
~lr. ''~, eounabettb, bett 29. ~utti (Ił. ~uli) 1868. 
... +rn . . 

!:\ e tl a kc y a i Ex: p.ea y cy a przy ulicy' Konsta.ntynowskieJ pod 
Nr: .\ł27-Ahonament w I~odzi: rocznie Rsr. 3. półrocznie 
Rsr. 1 kop. 50. kwarta.inie kop. 75. Na ~tacyach .poczt: rocz-

lR e b a c r 1 o n uno t! i; pt o i t i o n: .Roniłantintrftrdt flro. 327 

me rs. 5, półrocz: ·n; .. 2 k . .50. kwli.rt. rs. l k. 25. 
-+w M 

Naczelnik Straży Ziemskiej i Policmajster 
miasta Łodzi. 

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że kancelarja moja prze
oiesioną została do domu Fidlera pod Nr. 3 w Rynku No
wego Miasta, gdzie za.razem je:-t i moje mieszkanie. 

- ~ b o n n c m r n r in Ł o D ~ : jtibrlidl 3 !Hbl., balbjdbrL 1 itub. 
50 Jl'op., 01rrtdirio. i 5 J'toll. --- ~uf aUm i,loilómtrm: jdl}rl. 5 lRbl. 

·Jalbf. 2 lłłbl 50 Jł 61l., tncrtdj. 1 ffiub. 25 ~01>. 

5Det ~9ef ber 2a11bpoli~ei unb Sfłoii 0eimeifter 
ber ~tabt Łobź 

w Łodzi dnia 23 czerwca (5 lipca) 18t58 roku. 
KanrITaH'i:. 

~ei 11t ben ~ettH.'lbnern ber @3t'1bt Łobź on, baa f eine .stan3lel nacf> 
i)em , ~ici)[er'i~)Clt J)111tir, ~neuer ming mr .. 3 ner(egt ift, ll!O ftd} 
3u~lm~ .rndJ 1eine ?ll31)Q1tuitg (1efinDet. 

L~i:'z, ben :t:3. 3uni <5. 3uli) 1868. 
<DOil'h · Eypn efie Te p'I>. 

M a g i s t r a t M i a s t a ł~ o d z i ~er S)JL! i\i itr ut bet @:tab t .Ł ab ź 
Pódaje do powszechnej wiadomości, że w dniu 17 (2\ł) brin\)t aur ćff~11tlid1en '~tenntnct, l:>u§ am 17. (29.) Sult b. S. 

lipca: r. p. o . godzinie 12 w południe w biórze Naczelnika ~pn l :2 Ufit ~1JUtt,1~1r, im ~ure,111 bee I.aster .!heiad)cfa, \UCflen. 
.Powiatu Ła.~kiego odbędzie się licytacja. przez opieczętowa- Ubcttrn9me ber Dt~µ,1rntur Deii ed1lad)tcyauf es in bet ®.tabt 1t111~ 

. ne deklaraC)e na rPpera<:j§ o:dachtu:rn w Ul. Pabianicach in bi11nicc, vermittcLit tJerji.C\jCltet SDctlcrratiL'tten eine mcit.1tiL111' Hl 
ininus od summy r:;;r. 2il2 kop. ;n. mi nu-; t'Lln bt?t· eu1mnc 232 !Hub. 37 .ft'clJ. ftilttfinb~n, mirb 
· .Mający zamiar przsstąpić do licytllC.Ji obowiązani zło· ~Ser an l.lieier ~idt\ltfon :!(1cil nef)m,en tuill, fJ,1t dne auf 
żyć deklaracje na papierze stelnp!o)vym ceny kup. 30 spi~-. Et~mpetpapier fiir 30 Jfop. beutlicf), 1.1\me Vc1tbier1ingen uub ?Eer• 
sane wyrażnie bez skrobań i poprawek; z dołączeuiem kwi- befierungen gejd)riebene ·~eflatation eit13uretd)en unb l.letielben emc 
t11- kas:;y Skarbowej, miejskieJ lub B&nkti na.złożone vadjum Ouittunil einer ®t,1,1t8• oi:'er ®t,1l.lt•..reajje ober. ber iB.:inf frbcr 
i:;r: 23 kop. 24. Dekiarac1e wi11ny być przesyłane pod ad- be1rnnirteg maoium v~n 23 !)fol•. :!4 ~L'l1. 0icie "!Deflarntfonrn 
:resem Naczelnika pow. Łaskiego' lub jego Pomocnika z nad· nniffen an beą ~M be6 .ltrciiell ł~aff ~~er an befjen @e9iilfen 
pisem na kotiercie na ja~i cel podana. . - · · aDreffirt f eht uttb auf bem ~c1wrrte Die t>ittgabe beti B1uecfca, 3u 

