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„PRAW DZIW A CNO TA K R YTYK SIĘ NIE BOT‘ (KRASICKI)

17.IV. 1938

Kardynał Innitzer dostał naganę od Papieża za'zbytnie entuzjazmowanie się Hitlerem.

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA

/?ys.

Andrzej Siemaszko

2

Umarł.
Chowali So ładnie, bogato.
Zeszło się dużo narodu.
,Było lato.
I z tego powodu
każdy poczytał sotbie za świętą powinność
przynieść jakąś roślinność,
bądź to w polu zerwaną, bądź to zakupioną w kwiaciarni.
Były więc wieńce, bukiety, ipęcźki, gałązki i liście.
A specjalni ipanowie cylindryczni i czarni
dzierżyli zielone kiście;
oczywiście.

Oczywiście ciż sami
zlóżyli wieniec z szyszkami,
który ufundowała nieutulona w żalu małżonka.
Prócz tego, na trumny część przednią
złożono wieńce dedykowane odpowiednio,
od towarzystw, które w zmarłym traciły długoletniego
członka.
Od znajomych były girlandy pełne szyku.
(zawieszono na czarny wóz je)
A koledzy przynieśli wielki krąg nieśmiertelników:
dyskretną aluzję. •

I nawet ci, co zawsze dają anons w gazecie
i, zamiast na grób, klada na Dom żywych jeszcze Starców,
dziś jakoś zmienili się bardzo
— może dlatego, że w lecie —
i złożyli w naturze
róże....
A nieboszczyk w trumnie, czyli na granicy dwóch światów,
na łokciu się wygodnie ustawił
i patrząc przez dziurkę od gwoździa
aż gębę rozdzia—
aaawił;
Boże — szepnął — Boże, co tu kwiatów!....

Z TWOREK DONOSZĄ:
Upalny dzień lipcowy. Słoń
ce praży niemiłosiernie. Tem
peratura dochodzi do 40 stopni
w cieniu. Ludzie padają ze zmę
czenia.
Po dziedzińcu zakładu w
Tworkach przechadza się je
den z pensjonariuszów, ubra
ny w ciężki, wełniany, grana
towy płaszcz podszyty futrem.
Panie — woła dozorca
dlaczego na taki upal włożył
pan dziś ten granatowy
płaszcz?
Bo mi w brązowym nie
do twarzy. (1).

Z POWODU CZĘSTYCH WYSTĄPIEŃ DYGNITARZY
HITLEROWSKICH W GRAZU.

Pan Kaliopkies rozmawia
przy pół czarnej z Seindenfischcm:
Powiedz no pan, panie
Seidenfisch, dlaczego pana ni
gdy nie można spotkać w żad
nym teatrze?
Prosta rzecz. Nie chodzę.
Dlaczego?
Poco mam chodzić, kiedy
w żadnym teatrze nic mi się
nie należy. (1).
SPOSÓB.
Dwóch przyjaciół spotyka
się na ulicy:
— Co u ciebie słychać — py
ta jeden.
— Takie mam przykrości i
niepowodzenia w interesie, że
nie sypiam po całych nocach.
- To rzeczywiście strasznie
przykre. I co na to robisz?
Co mam robić? Sypiam
po całych dniach. (1).

Dwaj wariaci przechadzają
się po ogrodzie zakładowym,
rozmawiając z ożywieniem.
Nagle przez drogę przebiega
jamnik.
— Oho, — woła jeden z wa
riatów — będzie deszcz! Psy
nisko latają! (t).
BUDOWA KOŚCIOŁA.
W kościele parafialnym w
Prosiątkowie ksiądz proboszcz
nie byt zadowolony ze zbiórki
ofiar. Na koniec się rozgnie
wał:
— Staraliśmy się zebrać po
trzebne pieniądze, rzekł z am
bony
w zwykły sposób, i
staraliśmy się uczciwie. Teraz
zobaczymy, co przyniesie od
pust. (m).

NIC BEZ CELU.

SPÓŁKA AUTORSKA.

Rys. Franciszek Parecki
Trzy GRAZ - JE.

Lola spotyka na ulicy przy
jaciólkę.
— Ach jakie piękne futro—
woła Lola - skąd je masz'^
Pewnie od męża?
— Częściowo.
— Dlaczego częściowo?
Bo pomysł tego kupną
jest mój. (1),

ZA RZĄDÓW PREMIERA SKŁADKOWSKIEGO
MÓWIĄ, ŻE...................................................................

JÓZEF CZYŚCI ECKI

FRASZKI
Liczba przeciwników naro
dowego socjalizmu—jak dono
si prasa niemiecka—zmniej
sza się z godziny na godzinę
Istotnie—w ciągu kilku tylko
dni ostatnich zanotowano w
Wiedniu 471 samobójstw.

Podobno ksiądz Trzeciak
ma otrzymać - na uniwersyte
cie bukareszteńskim tytuł do
ktora h o n o r i s C u z a.

*

Wskutek podwyżki plac urzędników prywatnej banko
wości, sfery finansowe uważa
ją, że nadmierne ciężary spa
dły na ich strudzone b a nk i.

Reprezentacja piłkarska Austiii w swym ostatnim meczu
rozgromiła reprezentację Nie
miec w stosunku 2:0.
Nie kijem go, to piłką. ..

*
Podobno przeprowadzona w
stolicy akcja propagandy czy
stości odbywała się pod has
łem: „Frontem do szarego m y
dlą!"

*

*
Stosunki polsko - litewskie
poprawiają się coraz bardziej,
czego dowodem jest fakt, że
na Niemnie, punkcie bezpo
średniego zetknięcia, pierwsze
lody zostały już przełamane.

*

*

Wskutek wysokiego ocle
Pochód propagandowy zo nia przywiezionych niedawno
stał przerwany przez ulewny śliwek afrykańskich, mówią, że
są to niedostępne a f r y k adeszcz.
Przemoczeni uczestnicy na s y.
przyszłość będą pamiętać o za
sadzie: „Parasol noś i przy po
chodzie!"
Kardynałowi
InnitzeroWi
zarzucają, że ćhclal być „P i u s
Ca t o l i ą u e
que
Ie

*

*

p a p e".

