Petroków, dnia 24 Października (5 Listopada) 1893 r.
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KONWER. SYJA
reszty 5~ Listów Zastawnych na Listy Zastawne 41/2\ .

DYREKCYJA SZCZEGÓŁOWA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
W PIOTRKOWIE.
Popaje niniejszem do wiadomości, iż na zasadzie
NAJWYZSZEGO zezwolenia i z mocy upoważnienia JW. Ministra Finans?w z .d. 1 (13) .:września roku bież., Towarzystwo
~redytowe ZIemskIe gubernlJ Królestwa Polskiego, po umorzeDlU przez normalne losowanie w dniu 20 września (2 paździer
nika) r.
odpowiednie) sum} swoich Listów Zastawnych 5%"
przystępuje do konwers}'l na hsty zastawne M% reszty takichże
Listów Zastawnych, dotąd nieskonwertowanych na oO'ólną sumę rubli kredytowych 18,332,100 (*).
'.
l:>
En;tisyja Listów 4 i % dokonaną będzie na zasadzie
N.AJWyZEJ zatwierdzonej Ust~wy ~owarzystwa Kredytowego
ZIemskIego z roku 1888, której przepISy w całej swej mocy do
nich się stosuj~; n~we za~em. Listy 4ł% korzystać będą z tych
8a~ych zabezpIeczen, co l LIsty 5%, w których miejsce wstę
pUJą .(art. 136 Ustawy Towarzystwa z r. ]888), i żaden List
4ł% m~ b~dze. na konwersyję wypuszczony, bez poprzedniego
zapewmenIa SIę, źe odpowiedniej nominalnej wartości List 5%
zostanie wycofany z obiegu.
/
.
List)' 4!% d~ukowan~ będą na papierze, w tej samej formIe co LIsty 5%, l wystawIone zostaną na okaziciela, w sumach:
rub. 3,000, rub. 1,000, rub. 500, rub. 250 i rub. 100 bez oznaczenia na nich ostatecznego terminu umorzenia.
'
I?o każdego Listu 4.ł % należą kupony półroczne, płatne
od dnIa 10 (22) czerwca l 10 (22) grudnia każdego roku.
Z powodu płacenia przy konwertowanych Listach Zastawnych 5% kUI!0nu bież~cego, płatnego od dnia 10 (22) grudnia
r. b., pozostame przy LIstach 4!-% 19 kuponów, z których pierwszy płatny od dnia 10 (22) czerwca 1l:!94 r.
Umorzenie Listów 4i% w nominalnej ich wartości nastapi
za.po~ocą losowa~, które cor?cznie w dniach 20 marca (1 kwietma) l ] 9 wrzeŚnIa (1. PaźdZIernika) w Dyrekcyi Głównej Towarzystwa w WarszaWIe odbywać sie beda. Pierwsze losowanie odbędzie się w dniu 20 marca (i kWiitnia) 1894 r.
~umera wy.loso~an.ych Listów 4 1/2 % będą ogłaszane
w takI sam sposob, JakI dotąd co do listów 5 % był praktykowany.

?

Listy zastawne 5%, ulegające obecnej konwersyi bedą na
iądanie ich właścicieli zamienione na Itsty 41.% w sp~sób i na
warunkaeh poniżej wskazanych.
2
. L~sty Zastawne 5%, ulegające osobnej konwersyi a nie
zamlem.one ~rzez ich .właścicieli na Listy 4!%, spłaco~e będą
w nomlllalne~ w~rtośCl, poczynając od d. 10 (22) grudnia r. b.,
podług ObOWIąZUHcych dotąd co do takiej spłaty przepisów.

(*) Za Listy Zastawne, już skonwertowane, uwazać naleźy wszystkie
Listy b%, zamieszczone w tabeli losowania konwersyjnego, dokonanego w
dnillcb od !:'O marca (1 kwietnia) do 30 marca (11 kwietnia) 1'. b., oraz
wszystkie Listy 5%, które, pomimo niewylosowania na konwersyje, opatUlone zostały stemplem konwersyjnym na ządauie ich właścicieli.

Zamiana Listów 5%, ulegających konwersyi, na Listy 4t%,
stosownie do woli 'właściciela tychże
Listów, w dwojaki sposób, a mianowicie:
I) przez złożenie do zamiany Listów 5 %;
2) przez złożenie tylko specyfikacyi n umer6w Listów 5 %,
których zamiana jest żądaną.
Sposób I-szy:
Właściciel Listów Zastawnych 5% obowiązany jest złożyć
je ze wszystkiemi kuponami, poczynając od kuponu, płatnego
w dniu 10 (22) czerwca 1894 r. Wartość brakujących kuponów
właściciel Listów zapłaci gotowizną, po strąceniu podatku skarbowego. Zaraz przy złożeniu Listów 5 % właściciel ich do każ
dego sta rubli nominalnej wartości otrzyma dopłatę w kwocie
rubel jeden kopiejek dwadzieścia pięć, a oprócz tego wartość
kuponu, płatnego w dniu 10 (22) grudnia r, b" bez dyskonta,
jeśli ten kupon znajduje się przy Liście.
Złożone do takiej zamiany Listy 5% będą zwrócone wła
ścicielowi po odpowiedniem ostemplowaniu, wszystkie zaś kupony będą zatrzymane.
Nowe listy 4~% z 19 kuponami, poczynając od kuponu,
płatnego w dniu 10 (22) czerwca 1894 r., wydawane będą po
dniu 1 (13) stycznia t. r. okazicielowi ostemplowanych Listów
5% w Piotrkowskiej Dyrekcyi Szczegółowej. Wydauie nastąpi
najpóźniej w ciągu 10 dni od daty zażądania.
Sposób 2-gi:
Właściciel powinien:
1) przedstawić na dostarczonym mu szemacie szczeg6łową
specyfikacyję numerów Listów Zastawnych 5%, które zamienić pragnie;
2) zobowiązać się piśmiennie, że najpóźniej w dniu 10 (22)
stycznia 1894 roku złoży w Dyrekcyi Szczegółowej Piotrkowskiej, zadeklarowane do zamiany Listy 5% wraz z kuponami, poczynając od kuponu, płatnego d. 10 (<l2) czerwca t. r. i
za każdy brakujący kupon zapłaci gotowizną, po potrąceniu
podatku skarbowego;
3) złożyć na pewność dotrzymania powyżsiego zobowiąza
nia kaucyję w gotowiźnie lulJ papierach procentowych, obliczonych po cenach przez p. :Ministra Skarbu na kaucyje rządo
we ustanowionych, w wysokości 4% od nominalnej wartości
zadeklarowanych do zamiany Listów 5%;
4) poddać się ryg'Ol'owi, że w razie niespełnienia w terminie, w całości lub w części, zobowiązania pod licz. 2 wyrażo
nego, utraci prawo do zamiany niedostarczonej ilości Listów
Zastawnych 5%, oraz utraci całość lub odpowiednią część zło
żonej kaucyi, tytułem kary umownej.
Na złożoną kaucyję przedstawiający specyfikacyję otrzyma kwit bezimienny. Posiadacz tego kwitu, składający przed
dniem 10 (22) stycznia 1894 1'. Listy Zastawne 5% w jego specyfikacyi wymienione, korzystać będzie z tych samych praw,
jakie służą tym, którzy pierwszym wyżej oznaczonym sposomoże być dokonywaną
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bem do zamiany przystąpili. Obok tego rzeczonemu posiaclaczowi zwr6eoną zostanie całość kaucyi lub jej CZęHĆ, odpowiadająca sumie nominalnej Listów 5% przez niego dostarczonych.
'l'abela numeryczna reszty Listów Zastawnych 5%, ulegaobecnej konwersyi, nie będzie oddzielnie ogłoszoną, jako zbyteczna, gdyż ta konwersyj a odnosi si~ do wszystkich
nieobj ~tycb poprzednią konwersyją, dokonaną w miesiącach
kwietniu i maju r. b. Listów Zastawnych 5°10' oprócz tylko
tych, które w tabeli ostatniego normalnego losowania rzeczonych Listów z dnia 20 września (2 października) 1'. b. wykazane są jako wylosowane, lecz jeszcze nie zrealizowane.
Tabele ostatniego normalnego losowania Listów Zastawnych 5 % otrzymać można bezpłatnie w Dyrekcyi Głównej i
we wszystkich I?~rekcyjach Szczegółowych Towarzystwa Kred ytowego ZiemSKIego.

I
4.

