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ROMAN BRANDSTAETTER.

Straszna ballada o Gauleiterze
Bertoldusie Siegfriedzie
Am Schloss zu Schweindorf ponad Renem,
W Fiirstentum Unrat, Kot und Spott —
Mieszkał gauleiter, zacny zbrodniarz,
Bertoldus Siegfried van der Todt.

O gorzkie skargi! Potem jęki!
A potem spazmy! Potem szloch!
Moses und Icyk! Herr Bertoldus,
Edler gauleiter ! A b er------ doch-------

Am Schloss zu Popo ponad Renem,
W Fiirstentum Hurra Hoira Lu —
Mieszkała pani, zacna pinda,
Matilde Honte von und zu.

Wyje Matildchen, lustra tłucze,
Kinie na fraucymer stekiem słów —
Wzywa na radę geheimratów,
Prinzów i furstów, zacnych lwów.

A tuż nad Renem Bies zamieszkał,
Kulawy diabeł, w kudłach łeb.
Na czarnej kozie jeździł dumnie,
Srebliwe trele tryląc w flet.

Przybył von Pipeck, fiirst zu Lues,
Baron von Schnorer, Prinz Heil Hop,
Leutnant Pienkovsky, Oberst Notznick,
Fliegel — adiutant Ritter Job.

I ludzi owym trylem straszył,
A zasłuchanym w fletu głos
Czarował serca, płatał figle,
Naopak zmieniał ludzi los.

I hofrat Tabes zu
Stallmeister Otto
Polnischer fiihrer
Und judenfrasser

A gdy raz siadł na czarną kozę,
Cną powiernicę niecnych psot —
Ujrzał go nagle o północy
Bertoldus Siegfried van der Todt.

I rada w radę, uradzili,
(Wychlali wina beczek sto),
Ze za tę straszną rassenschandę,
Trzeba Żydowi uciąć toooo-------------

Koza huknęła żywym ogniem.
Ze zada diabła lunął blask —
Melodia fletu złotą igłą
Wpiła się w chłodny bezmiar gwiazd.

Toooo — znaczy frzeba Bertoldusa
W kastratę zmienić i toooo już.
Poszli. Tragiczni, Czarni. Wściekli.
Wzięli jodynę, watę nóż.

I od tej chwili herr Bertoldus
Popadł w miłość groźny szał —
Pokochał zacną frau Matilde
I tę Matildę wziął i miał.

Kogucim wrzaskiem płoną noce,
Czad złej jesieni węszy kot.
Cicho przybyli. Załatwili.
Adieu mein lieber van der Todt!

Tak się kochali wszystkie noce,
Tak się kochali cały rok,
Aż wreszcie na ich wielką miłość
Niesnasek padł głęboki mrok.

Jak długo można znieść tę hańbę!
Schande und hańba, ból und S pott--------W ciemnym klozecie się powiesił
Bertoldus Siegfried van der Todt.

Bo oto zacnej Frau Matildzie
(Jak tę nowinę godnie znieść!)
Doniosły babskie złe jęzory
Ciemną, fatalną, straszną wieść.

Trup się kołysze na łańcuszku,
Niebo u martwych górze stóp —
W aryjskim łonie von Matildy
Żydowski się obraca płód.

Że ojciec pana Bertoldusa
Fiirst Otto Wilhelm Adolf Fritz
Miał ojca jednak z Berdyczowa
I zwał się brzydko Moses Spitz, —
___ *' >*.«
I że ów ojciec miał znów ojca,
Co zwał się Icyk reb fun Ryp,
I że ów Icyk miał w tym Rypie
Potężny handel śniętych ryb,

A Bies wie o tem! Żwawo parska!
Dziewiąty miesiąc przyjdzie wnet!
A Bies się cieszy i z radości
Fletem przez kozi grzmoci łeb.

Delirium,
Buchgojup,
von Piasecky
Richardt Smrudt.