Anszla.g i warunki licytacy1ue przejrzane być mogą toelmcm fie erle~t nmben etttaaltcti., 
kazdodziennie wyjąwszy dni ~wiątecznych i galowych dwor- C:Uer ~cfteu=~ttic!M~ tint> Nr l!icitatil'lt~·~co!n~wnB''n founrn 
sk1ch w godzinach służbowych w biót'ze pow. Ła~kięgu. mit ~im'lna&me Der /\'cit= uno @aH.:rt11\le t11glid) cmf ~rm !Ourcmr 

I~odzi ania :28 c,;erwca (10 lii,ca) 1:;1>8 r. ' i:leu '*rerfe6 t,1it ei1qdeftm werb~n. 
' aa IIpean,n;e1ITa, Pantaa'h EeJJ;Ha1KeBcKi!i. ' 

· ' :Ja Cei:qleTapa fop~1tiii. 

W z ó r d o d e k l a r n c .i i. 
W rskutek·ogło'szenia Naczelnika pow. ta::1Kiego z d. 12 (25) czerwca r.b. za Nr. 7H3 podaję niqiejszą t!eklaracj~. pod

jęcia się entrepryzy reperacji szlachtuza w mieście Pabianicach za sumę r::1r. (tu wyp1~ać wyra.inie sum_ę cyframi i litera-· 
mi), poddając si~ wszeikim zastrzeżeniom warunk:1mi licytacyrneml ob1ętym, a mnie dobne znanym i przezemaie pud„ 
pisanym. ' ' · 

Kwit kassy N. na złot:o11e vadjum w kwocie r.:>r. 2i.3 kov. 24 ilołączarn, jaki w razie ni,eutrzym1tnia się prz)! licytacji 
sam odbiorę, lub proszę rui' przysłdć du N. przez stację pocztową N. , · 

Stałe moje zamies.i:kanie jt:l.:it w N. r>isałem w N, dnia N, rnie~1ąca i roku N. · 
' (tu podpisać' wyraźnie iq:;.ię i nazwi,;ko. 

. Ma,gistrat miasta Łodzi . '.::Jet €1Jt,1gtftrat ::ier €taot Łobź. . 
Podaje do powszechnej wiadomości, że w Magistracie &ringt :;ur 6ffemlid.Jm Jl:enntni~. O;ifu 11uf bem ~0(,1~tftt·at~ .ter 

miasta Rzgowa w dniu 18 (30) lipca r. b. o godzinie l 2ej ~tt1~t lJł1gow um !8· (30. ~. ~uli b. S. u~ 12. Ubt _ ~m~a~~. 
W południe, odbędzie się głośna in plus licytacja na trzech- beÓUT{; mcrp,1(btU!Hi ber @UfUltfte tl011 ber lJlldJerct, (iUi ,; ,>11{Ht' 
letnie począwszy Od d. l (13) 'stycznia 1869 r. wydzierża- nom I. (13.) S;inu.ir 18fi9 an, .dne ~icitatiNt in pltl'l. ltlltt~n· 
wienie dochodu z rybołóstwa od summy r~r. 2 kop. 5. do:.. ben 1t1irb tmll 51vcrr L'.on ber biebi:tiqn1, j,1brltcben \}\~c t 2 ffiuŁ·. 
itychczasowej rocznej dzier2awy. fi .ito.p. · , . ' 

Warunki JicytacYJne w biórze Mal.(1stratu miasta Rzgo- ' 0ie mcitatfonti•i"BebinfiUll.Wll tÓI!llett 1lUf t'cm.~1m1n i)e6 IJ.fo1, 
wa. przejrzane bvć mogą. . , , giftt11tea ber ®tabt ~Jł390Jl.l emg~ie9~n rocrl'ct'I_. 

Łódz, .dnia 25· czerwca (7 lipca). 1'81)8 r. Łobź, Den 25. Sum (7. Suit) 18GS . 
. • ·. - . :ia Ilpearr,ll;eHTa, Par.n.mm„ Be)l;Ha:;KeBcKiit 

Magistrat mLute. Łodzi. 
Stosownie do uchwały Rady Miejskiej z d. 

