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Zmuście otaczających do poddania się
Tajemnicza siła suggestji!!!
waszej woli. Samouczek hypnotyzmu podług Flauera i Tarchanowa. Cena 2 rb. 50 kop.
Hypnotyzm i suggestja (Leczenie chorób). Dzieło prof. Grosse. Tłumacz.
Cena 2 rub. 50 kop.
D-ra S. Jerszowa ·
· Powyższa książka prof. Grosse, znakomitego francuskiego neuropatologa; zawiera
ściśle naukowy wykład nowoczesnych poglądów na hypnotyzm 1 · praktyczną ocenę faktów
i zjawisk w tej dziedzinie a także szereg osobistych spostrzeżeń i wniosków.
Okkultyzm.

Podręcznik do rozwoju

sił człowieka. Cena 1 rb.
słów, które przedostały się

okkultystycznych

Słownik

WYCHODZI w KAŻDĄ SOBOTĘ.

TYGODNIK HUMORYSTYCZNO-SATYRYCZNY.
pod kierunkiem artystycznym Jana Piotrowskiego.

REDAKCJA: Widzewska N2 to6a. Telefonu 20-22. ADMINISTRACJA: Łódź, Przejazd N2 1. Telefonu 20-30.
WAAUNl(l PR.ENUMER.ATY: R.ocznie rb. 3,60 półrocznie rb. 1.80, kwartalnie k. 90 z odnoszeniem do domu lub przesyłkę pocztową. CENA OOŁO·
SZEN: Ogłoszenia za tekstem 20 kop. za wiersz petitu !-no łamowy.- R.eklamy w tekście za wiersz gar montowy rb. 1. - Margines przez całą długość stronicy rb. 10. - (Ogłoszenia za tekstem dzieli się na 4 łamy, reklamy - 2 łamy.

wszystkich cudzoziemskich
rosyjskiego. Wiel ·d tom dużego formatu. Paręset tysięcy słów. C. 0 rb. 50 k.
Podług gazet "Nowoje Wremia i "Świat" Książka• ta jest cennem wydawnictwem w języ
koznawstwie i powinna znajdować się na stole u każdego inteli~entnego człowieka; stosunkowo do objętości tego pięknego wydawnictwa, cenę jej można zaliczyć do wyjątkowo
nizkich.
Leczenie różnych chorób
Poradnik-apteczka. Przyjaciel domu.
znanych lekarstw,
ogólnie
ważniejszych
spis
Alfabetyczny
Hygiena.
lekarza.
bez pomocy
środków lekarskich, sposoby użycia i przygotowania. Książka ta powinna się znajdować
Cena 1 rb. 75 k.
w każdej rodzinie.

do

języka

Hygiena -piękności. Sztuka, jak być pięknym. Rady pożyteczne i wska1 rb. 50 kop.
zówki, jak zachować piękność i zdrowie.
Co to jest piękność? Toaleta kobiety światowej. Wa_nny. Masaż. Kąpiele. Hydroterapia i przyrządy do niej. Obmywanie twarzy. Liszaje. Srodki kosmetyczne, perfumy
i. t. p. Bielizna. Obuwie i odzież wogóle. Kilka uwag specjalnie dla dam.

~

Książka

kucharska.

Przewodnik dla

gospodyń. Podręcznik;

jak zmniejpotraw

szyć wydatki w gospodarstwie domowem. Przeszło 3000 przepisów przeróżnych
Cena 3 ruble.
mięsnych i jarskich. Tom dużego formatu.

Droga do szczęścia. Jak należy żyć.~-;z~~~- ~--ra filozofji F. Kirchnera. Cena 1 rb. 75 kop. Popularny ten profesor usiłuje nam dowieść, jak pogodzić się
z życiem, kiedy i w jaki sposób korzystać możemy z uciech i rozkoszy życiowych, których dostarcza nam przyroda, sztuka, literatura, przyjaźń, ognisko domowe, religja, praca
i odpoczynek, malując jednocześnie jasną przyszłość człowiekowi. Całe to dzieło tchnie
pogodą i podnosi na duchu . Trzeźwe poglądy autora wypowiedziane są w formie dostępnej.
Każdy, kto tę książkę przeczyta, osiągnie wielkie korzyści.
i na usługi wszystkich. Podstawowe
p. Przygotowywanie akkumulatorów, elementów,
t.
i
elementach
elektryczności,
o
początki
suchych baterji. Jak zaprowadzić oświetlenie elektryczne przy pomocy elementów, urzą
dzenie telefonów, dzwonków elektrycznych. Drobiazgowe obliczenia, rysunki i t. p. Małe
dyna1110-maszyny, elektromotory.

EJektryczność wszędzie

mi

Złocenie, posrebrzanie.
Galwanoplastyka.
Cena 2 rb. 50 kop.

Urządzenie

telefonu domowy-

środkami.

rosyjski wzór próśb, listów, podań i t. p. Książka ta powin.
u każdego na stole.
Wzory i formy próśb, podań, ogłoszeń i odezw do sądów okręgowych, sądów pokoju i t. p. Testamenty, akty kupna i sprzedaży, zapisy na cele ogólne, umowy, zastrzeżenia, kontrakty, warunki, pełnomocnictwa, świadectwa, weksle, listy, zobowiązania, pokwitowania handlowe, korespondencje i cyrkularze. Zbiór wzorów wszelkiego rodzaju ko·
Cena 2 rb. 50 kop.
respondencji zwyczajnej i handlowej, listów i t. p.
Zamówienia wykonywują się po otrzymaniu należności, albo za zaliczeniem
pocztowem.
Skład książek i wydawnictw I. I. Wańkowi-cza, St. Petersburg, ltaljańska ulica N!! 13-75.

Dokładny

na

znajdować się

Redaktor J. Grodek.

Wydawcy: J. Piotrowski i J. Grodek.

W

tłocz.

J. Grodka, Widzewska 106a.

'[warz zmarszczona, mina djabla,
Sterczg w górę wąs i szabla -

llecz broń może zwieić szkaradnie.
Zrzednie mina, wąs opadnie... .
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„DZIECI GlntI!"
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Zarówno temat, jak i dobór treści i
rysunków złożą się na piękną całość o
dużej wartości społecznej i artystycznej.
Instytucje i osoby, które w tej sprawie chciałyby się wypowiedzieć, prosimy o nadsyłanie materjałów do środy
(g. 12 w poł.) włącznie.
Redakcja.
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Z wielkim nakładem pracy i staranności, nie szczędząc kosztów, redakcja „Śmiechu" przygotowuje następ
ny SPECJALNY NUM.ER, w całości poświęcony pytaniu, jak i dlaczego u nas

""'

(Z ,.Prawa

własności"

J.

