Cena 25 groszy.
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Prenumerata wynosi:

Ceny ogłoszeń.

w Lublinie bez odno

Dla firm miejscowych
ża wiersz milimetr, lub
jego miejsce:
przed tekstem ■
w tekście
15
za tekstem —. — 5 „
Nadesłane — — 10 ,,
Dla firm zamiejscowych
o 25 proc. drożej.

szenia d® domu mieś.
zlv -1. kwgrtarnie' Zł. 3;
z odnoszeniem do domu
miesiącz. 2ł. 1 20f kwar
talnie Zł. 360; z prze

syłką pocztową
siączn. Zł. 1.30 ku
*
■ nie Zł. 3.*

w Am eryce kw. 1 dolar
w e Francji „ 5 Frank.

Adres Redakcji i Administ.
Piat Litewski 1.

Re,kopisów nie zwraca się.

TYG O D N IK SflT Y R Y Ć Z N O -H U M O R Y ST Y C Z N Y .
WYC HOD Ż I W

Rok I.

K AŻ D Ą S O B O T Ę .

Lublin, sobota 28-go marca 1925 r.

Redakcja czynna od godz.
5-ej do 8-ej wiecz.
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„Śmiej się pajacu, gdy Radomnio płacze
Umarł mąż ruchu — ' cieszą się palacze".
Motto

Mad

kolejarzami

Włochami

zawisł Sąd Boży, co tydzień

jeden przenosi się do wieczności.
W dniu 25 b. m. znalazł śmierć pod kołami własnej salonki
naczelnik rozruchu.

Bez Pamięci
><<

99

Zwłoki pokropił spirytusem kolega Machawszczyni i sam
poprowadził na cmentarz „Wodzinosów“ . Na Sąd Boży
poprowadzi, prawdopodobnie, kto inny, gdyż do izby sądo
wej w stanie nietrzeźwym nie wpuszczają. O czem zawia
damia świat cały.

Za kolegów „LIS5’.

iw iu Ł’

."Siadł
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N IE

WOLNO!

Narody świata daremnie roją
O, wiecznotrwałym pokoju,
Gdy w Europie przed niemi stoją
Niemcy, gotowe do boju!
One, z natury krwi, łupów cłjciwe
Cfyoć na to zgodą swą dadzą,
Żądne zaborów, podłe i mściwe,
Prędzej lub później świat zdradzą!
Dość przewertować fristorji karty,
Od czasu Rzymu tyranów,
A każdy pozna, co byw ał warty,
Pokój, z plemieniem germanów.
Na łzacb, krwi, trupach, ta dzicz przeklęta
Groźną potęgą powstcrła,
I cboć ją znaczy dziś wiara święta
Dziką jak była, została!..
Słowianie, Wenedy, z siedzib wyparci,
Padali pod icb obucbem,
A icb książęta intrygą zżarci
Niemcom poddali się ducbem.
Pomorze takież spotkały losy,
Bowiem krzyżackie zagony,
Niosąc krzyż wiary, nim krwawe ciosy,
Siały pod w ładzy swej plony.
Bestjalskie mordy, śmierć i pożoga
Zawsze za Niemiec szły śladem;
Więc komuż dzisiaj może być droga
Łączność, z okrutnym tym gadem?
Cf?oć zwa/czon w wojnie, pycbą oddycba,
Nienawiść, zem stę boduje;
l przed kontrolą zręcznie i zcicba
Odwet przegranej szykuje.
Boć słowom niemców wierzyć nie można
Ni z niemi wiązać się w pakty;
W potrzebie, dzicz ta cbytra bezbożna,
Za nic wszelakie ma fakty.
Świstkiem papieru dla nieb umowy,
Bismarka słowa to przecie;
I bóg niemieckich wierzeń i mowy
Sąsiadów przeto tak gniecie.
Marzą, by wszechświat mieć pod swą stopą
By wszystkich mocą swą sprostać;
l jednym władcą nad Europą,
By mógł icb kajzer pozostać.
Z niemi to radzić dziś o pokoju
Nie wolno'., z zbrodnią ludzkości
Mówić z ebeiwymi zaborów boju,
O wiecznej ludów miłości!...
Alfa.
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Lista Chrzestnych Rodziców
„Domu Żołnieża"
(ciąg dalszy)

p. Jadzia Michlewska przyjmuje zaprosze
nie na chrzestną matkę wpłaca 2 zł. i zaprasza
p. Jaśkę Rudzińską z p. Rybickiem oraz p.
Halinę Kowalewską z p. J Ordyńskim, p. Zie
liński wpłaca 2 zł. i zaprasza na chrzestnych
p. Lukiczewową z p. Z. Prędkiewiczem, p. J a 
dzie Suracką z p. mjr. Piechurą— ip. Goławską
z p. W, Turzenieckim.

