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ŻĄDAJCIE „SZPILEK" WE WSZYSTKICH
U Z D R O W IS K A C H K R A JO W Y C H
GDYNIA CIĄGLE SIĘ ROZWIJA.

WŁODZIMIERZ SŁOBODNIK

Żale właściciela składu
trumien
Skład trumien. Noc. Właściciel składu ze mną
Pogwarki wiedzie, popijając wino—
Jak nieboszczyków chmura, w otchłań ciemną
Pijackie łzawe skargi jego płyną

„O tempora! Mój Boże, co za czasy!
Można powiedzieć podłe czasy mamy;
Rzadko się zdarzy pogrzeb pierwszej klasy,
Przeważnie umierają same chamy.

Rys. Andr.

SYRENY PORTOWE

Min. Goebells w swym przemówieniu w Gdańsku, wiele
mówił o połączeniu Gdańska z Rzeszą.

Jeszcze szklaneczkę nalać? Zdrowie pana! —
Mówi. —Ten napój rozgrzewa człowieka*'.
A noc, jak trumna jeszcze niesprzedana,
Kokieteryjnie na nabywcę czeka.

„Ach co tu gadać! Kto mi się ośmieli
Powiedzieć w oczy, drogi przyjacielu.
Że nie dogadzam mojej klienteli,
Że niewygodnie jej w moim modelu.

Świeżutkie drzewo daję mym odbiorcom,
Trwałe okucia, a co zaś dotyczy
Pompy, to daje pompę nienajgorszą —
Jest w niej dystynkcja żałobnej goryczy...
w

Jeszcze szklaneczkę nalać? Dobrze. Co tam!
Zwilżmy szlachetnym płynem swe języki!
Co począć, panie, z dzisiejszym kłopotem?
Niema pogrzebów — same pogrzebiki!
Można powiedzieć, że to jakaś klątwa,
No to, te trumny, ta bieda,to wszystko!
Niema pogrzebów same pogrzebiątka!
Rzadko się trafi zacne pogrzebisko!
Lecz teraz lato. Może na jesieni
Ruszy się grypa i tyfus pomoże
I miło brzękną pieniążki w kieszeni...
Tak mi dopomóż wszechmogący Boże!
Pijemy, gardła zalewamy płynem
Mocnym i wonnym. Nagle — myśl przeklęta!
Raczy mnie jucha karawaniarz winem,
Bo węszy we mnie dobrego klienta!

Nowy herb G dańska

Rowery od 75 zł „DELTA"
W A R S Z A W A . N O W O G R O D Z K A 43-28. TEL. 9.38.59
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ADW. WILHELM RIPPEL ORGANIZUJE NOWY
MARSZ ŻYDÓW DO PALESTYNY.

ZA RZĄDÓW PREMIERA SKŁADKOWŚKIEGÓ
MÓWIĄ ŻE...
1U związku z organizowa
niem napadów rabunkowych
na sklepy żydowskie w Berli
nie, mówią< że hitlerowcy zor
ganizowali w stolicy specjalne
Pogotowie
R abunkow e.

*

W
związku
z
wyborem
Andre Maurois'a do Akade
mii Francuskiej, rojaliści urzą
dzili podobno demonstrację
pod hasłem:
Le roi est mort, vive M a ur o i s!

*

W
związku z
wyborem
prof. Bartla sekretarzem ka
pituly orderu Orla Białego
mówią, że jego przeciwnicy iv
łonie sanacji musieli ostatecz
nie s k a p i t u l o w a ć.

*

Oficerowie - Żydzi mają wy
toczyć pik. Miedzińskiem-u
sprawy h o n o r o w e za jego

ostatnie wystąpienia na la
mach „G a zety Polskiej".
Są to nieoczekiwane przez
autora h o n o r a r i a za jego
antysemickie artykuły.
(I)

*

Na niefortunnych projekto
dawców stworzenia kurji ży 
dow skiej mówią:
Medice- c u r i a te ipsum.
(h)

*

Po zwycięstwie Louisa H it
ler przesiał Schmellingowi na
stępującą depeszę: „Schm el
ling, ja panu tego nigdy nie za
pomnę"...

