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Og-lo szenia pO-licyjne.
Pełniący oo&1fięAki Goer--Połie1najstra.

miasta Wanaa..

Tiy doniósł zarządowi Jenera-ł-Policmajstra w KI1ÓleBtwie Polskiem, że wielu mlesżkańców miastu. W&l!'M.8.wy
przebyw.;ą 'W róallydh' miastach tutejslego kraju, za wyexpirowanemi paszportami.. albo też wcale takowych nieposiadają. . O Ciem mąiąc sobie zakoUłunik9wanem, zawiadamiam wSżystkich do tejkategoryi należących, aby
wpt'tetiągt1 ~Jt godzłtt postarali si~ o stosowne p8.szporta,
gdy!-wr~ie PfireC::lctn,za wykryciem przezpolicyą.,
kA~D z paliÓW wł
ieli domówi dający przytułek osobom bez ~YDlaeyinarazi sj~na.·karę- pieni~żna, jaka
jest ,rze~~Ami -gtatm wojennego zakreśloną.
.,
w Eodzidnia l (13) Lipca 1864 r.
"
. ··'faj'at Ka fi ń s 'k i.
p o l i c m aj s t e r m i a 8 t a t o d z i.
Widu z miE'SZkańców Łodzi, przybywa do mBie żąda
jąc objaśnień 'W przedmiotach, które kilkokrotnie już były
szczegółowó \1ryjBśnia.1lC w ogłoszeniach policyjnyeh za·
mieszcllany~h w miejscowejgaaecie, co dowodzi, it wielu
llietrtyma takowej, pomimo tyloliczny.ch ostrzeiell i lob01tią2all, ateby każden włatieicieJ d<'mu lub ułrtymujący
jaldkolwiektakład publiczny, koniecznie ambonował to
pi!IDlO, itaw.iadamiaF!ce o wszelkich zmianaeh i świeżych
tozpomtd~niach • .ladty, tak częstol"raktykujących się
.... obecaytn t~, __ o łrtór,ch 'WJaflj wymienieni· dla wia~"go dobru: .. iCldzi{lć powinłil.
Postatwwiłem więc po rAl Ośtatłli proostrzedz niebaeznyth, narażłijąeycb sit jakby z umysłu, na przykre na~tępstwa wynikłe Z nj~wiad()ffiości przepisów 6becnycb,
.teby nie mieli żalu d6 władzy, gdy ta ~zie zmuszoną
użyć środków ilkuteczn:iejSlyeh do wprowadzenia tako·
wych w lIylłónanio i wiiJn~·cht. j. wykraczających przeciwko takowym, pociągnąć do sucow~j odpowiedzialności.
Przyczem -nadmieniam, iż każden przybywający do mnie
z zapytaniem w pr:&edmiocic podawanym już do powszech·
nej .1riadomości za pośrednittwem miejscowej Gazety,
fi. nal~tąey do ka-tegoryi obowiązanych utrzymywać tako~.", rówłlieot d6 kary pociągniętym b~ie,jał{Ołekcewatą
ey !lobie ~perządzenia
"ŁodJi

wład',ty.

dnia 1'(13' Lipca lM4

f.

~Wor K a I i ń ~ k i.

P plicl1lajslu· miasta l~odzi.
Rłeł!lótzr-mies2Jrańer .. ,czy to prfez Zaf\f1nmił'flir, (z/
t~~ na JW'Zekór tfnpótządteol-Qnt władzy, ale d~wno z po.
1ft6rzeniem podanym du powszechnej "iadomości za po·

'oHatil i~-t

~tł«lłttttn<ttlltn~t1f.
~tt funtłionirtrtbt Obtr.~niiimcifUr ~..r ®tabł iI\orf~"
gat ber iJtrl;Ualtwtg lit' C&ntrl1r"qlDlii#ItltUit~ im ROlliatcia)
~oLen btrid)td, ba~ bidr 23eillol)lIfr ber ii4bi i1tr(d)ou.in płr~
fd)itbtnen ~tdbttJl lIitftG ~llllbt~ ftd) oufVafttn, uad)btm i~IC
~iiffl' btrtit~ abgtlaufrn fillb, D,bant btfi,tn gar ttine. !Da
aud) mir bieft iRlld)rid)t augtfanbt luorbm tri, .fo rdlart id) aUtn
in bitft J'tatrgorit 9t~ortnbtn ~trfontu, bdfl frl' pd) binntll- 24
®tultbtu um tnt1'l'rtd)tnbe ~drrt au b(mdt)tn. ija1ltn; bruJl im
mtgr,gtUgrfebtrn ~alJr, IUtnn tł uon ber ~oli~ti rutbeltt l1IiTti,
f~t fid) ein jtbtr .()allebtf~rr, ludd)tr ~erfol1tn D9nt ~(gmma~
tum tint 3unud)t gitbt, tiller bUrd) ~it ~rft~t brG Jtritll~4unall'
beG brftimmttn Sttaft nuł.
ŁObż, btl1 (l.) 18. ~Ci 1~64.
....
,
fJlaior Jt aCi ń lit l.