Lemańskiego).

Wie zarówno fabrykant,
Jak wiejski gospodarz,
Co znaczy w ekonomji
Prawo: popyt-podaż.
Jeśli

robotnik liczny
I głód mu doskwiera,
Najmiesz go za łon, mało
Powyższy od zera.
I jeszcze, biedaczysko,

Za

przyjęcie wdzięczny,

ukłon, albo
Pocałunek ręczny.
Składa

ci

Czasem ot, wyjątkowo,
Jak to w gospodarce,
Podnosi się łon jakiej
Ładnej robociarce ...
Twoim jest interesem,
~ako pryncypała,
wśród najetnników
Nędza zawsze trwała.

Zeby

. Bo wtedy ci

harują

Przy najmniejszej gazy,.
Wedle niezłomnych reguł
Popytu -- podaży „. ,

kiepsko się po[wodzi Z Petersburga Rumuni uciekli do Łodzi.
Mdź. (Aj. Tel. . Śmiechu").
Nic nie myśląc o wojnie, tęskniąc do
[spokoju,
.
.
.
Cudme grag Rumuni w kawiarni „Savoy'u"
Paryż. (Aj. Tel. „Śmiechu ").
Płaczą .kuzynki", płaczą „narzeczone" Prawo tr~~letniej służby uchwalone.
Lecz „~1~metki" krzątają się żwawo TrzyletmeJ służby uchwalone prawo!
rumuńskiej

Berlin. (Aj. Tel. „Śmiechu ").
Okrętowa i fortec zwiększa się załoga „Zewnętrzneg~" ~rusaki boją się dziś wroga.
Gdy wzmacmamem swej armji są tak
[pochłonięci
,
Iv\oże kresow wzmacnianie wyjdzie iin
[z .pamięci?

Och! te telefony.
Pan Karol siedzi z narzeczoną lecz
młodej par~~ w czułe.m sa~ na sam' prze·
s:kadza ·Jozio, 9-Ietm braciszek panny Janmy.
. . Po, r?żnych. próbach dyskretnego usumęc1~ Jozia z pokoju, pan Karol wpadł na·
reszcie na genJalny pomysł.
Bi~rze Józia za rączkę, wyprowadza
do dru~1ego pok.oju, wraca i chwyta pann~ J~~1!1ę_w ram10na, obsypując ją poca·
łunkami.„

panie Karolu.„ Józio może
·
·
·
- Bądi spokojna, Janko. Prosiłem
~o, żeby zatelefonował do jednego z mą1ch znlłJOmyc.h. .z.anim go stacja połącZ]',
mamy przyna1mme1 .z pół godziny czasu.„ •
-

Ależ,

nadejść...

dostać może •.•

iW'oc policzków

„casus" ten się zdarza Pan ten wszystkim się naraża,
Choć (to rzeczą oczywistą)
Dawno jest - recydywistą...
Często

Maskarada.
XIL

lmneuille. (Aj. Tel. „Smiechu ").

Petersburg. (Aj. Tel. „ Śmiechu").

prawo,

wciąż głupstwa płata żwawo,
Nim nałożą mu obrożę

A

Oxford. (Aj. Tel. „Śmiechu").
Wysadziły. w powie trze stację k~lejową .
Sufr~żyst~1, walczące o swe „wolne słowo"
Choc męzom suszą głowy przez dzień cały
[święcie,
.
, .·
. .
Wyjęzyczyc się pragną także w parlamencie.

Konferencji

3

Jeśli ktoś studjował

ItutGRflmY. wt
·„SmlfCHO".

Prze~ l~nevilskie woj.sk francuskich warty
Z w1elk1m. hałasem s.padł Zeppelin czwarty
'
~ czego się morał metrudno wyłania
Ze szwab za ciężki ma brzuch do l~tania.

IE C H

Poetą był

chudziutkim,
Miał w życiu sam~ smutki
I brzuszek wciąż puściutki.
Na

Niema zatem żad.nej racji
.iądać „rehabilitacji",
Bo i pocóż psuć atrament,
Kiedy kto ma „abonament"?...
Nemo.

świat pluł

satyr jadem,
djadem doń stawał ;zadem.

Chcąc: sławy zdobyć

lecz

świat

~ięc zrobił

zwrot na

W sypialni.

pięc:ie

(Kupieckie przedsięwzięcie)
1 c:hwali wszystko święcie.
Dziś płodzi

(e2C·satyryk!}
Dla Zda-panegiryk,
Dla Zety-stosy liryk.

rano, do żony:
- Wiesz duszko, jak się ogolę tak
rano, to mi się zdaje, że jestem o 20 lat
młodszy ...
A czy nie mógłbyś się golić zawsze wieczorem?.„
Mąż, goląc się

też

Iksowi

potrafi
z pornografji,
rozwydrzonej mafji.

BÓJ.

Coś złoźyć

Z

żądz

Nikogo nie zadraśnie,
Po sercu miękko głaśnie Ot, tak żyć trzeba właśnie!...

mają z wojny kro[wę mleczną, dojną -

Dzienniki

Niema to, jak Europa, gdy się
[stawia zbrojno!
Jeden i drugi dzielnie do bojtt

Loup..

[się

Gospodarka austryjacka.
Bośniacki chłop opowiada: Tak, bra·
cie, od czasu jak w Bośnji są austryjacy,
wszystkim lepiej się dzieje. Dawniej, za
tureckich czasów, Turek był panem, a
chrześcijanin niewolnikiem. Ot, jadę sobie
na ośle na jarmark, spotykam Turka po
drodze
- Psie nil-'wierny!- krzyczy - skacz
z osła, w proch się rzucaj! Tak ma niewolnik uczcić swego pana!
--'- I cóż było robić, bracie? Trzeba
·było zsiadać z osła! Ale dziś - inaczej!
Dziś wogóle--nawet osła już nie mam ...

zbroi-

(„Bój''- od tego pochodzi, ze się
[kaidy boi.)

}}Mecenas" łódzki.
Jak się masz kochany artysto! witwój obraz, bardzo mi się podobał,
cena bardzo nizkal...
- Powinieneś pan go kupić ...
- Ja wiem, że powinienem, ale obawiam się tego, że jak się dowiedzą, że to
ja taki pan, co obrazy kupuje ... to się bę
dę bał chodzić po ulicy ...
-

działem

Jedyna droga.
Przyczyna.
T, Powiedz

mi, dlaczego w Łodzi

z tak~ bajeczną szybkością mnoży się rozpusta?
- Cóż dziwnego, .mój drogi, wszak
·
tylu mamy ludzi gołych w naszem mieście„.