%

Kupno Listów Zastawnych 4ł%.
Na kupno za gotowiznę Listów Zastawnych 4ł%, mogą
cych pozostać do umieszczenia 'IV skutek nieprzedstawienia lub
nie zadeklarowania do zamiany konwersyjnej całej reszty Listów Zastawnych 5% (patrz wyżej sposób zallliany l-szy i 2-gi)
Dyrekcyja Szczegółowa 'l'owal'zystwa Kredytowego Ziemskiego
w Piotrkowie przyjmować będzie zapisy na warunkach nastę
pujących:

l.

Zapisy na kupno Listów Zastawnych 4ł% będą przyjmowane w tejże Dyrekcyi od d. 21 października (2 listopada) r. b. do d. 8 (20) listopada r. b. włącznie.
Cena kupna ustanowioua jest na rub. 98 kop. 75 za sto.
Zapłata za najryte Listy Zastawne powinna być uiszczoną w g'otowiźnie między d. G (18) a 10 (22) grudnia r. b.

2.
3.

~T

Przy zapisie, na pewnosc uiszczenia zapłaty w terminie.
lub w papierach procentowych, liczonych po cenie przez p. Ministl'a ]i'inansów na
kaucyje rządowe ustanowionej, sumę odpowiadającą 4% od
nominalnej wartości nabywanych Listów 4~%.
W razie nieuiszczenia się w terminie, zapisujący się
straci tytułem kary za opóźnienie, całość lub taką część
rzeczonej sumy, jaka odpowiadać będzie czterem procentom od nominalnej wartości nie zapłaconych 4ł% Listów
Zastawnyuh, z repartycyi na niego przypadających.
Na wspomnianą sume składający otrzyma kwit bez..
imienny.
•
złożyć należy w gotowiźnie

jących

Składanie Listów Zastawnych 5% lub specyfikacyi numerów
tychże Listów, celem zamiany na Listy 41/~
może być dokonywane od dnia 21-go pażdziernika (2 listopada) r. b. do dnia
8 (20) listopada r. b. włącznie.

E

5.
6.

Repartycyja zapisów nastąpi w sposób. w takich wypadkach przyjęty.
Okaziciel kwitu, składający w terminie, powyżej w punkcie 3-im oznaczonym, należność za całość lub część przypadających na niego z repartycyi Listów Zastawnych 4ł%.
otrzyma je zaraz po wniesieniu należności z 19 kuponami, poczynając od kuponu, płatnego w dniu 10 (22) czerwca ] 894 r., a obok tego całość lub odpowiednia część
sumy, złozonej na pewność zapłaty w terminie, będzie mu
zwr6coną·

Uwag(t. Celem ułatwienia kupna Listów Zastawnych
4~%, Dyrekcyja Szczegółowa zwraca uwagę właścicieli Listów
Zastawnych 5% wylosowanych 'IV dniu 20 września (2 paźclzier
nika) r. b. na zwyczajne normalne umorzenie, iż tym z nich,
którzy zapisują się na kupno Listów Zastawnych 4ł%, wartość
kuponu grudniowego 1'. b. od odpowiedniej zapisowi sumy w
Listach Zastawnyeh 5%, powyżej wspomnianych, wypłaconą bę
dzie zaraz po zapisie bez eskont y, wylosowane zaś Listy Zastawne 5% przyjęte będą al part na zabezpieczenie zapisu.

Prezes Skórzewski.
N aczelllik Biura Dł) browski.

DYREKCYJA SZCZEG. TOW. KRED. ZIEMSK.

Do

PIOTRKOWIE
złożonych w urzędach i instytucyjach na kaucyję

Listów Zastawnych 5°jo
lub na zabezpieczenie rozmlitych

VJłaścicieli

Z powodu przystąpieuia do konw'ersyj reszty Listów Zastawnych 5?o na List~- Zast'lwnc 4::~, zawiadamia: ze jc~li wła
ściciele 5% Listów Zasta'lYl ycil zloiunych \\' urzQdach i instrtUCYJ.. aeh żrcza
. . ' , sobie zamienić J' e na Listy
.. Zastawne 4.\_ o/l o, P[)winni jak najspieszniej wnieść prośby do odpowiednich urzędów
lub instytucyj o przesłanie rzeczonych Listów 5°io z kuponamt,
poczynając od kuponu płatnego dnia 10 (22) czerwca 1894 roku, do Dyrekcyi G-łó\\'Jlej 'l'owarzyshm Kredytowego Ziemskiego, która uskuteczni zaruianQ i zubowiązuje się zwrócić każde
mu ul'z~doi\'i lub instytucyi, między dniem 1 (J 3) a 10 (22)
stycznia 188-:1- 1'., W zamian za nadesłane sobie Listy Zastawne
5%, odpowieduic Listy Zasta'l"ne 4: ~ % 'Wraz z kuponami, z który<:h pien,l' zy platny dnia 10 (:~~) czerwca 189J 1'.
Do,,-ód depozytowy na nadesIane Listy Zasta'\'l1e 5%,
oznaCZO'llą '''yżej dop1::tt~, oraz ,yarto80 kuponu grudllio,,-ego z J'. L.,
gdyby i tell kupon był nadesłau: przy Listach, Dyrekcyja Głó
wna pl'zeRle pod wskazanym adresem, zaraz po otrzymaniu do
zamiany Listów Zasta,ynych 5%.
Przesyłka z Dyrekcyi Glównej, tak gotowizny j~ko. i Listów Zastawnych 4- ~- %, odhY"' ałaby się Ila koszt osob lllteresowanych.

,

Potrzebny UCZE do Księgarni

A.

Pańskiego Vi

Piotrl{owie.

D-r K. REJMAN
Lekarz:

zcbowiązań.

Listy Za&tawne 5% przyjmowane będą w Dyrekcyi Głó
wnej do zamiany na Listy Zastawne 4 ł % tylko do dnia 8
(20) listopada roku bieżącego włącznie, a zarazem przypomi11a sie:
i) że, podług rozporządzenia p. :Ministra Finans6w, ogło
f''Wllegl/ w ~1l 5-1 Zbioru praw i rozporządzeń rządowych z dnia
20 kwietnia r. b. pod pozycyją 4-!9-tą-4 1/2 % Listy Zastawne
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem
Jlowinny być przyjmowane:
a)
na katlCyje przy dostawach i entrepryzach rządvwych,
oraz na zabezpieczenie rozłożonej akcyzy od tytoniu i
spirytusu;
na ku,ucyje celem zabezpieczenia opłat celnych.
b)
2) że, w pomieuionem rozporządzeniu, wartość kaucyjna Listów Zastawnych 4 1/2 % oznaczoną została w takiej sa.mej wysokośei, jaka (Ha Listów Zastawnych 5 % jest ustabowioną·

Z Miasta i Okohc.
W ubieglą niedzielę, t. j. dnia 1'7
(29) paździe1'llika r. b., z powodu rocznicy
cudownego ocalenia. Najjaśniejs,~ycl"

OlIorouy kobiece, akuszeryj a i wewnę Państwa i Jj,~ieci Lch Cesm'.d,·ich
trzne; w luieszkaniu pr~yjmuje 81' 2-10 ra- Mości od grożącego niebezpieczeństwa
no i 3-5 po poludl!iu, uliea "l\Io::.kiewska" podczas rozhioia siQ pociąg'u Cesarskiego
w dniu 17 (29) paidziel'llika 1888 r. na
dom ",,'-g'o Jakubowskiego,).
(4-4)
drodze żelaznej Kursko·Charkowsko-Azowskiej. odbyły się z rana w nasze m mieście
uroczyste nabożellstwa w świątyniach wszystkich wyznań, a wieczorem wszystkie doJABŁKA
my zajaśniały rzęsistą iluminacyj ą.

Prezes Skól'zewski.
Naczelnik Biura Dą,bl'owski.

b. prezes tutejszej

ś. p. I~Ol'neli

dyrekcyi

szczegółowej

Bomoclri. niegdyś

właś.

dóbr Lutomierskich. PogrzebJzmarłego na
cmentarz powązkowski odbył się w dniu
31 października; na trumnie złożono wieniec od dyrekcyj tutejszej i od włościan
wsi Czołczyn, w której ostatectnie zmarły
przemieszkiwał.

- Koncert. Wielkiego talentu wirtuoz ma zjechać z koncertem do Piotrkowa. Jest nim Alfred Reisenauer, pianista.
który posiadać ma wszystko, czego żądać
można od artysty-muzyki: więc ton olbrzymi, lwią siłę uderzenia w fortissimach, idealnie miękie pianissima, wyborną technikę~
SKŁAD
lO-5 ,
Dnia 28 października, przeniósł się do burzliwy temperement-i-gdzie tego poZALESKIEGO w Piotrkowie. wieczności w Warszawie, w 64 roku życia, trzeba, spokój klasyczny. Wszystko to je-

JaadeńskleJ w-!nog~on~

w.

