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Ogłoszenia~

Coraz częsc:ie.J na lamach pism
spotykamy spra\\'y z handlem "żywym
towarem" zwią,zane .
Przeciętny czyteinik nad wiadomościami lymi bardzo prędko p1·zN·hodzi do porządku dziennego, nir; zastanawiając się nad Lem, ile w nich Lkwi
niejednokl'otnie ll'agerlji osobistych, i
jaka h::d1 ba spada z I.ego na cH le spolecze1'1slwo.
licznych niestety
Jedną, z dość
czarnych plam na obecnym ustroju
społecznym jest proslylucja, proslylucja jawna, wprnsl. legnlizowann. przez
państwa.

.Tako pl'zeja\\' usll'Ojn spokcrnrgo
prostytucja i jej l'Ozwój zależy od
wielu czynników natury ekonomicznej,
psychologicznej i kulluralnej.
Nie mogę w rnmach arlykulu szerzej Lych myśli J"ozwinąći zaznal'zę
więc tylkll, iż na l'Ozwój proslyluc:ji
obawa przed
wplywają g-Jównie: 1)
si.a tymi wobec trndnych
związkami
warnnków życia, 2) Z\l'yrodniale po-

S. K.

5)

ptc:iowe i 3) niewyrobienie spoJeczne kobiely i 4) ciemnot:1 umyslo\\'a
i brak najl'lemenlarnicjszych pojęć u
elycc i moralności w niższych sl'<:>rnch
spolecz11ych.
Z Ly<.:h to sl'er, jak wskazuje si.a~
Lyslyka, rekruLuje się 85°1o dziewcz~l
publicznych.
Domy publiczne czyli L. z\\'. lupanary dla podniesieniu swych do ·hodów musz;~ U\\'zględniać żądania .gości", dopominających się o świeży „to\\'ar". Hozsylają \\'ięc agentów i agentki na wszyslkie cztery slrony ś11· iu
ta, a szczególniej do krajó\\' mtiiej
kullurnlnych, aby ln111 wcrbow:.ić ś11· ie
że i młode dziewczęta.
Nicslely Kl'ólesl\\'O Polskie i C:nlicja je::;L dla age1Jló\\' Lakich ziemią
obiecaną, gdyż doslnl'cza l'Ok rocznie
okulo :w Lysięcy dzic\\'cZf!I du lupanu
rów eurnpcJskich i umerykat\skic:h.
Lal.wo przeczytać, nieprawdaż'? To
znaczy, że 80 dziewczt],L dzirnnic idzie
z kraju naszego na zatracenie ciała i
ducha ludzkiego.
A cóż w(lbcc lego robi uasze spokczeńsL\\'o, jakie Śl'odki zaradcze pl'zeprnwadza pańslwo!
SpoJccze1isbYo wzrusza r:imilillapędy

Grobliński.

MIŁOŚĆ

wszystko

zwycięża.

N OWE LA.
ja znajdQ - przerwał dziedzio, którego
. wzrok nagle zatrzymał się na torbie ukrytej za starcem, tak, że tylko koniPc .it>ii
był widocznym; podskoczył więc ku łożu i
rqporwał za torbę, którą Michal obiema
kami także uchwyc il.
zawohd
- Nie ruszaj jej pan nikt nie ma prnwa zag·lądać clo mej 1orby~
bez mego osobistego zezwolc1Lia. Pau mnie
szarpiesz„. to mnie boli„. pan odpowiesz
przctl sądem, jeżeli mnie niezdol11ym do pracy uczynisz.
- Dobrze, dobrze - rzc•kl Wcsolkowalf', do piornna, ja wiem co robict.
ski To mówiąc, gwaltownic ]Jrzyciąg·nąl do
siebie torbQ, z której )JOczęły się sypa.ć na
łoże najpiękniejsze grnszki i ja.blka.
ianaclto silny byl dowód winy, Ż<'hy
Michał móg·l dłużej zapl'zcczać, dłateg·o też
natychmiast, zmieniając ton, począl blag·ać
lit.ości; lecz napróżno, bo przt>lrnnanie si0 o
oczywistej kl'adzieży, której się z początku
tylko domyślał dziedzic dóbr Mielkowice„

Już

wprawiło tegoż

w

nicslyclHlll~
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(6) stron druku.

mi i odwrnca siQ z pog-ardą od islol
milczeniem sybal'yly
upośledzonych,
zbywa spl'llwy, o kLÓl'yeh mówić "niewypada".
Par\sl wo, Lolernjące pl'osly Łucję,
usl;111awia nadzór policyjno-lekarski
n"r! P'' " ':i )narka mi Jupanal'ów, m:.ijący
1.abezpieC'zcnie .gości" od zanr
1a się. Praktyka życiowa \\·skara
zuje, iż celu lego się nie ns:ią~a, zato
coraz więcej poniża się czJuwiec·zc1\slwo dziew<.:z:1L Lych.
Każda z nit:l1. po udowodnieniu
S\\'ego niemoralnego pl'owadzc>nia si~,
wpisaną. zostaje nn listę kobiel publicznych z odpowiednią adnolacją w paSZ,Pot·cie.
Z listy li>j wyhe~lon::i, on:.i być
nwŻt': I) grly wyjdzie znmąż, 2j w ra7,ie sla!'06ci, :3) w razie cięikiej chon.ll1, J) \ razie powrotu du prncy i
5) na skutek prośby rodzicó\\', opiekunów, męża lub osób "w:>.budzających
zaufanie".
A prostytutka, nie~Lely, prawie
nigdy nie wychodzi zamąż, - prawic
nigdy nie dożywa starmici, bo ,ią zjapija1islwo i
dają nienormalne życie,
choroby weneryczne, - pr:.mie nigdy
wobec lego nie pt·zelrzymuje ciężkiej

