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I.ODZEB

OGLOSZENIA.ł ANZEIGER.
~onller~ag,

ben (16.) 28. SnIi
1864.

Czwartek dnia (16) 28 Lipca.

.M. 71.

18&4.

Hedakcya i Expedycya przy VlicyPiatrkowskićJpod . ~fb_a. c t i o n unb "(i. b ~u b i t i o n~etrifauer. 6tfll~,
Nr.2'i9 -'- Abonament w f-odzi: rQcznie Złp. 20, . 9łro. 279. --- ~ b o II II e m t II t in Ł ob ź: jiil)rlid) 20 fi.,
półrocznie Zlp; 'lO, kwartalnie Złp. 5.
!)a(bjiil)rlid) 10 fl., biertdjal)rlili) 5 fi.
Abonament iInserata przyjmują,: w War 5 z a wi e A. Lic- ~bollntmtnt unb ~n3tigtn fiir unfm 3dtllng ntl)l1ICIł an: in
feJdt, ulica Daniclewiczowska Nr. 495. wJ{aliszu: J. Mitt- ~ a r f li) all \li. ~iefdbt, ~anidelUitfli)tr 6tra~e495. - ,3n Jt o'
l i f li) ,3. IDłittI\Iod). - 3n f er o t e: bie 3rHe 10 &rofli)tn:
woch. -,. I n s e r a t a: od \vieniza groszy 10.
Ogło szenia

~O

policyjne.

!Jer \floliatimeifttr brr Etabt

Policmajster miasta f-odzi.
Ci wszyscy, którzy przed dniem 26 Października (7 Li:-topada) roku zeszłego; wnieśli żądania o wyjednanie im
przesiedleń, z obcych miejsc do f-odzi, i na dowód wytoczonej ltorel:ipondencyi, zyskali sto50wne poświaqezeuia,
i te jeszcze posiadają, obuwiązani są z takowemi w przeciągu dni ośmiu zgłosić się do wydziału ksiąg ludnQści
stałej w zarządzie tutejszym.
ronieważ zaś idzie tu o przedsi~w t.i~cie ~rodków celem
, .l.~_wBieoia interesentompoż,*danego sptku, przeto wła

ścu;if!łe

domów powinni dopHnować,aby znajduj~cy si~
nie
zawoQoie w oznaczonym terminieprzy~)lj, gdyż z upły
,,"(:~ C"~owego, poświadezenia wydane przed dniem 26
. raiQ.ZieilUka (7 Listopada)r. z. przestaną być ważnemi,
. i gospo*'"ie utrzymuj~cy lokatorów za takie mi {}()wo(himi, f9Ćią~nu;Ci będą do kar jakie są ust.anowiollc za
przetrz,)'IDywańie bez legitymacyi.
w L o d z i dnia l i (27) Lipca IBM r.
Major Ka I i fi ~ k;i.
Ił mcł,d.jU;~·ewie, zapo~obnemi Pl>ŚwiadfZenianli,

11atla miejska m. Łodzi na posiedzeniu na.tlzwyczajnem
w dniu dzisiejszym odb:rtemw komplrcie: Prezydujący
l)rcz\Mnt TIosicki, C.ilonkowie: Konstadt, Hilleman,
Dresier..Jezierski, Brrnowic:z, J)cmbiilskL LlIdwig i Gill~

berg

uchwaliła:

ri3 eiI i~ e mefanntmacf) 11 ng Cit.
{,obź.

~Ue~:icicni9tl1, IUclli)t bor bem (26. Dttobrr) 7. 9lol>tmbcr
brE! bergongelltll ,3abrtE! eingctolllllltll ~n'b, i9nm bit UeberpCtl'
(ung auli fremben tlrtrn nad) ber Etabt Łobi (llIllaulUirten unb
AlllU ~Mtlfirt btr ~)ieriibcr gefiif)rtrn JtorrrfponbCll3 tntll>red;tnDe
lBr;d)dnigungen rr90ltm 1.Jobru unb bitfrlbm nod) bC~~tIl, fi'lłl
btrł>~idJttt, . fuf) mit btnfelben billnm 8 ~en auf bem Qitfigm
~01i3fi.~rute in ber @łbtl)tilllug ber 23fid;er liber Die be~\inbigtfl

~cluo1.Jucr

au melbelł.

