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Ukaz Najwyższy
~11et9od]ftet Ufa~
o utworzeniu Gi!lmaąl1m Ruskiego i przy niem
iJber baa rufiijdlc ~~II1naiiUIll unb baG bd bfmftlbr,n W
l'rogimuaz)"um Zell~kie!!:o i Szkoty początkowt~J
mid)tenbe ltleiblidlC ~rogl)mnafiulII unb bir (!lrmcnłar.
w Wanizawie.
ed)ulc 10 ~lIrfd)ou.
(Vabzy ciąg do Nr. 110)
(~~ortjr~ung IlOI1 91ro. 110.)
Artykuł 24.. W Radach. pedago~iczny~h Gimnazyum
~rt. 24. ~uf brn 6i1mngrn ber l'abogogifd)tn 9lałbe bt8
iProgimnazyum żeńskie~o l na pos\edzeDl~ch p,Ołączo: as~ninanulll unb tuciblid)cn ~rJ9I)mnaiiuIl1, fo roie Quf brll
nych tych rad przewodmczy D) rektor, ,\ razie atolI Ei!3UlIgm brr tlminigtcn eldt1)r Qat bcr 'l)irettor bcn i3orfi~.
rÓztrząl'ania na posiedzeniu potączoneg(J twmplp.tu przed- 60(( aber auf rinrr \Ei~ulIg brr tlmin:gtrn mótbe iibtr. Q;t1
miotów nadzwyc~ajnej w~żności. prl e wo:lnic7.Yć. będzie Ku- I gmitdllbe \)011 gro~er 2B}d;tigtcit f~~fd)irb.rn. rot[btn" (o 'bllt
ratlIr Honorowy, jc2ellllzna tego pl.lr'zebę·
;~ bet <!1)rcn.Jturator, I!rnn rr tG tur notbIg trad)td, brR
Art. 25. InŁ-ereióa w Radach pt'dagogicznych Gimna-I '.łJorfi~,
'
,Z)'U'lI i Progimnazyum dpcyutlją się więk..;zością głosów.
~rt. 25, ~uf ben tldbagogijd)en 1!3eratgungtn bea <i~1U1
ltównośe gŁosów, g to~ P rezyd~jąc~go rozstrzy f!a. Pro- nafium unł> ~rogl)mnannm Itlirb burd), Etimmcnmegri)eit rm<
tokóła. rad komunikowane być wbny Kuratorowi Hono- 'id1irben. ~(j gitid)n Etimmen~aijl entf'd)eibd bit 6ti~fnt
rowemu, a l'rotokóta posiedzt'll w potąctOn)'m komplecip, bró ~orfi!}rnben, ~ie 1l'3tratl)unge-i!rototoUt finb bem t!l)ttndo jf';.\o zatwif'rdzenia maJ.! być pl'zl'd~tawi~ne, Podobnież .\iura~or lII,it&utl)eilfl1 u~b. ~ir ~rototoUt irbtr Ilmi~igte ~i~un:
i w przypadkach zacl-todząct'J roz',lo:ŚCI zdun między D)- nm 1mb IQm 3ur 1!3eltahgung llor~u(rgen. ~tl IDltmungó<
)'t'ktorem a więk:,:zoŚClą. interes ulega decyz)i Kuratora ~e~id)~tbenQei~enlo a1uifchen bcm ~tttor unb ber IDltQr4a~(
Honorowpgo.
tllt:d)Clbrt glfld)t(1U~ ber t!Qun:Jturator,
'l
91 rł. 26. 3)er 1!3eurthtilung unb tnbgil' igen (!ntjd)dbung
, '
. . l . "
Art: 2h, R~~strzą5anł~ I ( P~} Z) I ostat(,cz~cJ ~a. pe- , l:Icr l'llbatlogifd)tn 9latl)t beo (\)~mnafium unb bra ~rog~nma.
dagoglcznych Gllnnazyum, l Pl'ogllmlClZ.Hun, 1;:ml<~J.z, OSO-\' Hum untrrlirgt ~ol roDea:
,
.
b~l:l,. 1!le~~lJ.ą nastę,~~Ją~e mtel~es,a:. aj I'l'z.~'~1ll0\~,a~le I,łez- I,
' aj :nit ~cifnatmr brr Ed)iitn' 'unb ed)ii(rrinntn, ł1?ic
n 0\\ 1.uc.."en~lc ula~ plomocya.lcn,U(l hliL~, w~z~zych. b) l tlUd) bir ~~rrfrbulIg bcrfrlbro in ijotirfe Jt(afftn' b) bit ~c~
u\\ol~llenlt> llIezaUl~l.llych ~czn~ow l UClt'IlIllC 0(1 opł,aty za ; ;reiulIq ber ulll.tmittc1ten \Ed)iiltr Ilnb 6d)Iiirrinnm tlom
ll~ltkl:. (') wyl,l~l. Wl~llIe. UCZi~I~I,l~ I ~ć,..:e.lI".II~OIll ,~~e,.;~;~to~; ~) l ed)u1lldbr : c) bie <hti)ei(ung brr 3rugnijfe CR Die Ed)iilrr
kanw.le u~~ m~I\\, I .1~cz~nn,1C Z.l \\,a~~IH:'~Z; ~I ~f'ł.;l,"czen~u IUIl!!
,sdlii(trillnen
d) Dit ~eitrafung ber Ed)filr,'
l ,,:yd~l~~l:1 lc1~ ~ Zclkł~do\~ n~u~o. ) th, .} J,)'ze~ląd rocz-, un~ echIilrrinnrn fur gropm ~crgeQrn,. unII bi~ ~ut!lUe~(Ullg.
I~:- (hl,J1:l\ ?z,~l(l.~ n~uko\\)Ch, l f) ~p~~~dz_~me obrotu berjclbfll au~ ben 2cl)ranfłaUtn; e) blc !lurd)fuf)t ber )Q1W
tlllldu,.zo:\ l I ~cnt,n~\lJw Z ~ochodow l \Ii) datkow.
. .lidlfn.. S,łri)r.~ nimte; unb f) bIt ~rfifung ber 9lłli)nungen fiber
.\I't. 21, Na pO!-rledzelUach w Jlo-łąc:tonym komplecIe blc (!llIna.,tnrn uub ~uoRat.en.