Mimo swych po<lei::.zlych Int, skoczył ]<11 ś<•ia
nie, JHl ktÓrC'j wisi<1ł uat, porwal go i byłby
nim z cale.i siły uderzył rn1111eg·o: gdyby go
był Stanislaw nie zaslonil swoją osouą.
- Ust~p pan - wolal Wcsołkowski
to jest. zlbdziej, którcg·o należy porząd11ie
Ach! dh1czegóż 11ie bylem w oukarać.
grndzie z fuzją, kielly on p1·zez mnr przechodził; Lylbym g·o zastrzeliłjakpsa wściekleg·o.
- Litoś~i! lit.ości! wir1możny panie już jestem aż nadwolał Mich;d pokornie to ukarany, wszak witl7.isz, w jakim j<•stem
1:1ta11ie. Chceszże ]Hiil zabic1 l1iedalrn za kilka
nędznych owoców?
odNędzn y<:l1? powiadasz ]otrze nekl W csolkowski - - któreg·o milośt: wła
sną obrnzil; to za moje najpi<,~.łrnicjsz<' owoce.
J <L cię wpakuję do wi~zicnia, g·tlzie zgnijesz,
zbroclniarzu. MichHI 11ie móg·l nic odpowieskutkiem przerażenia,
dzieć, bo zap<~wne,
krew rzncila mu
kradzież,
jego
odkryto
ldecly
się ustami. Jęki i ego przeszywały n ci wskroś
dobre serce Stnnislawa: zwrócił on wiQc uwagę pana Wcsolkowskieg·o, że m1łeżnloby
poslnć po lekarza 1\zrmprędze.j.
- Oo! po lclrnrza? - wrzn · nąl z zaraczej po sędziego i poli1rnJczywością cję; 11iecl1Hj natychmiast przyuywAją.
A wybieg·lszy za drzwi, zawolał 11a pa.robka, który właśnie w te.i chwili przetl10dzil, kazał mu wsiąŚtl na konia do Stani ·lawa należąceg·o, z poleee11irrn, ażeby m1tychm iast sprowadzi I sę<1zieg·o.

ś~ięta

miesi~cznie .

cl101"oby, - pra\\'ic uigd~· nie chce
nic może znall'Żć pracy, gdyi nikl jej
nie nauczył poszauowa11ia i ukochania
pra<.:y, i nikt takiej .pal'szywej owcy"
do pracy nie weźmie, - prnwie nigdy
wl'eszcic 11icma ani rodziców, ·ani opiekunów, :rni męża, a11i życzliwycl1
"wzbudzających zaufanie" osób, gdyż,
gdyby ich -rniala, niP znaluzlaby się w
lupanarze, n wreszcie, jeiuli i 111:.1, Lo
nie zaslugują oni na le naz.wy.
jeszcze prostytutka
Najczęścit>j
w):doslnje siQ z lnpanaru na skutek
p!'uśby osoby "wzb1:1dzaj1)tej zaufanie•",
a osobą tą jesl przeważnie mężc:zyzua,
który chce posiadać da11:1 kobie>lę wy
Lecz w większo ści
lącznie dla siebie.
\\'ypadków zmiana laka nie · wychudzi
ua lepsze, gdyż wyba\\·eu laki ut"a prawo \\' I l'ącić. ją z powrolqm .· w bagno
11ierz:1dn, już to z powl'olem '\l'}1is\1~ac
ją nu listl;i prostytnlek, już lei robią('
j:1 swym wolem rnboczym, gdyż każe
jej nierządem wrabiac: 11a swe qLrzymanie. Ile przylem poniewierki · \\',yciorpi cialo i du sui kobit>Ly, I.o TTIOŻlla
tylko dowiedzieć się z l'ozmc.iw poufnych ull'onsów.
Wobec lego · zal'cgla111enlowana
pl'oslytulka, choćby po jakimś czasie

