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PRENUMERA ;U. 
"' ...... 1 , " a_e . . . . rI. 6. 

P6noesnie • • • ,,3. , 
lwt.!taln!e . '. • ", l k, 110. 
lIi..,~lIIle • • . -" 60. 

YI KR~LESTW'E , CESA,!!TWIE , 
aoeZlll8. • • • • rI. II 
P6trocsnie •• , • " l 
K1I'artrJnie • • • .. li 
PtenQDlera!ł na ,.D1i~ ł6Uld' 

... W .... 'W'I prayjatijo ~,~88!1.' 
ka IIir .. felda, pnI ul, )(uowleeltieJ, 
l' 16 wproat tolr&Rl.~a kredyto
.,eco' siemaltiego. TamJe ~:.t:a.l 
•• 111& pojed1""". lIUIer1 Ihi. ' 
~ eon-poj~ ."m ..... 5 kOp. 

" 

", 

~ J , 

C E NA O 8ł. oaz d. 
Z. J .... wleru p.tII •• ,.~ za J ••• 

.'IJ ... 5 IOp., s lII~pmrem wrazi. 
~i.j powt&nł\ltclch oi§ .1ho wi§
mych ogl_.6. odpowiedniego rab.tu. 

N.kr.'.,': sa kaidy wieru 10 mp. 

Rek'aey: u. kaidy wieru '12 kop. 

1Ita/. li wiol&lowe ogłąnonia adr.· 
loW. po rI. 2 mielitemie. 

PISMO , PRZEltIYSŁO;NE, aAIjQ~Q,WE I LIT~RACKIE. H 
0' .. let .... ' pneW1iosajtcych 10 

raDli ~pmro dodatkowo ogOlne 6 
proc. ;1"-

iJ,.1 -i BrtmO 'REDAKCYI I AllMINISTRACn ", 

;tJ .... I(!~ -':~81lŻ 1JI:EYER4 Nr. ,.". 

J • 

Ogłou.nia przyjmowane "ł' w Adminiotrac7ł I,D.ie~' 
oras w biurach OglOlleó Rajehm&1III I P1e1Id1... W WanS&lfIo 
i 11' Łodzi. . 

D.iś: ŁlIk&Jl&& Ew.ng. , 
Jntro: Piotra Wl&n. 
Waeh6d aloń'" o god., 5 '111. 26. Zaell6d o goda. 5 m. 6. 
Długof<! bl .. goda. 10 ' ID. 39. Ub7łO Ul. eoda. & m. 4." 

f I I ; : li; 
. fuowańyc f e~rs urgu -W " C;lągU Ule· 'mec &'11,. ' ee ruk W z~ ) te S e cy&n (inst. g'rn. '061\)" , d' . stuli . n;'t'" b ~Iego sied'm'nutQ)eei&: , • i 'łzel' i S-ka w Częstochowie. Za ządzający walołmińskim zakładem gÓl"-flO lIanIe enot w rR ers ~gu 1) (~bt4ga1U Karol ąn-t. techn., wydz1lt.ł ' .. 16) Łudzki 'Marek ·(inst. techn., wydział niezym w gub. ołonieekiej . 

.. tS- do tOOO, ro"I. Ch~." 18Ś3). Starszy pomoerlik dyrektora chem. 1878). " DyrekłoI' biura technicznego 35) Szóstkowski Jan (inst. gÓrIl. 1881). 
'" 000 a W fabryce raftn&dy 'Borysówskieh w gub. Jochlma tV Petersburgu. Iniyn.ier górniczy w Petersburgu. ' 

• I ' , jekaterynosławskiej ppw. bachmuekhńJi n, 'lIT) Magnuski Władyslaw (inst. techn., 36! Trzukowskt Franciszek (inst. górno 
II ' . 2) Bednarsewski Wincenty (inst. techn., wyd. mechan. 1879). Inżynier technolog w 1880. Dyrektor zakładu serebriańskillgo . 

. , , l!ydział ., chem. 1878). Dozorca VI okręgu Warszawie. ' 31 Wnukowski Włodzimierz (lńBt. gÓl1l. 
Stosunkowo bar1foj~alo zamomej mlo- aI~c~. c!lI1tr., w ' m. Le'Wdln gUb. 'charkow- 18) :Mix Karol~ Fet'dynand (inst. techn., 1881. Pomocnik rewizora. okręgu górnicze-

dzieży łódZKiej wileż~ało na daTaze stu· skiej. , . .. wyd. mech. 1884). Właściciel binra teehnlClZ- go jenisiejskiego. 
dya. .do tetersbw~a. Kilku 'syn'ów fabry. ~) ''iUrnbll.um' Józef (inst. ' teellil" wydział 'Ilego w Łodzi. "I,. 'I ' "f . 38) Drozdowski KAwery (inst. m. eyw. 
kantów i kilku bogatszych obywateU- oto e~elh. 1881Y!; W zarąd%1e fabrrkl, pł;ld ft'r- '19) Noak Teodor '(ltlst. techn" wydział 1886). ' Inżynier powia.łu tomaBzo.wsldego 
wszyscy; ),l~esz!-ą była. lto " mł9dz\et z bar- 'iną Birnb&um,l 'Se'bwarC' I 'LII,... ' W m. Łodzi. I ehem, 1882). 'Dyrektor gorbatskiej papier- gub. lubelskiej. • 
(\zo ogranl'czoneml ~cip..w;:a.mi ma.terya.lnemi 4) Birnb&um Henryk (iust. techo., w;r.dzi&ł ni Sposobin& i S-kf, stacya Sellwanowo dr. 39) L&ndau Gusta.w (inst. inż. cyw. 1884; 
(od 15 ~ó I,~O rs. mi~slę~ie), &_byli i ta- mechan, 1882). Admilli;!trator '1&bl'yId pod żelaznej muromskiej. medal złoty). Inżynier ·łlUdowniczy w m. 
ey, którzy nie otrzhnnvali z domn ani firm': ' Blrnbaum, Sehwarc i M'W w m. '20) Panusz&wski Walery (inst. techn., Łodzi. '", ' 
gros~a.'. Wogóle lIa.leży Się uzn~l}lełOdzia- 1;odit. ~r) I."LJ - " , I ~ wyd. mech. 1880). Urzędnik drogi 1elaznej 40) Olszakowski Antoni (inst. inż. cyw, 
nom studentom za ' Wytrwatóść. z"ja'k4 od· 5) Dr<!.MowSld 'HehrJ'k (inst. techrl. w~d. fabryczno-łódzkiej. I 1886). inżynier pow. włocławBkiego gub. 
dawali si9 fo 'sownej l!1:aIlY nmysl<\wej, nie chem. lfS81). Dyrektor fabryld przetwor6w 21) 'Polakowski Zygmunt (inst. techn .• warszawskiej. . " 
maj,!c często środków"do ~pokojenla. naj· chemicznych 'w MoskWie. I Ił" I wyd. mecha.nl), " 41~ Sta.chlewski Wł&dysł&w (lust. JJlZyn. 
nięzbęanlej~zyc~o~!ll>. , . I. 6) FIrlesehman Joa.ehim' (inst. techno wjd. ,l 22) Przedpełeki Stefan (inst. techn., wyd. cyw. 1885). inżynier pow. konińskiego gnb. 