MAŁY FELJ ETON.
Niebo od paru dni tak jakoś smutne i
ponure, a mgły i kapanie z dachów do snu
tylko tak starca jak młodzieńca usposabia...
W taką pogodę dorożkarze mają premjerę, kawiarnie zbyt, złodzieje niesmak,
literaci melancholję, panny zły humor,
Stróże parków i ogrodów spokój, a radca
magistratu smaczny i apostolsko-społeczny
sen i najczęściej popada w „Samadhi“
t. j. w największy szczyt snu jogi.
W trans popadł radca magistratu Lu
belskiego Kudi Gadadhara.
Ukołysał go
wprawdzie nie poszum palm kokosowych
ni arekowych, nie szept krzewu mandaru
i zgrzyt starej gojamy, ale połamana wie
rzba, co czasem w Bystrzycy przejrzeć się
ośmieli, a z wiosną służy na maidło dla
teatru Rusałki......
Radny Kudi Gadadhara spał, spał snem
jogi i widział Mojżesza i cały Panteon ży
dowski i hinduski widział ca’.ą przeszłość
i przyszłość Lublina, Były momenty, że
się mocno rumienił za siebie i towarzyszy.
Gorycz zalewała mu oczy, a on Kudi Ga
dadhara patrzeć musiał.
„Trzy krzyże" „Kierkut" „Uniwersy
tet katolicki" „Klepanie cichaczem żydków
po plecach" i t. p. jak w kalejdoskopie
jeździło mu przed oczyma.
Zły był sam na siebie, że wieszając
początkowo palta, a później dalej... dalej...
zdobył ten ósmy szczyt doskonałości jogi
— t. j. został radnym...........
Męczył się długo radny Kudi Gadad
hara, aż oto żal się stało rabiemu Lejbnoakhali, ten zaklął go na Ramakriszne j
i kazał spać przez lat czterdzieści...
Sam nucąc- tekst ze słynnego traktatu
„Hathayogapradipika” — dodawał z radością.
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Szczęśliwy będzie gdy się obudzi, bo
pierwszy w Lublinie pojedzie tramwajem
na radę miejską.
G.

Najnowsza śpiewka
terminatorów rzemieślniczych zakładu
„św. Józefa" w Lublinie.

Hej! panowie rzemieślnicy
I z , lewicy" i z ,,prawicy“
Czas zaprzestać wszelkiej zwady
/ do jednej iść gromady:
.
i Aby współnemi sitami
( Rozprawić się z Niemiaszkami.
Wara, Niemcze, ci od morza
I od polskiego Pomorza,
Bo to nasze—prawowite,
Przez ciebie gwałtem zdobyte.
.
( Lecz dziś zbrodnie twoje znane,
\ To coś ukradł odebrane!
Bijmy Niemców bez litości,
Gdanszczak m połammy kości,
Bolszewików wbić na pale,
Niech „mores" znają Moskale:
.
I .I więc precz z Bolszewikami
s l Wraz z ich podłymi Żydami!
7y krzykliwy zaś Litwinie,
Jedz „boćwinkę“ hoduj świnie,
A od Polski tobie zasie,
Zacofany ty—brudasie!
.
I Toć już wszyscy o tem wiedzą,
l Że cię wkrótce Niemcy z/edzą!
Ty Angliku—intrygancie
I niemiecki „dyrygancie<(
Tyś nam Górny Śląsk okroił,
l ziichwalstwoś Gdańszczan zdwoił.
r • / Ale Indus bronią błyska,
\ Przyjdzie kreska na Matyska!
Polska „szyja“ Niemców bodzie,
Bo odgradza ich na wschodzie.
A więc jeśli niewygodnie,
Niech odstąpią Prusy Wschodnie.
h,s I My je chętnie wykuoimy,
\ Nawet dobrze zapłacimy,
Na mc mowa Streseemana,
Polska jest nieubłagana:
Ona swych granic nie zmieni,
Choć się Niemiec z gniewu pieni.
.
) Niech się gniewa, to rzecz ludzka,
l Ale zasie mu od Pucka!
Gdańsku, Gdańsku', głupia pało,
Znowu ci się nie udało,
Bo orzekła Ludów Liga,
Żeś me „państwo,f . ale „figa“ ..
.
i Cha, cha, cha, cha, śmiechu warto,
l Że ci tak nos i utarto !
Szreni, wa