W

TYROLSKJE
poleca
WIN

t

TYDZIEŃ
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dnak maleje, 'Wobec nadz'w yczajnej jego sie nosacizny 11 koni w rozmaitych miej- nowany został , zarl1ąclzającym besarabską
potęgi dnchowej. · Cieszy nas wielce, że tej scowościach gubel'nii piotrkowskiej, rząd izbą skarbową.
miary artystę usłyszymy w naszem mieście, gubemijalny okólnikiem przesłanym ~p.
- WYŃcig. W końcu zeszłego miesią
które,' co prawda., ' nie zasługuje na to, naczelnikom powiatu, prezydentom i polIc- ca odbył się w Tomaszowie wyścig' 1,1iegdyż ... bardzo niewiele ''zna się na muzY,ce majstrom minst, polecił zarządzać co mie- licznej garstki cyklistów tamtejszycb. BciDowodem tego były u nas koncerty taloch siąc rewiz-yję weterynarllo-policyjną wśród gali się pp: Peschel, Landsberg i Szulce.
pierwszorzędnych pianistów, jak Miohałow- koni dorożkarskich, miejskich furmanów i Miejscem startu była droga do Ujazdu,
ski i Padarewski. Pamietamy wyboruie, t. p., w obecności organów policyi i przy miasteczlu. o 11 wiorst od Tomaszowa odjak chłodno u nas przyjmo'wano tego os ta- asysten cyi weterynarzy.
ległego. Dystans przebyli ścigający się w
tniego, jak zaledwie kilka osób poznało
_ Ii:olej obu'odow€!, lótJzka. ~on- minut 19 sekund 20. Pierwszy przybył na
się wówczas na grze jego .... '
sorcyjum przemysłowców łodzkICh odmosło miejsce p. Peschel, drug'i p. Landsberg, trze- Zguba. Znaleziona, przed kilkoma sie w tych duiach piśmiennie do magistra- ci p. Szulce.
tygodniami, złota, stara obrączka ślubna, tu' z prośbą, aby poparł swoją opiniją żą
- Pl'zez (; 'lniesię.cy. W niedzielę
złożona została w tych dniacl1 w redakcyi dania ich możliwie szybkiego wyznaczenia powrócił do Łodzi, po 6-miesięcznej po"Tlg'?dnia i jest do odebrania za udowo- nowej sesyi komisyi sp ecyjalnej, mającej dróży na rowerze, w granicach Niemiec,
dlllelllem wła~llości.
,
. przekazane sobie załatwienie sprawy kole- Francyi, Szwajcaryi i Włoch, p. W. Han- ~ pozfJ'I'~e Brzeznic.y ~zyta~1 jowej. Magistrat zwołał na naradę radnych, ileman, pracownik jednej z większych tamczytelmcy nasI przed paru tygodmaml w PI- którzy spisali protokół o pilnej potrzebie tejszych firm handlowych.
smach wai'szawskich; my jednak, z powodów kolei.
- Oykliści :zgierfJcy~ idąc za przyniezależ;uych, ~ie pisaliśmy o ni~; Obecnie
_ Hamienicznicy-spekullf,nci. kładem łódzkich kolegów, urządzają d. 11
od kon:ltetu H~t~nkowego pogolzel~ów 0- Posiadaj ac w Łodzi kawał gruntu _ pisze listopada wieczór tańcujący, po którym
tr~ymuJemy kOPlJę .odezwy na.c zelmka po- korespollc1ent "Kur. Codz."-lub tcż kapi- młodzież zgiel'ska płci obojej wicIe sobie
wlatu. rad,o~sk(lws,kI~go" JW ,któ~'ym tenż~ talik, jeden i drugi spekulant buduje ka- obiecuje uciechy i zabawy. Odbędzie się
donoSI
o zezwolemu p. Nam~elllJka Gubel- . ,
" , s'e pr'ze,ltem "J'ednym on w sali p, Ikierta.
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O~ll t e " wydając mu za materyjał i robotę tylko
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świętych
ladomskow- pIec
. , t a k'IC h d omow
' l. o(l prz'eda.~.~
1!1c J' e z,za
rs.
Naczellllka
pOWIatu
k' 100, odD
"
. 5
.s lego p. rymewICza rs. . .
robkiem w wyżej opisany sposób.
południu zmarł
-- Z Sosnowca do .,Kur. Codz." do. .
no,szą. Dnia 29 z. m. o g. 9 z rana, przy , Pale.dy,ny. Przed nJlesu~cem
niezliczonych tłumach, JE. ks. biskup Ku- powró?Iła do ŁodZI z Palestrn-y, dokąd odliński, w otoczeniu licznegp kleru, dopeł- b~ła pIelgr~ymkę pob?żną, mIeszk~nka tamnił poświęcenia kamienia węgielnego pod tejsza Ągmeszl~a Węslerska. Pątmczk~ wybudujący się kościół.-Po'Ystała tutaj świe- brała ~Ię ~a plelgrzymk~. prz~d ?ś.mlU lażo szkółka miejska , typu ] 887 roku, ~y, zW1~dzIła grób ~bawIClel~ l mIejSCa Je~ OŃwietlenie elektt'yczne W
dzięki ofiarności przemysłowca p. Henry- go mękI, .poczc~ os~adła w Jednym z k~a- Ozę..docll,Owie. Oddawna już zapowia,ka Dietla. Niezależnie od nowo powstałej, SZ~Ol'ÓW Jerozol.lm~klCb. ~ęsknota za IO: dano, że Częstochowa będzie pierwszem
dawniejsza szkoła przygotowawcza pozo- d~lDą spl'owadzl~aJą do kl'aJu,.lecz w ŁodZI miastem w kraju, które uzyska oświetle
staje i nadal utrzymywaną przez p. Dietla.- lll~ znalazła. lllkogo ze s~Olch, podążyła nie elektryczne.
Ruch węglowy z każdym dniem przybiera WięC w okolIce 'Yal'ty, ~dz1C ma l'odzo.neOtóż "Kuryjer Warsz." donosi pod tym
większe rozmiary; kopalnie tamtejsze ładu- go brata. - Węs~el'ska lIczy. 6,4 ~ata, Jest wzgledem, co następuje:
ją codziennie PQ 425 węglaJ,'ek!
',
w~ową po .zamoznym rzemlesJmku, bezO przedsiębiorstw.o to ubiegało się kilka
Od tygodnia gośCi iu menażeryj a Klee· dZIetna, poslMla kIlkaset rublI własnego firm, nareszcie rokowania z jedną z nich
berg~. " ,
"
kapitału; wykształcenia żadnego nie ode- doprowadzą może do skutku, bowiem ma- Towai:e. Bobroczynn06f-of. W, brała.
_
gistrat miasta Częstochowy zawad już z
Tomaszowie Ęawskim przed rokiem utwo- Projel~t szkól dkl, o 'I'obotni- nią kontrakt tymczasowy, który w czasie
rzyło się towarzystwo d'obroo~ynności pu- ków. Projektuje się założenie w Łodzi jaknajkrótszym ma być przedstawiony wła
blicznej i pielęgnowania chorych. Towa- szkół niedzielnych dla robotników fabrycz- dzom wyższy~ do zatwierdzenia. Spraw,a
rzystwo to" czaso~e początkowo, dnią 2 nycn; projoktodawca proponuje, ażeby ,u- zapl'owadżenia oświetlenia elektrycznego
października otrzymało ~ankcyję odnośnej czelnie urządzone zostały według typu w Częstochowie zajmuje żywo także i inne
władzy. W skład jego wesdi pp. H. Lands- szkół niedzielno-rzem\eślniczych.
miasta i niemal cały ogół; dlateg'o też po_ Now!J cech. Wkrótce podobno w spieszamy podać tu główniejsze punkta z
bel'g, B. Pacanowski, dl'. S. Sterlin!?, M.
Halpern, J. Mendelsburg, F. Bernstem,. E. Łodzi mają być rozpoczęte starania około kontraktu ty.mczas?wego, zawartego z fi1'Kanel, J; Braun, H. W.armbrun, F. WCI~S, utworzenia nowego cechu -cukierników. mą "LangensIeben I S-ka" z Pctel·sburga.
J. Hopf~nstan~ H. ~UblD. Zwołano też' llle- Kilku przedstawicieli t,ego fachu zajmuje
Firma ta podejmuje się wszelkich robót,
zwłoczme pO~ledze:DJe, ~a .~tór~m uchwalo: się już załatwieniem formalności wstępnych.- niezbędnyclI przy zaprowad:t~ni1:l oświetleno Ul'ządzeme w Jaknaa blIzszcJ przyszłośCI
( ) ' . tl .
t
. Ii 'd' l k- nia elektrycznego,oraz ustawlema 30 lamp,
z~b~wy z celem dobroczynnym, dla znale-: ,8!Dte e!ł te . s acy't
O , :z e e _ urządzenia stacyi centralnej w miejscu,
ZIellla funduszu potrzebnego na ponowne :o- trrCZ?.oSCZH~ mdu SI~ kllJelb~wem. w c~Ydn za przez magistrat wskazauem dostarczenia
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-Ze'lllsta. U rzeźmkl,\ PawłowskIego w o l'a!nl.ac Ul'Z dzenie to owierz ć l' _ wogóle wsz~ IC
przy. Ol' W za ogo ną
Brz~zinach pracował czeladn~k Józef G~hvas. ~~ttem~ < l!Zeds(ebiorstwu. p
y p y sumę rs. 18,D~0. Ws~elkIe roboty, z, te~
StaJ ac zeszł. roku do losowama w BrzezIDac11 '
, .I!
.połączone, WIDny byc wykonane w CIągU
pokłÓcił. się ~ ró:wieśnikami s'Yymi, ' Jane~ . -: ~eny zbo:za.,. N,a wt?rk~wym tal'- trzech miesięcy od chwili po~pisania, konStolarskIm i tak zwanym Frankiem z Pola. gu zbozowym w ŁodZI, z WYJątkI:m ~~sa, traktu; na wypadek opóźmema firma pła
Obaj oni w kłótni popI~zysiegli Galwasowi do~óz był słaby; pr~.y , tend~ncyl zmzko- cić będzie karę po rs. 10 za każdy dzień
zemstę. Od tego. czasu minął rok przeszło weJ płacono za kor~ec pszemcy rs. 5 kop. niedotlzymania kontraktu. Za al~uratność
i ten ostatni, nie widząc swoich przeciwni- 40-5 rs. kop. ?Q; z~ta. rs. 3 kop. l5 -do wykonania robót firma zaręcza l dlatego
ków nigdzie, o całem zajęciu zapomniał. rs. 3 kop. 90; ,JęczmIema, rs. 3 kop. 45--:- złoży kaucyję, która będzie jej zwrócona
Naraz kiedy Galwas po zamknieciu sklepu 3 r~. 50 kop. l owca rs. 2 kop. 95- 3 rs· po uplywie lat trzech po odebraniu robót
późny~ wieczorem wychodził uderzony zoSIano po rs, l kop. 35, słoma po kop. przez specyjalną komisyję. Po ukończe
stal kamieniem ' w głowę,· a 'gdy zbroczony 75 centnar.
niu robót, eksp~oatacyja oświetlenia po:
krwią upadł, dopadli' doń dwaj łotrzy i no- Bank handlOWY lódzki~ jak do- wierzona zostame na lat pięć techl1ol?goWl
żem zadali i'anę ' w bok.
NIeprzytomnego n,osi "Gazeta Losowań", z powodu ciągle p. Laskiemu, ~tóry Obowląz~ny .będzle zaGalwasa odwiezjono do ezpitala, gdzie prze- wzrastających jego operacyj, zamyśla ka- palać wszystkl,e lampy CO(lZIenme, stosow- .
leżawszy ,4 ,ty,g_od.nie i wypisawszy się zeń pitał swój zakłaclowy podnieM z 1,500,000 nie do rozpol'ządzenia magistr~tu. Wogó:e
'las Wszystkie lampy,' w liczbl~ 30, ~3:lą
nicda'Yno, przy~lUszony był zaraz powrócić. rs. na 2 milijony rubli.
Prav;;"<lf>pdgópni_~ '.: .z:ą~~ąnie . kaleką ' na całe
- Zmiany, .łlll~bowe. przez Naj- palić się najmniej 54,000 godzlD . w CIągu
życie. ,.Łptt<',\w: ujętp",'
,
': wyższy . rozka~ zar;z;ąclzający tutejszą Izbą roku. Przedsiębiorca obowiązan.y J~st lla~:- Nosacizna. Wskutek pokazania Skarbową , rad ca stanu Kowalenko mia- to przyjąć i utrzymywać odpoWlCdmą sluzU
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hę, utrzymywać całe urządzenie w porządku, a w razie potrzeby naprawić. Za to
wszystko przedsiębiorca otrzymywać będzie wynagrodzenie w sumie rs. 5,400 rocznie. Na wypadek, gdyby na ~danie magistratu, lampy elektryczne paliły się w
ciągu roku przez większą liczbę godzin,
aniżeli w kontrakcie oznaczono, przedsiębiorca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe
w wysokości po 10 k. za każdą t. zw.
"lampogodzinę·" Tak samo też, gdyby z
winy przedsiębiorcy lampy \laliły się w
ciągu roku mniejszą liczbę godzlll,z wynagrodzenia rocznego potrącona mu będzie suma po 10 kop. za każdą "lampogodzinę·"
Po uzyskaniu pozwolenia magistratu, p.
Laskiemu służyć będzie prawo urządzania
oświetlenia elektrycznego także i w domach i zakładach prywatnych i posługiwać
się przytem kotłem i maszyną parową stacyi miejskiej, zakładać nowe stacyje i t. d.,
pod warunkiem jednakże, aby nie cierpiało na tern oświetlenie ulic, tudzież, aby p.
Laski ustawił w ratuszu pięć lamp na każde 100 lamp prywatnych, nie żądając za
to wynagrodzenia dodatkowego.
Koszta zaprowadzenia oświetlenia elektrycznego oraz utrzymywania go pokryje
w cześci kasa rnie'ska w cześci zaś ob _
watele ci ostatni ~ dr'odze repartacyi. Ja
koszty' urządzenia kasa miejska wypłaci ze
swej strony jednorazowo rs. 1,000, oprócz
tego, corocznie płacić będzie po rs. 972 na
utrzymanie stacyi. Władze projekt ten,
jak sądzi magistrat, niezawodnie zatwierdzą; przedstawia on bowiem dla miasta
korzyści znaczne. Do tej pory oświetlenie
Częstochowy pozostawia bardzo wiele do