~a ~!id) Qitr batllm f)anbflt/ba~ g)la~rtgtlll ttgriffell
lutrbcn, burd} wd~ blM 3'nłtrtfianku brr', tóuimf4jk (!r"
folO grfid)rrt IUrrbe, 10 l)atltn bit .paflłlbtfi&n barauf an ftf)rH,
ba~ bit bei il;nfll auf &runb folli)rl' ~fl1Jtinisungen lUol)nenbtn
~erfontn unbebingt lUaf)rfllb ber l1ngtgebenm 3fiłfidJ IIldbell,
ba nad) iłtrlauf biej'cr 3dt, bit bOt' belO (26. Ottobfr) 7.~b)~
\\tmbn, b. 3. crtf)dUen ~rfdjtin ungm nid)t IIltf)r ffiltlg fein łU('I'~
btn uub bit ~irtl)e, lutld)t IDłift1.Jrr auf 6jrunb fold}tr ~tflfJł'i~
nigllllgtll ud fili) J)olttn, ben etrafen unteraogen łUtrótn~ I\lt'ldJt'
fUr .~1.Jrl'bergung \)011 ~rriOł1tll 09nc 2rgitimlltion bc~itnmt ~lIb.
': ;1~obź, ~m (1f>.) 27.3uli 1864.
--!!najor .stalińElfi.

~l't' ~(ullicil'arrilt~ brr Etabt Lobź I;(lt auf ber om f)cutigcn
:tagt linter bCI\1 morfi~e bell ~rafibflltfn 9loficti bOli ilw
IDlitgliebct'll: .\tonnobt, .eilIemanu, !)rcFltr, 3f3irroti, ~trlłI)'
tuic3, !'cml1inClti, ~\It1!ui9 llllD (~il1abrrg a!lgt'l)l1ltmtn all~fr'
Drbfnt!irl)l'n ei~11ll9 brjd)loffcn:

• ' . :v,.
".
l ': nit ~fra.Uli!llll1lj f~r ~ie our::!it o) lIlllJil 2r. (!l~(!ll ~f(.
pod }" .• ).)~). !.lTrH11ó>t<i)rfi1 bl'r ~tl1t1t Lobz IIlIb UlIl9t'9mb IIl1b tlell ~Ierab~fr
WUdyg.iawa,Koe~QGU~11'3 k~ę. ~.\\. ~iH:ZC~~lI- .ff rriil'il, ja iuit 5u anbmu 3umtell alG .fi'1l1\3dd unb ~lifbtrlo!1Cl1
:ka \'.OJN1UCgO lm~sta Łod~i z Oko.!leaml ,l ł)f)Wlat~ ~l{'- tlft1umtlttr g1l1l3( ~t'ii~un9 beG i!.\łilbl)il rolu .Ilod)anoluod 9~r(l.
radz~~~o, oraz Dł\ mne,P?1pl~s.zI2f:ł"lJa•. kaDc,elarye I !:dcł~- ~3\j, luoful' tlcr <!4}Cl1tl)Ultlrl' bie ellllllllC UOll 4000 ~ltllbfl jary!'>
dYl ząd~neprzez _włascJ~lela w S\l!~hj,~, 4000 roczme (id) tlcrlllngt, auf 3500 mubd ff~~\Iffllfll, luf\dll' 11011 bfm IlUqr~
11~ta~@WIĆ ,na. ri'>. i-!;)OO ktorc llast~~IC WlllllÓ z ogólnego mriucn L~illqnl1rtifTlIl1g{k~ontl AU bC601)lra iit.
fundn,;;zu kwAteruukowego.
, .
.'
,-.
,.
2' !'le \?tlloclrgml)dt ubrr (\lll~t.dflld)tullfJ ~er .:::tllbt lIut
,~. -l'r~edmiot (:0 do oświetlallia miasta gazNu:z llulle- ~1'1I\ \10111 ~tllgiitrote bet Etabt 'illar;d)dll dllgrfmbrttll Jtolltrattr
~ftnyńlkontrak1em .z magistratu miasta Warsz:H\"yoddać ~flll 9l11tl)olłlitglifbe .f)rn. ~lIbroig 3ur t\fI'id)tt'~rnllttuno 311 ill1ru
członkpwi Rad} Llldwig dla Aprawoldailia.
grbell.
R. W{"zwać magiSillłłL aby do Hlc1tlu Gubtrnblnego
~rll ~l(agiitrt1t 1111f~ufOlbfl"l\, bll~ fi" fid) llll bie (\jubcrnial:
i Komi;;yi Rządowej Spraw Wewn~trlnyeh odniósł !Si'.} o 9ltgirrung Hub r.ir ~tl'H irru!lg~ < .\t ommiiiioll tlcli 31l!lrrn IUrn~r
IJrzy.'likszcnie decyzyi co {}() z.1j~i:\ placu pod NI'. 18ft, um ~ril1Jlrul\iOuIlO ,ber !'edfioll IJinf:d)tlidJ btr ~\f!1~lłal)lIIf tlrti
Z~g/l)lInta Jarocińskieg(# na utworzeuie ulicy .\Ieksall- 'łlltlłi(~~ ~irt1. l ~fl, tlcv 2irgiGmunb :}.m>ci:IMi unb t{trh.lwbi!l1~
! _
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,1. ",} nagi o.lzemc za z~Jętą. całą. . l'1),.!;6).!

