekciarzy «jaroszami», że mięsa
na niedzielne zebranie «Spójni» był dziełem
stronników S. D. Kr. P. i L. Dotychcz<1s po- nie jedzą, «mistykami», że oddani wyższej dodejrzewano ten «czynny protest», jak się deli- skonałości, o świecie wiedzieć nie chcą, «markatnie wyraziło jedno z pism .tutejszych, człon jawitami>." że l\iarję osobliwą czcią otaczają,
ków «Bundu».
«mankietnikami», że przez «skromność» nie
Dalej odezwa S. D. K. P i L. zachęca «to- używają białych mankietów. Wszystkie te nawarzyszów» aby udawali się tłumnie na ze- zwy odrzuca ks. Szymanowski, jako niewłaści
brania przedwyborcze i wymuszali sobie dostęp we. Sami oni nazwali się «synami Marji».
do nich w celu bojkotowania Izby.
Piękna nazwa, ani słowa, ale jakże ją tu
«Pogróżki «Socjaldemokracji», że niedopuści nadać ludziom, którzy 'obok Najświętszej Pando odbywania zebrań nie przerażają już dzi- ny stawiają swoją «świętą i przeczystą dziesiaj nikogo.
wicę»-Kozł0wską? Niech rozstrżygnie vox po«Społeczeństwo, znoszące przez czas aż nad- pttli: nazwał ich l ud « manliietnikami», więc i
to długi teroryzm nielicznej, ostatecznie, gar- my tej nazwy używajmy, jako naj właściwszej
stki wichrzycieli, obudziło się wreszci~ z do- dla nich.
tychczasowej swej apatji i nie pozwoli żywio
Niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy
łom, nie mającym z naszymi ideałami i potrze- odczuwało już bardzo dawno duchowieństwo
bami narodowymi nic wspólnego, narażać na świeckie. Pierwszą myśl reformy podjął O. Hoszwank najżywotniejszych interesów i całej norat, zasłużony i pobożny zalwnnik-kapucyn.
przyszłości kraju».
Raptem plan cały znalazł się w ręku Kozłow
«Społeczeństwo, które przystępuje do speł skiej, która, zmieniwszy go zasadniczo, sama
nienia naj ważniejszej czynności obywatelskiej, podjęła akcję, za co na zawsze została odsunie ustąpi przed żadnemi groźbami i zdecydo- niętą od pracy, kierowanej ręl<ą świątobliwego
wane jest w razie potrzeby odpierać przemocą i mądrego zalwunilia ascety. Ksiądz, który
wszelkie gwałtowne zamachy na wolność swych pierwszy rzucił ziarno zgromadzenia przed dwuzebrań i swobodę słowa» .
nastu laty, już nie żyje. Jego zwolennikami

«Oczywiśc ie logiki nikt szukać nie będzie
ani w czynach, ani w słowach naszej demokracji socjalnej. Dziwne jednak--wyrażając się
najłagodniej-sprawia wrażenie hasło: «Niech
żyje wolność zgromadzeń i słowa!», umieszczone przy końcu tego samego manifestu, który
zaczyna się od apoteozowania ohydnego zamachu, na niedzielne zebranie przed wyborcze
w Resursie Obywatelskiej».
e~ ••..•• ,,*~_

,,:ffian1iietnicy".
Nieszczęścia idą łącznie--nigdy się na jednem nie kończy. W chwili, kiedy naród nasz
powinien skupić wszystliie siły i do jednego
celu-do odrodzenia kulkuralnego i narodowego-dążyć zgodnie i jednolicie, w takiej chwili
powstały stronnictwa antinarodowe i obwołały
nieznaną u nas dotąd walkę klasową!..
Zdawało się, że tego dosyć. Gdzież tam! Przyszło
nagle drugie nieszczęście, grożące drugim rozłamem wśród mas ludowych: rozłamem na tle
religijnym. Tym drugim nieszczęściem-to księ
ża «mankietnicy», nie chcący mieć nic wspólnego z tym światem, ani z polską, swoją ziemią. Bezmyślni i bezduszni, sfanatyzowani asceci, i jednocześnie schyzmatycy!
W ciągu ostatnich 2 tygodni zapisały już o
nich gazety nasze całe foljały . A oto jest artykuł «Kur. 'iVarsz.», którego autor doskonale
zdaje sobie sprawę z całej grozy położenia.
Pierwszą wiadomość o mankietnikach w pra·
sie--pisze «Kur. Warsz.»-podał ks. Marcin
Szkopowski w artykule p. t. «Czarny mankiet»,
drukowanym w «Wiadomościach Pasterskich»
w październiku r. z. Duchowieństwo naogół
przyznało słuszność wywodom autora, zgorszyło się jednak «wywleczeniem» tej «smutnej
sprawy» na światło dzienne IV obawie «zgors1,enia», a stanowczo miało za złe nadawanie
miana «herezji» no\remu zgromadzeniu.
Niestety, jakże prędko przekonano się, że
antor napisał «za mało»! Obawa «zgorszenia»
wytworz.yła ,,·śród nas jakieś «kulisy duchowne», za któremi rosły bez:karnie różne chwasty
i dziwactwa, starannie chowane przed oczyma
zdrowf'j krytyki, nic leczone choroby \"obec
zupełnego zastoj u w działalności ogółu duchowieństwa. W temże piśmie w grudniu ukazała
się rzecz w tej materji, napisana przez l<s.
Bolesława Szymanowskiego, kapłana djecezji
kujawsko-kaliskiej, który, pisząc ją, nic jeszcze
nie wiedział o «})orwaniu» przcz mankietników
i zniknięciu brata swego, ks. Józefa.
Myliłby się, ktoby myślał, że wiadomości,
podane dotychczas IV gazetach o tym strasznym
ruchu, są choć trochę przesadzone. Niestety,