Podobno po zawarciu gentlemanagreement między Ang
lią a Wiochami premier Cham
berlain przesiał Mussoliniemu słownik angielsko-wloski
aby U Duce mógł upewnić się
co do znaczenia wyrazu „gentelman"

Naczelnym dowódcą sil
zbrojnych Austrii został mia
nowany gen. von Bock. Jest
to pierwszy znak, że polityka
Hitlera w Austrii zaczyna ro
bić b o ć k a m i .

*

*
Podczas „czystki" w austria
ckich instytucjach prowadzo
ne było w każdym indywidu
alnym wypadku skrupulatne
p o c h o d z e n ie

*
W związku z wiadomością
z. A. T-icznej, że rząd bra
zylijski pozwolił na przyjazd
uchodźców z Austrii mówią,
że ci ostatni z wdzięcznością
skorzystają z prawa b r az y l u.

*

Ministerstwo WR i OP po
leciło początek Pana Tadeu
sza zaktualizować:
Litwo, ojczyzno moja, ty
jesteś jak zdrowie
Ile cię trzeba cenić, ten tylko
się dowie.
Kto Cię z d o b y ł .

*
Szefem aprowizacji kraju
został mianowany Wierusz Kowalski. W ten sposób spra
wa wyżywienia nie zostanie
z a w ie r u s z o n a .

OD WYDAWNICTWA.
Ponieważ wydany przez nas w dniu 1 kwietnia b. r. do
datek nadzwyczajny z przyczyn od nas niezależnych nie
dotarł do szerokich rzesz naszych czytelników, załączamy
go b e z p ł a t n i e do bież, numeru.
Podkreślamy, że załączony dodatek jest BEZPŁATNY
i sprzedawcy nie są upoważnieni do żądania dopłaty.
Autorami dodatku są: Allan i Andrzej Nowicki.

FORD
Przychodzi gość do Forda
I mówi: co za morda!
A Ford się wcale nie rozgniewał
Tylko ziewał.
A ipotem z uśmiechniętym licem
Obrócił się przodem,
Wyjął papierośnicę
I poczęstował gościa — samochodem.
PRYSZCZ
Raz się na nosie zrobił pryszcz.
Coś mi szepnęło: zniszcz go, zniszcz!
No dobrze, myślę, ale jak?
Gdy utnę nos, to nosa brak
Wyrządzi twarzy krzywdę wszak.
Więc dałem spokój. Niechaj los
Sam jeśli zechce zada cios.
Zwłaszcza, że nie był to mój nos.
DOBRA RADA
Pewnemu nieboszczykowi rosły
Po śmierci włosy,
Paznokcie, broda i wąs.
Rodzina patrzyła,
Się dziwiła.
Przeżyła
Wstrząs.
Lecz nie wiedziano co robić,
Bo przecież nie wypada nieboszczyka dobić.
A tu już ciało zaczęło się psować.
Na szczęście sąsiad przez okno głowę wsadził
1 poradził:
Pochować, pochować!

C Z Y T A JC IE

„SY G N A Ł Y

dwutygodnik społeczno-literacki
Lwów - ul. HAUKEBOSAKA 15
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Wiosenny konkurs rysunkowy

10

W ypełnić czytelnie
K U PO N

W iosenny konkurs rysunkow y

6

Powyżej reprodukujemy 10 karykatur Adolfa Hitlera
wykonanych przez 10 naszych stałych rysowników Kon’
kurs poleBa na odgadnięciu autora każdego rysunku W tvm
celu na podanym oibok kuponie obok numerów, odpowiada
jących numerom przy rysunku, należy czytelnie napisać
tego, kto uważany jest za autora danego rysunku i wysłać
kupon naklejony na karcie pocztowej lub w kopercie z na
pisem „konkurs" do redakcji „Szpilek" — Warszawa I ul
Wojciecha Górskiego 6. Termin nadsyłania kuponów
wa dn. 27.1\ .1938, przyczepi dla kuponów z prowincji obo
wiązuje data stempla pocztowego.
J
Zwyciężą w konkursie ten, kto trafnie odgadnie autorów 10 rysunków. Wrazie wielu trafnych rozwiązań zade
cyduje losowanie.
Dla ułatwienia podajemy nazwiska rysowników w po
rządku alfabetycznym: Jakub Biokels, Ha-Ga, Eliasz Kana
rek, Eryk Lipiński, Franciszek Parecki, M. Reif, Andrzej
Siemaszko, Henryk Tomaszewski, Zenon Wasilewski Jerzy
Zaruba.

NAGRODY
1. Podróż do Gdyni w luksusowej kabinie statkiem
Tow. „Vistula“.
2. Rakieta tenisowa.
3. Bezpłatny kupon wstępu na plażę Kozłowskiego
w Warszawie, wraz z bezpłatnym korzystaniem z kabiny
przez cały sezon.
Pozatem kilkadziesiąt nagród w postaci książek wydaw
nictwa F. Hoesick i „Renaissance, paczek herbaty Firmy
„Pluton" T. i M. Tarasiewiczów S. A., konfekcji damskiej,
męskiej oraz wyrobów kosmetycznych.
W numerze następnym podamy szczegółowy spis
nagród.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IMIĘ
NAZWISKO
ADRES

Kupony przekreślone i popra
wiane będą nieważne.