*
...Profesor Freud został wy
puszczony z Wiednia po zlo
żeni u obfitego okupu. Reali
zacja hasła'
’,Kraft durch
Freud".
(f)

F ra s z k i

Rys. Ilenryk Tom aszew ski

PRZYSŁOWIE ZAKTUALIZOWANE

W ilhelm Zdobyw ca

Przysłowia zmieniamy po trochu:
Pokój wisi nie na włosku, lecz na... Włochu.
OPIESKU CO UGRYZŁ KRÓLOWĄ DUŃSKĄ
Smakosze — psiakrew — pieski!
Kąsek naprawdę królewski.
FRANK.
NA BŁYSKAWICZNĄ KONSOLIDACJĘ
Pomalutku, pomalutku,
Od jednego do drugiego,
Budzyńskiego, Rutkowskiego,
Tego, siego, aż do skutku.
Już się prawie nosem czuje.
Że się wnet nam Ozon godnie
W małe dwa, lub trzy tygodnie,
Całkiem s k o n / s o l i k w i d u j e .
ZYGMUNT CZERCHOWSKI
WSZĘDZIE ŻYD
Skąd w Ozonie tyle wrzawy
Dokoła żydowskiej sprawy?
Bez programu wielka bida —
A „jak bida to n a Żyda.
PIK

ANEGDOTY
TEATRALNE
Jakiś nieznajomy zapropo
nował Dumasowi napisanie do
spółki sztuki. Na to wielki pi
sarz:
—- Jak można zaprzac razem
konia i osia?
— Jakie ma pan prawo na
zywać mię koniem woła z oburzeniem przybysz.
* '
*
Jeden z dyrektorów teatral
nych zwrócił się do kolegi z
Znany ze swej zarozumia innego miasta z prośbą o wy
łości śpiewak Rohrdommel próbowanie jednego z tamtej
skarży się na jednego z recen szych aktorów, którego miał
zentów, który mocno go skry do siebie zaangażować.
tykował.
Po paru dniach przychodzi
— Nie przejmuj się — po odpowiedź: ,-Drogi kolego.
ciesza go kolega — ten dureń Młodzieniec, o którym mowa
nie ma własnego zdania. Po grał Króla Leara, Hamleta,
wtarza tylko, to, co inni mó Fausta, Telia i w bilard. To
wią.
ostatnie najlepiej".
*
(m)
Kompozytor: „Przynoszę pa
nu moje najnowsze dzieło pod
tytułem „Raj".
Dyrektor: „Ależ, mistrzuczy pan pomyślał, wiele mogą
kosztować dekoracje do takiej
sztuki"?
Owszem, ale zato co za
oszczędność na kostiumach!
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LEONID FOKSZANSKI.

Po 5zw ycięstw ie m urzyna Louisa
naćPN iem cem Schm ellingiem .

DZIEJE P E W N E G O
BRUTUSA.
(z Ezopa, z La Fontainea »z Heinego)
Byl pewien pudel, który imię
nosił wsławione w dawnym Rzymie:
— Brutus.
Ten pies był wzorem cnót,
wielce poczciwy żywot wiódł,
to też łubiany był ogromnie,
a sam żył cicho, grzecznie, skromnie.
Talenty miał nieocenione.
Był czworonogim Salomonem.
Psi klejnot ten po prostu wzruszał....
Dzielny i wierny! Piękna dusza!
Pan jego darzył go szacunkiem
i nie raz słał go za sprawunkiem
do jatki. A szlachetne psisko
w pysk brało koszyk, a w nim wszystko,
co rzeźnik, pięknie siekąc, kładł:
mięso cielęce, wołu zad...
Choć czuł pachnącą polędwicę,
dumnie szedł Brutus przez ulicę.
Stoicko znosząc twardy mus,
do domu cenne brzemię niósł.

Do tej ciężkiej sprawy
Łatwo można podejść:
Murzyn zrobił swoje,
Schmelling może odejść.

Lecz taki pies, to okaz rzadki;
wśród psów przeważnie są gagatki,
tak jak wśród nas — zwykłe łotrzyki:
zbir, rzezimieszek, zbój, włóczykij..:
Zbywając etykę ironią,
za złudą dóbr doczesnych gonią!
Te szuje knuły spisek, który
godził w Brutusa, gdy ten, z góry
patrząc na psoty psiej hołoty,
szedł nie zbaczając z drogi cnoty.

