W IT Egzemplarz kosztuje we wszystkich kioskach i księgarniach 600 mk.
W arunki przedpłaty

O G Ł O S Z E N IA :

„ P O K R A K A ” wydawaną
b ę dzi*
co piątek
ko
sztuje kw artalnie w u rzę 
dach pocztow ych 3600mk.
pod przepaską 3750 mk.
W A m eryce t dolar.
1‘ojedyńczy
egzem plarz
„ P O K R A K I” 600 marek.

C ena ogłoszeń: wiersz
nonparelowy
jednolam .
500 mk. Reklam y 1000 mk.
1'rzedplatę przyjm. k się
garnie, kolporty i ajentury
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Satyra prawdę mówi, Błędów się wyrzeka, Wielbi urząd, czci króla, Lecz sądzi człowieka.
Swój do Swego FSl\ 2 .

Poznań, Lwów,Kraków, Katowice, Warszawa, Wilno, Chicago III

Rok XXVIII.

Rok 1923.

— Powiedz pan, gdyby się tak tera/ pod nami lód załamał, kogo byś pan wpierw ratował, mnie czy siebie (Ona myśli: Może
choć w tym roku uda mi się wyślizgać męża?)
— Ależ, droga pani, co za pytanie! Rozumie się, że najpierw panią, — a jakbym odniósł panią na bezpieczne miejsce, pomy*
ślałbym dopiero o sobie. (On myśli: Czy ona aby ma posag?).

_
Cenę „P o k rak i" zm uszeni byliśmy podnieść z 400 na 600 mk. D rukarnia
personałow i o 53%» zaś papier po d ro żał o 65%. Persona! redakcji m usi gwizdać.

podwyższyła pęsję

DRZWI.
Wezwał stary ojciec pierwszego
syna do komnaty, wskazał na ciężkie
żelazem okute drzwi — i rzekł:
— Otwórz.
Syn pytające spojrzenie skierował
na starca. W spojrzeniu tern było zdzi
wienie, nieufność i rachunek.
— Idź precz — gniewnie rzekł
ojciec. — Do szkoły cię oddam. Bę
dziesz kupcem, sądownikiem, przed
siębiorcą — ale — nie — człowiekiem.
1 wezwał drugiego syna.
— Ojcze — rzekł młodzian —
czemu po raz pierwszy teraz dopiero
pokazałeś mi te piękne drzwi ?
— Precz — gniewnie zawołał oj
ciec — Precz z tej komnaty i z domu
mego. I tak tułactwo przeznaczeniem
twem artysto! pieśniarzu nagich ko
biet! — dorzucił.
Starzec wezwał trzęciego syna.
— Otwórz te drzwi — rozkazał.
Młodzieniec zbliżył się do drzwi, po
okuciach żelaznych w zrokiem pełzał,
naciskał po kolej każdy załamek że
laza.
— Idź precz — syknął ojciec
do szkół cię o d d a m : będziesz zakła
dał fabryki, będziesz rył się w ziemi,
albó domy budował paskarzom.
I Wezwał czwartego syna.
— Otwórz — powtórzył rozkaz.
Młodzieniec zwolna zbliżył się ku
drzwiom, nacisnął zadrzewiały zamek,
pchnął raz, drugi i trzeci, ale już bez
wiary i słabo — szepnął.
— Nie mogę.
I ojciec krzyknął gniewnie.
— Idz precz! Lekarzem będziesz,
niepewnie ostrożny i słaby. Marki za
recepty zbierać będziesz.
1 wezwał piątego syna
— O ! nie widziałem jeszcze drzwi
podobnych nigdy. Ciekawe dokąd też
one prowadzą?
— Otwórz je więc — rozkazał
ojciec.
Syn pchnął je, przystanął i rzekł :
— Wezwij ojcze, ślusarza.
— Precz, dziennikarzu — krzyk
nął starzec — wezwał szóstego syna.
Ten, ujrzawszy drzwi tajemnicze,
szybko ku nim poskoc.zył, pchnął raz
i drugi, nalegał całem ciałem, uderzył
kolanem, aż brzęknęły, znów pchnął
je silniej i silniej, aż oczy mu krwią
zabiegły, a żyły nabrzmiały.
I długo mocował się aż krople
potu spływały mu z czoła, aż duch
zamarł mu w piersi.

— Co to za drzwi, ojcze ? Dokąd
one prowadzą? — zapytał, a w głosie
jego drżał gniew bezsilny i upoko
rzenie.
— Synu! — zawołał ojciec: — ty
jesteś jeden między nimi — człowie
kiem. Mocujesz się, a dopiero z sił
opadłszy, pytasz: „d okąd?" i łzy masz
w oczach czystych . . . Powiedz czy
chcesz iść do szkół i czem być prag
niesz: czy kupcem, czy sądwnikiem,
artystą, lekarzem, technikiem — czem
być chcesz, będąc człowiekiem? Drzwi
te prowadzą do ideału !
Tylko nie sądźcie, by w życiu na
każdych sześciu kupców, lekarzy czy
dziennikarzy wypadł jeden człowiek.
Jest ich mniej znacznie.