„KRZYWE ZWIERCIADŁO”

Kronika Lubelska.
Teatr garnizonu ,
To me żadna heca,
Wciąż pełen rezonu
Wojaków oświeca.
Z ży ł się z Magistratem
1 chyba p r z e z czary,
Wciąż młodym i chwatem,
fest ten radca stary.
Była akuszerką
D ziś — m agazyn/erką,
Kapelusze stroi
l oczkam i broi.
W Wiktorji hotelu ■■
Takie słychać głosy,
Zacnych mężów wielu
Traci.. złotych trzosy.
M agistracie drogi,
Gadają na mieście,
Ze p r z e z łąki drogi
Skończysz za lat... dwieście]
Publiczność odgadła,
Redaktor „Zwierciadła“
Ma dowcip bez granic,
L ecz do flirtu,., na nic\
P rzcróżua karo ta
Z wiosną się zaczyna,
Ten, ów sypie złoto
Choć mu rzednie mina.
Choć wciąż rozczochrany
U Rutka się kręci,
Doktór z wiedzy znany
Lubią go pacjenci.
Różni prelegenci
Lublin nawiedzają,
I nam mimo chęci—
Złote odbierają,
Ełektryćzność będzie,
O tem niema mowy— '
Lecz tymczasem wsżędzie,
Tłuczem w nocy głowy.
P rzy stacji u’ Lublinie
W błocie tonie stopa,
Smród rynsztokiem płynie—
Wiwat Europal.
Oset. ■
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Z teki humorysty
Podsłuchane

rozmowy.

P r z y : s p o t k a n i u : — Jak się masz,
[gnaś, co u ciebie słychać dobrego?— Dzię
kuje — wszystko dobre, aż zadobrze — bo
oto od miesiąca pochowałem gadatliwą
teściową i mam teraz w- domu święty
spokój! — 'Pi to szczęśliwy z ciebie
bo ja tam swojej nijak pozbyć się nie mogę.
Zrozum iały się.
Wiecie, kumo, mój Stach pisał z lim e
ryki.
'
Kuma. — R no cóż wam pisał?
— R to pisze, że on jest żaden „arystokrot" tylko „demokrot".
. . . Kuma. — E! mącie się też z ^czem
chwalić— niby to nie wszystko jedno — czy
on. areszt okradł, czy~dom okradł— zawsze
i to. złodziej— no i tyło!
.
„W ie lk i człowiek do m ałych interesów ".
— Głuptasiński, coś tak spoważniał?
— ,R bo widzisz, zostałem redaktorem
„Kroniki miejscowej" w jednem z tutej
szych pism.
•
•vv,-. i:-t.; Tak-ttno to:ni.c dziwnego, że., uda
jesz „wielkiego" człowieka do- „małych
interesów11. ,
Rozmowa Ozora z Nosem.
Ozór. No i cóż, No‘ś? prawda; że
od chwili,' kiedyś..,wysłał “fia tamten świat
męża twojej kochanki, powodzi ci się bar
dzo dobrze?
Nos. — E! djabła tam dobrze—baba
wzięła mię'w kluby i nie chce pozwolić,
abym się ożenił z jej córką.
Ozór. Ma nację — bcK to zakrawa
łoby na kazirodztwo. '
■
Nos.
Furda — potrafię ja i ,z nią
zrobić porządek!.
■
r Ozór. — R prawda — zapomniałem,
że ty nie cofasz się przed żadną niemożli
wością!.. Szczęść Boże! w nowym przed
siębiorstwie... Tylko mię zawiadom. 0 swo
im ślubie.
. .
. -

.