(1 lipca) r. b. podaje ~o puhliczuej wi1.1domo8ci 1 

aa 0eKp6T3PH. fopcit.i.ii. 

,'De r ~Je a \1 if t rn t b er 8 t.l b t L o I> ż . . 
I 9 czerwca ~!Jut ~cid)htfi oes ®t.1Nrat(1e~ uom l!ł. Suni (!. 3uli) b. S; 
iż w skró- · tuitb 6ffentHch befonut gemad,lt, bilB in crbgcfilqtem $tmnhte, .am 



conym terminie d. 5 (17) lipca r. b. o godzinie 1 O z ·rana, 5. (17.) S'uli b. S. 11m 10 Uf)r 0JJłorgcnB auf bem 9icfiqen m"1~ 

odbywać sii.i będzie w Magistracie tute.1flzym głośna i.u plus· giftrate Cicf)uf~ Q.serf.iuf bea in ben m3crlbern ber ®tubt Łobź auf 

licytacja, na sprzedM za gotowe pieniądze drzewa WjCi~t!:'- l:iin bic (gntf)eilungcn Lie3eidincnben ~inien gefiillten .Pol3e'fl: 108' 

go w lasach miasta Łodzi na linJaeh poręby oznaczających, etiicf ~u!,)fJol; unD 87 1
/ 2 f)a!be ~11biffL1ftern ~rennf)ola, ibeldiet. 

użytkowego szt11k 109 i opałowego sąż·ni j.Jótkub1cznych 87 'h, alif 221 · utuh. 9 Sfoµ. abgejd)qęt ift, eillc .gicitatioit jn, piu::; 

ocenionego na rsr~ 2·21 kop. 9. . · . . ftattfinben miri:'. 
w Łodzi, dnia 21 ciorwca '(3 lipca) .1868 r. · tobź, ben 21. Suni (3. S'uli) I8!i8. 

. IIpe3II,ll,eIJT'L a. UoJieHc'B; 

Mag is trat· m 1.a st a t q d ;i i. ~ er WC a g i ft r at b.e r ® tab t Ł o b'ź: 
Ponieważ. wyznaczona w pierwszym terminie licytacja. . c:Dte 311m merfaufe tJOll 249 f)aHien .!'tltóiffoffern . faod'enen 

na sprzedaż .drzewa uschłego w lasach miasta Łodzi sązui ,Pol3e6 au6 ben ~Cilbern ber ®tabt f,L,bź beitimmte ~icitation iit 
półkubicznych 249, dla braku konkurentów nieprzyszła do im erften %ermine roegm Włangel an ~·lUffuitigen · erfolglo~ gce 

skutkn, przeto Magistrat podaję do publicznej wiadomości, &Iie&en, beef)alb flringt ber IDła\liftrat 3ur l\ffent!icf)en .reenntnit, 

iż powtórna głośna licytacja na Spl'zedaż tegoż drzewa od~ bafl eine 3meite Sicitatfon 3mn me_rfoufe biejetl ,Pol3ce ~uf bem 

bywać sh~· b~dzie w Magi~tracie tutejszym w doi u 23 lipca l)iefigen ~)ł,agiftrate, am 23. Su li (4. lJhtguft) b. S. U)U 10 illłw 

(4 sforpnia) r. b. o godzinie 10 z rana, od summy rsr. 425 ge11~ ftattfinDeu Hntb intb 3mar oon ber @5umme 425 mur. 
kop. 92. · H2 .lt'oJJ. · 

w Łodzi dnia 24 czerwca (Ei lipca) 1868 r. . Łobź, ben 24. ~1mi (6. Suli) 1868. 
Ilpe3IIJJ:eHT'b (). IloJieHC'L. 

. Ma gis trat m i as ta I'.. .o dz 1 · ~ e r SJ.Ji et g i ft ra t. b er 0 t a b t Ł o ·b ź. 

zawiadamia wszystkich właścicieli domów, fabrykantów, pro- penadJricbtigt alle J).miJbefi~er, 15aórifonten, Jjanbmerfer nnb (l)c' 

fesjonistów i proceclerzystuw tutejszego miasta, że kasa miej- jcf)CifHileute ber ł)i~figcn ®tab±, bna bie ®fobtfofje bie @in3ie" , 

Qka tutejsza rozpoczęła pobór składki kwatemnkowej za rok ł)ung ber &inq1,rnrtieru11giJ,,Steuer fiir bae Sał)r 1867 &egonnen 