1: hlt pt'f\agogic..:nycb Gimnazyum, i Progimnazyum żeń9lrt. 27, 91uf bru lJ:rcinigtrn ei~unscn ber tlabagogifd:Jtlt
:-ikipgo, rOlLrl.ąsilllt: będą następUJące interesa: a) usta- mdtlle bre runmnafium unb lUeiblid)cll ~rogl)mnalium roirtl
no \\jPIlil' wysokości opłaty od uczniów; b) ułożenie etatu ubrr folgfllbr (i)rgcnjtdnbe tntfd)iebtn: aj 6rftiraun~ beo' bon
':;lll'c)ulu}ch dochodów Gilllllazyum i b\:i.łących przy niem bru Sd)lhrrn ~u ~a~lrnbrn 6d)ulgrLbrG; bl 3ufalllmtnfłtUunjł
zakladLlw naukowych; c) urządzenie pensy i na rachunek 1I1'r jprcirUrn ijintunftt beG GSI)mnafiulll unb brr brl iQm '~t>
L.' ch SjJCC) al11) ch dochodów, o któr)ch wart, 21 jest mlJ-1 finNid)tn S!thranitaUen; ej bie (ijriiutlUng, auf 9lrd)nuns ł.lrr
"a, dla chłopców przy Gimnazyum i dla. t1ziewcząt przy fptcidlru (!intunftt, tl.on IUtlc!len in ~rt. 21 bit 9łtbr' ilt.,
l'rogimnazyum żeltskiem ,ora..: wydanie przepisów co do llon ~rllfionrn fur Jtuabrn om GSl)lIIllafiulll unb fur '!lJ!iibrl)fl1
iJl'zy jmuw!lI1i ił i utrzYI?ywania w, tyc~ pensy ach WYCbo-/ am rod,~lici)t~ ~ro~t}mllafiulII, tui e, auci) b:e~rrau{j. Rabc .M!l
warlcow I wyrhowilDlc; d) dobo!' kSI<!źek wykładowych tlorfd)nften u: tt' bIt ~lIllaQllIe IInD ben Untrrnalt brr, 3ą!J.'
i innej naulwwej pO!,lloey, oraz ksi~żek do Biblioteki I Unar l:Iit;rr \l,lellfionrn; dJ tk iBa. l bu ~tl)rbiid)tr unb inl'
Wal'~zawtikiego Gimnazyum Ruskiego, tudzież wydanie lIcrcr ,pllfsmittfl fur ben Unttrncht, lUit ,lud) Drr ~iidlfr flit
j'rzepb:iw. o I)l',zechow}".an!u ty~b ksi~żek i o wy?awaniu bit ~ibliot~~t [lC~ ~arid)?uer r~ffifct1Cn '~l)mą(1ftum _tfij~.pcr.
wh z Blbhotl~kJ: f') ocememe mow, mających byc czy ta- 11lli<9l1liC. lIer ~or,d;nftrn Iwer bIr ~Ufl1rlllął)run!l bltlrr ~1Id)fr
lwmi pi1l1c!.a.'I f~klu uroczystego; f) prz;,Yznanie w skutek !Jnb boo iłer1tiÓtn bt'rftlbrn; r) ~furtl)ciluIIH ber BielIr",
ztOlOlll'go eg..:aminu tytutu Ruskiego prywatnego Naucz:y- IUtld;t (luf btlll ed)lu~,~fIU0 grleifl1 Itlrrbru foUcn; fi CUJf
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ciela i Ruskiej prywatnej Nauczycielki; g) wybór z po- ~runb cine~ trlegttn <!!:omtn~ ben ~itcI tint~ rufl1fd'Jtn ~rl,
między Nauczycit;JjwłłjJiliąt,ę~IU'Z~ j~ely::ętarza Rady pe- tJałltijrml ober tincr r~rillat(c9minauauc~te~l.vn; g) bit ~ai)[
rlagogicznej Gimił"łYhM i1t'ady PrOgil'ńnazyum żeńskie- (ou~bm ~cl)mn) br~ ~jbtiot9rtarG unb. Ertrctar~ bce pabo,
go; i h) roztrzą.sariie i przyjęcie programatu wykładu ka- goglfd)cn ~atl)eG bf0 G}~innaftum, fo luie bC0 ffiatlJtG beG
żdego przedmiotu.
turiblid)en ~roA~mna~IIll\, unb hl bie ~rurtlJcilung unb &tn'
AjI.. 28. Wykonanie i dalsze rozwinięcie niniejszego nagme nei ~ortrM~ ~ ~rogrammcG cincG jeben Untmid)t~,
Ukazu, który Yi Dzienniku' Praw zamieszczonym być ma, ~tgrnitonbeB.
N a SI em u Namiestnikowi i Radzie Administracyjnej
. ~lrtitd. 28. ~ir ~u(jfiigrung unb tueitm. <!nttuidc(~~!l
Królestwa, polecamy.bl~fetl llta1l, tulld'Jer In baG QSefe~.~ou~n~! cI~autragen lIt,
Dan w Jugenheimie (pod Darmsztadtem) dnia 30 Sierpnia tul.rb. U.nfnem ~tatt,balttr unb bCll! .1I)lmnqtratIonGratte beg
(11 Wrze"nia) 1864 r
JtonlgmdJG ancmpfo.)lcn .
~
AAEKCAHAP'h
au ,Sugeni)cim (nage l:ti ~armftabt) am (30.~\1#
. .
(po plsaM
~,'
I guft)llifgcben
11. etptember 1864.
MIDlster Sekretarz Stanu (podp.) W. Płatonow. .
(untetO.) @ll c!: o n n t r.
~er 9Jliniftcr 6taato:Ettretar (untcra.) ~. ~ 1at o n otu.
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ogło tizenia