'.A w
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„GŁUPI KSIĘŻYC",
Głupi księżyc, na nieb ściany
Wdrapał się wysoko
I gdy dojrzał żem pijany
Robi do ninie... oko!
Twarz pyzatą w uśmiech stroi
Niby dziewczę hoże,
No, i pewnie nad tern roi
Że sam pić nie może.
Dobrze ci tak nocny Marku
•
Djabli ci kazali.
Jak mysz w pustym wielkim garnku
Tłuc się w niebios dali?
Patrzy z góry na świat'wszelki
Twoja gęba krzywa,
Chcesz pić — wódzi ni kropelki,
Rni kufla piwa.
Same gwiazdy, nieb firmament,
Chmurek strzęp podarty,
E L . mój stary, toć traktament
Taki, licha warty!
Bez kobitek, kart i wódzi
Foxtrota przy końcu,
Niebo zbrzydnie i się nudzi,
Choćby lśniło w słońcu.
Tyś sam pewnie tego zdania
Wierzyć mych 'drwin racam,
Bo się ku mie twarz twa słania
Gdy wstawiony wracam.
Ścigasz mnie zazdrosnym okiem
^skrzywionym ryjem,
Chcesz?... zejdź z nieba, jutro zmrokiem,
W dwójkę się upijem!
W ues.
„CZEMU?"
Czemu Magistrat patrzy na to,
Że Czy to zimą, czy też. Jato,
W śródmieściu za Krakowską Bramą,
Każdy się spotka z taką damą,
Có uprawiając nierząd stale
Niedość, że stoi tam zuchwale,
file bezszczelnie i nieskromnie,
Dość głośno woła... pójdź pan do mnie!
*
Jeśli już nierząd tolerować
Należy go gdzieś dalej chować
Lecz nie zostawiać tak na oku
Na Grodzkiej, gdzie na każdym kroku,
Widzi się z szkół idące dzieci
1 młódź roboczą, w której nieci
Przedwczesne zmysłów rozbudzenie,
Cyniczne prostytutek tchnienie.
Oset.
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Baba

i wrona

(a la bajka).
Choć nie zawsze jest to prawda,co chłop w karczmie śpiewa,
flle za to każda bajka część prawdy opiewa.
Siedzi wrona na gałęzi, głośno sobie kracze,
Idzie baba z bliskiej wioski — zawodzi i płacze.
— Czego beczysz, pyta wrona, tak mocno i rzewnie,
Gdy ja sobie tutaj kraczę wesoło i śp iew n ie? —
Baba zeikla okiem w górę: „O j! dziwy,
W rona do mnie zagadała, kiejby człowiek żywy.
R ety! djabeł w tym ptasisku i nieczysta siła.
Która pewnie do złych rzeczy będzie m nie kusiła".
Więc się prędko przeżegnała, a potem tak rzecze:
— „Chłop mię pobił, ten zbereżnik, i dlatego beczę".
— Chłop cię pobił, tak powiadasz, a co to, za c o ?
J ’ewnie jesteś próżniak, wałkoń i wielkie ladaco:
Męża zdradzasz, sceny robisz i różne grymasy.
Żądasz strojów — mąż odmawia — ty robisz hałasy...
Znam ja dobrze, aż za dobrze te babskie zachcianki,
i wiem, żeście sekutnice — ,o niemal tyra n k i!
Wiedzą o tem nawet księża, a szczególniej popi,
J a k dręczeni są przez „bab y" nieszczęśliwi chłopi...
Baba słucha, i na Wronę mocno oburzona,
Chciała głośno protestować, lecz uciekła wrona.
Z tego jednak wniosek taki, że źle coś z „babam i",
Kiedy mają przeciwników pomiędzy wronami...
_____
J u s t u s.