życzenia.
Przybywają

tam bardzo często nader
liezne pielgrzymki, w dodatku miasto
rozwija się pomyślnie pod względem przem ysłowym i fabrycznym, a mimo to wieczorami panują tam ciemności oniemal egipskie.
Miasto oświetlane jest zaledwie 27 latarniami naftowemi, dającemi światło bardzo
małe. Oddawna więc magistrat nad ulepszeniem oświetlenia pracował i przekonał
się, że potrzebaby do latarń już istniejących dodać jeszcze 273 nowych, a mimo
to, oświetlenie nie byłoby dostatecznem.
Kosztowałoby to zaś sporo; obliczono bowiem, że na kupno latarń i t. d. potrzebaby wydać około rs. 12,000, a prócz tego
stały wydatek roczny na remont latarń,
naftę i t. d. wynosiłby około rs. 6,000.
Okazuje się więc z tego, że oświetlenie
elektryczne będzie nietylko lepsze, ale i
tańsze.
Wydatek jednorazowy wyniesie
wprawdzie o rs. 6,500 więcej, ale za to
koszta oświetlenia będą mniejsze o rs. 600
rocznie. Oświetlenie elektryczne jest więc
pod każdym względem praktyczniejsze.

Wia.domości Bieżące.
- Domy zarobkowe. Według informa.cyj "Birżewych Wiedomości" ,
powstał
projekt otwarcia domów zarobkowych w
20-tu miasta.ch, jako to: w Kijowie, Samarze, Tule, Grodnie, Kownie, Radomiu. Lublinie, Płocku, Piotrkowie i t. d.
= Rada Państwa, według Dzienników petersburskich podczas bieżącej sesyi zajmie się projektem prawa o zmianie
obowiązuj ących przepisów pasportowych i
~dpowiedzialności właścicieli zakładów przemysłowych za śmierć i kalectwo robotników.
= Dzierżawa Buska.
Krąźą pogło~ki, jakoby o wydzierżawienie zakładu
wód mineralnych w Busku ubiegało się w
Petersburgu kilka kompanij prywa.tnych.
Nic dziwnego, gdyby się tak wzmogła konkurencyja; źródła bowiem buskie z każ
dym rokiem zyskują coraz większe koło
kuracyj uszów, a w miarę wziętości wód i

dochody rosną. Dobrze wtajemniczeni w
sprawy Buska-jak pisze "Gazeta Kielecka"
- twierdzą, że ostatnie lata przynosiły już
po rs. 30,000 rocznego dochodu. Ponieważ
czynsz dzierżawny wynosi tylko rs. 6,000
rocznie a administracyj a nie przenosi nawet takiej sumy, Busk zapewnia więc,
przy żądanych nawet znacznych melijoracyjach, sowite odsetki od włożonych kapitałów.

