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ANDRZEJ NOWICKI

llitsir. Franciszek Parecki
i

Z pod czarnych księżyców,
W zawartych przyłbicach
Z płaszczami długiemi do kopyt,
Wiadomo — to oni,
Przybyli masoni,
Bo na nich dziś właśnie jest popyt.
Ukryci gdzieś w cieniu.
Dumali w milczeniu,
Kielniami stukali o cyrkle;
Od czasu do czasu
W maseczkach z atłasu
Chodzili na swe konwentykle.
Wzdrygała się ziemia,
Gdy szli w te podziemia.
Gdzie Adria, gdzie miejskie szalety.
Tam każdy z nich blady,
Bo ciężkie narady,
A lekkie przy boku kobiety.

Nad ranem dorożka
I hajda do Joska,
A Josek był także masonem...
Lecz różnie się zdarza
U wolnomularza...
Tam właśnie ich nakrył Leonek.
— Leonek, wesołek!
Jak się masz Koziołek?
Czy wolisz ryt szkocki, czy wschodni?
Lecz swoim porządkiem
Do djabła z obrządkiem!
Pij z nami tak jak ci wygodniej.

Więc z niemi pił razem.
Gdy tamci pod gazem,
Leonek za pióro z notesem —
Notuje kto oni,
Że sami masoni
I odtąd przepadli z kretesem.

Bo oto w tym roku
Wywołał ich z mroków,
Gdy wszystko już było skończone —
Premierek, wesołek,
Leonek, Koziołek,
Co sam jeden nie jest masonem.

Więc maski precz z czoła!
Zabawa wesoła.
Smokingi, mundury i fraki!
Ach któż to opowie,
Jak sam Mistrz Moszkowicz
Rączkami masońskie słał znaki!

3
ŻA RZĄDÓW PREMIERA
MÓWIĄ, ŻE...
Z p ow od u słabego udziału
k le ru chińskiego
w ruchu
w yzw o le ń czym m ów ią, że w
C hinach stale nie d op isu je
P a g o d a.
(b )
*
P odobno
m is trz K ie pu ra ,
k tó r y lu b i „w y p ra w ia ć p o li
tyczne in teresa " ch cia l za
śpiewać ar ją z o pe ry M a s on e t a.
(h )

SKŁADKOWSKIEGO

PROF. LEON KOZŁOWSKI NA BALU MASKOWYM

Z

p ow od u system atyczn ych
obław na Ż y d ó w po k a w ia r
niach b e rliń skich i osadzanie
sch w yta n ych w obozach k o n 
c e n tra c y jn y c h m ów ią, że Ż y 
d zi

ż y ją

tam

w ie c z n e j

obecnie

»’

o b ła w ie .

(b.).

SED TAMEN '

B iblioteczka m a s o n a
1) Jak zostać masonem i żydokomunem?
Mały przewodnik dla po
czątkujących wywrotowców.
Autor — w sposób oczywi
ście przestępny — ukazuje
nam, jaką drogą lekko i bez
trudu można biegle obalać ustrój. Po trzydziestu lekcjach
całkowite opanowanie przed
miotu. Bez pomocy nauczycie
la.
Listy dziękczynne od wybit
nych osobistości w kraju i za
granicą.
2) Zalew masoński działa
Krótka i treściwa pogadan
ka o zalewie masońskim, za
wierająca wskazówki praktycz
ne, jak najlepiej zalewać. Do
datek bezpłatny: „Jak szar
gać"?
3) Kielnia, sierp i młot
Podręcznik techniczny. Opis naszych narzędzi. Tekst
ilustrują liczne rysunki. Ka
żdy kowalem swojego szczę
ścia. Sierp od lewej Joe Lou
isa w walce z hitleryzmem. 1
w ogóle.
4) Zapalenie tajników
Oto.najbardziej niebezpiecz
na choroba masonerii! Jak się
leczyć? Rady i wskazówki.
Spis lekarstw. Bolączka.
5) „Mason, trzymaj fason!"
Zbiór łatwych i popularnych piosenek masońskich.