Szedł bandyta przez miasto z browningiem w kieszeni,
Dumając, czy też kiedy dola się odmieni.
Dawno przykre zajęcie porzucić był gotów,

Chciałby wreszcie do grosza dojść raz bez kłopotów,

A te w rzemiośle swojem był nielada znawcą,
Dobrze się zastanowił i został-wydawcą.
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Zarówno temat, jak i dobór treści i
rysunków złożą się na piękną całość o
dużej wartości społecznej i artystycznej.
Instytucje i osoby, które w tej sprawie chciałyby się wypowiedzieć, prosimy o nadsyłanie materjałów do środy
(g. 12 w poł.) włącznie.
Redakcja.
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w karykaturze.

Łodzianin

nie doborowych klątw, obelg i t. p. argumentów, mających na celu dowiedzenie domownikom, że powinni go uważać ża jedynego władcę i najmędrszego człowieka,
najcnotliwszego obywatela, najłaskawszego
karmiciela i t. p., 6). wystrofowanie najstarszego syna za brak poszanowania star szych i niemoralność. 7) wyruszenie do
utrzymanki, 8) powrót.
III. Wieczór: 1) Proces kolacyjnego
napełniania brzucha, 2) wygłoszenie nowych klątw w celu poparcia tezy, podniesionej podczas obiadu, 3) wyruszenie do
cukierni, 4) obrona wobec zgromadzonych
pierników tezy: „Nowoczesna wiedza, sztuka i etyka są głupstwem i obrazą Bożą''
5) oszukanie partnera-piernika podczas gry
w domino, 6) powrót do domu, 7) spoliczkowanie służącej i zelżenie żony, 8) pacierz wieczorny, 9) smaczny sen i słodke
widzenia człowieka o czystem sumieniu.

ŚMIECH

Wesoła

niedziela.

Rys. W. Przybylski.

liJalka o byt.
I poco, bracie, suszysz łeb,
Jakby to w cnocie przeżyć lata,
Jak najuczciwiej zdobyć chleb,
flby szacunek mieć u świata? .„

Syndykat mle(zny.·
nieszczęsnej naszej Łodzi,
stworzyć chciano Sądzono snadź, że dotąd mało

W wiecznie

Syndykat mleczny

Do mleka wody dolewano...

I. co najlepsze, swoję prośbę
Motywowali tern biedacy,
Że zniknie mleka fałszowanie, .
Gdy spółka stanie już do pracy ...
Lecz wrób.le o tem świegotały
Na dachachi że nie tracąc chwili
Członkowie tego syndykatu
Pjc;tnaśde studzien wywiercili„.
Loup.

D:zteń

vrzec.ietne10 nuszeg:o pqczciwco.
1

L Poranek. 1) proces rannego napełniania brzucha, 2) zelżenie domowników, 5) spoliczkowanie służącej, 6) wyru·
szenie. do zajęcia.
lt . Południe: 1) Służalczość wobec
zwierzchników,. 2) pohańbienie drżących
z lęku podwładnych, 3) rozwiązanie konfliktu pomiędzy interesem osobistym i
ogólnoludzką moralnością, 4) proces obiadowego napełniania brzucha, 5) wygfosze-

tg nie myśl o tern wcale - jak,
becz i 1e zrobisz tego chleba;
Zważ, byś nie odczuł, źe go brak,
l?rzezorngm zawsze być potrzeba!
Rób, byle więcej! niechaj go
Zapasy się zgromadzą całe!
mech brzuch twój połknie innyćłt sto,
Ot, za co świat ci da pochwałę!
ft że częstokroć w pracg tej
. Głodnego słyszysz jęk nędzarza? „.
to głupstwo, bracie! liJierzyć chciej,
Że głupi, kto się tern przeraża ...

tak każe świat! ·
„Do ręk~ swej bierz broń, mierz celnie,
;,Bo walka o bgt, to nie żart,
„Bg mieć coś, trz.eba walczyć dzielnie!. ..
Pamiętaj, że

susz głowy-próżny trud!
nie zarobisz przecie! .. ~
Pamiętaj: mieć wszystkiego .wbród,
„l?o rządnych~' celem jest na świecie!...
tiJięc ·nie

me

cnotą

-~-----'"iiiill!'I

~--

/~~

plunie w twarz,
spokoju zdro.je,
Od tego przecie ~hustkę masz:
Obetrzyj się... i. rób wciąż swoje!
Loup.

fi jeśli ci kto
Zamącić chcąc

IDesoła niedziela", którą łodzianie prz.ei:gli tyd.zie~. temu dzięki serdecznej trosce magistral~
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Biegnie Michcio do znajomych,
im pokażę' ...

tycznych austrjackich, ?trzym~ł~m bardzo charakterystyczną wiadomosc w sprawie prawdopodobnego. rozwoju wypadków w najbliższej przyszłości, i t. d.

Myśląc:-Teraz

Michcio,

Ody udziedzicem się pochwalił,
Powiedz ieli:- Mój Michale,
Rąk do pracy nam potrzeba!
Jedno się nie liczy wcale!..

że

jest chłopiec gładki,
Świat dziś stoi dlań otworem Cud w nim widzieć chcą mężatki,
Bo jest zawsze szyku wzorem.

W

Melpomeny notatnt.

Michcio zasmucony:
Że tez oni zawsze swoje . .
Raźno zabrał się do pracy
I po roku... miał już dwoje.

domu taki miły!.„
Przytem-chłopiec jest .do wzięcia,
Więc rozczula nawet mamy,
Które chcą mieć z niego zięcia.

Omal nie

Osobi ste zapatr ywani a cesarz a
Franci szka Józefa I na sytuację
międzynarodową„

Od pewnej osobistości, która jest d~
brze poinformowaną o sprawach poh. tycznych austrjackich, ?frzyma~~m bardzo charakterystyczną wiadomosc w sprawie prawdopodobnego roz~oju. wypadków w najbliższej przyszłosc1, 1 t. d.

padł

zrozpaczony,
Choć był w nogach całkiem krzepki,
Ody usłyszał: - Ciężkie czasy!
Dwoje dzieci?.„ Brak mu klepki!

Mówią

zatem:-C zemu Michcio
Kawalerski stan tak ceni?.,.
To poprostu nie wypada,
Ze się jeszcze pan nie żeni!...

