„Humor — to zdrowie".

W arszaw a, dnia 26 lutego 1933 roku.

Cena num eru

20

gr.

Numer poświęcony awanturom niemieckim

POLAK DO HITLERA: Jaką miarką mierzysz, taką ci odmierzą, oto masz odpowiedź na swą mową świeżą,
wara ci od Gdyni, wara od Pomorza, precz od „Korytarza", od polskiego morza! Nawarzysz ty zupy, wiele
robiąc krzyku, zły agitatorze, kiepski polityku!

Ż Ó ŁT A

U przejm ie prosim y szanow nych prenum eratorów 9 uregulow anie zaległej prenum eraty, gdyż w przeciw nym razie zmuszeni będziem y wstrzym ać
w ysyłkę dalszych num erów .
Administracja „Żółtej Muchy".

2

M U C H A

Nr. 9

„NASZE“ ROZMÓWKI

Skuteczna broń
CHOĆ KRYZYS GROŹNIE KŁY SWE SZERZY
I CHOĆ SIĘ CORAZ GORZEJ DZIEJE,
NIECH KAŻDY, KTO W SWE SIŁY WIERZY
ZŁOWROGIEJ NĘDZY W NOS SIĘ ŚMIEJE!
BO POTWÓR TEN NIE ZNOSI ŚMIECHU,
A PONUROŚCIĄ WCIĄŻ SIĘ TUCZY,
WIĘC CHOCIAŻ CIĘŻKO W ŻYCIA MIECHU,
NIECHAJ SIĘ CZŁOWIEK ŚMIAĆ NAUCZY!
GDY KAŻDY BĘDZIE UŚMIECHNIĘTY,
SILNY SIĘ STANIE NIBY DĘBY,
A ZŁAMIE KŁY KRYZYS PRZEKLĘTY
O NASZE ROZEŚMIANE GĘBY.

Słyszałeś pan, panie Fajdengang oskarżenie prokuratora
na ostatniej rozprawie.,..
— Co znaczy czy słyszałem, wszyscy o tern mówią, było jak
‘en pałasz, jak szabla!

KTO ZATEM MYŚLI MA PONURE
I POKRZEPIENIA CHCE DLA DUCHA,
NIECHAJ HUMORU SĄCZY LURĘ,
KTÓRĄ MU DAJE — „ŻÓŁTA MUCHA"!

— No?
— Tak, bo było długie i płaskie.
Panie Fajdengang, wiesz pan, że u nas w Palestynie jest
żydowskie wojsko?!
— Słyszałem. Ale czy oni mogą iść robić wojnę?
- Jeszcze jak! mają armaty, pantałaszów, karabinów.... mo
gą się iść bić choczby jutro; jak wojna, to wojna. Nawet gasmaski mają.
- Tak, to jest przed bitwą najważniejsze, ale co będzie jak
bitwa wypadmie w sobotę?
- Uj, rzeczywiście.... co będzie? już wiem, wynajmie się

Co się z nim stało?
Pewien czołowy sanator przeszedł się do wieczności.
W nekrologu podano, że po krótkich lecz ciężkich
cierpieniach przeniósł się do nieba.
W krótce do klubu sejmowego w płynęła krótka de
pesza: Dotychczas go niema, jestem mocno niespo
kojny. Piotr.

HOCKI — KLOCKI
Jednem u z posłów, k tó ry po
mimo regulam inu, przem aw iał
dłuższy czas, m arszałek sejmu
oświadczył:
— Panie pośle, w ybiła p a ń 
ska ostatnia m inuta.
W łaścicielow i p rzedsiębior
stw a handlowego, k tó ry u sk a r
żał się n a bezsenność, lekarz
pow iedział: „Drogi panie, skoro
pan śpisz za dnia, to nic dziw
nego, że nie możesz spać w nocy“sic
Podobno min. Jędrzejew icz
przew iduje reform ę elem entarza
szkolnego. A bebecadło będzie
brzm iało następująco: A, BB, C..

*

A w anturującem u się podczas
posiedzenia sejmowego posł.
Burdzie, m arszałek zw rócił uw agę: „Niczego pan nie w skó
rasz b u r d ą “.
*
Mówi się, że w Polsce jest
w ielu bezrobotnych, a kom orni
cy nikom u nie szczędzą z a j ę ć . .
*
By poznać s t r a t o sferę nie
należy konieczne być Piccardem. W ystarczy być zwykłym
kupcem .
*

Co nas może obchodzić k ry 
zys, albo on minie, albo my m i
niemy...

