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Ukaz Najwyższy
o utworzeniu Gi.mnazyum Ruskiego i przy niem
Progimnazyum Zeńskiego i Szkoły początkowej
w Warszawie.

uber buG rllfiifd)e ilil)mnofiuIIl ullb ba~ bd bemjdben , li
mid)tenbr tueiblid)e ~r09~IIlnafium uub bie (!{elllentat';
Ed)1I1c in ffi3urfd)au.

~r. 2'f9 półrocznie
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G3noben

"Tir Alexande." II..

Ce~arz i Samowładca

Wszech Rosyj, Król Pohski, l.\'taiftr unb Selbftl)errjcńcr aUer ffieupcn, Jłiinig bon ~orcn,
Wielki Książę Finlandzld,
G3roMurft 0011 /łinnlollb
etc., etc., etc.,
lC.
le.
lC.
Najdostojlliesi Poprzednicy Nasi w troskliwości Swojej.
Unjm gIortut1r1)igitcn ~orfaf)rrn l)attrn bei 30m eorq;
o zaprowadzenie oświecenia publicznego w Królestwie fort um bie (!~nridJtung, ber 0fff~tli~)en ~uftLiir.ung im .\louig;
Polskiem, mieli głównie na wzgl~dzie potrzeby ludności reid) ~olcn belonbrru bre ~eburtlllf1e ber polmfd)cn ~fbolfr;
Polskiej, jako skŁadającej większość mieszkańców tego rung, lt1elrIJe bie IDłef)r3of){ ber ~ctuoQncr bicfeó ~Gnbcl1 l1il'
kraju. W skutek tego wykŁad przedmiotów we WS7.y- bet, im ~uge. 311 /łolge bejfen IUlllben !lnb lurrom lIod)
stkich kosztem ~z.ądu utrzymywanj:ch Z~ktadów Nau~o- jeBt ill aUw auf .\loftcn bcr ~:(gifrullg crl)altrl1Cn ~el)rL1l1ft~ll;
,~ych odbywał SlS 1 o~byw~. wy}ączI.ue w.Języku po!skun: ten ble Unterrid)t~;~egenjt~lJb~ auuid)ll~Plid) in bcr ,l'olnifdJcn
1 ylIl sposob~m. w Kr~lc~t" le ~ olsklem me ma am .JednPJ Gprod)e bOrgclragcn. ~(Ut blcfe 'lBeqe glebt eel 111 biefl'lII
szkoJy,w ktoreJ?Y d~IeCl z~mleszka.łyc~ w tym krajU Ho- S!all~e teine eill3ige Ed)ulc, in l1lcid)er bie .\linbn bfr ill
sy~~ mogły pO~I.~r~c naukI,. odpowledme ~otl:7:ebom RU-, bnufdben tuolJllen~fI1 ffiuffen rillen ben ~clliirflliffell brr ruf"
Sklej narodowosCl,1 duchoWI Prawosławnej ,\' lary.
iifd)en 9~l1tiollalitat unb beei gried)ijcń<ruifiid)W ~lt1ubell(j fIl t
Ten tak dotkliwy brak zwrócił na ~iebic uwag~ byłego ,. iprcd)e!l~f!1 ~lIte:ri~t genieilen fonlltw.,
.
.
,
Namipstnika w Królestwie, .Jego Cesar~kiej Wysokości
~Ielcr lO ful)Ivare ID10llgd 309 ,~Ie .~tutmelllaz~!rlt DCC;
Wielkiego Księcia Konstant<'go Mikolajewicza, i z Jego gClueJ~,!lc!l Stutt9 alte,ru, !,Se.me: l~tol)~rl!.d)fIl ,pOI)elt, _beG
rozporządzenia ułożony zostal projekt urządzenia w mie-l mrollturtten Jtol1ltaut!II ~,łltoll1Je~ll3 aut 11ch~ IIllb nad) ~ c!~
ście Warszawie dwóch Gimnazyów, rnęzkicgo iżellskiego mr. ~.erorbnll~lg I~~rbc ~!II ~::~Jett 1111~gearbeltrt, 1.11 :ł.211rt~).w
dia dzieci ruskich. Tymczasem chwalebna gorliwość 3\,UCI (ij,)ilIl111flfll tur. blC ~~"q~)en. Jtmber ~I cr~lc!)ten, (li!(ll
prywatn~'ch dobroczYllCÓW, dź1~a poc.z.l!Łek t(J!llu pożytecz- fur .\tIl(lll~1I ullb el!I~(l ru~, Wtllbd)Cll., . ~n?tf1rt: ~ll[ Ol~·
nemu dZIełu przez otworzeme w \\ arszawJe ze Z1020- lobrnuluertI)r ~OI){t!)ot,gfelt(l)IIln 0011 $nol1t. ~frjOlllll tel.