W Petersbui:gu 3Ó rs. mleslęczilłe. to enem. 1884). z'&1~~dlająr.y Ia.boratorytim ' meeh&l1. 1887). ' kalIskiej, . 
zwykła , norma ntJ:fYl!uw& illa student8., M- chemIcznem u l. Poznańskiego'w ul. Łodzi, !II 23) Relilbertowicz Władysław (inst. teeh" 42~ Stebelski Kazimierz (inst. lnż. cyw. 
danego, 'A,.tylko l naljc ' I n1e~j~e8:p. roz- . "7) 'Gessnell WJtold ~Inst. techn: wydział 'Wyd: mech: ~882)! Technik głównych me- 1886. Inżynier powi&towy w Ostrołęce.. 
rYlVelh inny~hi nad iJs~a~ery PKr JfeM$ diKr- ttheiil. 1888);"W IIFukańll tow. ako.L ,Gey- chanlcznych pracowni, sta.cy& Bóbrinskaja 43 Szrajer Józef (inst. im, cyw. 1884). 
slolo1"llI(I; . 'N1e'Jh8.łej .\!otJ,"ze»a. . od &gi !t,. era. 'w 1fJ'f Łódzl. "llJ J ,,' drogi że!. futowskiej. w ·Pomocnlk inżynier&> gubernialnego w m. 
wilnej, ',a.że~y wstępować' 'do wy! zego :~ l8Y' Hesse ' Gnsta.w (Ińst. tOOhn" wyd%iał' ';24)1 Scheller Gustaw (inst. techno!., wyd., Tomsku. . ( 
kładu }la.uk?~ego nle., m~Jlłc i8.flJ\ych grb.'d- mechan. 1879)( ''N'&\iezyclel ry~unk'ów teoh- chem. 1878):.. , ł4) Wolkowski Jan (1nst. :!ni. eyw. 1888). 
ków do 'żlcl~ J~Y1,lię..rz~rówie fizyczde, nlcznych i dozorca pracowni mechanicznych 25} Stl'Zezewski 'Piotr (iust. techn,., wyd. InżYnIer cywilny W' m. Łod%i. . . 
wielka ,eJ,\ergia i Ol!laI, nre tw6~(#a inIcya- suo ~czej ~rz w4:za Mikoła- 'mech. 1884)'1 ' , .. ' \' 45) Wnukowski Henryk (inst".lIli. cyw: 
tywa ~d~ial~ly, 'W P,lk~ " łód~ąn ,ąnnlejsy. ja w i.ewibW:~ :,'(,;IA ~'~ . ' 26) Wańkowicz W&eł&w (inSt., techn. 1886). ~nler obwodu nadmorBkiego (kraj 
o nazWl/lka)., st&nąwsZl'i 40 apelu 'tld gr~- 9) Jensch Juliusz (lIlst. techn., wydZiał ·wyd.mech. 1886). nadamurski) w m. Ch&barowce. ' 
ków, zwiCfęs~o z dypioń/em W 'r~ku .VtY- m~fh'il" 18801. N&e~elnikl!r.ac9wpi mecha- I 27)Zelig'l G"usta.w (in!t. techn. wyd%i&t 46) Z&tlheri Aleksander (Inst. inż. f,yw. 
szlo ~ ' zap!'ll.ów. ' ln~IiC!' ". Mątk'J~e~ )!ileą~r Qfoki;~~1. ciliIVCyt\stfeJrbma.rłw Bo~ ID. ech .. 1881)., ~echanik,. s~cya. Bobriuskaja. 1Bą5). inżynier powiatowy w gub. siedlec· 
orga.ruza<;y.l J~dh~stld Z1ł . ' sr~' ząws~~e 11 rysogll\MklIi ,VI r. 1882. 'I.: ' drogi źeluneJ f&stowskieJ. .. kieJ. . 
wszę\łzie,.1ecz ~. tych ID.flli ojna~~fI~B' tń!~- ' iO)lW;4~wśki "E\\g~ninsz ,qp~t~ It~~,hn., ,~1l 28)'jerY.J1 ~~esł8i~ (inst. górniezy 1880~. 47) Brzeziński Józef (inst. leśny 1886). 
ry ogól1leJ. , ' • ", ." Wydz. cll~. 1888). W ~kł. fallr. tOw. a'kc.- ~nler gÓrruazy 'w Barna.ule gub. tomsklej: Leśnik w m, Ufie. l I 

, W ciągg, Jat ' '17. Da: j 86 s~uile~lJ,W ill-;x- Zawi~li!~I "' II (I " 29) K'ędZilirskj,' 'Heńryki (inst. góru. 1879).- ., 48) nąbrowslli Bolesław (iIist.leśny 1884). 
Jętych..J~ .w~stąpił~, lIle uzy&kawSży 'd~-. 'Ii 111 'Kaćzltomk1 J~zef (mst,:'t6eIiń, \"wyd! In:żJ.nler ' ~rnleźy "w za~dzie bieloch0!n-= Talcsator Jeśny ~ Petro~woda~u. 

,J)lomów. Nu~ Jest· to stosunek njl.4zwyczĄ/- ~henf. 187ŚYr W z~e aicrzr, w #pb. ui"cltim Kozletlo-P&kle.wskiego w gtib. Wla- 49) Kąezkowski Stanisław (inst. 18l!ny 
ny, leąz w fai.d~ raFe w.n"c~mYf ,ż6 k.&!is!9.~j. II. lo ." " l l' . cldęJ"pow. słobądzkim. ' ..' 1886). Leśnik w gub. penzeliBkiej. 
"brak środków ' lQaterr&Inycl( ' był t'łÓ"ffną' 12) XoręJ'Wo ~jfudiM (Inst. techb., Wyd: 'SO)JLKtyriickl A1eksandet (inSt. górniczy 50) Miedzwledzld Zygmunt (inst. leśny 
przyczyną tej ' przedwczesttel en\1gracyi. lnechan. ' l883)!' ·1 'l; :.1/ ", 1887}'!,;, "Peohnlk w fabryce wyrobów *e1&- 1886). W Krymie. 
Z Inuylili li Pf'zycZ}1l wymieJ\iw: choróby 13) KitteJ "F~Ś (lhst: ' te~~., ''Wydtlał znych if.:.rulAul01l'a 'w Permie. ,,' 51) Robowski Ryszard (inst. le§ny 1887). 
pie'rsipwe, ",st,plenilj ,,,do 'Jon '$0 zaJqadu echlm: ~883 .' rv ~ądd I jh~i i.el8.znej . 31) KowalIIwski Jan (inst. górn. 1885). 52) Rybak Józef (inst. leśny 1887). 
naukowe~b na ' prowi1l\l"~l,~ub 70a gr. ~n~~~; W4r'l.#WSkO-~. elitii'lśkłt\j w InI'.' W&rszawie: " 32) Littauer 'Stanisław (in!tI' g(irn. 1888). 53) Stebelski Bronisław {inst. leśny 1883). 
brak odpow!ed,nlch ~doJ,~WIlci,},,~ p. ",,' 14) Land,~ HJ~ób (Ińst. t:eehn:. ~tdzl~t ' Technik ~ zlikladaoh ' Bogusławskich około Leś~ .~amadyszskiego powiatu w gub. 