-

Niech was djabli!. .. jęknął Michcio,
Połykając łzy po cichu
Taśmę odpiął od szlafroka
I powiesił się na strychu ...

Ody znudziły mu się wreszcie
Bab namowy i gadanie,
Na kobiercu stanął ślubnym;
Zonę wziął-jak malowanie.
Słucha,

W „Kurjerze Łó9zkim" z tegoż samego dnia
znajdujemy nast. artykuł:

Stęknął

każdym

Podobieństwo „korespondencji własnych" wie-

le

PUak i ślł1inia.

Loup.

też o tem mówią,
Ze bezżenność już pochował I usłyszal:-świat się kończy!
Ten chłop całkiem już zwarjował!.„

Chwytając się wciąż płotu szedł do dom pijany,
Krok chwiejny, oko mętne, usta pełne piany;
Szedł i bełkocząc z trudem klął na się siarczyście:
- Otoś się znowu upił, jak ta świnia iście!
Tu świnia, co się obok paprała w kałqży,
Spojrzy nań, jedno oko nieco drwiąco zmruży
I rzecze: Człecze luby, niesłuszna przygana!
Żadna świnia, tak, jak ty, nie była pijana! ..

Michcio zmartwił się tem wiele;
Krew spłynęła mu do głowy:
Więc w niespełna dwa miesiące
Zaczął proces rozwodowy.

Już umilkły

gadaniny,
Mija kwartał, drugi> trzeci...
Wszystko cudnie s,lę ękładało,
Tylko, że ... nie mieli dzleci.

L11idziom się to nie podoba;
Jaź, szept Michcia w uszy kła.je:
- Osioł! dzieci wcale nie ma,
I dla kogo on pracuje'?„.
Jednakjakoś w rok niespełna,
Synka ws: mtt zesłał w darze -

, 1 Świadek".

Wycinanki.

11

Michcio z żonką się pogodził,
Skoro tak już być powinno;
A ·tłum wrzasnął:-To idjotal
Nie mógł się oźenić z inną?. .

mówiące.

· Maska.

co

Lecz nOpinja tak orzekła:
To mu sławy nie wyjednał
Ł.otr! tak prędko ją porzucił!
Cóz ma począć sama jednaP...

·- A wy tu, Szmul po co?

-

W sprawozdaniu z koncertu „Tow. im. Chopina", zamieszczonem w nr. 80 „Rozwoju" znajdujemy nast. oryginalny ustfcp:

„Najbardziej ciekawą i atrakcyjną produkcją była gra na dwóch fortepianach
młodych, a już wybitnych i dobrze znanych w świecie muzycznym ... "
„Dwa młoqe, dobrze znane w świecie muzycznym fortepiany"... Seans spirytystyczny, a me

koncert!

*
się

W tym samym numerze „Rozwoju" znajduje
nast. artykuł:

Osobiste iapatryw ania cesarza Fran·

ciszka Józefa I-go na sytuację międzynarodową,
(Korespondencja własna „Rozwoju").

Od pewnej osobistości, która jt;St do-

brze

poiµformowaną·

o sprawach poli-

7

li

Świad.k.

A w jakiej sprawie?
. .
Nu, sprawa to się jeszcze znaJdz1e,

-

SPRA WOZDANJE.
.„ Tramwaj ami do Zgierza
Teatr Polski wnet zmierza By porosnąć tam w pierza.

Lecz to projekt byt kruchy,
Bowiem chodzą dziś słuchy:
- Piór nie było, lecz puchy„.
GOŚCINNE WYSTĘPY.

Aby zobaczyć cudną Stasię
Publiczka tłoczy się przy kasie Przepiękną grą swe oczy pasie.
W inteligenc ji słychać masie:
Panna Sarnowsk a w każdym czasie
Zapełni teatr- tak nam zda .się„.

Benefis.

Młody

polityk.

- Nie pojmuję cię, mój ~~nu; ~iałeś
10 rubli długu i aby go spłacie: zaciągną~
łeś nową piętnastorublową pożyczkę z dwudziestym piątym procen.te~,, z~p!aconym z
gór,~. Obecme zatem JUzes w11~1en 15 rubli ·i masz w kieszeni raptem Jednego rubla... Cóż to znowu za k?mbinacja?!:„
--- To jest, proszę 01ca, taka na1nowsza pożyczka europejska!.„

ka~:~rn~e1u "S AV O

,,

zawiadam ia, że w dniu 10 lutego r. b. otworzył własny dział

WYROBÓW CUKIERN.ICZYCH
CIAST, TORTÓW, BAUMKUCHEHÓUI, CUKRÓW

I.

t. p.

Dział <ten prowadzon y jest pod kierunkiem wy bl·tnych spec1·a11stów, tak, te zadawala najwy-

b d · · ze gusta
cukrów, lodów, baumkuch enów i t. d.
re metsukiernia .dostarcza wszelkiego rodzaj~ ciast, 1ortó
h w,
na wesela zabawy i zebrania, po cenach. um!arkow anyc .
zan{ówienia przyjmuje się i telefomczme.
.
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histy z

ałut

Wielemożny

Rydachtorze!
Sobaczyłem ci jo do tych pt1r nasze Bałuckie
porzondki, aliści pedzieć trza, co i w mieście Łodzi
takoż świnie garnki myjom,. i na ulicach takie stypy, jak i na Bałutach, trafiajom
sie gensto.
Polazem ja se onegdy do tego •Odeonu"! co to o nim takie
śmiszne kawałki som w „ Śmie
chu•, a że suchość galanta na
świecie była wienc do figury,
duka w zembach trzymajonc,
bez Pietrzyne se rznąłem.
Jużem niedaleko był, aż ci
stanołem i gembe ozwarłem, kieby niebieskie wrota, bo takom
frajdę zlipowałem: bez te suchość,
co na ulicach jest, policoje kazały struplom ulice poliwać, bo
kurz taki stoi, że kichajom wszytcy, nikiej od tabaki.
Tak d jedyn strupel z bramy wyloz, łopate
w grabiach trzyma, ·podeszed do rynsztoka i dalej
<morn łopatom z rynsztoka na ulicę wyliwać! Fetor
się rozeszed, publika garściamy i chustkamy kichacze se pozatykała i wieje, kudy gdzie może. Pytom
sie go: !,co osoba. robi?" A ón mi pedo, co kropi ·
ulice. wierzbiała me garść, żeby go tyż Ietko
przekropić, ino, że niedaleko salceson stajał, to wolałem z całom publikom szorować, nos zatkawszy.
To i pytam sie pana Rydachtora, czy to pmzondek jest?
Człapie ja se dali, już ci na rogu Dzielny
ulicy, bujda na rysorach taka, że ciewiko pedzieć:
domów kupa w Łodzimieście cięgiem stawiajom,
chociaż komorne niby ryjoplan do góry leci, a na
dół ani rusz. Przed tymi domami płoty som, co jaż
na trotuar, wlazły, a chodnik z desków zmajdrowany
na ryśtok11 leży. I byłoby nic, ino te deski nijak