Miłe melodie na fortepian
i ukulele.
6) Katalog masoński
Spis abonentów warszaw
skiej sieci telefonów na rok
1938/39. Może również służyć
jako
książka telefoniczna.
Bardzo potrzebne.
7) Zasady szkockiego ob
rządku
Jak się urządzać w życiu;
kelnerowi mówić: — za chwi
lę — i odchodzić; na proszony
obiud przychodzić bez kwia
tów, wołając od progu: — o.
Boże, jak mogłem zapomnieć,
już zbiegam do kwiaciarni
i nie zbiegać; przy bufecie, gdy
nadchodzi kolejka fundowa
nia, łapać się za głowę i z po
śpiechem
opuszczać scenę
drzwiami na lewo; i inne.
8) Wielka Loża Masońska
Od zaraz do wynajęcia. Po
mieszczenie sucha i jańne.
Może być na większą ilość osób. Wszelkie wygody. B.
premier wsikaże.
9) Mały masonik
Coś dla naszych masono-mi
lusińskich. Śmieszne wielszyki, o tym, jak lobić lewolucję.
10) Co każda panna przed ślu
bem wiedzieć powinna?
Każda panna jeszcze przed
ślubem powinna wiedzieć, że
bitwa pod Grunwaldem odby
ła się w roku 1410 Mason też

Rys. H e n ry k Tom aszew ski

KTO JESTEŚ PIĘKNA MASONECZKO?
ILLO TEMPORE
Rzecz działa się przed wielu, kiegoś podejrzanego zbliże
wielu laty...
nia zawiadomisz mię.
Ojciec Noe załadował już
— Dobrze, mistrzu — od
na swą arkę po parze z każde parła żyrafa.
go gatunku, rozejrzał się wo
Po paru miesiącach aika
kół i zafrasowany pokręcił wylądowała na górze Ararat.
głową:
Noe obserwuje pary zwie
— Stuprocentowy komplet! rząt opuszczające arkę.
Dosłownie nie ma gdzie szpil
Lew i lwica!
anonsu
ki wetknąć. Jeśli przypadkiem je żyrafa.
u którejś z par przyjdą na
W porządku mówi Noe.
świat małe, nie będzie gdzie
—
Kura
i kogut!
ich podziać... Trzeba temu za
—
W
porządku!
pobiec za wszelką cenę!
— Małż z małżonką!
Niezwłocznie wezwał do
— Dobrze!
siebie żyrafę.
—
Kot i kotka!
— Słuchaj, moja droga, bę
— A to co ma znaczyć? —
dziesz musiała wystąpić tu w
roli policji obyczajowej. Dzię woła ze zgorszeniem Noe, spo
ki swej długiej szyi możesz strzegając, żc za kotem i je
widzieć równie dobrze, co ro go połowicą kroczy chmara
bią słonie, jak również, co się małych kociąt.
Kotka mruży filuternie je
dziełje u mrówek, czy ślima
ków. W ciągu całej podróży dno oko i wyjaśnia:
— Ta idiotka żyrafa myślawszyscy muszą zachować abla,
żc my się bijemy!...
solutrią
wstrzemięźliwość.
Przy najmniejszej próbie ja(t).
ROWERY GWARANTOWANE 90.50
WYSYŁAMY ZA ZALICZENIEM

— Broń Boże!
— To znaczy, że pan jest mason, bo żaden mason się do
tego nie przyzna.

..DELTA"
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ZRYWAMY MASKĘ Z MASONERII
PRECZ Z OBŁUDĄ
Pojawiające się ostatnio na
tamach niepowołanych do tego
pisemek „rewelacje*' domoro
słych odkrywców na temat
masonerii w Polsce, zmusiły
nas niejako do ogłoszenia i od
krycia
przed zdumionymi
czytelnikami całej nagiej pra
wdy. Któż jak nie my bardziej
do tego jest powołany? Prze
cież to jasne, że ,,Sz»pil*ki“, któ
re są, jak wiadomo wydawane
za masońskie pieniądze, które
reprezentują folksfront i żydo
komunę — znajdują się wła
śnie u źródła wszechwiedzy o '
masonerii.
A więc przedewszystkim

tak, to niestety prawda. O j
czyzna nasza znajduje się we
władaniu masonów. Rządzą
nami dwie loże: Obrządku
Wschodniego (patrz rycina 1)
i Obrządku Szkockiego (patrz
rycina 2). Loże te nie dały się
skonsolidować i nie przystą
piły do Obozu Zjednoczenia
Narodowego. Zarówno Loża
Obrządku Wschodniego (patrz
rycina 1), jak i Loża Obrząd
ku Szkockiego (patrz rycina 2)
wywodzą się Xv prostej linii
od założonej w roku 1237 w
Serdanii Loży Bimbripamratalups.

STRÓJ MASONÓW
Współcześni nam masoni no
noszą na codzień marynarki
jedno, lub dwurzędowe oraz
d,a zakrycia dolnych kończyń
- spodnie długie lub krótkie.
Zamiast bielizny używają ma
soni koszul i kalesonów. Na
kryciem głowy jest zwykle
kapelusz, lub w chwilach uroczystych — cylinder. Dłu-

gich butów używają masoni
jedynie do konnej jazdy w
której celują. Zamiast stro
jów wieczorowych noszą fra
ki, lub smokingi. Na wypadek
deszczu lub sloty wdziewają
palta, a ręce uzbrajają w para
sole.
Tak mniej więcej wygląda
strój masonów.

