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OGLOSZENIA.' AN ZEIG ER.
§)ienftag, ben (23. 3uni) 5.

Wtorek dnia (23 Czerwca) 5 Lipca.
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Redakcya i Expedycya przy ulicy Piotrkowskiej pod I mc b ~ c ti o II 1mb C! 6 P f b.l t i o 11 :~Jet.l:!fnlirr ~t1l1Ft
Nr.2T9 - Abonament W Ł.odzi: rocz~lie, L;rp. 21),! 9ho.2/H. --- ~tbo11nemellt III Łobz: )l1l)rlld):W fI.,
półrocznie Złp. 10, kwartalnie Zlp. 5.
.
Qll{bjlll)rUdJ 10 fl., biertdjubrliclj 5 fl
Abonam~nt iInserata przyjmujllit w War sza:w i e A. Lie~ ~lbollnflllcllt Uli!> ~!l13dgen fur ullfm 3eitung ud)lIIc!.1 llll: in
feWt, ulica DMielewiczowskaNr..4515. w K ali s z u: J. Mitt- ID; II r i fi) II U ~L ~ierdbt., '!llll1idcluitfd)cr etnlDe 4\t5, ~ ':Sa .Ibl'woch. - I n s e r a t ą: .od wiersza groszy 10.
li. f dJ 3. 9Jlittll\od). - ~ il i er.1 t c:blc 3rile 10 Wrofd1f1L
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~ O li óeiI i d) e ą:fe

Ogło szenia policyj ne.

Pomimo kilkokrotnyćh ogro.~zelt; co tlO wzbrollion~go
niJ:izcnia libioFJw żałobnych, do tych czas dają, się widzicć
w Jllie~cie tutejszem niektóre osoby, upornie nie zważające
n:\IJr~pigy.;;noszące takowe; ostrzegam Wł\}C miesziG\!lCÓW.Lutejszych, iż poli~y~wykonawc,za otx,tymata W.!
lla.istlro\Vs~y rozkaz ,z~:zymywauja'()sóbłliest~'H~jącyCłl
~ilj) do tych prze'pLiów, a następnie . ~ci(~g~uił\; z nich kar
pl'z('pbąifnist.lnu' , ..ojennego.. oznaczonYIll};; \()str?egłln~ róWlu()i, it"llie':tylk1> ezarne SUkl)ie, lecz nawet: szarej ClCm~

l1e :::ą wzbronione, jako oznaki demonstracyjne;- w ogóle
1'l'zH}()minalłł tutejs~m m~eszkańco,Kł:, iż w:szy~lwJo, ~o

jest ·prj':~pi.samL stanu w.oJeunęgo.w?;łłJ;()llione, wszejljlt;
oznaki, emblementa jako to: krzyżyki, paski i t.p.dot)i§l}

'!!"O(l tnfhrfoti)~r 5Betolliltilll1t1;ulIqcu hillfid)tfid) lleli ikrbotl'li
'!rt1uertleibcr 3U trnf]rll, roeri)fll in ber I)it'figrn ~tllN l1r,\ kn
li od) illllller 'l3nfollt'll bemcrtt, lucld)r fid) l)l1rtlliiltiq Odl Sllf'
f~)riftfil :1l1t~l'fff13f11 ·11111> bcrgldctjrn tragen. .sd)lOOrllt lIt611'll (1
~ic bitfigtli ~frool)ncr, bot bie IllWftlhrrn{lf ~DH~fil'lit ·iwllqltftl
~('fcl){e~llt, -jOld:;c\ł3trfońt'll,lnrld)r bieit ~orid)t..ift(1l inill)t ['-c·
obati)trn 111l3UI)111tciI linO fit 3u br.n DUro) bit O)eieJ~lJed ~f{ril'q(j,
3uitonbtEl br;timmttll 6trafm au ~ie1jtH.,eierllritf,Wiu\idJ lIo.lJ,
bt1j;."llictlt IWr ,ictJlum1\f Jtleii)rf, fOlI Dtr 11 nud) gt!1uf,~uMlc (l(i!
~rmollitrntion~ < ~lb3dd)fI1 brrbotl'll illlb. Uct,er~aqpt~ctinllm
id) bnr(lł(, buj!:a[(rd burdj ilk~tft!)e btd.\trir~tt3Ilitlllli)f(l iJ\'rbot:'!lr
bHliltrllo.dl iqullcr Ilt'rl,atrn ift, ·,}W: tmtiltl\\lltiid,e Jru11cu ll1ilrr
~Irt, .lhu3ifi!;e, (\;urtd u. bgl. llIlll bl1B bit gtgell bie Oldncir''t'n:

c~~,,!łl:iąl\łlAA~~,.zmi,a\li~.;j ;'jWj~~~ J)r~eciw
rozp&rzą.dz~~m1lowytszynt".d;o.-sur~weJ·.()tłp9WtedzWno~ci pocią:grtfe.ni b~dą. .
;., .

'O~uinąt(~~w~ie$ea<

'P <\ksa· W'ik-fi uaf.óiwna· Uli esi-ąc oL ip i,e~ 1'. b.n:) ta. ·nowioną; zostala::jak 'następuje: , < c .
1) M~ęsa wołów ego . funt': ... kop. 7 J/;l
2}"skopowego"
·,,7~:! : .
~ );;.,
wieprzowego" . . . , ".1. l;'
.', ze szpondrem"
" ...,

.!;jp

w J; o d z l dma 22 Czerwca (4 Lipca) 1Su,t.r.
·l~()Jicmajst,er miasta f.odzi:
Mi\j9f K a li 11s·15 i.
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3nbem id) bieff~ lIen 9it~g.tn (!imuo9ltcrn brtannt madJt,
o c?em zawi.adamiając mieszkańców tutejszych zarA- ·ertliire
Uf) &uglrid),---bafJ bitjtnig.tn ~ltifd)tr, >Bileter nnb.,pa/llllu,
zem ostrzegam, iź Rzeźnie).,. Piekat'ze i HaMt~rz~· nie · tllrld)e fid) nad) bicier ~Qy nid)t rid)tCll, 111M] C!nnittrlung brr
~tosl~iący się do tej taksy, za dostrzeżeniem polleyl, lut)
· ~(iad obn tingtganfltller ~tfd)1Utrbt aur €trilfr gt30gtn Ibtrben.
w'niesieniem zażalenia do kary ~ociągani będą..
Łobź, ~n (20.3uni) 2. 3uli 1864.
.
wJ~o'llzid. 20 Czernca tS Lipca) 1~l}4 r.
~nifibCllt: ~. 9l ofi cf(.
Prezydent: A. R o s i Ck i.
Sekretarz: I~c.dł1 ar ze v.;., ki.
erfrrtar: 'B f b r 3t lu Hi.

no

OBWIESZCZENIE
Magistrat Miuta Lodzi
Podaje do publicznej wiadomości, że w dn~u 7 (19) Lipca 1"" b. o godzinie 12 wpołudnie, w biórze Komisyi Rzą-·
Iłowej Przychodów i Skarbu w Warszawie, odbywać się
będzie licytacya, przez opięczętowane. deklaracye, na
sprzedat 635 sztuk drzewa iglastego, na budulce i opat
\V klocach, w obrębach Zeleń, Chrusty, Myszorce, w ogóle na rs. 4280 oszacowanego.
Łodzi d. 18 (30) Czerwca 1864 r.
Prezydent: A. R o s i c k i.
Sekretarz: B ednal' z e w sk i.
Pcezydent Miasta Łodzi .
Zawiadamiam publiczno&: iż stosownie do rozporządze
nia JW. Naczelnika Wojennego miasta I~odzi z okolicami
i powiatu Sieradzkiego, w dniu 26 Czerwca (8 Lipca) r. b.
o godZlinie 10-ej zrana w folwarku Sikawa, sprzeławalllc
bedą przez publiczną, licytacyę: Inwentarz żywy i martwy,
'3przęta i meble domowe; pragnący zatem nabyć takowe I
zechcą w dniu oznac.?:onym do wsi Sikawy przybydi.
w I .. od z i dnia 2i Czerwca (4 Lipca) 1864 r.