Szczyty.
Szczytem niepowodzenia je$t upaść, potkną
wszy się o wystającą płytą chodnika na Krakowskicm, wybić sobie parą zębów, głośno z a 
kląć i za to zostać oddanym pod sąd za ob
razą moralności.
S zczytem odwagi jest powiedzieć
zwierzchnikowi co się o mm myśli.

swemu

S zczytem zim nej krwi .jest przejść po Krakowskiem w ładną pogodę i nie zarumienić
na widok wystających z p od sukienek—pięk
nych nóżek•, widocznych do wysokości 60 cm.
od ziemi.
Szczytem nierozw agi jest kłaniać się zw ierz
chnikowi swemu i wogółe łeżć mu w oczy,
gdy ten w ustroniu parku flirtuje z twoją ż o 
n ą ‘ lub też nad program obowiązków rodzin
nych wogóle.
Szczytem naiwności jest poprzestać na p r z y 
siędze „jak B oga kocham“ i wogóle jej
uwierzyć.
Szczytem obłudy jest całować się. z mężem
kobiety p r z e z ciebie p rze d chwilą wycałowanej.
Szczytem idyjotyzmu jest p rżyzn a ć się żonie
do wszystkich dochodów.

Str. «.
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Co mówi Satyr.
Źle mopańku, źle się dzieje,
Polak chudnie, żyd grubieje.
Przytem wkrótce Polski syny,
Wyjadą do Palestyny.
By tam tworzyć „Iegjony"
W celu żydowskiej obrony...
Są już tacy, co bez sromu,
(Jczą się pilnie „żargonu".
Ma czem nasze miasto traci,
Bo Magistrat za to płaci.
Mówię prawdę, bez przesady,
f\ wiem to od szkolnej Rady.
Wszędzie dzisiaj brak pieniędzy,
Bezrobotny żyje w nędzy,
Na chodnikach doły — złamy,
Choć w prasie codzień wołamy:
„Zlitujże się Magistracie,
Do porządków bierz się, bracie"!
W dachach dziury — na nos kapie,
Gospodarz się za łeb łapie,
Bo lokator kiepsko płaci,
Handlem mieszkań się bogaci.
W „Kasie Chorych" awantury,
Dyzio nos zadarł do góry,
l kpi z chorych i doktorów,
Bo ma w Sejmie protektorów.
Oj, protega — wszędzie znana,
l stale jest stosowana,
Możesz być nawet „gałganem",
Masz protegę — jesteś panem!...
W biurach — od kobiet się roi,
l każdy ich tam się boi,
Gdyż to są protegowane
I przez „szefów" uwielbiane...
Nawet w naszym „ecie-ecie",
Rządzą baby — wszyscy wiecie.
Są tam młode, są tam stare,
Rządzą się jak „gęsi szare*; —
A najstarsza przewodniczy,
Ten przekwitły kwiat dziewicy...
Słowem — źle jest no i basta,
Bo wszędzie rządzi niewiasta!
Zresztą — niechby tam rządziła,
Byle sprawiedliwą była,
Byle nie intrygowała
l w „szefach" się nie kochała!
To mię razi — w tem zło widzę
l dlatego drwię i szydzę!...
Młot.

„Pragnienie14.
Unieść się myślą hen w obłoki,
Zdała od ludzkich małych dusz,
1 pić natchnienia czar głęboki
Z niewyczerpanych, bożych kruż!
Wchłaniać w się świętą cisz spokoju
Błękitniejącą w nieb dal,
1 wytchnąć po podłości zdroju
Mającym toń, życiowych fal.
Prześwietlić ducha gwiazd otęczą,
Wyrzucić serca nieprawd tyn,
I te złe troski co wciąż dręczą,
1 prawych ^chęci brudzą czyn.
Wygładzić czoło, które gniecie
Zawiści, niewiar, sprośny chrzest,
1 dowieść pieśnią, że na świeciej
Złoto, nie zawsze szczęściem jest!

Plichta:

„Piosenka Zosi”.
Mówią chłopcy... moje wdzięki
Szyjka, piersi, oczy, usta,
Takie w chłopcach niecą męki
Ze w nich krew-promieniem chlusta.
I, by zacnie ją ugasić
Trzeba im się, do mnie łasić!
Trzeba porwać mnie w ramiona
Ściskać, pieścić co się zowie,
Ąż ma jaźń hen z głębi łona,
Śmiało sama to wypowie
Że, by chłopiec nie żczezł marnie,
Niech już do mnie się przygarnie.
Samam winna — moc pokusy
Kryje w sobie moja postać;
Niech więc kradnie me całusy
Nie dać?., trudno chęci sprostać,
fl i tak ich nie ubędzie
Gdy całowac usta będzie.
Niech używa!... krew nie woda
Wartką falą w nim się toczy;
Jam też świeża, hoża, młoda,
Chęcią życia skrzą się oczy
Więć nie dziwię mu się wcale,
Ze chce szaleć — w pieszczot szale!