wstawia l się za 11. <lzHrzem
lecz Wesolkowski 11ie <lal mu mi wet <1okot'1
czyc~. przełożei'1 jeg·o wołając w uniesieniu.
- Żadnej litości nie hęd<J miHI, trzeba
prz ykladu; bezkarność właśnie ośmiela zbrod nh1rzy. Pan niewiele sobie robisz z tPgo,
czy kto szanuje cndz~ własność h1~ nie, jak
w zyscy ci, którzy nic 11ie mają; lPl'Z ja .iestem zdania, żeby każdy przestawał na tern co
ma: dlatego też, złodziej pójś<: musi clo więzirnia.
Słowa te wymówi01lt' były takim tonc>m,
że odjęł)' zupełnie mlodzie1'1cowj chę<: dluż
Rzego przekładania: zbliży! się wi~c do lożn
Michała, któreg·o cierph·nia ni<' zmniejRZ) ly
Byl on w wielkim kłopocie;
się wcale.
chcialby byl chętnie ulżyć eierpiPniom nrnnego, lecz mieszkanie lelrnrzn. bylo cloM odlegle, a parobek, wysl:iny przez puna Wesolkowskiego, zahral mu konia. Prócz tego,
chory zAtrzymywał g·o prośliami i :mklęcił1111i,
by się staral konit>cznie złag;odzić g11iew pe1na Wesolkowskiego. ])awal 011 za pow6d
Htłl
dopuszczenia się krndzieży: uędzę
ro1:1c. Na. stępnfr przywodził nn 1iamięt: WC'sollrnwskiemn dawne wspo111nie1lia. Oba zrodzeni w S., często si<~ w różny<·h epokHcli
Michal zrnil nawet
żyria z sob<t spotykali.
wielu przyjaciół p~Lna Wesolkowskiego; Ha
irh zatem 1rnmi~ć zaklinał g·o, szlochnjąc, by
mial lito~ć nad nim. Ale nadnremnir 1 hu te11
człowiek, którego 11ic zmi1:kczyć i wzruszyt~
nic potrafiło, wyszecll z chaty ua spotlrn11i<'
sęclziego, z którym 11ichHWt>m ulrnzał się we
(Dalszy ciąg nastąpi).
drzwia<·l1.
Stanisław
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doszła

do przekonania, iż życie jej lo
męka jedynie fizyczna i upodlenie duchowe, niem1,1 prawie możności wejścia na inne drogi życia, nic więc dziwnego, że szuka zapomnienia w alkoholu lub w zupełnej apatji oczekuje
jP.dynej swej wy~awicielki niezawodnej - snnerci. Często nawet, ponieważ wybawicielka ta zbyl dfogo
na
siebie czekać każe, idzie ku niej - i
kończy samobójstwem.
Z lem większą pogardą, z tern
większem oburzeniem świętem cnotliwe kumoszki wyrzekną nad jej opuszczon:t i zachwaszczoną mogiłą le
słowa uniceslwiające: .jakie życie laka śmierć u.
Lecz stokroć twarde i kamienne
serca wasze, cnotliwe dumy, jeżeli nie
rozumiecie tego, że te nieszczęśliwe
istoty nikt nie uczył, iż hańbą jest
oddawać się za pieniądze, że je nikt
nie strzegł i nie ochraniał, nikt nie oświeca! iclt urny lu, nikt nie myślal,
itby jeść co miaty, nikt wreszcie je
nie kochał i nie pieścił.
Ciemne i mroczne było ich dzieciństwo, ciemną i mroczną dusza, więc
ciemne i mroczne życie, ciemna i mroczna śmierć.
One pewnie 11it: miały pojęcia dokładnego o ohydzie swego poslępowa
nia, więc ani polępiać uni kamienownć ich niewolno.
P1·zeciwnie, wy, które umiecie i
możecie być cnolliwemi,
powinnyscrn
zrozumieć, że wa zym to w pierwszym
rzędzie obowiązkiem iść z dobrem
słowem między młodsze wiekiem i duchem sioslry wasze, aby je chl'Onić
pl'ud najgorszem upodleniem kobiety
- sprzednwaniem się.
Lecz by stać się dobremi aposlolkarni, musicie wpierw wniknąć w siebie i powiedzieć sobie szczerze i bez
sołonek, czy godności lej i spr·awie tej
prostacie.
Dużo jeszcze kobiel nawet ze sfer
uprzywilejowanych zapomina o swej
godności kobiety - czlowieka dla slrojów, błyskotek i nie1·ozsądnej ambicji; dla wielu lreśch1 życia jest
blichlr zewnętrzny, dla którego deprnwują swe ciało i ducha swego.

Feljeton . ·
Babcia Europa nudzi się. Babcia
Europa, jak każda kobieta nudzi się,
gdy niema wrażeti. A Żl' babcia Europa, znowu jak każda kobiela, lubi
udawać młodszą niż jest wi~c szuka
wrażeń „młodych" wiecznie nowych.
Ponieważ xaś babcia Europa ma nerwy zbyt intensywnym pod każdym
względem życiem cokolwiek stępione
więc luknie w1·ażeń mocnych.
A ponieważ Pismo święte już mówi: .szukaj, n znajdziesz"; więc też
zuknjącu Wl'Użeń staruszka ma ich
zawsze poddostutkiem. Ostatnie Jednak tn~odnie były pod tym wzgJądem
wyjr!lkiem. Wrażeń braklo. I babcia
Europa poczęła się oddawać znudzeniu.
Przestały ją bawiC sprawy baJkarlskie. Nie interesowała się zbyt
długim pobytem króla Fe1·dynanda w
Wiedniu. Nie zajrnowala ją kandydałnrn nn t1·on albariski k.. Wieda.
Nie bawiło ją podsuwanie pod
nos ~Leksykowi pięści przez Stany
Zjednoczone. Przestała interesować
siQ leczniczymi własnościami radu i t. d.
Jednym słowem Europa poczęła
nn1hić się bn wrażeń brakło.
Więc poczęli ci, którzy stoją na

1 CK A.

.N'ii 92.