nych na t~n' c~1 .ofinr? 1.lusk!ej Szkoły dJa początkowego ili~·~lIlb ąu bieicm lIu~li~)C:; ')?~r~e ę~!~'gt! illOrI~ Dur~_. bic,.~II
wychowama dZieCI oboJeJ płcI.
blqCIJI ~jl1lrlte grllloct)tclI ...,prn I!l L'lrldjou cne lU!!ld)c ~Ie;
. IIlcottlrid)ule fur .Itinbcr bcibcf iliejd)lcd)ter criiffl1ft lumtlr.
Przystąpiwi'zy obecnie do gruntownego roz\vinięcia i
:}nbclII ~ir fl~gCllIUl'irtig 3ut" grimblid)fll (fntluicft'lIIni1
roszerzenia w Królest\vie zakładów naukowych. zasto- UII~ )]JlrbreitUIJg brr ~CI)n111jhitcn im .ft'olligrcid)f fd)rcitl'Il,
sowanych do różnorodnych potrzeb wszystkich Naszych luddJe ben IJerjd)icbcllortif]cl! ~fDi'lrflllffl'lI aUcr llllfacr gc.
wiernych poddanych. uznaliśmy pożyteczllem, zgodnie z trcufll lllltrrtl)l1l!fll fUtjprlld)rn, bcnnDCII ~ir C() fur 11!ltilidl ,
życzeniE'm założycieli rzeczonej Hu~kif'J t)zl;:oły, dać i bfll ~Siilljd)f11 brr ~riillber bn f}cllllulltrn ruifi jdJOI 2d)ul,
temu Naukowemu Zaktadowi obszemiej:;ze rozwinięcie, geIlliiii, aud) biefer ~ei)r~~(nftalt wIe qriiiim (!nttuil:du:ll1 3Il
utworzeniem z niego .Gimnazjum z(' znajdującemi się grbcn, inbem lłBir biefdDe in cia (15n1iIllUfiullI tlCróIli)nn UnD
przy niem od.dzielnie Zeil.'ikim Proginllla:'.~~lll i. SZkOlą bel biefem dl! luribiid)co $rog~llIlHlfiuIll unb filie t-ICllImtl1r;
1'?CzątlwW'i: I w skutej, tego, po~tanowlJl:,my I stano- EdJule mid)tclI uub ill 801ge beifcn l)l1h'lI ~gir bcjJ)loifcIl
włemy;
unb b('fd)lif~CIl.
Art. 1. Założona w mie~c~e V,'arszawie z. prywatn}ch
~lrt. 1. !lir in 'illllrfrl)l1u burd) ~ri\lr.t~D+'ffl" grnrlłl1tlrtr
o!iar. Ruska. ~zkoła, zreOl";;~UlZowaIlą w"tumc na \\ ar-/ ruiiiictJr 12d)ule luirD in cin ~llridjl1ul'r ruinfltro .G;l1llilll1;
~zawskw UlIlluazJulll Ruskie.
firnu oerluanbdt.
Art. 2. Illhkie War:iza wsl,ie Gimnazj um mieć będzie
~lrt. 2. ~06 2iil1rfdiaurr ruiiifd)r (~\1IUIltlfiuIll ltmb firbm
sieum klas z jeunOrOClnylU kursem dla każdej kia~y. ,fflllffm Illit einjl'i!)rigrlll ,lturjIItI flit" jl'DC DerfrHlfIl, l)l1LJl'iI.
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Klasy zaczynając od czwartej otwierane zostaną ito- ~ie ,itlaffen bon ber biertm angefangen, werben flufrnweift, im
pniowo, w miar~ przybywającej dostatecznej liczby uczniów. ~erba(tniffe ber fie befud)mben l)inldngUd)en 6d)iHeqlli)1 et~
Art. 3. Przy Warszawskiem Ruskiem Gimnazjum offnet łnerben.
utrzymywane być mają: Szkoła począ,tkowa (element ar@lrt. 3. ~ei bem iBarfd)auer ruffifd)en &~mnanum
na) R~ska, dla dzieci obojej płci i Ruskie Progimna- lutrben: tine ruffifd)e <!lementarfd)ule fur .iłinber btiber &e~
zjum Zellskie.
fd)led)ter unb tin ruffifd)eG lueiblid)rG ~rog~mnanum eri)aUrn.
Art. 4. Ruskie Progimnazjum 2eńskie mieć b\jdzie
@trUtd 4. ~atl rumfd)e lutibUd)e ~rog~mnafium luirb
cztery klasy. W przyszłości Szkoła ta zmienioną być ma bier Jtlaffen l)aben. 3n ber ~o(ge ift biefe ~d)u(e in tin
na Ruskie Gimnazjum żeńskie.
ruffifd)etl I1tibUd)et! &~mnaflum ~u berluanbdn.
Art. 5. Do Warszawskiego Gimnazjum Ruskiego i b~\I1rt. 5. Sn baG iBarfd)auer ruWfd)e &\)mnafium unb