były cztery osoby. To zawiązek. Rozwój był
dziwny. Przebąkiwano o rozszerzaniu się nowego zgromadzenia, ale że szło pod przykrywką «wyższej pobożności», więc trudno było wystąpić, żeby się nie narazić na zarzut «uiepobożnego». Władze duchowne i niektórzy biskupi tolerowali, lub nawet protegowali zgromadzenie, obsadzając członkami jego katedry profesorskie, widząc chętnie mankietników nawet
w murach seminaryjnych.
Z biegiem czasu mankietnicy rozwijali ustawy, układane na zgromadzeniach. Z tych ustaw
utworzyli «konstytucję» na wzór istniejących
zgromadzeń zakonnych. Na czele stał «rektor»,
dziś zwany jenerałem (obecnie ks. J. Kowalski, proboszcz w Sobótce pod Łęczycą) mając
pod sobą supeJjorów, jakoby prowincjałów,
ślepo mu posłusznych, zgromadzanych razem
z «braćmh na «kap ituły jeneralne i prowincjonalne» pod prezydencją «rektora».
«Kapituły prowincjonalne» zgromadzali «superjorowie» co miesiąc, a na nich «bracia»
spowiadali się ze swych przewinień przeciwko
«regule» i wspólnie obmyślali środki poprawy
i rozwoju zgromadzenia, oraz przyjęcia zadanej
«pokuty». «Kapitu ły jeneralne» zbierał «rektor» raz na rok dla spraw ogólnych.
Reguła ta ma trzy śluby: czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa, ścisłe wypełnianie regulaminu
dziennego i ćwiczenie się w umartwienin.
Przez ślub ubóstwa pozbawiali się wszelkiej
własnqści, zadowalając się najprostszemi sprzę
tami. Slubem posłuszeństwa pozbawiali się wła
snej woli, podda.jąc się woli przełożonego. Ranne wstanie, medytacja, adoracja N. Sakramentu, czytanie dzieł pobożnych i Pisma św., rekolekcje miesięczne i roczne oraz różne umartwienia-oto reszta reguły. Ztąd miała płynąć
ich słodycz w obejściu, pracowitość, rzucająca
się w oczy pobożność, proslota, bezinteresowność.
Ztąd przez podobieństwo do Chrystusa
nazwali się «synami :Marji».
Dawno już pukali w Rzymi.c o zatwierdzenie swojej reguły . Leon XIII podobno prt~y
chylał się do tej myśli, ale śmierć mu przeszkodziła w spełnieniu tego. Rozpoczął się atak
lla obecnie panującego Ojca św. Piusa X. Byliby może osiągnęli cel swoich pragnień, gdyby nie rzekome objawienia Kozłowskiej, której
osoba wydała się ostrożnym zawsze kardynałom mocno podejrzaną. Zażądano relacji władz.
Wówczas już sytuacja w kraju trochę się
zmieniła.
Zaczęto krzywo patrzeć na nich za
rozmaite «praktyki dziwaczne», oraz widoczne
usunięcie się od ogółu duchowieństw~t i sekret
nadzwyczajny, który otaczał ich działalność.
Przedewszystkiem urządzili prawdziwie «pobożną nagankę ludu » ku czci obrazu cudowne-
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go Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i widocznemu rugowaniu C7.ęstochowskiej. Widoczna
tu była opieka władz rządowych, które protegowanego obrazu nie pozwalały usu wać, gdzie
go raz wprowadzono. Duchowieństwo krzywo
patrzyło na gwałtowne łykanie papierowych
obrazków Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
które komunją Matki Boskiej nazywali; praktyka dotychczas nieznana, dziwaczna, a dla analogji z Komuoją św. prawdziwie nieprzyzwoita. Zarzut braku pobożności ~ jednej strony,
a nieszczęsne «kulisy» z drugiej, zamykały
usta niezadowolonym.
Nie podobała się również samowolna zmiana
istniejących zwyczajów kościelnych, wyrażająca
~ię w niepobieraniu żadnych opłat, wobec cią'
głego napływu pieniędzy, odsyłanych do Płocka
na ręce Kozłowskiej, a pochodzących z «dobrowolnych» ofiar, które dziwnie płynęły «drzwiami i oknami», oraz z handlu «dewocjonaljami»,
za które pobierali bardzo wysokie opłaty.
Stosunek do proboszczów stał się opłaka
nym, mankietnicy bowiem robili «pobożny
ruch» w parafji, wyprowadzając «gospodarza»
ze «słodkiej równowagi», a nieużywanie mięsa
narażało na ogromne «kłopoty kulinarne».
Konsystorze milczały. Władze duchowne nle
wglądały tY istotę rzeczy, ruch się szerzył,
l{sięża zaczęli głośno sarkać, więc użyto wypróbowanego «biurokratyczuego» środka: zaczę
to tranzlokować «mankietników» z parafji na
parafję, z katedry profesorskiej na spowiednika ,seminarjum.
Srodek zawsze niezawodny na księży wydał
owoce: mankietnicy swoją zarazę roznieśli po
całym obszarze trzech djecezji: warszawskiej,
płockiej i lubelskiej.
Niektórzy biskupi okazywali sekretnie poparcie z powodu ich niezwykłej pobożności.
W tem uderzono na alarm . Mankietnicy bardzo mądrze poczynali sobie w Rzymie, aż zapytano o zdanie. Ks. biskup Szembek, dziś nieżyjący, pojechał sam i jako najlepiej świadomy
sprawy, przeprowadził to, że mankietnikom nakazano rozwiązać zgromadzenie; wykonawcami
mieli być biskupi.
Mankietnicy przyrzekli w konsystorzach po·
prawę i obiecali się rozwiązać. Ale wtedy już
myśleli o schizmie. Nie spełnili przyrzeczenia;
przeciwnie: rozpoczęli gwałtowną agitację z ambon przfJciwko księżom, burząc lud. Posypały
się skargi duchowieństwa. Władze duchowne
wystąpiły energicznie. Zastosowano nieomylny
środek: suspensę, czyli zawieszenie w czynnościach kapłańskich, dotychczas zawsze ze skutkiem przeciw tym i owym księżynom stosowaną .. ·
I stała się rzecz straszna!
l\1ankietllicy odmówili posłuszeństwa, publicznie, można powiedzieć, « plunęli » na wszystko, z drwiącym uśmiechem przyjęli egzekutorów ... i poszl i do swych czynności kapłańskich
zohydzając biskupów imiennie, nazywając kon·
sJ'storze «plugawemi siedliskami czarnego robactwa», a wszystkich księży obdarzając najostateczniejszemi wymysłami.
Resztę wiecie z gazet.
(dok. nast.)
----~~~~~----

- «Nowoje wremia»
o marjawitach bardzo im

pomieściło

artykuł

życzliwy. A utor artykułu wyraża nadzieję, że rząd nie powtórzy omyłek cesarzowej Katarzyny i cesarza Pawła
i nie będzie podtrzymywał jedności katolicyzmu, tak szkodliwej dla rosyjskiej państwowości i

rosyjskiego narodu.
- "Mat-jawici" u Ojca Ś-go. (Korespon.
«Tygodnia Piotrkowskiego»). Z Rzymu, ze sfer
Watykailskich, otrzymujemy zupełnie pewną
wiadomość, że przed dwoma tygodniami byli
tam z Królestwa dwaj księża K. i P. z Lubelskiego i złożyli Watykanowi oryginalne ultimatum.
«Ale-piszą nam-dzięki Łasce Bożej i taktowi, z jakim iC,h tu przyjęto, na audjencji,
której im Ojciec Sw. wreszcie udzielił, przyrzekli solennie, że zgorszenie naprawią i do
posłuszeńst)va Bislwpowi wrócą. Skarżyli się
oni Ojcu Sw . i piśmienne zostawili dowody,

jak bardzo wyższe ducbowieństwo zaniedbuje
się u nas w obowią7.kach swoich! ..
W Watykanie mają nadzieję, że burza szybko przeminie w kraju naszym i tylko jednostki
ambitne, zarozumiałe i grający komedję w tej
sprawie, będą jeszcze czas jakiś siać między
ludem niepokój!»
~-~. (g>~~-

Biskup Kujawsko-Kaliski
do Wielebnego

Duchowieństwa.