Zrzućcie z siebie męczące
ciala
wasze i poniżające dusze wasze btyskotli we pióra pawie, przestańcie dep!'llwować siebie i nas -· mężczyzn,
zrozumcie, że same sobie i godności
swej grób kopiecie.
Gdy to zrozumieją kobiety ze sfer
przodujących, wydadzą one z pośród
siebie apostolki idei odrodzenia kobiety. Gtos ich, jako szczery i z glę
bi duszy plyuący, nie przebrzmi bez

Zmanierowane stowarzyszenia równouprawnienia kobiet, zwyrodniale
feministki, zwarjowane sufrażystki powinny nawrócić z dróg b!ędnych, na
których nieudolnie starają się naśla
dować mężczyzn, zwinąć swe różno
barwne jaskrawe sztandary, i zamiast
nich na zwyczajnem płótnie bialem
wywiesić skromny napis: .przez popraw<J kobiety - do poprawy Josu kobiet".

echa. Promieniować one będą stawem
i przyktadem na swe oloczenie, i wtedy - agentom lupanarów trudniejszem
stanie się nabywa nie "żywego towaru".
Są i w kraju naszym towarzystwa
ochrony kobiet, są przytulki dla kobiet upadłych - lecz chyba niema
wątpliwości, iż są to pólśrodki a raczej ćwierćśrodki, a jako takie bardzo'
małą korzyść przynoszą.
Trzeba . sięgnąć głębiej,

aby zle z

wyrwać. Trzeba zrozumieć,
uslawy prawodawcze: przeciwko prnslyŁucji zwracane, żadne inslylucjc l'ilanl.ropijne - nie będą w
stanie zniszczyć Lej plagi społecznej,
o ile kobiety same nie st1·ząsną, x siebie
piórek pawich i nie wytJumaczą i sobie i mkildszyrn swym siosl1·xycom, iż
wtaśnie ll' piórka pawie pchają je do
hańby i utraty godności ludzki<·j.
A gdy się to slanie, zamkną swe
ohydne podwoje szychem bJyszczące
lupanary, wyginie · zbrodniczy 1·ód
handlarzy żywym towarem, a męż
czyzna czcić, kochać i sza~ować bę
dzie kobietę, gdyż będzie wiedział, że
bez jej woli - za pieniądze jej nie
kupi.
F. J.

korzeniem

że żadni'

.

Z DNI ZYCIA ...
Jutro? nie

wierzę

aby lepiej

było

K. Tetmajer.

.„ I biegnie człowiek w tę dal bez końca
cierpienia wichrem, niedolą smagan. czasem mu błysną nadziei słońca,
lecz„. wnet pośpieszy skryć je huragan.
Twardego losu zawodu krepą„.
a życie płynie, niezmienne, chmurne,
a człowiek biegnie w dal jutra ślepą.„
Achl tak z dnia na dzień jednaka nuta:
kwiaty nadziei, zawodu mrozy;
zapachnie wiosną i„. zima luta
z obliczem gniewu, z obliczem grozy.

(Dokończenie).

Żeby choć jedno marzenię wiotkie

z nadziej jedna w różę się oblekła
pachniały by mi jej wonie słodkie
w dalszych dniach życia gorzkich jak

Przyjęcia ambulator·yjne odbywają się: w
priedsiębiorstwaC'h
z
liczbą nie mniej niż 1,000 robotników,

17)

piekła„.

Już

tyle nadziej, już marzeń tyle
trupami legło od losu ręki,
pałaców tyle w gruzach i pyle
tyle udręki, serdecznej męki.

Pi jeszcze czekam.„ - choć się nie łudzę,
więc na co czekać? sen się nie ziści,
z czym się spać kładę z tym się obudzę
więc na co czekać? se n się nie ziści„„
Emil

•

Koźmiński.

codziennie, z liczbą od 500 do 1,000
robolników-trzy razy tygodniowo, z
liczbą od 100 do 500 robolnikó\Yd wa rnzy tygodni owo, \Ye wszystkich
innych przedsiębiorstwacl1-raz na tydzień.

18) W prxedsiębiorslwach, gdzie
przyjQcia ambulaloryjne nie odbywają
się codziennie, Hlleży zapewnić m<•Ż
ność zwrócenia się w wypadkach naglych o pomoc du mieszkania lekarza.
19) W przedsiębio1·stwach, gdzie
pracuje niemniej 100 robolnic powinna być zapewniona pomoc akuszeryjna.
20) Komisjom do spraw ubezpieCZL'ń robotników pozosla,ri11ne jest
prawo określania w razie potrzeby odleg~ości lokali pomocy lekarskiej
od
przedsiębiorstwa.

straży

jej humoru przemyśliwać nad
odnalezieniem świeżych wrażeń.
I - i powstała Tangotea.
Co to jest ta.ngotea?
Tangotea lo jest wszystko to co
ma jakikolwiek związek z .tango": jego currieulum-vitat>, jego pr·zyszłość,
jego wartość, jego niezbędność i t. d.
t. d.
A co to jest tango!
Czy nowy środek leczniczy? Czy
noll'y sprawiedliwszy system zamiany
kapitalu na pracę? Czy nowa polę7.na
doktryna filozoficzna? 1\ może najnowszy aparat lotniczy lak się nazy\\'a ~
Nie! Tango to taniec najnowszy.
Taniec, który zająl obecnie wszystkie (wolne od trosk życiowych i pracy) umysły Europy.
Taniec iście „epokowyu i przypominający bardzo b. p. jnpeculloll'y.
Taniec, o którym moll'1ą, piszą
lub myślą za1·ówno wielcy jak i mali
śmiel'lelnicy monarchowie i maluczcy
poddani ich; starzy i młodzi; gtównie
zaś młodzież obojgn płci: zarówllo zło
ta jak i pozłacana; lombakowa i miedziana najbardziej zaś ta .melnliczna" mlodzież, która przy uderzeniu w glowę wydaje głośny odgJos.
Tak czy owak - zajęcie się jednak lyrn tańcem jest ogromne.