Szumią winnice ponad Renem,
Burza w zamkowy bije s a d ---------W dzwonnych osikach się zaplątał
Obrosły czarną sierścią wiatr.
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HOROW.

ŻA RZĄDÓW PREMIERA SKŁADKOWSKIEGÓ
MÓWIĄ, ŻE...
W skutek przymusowej sy
tuacji, w ja kiej Austria znaj
duje się od niedawna, mówią,
że w szystkie sprawy, dotyczą
ce tego kraju Hitler załatwia
b e z w ie d n ia -

Podobno przyjęcie, jakiego
doznała w Berlinie delegacja
gen. Franco, której przewodził
gen. Orgas, przybrało charak
ter o r g a s t y c z n y .
(b).

UZ związku z wyjazdem Fre
uda do Londynu mówią, że
tamtejsi
psycho - analitycy
mają z tego powodu wielką
f r e u d ę.

N a wybrzeżu Francji ma
stanąć posąg W ielkiej Bryta
nii. Będzie to dowód, że Frań
cja dąży do utrzymania w sto
sunkach z Anglią „S t a t u a
q u o a n t e“ .

*

*

*

*

Uruchomienie uzbrojonych
dżonek chińskich do walki z
japońskimi jednostkam i mor
skimi, uważane jest za smutną
d ż o n k is z o te r ię .

Mówią, że Rada Adwokacka
jest z powodu zamknięcia li
sty adwokackiej n i e r a d a.

*
W związku z ustanowieniem
przez rząd francuski patroli
powietrznych na pograniczu
hiszpańskim, mówią, że lud
ność tamtejsza została zupek
nie uspokojona, dzięki ustano
wieniu nad nią wojskowego
p a t r o l a t u.

*

*
D zieci szkól powszechnych,
realizując hasła
kolonialne,
mają wkrótce wyjechać na
k o l o n i e... l e t n i e .

*

Po ucieczce szpiega niemie
ckiego Gribla z planami forty
fikacji z Am eryki mówią tam
„a d i s a g r i b l e v e n t“ .
(h).

N o ży czk i
Lola od godziny szukała no
życzek. Wysuwała szuflady,
otwierała szafy, zaglądała pod
stoły i pod łóżka- Nożyczek
nie było.
— Szukaj kluczy, to znaj
dziesz nożyczki — poradziłem
jejAle nie zastosowała się do
rady, nożyczek w dalszym
ciągu nie znajdowała. Nato
miast klucze żórawi tkwiły w
szafie i dzwoniły żelaznymi
dziobami.
Prosiłem Lolę, aby na razie
zrezygnowała z nożyczek. Za
pytała mnie:
— A czym będę krajała? —
była rozzłoszczona długim i
bezowocnym szukaniem.
— Co kraj, to obyczaj
odpowiedziałem spokojnie i fi
lozoficznie.
Lola spojrzała na mnie wzro
kiem pełnym nienawiści i jesz
cze energiczniej zabrała się do
szukania. Odsuwała dywany,
stawała na krzesłach, szukała
nożyczek na szafach i między

książkami. Chodziłem za nią,
przyglądałem się jej zabie
gom, bardzo mnie bawiły- Gdy
zabrała się do zdejmowania
obrazów, wybuchnąłem śmie
chem. Lolę wyprowadziło to
z równowagi, uderzyła mnie
w twarz. I wtedy znalazły się
nożyczki — miałem je w 'ci
stach — lubię ostre rzeczy.
Od tego czasu Lola mówi:
— Uderz w twarz, nożycz
ki się odnajdą.

iibećnam.
za riaj-fafuza.
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Ilustr. WŁADYSŁAW DASZEWSKI.