I .

in

-.:rutl'w'/""iIe tw razie

dryjskiej, o co
przewłoki z prete-nsyą

chće w1śtą}1tt.·
4. Odmówić dopłacenia rocznie rs. 5490

u~w~zY~

*

dłutszej

na utrzymanie

maj~eg& w mie~ie'tu~jszyn;t Z'łzkołJ po-'

wlatowe.) glmnazyum,atozpowodu mezatwlercłlenia Opła4) ~it jabttiił)r" ,3u4a~lung bOR 5490 8łubrl fUr bw
ty kopytkowego, z którego spodziewano. się rocznie> osil}- Unterl)alt tine8 aue ber bitfigen Jtrti8fdJu[e au bHbtnbtn QSt)JIt;:
gn~ dochodu do rs. 8000, i te kasa miejska nie "siada nofiume obaufd)lagen uRb atoar aul! ben 'run ben, toeilba8 Jto~
dostatecznych funduszów na tę dopłat~, a obywat~e tu- ~9ttotoe. nid)t gene9migt toorbtn ift, bon totld)em man tine iii9r~
tejsi prze~si~wzięli iwOjeIni fu.nduszal!li utworzyć szkołę licfjc <!mnal)me bil! 8000 iluM ertoartde uRb roti( bie Etabt*
rze~eślDlCZO-prz.emysłową lllezb~dnIe tu potrzebną, i łaffe trine ~onbG ou biefer3al)lung befibt, _ie biefigen li8iirger
wmeść aby z przyczyn: że Iniasto Łódź jako naj ludniejsze abtr btfcfjloffen l)abtn, QuG· tiQenen IDhttdn tint I)itr I)od)~ niitl)igc
po mieście Stołecznem Warszawie w kraju, tern samem @ctoerbcsEd)ult oU grullben - unb beGl)alb ein3utommen: ba~
należące do 2-go rzędu miast, narówni z temiż 2-go rzę- bie Słabł Łobź, alG bie btbo{fertejle nt'id)ft ber .f;aul'tftabt 2Bar~
du Iniastami, daleko mniejszą Iiczb~ ludności posiadające- fd.J~u au ben Et~~ten beG atoeiten 9langt~ gtl)iirt, toie bil' anbertn
mi, otrzymało gimnazyum opłacane z funduszów Skarbo- Stabte be~ anJt\ten 9lange~, lueld)t bebtutenb lucniger <!intool)~
wo-edukacyjnych.
'
ner 3aV(tn, aucl} tin @t)bmQfium er9alteR miid)te, tueld)eG aU0
. Ro~~r~estrzenienie.dotychczasowego domu, w którym btn <!roiel)ungG.~onbG beG StanłeG erl)altm toiirbt.
SIę lDleSCl szkoła pOWIatowa, tak aby o-ta i 7-ma klas- ., ~ir (!rINitcrlln~ be~ &ebaubeG: in rotld.Jtlll biGl)tr bit .ftreiefd)ulr
Sll gimnazyalna, gabinety, i mie~zkaIlill, dla Hektola
H:h brfiuM, ClOU m bemfelbtn bil' 6. unb 7. G;t)lImafialtlaffe ~a,
i Murgrabiego, pomieścić si~ mogły, dokonać f'ut!u:''Lami b.~nrttr, ~~ol]1\ungtn fur ben 9letłor unb ~uffrl)tr ~lob ~nbfll
kasy miejskiej.
tOlluten, OUu tlm iłonbG ber Etabtfaffe au betoirten.
W ostatku z uwagi że w roku szkolnym U164/5 potrzeSd)litj3lh~ in li8etrad.Jt, baj3 im ed)uljl1l;~'<" 186-1;5 bit
b.a tu zaprowadzić ti-tą klasę gimnazyalną, i to uzupełnić f~d)Gte. GSt)lI1nafia(f{~ffe ting~ful)rt ~erben foU unb biefeG ftd) im
Sl~ da dotychczasowym domu szkoły powiatowej, blGl)mgen Sd)ulgtbaubt auGful)rm lQj3ł, roenn I)itrauf 1000 9lub.
prz! udziele~u. na ten cel ~unduszu rs: ~OO.O,. udzi~Iić. na berroenbet lucrben, au biefem ,3tordt ben erforbetlid)en ił'onb au(t,eaze rok 1864/5 z funduszow kasy mteJskieJ p()Jmemony ber Stabttaife oU crłl)tilen.
fundusz.
.
5) !) Om . ft . .b l . fi
,.
.
· f). Wnie~ć pod zatwierdzenie projekt ustanowienia tu