A. Rp sic1d.
Rada miejska na zwycujnem posiedz.en:iu w dniu dzi,odbytem w komplecie: Prezydujący Prezydent
Rosicld, C.złonkO'wie Gr.ohman, Jezierski, Bernowicz, Sima i Dresler uel1w.aliła;
1. Zatwierdzić Iikwidaeyą ]roszŁów U!rzą(jzenia pompokrytu nad studnią w Nowem mieście przed ra.tuszem IU\
r". 82 kop. 74 Ys'
2. Odczytać reskrypt zawiadamiajll'cy o niezaŁwierdze
niu przez Rad~ Administracyjną Królestwa .opłaty kopytkowej.
3. Wyprowadzone śledztwo Da skarg~ Kopczyńskieg~
przeciwko gajowym, oddać Członkom Sima i Jezierskiemu do zaopiniowania i przeds~awienia na. następnej sesyi.
4. Podanie dozoru boźnWzego, co do opłaty na szpital, przez słu~ących starozakonnych, przesłać do zaopiniowania Radzie szczegóŁowej szpitala S-go Aleksandra.
5. Uczynić wniosek do Władz wyższy.ch, !) IJ!)wrocenie funduszów szkół elementarnych, remanentów do BaBku Polskiego wniesionych na lokacYą w sumie rs. 3640.
a z dyspozycyi Rządu Guberllialoogo z dnia 21 Listopada
(3 Grudnia) 1860 r. Nr. 117760/30937 w rachunkach
szkolnych do rubryki umorzono odpisanyoh.
.
.;
6. Zatwierdzić likwidacyą należooHci za sprawienie
dwóch szaf do bióra JW. Naczelni'kaW<ojennego Il& rs. ~
kop. 50 i wyjednać na ten cel asygnacyi od Władzy wyż
szej z funduszu rezerwowego kasy miejskieJ.
7. Zgodaie z wnioskiem W. Połicmajstramiasto. w
odezwie z dnia 27 Maja (8 Czerwca) r.b. Nr. 5178 uczynionym, powi~kszyć fundusz na materyały piśmienne, opał
i światło, dla biór zarządu Policmajstra i pięciu inspektorów policyi, .etatem na rs.300, oznaczony o rs. 180
rocznie, poczynając od dnia 1 lipca r.b. i wyjednać od
Władzy wyższej zatwi.erdz.enia tego wydatku, jako etJlte.ffi
nie objętego.
8. Aby Wilhelminie Apelt której 'fi r. 1861 Badany
został plac pod Nr. 1361 c..j tai takowy domem zabudowała, na ogólnych zasadach dla f'.lbrykantów, udzielić
układ nadawczy i upoważaie . kasę mieską do poboru
czynszu z tegot placu od 1 Stycznia 1862 r. poczynając.
9. Aby Leonardowi Fessler, właścicielowi zakładu
fabrycznego pod Nr. łlll i 612, na rozprzestrzenieuie
tegoż zakładu i urządzenie fabryki papieru, z placu Nr.
612 a, nadać pr'tltów kwadratowych 277, pręcików .58 podług zwykłych warunków dla fabrykantów, i upoważnić
kas~ do poboru czynszu od l Stycznia 1864 r. za czas
!'ił'jszym