klawisze u armonij drygajom i publike na połamanie
nogów rychtujom'.
Wlozem ja: na takom deseczke, a z drugiego
końca sypie echt dzieuszka, nózia fajn, buziak, niby
z fryzjerski wystawy, łaszki cacane. I taki sie śpas
zrobił, że podemnom deseczka sie ugiena, a paninka
z drugim końcym pojechała do góry, myrdnęła girkami i· fajt na mnie. Nie · strzymałem gruntwagi,
splontały mi się pedały i razem z frajerką rymnelim
sie o bruk, buciakamy w górze myrdajonc.
Gewałt sie zrobił, ale PC? próżnicy, bo dzieuszce nice sie stały, jako na. mnie ligneła, a na moje cwane gnaty nie takich bruków potrza, jako te
łódzkie, co to nikiej masło sie gnom i dziurów
w nich wiency, jak równości. Juk tak dali pódzie,
to całom Łódź psy zjedzom, morn recht panie Rydachtór?.

·

Jantoś

c:::::::I

W tennjsie. zawsze pierwszym był
Prześwietnie grał w „futbola" ·
1 przed pięściarzem wielkich sił
Nie ustępował z pola ...

*
w jego

rnłodern

ciele

Potęga wzrosła taka?
Rzecz prosta! Pysznych wiele
Jadł wędlin od Kijaka •..

Na Piotrkowskiej.
O n. Czy mogę pani służyć parasolem?
On a. Mam przecież swój.
O n. Ol to nic nie szkodzi, można
go śmiało zamknąć.

Restauracja

Piotrkowska M 73.

JłURTOWY i

DET1\.hleZNY

~l{h1łD

WinJ Wódek, Towarów kolonjalnych i Delikatesów,
Kawioru Rstrachańskiego oraz
).kład herbaty ,1Karawan" (Wogau i C~) w ·Moskwie.

Wy;onywa: Herby, Monogramy, Faksymile, Żetony złote
pamiątkowe, jubileuszowe Towarzystw
~zelkie grawerowania: monogramów napisów i oz• P·
na rożnych me~alach. Szyldziki: mosiężne, odlewane
m~we i na drzwL Stemple: metalowe i kauczukowe.
PdtZYJlJ!Uje f!>boty jIJbilerskie oraz: złocenie, srebrzenie oby-

zaoczne.· kuUnarne kursy

n

frt mewi met~owe,

:b

a

U

n

~I 9 ;;~: i;t~l;;i;~ r : Ufj 18 ~:y&p~:::ĘI:~;8 !~
SKŁAD

WĘDLIN

ELEGANCKI

POKÓJ DLJ\ ŚNl1\D1\Ń
i h b ta
cenach. :: :: :: :: :: :: :: :: :: ~ :: mr: :: er:: a:: ~..

W. k!óryrn
nizk1ch

ŁÓDŻ, PIOTRKOWSKA 17. Tel. 22-31.

komplet lekcji dla samouczków . Kuchnia
· mięsna i post~a",. Z górą 1000 przepisów n~
pokarmy napoje, c1asta1 kompoty> konfitury pierogi, leguminy. Prawie 300 stron ścfsłego'aru
ku. Cena z przesyłką za zaliczeniąm poczto.:··
wern 2 rb. 60 kop.
Rady i wskazówki, jak prawidłowo prowadzić
gospodarstwo domowe i przygotowywać smacz!le, .tanie. i po~ywne obiady z dodatkiem o krałaml! mięsa i o estetycznem upiększaniu stołu
r dan, 1OO stron, z rysunkami. Cena 1 r. 20 k.
Obydwie książki razem-3 rb. 35 kop. (można
markami).
Zamówienia wysyłać należy tylko do J. K,
PETERS. Petersburg, Petersb Storona, Bolszoj
prospekt 56-261.

il(]

zawiadamia Sz~ Klijentelę, że otwarta została filja przy
: : : : : : : : ul. Piotrkowskiej 71. · · „ • · • •
: : . . PRZY FILII URZĄDZONY JEST

BAR

,,IMr~RJA1n
Pełny

Lódź,

il ZE

ŁÓDŹ, Piotrkowska .N! 89 (w podwórzu).

JANA KIJAKA

NOWOOTWORZONR
Na lekcji arytmetyki nauczyciel pyta
:małego Izydora:
- _żeby otworzyć skład apteczny
trzeba mieć 40,000 rubli kapitału. Ty masz
12 tysięcy.
Czego ci potrzeba do otworzenia skła
du aptecznego"?
- „ Odwagi· -odpowiada bez namysłu Izydor.

c:::::3

GRAWERSKI

:: :: :: HERALDYK-E.MAUER ;: :: ::

Dobrze ·z n a ny smak oszom ł o„ d z k im

Majcherek.

odpowiedź.

ZAKŁAD

li

1~sze

11. T

noźowniczym.

. Kupujący. Proszę o scyzoryk o
dwoch ostrzach.
Sp r z e da w c a. Czy może być z graJ· carkiem?
~up ujący. A, broń boże!... Jestem
członkiem Stowarzyszenia abstynentów. Gdyby doktór. SkaJsk1 za~ważył u mnie scyzoryk z graJcark1em, miałbym się z pyszna ...

Zkąd

Dobra

g

Sz. KlUenteli podawane są ciepłe W""dr

POLECA się SZ. GOŚCIOM
ESTETYCZNY, MIŁY LOKAL.

:: Codziennie KOBCERT Kwartetu filbrmnon.U ::
:: KUCHNIA PROWADZONA PRZEZ ::
KUCHMISTRZA.

PIERWSZORZĘDNEGO

ZA

ZARZĄD

Józef Palejowski.

~o

Dni BEZPtATnIE!

J~telj w c!ągu 40 ~I!i nie .nauczycie się płyn
me mówic, czytac t p:fs.ac po niemiecku. po
francusku, po angielsku i łaeinie z naszych samouczków, uło:żonycit wedte najnowszych sy~

stemów

pieniądze

zVJrac:amy.