N O CE
Sprawa jest bardzo poważ
na. Na podstawie poufnych
danych stwierdzono niezbicie,
że Warszawa na noc odpły
wa. Po bliższym zbadaniu owego zjawiska, stało się pow
szechnie wiadomo, że odpły
wa na Bliski Wschód. Tam
przez całą noc pławi się w
namiętnym, pomarańczowym
klimacie, po czym o świcie
wraca i podczas dnia leży so
bie niedbale rozwalona nad
szarą Wisłą, w nizinnej, kar
toflanej okolicy, gdzie przeży
wa swe deszczowe nędze i
prowincjonalne zawiści.
Dzień warszawski ma szaro-niebieskie oczy. Kropla w
kroplę podobne do oczu jej
ubogich i jak owe sloty bez
barwnych mieszkańców.
Ale w nocy... wystarczy zaj
rzeć do któregoś z dancingów,
aby przekonać się, że Warsza
wa już odpłynęła z nad Wi
sły i oto żyje sobie w jakiejś
wschodniej
zaczarowanej
krainie, gdzie kryzys jeszcze
nie dotarł, w krainie oszała
miających win i świateł, w
krainie murzyńskiej, kędzie
rzawej muzyki. Nocna War
szawa pławi się w lepkiej zmy
słowości. Wiadomo: jaki kli
mat — tacy ludzie. Toteż mie
szkańcy tej czarnoksięskiej
Warszawy są zupełnie inni.
Czarni, nahalni,
hałaśliwi,
spleceni w namiętny tłum, roz
dygotany ekstazą upalnych to
nów, i wytarzani w rozdziera
jącej jaskrawości, którą chłep
czą nubijskimi wargami, gru
bymi i czerwonymi, jak suro
we mięso.
Paru jasnookich turystów z
tamtej, dziennej, krajowej
Warszawy dość niepewnie plą
cze się między rozgorączko
wanym tłumem, niby podróżni
jadący na gapę. Są to bowiem
rdzenni, słowiańscy pijacy.
Trudno, żeby nie byli pijani
tym pomarańczowym obcym
klimatem. Odurzeni, szepcą
więc tajemniczo:
— Patrz! Warszawa już od
płynęła...
— Mhmm! Okropne gorą
co...
— Zdejmij kołnierzyk i ma
rynarkę...
— Teraz jest mi znacznie
lepiej... Proszę o jeszcze jed
no whisky!
Bardzo szanownych pa
nów przepraszam, ale w „Adrii" nie wolno się rozbierać.
Przygotowania do podróży
wyglądają bardzo prosto. Wie
czorem, kiedy wybije siódma
godzina, w Warszawie panuje
elektryczny świt i neony za

kwitają, jak zwariowane, tro
pikalne 'kwiaty. We wszyst
kich mieszkaniach natomiast
telefony przestają dzwonić.
Zaczynają śpiewać.
Opowiadał mi pewien zna
jomy telefon, że jego życie
byłoby szczytem nudy, gdyby
nie ta zbawienna siódma go
dzina. Przez cały dzień musi
nasłuchiwać cyfr i handlo
wych słów, tworzących suchą,
telefoniczną rozmowę dnia
pracy. Dopiero o siódmej te
same glosy nabierają słody
czy, a słowa koloru. Przeważ
nie koloru miłości...
Tymczasem na ulicach, w
obawie przed niebezpieczeń
stwem owej dalekiej podróży,
już się ryglują sklepy już tłum
który leniwie dyszał na trotu
arach, odpływa do mieszkań,
żeby kluczami, łańcuchami i
zatrzaskami bronić się przed
jej tajemnicą. Ale Warszawa
tai teatry, kina, koncerty i ka
wiarnie, niby kolorowe pułap
ki... O, łatwowierni ludzie!...
Przed pójściem do domu za
chodzicie „na chwilę" do cu
kierni, lub idziecie „do kina,
a potem na pewno do domu"...
Wielu z was już nie umknie
tej nocy, co nadpływa, jak
czarna burza. Warszawa po
trafi przerzucać z kawiarni do
kin, a z kin do barów, żebyście tylko nie zauważyli jak
i kiedy znajdziecie się pod in
ną szerokością geograficzną,
w innym klimacie i pod innym
niebem. Wtedy spróbujcie
wracać do domu. Dom już jest
o trzysta, o czterysta, o ty
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siąc kilometrów od was, w da
lekiej smutnej Polsce...
Zerknijmy na zegarek. Jest
dopiero dziesięć po dziesiątej,
a już na przedmieściach za
czynają pękać trotuary, rysu
ją się bruki i place rozdzie
rają na dwoje. Mokotów od
dziela się pierwszy i ginie w
ciemności. Potem Powiśle,
Wola, Muranów. Warszawa
odrywa się od swoich przed
mieść. Odpływa / solna, u one to n w mr jk a : rot nięte
z nieprzeniknioną nocą oko
licznych wsi i lasów i czeka
ją na powrót tej dziennej sto
licy, która ruszyła już z czar
nym pluskiem, holując za sobą
„Sielankę", niby świetlisty
jacht, uwiązany u cienkiej,
napiętej jak lina, szosy wila
nowskiej.
Czy podróż będzie uciążli
wa?
Ludzie zamknięci na klucze
i rygle czują się niespokojnie.
Zasuwają firanki i story, żeby
noc nie chlusnęła im w oczy,
t rzeba ich ratować przed nie
bezpieczeństwem owej podró
ży, bo mogą jeszcze wyjść z
domu, a tam„ po ulicach, zaczną przewalać się fale nocy, jak
przez rozkołysane pokłady okrętu. Mogą zmyć spóźnione
go przechodnia, porwać za
burtę życia i strącić na dno.
Punktualnie o jedenastej, z
kilku tysięcy suteryn wycho
dzi
kilka
tysięcy
do
zorców i człapie, niosąc przed
sobą klucze, niby rewolwery,
wymierzone w tę noc niespo
dziewaną, jak każda noc pow
szednia.