Zosie.
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Papa synkowi złociszy dał
Aby na studja w Warszawce miał,
l, by wchłaniając w się nauk treść
Mógł ojcu, sobie, przynieść tern cześć.
Syn, radom ojca pośpiesza w ślad,
Siedząc w cukierni z damą cud kwiat
W jej pierś półnagą utkwiwszy wzrok —
W mig anatomji przenika mrok !
Nic w tem dziwnego... tam biel aż ćmi
Oko, brylantów skierkami lśni,
Okulistykę więc chłop nie fryc
Ma takich studjach — pojmie jak n ic!
Ginekelogje też pewnie tam
Zgłębi, gdy będzie z nią sam na sam;
Wykład usłyszy z usteczek tych
Co nie poskąpią całusów swych.
Czas szybko mija... medyczny kurs
Skończy najpierwszym z studenckich burs
1 chociaż goły, pod ojca dach
Pełen mądrości, powróci gach.
Tam opowiadać on będzie moc
Ja k medycynę kuł dzień i noc;
Lecz mówić o tem zbraknie mu sił,
Kto mu najmilszym wykładcą był.
Wues.
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Trafne rozwiązanie Szarady N ° 2 nadesłali:
p. Sz. Tad. Bor, Lublin,
p. Ela. Krugerówna, Lublin,
p. Ela Olbrychtówna ,,
p. Maryla Senicówna ,,
p. S. Sz — Ostrowiec,
p. M. Andrzejewski — Skarżysko,
p. Z. Cybulski — Lipsko,
p. J . Mirski — Warszawa,
p. J. Michalak — Lublin.
Termin rozwiązania szarady Ne 2 koń
czy się z dniem 5-go kwietnia.

Pytania do odpowiedzi.*)
1. Komu przypisać winy, gdy kobieta
upadnie?
2. Jaka jest różnica pomiędzy miłością
kobiety, a mężczyzny?
3. Co imponuje kobiecie w mężczyźnie?
*) Prosimy P.T. Czytelników o łaskawe nadsyła
nie odpowiedzi, z których najtrafniejsze będzjemy umie
szczać w najbliższym numerze naszego pisma Termin
nadsyłania 2-tygodoiowy.

OD ADMINISTRACJI.
P. T. Prenumeratorów prosimy o uregulo
wanie prenumeraty za I Kwartał.

TANIO, T E R M I N O W O
DOKŁADNIE i ESTETYCZNIE
WYKONYWA W S Z E L K I E ROBOTY
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Kino-Teatr „Colosseum”

DZIŚ !
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Kino-Teatr „CORSO”

DZIŚ !
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8 aktów.

Wielki dramat życiowy w 7-miu
aktach.

W rolach głównych Henry Porten
i Harry Liedtke.

:xx:

'X .

Z a ii ślnsanko-metliaiiimiy J M *
ulica Pawia Ns 29 . w Lublinie.
W Y K O N U JE : Pługi, drapaki, brony sprężynowe, brony ,zwykłe dla budowni
ctwa, okucia kute jak, ankry, klamry, zawiasy, kraty, z narzędzi,
młotki, mesie, szruble, młoty, siekiery i wszystkie wyroby kute, reso
ry samochodowe i reperuje takowe.
R E M O N T U JE : Motocykle, samochody, pługi motorowe, motory spalinowe
wszystkich typów. Łokomobile, młocamie, kieraty, żniwiarki, i wszystkie
maszyny rolnicze.

x

D O ST R R C Z R : Łańcuchy pociągowe do samochodów, motocykli i pługów
motorowych. Łożyska kulkowe wszystkich wymiarów, wszystkie tryby
samochodowe, wszystkie części zamienne do samochodów.

X

Roboty wykonują zdolni fachowcy, terminowo; sumiennie, za wykonanie gwa
rantuje. Obliczanie kosztów sumienne. Ceny konkurencyjne.
Przyjm uje row ery do reperacji — w ynajm uje dla sportowców.
^—
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