6
M. SPIELMAN

Fraszka z m orałem

ŚW1ATOPEŁK KARPIŃSKI

Rozm owa o kobietach

Trzech siwych panów roz
mawiało o przygodach e ro ty 
cznych.
— ja zaczął pierwszy — mia
łem jeaną historyjkę, raczej
liryczną, niz zabawną, która
w yw ana na mnie wielkie w ra
żenie.
W yobraźcie sobie, że jecha
łem ho Kzymu. jak o ś Zie się
czułem w trum nie mojego sle
epingu, więc wyszedłem z pa
IN ST Y N K T NAŚLADOW SiA R U SZ K A .
pierosem na korytarz. Zam y
GZY.
Vv poczekalni u lekarza sie ślony i rozkołysany chłonąłem
w siebie rytm kół, które zaw
Sąd
grodzki
rozpoznaje dzi staruszka i szyje na d ru sze budzi we mnie wspomnie
tach.
W
pewnej
chwili
wcho
sprawę państw a Kwapiszew dzi siostra i mówi:
nia erotyczne, gdy nagle na
skich, właścicieli sklepiku spo
końcu
korytarza, jakże wydłu
— Pan doktór dzisiaj nie
żywczego przy ulicy Karolkożonego przez owo zjawisko, uprzyjmuje.
wej, oskarżonych o sprzedaż
kazaia się piękna dziewczyna i
Staruszka szyje dalej.
mleka mieszanego z wodą.
Siostra podchodzi bliżej i w ruchach idealnie równole
— To nie nasza wina, pro krzyczy, aż się trzęsą szyby:
głych do melodii mknącego
pociągu
minęła mnie zaled
szę wysokiego sądu — tłum a
Pan doktór dzisiaj nie p rzy j
czą się małżonkowie. — To muje.
wie musnąwszy moje nozdrza
dziwnie wnikli
nasze dzieci „ochrzciły" to
Staruszka najspokojniej szy zapachem
mleko!
wych
perfum.
O drazu zgasi
je sobie dalej.
łem
papierosa
i
po chwili sieWówczas siostra pisze to na
— Zaraz się dowiemy —
uziaiem
juz
obok
nieznajom ej
kartce
i
podaje
ją
pacjentce:
mówi sędzia.
w restauracyjnym wagonie.
Staruszka
długo
szuka
cze
W oźny wprowadza na salę
po kieszeniach, po czym Kiedy byliśmy już natyle so
sześcioletniego chłopczyka i goś
mówi
z dobrotliwym uśmie bą zainteresowani, że śmiało
pięcioletnią dziewczynkę.
mogliśmy się udać wspólnie
chem:
— Powiedzcie mi dzieci, czy
— Zapomniałam binokli, mo do jednego przedziału, um ó
to wyście dolały wody do że zechce mi pani to przeczy wiłem się z nią i wróciłem do
siebie.
mleka'
tać? (m).
Z całą wrodzoną mi pedan
— Tak, proszę pana! — od
PO IN T DE VUE.
terią,
rozebrałem się, powiesi
powiada szczerze malec.
Pan Brzusiak wybrał się z łem ubranie na wieszaku, wy— A dlaczego?
•jąiem z neseseru drobiazgi to 
żoną do cyrku.
W pewnym momencie akro- aletowe, przeszedłem do umy
— Bawiliśmy się... w tatusia
bata wykonujący karkołomny walni, po czym już tylko w py
i mamusię! (t).
numer na trapezie, zaw ieszo jamie i w pantoflach ocze^p
nym pod kopułą traci rów no walem, aż pociąg uśpi się jako
tako. Około dw unastej w nocy
wagę i spada na arenę.
ZR O ZU M IA ŁY ŻAL.
Straszliwie zmasakrowany, zaopatrzony w papierośnicę i
nieruchomo na piasku, zapałki wyszedłem na kory
Muszę na wstępie panu leży
obficie brocząc krwią. Publicz tarz. Jak blady duch szedłem
doktorow i powiedzieć, że w y ność jest wstrząśnięta.
od wagonu do wagonu w górę
dalam już tysiące złotych na
— Nie denerwuj się duszko! pociągu, aż stanąłem przed jej
leczenie tej choroby.
przedziałem.
- uspakaja pan Brzusiak mai
Przyjęcie, jakiego dozna
N o tak, szkoda, że pani żonkę. — Przecież sama wi
łem, odpowiadało wszelkim
odrazu nie przyszła do mnie dzisz, że to reklama! (t).
moim przewidywaniom, to też
dopiero po bardzo wielu sta
cjach, odjazdach w m rok i po
KTO IDZIE N A DWORZEC?
stojach postanowiłem wrócić
Ktoś w pośpiechu zaczepia to przecież jest droga na do sidbie.
Po szybach ślizgały się k ra j
przechodnia na ulicy: „Proszę dworzec? wrócę się..." Bieg
pana, czy tędy droga na dwo nie z powrotem, odnajduje w obrazy wczesnego świtu.
Grzecznie włożyłem pyjarzec"?
tłumie swego interlokutora:
mę,
pantofle, i wyślizgnąwszy
— „N ie" odpowiada, bez „Panie, pan chce iść na d w o się na korytarz rozpocząłem
namysłu zaczepiony i idzie rzec? Prawda?"
wędrówkę w dół pociągu... ja
dalej. Po chwili mówi sam do
— „Nie!"
kieś zle przeczucia
snmy
sielbie: „Dlaczego właściwie
się w zmęczonym mózgu...
powiedziałem mu „nie", kiedy
(wipo). Szybko biegłem lufami korytarzów, podrzucany dygota
niem pociągu, jak kula gwin
tami karabinu, gdy nagle, osłupialem tak dalece, że papie
rośnica wypadła mi z ręki.
K orytarz się kończył. Z a
w 'uó/ifutoL
miast przejścia do mojego w a
djy yóle/n/La,
gonu była zwykła szyba ucie
kająca od krajobrazu i tylko
szyny... szyny.... szyny...
60, me&ćefcy,
-nZc /n/Z6 uh
jup CflCO^W...
„N ie święci garnki lepią" — lepko powiedziała
1 skromnego młodzieńca na swój lep złapała.
Chłopiec, że był miody i w dodatku kiep
W padł w pułapkę panny jak mucha na lep.
Niechcący poprzysiągł Kochać ją po grób,
Niechcący ją uwiódł, niechcący wziął ślub.
Bardzo potem żałował i smutku nie taił.
Morał: Strzeż się kobiet l e p k i c h obyczajów.

