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Z~E~~N~~I~A~.~~~~~
TEATR
ТЕА TR VICTORIA.
W kantorze drukarni

Staraniem
8t&raniem i naklauem
nakładem red kcyi "Dziennika L6dzkieŁódzkie
go" opnScito
opuściło pra~
prasę znakomite dzielo
dzieło
Pawl:a
Pawł:a de t!talnt-Vlctora pod t1tnlem:
tytnłem:

Towuzrnwo
To"aптnwo artyst6w
pod dJr."oJt:
dJr.koIł:

~~H'"

W aiedzielo
aiedzie10 9 atycznia 1887 roku.

Operetka komiczna"
komiczna w 6
810wa
słowa F.
Р. Schobero. Mnzyka
Muzyka A.
А.
Sonnenfelda.

•

TRA EDYA i KOMED
KOМED А
A
Dzioło to nnb1wa6
nnbywa6 mofn
Dzioto
pCJl,kicb.
polskich.

yj kim, pр lskim
шюm i niemieckim

klej.
kleJ.

prukład
pneklad A.ntonlny
Лntоnlnу

języku.
j~zyku.

WII w zyatkich
z1atkich

iach

dWltygodalll.
dWltygoll11l11. pecyalay,
rok. f 79 pod reda kcya E.
rokl
Е.
\\'1. I J.
I Fr.
żelazna Przedplata
Przedpłata roczpie
rocznie n. 8,
p6lrocznie rs. 4.
pólrocznie
Adre8: War
Adres:
\Var zawl,
Zlп'а, Wllech
\\'Ilеdlа !"
!'Tamu
Таши
nasion
nal!llon ,,1
wł sDej
80е)
produkcyi.
produkCJi.
11-4- 1 nil1iejszem
niniejszem zawiadamia, że z dniem
dl1iem 20 grudnia 18 6 r oku
(1 ty znia
zl1ia 1 87) roku
rokn wprowadzOn1\
wprowadzoną z08tala
została 8pecyallla
specyalna tary·
fa na
па przewóz
przew6z transport6w
transport6\v wagonowych
wagonowycb loju
łoju ze tl
tI cyj Row
l1ad
nad Donem i Nachiczewar'l
Nachiczewa{l do
до Warszawy·Pragi,
Warвzawy·Pragi, Maga.
Мaga.
sprzedanla w kaidYIII
sprzedania
każdym
n6w-'l'ranzy towyc11,
towycll, Pruszkowa,
РГП8zkоwа, Kutnn,
Kutlll\, Dąbrowy,
D~browy, Sosno808 поprzy najlepszJch warunkach.Granicy,
Gгапiсу, Alek
Alck alldrowa
alIdrowa i Lodzi.
Łodzi.
24-1-1
domo§6
bliisza na
па
"
dom
ość bliższa
Rawicza, w Warllza,,,i
Wal'llza,,,i
garo i M.
garoi
М. Ra"icza,"
ksi~garni Gebe~hn e ra i 'VoJ
Wol
w ksIogarni
Łodu u A.
А. Fi a~
з~ hora.
hога.
"w I.odzi
żelazna
27-3-1

Droga zelazna -

"Gazeta Rzemjeslnicza",
Rzemieślnicza",

Droga zelazna
В RY
УC
С Z NO
О •t D
О ZK
кА
F Д"
A"B
A

•

podaj do pOl'f5Zechn~j
po",zecl\n~j wiodomo§ci,
\"fiodon10§ci, fe
ie na
па zMadzie
z88adzio § 90 ustny
u91nwy ogól.
og61.
nej dla drb;.:
дг6;.( iclnznych
żelaznych w III.
111. kwietniu
kwictoiu r. b.
Ь. 8przednnc
sprzednne b~dll PI'Zez
przez pu·
blicznll licytaey~:
licytacy~:
l) Przy
kwasu
WarsZAwa,
1)
kwasn octowogo przybyłe
pn1byle zo
ЕО st. 'VoraZJ\wn,
znaj"ca jezyki, ornz
па
oraz muzykOi na
n mianowicie:
minnowicie:
stale.
stnłe. Oferty
OCerty w redakcy i род
pod
frncl!tol11 N. 13532
13632 ргzуЬуtуш
1888 r., 5 bolo·
przybyłym d. 19 (7) lutogo
lutego 188e
frachtem
Iit.
Л. L. 25.
26-3-]
lit. 4.
25-3-1
nów
п6., wagi
"овl li
3 р.
p. 35 (.
f. od
од Markusa Markowicza
Marko"icza dla Okaziciela.
Okazicielo.
fra.chtem
fritoCbtem N. 13533 przybyłym
przlbylym d.
д . 19 (7) lutego 1886 r., 5
6 balonów
balon6w
p. 36 f., od Markusa
Marku8A Mnrkowicz!\
Markowiczn dla Oknziciela.
Okaziciela.
wagi 3 р.
fгасhtеПl N. 13634 pnybyłym
pnyl)ylyrn d.
д. 19 (7) lutego
lntego 1 86 r.,/)
г., б Ьоlоп
balon
frachtem
wagi 17 {un.
fun. od
од Marku a
n Markowicza
Mnrkowicza dla
~Ila Okdicieln.
Oka~icieln.
SlellJlel
steJll1lel
od Ta.
та. 200 do 300
szашра6ski еgо pr.zybyłego
przybylego ZII
ZIJ st. Achen,
АсЬеn,
J eden transport winB
winn szampa6skiego
z rosyj
rosyjkim
kim род
pod
Arona Litt
aа minnowicie:
шinПОТl'iсiе:
na.
па. Odpo"iedl1ie zasLraeienia,
{lilchtem
flilchtem N. 1 przybyłym
pnybylym d. 115 (17) listop'ada 1886 1'.,
r., 2\} ,krzynki
skrzynki
Łaskawy
potrzeba, poczyniouo.
poczyniono. I.askawy
"agi
wagi 280 kil., od Kllrola
Kl\rola FllrTO
FIШО dla Llkiernika.
L1kiernika.
]0~3-3
10~3-3
lazea za odnil)sienie
odnięsienie takowego na
па
lazca
..
ulicO Drewoo'tl'sk.
Drewoo'łl'sk.
pod Nr. 125,
126,
a
żelazne;
otrz1ma nagrod, rs. 10.
otrzyma
'"t'
~
28-3- 1