M. Spielman.

Pewnego razu, jak codziennie,
spełniał powinność swą sumiennie,
niosąc kosz pełen z rzeźni w stronę
domu. Aż nagle sprzysiężone
psy wyskoczyły, sfora dzika,
mięso wydarły mu z koszyka,
i cała zgraja jak nie pocznie
rozrywać, szarpać, gryźć żarłocznie...
Z początku Brutus stał i z bliska
oglądał przebieg widowiska.
Lecz widząc, co się dzieje z mięsem,
patrząc, jak znika kęs za kęsem,
nagle decyzję powziął krótką
i chwycił w pysk baranie udko.
I ty, i ty, Brutusie, też
woła moralność — i ty żresz?
Zły przykład może uwieść, tak!
I, ach, jak każdy zwykły ssak,
choćby miał złote serce mieć,
najcnotliwszy pies chce żreć!

C Z Y T A J C IE
Rys. Emil Umański.

SZWARZ - W EISS - ROT

„S Y G N A

dwutygodnik spoleczno-liieracki
Lwów — ul. HAUKE BOSAKA 12
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Ź O Ł T A
Może powinienem był czuć
się szczęśliwy. Wanda kochała
mnie. Widywaliśmy się co
dziennie, przychodziłem do
niej, pozostawałem długo, od
chodziłem późnym wieczo
rem; mieszkała przy ulicy
Żółtej, na pierwszym piętrze.
Oczywiście — i ja ja kocha
łem. Ale i wtedy, i wtedy- gdy
sprawy między nami stały naj
lepiej, nic byłem szczęśliwy.
Byłem zazdrosny.
Dużą część dnia spędzałem
z dala od Wandy.
Wiedziałem, że gdy jestem
w biurze, Wanda załatwia
sprawunki — chodzi do skle
pów, do krawcowych, do modniarck — gra, uczy się angiel
skiego. Ale., czy to wszystko
— niepokoiłem się — czy nie
odwiedza jej ktoś, czy nie spo
tyka się z kimś? Często z biura
dzwoniłem do mej, gdy nie za
stawałem jej w domu- infor
mowałem się kiedy wyszła,
dokąd, z kim, zadawałem jej
potem mnóstwo podchwytli
wych pytań. Było to dla mnie
czymś nie do zniesienia, że w
jej życiu mogą być sprawy,
o których nie wiem, o których
nie mam pojęcia.
Po wyjściu od niej, pozosta
wałem pod jej domem, patrzy
łem w oświetlone okna jej
mieszkania — chodziłem po ulicy Żółtej bardzo długo, nie
jednokrotnie byłem tam jesz
cze- gdy gasiła światło.
W czasie jednej z tych wę
drówek po Żółtej, naprzeciw
domu, w którym mieszkała
Wanda, przeczytałem ogłosze
nie o pokoju do wynajęcia.
Nazajutrz udałem się tam;
udawałem, że interesuje mnie
pokój, w rzeczywistości inte
resowało mnie, czy z okna
jest widoczne mieszkanie Wan
dy — było widoczne. Wyna
jąłem ten pokój.
Odtąd spędzałem tam wszy
stkie wolne chwile. Szedłem
tam wprost z biura. Przycho
dziłem do Wandy później, aniżeli poprzednio odchodzi

łem od niej wcześniej, aniżeli
poprzednio aby ją dłu
żej podpatrywać. Wanda oczy
wiście nie wiedziała o tym,
nie wiedziała, że wynająłem
pokój przy ul. Żółtej, że ob
serwuję ją z ukrycia.
Z początku nie dostrzegałem
nic podejrzanego. Raz tylko
odwiedził ją jakiś młody czło
wiek- którego nie znałem; sie
dzieli przy stole, rozmawiali,
śmiali się, pili herbatę, gdy od
chodził, Wanda odprowadziła
go do przedpokoju, przedpo
kój leżał poza polem mego wi
dzenia, wróciła do pokoju do
piero po kilku minutach. Wie
czorem opowiadała mi, że od
wiedził ją dawny znajomy,
którego długo nie widziaławrócił teraz z zagranicy, gdzie
kończył studia, opowiadała
również, że mówiła o mnie i
ze chciałby mnie poznać.
Śledzenie Wandy pochłania
ło mnie coraz bardziej; wzią
łem urlop, do Wandy wpada
łem tylko na krótką chwilę;
cały dzień spędzałem przy ok
nie. Wanda zaczęła skarżyć
się, że nie mam dla niej czasu,
że ją zaniedbuję.
Dawny znajomy odwiedził
ją poraź drugi; siedział dłużej,
aniżeli za pierwszą bytnością,
rozmawiali z dużym ożywie
niem. Wieczorem Wanda w
rozmowie ze mną napomknę
ła o tej wizycie, ale nie opo
wiadała żadnych szczegółów.
Dawny znajomy zaczął czę
ściej u niej bywać. Nie odcho
dziłem od okna; najpilniejsze
sprawy załatwiałem- gdy Wan
da wychodziła z domu.
W końcu zupełnie przesta
łem przychodzić do niej, spo
tykać się z nią. Natomiast da
wny znajomy odwiedzał ją co
dziennie. Pewnego razu wi
działem ich całujących się.
Mój urlop skończył się — zre
zygnowałem z posady, nie od
chodziłem od okna.
A Wanda i jej dawny zna
jomy pobrali się, ale wtedy
wyprowadziła się z ulicy Żół
tej.