= 1:ydzi emigrujący do Ameryki, uważani. są za wolnych od powinności wojskowej. Centralny komitet kołonizacyjny mając na względzie, iż żydzi w wieku popisowym mogą wyjeżdżać z Rosyi nie wcześniej niż 27 listopada, podniósł pytanie,
czy wyjazd tych osób będzie zgodnym z
przepisami o oswobodzeniu od powinności

wojskowej. Departament policyi zawiadomił obecnie okólnikiem gubebnatorów, iż
kwestyj a poruszona przez komitet centralny roztrzygniętą zoztała w duchu potwierdzającym.
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cie Towarzystwa Zygmunt - Płónczyński,
w dyrekcyi głównej Franciszek - Siemień
ski, w dyrekcyi szczegółowej Bolesław
Skórzewski, August Kożuchowski, Józef
Fiszer i Andrzej Biesiekier8ki. Z oddziału wa,.nawskiego: wkomitecie Towarzystwa.
Jan Sliwiński, w dyrekcyi głównej Feliks Zakrzewski, w dyrekcyi szczegóło
wej Marcin Krzymuski, Józef Bajkowski,
Janusz Sliwiński i Aleksander Daszewski.
Z oddziału kaliskiego: w komitecie Towarzystwa Tadeusz Wyganowski, w dyrekcyi
głównej Władysław Kowalski, w dyrekcyi
szczegółowej Romau Mielęcki, Antoni Gał
czyński, Józef Kożuchowski, Jan S,tępow
ski. Z oddziału ,.adom.skieqo: ' w komitecie
Karol Sosnowski, w dyrekcyl' główneJ Zdzisław Reklewski, w dyrekcyi szczegółowej
Juljusz Załęski, Napoleon Strzembosz i Jan
Skotnicki. Z oddziału kieleckiego: w komitecie: hr. Rodryk Potocki, w dyrekcyi głó
wnej Zygmunt Sielski, w dyrekcyi szczegółowej, Stefan Bzowski, Adolf Humnicki,
Adam Froelich. Z oddziału lu.belskiego: w
komitecie dyrekcyi głównej Edward Chrzanowski, w dyrekcyi szczegółowej Eustachy
Swieżawski, Gustaw Wiercieński, Stefan
Kowerski, Wład. Graf. Z oddziału siedlech'ego: w komitecie Ludwik Gór8ki, Wło
dzimierz ks. Czetwertyński, w dyrekcyi
głównej Wiktor Szaniawski, w dyrekcyi
szczegółowej Bolesław Chrzanowski, Jan
Roztworowski, Stanisław Dmochowski, Kazimierz Szamota. Z oddziału płockiego: w
komitecie Towarzystwa Antoni Ostrowski,
w dyrekcyi głównej Felicyjan Sokołowski,
w dyrekcyi szczegółowej Stanisław , Baliń
ski, Waldemar Piwnicki, Zygmunt Rości
szewski. Z oddziału suwalskiego: w komitecie, w dyrekcyi głównej hr. Wincenty
Walewski, w dyrekcyi szczegółowej Jan
Bieńkiewicz, Cezary Ibjański, Józef Szymborski, Tomasz Wolski. Z oddziału łom
żyńskiego: w komitecie Stanisław Skarzyń
ski, w dyrekcyi głównej Józef Dłużewski,
w dyrekcyi szczegółowej Franciszek Wierzbicki, Adam Jabłoński, Henryk Tański.

= Ważny projekt. "St. Petersb. Wiedom."
donoszą o projekcie wydania ustawy normalnej dla Towarzystw, przyehodzących z
pomocą kształcącej się młodzieży. Ustawa
~a być ta~ obszerna, że Towar.zyst,!a, maJą~e obecme na: celu tylko wspIeram,e mło
dZieży, będą miały prawo zakładac nowe
szkoły.
.
..
= Dyskontowanie weksi! I pożyczek na
zasta~ zboża w. ban~u pans.twowym, we.dług . ~nfor~acyl "Bn·ż. Wledom.", o Ile
zmllleJsza SIC~ w ~etersb.urgu, o tyle wzra.st~ w. kantorach l oddzl~łach banków p~o
wlDcyJonalnych. Obecllle dyskonto doslę
gło 165 milijon?w ru!>li .. Z tego P?wodu
b~n~ postanowIł poblerac o~ ,,!e~sli trzymIeSIęcznych 5 pro~.,. sześClOmleSlt~Cznych
6 proc., dwunastomiesIęcznych 6 1/, proc.
= Dla straży ogniowych. W celu udostepnienia narzędzi ogniowych strażom 0chotniczym, rada główna Towarzystwa
zjednoczonych straży ogniowych w Petersburgu postanowiła porozumieć się z fabrykantami, zwłaszcza nagrodzonymi na
wystawach, ' o zniżenie cen dla straży maLilty od Redakcyj.
łomiasteczkowych i wiejskich o 5-25°/•.
Niektóre firmy wyraziły już swoją zgodę
i odpowiednio taniej sprzedawać będą naPanu Buziewiozowi w R.-Nt43 "Tyrzędzia osobom, zgłaszającym się za po- godnia n był wysłany Szanownemu Panu 23
średuictwem Towarzystwa petersburskiego. października. List pański z ~nia 26 t. m.,
przesłaliśmy, przy podaniu naszem z dnia
28 października, do piotrkowskiego biura.
Przemysł i Handel.
pocztowego, domagaj~c się od poczty odnalezienia zagubionego numeru i doręczeem Zatwierdzono ustawę Syberyjskiego nia. go Sz. Panu. Jeźeli Sz. Pan dotąd go
Towarzystwa metalurgiczuego i górniczego, jeszcze nie otrzymał, pro8imy o doniesienie.
celem eksploatacyi wszelkiego rodzaju rud _ Ksifdzu preftktolD" S:afnickl'~mu w Kali.tzu.-Rs.
metalicznych i innych bogactw kopalnia- 5, tytułem prenumeraty, odebraliśmy. Opłaeone
nych, jako też urządzenia fabryk i zakła- juz tym spo8obem pierwsze pół rocie przyszłego
dów przemysłowych. Na czele tego Towa. (1894) roku.
rzystwa staneli pp. Michał Kossowski i !!!!!!!!!!!!!!L!!!!!.I!!!!!c!!!!!yt!!!!!a!!!!!c!!!!!Y!!!!!J'e!!!!'!!!!!w!!!!'!!!!!o!!!!!b!!!!!r!!!!!ęb!!!!!.I!!!!!e!!!!'!!!!!g!!!!!u!!!!!be!!!!!r!!!!!n!!!!!l'f'!!!!!.!!!!'!!!!!!!!!
Edgar Boula·nger. Kapitał zakładowy ma
wynosić 5,000,000 rub. rozdzielonych na
- 25 października (6 listopada) w majl\tku Świer·
40,000 akcyj po 125 rub. Towarzystwo, w czyńsko
w pow. piotrkowskim, na sprzeeaz zbo·
miarę rozwoju, będzie otwierało filij e, któ- źa, siana i fortepijanu, od sumy 704 rs.
rych dwie będzie w gub. Królestwa Pol- - 26 pażdz. (7 listopada) na placu Włodzimier
skiego (w Warszawie i jakiem innem mies- skim w Piotrkowie, na sprzedał karety i śyta w
od sumy 14.1 rB.
cie gubernijalnem), Kijowie, Odesie, Tomsku ziarnie,
- 13 (25) listop. w sądzie gminnym I okręgu.
i Irkucku, jako też dwa zarządy poza gra- pow. łallkiego (folwark Pabijanice) na sprzedaż
nicami państwa, mianowicie w Paryżu i uieruchomości we wsi D~browa w gminie Dłut6w,
od sumy 400 rB.
Hamburgu.
Sprawy

Ziemiańskie.

x Z powodu wyborów przyszłorocznych.
Z powodu przypadających w roku przy-

szłym,

stosownie do art. 14 ustawy TQwarzystwa, okręgowych zebrań stowarzyszonych, w celu dokonania wyboru członków
władz Towarzystwa, dyrekcyj e szczegóło
we wezwane zostały przez dyrekcyję głó
wną o zajęcie się przygotowaniem wycią
gów z hypoteki i następnie złożeniem wyborczych list stowarzyszonych. Kończl}
urzędowanie następujący radcowie:
Z oddziałll piotrkowskiego: w komite-