POL

żądajcie

Nie było to dość przyjem ne
uczucie, rozumiałem bowiem,
..e moj wagon został podczas
nocy przeczepiony na jakiejś
węz.owej stacji, a ja jadę so
nie, teraz w zupełnie innym
kierunku. Mozę do P arysa?
m oże ao bareelony.
ry jam a, pantofle, zapałki i
papierośnica były jedynym i
rzeczami jakie posiadałem na
przestrzeni setek kilometrów,
w tej chwili, gdy tak gorzko
rozmyślałem, pociąg zatrzymał
się na jakiejś maleńkiej stacyj
ce. Utworzyłem drzwi, wysia
dłem... r o chwili gong oznaj
mił odjazd... Pociąg zwinął się
z turkotem. U tworzyłem pa
pierośnicę: były w niej cztery
papierosy.
i w tym momencie uświado
miłem sobie jasno, że oto w
dwuch kierunkach, oddalały
się ode mnie dwa ekspressy, a
w każdym z nich był przedział
zawierający cząstkę mojej osoby. W jednym dziewczyna
pełna jeszcze mojego ciepła,
które zatula w stygnącą po
ściel,
niby pył kwiatu w
białe, mięsiste płatki koro
ny, a na jej wargach błę
kitnych od senności smu
żą sięi jeszcze tropy mo
ich pocałunków, a w drugim
przedziale, jadą moje walizy,
przybory toaletowe na noc
nym stoliku, portfel, a na chu
steczce do nosa tuli porzuco
ny zegarek — cząstka mojego
serca.
A ja?
Ja tufaj. Mgłą, obca stacyj
ka, pyjama, zapalniczka i set
ki, setki kilometrów.
N aw et nie zauważyłem na
czelnika stacji, który zbliżył
się do mnie z wyrozumiałym
uśmieszkiem i zapytał:
Dokąd mam zadepeszo
wać?
To była bardzo sm utna hi
storia, ale liryczna, praw da?
Ja natom iast — zaczął z
kolei drugi facet — stale się
żeniłem i nie mogłem w żaden
sposób odzwyczaić się pd te
go kosztownego nawyku. Je. eli jakaś dziewczyna mi się
spodobała odrazu z nią się że
niłem. Było to w czasach, kie
dy rozwody już weszły w mo
dę, a podróże poślubne jesz
cze z niej nie wyszły. I z temi
podróżami miałem doprawdy
istne piekło na ziemi. Wiecie
przecież jak jestem niezarad
ny i jak nie znoszę pociągów,
czy samolotów. W enecją i N e
apolem obębnilem pierwsze
dwa m ałieństw a. Za trzecim
zwiedziliśmy Londyn. Potem
byłem krótko żonaty z jedną
aktorką i ku jej rozpaczy za
wiozłem ją na Bałkany... Z pią-

OLLA -

TRO PIĆ!

7
tą żoną wyjechałem do Danii,
zaco zresztą odrazu się ze mną
rozwiodła. To też kiedy oże
niłem się z m oją sekretarka i
wywiozłem ją do Albanii, da
łem sobie słowo, że to będzie
moja ostatnia żona... Przecież
mapa mi się skończyła.
Trzeba jednak mojego pe
cha, że właśnie ta kobieta wy
szła za mnie za mąż tylko dla
tego, że miałem wyrobioną oninię człowieka, który szyb
ko się rozwodzi. Po dwuch ty 
godniach zaczęła czynie pewne
starania, żebym już nareszcie
z nią sie rozwiódł. Nie macie
pojęcia, ile Uporu włożyła w
ten cel. I ile sprytu. Otaczała
mnie naipiekniei'szemi swojemi przyjaciółkam i—byłem jak
głaz. Dawała mi tysiączne po
wody do zazdrości — byłem
iak głaz. W ynajęła okropną
kucharkę, która gotowała w
potw orny sposób, tak, że je
dzenie w domu było jednym
pasmem tortur gastronom icz
nych — łaziłem do restaura
cji. Ubierała sie niegustownie
— udawałem, że nie widzę.
W ydaw ała tysiące na stroje—
płaciłem rachunki. Nareszcie
miałem życie zajete cichą wal
ka z ta kobieta do tego stop
nia. że już sie w tym rozsm a
kowałem i kiedy wreszcie nie
mogąc doprowadź'*' do osiąg
nięcia swego celu popadła w
melancholie i lekarz nakazał umieścić ia w domu zdrowia,
czułem sie dopraw dy nieszcze
żliwy i do dzisiaj co tydzień
jeżdżę odwiedzać ją zawsze z

^BOLU GtOWYl

miłym słowem i bukietem pię
knych kwiatów. Mówię wam
prawdziwe szczęście
może
nam dać tylko bardzo niedo
bra żonę.
O statni ze starszych panów,
który dotąd milczał z sarka
stycznym uśmieszkiem, ode
zwał się teraz z uśmiechem.
Mój stosunek do kobiet
m o n a b y nazwać cynicznym,
lub bardzo wyrozumiałym.
Nie żenię się i nie zaręczam.
Nie posyłam kwiatów i nie
kupuję prezentów. Sprawy te
wyrównuję przy pomocy ry
czałtu o wysokości stu zło
tych. Może nazwiecie to okropnem, cóż kiedy jest to takie
bardzo wygodne...
Tu westchnął i ciągnął dalej.
Przy tym robię to w najdyskretniejszej formie, na ja 
ki sprvt mój pozwala, a ponie
waż jak wiecie jestem Żydem,
na sprycie mi nie zbywa.
— Jakto, postępujsz tak w o
bec kobiet z najlepszej sfery?
— Naturalnie.
I
muszę
stwierdzić, że żadna nigdy mi
nie zwróciła.
— N aw et bogate?
Bogate nie zauważają takiej
bagatelki.
Nie spotkałeś żadnego
wyjątku.
Owszem. Raz. To była
panienka z prowincji.
A widzisz znalazła się je
dnak uczciwa dziewczyna.
Bardzo. Poszła do najbliż
szej apteki i po chwili przy
niosła mi osiemdziesiąt zło
tych reszty...