Ma on licznych zwolenników nie
niemniej i wrogów zapewne.
1 lych i drugich nie bylejakich
skoro w liczbie protegujących go znajduje się królowa włoska; w liczbio· zaś
wrogów - cesarz WHhelm.
Dlacxego o taniec ten tyle wrzawy? Dlaczego tak wiele mówi i pisze
się .pro u i tak dużo .contra"?
Przedewszystk.iem dlatego że przeciwnicy nowego tańca uznają go za
taniec zbyt .zmysłowy" jeśli się lak
wyrazić można. Jesl on w ruchach
niektórych może nawel. wyuzdany; naturalnie lak jak ktoś czy coś może
byc wyuzdane w salonie.
Zwolennicy tanga są zdania, że
taniec len pod względem rytmiki i linji ci at niezbędnej podczas wfrowonia
w nim przeszt>dt stanowczo wszystkie
znane dotychczas tańce.
Sr.koda, że nie posiadat;n prawie
wcale zdolności choreog1·aficznych, i
że nie bardzo znam się na lańcach
zacząJbym studjować poważnie rylm i
linje ciał w tańcu apaszów albo leż
cowboyów.
Cesarz Wilhelm zab1·onit oficerom
niemieckiej armji tańczyć w mundurach tango podobno poslanowili
oni tańczyć go zdjąwszy uprzednio
mundury: i stusznie - na Lym może
jedynie "linja ciał" zyskać!

.

lfrólowa wl0ska tańczy sama :t.
przyjemnością tango -I ex-hól Manuel czy go tańczy - nie wiem.
Zreszlą niech go ta1iczy klo chce
i gdzie chce. Nie o to mi się w tej
chwili rozchodzi.
Ale sądzę, że gdyby bajońskie sumy jakie w dobie obecnej zostają wydawane na naukę lego lańca óhrócono na ulżrnie doli biedaków, którzy
nie wrażeń chorobliwych, ale kawałka
chleba lakną - byłoby lo godniejsze
kulturalnych europejczykó1r.
Obecnie zaś Europa wydaj1~ mi
się podobną do Ameryki przed wiekiem. Tam kiedyś indjanie tańczyli
piekielny taniec wojenny skalpując
lub paląc żywcem niewolników.
Tutaj tańczą wyuzdany La niec w
'Yielkich miastach ci, którym sądzone
jest stąpać po różach podczas gdy
bracia ich biedni, ci niewolnicy pl'licy
po11ad siły i nędzy - mrą tysiącami
z glodu i wycieńczenia.
Smutny to obja\\' I.a langolra.
Cywilizowana Europa kullmą elyki cofa się wstecz.
~alf.
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pamiętać I -.t

.,- frrosim y

ie wŁodzi 11rzy ul. Piotrkowskiej 117 otwarty został

!) .

Dl~fzvmi ZwierZvnie~~ G.J. BOJKO I
cieszył się olbrz. powodzeni em
uujrzutl ,..zy<:h oh: n:.łloW ..:i"v iut.n z"~· i c rzt ; t·e:.:-o

Przywiezio ny z Wszechro s. wystawy w Kijowie gdzie
'\-V z'\>v ierzyl1.e n

I{aźdy

znnj'1u.it~ si~

<lobór

~yl: i <·znit•

lłlir CZŁOWIEKA LEŚNEGO (Orang=Ut anga) ~:~~;.;ec;:/en~y~~ doka~?' n,~

powinien zobaazydl

.......

Lwy, Pantery, Tygrysy, Lamparty, Niedźwiedzie, Lisy,· Lwy morskie, Psy latające, Struś, Kangur, Krokodyle Żmije, Małpy, Papugi i bardzo dużo innych zwierząt
w nocy.
rano
_
_ _12·ej
_ _do
_ iiiiiiiiiiiimii
Zwie1•zyniec otwarty codziennie od godziny_10-ej
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PRACOWNIA UBIORÓW MĘSKICH

-

--

PABJANICE
ZAMKOWA N11 17.

ZAMKOWA N"11 17„

-

Gorsety

P racowni a pos iad a du wybór gotowy c h gorsetów, oraz antigorsetów, n a p ie rś ników , na biodrników, brzusz ny c h
pasów, leniuszkó w, szele k do prost. t rzym . s i ę

„ Stani sławy "

ży

nadają piękno ś ć natu ralnej figurze, zachowują klasyczn ą I i n j ę;
ich mi ę kkoś ć i gibkość
odpowiadają ws zelkim
wymaganiom hygi eny.
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P1·zyjmuje 110 przel'a so·
nowa n in i r e 11111· a ej i.
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OWIAZDKę CENY ZNIŻON E

!JUll,111
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I
_______________
__________
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Wykon uję ś l icznie

Skowrońska.
• •

NA

POLECA ~A SEZON ZIMOWY ~

OWIAZDKę C E N Y ZNIŻON E

HURTOWY i DETALICZN Y HANDEL

Win, Wódek Krajow. i Zagran. oraz Towarów Kolonjalno-Spożywczych
J:>AU.TANY OJ.•J

PRZYB YLSKIE GO
U LIC A

(000 52•5)
~~. f

DLUGA

l.

l'nhjnuic t', nl. './,11111kow11 11.