policyjne.
~ O I i 3ei l i ci) e
ef an n t m ad) u n g en.
.t o d z i.
~ .akomunikowany mi przez W-go Naczelnika Wojenne!l t l' '!l3 oli 3fi III fi fi er ber 6 t a b t Ł o bź.
go:m asta Łodzi z okolicą i powiatu Sieradzkiego re~o~ mir oon 6r. (!~ctU. bem .Rrieg{j.~ł)rf brr Etabt
:-;krypt JW. Jenerał Policmajstra Królestwa, podaje do- I Łobź unb UllIgcgrnb unb bC(l EicrabaCf Strfifrtl mitgttlJdltt
słownie do ",iadomości i zastosowania si~ osób interesu- JjRcfhipt Er. li~c. beo llitllefol'$oliacimriftrro im .Roniftreid)
wanych.·· .
.
Sł!olrn lIlodJc id) brn intcrrmrten ~crronrn l)icrmił tuortlid)
Po ogłoszeniu stanu wojennego w Królestwie Polskiem, brtannt :
od wszystkich mieszkailców była broń odebraną, i nikt ta9cad) brr ChWirung ttfG Jtrirg03uftanbf6 im .!tiinigrdd)
kowej bez szczególnego pozwolenia utrzymywać nie może. ~olcn finb aUcn ~flUoł)lIern bic ~offen abgtllommrn ruorbfl1,
Obecnie po przywnjceniu spokoju w kraju, Hrabia Na- • unb tann ni~manb tinr fold)e o!)nr befonbm (!rlaubni~ gaItcu.
miestnik Królestwa raczył uznać możliwem udzielać bile&fgentuiirtig, nodJbcm bie ffiuge im 2anbt tuiebfT I}ergc>.
ta zasługującym na zaufanie mieszkańcom na prawo po- fłcUt iit, l)l1bcn cG er. C!rlaud)t, 'Der &raf 2tattlJalter fur
siadania broni palnej, z warunkiem, aby za podobne po- lJIog1id) bcjunbcn, ben .'!Brluol)ncrn, tudd)c 3utraucn !.lerbientn,
zwolenia oznaczoną. była pewna opłata na korzyść skarbu· <!rlaubnijlfd)cine 3um ,polten \)on ~rucrgctudJrCl\ 5u rrtl)cilen,
Królestwa skutkiem obecnych okoliczności w kraju; jebod) . Illit brr ~cbingung, ba~ in 'i501gc bfr grgtntuart:gcn
w myśl więc tego raczył rozkazać:
~oge tcEl ~anbf(l, filr bicfrlbcn cine gftuiffe on bm ed)a~ au
1. Wydawanie biletów w liczbie ograniczonej mie- lriftmbr 3ai)lung, bcftimmt \ucrbt. ~Il\ Einnc biefc{l gr>
szkańcom Królestwa na prawo utrzymywać broll i na zarugtcn eic au bcfcł)len:
kupienie 4 funtów prochu corocznie do jednej strzelby,; .
1) ~ir <!rtl)cilung !.lon C\Sttuel)rfd)cinelł in befd)riintctr
pozostawia się Naczelnikom Gtównych Wojennyr.h Od- ~noal)[ unb 31m\ ~ntouff Ilon 4 'lP fil nb ~lll\)rr jiil)rlid) fur jrbnl ~c'
działów i mnie, jednakże z zastrzeżeniem, ażeby podobne
tucl)r ift ~m ~1)rfG ber ,pl111pt.IDłilitiir.91trtQeilungrn unb mir
pozwolenia udzielane były z n'\dzwyczajną oględnością iiberlllffrn; jrbod) Illit bcr ~kbillgUllg, brrn1rirl)cn Gct)eint illit
i po dokładnem upewnieniu się o sposobie myślenia pro- bcr 9ro~tfl1 Umfid)t Ullb nad) grnallcr Ufbrr~eugullg itbrr bit
f;Z"CPj o takowe osoby.
~cntlln9(lort ber UllI fOld)c bittcnbrn 'lPrrfonen, 311 rrtl)tHcn.
.~. Ażeby w zarządach Naczelników oddziałów była
2) ~o~ lIIan in ~m ~rrtualłungen ber \llbtl)cilllna~
prowadzona lajtic\śleJsza kontrola wydanych biletów.
~gef~ bie gflloucfte JtontroUc uber bit rrti)d1tcn 6d)cinc ful)u.
3, Przygotować podług załączonej formy na pierwszy ,
;i) 9lad) bcr brigcfugtcll ~Ortll, fur baEl crfte 'mal