Co m ów i stróż Bartłomiej

Wczoraj u mojego hrabiego była
recepcja na siedemnaście filiżanek
herbaty, trzynaście ciastek z kremem
i półtora funta pralinek czekoladowych.
Jedna bardzo stara pani ogromine była
zmartwiona że szlachcic to się nic nie
szanuje, tylko pisze muzykę i wycho
dzi z pałeczką na estradę. Ta pani
załamywała wszystkie ręce i opowia
dała, że za jej czasów to panowie
z towarzystwa, bardziej zważali na
swoją godność, jeździli sobie do Monako
i tam tysiące przegrywali, a jak który
puścił wszystko do ostatniej koszuli
batystowaj ze znakami herbowemi, to
robił sobie coś (ta pani powiedziała
kelk szos) nic dobrego i wszystko było
w, porządku po jego śmierci. Ale teraz
to straszne rzeczy się wyrabiają, że jak
kto zupełnie niema zębów to i w takim
razie musi niemi zgrzytać. Bo co tu
poradzić, jeżeli książęta, hrabiowie,
DZISIEJSZA MŁODZIEŻ
i inni z tytułami i karetami wcale nie
Chłopcy — chłopcy co za skargi
mają wstydu w-oczach? Jeden na ten
Niosą za was ojcowie i matki
przykład buduje kolej, drugi spekuluje
Tak dalej być nie może
w fabrykach, inszy znowuj przemyśliwa
różne ulepszenia w majątkach i wszy
Upamiętajcie się o Boże.
stkie arystokraty handlują nieprzymieCzy to w święto czy w niedzielę
rając, jak te kupcy. Przeto właśnie ta
Spieszycie wszyscy jak na weselę
stara pani zawołała o m ą Die i zemglała i trza było latać po kąsyliarza,
Lecz dokąd tak spieszycie
którem naprzód chciał jej pijawków
Tam gdzie być nie powinniście.
przystawić, jeno żadna przypiąć się nie
Ale gdy tam jesteście
miała ochoty. Takie ci do jadła są
wybredne. Aż dopiero kiedy jej 115
Co dopiero wyrabiacie
baniek suchych przystawili, to maligna
Dzieje się rzecz rozpusta
odeszła i ta pani przestała brednie wy
I panienki całujecie w usta.
gadywać.
Dopiero otworzyły się jej
oczy i zrozumiała, że dziszejsze czasy
Lecz gdy upłynie niejakiś czas
są zupełnie insze i że nie ten grzeszy,
Niema wtedy nikogo co uczynił
kto muzykę piszę, przemysł naprzód
Lecz jedyne skargi
[wówczas.
popycha i kapitały w ruch puszcza, jeno
Spadają na ojcowie i matki.
ten kto baraszkuje i w koronie szla
Ho-.
checkiej urodzony dba i pilnuje, aby mu
się ojcowizna nie rozlała, ale nawet
POLSKIE KOBIETKI.
przeciwnie aby się rozrosła. Po recepcji
mój pan pojechał na bal, ale wolę o tem
Oj kobietki kobietki
nie mówić, bo to i wstyd i serce się
Co dzień odwożą was karetki
ściska z żałości. Stojałem pokornie
Na miejsce przeznaczone
w przedsionku i płakołem pamiętający,
Gdzieżcie staie zamówione.
% jakie to dawnej bywały bale Myślę, że
tej nocy w dużo kuchniach sług nie było,
Z domu piękne wyjeżdżacie
bo wszystkie poszły na intrygowanie
Do domu już zmienione wracacie
nogiema.
A niejedna się sama zdradzi
Gdy jej coś nagle zawadzi.
N O ! TEGO JU Ż ZA WIELE,
Lecz zawsze te wieczory nie trwają
Raz się też kończą i urywają
A każda to czyni z dobroci
Bo przez to korzystają z miłości.
Ho .
DZIWNA EKSPEDJENTKA.
Do ekspedycji przychodzi pewien pan
i prosi przy nadawaniu ogłoszenia
33V3 % opustu. Nato odpowiada ekspedjentka — Jedynie panu mogę udzielić
rabatu jedną trzecią część.
Ho— .

Pewien właściciel ziemski, ozna
czający się kwiecistym stylem, w roz
prawie swojej „ O sztucznych naw o
zach'1 pług do orania nazywa aku
szerką ziemi.
ZDRADZONA TAJEMNICA.
— Tak pani! mąż pani oszukuje
cię, bo jesteś mu wierną! Spróbój go
tylko raz zdradzić!
— Ależ mój panie to i tak nie
pomaga!... Pańska żona sama mi
o tem mówiła!

ODEZW A
W YBORCY DO W YBORCÓW .
(Z p o ro d u bliskich?? wyborów!?
w Towarzystwie Rzeczypospolitej )