!3 f t d

t 111 Q d) u 11 g.
ber ełobt Lobi
mod)i offtnthd) betannt, ba~ ben (7.) 19. 3uli b. ,3. UIft.J2Uflf
iHittaga im ~łirellu brr 9łtgil'l'ung~ ~ Jl'onullifji9u ~tr ~itl~iillftc
uub br6 Ed)o~ta in iBarfd)au, burd) btrficgt1~ ~et(qratuałlrn
tine ~icitatioJl ftatttInbm lUirb, 311111 tlertaufe \lon 635 etąd'
EtiiulIlIfI1 9labcll)ol3, IUc(d)e~ 3u &u. nfib .~rtnlll)oI3 grcignrt
i~, auo bcn ~r,~irtfll 3eleń, G:bru ft I), IDll)f~orce unb 3anrobll
bco 60ritllUJteó I~a3lłclu, Mld)fo im (\jan3fJ1 ouf 42t\O ~llllJt(
\1 11

~rr IDlagiftrał

gcfd)a~t iit.

I~ ob ź,

bru (18.) 30. ,SlUli 1864.
~nlfibmt : ~. 9~ o fi di,
eetrdLlr: ~(bll.a r 3t~ ~ t.i

----bet Słabi Łobż

~.(t ~riifibtnt
~eigt

brm bitftOfll

~"hlitulII

an,

ba~ (aut~trorblIullg

er. (!!;ctłI.

~ .1l.ritgMS~tf(l brr eta&! Lobź uHb Ulłt911lCUb IInb bt.
Eier(ltl6fr .~trtiic3 ben (2Ii. 3ufti) 8. 311li b. 3- mn 10 UlJ.r
1rn[f!orAtIJ~ auf bem lł30rlUtrf eitalua, Itbrnbca uub t"btt~
tdriulfl, ilłilbtl łIIll't lPl~tltl)t burdt tlllt e;rtlltlid)t ~icit~o"

311l

t1rrtauft lutrben. .\tllufluftigr IUnbrn erfijd)t, am
l:tlgf im ':Dorfe 2itolull HdJ til1~lIfhtbtn.
Ł~~ź, b.eu (tt. ,3.uni) 4. 311li 1864.

a.

br~immtc!J

~ofid.i.

~cr ehlbtrtltl) f)at Iluf ftinrr am btutigtn~agt untcr btm
~orfi~e bc~ ~nlnbtl1tcn 9:·.e~icti \lon ,~tA IDlitglirbtrn G;rol)mann,
3r~icrilti, t'trIlG\Uiq, Eill1l11a Hub ~rt~(tr aL1gr~1l1trntn 9rlUol)n:

l4djfn

6i~lmg btfd)toff~n:
1) ~ie ~iquibation

.

9łub.14Y!l.M~. fUr ·(!yrid).
tung >(illt~ ~runńl'l1łJO'llfrG oof bem )Hilł!Jf btr!łrllfttlbt ~or btltl
iliatł)l)aufe 3H btftl'iti§rn.
2) ~aćl ~łritdł't, lw{<ł)fa nl\tt :bit ·9Ud)tgrnel)migung br'
.ltov~ttolUe bom ~milliftrationoratł)e ttG dlOłlłgrcid)6 berid}ttł,
łJoJó u1r fm.

\.lon 82

..

..

3) ~it in ~olgt ber .ltlagt br(l Jt~c~l)ńMt Qtgtn btu

311'"