Dtr 6tabt Łobź.
~rtoo~ntr brr Etdbt Łoaź I1łtnbtn fid;J on midj,
i~ntn (hf(arulłgtll itbtr @tgcnitanbe mit~utf)tUrn, IUtldJt fd}on
ttlligr IDl{l(c burd) btn "I;ob~tr ~natiiltr" ulltrr brn łJoIiarilid)tn
:Der
iJitlt brr

~o(iitimtifttr

~rtonntmfld;lIl1!}tn btdlfffuttid)t lullrbtll. !l)itft~ bttt;ftft,·bł{;
~'Qtt uid)t i)olten, o~lrid) fd)on fo oft ti\arnungtłl
illit! mrr"flid)hrngm tdafftn tourbrn, baj! tin
!kfi~tr dllt~
,flQurt~ D'fr irgrnb fiurr ófftlltlid)tu ~nftaU bofftlbc btmł)41I(;
~alttn foll, tu,{dJt~ iibrr aUt i!triinDtrullgcn OM ntUt iJłr;
orbnungtH berid}td, luaa aomtnłlid) ia ber gtfJtnWariigtA
itl)r oft 1l00l'tgmmt unb ror!d)( Der obtn głluUlnttn id tłgentll & •

I:lirlt bitrril

irett

3tit

jUne totgm trIom fDUm.

3d) iJabt btł9G(b btfd)lofftn, ~ie UnocłJt;amm, IDtłdJt fiil
tuie abfld)t1id) brn UJlallr,tnt~mell ~olgtn nu~tłJrn, bi( tmł lwr
Unttlllltni~ brr gtgtllwartigfll !n&ffd)riftm l)łrrllł)tro, ~1Ji lciJttn
illaLt ~u luarntll, btlv fit fid) nid)t iibtr bit ~t~orbt btf!agtll
mod)ttll, lufIIn bitft genotl)igt frin luirb, luirtfamm iJlitttL 3ur
(!illfu~run9 bttitLbm an3UIDtnbm unb bit Sd)ulbigm, bali iit,
bit gtgtll bitftlbfll iJcr;to~tnbtn aur itrrngm ~rrantluDrtullg au
ait/Jtll.

,I)irrtri btllll'rte id) 1I0d), bl1S in 3utunft fiu 3tbtr, lueCd)er

fid} mit "rosrn IUl mid) rornDtt libr! O}tlJtnftiinbt,bir wrrłł\j brr,

\>trófftnWd)t lUarenj lInb tarld)cr
btr bk'ftG ~!tltt ~ ~altrtł 11ft,
~djttł ~łłb, 013 fin bk ~frDrblllrn!ltn ber tił~irłtlł nld}t M"
od)knbr\" rbmf\lU6 alłT Etr4fr Ot~gtll M)irb.
f. obź, Mil (I.) Ut 2uH 186.t.
milłflft

aur

bro I,f.obaer

@I~tigrr"

Jtatl'~orit btrjtnigtn "tl)i.irt,

~tlt

----

~or Jtaliu,łt.

~irfistn ~rocl)1ftt {offtn, tntlUtÓtt tWł~trgtfftn.
ltD'G fSi.trf~łid)ft'it gtgru bit ~trOrbnl(JlgtJt btr

brr

1}btr
&f.JÓt'bt
trO'j,\btm, ba~ ~ Def ~ltr~tm smn &tvtifm9Jłatr '"td>- hn
"tot>3tr V1n~tigrr" btrofftlltlid)t tvurilt, i1)rt .pulIbt O~llt ellt