cze jedną zaporą. Bramy zosta
ły zamknięte.
Jest jedenasta.
Warszawa
już
odbiła
od brzegów. Jest już na peł
nym morzu.. Tramwaje
to głupie bydło — zaczynają
zdradzać wyraźny niepokój.
Jak wiadomo, tramwaje nie
piją wódki i nie mają żadne
go życia seksualnego. Toteż
czerwone ze złości, zgrzytają
na zakrętach z pasji niepoha
mowanej i wiecznie dzwonią
ce obolałymi zębami, natar
czywie gonią pijaków i zako
chanych, starając się przeje
chać ich jak najwięcej. Natu
ralnie z zazdrości. Nadomiar
złego głupota, która nie pozwą
la im zjeżdżać z szyn i każę
zatrzymywać się na przystan
kach, doprowadza niekóre
bardziej nerwowe egzempla
rze do tego, że wreszcie wpa
dają na siebie i wtedy ślepną
z brzękiem tłukących się
szyb. Niektóre znowu, zbłą
kawszy się w swych najnud
niejszych podróżach, nie mogą
na noc trafić do remizy- I po
tern do trzeciej nad ranem fru
wają jak oszalałe, szukając
czegoś po pustych ulicach, go
nią, wariują, nie zatrzymują;
się na żadnym przystanku,
le nyłyby groźniejsze dla za
kochanych i pijanych, gdyby
nie pocieszający fakt, że mają
oni w nocy o wiele przyjem
niejsze rozrywki od głupiego
łażenia po szynach.
Właśnie pierwszy nocny
tramwaj zaczyna się awantu
rować mijając stado kolegów
grzecznie wracających do re
mizy. W tej samej chwili au
tobusy, niby leniwe, zasapane
tapiry, zapadają w miękkim
błotku mroku, bezpowrotnie..Teraz nocna mechaniczna fau
na miasta zaczyna buszować.
Pierwszy wyjeżdża żuk samochód o wielkim sześciennym
szarym cielsku, zatrzymuje się
ciężko na skrzyżow. ulic, wysu
wa mały łebek osadzony na
na długiej gumowej szyi" i za
nurza go w kratownicy ście
kowej. Wygląda to, jak żyra
fa u wodopoju. Potem poja
wiają się dobroduszne auta
polewaczki i muskają na
wierzchnię swymi siwymi mo
krymi wąsami, a szumiąc jak
gigantyczne chrabąszcze, zni
kają za rogiem, aby pojawić
się znowu, nagle i niespodzie
wanie... Wreszcie wylewają
nie wiadomo skąd jakieś ciem
ne, masywne centaury — dy
szące, nieruchome lokomotywy-samochody. Mają tam swo
ją ważną, nieodgadnioną robo-