OSTROŻNY HOTELARZ

Crom well mówi, że w p olity
ce nigdy się tak daleko nie do
chodzi, jak w tedy, gdy się nie
wie, dokąd się idzie właściwie...
Zachodzi obawa, żeśm y i ta k już
zaszli zbyt daleko.

*

M ówią, że pew ien generał,
k tó ry obraził w sejmie pew nego
księcia, poszedł go przepraszać,
lecz.jego książęca mość obrócił
się dcń plecam i. W tedy generał
rzekł: słyszałem , że książę jest
na mnie obrażony, ale widzę
sam, że to plotki.
— Skąd pan przypuszcza, że
to plotki? — p y ta książę.
Na to generał:
— O dw rócił się p a n do mnie
tyłem , a przecież nie robi się t e 
go wobec wroga.
*
O pewnej naszej prim adonnie,
k tó ra się szczyci okazałą p o sta 
w ą i ślicznym głosem, mówią:
to słoń, k tóry połknął słowika.
»?•
Po śmierci pewnego starego
generała zamianowano 3-ch no
wych m łodych pułkowników.
M iało się wrażenie, że generała
rozmieniono na... drobne.

Starsza pani w hotelu: Panie portjerze, co za straszne zwyczaje panują
tu u was! ,jakiś bałwan w nocy prze
szło pół godziny dobijał się do moich
drzwi, choć mu się wcale nie odzywa
łam! Jeszcze do tej pory nie mogę
się uspokoić...
Portjer: To nic złego, szanowna pa
ni, proszę się nie przejmować, to tyl
ko nasz „stary" taki ma zwyczaj i
sprawdza tych gości, którzy mają
większe rachunki do płacenia, czy kto
nie zwiał...

Ż Ó Ł T A
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SŁOWNIK HUMORYSTYCZNY
JĘZYKA POLSKIEGO.
(ciąg dalszy).
H.
HOLENDERKA — niewiasta,
„holendrująca" na lodzie
HENRYK — donośny ryk, do
chodzący hen
HOSANNA — kupieckie w yra
żenie, gdy na giełdzie jest
hossa.
HYDRAULICZNA PR A SA —
hydra uliczna, prasa brukowa.
HYMEN — wyśpiewujący hym
ny.
I.
IDYLLA — współżycie z Idą.
IGIELNICA — kobieta, zajęta
przy fabrykacji igieł.
IM PERATYW — syn imperatora.
INKASENT — członek starożyt
nego plemienia Inków.
I, T. D. — i tak dobrze.
(c. d. n.).
MOGĄ POMYŚLEĆ.

P. Fajdengang do żony, w loży: Ty,
Salomea, nie patrz tak gwałtem na
scenę, bo wikońou ludzie pójdą pomy
śleć, żeśmy tylko dlatego tu przyszli,
żeby coś zobaczyć i że po to godzinami
wysiadujemy.
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DZIADZIO ŚPIEWA TANGO
o jajach na uniwersytecie.

KŁOPOTY DOMOWEGO
DYPLOMATY.

o
tn

Gdy profesor z wytrwałością,
Godną jakiejś lepszej sprawy,
Bronić usiłuje nowej
Akademickiej ustawy,
Wówczas mu ,,owację“ czynią
Kochani akademicy,
I choć jajka są dziś drogie,
Nieżałują jajecznicy!
A naczalstwo zaś bezzwłocznie
W jajecznicę tę nos wraża
I gdy jest niebardzo świeża,
Oburzenie swe wyraża.
Może wkrótce ten profesor,
Co na sobie jaja czuje,
Jako wielce zasłużony,
W szybkim tempie... awansuje.

dyplomata i rzeczywistość
(Humoreska).
W Genewie, w
czasie sesji Ligi
Narodów, na we
randzie jednego z
najwytworniej
szych hoteli, zja 
wiał się regularnie
o jednej i tej sa
mej godzinie, w y
tworny, okazały i
spożywał
obfite
śniadanie.
Panna Marietka
obserwowała go z
za swego stolika—
pijąc
codziennie
herbatkę.
Nieznajomy, zapewne dyplomata, człowiek nale
żący do najlepszych sfer towarzystwa, zjadał swoją
porcję kiełbasy lub pieczeni — popijając obficie pi
wem. Imponująca postawa, prawidłowe rysy, w y
tworne i spokojne zachowanie się zaimponowało
Marjetce, to też obserwowała go bezustannie, śle
dząc ruchy wielkiego człowieka z wielkiem zaintere
sowaniem, jakby to uczyniła na jej miejscu każda in
na dojrzała i gotowa do zamążpójścia panna, mając
przed sobą pięknego mężczyznę w statecznym wieku.
Niestety jednak, zainteresowanie jej uchodziło cał
kowicie jego uwagi.
. . ,
Wreszcie stało się; pewnego dnia, gdy błyski jej
szafirowych ocząt dosięgły swego celu i mąż stanu
spostrzegł rozmodlone spojrzenie, rzekł do niej nie