raz 4000 biletów na całe Króle~two, dla lep~zego zaś pro-14000 ~Ionfftte fur btltl gnn3c .lt6nigrcid) all3ufcrtigcn; bie"
wadzenia kontroli zanumerować w mojem zarządzie, fdben lUfgel\ brffmr JtontrotlirullA in mcinrr ~gertuolt'lI1g ;11
i rozesłać takowe do Oddz!ałc wyrh ~aczplników..
nUłnmcrirrll, unb ben \lIbtQ~iluJ1gó>liJ)rf(l 3U3ujCllbCl1.
4. Opłata za pozwolenll' trzymama palnt"J brom b~4) ~IC 3al)1ung tur blld 9łedJł, fili ~mcroctud)r au
dzie pobieraną nastwni~:
11)altrn lHlf fo[gwbc 91rt ciu3u3irl)tn:
za myśliwską strzelbę, za rrwoJwer albo parę pbtoletów
'6ih cill ,SllgbgcIUd)r, dum 9/coolcr ober dll ~~llar ~iito,
podwyższyć do 6 rubli :ireorrIn (złotych 40) rocznie,
len bicfelbc auf 6 8tlll'd (40 fl.) iUL)rlid) au crijol)clI, Illit
z warunkiem aby takowa była wnoszona do zarządu Od- brr ~cbingung, baB bicjclbe in DClI ~JrrlunltulI.,l'lI bu ~lb~
działowych Naczelników zaraz przy wydaniu biletów; a
t1)eilllng~ ~1)ffll bri C!rtl)cilllllg Der ed)dllC clltrid)tct, unb in
w przyszłości aby opłata ta była uiszczaną dotychże ,3ufllnft in btnfrlbm ~BertuaUungen im 9.nonatc Obtobcr.fiir
zarzą.dów, w miesiącu październiku za rok z góry.
till ~al)r l)orali(lgcal11)lt lurrben.
. 5. Bileta wydane już niektórym oSGbom tak prze5) ~ic bmit(l Ilon mir ober ben \'ill'tl)fi{ungo.~lJef(i
mnie jako też i vrzez Oddziatowych Naczelników, na u- llIalld)en ~trfollCll rrtl)ciltrn mctucgrfd)rine bci ber lintridJtuIIg
trzymanie broni, powinny być zamienione na nowe, brr brftimmtfn 3al)CuJ1g grgfl1 Juue au Ilertallfdlen ~
l/łatą należnych pieniędzy.
I» ID.)cr i)ic bl ftill1l\1t~ 30glllllg 3ur gcl)ihigfO ,~cit nid)t
6: Kto niewniesie naznaczonej opłaty na termin, tra- tntridltrt, oer!:ert bno 9łrd)t, tin &etutl)t au l)ll1trn, unb ift
ci prawo na utrzymanie broni i takowa wraz z biletem ii)IU baofcll1t 3ug1ddJ mit btlll €:d)rinr I1b3unegmen; er ift je.
winHa być odebraną, z prawem sprzedania osobie posia- bod) l1md)tigt, e~ tinrr I43crfon, turld)t dlWl L;f~ai)ltfll ~d)ein
dającej bilet opłacony.
brfiDt, au !.lrrtaufcn.
7. Pieniądze odebrane za wydane bileta, odsyłać kaź7) 'rall fur bit aU~f\egcbfllen G}rtuel)rfd)eint tmpfangrnt
uego l-go miesiąca do kasy miejscowej, a kwity w przy- ~t(b jeDCll rrftCII eilll'(l IDlont1tcG an bit Drt~taffc au fCllbcn
jęciu .takowych przysyłać każdomicsitlcznie do zarządu . unb bif lillcr bm <!mpfang crl)altcnrn OuittungtlJ fammt bcn
mojego wraz z wykazami osób którzy pozyskali pozwole- ~tratid)lIifftn ber ~rrionfn, lurId)t ~ctuc~rfd)eillt rrl)olttn
nia na . broń.
.
~abcn, jfbclI IDlonot, in mrinc mcrluoltllng cin~ufenbm ..
8. Wszystko powyższe dotycze :;i~ nie tylko do pod8) ~ieieó br5iel)t fi d) ~UfO nid)t nur auf l)lcfigc Unter •
.danych Królestwa, ale także i do cudzoziemców stale tąQntn, fOllbrrll aud) auf bic 9iet t;eitiinbig IU01)J1tnbtll ~u~ •
.li; :kraju tutejszem zamieszkałych.
lanbtr.
Wypełniając rozkaz Namici'tnika Króle~twa i "ai~cza- I
~nbtnł id) btn ~(fchl beil etoU9nlttre im .ił~lIigrdd)t