POMflDKI DO UST SZRCHfi

ANEGDOTY
Hrabia de Beaumont, które
go matka słynęła z niezbyt
moralnego trybu życia był
mężczyzna rosłym i atletycznje zbudowanym w przeci
wieństwie do V oltaire‘a, od
znaczajacego się niskim w zro
stem i chuderlawa figurą.
Pewnego razu hrabia spytał
drwiącym tonem filozofa:
— Niech mi pan powie, mi
strzu dlaczego jest pan taki
mały?
— Dlatego, że miałem tylko
iedncgo ojca! — odparł Voltaire. (t).
*
Król Jerzy V bawił kiedyś
incognito w Paryżu.
Siedząc na ławce w Ogro
dzie Luksemburskim nawiązał
rozmowę ze swą sąsiadką nie
młodą już Francuzką.
- Czy ma pani dzieci, m a
dame? — spytał.
J ak, troje, a pan?
Również, pięcioro...
—- I upatrzył już pan dla
nich jakie zajęcie?
Hm... najstarszy syn
b-dzie kiedyś królem Anglii,
ale dla pozostałej czwórki nie
znalazłem narazić nic odpo
wiedniego! (t).

J. S ZA C H

Jak twierdza wtajemniczeni,
wynik niedzielnego plebiscy
tu w Austrii procentowo b ę 
dzie przedstawiać się, jak na
stępuje::
Zwolennicy Hitlera
17,3%
Hitlerowcy
20,5%
G rupa Hitlera
22,2%
Hitlerofile
27,6%
Stronictwo Hitlera
12,4%

W ARSZAW A

ETYKA TA LM U D U

W tram w aju berlińskim roz
mawiają dwaj młodzi ludzie:
Powiedz mi, Kurt jesteś
przecież studentem akademii
handlowej — co to właściwie
znaczy po niemiecku „f r a nc o“.
— Hitler! (t).

Do zamożnego kupca bran
ży galanteryjnej, pana Elia
sza Cypkina przyszedł jego ubogi współwyznawca z prośbą
o wsparcie.

WESELE
65-letni książę Bryndza-Punski poślubił młodziutką hra
biankę Comberk - Fragetównę.
Pod koniec uczty weselnej
służba roznosi czarną kawę.
— Czyście poszaleli? — wo
ła sędziwy oblubieniec. — Zabierzcie natychm iast to świń
stwo! Przez całą noc nie mógł
bym zmrużyć oka! (t).

Razem 100,0%

r

W OLNY PRZEKŁAD

- N iestety, panie Słowiczower, nic panu nie będę mógł
ofiarować.
Mam
biednego
brata, któremu muszę pom a‘
gać. Sam pan rozumie: zawsze
brat, jakby nie było, jest bliż
szy...
— Jakto? Dopiero wczoraj
rozmawiałem z pańskim bra
tem: skarżył się, że nie dostaje od pana nawet złamanego
grosza!
- No, więc widzi pan, jeże
li ja nawet mojemu rodzone
mu bratu nic nie daję, to dla
czego akurat mam dawać pa
nu? (t).

— Panie Silberfeld, niech
mi pan powie, kiedy pan w ła
ściwie kąpał się ostatni razi3
Przedwczoraj,
panie
Buchbinder kochany!
Wobec tego przepraszam,
to widocznie ser... (t).

PRO G N O STY K I

(t)
przy PRZEZIĘBIENIU
lORYPIE t KATARZEl

ALIBI

Przy stoliku restauracyjnym
siedzi jakiś gość i zalewa się
rzewnymi Izami. Podchodzi
kelner:
Go się panu stało?
Smutny jestem.
1o widzę. Ale co panu
jest?
— M artwię się.
— Czemu?
— .. .że trzeba zabić całego
wolu, żeby zrobić z niego taki
mały befsztyk.

Do gabinetu prow incjonal
nego teatru wchodzi młody
aktor.
Pan wybaczy, panie dy
rektorze mówi ale w tym
kostiumie nie mogę grać roli
króla.
D yrektor macha ręką.
- Nic nie szkodzi. Powie
pan, że pańscy poddani zale
gają z podatkami.

U REN PG ENO LO G A
~ Nic pan nie widzi, panie
doktorze?
Nic.
Bo to może jest antrakt.
i

8

— M am uniu — w id ziała m am u n ia
jak d a ła m n u rka?
— S łuchaj R eginka, po pierw sze
nie m ów i się d a ła m n u rk a, tylko
d a ła m nurkow i, a po drugie żeby mi
to było ostatni raz.

Rys. Zenon Wasilewski
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O R G A N _____________________Nr. 1
Dzisiaj Żydzi muszą odpowiedzieć:

Albo, Albol

Opinia publiczna domaga się.
Zrzućmy maskę obłudy! Bokiem do Żydowi Precz z autobusem linii »C«. Już najwyższy czas jednym cięciem
cesarskim przecięć ten ropiejący wrzód na organizmie. Musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć.
Nie cofniemy się przed niczym. Pójdziemy naprzód .wysoko dzierżąc.
Wypowiadamy nieubłaganą walkę wręcz. Nieubłaganą walkę Żydom, izraelitom, parszywcom, gudłajom. Ma*
chabeuszom, metekom, mechesom, Hasmonei, Makabi i Jutrzence. Oraz temu łobuzowi, Nachumowi Pinkusow,
z Gęsiej (skład pierza). Po za tym nasz zgodny gniew ogarnia: masonów, oenerowców, kolarzy, fołksfronlowcówi
szaulisów, komsomolców i temu podobnych, pod postacią których to występuje mafia międzynarodowego żydostwa.