28
~ (i rolc ',lU er OlCrlgtll II:tabt elUfIl .lal)r~ld) :- ben
Jarmarku na wełnę w dniu 28 Maja. (9 Czerwca) każdego ( . IDłql), .. .3~m ~. ab3ul)aU~nbtl1 ~oUl\lartt cl.l13 ufu9rcn ,
. roku odbywać ~ię mającego, po zakup której fabryka.nei ~ur .~eftahollt~ !m~ure!cfjen; ba ~IC ,ił'abntalltc/l brr .l)lc ng m unb
t~te:jgi oraz o~ciClmych miast fabrycznych na jarmarki do 11I1l~~grn~rt1 II:?tabte b.lGg er genotl)lgt· finb, beG <!mfaufeG ,ber
l~'\ltsza lub War:;zawy udawać się mu:,:zą, przez co na stra- 2B e. ~egtl\ nad) Jtallfd) ober ~arfd)l1u au fahrm unb I)ltr c
tv '>tl narażeni.
burd) ~Hluftm au8geft~ł ~nb.
. Ii: Z uWi&gi, że w domu Nr. 321 właściciela Karóla
G) 3n ~e~rad)t, baj3 in bem .paufe bc~ Jtar( (!mbt, 9lr.3tl
Emde zajęte zostały lokale: na piki6~ przy rogatct> i na ~o.ijnullg;lI fur b~n. han .ber ffiogattc ftef)enbtll ~onen unb ol~
l'0ll\ieszczenic kos?:arne dla woj ska. przl'Z co teni(~ pu- .\t.oll·rn~. f!l~ !loG 9Jhhta~ ttngtnonnnell finb, 1110burd) brr ~rfi~er
zoo:wiony jest dccb?du ~ tychże lokali, gdyż dotąd ~aL!-' trinr. <!~ntllnfte b~n biefm . 2Bo~~ullgrtl_ hot, IUfi~ bit ~i~l)frigr
kWldowana. należnosć me została wyasygno\\'an:~, udzlr!Jć il~ql~l~atl~l: nod) md)t allfletulefen tlt, bl'llllrlbrn 311I da.VIung ~tr
;7.' funduszu kwaterunkowego na opłacenie podatków z terudłtu.IJl>lglll \llbgaben bOn, blefem tpaufe, au(l bem <!mquarhr
got.~omll zalegających zaliczenie w kwocie rs. 25.
rung(;ro nb 25 9lubel au rrtl)tl(rll,
· 7, Staw w dzielnicy Starego-Iniasta potożony do Suk&e., 7) ~en in ber \lUt~abt bepnblid)tll, ben <!rbtll !rrnf1n
::lorów Trenkler należący, jako wydający z siebie zdrowia Hf~Orellbrtl !tid), ror(d)er ber GSefunbl)eit fcfjablid)r ~u~bimftuJl'gtll
ludzkiemu szkodliwe wyziewy, zkąd choroby powstają, I.lrrurfad)t, llleld)t Jtnmfl)riten I)erl.lorrllfen, Ullb luelcfjtr brr !l'er<
i jako stanowiący przeszkodę do upiększenia. miasta, na- fd)ollcrullf) brr Etabt f)inbtrlid) ift, OUIll aUgtmeinrn EtabHfigfn"
by~ na własnoś~ ogółu miasta, do czego w~'delegowani zo- tijUI1l_~1I3ufllufcn" ro?,OIl bie ffiatl)amitglitber: Jtonftabt, ~llbl'Uig
~taJl1 CzłonkOWie Rady: Konstadt, Ludwig i ~imma.
11110 ~llIIma beleglrt 1mb.
.
· ~. Dl~ ~o,,:i~ksz.enia skła~~ d.eputac) i kwa~ernicze~
K) 3ur ~rrgr,~t~rung ber (!illqullrtierullg(l~3)f~ułt'tion unll
I n~d~ma sIlmeJszeJ dzałalnoscl teJże, drl('Q"owam zogtah
lilII !lcridben eme trafhgm ~irtllngoftll)igttit 311 I.ltrfd)affen fillb
do JeJ. sk.ładu Członkowie Rady: IJudwig, DresIer, Kon- 311 brrfdbtn bit IDlitglie~rr bea ffiatl)ea: S! Ubll.l ig , ~rf~ler, ROli;
stadt l Slmma.
;tlltlt Ullb Eimma bt(cgirt l1.1orbtn.
VI f, () d z i dnia 11 (23) Lipca 1864 r.
J, o b ź, ben (11.) 23. SlIli 186·1.
Prezydent miasta I,o(~7.i.
~rafibent ber Stabt 1:oDź:
~ I C k l.
."
\U o f I. C t·l.
_ _ _ _A. n
.1. :11
h