dących przy niem Zakładów naukowych w artyku~e 3 bie bei bemfelben bellei)enben in ~rt. 3 genannten 2el)ranllal~
wymienionych, przyjmowane b~dą przedewszystklem ten luerllen bor ~nberen bie Jtinber ber im Jtonigreid)e
dźieci Rosjan zamieszkałych w Królestwie, bez różnicy rooi)nenben 9lufien, oi)ne Unt~rfd)ieb bet! etsnbl'tl, aufge~
stanu.
nomll1tn.
Art. 6. Przedmioty i obszerność wykładu nauk w
~rt. 6. ~ie &egenfhinbe unb ber Umfang bea Unter~
'W arsza wskiem Gimnazjum Ruskiem oznaczone zostaną . l'id)tG im ~arfd)auer rufiifd)en &t)mnaflum l11erben nad) bem
stuf;ownie do przepisanego w Cesarstwie kursu nau~ dla . im Jtaifertbume fur bit tlaffifd)rn (ij~lUnanen borgeid)riebenen
Gimnazj6w klasycznych. Również wykład przedmIotów S!eijr~G:urfuG beftimmt. ~benfo folI ber Untmid)t in ber bei
w będ!!cych przy Warszawskiem Gimna.zjum Ruskiem bem ~arfd)l1ucr ruffifd)en &~mnafium e!;ijtirenbcn <!lementar~
Hzkole początkowej i Progimnazjum żellskiem, odpo- \ 6d)ule un~ in bem lueiblid)tn ~rDg\)nmofium bem fur ber~
wiadać winien przepisanemu kursowi nauk, dla tychże r sleid)en 2el)ranftlilten im Jtaijertbume llorqefd)riebtllen 2e1)r~
zakładów naukowych w Cesarstwie. Nadto jeszcze, 0- Jturfua entfpmi)cn. 9lrbenbei finb im )ffiarid)ouer ruffifd)en
prócz obowiązującego wykładu przedmiotów w Warsza- GS~mna~um uub luciblid)rn ~rog~llina~um biejcnigcu, llJe(cI)c
w~kiem Gimnazjum Ruskiem i Progimnazjum żellskiem,
ea luunfd)en, au~cr ben bDrgtfcl)riebentn &egmftdnDen in ber
wykładać si~ ma życzącym j~zyk polski i literatura ł'olnifd)en 6ł'racl)e unb 2itteratur ~u untmid)ten.
polska.
~rt. 7. 3m iBarfd)auer rufiifd)en &\)mnaiium unb ben
Art. 7. Wykład wszystkich przedmiotów w Warsza- bti bemfelben befinblid)tn 2ei)ranftaltcn finb aUe ~egenftiinbe
wskiem Gimnazyum Ruskiem i w znajdujących sif,l przy in ber ruffifd)en 6prad)e borautragen.
niem zakładach naukowych odbywać si~ ma w j~zyku
tri. 8. !!lic 6d)u(er, lue(d)e ben G:urfutl im ~arfd)auer
ruskim.
ruf~fd)en (ijt)l1lafium mit ~ortijeil beenbigen unb i)ieruber ein
Art. 8. Uczniowie, którzy ukończą z pożytkiem peł- entfł'red)enbeG 3eugniji eri)alten, geniepen biefdben ffiecl)te unb
ny kurs w Warszawskiem Gimnazyum Ruskiem i otrzy- ~orred)te, lueld)c ~erfoncn bitnen, bie 3eugniffe uber tJortijeU.
mają należyty na to attestat, używać mają wszelkich praw i)aftt 5Bcenbigllng beG G:urfuG in einem &I)mna~um beG .iłai~
i prerogatyw osób, które otrzymaly podobne attestaty' ferti)um6 erijalten l)abcn.
:t. ukollczenia z pożytkiem kursu w Gimnazyach Cesar~rt. 9. ~aa ~arfd)autr ruffifcl)e (ij~mftafium unb bie
stwa.
I bti bemfdbm btjil1blid)c ~Iemcntarfd)u{r, fo luir baG lueibCid)e
Art. 9. Warszawskie Gimnazyum Ruskie i znajdują.- ~rog\)mnafillln lucrben untcr befonbmr Ob/.Jut uub ~orf"rge
ca sie przy niem Szkoła początkowa i Progimnazyum bca (!qbifdJoftl bOIl ~arfd)au unb 9roluogeorgielubf ftei)tn.
żeilsk~e, zostawać maj~ pod szczególną opiekl! i pieczolotrt. 10. 1)06 2Barfcl)aucr rufiifd)e &\)mnaiiUln unb bit