m

p o li c m aj s t e r m i a s t a

l

$

l

.ląc przytf'm blankiety na bilety na broń i kupno prochu,
Jnam honor prosić:
a) Bilety wyrzynać z księgi podług średniej czarnej
linii pozosta.wiwszy w takowej kopią wydanego biletu dla
kontroli.
b) Każden otrzymujący bilet, powinien na zostającej
~i~ kopii podpisać, a wrazie jeżeliby nie umiał pisać winien upoważnić kogoś do podpisania się za niego.
c) Bilety niewydawać inaczej jak po opłacie nale:;;nych pieniędzy, i zrobić rozporządzenie, by wydane dotych czas bilety były zamienione na nowe, bez dopełnienia czego, broni trzymać nie wolno.
W biletach pisać gube1'nią, powiat, gminę, imię i nazwisko os?by ~ miejsce jej zami~szkania. (podpisano) Jenerał Policmajster Jenerał Major T l' e p o w.
W zastosowaaia się więc do powyższej Instrukcyi JW.
Naczelnik Wojenny miasta Łodzi z okolicą i powiatu
Sieradzkiego .dod~tkowo rozporząd~it: .
.
l. Zobowl~zac oso~y, ktore mają fi10ble wyd.ane bJlet.8
pr~ez Na,czehllka W~Jenn~go G!owneg.1) .oddZla!u K~hsklCgH, n!l {!rawo P?sladama brom, ~soblscw w cIąg? Jedne.go .mlesll};ca .to Jest d~ 15 (27) ,h -topada udać Sl~ do
KalIsza dla zamIany tychze blletow na nvwo zaprowadzone.
. ,~ .....<?d,ws~~·stkich innych o~ób (z wyłączeniem należ~cyclido towarzystwa 8tlzelcckiego) którzy w różnych czasach otrzymali od tutejszego Naczelnika Wojennego podobne biletal takowe odebrać i przysła.ć doje~o, zarządu
118Jdalej dQ dnia l (13) Listopada r.b.; Przytem osoby te
}Juiecił objaśnić, iż życzący sobie mieć pozwolenia na
broń. winni udać się do Kalisza najrlalej ,do dnia 15 (27)
h.Dl. i r., za pozyskaniem biletów nowo-zaprowadzonycb,
od Naczf'lnika Główn.:go Oddzia,łu Kaliskiego.
:t Osoby nal('~ące ~o. towarzystw strzeleckieh ~tórY~ll
wydane,były.~a$o,w".slilQadectwa .ua prawo posladama
broni przez tutejszego Naczelnika Wojennego, winni bez
wyłączt'nia po dzielI 1 (lB). b.~ i r., przy.być do jego zarzą.du, celem pozyskama bIletow z podpIsem Jenerał Policmajstra ~ Kró~estwie, po .uiszczeniu oznaczonej opłaty_
Osoby kt.ore me zechcą filę zastosować do powyższego,
tracą prawo posiadania broni, i takowa zostanie im odebraną, I)przedaną a pieniądze z tąd zebrane właścicielowi

doręczonemi b~dą.
. ~ d . 1 21 I' !d-·
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·k '2 L'· 'd) 18 '4
az ZIerni a l. l:stoP,1 .a, b. r.
Major J{ a 11 n s k 1.
--,:--

, trfliUt unb bit ~(antdtt ber GSclut!)rfd)dnt, fo luie aum au>
fauf bta ~1I'tJtra beifiigt, l)n~t id) bil' t!~rt au, liittm:
a) ~it EdJeinl' nad) btr' mittLmn fd)lual'3tlł ~init auO
bem ~Ud)f au fd)ntiben unb in btmfeLbtn; ber .ftontroUe lut.
gen, bit .!topie bes ertl)fittm Ed)dnetl Ou (<<ffl'n;
b) <!injebtr, Illrld)fr tintn Sd)dll trl)iilt, l)at fid) IlU;
btr auriictblriL1enbrn .Ropil' 4u unttl'fc/Jrfilitn, unb lul'nn l'r
nid)t fc/Jrtiutn tann, jt/llanb au trmiid)tigtn, nd) fiir il)n au
unterfdJrtiben.
,
I
c) :Dit Ed)rine nidJt anbtro 010 nad) t!ntridJtung ber
! geft~ten 3al)'ung AU trtl)l'ilen, unb Ou tJerorDnen, ba~ bil' bi~·
! I)tr ertl)tilttn, SdJtint gtgw neut umgttoufd)t Illiirben, ol)Ut
Illleld)e tein (ijclud)r gel)alten hmbtll barf·
i
~Iuf ben Ed)tinen, bno (ijubtrniull1, ben Jlrti~, bit O)~~
mtinbt, bm ~or~ unD 3unallltn btr ~rrfon uub lI)rtIl ~UT'
I cnti)alt~ort au bellle~ten., . ' j
"
,
!
(!Jt~.) Gjentra(,~o(l~elmtllter, GStneral,inalor ~ rt ~ Olu.
~
3'111 ~lnictJlu~ all bie obigt .:3llitruWou l)at Gr. (!bccUrna
I ber .ltritA6~6:1)rt ber StaDt Łobź ullb UlIlgrgenb ullb bt6
Gimiwr .!trrifeo btrorbllet:
1) :Dirjenigen $rrionfll, ludd)c Qlcluel)rfd)rine bom G:l)rf
brr Jtalifd)ff .f;aupHmilitdr.~I)tQeiluJlg trI)alten babra 6"
bn',pnid)ten, baf; fie fid) perfon1id) im 2aufe eintEl IDłonateEl,
b. i. bil1 3um (15.) 27. ~lotJrmbtr b. 3. nad) Jtalifd) btgr~
'I bm, um il)re Ed)tint grgrn bie urn rmgtfitl)rteu au tmtaufd)en.
2) ~Urn anllrrm \ł.Irrjonell, lutldJe au tJtrjrl)iebtnen 3d<
, ttn bJm ijiHigtn Jlritg(l:([l)tf mflllcl)rfd)tirte h'l)altcn I)abcn
l (mit ~IU6nai)lIle ber au ~d)ii~engeftUfd)aftenod)orenben), bit·
i fdum ab&uurl)lIICl1 unb biG fpiiteften6 bm (1.) 13. 910tJeml1tr
b. ,.:3. hl ftine ~er1Ullltung tin~ufenbtll. .pierbei ~at er a,lIbC~
fol)ltn bicfen ~trfontl1 ~u trtliirrn, ba~ lurnn
luiinfd)tłl
GSe\'ueijrfd)dne 3u trl)altt'll, He nd) biG fpiiteitmo brn (15.) 27.
b. IDl. II• .:3. ulld) JtaiijdJ a" ttgtbtn l}aben, UlU bom <El)cł
bl'r .łtalifd)tr .pau~t~~lbti)Cl{Ullg nt,U tingtfU9rte edJtinc &U
frl)altm. ~ ;
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3) ~Ie 3~ ~ell ICct)~~en'~tleU,fd)af~e~ _~e,)Ortnbt ~tr!on~n,