~tit
Ullb

8rednictwem Gazety, wypU8zezają swoje psy na. ulic~ bez
żadnego dozoru, które niepo.zwJtl~ Pl'.zechodzącym bezpiecznie i spokojnieprżej~ uliCłi'ńa'!łP8eerze.
W obawie o jaki nieszcz~śliwy wypadek mogący !li~
łatwo. wydąrzyć w obecnej porze upałów, prze, wściekli
:m\} lub z ilnJch jakich pl'życzyn, a przytem' dbały, aby
rozporządze~ia władzy były SAllGwane i ściśle wykonywane; ośw~dC%8m, it za dOstrze!eniem psa na ulicy lub
gdziekołwiek blldźbez' dozeru,. właściciel onego surowej
karze ulegnie. ..
.
.
w Ł o d z i dnia 1 (13) Lipca 1864 r.
.
Major K a l i ń ski.
Policmajster miasta Łodzi.
Przekonałem si~ naocznie, iż pomimo ostrzeżenia policyjnego w Gazecie, domy utrzymane w nieporządku, dotąd żadne} restauracyi nie uległy, ale nadto przez niedbałość właścicieli doszły do nierównie większej rudery, tak
iż przechadzających ulicą lub wjeżdżających w bramy takowych może spotkać nieszcz~śliwy wypadek, śmiertelny nawet, przez uderżenie wypadłej cegły lub odłamu gzymsa.
Ponownie wi~c przypominam tym panom, którzy tak
mało zwracają uwagi na przestrogi dawane im przez
władz~, aleby postarali si~ domy swoje doprowadzić w jak
najkrótszym cza'lie, a naj dalej w dni 10 do zupełnego porządku, jeżeli chcą uuiknąć kary, jaka ich bez względu
na wszelkie tłomaczenie, niezawodnie spotka.
w Ł o d z i dnia 1 (13) Lipca 1864 r.
•
MĄjor K a l j ń ski.
M a g i s t r a t m i a s t a Ł o d d.
Z licznycb zażaleń przekonawszy się, że posiadacze
bydła, owiec i kóz, poważają się takowe na miedzach,
8. nadto w ugorach pozosta wionych przez właścicieli gruntu do swego użytku, bez zgody i zezwolenia właścicieli
gruntu, pasać, a przez to w zbożach zrządzać szkody
i gdy ogólne pastwisko dla bydła i koni własnością mieszkańców miasta ~dących, jest w lesie miejskim, od
granicy dóbr Bruss położonym oznaczone,-właścicie10
zaś owiec oraz kóz, takowe na własnych gruntach pasać
winni; przeto dla ~apobieienia praktykującym si~ nadużyciom, magistrat podaje do powszechnej wiadomo~ci;
że bydło i konie tylko w lesie miejskim od strony dóbr
Brus:! paszonem być może, a na. miedzach w polach
obsianych i po kartoflach niesprzątni~tych pasać zabrania się, zaś na gruntach na ugór pozostawionych wolno
tylko właścicielom gruntu pasać swoje inwentarze-owce
zaś i kozy, posiadacze na swoich lub wynĄj~tych gruntach
pasać wimu. Przekraczający zaś, nietylko do wynadgrodzenia zrządzonej szkody, a\e nadto do kary pociągnitlci
bt)dą, a w razie okazanego gwałtu i niepoprawności, do
ukarania na drodze kryminalno-sądowej, za najście cudzego gruntu i przywłaszczenie sobie przemocą korzyści
właścicielowi gruntu jedynie słuiących, oddani zostaną.
w Ł O d z i dnia 29 Czerwca {ll Lipca) 1864 r.
Prezydent: A. Rosicki.
Sekretarz: Bednarzewski.
Magistrat Mialita Łodzi.
Pomimo ogłoszenia w r. b., że zagajnik miejski przy
granicy wsi Widzewa pOłożony jest zupełnie zamkniętym
i żadne użytki leśne nie mogą być przez mieszkańców tutejszych w tymże czerpane. Przecież z doniesienia gajowego, magistrat powziął wiadomość, że niektórzy.
mieszkańcy tutejsi, poważają się wdzierać do tegoż zagajnika przez wał, łowić tamże ptaki, zbierać jagody i grzyby, a przytem niszczyć młode drzewka i łamać gałęzie,
, powtórnie przeto magistrat ogłasza, iż każdy udający się
'do rzeczonego zagajnika przez rów i wał, za defraudanta
poczytany i jako taki ukaranym ,zostanie, a uszkodzony

W.uWd)t auf bit etra;t lauftn, lUoburd) bit iJonibtrgt~tnbtłł

n!d)t Od)tr unb ru~łlClUt brr Stra;e ~ 'btmEl'aaitrgangt ftin
fonneR. Um Ungliłd&faatn ·Dot~ubtu9m, futłd)t bti btr gtgtn:
tuiirtigeR 3tit btr .t;)ipe ltid)t burd) bit l:oUlUut~ obtr auł anbenn Urfad).tn tnłfłtlJtn łonntn unb btmu~t, ba; bit ~tr'
or~lIu~gtn btr ~t~6rbt btad)ttł unb gtnau brfolgt tuilrbtn, n.
f1art Id), bafJ, lUtnn auf brr Słra,t .bn irg tli. tuorin .0=
o~nt auffid)t aRgdroffm ft)irb, Wf ~t~tr btfftlbtn rilttf fłrtD'
9cn Etraft unłtrlitgl
.
Ł obź, btn (1.) 13 . .3uH 1864.
9Jłajor .R a li ń Ot i.