witością Arc) biskupa Warszawskiego i Nowogeorgie- bei belllfrLben bef.nblicl)e C!lemelłtarfd)ule unb baa lueiblid)e
wskiego.
.
~rogt)mnafiulll fin'o ber merluaUung ber iiffentlid)en ~ufWirung
Art. 10. Warszawskie Gimnazyum Ruskie i znaJdu- im Jtonigrrid) unterluorfen. 3ur nagmn 2eltung aber ber
jącc si~ przy niem Szko·ła początkowa i Progim~azyum
~ngdcgrngdten bicfer 2el)ranllaUen ift tin bejonberer <!i)ren.
żpńskie, podległe są Zarz:},duwi Oświecenia PublIcznego Sturator bca ~arfd)auer rufiifd)en &~mnafium au crnennell,
w Królestwie. Do bliższego zaś zawiadywania interesa- luc!d)cr llU{l ben in \ffiarfd)au luoi)ni)aften unb burd) befonbe$
mi tych zakładów naukowych mianowany być ma Kura- ren <!ifer um tlic Mterlanbifd)e muff{arung fid) auo3eid)nenben
tor Honorowy Wal'!iizawskiego Gimnazyum Ruskiego, wy- ffiuficn 3u etludl)lcn ift.
hrany z pomiędzy zamieszl{a-tych w Warszawie Rosyan,
(~ortie~ung folgt.)
(Jdznaczających się szczególną gorliwością () ojczystą
oświatę·
(d.c.n.)
~oli3cilid)e ~eeanntmad)ungen.
~tr ~oliacill1tifttr ber etabt Łobź.
Ogło szenia policyjne.
<!in tJom Jtriega.m)cf ber 6tabł 3giera ~ur Hłeife Ilad)
Policmnjster miasta J~odzi
~ułtuGf erti)cilter ~a~ i!l geful1ben luorbcn. ~er <!igrn~
Znaleziony paszport, wydany przez Naczelnika Wojen- łl)iimtr taun bellfelben auf bem i)iefigm ~oli3ei.~mte abnego miasta Zgierza do miasta Pułtuska, właściciel ode- nei)mm.
brać może w zarządzie policy i miasta l:.odzi.
Łobź, ben (13.) 25. Ottbr. 1864.
w l:.odzi dnia 13 (25) Października 1864 r.
IDłajor .ił a l i ń M i.
.
Major K a l i ń ski.
~ er ~oli3ci mci fler ber E tabt Łobź.
Policmajster miasta Łodzi.
~ortfe~un9
D a l s z y C i ą. g
bt3 i\er~cid)niffeG ber i)iefigen 58tluoi)ner, lueld)e fid) binnen 36
Mieszkańców miasta Łodzi, którzy mają si~ zg·łosić
S:agen in ber ~!btijtilung ber ~ud)er fibrr bie beftan~igtn (!in#
~ dniach 30, do wydziału ksiąg ludności stałej dla ureluOI)ner, au l1c!lcn gabrl1, unb ilJrr IDłdbungm 311 rcguUmn .
~lll~ bem .pauft 9lro. 282.
. gulowania meldunku.
954) Etabrolu~tll ~lnna, 30 3. alt, ~rou ~ugu~G. 5) S!antof
z D o m u Nr. 282.
H54. Stubrowska Anna lat 30, żona Augusta. 5. Lankof 3uliannc, 2.3 3. alt, :!ocl)łcr ~rieDrtd)a. (l) .Rlllerner 6riel>rid)
Juliarll1ll lat 23, córka Fryderyka. 6. !{werner ]<'ry- l ~luguft, 30 3. alt, ;Scilrr mit 'arau ~iU)e1l11il1e. 7) .1tl1mner
drych August lat 30, powroźnil\, z żoną WHehelminą. 7.! .filara, 26 3. oH, 6d)luritcr.
Kwerner Klara lat 26, siostra.
~u(j bem .tjauic 9łro. 283.
8) (!l~l1rr Sulic, 20 3. nlt, Rrau 9tollerte. 9) ~r3eluiccta IDlll~
z D o m u Nr. 283.
g. Eisner .Julia lat 20, żona Roberta. 9. Drzewiecka Ma- riallllc, 36 ;3.olt, 't'iwitmiibd)cn. HG:O) ;!ic~ llliill)cIm.llf, 57
ryalllla lat 36, s-tużąca. \)60. Tytz Wilcbelmina lat a7, 3. alt, ~itt\l.lC t) :ric~ .\'t'onft\1Iltin, 143. alt, eoQn. 2) 6d)im<
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wdowa. 1. Tytz Konstanty lat 14, syn. 2. Szymczak