— Nic nie warte te gazety,
tylko człowieka bałamucą. Raz
piszą, że większość w sejmie ma
„sanacja'1, drugi raz, że ,,B.B.“ ,
trzeci raz, że zwolennicy Mar
szałka, czort wie, która z nich
ma rację... i komu wierzyć...

spodziewanie z łagodnym uśmiechem:
— Moja pani, już od dłuższego czasu panią w i
duję... Czy pani lubi kiełbasę z kapustą?
Drgnęła radośnie i ledwie dostrzegalny uśmieszek
zakwitł w kącikach jej usteczek. Coprawda nieco
dziwnie nawiązała się znajomość, ale mniejsza o to,
głównie — że on pierwszy rozpoczął rozmowę. O, już
niedługo zapewne usłyszy z jego ust upragnione
słowo.,. W sennych marzeniach widziała już prze
cie ponętne obrazy i spacer z nim' na wybrzeżu mo
rza, wyznania... ślub... podróż po-ślub-na...
— Ach, tak! — westchnęła, mocno się zarumieniwszy.
W takim razie — odpowiedział swym głębokim,
pięknym barytonem — nakładając nowy kawałek
kiełbasy na widelec, niech pani mi nie przeszkadza
i nie psuje apetytu swym sąsiadom miną głodomora,
lepiej niech pani każę sobie również dać porcję kieł
basy!
ODPRAWA.
Zakochany młodzieniec: Pani, wysłuchaj niej proś
by, bądź moją! błagam cię o to, jak o jałmużnę!
A ona na to: Nic z tego drogi panie, mam już
swoich stałych biednych.
WAŻNA PRZESZKODA.
On: (do „niej"): Czemu pani mamusia stale nam
przeszkadza, chciałbym zostać z panią sam na sam,
jakby to zrobić?
Ona: to bardzo łatwo, ale jest jeszcze ważniejsza
przeszkoda do przezwyciężenia’.
On: jakaż przeszkoda jeszcze?
Ona: taka, bym ja zechciała.
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KRAKOWIACZKI
POLITYCZNE.
W k tó rą stronę spojrzeć
Bieda się w yłania,
Złodziej na złodzieju,
Złodziejem — pogania.
Jeśli więc do pracy
N ikt niem a ochoty,
Patrzcie co policja
Dzisiaj ma roboty.
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Nowobogacka [do konkurenta swej
córki): Ile pan zarabia?
Miody człowiek: Około 5.000 rocz
nie, nie jest to dużo, ale...
Nowobogacka: Panie, co tu gadać
•dużo, to jest tyle, ile moja Mańcia wydaje na chustki do nosa, rozumiesz
pan?
Młody człowiek (obrażony): W ta
kim razie rezygnuję Szanowna Pani,
gdyż nie mam zamiaru żenić się z pan
ną, która ma taki chroniczny katar!

ZUPEŁNA RACJA.
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Nr. 9
KŁOPOTY HINDENBURGA.
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Pani Zosia często telefonuje i w
tym celu biega dość daleko do swej
znajomej,, pani Ziuty.
Gdy ją pytano, czemu nie założy so
bie telefonu w domu, jeżeli tak często
dzwoni, odrzekła:
— Nie chcę mieć własnego telefonu,
gdyż właściwie jest on tylko... dla są
siadów.

Zato w Am eryce
N aodw rót się dzieje,
Niespodzianki czynią
Policji — złodzieje.
W ymyślili teraz
Cudow ną zabaw ę
I na policjantów
Zrobili — obławę!
*
H itler z H indenburga
W ciąż „struga w arjata",
W bogobojnych Niemczech
Zabija b ra t brata.
R żną się na ulicach,
Syn ojca kaleczy,
A tym czasem W iluś
P rzysłał — swoje rzeczy!
*
Projekt o uczelniach
Daje w nioski nowe, —
Gdyż nie wszyscy ludzie
Upadli na głowę.
Całe to jest szczęście,
2e ludzi ta k wielu,
W tej m ądrej ustaw ie
Niedowidzi celu...