ZWYCZAJE MASONÓW
Masoni sypiają, jedzą piją
lulki palą i pracują w biurach.
Pozatem zajmują się sportem
i niekiedy grą na flecie. Wie
czorem chodzą do kina, a na
stępnie na wódkę lub na wer-

nisaże. Pełno ich we wszy
stkich niemal kawiarniach. Za
robione pieniądze wy‘dają bar
dzo szybko na codzienne utrzymanie.

Ryc.2
ZNAKI MASOŃSKIE
Masoni używają wielu zna znają nawzajem jest dla Ob
ków i znaczków. Przedewszy rządku Wschodniego (rycina
stkim zaś znaczków poczto 1) „gra na nosie" — a dla Ob
wych. Znaki masońskie dla rządku Szkockiego (rycina 2)
wprawnego oka nie są tak tru znak „figi z makiem". Znaki
dne do odróżnienia, jakby to te wykonują masoni przy po
się napozór mogło zdawać. mocy palcy obu rąk ze specjalNajpopularniejszym znakiem nem wyróżnieniem kciuka.
masonów po którym się po
PO CZEM POZNAĆ MASONA?
Po czem poznać masona? po znaczają się oszczędnością gra
śmiechu jego, jak mówi znane niczącą ze skąpstwem, gdy
przysłowie. Ale to nie zawsze natomiast masoni Wschodnie
wystarcza. Przedewszystkim go rytu (rycina 1) słynni są z
przypomnieć należy, że zaró rozrzutności tudzież wyuzda
wno Bracia Loży Szkockiej nia.
(rycina 2) jak Bracia Loży
Pozatem Obrządek Wscho
Wschodniej (rycina 1) różnią dni (patrz rycina 1) tak jest
się między sobą pod wieloma podobny do Obrządku Szkoc
względami. Masoni Obrząd kiego (patrz rycina 2), jak
ku Szkockiego (rycina 2) o- pięść do nosa (patrz lustro).
KATALOGI MASOŃSKIE
Najważniejszym katalogiem nazwiska masonów łatwo jest
masońskim jest Spis Abonen odszukać na liście prenume
tów Warszawskiej Sieci Tele ratorów „Szpilek", w dziale ne
fonicznej. Znajdziemy tam krologów „Kuriera Warszaw
zarówno masonów rytu Wscho skiego" oraz w Spisach ludno
dniego (patrz rycina 1), jak i ści stałej m. st. Warszawy i
masonów rytu
Szkockiego innych miast polskich.
(patrz rycina 2). Poza tern

Ryc. 1

OBSERWUJMY
Teraz kiedy już mamy ma
sonów niemal w ręku, gdy mo
żemy ich w każdej chwili na
sztuczkach masońskich przy
łapać, gdy wiemy jakich uży
wają znaków i jak chodzą u*
brani — wyjdźmyż na ulice i
wprawinem okiem zacznijmy
robić obserwacje na mijają

MASONÓW
cych nas przechodniach i cy
klistach. Cóż zauważymy? O'
to niemal każdy mijający nas
przechodzień, gdy mu się uwa
żniej przyjrzeć, okazuje się
być masonem Wschodniego
(patrz rycina 1) lub też szkoc
kiego (patrz rycina 2) rytu.
A. N.

. A

HUMOR" OBRZĄDKU SZKOCKIEGO
SZKOCKA OBERŻA

W SZKOCJI
W Szkocji nigdzie nie dosta
niecie starych brzytew. Każ
dy Szkot w porywie młodości
kupuje sobie nową brzytew,
goli się nią, dopóki z niej nic
nie zostanie a następnie zapu
szcza brodę.
(m.).
AGENT

Dwóch szkotów kupiło psa.
— Ponieważ pies ma pilno
wać naszej fabryki — powie
dział jeden — więc jedna po
łowa psa będzie moja, a druga
twoja. Czy chcesz część z
głową, czy z ogonem?
Zapytany zamyślił się chwi
lę:
— Wolę z głową.
— A to świetnie. Wobec te
go karmienie będzie należało
do ciebie.
((1.).
SANDY MAC PHERSON
Sandy Mac Pherson w cza
sie podróży z Aberdeen do
Glasgow poczuł pragnienie,
więc wysiadł na stacji i zamó
wił sobie butelkę żytniówki.
Kiedy nalał pierwszy kieli
szek, podchodzi do niego je
go towarzysz z przedziału i
mówi:
— Pan mi wybaczy, ale mam
już sześćdziesiąt dwa lata i
nie miałem dotąd w ustach
kropli wódki.
— Niech się pan nie mart
wi — uspokaja go Mac — te
raz pan również nie zacznie.
(m.).