Szymon lat 30, słutący. 3. Mantej Krystyna lat 30, słu
żąca. 4. EIsner Robert lat 29, dystylator.
z D o m u Nr. 284.
5. Grabowski Walenty lat 15, syn Wincentego. 6. Szauer Wawrzyniec lat 15, syn Karola. 7. Wieczorkiewicz
Karol lat 64, tkacz. 8. Lisiecka Antonina lat 41, wyrobnica. 9. Hempel Franciszek Ludwik lat 32. 970. Hempel Wilchelmina lat 29, wyrobnica. 1. Jach Marcin lat
23, czeladnik tkacki. 2. Najman Józef lat 44, płucien
nik, z żoną Joanną. 3. Najman Justyna lat 19, córka
Józefa.
z D o m u Nr. 285.
4. Hedrych Amalia lat 52, seperatka wyrobnica. 5. Małachowski Julian lat 28. 6. Mauch Jan lat 54, cieśla, z
żoną Julianną. 7. Maucb Maryanna lat 23, córka Jana.
z D o m u Nr. 286.
8. Kajzer Jan lat 86, wyrobnik, z żoną Krystyaną. 9. Bek
Barbara lat 45, wyrobnica. 980. Lutomska Antonina
lat 38, służąca.
z D o m u Nr. 287.
1. Kalińska Dorota lat 64, wdowa, wyrobnica. 2. Pawłowiez Antoni lat 24, czeladnik szewcki.
z D o m u Nr. 288.
3. Heryng Ferdynand lat 58, bednarz, z żoną Balbiną·
4. Heryng Julianna lat 29, córka. 5. Heryng Stanisław l.
27, syn. 6. Heryng Frydrych lat 24, syn, 7. Heryng
Antonina ht 21, córka.
z D o m u Nr. 289.
K OstoJska Emilia lat 21, żona Józefa. 9. l!'igulus Mikołaj Ksawery lat 38, czeladnik młynarskI, z zoną Anną
Zuzanną. 990. Figulus Julia lat 16, córka. 1. l!'lajszer
l\1aryanna lat 86, wdowa.
z D o m u Nr. 290.
2. Hadzikowska Monika lat 61, wyrobnica. 3. Romiński Bogumił lat 64, służący. 4. Rychlewska Rozalia lat
51, wyrobnica.
z D o m u Nr. 291.
5. l\:Iakus Gotlib lat 25, wyrobnik. 6. Teper Karol lat
55, tkacz. 7. Teper Augusta lat 23, córka. 8. Teper
Karol lat 21, terminator tkacki. 9. Koralówna Agnieszka lat 43, służąca. 1000. Felsch v. Kaczmarek Maryanna lat 26, słutąca.
z D o lU u Nr. 991.
1. Kielanowicz Antonina lat 28, żona Józefa. 2. Adamska Mal'yanna lat 28, służąca.
z D o m u Nr. 293.
B. lVIinder Andrzej lat 71, piekarz. 4. Ruprecht Wincenty lat 82, formsztecher, z. ŻOl~ą Karoliną. 5. Pausenb,erger Albertyna lat 39, pa~lerbIca Ruprechta. 6. Bra~n
Ewa lat 47, wdowa, wyrobmca. 7. Brauu Frydrych WIlchelm l~t 22, sYr: ~wy. 8. Jaszczura Wojciech lat 48,
wyrobmk, z famIlIą. 9. Jaszczura Helena lat 74, wdowa. 10. Ja~zczura Maryanna lat 31, siostra Wojciecha.
11. Szau~r ~uzan~ lat 50, s~użą.ea. .
w Ł o u Z I d. 6 (18) PaźdzIel'luka 1864 r.
Major K a l i ń ski.
____
Magistrat miasta Łodzi
Gdy znaczna liczba szynkarzów: wódki i piwa, oraz samego piwa, niemniej skŁadników trunków kr~owych
i dystylatorów w mieście tutejszem, Hieprzedłożyli mi pozyskanych z kasy powiatu .t~czyckiego, konsensów na
rok propinacyjny 186~/5' do zakontrolowania i zawidymowania; przeto wzywam tychże którzy niemają. przezemnie zawidymowanych konsensów, aby z takowemi
w dniu 16 (28) b. m. i r. o godzinie tl. z rana w biórze
moim stawili si~, obok tego kwit kasy miejskiej na. opła
cone konsensQwe jednocześnie o!mzany mi być winien.
w Ł o d z i d. 14 (26) Pażuziernilia ] 864 r.
Prczyuent: A, n o ~i c ki,