Dla. lepszego zobr~w~nfl': ,~zy,* ak, cherlf. 18~8T.' '~V .f&rządzl.e f&bl'Yk1 ' tytowu Elq"terYilbUr~a! kuanskieJ. 
,tywów: przytacz",mi womadżlmy tp ~a- .La{erm' w '~e~rs1>r:gu;ti s.', J.. 33) Olei: Leon (ittSt. górno 1880), Inży- 54) Szwetysz Henryk (inst. leśny 1883). 
tery'ał o 60 ~ -lo(Jliap~ - 1~) Ł&aki-Edmund inat: techn. ' dżia.l.nltu" órnicz' w 'Moskwie, Taksa.tor w m. b. Włodzimierzu. 

--;. atem ' '~tano czd Je ' y fia .pa-j _o~e ' w nim o ga ywllła, rueusta.nna li e· 
c. lIi'?"-sNitał~: , ," l. .. I~ll., cno§~ AlIet,Y przypomillała jej co chwila 

-::28-:-)~, -" ~-II--t-'-"t:tf"'lI-t-"",....,..,.,....-!,t-, ..-+ Pro:vllr"ł 6Jcowską"~ę. " 1!f',' ",~ d ''b'eZbw'oc~il wysilkÓw. : zaaynajllUj tyć istoty, pragnienie niena-
• GUyj d~ ~~nt. " ~JPo8łuchaf, moje ~ziec~. lWleln' .o 'lita·- .1 Wszystko naraz przygnębiło ją: i lata i .ycone szczęścia.:, większe niż kiedy~oh,iek 

,,' .. J • ~ , • " 'i*ym:'bu,~pitl 1: Z " ei, te ' to żałoba. UIfuejętn, c~gł& kOkieterya, co ' ł ' pożerająC4 potJzebę miłości. " , ";' ' ć' J f li Jl)dzie k~ńlecz!łe PeW" In' czaSie. Le- priezl tycie c&łe biAła jej- szukać , tryum· I oto wszystkie dobrodziejltw&. W8zySt-J A.-K ,S li lE n'S IL N ~ plej odlazn, nii ,:r. m, /II" .' 1I1 ~' II fów dla niego, ' obecnie obezwładnlon~ zoo ko, co dobre, roskoszne. poetyczne, co upię-
"l ' , I' l I iWztuszyla. ra~\)It&mi z hlezailo'wo,eńiem1 sta.ł&' przez' ten f.Zttny kostyum, który n· ksza życie nuze, usuwało się od niej, bo 

I ,," Prz'e'kł~d E f"f'el':.lti~.. - - ~dy brabin~ w mIlczet1111 tapir.;' wzrolt' w wydatnlał bladogl! Jej twarzy I tmIanę ry- się pOlta.rzała I Wszystko się kończyło . 
• ' __ Ol, . f, ",;I przesfrzent; 's1edZl&łll. Ize:hiydlotla. '.1 J ,.! sów: gay tylnczasem'dodaw&ł JlÓwabu mło- A jednak: czoł& w sobie ma.rzenla .młodej 

,I (Dals~~ Cio/.{. '--JKltr.t N,'. 234)i - ~ ,mi pan }!t:ZrP.0si? . ,,': ,;" , ' ąo§ci iej ',dzi~ku. Jakże dalek,., a jedualc dzie.wczyny l namiętne nniesienia młodej 
- O, mÓJ przYJacletu Jaka.sz~od . A 2&- OZDa.Jril1łQ pri'ed8taW1eni~ ł ko§'o za~ 'tak nleda.wną ' był~ ep'oka powrotn' Anety kobiety. Tylko cl&łó się postarzało, . to 

łoba? " ," " ,,: .. 'I • ptierza. ~pprósll!. I' B!~ za'cJiWYcona. ' ;{ s\.o dt; Pa'rY!a;' gdy 'hrabina z dum'ł jedn&ko- nędzne ciało, przykryci6kośei, powoli wię. 
- Wszak jąż lnl~gO <;ztery mI~i/łCe. j:ZYwsz.y; 'nlU Iia s:tyję, focałowił.ła ~o wfoM ' wó " ~ ° c6rką ąię ubiarałal 'Jleraz miała. sza- clio i psnło siQ jak matery&! na meblu. 
- Zaręqzam, 'I:, ~e p.ie ,mo~ę. ! łlqliczkf ... .. ,'J l':' ~t' ,. L ,I lonł ' Chę6 ' Zrzucić z siebie i podept&~ te Swiadomogtl tegO-upadku przywiłZ&ną była. 
- .f... An~t&? PPI1!y.~, *e 'spoąbbn~~tl 'po: J C~uł, .te , s~U. go ,. bk!bsżczaW'i' zr-ozw!ii,.ł· żal'obne szati, które ją dręlizyły i czyniły do niej, st&ł& się prawie cierpieniem lizy-

dobJla" p1o*,ęl się jnż nlgP'y nil! zdat~c. prZy tem lę em ~ dotlćDI?,ci';\ ' g~ie7!fc~ u- bl'zyllll:ą. ·' ,p,' eznem. Ciągła myg), o jednym przedmiocie 
- "Z k!IDż~ I?~Jdzie.~ , ,' · " " steczek, że e wyleczy ~ę ni'g'ilY. " ,~I " . ,G~ybJ: ,c~uł&,l ~e lI?-a na zawołanie wszyst- '}Jt'Z6~odził& si~ w jalli ból ze~trzny, po· 

, - ~ ojcem l ~ , k.sl~D,lł, kt6rt, lloprpJzę. Knrcz nerwowy przebległ po twarzy hrlL- kle zrócłł& ele#aneYI, gdyby mogła wybr&ć 'cRCle 'stanew& się ciągłego, Clągle I do-
Mam ta,~*,\hfflDlla.r.\nj(ejsęll ,jJęą~o ofi~o\y~ biny. Zwróciła .slę l do. cór~i:. " ,i ~~y~ mt~ryllł6w ' 0. '. delikatnych, odpo- t~we j&k chłód lub up&L Czuła w lato-
ma~gl'a1ilell).u. J" I" ( .', - W~ Wlesz. Zł! ~łC1ec f czelrf na. 'Wledhleh L ~1) '''ceI:Y' odcleulach 'barw, coby Cle cog n&kaztałt przetr&wia.nI& się. 