N astęp n y num er „ S z p i l e k "
zaw ierał
przeciw ko

s p ra w o z d a n ie
A ndrzejow i

i E ry k o w i

Rys. Zenon W asilewski
— Czemu pani radczyni przyszła dziś tak późno?
— Ach, niech sobie pani wyobrazi ten bezwstyd! Na
przeciwko mojego mieszkania mieszka jakiś Jugosłowianin
i kąpiąc się nie zaciągnął w swojej łazience rolety.

będzie

z p ro c e su

N o w ic k ie m u

L ip iń s k ie m u .

Rys. Zenon Wasilewski
— Bezczelny! Na co pan sobie pozwala!?!
— Ach, najmocniej przepraszam, to przez roztargnienie.
Ja, widzi pani, jestem z zawodu kotlarzem.
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UWADZE PT. PRENUMERATORÓW!
Prosimy o przekazanie należności za Ill-i kw artał b. r. przekazem
rozrachunkow ym n a konto 766.
p. T. Prenum eratorom / którzy nie nadeślcj należność i do 9 b. m
w strzym am y w ysyłkę pism a.
Pewnego poranka w tydzień dakcji i napisał trzystowierpóźniej czerń liter białych pla szowy reportaż ze zdjęciami,
katów wstrąsnęła społeczeń opowiadający o tym, jak zna
leziono zaginioną.
Brześcia. Trzej zatrzymani zo stwem.
stali przez nią w podstępny
„Porwana znalazła się".
Do Berezy wysłano trzech
sposób okradzeni.
Porwana blondynka, przy bankierów, którzy spowodowa
>,Czas napisał olbrzymi ar stojna, lat 19- w szarym an li rzekomo run na P. K. O.
tykuł przeciwko rządowi. „O- gielskim kostiumie, niebieskiej
to skutki — twierdzi autor ar jedwabnej bluzce odnalazła
Poseł Dudziński domagał się
tykułu — pozwalania na wszy się w filmie p. t. „Porwana
wprowadzenia nareszcie w ży
stko lewicy i elementom w y wytwórni
Metro Goldwyn cie ustawy antymasońakiej.
wrotowym. Rząd musi rozwią Meyer.
Pięćdziesięciu podejrzanych o
zać wszystkie ugrupowania le
Szarzy ludzie śmieli się. Pra komunizm wysłano do Bere
wicowe i komuno - demokra sa szalała.
zy. Pułkownik B. M. napisał
tyczne.
„Prasa
reakcyjna
„Warszawski Dziennik Na artykuł pod tytułem: ,-Choć
twierdzi ła z uporem, że por rodowy" pisał: „Znowu anty wrogie siły szaleją, Ozon się
waną wywieziono do Z.S.R.R., polski trick międzynarodowe jednak konsoliduje". „Słowo"
czerwoniaki zaś, że do Cze go Żydostwa". „Czas" dener wystąpiło z postulatem na
chosłowacji.
wował się; Do czego to rząd tychmiastowego
uchwalenia
Morska policja obyczajowa dopuszcza? Minister Ponia ustaw przeciwko anarchizokontrolowała wszystkie statki. towski musi ustąpić. ,.ABC“ waniu życia społecznego. UWykryto, że cukier wywożony — „Żydzi wywołują panikę". stawa miała przerwać dalszą
Reporter „Dobrego Wie parcelację ziemi i t. d. i t. d. i
z Gdyni dla świń angielskich
czoru"
nie doczytawszy pla t. d.
wracał do Polski przez Hei.
Stu pięćdziesięciu
pasa katu do końca, poleciał do re
Karol Żmuda.
żerów i trzystu notorycznych
złodziej i wysłano do Berezy.
Granice obsadzono specjalny
mi pułkami żołnierzy. W ykry
to przemyt aut i sacharyny z
JERZY KAMIL WEINTRAUB
Niemiec do Polski.
„Słowo" domagało się ustą
pienia Kordiana - Zamorskiego
TRANSKRYPCJE Z CHRISTIANA MORGENSTERNA.
i powołania nowego rządu bez
Poniatowskiego. ..Warszawski
Dziennik Narodowy" doma
gał się skończenia wreszcie z
Żydami komunistami. Wsa
dzono
do więzienia oś
Kolano szło samotnie w świat.
miuset notowanych komuni
Poprostu samo kolano.
stów. Odkryto na Wołyniu
To nie jest drzewo! to nie jest kwiat!
wioskę, która nie płaciła po
Poprostu
samo kolano.
datków, mieszkańcy jej nic
Na
wojnie
mąż nieznany padł,
służyli w wojsku i wogóle nie
wplątany
w
rzeź przeklętą.
figurowali w żadnym z reje
Wtedy
kolano
poszło w świat,
strów obywateli. Rozwiązano
niby
niezwykła
wprost świętość.
klub literatów białoruskich i
Odtąd
samotnie
idzie w świat.
sekcję badaczy pisma święte
Poprostu
samo
kolano.
go. Uwięziono pięciu pasto
To nie jest drzewo, to nie jest kwiat.
rów ewangielickich. Wysiedlo
Poprostu samo kolano.
no pięć tysięcy cudziemców.
Poszukiwano haremów u ma
WIATR
hometan polskich. Wykryto
nadużycia sześciu starostów
To gwiżdże wiatr. Co świszczę wiatr?
na kresach, jednego dyrektora
Arję szaloną i dziką.
departamentu
Ministerstwa
W dziurkę od klucza z świstem wpadł
Spraw Zewnętrznych, trzech
to głośną, to cichą muzyką.
. dyrektorów izb skarbowych i
Noc mu do taktu płacze tak
pięciu kasjerów kolejowych.
i ciężkim deszczem mrok trąca.
W pięćdziesięciu trzech mia
O okno czarnej ciszy znak
stach były zajścia antyżydow
uderza, uderza bez końca.
skie. Chłopi szli na Warszawę,
To gwiżdże wiatr. Co świszczę wiatr?
aby odebrać z rąk żydowskich
Na dworzu psy wyją ze zgrozą.
handel żywym towarem.
Gwiżdże na cały, cały świat
wiatr,
ten największy filozof
*