gtr gtflil)rti UntcrjiJd)\I119 DffI''[lUtglirbt.rn 3c~ierGfi nub. 6imttlll
iur >Bcgutad)Iung unl> ~or(fgling illbtr nlld};ttit Eit;11n.9 ~I
ubtrgcbtR.
.
4) 1)ir<!ingahe be!! el)lIl1gonw: ~or~anbeG, l)iHfid)t{itłJ
tlrG bon btll jllbifd)ttt 'l>it.llftboten au aal)ltnbtn .6ofpita(:&tlDtG,
btm ~lr~allbtr,~ofvita(:9ll1tl)e ;ur ~t.Sutad)U1ng ~ uberfellbrn.
5) ~d ,ber J)Ol)ertll ~el)orbe till~utommrn IUIgcn .surMtr:
fłatłung beG B'onbll kr (%lemrntar:6d).ultU, lDfld)rr al~ ffifllw
nrnte in brr Volnifd)cn ~ant bCł'ouirt lDurbe uub 3640 ffiubcl
brtrugt, Buf 11m !I)if,pofttwn brr (\jllberllilll: .9łrgierung . tO!1I
(21. ~tobrlJlbrr) 3. ~e3elłlbfJ 18GO 9hll.. 11 7,760/30,937 III
bru Ed)ulred;lllungru in br.r ill.ubJ'it "grtilg.t" tingttragen i~.
6) ~ie 2iquiblltion . tlJ)1l 9 ffiub. 50.ftop. fur ~Ilfd)affllng
&IUeirr 6d)riintc fur bo~ ~urrall Er. <!bC.cUCł1a brG jtritsG:G:~tf
3u br~utigrn IIllb bon brr . ~o~mn ~rl)iirbe mle \llifignation au l
~e 9łtfrfbt:6pnbG brr Etobt:Jtaffe au(l~ulUirfrn.
7) ~em iM finem ~Infd)rtiben \lom (27. '!nai) 8. 3Ulli b.
3. głro. 5178gcmad)ten ~rlłlrrtungen be~ ~o(iatimcifłtr~ gt:
mii~, ben 60nbG fiir Ed)rtib: IInb ~rennmattrial unb ~id:Jt, fur
bie ~trlUaltung bra ~oli~dmtifttr~ unb ber 5 ~o1i3ti.3I1fl'tftJ)
ren, lur(djrr laut <!tat auf 300 mube! btftimmt ill um 180 mub.
jdl)did) au \lrrgro~crn, \lom 1. Sulib. 3. an unb \lon bn I)o~r~
r~n ~el)órbe t,iut ~citdtigullg bieftr @tu0gabe, IUdd)t im I.!tat
UldJt .entl)altm Ifl, aUG3Uluirtm.
8) ~tr ~iI~dlłlille ~vvdt,\Uc!,;;t auf bem il)r im 3tll)rt
1861 bcrlitQenen ~laj.lr 91ro. l361c. fin l~allG gcbaut gat, auf
~rul.lb ber aUgrmdnen 5Bcbingungrn fur ~abritanttn, finm
Utbtrgllbc:Jtontratł 3U rrtl)cj{tn unb bie iEtabt:Jtaffe 8U rrnllid:J:
tigell \lom 1. ,3alluar 1862 an ben GSrunbainG bon bieftm \pla~t
dll3uai rl)rn.
~) ~rrn 2eonl)arb 6t~{rr, ~tflver bon 6l1brit~:~n(agtJI
ulIter 9~ro. 611 unb 612 3ur ~rrgrii~crullg birfrr !.l1n(agtn unb
<!rrid)tung durr ~a.picrfabrit, bom ~hlVC 6123. 277 OUlltAJłutry.
58 »liIt9d)tl1 auf bie gclUol)nlid)f11 ~rbingungctl fur tjabritanttn