Vtopila WZ1"9~ Ji ~ęłl'0 OCZ~h, 1 {lg~r,,~- . qie~i .' , -. 'J , . . " ". ' nadało jej kon;J~ej pl~kno~t! moc SZ~IT- 'Pow1llny. wzrost ilo~i zmarszczek na. 
ło J'ł. JednoGZeśrue ęząloue pr weI\!:e n4cl- - ,;rak. mateczlt , fd? !ł • L ,,'1 / czną, równie czarOJącą1 Jak żywy wdzięk czole, osłablenie nukórka Ina policzkach i 
skarua j,go. , Nie , wie'f!iąc 'USlll m wł~~m, ,l.! po~iegł&l f po8~łając ~alarzo'wI"i)Q' .4ro- c~rki, ' mogłaby jeszcze' być' na.jb&rdziej ' po- szyi i powif1~Z&~e niezliczonych krese· 

" p~wtóE~ła.· , • Ih, , ";\" aze od: 11Ft ~y. , .' i cąłga.jącą· czek, co przecInaJ" zmęczoą skórę. Jak 
- ,M.argra~lenfu? I ". 1 Gdy 'tQ'~7:{&. Bertln Z&P'~ł: , ,'II," Ale cóż ona . ói'ła. uczynit! wo'bee tej ' Istota. dotknięta. , pożeraj/łCem cierpieniem, 
- ,Ależ tą~, ,',. " - Gzy i>0Jadlł w' po§lull ,';~odr~? ~,' " ż8.łobnej sUrmi, "pod tym mun,dw-em galer- Ictór4 świerzbienie ci&ła zmUIIZ& do dr&P&-
I natycluni,ast· na 'p,r:ojekt przyst& a. -:- Tak, n& tl'zy młesl,. i"' ." 'Tińł,&, który prztodziewać ją mial rok 0&- nI& się t&k postęp i prac& przer&żaj/łCa I 
Obojętll;ie zapy~: , pómimo)'r.oll Stepnł};' I l" ' , łri Rok I c;a.ly! "Będzie uwięziOM w tej drobna. szybko uchodzącego ezasll zawła-
- Cz~ czu ślubu 0Pla.ezony? - 'łem l&pieJ. ,,(~,~ '., 'I \czerni, bęzezynna. pokonatlll,. Przez rok dnęla duszę jej i lIDuszal& do nleust&une-
- Mó) :8,o,e, takf Pfaw~e. M&UlY powo- - 'Wl'M1m)' db d 1fDego' ~c1 Lzauwa!' sbL'rzeć się · będzie z dhla. na ',dzień, Z" go· go stwierclzani& owego biega czasu w 

dy, by się śpleszY~1 ,tembarą.peJ, ,'że ,lJósta.: ~Y~& h.ia.l!in&.' ',. JI', ' 10, dziny n~ I!'odzinę pod tem krepowem po· :nrierciadł&eh. Prtywoływa.ly JIł nęciły 
~wi<tnem ~o ~yło przed Ś~efci' l matki.: ' -'- M&.Dl , nadzieję. '" .. w' 1/ • nY(liem. rCo si~ 'też z ni,. Z& rok Śta.nie, zmu8Z&ly do 1!rs'yj~ z utkwioneurl w nI~ 
l'/s~a.\t so9ie I11jZYPQ!pi.Puz, ,, ' ~ ?;l'mczasem ni zapomint\j o 'mnie. • Jete'lł jej biedne chore cia.ło t&k zmieniać oezaml, dotyk.&nIs. ich paleem, j&kby lepiej 

- Tak dośk9Dąle.; Na 'kiedy więc?' ' .:- ljie, moja droga pt'~y)&ciółko. I się będzie ~ód ,""pływem tldręczeń duszy? chcąc ałę przekonać o postępi& ntezatartym 
. - N"r poc~tek." styeznia. frzepraszani '''Uniesienie z .dnIa poprzecful~s:ql gdy ją Myśll te nie opllSzczaly rej, zatruwały lat. Najprzód była myśl powr&C&jłC8 za 

Clę, źe pię "",pie)"w , o " t~ 1)ie upn;e~~~m. 'V1~ąt 'pła~~ f zandlir ~pró~zenia m&r Ws~lrlą,J~ijmógła- doznać przyjemn~ć, Wdym ra.zem, gdy uj~ła btdł a siebie 
A!l~~ w~zta:- . ~ ~~' s61',ce ~llnIlI mu gl·&~leg? do 'opery, 'dałY/Jej tro!!~czk, tla· 'zańiienrt:tr , w: ci~ienie wszystko, co mo- btdż poza domem nlebespieclm4 powlersch: 

f. JUel'SI .,,~IJe. 1 ~\& mUość, J,akt czuł kU' df!1ll. ( , "'" 'je (\ t , glo JIł' cie,~.Il, me zo~Ławl&jąe jej ani chwili nlę ~tałow .. 2atnymy1l'&ta. ~ na uli· 
mej, przelłhlnll& Się nagle gorycz, j zrqilzl· Krll~o w"ąliźe tO trWałÓ. ~ie uJl. lyn~ 'bezjiosredruej radoścI) z&dowolebia lub we- cy by 8J.ę przejrzeć ""II' wyata.waeb aJdepo
ła. '!I" ~im ?wą ,l.lamtę~~ zawiśli', w~'aq 119, ty~e!I, /& ślellzUa. znów IIi. ~wąrzY.Jeg<l', .el~: ',WStrz4sala. ru, nieustannie rozp&' vrych. Przeszło to powoli w chorobę. No
Zlll1ewa Ił\lłośtl, gdy JIł ,.zazdl"Og~ p " z dręcz~ zazdrościł, ws:tysti:Je~ostępy czUwa 'potrzeba zrtuceui& z alebie tego cię- alła w kieszeni male6kle lPudełeezko & po-
. -:- P,'zyn?szę .p!"nf"j ~9ś ;f,; f , r6& 81~ do ci8rp,ienia.. ,,'Yiedzillła o ' 'V~1f1e l,.s~a ' uru .Jlę,!zy, kWy jt druzgtlta.ł, a. bez kt6- drem, gnbe jak orzeeb wtolk1. Wrego 

nieJ, , f. I l, p~~~y4qc ' przez ' Wsi7~e cl~J:I~Dl", rego czuł&~7 alę ' jtistcze f:&k ueaęllWt, wier&elu!l& Prl1krywta 1I1e6cIłr. luterko; 



fU J' 

~6,OOO; 2) nier.ucbQm ~ pq ,z!parły!;)! Illał. 
zonkach Bochenslłłcb, rzy bH~-E!Chod .. 

Iy: Józefa Sikor.'" }: ~agia F~J 
ka za rs. 7,0:H; tll' plac-po tycbźe '~ 

I ·skich. przy ~y Długiej nabył JqU~ 
upner za l·S. 3,5.05; ~) pla~ po ,tychże Bo. 
. skic.u prZlli . J':ó .kiej Tnłblł LeI). 

Bajer za rs. 1..280.; II) plac Pll tycbże 
ueńs.kich w mleję.cowo~ci zW&ll6j Drl). 
wiązową" naflył< Jan Rąćzkiewr;z za 

97 i 6 u-~ 4>18ee pod Nr·" 836 Dale. 
dom,ettonl ' ~tte nlib)'ł Rudolf 

Scholc za 'J:~ 2,~5~ 7 ' .. 