caat ~imoR, 30 ,3. alt, ~itnfłbott.

3) mantej (i~tifłine, 30 3.
4) (!lDner 8lobert, 29 3. alt, ~efłmattur.
~uD bem ,paufe 9lro. 284.
5) GSraboDti 93aItntin, 15 3. aU, 601)n beD iUncen3. 6) 5d)auer
20rtn3, 15 3. alt, eOf,m JtarlD. 7) mitqorliellliq Jtad, 64 3.
aIt, meber. 8) 2inecfa @rntonie, 41 3. aU, !rbeitetin. 9) ,pem~
~d ~ran3 2ublllig, 32 3. alt. 970) .pem~d mUgdmine, 29 ,3.
alt, @lrbtiterin. 1) 3ad) martin, 23 3. alt, 2BebergtfeUe. 2)
9laimann 30fe~g, 44 3. aIł, 2tinllleber mit ~rau 309anne. 3)
Blaimann 3ufłine, 19 3. alt, ~od)ter 30fe~I)~.
'uG bem ,paufe 9łro. 285.
4) .pebrid) @lmalie, 52 ,3. alt, GSefd)iebene, @lrbeiterin. 5) ma,ła o
d)olllGfi ,3ulian, 28 ,3. a~t. 6) maud) 3 01)ann',54 3. alt, 31m.
mmnann, mit ~rau ,3uhanne. 7) IDłaud) mananne, 23 3. alt,
~od)tfr ,S'ol)annG.
@IuG bem .pauie 9lro. 286.
8) Jtaifer 3'ol)ann, 86 3. alt, ~lil1eiter mit lłrau ~l)ri~ianc. ~)
~et >Barbara, 45 3'. aU, ~lrbcitcrin. 980) 2utomGta @lntome,
38 ,3. alt, !l)itnfłmabd)en.
@lull bem .pnufc 9łro. 287.
1) Jta(intlfa !l)oratl)ea, 64,3. alt, mittllle, ~rbdterin. 2) ~a~
Illłoroiq ~nton, 24 ,3. aU, Ed)u~mad)ergeftUe.
~uD bem .pau fe 9łr0. 288.
3) .pering ~erbinanb, 58 3'. alt, ~ottd)er nebfł. ~rall ~~lbine.
4) .f;ering ,3ulianne, 29 ,3. alt, ~od)tfr. 5) ,pmng ~taUlD{autl,
27 3'. alt, (01)n. 6) .pering ~ritbrid), 24 3'. alt, Eo~n. 987)
.pering ~ntonie, 21 3. aU, ~odJttr