N asz program jest jasny: albo, albo.
N ec H ercules contra plures.
P ecunia non olet.
G enitalia non sunł łurpia.
Żydzi m uszą się w tej spraw ie jasno w y p o w ied zieć. D ojem y im n a to z górą k w a 
drans.
N ie pozw olim y. N ie dam y. N ie dop u ścim y.
REDAKCJA

P. S. A oto nasz program:
I. N ie przechodzić do porządku n ad spra
w am i codziennym i.
II.Przechodzić p raw ą stroną jezdni.
III. Dzierżyć.
IV. Tępić.
V. S olidaryzow ać się.

W a r a!
Najwyższy czas już wybił
na zegarze dziejów. Jak długo
jeszcze mamy znosić bezczel
ności Silberfeldów i Buchbinderów. Nie jest tajemnicą dla
ogółu społeczeństwa, że foijemy na alarm. Hej, kto pod kim
dołki kopie, ten pójdzie z na
mi, a kto nie, to nie. Żydowska
bezczelność osiągnęła kontury
szczytów. Żydzi śmią w pra
wiać szyby wybite narodowemi kamieniami, aby w ten per
fidny sposób dać zarobek ży
dowskim szklarzom. Protestu
jemy. Nie pozwalamy. Nie da
my. W ara żydowskim rękom
od szyb wybitych narodowy
mi rękami zbrojnymi w gniew
kidu i brukowce (rodzaj ka-

Cadyk w Kłaju
agentem bolszewickim
Cadyk w Kłaju jest agentem
bolszewickim.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

R ozw iązać kw estię
Zespolić
Kto pod kim dołki kopie
Q ui vivra verra
A lbo, albo

fotografik uroczych warszawianek i sympatycznych warszawiaków

mienia ulicznego). Społeczeń
stwo nasze nie pozwoli sobie.
Ostrzegamy: N ie rób nikomu
między drzwi, bo ci go przytną. Wiec zwołany w tej spra
wie odbędzie się na placu imie
nia Kercelego.

Wszędzie Żyd
W Pernam buko (południo
we W ęgry) pewna wieśniacz
ka miejscowa bardzo polubiła
konia swojego sąsiada, które
go co wieczór odwiedzała w
stajni. Ze związku tego naro
dziło się dziecię płci obojga,
bułane, które gromkim głosem
domagało się siana i sieczki,
któremu to żądaniu uczyniła
zadość miejscowa gmina. C ie
kawym zjawiskiem zaintere
sował się Żyd Nachume Cypkin. Co na to odnośne władze.
KTÓRZY KUPUJĄ U ŻYDÓW.

Zarządzenie Min. Wyznań Publicznych i Oświecenia Religijnego
w sprawie zmiany imion żydowskich
W dniu dzisiejszym Pan „Perła", co w ich zniekształ
Minister W. P. i O. R. wydał conej mowie brzmi „Perlą".
rozporządzenie,
dotyczące Jakaż to perła, panowie? Czy
zmiany niektórych imion ży czasem nie fałszywa?
dowskich. Położy to wreszcie To nadawanie „cennych" ikres żydowskiej 'bezczelności, mion dzieciom, jest rzeczą
przynajmniej w jednej dzie charakterystyczną dla chci
dzinie. Bo też wielkiej trzeba wości żydowskiej. Tak, jak
„chucpy", żeby nazwać swe nie istnie>e dla Żyda zwydziecko np. imieniem „Fraj kły polny kamyk, stworzony
przecież przez matkę natuda".
Frajda? Dla kogo? Może to ,rę narówni z perłą, tak nie
społeczeństwo polskie ma się istnieją dlań również drocieszyć, że przybyła mu jesz- .bne sumy i małe ilości. Jecze jedna komsomołka z roz żeli syn ma się ładnie nazy
czochraną głową, albo „świa wać, to nie inaczej już jak ca
towa dama", oddająca swe ły „Mendel". Wszystko chwy
ciało każdemu, kto jej zabrzę tać, wszystko zagarniać, wszę
czy pod nosem kiesą z duka dzie się wedrzeć.
tami?
—. Myślicie — mówi żyd —
____ „___
J_„_____że
Jeżeli słowo
„frajda"
przez moja córka tylko dwanaśto ciągłe szarganie wszystkim cie godzin będzie głowiła się
już dziś obrzydło, to cóż do- nad tym, jak wam szkodzić?
piero mówić o słowie „Rubin". Mylicie się. Nie nazwę jej
Szanujemy prawdziwie te z „Dzień*. nazwę ją „Dobą". —
pośród kobiet — Polek, które Myślicie, że nigdy nie dosta
ze względu na nasuwające się niemy się do waszych mo
asocjacje myślowe z pluga drzewiowych dworków i nie
wym brodaczem, nie przystra spoczniemy w cieniu stulet
jały się w naszyjniki i kolce z niej lipy z wiśniową fajeczką
tego pięknego skądinąd ka w zębach? Możliwe, że to
mienia.
nam się nie uda. Ale postara
Cóż tam jednak Rubin, mó my się zohydzić wam to
wią Żydzi. To jeszcze za ma wszystko, co tak kochacie i w
ło na określenie ich pejsatej czym znajdujecie przyjem
pociechy. Rodzice żydowscy ność.
uważają, że mają prawo na Synów naszych będziemy
zwać swe dziecko imieniem zwać „Lipa", a córki „Fajga".

Nie zgwałcimy waszych zło
towłosych wlościanek, zasia
dających z motkiem przy ko
łowrotku? Być może, ale za
to naszego krętowlosego syn
ka nazwiemy „Motek". Nie
będziemy całować białych
.szyjek i słodkich mordek wa
szych żon? Niech i tak bę
dzie, ale za to naszych, umorusanych pejsatych synów
wołać będziemy „Szyja"
„Mordka". Tak! nie wy bę
dziecie nami rządzić, ale m.
wami! My będziemy panam
stworzenia i królować (będzie
my wśród was, jak „Lew
wśród podległych mu zwit
rząt.
Przeciwstawiając się nieć
nym zakusom żydowskin
pan minister W. P. i O. K
wydał w dniu pierwszyn
kwietnia 1938 roku zarządzi
nie, mocą którego zosta
zmienione niektóre imiona ży
dowskie, a mianowicie:
Frajda na Troska
Rubin na Krzemień
Perła na Szkiełko
Mendel na Sztuka
Doba na Chwila
Fajga na Cybuch
Motek na Kołtun
Mordka na Morda
Lew na Zając
Lipa na Osika
Szyja na D...