(-) WyśfeOz8ni . WJlueslącu. siel'pniu, IV 
nocy z dnia.aJl, 8b.·acWono tlltejłlzemu fa. 
bl'ykantowi W.MlawoWi, ĄIati ~9 ,różnych 
~""'\lU'" ,swnę rB. 30~&> O. _Wszelkie 
poszukiwania, w lu odnalezienia kradzie. 
ży nie odliiósły wtedy' żadnego skutku 
Przed kilku dniami oficya iftlWjsza do' 



»--235. r f'l l ' 
. DZIENNIK Ł6DZKL 

'~ej niejaka E. J. sl..7adła sm-dut chu- twywolują efekt im zwiększ .. opowi JIi~ne l:arządu wojennego Olł,- 5", li ,pat&wne 62.30, ł% liBty likwidacyj n ""'ę'w ... tn;",,& • ln "On1:n" a1'eszto- l'osto ' . . al1tol' .. h.,,~ . • '0'0"" _, Ć 57.00, P"'lycua ruska 4% z 1880 r. 93.20, 5'/,' 
.. ~._ .. ~"""". - U!I!I ...... 0. ~ Slf} wormowa' JBiIt _ , li87. lI3.10.~~~~~ 

walaJ. i rzeczy od~brala. , t 'aktl1jąc rzec~ przedmiotowo. 'l'aklm np. ośm artyleryjskich bateryj moździerzowych 11~.50, J1Pźyezk~ wseliOWiia ell!-:-ID0
l 
Irr enu-_) ;Telltr łódzki . Dziil w teatrze Victo~ u Jlwkiemjdt seellll wyj.ęt/L z drugiego z ko- _<. b .. d .. '\ł." ' dz' syl M.50j 5'10 lis ''''''1)1'' rusk,e lOł.~O, ~'10 po-b ~.; tk v' 3 h t· Id ~ dsfc'd" A t sta 'aiąc " .. ją 1-'- ącjąalllę W Ił. P ...... moz le- żyezka p emiowa s ~86ł Wku 170.1Ó1 ~u • 1866 

ijl. dan, ę~~~, op'ere -a 'tpnuczna. ,y -c e ~ cu; nn '" . , u Ol', WI , rzowe artyl....,m"kie po cztery baterye r. 155.25, akey. drogr'iel. WlIf8S&wBll:lJ-wiedeńskiej 
altach, muzyKa Olfenbacba, t! t~ .Piękna rzed oczy c ytelnika. ową chwilę dziejową,. -;rr' 2<».50, ~eye kredytowe almł:ryackie 163.30, akeye JIelena". Ceny · zniżone. " kiedy to dzieci, oblężonYjlh prlljlz wQjska ~dy, I _ " 'r ~ ~ JYIIfszaw.kiego banku li.aa<ł;lo,,!,!!o .... =-" dyskonto. W sobotę daną hędzilJ po r~ plerws* Henryka V· gtogowian i<4 na czele wojsk Petersburg 16 października (Ag p) wego -.t-, dyskonto rueuneekiego ballkn państwa operetka .Camargo" (grana . w Belle-vue niemiecldeh, Puywi4Ean do palów, p()d 'm 61·yum' OII"ieeenia opublikował~, ~~ 3'to~'lr~~T~ :~~.r .. , I'air,ub ruska z 1889 rokn u'zydzie§d kilk razy), z jl. lUr ~sztein piQW ze §ml\lrtelne ciosy qjc6w i braci, bro- .. ..J 9 '/ 2'1, l!:, I . I ki 97'/ w Toli tytułowej. ad mieniamy. iż oJ!.eretka. niących oblężonego grodu mówi tak; .01:0 ' KU ~ ek6piracy' rminu przytm 'I'ania II W~~IZ!.:., 16' ~::.~ "~; .ll: p~''iVitkow-Camargo", pOd względem \i'Jl!t&wt j j pbSU\faJlł! się ku murowi machiny i komo- do zakładów nankowych proś y po a ane skiego. JOs.eniea łuI. ord \- mj}lł!tra ~ dObra 570 ;'v)'kollania, zD.Jienioną zo.stala do t~go stop: ry. dla osłon. y .0łJlegają~ycjJ, a df nich przy- o pl;ZJjęcie do ' ł(ych zak;ł.nów . nie będ -580, ~i&ła - -:62°, w,11!.orewa 630--6ł5, .Jto . I d t ś mm ó dz' d kł d'" . l), r-; . i' l orowp. 480--490 r.... - - -1 . wadliwe 
nia IŻ za e wIe w re CI przy po a sw ~ wIązane lecI głogowIan, an w za a. nwzględman. __ j~[zmień a i n''- _, owi .. 270-pie;'wowz6r, który pnblicznoŚĆ'poznaIa..przy .Piekieluy pOdstęp"· PetersbIirn. ,~6 paź.hu.rnika. (Ag. p.). Od 300, 'gryka - ;-;, u.1lik I ~, lim0tY-końcu zeszłego sezo!lU' v; Łodzi. Otóż to wyraienie, którE' psuje caly. ". -0"'. . -, rzeJl&k r&ll'I IIDl. - U. -, AToeh poln --
Reżyserya teatl"l11?rz~gotowuje .F!\ł·uan- efekt" wynikający 2l- groE ch\'iili. Jest ona dma l-go styczma 1890 1', w składzIe oli- -, eukJowy - - -, fasola - - - z .. orzec, dę" ardou.' .~?w~e. role. objęli. pp. ~op- 'sama .pr~e~ się ta~ wiel~, . {8 p aW.czne cęrs~ej soły artyler . formuj się Dilwy kuz~j~~a-=-;;: p;;-~. olej rzepakowy - - "7' czewski, Chllllelmski I paDle MaJill'owlczO- oddam e Jej zupelme prze mJOtow robi na oddZiał forteczny. owieliono pszeni,ey ~" żY~ 150 jęezmleDj& wa i Otrembowa. I " .. czy.telńlku ,\\';ratcmie pior nu,jące 'uajpr9,st Pary' 16 paźdsieroika. (Ag. .). Przy- -,ow"" 200, roebu J>9"!~o',--. korK;y: .. sżemi i!rolikami 'IIrtystyczne '. Gbkolwlę, '. . PeII,ahra, 1 patdziernika . .,OJ lf ;nueJ8en ~7.00, autor powię, od siebie, !QIżda jego głośna był tu oraJ ks. Ferdynad I dwłedził P8Z"';~ w m. 10.50. ~yto .7.00 .. Owies w UL 4.30, KRO N I K A.IA nwaga, os1abIB. to, co. po\finno być mocnem, ks. Montpeusier. K'::~l: U ~~-:.. ~ _ i9Ur. ~.:: jędrnem i stanowczem, Il'akich i ty", IN , B~grad, 16 października. (Ag. p.). Kró- 187.00,~ .. b . _~ Ź~lll1, na "';dz. Warszawa. dobnych nwag, z poza których wyglall)ł lowa Nata1i~ wynaJęł~ HI 8zkanie 'IV pobli - 165.00, a kw. mtJ ~68.25. M· . teł ś' . d OZ t . iW .. ' t !{W k . , e HaVTe 16 puwel:lt Ka.... od &Tę~ Santo. 
- IDIS 'yuro o wl~e~ ,w~ a o l' j\U', JtIIl,tlTI Y u e gazą, w SląZC Ż d k;Uj li:ólewskiego, dOk d ma nadzie- na grnt. 94,.~ ."a IDar_ 2.75, n" maj _ ._ , 

porzą~enie, aby Ist\ldenci \ Qlni lu~ .. - Jes mlJ.ósl' o, , ' . . 'ldr~ . Moeno. cze uniwersytetu wal'szawskiego, pi~tego 'owełka ludowa 'P. 1ft .Romans Antka Ję przesle I J SIę·. : . . New- oTk, ló października. Bawełua 10'/,,, w N. km'sll medyczneg{), ktprzy nie zł.o~yli pqł- (7/"114]', ',paszem zdaniem jest sztuczną, ,!lł~- Belgrad, l\) pazdzlermka. (Ag. p.). DZlen- Orleanie 9'7.. 'j • , lekarskiego eg~aJninn, . do\msZCl>,tlui bx1i. cl.o J'ą'ca oże poza sob" pl'awdopodobieńltwo i nrzędowy ogW~ -omunijrat, zaptze- New-York,15października. Ka" .. {F"ir·Rio) 19.25, 
J; .. "' Rio li 1 low ordinary na paźd •. 1~.92 na grudz. 