Dla polaka i katolika nie jest i nie może
być wszystko jedno, l{to IV Izbie Państwowej
będzie jego prawodawcą i obrOllcą; owszem,
polak powinien pragnąć i do tego szczerze dą
żyć, aby sprawy jego przedstawiał i bronił
w potrzebie taki poseł, któremu całkowicie
może zaufać, że nie tylko pod żadnym wzglę
dem nie zdradzi i nie zaniedba istotnych interesów narodu, ale zawsze bronić go będzie.
W mojem orędziu pasterskiem z dnia 18 Stycznia r. b. prosiłem i upominałem Wielebne
Duchowiellstwo i wiernych dyecezji, aby, «gdy
nadejdą wybory, wszyscy oddali głosy tylko
na takich kandydatów, którzy są dobrymi katolikami, gorąco miłują Kościół i Ojczyznę,
znają potrzeby a w Izbie potrafią bronić naszych interesów». Rozwijając tę myśl i idąc
za gorącem pragnieniem serca Biskupa i obywatela, aby przyczynić się do ogólnego dobra,
pismem niniejszem jeszcze raz zwracam uwagę Wielebllego Duchowieństwa na tę okoliczność,
że takich będziemy mieli przedstawicieli w Izbie,
jakich na zebraniach gminnych, miejskich
i powiatowych obierzemy pełnomocników i wyborców. Dadzą się tu zastosować słowa Zbawiciela: Nie może drzewo dobre owoców dych
rodzić,

ani drzewo de owoców dobrych

1'odzić

(Mat. VII, 18). Prawyborcy dobrzy czyli przyw i ązani sercem do Kościoła i miłujący Ojczyznę dadzą takichże wyborców a ci znowu takichże posłów; przeciwnie, prawyborcy źli czyli
nieżyczliwi i nie miłujący Kościoła i Ojczyzny
dadzą również złych wyborców a ci złych posłów, którzy na szkodę naszą będą działaii,
bo nie zbiemją) jak mówi Chrystus Pan, fj ciernia fig) ani z
(Łuk. VI, 44) .

głogu

zbierają

winnych jagód

W tych dniach wyznaczone ad hoc urzędy
zamykają

listy wyborcze, mieszczące w sobie
szeregi prawyborców przeważnie nieuświadomionych, którzy potrzebują koniecznie
wskazówki do korzystania z praw obywatelskich. Okoliczność ta tem ważniejsza jest, że,
według głosów prasy peljodycznej, naj większej
liczby prawyborców i wyborcó\v dostarczą posiadacze własności mniejszej, na których zbałamucenie i zjednanie dla siebie czychają w wielu miejscowościach członkowie stronnictw nam
wrogich lub wprost nieżyczliwyr.lt. Aby zatem
nie pominąć niczego, coby dobre wybory zapewnić moglo, polecam W. J. ks. Dziekanowi,
iżby wezwał do siebie kks. Proboszczów ze
swego okręgu dekanalnego i rozważył z nimi
sposób uświadomienia głosujących w każdej
gmninie, mieście i powiecie i konieczność wzię
cia czynnego udziału w wyborach tak, aby
prawyborcy i wyborcy takich tylko dawali kandydatów, o jakich wyżej mówiłem.
W tym celn następnie każdy Proboszcz, jako naturalny obrońca swoich parafjan, przedstawi na zebraniach przedwyborczych, odbywających się z pozwolenia władzy, albo prywatnie powiadomi i nauczy, według potrzeby,
mają-::ych prawo głosu:
1) aby obywatele ziemscy, mieszkańcy miast,
włościanie, robotnicy i t. d. działali zawsze i
wsz@dzie 1"aZem dla dobra kraju,
2) aby głosowali wszyscy, ponieważ to jest
prawem i obowiązkiem polaka,
3) aby wszyscy głosowali tylko na dob1"yeh
kandydatów, bo to znowu jest obowiązkiem
sumienia. Nadto, Proboszcz
4) upomni i przekona wszystkich, że g1'zechem jest dla katolika i hmibcl dla polaka dawać głosy na złych i nieodpowiednich wyborców i posłów, i
długie
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5) że nikt nie może wstrzymywać si@ od
glosowania, ponieważ dobro haju i jego pomyślność same nie przyjdą,-przeciwnie, Ojczyzna domaga się od swoich synów pracy
uczci wej i rzetelnej.
Wreszcie, nadmieniam, że z mojej strony
niema przeszkoJy, aby kapłani przyj mowali
w swoich parafjach obowiązki wyborców, gdy
zaufanie głosujących do tego ich powoła.
Po odbytych wyborach w gminie lub mieście każdy Proboszcz zaraz zawiadomi W. J.
ks. Dziekana, kto jest wybrany i jakich tenże
jest przekonań; następnie W. J. ks. Dziekan
złoży mi o tem raport ze swego okręgu dekanalnego.
i' STANISŁAW BISKUP.
Wloclawek, dnia 12 Lutego 1906.
-~3<:J300l1'

Atmosfera przedwyborcza.
(Mowa p. Stachowicza na zjeździe < Związku 30 paź
dziernika> w Moskwie).

·W drugim dniu obrad wszechrosyjskiego
zjazdu «Związku dnia 30 października», wygło
sił mowę p. Stachowicz.
Ważniejsze ustępy
przemówienia p. S. brzmią jak następuje:
«Wiadomo wszystkim, jaki ciężki i ostry
kryzys przechodzi obecnie Rosja, wiadomo również i to, że jedynem wyjściem, jedynym potężnym środkiem, nietylko uspokojenia lecz i
uratowania kraju, jest najprędsze zwołanie
Izby Parlstwowej. Jeśli rozrLH;hy rewolucyjne
przybrały tak groźny charakter, jeśli przeniknęły one nawet do mas ludowych, jest to
niewątpliwym dowodem, że nastąpiło osłabie
nie tej podstawo,yej zasady, która .się nazywa
władzą państwową.
Mam tu na myśli, rzecz
prosta, nie tę władzę państwową, która rości
solJi-e prawo aresztowania, gnojenia w kazamatach więziennych i dławienia całego kraju,
lecz mówię o teJ innej, prawdziwej władzy
państwowej, l{tórej zadaniem jest nie dyskredytowanie autorytetu pailstwa, mowię o tej
trwałej, masowej władzy, która nietylko kołysze nawą państwa, ale i pewną ręką nią
kieruje. Brakiem właśnie tej podstawowej zasady tłumaczą się owe wszystkie bezprawia,
wszystkie ' zaburzenia, wszystkie pogwałcenia
praw, które się wydarzały w czasach ostatnich.
Najbardziej stanowczem żądaniem naszem
powinno być to, ażeby rząd, który zarekomen·
dował swoją działalność zupełnem zlekceważe
niem włożonych na niego obowiązków, usunąć
od władzy, drugie zaś żądanie-aby dzień w.vhorów był wyznaczony nie później, niż na 13
kwietnia, termin zaś zwołanie Izuy Pań