)867, wzywa przeto ażeby lrnntrybuenci z wniesieniem na- · fiat, ltleiJ()alb aUe Jto11tribueute11 bie non· HJnen 3ttfonni1enben 

leżnej od ' nich składki pospieszyć zechcieli, jak niemniej QJeitrćige ba!big[t 0u entrid)ten f)n&en . .8ugleicf). rberben biejenigen 

wzywa tych p. p. obywateli' którzy ponosili kwamanek woj- .!Biirger, 1tJelcl)e im erften unb 0mei±en J)albfaf)re 1867 @tnquar• 

skowy w I. i II. pMroczach 1867 roku ai:eby z kwitami na- tiernn(\ f)atten aufoeforbert, mit i()ren ge()otig legalifirten Ouil• 

leżycie ulegalizowanemi zg.faszali się r10 odbiór wyua.grodze- tungen, megen ~m.pf.ingn11f)me ber ~ntfcf)nbigungen, fid) in be~· 

nia do tejże kasy rniej»kieJ. ł',odź d. 18 (30) czerwca 1868. efobtfafje 0u me!Den. ł,0]);; 1 ben 18. (30.) Suni 1868. 

Ilpe3U}l.eHT'b 8. 11oJieHC'L. 
· Ce1tpeTapb fpeiiJJIIX'L .. 

~olitifcbc ~lunbfd)au. 



' ben iJfod).dd)ten iióer neue ~er&ungen (\;arif>a[binijd;er ~reimil· ~ermifcbtei.'. 
iiger in Stalien. 'Dtacf) biefem iBfotte baóen jvfd)e ®eróungen - 0er 8reiuen ber i8enefi3e iit burd) bCt~, beri .l)erm ®Icij• 
'~uhffid) ftattgefuuben; jebod) butd)11111l nicflt \1E8e1t ml'm, auci} fenber3 eroffnct, boffen lnir, bq:§ biejefóen cóenfo Hllt .ntflf,1Um 
'lid)t in morauiljid)t eineG Striegeii 3ll!t\d1ctt Tit.infreid) unb i}}teu• rttógett am e!l im ®inter Der R.iU )J.1.:cr. .Perm (§;arlfm, i)cr fi~ 
~en, f anbern uiclmebr ft1r bie reuc(uti:rncite iparJ:Qei in €p:mien, in fur3cr Beit bie uofle @unft beiS iJ)uó!ifumtl crmorben, nid)i 
L'.1 Cfrjc ~}.l.nt~ci @,1riba[l:ii u(1er~e1qt ():tben ivU, ba§ ber 811!! aITein nl6 ~arfteUer, ionbcrn aud) n[il megifjeur, burd) bic Ull1• 
~-er Ól'urbonijcben, ~,t)naftie tn 0~unlrn tie ~6iung bet rómijd)en jid)tige, fur mtf ere ~iif)ne ii6er.1u1l jd)mierige Snjcenirung bet 
8ra(le tm einne ber <łinf)eit Staliens erleicbtei:n niiirbe. \Pofje, faUt ber niicftfte @fnencrbenb ~u. m3h: gnlten ee fiir un~ . @~ftrigq unD f;eutige te(egtaµf)iid)c '.De+1ef d)en aua Włabrit be" jm Wflicf}t b11a S})u&mum nuf bas Q3ene~3 aufm~tf jam '311 ma 0 

ricf)ten liber ~erf>nftunr1en j,panijd)er Difi3iete, moburd) bie ~Rei• d)en am bet menefi~iant burd) ~luffii!}tun~1 bet 5,Pojje '.Derm a~ nung bee ,preu§ifdien ~lattea &eftntigt 5u hlerben fcf)eint. nic ' ter ber me biit1lll tin» eine vorfrefflld)e ?fial}{ l1e1t1ieie"n. G'6 ift 
Q:ser)d)ll.liimng in <Z.panien muf3 iióri\\ens einen 9MJit b'ro6enben bies einil ber fomif d)ton unb uttterf)11ltenben ~h:Beiten ~Dfbfl. '.Die (S,f)ClrCtftet f\CfJC!Óf bofJell, lVCJtJt bie edJllJefter ber .ft'fofgitt Ult0 1 SJ}off e fJCif tll meriil1 JtetfJ' 1111 200 ~ltfj'frfltltn:}CJt er(ef1t Ul'lb ilbet• if)r @emaf)l, bq ~ii!ft Włontµenjicr in beriellieu mit uertuicfelt afl Die tJd!iten .l)iiuicr gemadlt. .poffen 'mir, ba§ bas !J)uólihtm 
iua ren. J)erttt 0:ctrfien mtt jcinem Cf6ren11lie11D burd) red)t 3:if)lreid)en i!3c~ 

i 

• (@aj. IJ)ol.) juć) Die stfJeihtabme funb ge6e, weld)e einem jo befieóten ~Jłit~ 
glicbe gef1ii9rt. V. 