- 4 (16) listopada w porębie Krzyż, w majątku
Bl\ków, 'IV gminie Rząśnia na sprzedaż 1,030 kup
gałęzi, od sumy
rs.
- 26 pażdz. (7 liBtOp.) w warszawskiej główuej
komorze składowej na dostawę dla częstochow
skiej brygady straży pograuicznej 1,'1\7 sąz 2 ar.
drzewa i 19' pudów 7 funtów świec łojowych, od
sumy 21,030 rs. )ł3 kop.
- 12 (2t.) listop. w urzędzie gubern. piotrkowskim na dostawę w ciągu 18940 r. artykułów żyw
ności dla aresztantów więzienia w Łodzi, od BUmy 9,8S kop. (in minus) za dzienną porcyJę aresztanta.
- 9 (2\) listopada tamże na budowę I) atudzieD
miejskich w m.,_ Pabijanicach, od sumy 3,470 l'II.
4G kop. in minus.
- 8 (20) listopsda w urzędzie p-tu częstochow
skiego na S-ch letni, dlieriawę dochodów: targowego, jarmarcznego, mostowego ' i brllk()wego, w

'00

rrYDZIEŃ

5

-fabryka. obić papierowycb; Weiberg et Tempelfabryka wyrobów metalowych; Sabarf-fabl'yka cukit,rków; DJiubas et Fischel-f:1bryka mydła; Wolbarg-magazyn ubiorów; Tan6nbaum Majer-towa.ry
bławatne; Koniecpolski-skład soli; Drabikowskifutra; Kobn Samuel-litogra.ftja; Rudzki Michał
cukiernia i hotel; Bohm Albert - skład spirytusu;
Faust Lud wi k-kanto.· prośb; Szwabski-introliga- b. Asesor Prokuratoryi Królestwa Polskiego
tornia; Kruk Izaak-skład spirytusu; Helman Jakób
-skład wiu; Wieuer Markus - wyroby tabaczne;
przyjmuje sprawy cywilne i karne do wszyFlattau Izydor-winll; Ginsberg i Kohn-młyny i
stkich
instytucyj sądowych, nie wyłączając
papitlrnia; Męinicki-skład obrazów; GawliltowSkiskbd obraz6w; Brass-far'liarnia; K. SLCI_upak- Rządzącego Senatu. Specyjalno~ć - zadatowaly kolonijalne; Sztencel-Ajentura. ubszpiecheń. wnione.spory graniczne, windykacyjne spadZ powiatu bęllzlńskiego: Baron KrUger kowe, Interesy heraldyczne i wogóle wszelSpis firm, które w dalszym ciągu nade- Niechllice. - skład spirytusu, w Będzinie; E. won kie sprawy wymagające poszukiwań archilały ogłoszenia do H Gwiazdkowego Miinstermann-przemysł bronzu fosforowego, Sosno- walnych, oraz znajomości dawnego prawa.
wi,w; Bmuu Ginsberg - dom Handlowo-komisowoNWl'ne'r u Tygodnia."
ekspedycyj ny S()~uowiec; A. Oppenbeim-,i om Han- polskiego. Warszawa, Solna N2 9, m. 2.
(3-1)
dlowo-spedycyjno-komisowy Sosuowiec;-Hottll Gar·
Z Piotrkowa: Fdgin-al,ła.d drzewa; Rotel ni, bandeI wiu i restauracyj a, Sosuowiec; Jermuło
N. CukermanLitewski; Glice-skład obuwia; St. KQpiński-skła· wicz i Bergmau - Sosnowiec;
llOciąg6w
-dy drzewlI; Wola. Krysztoporska-drożdże i spiry- handel kolonijalny, Będzin; S. Reiob i S ki-fabry tusy; J onas GoldJust - tal'tak !Jarowy i składy ka szkłą. w Zawieroiu; Ludwik Katz-fa.uryka tektury smołowcowej 'IV Zawierciu; Jakób Gattman- dr. ze!. na stacyi Piotrków ua sezon zimowy 1893/4 r.
(\new&.
wprowadzony z dniem 27 października.
Z Łodzi: Tow. Akcyjne wyrouów bawełnia skbd żelaz'!, Będzin; Olszewicll i Kern-biuro te·
nych-K. Szajblera; 'row. Akcyjne wyrobów baweł· chlliczue, Wardzawa, Sielc!', Kijów i Odesl\.
al w kie,'u liku od
g.
111.
nianych-Beintzel et. Kuuitz~r; Tow. Akcyjne wy·
lVa7'szawy d o Gmrobów t,awełuian)'ch-J. K. Poznański; Tow. Akc.
Kronika Giełdowa.
lIicy:
wyrobów wulnianych i bawełnianych - M. SiJber31 Paź(lzieruika.
N~ 1 Kuryjers ki (przych.
12
ó5
\ w nocy
~tciu; J. Hosenblum-skła.d cygarj August Te8chich
(2 klas yl \odchod .
t
t J
-skład węgli 'kamienuych; Maks Kell~r-skład paTylko dla nieprzerwania porządku zdajemy dziś
9
3.1
x.~ 5 Pospiesz ul' (przy ch.
piHUj Otto Tbienemanu - fabryka waty bydroskozraoa
(3 1:la.'y) \odchod.
9
49
pijuejj Gebetbner i Wolff-sl,ład fortepianó\'; Skład sprMvę Z przebiegu interesów ua rynku weksli
zagranicznych.
Nie
wykazuj
e
ou
żadnych abso·
fabryczny firm Norblin i S·ka; B-cia Buch i T.
A! 7 Osobowy {prZYClI. 3
1·
\ po połu·
\\'erner-wyroby pla.terowane; A. Stopczyk-Apte· lutuie zmian, zgodnie z nierucbliwością kursn
(3 klas y) odclJod.
dniu.
11
29 f
rubli
zagrauicą.
Niemniej
papiery
publiczue
ua
ka; A. J. Tyber - skład papieru; A. Lubień'ki
wi~czoH
{
prz)'Cb.
5
tym
samym
trzymają się wciąż poziomie. Zapła
M 13 Osobowy
łll'Olllolitogrllfiia i drukarni~; F. Abel-falJryka kor·
odchod.
1.,
re lU
8
tów; Natan Kopel -fabryka wyrobów wełniau ;;ch; cono za. li~ty 5% Ziemskie, których dni są polio
b) w kierunku od Gmczone, 99 kop. 55; klll'S to nie wysoki. Listy Ziem·
ł" KiudeJlman -fabryka. kurtów; Mvritz Frenkclnicy do lVarszawy:
skład węgli;
F. Jankowski-skład spirytl.sów; N, skie 41b % obiegały po 98 1<op. 40 do 98 kop. 50
jednostaj
nie.
Bez
zmiany
obracano
Listami
m.
A~
2 Kuryjcrs ki {przyeh.
)
li
3
B. Mirtenbnum-wyrolly gumowe; Robert Miillerw nocy
Warszawy ostatnich seryj, po 99,85 po 99,95,
(2 klasy) odthod.
11
3
z~gal'Yj
Paweł Desurmout przędialnh weŁny;
J
przyczem
ku
końcowi tygounia kurs był mocnitljPalzer i S·ka-Il~ndd win; Z. Konrad-cukierni:l;
",ieczoNI 6 Pospiesz. 'y (przyell.
24
6
BZy.
Listy Łódzkie 1l0szukiwaue były po 99 w
Skłatl wyroLów Żyraraowski cb; Ł. Mok iejew,ki rem
(3 klas y) \otlchod.
6
34
drugiej
seryi,
a
ofiarowane
po
9831,
w
następnych.
Ilpirytusy; 1. B. Wężyk - sklad \'\'iu i spiQtusówj
w połu~ 8 Osobowy { przych.
4
2
Listami
6%
prowiucyjonalnemi
nie
było obrotów.
Karol Eisert-tkaluil\ kor!ó ,v .
dnie.
(3 klas r) odcuod.
2\
2
Dosyć słabo przedstawiają się walory państwowe.
Z U ' al'sza wJ: UrbaiJle - Tow_ Ubezpieczeń Likwidacyjne Listy po 9i1.50 w dużych i 95 w
16
9
{ przyclJ.
I'I\DO
Ml14
030bowy
na życie; Reiuek ~t C·o skład wcloJypetlów; małych sztukach. Wewnętrzne pożyczki po 9J k.
28
odchod.
9
'
BIUro b:<nkowe Gazety Losowali.
75 i pożyczki premiowe po jl4t za pierwszą, 217
c) Pociąg In iejscowy
Z Częstochowy: Fuchs Julijan-Hotel Au- za drugą i 1931iz za szlacbecką mało były naby(3 !clasy)
gielski i llaJldcl Wiu; LiJlska-ksj~gal'llia; War. waue. Ruch akcyjami względuie żywy: Dniera.no.
6
J\9
Wych.
z Piotrkowa
szawski-piece wapienne; Gradótein-dom bankier- prowskie metalllrgiczne 9ii'!j Zawiercie 470; akcy.N! 15 P (~ych. l. Wardzd wy 11
35 wieczorem.
lOki; Goldman J.-Towary bławatnej Wein he rg S.- je Banku llandlowego 425; Dyskolltowe"o 470.
l!kład zlllazfi; Szaftel . - skład s(JiryhHu; R3iber M.
Podług notowań Biura Bankowego .Gazety Lo-sklep kolonijalnYj Kunowski-księgarnia; J"ku- sowań" płacono: za marki 47 111 ; za frank 38 11,; za
bo.nki-fnlr,; Najmau-ubiory męzkie; lI1al'kusfeld gnltleny 76.