stwowej-12 maja. Mówimy, że Izba nioże
i powinna być zwołana właśnie w tym czasie,
a kiedy my mówimy, że może być zwołana,
dokumentujemy tem, że powinna być zwołana
bezwarunkowo.
«Co się tyczy urzeczywistnienia zasad manifestu konstytucyjnego z d. 30 października
mówił dalei p. Stachowicz, to gotowi byliśmy
uznać środki rządu, skierowane przeciw stłu
mieniu zbrojnego powstania, ale wiemy ['ó'''nież i o tem, że zaraz po ustaleniu porządku,
po opanowaniu ruchów powstańczych, powiuno
ustać natychmiast i to pogwałcenie życia pań
stwowego, które wytworzyło zastosowanie środ
ków wyjątkowych. Ale rząd poszedł wręcz
odmienną. drogą. Nie robił nic, kiedy czyniono
jawne przygotowania do zbrojnego wybuchu,
następnie zaś zaczął gnębić kraj cały, zaczął
prześladować i tępić wszelk q opozycję, wypowiedział wojnę wszystkim malkontentom i odwołał wszystkie swobody, objęte manifestem
konstytucyjnym.
Kiedy rząd chce odnieść zwycięstwo nad
całem pal1stwem rosyjskiem, musimy mu powiedzieć, że tego rodzaju zamiar był i będzie
zawsze szaleństwem. Powinniśmy powiedzieć
rządowi, że nie wolno mu tego robić, że nie
wolno mu gwałcić tych praw, które są dla
nas wyrazem nieskończenie pilnych potrzeb.
Powinniśmy mu powiedzieć, że praktykowane
przez niego środki są niezwykle zuch wałe.
Dość przypomnieć cyrkularz ministra spraw
wewnętrznych, Durnowo, który dopiero teraz
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został ogłoszony,

a który już tysiąckrotnie był
stosowany w praktyce-cyrkularz, zalecający,
ażeby władze administracyjne chwytały wszystkich wichrzycieli, ażeby zamykały ich w więzieniach nawet wówczas, kiedy władze sądowe
nie znajdują w ich działaniach cech jal{iegokol wiek przestępstwa, aże by wreszcie przy najmniejszej ch.ęci protestu, stosowana była względem wszystkich-siła zbrojna.
Zrozumielibyśmy ów cyrkularz, gdyby był
wydany \II ol~resie buntów i zaburzeń i tylko
na czas tych buntów i zaburzeń, ale cyrkularz
ÓW zaczęto właśuie stosować }.lo stłumieniu
zbrojnego powstania, i nie dziwimy się też
bynajmniej, że oprócz protestu, oprócz niezadowolenia i oburzenia, żadne inne uczucia·
nie mogą być społeczeństwu dostępne. Ale
postępki administracji, która powinna być tylko
władzą wykonawczą w państwie, a jednocześnie karze obywateli jedynie za to, że w}' lconywują wolę swego Monarchy- tego rodzaju działalność administracji, owego bezdusznego u nas
mechanizmu zarządu państwowego, gwałci w
sposób, wolający o pomstę do nieba, wszystkie prawa Monarchy, wszystkie nasze prawa.
W tych środkach, jakie są obecnie stosowane,
uwidocznia się tylko rzecz jedna, a mianowicie,
brak doświadczenia, albo, co prędzej - niekonsekwencja. Kiedy rząd zobaczył skłonność
społeczeństwa do pomożenia mu w stłumieniu
anarchji, wszedł zaraz na drogę represji, sprowadzając do jednego mianownika rewolucjonistów i wszystl\ich niezadowolonych z istniejącego systemu. Byliśmy gotowi podtrzymać rząd,
kiedy miał 7.amiar wprowadzić reformy, bylibyśmy gotowi dać mu poparcie i wówczas,
kiedy należało zastosować środki represyjne
])rzeciw powstaniu zbrojnemu, obecnie jednakże musimy wręcz oznajmić, że swoją działalnością prowadzi kraj do zguby.
Musimy to
])owiedzieć szczerze i otwarcie, musimy powiedzieć i to, że istniejący rząd powinien być
usunięty od władzy».
Mowę nagrodzono rzęsistemi oklaskami. Innych przemówień nie przytac7.amy, godzi się
jednak zaznaczyć mowę p. Bryzgałowa, który
wyraził wątpliwość co do tego, czy Monarcha
wie o wszystkiem, co czyni rząd i proponował,
aby rezolucje zjazdu powiozła do Carskiego
Sioła specjalna deputacja.
( . Związek

30

października .

i reakcja).

Przebieg i uchwały zjazdu «Związku 30 październi]{a» w Moskwie sprawiły, jakeśmy to
już zaznac7.ali, prawdziwą niespodzianę zwolenuikom . reakcji. Udzielano związkowi najszerszych przywilejów agitacyjnych, pozwolono na
pokrycie całej Rosji siecią organizacji filjalnych,
nie przeszkadzano, a nawet dopomagano do urządzania zebrań przedwyborczych.
Pozwolono również na ów zjazd w Moskwie,
sądząc, że nadszedł czas wypowiedzenia przez
usta narodu wielkiego słowa. I słowo to padło.
Co za rozczarowanie! To też gaz: Rus. Gosudarstwo, wieczorne wydanie Pmw. Wiestnika
nie posiada się z oburzenia. Jakto, zawód z tej
również strony? Et tu Brutus contra me?
I organ gabinetu ministrów rozdarł szaty swoje z żałości. Ale żal ten nie znalazł oddźwię
ku nawet w... Now. W1·emieni, które w odpowiedzi na wywody gazety tak, między innemi,
])isze:
«Postępowanie Związku 30 października»,
wywołujące takie oburzenie Rus. Gosudarstwa,
jest niezbitym dowodem, że młoda partja polityczna posiada więcej rozumu pallstwowego,
niż zakrzepły w rutynie ukazowo-cyrkularzowej
rząd. Podtrzymywać rząd dlatego tylko, że jest
rządem, byłoby czynem nie mądrości państwo
wej lecz przeżytkiem niewolniczego nawyknienia. Podtrzymywać rząd można i należy za jakieś jego zasługi, za wytrwałe dążenia do urzeczywistnienia jakiegoś obmyślanego programu, za działalność, mającą na celu dobro i rozwój państwa, ale podtrzymywać go za wszelką
cenę dlatego tylko, że bez tego podtrzymania
rząd będzie miał utrudnione zaciąganie poży
czek, albo też zarządzanie zrewoltowanemi
gullel'l1jami-- jest to zasada niemoralna i obliczo-
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na na bardzo krótką metę. Kierowanie się taką zasadą w ostatnim bilansie doprowadziło
by do utracenia wszelkiego kredytu (zarówno
moralnego jak i materjalnego), nietylko przez
dane miuisterjum, lecz przez ' cały naród rosyjski. Ale ministerja upadają a naród pozostaje.
«Cen tralna partj a społeczeństwa rosyjskiego, jądro spokojnej i dobrze myślącej Rosji,
oddała krajowi niewątpliwą i jawną usługę,
przełamując wyznawany przez większość jej
członków konserwatyzm i wypowiadając naganę tym działaniom rządu, z któremi sumienie
nie może się pogodzić w żadnych warunkach
i pod żadnym pozorem. Partja ta, odzwiel'ciadlając poglądy i przekonania całego inteligentnego społeczeństwa, dowiodła żywotności 0wego sumienilli narodowego, a tego rodzaju zadokumentowanie było rzeczą konieczną.
Pouczas,kiedy partje rewolucyjne w swej
wielkiej zarozumiałości usiłują stać po nad sumieniem; uzurpując sobie prawo Boże pozbawiauia ludzi życia, kiedy rząd na podobną samowolę odpowiada z całą samowiedzą dowodami,
że on tylko jeden posiada prawo użytkowania
z tego przywileju i, otrzymawszy zwycięztwo
IV walce fizycznej, okazuje jawną pogardę dla
niedostępnej mu siły, jaką daje walka moralna-było koniecznością, aby ktoś stanął w 0bronie idei wyżsr.ego porządku, ażeby ktoś przypomniał o ludzkiej stronie istnienia narodu,
rozdzieranego przez zwierzęce instynkty złości,
zemsty i bezprawia. Gdyby w narodzie nie istniało poczucie wyższego prawa i legalności,
wówczas dzika anarchja, wyrażająca się w bezlitosnej walce wszystkich przeciwko wszystkim, groziłaby nietylko upadkiem kredytu pań
stwowego, lecz ostatecznem zepchnięciem narodu
rosyjskiego do rzędu tych niższych ras barbarzyńskich, które skazane są . na zagładę przez,
dążące naprzód szlakiem cywilizacyjnym, na-
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odbędzie się ogólne zebranie przedwyborcze.
Został wybrany komitet złożony z 7 osób.