Nowy kłopot Hindenburga:
W pusty szkopek palcem szturga,
Bo gdy krowa nie jest dojna,
Wtedy praca z nią zbyt znojna,
Prawdą się przysłowie staje:
Dużo ryczy — mało daje.

Sanacja kochana
Nie ma pono trem y, —
Gdy chodzi podobno
0 nowe systemy.
Takim to „system em ’1
Zbyt w artkiego prądu
Będzie pro jek t nowy
W kw estji: Sam orządu

Japonja poznała,
Że N arodów Liga
Je st bardzo niewiele,
Albo — praw ie figa.
I z tej to przyczyny
Do niej nic nie czuje
Ale bez pow odu
Z Ligi w ystępuje.

Kryzysu m artw ota
W krąg u nas panuje,
— Niema w cale ruchu —
K ażdy postękuje.
W ięc trza, by W arszaw a
Tern się ucieszyła,
Że choć tak i zastój,
To W isła ruszyła.
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•—■ Czego ten smarkacz wciąż
beczy?!...

Trzymać mocno, panowie, może uda się nam ten łatany
worek utrzymać!

— Płacze, proszę pana, bo je 
szcze „Żółtej M uchy11 czytać
nie może!

ŻÓ ŁTA

Nr. 9

M UCHA

KRONIKA FILMOWA AGENCJI „2OŁTEJ MUCHY“
(Przegląd (ugodnia)
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SPRYTNE

Piękne dzisiaj są obrazki:
Hitler roznosi zarazki,
Na jedynkę głosuj szwabię,
Komunista wrzeszczy: drabie!
Niech pan Niemców tak nie buja,
Bo zwycięży pewnie — trója,
Którą ja mam na wybory!
Niżej, poczet belfrów spory
Jeszcze protest o ustawę,
[Ucisz w uniwerku wrzawę!)
A na końcu, jak na końcu,
Grupka winnych, co na słońcu
Chcieli szukać ciemnej plamy
I dostali się za... bramy.
DYPLOMATYCZNA
DRZEMKA
Pa-n Adam ma srogiego szefa, któ
ry jednakże jest bardzo czuły na
wdzięki niewieście. Pewnego wieczo
ru, w czasie oficjalnej wizyty tegoż w
swoim domu, pan Adam dyploma
tycznie... zasnął przy likierach, a gość
z panią domu przeszedł do salonu.
Służąca Marysia, sądząc, że jest
nie obserwowana, dorwała się do cia
stek i likieru, lecz męki pana Adama
przekroczyły swoją granicę, gdy Ma
rysia posunęła swoją śmiałość do te
go stopnia, że cichutko sięgnęła po
kieliszek swego pana.
Nie wytrzymał więc i szepnął wście
kłym szeptem jak mógł najciszej:
— Ach ty głupia łakoma dziew
czyno, czy nie rozumiesz, że ja usną
łem tylko dla szefa, a nie dla ciebie?!

ŻLE WYSZŁO
— W ochronce, nauczycielka obcho.
dzi dzień swych imienin. Dzieci przy
niosły jej drobne podarunki, a każ
de z nich stara się prześcignąć dru
gie, byle sprawić przyjemność swej
pani: Jasia przyniosła kwiatki, Jó 
zio —
—laurkę i t. d. Mały Adaś wpadł
na inny pomysł, wyciągnął swe skrzyp
ki i stanąwszy przed nauczycielką za
grał jej najnowsze tango, szlagier se
zonu: „Tylko przez jedną noc bę
dziesz moją..."
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Gość przeglądając w restauracji
cennik napojów wyskokowych:
W tym cenniku, który, wisi, w oknie
wystawowym, jest sporą błędów, np,
wiśniówką pisze się przez „o" kresko
wane, a nie przez, „u" zwykłe. krup
nik gorący — „k" na końcu, a nie ,,g",,
a „gorący" pisze się przez „ą“, a nie
przez „on"...
— Tio nic proszę pana dobrodzieja,
nam już o tern mówiło wiele -osób, ale
każdy przy tej okazji coś wypił. Wi
docznie dłuższa rozmowa n,a ten te
mat działa zachęcająco!
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GODNY POŻAŁOWANIA
—-C o ci się stało, że jesteś taki
zdenerwowany i tak źle wyglądasz?
—■Stało się, że miałem pragnienie,
więc musiałem zastawić palto, a. te
raz myślę tylko o tem, by je odzyskać.
. choćby zaraz!
— Marzniesz biedaku, co?
— - Nie', tylko mato -— jeszcze prag-

Made in germany
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DOJNA KROWA —
TRAMWAJOWA
No i wiecie moi państwo,
O tern niema ani mowy,
Ażeby w najbliższym czasie
Staniał bilet tramwajowy.
Bo „kochany" nasz Magistrat
Taką snuje dziś osnowę.
Żeby całą parą doić —
Tramwajową dojną krowę...
Lecz gdy przejazd nie stanieje
O co teraz idzie wojna,
Zdechnąć może magistracka
Tramwajowa krowa dojna!