S Z A W S K I E
te. Ale dzieje się to już wte
dy, kiedy trotuary kolyszą się,
a kamienice przewalają z boku
na bok. Widać po owym rozko
lebaniu, że Warszawa odbiła
daleko od brzegów wieczoru.
Światła uliczne zmrużyły się
sennie. Z kolei pogasły neo
ny kin i teatrów.
Ludzie oddają się żywcem
w ręce kelnerów. Przepraszam
najpierw szatniarzy. Jak wia
domo różnica pomiędzy kelne
rem a szatniarzem jest taka,
jak pomiędzy samolotem a ba
lonem na uwięzi. Kelnerzy, to
uosobienie lotności i ruchu.
Szatniarze natomiast muszą
przez całą noc sterczeć w jed
nym miejscu i pomagać go
ściom w nierównej walce czło
wieka z paltem, czy kalosza
mi. W odróżnieniu od kelne
rów, którzy ubierają się w
stroje cywilne (od ubrania toreadora zacząwszy, a skoń
czywszy na zwykłym kitlu),
szatniarze muszą nosić się po
wojskowemu. Sterczą więc w
mundurach dawno umarłych
armii, słynnych z dawno za
pomnianych zwycięstw. Ja
kieś pikiety czerwonych hu
zarów, czy ciemno-zielonych
strzelców, które przetrwały
stulecie. Ma się wrażenie, że
za chwilę wejdzie na salę jene
rał Dwernicki i zlustruje ten
zbłąkany posterunek, ową
dziwną wartę przed pękiem
szubienic z martwymi płasz
czami- Zersztą możliwe, że
wejdzie. W nocy jest wszyst
ko możliwe. Tylko jeszcze nie
teraz. W barach i restaurac
jach odbywa się dopiero sor
towanie pasażerów. Tu odrzu
ca się braki. Noc nie życzy so
bie, żeby wszyscy dopłynęli
do jej oszałamiającego kresu.
Wybiera starannie materiał,
godny dalszej podróży. Lu
dzie o skwaśniałych humo
rach, wszelkie wybiórki, niedo
bitki i niedopitki, -muszą od
paść. Tu bowiem jest pierw
szy i ostatni przystanek pod
różującej Warszawy. Jeszcze

można wysiąść i wrócić do dodomu. Restauracje i bary ga
sną. Jest pierwsza. Godzina
dancingów warszawskich..
Skrzydlate fortepiany już
się szukują do melodyjnego
odlotu. Orkiestra pali wielkie,
srebrne fajki saksofonów. Pły
nie od tego durzący opar mu
zyki i owiewa pary. Zaczynają
chwiać się, wydłużać, kołysać
na parkiecie. Na stolikach roz
kwitają cocktaile. Piękność,
znana z okładek pism ilustro
wanych, siedzi w towarzy
stwie popularnego przy mysłowca. Dygnitarz i działacz
społeczny nudzą milczeniem
swoje wytworne towarzyszki.
Tłum podangliczałych mło
dzieńców i rozwydrzonych
pannic — blichtr — ondulowana nuda.
Druga godzina jest przeło
mową w dziejach warszaw
skiej nocy.
Zaczyna się banał — ko
szmar — bzdura. Z odaliskami, tańczącymi
„Jarmark
perski". Z Hiszpankami, biją
cymi w kastaniety. Z banana
mi, z winogronami, tanim wi
nem i głupim, ponurym flir
tem. Wydaje się, że już za
chwilę pijana nawa osiądzie
na mieliźnie. Na błyskotli
wych łachach tandety. Dygni
tarz w towarzystwie pań i
działacz przeszedł na chwilę
zatańczyć do cocktail-baru.
Przemysłowiec kupił
róże
swej towarzyszce- W koloro
wych światłach wyje brednia
pod marmurowe niebo dan
cingu. I właśnie wtedy to się
zaczyna. Idzie od cocktailbarów jakimś zdaniem wypo
wiedzianym
zbyt
głośno,
brzękiem szkła i tuszem or
kiestry. I przychodzi ten mo
ment, kiedy cały dancing
wypił o jeden kieliszek za du
żo. Sala zaczyna wirować.
Nieznajomi piją ze sobą. Lu
dzie gubią się i odnajdują.
Działacz z kieliszkiem ginu w
ręku stoi na stole i przemawia
do krzesła, które, trzyma w