---

3d) ~abt mid) burd) ben augtnfd)dn ubtr3tugt, ba~ tro~ ber
l'oliatilid)tn ~arnung im ,,2ob3tr \l(n3tigtr", bit unorbtnt1id)
ge~a1ttntn .f)iiuftr bi~ jt~t nod) gar łeiner 9ltł'aratur unttrhlorfm lUUrbtll, fonbern tJitlmebr burd) bit 9ład)(Qf~9feit ber ~tfi~tr
noił) bebeutmb mt~r in iltrfaU gtrat~en ~nb, fo atuar, ba~ bit
auf ber Stra~t tJorbtige~enbtn obtr aum l:~ort ~minfa~rtnbtn
fe~r ltid)t UngU'utafiiUell, ja fo..aar 2tben~..atf(l~rtn au~gtft~t finb,
inbem 3iegdn ober Stiiltt OjefimftG auf fit I)trabfa!ltn tonotn.
9łod)malG trinnm id) alfo biejenigen .Cmen, tutld)t bit il)ntn
bon ber ~e~orbe edl)eilten ~arnungen fo tutnig btad)ten, baran,
bafJ fie fid) btmii~ettn, i~rt .f)nuftr in ber moglid)fi furitR 3tit
unb fl'ntefttn~ binnen 10 l:agtn in btn gel)origen 3ufŁanb au
tJcrftpm, tutnn pc ber Straft entgtl)tn tuoUen, tutld)e ~t fonfŁ
unbebingt unb o~ne 9łiilt~d)t auf irgtnblUtld)t auGrtben trtfftn
mufJ·
Łobź, btn (1.) 13. 3uli 1864.
9Jłajor .R a li ńł t L
~tl" 9Jłagifłrał brr Stabt Łobź.
@lua tJielm eingegangenen JtCagen 1)ał man bit UrbtratugllnH
gtl\lonnen, baf! bit ~e~~tr tJon ~i(1), Sd)afrn unb 3itgtn fid)
erbrtifłen, bafftlbe auf 9{ainen unb fogar aud) ~rad)en, lUtld)t
bit ~igentl)iimtr fur il)ren tigenm (łSebraud) Uegtn lafftn ~u I)uttn,
o~"t bOr~tr bit ~rlaubnif! ber ~igtntl)umtr tingtl)olt au ~abtn,
tuoburd) btm (l}ttreibr Ed)aben tJtrurfad)t tuirb. ~a aur aUge.
mtintn ~utung fiir baG ben ~ttuo~ntrn ber Stabt ge~ortnbt
~id) unb bmn ~ftrbt ber an ber (l}renat ber {l}ilttr i3ru~ gdt:
grnt 6tabttulllb btftimmt ifł, bit Ed)aft unb 3itgen abcr auf
bem tigrnm (l}runbc gel)iitd lUtrben foUen, unb um btn biG jtit
tJorgttommtnen berartigen Uebtrgrifftn tJoraubellgen, mad}t ber
9Jlagiftrat offftl·lid) betanut, baf! Biinbbitij unb ~ftrbt lIur im
etabttualbc an ber Etitt btr (l}iittr ~ru~ gc!)iitrt tutrben biirftn,
auf 9laintn 3tuifd)tn bebauttm ~tlbern unb auf nod) nid)t abgt f
arnttłm Jtatoffelfelbern aber ~trbottn iit; auf ~rod)dirgtnbtn
~dbtrn nur ber <!igcntl)ulłlCf btrftlbtn bmd)tigt ifŁ, ftin {lici)
~iittn 3u laffm. 6d)aft unb 3icgm barf litr ~tfi~tr btrftlbtn
nur auf eigenrlll ober gtł'ad)ttttn ~tlbtrn ~iittn lafftn. - ~a'
tuibtrl)anbdnbc iuerbtn nid)t nur &ur ~crgiitigun9 be~ tJtrurfad)<
tm Ed)abenG, fonbern aud) nod1. au Etraftn gtaogcn, uub im ~aat
~t Od) &rlUalttl)attn in bitfer .pinOd)t trIaUbtn obtr untJcrbcffcr<
lid) ~nb, au trirnina('gtrid)tlid)tr ~c~rafunl:1 fitr UtbtrfaUung
frtmbtn {l}runbe~ unb 9ttualtfame @{nfid)aitiJung btG 9łullto',
tutld)cr nur bem <!igtnt9urncr autommt iibtrgtbtn.
f.obź, btn (29.3uni) 11. 3uli 1864.
\łlrafibcut: a. 9l of i et L.
Etfrttiir: S t bn a l' &tlU Gt i.
~tr