Agent: „Przyszedłem panu
zaproponować ubezpieczenie
na koszta pogrzebu".
Szkot: „Nie ma mowy. Mo
gę się przecież utopić".
(m.).
NIEOGOLONY SZKOT
Nieogolony Szkot przecho
dzi obok zakładu fryzjerskie
go. Stojący w drzwiach fry
zjer zaprasza go, by się ogo
lił. Wywiązuje się dialog:
— Ile pan bierzesz?
— Dziesięć pensów.
— Drogo. Dowidzenia.
— N o to pięć pensów.

— Za drogo.
-— To trzy.
— Nie ma głupich.
Kiedy i jeden pens wydał
się Szkotowi sumą zbyt wygó
rowaną, fryzjer mówi:
—< Wobec tego ogolę pana
zadarmo.
Szkot naturalnie zgodził się
i siada. Fryzjer wygolił mu
starannie jedną stronę twarzy
i dalej nie chce golić. Szkot
eię oburza: „Co to ma zna
czyć?
—. Za darmo, to i tak za du
żo.
— To dam panu pensa, ogól mię pan do reszty.
— Mało.
— Dwa pensy.
I w rezultacie sprytny fry
zjer zarobił dwa pensy, co
jest,
podobno,
rekordem
szkockim.
(m.).

Szkocka oberża. Jonny zafclada się z przyjacielem, że
isje dużą, tłustą gęś i dziesięć
kiełbas.
I Jonny wygrał. Podczas
powrotu do domu Jonny
zwraca się do przyjaciela:
— Tylko pamiętaj, nie mów
Sklepikarz: Czym mogę pa nic o tym mój,ej żanie, boby
nu służyć?
mi jeszcze kolacji nie dała.
Mac Sandy: „Chciałem się
(1.).
dowiedzieć, czy nie ma pan
pułapek, w których mysz zo
W POCIĄGU
stałaby zabita zanim zdąży
zjeść ser".
W pociągu dążącym do Lon
(m)
dynu w przedziale trzeciej
klasy siedzi Mc. Cormiek.
W ABERDEEN
Do przedziału wchodzi kon.
W Aberdeen stroskana mat duktor:
— Proszę bilety do kontroli.
ka wzywa telefonicznie leka
rza do córeczki.
Ms. Cormićk zdejmuje z
— Niech pan przychodzi półki walizę i chyłkiem prze
czemprędzej, doktorze, moja nosi się do następnego prze
córka połknęła sześęiopensów- działu. Jednakże i tu niena
kę!
wistny los zesłał mu na kark
— W porządku — mówi le konduktora.
karz — a wiele ona ma lat?
— Wysiądzie pan na nastę
— Z 1893 róku brzmi nie pnej stacji — powiedział kon
zawodna odpowiedź.
duktor.
(m.).
Mimo to na następnej stacji
Mc.
Cormiek nie opuścił po
URZĘDNIK
ciągu. Kiedy konduktor znów
Urzędnik: „Już dziesięć lat, wszedł do przedziału Mc.
panie szefie, jak haruję w pań Cormićk powiedział:
skiej firmie za trzech i przez
— Nie zdążyłem wysiąść.
cały czas nie dostałem ani
— Panie — ryknął kondu
grosza podwyżki".
ktor — jak mi pan na nastę
Właściciel: „Podwyżki pa pnej stacji nie wysiądzie, to
nu nie dam,, ale powiedz mi każę pana aresztować.
pan nazwiska tamtych dwóch,
Kiedy pociąg przejeżdżał
to odprawię ich jeszcze tego przez
most konduktor wszedł
samego dnia".
do
przedziału.
Zobaczył Mc.
(m.).
Cormicka.
Rozśwcieczony
chwycił jego waliźkę i wyrzu
MÓJ PRZYJACIEL
cił przez okno. Tylko plusnę
— Mój przyjaciel Szkot ła woda i fale rwącCj rzeki po.
przysłał mi wczoraj fotogra chłonęły nową ofiarę.
fię.
— Morderco — ryknął
— No i jak wygląda?
Szkot — utopiłeś mi jedyne
— Jeszcze nie wiem — mu go syna.
szę ją oddać do wywołania.
MURPHY URZĘDNIK

MŁODY DONALD

Brawo, brawo — woła Mc
Gregory — nareszcie jest
wiatr. Zdziwiony przyjaciel
spogląda na Gregorego:
— No to z czego się tak cie
szysz?
— Bo doktór zalecił mi zmia
nę powietrza.