alt,

!l)ienfłmabd)en.

~luG bem .pauie 9łro. 289.
8) OftojMn (!miIie, 21 ,3. aIt, ~rau ,3ofe~l)G. 9) ~iguru!l ~ito.
lauG IatlCt 38 3. alt, IDtuUergefeUe nebft ~rau !nna ~ufanne.
990) ~igu{u!l 3uCie, 16 ,3. alt, ~od)ter. 1) ~(tifd)er IDtarianne,
86 3· alt, )lliittltJe.
@IuG bem .pauie 9łro. 290.
2) ffiabai(ollltlfa monita, 61 ,3'. alt, ~rbeiterin. 3) ~omin~ti
G3ottCieb, 64 3. aU, !l)itn~bote. 4) ffil)d)leIllGta 9lofalte, 51 ,3.
alt, ~!rbeiterin.
@lull bem .pauie 9lro. 291.
5) IDtafuG G.SOttCifb, 25 3'. aU, ~rbeiter. 6) ~e~er .starC, 55 3'.
aU, ill.\eber. 7) ~eper tugu~e, 23 3. alt, ~odJter. 8) ~e~er .!tar(,
21 3. alt, mebede~r{jng. 9) .~ora{olllna @lgneG~ 43 ,3. aIt,
!l)ienftmiibd)rn. 1000) ~e1fd) b. Jfacamaret IDtartanne, 26 3.
alt, '1)ielljtmiibd)en.
~(UG bem .pQufr 9lro. 291.
1) JticlanoltJica ~(ntonie, 22 3. alt. "rau 3ojepl)G. 2) @(bamata
9.Rnrhmne, 2~ 3. alt, !l)im;tmiibd)cn.
.
@luG bem ,pauie ~-;'ro. 2~13.
3) IDUllDrr ~lnbrr~e, 71,3. alt, ~ad'er.. 4) ffiupred)t i\incm~,
82 3. alt, ~ormltedJer mit ~rau .ftaro{me. 5) ~aufrnberger
( ~l!btrtine 3~1 3. alt Stieftod)ter mupred)td. 6) ~raHn (!bR, 47
3'. lllt, ~ittltJe, \l!rb;iterin. 7) >Braun !S.riebrid) miL~elm, 22,3'.
alt Eoijn brr (!ba. 8) ~afd)c3ura mOJcled), 483. alt, ~rbelter
mit ~amilir. H) 3afdJqura ,pelcne, 74 3: alt, ~i,ttllle. 1o~
.3afdlC3ura 9Jłarianne, 31 ,3 . .aLt, ęd)lllelter ~o,md)G. U i
\Ed)lluer eUjanne, 503. alt, !llenitmUbd)en.
Ł obź, ben (G.) 11;. Ottbr. 1864.
.
IDtajor Jt a l i nGr i.
!ler ~rafibent ber :Stabt Ł obż.
ila tin gro~rr ~l)eil ber in ber l)iefigen 6tabt brfi~b;"
lid)en ~ranntltJtin. unb ~itrfd)anttr, folllif ~effve~ n?ll 9het
berlagm inliinbifd)er GSdriinte unb !l)eftiUateurt lUlI l~re .au6
ber Jtaffe beG Łęca\)crr ,ft'rcifeG fur MG ~ropinatio,n~Ja.l)r
1864/5 rrl)altfllen Jtonfcnie )u_r Jtollt~oUir~~g ,unb ~Iblmle~
rung nid)t I.lorgdegt l)aben, 10r~rbere _l,~), i'ulemgcn, aur, bmn.
$onjcnfe bon mir lIid)t amtlld) beltlltIgt fmb, ml,t benf~(bm
Den (lii.) iS. b. IDt. u. 3. u~ 9 ~()r IDł,orgenG lU ~emell1
>Bureau 611 crjd)cinell unb &u91c1d). rm.t OUltt/J!lg ~er ~leffgClł
\Etabttaffe ubcr bit be~aijftc Jtol11enGltCUtr aUT3 u5c1 9m.
f.oDź, ben (14.) 26. Dttoucr 181.;4.
~. ~Roiidi.

·
M e l d o w an o d o w r j a z d u:
Sender Ot.ikerIfian~ kupiec z Rosyf, d. 30 Października r.b.

3 u r ~ b r t i f t g e m t I b t t:
Eenber 3mfermaJttf, Jtaufm. a. 9lupL bm 30. Ottbr: b. ,3.

Inserat~

3 n f e ta t e.
ffi1 ann er·~ ef a n g.m erein.

Lajbuś Koniarski zgubit portmone, w której si~ znajdowało: paszport wydany przez JW. Naczelnika Wojennego· miasta Łodzi, okolicy i powiatu Sieradzkiego,książeczka legitymacyjna, jeden rubel papierowy i rachunek. Łaskawy znalazca raczy oddać takowe pod N. 371
przy ulicy Konstantynowskiej za nagrodą złp. 10.
.

Znana od wielu lat tu w Łodzi

~ebuf0 tiner fBefprtd)ung iibcr § 22 ber Statułcn, wer~
ben bit 06men attiben IDłitglieber erfud)ł, ~rtitag ben 28.· b.
IDł. ł'untt 7 Ubr ~benbG im i!rrrine~2ora{e au erfd)eincn.
<.D er i! o r ft a n b.
Unteraeid)nete empfieQlt fid) aur ~nfertigung jeber ~rt