S P O S O BN O ŚĆ
Porwano!
Porwano wysoką blondyn
kę, przystojną, łat IV, w sza
rym angeisktm kostiumie, w
niebieskiej jedwabnej bluzce
z granatowym krawatem. Za
odnalezienie nagroda".
porwano! — obwieszczała
czerń liter z białych plaka
tów, rozlepionych na wszyst
kich rogach, slupach, plotach
stolicy .
Ludzie byli podnieceni. W
biały dzień porwano kobietę
na Marszałkowskiej.
Nieznani sprawcy rzucili
się na nią, gdy wychodziła z
cukierni. Pomimo oporu i krzy
ków wepchnęli ją do auta i
odjechali w nieznanym kierun
ku.
Prasa podawała na pierw
szych kolumnach wiadomości
szczegółowe, ale często sprze
czne. W ,-Gońcu" pisali, że
porwano ją z Marszałkowskiej,
w „Ekspresie", że z Mazowiec
kiej. „A B C" podawało, że ży
dowscy handlarze żywym to
warem porwali ją- gdy wycho
dziła z kościoła Panien W izy
tek. Według „Wieczoru War
szawskiego", gdy wsiadła do
taksówki na rogu Wilczej,
zbrodniarze uderzyli szofera
żelazem w głowę i porwali
taksówkę wraz z pasażerką.
„Dobry Wieczór" podawał na
dwóch szpaltach sprawozda
nie naocznego świadka.
Nagroda zelektryzowała lu
dzi. Młodzi kandydaci na de
tektywów, czytelnicy Conan
Doyle‘a i Wallace‘a chodzili
po ulicach z postawionymi koł
nierzami i tajemniczo powa
żnymi minami.
Z całego kraju napływały
wiadomości. Posterunki poli
cji zasypane były doniesienia
mi. Widziano ją napewno we
Lwowie w dużym Buick‘u.
Dwóch mężczyzn trzymało ją
za ręce. W Krakowie słysza
no krzyki i awantury w pod
rzędnym hoteliku. Łączono to
oczywiście z tajemniczym za
ginięciem
nieznajomej. W
Drohiczynie Poleskim zatrzy
mano trzech mężczyzn, kłó
cących się z kobietą. Kobietę
odesłano do Warszawy — okazała się znaną złodziejką z