Młody Donald Mac Donald
z Aberdeen posłany był w in
teresach do Londynu. Po pow
rocie, wyliczając się rodzicom
z pieniędzy, podaje m. in. 3
szylingi w rubryce „różne".
„Cóż to za „różne"... za 3 szy
lingi?" — pytają rodzice.
„Przeważnie kobiety" mówi,
spuszczając oczy, Donald.
(wipo).
SANDY
Sandy: „Ile kosztuje upra
sowanie spodni?"
Urzędnik: „Sześć pensów".
Sandy: „To uprasujcie mi
jedną nogawkę za trzy pensy.
Potrzebuję sobie zrobić foto
grafię z profilu".
(m.).

i

Pewien Szkot wynalazł nie
zawodne lekarstwo przeciwko
morskiej chorobie: Kładzie w
usta dziesięciopensówkę i wy
chyla głowę przez burtę.
(m)

Murphy, urzędnik siódme
go stopnia dziesiątej katego
rii największego banku w
Aberdeen wchodzi do gabine
tu dyrektora:
— Chciałbym prosić pana
dyrektora — mówi cichym
głosem o jeden dzień zwolnię,
nia.
Dyrćktor przygląda się chwi
lę urzędnikowi.
— A z jakiej racji?
— Jutro obchodzę srebrne
wesele.
— Ładny interes... Jak panu
teraz dam zwolnienie, to co
25 lat pan będzie miał pre
tekst...
(I.).
llusłr. Zenon Wasilewski
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O p o tw o rz e

w o d n ej

czyli
o wolnych mularzy odkrywcy list dawny, trafem odnajdziony
A ten powieda:
Moja Miłościwa serca me to pora cicha a z upałów wiel— Byłek ja Wielki Hetman
fjo Pani i Dobrodziko!
mi gorąca. iNic się tedy latem
Wielce się mnie studzę Two uźiac me dzieje, a stąd one pi Rządowy, a dziś (tu westchnął)
jemu najpokorniejszemu nie sma, na ktoryen to przez wy w Wielkiej Radzie zasiaduję
dziwuj, iżem znowu z tą tu e- nalazek żyda Gutenberga co~ jako starzec.
— A no, mówią, i to, mówią,
pistolarną śpieszący jestem dzien się świeżo pisanie dru
nie
jest takie złe. Poco było
wieścią. Aczkolicem nie do kowane odbija, w biedzie są i
piór trzymania i onymi wo smutne. Albqwiem pisać nie różne różności wypisywać?
dzenia wzwyczajony jest, a ma o czym, ani o kim ni krzty. Ze jednego z bywszych napowszykoż wżgim to ci powie- U Angliczanow w tę porę, po wrót zawołali, nie jest powie
dać muszę, iż się u nas osobli twor jakiś, przyuczony widać dziane, że tak każdego wołać
we mirabilia wydarzać poczy' z wouy się wyńynia. U nas te będą. Miejscby wprędce zbra
nają.
go mebywa. Oresura jeszcze kło...
A ten nic tylko mówi:
Luji u nas cichy i spokojny tak wysoko nie stoi.
— Mam swoje względy na
wielce jest są. Wojen nijakich
l a k te d y p ism a n a k a ż d ą
nie prowadzi a pokój wielrni d ro b ia z d z k ę b a rd z o są g ło d n e tiku.
1 idzie.
sobie ceni. A gdy się nawet i c z a tu ją .
A jak poszedł, tak go inne
A z tu się z d a rz a , że się im
pisma szarpać, a ciągnąć pog ra tk a p o d w in ę ła łak o m a. Ja
k ow ys re p u b lik a n in e p isto łę
czeni:
p rz y n ió sł w ielk ą i dłu g ą n a ło 
— A napiszże coś dla nas,
kieć z k aw ałkiem .
a napisz. bo to niesprawiedli
Uierze to redaktor i powie- wość jest jednemu tyle dawać.
da:
y
___, A bo u nas nie lato?
— Zimą bym tego nie puścił.
1 republikanin, dobrego ser
Jesienią tez nie. Ale lato pora ca człowiek, napisał. Napisał
gorąca. A to rzecz wyraźnie tu, napisał tam. Do każdego
napisana, czysto: czeladnik ze co insze. Jeszcze się większy
cerski bez trudu odczyta, wez szum podniósł. 1 już jedni o
mę.
drugich piszą, a wypisują. Jak
jako rzeki, tak uczynił.
w zimie.
A że mu rzecz taka w redyNa koniec zasię wszytko
kcye, guzie mnogość rozmai
się pokazało. Ów republikanin,
tych papierów a karteluszkow co Dył napisał o wolnych mu
się natłacza, zapodziać się larzach nie prawda była, ale
guzie mogła, podcytrował ją zmyślone. A tak pisał, bo go
klamor podnosi a krzyk czyni, nasz republikanin, izby nie zgi ten żyd Gutenberg podkupił,
a wszytek świat mniema, że nęła, literkami swoimi L.K., na zęby się miast angielskiego po
to będzie jaka utarczka orężna, podobieństwo bielizny, osobis twora wodnego wystawił i pis
nie jest to prawda, ale jest nie tej, którą się oddaje do pralni mom na zer się oddał, bo la
prawda, bo idzie ku większej dla brudów wyprania — i po
tem słaboohude są i owe Guzgodzie sąsiedzkiej, i listy tam szedł.
tcnbergowe interesy są na
Oni parę przeszło — i nic. szwank narażone.
i nazad wysyłać się zezwala i
pociągi szybko - bieżące się pu Aż tu przypozywają naszego
Mirabilia te Pani Miłościwej
szcza, czego się dawniej nie obywatela i powiedają mu:
donosząc,
śliczności całuję
— Ktoś za jeden jest i kim
czyniło.
A najwięcej spokojny jest byłeś, boc mówi^ iżeś ktoś zna
Leonidas z Lokszan
on lud w lecie. Lato abowiem czny.
ZENON WASILEWSKI