Mości Bracia i wy Bigotki.
Jako znany hom o,

Muszę się do Was ozwać tej pory,
Bo unas, jak Wam wiadomo,
ju ż niezadłngo będą wybory.
Jeżeli we mnie o tej afarze
Dziś do gadania ferwor się budzi,
To tylko przez to, że pragnę szczerze
Abyście tęgich wybrali ludzi.
(w kieszeń)
Mam doświadczenie, — dobre zasady,
Wiem gdzie i jakich potrzeba przemian,
Wiem kto ma dzielną głowę do rady,
Komu powierzyć dobrobyt na przemian.
Proszę was przeto mili sąsiedzi,
Brata Marcina nie pchajcie na tor,
Bo on ci w babach zazwyczaj siedzi,
1 jest w działaniu wielki nowator.
Dia niego jedno, czy pan z p adziada,
Czy pierwszy lepszy brat łata
w płachcie,
A to największa jest jego wada,
Że prawdą w oczy śmie mówić
szlachcie.
Gdyby on, ze sercem dla nas nieczułem
Został wybrany, to mimo krzyków,
Nie pyszniłby się, swoim tutulem
I chciał polepszyć los urzędników!!!???
Nie dobrodzieje! •— stawcię mu veto
I pchniejcie Jacka ku jego celom,
Bo tego brata to jest zaletą,
Że trafia w sedno obywatelom.
Jak ci poradzi, to słuchać miło!
I zawsze słuszność miewa w sasadzie,
Mnie się samemu nie raz zdarzało,
Że skorzystałem na jego radzie. —
Ot teraz właśnie przed nowemi
wyborami,
Dał obiad suty z dostatkiem wina;
Jam do szampana śmiał się ze łzami,
A on mi radzi: — „Pij waść węgrzyna".
Jak szczęście kocham, poradził dzielnie!
Bo węgrzyn panie z czasów popielą,
Tak w mózgł odrazu trafia mi celnie,
Że się niebawem ściąłem jak Bela.
Wszystkim on radą dobrze uczyni,
Bo szlachty prawdą nie tnie jak osa,
Zawsze ją ściska, całuje, ślini,
A na mieszczuchów-hamów zadziera
nosa.
Tego to brata żwowo wybierzcie,
On nie nabawi was żadnej troski,
ł on się nie-raz przyda Wam w mieście
Bo mając rozum wie gzie . . . woski.
C e lib a ta ,
w yborca z krwi c ia ła i gnotów .

To i owo.
*#* \\/{aściciele Nieruchomości
po miastach, uskarżają się na loka
torów. O tóż jeżeli wyszło prawo o par
celacji folwarków, to dla czegóż nie
mają być rozparcelowane kamienice
pomiędzy lokatorów? Parcelając ziemię,
trzeba mieć dostateczny żywy i martwy
inwentarz, gotówkę, oraz budynki,
przezco dochodzi i ogłodzenie miast.
Przy parcelacji kamienicy, nie potrzeba
prawie nic; lokator np. mieszkający
10 lat w mieszkaniu, już wpłacił
kapitał
odpowiedni.
Państwo
zaś
zyskałoby o wiele większy podatek
gruntowy, i zapanowałby dobrobyt
miejski. Iluż to dzisiejszych właści
cieli kamienic, przed wojną byli pachoł
kami, a dziś przez skibę wojenną,
paserstwo,
paskarstwo
i rozmaite
oszustwa, doszli do własności?
Panowie Posłowie
zechcą
tę
sprawę poruszyć w Sejmie.
MYŚLI O KOBIECIE.
Od serca kobiety do jej rozsądku
taka sama odległość, jak od cieśniny
Berynga do wyspy Spicbergu.
*
Gwarliwa kobieta przypomina za
trutą strzałę: niebezpiecznie dotykać
jej rękoma.
*
W miłości kobieta potrafi być
mężną, jak wojownik nie obawia się
spotykać niebezpieczeństwa z odkrytą
piersią.
Nie gaś ognia naftą, nie uspokojaj konia ostrogami, nie ochładzaj ko
biety obojętnością.
Dobry aałach zesłał arabowi żonę
i wielbłąda, żeby nie potrzebował nic
robić.
*
Nie należy kobiecie darować lustra:
w razie ognia ratować je będzie przedewszystkiem.
Jeżeli postępowaniem kobiety kie
ruje zazdrość — może wszystko zro
bić; jeżeli miłość — może zrobić du
żo; jeżeli rozsądek nic nie zrobi.
KWIATEK DO KOŻUCHA.
Czy to urok, sen, czy jawa:
W Poznaniu sztuk ma być wystawa;
Trudna iście wieść dla ucha
Taki . . . kwiatek do kożucha.

Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie Prosimy Sz. Pana o za
mieszczenie w Jego poczytnem piśmie
następującego:
Niżej podpisane instytucje kultu
ralne i artystyczne podnoszą niniejszym
najenergiczniejszy protest przeciw sze
rzącemu się systemowi plagiatu dla
celów reklamowych. Poważne nieje
dnokrotnie firmy polskie miast wykazać
słuszną ambicję w kierunku zapewnie
nia sobie współpracy rodzimej twór
czości graficznej dla celów reklamo
wych, posiłkuje się przerysowanemi
reklamami niemieckiemi, a ubierając
się w cudzą zasługę, rozpowszechnia
je na rynkach polskich. W dbałości
o własny wyraz artystycznej reklamy,
stajemy na straży nienaruszalnego pra
wa własności autorskiej.
Dopisek
Red. Pokraki: Radzimy firmie Fran
ciszek Fuchs i Synowie, oraz A. La
ckiemu w Warszawie, unikać w przy
szłości nietaktu wobec artyzmu pol
skiego.
Związek Polskich Artystów Grafików
P/ezes: Franciszek Siedlecki
Sekretarz: Edmund John
Zarząd Stowarzyszenia „Rytm“
Wacław Borowski, Wład. Skoczylas
Roman Kramsztyk.
Towarzystwo Art. Polskich ,,Rzeźba“
Prezes: Jan Szczepkowski.
Kooperatywa Związku Pol. Artystów
Plastyków
E. Bartłomiejczyk.
Warszawskie Towarzystwo Artystyczne
Prezes: Henryk Szczyglićski
Stanisław Sawiczewski.
Grupa Art. Plastyków „Sursum Corda“
Kazimierz Stabrowski
Bruno Lechowski
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie.
Prezes: Edward Okuń
Sekretarz: Wł. Napłoszek.
Grupa Artystów Polskich „Świt"
w Poznaniu
Wł. Roguski.
PRZED BRAMĄ KAMIENICY.
Maryś: idźże pon, jo sie ta nie
dom całować, bo wy menszczyzny
toście wszyćkie jednakie fałszywe.
Całuje, całuje, a potem jak co, to sie
wszyćkiego wyprze.
K om iniarz: Ale nie ja, moja
panno Maryanno! Jak ja pannę po
całuję, to panna -nasz czarne na
białem.