- Prezydent łódzki, Władysław syn Józefata Pieńkowski, kazał przygotować skrzynie
do wrzucania kartek prawyborczych. Są to olbrzymie pudła w kształcie skrzynek pocztowych ze szparą na wierzchniej .ścianie.
Prócz tego, stosownie do wymagań ustawy
wyborczej, przygotował skrzynkę do głosowa
nia dla wyborców na posła. Jest to pudełko,
wykonane w kształcie chaty z okapami. Posiada ono jeden otwór, a za to dwie przegrouy.
Połowę tego pudełka umalowano na czarny,
drugą połowę na biały kolor. W umieszczony
odpowiednio otwór wkłada się dłoń z kartką,
którą można wrzucić w tę lub ową komorę.
Wyborcy, jak wiadomo, do 500, głosują za
pomocą gałele To samo i robotnicy.
- W Płocku ruch przedwyborczy ożywia
się z dniem każdym.
Lista prawyborców m.
Płocka została, jak informują «Echa», uformowana i przy czynnym współudziale obywateli miejskich dosięgła liczby 3039. Utworzył
się miejski komitet wyborczy do którego powołani zostali przewodniczący, względnie człon
kowie zarządu istniejących w mieście instytucji zbiorowych: społecznych, współdzielczych i
towarzyskich. Odbyło się już pierwsze przedwyborcze zebranie, przez tenże komitet zwoła
ne ze współudziałem 300 blizko osól:). Zagaił
zebranie p. Kulin, przewodniczył p. Swięcicki.
Przemawiał p. Daliński, który wyjaśniał ideę
ustawy konstytucyjnej oraz zaznaczał jakich
mianowicie ludzi trzeba wybierać i czego żą
dać od posłów.
Mówca kładł nacisk na solidarność przyszłego Koła Polskiego w parlamencie rosyjskim.
Pan Święcicki wyjaśnił szczegółowo ustawę
wyborczą i objaśnił, jak się wytworzył komitet
wyborczy płocki. Mowy programowe mieli pp.:
rodowości».
dr.
Zaleski, l\Iajdecki (wskazywał potrzebę uTaka jest odpowiedź Now. Wrem. na żale
względnienia przy wyborach przedstawicieli
R~(,8.
Gosudar. i takie są poglądy «pojednawczego» organu p. Suworina na reakcję ... sfery rzemieślniczej i robotniczej), dr. Maciesza
(odczytał program ekonomiczny partji narodo( . Gaz. Polska. ).
wo-demokratycznej). Poza tem mówił p. Ka~~
- Sprawa prasowa. Wydział II-gi karny miński, inż. Kuligowski, wreszcie w imieniu
sfery robotniczej przemawiał p. Bugajski, któsądu okręgowego piotrkowskiego na kadencji
ry
zaznaczył, że robotnik polski stawia na
w Łodzi rozpatrywał sprawę redaktora «Rozpierwszym
planie in teresy narodowe, na razie
woju» Wiktora Czajewskiego, oskarżonego o
odsuwając na plan dalszy walkę z kapitalizmem.
ubliżenie armji IV artykule «Krwawy pochód
Próbne głosowanie na 3 wyborców, których
w Pabjanicach». Sąd. po długiej naradzie, ogło mieli wybierać, według listy już wydrukowasił wyrok, skazujący W. Czajewskiego na 8
nej wykazało, że na 295 kartek wyborczych
miesięcy więzienia. Red. Cz. zakłada apelację.
otrzymali głosów pp.: dr. Macie~za 273, Bart- "Ogólne zebranie adwokatów peters- kowski 189, :Majdecki 175, Swięcicki 100,
burskich wkłada na obraną w tym celu ko- Kulm 45 . Takie głosowania próbne, jakie odmisję obowiązek gromadzenia mateljałn o pra- bywać się będą w dalszym ciągu na zebralcŁykowanych obecnie przez władze administra- niach przedwyborczych wyłonią ostateczne kancyjne zabÓjstwach, aby potem opracować go dydatury tych, na których ludność powinna
i przedstawić sądowi swobodnie przez naród zgodzić się głosować na wyborach ostatecznych.
obranych przedstawicieli».
Zebranie miało charakter względnie bezpar-- Jak donoszą "N owosti", do wszystkich tyjny na tle ogólniejszem narodowem, odbywainstytucji rządowych rozesłany został okólnik, ło się jednak mniej więcej pod hasłami stronpolecający usuwać niezwłocznie od obowiązków nictwa demokratyczno-narodowego.
urzędników, którzy należą do partji konstytuMiejskie zebranie przed wyborcze poprzedzone
cyj no-demokratycznej ...
było wiecem przedwyborczym gmin pow. płoc
kiego, na którem było odpowiednich 40 przed- Na cel dobroczynny IV dniach 17 i 18 stawicieli gmin . Rozpatrywano na nim sprawę
mana dane będą 2 przedstawienia teatralne kandydatów na posłów do Izby i na wyboramatorskie w teatrze p. Spana. Organizator- ców z pow. płockiego. Przez głosowanie wykami przedstawień są panie: Byczkowska, Cha- stawiono kandydatury na posłów pp.: Cheł
włowska i Chądzyńska .
(2-1)
chowskiego z Chojnowa, Bojanowskiego z KUc,
dr. Macieszy z Płocka, K. Piechowskiego z Liberadza. Pp. Chełcbowski, Bojanowski i dr.
R~eh W1borreZ1~
Maciesza mają podobno zapewnione poparcie
Najwyższy ukaz do Senatu Rządzącego duchowieństwa djecezji płockiej ... choć z druz d. 26 z. m. 7.wołuje Izbę Państwową na d. giej strony duchowieństwo ma zamiar forso-10 maja. Wybory członków do Izby Państwo wać na posła i ks. Marjallskiego ...
wej odbywać się mają-stosownie do wydane- Wybory. Komisja gubernjalna kielecka
go tego samego dnia drugiego ukazu--nie w do spraw wyborczych zaproponowała i przedjednym dniu na całym obszarze Państwa, ale stawiła do zatwierdzenia gubernatora naw terminach różnych, wyznaczonych przez ulm- stępujące terminy prawyborców: 1) dla zebrań
zy cesarskie, które wyjednywa minister spraw gminnych, w celu wybrania upoważnionych do
wewnętrznych za pośrednictwem Rady Mini- zjazdów powiatowych, od 14 do 19 marca; 2)
strów.
.
dla prawyborców w kurji gminnej na zjazdach
--- Ilość wyborców IV Tomaszowie Raw- powiatowych-23 marca; 3) dla zebrań wła
skim wynosi 1970 osób: w tern katolików 1300, ścicieli posiadłości średnich, w celu wybrania
żydó\" 500 i ewangelików 170. W tych dniach upoważnionych do zjazdów powiatowych-od
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16 do 21 marca; 4) dla prawyborców w kurji
średniej i większej własności na zjazdach powiatowych-26 i 27 marcaj 5) dla prawyborców IV miastach- 28, 29 i 30 marca.
A u nas- w Piotrkowsl<iem?.
- O ruchu wyborczym w kołach polskićh
przebywCljących na. Rusi przynosi wiadomość
powstały ś wieżo «Dziennik Kijowski».
Informuje on, między innemi, że rllch wyborczy w
pow. jampolskim przybiera poważne rozmiary.
Odbyły .s ię już 2 zebrania przedwyborcze: II'
Jampolu i Czerniowcach, które, prócz znaczenia informacyjnego, miały ten dodatni wynik,
że wydały komitet wyborczo-agitacyjny i Ul'zą
dziły próbne głosowanie. Głosowanie to l1łatwi
solidarne we właściwej chwili-wystąpienie ży
wiołu polskiego przy wyborach.
-~')s1~-