Meldowano do wyjazdu. 
Lajzer Kacenelson, kup. i.Inia. 13, lipca. 
Szejna Petruszka, kupcowa, d. 13 lip, 

luserata, 

W dniu 22 czer. (4 lipca) r, b'. zmarł w tbwiczu ś. p. 

, X. Henryk Hrabia Plater, 

3ur ~breiie cutgeme!bet: 
~dieincr ~etruic(lfa, Jtimfmmmeitan, ben 13. Suli. b. S. 
~dier ~ni,;enelion, .i~aufmmm, ben 13. SuH b. S. 

;3nferatc. 

'~m :J'..l. suni (4. Sum b. S'. fbr& in Łoa1ic3, ber 
~JłoiinoJ.1L'lit.miidJc ~iichvf, ®ufragan unb ~efan bea Ło~ 
mic3er ~.1µitel6 unD frii9ere iJ)rnfJft ber 1;l>c1rod)ic tobż, 

X. Heinrich Graf Plater. 

~
!~ 
. 
. 

, Biskur) Mosinopolitański Sufra,i:an i Dziekan Kapituły 
f,owick'iej, a poprzednio Pruboszcz parafii Łódzkiej. 
Pv~rzeb odbył si§ w d. 26 czer. (i:\ lipca 1 r. b., zwło
ki zaś ś. p. X~ Henryka złożone w katakumbie na cmen
tarzu parafialnym w Łowiczu. W Łidzi z~ spokój du
szy zma~łego Biskupa a niegdyś Proboszcza tutejszej 
parafii, odprawion(lm zu~tanie nab1Jżeństwo żałobne 
w ko::iciele parafialnym we Wtorek t. j. d. 2 (14) r. b. 
które rozp11czhie się o godzinie 1 O z rana. X. D . 

~ie :iBeerbL11mg f)1i1b 11m 2G. Suni (8. Sttli) b. ~. 
ftatt. '.Der ~ción:un l)ef5 tJcil ł'. ~einridJ lllUrbe in ben 
lfataCl:'mben nttf i:'em ł~L'tl>iqer Stird)hofe l:.ciuefc~t. - ,Sn 
ŁL'Dź iuiri:I fil!: Nu t•erjforbelieH tjiid)of uttb friif)mn \J)robft 
ber óieii~1m %larncflie, am · '.:>ienftaq ben 2. 04:) b. ~ht. 
t'L'lt 10 Uhr ~l)h1 qeml an in i::er SJ_\nodiiattird)c dn '!rnner 
G:fotte;J.)frnft gd)11lten mrbbt X. I:. 

' Obwieszczenie. 
Prnwnie zajęte ruchomości w egzekucji sądowejjakoto: 

1.;1nkin .czerwony i czarny ba wełniany. warsztat t~acki, m~·
ble brz,Jzowe i jesionowe w dnw 2 ( 14 \ lipca r. b. na tar~u 
Jiublicznym Wólka w rn. F'.,odd o,godziaie lOej z rana sprze
<hH<' będą, . 

tlidż, dnia 27 czerwca (!I li[ica) J 8!58 r. 
. Hip o lit St od o l,n i c Id, Kom0rni~ 

Z·~r Unterri6t in N·r ~lotbcc.?itnngs:;ec{mfo .bee (~t)UI: 
t!tttfiums [).~t bm l D. Suni (f. 3nli) l1egom1en m1b ltlirb wiib· 
rciti:l Der ~erien in bt:r biMJcri3m Dtbnung fortgefii&rt · <Xltm, 
ttic!dJc wiinf dien, i:'.1§ i li re ~inber am Un±en:idJte rheHnebinen, 
lL'~'ilfll i::irie1bcu rctlit balD cinjc:1rdL1en l11fim, i>a jcbe ~\erip.itunr„ 
nic!Jt nur i:'~m !\Hteil BNtfommcn brr (Zd1iilcr ,bini:'rdic!J ift, j111;, 
bwt 1iud1 ft.5re11D in l'en [i1't!l\l:\ citt:1reif i. · 

.1)L1h\11h Pragłuwsk:i. 