Obrazki z Raju Sowieckiego
Nie potrzebujemy chyba na
szym czytelnikom opowiadać,
jak jest w Rosji. Dosyć już o
tym pisały gazety, nie licząc
prasy codziennej. Wydarzenia
polityczne tkane są na kance z
zastraszającą szybkością. A
życie codzienne? Oto ono:
-MSiedmioletni Kola zabawia
się ze swoją siostrzyczką w
ten sposób. Zabrudzonymi po
tszy rękami chwyta swą siotrzyczkę za ogon i nie ba
cząc na jej krzyki i lamenty
vrzuca ju przy poklasku starzych i gawiedzi do rowu, naminionego wódką.
*
Inny obrazek. Z gubemii aitrachańskiej. Na stercie kavioru siedzi ubogi urzędnik i
ka. Przed nim stoi czekista z
vymierzonym w serce rewolverem. Okazuje się, że bawią

WYPADKI

się oni w popularną zabawy
raz, dwa, trzy. Za każdym ra
zem, gdy czekista dosięga nie
szczęśliwca, zamiast dotknąd
go ręką — strzela.
*
Mała, zapadła wioska na Sy
berii. Sześcioletni brzdąc, Mi
sza, przydybał na śniegu kar
pia. I nauczony radami star
szych zgwałcił go bez pardonu.
Potem się okazało, że to była
siostra karpia, sardynka.
Naturalnie w tym wypadku
jak i w innych władze, tlumaczac się zimnem, nie wyciągnęły żadnych konsekwencji.
W Małej szkółce pod Miń
skiem zabawiali się przywód
cy żydowscy sowieckiego reżi
mu w strzelanie byków do go
łębi. Kiedy zaindagowano ich
dlaczego w godzinach szkol
nych nie pracują, odpowie
dzieli:
— Bo nauka poszła w las.