PIOTRKOWSKI

.N~

9

dzina, od 81/2 kop. za jednl;l latarnil;l w ciągu jednej
nocy in minus.
- 9 marca w m. :Eodzi przy pasażu Schultza pod
~ 47/ 2, na sprzedaż mebli, naczyń kuchennych i t. d.
od sumy 469 rb. 85 kop.
_. 3 lipca w piotrkowskim sądzie okręgowym na
sprzedaż: l) majętności, położonej we wsi Lipie lit. B,
albo • KróCIca. w pow. brzezińskim, składającej się ze
144 morgów ziemi z zabudowaniami, od sumy 6000 rb.j
2). folwarku Młodzieniaszek w gm. Widzew, w pow. ła
slo III , od sumy rb. 35000j 3) nieruchomości, położonej
w m. :Eodzl przy ul. Olgińskiej pod N2 hipot. 3861, od
sumy rb. 80?00j 4) osady. młynarskiej Huta-Wiskicl(a,
w gm. WJslotno w pow. łodzkim, od rb. 5000.
- l3 marca, IV m. Piotrkowic, na Starym Rynku
w domu Szlamy i Heleny Bełchat(}wskich, na sprzedaź
szafy ogniotrwałej i szaf do ubrania, od ru. 110.
- 14 marca we wsi Cekanowie w gm. Krzyżanów
na sprzcdaż żyta w snopie, od rb. 200.
'
3
kwietnia
w
sądzic zjazdowym w Piotrkowie na
Licytacje w obrębie gubernji 'Piotrkowskiej. sprzedaż nieruchomości, położonej w telllże mieści e
W dnill 21 marca, w biurze pow. będzillskiego, na przy ul. prr1wadzącej do 13ujen, pod i\'l! POlic. 730, od
trzechletnie oświetlanie 100 latarń na ulicach m. B~- rb. 490.

Z Tow. Dobroczynności. Chcąc odzwyezaić od żebraniny 'i zachęcić do pracy wiele
kobiet, zgłaszających się o pomoc do Towarz.
Dobr. dla chrześc ., Rada tegoż Tow. zaopatrzyła je w różne drohne produkty: owoce, jarzyny, cukierki, ciastka itp. dla rozprzedaży
po domach. Kobiety te Rada Tow. DolJr. poleca uwadze i łaskawym względom pań tutejszych.
-- W lJieżącem półroczu przypada do wydania maszyna do szycia z zapisu Ś. p. BUl'glHtrda. Osoby, życzące sobie otrzymać takową,
zechcą zgłosić się z podaniami do Rady Tow.
Dobr. dla chrz. przed l-m kwietnia 1'. b.
-

.

~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~«
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POWRÓCIŁ
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~

Strassmann

specjalista od chorób skórnych i
~ moczowych, asystent Król. uniwer~ syteckiej Kliniki dla chorób skór~ nycll. Dyrektor A. Neisser. 437 (3-2)
~
Katowice, Directiol1sstr. 9-II.

I
~

~

~
~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D-r Witold Kiersnowski
powrócił

z Dalekiego Wschodu, ul. BSkowska . Moskiewska. X2 64. Choroby wewnętrzne i dziecinne.
432 (3-3)

WmiBŚciB ~ubBrnjalnBm PIOTRKOWIE

Zatwierdzone przez JW. Ministra
Spraw Wewnęt.rzuych i kaucyjonowane
pod fi I'mą

NA KONIE, INWENTARZ, NARZĘD?IA ROLNICZE, POWOZY,
BRYCZKI, P-PRZĄZ i t. p.
rozpocznie się w dni u 19 marca 1906 r., tj. w PONI.ED ZIAŁEK.