Poczta „Szpilek"
Jacek — Z nadesłanego „Pro my Panu łapanie wiewiórek,
testu w sprawie gołębia" nie dobierania rymów do „rasa“
skorzystamy.
Wolelibyśmy oraz pisania o powyższych.
J. S-ch — My też bardzo
krótsze fraszki.
Cz. Ger. — Pomysł banal nie lubimy niepunktualnych
kobiet, ale o tym nie piszemy.
ny, nie skorzystamy.
Kuba — Dobrze, że krótkie,
Anna A. w-m — Nadesłana
fraszka jest aktualna Ale szkoda, że brzydkie.
H. Mai — Część zamieści
to jeszcze za mało.
Ludwik Karoa — Odradza my.

wyciągniętej dłoni. Piękność
z okładek pije wódkę szklan
kami z nieprzytomnym i ab
solutnie obcym pesymistą. Dy
gnitarz całuje się ze studenta
mi i śpiewa. Popularny prze
mysłowiec tańczy solo jakiś
fantastyczny taniec brzucha,
a potem wybucha płaczem,
jak małe dziecko. Ucierają
mu oczy krawatem i cucą go
szklankami koniaku Trzeź
wiejsi uciekają do domów. Z
szatni wyfruwają płaszcze i
same znikają za drzwiami
Kłaniają im się portierzy. Te
raz dancingi zaczynają prze
rzucać sobie pijanych. Z „Cafe-Clubu" do „Adrii" i znowu
do „Adrii". Już tylko koniak
i usta, cocktail i światło, wino
i dowcip, whisky i taniec,
wódka i kłótnia, gin i zaba
wa. Warszawa wraca z po
dróży. W dancingach — pani
ka.
Auta, taksówki i rozdygo
tane dorożki rozjeżdżają, roz
wożą, rozrzucają na wszyst
kie strony. Jakiś samochód,
mknący po szosie wilanow
skiej, z trzaskiem wpada na
slup telegraficzny. W podej
rżanym, szoferskim szynku
pijany młodzieniec we fraku
pije wódkę z dorożkarzami.
Przyjaźnie klepią się po ra
mieniu. Na Dworcu Głów
nym zjawia się dygnitarz i
działacz- Są w towarzystwie
bladych, nieprzytomnych, opuchnictych z besenności fortanccrek. Dygnitarz wyjmuje
z kieszeni pudełko od zapa
łek, patrzy i mówi z przera
żeniem:
— Już szósta! Musimy choć
na chwilę jechać do Zakopa
nego!
Wobec tego działacz bieg
nie do kasy, kupuje bilet do
Krynicy i całe towarzystwo
• wychodzi na peron Warsza
wa — Poznań, by wsiąść do
pociągu jadącego do Łodzi, a
wysiąść na najbliższej stacji
z potwornym kacenjamerem.
Z „Adrii" wyszli dwaj osta
tni goście i nie wiedzą, dokąd
pójić,