Za.wiadamia się, że ~v.e wsi Barchowka µud Strykowem, 
dnia ;: ( J 4) lipca od godziny U z rana sp1:zeda wpne b~ctą 
prZf'Z publiczną licy~~cję, koni~, krowy, wt•ł.y, owce, trzo,~a. 
pwządki gospodarskie, meble 1 t. p. przedrn10ta a to .za !."' - t'''ll 
tu;;e zaraz pieniądze. , J. 1Uagnusk1. Pfeiffer & ·Litndau in lVarscliau. , 

•' • .\jictNttdl crlaul•8;t wir mtó bcm · \J~ef)rtcn ~i1ub(fful1. i o tlllc 
'F· . .. abryka Tabaczn· a t1n))enm .!'.!)Htdb11f2m\1 !:>fr er,1ebcnftc %wtgc ~u nrnd'l'r., iJJB . wir imicr ~~rnptfo·,lCt t);.lU ~onm~ iin~ ~dmuµft(lbaf, 

~ 
' ~ ~ G:i~~tneu uub G:i~atetten ftir bie · 13tabt Ło::iż iml: '11111" łj W@ij~ @~ ~ WOO ~Ofj· g~3enD bem .)Jerrn J ._ 'V eyland. bort_ cu1_ucrtr>?u~ unl::, t1~n ,f)c~_1': . , 0 0 

. · . . , (, . it O .i .. ·I U nl', iJ)ctrofomer @;trnt)c ~r. 230 rm .~:m1c be~ .~)~rr:t ,\todrnmh 
- . . erl\ifnet f)nben. . · 

· Unier eifri[ie~ l!3cffrd;en iit, tura redk Srbirnunq b,16 Bu" 
\V \Vars.zawie• trnuen be6 (lcchnen iJ.'uHifmn~ 311 ~m1 erben unb au§er imierh 

Ninh1Jszem mamy honor donrdć HZ:tnownej, Publiczno- .. l)inrci~cnt:ei~ ~:itteln. ~1~~ ~;:~1fe11~t1~iife:~}k m~: bcfit1en, .myei~ ści jak również pµ. Dystrybutorom, że .Skład Głowny Ty- tet ll!ttcr 1l\fettfLt: f.łt,mtli '.:!;> ,,,,fit.: t:t b1„)cr .. ~11 •. ~dJe ,IJn.l: lettn, toniu, Tabak, Cyga;i• i PaJ>ierosów . dla miasta Ł~dzi hidq,\ten 7: s.1.f)tC btc b~bwte:1.tie ,~l'L''.ten(1erJt1Ć)e ?'i.1~~-!f. r:t ~~J'." 
·i okolic powierzyliS!llY p. I. 'Vey~a,nd J t.akowy z du~em f~>ttt, C~CltlO b_t~ c~-'lWr<~UCll tlll jlu~~1n.Dr" ~m~ .tl1 .:~~ti::rn.: ~l\~ dz1siejszyrr1 'przy ulicy PetrokowskH'J Nr. :.!30 w dornu p. ltH! ueft~en, )l:pCn UllS m ~en 'Ct11.ti; . Jrb~l G L'ltcl1mn~ t" lt> 
IfochuMkh~go otworzyliśmy.· . gc(\nen. 

Usilne.m staraniem naszem b§dzie, pr~ez rze~elną usłu- fil.~arf cĘJ.rn im Suni 1 sos: 
g~ zjednać sobie. z~uf<ln!e. sza~owo~j_ Publicz11ośc1, przy~em 
u<ze. dostateczne s.ro·jkJ 1 znaJomosc fachu, to ie p._ Pf P1ffer 
od' lat. 25 pracuje ·w tym zawodzie i przez ostatnie 7 !at, 
zal'ządzał zna~omitą fabr~ką p. Krone?berga w Wa~szaw1~, 
jak również nasze stosirnb zagnu:,1?ą ·1 w Ce;;a~:itw1e, da1ą 
narłi niQżność wytrzymania wszelk1e.1 konkurenCJJ. -. '< .. Warszawa w Qzerv-cu 1868 r, , 

Pfeiffer et Landau. 

.poóadituit\}~twll 
Pfeiffer & Landau. 