J)y rek cja

•

Piotrkowskiego Towarzystwa. Kredytowego Miejskiego,
na zasadzie §§ 81 i 82 Ustawy Towarzystwa, zatwierdzonej przez p. Ministra Skarbu w dniu 29 września (11 października) r. 1895 i §§ 8-ll przepisów dodatkowych z r. 1!l05, podaje do wiadomości , że niżej wymienione nieruchomości w mieście Pio~rl{(}wie, obciążone pożyczkami Towarzystwa, z powodu zaległości w ratach,
wystawIOne zostały na sprzedaż przez publiczną licytację, a mianowicie:
l) Nicruchomość przy alei Aleksandryjsl<iej, i\'l! hypoteczny 709, a policyjny 869, obciążona pożyczką Towarzystwa rb. 16000. Zaległe raty z dniem sprzedaży wynosić. będlf rb. 2231 lL 60, prócz )(:1r i zaliczeń.
Wadjum do Iicytacji
rb. 2400. LICytaCja odbędZie Się 18 kWletllla (1 maja) 1'. 1906, o godz. 12 w południe i rozpocznie się od sumy rb. 24000, a prowadzić ją b~dzie Notarjusz Florjan Dąbrowski.
2) Nieruchomość przy ulicy Piotrowskiej Ji2 hyp. 17, a polic. 40, obciążo
na pożyczką Towarzystwa rb. 19300. Zaległe raty z dniem sprzedaży wynosić
bl;ld~ rb. 3242 Je :1-0, prócz kar i zaliczeń.
Wadjum do licytacji rb. 2895. Licytacja odbędzie się 18 kwietnia (l maja) 1'. 1906, o godz. 2 po ·połud. i rozpocznie
si~ od sumy rb. 28950, a prowadzić .i~ będzie Notarjusz Florjan Dąbrowski.
3) Nieruchomość przy ulicy Pocztowej, X2 hyp. 242, a polic. 558, obcią
żona pożyczką Towarzystwa rb. 20000.
Zaległe raty z dniem sprzedaży wynosić
będą r~. 3.113, opr.ócz kar i zaliczell. Wadjum do licytacji rb. 3000. Licytacja
. odb~dzle Się 19 kWletllla (2 maja) r. 1906 o godz. 12 w południe i rozpocznie się
od sllmy rb. 30000, a prowadzić ją będzie Notaljusz Stanisław Niepokoyczycki.
.
4) Nieruchomość przy ulicy Moskiewskiej (Bykowskiej) N· hyp. 440, a polic, 207-a, obciążona pożyczką Towarzystwa rb. 5000. Zaległe raty z dniem
sprzedaży wynosić będą rb. 664, prócz kar i zaliczeń. Wadjnm do licytacji rb.
750. Licy~acja odbędzie się 19 kwietnia (2 maja) r. 1906, o godz. 2 po południu
I rozpoczllle Się od sumy rb. 7500, a prowadzić ją będzie Notaljusz Stanisław
Niepokoyczycki.
5) Nieruchomość przy ulicy Moskiewskiej (Bykowskiej), j\'l! hip. 156, zaś
polic. 247, obciążona pożyczką Towarzystwa rb. 39400. Zaległe raty z dniem
sprzedaży wynosić będą, 1'0. 5819 k. 20, prócz kar i zaliczell.
Wadjum do licytacji rb. 5910. Licytacja odbędzie się 20 kwietnia (3 maja) 1'. 1906, o godz. 12
w południe i rozpocznie się od sumy ru. 59100, a prowadzić ją będzie Notarjusz
Teodor GÓl'zyński.
6) Nieruchomość przy rogu ulic Moskiewskiej (Bykowskiej) i Tobolslriej,
j\'l! hyp. 122, a polic. 330, obci1!żona pożyczką Towarzystwa rb. 4600. Zaległe
raty z dniem sprzedaży wynosić będą rb. 772 k. 80, prócz kar i zali czeń . Wadjum do li cytacji rb: 6?0. Licytacja odbędzie się 20 kwi e.tnia (3 maja) r. 1906,
o godz. 2 po połudnIU I rozpoczllle Się od sumy rb. 6900, a prowadzić ją będzie
Notaljusz Teodor GÓrzyński.
7) Nieruchomość przy rynku Marjańsldm, i\'l! hyp. 48, a polic. 11 i 12,
obciążona pa7.yczką Towarzystwa rb. 12400. Zalegle raty z dniem sprzedaży wyW drukarni ,Tygodnia •.

"WarszawskiB BIuro

O[łOSZBll"

Otwarte w Warszawie przy ulicy Wierzbowej X2 8, wprost Niecałej. - Telefonu
J'Y!! 416. -- Kantor otwarty od 9-ej rano
do 10 wieczór

!{.

nosić b~dą

rb. 2~83
20, prócz .kar i zaliczeń. Wadjum do licytacji rb. 1860.
LicytaCJa. odb~dzle Się 21 kWletllla (4 maja) r. 1906, o godz. 12 w południe i
rozpoczme Się od sumy rb. 18600, a prowadzić ją będzie Notarjusz Florjan Dą
browskI.
. . 8) Ni.erunhomość przy alei Aleksandryj sl<i ej , X~ hyp. 464, a polic. 649,
obc~ązona pozyczką Towarzystwa rb. 2900. Zeległe raty z dniem sprzedaży wyn?slć będą rb. 383 k. 76, prócz .kar i zaliczeń. Wadjum do licytacji rb. 435.
LicytaCJa. odbędZie SII;l 26 kWletllla (9 lllaJa) r. 1906, o godz. 12 w południe i
rozpoc~llle Się od sumy rb. 4350, a prowadzić ją będzie Notarjusz Floljan Dą
browski.
.
9) Ni~r~chomoś~ przy ~licy Moskiewskiej (Bykowskiej) :Y2 hY[J. 116, a pohe. 343-b, o.bclązona pozyczką, 10warzystwa ru. 6800. Zaległe raty z dniem sprzedaży wynosIć będą, rb. 888 k. 44 prócz kar i zaliczeń.
Wadiulll do licytacji rb.
1020: .Licytacja ?db~dzie się 27 kwietnia (10 maja) r. 1906~ o godz. 12 w połudllle I rozpocznie Się od sumy rb. 10200, a prowadzić j!l! będzie Notaljusz Stanisław Niepokoyczycki.
Licytacjc .na sprzed.aż powyższych. nieruchomości odbędą się w kancelalji
hypoteczne.l SędZiego pokOJU dZlellllcy l-ej m. Piotrkowa.
Zbió.r obj~śnień i warunki l~cytacyjne co do nieruchomości, wystawionych
na s'prze~az, zł~zone zostały do kSiąg hypotecznych tychże nieruchomości i są do
przeJl'zellla zarowno we wspollllllaneJ kancelaljl h ypotecznej, jak i w Dyrekcji
Towarzystwa.
Gd~by licytacja. nie doszła do skutku dla braku współubiegających się o
kURno, wowczas powtorna, a zarazem ostateczna sprzedaż odbędzie się od sumy
ZIIIZO?eJ, w termlllle wyznac~o?yJU przez Dyrekcj~ Towarzystwa, o który.m, stosowlIle do § 96 Ustawy tegoz Towarzystwa, ogłoszonem będZie dwukrotllle w pismach publicznych.
Piotrków 18 (31) stycznia 1'. 1906.
Prezes Dyrel<cji FI. Dudziilski.
4\cl7 (3-2-3)
Naczelnik Biura Strollczyński.

znająca

DRUKARNIA

Panienka

krój i szycie lloszukuje zajęcia
w domach. Wiadomość ul. Szklana· N2 5
(3 -3)
u Smoleńskich.

M. nOBRZAŃ~KIEGO
W PIOTRKOWIE,
przy Red aliCj i "Tygodnia"

Do dzisiejszego numeru
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Mirosław Dobrzański.
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dla skrócenia sobie czasu jak nie spał, to palił
eygaro za cyg~rem.
Obie panie, choć każda z innego powodu, nie
podzielały jego irytacji, a nawet rade były zwłoce.
Że jednak pani Wandzie nudy dokuczały, więc
zabrała się do jakiejś zawilej roboty i godzinami, ze
starych wzorów kfl~śliła różne dziwne figury, do
haftu tasiemkowego.
- Pragnęłabym, - mówiła raz wieczorem do
Win i, -stworzyć coś w guście staroświeckim. Środek
już mam, zdaje się dobry, brak mi tylko narożników.
- W ostatnim zeszycie francuzki ch deseni są
właśnie jakieś narożniki.

- Eh! kiedy strasznie szablowane, albo znowu
secesyjne. Szkoda że, nie mam tych stylowych rycin,
które Ania ze sobą zabrała.
- Ale wiesz Jadwinin!-rzekła, po chwilowej
pauzie. - W bibliotece Henryka widziałam stare dzieło,
z bardzo oryginalnymi wzorami dawnych strojów,
robót, matelji, szat kościelnych. Kto wie czy bym
tam czegoś dla siebie nie r.nalazła.
- Może chcesz, aby ci je przynieść?
- A owszem! skoro jesteś taka uprzejma.
Henryk prawdopodobnie siedzi w gabinecie to zaraz
szafy ci otworzy.
- A jaki tytnł dzieła?
- Dourze nie pamiętam. Poczekaj!.. Ach już
wiem: «Ubiory w c1a\ynej Polsce».
W której szafie?
- Również nie wiem. Zobacz w katalogu.