Poleca Szan. Publiczności n a nadchodzące święta powyższe
w najlepszym gatunku i wyborze po cenach nizkich.

•

artykuły

Jegera,
krajowyl'h fabryk w ruż
nyr·h grubościach, we l nianą, pól wdntaną mę:1ką damską i dzie<'inną.

a:=•=======SKLEPOM ŁOKCIOWYM i WSPÓŁDZIELCZYM

=======:•

POLECA S IĘ JIURTOWA SPHZEDAŻ RESZT EK i SZT U K WEL NIANYC I I ~

ZGTERS KI CTI i L ÓDZKIClI FA BR YK NA Ol\ RYCIA, KOST.J UM Y, SU K N IE ~
DAMSKIE i DZIE:CJNNE, Ni\ GARNITURY M l~S KI E , SA KI i l'ALT J\. ~

EO MU ND WAS ILE WSK I, == ł OD Ź, == K~ TNA36. Iii

•=•=================================================a9
jWechaniazna !Vlanuf. fabryka wyrobów bawełnianych i półwełnianych,
J. SZOSTA KA w TUSZY NIE 232-52-2
LÓWNY i-'K L AD w

LODZI 111. PIO'I.'Hli:O'\-V~li:A .1'~ !łl.

Kaneja, Kolorado, Belma, llolombja, Strajgan, Oublej, Transwal etc.
POLECA:
____.......
____________________
__________
__________
..
„ Ceny bardzo nizkie .
hurtowa i detaliazna.
Skórę angielską,

Sprzedaż

Rękawiczki r iep ł e

z angie lskiego
ma terJa lu, skórkowe:

tryko ta wc i

Skład Kapeluszy i To~aró~-'.~
Stary

Pabjaniae

~ynek

w l ćrzkowe

Pończochy,

•

Galanteryjnych

-

~

t ryko tową D-ra

Bl'elt'znę

~- M';$,'~~
U

-

-

ADAM KABZA

1

STANISŁAWA

GABRYJAN CZYKA.

U L I C A N I E M I E C K A M 9.
P r zyjmuje obs ta lunki z powierzonych
mate r ja lów i własnych. oraz posiada
wybór ma terJa lów kra3owyclt i zao o o o g ranicznych. o o 225-8 ·7
Wykon ywa 1·ohoi.y gm1tow. i do kłndni o

Ty lko p la l' a bierz.
Zam ówie n ia wsze lk ie
Bi11rę na s i ę rad,
Male rzy też wi e lk ie
Bom (otog ra f chwat.
L askawej pa m ięc i Sz. J'at'1 i
Panów po leca się fo t ograf

pow aż ani e m .

I

J.

(;wiazdka JUŻ nadchodz i
Dn i za d n iami mkna
W ic;c s tarzy i m ł odŻ i
O podarkach śnią.
T radycje; mi l uJę
I c hoink i czar,
l' rzdo też szvk u 1ę
D la kl i1entów" da·r .
, Kto g<ib ine.low yc h
Weźn 1 ie tu z in sam
D o fo tog ra fJi owyc h
Por tret DARMO dam.
W izv1owe li czn ie
I pocztów ki też.

10.

Poleca w wielkim wyborze•

Kapelusze męskie i dziecinne najnowszych fasonów.
== Czapki męskie uczniowskie i dziecinne. ==
;:: Koszule nocne i dziecinne białe i kolorowe. =
== Bieliznę trykotową profesora Egera.==
=== Kołnierzyki. Krawaty. Szelki. =====
Fartuchy czarne i białe. Żaboty. ==
=== Woalki i szale żałobne. Krepę .====
= Tarabki damskie. Portmonetki i portfele. =
== Parasolki i laski.= Zabawki dziecinne. ==
Kalosze firmy „Treuoolnlk". ==== •
a
zyjmuje się kapolusze do przefasonowania. = ~
Wypożycza cylindry na wesela i pogrzeby. =
EN Y STAŁ E, N I Z K I E.

===

====

skarpetki

1~1 "s ki e i dziecinn e

d:~~~

z czystej wc lny.

'ec1'k1' swentry, kapturki, woalZakl
ki , szale ża ł obne, krepę
a n gielską, we łn ę n a po 1irzoc;hy w róż
nych gaumk ach.

ChUSłk'l jec:lwabm-,

ba tys tow .„
cienne h aftowane.