REPORTAŻ Z PIEKŁA
— Jesteśmy na placu Bluźnierstwa
— rzeikł Abracafer. Jest to jeden z
najstarszych placów w piekle. Zało
żony został w XIII w. po Wielkiej
Rewolucji Diabelskiej.
Przede mną rozciągała się ogromna,
ruda przestrzeń, po której pędziły
tam i sam wózki, naładowane węglem
i koksem. Nad placem unosiły się
olbrzymie, żelazne rusztowania, po
których również jeździły tam i sam
wózki ze strasznym hukiem. Wśród
tych' żelaznych rusztowań, nad i pod
pędzącymi wózkami, unosiły się dia
bły w niebieskich kombinezonach,, z
warczącymi śmigłami w tyłkach. To,
co widziałem, zupenie nie byo podo
bne do tego obrazu pieką, jaki pod
suwano mi na nauce katechizmu, gdy
jeszcze byłem małym chłopcem, to
też stałem, jak wryty, przypatrując
się z podziwem widokowi, który się
przede mną roztaczał.
Abracafer uśmiechną! się pod ha
czykowatym nosem, — Widzę, że ro
bi to na panu wrażenie — rzeki.

Przyjechał pan, będąc przekonanym,
że ujrzy pan piekło takim, o jakim
pisali ojcowie Kościoła i jakie do dziś
dnia malują wiejscy artyści. Może się
pan przekonać, jak dalekie to jest
od prawdy. Poszliśmy naprzód sie
dmiomilowymi krokami. Przewrót te
chniczny, który .dokonał się na ziemi,
nie mógł nie wywrzeć wpływu n^
nas Tak, przeżyliśmy olbrzymią re
wolucję techniczną. Za chwilę prze
kona się pan jakie zmiany zaprowa
dziliśmy .
Podniósł rękę przed przejeżdżają
cym wózkiem i diabeł motorniczy za
trzymał motor.
— Przejedziemy się po piekle —
rzekł Abracafer.
Wózek ruszył naprzód z niesły
chaną szybkością, mijając jakieś ol
brzymie cudaczne machiny, kotły i
nawpól rozwalone piece.
— To Stare Piekło wyjaśnił Abra
cafer. Dziś nabytek historyczny. Ko
tły ze smołą i starodawne piece, opala ne niegdyś węglem i drzewem.