9J1agijtrat ber 6tabt Łobź.
~u3 btn ~trid)tm bt~ 3ngcrG l)at btr 9Jłagiftrat fid) tibtrl
acugt, baf! tro~ btr bit~ia~rigtn ~cfanntrnad)Ung, ba~ bit
tliibtifd)c, dn btr (l}rmat btIJ ~orfrG !illib6ctu bdtgrnt Ed)ouung
gnnalid) gtfd)loffm ift unb baa ba~tr bit 9itfigrnSctu09nn burd)~
au~ trincn ~lu~en auIJ btrftlbtn ait9t1l fonnen, mand)e Od) tr.
(au ben, fiber btn ~aU in biefdbt cin3ubringtn, bod ilogd 6u
fangm, !Btmn unb ~i13t au falllrndn unb babei jungt ~iiHmd)t11
3u tJtrbtrbtn IIHb ~eitc abaubrrd)fII. @1u~ bicfcm O)runbc malł)t
ber 'łJłagi;trat aum atutittn 'łJłalc betannt, baf! tin 3tDtr, tutld)tr
ubcr bcn O)rabtn unb iBaU in bit g(nąnntt cSdJonung gtl)t, aLG
'.Defraubant angtft~tn unb aLG fOld)tr bt~raft, aur 'uGbtfftrung

wał swoim kosztem naprawić zniewolny be<lzie, jeżeli
łaś

oprócz tego dopuści sl~ nadużyć o jakich wyżej mowa,
lo oddzielnej kary podągni~tym zostanie.
" Ł o d z i d. (29 Czerwca) 11 Lipca 1864 r.
Prezydent: A. R o s i c k i,
Sekretarz: Bed nar zew ski.

bt6 btfd)iibigttn iBaat8 gtnotbigt ~nb tutnn trnd) aU~trbtm tint~
ber crlUQ9nłtn Uebtrgrifft fd)Ulbig gtmad)t 9at, bafur au dnrr
btfonbmn 6traft gtl0Qtn tuirb•
.tobź, ben (29.) 3uni) 11. 3uli 1864.
~rtifibtn t: ~. 9l ofi er i.
6etrttlir: ~ t bn a ta ( lU ~ fi.
~tr ~Lq;anbtr.,pofllita(.8htb

Rada Szczegó'łowa Szpitala. S-go Aleksandra w f .. odzi.
Ułożone i przedstawione przez Członka Rady utrzymującego kas~ W-go Ludwig, spraw.ozdanie z obrotu funduszów szpitalnych, za pierwsze półrocze roku 1863 podaje
do publicznej wiadomości;

in f-obi
bringł ben bon btm bit .Rafft ful)rcnben 9nitglitbt bta 9lat!Jte.
.pmn ~ubtuig, 6ufammtngt~tUtru ilnb Dorgdtgttn ~tt'id)ł llbn
bit .~ofl>italfonbe, fur ba~ erfte .(}a(bia~r 1863 ~ur oiftntlid)w

1. Dochód.
remanent z 1864 roku wraz
z forsz<tsami i funduszami na sal~
ochr.ony
rs. 599 kop.
t. Z zasiłku Rządo wego oraz ze zwrotu
kosztów kuracyjnych Zl\ leczenie woj'lkowych
" 1135 "
:{. Ze składek od sług
" 395 "
4. Ze składek od czeladzi tkackich i innych profesyj
"
211 "
43 ,.
5. Z zaległości lat dawniejszych
"
6. Ze skarbunki w magistracie
"
6 "
7. Z ofiar
a) od JW. Baronowej de PrJemsen
- dochód z koncertu na sz.pital
"
" 322
b) od JW. Barona de Broemsen
50 "
c) od W. Kalińskiego Policmajstra "
14 "
d) od W. Schejbler
"
20 "
e) od W. Pods~dktl. Piaseckiego
"
:3 "
f) z ofiary Wielko-Piątkowej w kościele I EwangieIickim zebranej
"
11 "
g) od W. Paszkiewicz
"
6 "