Krawaty
Hafty

pł ó

nowe faso n y jedwabne,
i bątystowe

pó łjedwabne

szwaJcar~kie, kor?11 ki niciane

krajowe 1 zagrn m cz n e, hnty•
sty, 11111c11111oln111, w ~twi.kl i t. p

CENY'

STAŁE

N'IZKIE

Sklep w niedziele i ś Nięta
..
ZAMKNIĘTY .
„

473141-1

-

===11-11

Sklep Towarów Galanteryjnych i Norymberskich
KAZIMIERY JAROCIŃSKIEJ
Niniejszym podajemy do publicznej wiadomości że od 1-go Pażdziernika r. b.
połączyliśmy nasze stolarnie, które nadal prowadzić będziemy pod firmą:

,,BRACIA RICH TER' '

~

naszej działalności obejmuje głównie urządzenia SYPIALNI ,
JADALNI, GRBINETÓW MĘSKICH w lepszym guście , zarówno jak
i droższe meb Ie ku ehe n n e. =-""""'""""~5'!:!""""'""""""55""""':!!!5""""'"""""""""'""""'"""""""";E!!!!
Wszelka korespondencja będzie podpisywana przez jednego z nas , natomiast wszelkie zobowiązania i weksle solidarn e przez obydwóch współ
właścicieli z pieczęcią firmy .......-S5E..,...iE5'""'*''""'""""""'==...,..,.....ar;,;.....,.....,,.....5'!""""'
Wobec powyższego prosimy W. P. o przyjęcie zapewnienia że wszelkie
powierzone nam łaskawie zamówienia będą wykonane ściśle, fachowo

Zakręs

Brac1'a R1'chter

s

:·;·:::~ł

JAWOR KI
PABJANIOE - - Ś-to JAŃ S KA 2.

WŁADYSŁAW
Urządza podług

===== ==

najnowszycb w ym a 1ań Elektrotechnikl:

DZWONKI ELEKTRYCZNE i TELEFONY
ELEIHRYCZNO-AU TOMATYCZE ZAMKI

C E N Y N I Z K I E, S T A I:. B. 236 1 2

~----1(zes!Qpu]ące

szwajcara).

DRZWI
I ,OKIEN, CHRO N IĄCE OD ZLODZIE}.' "l'
OSWIETLENIA FABRYK I MIESZKAN. ~
CENY N IZ KIE . f:I
C E NY NI Z K IB.
ELEKTRYCZNĄ SYGNALIZACJĘ

CB RZE ŚO !AŃSK4 FABllY!tA
W'! Il OB ÓW ltOSZYXARSltIOB
!Jeb!! B ~mbuoow. I Tr:olnowyoh

!~~::.:.:

~.:.:~:}~

Gustawa Senf
Ł ÓOŻ

NA

nadzwyczaj starannie.

Polecając się w. W-ym Panom pozostajemy z głębokim szacunkiem

f~1F~:

J,Ó nż, =r==== P CO 'J' ltKO WSK A ~'!! 12 1
Po'eca w dobrych gatunkach po cenach przystę1 njch wielki wybó r krawatów, koszul dziecinnych,
bieli1ny trykotowej, skarpetki, ronczoc'1y, ręka
wiczki, serda~i. gietry, hafty, gipiury, walansieny, wstązki i t. p.

GWIAZOKĘI ~~~1E;/

bór galanterji koszykarskiej,
jako to: Kosze do kwiatów,
papieru , etażerki, walizki I
rózne meble diiecinne.

•

·-----------

-

(z matuni)

PIORKOWSKA N2 172.

C E NY NIZKIE. (222·6 -5)

;abia do w~zystkirh k[a;; śred .
szkó t rqdow a t akże Ilf. świadcrtwa
n a uczycteli, urzniów aptekarskich,
wojskowe i ra ngowe. Sper,1a l ność: ję1yk rosyj,;ki, ł acina i matematyku.
p 1·1.y~ p

i

Ulica POPRZECZNA dom W-ej Szarkowskiej (S2 koła)
od g od z,

12

2

p o p o tud .

- --·- -

Blf""' Od soboty 6-go do poniedziałku 8-g~ Grudnia demonstrowane będą wspaniałe obrazy
DZIENNIK GAUMONT A, kronika ostatnich wydarzeń.

GONTR AN ZWYCIĘZCĄ,

341 ·2 l

l
H

nader komiczne.

'RONIENIE UWIRZDY J~~IEBBEJ ~:e:::~ozwż~a~:ę:::~~

RYSUNKI RYTMICZN E, zdjęcia z natury. P O T<TTS.r'\ I->( ) N A f) ~J l _J Y. wspaniała komedJa.
Zmiana prJgramu we Wtorki i Soboty. = Początek przedstawień w dni powszednie o gDdz. 7 wim. wnladziale i świę lł o godz. 3 po ·potud. = Dyrekcja· ,

G.

GA Z E TA

P A B J A N I C K A.

~

92.
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!!! CZEGO WRZESZCZ Y·S Z!!!

dzieli o wielkich
GWIAZDKOWYCH

Aby wszyscy wie•

SPRZEDAZACH
Lodzi

w

Lodzi

w

-·
w

poniżej ogłaszających się

~

',J

.i~

Kwias,eweaki. '1

SK

tł

Górny Rynek 5/7 (Gaiera).
P O LEC A)\[: pierni'ki orzechy,
O\\OCe świeże i sUszonP 1 miody,
wina stare \rybo1·0,re, koniaki,
rumy, likiery krajO\l.'.e i zagraniczne.
237-3-1::
Ustępuje

I

ŁAD

zniżonych 1'

Poleca po
cenach
mandoliny wło~kie, gitary,

skrzypĆe,

I STOI\ UM' E"1TÓW
M UZy GZJ.1 y GU
J.l

~u

~u

tł

tł

Łódzkich

firmach

b9.łki, gramofony, śwlą·
teczne płyty, struny,
n uty i szkoły na ws zys t·
kie instrumenty.

się

i ftNTD11~~~~~~~i~~~~s.~ 27~

IIl

117, telef. 14-02.