Z N ICZEGO

NIC SO B IE NIE ROBI.

Gatunek ludzi pod tym tytułem,
Rosnąc po kątach — jak zielska nać;
Szczyci się wielce sercem nieczułem,
Co żadnych uczuć nie pragnie znać.
Taki zawzięty pan pesymista,
Znajdując stronę we wszystkiem złą,
Gotów się złościć jak djabłów trzysta,
O to, że ludzie na świecie są.
„Bo po c o ! — na c o ! — nieraz powiada,
„Wszystko to dąży nie wiedzieć gdzie,
„Gdy nie znalazła się dotąd rada,
„By żyć na świecie póki kto chce“.
Talent u niego — nie wiele znaczy,
Na sławę robi wzgardliwy giest,
Nawet uważa za nic bogaczy,
Bo złoto także chimerą jest.
Gdyby jednakże miał choć iskierkę,
Tego talentu, co gardzi nim,
Z pewnością cofnąłby poniewierkę,
W ąchając chciwie kadzidła dymu.
Gdy czyj konterfekt w pismach
[umieszczą.
W dowód, że ludzie nie są tak źli,
Przybrawszy twarz swą w minę zło[wieszczą,
Z portretów takich złośliwie drwi.
Lecz gdyby jego portret w numerze,
Choć na bibule ukazał się,
Wtenczas z pewnością ciesząc się
[szczerze,
Zmieniłby prędko twierdzenie swe.
Gdy komu świetny obiad wyprawią,
Za szereg w pracy spędzonych lat,
Malkontent strojny w nadętość pawie,
Głupim i podłym zwie cały świat.
Spróbujcie jednak u rakarza
Lakierowaną kiszkę wyprawić mu,
Z pewnością powie: „To rzecz koniarza
„I nic dziwnego nie widzę tu“.
Ha trudna rada! i ludzie tacy,
Na Bożym świecie potrzebni snać,
Choć więc na morał szkoda jest pracy,
Trzeba im jednak przestrogę dać:
Że dziś drwiąc sobie z polskiego ołtarza,
Łatwo zadawać wszystkiemu kłam,
Lecz ten, co wszystkich za nic uważa,
Z wszelką pewnością nic nie wart sam.
Pokraka.
W ie js c y d y p l o m a c i.
— Przyznajcie się, kumie, że
macie twarz podrapaną nie od gałęzi,
tylko od bijatyki po pijanemu.
— A niech tam, powiem prawdę,
ale niech sołtys wpierw powie, czy mu
nos spuchł od mrozu, czy od mono
polki ?

ARJA GROBOW A.
W naszym dorożkarskim stanie,
Ciężko żyć aż zgroza!
Gdy się jakie głupstwo stanie,
Zaraz za to koza.
—

•

Czasem z paniczem się jedzie,
(Z takim co to hula)
Jakie babsko człek rozjedzie,
I za to do ula.
Czasem jaka pani kiwa,
A skąpa najczęściej,
Nie jedź! dola nieszczęśliwa,
Zaraz cię: do części!
Ot, jak panowie widzicie,
Człek jak na powrozie,
Ma paskudne całe życie,
Na koźle! lub w kozie!
W upały i w mrozy,
Wciąż z kozła do kozy.

KONTRABAŃDZIŚCI.
Jest u nas wprawdzie komora celna,
S ą u nas czujnych strażników bandy,
I jak wiadomo, ta warta dzielna
Chroni Polskę od kontrabandy.
Lecz choć komora sto razy w roku
Z kontrnbandzistów swój okręg czyści.
Mimo to, u nas na każdym kroku
Są niebezpieczni kontrabańdziści
Julek, co w kartach widzi swój Eden,
I pragnie przy nich użyć rozkoszy,
Z am iast pięć punktów grać za groszy jeden,
Grywa punkt jeden po dziesięć groszy.
Karty, zabawka jest fo godziwa,
Jeżeli tylko tania i czysta,
Lecz ten, co w karty tak drogo grywa,
To oczywisty kontrabańdzista.
Pan X. ma żonę gondą kochania
Która jest czasem w prawdziwej nędzy,
Bo chociaż skromne ma wymagania,
Pan X. jej m ówi: Nie mam pieniędzy.
Lecz X. gdzieś w kącie ma cacko z główką,
Które porządnie z niego korzysta,
W ięc temu cacku sypiąc gotówką,
Czyż ten pan nie jest kontrabańdzistą?
Pan Jasnobrodzki, m ąż z pańskim szykiem,
Znany rzemieślnik, jak wiecie sami,
Choć sam prawdziwym jest rzemieślnikiem,
Wcale nie żyje z rzemieślnikami,
Lecz chcąc mieć w świecie stosunki gładsze,
I zadać szyku rzecz oczywista,
W najpierwszym rzędzie siada w teatrze,
W ięc czyż to nic jest kontrabańdzista?
Obecnie wielkich dochbdów nie ma,
By smakołyki mógł kłaść do pępka,
Jednakże drogich kuchni się trzyma
1 na śniadania chodzi do kłębka.
Lecz chociaż w duszy myśl czuje błogą,
Źe na swym szyku przez to korzysta,
Ten co ma mało a jada drogo,
To jest prawdziwy kontrabańdzista.