tlorfd)ufftll unb ~onbG fur tintn 6aal
59~ 8łu~. 28 .fł ol>.
3ur Jtinbcrbt!Ual)rung
2) . 3ufd)u~ \)on ber 9ltgitrung, ~it aad)
3uriuttrftattuns bcr .fturationGtofłtn
1135
48
fur 9nilitdrJ)erfomn
395 " 59 l/l "
3; .pofłlitalgdb bon ben [)itnfłboten
"
4) ,pofłlitalgdb bon bru &tftUrn btG iBt<
40
211
ber. unb anberer .panbtutrft
43 " 70
5) 9ltidftdnbe auG frul)cren 3a9rm
6) \llue btr btim 9Jlagiflrott befinblid)tn
62 lAt
6
~ud)ft
"
7) \ll n Ollftrn :
a) .bon 3~rtr (!~Ctll. btr ~rau ~aronin
\). ~roemftn, <!intunftt bti Jton&trf
322
tt~ fur bo' -6ofllital
"
"
bl bon Etintr (!tCtU. -6rn. bem !BarolI

L

Pozostałv

28
48
59 V2
40
70

62 Vi

25

26

w Ogóle rs. 2818 kop. 59

.łtenntni~.

1. (! i n n a 9 In e n:
1;; ffiemantnt \)om 3al)rt 1864 nrb~ ben

f'

b. ~rotmftn

50

c) bon 6r. iB09l9. bem ~oliatimtifłtr
,6r. Jhliń6ti
d) Don .(}r. 6d)tiblrr
e) bom 3nftruttionarid)ttr -6r. ~iaftcti
f) bon bem am <rl)arfrtitagt in btrtuan.
gtlifd)tn JtirdJt gtfammtUtn Ol'ftr
g) bon .pr. ~afatie!Uiq

kar.celary~

I.

Na

Na lekarstwa

;>.
4.

urz~dnikom
pożyczki w r.

Na pensy e
Na zwrot

rs
i służbie
1863 zacią-

gni~tej
.1.

. Na

dostaw~ artykułów 2:ywności

j drżewa

Na zakupienie mi~sa
7. Na powi~kszenie inwentarza
8. Na. narz~dzia chirurgiczne
9. Na trnmny
t;.

"
"
"

"
"
"

"
"

21 kop. 57 'I:
478
335

500
980
205
114
9
8

"
"

70

"
"
.,"
"
"

26 1/ 2
12
75 1/ 2
80
80

w Ogóle rs. 265f kop. 1 1/ 2
Billans
Dochód czyni rs. 2818 kop. 59
Rozchód czyni rs. 2654 kop. 1 'Ill
pozostaje gotówki rs. 164 kop. 57 1/'J.
" I~ od z i duia 1 (13) Lipca 1864 r.
Za Prezydującego
X. Manitius.
Meldowano do wyjazdu:
S/..ajka. Fraj~erg. kupiec z Rosyi, d. 15 Lipca. r. b.

Jf

"

If

25

"

ff

"
"

11
6

/f

"
26

"
"
3ufammtn 28189tub. 59 .Rol'.

II. R o z c h ó d.
~.

14
20
3

fi

I I.

@(

"
"

u 8 Ił a b c n.

l; ~tir bit .Ranald
2) ~t1r bit @lr6ntitn
3) CJe9alt fur bit ~ta:mttn unb ~rbitnung
4) @lbaa91un9 brr im 3. lti63 gtmad).
ten ~n(dlJc
5) ~ur @lnfd)affung btr~tbtJłGmittel unb
btG .polattl
6) lłiir @lnfaut bon ~(tifd)
7) tlerJł1tl)rung beG 3ntltntariulIl'
8) <r9irurgifd)t 3n~rumtntt
9) Etirgt

21

8łub.

57 l/a .R0l>.

478 ,,70
335 "

"

500 "

"

980 " 26 'I,
205 ,,12
114 " 75 'I'J

"

"

"
"

9,,80
8 " 80

3ufammtn 2654

9łub.

1'/2

"

"
.~ł'op.

~illana·

1:lit I!innal)mt bdrdgt
~it @luGgabt btlrtigt
Łobź,

2818 9łub. 59
2654" 1ljz

.łtołJ·
II

~(tibt in ~aar 164 9łub. 57';,. Jt04l.
btn (1.) 13. 3uli 1864.
~ur brn ~rtifibirtnbtn:
~. ,łt. <'}. ID! a nit i u li.