zaŚ użytkowania całego placu Nr. G12 a, puez -ubiegłe

~u 't,r.t9tHl'n_ :unb .bi,t etabttaJfe ~ur (!iIJ6it9~n8 -bt~ Gltun"bainfti
telU 1. 3anUllr 18tH au ttmad)tlgrn; fur bit 9h1~nie~ung brł
gau3rll ~atłt~ 612a burd) 6 3a~rr, ba' Jtafft bit (!in~it9un9
brE! ~r.lInb3~nifll an5Ulvrifen. ~tr :sttjł ·bie(d ~a;tł, 351;
nia Ewangielickiego, do czasu wystawienia domu szkolne- DuotARlIt9rn; lurld)er aur (!rbauung dner tbangtIifrl)en (!ltmen:
go, czasov.'o wydzi~rżawir na korzyść kasy miejskiej od tarfd)1I1e beftinuut ift, a'um !8eftrn brr Etabtfaffe bom 1. ,3anuat
dnia pierwszego Stycznia 1864 r.
1864 011 3u urrpod)ten.
.
•
10) jar (!rltid)tttung tiRrr ftd)mn iJtrbinbung oroi fd) f H
10. Dla ułatwienia Jwmunikacyi stałej i bezpiecznej,
pomiędzy ulicą Wolborską i Północną. przez rzeczkę Je~tr iBoHiorofa unb ~ółnoclla 6trafJr tibtr btn ~ad) ,3rfion auf
~ion, urządzić sposobem gos,podar-czym most g; bary erami :stoftcn brr 6tabtfafft !luf 6ttlnomifd)tm @Btgt tint ~rulft mit
fio p,T-2echodu i przejazdu, do czego delegowani są Człon ~l1rrimll, fur ~~gallgtr nnb ~t19rlvrtte:6U ttbautn, rooau bit
kowie Dresler i Konstadt, 8 to K()3ztem kasy miejskiej. !llitglitbrr ~rt~ltr unb Jtonfłabt brltgirt fmb.
f., obi, ben (18) 30. 3tmi 1864.
. ..
w Ł o d z j OOia 18 {30) Czerwca 1864 r.
l).rezydent .nuasta Łodzi.
~ktlftbrllt bcr €tabt lAbf:
~I.e;ć lat wskazać do poboru kasie czynsz. Resztując, zaś
Ilo~ć placu tego, prętów kwadratowych 358 zawierającą
}TZeZnaczoną na wzniesienie szkoły elementarnej wyzna-

A. Rosicki.

Bali· fUt bit-

RALNA IlBOGI()H.

,y dniu 27 Czerwca

(9 Lipca) r.b. w Sobotę w sali Pal'adyZU w cyrkule 3-m, dauym będzie bal tailCujący, do{'hód ze sprzedaży bilet.ów przeznacza si~ wyłj!cznie na
-ubogich.
Cena biletu kop. sr. 50. M~żczyznama prawo wprowad.ić

z sobą

@l.

t

da~lle~ł'łatllie.

mcrfidi.

~rmen.

60nnabrllb bm '(27. ,3uni) 9. 3uliluirb im Sat1{tb~ ~a:
\'ilbit~, Im britten3idd,tin ~a(l ftottfłnbtn, łłOul)Jl,bie (!inftinftt
(IJOIII iJrrtauft be.f )8tUetf) 1lIl8fd)lit~id) -ftir bit\'!r.nen be:
iUnunt ftnb.
~tr ~rtiG. tintB ~iUfft6 brtragt M !Jto~. 't!injrbtt~m
~ilt ball 9led)t ~me (Diun'e un'cntgtlblid) tittaufii9un.
3nfitate~

łns-erata.

3nbfmid) auf rinigt inonatt iJi'o ~lanb bemife, ~(1llt
O'BWIE SZC ZENIE
id)
bit
t!1)re, mid) meinen ~ctanntrn ~iermit befłen6 ~u tm<
W dniu 24 Czerwca :(6 Lipca) r. b.o godzinie 10-ej rs.p-fc~ltll.
.'
Dr. 2'0 ~ rot -r.
ile prawnie zajęte ruchomości, jako to: migdały ,cukier
w głowach, ryż, pieprz, angielskie mele, łi~rbata! "kawa,
((tJ 11
f a n~ t. ) _
.'
1)itftr ~agt Iburbt mil' mbt-itf) bitfłil'"fiuif ,3abren "u<
arak, farba extTakt, rod.zen.ki wi~k'lze i mniejsze, farba
Indygo; także w tymte samym doiu o godzinie l-ej z po- fDmmcnbt 6if)li(b uon 15~. 1'0ln.mtf ~ itł1ptttintntt ~rt
łudnia meble jesionowe, brzozowe, świecznik, lichtarze abgeAtbrn - inDem id) bieftr 6ummc nad) 15 jł. 9in3ufugt,
iibtrfmbt id) ball GSan3t btr 9łebattion fur mt~aratur ber
mosi~żne, rądle, samowarek, mi(ldnical t.p. w r,yKu Sta~
tbangdifd)tn _Jtird)e in Łobź, mit bemiBunfdJr, ba~ .btr (ićbe
rego miasta tu w LodzIspl'zedane będll.
~ott ,3ebrn t)or tl91did)rri 'Sif)ulbnern'brlval)rtn'mogt. -- ,
w lJ e d ,z ł &. 18 (30) Czerwca 1864 r.
Ripo.lit Stodolnicki, KOMORNIK.
'"
- ~ ....... -.