— I w czymby pani chciała pierwszy raz
występować?
— W trykotach.

PROPONUJEM Y PRZYSŁOW IA.
Kto nie wydał za mąż córki
Ma na czole smutne chmurki.
Kto ma syna poetnika,
Tego zimny dreszcz przenika.
Niech was prawda ta nie dziwi,
Że i głupcy są szczęśliwi.
Ciastko z kremem nie smakuje,
Gdy się w ciastku krem popsuje.
Co jest warte nasze życie,
Sami państwo to widzicie.
Humor jest jak odaliska:
Jednych ziębi, drugich ściska.

Takich jest mężów cala plejada,
Jak pominionych okazów banda,
Jednakże by się znalazła rada,
Żeby ustała ta kontrabanda,
Kontrabańdziści o miłej twarzy,
Nie będą u nas snuli się tłumem,
Tylko postawić trzeba na straży
Strażnika — który zwie się . . rozumem.
FIRUŚ
H erszt k o n tra b a ń d zis tó w .

Z POLOWANIA.
Ojciec z synem swoim z lasu
Powracali wieczór doma,
Choć stracili dosyć czasu,
Lecz z próżnemi szli rękoma!
Więc pan ojciec się tłomaCzy,
(Stara to jak świat romotka)
Że nie może być inaczej,
Gdy się starą babę spotka!
Na to synek się uśmiecha;
Dziwne losy człeka wiodą —
I ja także miałem pecha,
Bom ... dziewczynę spotkał m ło d ą!

Z GIEŁDY W ARSZAW SKIEJ,

TEN TRZECI.

a może i innych................. 3. 1. 923.
Pierwszy pocałunek —
Wybaczcie, proszę, że od nie
Ach, gdzieżeście sny!
chcenia rąbek tajemnic odsłonie; czy
Brałem z ust jej świeżych,
nie to jednak dla dobra sprawy, bo
Gdy rozkwitły bzy.
za sensacją nie gonię.
Tajemnic
D rugi pocałunek —
rąbek — rzecz to ciekawa — któż
Księżyc wtedy lśnił —
mi więc za to przygani, że się gielJam
z ust rozpalonych
dziarskich imam tematów?
Wszak
Bez
pamięci pił.
giełda to wielka pani!
Giełda warszawska lub inna —
Trzeci pocałunek... —
to nie to tylko co przy drzwiach zam
Och, przeminął szał! —
kniętych. Ona wre, kipi na całej Pol
Zeszłem „ich“ z nienacka .
sce, przez cały tydzień i święta.
Trzeci — „trzeci" brał
Tranzakcje ciągle i rzecz to dziwna —
kto zechce, kupon odetnie... Rynek
Wyższy polot razi tłumy,
jest wszędzie: prywatne domy i wileNie obrażaj tłumów dumy,
giatury letnie.
Przeżyj szarym na tym świecie,
Ojciec córeczki zalety chwali,
Bo inaczej tłum cię zgniecie.
młodzian o posag się pyta; wszakże
tak samo rolnik sprzedaje partje przenicy lub żyta.
Spotkał ją, idąc spojrzał i west
chnął, a ona? Rzuciła uśmiech, spu
ściła oczka, boć wie, że cudza jest
żona. Potem on prosił, by się zgodziła
na jedno krótkie spotkanie.
I cóż
w tem złego? Wszakże mężowi mimo
to wierną zostanie. To mały dowód,
że giełda życia podaż i popyt ma
duży, to o przyszłość nowych pokoleń
jedynie dobrze nam wróży. Znać tem
perament podstawa ruchu, co społe
czeństwu da silę, bo flirt niewinny
to kwiat upojeń, co życie czyni nam
miłe.
Panicz panienkę uścisnął w kątku,
skradł pocałunek dziewicy. To także
— Dla czego pan się nie żeni?
— Dla bardzo prostej przyczyny. Jestem
popyt i podaż gięłdy, a któż je wszy
wielkim nieprzyjacielem procesów rozwodowych.
stkie policzy?
Tranzakcje tylko z długimterminem
NA BAL.
idą wciąż u nas ospale. Po co ryzyko,
— Powitać! Szanowna pani przy
po co finisze? Kiedy nie trzeba ich
jechała do Poznania sama?
w cale. Niechaj więc kwitnie giełda
— Nie, wziąlam ze zobą Fili,
życiowa, weksle, kupony, zastawy...
Ciumcie, Bibi i Lulę.
dla zasobnego w listy nabywcy niema
— Gdzie są te psiątka?
jak rynek Warszawy!
— Panie, proszę się nie zapo
Referendaż.
minać. Są to imiona moich dzieci.
DLA PRZESTROGI.
Pałac „ktoś" zbudował,
W nim wszelkie wygody,
Ale dywanika
Żałował na schody.
Marmur tam był śliski,
Więc oto na kawę,
Sam „ktoś“ na tych schodach
Wybił zębów parę.

PO EZJA KARNAWAŁOWA.
Przód miała jasny z atlasu, tyl z rybsu,
Karczek, wycięty ostro, klinowato,
Buzię tak białą, jak figurka z gipsu,
A w ręku wachlarz, jakby było lato,
Ach, ileż papa jej zapłacił za to?

GODNE DO NAŚLADOWANIA.
W tych dniach siostra siostrze
przysłała nakaz komorniczy. 1 niech
że tu kto powie w obec tego, że dzi
siejszy świat jest zmaterjalizowany.