Cena samouczka w jednym języku z przesyłką
za zaliczeniem pocztowem 1r.10 kop.: dwuch
1 r. 90 k.; trzech 2 r. 80 k.; czterech 3 r. 65 k.,
Za.Jl\ówienia przyjmuje jedyny skład na cał'.ł[·'·
RosJę:

PETERSBURG, Petersn. Storona, Bol,.,
J, K. PETERS.

szoJ prospekt 56-567.

1
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Wart Pac
Spotkali
aktor.
-

się

w waszem bagienku?

dziennikarz.
- Nic nowego. A co słychać w waszym śmietniczku? -·odparł aktor.
I rozeszli się obaj urażeni wzajemnie.
Ale obaj nie mieli zupełnie powodu
do urazy...
spytał

Matka i :córka.
Pan Wiktor, przystojny prokurent fir.:
my... X> był w rozpaczy.
Już od dwóch tygodni był mężem
prześlicznej pani Wandy· i dotąd, mimo
wszelkich najusilniejszych starań, podstę
pów i zabiegów, błagań i gniewu nie mógł
się dostać do upragnionego edenu małżeń
skiego. W rezultacie ogarnęła go furj a.
Poszedł· do teścia na skargę.
Teść wniknął w położenie zięcia momentalnie.
·- Tak - zawyrokował - trzeba kon!ecznie na to coś poradzić. Dłużej ta
me może trwać. Wiesz co, mój drog·
Przyjdź z żoną jutro do nas na herbat
ja tymczasem uprzedzę o wszystkiem mo ą

lAMIAIT

11 r.

babę,

pałaca„.

w Savoy'u dziennikarz

Cóż słychać

H
która niezawodnie powie Wandzi pa·
prawdy. Ręczę ci za to. ·
Nazajutrz Wiktorowie przybyli do

rę słów

'.

·teściów.

W przerwie, pomiędzy jedn~ a drugą
szklanką herbaty mama wyszła z córką do·
oddzielnego pokoju. Panowie nie mogli
usiedzieć na swoich krzesłach. Ciekawość
ich paliła. ·
Wreszcie odezwał się teść:
- Wiesz co, mój drogi? Zbliżmy się
do drzwi, to podsłuchamy, jak moja baba
twojej babie perswaduje!
Zięć nie dał sobie tego powtarzać.
Zaczęli podsłuchiwać.

Matka mówiła do córki:
- No słuchaj, Wandziu, przecież musisz jakoś z tern skończyć„. Niema rady!
Na co córka:
- Ależ, moja mamo, ja się okropnie
boję! A co będzie, jeżeli Wiktor zbliży się
do mnie i pozna, że ja już.„ że ja już
miałam.„ kiedyś dziecko? ...
Na co znowu matka:
- Ii, głupia jesteś, moja kochana!
Ja, zanim wyszłam za mąż, miałam dwoje
dzieci i twój ojciec nie poznał się wcale! -Obaj panowie odskoczyli od drzwi,
kby ich kto zlał ukropem.
Po dłuższej chwili teść jęknął pierwszy:
-- Ładnie nas ubrały, niema co ga.

Przez krótki czas po

bezwarunkowo ma
townego nauczenia się
Każdy

Na kolei wiedeńskiej.

możność

,::

grun::
::

Panie kontrolerze, w pociągu tłok
taki, że podróżni mało nie pospadają z galeryjek~ a przez okno widzę, że 2 przedziały zamknięte są zupełnie puste.
-

JĘZYK
FRANCUSKIEGO, ANGIELSKIEGO,
· · NIEMIECKIEGO l ŁACINY ; :

(czytania, pisania i biegłej konwersacji) bez pomocy
nauczyci ela w ciągu 2-3 miesięcy, a nawet prędzej
(zależy to od pilności i zdolności), stosując naszą metodę nauki i używając naszych samoucz ków. :: ::
Naukę gwaran tujemy ! W przeciwnym razie
zwracamv pleniądze po upływie trzech miesięcy!
Tysiące osób, należących do najrozmaitszych sfer towarzyskich nadesłały nam

Wyraz y uznania i

- Przepraszam pana, te przedziały
nie są dla podróżnych. Tam są schowane torby konduktorów...

podziękowania.

://:*

Żądane podręczniki wysyłamy za przekazami pocztow.
27;
Cena z przesyłką pocztową: jednego Samouczka rb. 1 kop.
dwóch Samouczków rb. 2 kop. 23; trzech Samouczków rb.3
kop. 16; czterech Samouczków rb. 4 kop. 4.
Adres: St. Petersburg , ltallańska :Nh 15-140. l(edakcja czasopisma „BonHa )KH3HH".

W chwili obecne j rozgrywają się
krwawe, pierwszorzędnej wagi wypadki w
Turcji i na Bałkanach. Dlatego też µaj-

nieprawdopodobnych intryg miłosnych i politycznych i rewelacji na tle. bytowania muzuł
mańskiego Wschodu, który na drodze swej
spotkał cywilizację Zachodu, jest niezaprze~zenie niezmiernie sensacyjny romans p. t

Nieporozumienie.
Straszne! Bandyci znów

ujawniać swoją działalność.
- Nic dziwnego: kwartał
na, więc każdy drze, co może ..

-

zaczynają

si~

HSUtTAft TU,RECKI"

zaczy-

czyli -

„TaJemnice
dworu konstantvnooolskiego" ·

o kim

ty mówisż?
No, ·o kamieniczn}kach.
A ja o· zwyczajnych bandytach ...

Ależ

i najciekawszą książką, pełną

popularniejszą

pióra popularnego w Europie historycznego
powieściopisarza

JERZEGO BORNA.
zniźonej

1r.

cenie

!!WYPRZEDAŻ!!

zbioru utworów, urawie 5,000 stronic dużego for matu ·~
GOV DE fłl1lUP1lii1lNT'1l
rb. 50 kop.
zamiast 1orb. tylko ' rb. 50 k. w wytworn ej złoconej oprawie ' .

15 tomów
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uełnego

~~ kDP.