,

°

OBWIESZCZENIE.
M a g i fti t r a t M i a s t a 1: () d z i
Podaje do powszechnej wiadomości, ~e w terminie dnia
f) (17) Sierpnia r. b. o godzinie lI-ej pm·(j potudnipm
odbywać si~ hędzie w biórze magistratu miasta Łodzi
C!,lośna l;cytacya na trzechletnie pr..:ez ciąg 1865/G7 wydzierżawienie dochodu z miar i wag miejsk:ch, zaczYu.ajl!C od summy rs. lOt) in plus.'
.
Kai.dy przystępujący do tej lic)"tacyi obowiązany j I:~:'jt z10vadiu.m w l/U) ,części summy do licytacyj pOdalH'j ""'Y!"u\\ nywaJące, czylI I'S 10 kop. 60.
.
~Jlne war~nki do tej licytacyi przyspo~obion(l, ku7.dego
dma w godzmach stużbowych w biól'ze ma~istratu pn:ej-

i: t

1'1;\lIC być Ułogą.

w I, () II z i d. :1 f 15) Lipca 1>;t)ł r.

Pl'ez\'dent:
A. R o s i c k i
J
t5ckret.arz:Bedllarzewski.

~ e f a n n t lit a cI) 11 11 g.
1) er ID! o g i ft r a t ber6 t ab t Ł o b ż
IIIlldJł ii ffentlidJ befannt, baj3 bru (5.) 17. ~Iu!lllft b. 3'. 11111 Nlf
Ul)r !lormittaga im IDlaoi~rato~~ur(au ber' etllbt Łol>ź tinf
"ff tl'''' 2"t t' ft fi b . b
\}J
o en 1,,)( ICI a lon att li en tolr , 3" r ~erplldJtllllg btr <!ill"
tunfte Don ben ftiibtifd)ell IDłl1~en Ulll> (\jrlllid)trn, auf bic brd
jlll)re 181i5 - fi 7, IJon ber EUllllllf 106 9lubd in plus.
<!in jeber ~icitallt iit tJerl>flid)tet a(ii ~llbillll\ tint bem 3e~1I"
ten !I)eile bn Slicitatiollo~Eulllllle glcid)(OlllllltllllC 3al)luIIg, mim>
Ud) 10 9tubrl (iO stOl'. Ali cl'legell.
~ic iiLlligell ~icitotiollo~~ebil1gllllgm tiiuuCl\ auf btm ()it~
figc\l IDlt1gi~rtlt~bllrroll ttlglicń ItJdl)rtllb ~rr ~lłIlttl,Gtllnbrł\ tin c
lgCld)clI
-\.
,
lutruClI.
'to.
b'1., "1If11 (~'
- "III
C) (' 1 G
~,()
,:.: l ;).
8 4..
..
\fJl'llfibcnt: ~l. ~ of i et i.
I
:2rtrrt,lr: 't'Cbll!1r3C1U~ti.

I

M ag i 8 t rat M i & i ta Ł o d z i
Podaje d() publicznej wiadomości, że w termiDie dnj~
6 (18) Sierpnia r. b. o godzinie lO-ej przed południem,
odbywać si\) będzie w biórze magistratu miasta .Łodzi
głośna in minus licytacya na trzechletnie wypuszczenie
wentrepryzę czyszczenie bruków w mieście tutejszem,
zaczynając od opłaty rocznej rs. 120.
Każdy przystępujllcy do tej licytacyi obowiązany jest
I.łożyć vadium w 'II o cz~ci summy do licytacyi podanej
wyrównywające.
.
Inne warunki do licytacyi przy5posobione każdego
dnia w godzinach służbowych w biórze magistratu przejrzane być mogą.
łT .Ł o d z i dnia 1 (19) Upca 1864 r.
Prezydent: A .. Rosicki.
Sekretarz: B ed na rz ew s ki.