3tvei ~duf ci, 
m1 b<"r \µdrofoiuer etraf~c untcr ~fr. 515 unb.,516 gelegen, 
cin 1).)ianl/fortc, cinc !Br.iticfJ{e unb 3 Rrndifroa(\Clł, jinb au im:" 
foufen. ~W1m~ r~cim @ncnt&hmcr. -; ' !:_\ I 



.. ,"" 
"' 
Zgubione zostały: książeczka legitymacyjna i nachtkar- 15. fi.ub. ffi &'I·o~nung '• 

b I. Kantrowicza i następujące na jego zlecenie phitne tJ l "-Jl 
weksl€: 1) na 10(i rub. i kilka. kopiejek podpisany przez Au· 
gusta Kittel; 2) na t'st'. 25 z podpisem· Wudkie; 3) na rsr. 4% \})act: ®c!iu§; crd)t rofa, unb 2 fil&eme geud)ter finb ge~ · 
25 z podpisem Bie(1kowski. Łaskawy znalazca raczy tako- fto9fen ltlorbe. m3er bett :itl)ćiter entbed:t unb 3ur ?!Biebererlcrnguns 
we odriać za nagrodę rsr. 3 do Składu drzewa be6 @efto9fonen óel)i!ffid) ift, et9ćift o&i~ ~elof}n~ng. 

. I. Kantrowicza, Nt·. 449. , nlil dm @mebcrg. 

t 
, k I!! I Scl)n mebtftiil)lc, 7/4. breit, ~(Uta neu mit jd)meren ga~ 

.I~ I ·11 11•1 ben finb fofott &itlig au tJetfcrufen. ~ci9ere6 31! erfrngen ®łól'btHll 
®traf3e mr. 1260 im erften ®focf. . \ ' 

. , . . . . Sonntag den 30. Juni (12. Juli) 
w 1·ozmaitycU . wielkościach, Jako tel 1 dla dzieci, po cenie 

8 
ł ' . c . . ł 

' iiKnE~P·;~,~ARó~~ GALA~TE~YJ~YCłl ~Au~tv~~~p:led.6!~~!.~Th . 
8. 8=ampanier. Dragoner-Regimentes, . 

- .Mam zaszczyt zawiadomić szanownej ~ubliczności, że swoją nnter Leitnng ·des Kapellmeisters H. Farsky. 
Fabrykę wstą,żek i tasiemek Montag, den 1. (1~. Juli) . 

przeniosłem z dolllU p. Pfeifer, do domu p. Werthschitzkie- von dei· Ka1Jelle des Herrn Heinrich. 
go przy ulicy Petrokowskiej Nr. 772. Polrcam wyroby swo- 1185"' Anfang 7 Uhr Abends. ~ 

·je łaskawym wzgl~dom. Czamański. „ L d 
. . . .QL• an . 

Ignacy Zemek, mieszkaniec m. Łodzi, zgubił paszport. . -· · ~ , 
'Łnska.wy znalazca raczy takowy oddać do Kaucelarji Na- ~ ... m mart~n ium,· '. lt"tll·lU. 

czelnika Straży Ziemskiej m. Łodzi. ~ ~ "- (} f I 
G 0 l da Kat z z Pułtuska zgubiła pugilares, zawieraJący M t d 1 (13) J I' 

paszport, ksiąźeczk~ legitymacyjną .i 17 rsr, pieniędzy. ~as- ' on ag, en • U l 
kawy znala2ca otrzyma nagrody rsr. 3 u G t . c· I ,. t 

Ab1•ama Katz, przy ulicy PetrokowskiejNr. 514.· ar en oncer·. 
Po Andrze.111 Hasenmajer, zuiarłym we wsi Andrespolu ' . . . . - ·. . .. 

Gminie Nowosolna sprzedane,zostaną przez licytacrn wslelkrn 
inwentarze żywe i martwe w dniu 28 czerwca (10 .lipca\ r.b. 
__....\Vzywam niuie.)szt>.m tego, któl'y i. apewn1e z tw
~ myłki moje pół morgi kat'totli przy zaga1niku 
mie.itikim obradlił i oczyścił, ahy si~ zgrosit du mnie po za· 
płatę, gdyż kartOfii tych on zbterać Hle będzie mógł. 

Franciszek Górski, Nt. 1402. 

Loose 
zur ersten Klasse · 111. Lotterie 

finb. beeirn a1wfommen un~ 0 u ba ben im (§;l)m)Jtl)ir Dti'.l Jtd!efteurs 

· David Dębi1iski. 
0iejenigen, ltlelcl)e ge1uiife ~łummern fpie[en wol1en, mocf)tm 

fid) red)t balb in ilent qe1i.11rnten 0:omptoir melben. 
<I)te' 3ie~tmg ber 1. Jtlafie finDct m11 25 uno 2G. Su li ( G " 

un~ 7. ~tuguft) tl. S. ft,1tt.' · · 

1utter ~ireftłott bctti ~crttt ~cbubert" 
En,trće 5 Kop.-Anfang 4 Uhr Nachmittags. 