A Starym Piekle panował zupełbezruch, od ,caasu do czasu tylmożna było widzieć przechadza
n o się poważnie diabła strażniz widiami na ramieniu.
?o chwili wózek skręcił i znaleźliy się na obszernym, wy asfalto
wym placu, gdzie jechały iw roz.
lite strony małe, czerwone wózki,
spełnione po brzegi potępieńcami.
Przybywające dusze zawozi się z
•ntralnego Dworca na Dworzec
izdzielczy w specjalnych wózkach
elektrycznym zapędzie — rzeki Aacafer. Jazda w tych wózkach nie
st zbyt wygodna, bo też typ woz,w iest już nieco przestarzały. May wózki 1, II, 111 klasy. W dni
lżej trekwencji, kiey godzinami trzeezekać nawolny tor, do iwózkow
i II klasy przyczepiane są wagonirestauraeyjne, w których podaje
i potępieńcom gęsie g....ka w occie,
itlety z nietoperzy i nalewkę na kaluchach W 1 i II klasie jeżdżą popieńcy wyższej rangi: rozmaici malerzy "polityczni, organizatorzy puów, złodzieje milionów, bankruci
roddzaju Kreugera, hochsztaplerzy
- d. w HI jeździ hołota, — mali
fałszerze weksli i czeków,
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SANDY ZGUBIŁ
SZYLINGA
Sandy zgubił szylinga. Zma
rtwiony, udaje się ido admini
stracji wielkiego dziennika,
gdzie daje ogłoszenie w rub
ryce „Znalezione i zgubione".
Zdumiony urzędnik czyta:
„Zginęła moneta szylingo
wa. Pamiątka rodzinna".
ONA I ON
Ona: „Czytałeś o tym wy
padku, że młoda para zatruła
się pijąc czekoladę?".
On: „Owszem, czytałem.
Cóż z tego?"
Ona: „Nic, tylko właśnie
myślalam, jak bardzo my je
steśmy bezpieczni pod tym
względem".
(m.).
OJCIEC MAGGIE
Ojciec: Maggie, jak ci się
podoba ten gwizdek, który da
łem ci na Gwiazdkę?
Maggie: „Bardzo, bardzo,
tatusiu. Ten cudzoziemiec, co
mieszka obok nas płaci mi
dwa pensy tygodniowo, żeby
na nim nie gwizdała.
(m.).
niedotrzymujący umów handlowych,
panikierzy giełdowi, defetyści roz
maitego rodzaju, ktrytykująey posu
nięcia swoich rządów i t. d. — jednym
słowem ci wszyscy, którzy utrudnia
ją bieg maszyny gospodarczej i poli
tycznej, nie będąc zasadniczo wro
gami
ustroju
kapitalistycznego.
Marxistów i hołotę demokratyczną
gna się pieszo na bosaka po specjal
nej drodze, wysypanej szkłem i roz
palonej elektrycznością. Tych łajda
ków nie żałujemy, zapewniam pana,
— Oczywiście — rzekłem. — Musi
być przecież gdzieś sprawiedliwość.
Zajechaliśmy przed olbrzymi długi
budynek przed Jctórym falowały gro
mady potępieńców różnego wieku i
płci. Diabły w ciemnych mundurach
ze zgrabnymi widełkami w rakach,
uwijały się między nimi, żgając w
pośladki niesfornych i opierających
się. Dusze szły zresztą naogół spo
kojnie, tylko tu i ówdzie zdarzały
się egzemplarze bardziej nerwowe.
Tuż przy naszym wózku jakiś broda
ty pan o wyglądzie profesora, chcial
przemknąć się do innej grupy, ale
chudy zwinny diabeł zatrzymał go,
przystawiając mu widełki do tyłka.

(d. c. n.)
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Al-LAN

W IE L K A

RADA

Podajemy tu in extenso stenografowany tekst
z posiedzenia Wielkiej
Rady masońskiej, na któ
rą to Radę udało się
wtargnąć jednemu z ci
chych naszych współ
pracowników. Zmyliwszy
czujność przednich stra
ży wdarł się na salę, prze
brany za komunistę.