eg-taminów lekaI:skich tylko po dopełnieniu zdarzeń i charakterów, ""e nie I;ealną pra- czaj~cy pO$łoskom, krążącym o spotkaniu I ,1j;~;;;.92;;;.' ~"""""""""""",.... .. ' """"""""""""""""""""" ...... eO"tilminll póllekarskiego i przedstawienin 'wd4 tyejową. 'llakia Kamille i taey Antko- ' srę IhólJ A1eksandra z matką. Jajzupelniej- l. d~wodów z dostatecznej pl'aktyki w kli\)i.,· wie mógą istnieć, .I)Q ilj' akież charaktery. . kacI! i szpitalach. \' plnt słllCP~ winni nie spotykają się Ill\ świ cie, ale czytelnik SZ& zgod& IDe. przestawał pt\n~w&4\- Hnęzłożyć ś iadectwa dojrzałości. nie może obronić się, U~ ciu niewjBJ'Y e - dzy regencYą I ttąd6l/l! Y' prawIe. sP9f.k&. - Na listę pomocitików adwok'at6w t6jąe lt~ !.W'elkę - a nilW~'ti ~~ jJla nia. isticz dol' dz s~e królo,. przysięgłych weszli pp. W. WiIliDski, M. niej zgnbną. Psycholog~a tego o~rkzka sla- wi Milanowi, ahy~ezwolił na widzenie się Funk, L. andau i E. Zy)bermann. ba, cz~y boqjlj;erów lobudkl tych c~t .matki z syu.em. Za we sle kTótkoler.loowe - Inspektorem s~itJ.li cywUn' il po O\V Qle'cłąsyć l .umotywow ne, Rdtomlast o· B I d 16 'd'.'k ('A ) Za na Berlin _l JIIl. ., 
Ś. p. d'oktorze Wolterźe obrano 0-1'& Bro- )lEazek'Z życła mieszczań kiego p. t . • Dwa e gr~ , PIU ZIelnI a. \ g. p. . - na Lod SA l Ł ..... !lowskiego, • nieszczęścia-jedno szczę cie," ma wszyst- pl'zeczaJą, Jakoby owa frakcya sep arat y- na PUJ*-" fi.... - Dom podrzu\!""Ów W' Warszawie i ... ~~ zMęty, któ.rych .bllkUj • ,.A~k ' "o s~, l'a9y.kaln ch, j{tóra u worzyła się pod na Wiet!eii za lop 6 .. . , nieć na~al bę\1zie. ptzy.:szpitaln Dzieclątk ~ o, ~ęrdeczDle na.~1SlL y, efta ~ r~ IIJZ odbic(we Ra)J T~eza., mlł1& 06- Za h1P1e:Y pahtwowe. Jezus. Zakl~dowl temu .wyznaczył skarb Illl.osob KonsekwentDlę l'zeprowa zoneml, le autidynastyczne przed ' sobą. Listy likwic1ll~Y7De Kr . .PQL • zapomogę na l, b. ~ SllmI,e 3l,6!i1 rl!. , daJe nlillJ calość, pełuą ros to t y, z posta- . . . Rusb I'ołyeu", .. rPod)li" . - Komisarze eyrkułowi, peln1ący obo· dam! 'wyrzeźbionemi z jednej bryły; posta- Rzym 15 JJazdz.lermka. (Ag. póln.). Pod- .' 4'A, poż. wewnz. r.l887 . wiązki urzędnjków' stanu cy\viluegll wyznań cie' te żł' , czują. l'U~Z,'ą się, koch 'ił i o!.'ajszego. bankietu w Palermo, Listy zast. ziem. l r~i l I . lIiecl~rześciBJi~i h, otrzl'mali p~lpfenie ~H'- ći61tJlą· . .' . ' ło·t zapowiedzianł mowę, w Listy ~&.t_m. WarB.~Ser. , '. wleslć w s"o~ql\ kancelary,ch jtUsy. OP!łt Jęzfk w UląŻ e J1I'awl,e wszędl?e , P9Jlra- tń 'ej św' dczył nanrzód ż 'es~wo " " _ v II V. za sporządzeme aktóV( stann cywIlne O. 'wny, 'in pewną odi'ębno~ć, właścL'Wł ~ '" . ' Y"'.' . . Listy .. st. m. MC3i SeTyl I . Niewoluo żądać wyższej nad taksę opła~y, rowi,-nie jest 'onwęncJonalny. Miejscami ło o . es m plzeJ~~~o~m IS. meruu II II "r -f 11 u t Osoby pl'z:edstawiające świadectwo nbóstwa jednak spotykamy wyr~enia, zakrawające Rzymu. I Rzym, dawmej~ od paplestw&, - " III. powinny otrzymać akt bezpłatnie. na uiMbalość sf,ylu, nie.~iemY, czy umyśl- , pozostall włlli!,~ią Woęh, :nietykalną Giełda Berlińska. - P" obel:policmajster D.Jiast.a \\'arsza- ną, .czy . nieś wiadomą. siążkę cfetą.l ) pomimo ) !l,tY~k.!łHli. i llQgl'\)żek wewnętrz- B.nkn~ TUski. zarru: . . wy odmósł SIę dp ,obnąteli lDIa:s~ PI'O p1:z:i\Jęm e,. gład~o, .nl!-' et ,z. paw ~ za-' nych i zewnę"tr yC. Zapewniamy kościo- Ol I "na dolit&'W. szą.c O bezpłatne oddaDle od 19 listopa a lUte 'eśowamem fił~ Jej tresclą. NIektóre . . . Dyskonto prywatne. i,. • _ kilku lo~li, cyrRnlach: zalllko?!Ym.. je u N 'Ii ~ II,) II pospolitego obserwato- łow!' zu~e:~,ł sw bodę. wyko~ywa~a .pla- ! 