biono

Zarza d drogi zelazne;
Zarz
BRYCZNO
L6DZ
ŁÓDZ
K
к
lEJ
IEJ
FA- - -

р Zgubiono
&al'

k81llieezk~ legU,..aeyjnllt.
k81,ieczk~
leglt}'8acyjn,•. w.ydon".
".удоп". z
па ImlO
1IП1О WIl·
Wl1Radogosz~ na
gminy Rаdоgоszщ

00-1-1

aje do ".iadomo§ci,
wiadomości, ii
iż z dniem
dпiеш 15 (27) grudnia 1886
] 886 roku wpro"związku Moskiewsko·
zostnla
Moskie"sko. Warszllw·
Warszll"·
z08tnla wyjqtkowa taryfa "zwillzku
па przewóz
przew6z ekstraktów
ek,trakt6w drzewa farbiarskiego
ClIrblorskiego z Moskwy
Mosk",y do
до I.odzi.
Łodzi.
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j~ko gl6woe
jąko
główne

zadanie przedsta"icielstwo
przedsta"icielstwó "w prasie pracy przemysłowej
baju.
zadanje
przemyslowej li:raju.
Ze wzglIJdu
wzgl\Jdu na
па warunki 8zczeg6lne,
szczególne, w Jakich sitJ
siO znajduje .
polskie wydawnictwo w Łod~i,
lJod~i, - redakcya )llniema,
Jlшiеmа, ii
iź ma
та
niejakie prawo do
w8lystkich .Cer przemyałowych
до poparcia W8118tkich
przemyalow1ch
i hancllowych
hашllоw.yсh kraju.
Aby
АЬ1 to poparcle
poparcie umoiliwi6
umoiliwić wi~
kazej
kвzej liczbie osób,
os6b, obniiam1
obniżamy o
о 1/. cześć
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Łódzkiego" dodawanem
doda"anem je8~
bezpłatnie
bezptaLnie znakomite dzielo
dzieło Pawta
Pawła St. V.ictora pod tytułem:
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Cazeta
Gazeta Rze. Iltll
Iltla zajmuje ,iO
siO 8praWl\n1i
sprawl\mi og61netui,
ogólnetui, tok розо
pojerzemiost,
rzemiosł, J'ak i calYC)l
całych zgromadzeti,
zgromadzeń, w CJlem
()~eт oprócz
opr6cz atalych
stałych
, opomagaj" jej
,opomagaj"
jaj bardzo licznie sami "yksztalceflsi
wykształce{l si
rzam
. T1Ul
w szpaltacb
szpaltach Gl1zety
Gazety odbijaj" 8iO
siO W
w naj·
гzвш
Тl'11 aposbem
8ро,Ьет "
nllj·
śW ietle wszelkie
naj pilniejsza potneby
potrzeby k1nS1
klasy pracnjqc6j.
pracujllc6j.
wierniej zem 'wletle
w8zclkie najpilniejsze
Gazela
podaje takte
także wiadomości
Clzela
wiаdОlПо§сi z dziedziny najnol'fszych
najno"szych
odkryć i "yna)azk6w
wynalazków zastosowanych
flIchowychi zaopatru.
odkryt
zastosowallych do
до potrzeb fl\chnwychi
takowe odpowiodniemi rysnnkami.
Cueta RzeDlleslolcz&
Rzemieślnicza lIIie~ci
l1Iie~ci W
w
rysunkami. Guda
r6wniei
również powiastki
powinstki i prace dllz"ce
dqz"ce tnk do moralnej rozrywki
rozrywkl czytelnik6w, jak i do
telników,
<10 podniesienia poziomu umyslowego.
umysłowego.
Od
dołllcza ~o t~dziań
od poczlltku
pocz"tku 1886 roku Gazela
Gazeta RseBlleślnleza
RseВllesloltza dot"cza
t~dzieti
prenumeratorów bezpłalne
"wszystkich
8ZY8tkich prenumerator6w
bezplaloe dodalkl,
dodatkl, w formaCie
formllcle ~Slllfko.
IWI'm, w kt61'ym
którym pod ogólnym
оg(Slпуш tytulelll:
tytułem: BIBLIOTl!KA
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