Dameoputz

AKIJSZERKA

unb biUrł um grfdUige ~Ilftrage. neben bem 'il3arabieG.,

IDłeint

®obnung

i~

bid)t

ma honor zawiadomić osoby interesowane, iż obefB r r t g a <» r ii ~.
cnie mieszka przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 12.
"'ulia Kędzierska, ~ebamme
Julia Kędzicrska.
erlaubt fid) giermił anau3eigen, ba~ fie gcgenluiirtig ~etritauer
~~~~~~S:S:~~~~~~~~~f!!l

=

Ełraue 9lro. 12 tuognt.

Niniejszem oznajmiam Szanownej Publicz- ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~ ności, iż w Poniedziałek dnia 31 Października I
(%inem gee~rten ~uóIifum bie ergebene mn: :
~ będę miał zaszczyt, w Sali Paradyzu dać dru- ~ • 3eige, ba~ id) bie (%~re ~aben werbe, SJJlontug •
~ gie przedstawienie optyczne z nowemi odmiana- ~ • b.en 31. Dftober b.~., im ®aale 3um ~atabie~ et
~ mi w 4-ch oddziałach.
~ ., eme
.,
~ W czasie antraktów p. Steinhauer z swoj~ ~.
VORSTELLU~G
~ orkiestrilI wykona nowsze utwory muzyczne.
mit neuen mÓl1JedjfeIungen in 4 mót~eiIungen :
~ Zacznie się o 7-ej wieczór.- Wstęp kop. 30. ~ •
3u geben.
~
Zaś miejsca numerowane kop. 50.
~
Sn b~n 3.wifd}en • mften ~irb ~err ~t~in• •
~
Uczniowie i dzieci płacą. połowę.
!dl
- . ~uu~.r lmt femem Drd}efter bltJerfe Wluftffiucfe
1&
~
auffu~ren.
~
Leopold Zoner.
~. mnfang 7 ~~r m&e~M. -: ~ntree 30 SfoV. O
CII~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
mummetttte ~Ia~e ~mgegen 50 StoV· .,
A n z e i go e. •
~inber unb ®djiiler 3ag1en bie ~iilfte.
:O
~in au~ <.Deutfd)lanb gier angctommcucr Et>innmrifter, witnfd)t ($
Leopold Zooer. •

I

I:

OPTISCIIE

•

!

•

ale fOld)cr ober ale ~ud)balter, cin balbigea Unterfommen.
•
•
91ii9 crea au crfragcu bei JtajeŁan IDłcrtlae 9lr. 1339.
. .• • • • •~.O•••••••••
6cit Eonllabenb ben 22. Dttobcr b. 3'. befinben fid) bd
Eonnabenb ben 29. Dftobrr
mir 3 tu d f r e lU b c g a n 3 tu e i ~ e ili ii n f c.. <.Dcr
\Tlłl1łID ~ fał
IDllrllllt ~fł(łlrrt
<!igmtijitmer fanll biefdben gegen <!rjtattung ber 3'nfertioll(j.
\lI1JJ UlV Qj.!.C \,D Ul IJ \BUl .
Ilnł> 8uttrrfoftm abucQmm.
3' o f e li b 3' c f e (, 9lro. 268.
im Paradies.

u.'

T e Ie g r a p b i
Ł o bź,

2B a r f d) a u, ben 24. Dttbr.
c r [ i n, ben 22. (?ftbr. 1864.

ben 24. Dftbr. ~

Sc

I

b e
Ł o bź,

(J

o u r s e.

ben 2.§. Dttbr. - [B a r f d) a li, ben 25. Dttbr.
§8 e r l i n, ben 24. DHbr. 18G4.

23 c r [ i n.

Ed)ob-Dbligotiomn
~fanł> ~ ~riffc
~ant ;·~'Ilotcn
jl'ur3 ~l1rfd)all
~ctmjbl1rg
~onbon

.
.

,jjlllllourg. .
~icn . . .
t\l1UIIl:~O!!( :

®

11

fB c r l i
721/2
75%
76%
76%
84

3 ~od)en
:3 ffilonat

621ljł

2
2

151 1/ 2
85 'lij

"
"

~onf.9~otcn
.ftur3:~Barfd)au
'il3cter~burg .
201lboll . . .

76
76%

,j)mnburg
~icn
~l1um ~ ~o!lc :

.
201l00n .
~iCJl

w Drukarni. J.

.pamburg .
\l.lfanb: ~ricfe . .
Ed)a~ - DbLigationm
Petersilg~~.

741/~

:3 @od)fI1
3 monat
2
"
2

"

® a r f d) a u.
~eter~bur9

~fanb,~r"icfe
.
Ed)a~~()b(isationen

melb
72

~erlin

iBieR . . .
,pamburg
.

li.

Ed)all ~ Dbli~otiollCIł
~fanb:~rit'fc .

r i d) o u.

~flcr{jbllrfJ
~erlill
~onboft
.

lu

a

84