3 u r @l b r t i f e g t m t I b t t:
6d)aifa

~raibtrg, .słaufm.

a. Slu&(. ben 15. 3uli b. 3.

i

Inserata.

3nfetLlte.

_ ~) korcy o~'sa, jc:st do sp.rzedania każdego czasu l/od
~. 477, trzecl d')Ul od starej poczty
.
ł.l Augusta Tym.

.słunbm bie jlad,lrid)t, ba~ id] mtin G;t~
fd)iilt~lofa( na~ ~Mt\l, 9fTIJ. 723, bidlt I't~tn bt.n ~arabit.,

9Jltinm gttl)rttn

btrltgt I)4bf.

2B

(3J

r li "

U9rma dlfr.

~ammtlitlt.ń ()e"tlt $"fget·(i$dJii~n bet ®4u~eu~

KANTOll, POD FIRM4
M. Roehm et U. .p.

~efenfcl)aft 3U.Łobź

bie ~ó~idJe ~n6else, bll; bllł bid-

het ®d)it~tnnefen<
fcl)aft
3u
8gietA
b.
18.
ltnb
19.
9uH
h. ~. im ®tabt·
~~al'5.!-t~13~<& ... &\~mm2~ą)'W)J<Bm
lualhe,
an
her
~~auffee nad) Łobź belegen, abgegalten
I A GE NT U R Y,
luirh, w03u aUe ~erren @)d)itńen ~iermit freunbHd)ft
łłOlecam łaskawej pamitci; la~ewnlając rzetelność i ryeingelaben
luerhen.
chłą usrugłJ·
~er morftanb
tMż d. 1 Czerwca 1864 r.
be!
BI1ieratr
~tirger.®d)u~ert.metein~.
Moritz Boehm.
do

załatwiania

ia~rige Koeoigsćblessen

interesów

t!

Uęnryk

<!ine marnitur .pambu~tt .
.,
_.hagooł-Moebel
neuefłtr ~acolI, wit ftibtmm :i)llmajt iibtraogw, f~ luit dn Jtill<
brrltJagrn \)011 Jtorbmad)er.ftrbdt Onb 3U Iltrtauftn. głl'i~mG all
erfragtu in ber .1łonbitorri beG e e l I i n.

-

l)afdbjt Itlcrben alim l. Dttobrr bitft~ 3Q~l't8 3 3tulInn
mit einrt .\lucIJe, in ber ~Ut ober ~u~ttbt au mil'ł~en grfudJł.

SO Korsebełz ".te.. "nb fofotł 3"
uetf(lufen bel ~l u g u ft ~ ~ m, ha~ hritte ~auł ntben
het a(ten s.tJofł, ~ro .. 477.
mn ber ~etrifCluet Stro~ itro. 624 tft ein ~au~
mit~atten nebft einem~norgen~ttrtb,ttltb tłn btrm.\ihoc.
wet ®tra~e 1108 eirt ~aua ·tttit brei [lll1tgett 2anh
OU betfaufim. illiibete~ ~u ttfraQen bet ber ·~igent~it.
merin So~antte 2iffner, illro. 524.
iBegen ti ngrtrtłtlltm :lobt4faftt

,ljirrl!lit rrhlllbe irl) mir dnelll
lIIrin

OlIendorf.

pltotographisches . ."-'elier
au "i)otogropf)irenbtll :Domtn unb .()trrtlł

10 Uhr bi~ 4 UQr 9ład)miHagt gr"
offuct bltibt unb gegtll biele <!illtumbllngen, Da~ IlUt an fon'
nenf)cllen ~1l9f1l gute ~j)otosral>l)itn e·rAeugt ItJtrbtn tOllnfll,
bk ~d)ll!lVtullo lluf3u~t!/tll, bll~ Rad) Drn nrum I.!rf/nbulI9tIJ
IIl1b ~trbtfflrungrn in brr ~f)ot09ral>f)ie, 3u jrbtr ;Jtit, frlbfl
all triil)fll ~!l!1en berld ~ilber Illit gQJ~ gltid)tnt \!rfolgt er·
3w9t Il.lerbfll fonnfn. - <!iue ~1I~nal)mt ~nbrt nur bti ~uf;
1I1l1)me gon3 t[finer Jłinber itatt, bit if)reo unru1)igtn ~rl)lll'
tenó ItJclleu bcr fd)nrUmn <!inluirtulI9 beG 2id)tf~ btbUrfw.
bol)tr nud) (icIJtf ;tage gtltJd91t lurrben miiffm.
~udJ biUr id), um bd ~~oto9ra"l)itll dum gutm (!ffctt
3u traidtll, bo~ ~alllen ~um ~f)Qtogrtl"l)inn fltt~~uł1fIt ~fi,
bUlla I\lt'ibltll lIIód}tm. ~olgellbe {larbtn gtbtn nd]łn btr
~90t09ral>i)tt gall3 licIJt, alG I9tij, bioltl, fOrll unb ~tabbla.
~fi Jtinbml finb bit lid)tfll ~arbtn nid)t fa ttirenb. 3tl'ltn.
faU~ ~nb bit beflen iłarbm 3u bitftm 3ł\letff grau unb fd)l\Jar;,
aud) carirte etoff!'.