Stare, ale jakże na czasie...
czyli coś dla... Sanacji
Ten świat komedją jest praw
dziwą,
Gdzie każdy inną grywa rolę,
Na scenie strojnie, jako dziwo,
Prałaci, wodze w barwnem kole.
A my, lud prosty na galerji,
Od wielkich panów pogardzani,
Patrzym na harce galanterji,
Grosz swój za spektakl płacąc
w dani,
A jeśli sztuka głupia w treści,
Możemy gwizdać, co się zmieści.

Moda, to rzecz zmienna, kaprys códzień
nowy,,
Wiedzą o tem panie, łamiąc sobie
głowy,
Jakby za postępem nadążyć kieszenią
I mieć coś nowego, zanim -stare —
‘-.i -^'zmienią...
Podobnie się rzeczy mają w polityce,
Gdzie bieg sprawy ostrej podlega
krytyce,
Choć nieubłagane są owe prawidła,
To nawroty mody mają zda się skrzy'
dta;
I są krajowego zawsze wynalazku,
’’
Jak tó widać dobrze wyżej,-ha Obrazku!
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SKRZYNKI DO PRZESYŁEK POCZTOWYCH wszelkich wymiarów, drewniane i pudełka tekturowe po cenach najniż
szych. Hurt i detal. Odsprzedawcom wysoki rabat. Warszawa, Warecka Nr. 5 w podwórzu.
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Panu Teo-Re: W numerze 5 „Żół
tej Muchy" zamieściliśmy odpowiedź
panu Teo-Re. W odpowiedzi na tę
odpowiedź, pan Teo-Re nadesłał nam
znów ■
—■odpowiedź, k tó rą w imię sp ra
wiedliwości i bezstronności zamiesz
czamy na tem samem miejscu.
W łaściciel domu bankowego: (w za
ufaniu do nowego kasjera): Panie,
gdyby pan miał z kasą urządzić jakiś
kant, to proszę pam iętać że... ja rów 
nież na to pójdę, do spółki!...
O ŚWIĘTA NAIWNOŚCI.
W parku, w bocznej alei siedzi na
ławce samotna osóbka. W pewnej
chwili zbliża się do ławki starsza pani:
— Czy to miejsce zajęte? Wolno
usiąść? ' — pyta przez zdawkową
uprzejmość.
— Bardzo żałuję, ale... zajęte, tu la
da chwila może przyjść, a raczej po
winien... to jest — przyjdzie jeszcze je
den pan.

— O piątej rano chcesz jechać? Czy

„Żółtej Musze" w odpowiedzi.
Kochana ,,Tse-Tse“, dzięki za
uznanie,
Nie wiem, czy sobie zasłużyłem
na nie,
I zbytek łaski jest z twej strony
prawie,
Kiedy mnie „wieszczem" nazy.wasz łaskawie.
Więc się nie gniewam na Twoją
uwagę,
Że Ci nadsyłam utwory na wagę,
Bowiem satyry wciąż pompując
beczkę,
Każdemu musisz wrazić swą
szpileczkę!

ROZMÓWKI KRAKOWSKIE.
— Ferdek, co ty
powisz na te brzeskie
kumendyje?
— A cóż by, tero
jest wielki postymp
muralny. Dawni to
ci takiego jananasa lo
dobra ogólnygo koń
mi się ozszarpało, al
bo spaliło na wongle,
abo na pal dla hecy
wbito, a teroz w i
dzisz, takie ci dylikatne czasy, a ludzie
jesce puskujom.
— Ferdek, ile kij
mo końców?
— Nie wiesz, bra
cie, przecie dwa.
— Ferdek, ile kij mo końców?
— Nie wiesz, bracie, przecie dwa.
— A gdzież jest początek kija?
— Ano z drugiego końca.
— No to ci kij mo i dwa początki.
— Straśnie ci ciężko zrozumieć poczontek i koniec
kużdej rzeczy, nawet — taki żyd, to mo poczontek,
choć — bez końca, ale jo ci ciekaw, jak to byndzie
z to sanacjo, co się zaczena Sław — nie, czy aby sie
n i e skuńczy na... beku,

jednak nie zaśpisz?
— Nie ma obawy. Zamówiłem na
czw artą rano kraw ca z rachunkiem, na
który przyrzekłem mu dać zaliczkę.