— Cholera! Kiedy oni nare
szcie wprowadzą te autobusy
bary. Będzie można, bracie,
z dancingu do dancingu jeż
dzić, nie przerywając pijań
stwa.
— Nigdy! Zobaczysz, że
nigdy! Gospodarz mojego do
mu od trzech lat głupiej „coc
ktail-windy" też mi nie chce
założyć!
Warszawa powraca. Ze świ
tu wyłaniają się przedmieś
cia. Dalekie zrazu. Nieosią
galne. Najpierw Mokotów.
Potem Muranów, Powiśle, Wo
la. Z ulic znikają żuki-samochody, wąsate polewaczki, ucickają chyłkiem, szumią bo
cznymi ulicami. Na szynach
już się indorzą pierwsze czer
wone tramwaje Ludzie pracy
czernią się na trotuarach. Je
szcze jakieś auto przemknie z
nieprzepisową
szybkością...
Jeszcze w szatni jakiegoś dan
cingu ostatni gość szamoce się
z własnym paltem i ani rusz
nie może wyjąć prawej ręki z
lewego rękawa, a tu już jacyś
sprzedawcy z koszykami ucie
kają przed rowerowym polic
jantem. Rozwożą mleko. Ktoś
tam jedzie w dorożce z noga
mi na koźle i spod kapelusza,
zsuniętego na czoło, jednym
okiem łypie na słońce. Zgrzy
tają klucze w bramach. Kuch
ty człapią po
schodach
Nizinna, kartoflana okolica
zaczyna przeżywać swe desz
czowe nędzne i prowincjo
nalne zawiści.
Warszawa dobiła do brze
gów.
Wróciła.
Z dworców gruchnęło tłu
mem przyjezdnych.
Kelnerzy, jak marynarze,
co wreszcie znaleźli się w poi
cie, gwarzą teraz o minionych
przeprawach i piją piwo „Pod
Cegiełkami"-..
*
Z nowego tomu humoresek,
który w tych dniach ukaże się
nakładem Gebethnera i W ol
fa z ilustracjami Wł. Daszew
skiego p.t. „Ściana Śmiechu".
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X. Kard. Rakowski udzielił ostrej odprawy delegacji mło
dzieży katolickiej, interweniującej przeciwko nominacji X.
Pudra, będącego, jak wiadomo pochodzenia semickiego.

JOACHIM RINGELNATZ.

. WANNA
Nachełpić wanna się nie może,
Myśląc, że jest Śródziemne Morze,
I uważając swe wybrzeże
Za prusko - żmudzkie pojezierze,
Zasię wybrzeże z drugiej strony
Za piękne wzgórza Arizony,
A całą wielką swą kolistość
Za himalajską rzeczywistość.
Zwężonej strony kształtna forma
To dla niej jest Przylądek Horna,
A łańcuch przy regulatorze
To kręta rzeka w Ekwadorze.
Wszyscy zmiarkować wnet potrafią,
Że coś nietęgo z geografią.
Zarozumiały basen ten
Znajduje się w Quartier Latin.
Przełożył Poldino.

W sezonie letnim ukazał się cykl artykułów Posła Bogu
sława Miedzińskiego na temat stosunku OZONU do sprawy
żydowskiej.

Rys. Zenon Wasilewski

BUNT ANIOŁÓW
M. SPIELMAN.

FRA SZKI
„Wiadomości Literackie" urządzają wycieczkę do Pale
styny.
To jest lekkomyślność, że nich Pan Bóg broni,
Ostrzegam życzliwie: Będzie dużo wstydu.
Strach pomyśleć co na to powiedzą w Japonii,
Że miast Tokio popierać — popieracie Żydów.
W OBRONIE OZONU.
Cóż chcecie od tego Ozonu.
Psiamaćl
Czy już innych spraw nie ma
Z których można się śmiać5*
P. A. T.
Gdyby P. A . T.
Nagle padł,
Zdziwiłby się świat,
Że choć taki stary grat
A na posterunku P. A. T.
KSIĄDZ PUDER ZAKŁADA PARAFIĘ KA
TOLIKÓW, NARODOWOŚCI ŻYDOWSKIEJ.
Z dwóch Pudrów proszę państwa, gdy
szczery być mam
Stanowczo bardziej wolę puder Moubigant.
DO PEWNEGO DYKTATORA.
Nie mam żalu do pana, ni urazy cienia,
Pan tak pięknie przemawia, pracuje i żyje,
Jedną tylko mam panu rzecz do zarzucenia:
Pętlę przez łeb. I aa szyję.