Posiada na składzie forte- ·
piany i pianina krajo\\·<'
i zagraniczne najlepszych
I fabryk, po cenach możliwie
..
nizkicb.
..
251-3-1

WIELKA

WYPRZEOAZ

Tramwaj do ul. Czerwonej.
239-3'1

lIi
II

r,:=========================~

Zegarmistrz A. KLOETZEL
Piot;.1.·kowsl<a 122.
Poleca zegarki j ako najlepsze "ZENIT- oraz d~ży . ""'.ybór .~nnych zegarkow 1 btzuterJJ.
244-3-1

li

J

~L

111

Ili

~~llr?~r?~t15

R. ·BRAUTIGAM
PIOTRKOWSKA 123 250 _3 _1
POLECA PO CENACH FABRYCZNYCH: *"'*****"'***
Kufry kolekcyjne dla wszelkich branż, pu.dełka do ka- ~
peluszy i walizki z trzciny i fibry wulkanizowanej we C'<
wszelkich wielkościa<'h. Walizy ręczne i sakwojaże ~
ze skóry i płótna, nesesery, pledy, rzemienie torbv ~
w różnyC!h cenach. Najmodniejsze torebki d~mskie, ~
portmonetki,portfele, pugilaresy od najzwyczajniejszych.
Reperacje .i obstalunki wykonywa się po
cenach umiarkowanych szybko i sumiennie.

==
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gJ~l][?~~~

11Józef HAJEK

HANDEL WIN
TOWRRÓW l\OltONJllliNYG» i DEltll\lłTESÓW

.· E.

Piotrkowska 273 Tel. 34--21

TRłlUTWEIN

POLECA

z pierwszorzędnych fabryk,
orzechy i bakalje.

- - - te i gustowne. - - -

Francuskie, Hiszpań=
skie, Burgundzkie, Włoskie, Gre=
ckie Reńskie i Krymskie.

i

Próbki

Ryby

żywe, śnięte

i

bezpłatnie.

Astrachński

i Amurski.

eis•

Nlgrod• . dutym •lotym med~lem

wędzone.

Qstrygi

I ~ a~j;.t..('u~.~~:~: f:.:.J."'t;"~d"~:"r1".:":,";Y"o~"="~ : :1
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Piotrbwska 13'.
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Wydawcę

n.

St. STEFAN.

P·Z

~cl

a Z

o

238-3-1

Ho len=
derskie
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Za Redaktora i

PRZYSTĘPNE.

ItUDWII{

I{URfłATOWS~I ~

detaliczna

sprzedaż
powidał

Pioi.rkowska.

Piotrkowska

~

Poleca Szan. Publicz. OBUWIE podług najoow. fasonów

PIOTRKOWSKA N"v · 145.

s z cz E c 1 ił s K 1

wynt. w li!illerowle

M • . ŚRODA

- ogórków kiszonych,

Piotrkowska 134 "'""'

n~

Nowo-Zarzewsli:a. 4

Hurtowa i

RÓŻYCKI '"'''I B. ąiedel ''' I Jo z EF

~

MAGAZYN OBUWIA

ZEGARMISTRZ

'" St.

hurtowa.

Sl

Likiery

O\VOCe południowe.

E. BARTUSZEK

Sprzedaź

1--------

CENY

Kawior

=

211-3·1

krajowowe i zagraniczne.

o

•,..;::;;\·

Wszystko przednich gatunków.

Węgierskie,

Koniaki, Wódki

WYROBU:

bluzki, halki i na pościel oraz purpur
na poszwy. Fartuchy dziecinne „rerormę", „princesy" chłopięce, panieńskie i gospodarskie Mocno szy-

nadehodząee święta:

Pierniki
\\'i na

WŁASNEGO R~CZNEGO

PŁÓCIEl':JKR na fartuchy, koszule,

Piotrkowska M 165, Telef. 14=14.
Poleca na

246
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C)

Kosztorysy na linoleum. próby i cennikj gratis j franco.

reperacje.

~==============o~~~~~~~~~~~~~~~~c

N~

Poleca swój magazyn wyrobów gumowych pierwszorzędnych fabryk. linoleum
patentowane libawskiej fabryki z deseniami na wskroś. dywany i chodniki, -kalosze petersburskie, palta gumowe
dla stangretów, artykuły podróżne, pil.-. .-. ki zabawki, footbole etc. etc .. ', .·,

trąbki, bębenki, cym-

Przyjmuje

BAUMGARTEN

Piotrkowska 9, telef. 32-05

cytry, flety, klarnety,

~l

1D°lo rabatu na spirytualji.

Piotrkowska

J.

I

lh

--=

=;

N~

owoców,

i miodu. -

273.
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SKLEP GRLANTERY JNO-NORYMBER. ;.;

M. CELICHOWSKA i S-ka

-~ Ló<lż,

lf

An<lrzej a ~- ~

~ Poleca na Gwiazdkę po cenach nizkich, stałych
~ galanterję, halki, trykotaże, wstążki, hafty oraz
;§. wieiki wybór zabawek dziecin. i kart pocztow

i:;;

G'vii azd
W drukarni St. Stefana, Zamkowa 11.
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