91ad) bcm ~oncert · 

~tttt~·==łBtit1ttiił)tn; . . 
.lt'l)oU id) mir er!aube eht geeljrtee 1~1u[1(ifum ergeflcnft ein5u(11ber.. 
fiir gute e8pdien tmb @etr.'infe ift beften8 gejorgt. 

G.··Ja1isch. 

:Dienftag, b~n· 2. (14.) Suli 1868' 
. .8 urn @rftenma l: 

Orpbeus 
~D ~@~ . Mrnlill@~W@~ill ~· 

0ci!l ~egitimntioitllbiid{lein unb bic %1ct,1tforte bc5 S. Jt,1ntn.i• 
luic\3 unb bie folgenben lln benjel[1en 3,1.l]lbcrren m.led}iel: 1) fitr 
1(~6 · lnub; itnb eitti,Je .reopefen, unter3eJd)net' Ilon ~uguft Jtittelj 
2) ffrr 25. ffiub. mit ber UnteridJrift ?2.'Bul>tiei 3)' fur 25 ~łub 
mit bet Uliterid>rift mieńfowjfi-finb ucrto.l]ren 11.lL'tbęn. ~er efat• %uefte gro§c fomifcf)e Dpmtte in 2 ~men ui1b 4. ?Bilwn 
uąie b'inDer tuoUe biejel[1en gei)ett 3 muó.' QJelL1\lnung ab~ebcn. tJon .f,)ector ~remiu~. Włufif uon Dffenbac!t. 

· in ber .1)L'l3°ll1iebednge ~bcatcr im ~aratlir'!i. 
--~-----=-~-J_._K.antrowicz, .mr. 449. @sl)nntau, ben 30. Suni (12 Sufi.) 1868, 

· i!ocaM8crfinnFnng. Ęum r;,r1"'
111

'
1
' 

. '.!Jłeinen gee9rten . .lfunben 3m: llład)rid)t, ba§ id) meiue ~altb• ~. am ·~11·( o a 
fttbrif mt!l bem J)attie ber filStttmc \l)feifer nad) bem .f)aufe be6 Z l \, U 
.1)mn ~Scrtf)fd>i~fi,, ~ttdfaucr !Stral}c ~r. 772 . .· . . 1 
»erlegtc bitbe unb em~fe9Le id) meinc !Sctbrifote 0ur '.gencigten . · · . ober: . · 
mecrdliltn\1- Czamai1ski. ·· ~er ~otttrofour ,ttnb .f tht iftittb. 

G'~ ll!irb befanttt geh1adit, ba§ im. IDorfe marci}bll>fa &ei ®h:t)" SJ)off c mit ®ej,lni\ unti s:a:u~ in 3 ~men V•'h en. ,\lalifd) t:nll 
tol!J, ,1111 2. (14.) Su!i uou 9 U6r illeorgenB crn, 1;pferbe, Jtiil}e, . Ci. ;:Po\J!.-Włufif tJl)n ·Q:onrcrbi. . · . 
;i)dJjen, if5d)afe, CSd)n1eine1 m3irtl)jcf)l1ftageriit9e1 . illeobel unb bgL mon 4 Ul)-r ~n: ·. . 
9;e~enjtiinbe uerntitte(ft Bicitation.gegiin g!eid) bcrqrc 3a1)hrng oer• tu ł1 ' R m t' ~ 

. raur,~;~::~~emek, !Bemoliner ber 8taDt Łobż, ~llt jeinen 1;pa§ ~ro,3e?J ,\!J,fit cn::~onccrt. 
1ierl~~~cn. 8er gi\tige 8inbcr moUc benielbcn cruf bem 9icfigen tion ber .\l'npelle De~ ,Perm Heinrich. 
~~1 lt).ernmtc abgeben. . · · @nttec 5 . ~oµ. 

ITe<raTaTh .no3namrnT'D: IT. ,.!(. Hatia,ithIDrUa. Jio.n3ruICKaro Y't3.a:a. Krrn~r, · m np u u c tt i ti Ili n x 111 n To n rs-. 
@ebrul'ft bei S. 1J.)ererjit11e. 

. ' 