, lecz i przez świat cały.
Ouy de Maupas~~nt jest autor7~ uwielbianym nietylko przez francuzów
ewa· i ·L. Tołstoja,
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rożnych
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naród franc.qskI. Utwory jego
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e
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..,._.'"'.... _,!ilkuset fysięcach egzemplarzy
zajętych
umysłów,
wiele
tak
Ozie1a. te ,przedsta:Wiają olhrzymią wartość w czasach obecnych 1 w. których
powieściach Maupass ant,a czytelnik
roztrząsaniem kwes~ji stosunku fizycznego mężczyzny do kobiety. Wzgodny
z rzeczywistością. Książki
:znajdzie rozstrzygn;ęcie tych zagadnień,. przeprowadzone w sposób,
taryfy pocz.towej opapodług
go
kupujące
rachunek
na
przesyłka
.
m:
wysyłane są za zalu::zeniem pocztowe
pocztowe mi lub' stemmarkami
(można
należy
wysyłać
kop.
50
kowanie bezpłatne. Zadatek w 2 rb.
plowemi) do

Jedynego składu na całą Rosję : Petersburg
Pefe,rb,. Storona, Bolszoj p.rospekt 56-1.
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UTWO RY f\RTYS TYCZN E
GENJALNEGO PISAR.ZA

L. M.

=

Z górą WOO stron ścisłego druku wiel·
kiego formatu aa pięknym papierze.
Z powodu, iż nakład tej ciekawej powieści jest już na wyczerpaniu, radzimy po. spieszyć się z zamówieniami na tą . książkę,.
którą wysyłamy natych miast po otrzyma:
niu 3 rub. ,(z zapakowaniem i .przesyłką)
lub za zaliczeniem pocztowem w sumie' r.
(można poczt. i stempl. markami). Bez za„
·
"
datku zamówień nie przyjmujemy. .

TOŁSTOJA.

Całą korespondencję: rekomendowaną,

za zaliczeniem pocztowem zamiast
3 rb. 50 kop: tylko za 2 rb. 50 kop.: albo po
·otrzymaniu całej należności, można markami.
Zamówjenia przyjmuje jedyny skład na .całą
Wysyłamy

pieniężną

i . zwykłe Rależy. adresować:·

S-t Petersburg
Petersburskaja Storona, Bolszo'i · prospekt
56
A.
N!

R.osję.

J. K. PETERS.

Petersburg, Petersb. Stororia 1 Bolszoj pro-J. K. PETERS.
spekt 56-1,.
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Wart Pac
Spotkali
aktor.
-

się

w waszem bagienku?

dziennikarz.
- Nic nowego. A co słychać w waszym śmietniczku? -·odparł aktor.
I rozeszli się obaj urażeni wzajemnie.
Ale obaj nie mieli zupełnie powodu
do urazy...
spytał

Matka i :córka.
Pan Wiktor, przystojny prokurent fir.:
my... X> był w rozpaczy.
Już od dwóch tygodni był mężem
prześlicznej pani Wandy· i dotąd, mimo
wszelkich najusilniejszych starań, podstę
pów i zabiegów, błagań i gniewu nie mógł
się dostać do upragnionego edenu małżeń
skiego. W rezultacie ogarnęła go furj a.
Poszedł· do teścia na skargę.
Teść wniknął w położenie zięcia momentalnie.
·- Tak - zawyrokował - trzeba kon!ecznie na to coś poradzić. Dłużej ta
me może trwać. Wiesz co, mój drog·
Przyjdź z żoną jutro do nas na herbat
ja tymczasem uprzedzę o wszystkiem mo ą

lAMIAIT

11 r.

babę,

pałaca„.

w Savoy'u dziennikarz

Cóż słychać

H
która niezawodnie powie Wandzi pa·
prawdy. Ręczę ci za to. ·
Nazajutrz Wiktorowie przybyli do

rę słów

'.

·teściów.

W przerwie, pomiędzy jedn~ a drugą
szklanką herbaty mama wyszła z córką do·
oddzielnego pokoju. Panowie nie mogli
usiedzieć na swoich krzesłach. Ciekawość
ich paliła. ·
Wreszcie odezwał się teść:
- Wiesz co, mój drogi? Zbliżmy się
do drzwi, to podsłuchamy, jak moja baba
twojej babie perswaduje!
Zięć nie dał sobie tego powtarzać.
Zaczęli podsłuchiwać.

Matka mówiła do córki:
- No słuchaj, Wandziu, przecież musisz jakoś z tern skończyć„. Niema rady!
Na co córka:
- Ależ, moja mamo, ja się okropnie
boję! A co będzie, jeżeli Wiktor zbliży się
do mnie i pozna, że ja już.„ że ja już
miałam.„ kiedyś dziecko? ...
Na co znowu matka:
- Ii, głupia jesteś, moja kochana!
Ja, zanim wyszłam za mąż, miałam dwoje
dzieci i twój ojciec nie poznał się wcale! -Obaj panowie odskoczyli od drzwi,
kby ich kto zlał ukropem.
Po dłuższej chwili teść jęknął pierwszy:
-- Ładnie nas ubrały, niema co ga.

Przez krótki czas po

bezwarunkowo ma
townego nauczenia się
Każdy

Na kolei wiedeńskiej.

możność

,::

grun::
::

Panie kontrolerze, w pociągu tłok
taki, że podróżni mało nie pospadają z galeryjek~ a przez okno widzę, że 2 przedziały zamknięte są zupełnie puste.
-

JĘZYK
FRANCUSKIEGO, ANGIELSKIEGO,
· · NIEMIECKIEGO l ŁACINY ; :

(czytania, pisania i biegłej konwersacji) bez pomocy
nauczyci ela w ciągu 2-3 miesięcy, a nawet prędzej
(zależy to od pilności i zdolności), stosując naszą metodę nauki i używając naszych samoucz ków. :: ::
Naukę gwaran tujemy ! W przeciwnym razie
zwracamv pleniądze po upływie trzech miesięcy!
Tysiące osób, należących do najrozmaitszych sfer towarzyskich nadesłały nam

Wyraz y uznania i

- Przepraszam pana, te przedziały
nie są dla podróżnych. Tam są schowane torby konduktorów...

podziękowania.

://:*

Żądane podręczniki wysyłamy za przekazami pocztow.
27;
Cena z przesyłką pocztową: jednego Samouczka rb. 1 kop.
dwóch Samouczków rb. 2 kop. 23; trzech Samouczków rb.3
kop. 16; czterech Samouczków rb. 4 kop. 4.
Adres: St. Petersburg , ltallańska :Nh 15-140. l(edakcja czasopisma „BonHa )KH3HH".

W chwili obecne j rozgrywają się
krwawe, pierwszorzędnej wagi wypadki w
Turcji i na Bałkanach. Dlatego też µaj-

nieprawdopodobnych intryg miłosnych i politycznych i rewelacji na tle. bytowania muzuł
mańskiego Wschodu, który na drodze swej
spotkał cywilizację Zachodu, jest niezaprze~zenie niezmiernie sensacyjny romans p. t

Nieporozumienie.
Straszne! Bandyci znów

ujawniać swoją działalność.
- Nic dziwnego: kwartał
na, więc każdy drze, co może ..