CESIA.
Poznałem jedną dziewczynkę,
Rozkoszne to było dziecię!...
Na imię miała Cecylja
I, pracowała — w balecie.
Ślipięta miała sarenki,
Giętkość — przekonań poety...
Ślicznie robiła... naiwną
l-pirety!...
Reklamy zrobiłem jej stosy,
Chwaląc powinność i wzloty;
Sprawiłem z tuzin... pikników,
No, i jedwabne — trykoty.
„Patrzcie — wołałem w zachwycie—
To bóstwo w kształtach kobiety!
Raj Mahometa, zaklęty
W te pirety!
Że ja kochałem — zgadniecie,,
Lecz ona, przez skromność może,
Gdym szeptał do niej: — „Cesiuniu"!
Mówiła wciąż — „Redaktorze"!
Daremnie czułe zaklęcia
1 jeszćze czulsze sonety... '
Wciąż mi dawała — szacunek
I pirety!
Raz przed teatrem na Cesię
Czekam, by odwieść do domu...
Wyszła, — lecz zamiast mnie witać,
Chce wymknąć się pokryjomu,
Podbiegiem pytam: „Pst“ rzekła:
Dzisiaj „on" przyszedł, niestety!
Struchlałem!... Cesia z „nim " poszła
Na pirety...
„Kto to“ — nazajutrz ją pytam
Cóż to za nowa zażyłość?
C esiu! U stóp twych złożyłem,
Reklamę, pieniądz i miłość!
A on — ten brutal obdarty,
W wyszmelcowanym kaszkiecie?...
Czyż zdolny odczuć wdzięk cały
W twym pirecie?
„Tak — rzekła — on też niczyim
Rywalem nie chce się mienić:
Ale to mój narzeczony,
Co chce się ze mną ożenić,
I dać mi kącik domowy,
W nim dobre imię kobiety,
Gdy redaktorom już... zbrzydną
Me pirety"...
Odtąd nie szukam miłości
W tej szarej, a dziwnej sferze,
Gdzie serca kobiet zostają
Przy pierwszym lepszym grawerze.
Co pijąc mocne nektary,
Nam pozostawia na wety:
W śmiech, kolację, szacunek
I pirety.
Gra.

MACHINALNIE.
M achinalnie szedł ulicą,
Świecąc maską bladolicą, —
M achinalnie, jak zwyczajni
Ludzie, wszedł do jadłodajni, —
M achinalnie bez ogródki
Trzy wpierw wypił wódki, —
M achinalnie siad przy stole,
Rozglądając się w półkole, —
M achinalnie ujął kartę,
Śledząc rzeczy w niej zawarte,
M achinalnie potem całkiem
Jad ł kawałek za kawałkiem, —
A gdy znikła pieczeń tłusta, —
M achinalnie otarł usta,
Machinalnie wstał od stołu,
Wyszedł ciężki nakształ woła,
I by z tonu nic nie stracił,
M achinalnie . . . nie zapłacił.
MNIEJ PRACY.
Ojciec wraca do domu wstanie
pijanym a nato odzywa się syn do
matki.
— Matko to już za wiele ojciec
co dzień pijany przychodzi.
— Cicho synu zato będziemy
mieli mniej pracy z pogrzebem, gdyż
go wódka sama do grobowej deski
zaprowadzi.
H,
O PÓ ŹN IO N E ŻNIWA.
W żniwa gospodarz z parobkiem
wybrali się do miasta, napowrót wra
cali pijani w tem aresztuje ich poli
cjant i odprowadza do komisarjatu.
Po paru dniach wychodzą wolni od
kary i chcąc wracać do domu, mówi
gospodarz.
— Wacku — parobku — co to
czyż byśmy tak długo kary mieli dostać.
— A to trzymu pyta parobek.
— A czy nie widzisz mówi go
spodarz przecież wyraźnie stoi napi
sane 27. grudnia, a my jeszcze daleko
nie koniec ze żniwami.
H.
NA PRZECHADZCE.
A kadem ik: Dlaczego pani w to
warzystwie mojem i moich kolegów
spuszcza oczy w dół?
Facetka: Przez skromność, aby
nie patrzeć na gołych.
W PENSJONACIE.
Nauczycielka: Panno Heleno pro
szę mi powiedzieć kiedy Adam i Ewa
zostali wypędzeni z raju?
P anna Helena: Kiedy? No wtedy
jak Ewie jabłko dojrzało, a Adam miał
ogryzać!

ONGI I DZIŚ.
Gdym w klasie był trzeciej,
Coś — w piętnastej wiośnie,
Do nadobnej Teci
Wzdychałem miłośnie.
W drugiej klasie była,
Młodsza tylko rokiem:
Śliczna, wdzięczna, miła —
Z turkusowem okiem.
Surowość rodziny
Sam na sam być wzbrania,
Raz tylko jedyny
Przyszło do spotkania...
Raz! To mogę przysiądz!
Lecz w tej jednej chwili
Chybażeśmy tysiąc
Całusów zmienili !...
Nieraz potem w życiu
Rad, bywało marzę,
0 schadzki odbyciu
Mimo ojców straże !
Za to dziś, gdy dzieci
Mam już z pół tuzina :
Syn jest w klasie trzeciej,
A w drugiej dziew czyna;
Strach mnie chwyta nieraz
W myśli desperackiej:
Czy i oni teraz
Też miewają — schadzki?...
Sędziwój.
PODSŁUCHANE.
P anna spółśw iatk a : A mógłbyś
mnie pan ze sobą zabrać do Ameryki?
A m erykanin: A to poco? Prze
cież pani i tak zawsze siedzi na dwuch
półkulach!
SPO W IED Ź LIPY.
Dwieście lat stałam przy tym samem dworze,
1 zestarzałam się jak widzicie,
Aż przyszedł Jankiel co ciął sosny w borze,
I kazał chłopom odebrać mi życie.
I tak upadłam, pod cięciem topora
I do czworaków wezmą mnie na opał,
Lecz zawsze jestem do wdzięczności skora,
Więc wielbię tego co mi grób wykopał.
Gdym jeszcze żyła to marzyłam nieraz
0 takiej śmierci, — o ostrym toporze,
1 mrę z radości, bo doprawdy teraz,
Nie było komu służyć przy tym dworze.
S tary S ług a.