~tr ~Clgifhl1.t &;u Słabł Ło.bź
mad]ł 6fffntU", bttcum.t, befi beR (6.) 18. \\llQułt b. 3. "UIII 3dm
U~1"iJormittag8 im inagiftrałj.&rtau brr 6t(lbt .ŁoM; I11tgrn
dner brtiiii~riatn 93crl'lld)tun!} bta. UntrrUd)U1tłlł, bu~ 6łra~~,
~~afttr in ber ~iefigen Stabł. ~. rtinigen, . bon brr ia~rlid)(1I
Enmme 120 ~ubd in minus, dnt offmtlid)t 2icitation fłGtt,

finbtn tbirb.
,3tbtr 2icitant ift berl'flidlttt tiu bem atl}nttn ll}ei~ btr 2ici ,
tatioMfumme gltid)tommenee 93abium 311 edram.
!{lie Iibrigen ~icit4tionEl.~ebingułlQtn lonnen taglid) mal)rtllO
brr 9.mtf.Stunbtn auf-btm ~urrau brG l)iefi8tll 9Jłagiftrate~ l'ill'
geftl)tn IUrrben.
Łobź, ben (1.) 1~. ,3uli 1M4.
\ł.lra~bent: ~. 9l of i c f i.

a

~trdar: ~ t b n ar t 1u4h.