a.t

t

Wyjetdźając na:kilkamiesi~cy za granic~, lfl1alR

szczyt

pożegnać

n-iniejszem swoich znajomych.

.

Dr. Lobrer.

Dług zalegly 'od pi~ulat w ilości złp. 15, został mi
naresieie w tych dniach w ,sposób g.rubi~i zwróconyprzesyłam takowy -do Redakcyi z dołącZeniem jeszcze
al,. li, na rzecz restauracyi Kościoła' Ewangielickiego
tutejszego, życząc z serca, aby Pan Bóg 'każdego od podobnydt't'ł~ zacOOwaŁ

- .

,

PensioDs-ADzei~e.

za-

bft~rt, 'ki) .id) ~u3eifłtn, 'łG& m.e l}1l9m,
au~brtl .łłlafftn btfłtl)enbt (! rll t l) 1I.n Il~ ~ ~ • łl a l t .fil r
IDł. do d) t n ,tueld)t id) feit ~hltln'3ai}rełn ~ bieret EtoM grgrunbtłJ)abe, nad) ben ~OBll1ltr. ~eritn alG am 15. \lluguit,
in ~olge. bf~ ::Iłli~ łlt~~n~ J!rlqubni~~ł.r_ pJtrćfferibtn bij~

,fjit!,lItit

l)mn ~el)orbt, Illit, litrlf!laffen 'rtOfftJrt ft1it6.
'J)it @(nftalt· bcfmber· fidj nad)-· łtlłe uór,'im .paujc tro
.f)e,m 2u tt t ,~rit.Utr.eJła&e 9lro. 249.