ZAWIELE ZAPŁACIŁ.
Pewnego razu poszło dwoje wiej
skich ludzi do teatru. Po wykupieniu
biletu mówi żona.
— Co to, toś ty za wiele zapłacił.
— A to czemu pyta mąż.
— Bo widzisz dziś będą tylko
trzy akty, a zapłaciłeś tyle co ostatni
raz za pięć aktów.
H.

I BĄDŹ TU MĄDRYM Z OGŁOSZENIA.
„Wdowa z placem, poszukuje do
budowy w spólnika". Jaki ma wdo
wa plac? — kogo poszukuje? i jakiego
chce sobie wybudować wspólnika?

WYMÓWKI PRZED SKŁADEM.
O n : Słuachajno moja kochana —
bo ty jak wleziesz gdzie, to ani rusz
cię wypchnąć z tamtąd...
O n a : No, no, — niby ty tego
samego nie robisz.

MYŚLI PEWNEGO DONŻUANA
O MIŁOŚCI.
Miłość — piękne uczucia, jak po
wój się wije.
— Szkoda tylko, że przy niem
wymyślił człek — k ije !
PRZY ZUPIE.
Gość (wyciągając włos z zupy):
Pańska żona ma prześliczne błąd
włosy, panie gospodarzu.
G ospodarz: To pan dobrodziej
zna moją żonę?
G ość:
z tej zupy.

Nie,

ale

domyślam

się

FRASZKA.
Pojechali na kongres winiarze,
By węgierskich win badać wyciągi,
Lecz złośliwi już mówią plotkarze
Iż badali tylko — wodociągi.
OGŁOSZENIE.
„Poszukuje się Wspólniczki na
spacer do „Carltona".
Zgłoszenia pod liczbami 15, przyj
muje Nieboszczycki.
ŁADNE DZIECKO.
P a n i: Ależ ten twój narzeczony
Kasiu, to całkiem młody chłopak.
Tobie potrzeba innego męża...
Pokojówka: Aha! ładne mi dziecko
proszę pani, co już druga moja kole
żanka skarży go o alimenta!
PRZY FORTEPIANIE.
— Salusz, co ty poczebujesz
gracz?
— Mayerbera.
— Ja tysz zaraz poczebowałam
sobie pomyszlecz, że to jest coś ko
szernego.

Rozmowa dwóch mądrych.

P o k r a k a : Z czego śmiejesz się?
F i r u ś : Z tego, że ludzie w całej
pełni, konsumują króliki copo dachach
latają.
P o k r a k a : Widzisz bracie, Pol
ska jest bogatą, — a owieczki poko
jowe za drogie, pieniądz stoi za wy
soko w kursie, więc nie masz się
czego dziwić, jak ludzie z rozpusty
specjalne przysmaki żołądkowi udzielają.

Firuś:
Tak długo do pukie
znaki płatnicze nie będą odstęplowane,
i zarazem drożyzna — paskarstwo cał
kowicie zniesione, to o naprawie
naszych stosunków niema mowy.
P o k r a k a : Ja też tego zdania
jestem, ażeby sięgnąć do skrzynek,
miechów, stróżaków, instytucji finan
sowych i rozmaitych związków han
dlowych, odbierając 90°/0 jako jedno
razową daninę dla Państwa. Wykarze
się też zarazem, kto może płacić
podatki i jakie.

Pokraka:
Ja k ' sądzisz, czy
narady o skarbowości w Belwederze
i komisji drożyźnianej w Sejmie, będą
miały dodatni skutek w kraju?

Firuś:
Dyskusja w Sejmie
o wmurowanie tablicy pamiątkowej
ku czci Naczelnika NaturOwicza, powinna była być na
późniejszy czas odło
żoną, gdyż ta sprawa
Tama Garbarska 4/5 - Tei. 3327
miała czas. Obecnie
mamy w kraju palące
budowlane i stolarskie wszelkiego rodzaju
sprawy do załatwienia.
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Hurtownie i detalicznie
‘e2iós
Pokraka:
Oj te
DRZEWA WYBOROWEGO
partje, te partje. W Ty
godniku Polskim, po
00000000000009000000000000000©o® wiada p. I. M. pomię
dzy innemi:
Dobre
rządy, to są takie, które
polepszają warunki ży
cia owego bezimien
nego ogółu, gotowego
oraz
każdej chwili przerzu
po cenach pr z ys t ę pnych.
cić swe zaufanie i symPierw szorzędna pracownia
patje z lewej strony na
zegarm istrzowska. Zakup
prawą, lub z prawej na
brylantów , złota i srebra.
lewą, zależnie od tego,
w czyjem ręku spoczy
wa władza, która zdo
bywa
jego aprobatę,
§
P O Z N A Ń , Stary Rynek 65
lub
wzbudziła
jego
F ilja : u lic a P ó łw ie js k a nr. 5.
rozgoryczenie.