! lue{dj,en
bOIll I)ltflgm .ftn,ega.(ilJtf Intenll1lrllfd)~ Wtluel)rf~tlllc
crti)tllt luurben, ~ab~~ fld) ol)l1e ~luenal)~lt ~10 aum (1.,1 13.

!~nt~ld)tun9 b. berS. t[~gtf~tt~1l )al)lung \::::d)cllle nut btrUalUn.c.,
9iou~mber

I
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~ fi' $ °li ~ €i III fi itr r

b tr 2 tLlb t l. oII i.
I)tutigm l:agr finb 3lud 2rglti!llatiol1r.biid)ltin: bali
llfr 80p.)ic ([I)bul~ta UIID baę bfr 9Jlariannr .\tu~ntr, btr~
loren gegongm. ~tr ~illbrr tuolle bitfelben in brr JtQn~{ti
tinta 3irtrLo ober auf bcm I)ieflg"n \ł.IOli3tillllltc, in brr ~11.
ł:)cilUIIS ,ber ~~d)tr ~btr bit bejta~Digtll (S'i/l\t1o~ner abgtbtn.
).OD/., lIr/l ~1.J.) 61. Ottbr. 1~64.
' ,
IDl ajor .Ił a l i II et i.
~m

I

Z a l' z ą d P o l i c ID aj s tram i a s t a

f~

o cizi

~a~

' fd)nft beG Gjenrral,~0~16elmtlltrro 3u rrllalttll..
.
~rrfo~lrn, IlltldJr fld) nad! benl Oblgrn llId)t nd}tclI tll~l.
i ~en, Utrllerrll bM ffitd)t tm Weluel)r &U l)a~trn! un~ 11mb
I 1~lIt11 bn~ftlbe llbg'1I0lnmrn, bcrtauft unll [lad ijlrl'fur trl)oLtenr
I 6Jtlb Dtm t!igtnł;)umtr Llbgrgrben.
I: o DŹ, llen (iI. Ottur.) 2. 9łobbr. 18(H.
I
illajor .łt d ( i li () r i.
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W dlJiu WCZOI:a.isz)·m zgubione

~l~ ltm~r ~trlllaUung im~uttl1be.n,

!

:,-·l~olit'Jb'a:i~t,.fr' miahta Łod7.i.
!
zostały dwie ksiąil'czki
h';;itymacyjne Zofii _ey bulskiej i Maryalllly Kutllner. Kto- I
by takowe znalazł, zechc(' z.łoiyć w kancelaryj cY1'ku-,
łowej, lub w wydziale ksiąg Ludności stałej, w zarzą-'
Ulic tutejszym.
w ŁodZI dllill 19 t~lj Października 1864 r.
M ' l' l " · k'
~ aJor \ a ) II s 1.
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1)ic 'Bnlllaltung

be0~\0Ii6til1ltiitnG

brr

Stallt J~obź
l'odajl~ (lo powszechnej wiauomości, iż z Diucy pl'zl'pis6w ' mad)t offrntiid) bttallllt, b(1~ auf G;runb ber ~oli3ri<$erorbnun.
l)olicyjnych i st~nu wojennego, Ilastępuj!!ce osoby ;witaty gtll llllD ber ~orid)rifttl1 brG Jtrirg03ujtanlleó fLllgrnbt ~trfo.
skazane na karę pieni\iżną:
nell 011 Olrlll;trafen tJtrutt:)rilt Illurben:
Wilbeltn llajdrychza zgubieni!:' pa<;zportu rs 15.
~:l~tlm .pai~rid), fur ~trlirrtn bc~ \lldffeil, 15 &łub.,
l.ejbnś K'!lliars~i za zgubipnie'I}<\sZportu rs. la.,
~(1!bU(j ,~onior9ti, fii:.'Be~hmn beG ~afito, 15 m.ub.!.' ,
Wilhelm ~chwartz za przetrzymanie pasll,ortu 1'S. 3 l
~lll)rlm 6tt)luar~, Tur (!mbthaltrn 1't9 ~afftG, .3 Mellt.r(
kop- 30.
l ao .ROł3etcn.
,
'
'Vf,Oliii d. n PAŹdziet:auka f;l Lioitopada) IBM r.
I
l:'ODź, Dtn (~''l. otto~fr), 3. ~lODr;llbtr 1,~~4.,
.
I)oliclllaj~ter mia8ta Łouzil.Der ~tOLI~tlIllfdtcr ber et4.,t,,~~l>t:
ĄI,ajOl" K al Hl ~ ki.
IDlaior Jtl1liii~h.