B7·ęo ~ 
lpo.~ (, 
8Ui> 
'Il'"T 
95.60 
9850 

~:~i 93.21 
93.-

I'ozolimskim i praskim na rzpcz 2l:Z tP.\łfów ra-iune znów nikną V; cieniu, ~ nazbyt ~ , rellgIJifj:bli. D lllJj łl0tł}pla Cnspl renoclegowych. P. oberpoliCillAjsrer;ze ą.wej szkicowo traktowane. :.\'refu.iś" pl'zeczyta- pnblikanó włoskich., jako kosmopolitów i Mo et y I buknoty : Not. u stro~y ma wydać odpowie~ni~ rozpo~'z:ł- ny .raz: bud.zi 'niewiele, C~?ty do, przerz."- an~\'chistów Baąaiąc położenie ekonomlcz- 1E:~~~li/ ~ttl':rI~ rokn~\d. dZ,eUle w ,c~l~ .przygotowaDla na telmm cema kart. Jell'~ ]oraz. dJ'uoJ . • D~zo .w ~m n Odjl cha od siebie odnę iedzialuość za POłimJlłryały star" ~ózek, poscleli I t. p. . l obserwacyl, twprp'hoścl mało . , !lłkp lIV\ll ' . . ,~ . c to Funty .terlin. w "ukuo~b Ż. - W,Yszło l'ozporządzellie władzy, aJ>y centego RapaCkiego; pomimo stere, p~'ze8ileme nan pwe4 »ul~e, re. ~- 1M.1ti aiemieeF~ 11 •. . , 
ET. 
AS 
82 
~'/. 

'Wszyscy młodzi ludzie, m'odzeni po .1'. 1862, po~iada wielką .zaletę, g rującą ponad wie- pl, _gdy Włochy_ wyzwotą SIę ekononuczDle. Au.try~ekie b.ulOlo"t.y . -. pl;zy żq.d~u.iu paszportóW' i .le~itJ!!iacyj)U dod~tniemi. jeJ strona .: zamiłowaJli ,do- Cl'is!1-i lbrQni si!} IPlozeei}v Zl\t)lutom, jakoby ~:.nt:śt! ;"bl.·kr~d:w d:~J. p~zjldsta i!1 ~owo~y o sta'f1emu ~łę, o przedm~otu, Jaki e ,ąUJ;ór bIerze ~Qd. ob~er- je[o polityka zew n trzna b la b dźto sln- Kn~nl eelne. . . . . . pobo~jl WOJskowego. .. wacyę I gorącą miłość a sztuki. J. z, żiuczą .bądźto D 'owokatorSk'ł Polityką4zi- "";~'l"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - Podobno system _ pr'!loostawlama .do, Petersburg. ' /I , . .' '"\ • :. DiłENNA' STATYSTYKA LUDNOŚCI. analizy produktów sppżywc~ch-lilęgni .v miuiBteryllm d,óbr państwa w nie- s!e.J8za. była k91lleczną dla wlełkośc I ~- Mal!e"lwa sA'W ... ~ w '1niu 16 ~~.,uka z~ianie z-powodu ielki~h na .UŻ;I'Ć, t.Qryc~ si!l9!> l"efeIat jednego :i ezłollkóW tp~a- i tency'~ ( łoc I Wie 'El ' państwo nie może w 'par\,f11 atollekle) -SI~ dopu1;zozall. baudl~Jąty, ~e ~tnlikl ~t 'wołuo-.ekonod.l~znegbJ( eterk~l' pózoś.t&ć _od ~!lijlnem. o}ityka włoch 0- . :';~~~~Io:ry-:~e~kl.), - , d~Jąc po~ analizę a łl;lne SP) zedjlJIł.!l UJ sldego, w sprawIe wy~u dJ'obny~h zle- partą jest n oszanowaniu prawa. mlęązy- ;l.il1.,~lt w dnm Hi paźlliiernika! blicznośCI. Nowe przepIsy zostaną opraco- ~ian PJ1iAZ różnych po$ ików, sprzpds- li d ' "O li' dzeń ;. .. latolicy: i!ziocillto & 15- .... &110 l, w tej wane celem zaprowadzenia ~ 16.i Koutro).! jąeydh dżyte i niezda1;ll,e do użytku ma- 11.1'0 owego. ;0. wy az~n powo 1eJ Jicillle chłopców. 1, dziewcZ!lt 2, rtor~słyeb .. 2, a dopuszczajacy się nadużyć będą karani , l 'cz Ił wy kil! cen: ,Rę{e . .Afr.y e pil chwali się, że Włochy w tej ll~zble m~zczl= 1, jrob,et- 1.. " nuaDo .... "e: sadow'nie'. · i' I "", sZYPby r~?.Ul .~~ł: e)'. • Ze.i..l.. IV I'z\ Zt rtrlOGS; 'stw stanoWigk(f'ab- ' ~Cl8ą'k RieMer, Iat.-a ,.fr"'f ~ 1>; w-
. , . . .. , y" lozpa 'iny. , .Y'J ~ , 1 .lJ ' • , ' , ska, lał l~. .. - ZołUIe~'ze~ z~śO~I, . ddalem od mle~ _ 'Przy~ezi no do Peter urga, jak ,d - solutnej w p6h' ęauQ,ści.' L'eSarz .niemiecki Ew .... llay: Ui ... i lat<iMD znwło ~ w t~ s~~ego zaulleszklllUa l I me, mQgąe.j' l!taw~ę nosPI.GFai!danfu z Irltnc ' fQi{lo 13 1). lD. 1\<1 rzymll nip jako pan, jak nię- liczbie .chł~p.0'f. 2, dzie .. eą.t ;J.. floro ;łych .. 1, flę na punkt zbOl:ny w oz;u&cZonYlll lterml- 358 pud1lw złota k~Ó)'e Mta'Wtou!1 do d ś I . k .. I -Wl ' h . . _ w tej ~""ble męzezJznł-, ko~,et 1, I" wonomme: 

nie oboivio,zani SIL zameldow&ć-, n tem aro;... - 1 lir.' " . g y, ~C7; Ja o przyJ&Cle . oc y Illil Z! llnna Rl>zyn .. H.~e, lat 65; 
, .. V' ,.,-. menmcy. ," . , " • q/lt • lża1lu"'ch' . . Ó n y b......... iitarOlakolnl' d ... e1 dn lat 16-tu .. muło l 
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t I - Nakładem "Echa muzycm~" wy-

7
1 
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o s z E . N I A. 

Teatr Łódzki. 
VICTORIA. 

W piątek, d. 18 października 

Ceny miejsc ZliŻOlE _ 

Pi~kna Helena 

W NIEDZIELĘ, dnia. 27-go paździemika 1889 roku 

jedyny. KONCERT 
nadwornej 'śpiewaczki dworów Pruskiego 

i Austryaokiego 
I 

Opera Buf'.. w 3 aktach. 
pp. H. Meilhac i L. Halevy. 
maczenie i podkład pod 
Chęciń.skiego. Muzyka 

bacha. PAULlNY LUCe! 
T eatr Varietes 

W SOBOTĘ, dni& 19 p&Ź'ilZlel1llił:al 

1889 roku 
PIERWSZY DEBIUT 

p&nien: 

Anny Habler 
i 

sióstr ,A,LL"''''''' ~·v.&..&.IIAII 

Ze współudziałem 

nad"'~rnego śpiewaka, dworu 'Szwedzkiego ,I 

J p. FltIPA FORSTEIN 
i pianisty 

p.' GOTTHOLDA KNAUTHA. 
'lir Bilety SI} do nabycia w KSIĘGARNI R. 