l)tt 9Jlagifłrat ber Stabt Łobź
Magistrat Miasta Łodzi
Podaje do publicznej wiadomości, że w terminie dnia mad) t offtntHd) bdannt, ba~ ben (5.)17. 9.uguftb.,S. UIII 10
;, (17) Sierpia r.b. o godzinie lO-ej zriUla odbywać się U~r 9JlorgenG auf bem IDłagiftrata.~ureau ber Sblb.t Ło~ź tbt~
gtu bed U1lternt~men6 mabnnb ber brei 3agrt 1865~7 bie 9leb~qzie w' biórze magistratu miasta Łodzi, przez opieczę
t.owane deklaracye licytacya na trzechletni przeciąg eza- berber.2am))en ber l)iepgcn 6tabt 3u befeud)tell, tine óffrntlid)~
"u 186% wypuszczenie wentrepryzę opalania latarń re- 2icitation burd) lltrfiegdte !l)tffarationen f'tattfinbm mir b, uno
wer bero wy ch w mieście tutejszem, zaczynając od roczne- alUar bon ber tinjii~rigtn ~trgutigungGfulllme 695 9lub. in:minus.
t!in jdm, llltld)er- -2-uft .1)Qi,.~ bti biefa 2icifation 3ll bel
(!() wynagrodzełlia 1'8. 695 wynoszącego in minus.
tl)eiligen, I)at au er beftimmten Beu itlll angtgtbtntn Orte tint
Każdy przeto mający chęć przystąpienia do powyższej
licytacyi, \vinien złożyć w terminie i miejscu oznaczonym brrfiegrUe l)rtlalation au tdegen, tudd)e nad) bem untell angr<
gcbClltn 9Jlufter gefd)rieben ift unb tbobd a~ ~qbium tint ODit~
opieGZ~o.w.anlł deklaracn: podług poniżej domieszczonetungber· S1'abttaffr obrr brr ~nftibtr Mtkm at9nttH ~
:';0 wzoru napisaną, z dołączeniem kwitu kasy miejskiej
lub banku na złożone vadium '110 części summy do licy- ber 2icitqtiollafumme glrid)tolllmenbe Eumme, namlid) 69 Wab.
tacyi podanej wyrównywające w kwocie rs. 96 kop. 50 50 Jtol'., befinblid) fdu fort
Inne warunki do licytacyi przysposobione, każdego
l)ie ubrigen 2tcitatiollabebii'rgungen fonnen ttigfid) Ibtil)ttnb
linia w godzinach służbowych, w .biórze magistratu przej- Iler ~mtaftullben im ~lIrtall beG inagiftrałtG riiIgtftQrn tutrbtn.
rzane być mogą.
f,obź, b(ll(;~.) 15. ~uli 1864.
\\' Ł o d z i dnia 3 "(15) Lipca 1864 1'.
~raribent: ~. 9tojidi.
j'rezydent: A. H o :.; i c k i.
Etfrtttir:)8 eb n aq f ł\) (Iti.
~ekr('tarz: B e d n a r z e w ski.
W z ó r do d e k la r a c v i.
~tosownie do ogłoszenia z dnia 3 (15) Lipca 1'. b. podaję nil\iej~z<ą}iekl!\racy~ iż obowiązuję się wziąść wentrepryZt
opalanie latarń rewerberowych w mieście Łodzi, za summ __ roczną 1'8. N (ktOrą wfpisa<c liczbą i literami bezpnprawek)
poddając sit;) wszelkicm zastrzeżeniom warunkami licytacyincmi objttym, a mnie dobrze znanym. Kwit. kasy N. na
złożone vadium dołączam. ~tałe mojf' zaluieRzk1l1ic jest w N. pisałem w K daia N. roku N.
.
Tu wypisać wyraźnie imię i nazwisko..
głównych za!'atl Heligii swego wyznania, pis&ma. l czytania w jtlyku polskiln iniem,iecltim, cz~Elrec~ pierwszych
~tosownie do zawiadomienia umieszczvnego w Nr. 62
dziaŁalI. ~tmet)'czllych, z liczbami wielorakiemi, a w nieI,ódzkkh ogłószell, odbyły się w tych dniach w mieście których ł:t.lziała"'a z ułamkami, oraz rachunków pamię..
l.utejszem, w obecności Hektora ~zkoły powiatowej, Pre- ciowych.
Dzieci rodziców niemieckich wcale nieźle czytają po
zyt.lenta mia')ta, Opiekunów i Rouziców egzamina publiezne w Szkołach Elementarnych rządowych, prywatnych, polsku i łatwiejsze ustępy dobrze tłomaczl!I: jak r6wnież
w Klassie Przygotowawczej, i Pensyach wyższych żell odwrotnie, dzieci rodziców polskich znaczny w języku
~kich:
niemieckim zrobiły postt;)p.
.Będąc naocznym ~wiadkielll po<:zytuj~ ~obil' za miły oboPrzy egzaminach miłe na nas sprawiła wrażenie koleżt'ń
wiązek spostrzeżenia moje udzielić wszystkim. dla któska harmonia, w jakiej Duchowni obu wyznań, opiekunowie Szkół, wspólnie wszystkie rzeczone zakłady naukorych rozwój naszej młodzieży nie jP:it obOj~tllyDl.
Postępując stopniowo rozpoczynam od tizkót Elemenwe wizytowali, i obecność Nauczycieli "Elementarnych,
tarnych rządowyCh', 5 katoliekkh 4 ewangieUckich j;3 pry- z wido~zną chęcią POzJU\ll~\met,ody ~oIegi i przyswojenia
.
sobie'tego, co ia lepsze uwa.źhli.
watnych.
Szkoły te szczególniej rządowe przepełnione SI}:" dzie:Nim (lo 74ania sprawy z clilalllintl Klassy Przygotowa\:lIli, których liczba w kilku do BOO dochodzi. _hzy :sto- wczej przystltpię, nie od rzeczy btdziepo .krótce historyą
~unkowo małeJ liczbie nauczających, bo każda Szkoł.a ma
powstani? tej Szkoły podać. Rektor tutejszy czując nietyłko po jednym nauczycielu. dziwić się należy nadspozbędną potrzeb~ utworzenia tej Klassy,. po porozumieniu
dziewanie wielkiemu postępov.·i uczniów; co świadczy się z Opiekunami i ur.ysla\niu zezwolema Komisyi Rządo
o gorliwo:,ci i staranności nauczycieli. Oddając imzasłu Wl'j, na umieszczenie jej dla braku lokalu, w gmachu
Szkoły powhtowej, szczerze wziął się do dzieła; tak, że
i.oną pochwat~, clH~tnicby~my wymienili głównie odznaz początkiem roku szkólnego 1863;4 klassa ta otworzoczającyc9 si~, gdyby OUiiwa o~rażcnhl ich skromności nie
wstrzymywała nas od tego. Zyczyć by jednak wypadało,
ną być mogła. Uczniów do niej ucz~szczało dwudziestu,
by troskhwy Hząd, pomoc:~ ze swej ')trony przyczynić si~ z których tylko połowa bardzo umlał'kow~ną, StQ30Wrue
n\czył do zaprowa<!z('uia odpowiedniego sto:iiunku mię
do zamożno~ci opłatę wnosiła; drul!a zaś połowa, dzieci
dl,Y uczącymi się a nanczającymi.
biednych rodziców, bezpłatnie była przy~tą.
Dzieci Vi· tych Szk~tACh u~zą ~ ~iQ.w.wc do planu
.Fundusz ze.bxany byt tak szczupły, że Q wynagrodzeJł:

g z a m i n a p o Hz

koł

a c II ,t I.l d z k i c h.