Dl. Częstochowie,

od sumy 6,~37 l·S. 25 kop. l'OCZuie in plus.
- 10 (22) listopada w urzędzie p-tu rawskiego
na dzierżawę do końca 1895 r. do~hodów z bydło
i>ójni w m. Rawie, od sumy 783 rs.
- 8 (20) ]jstop. w magistracie m. Łodzi ua 3-ch
letnie utrzymywanie w porządku 19 studzien miejskich i pomp, od sumy 227 rs. 62 kop. rocznie, in
minus.
- 10 (22) listop. w biurze p-tll łódzkiego na
:restauracyj.. szopy ua podwórzu ma.istratu m.
Zgitlrzlł. na pomalowanie smolą dachll i farbą
ściau tegoż magistratu, od sumy 1,327 rs. 7 kop.
in miuus.

EDMUND DYLEWSKI
Adwokat Pllj'l!ąg!1

Ruch
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potrzebny jest za.ra.z

Uczeń

* Ekonom

w wieku od t 6·tn lat, }lienvszeństwQ
mają li tylko z prowincyj.
(3-2)

~
"

Warszawa,
Sielce,
Kijów,
Odessa,
~
Królcwska 16,
pod Soul. Kresz·
ul. RicheX
snowicami,
czatik,
lieu 8.
~

samotny, energiczny. \'I' ~redl1im wieku, z dobrcmi rekomenda<.:yjami, p()trzebny. - Adresować: l~ekle, pl'zez
Snlmierzycc.
(t-2) l
?;
~ Od l-go gruduia ruku bicż. potZtlblly

***
O

polecają:

p;

",,.~.,....~.;;~

>c

BIURA TECIINICZNE

*
fi

~ ~ ~ ~ ... ~'óJ
.-ci. ~
~~~

.~ ~ ~ 8

~
~

)(

f:",-t!~~~l
f·::

*

nijalnych Jana Malangiewicza
w Piotrkowie

Kompletne urządzanie światła elektrycznegO.-lnstalacyje telefonów ł piorunochronów.Kotły i maszyny parowe.-Wodomierze.-Armatury do kotłów i maszyn parowych. - Motory
naftowe i gazowe. - Angielską stal narzędzio- ~
wą i pilniki.-Pasy skórzane, balatowe, płócien- ~
ne, z szerści wielblą~ziej etc. - Rury żelazne M
do wody, gazu, pary etc. - Pakunki gumowe,
azbestowe, amerykańskie etc.-Węże parciane ~
K
i gumilwe.-Szrubun~~i. - Szkła wodowskazowe
francuzIcie i angielskie.-Sikawki pożarne i po m~
py. - Maszyny do obróbki metali i drzewa. -

*

Młody Człowiek

posiadający języki: Pobki,
Huski i Niemiecki.
Oferty skhldać: ZUI'zącl .l<'abryk w
J\1ijaczowie przez lI1yszków. (2 -2)

kawaler,

Do pracowni

** ZOFII
Dom pana Popowskiego ua

piętrze

potrzebne

*O UCZenlCe.
I

:m@--------__OAutomatycznewagidozboża"Chronos"·o
l'

'II~!U'U.M.°dP~I~'Rrr l

1ł~An'Rlq1ł·lpO

"lS zpazJ1S

*"")'O~),(~Q~),(X~,(~)'~I)',()\,)~~,()'\(~,),()~~~
~ Duże składy

wszelkich technicznych
(4~1-2)

artykułów.

DIf'" Do dzisiejszego numeru da}( łącza
się arkusz 18 powie~ci p_ t_
~
"Eliksir długiego życia"
przekbd z frallcuzkiego.

TYDZIEN

6

SKŁAD

==TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO· LEŚNE-:
Warszawa,

Marszałkowska

posiada stale na

~

X!.l 154

45

HERBATY

DOMU HANDLOWEGO

składzie

Posadz.ki dębowe, massywne
i fornirowane

PIO'rRA BOTKINA SYNÓW
w Warszawie, Niecala Nr. 4.
Herbata czarna, kwiatowa, żółta, zielona, zatchła, zatchło
rozanista w Moskwie pakowana pod Rządową banderolą.

pod

.firmą

~N

•

OZĘSTOOHOWA

~

SKŁAD WĘGLI
~~HALLNA"

Nowootworzony

~

Q)

Poleca: węgiel kamienny, koks zagraniczny, węgiel drzewny, tyl·
ko w wyborowych gatunkach. Ceny możliwie nizki e; na sprzedaży
wagonowej odpowiednie ustę p8twa. Odstawa natychmiastowa w wozach stemplowanych, zamykanych.
Zarządzaj ący
l4-2)
Wł. Halcerski.
~
OZĘSTOOHOW~
~

O

.~

~

-

Q)

:..

O

aU!!
FO
Towarzystwa Akcyjnego nPBO WODNLK"

KALOSZE GUMOWE
hu,, ·tou'o i detalicznie

LINOLEUM (posadzki, dywany i chodniki korkowe)
GU~O'W"E.

BRAUNSTEIN & MEISEL,
Senatorska 22. Filja Nalewki 8,
~94.

)001.

l'D

~

~
I

Gatunki herbaty w papierowych etykietach w cenie za funt
rs. 1 k. 40, rs. 1 kop. 60, rs. 1 kop. 80, rs. 2, rs. 2 k. 20, rs. 2
kop. 40, pakowane l/l' l/~ , 1/., 1/8 f. i na 1'S. 2 k. 60, rs. 2 k. 80
rs. 3, rs. ~ kop. 50, rs.4, rs. 5 i l·S. 6 W l/n 1/2, 1/. funta. '
Paczki dwułutowe po kop. 10, jedno-łutowe po kop. 5.
Herbata w kryształowych l'óżno-kolorowych hermetycznych herbatnicach za funt rs. 2 kop. 30, za 1/, fun. rs. l
kop. 15 i w metalowych l/l' 1/2, 1/, funta od rs. 2 kop. 30
do rs. 3, w jedwabnych 1'S. 3 kop. 50 i rs. 5, p. w herbatnicach papier Mache z rysunkami rs. 3 kop. 50 za funt.
Wyższe gatunki herbaty, pakowane w Chinach w oryginalnych chińskich pudełkach po 2 i 3 funty, w cenie za
funt rs 3, rs. 3 kop. 50, rs. 4 i rs. 6.
Herbata prasowana z wyborowego mateljału w Chańkou.

poleca.

Telefon Nr.

4~

~

IUSSK(O~rR

(.Mon." 1755)

"

~

N

REPREZENTA.CYJA. i GŁÓWNY SKŁA.D

WYROBY

-

N~

~

~

~

Warunki dla PP.

(6-3)

handlujących

bardzo dogodne.

Szczegóły w cennikach, które na żądanie wydają się w
naszym składzie i wysyłają się pocztą franco.
Herbatę naszą nabywać można w wielu składach w War-

(W. B. O. ~ 8123)

szawie i na prowincyi.

(3-2)

ł()SGaOE~~
Warszawa, Srebrna

~

4, telefonu Xg

SOSNOWICE DOM
Hurtowa i detaliczna

K.Skład
I. FREELAHDT II

706

ZAJĄCA

sprzedaż węgla

aparatów i przybo-

kamiennego

Polecają węgle

kamienne, z najlepszych marek, koks, oraz wę'
giel kowalski.
Dos"ta"'W'a akuratna, ceny nizkie.
(12-4)
(W. B. O. JW 8,128)

rów ,fot~graficz"Jch, dla foto- lK

~

~

~Ą.,...,...,...""""~""""""~I~"'''''''''''",,"",,,,,''

SKŁAD

w Warszawie ul. Hr. Berga ]fg 2, róg Krak.-Przedmieścia.

i KONFEKCYI DA.MSKIEJ

K. D R A B I K OW S K I E GO
poleca wielki wybór wszelkiego rodzaju futer krajowych i za~ranicz
nych w najlepszych gatunkach. Przyjmuje obs.talunk.i na ws~elkl~ okrycia dalIlskie jakoto: rotundy, palta paryzkle, zakIety angielskie, oraz
futra lIlęzkie, p31ta futrzane i płaszcze, które wykonywa podług najświeższych żurnali Paryzkich i Wied eńskich.
Wielki "'W'ybór lIluf'ek, kołnierzy ~ boa, czap~~
c:lo,lIlskich i Juęzkich. - Włoskich materYJałów na pokrycia I
kostiumy, kapeluszy filcowych, oraz czapek mundurowycb i cywilnych.
Przyjmuje do wyprawiania surowe materyjały futrzan e.

~

Telefony, Dzwonki i przybory elektryczne.

FUTER

w CZĘSTOCHOWIE, II-ga Aleja, dom p. Leopolda Kohna,

X

grafow l amatorowI

- -......)~"",3!JE

l

I

Składy firmy znajdują się nadto: W Petersburgu, Moskwie i Charkowie.
(W. 13. O. 7,359)

(10-9)