Na estradzie dwa żywe wę
że splecione w miłosnym uścisku — syczały.
Wielki mistrz w Loży wstał:
— Przedewszystkim — po
wiedział — odczytam fistę no*
woprzyjętych braci.
Naprawdę wstyd powie
dzieć, ale znalazłem tam cały
rząd.
Po tym, jako yorspeise, pu
ścili na estradę kilka tęgich
Redakcja.
dziewic, które odtańczyły ta
niec dziwaków.
Nie mało musiałem sobie
Znów rozległ się gong. W
źadać trudu, alby być obecnym gong bił ten sam szames co
na nocnym mitingu braci ma na początku. Świece zgasły
sonów. Jest to tak zamaskowa znienacka. Rozległ się czyjś
na sekta, iż bez odchylenia głos:
kaptura nic sposób nikogo
— Hej bracia masoni dodaj
rozróżnić.
cie nam sil... Na dzisiejszym
Jak już uprzejma redakcja posiedzeniu rofzparcclujemy
zaznaczyła, (która nota bene Niemcy. Brat Zaimek zostaje
poważnie podejrzewam o ko wyznaczony do
niesienia
munikowanie się telefoniczne miazmatów ze wschodu na za
z masonerią) wdarłem się do chód. Brat Cypkin ma działać
sali
w stroju
komuni rozkładowo na Berlin.
sty. Wejście w znacznej
Teraz dopiero jasno poją
mierze ułatwiła mi jedna zna łem,
jak wielki jest Fiihrer.
joma kielnia, którą trzyma
—
Niszczyć w zarodku —
jąc w ręku, torowałem sobie oto hasło
dnia.
drogę. Na głowie nosiłem jar**
mułkę, a w lewej ręce tkwiły
Rozkładano Hiszpanię, roz
otwarte
„Protokóły Mędr kładano Chiny.
ców Syjonu**.
Długo i szeroko wyliczano,
Na sali było ciemno. Naj co kto ma robić. A po tym
mniejszy półmrok nie zakłó przysięgano na po-piersie Sta
cał spokoju. Z tego też wzglę lina, a po drugie Lenina.
du nie mogłem się przyjrzeć
Przez dziury w workach wi
uważnie sali. Instynktownie dać
było błyszczące węgielki.
tylko czułem, że bracia zbiera
To
były
czornyje. Paliły
ją się, gdyż wszechwładnie się. Chuć oczy
biła
wszystkiemi
po
panował żargon.
rami
kapturów.
Nagle zabrzmiał gong. Po
Porządek dzienny przewi
chwili rozległ się czyjś głos:
— Bracia w kielni witajcie! dywał jeszcze przyjęcie dwu
nowych braci.
Odpowiedziano:
Uderzono w gong. Za jarzyły
— Witamy!
sic
świece. Z za kotary wychyPo czym zapłonęły jaskra
wym płomieniem woskowe niły się dwie żółte postacie.
świece. Znajdowaliśmy się w Chciałbym powiedzieć kto oteatrze. Wielka Rada z mi ne zacz. Lecz nie pragnę na
strzem siedziała w Loży. My rażać pisma na konfiskatę.
staliśmy na Stopniach. Stopni
Obrzezano je kielnia i kaza
było 8Ó0. Bracia zakutani w no im wypić kielich goryczy.
kaptury od stóp do głów ro Następnie nałożono im worki
bili niesamowite wrażenie.
z kapturami.
Na pułapie połyskiwała tar
A po tym cała loża i my ze
cza Dawida. Ale jedno ramię
miała ucięte i zamalowana by wszystkich 800 stopni poszli
śmy na dziewczynki.
ła na czerwono.

żcjdajcie

OLL A -

TROPIĆ!

Żądajcie „Szpilek" w e wszystkich
uzdrow iskach krajowych!
Wrosuk odtBÓLU GŁOWY1

G R Y P IE

' iEBIENIU
KATARZE

PRZYTOMNOŚĆ UMYSŁU
Mrs. Burton z Nowego Jor
ku, której mąż bawi właśnie
w Europie dostaje depeszę z
hotelu w Amsterdamie:
„Mr. Burton zmarł nagle w
W. C. Dziesięć tysięcy dola
rów w portfelu. Co robić?
Mrs. Burton odpowiedziała
natychmiast telegramem:
„Przysłać mi dolary, if you
plcase, i spuścić wodę!**
(t.).
WODA
Opowiadanie. niesamowite.
W ubiegłym tygodniu by
łem na dancingu.
Obok mnie siedział wyso
ki jegomość z wodą. Woda
szemrała srebrzyście
mo
im kierunku. Była pokryta
jasnym sitowiem i pływały
na niej dwa zielone oka ża
bie. Poprosiłem ją do tańca.
Zwróciłem się do jej towarzy
sza:
— Pozwoli pan poprosić
wodę?
Uśmiechnął się.

BEZ BÓLU

S K U T E C Z N IE
U S U W

A

ODCISKI

BR O D A W KI
I Z G R U B IE N IA
S K Ó R V

P Ł Y N

HALLO, MARSYLIA! '
W Marsylii odhył się wiel
ki bieg na przełaj o mistrzo
stwo miasta.
Wzięli w nim udział tylko
dwaj zawodnicy: Mariusz i
OIive.
Olive, będący w znakomitej
formie wygrał bezapelacyjni^.
Mariusz z trudem dowlókł
się do mety w dziesięć minut
po swym rywalu.
— No i jak ci tam poszło?
— zapytuje go żona po powro
cic do domu.
— Znakomicie! — odpowia
da Mariusz. — Zająłem pew
nie drugie miejsce!
— To bardzo ładnie. A Olivc?
—Ach, biedgk z ledwością
był przedostatni!
(t).

— Z przyjemnością — po
wiedział.
W tańcu przestała szem
rać, bezszelestnie płynęła obok mnie. Gdy muzyka prze
stała grać, wylałem ją na sto
lik jej towarzysza. Podzię
kowałem potem za taniec jej
i jemu.
— Nie ma za co — zape
wnił mnie.
Wróciłem na swoje miej
sce, siedziałem jeszcze dłu
go — woda więcej nie szem
rała.
— Cicha woda — pomyśla
łem.
Nazajutrz
dowiedziałem
się, że cicha woda jest den
tystką; cicha woda zęby
rwie.
Horow.

Przypominamy o odnowieniu prenumeraty za III kwartał.
■w
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