Zwiesiwszy głowę popadła w zadumę, której
nikt jej nie przerywał, bo pani Wanda, słuchając
w milczeniu naiwnego wybuchu dziewczęcego serca,
kOillbinowała plany meternichowskie.
Więc to z powodu tego smarkacza ona została
znieważoną!

Podniosła

oczy pełne złowrogiego wyrazu i z
niemi pochyloną głowę Wini.
Dobrze, dobrze, snt~cie sobie erotyczną,
złotą. przędzę POl1 moim bokiem, -myślała.
Głośno zaś rzekła prawie ze słodyczą:
- Nie trap się moje dziecko, bo nic już nie
poradzisz. Gcrzej z Henrykiem. Strasznie 8ię boję,
.aby ZllOWU nie zapadł, jak przeszłego roku. Muszę
iść, zajrzeć do niego.
Wstała i lekko, prawie bez szelestu wysunąwszy
się z pokoju, mijała sąsiednie by stanąć dopiero
w sypialni.
Na miękiej otomanie, krytej niebieskim pluszem,
leżał pan Henryk ~piąc widocznie mocno, gdyż chrapał
głośno i spokojnie.
Po miękim dywanie głuszącym jej kroki, podeszła cicho do śpiącego l nachyliła się nad nim
nienawiścią. objęła

wyciągając rękę.

Wzrok jej zdawał się
zwolna i banlzo ostrożnie
mężowskie,

wślizgując się cło

Rezultatem
jaki

poszukiwań

sprawiły zręcznie
Orlęta

magnetyzować,
przeszukiwały

ich

wnętrza.

był

dźwięk

a palce
kieszenie

delikatny,

dobyte kluczyki.
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tej chwili pan Henryk zbudził się instyni oczy na wpół otworzył.
Ach! to ty.
Tak, Przyszłam zobaczyć czyś usnął. Bałam
się ażebyś nie dostał gorączki, - mówiła składając na
jego czole, najpierw długi pocałunek, a potem dłoń
W
ldownie
-

chłodną·

I)ogi
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-op uf UlUłmlllzsqo ?lCp~ 'lsaf alu Jluupa r
'a?ow ;>Aq Ol V
'UfO}IOd UlAlIIU!dAS Al. a)uuwol0 UlI
~an'J~lldu af az 'wugzpus--'uł>laz.I-'uW am ·o'Juf1.q/Cd t)U 'RU łuz.lfods zUJ\I
'UWO}18J jwalSud z a)'JllU!Ul od ;»'J<).lA\ Aq ''RłZSAh\.
'~aEA\UlSOZ er a!ZP~ ma)A\ Zll f ''ll'Jsfa)Ul z 'Jtf'lIlSM
UlllłOA\'RZ '?pa)A\odpo o~or 'ilU 'Juf'RJlaz'J a)u V
'o>nll)ZpOIS
UłAZ'B.\\llUZ - 'AZRI a.md ?nf ap LUUłUdułZ 'l'Ja!Ul
-ud faq'J!I Ull oq 'AlOłZ !QUl 'ars ~oun a!N
.
jmału)w af Oz 'UlUla)UlUd ?alV -

06T-

191·-

186 -

-

'apau)q'R11 Ul!OAq A\ ;>AZ'JEqoz 8pf<)d'UjUjA, pUlOP u'Jl/Z'JI!Ul 'aIs 'RI'RA\ZO - ' fmlaz'J0d 'Auoz.mqzA\ a)s łUAuaz PlS.I)W
'UlUl'B}(UZS G~ułU}lUZS 0)UUA\AP 'ilU V 'AUU!:l~ po auuwolo UlU'J UlUł8UllSPO - ' I:lUA1S
-nr 'Rł!Ul!uuzo-'juud azso.ld 'a)zp~]U uwa!N .' j01'R1S !Ul)U z 'ULI';)!! n ajs 00
'apIAA\Z 8ZS0U a!zp~ 'tq a!'Jaz.lcI ef mał'R)W
:mlu'(llsll
zaq łuz.mlA\ocI ) ł'RA\OlA.I) a)s fa)u'JoUl Z'R-I O'J uO
'e)Uz'JołA\zaq u?aw aq~o.ld 'Ju~u)lqads
'}laUOA\Zp Auz'JA.lPlara ulauspAz.ld upuu.M. !UUd
'UZSllW ;>Aq mUl auo oq 'Ułuz.1 fuz
p<)ds pod AqU 'e]UA1Sllr ?ml 'O}I'Ja]zp afow

sennie,

Śpij, już odchodzę,-odszepnęła, pledem mu

okrywając,

I odeszła w samej rzeczy, przystanąwszy chwilkę
u drzwi by posłuchać spokojnego oddechu męża.
Potem już bez wahania udała się · prosto, do
jego gabinetu,
Głęboka zmarszczka na jej białem czole, świad
czyła o wewnętrznej natężonej pracy, a w wykrzywionych zawziętością rysach, nie było nic anielskiego.
Chociaż co prawda anieli, za karę z IIiebios
strąceni, tak właśnie mogli wyglądać, w momencie
swego upadku.
W gabinecie prócz biura, szezląga, foteti i kasy
ogniotrwałej, pustej zapewne teraz, były jeszcze dwie
rzeźbione bibljoteczne szafy zapełnione od dołu do
góry książkami.
Pan Henryk wprawdzie na kosztowne książki
nie lubił dużo pieniędzy wydawać, lecz po nieboszczyku
Mirskim został się zbiór bogaty, co wszystko razem
bardzo piękną całość obecnie przedstawiało.
Przed temi szafami stanęła pani Wanua i zawahała się niezdecydowana, którąby z nich otworzyć.

- Wcale tam dzisiaj nie byłem.
Lecz Winia poszła mimo to i naturalnie, Jej
poszukiwania uwieńczył natychmiast skntek.
Znalazłam je. Oto są! - wołała powracając.Wszakże te!
A gdziesz były?
U ciebie na biurku.
To niemożliwe!
Mój kochany, przecież bym cię nie oszukiwała.
A co! widzisz uparciuchu, - tryumfowała
pani Wanda. Gdzie zostawiłeś je wczoraj wieczorem,
tam sobie do dziś leżały. Ja też pamięci nie mam,
przyznaje się otwarcie i nie raz zabić bym się dała
za to, że dany przedmiot odnajdę w komodZie, kiecIy
tymczasem pokazuje się, iż własnoręcznie schowałam
go w szafie,
- Hm, hm, hm! - mruczał Mirski, na wpół
przekonany, ale zarazem niespokojny trochę.
Oddalił się też natyehmiast by sprawdziĆ, czy
wszystko ma w porządku.
Deszcz, który zaczął padać w Niedzielę, zamienił się w trzydniówkę, zaciemniając chmurny i tak
horyzont domowy.
Każdej poczty wyglądano niemal, że z obawą,
oczekując na dalsze wiadomości zWarsza \'"y, lecz
te nie nadchodziły,
O wyruszeniu w świat między lndzi, wobec
świeżego skandaltl Mary jana nie można było teraz
myśleć i pan Henryk w straszny sposób poirytowany,'