I'

t

M a g i li t r a t M i a s t a .t o dz i.
W depozycie kasy ekonomicznej miasta Cz~stochowy
znaduje si~ kwota rs. 37. kop. 60, !>ochodząca z niewypła
conej reszty kaucyi b. prezydenta miasta (;z\l.stochowy
Adolfa Paczyńskiego, po potrąceniu już wszelkIch defektów go ciążących.
Ponieważ rzecwny Paczyński zakończył życie w mieście Kielcach, a sukcesorowie tegoż w mieście Cz~stocbo
wie nieaamif'szkują i z pobytu nie są wiadomi, zatem mag-istrat w wykonaniu reskryptu W. Naczelnika powiatu
Łęczyckiego z dnia 25 Lipca (fi Sierpnia) r. b. N. 18894
wzywa wszelkich sukcesorów nieżyjącego Paczyilskie;o
prawo do spadku po tymże ml\iącycb. ażeby z dowodami
przynakżnemi, po odbiór takowej na.leżno~ci uo Rządu
Gubernialnego Warszawskiego zg:losili ~i~.
w Ł o d z i d. 14 (26) Października 18t:i4 T .•
Prezydent: A. R o s i c ki.
Sekretarz: B ed n arze \V s ki.

~tr IDłagiftrat btr \Stabł f,obź.
3n bertlefonomie ••łtafft ber ElaM ~~ęftod)au btfinbtt
fid) cin !lrl'ofitulII Ilon 37 ffiub. 60 .łtol>., IUtld)rG Ilon bem
nod) nid)t au(jgt~~ltrn ffititt bfr .ltaution bt3 eijrmaliqrn
~\riifibmttn brr EtoM ~3~ftod)1ł1, \llbolpij ~aC3I)ńMi, betriilJrt
unb nod) ~lb3u9 alin btnitlbm bdlljtrnbrrt !)cffttr ubrig blich.
~a brr gtnanl1tt ~l1C3l)ń(lfi in bcr €łt1bt Jtirlce gc~or'
bell i ft, bit (!rbcn .l'tofclbcn in <E~ritod)au nid)t IUOi)lIfll Ullb
ił)r ~uftntiJalt unbtfallnt ift, fo fortlfrt ber IDłogiftrat, in
~lu(;fiinrullg tinf(l 9leftril>teo bf3 Ł~C3I)cer .(trriG'~lJtfó, bom
(25. Suli) 6. ~luguit b. S. 9ho. 1 ~894, oUe (!rbm bCG ber;
fłorttnrn ~l1qI)11Gti, luddJe ~lIrl'rudJt on bcfftn 9ład)Ian i)a'
bru ouf, fid) lurgru (fmpfllngnOljmc bitftó 9ładJlafietl, mit bfll
trforbtrlid)cn ~ellldim all bic iBarfd)autr GJubcmial,9legitł1IIIg

OU lUet1llfn.

}', o b Ź, bm (14.1 2(1.5Jttobcr 18':;4.

at oi i et i.
Etfrrh'ir: ~ f b n o TO t lU tl ti.

~riiiibtnt:

W piatck dnia 4 Listopada b.r. o {.!odzinie 3 z południa
si\) zwyczajna sesya Rady Szczegółowej Szpita-

btn 4. 9lot1cmbtr l. 3., um .1 U~r 918dJmitta9~,
bit gtluo{Jnlid)t .Oofpital<9l11t!)tl.eiBung itatł.
3 u r ~ Il r f i f c R t 1I1 t I b r t:
m)oja ~i)olllata, tl. ffiubl. ben 3. 9łolJellll'tr b. 3.
2aib e,d)o(fom, .(touf. o. ffiuj;l. b. 6. 9łollbr. b. S.
S n f e t a t e.
~reitag

odbędzie

fillbrł

la S-go. Aleksandra w .Łodzi.
M e i t1 o \v a Il o U o w y J a z li u:
Chaja Chomska, z RosJi, d. 3 Listopada r.b.
Leib Sza ck om, kupiec z Rosyi, d. 6 Listop....~_da_r._b_ _ _ 1

.Julia Hędzierska, ~ebamme

I n s e r a t a.