istniejącej, ,Nie- wchódz~~w8!czeg~~y udzielanych przedmiotów, przekonaliśmy sit) o sumienności, z jaką oba ,te' .zakłady są prowadzone, i cieszymy się, że
z każdym rokiem co raz, wi~~'łZa dążnośc do oświaty
wszystkich warstw społeczeństwa naszego najaw wystę
puje. Dowodem tego Sil przepełnione młodzieźą szkoły
elementarne; podawa~lieś~odków do dalszego kszt,ałcenia
si~ zdolnej a mniej zamożnej młodzieży, przez'utworzenif'
dla niej stypcndjów obywatelskich, jak o tem w swoim
czasie w pisemku naszem z obrotu funduszów. zdano relacyą; nareszcie usilna d/łżność mieszk~~llców do zamienienia obecnej szkoły P9wi~towej n,t gimnazyum, 'W
czemNaczelnik Wojenny miasta I~ollzi okolicy i ilowiatu Sieradzkiego, JW, Baron v. Broemsen w troskliwości
swej o rozwój miasta. jQicyatywą i ~ynnym wspótudziałem popierł\, szlachętnc' usiłowani,.
.
Spełnienie ~ycze{l tak miasta jak i dojstojueoo Nauk
Mecenasa rokuje tylokrotnie doświadczona wzgl\'jdność
Władzy Edukacyjnej, która na pro~b~ Rady miejskiej zezwoliła zamienić klassę 5-tą specialn/ł na gimnazyaln:!.
uwolniła w zeszłym roku szkolnym 6-ciu uczniów od opłaty i obdarowała siedemnastu nowozaprowadzomllni
mundurami.
M. Kuźnicki.

'mu n.uczyde1i' mowy być nie mogło, i nie mamy dosyć
wyrazów dla wynurzenia naSIej wdziecznośei.l\ektcłrowi,
Opiekunom i' Zgromadzeniu Nauczycielskiemu j :~rzy
z taką bezinteresownością. i wiełJdem poświ~eenlE\1D po:"
djtli si~ mozolnej pracy, 'dla' ogólnego dobra;. , " ,
Z odbytego' egzaminu' powzitliśmy. pr.lekona.nie nie
tylko o wielkim post~pie uczniów, lecz i o konieczllości
utrzymania nadal tej klassy; co i Rada miejska podzielając, przedmiot tak wa~ny, wżi~ła pod rozwag~ i przemyśliwa nad środkami, jakiemi bytjej ustalić by można.Stosownie do planu przez Władz~ Edukacyjn/ł przepisanego, uczono: zasad Religii, j~zyka Polskiego, Rosyjskie'go, Łacińskie~o i Niemieckiego,Arytmet;yki, Geografii, Kalligrafii i Rysunków; z j~zyka polskiego początki
gramatyki, to jest: o częściach mowy i .rozbiór gramatyczny, w -czem uczniowie wielkI! biegłość okazali; z .Ła
cińskiego tłomaczenia łatwych ust~pów, deldinacye i konJugacye SłÓW. foremnycb; z Rosyiskiego i Niemieckiego
czytanie i rozpoznawanie cz~ści mowy; z Arytmetyki dział~nła z liczbami wielorakiemi j ułamkami; z Geografii
~~adomości w8t~pne, o Europie w ogólności () Polsce i Rosyi w szczególności. Kończymy krótkie sprawozdanie
nasze w zmianką; o egzaminach na dwóch pensyach wyż
szych
płci żeńskiej, P. Raubal w Łodzi od lat .( i P. Scbmit
.

od roku
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Meldowanodo wyjazdu:
. Lewin Fejtelsonn, kupiec z Rosyi,d. 31 Lipca r. b.
, BerekJPa.pe. kupiec z Rosyi, d. 1 Sierpnia r. b.
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m. bell 31. ~uli b. 3.

~ritdfo~n, .fłauf. a.
~ał't, Jtauf. a. mu~L

ben 1. ~ugujł b. 3.
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,.Inserata.

3 n f e t a t t.

Redakcya Łódzkicb ogłosze(l proszoną jest o zamieszCzenie w' swojem,piŚDlie wiadomości, że dzieci niezam~ych ródziców;ucz~l!zczajllce do- tutejszej szk~ły powiatowej, pobierać mogą bezpłatnie nauk~ od dnial-{;o
Sierpnia do a-go Wrzesnia r.b. w mieszkaniu Rektora
szkoły. "
. :
' .
Mieszkanie moje 'prJ;eniosłam na ulic~ Piotrkowską
do domu p. W. Zand Nr. 275.
Ottylia Merkel.

il)tn gtebrłm .ptmn IDtitglirbernbtr Ed)iipm<&tfeUjd)aft
in Łobź luirb betaIllIt gelllad)t, ba~ um fł'dtmn UlIallllc~lII~
lid)teittn bor~lIbclIgen, tin jebr" IDłitg(icb flinell <»el\t(~l'fdJeii'
ober . bie lallfenbe 9l1111l111fr bt~ftlben bi(l fl'dtejłenG 6ollllbl'1
bell al. 3uli brim Jtafl1mr btr &cfdlfd)aft abaugebcn ~at, ba
f"tlter bie 2ille gcfcf)10fftn Ilnb abgtgebtll lUirb.
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