-

zaczynają

si~

HSUtTAft TU,RECKI"

zaczy-

czyli -

„TaJemnice
dworu konstantvnooolskiego" ·

o kim

ty mówisż?
No, ·o kamieniczn}kach.
A ja o· zwyczajnych bandytach ...

Ależ

i najciekawszą książką, pełną

popularniejszą

pióra popularnego w Europie historycznego
powieściopisarza

JERZEGO BORNA.
zniźonej

1r.

cenie

!!WYPRZEDAŻ!!

zbioru utworów, urawie 5,000 stronic dużego for matu ·~
GOV DE fłl1lUP1lii1lNT'1l
rb. 50 kop.
zamiast 1orb. tylko ' rb. 50 k. w wytworn ej złoconej oprawie ' .
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Tajemnicza siła ·suggestji!!!. .Zm~ście. otaczających .do

waszej woli. Samouczek hypnotyzmu podług Flauera

1

poddania się
Cena 2 rb. 50 ·kop.

Tarchanowa.

Hypnotyzm i suggestja (Leczenie chorób).

Dzido pr?f. Grosse. Tłumacz.
Cena 2 rub. 50 kop.
.
. .
.
"
Powyższa książka prof. Grosse, znakomitego francuskiego neuropatologa; zawiera
ściśle naukowy wykład nowoczesnych poglądó~ na hypnotyz~, prak~ycz~ą ocenę faktów
i zjawisk w tej dziedzinie a także szereg osobistych spostrzeżen .t wmoskow.
D·ra S. Jerszowa

Okkultyzm. Podręcznik do rozwoj_u okkultystycznych sił człowieka. Cena 1 rb.
Słownik wszystkich cudzoziemskich słó'!'f, kt~re przedostały się

do języka rosyjski~. Wiel1d tom dużego formatu. Paręset tysięcy słow. C. 3 rb. ?Ok.
Podług gazet „Nęwoje Wremia i „Świat" Książka• ta jes~ ce~nem wydawnict~em w Języ.
koznawstwie i powinna znajdować się na s~ole u każdeg?_.mteh~entneg~ człowieka; .stosun·
kowo do objętości tego pięknego wydawnictwa, cenę -JeJ mozna zaliczyć do wyjątkowo
nizkich.
. Poradnik-auteczka. Przyjaciel domu. Leczenie różnych - chorób
bez pomocy lekarza. Hygiena. Alfabetyczny spis ważniejszych ·ogólnie znanych lekarstw,
środków lekarslach, sposoby użyc.ia i przygotowania. Książka ta powinna się znajdować
w katdej. rodQde..
Cena 1 ·rb. 75 k.
·
.
.

I pię1kDOŚCi. Sztuka, jak być·. pięknym. Rady . pożyteczne i wskajak zp;ebo1wać piękność i zdrowie ..· . 1 rb. 50 kop.
·
Co to jest piękność? Toaleta kobiety światowej. Wanny. Masat. Kąpiele. Hydro·łlq.~ia. i, pirzyrłą. . ··4J d;o itiej. Obmywanie twarzy. Li.szaje. Śr.odki .kosmetyczne, perfumy
i:.: \t p„ ~. Obuwie i odzież wogóle. Kilka uwag specja_lnie dla dam.
1

ęówk:f:,

Książka

S%'1Ć

kucharska.

Przewodnik dla gospodyń. Podręcznik; jak zmniejprzeróżnych potraw·

wyd:atki w gospodarstWie domowem. Przeszło. 3000 przepisów
m·ięsmy:ch i jarskich. 'łom dużego formatu.
Cena 3 ruble. ·

Droga do SZ·CZęści.a.
należy źyć. Dzieło D-r~ ·mozofji F. Kirchnera. Cena 1 rb. 75 kop. Popularny ten profesor usiłuje nam dowieść, jak. pogodzić się
z tyciem, kiedy i 'li . jaki sposób korzystać możemy z uciech i rozkoszy życiowych, których dostarcza nam .przyroda,, ~tuka,; literatura, pr.z.yjaźń, ognisko domow~, . reUgja,. praca
i odpoczyaek, malując jednocześnie jasną przyszłość człowiekowi. Całe to dzieło tchnie
pogodą i podnosi na duchu. Trzeźwe poglądy autora wypowiedziane są w ·formie dostępnej.
Każdy, kto ·tę ksiątkę przeczyta, osiągnie wielkie korzyści.
·

Jak

Elektryczn:OŚQ -wszędzie

usługi· -wszystkich. · Podstawowe
Przygotowywanie akkumulatorów, elementów;
sudlyeh.. ~terji. Jak z.iprowadzić oś~ietlenie elektryczne przy pomocy elementów, urzą
menie ·łt!li~~ów'". dzwoinlrow ęlęktryanych. Drobiazgowe obliczenia, rysunki i t. p. Małe
dynatnG..mauyu:y, · elektromotory~

i na

~tki o elektryczności, elementach i t. p.

.. Złocenie,
..nu..• .c.„.... Gai '. ,.fMlpłas.'ij;ka
·n,„_. ···2··. · r.,._b 50 kop.
.&~~.....:r

dl1~l~

~1a.

1~ ·

„,:f~·s,yj~~i

Urządzenie

pasrebrzanie.

·.telefonu domowy•

·

Wzór próśb, listów, podań i

t .. p. I<siązka ta pow1n·;
...... ·. . . ,
.. .. . . ·
.
·
p~i, '~IJ~ i ad.miw.do· sądów okręgowych; 'sądów p
J\;:upn,.a l 1:pą.~~iy, i,8'isy n.a cele ógól~ę,. umowy, zastrze·
.t~~r k~ptrakty,
peJnomcQea.tetp,.. j\Vta<l~~a, weks~e; lis.ty,·..zobowiązania„ po·
k'!lt<)~~-·~haq,<ą,
~
o~~ęn~j'e·:~ .cyr~~łarze. Zbiór wzorów wszelkie.go rockaj'u ko•
respo1~1i· ... ,.
. ·P 1,~andł&weJ. listów t t. p.
Cena· . ~ rb. 50. kop.
~włen~ą. W;!ld6riy:wuJą si~. po
aniu
na1etn.óśd, albo' za zaliczeniem.
:r,'·1,\:.
·"' „ „\~
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