♦

prowokator żydów
ZUCHWAŁY ŻYDZIAK. ski,Znany
Josie Kałb, codziennie
Moniek Silberfeld wczoraj w podczas
śniadania wysadza dy
>odzinach wieczornych pokałeczy. mowę polską, którą Pan
Bog opatrzy.
na £
dku dzi
ZNIEWAŻENIE KAPŁANA
Heniek Kapłan (Kapucyńska Oto do czego doprowadziła
7) został wczoraj w Ogrodzie gospodarka żydokomuny.
Saskim pobity przez swoich
rówieśników i współwyznawPRZEPISY
ców.
GOSPODARSKIE
ZATWARDZIAŁA
Babka parzona. Wola się do
ŻYDÓWKA
OGŁOSZENIA DROBNE
Na ulicy 'Twardej vis a vis kuchni matkę pana albo pani
ZHAŃBIĘ
chętnie
blondynkę synagogi Nożyka, nasza dziel domu, po czym zręcznym ru
W YMIENIAM karaw any na p ara
SPRZEDAM lul) zamienię używa
ni) kłeę w raz z łamami na nową. wany przy pomocy jedinej litery. O- przy pomocy odmienności płci. Mo na młodzież bila pewną młodą chem wrzuca ja się na uprzed
ferty pod „Mnemotechnika"._______ że Ibyć z pieskiem. Hoża 109, panter. Żvdówkę, której jednak jak nio rozpaloną do czerwoności
Tamże do wydzierżawienia szyłby na
C H Ę T N IE ZGUBIĘ złoty zegarek
dotąd nie udało im się pobić. blachę. Kiedy babka jest już
różne uroczystości. O ferty .K orpo
NIE LUBIĘ węgorza w sosie wa Ciekawym zjawiskiem zajęło parzona oblewamy ją sosem
kieszonkowy, jutro między .godziną
rant".
8 a 9 wieczorem w drad ze do teatru. niliowym. M aricnsztadt 8.
się obserwatorium astronomi- szodonowym i podajemy do
Uczciwego znalazoę proszę o odnie
OBRAZY stare wybaczam, nowe sienie za sowitą nagrodą. Sebastian
BYĆ albo nie być, oto jest pytanie. czne na Kasprowym Wierchu, stołu.
na zamówienie. .^Dziewczyna z pery Kowalski. Klucz u stróża.
Wywabianie plam. Plamy z
Hamlet.
WYCZYN BEZCZELNEGO tłuszczu nazywamy jakimś iferii".
GHCĘ, nie nic mogę. K to poradzi?
ŻYDA.
ZAM IENIĘ woreczek żółciowy na
mieniem, np. Burek. Po paru
Obejrzenie nie Obowiązuje do*kupSalek Mincer wdrapał się na dniach, gdy plama już się do
KASTETY nowe i używane. Ku na. Wilcza 24._____________________ rzepkę kolanową. O ferty sUb. „O rto
puje, sprzedaje, wymiana. R. Szajiok.
najwyższą wieżę polskiego ra tego przyzwyczai wywabiamy
PO JM Ę ZA ŻON Ę 'kogoś, k to tak pedia Polska".
Gęsia 23.
tusza w Trembowli, skąd rzu ją do drugiego pokoju, woła
jak ja cierpi na woreczek żółciowy.
POSZUKUJĘ pełnego rymu do
cił się w przepaść, przy czym jąc: Burek, Burek, pódż tu n-i,
BABKĘ ARYJKĘ sprzedam tanio O ferty suib „Esteta".
słowa „małpa". Płacę najwyższe ce
lub wymienię na moitocydcl. Wspólna
padł trupem na miejscu. Zapy na, na, na i potrząsając serdel
8, dozorca wsikaże.
POŻYCZĘ dwa złote na wódkę ny. Oczki 3, Prosektorium.
tujemy odnośne czynniki jak kiem.
od akuszerki. Tamże kapelusze dam 
■LECZĘ ból zębów trzonowych długo jeszcze bezczelni Żydzi
ZDRADiZAM skłonności do tycia.
Czyszczenie zębów. Zęby
Każdy może obejrzeć. C hłodna 9, skie najnowsze fasony. Sienna 98. przy pomocy w ybijania tyohiże. Le będą szkalować polski ratusz czyścimy przy pomocy kwasu
Sklep.
3 4
cznica „Falanga", żądać prospektów! w Trembowli.
solnego i kredy. Na gram irchy nalewamy kieliszek wódki
lub koniaku i jednym haustem
.
r-, « ,
. .
„ . i przemywamy zęby. To samo
CYPRIAN KAMIL DOŁĘGA-NORDEN.
Cos wisiało w powietrzu. Dotknięta tym do żywego cia- <, dotyczy psów.
ła Fajga, odwróciła się niechętnie. Zauważył to Igor kąci-o Jak zrobić kant na spod
kiem oczu. Zadrżałcałym jestestwem. Do głębi jaźni. Wie- o n,ac/, Wybieramy najlepszą
dział czym to grozuo.
! [ parę spodni i udajemy się z
Zapanował podniosły nastrój.
. „ ni„ na Plac im Kercelcgo. W
Powieść z carskich czasów.
Rozdział 606.
11kilku słowach wyluszcznmy
Streszczenie poprzednich rozdziałów.
Słońce chyliło się ku zachodowi. W cieniu drzew spo- *'powód przybycia przygodneczywal gdzieniegdzie srebrzysty jastrząb, wychylając z za- o mu przechodniowi, którego oPożogą ogarnęła świat i Przylądek Ddbrej NadrzieL..
rośłi srwój bogaty kielich. W powietrzu czuć było wilgoć. <i szukujemy, czyli robimy tak
A tymczasem kraśna Żydóweczka Fajga Pieprz, znana
Przyroda pachniała jak paryska perfuma. Z daleka docho- o zwany kant. I o czym w kalewśród oficerskich afer w |Mardkfku, pod peaudanirocm
dziio wesołe poklepywanie okolicznych dziewek, połączone ’' sonach i w pikielhaubie pod iK wiat Lotosu, bawiła się ochoczo z psem. Szampan lał się
z mlaskaniem pachołków. W szkopikach dochodziło zsiadłe J żamy elastycznym krokiem do
strumieniami. Nie brakło i wódki. G dy nagle otwonzyły się
mleko. Oracze wychodzili z 'karczmy, padając na tę ziemię, <, rodzinnych pieleszy,
drzwi i do pokoju wszedł Jego Ekscelencja minister pekioktóra ich porodziła. Swąd szedł z łąk. Wietrzyk muskał wąmocny i porucznik 201-go pułku huzarów astrachańskich, ka.
Igor Stemionowicz Siemiżcpkin:
siki.
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A w gł^bi boru Fajga zbierała pachnące grzyby do ko- ' * vd»ł malarze urządzili so~
J ! ? „ 0^ d„ ^ . SDTkl? A lse^ ? ,>roz- białki. I czegóż tam nie było? Złociste muchołapki obejmo- ,, bie wystawę obrazów w lasku
bijając w międzyczasie tremo w stylu Ludwika Kilkuna- wały pieszczotliwie skrzydlate surojadki. Pieczarki wvphy- <>\y awerskiin Nic potrzebujestego.
ciekawe główki z patelni.
.
' ' my chyba dodawać, że są to
Przegięła się kocim ruchem, oczy zaczęły jej fosfory niły —
To
dopiero
będzie
kolacja
—
pomyślała
Fajga,
me
' bra?y inoralności, które dezować. I wyrzuciła z siebie:
wypowiadając przy tym zbędnego słowa.
((moralizu ją spacerowiczów na— Uch, ty!
A wicher dął.
„
.
<1kłaniają ich w sposób niedwuW pokoju zrobiło się widno. Atmosfera stała się napię
— Kocha czy me kocha? — szepnęła do siebie.
< znaczny do czynów nierządta do ostatnich granic tego słowa. Czterech mężczyzn grało
Po czym wyrwawszy stuletni dębczak, jęła obrywać o
h czemu cicmna> miejscow pokiera na bałałajkach. Neony błyszczały ochoczo w kolejno konary, powtarzając słowa wróżby:
'
; wa iudno^ć przyklaskuje odługich kieliszkach, rżniętych i dętych, wykonanych z ory
—
zupa, clt|D...
<, choczo.
ginalnego szkła.
Nagle oczv jej się zaśmiały od ucha do brzucha.
,,
Igor oszalał. Krew rzuciła mu się do nosa. Zatrzeszcza
— Zupa, zupa! — wykrzyknęła radośnie.
"
NAJLEPSZY DOWÓD.
ły palce w Pięciu Stawach.
I tak rzeczywiście było.
'' Niejaki Menasze KronenJedrit twoju w kaczałki — zadyszał podgardlem w
Wtem z za krzaka zatrzepotało nagie męskie kolano. J’ berg nabył u mieszkańca wsi
.dziwnym narzeczu, używanym przy zapalaniu motoru spa To był On... Szedł szybko ku niej, przeskakując zwinnie c Surowa Kupa wiązkę siana, w
linowego.
z pieńka na pieniek. Dowiedziała się. że przebrany za wie- o której był ukryty los loterii
O to jej właśnie chodziło. Wężowym ruchem spojrzała wiórkę uciekł z niewoli kozackiej. Fajga przekonawszy się " państwowej na który mógł
na zegarek, po czym rzucając czteronożnego pieska, syste o tym i ujrzawszy jego niedwuznaczne sińce padla na J[ paść milion. Oto w jaki sposób
mu pudel, ugryzła Igora w lewe podudzie.
wznak...
,> Żydzi cheą wywozić polskie
- • Kocham cię — zasepleniła w transie.
D. M. C. Nr. 2.
pieniądze za granicę kraju.

Moi rodzice się żenią
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