Houcke 
1746-2-1 W P14TEK, dnia 18 października 1889 r. o' S.'0dz. 8 wie'l~qrem 

WIELKIE , 
Dom Koncertowy. d · d' t . ,. · 

W aObotę, ci. 19 p&1dziernib 1889 roku na zwyczajne prze SaWIenIe 
pierwszy popularny KOKCRRT ",o DRUGJl ' RAŻ , 

.kład'jł~f~!:~tflliliputów lU R E',K R U C ł S. 
po<1 dyrekcYł wf,elNtJ ktnn:'c4''I'ltJ ptJRto_ntJ 

Lamberta Stelnera, 
arty.ty wirtuOI& Ila pi.tonie. przez P&n16 i ,panów z pel'SQnelu cyrkowego. 

}'odelU koncertn na aali ''''.'ko kró'kI, C4'a6 
Itoliki i knesła, a ceny .... II 

jtce : loż .. i re .. r ... owane WYSTĘP NADPOWIETRZNEGO GIMNAST~A 
by rL S, na biedllych kop. 30. I 

Poe .. t<lk o godz. 8 . Br. Bog" •. 

... Mam zaszczyt ,,, ..... ,iR<lomitl 
SzanownI} Publiczność, 
łam w tych dniach z 

W ystęp M!!! Z:EO. " l .... 

I I " " I I - (\ 'i~1. j 

W NIEDZIELĘ i ŚWIĘTA 
świeży transport 

"kwiatów sztucznych. piór f 
ków do kapeluszy; 

_I_&~V",-&.A.&.I'V dwa przedstawienia 
Początek l-gO przedśtawieni& o godz. 4-ej, 2-go o 8-ej wieczol'em. 

I D"l'eke1a Hoocke l 

Prezydyum Lódzkiego Oddzialu Towarzyst; 
Popierania Przemyslu w państwie Rosyjskiem 
zawiadamia członków tegoż oddziału, że w dniu 9 (21) b. m. o go<U. 

7-ej wieczorem w Grand Hotel'o w Łodzi odbędzie się 

xxm zwyczajne zgroma
dzenie członków. 

1729-3-2 

W &dministrac~ "Dziennika Łódzkiego" są' dd 
nabycia 

Pra.wo Fa.bryczne Z d. 3 (15) czerwca. 1886 r. 
wyłożone i uznpełnione przykładami i wzorami przez 

Stefana Kossutba, 
Dyrektora układów żyrardo .... kich Hiellego i Dittriw; 

PRZEPISY O PRACY IĄto1HTNICH ROBOTNIKÓW 

Ksił\żki , fabryczne 
do zapisywania małoletnich robotników, oraz 

. KSIĄ.ZKl ' 
do zap.sywałlla dowodów legltywaeyJuycl1 robo-

- tolków. 1 

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

oraz wszelkie druki i książki 
I , 

~la Są~ÓW Dokoin i [minnJ~~, 
I Dyrekcya Dróg Żelaznych 

, Warszawsko-Wiedeńskiej i' Warszaw~k'o.., 
.' " Bydgoskiej. . 

Po4je do wi,<!olBośei OBÓl! inte~ .. owanyeh, te llJ> potrze'y tychże dróg w r .. 

)m 1890 .amier ••• &kontr.ktow.4 750 8ążni sześciennych m .• pol. drzewa oPalowe. 

go w ..... p.ch 
, Maj,ey ch~ć konJrnrowania o pomienioną d08t''l'ę zechcą zło~(\ d? dni. 19 

(31) pudziernika r. b., na ręee ' NaczelJtika ' Wydzioro Gospo<{arozego, opieczętowa. 

ne deklaraoye • n.pisem na kopercie ,,Deklar&ey' na clQlitaw~ drzew. opalowego". 

Do deklar.eY; powinien 'być dołąęzonl kwi~ . lt ... y ·głównej dróg żelaznych 

Warau .... I<o-Wiedeńskiej i W~~łl\".koJlydgo.ki.j na złożone wadi_ w .umie, 

1\7Tó"Qy .... jąe1 lWI, wal'to.oi I.ofiarowanej dostawy, oraz pod~i •• ne warunJd lioy. 

t"ł'yjn., kUfre Wllli z . ... orami deklar.cyj b~dą wyd.wane zglaszająeym .ię w Biu. 

laiM~-E~jC~~~oGll ne Wydzialu Go.podarQego eodzieonie, w zwykłych godz~aeh b~"7~~~l 

Wielki wybór 
lU,..tałowych ." . l&Ulach i bez ram, 
..,"" s 1\l&l'llllD'OWemi płytami i bes, 
0Mił do 1kIt.du gtJ&nteryjnego 

2111-<1 La ••• ". Bea ••• 

ZGUBiONO 

kartIJ .flObytu, 
Wflłan4 z tutejszego m&gistl'at~, 
imię Bolesława Sznlc. 
lIla!uca- zechce złozyć 
tutejszym m&JiBtracie. 

Tłómaczenia Ao weksli ' __ WarszawS.kió 8IURO TECHNICZNE 
I- 'INŻYNIERA-frE€JHNOr;OGA 

A. Pezachowicza, " 
Meohanik& Rządó;w Guberni&lnych suw&łkskiego i łomżyń;kiego. 

"tV AB~Z& W.&. D./lJ:llzałkow8ka· N. 116. 

:W zakres 'zlalalaośel Illara wc.o4lzl: .Tylko specyalne obmul'owy. ' 
w&nie kotłóVo1 , pal'llwychj według lI\'łasnego, orygin&lnego Syste7 

mu, przy którym p8iąga się zupełnie zużytkowanie ·paliwa. 
UWAGA .. ~& lłOtwierdzenie przedstawione .być mogą świadectwa 

wydaue przez osoby, u których dokonauo roboty. ' 

REPREZENTANT na ' ŁÓdź i okolice ., 
I . 

C. Taube ' .. I 

Zawad.ka Nr. 'ł8. 370-100-0 

J ' • J ' 

N~~ fłiA ~q~!;P"'~ĘąQW 
EllklJlro "TleJebn:rch 00. 'Benedykt"nów 

c .. " Op&ctwa w Sowac (Glronde) 
1f1II&lesiollJ' 1373 ',']iłUz przeora 
.• w roku. " I ' Pilrtra B.nr .... d 

N:l!,odzoly zrole.ll jle.lłaal " . BntlJselll t880 r. I W LoadfDIe 18i~ 
f Codzienne użycie ki!k'u kropel tego 

zbawiennego eliksiru z&pobieg~ próch
nieniu zębów, którym llIidaje alabaStI:o
wą białość, wzm&enia dziąsła i ~WI~' 
ż& wybol'nie usta. Jest to jedyno leo 
ka1'8two, które skutecznie leczy ból 
zębów. . ' 

Oddajemy prawdziwą usługę naszym 
czytel.itikom, ZWracając ich uwagę na 

, ten starożytny '( użyteczny preparat 
IIJlepszy z Istalejąeyeb środkólf le~ZDl· 
uY", zlJlollleg-.Jący ,,"szelki .. cIerple· 
,lo. zębów. I I 

Opl'ÓCZ eliksu'u ,-yrahiany Jęstjesz.. 
CZ~ ~rzez ,E)p. Ii~ned~ktynów pi'osze,k 
i pasta dolJ~zyszczen1& zębów, któl6 
równ:!ez nabywać można we wszyst-

znacZDilejsllj'ch perfumeryach, aptek&ch i gktadach materytló.ll' 
głównr l!IfeKoln~ Bordea1lX 106 & 108 ... roll 

. ' 000-0 
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