I

/Rys. M. Reif

Gwóźdź O Z O N U
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Rys. Ha— Ga
Rys. Ha-Ga
— Janie! Proszę zabić tę muchę, chcę być sam.
— I to ma być porządny hotel!
Nawet szczoteczki do zębów niema w łazience.
W dni upalne wszyscy śpieszą
na odnowioną po gruntownym remoncie
P Ł Y W A L N I Ę Ż. A. S. S-u
przy jeziorze Kamionkowskim
obok parku Paderewskiego. Dojazd tramwajami
M, 7, 23, 24.
Na miejscu kursy nauki pływania
pojedyńczo i grupami, pod kierunkiem
wykwalifikowanego instruktora P.Z.P. W.F. i P.W.
C eny p rz y s tę p n e
Informacje: tel. 12-17-96. od 2—3.

|„OLLA CRISTALIN" to rew elacja |

CO TYDZIEŃ PREMIA
DLA CZYTELNIKÓW
oryginał najlepszego rysunku ze «Szpilek»
za 5 groszy.
Pragnąc umożliwić czytelni n i e
n a le ż y z a k le 
kom i przyjaciołom „Szpilek" j a ć k o p e r t y - Rysunek
posiadanie oryginałów rysun uznany przez większość nad
ków reprodukowanych w sytających kupony z najlep
„S z p i 1 k a c h" redakcja szy, zostanie rozlosowany po
postanowiła rozlosowywać co między w s z y s t k i c h ,
tydzień, ten rysunek z numeru którzy kupon nadeszlą, bez
który najwięcej będzie się po względu na to, który numer
rysunku podkreślili.
dobał czytelnikom.
W ten sposób każdy z czy
telników może stać się posia
daczem t y c h rysunków
reprodukowanych w „Szpil
kach", które sam uzna za naj
lepsze.

Łićfcr

NA

TO

JEDYNA RADA!
Stosować
plaster
LE3EWOHL, niezawodny na OD-.
CISKI. — Przy kupnie żądać
oryginalnego pudełka LE3EWOHL. Na każdym plaster
ku jest też napis

L E B E iW O H L
m A TE R JfitV

ANGIELSKIE

TOW

H A S JD L

T EZIELNA
X 30IM

„ S z p il k i" u k a z u j ą

s ię co

Losowanie odbywać się bę
dzie zawsze w każdy czwar
tek w lokalu redakcji „Szpi
lek" o godzinie 17-ej. Przy
czym, każdy zainteresowany
czytelnik, może być przy tym
obecny.

Chcąc brać udział w coty
godniowym losowaniu pre
W Nr. 24 największą ilość
mii należy na podanym ku głosów otrzymał rysunek Nr.
ponie, p o d k r e ś l i ć n u  11, Zenona Wasilewskiego
m e r r y s u n k u , uważa „Gołębnik pokoju", szczęśli
nego za najlepszy, następnie wy los przyznał go P. M. Luk u p o n w y c i ą ć i wło sthausowi z Różniatowa Młp.
żyć do koperty. Na kopercie
należy
n a k le ić z n a 
czek
za 5 gr„ napisać
KUPON z Nr. 26
„D R U K“, a d r e s „Szpi
lek" (Warszawa I, ul. Woj
ciecha Górskiego 6), oraz na
12
3 4
odwrocie swoje n a z w i s 
ko, i m i ę , i a d r e s . Na
5 6 7
kuponie, oprócz podkreślenia,
n i e n a l e ż y robić żad
T erm in nadsyłania 29 czerwiec.
nych dopisków, jak również

t y d z i e ń . — Przedruk bez podania

źródła

wzbroniony.
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