-- ,
Tb~pltila,,8elHaiłlt.
F .-'. ' ......
. .. . - _ , <!in-guf eingcrid)tfG,
Mam zaszczyt zawiadomić osoby interesowa~ iż penGalant,erie-'\Taaren
und 8cbi'eib':liii moja. wyższa żeń8ka trzechklassowa, którą od roku'
- , . -l1Jaterlolien i..Gescltaeft
utf7;ymuję w mieścietutej5zt>m, oo'końca wakac}~ ~tnich
to jest od dnia 15 Sierpnia za pozwoleniem Władzy wyż- hl Jebtr~ri.t, tln btr \l3dritaućr~r.'9łro. 12 unlei- 'uór15Hl1jOf<
tm ~fbinguftgfn, mit obero~ne20co( 3u berfauftn. ~ud)
Izej, z pięciu klas składać się będzie.
.
Pensya moja jak dawniej istnieje przy ulicy Piotrkow- bcn t"in3e.lnelt Jtauftrn Itlirb bie iBaau aum t!in1aufęrt-ifr
IJtrtaufŁ.
skiej w domu Pana Latk~ pod Nr. 249.
. Teofila Scbmldt.
IDlrinen gttl)rten .Runben bie ~ad)rid)t, bap id} .ntin fflr:
ftf)iift~otQ! nad) iBulfil, 9ho. 723,' bid)t ntbtn btm ~arabirE!,
Interes do-brze zaprowadzony towarami
btrltgt ~abe. . .
iB ~ r li 1J , . U9rmad)fr,
1'ALANTERYJNEMI oraz MATERYAt.AMI PIśMIEN
(fiut Etnbung frifd)tr bitBia~riger
NEMI, jest-kaMego czasu przy ulicy Piotrkowskiej N. 12
pod korzystnemi warunkami, wraz z sklepem lub bez do
nabycia. Kupują?ym pojedynczo towary, oddaJe si~ takŻP po cenach kupIeckich.
t1'łlł'finll 1mb tmpj1t~lt dnem gte~tten ~ub(jtum.
Szmul WelBer; wyjeżdżający każdej niedzieli do W &r. N. M.Rerl:er~
szawy, a powracający we środę do Łodzi przyjmuje zle.
~etritauer Słrapt9Tr9. 16.
cenia wszelkiegoroiłzaju, podejmuje się również wszelPfłanzen
kich dostaw- mieszkanie w Łodzi: Stare miasto Nr. 27,
bon ~of)IO nttl(t 9litftn.~utter.91unftlritbe, Ivtfd) t
w Warszawie: Hotel Petersburgski.
ebełt fold)t 8lefulłatt (iefem, a(G lJontStiJrnern l}cfttttł, fotUle
Dom z przyległym gruntem przy ulicy Piotrkowski-ej ~flal1atn trr b 1 u t r o t 9 t n S a l a tr ii b t finb fłrt~ \)_or~
Nr: 514, obok posesyi Pani Graeber jest do sprzedania. rat~ig au 9abtn bti
E. 'Relnelt. .
Bliższa wiadomośe pod Nr. 232 u pana J. Paszkiewieza.
9łalvrDłs6tra~ 9tro. 1314.

IlTTJES-HlłERI~GE

-

ŚWIEŻY TEGOROCŻ.!~i'Y

GU TELINoder S~~ EGRl S

TRANSPORT

Ś- LE DZIP,O ez TO'V YCII

otrzymał, i poleca sŻimoWilej publiczności.
l-Y ulicy Piotrkowskiej N.16.

. in aUm 9~u,lJImcrn empfclJle id) in mdnclIl ~kfdjiift ~ftr.,.2tl'.
::Hr. 12 3u ~crabgcir~tcn ~rCiien, in jcon bditbigen Quantihlt.

3. F. Tonu.

IW. M. Berger.

liin grojier tU1'ferncr .\hffd, fllit norh 9Cl1l3 ncu, ift ,u
ber,faufm bei ID( i d) a ,c ( IS d) 111 i b l, 2.~lltr311n(jEllitr. 91. 8;;1;.

W~zystkie, .gatuiiki-mate~yj jedwabnych, wstążki;
chustki, suknie ba\v.ełniane i wełriiane przyjm1.!j~ GO far~
bowania, za umiarkowane wynagrodzenie; mieszkam przy
ulicy Drukarskiej Nr:2~9. . J .. Mack. farbiarz~

3rori' iD r r l) • ma n g l' l n fin)) fofort 311 \.1t"rtallfril bri
'.! e o l' o l b .2 d)

,

\!

l

3·

mit '. ba~u

ge~iifigcm G>runbftihfc, 9łro. 574
L.Ki
.... ' ..
.,..- .. : .' 3. j3 a fa q r tu i q, 9h. 232.
.St'eblHń: -~~t~t~łR'tt) ;etra~e9łi"o. 334 ift tin ,pau~ mit

(!il1 <6oU6

llcbeu...~4\tileM: --ifl-au._uerto.uftu.:.. ~łiil)cre~

baau flclJiirigtlH· OJtUfJbftiirft;, ~u bcrtaufcn. _9Ni~crc~3u nfra.

e,traucl), ~drifaufrfir. 9łr. 276.
·.~m:,~eutn ffiinge. 9lrll. 3. iit in ber rrjlcll trtagt rlnt
ID.16I)ritińg, 6efieg'elłl> auB 3. 3illlUlttll unb ,dner. Jt~d)f, . fofort
31\ ~_.
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