DOMinik·

!lit ilornitl)t \)on
6tubben s .!łlaftttn, ,t)013".fłtri]ftll !lab, bitnód) nid)t au8gtrobc<
ten 6tubbcI1 duf bem ~ttr łmitoril1m bti Łobź unter
brn biUigftm unb bortótil~afteflm ~tbin8ulł8m auo freier
~ !tI 'Mrft!utrn, b1tnł) bit I.!rbm bon
~. .3 o n e et in 3gitq.

~u bedaufett bet
. ~itttue me i d) e {,
Bloficiner ®tra~e illto. 1269.

.3n ber nWftróffntftn

H.\ERII\G- und SlLZ- ~IEDERL1G[

an ber Jton~antiner. 6tra~e 9łro. 316, rotl'btn łt Q t i t e. fo
ltJit aUe anbmn OSattungen ,t)dringe - unb Eal& 6H ~mlbgtft~.
tm ~rtiftn Ilttfauft.
m. 1m i n b t l fo.~ n.
.

I

Teleg~aphiscbe
l~obż, bm 12. ~u.(j. .2Ba.rf~au, ben 12. ~uli.
~
III, btn 1,ł· .~P.lL 18M.

,f'

~

( r I in.

~OIłer, ~l)otoOta~~.

Bauh - Karden finb

Scbmul "'elOer
aUe eonntagc nad) iBarfd)au unb tt9rł
mittltJodJ~ aurM; tm,,~cblt fid) 611 ~lIftrdQ~n aller ~rt, ubtr<
nimmt ~eforgllng Ilon 'i:irad)Jtn !e. - m09nilng: in f.obź
~ltllabt 9lro. 27; in • ~arfd)dli: ~etn~burgtr ,6ottl
.
··P"
.

cm~u;

~ufnl1f)lIIe ber
łtlglidJ Ilon ~orlllitta8(\

.3ur

~nb

fd~rt rtgdma~ig

fltt~rttn ~lłbUtulR

~til]m, ba~

~ours~

Łobż, ben 13. 3uli. iBarf~au, bm 13. 3uli.
~ t l' Li II, btn 12. Suit 1864.

~tl\)

~

e

l'

l i n.

~tlb

s.' ~lIltlltlOflt1ł

74 1/ł

edJn~.ObligRłiOntn

75

~unMlottn

77

I13fanb <!3ricfe

81%
81 1/"

77 ~'4
811,~

1Jfanb<!3ritft . .

.Ru\'6:2,Barjd}tlu
'l.łtłcróbltrn .
~OllbOjl

•

•

•

·Claml1urg
~itn
~ałlm

~ iBo~tll'
. . -l Wlollot
i

;;:~

?

"

"

; iBollc :
tB a r

i dJ

.l)amolirO

.nura iBarfd)an

.......

20nbon
,pamburg

;J mońat

6.14

2

155

3 iBotńtn

~ettr~burg

~"'itl1

.

iB
108.60

.

7.35
95.40

.

'ffaub • ~rirft . .
~d)ti~. bbti!latiollCII
w Drnhnli .J. Petcrsilgf.

161i.
14. l.2
88Yi

"

2
..
".
tłaunt,it~oUt: 30,000~.; Umfa~.biG l lJ6~cr.

II II.

'i.\ctfr'>turg
'l.~rlill
~onbon
~jtll

~ant ~ ~nottll

(1

t

i d,l

81 i,

92

86 1/,

11 II.

~cttr3burg
~erlin

108.6U

20nl>01

7.34
95.80
166.20
14. !/i

t~itn

,ptllnburg .
~fanb • ~ritf!'

e4)ap~D~(j8ationtll

~fłrl1cft

8~ł

l>ti

l. 113 t t tr fil Ił e.