~~~~~~~~~~~~
Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw Wewnętrzu ych i kaucjouowane pod firmą
"

Warszawskl"e BI"uro

Ogłoszen'"

otwarte w War s z a w i e przy ulicy Wierzbowej

~~~~~~o~e~n~y;n~a~d~e~r~P~r~Z~y~s~t~ę:p~n~e~!~~~(~3;2;-;2~)~~~~~~~~~W!ProstNi~~~.T~efu=~~I.

NI 8

Redaktor i wydawca Mirosla"'W' Dobrzański.
)l;oBBOJleHO .o;eHBypolO.

W drukarui E.

Pańsh:ie&,o

w P etrokowie.
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PanI usa do piersi.
- Powróć do salonu l-rzekł w końcu.
- Paniel Paniel
- Żądam tego I - dodał hrabia głosem stanowczym.
Paulns za.słonił oczy rękoma.
- Lękam się, ach, lękami-szepnął.
- A ja nigdy nie cZlIłem się odważniejszym.
- A więc niech ta fatalna próba odbędzie się
,przy mnie. Wszakże nic ci~ nie zmusza panie do od-dalenia mnie ztąd?
- Wychyliwszy ten napój, npadnę jakby pi 0'4'unem rażony.
- Tym właściwiej, abym czuwał nad tobą. Jak
-.długo trwać będzie ten stan katalepsyi?
- Pół godziny zapewne.
- Czuwać będę nad twym stanem panie, przy; 'Spieszę z1!..udzenie, jeśli to być m?źe.
- Odejdź, odej~ź - zawołał Palma - godzina
upływa. Gdyby zegar lIderzył zanim doświadczenie
' lIię odbędzie, kto wie, czybym nie musiał rozpoczy-nać na nowo... Nie lękaj się i odejdź.
Młodzieniec widział, że nie może dłużej nalegać
" i drżąc opuścił gabinet hrabiego.
Alchemik pozostał sam.
Sam... Tak sądził przynajmniej.
A jednak scena ta miała niewidzialnego 8wiad<"ka. Pozostawiliśmy Maria wpółzemdlonego na balkonie.

ta1

Kiedy rozmawiano tak, hrabia Palma, zbliżył
do Komorna i pociągnął go ku oknu.
- I cóż hrabio?-zapytał-dobrze się bawisz?
- Wybornie, przyjacielul - odpowiedział Komorn. - Bal twój przepyszny, uczta wspaniała, najpiękniejsze kobiety z Buda-Pesztu ~dobią twe salony.
- To prawda - rzekł hrabia, - jest ich wiele
i cudownie pięknych; dla mnie jedna tylko istnieje.
- Która?-zapytał gracz.
- Czyż potrzebuję ci ją wymieniać?
I rzucając okiem po sali, dodał:
, - Nie widzę córki twojej, hrabio.
- Zapewne tańczy,
- Zniknęła . zaraz po lIczcie. Gdzie ona być
aię

może?

- Zapewne z córkami barona Semper.
- Nie, niema jej z niemi.
- Poszukam jej natychmiast... Byłeś tak dobrym, hrabio, zapytywać mnie jak się bawię?.. Odpowiedziałem, że wybornie; lecz teraz przyznać ci się
muszę, że ba.wię się wybornie tylko dotąd, dopokąd
,czuję dukaty w kieszeni... Teraz są w niej pustki.
Nie masz czasami przy sobie kilku luidorów?
- Nie sądzę - odpowiedział z roztargnieniem
Palma,'
- Co ja. zrobię?.-zawołał Komorn - ·nie grać
więcej? jakż~ jutro przegraną moją zapłacę?
- Jutro? a któż wie, czy jutra doczekamyl-odpowiedział, myśląc o czem innem Palma.
Umilkł i w ponurej pogrążył się zadumie, A wskaElik.ir

długiego życia.
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zówki zegara posuwaty si<i z nieńbłag'a"ną szybkością.
Było już wpół do dwunastej!
- Pożycz mi 100 dukatów tylko! - mówił Komol'll.
Palma cofnął się z gniewem. Jakto? w chwili
kiedy on zamierza spełnić próbę, stanowiącą o śmier
ci, jego lub życiu, Komorn myśli tylko ci grze?.
Lecz gracz odejść mu nie dozwolił i, pochylając
się do ucha, szepnął mu:
.
.
- Id<i po Moldę, aby ją tu 'przyprowadzić, ty
zaś przynieś mi 200 dukatów.
Odszedł, aby odszukać córki. Znalazł ją w cieplarni, w towarzystwie Salomei.- Na widoklii'abiego
Molda zadrźala.
- Gdzie mnie prowadzisz ojcze? - rzekła powstając.

-"- Do salonu. Godzina wielkiej próby nadchodzi. Musisz być jej obecną.
Molda westchnęła i poszła za ojćem.
W chwili gdy młode dziewcz<i wchodziło d()
wspaniałej sali balowej, z' przeciwnej strony ukazał
się Palma, a spostrzegłszy Moldę, postąpił' spiesznie,
poniósł rękę- jej do ust, a Komornowi wręczył worek '
z pieniędzmi.
:Młoda dziewczyna uczuła jakby ukąszenie węża.
- Pani-rzekł hrabia,-niegdyś ci, którzy narażali swe życIe w wallrach cyrkowych, 'pr~e"d Śmier
ciąskładall' pokłon Cezarowi ...
pragnąłem ' wi4zieć
ciebie ostatnią;, abyś mi przyniosła siczęŚcie i" a by
wejfieuie twoje było ostatniem, jakie" tej
uniosę ... Siwowło sy hrabia Palma, dziś pragnie wyjawić
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bnie,-odpowiedział hrabia.- Nie taję przed tobą., i*
niosąc

do ust eliksir długiego życia, mogę albo od- '
albo też w jeclnej chwili utracić ży
cie. Lecz cóż to znaczy\.. Powodzenie, jakiego-się spodziewam, warte jest próby, na jaką się narażam .
Być młodym, pięknym jak ty! Rozpocząć na nowo
życie-i to jakie życie! I ja miałbym się cofnąć? Nie!
nie! chociażbym miał to życiem przypłacić! Czyż są
dzisz, że dbam o nie, jeżeli mam znosić starQść, jak
ten Abraham Zek, lub Moser, mistrz mój w Alchemii?.
Lepsza śmierć nagła-niż to powolne konanie. Czyż.
nie wiesz Paulusie, co to jest mieć lat dwadzieścia?.
Nie oceniasz szczęścia, którego w pełni używasz
rozpraszasz . skarby, za któremi kiedyś płakać bę
dziesz ... Lecz nie-ty ich opłakiwać nie będziesz-bo
j a będę przy . to bie, aby ci przekazać taj emnicę zachowania wiecznej młodości i miłości.
Palma wziął w r<ikę flakon kryształowy i przyglądał mu się przy świetle lampy.
- Oto eliksir-mów"ił dalej starzec- rzekł byś
l'OZpus~czony rubin! Najdelikatniejsze esencyje zawarte są w tej .fiaszce-zgęs~czony ogień żywotny-płYI'
nerwowy-naJwyżśze siły! To moja krew-:-moje życie, '
moja nieśmiertelnośćl A teraz ~egnaj- -mi Paulusiel'ozłącz się z tym, który ći był ojcem, a pod nó~ą
postacią pozostanie' przyjacielem.
Dasz mu poz'uać ,
wybraną twego serca i mi może wykryje c~ tajemnicę odmłodzonego uczucia. Odtąd razem pracować bę~
dziemy, nowy~h poszukując ' cudówj' przet,łomac7.ysz
ręko'pisma, ktÓre świeżo. przywio~łeiri ... · DawDe skrupuły, które mnie dotąd powstl'zymy~ały istnieć przezyskać młodość,