P o k r a k a : Czego się najbardziej
strzedz powinny młodziutkie artystki?
F i r u ś : Kolacji.
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hiżuterja

obrączki ślubne
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Od

Panu H. w P. Utwory
nadesłane jako ama
torskie, będziemy uwzględniać, — ale bez
podawania
miejsco
wości.

i prasowalnia

M ur
P oznań,
ul. Podgórna 10

CZESŁAW MIELCARZEW
iCZ
I CUKIERKÓW

FABRYKA C Z E K O L A D Y
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P oznań, ul. W ielka 18. - Telefon 5337.

9oznańska fabryka bielizny
Qan

Gbertoroski,

9oznań,

redakcji.

K aw a likierowa
F asola likierowa
Mięta likierowa

!Hurtononia błaruatóro

lOroniecka

6 6,

łelefon

216.

Proszpczytać!
Otworzyłem
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C u k ie rn ię- K a w ian ię
p n y ul.W ielkiej 15.

U rządiiłeB gnittw aie.
Zamówienia
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wykonywane.
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WYROBY SKÓRZANE
STANISŁAW JESZKE, plac Wolności 10. Teł. 2217

Aby błysnąć polskich
gwiazd,
Znanych w Polsce
z cukrów i ciast,
Poznałem z małych
moich lat,
Zwędrowałem niemal
cały świat
1 doszedłem całej
tajni w tem,
Że jak słodzić ludziom ,
wierni
Cukry dla różanych
ust,
Ciasta na rozliczny
gust,
Czekoladek zapns
wszelki,
Różnych nazw pysz
ne karmelki.
A na każde zażądanie,
Torty w kunsztowne
ubranie,
i na przekor wszystkim wraz,
Piękne tanie i na czas!
Makarony, marce-

■

, pnny’

Oddział I. — ulica Nowa lla, Telefon 3945
Hurtownia galanterji, towary pończosznicze.
Oddział II. — Stary Rynek 80/82, Tel. 3599
Hurtownia bławatów i trykotaży.
Oddział III. — ul. 27. Grudnia 10, Tel. 2193

Imbier w cukrze
usmarzony,
Jabłka w cieście
arcy zdrowe,
I suchark*i rom an
sowe,
Konfitury, konfekciki
I gorące paszteciki!
Na wykw intny sm ak
są zapasy;
C u k ro w an e an an asy.
Lody z ow oców p o 
łu d n ia ,
A herbaty . . . cata
s t u d n ia !
Kawa pyszna, czy
sta m okka,
G o d na sam ego
P ro ro ka;
I n ap o je na ty siąc e ,
Z im n e cie p łe i g o 
rące!
Babki polskie i kulicze,
I pierniczki cukierni
cze,
Baumkucheny trzyłokciowe,
1 pączki karnaw ałow e.
Wszystko na wiekiej
Mieszczę przy ulicy
Wielkiej
W mej Cukierni kę
dy znajdzie
W szelką słodycz kto
tu zajdzie,
Posili się pani, pan
w pogoni
Za co ręczy

WAWRZYNIAK i MROZIKIEWICZ

Lange Antoni.

Wszelkie wyroby skórzane — arty
kuły do podróży — g a l a n t e r j a .

.

..

LISKI

Wyborowe i wytworne wykonanie.

p o racn la

iN T *

i

W ybór n a j w i ę k s z y .
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Zabawki

Szczotki

Poznań

Hurtownia A. KRECZIW ER
Wielkie G arbary 29.
Tel. 4170.

Szpagat

Ozdoby choinkowe

io o o o o o o o

Adam Mrozikiewicz, Poznań

D e t a l i c z n y magazyn galanterji, pończoch, bielizny,
wstążek, konfekcji damskiej i dziecięcej.

Francuska
Cukiernia-KawiarniH,
ul. W ielka nr. 15
w P o z n a n iu .

PRAKTYCZNY
S P O SÓ B
zapobiegający zapale
niu się lasów od iskier
wylatujących z loko
motyw.
Zarząd pewnej kolei,
niechcąc być odpo
wiedzialnym za pożary,
które powstają z iskry
i wypadłej z lokomo
tywy, — maszynistom
swoim wydal następu
jące rozporządzenie:
1) Klapę od popiel
nika zam knąć! 2) Liwar na środek ścią
gnąć.
3) R egulator
zam knąć.
4) O gnia
nie p a lić!
Od czasu wydania
rozporządzenia
rze
czywiście nie było ani
jednego pożaru, ale za
to, kilka pociągów najniespodziewaniej za
trzymało się w dro
dze, i dopiero po prze
łamaniu przez maszy
nistów powyżej wy
mienionych
przepi
sów, dalsza podróż
odbywać się mogła.
PRZED

GIEŁDĄ.

— Słyszałeś pan,
panie Fikalberg, chorwaci spodziewają się,
że będzie wybrany no
wy ban ?
— Mój panie Golibroder, u nas jest nie
jeden ban.j
— Co pan powia
dasz takich niedorze
czności?
— Ja powiadam pra
wdę. W Polsce gdzie
okiem można będzie
ruszyć, będzie można
widzieć bankruta.
OLBRZYMIA
K R A D Z IE Ż !! !
W tym tygodniu na
iwni złodzieje dostali
się w nocy do banku
i rozbili ogniotrwałą
żelazną szafę, i uprzątnęli z tamtąd całą
gotówkę,
wynoszącą
155
marki.

C zcion k am i D rukarni R ynku D rzew nego S p. z o. p. Poznań, ulica W ie lk ie G arbary nr 20