K olano
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Humor zagraniczny
Jak donosi prasa szwajcarska, w kołach rolniczych tego
kraju rozlegają się głosy żądające zmniejszenia ilości krów
o 10.000 sztuk.

Poczta „Szpilek"
Eug. Kol. Lw ó w : straszny
świntuch z pana; nie tylko
drukow ać
ale
pisać
też
takich rzeczy nie można.

Sew. St. — I. B. Bor.:
N ieudolny. Mar. Fid. — (Lr.
— nie skorzystamy.

E f - Ge. Łódź: z „N ie - b a j
k i" nie skorzystam y. Prosim y
□ in ny wybór.

L. P. K raków : H a - ga, L i
piński, Siemaszko i Tom a
szewski studiują w W arszaw
skie j A kadem ii Sztuk Pięk
nych. Linke, Parecki są je j
wychowankam i.

Student w m : częściowo w y
korzystam y. N ie któ re frasz
ki ju ż napisał Tuw im .

|„OLLA CRISTALIN" ło rew elacja!

K o n k u rs
OCHOTNICY WYSTĄP!
(Nebelspa ? r).

Wobec licznych próśb czy
telników’ redakcja przerywa
roziosuwywanie rysunków na
miesiące lipiec i isierpień. W
Nr. 26 największą ilość głosów

otrzymał rysunek Nr. 1, An
drzeja Siemaszki „Trzęsienie
ziemi'*- los przyznał go P. Dr.
Karolowi Fischerowi, Zako
pane Krupówki 80.

Pogrzeb morski
Pan Brzusiak udał się w po
dróż okrętem. Zdarzyło się, że
podczas
trwania podróży
zmarł jeden z pasażerów. Po
stanowiono go przyjętym zwy
czajem pochować w morzu- Aby tym łatwiej trup utonął,
włożono do worka kilka ka
wałków węgla.

Pan Brzusiak przygląda się
tej operacji, w końcu mówi:
— O tym, że niektórzy idą
do pieklą, już słyszałem... Ale nic wiedziałem, że muszą
zabierać węgiel ze sobą...
(s)

Mg

[ piroyde. Olg dormlętk u*n.fiibr.

KOWfllSklNfi
J tu i/t

Ja tu rozkazuję. Powiedziałem, że idziemy się bawić,
i idziemy się bawić.
(II Travaso del Idee)

-pnif uęurrnufwętll
BÓLACH
G Ł O W Y

Stosować
plaster
LEBE
WOHL, niezawodny na OD
CISKI. — Przy kupnie żądać
oryginalnego pudełka LEBEWOHL. Na każdym plaster
ku jest też napis

l e b e w o h l
„S z p i 1k i“ u k a z u j ą s i ę c o t y d z i eń. — Przedruk bez podania źródła wzbro niony.
Prenumerata kwartalna wraz z przesyłką 3 zł Za granicą 4.50 zł. Przekaz rozrachunkowynr 766
ja i Administracja: Warszawa, W. Górskiego 6 m. 1 tel. 3-36-91. Administracja czynna codziennie od inH „ n «
,
Redakcja
Redakcja przyjmuje w poniedziałki i czwartki od 5-ej do 6-ej'pp. Rękopisów n?e zwraca
d° ” ” P°'
Opłata pocztowa uiszczona gotówką. Cena ogłoszeń: w tekście 1 zł. za mm
Tedaktor: Eryk Lipiński
Drukarnia Dziennikarska, Warszawa, Ogrodowa 39/41, tel. 3-22-17

Wydawca: M ich a ł Sas
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D la

znaw ców

s z tu k i

Niektórzy wzdychają i^kwilą.
Czyż można czuć straszniejszą.’mękę:
Zakochać się po uszy w Wenus z Milo
I nie móc prosić o jej rękę?...
FRANK

Rys- Ha

•
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