Dnia 24 Października zgubiony został Jlaszport wyda- erlaubt fid) I)iermit anau3eigen, bab flt gtgenluiirtig ~ttritQUtr
ny na iIni~ Teofila Papiń'ikiego przez W-go Policmajstrll. etrafle 9łro. 12 lUoiJIlt.
· miasta. Łodzi. ,Laskawy znalazca raczy go zŁożyć \V bió------------9)1ontog ben 7. 9louembtr im Eoale 3um "marabieiI"
rz " po l'lCyl..
'ł-'
Lajbuś KQniarski zgubH portmon!', w której się znaj~
letzte
dowało: paszport wydany przez JW. ~aczelnika Wojen('PTI\'li(.lł L; \r.łlłS'TL1JljIII-.I.,~.·
nego miasta Łodzi, okolicy i powiatu Sieradzkiego,,
l~
, L I: ~ J l'
książeczka legitymacyjna, jeden rubel papierowy i rachuin 4 mbtgeiIungcn.
nek. Łaskawy znalazca racą oddać takowe pod N. 371
· P~'zy ulicy Konstanty nowskiej za na~rodą ztp. 10.
l, ~t łlJrilung. 58 i 1 b c r ber U r lU c l t, b. i. l1orfiillo~lItl).
Jest do sprzedania za cenę nader przyst~pl1ą:
lid)e!l)im ullb ~flonoCll.
1 więl<szy garnitur mebli Machoń;owych adama~zki{'m 2
3 \llbtl 0lln"~d)(lt-tl,'d)~ un" ardl,·t-ttol,,·,-"'e ~ a bl,',' u t·.
wełnianym krytydh z pokrowcami.
. II•.• , ). ..:: LII'
'LI,'
uJ....
•
~
12 krzesd Machońjowych na.inowl'izel!O fa:-;onu. Bediliaua Ocr Okgflltuart.
· :,kiej roboty, trzciną wH,latanyeh \Awr).
4. 9Ht!)riluug. Optijcf)ra ~llrbfll~ unb ~illicni"id Illit
12 l.;rzpse t 'facholljowych taldcbże I ElizLlbet)
tOlllifd)m (łiguren.
;2 swiiki do kart, Macl!olljoWC. Bliż~zą "iadomo~ć pot!intritt :30 Jtol'. 9łuInmcrirter Ei~ 50 .\top.
wziąść można \Y cukierni Ottona 8chwctysz, rynek nowe.ffinDer ~a91cn bie ,t)lllftt.
go· miasta .sr. 4.
!
~nfllng 7 UI)r @{brnbS.
ZARZĄD FABRYKI TABACZNEJ I~ANDAU I SPÓI~KA I _____ _________ ____
Leopold Zoner.
potrzebuje ou 80 do 100 kobiet i dzieci do roboty za stoE.lłgl. Porter, tiiah-ator,
:iOWnriU. '~ylla.l:;rod7.~lIiem.
'. . .
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"aldschloesschen unb
w f,OOZI dm:\ 2 Ll..;toparla 1 Rb4 r.
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Stdle bei
9Jl et n t e 1t f f e (,
~,cucr

-.-.

)o,--'·-:::-)-b:-,JI·=:-_-::<];::-'-:bC-:-:·jj;--,-'
~c~ _(1 Ilu .<,0 nr t

ming

I

3n

ManlenO'cl, ffiejtllurlltcur.

lIcm 3U

~utomicret gc~orif}en ID.\olbe flnb due ~artl)if

! ~id)("l\, l1crfd)iCi>cnrr 2tarte aU(1
r'i .--" t!bcufo dnif}c 1000 (fUrII tr(ilftur

~tro.
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I em~~cblt
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frricr ,"llub 3U Imfaufrn.
tiff~rne ~ol)lrll.

9łll'Jrm

n
on I/~altlla •.l mlu ,::, OI11 V· \ 3u crflli)n'1I ouf bl'1ll bort.grn llominillln in ~uto!llicr(jt.
TllIbcll Wtort 80 bIS l uO Kt"lluen Hub .~lIIber fur bllU- ; . . - - - .
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('muc ~cit ~eidJaftig1tłl\J, Bcgen entivrerl)cnben
~0~11..-- II
.----...
..
:~ ffil!bd ~ef~~' ullg.
i ben ®arnicc 3U 9 ®ulben elUpfic~It
lilii .~) n gn er· .~ 11 It ['I t1t oerIoten gegangen. j
'-'arl GOfsch ~ Sncmpncrmei;ter.
~er i.~1t bem unte. r3eid)n~tcn 3uftea.t,. er~a(t obi~e ~e'l--!)ie t)i-.rfigt~aale;1,9łiebedOgf Der ~milligttn 2anblUirtl)f
h1blllllln
9Jl t1 Ot ab olU I q.
boa ~łocłall)cf empfllllgŁ luod) tli tli d), IDłithllOd) ober ~onllfr'
-_. ~I-ltoilltrera~ttatc \)lt~ll.-i4 7 lit-.\~ iii ein .\)(lil~ ilol1 cint 3uicnbung IlOIl frijd)l'll oftrllb'fdjrn
~\I~ freic~ ~m~ll ~U~Crralllcn. %1~rrc~ in bemfelben !
'\)\lufc (ltlm ~1!3C11t()l1l1ter.
\
•
. ..
,.
.!
'311 ł'tmfdbtn OSffd)llftr IUlrb rm ~ e I) r II n 9 illit beH
~.t~e&mer etrll~e ~ro. 4};~ fmb 2 3!1I11l1cr lIlIt ( llotl)lgrn edJultrlllltniffrn, im \'Iltrr tlon 14 bi~ Lj 3al)rctl
~l. t5 t f d) C t".
i angcnoll. mm.
1 .WUcf)e fofort 511 tH~t'ttlctbcn.
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