Żyj nam i fruwaj choćby setne
lata,
Niech cię ominą wszelkie tarapata,
Do ukłuć zawsze miej żądełko
skore,
Tego Ci życzy serdecznie
Teo-Re!

— Ferdek piszom ci w gazytce, co ci lo Polski ku
nieczne je polsko-łotewskie zbliżynie obu narodów.
— Do bani z takom łoryjentajcom. Nam bardziej
kunieczne lo Polski je zbliżynie narodu sanocyjnego
do narodu łopozycyjnego, bo ci Poloki sie źrom jak
kot ze psem.
❖
— Feluś, był kantek na „Podkoziołku"?
— Nie był, bo siedzioł w samej kozie.
— Nie wiesz, z jakiej centrawagancyj?
— Ano padół, że ci chcioł przenieść własność ru
chomości z jedny osoby na drugom.
— Straśnie to ryzykowny fach. Żeby tak został
jakim kartelem od handlu lub psiemysłu, toby mógł
spokojnie pracować bez utraty wolności i szaconku,
ale taki robok, to ci go każdy zobaczy, bo nisko
siedzi.
❖
_ Ferdek, morowy ci był ten pan ułan Belina,
prezedent Krakowa. Rychtyg, walny z niego wojok,
bo ci i kumpanje rajców miejskich mioł dobranom,
i poczontkowom jegzecyrke fajnie z nimi wyczyr.ioł, a i do nijaki łopozycji albo jentyrpylajcy nie do
puścił.
— A i fajny był ci strzylec, bo klawo strzyloł,
tylko, że mu ktoś tam inny kule nosiuł...
— A no bo teroz je samorząd wojewódzki.
— A niekże cie gęś kopnie, przecież i ludziska
w Krakowie majom też kwaśniewskom orjentację.

Ż Ó Ł T A

Nr. 9

MONIEK
MÓWI PRZEZ TELEFON...

— Hallo, szanowanie! Dzisiaj
właściwie wracam z Krakowa...
Tak, jeździłem w sprawach re
dakcyjnych, gdyż w Warszawie
we wogóle nic nowego nie sły
chać od chwyli jak zrobiła kla
pę sensacja na sprawie brze
skiej, zresztą to jest drobnostka
w porównaniu z tem, co sie te
raz robi u niemców.
— Czy co przywiozłem? O
mały włos, a byłbym przywiózł
sobie żonę! Też byłbym wpadł!
Teraz są takie czasy że trzebno
uważać na każdy krok własne
go posunięcza,
Wracam, słuchaj pan, wieczo
rem od mojego przyjaciela Fajdenganda i Saluncia, jego có
reczka (jak ona leci na mnie,,
palce lizać!) odprowadza mnie
do sieni ze świeczką... Co?
—• Tak, ze świeczką, bo pan
Fajdengang, mój przyjaciel, nie
zapłacił za elektrycznoszcz. W
sieni, to ona gasi świeczkę, łapi mi za szyje i woła: Panie Mo
niek, uj! czemno ja sze boje!...
No i co? Sytuacja bez wyjścia
powiadam państwu,
brzeska
sprawa... zupełnie jak Hitler na
Hindenburga...
Więc ja błyskawiczno myszlę:
uj, Moniek, musisz to załatwić
bekowo **) duplomatycznie!

M U CH A

— Panno Salciu — mówię —
szkodzi nic, nie bój się koczątko,
ja mam latarkę elektryczną!...
A potem to ja ją mówię: —
panno Salciu, puść mnie pani,
przecież tu widać, bo jest znów
jasno, zresztą jeszcze pani upadnie i sie rozbije.
A ona nie chce puszczać!... To
ja jej mówię znów, że wobec te
go faktu będę zmuszony w y
wrzeć nacisk, a ona: — Sprobój
pan, kochany Mońku, wywrzeć
ten nacisk za pomocą djamentu — w pierścionku zaręczyno
wym! Figlarka co? Szlag by ją
trafił!....
Ale ja tu gadu, gadu a mój za
wód czeka, wobec czego mam
zaszczytu podać ci „Żółta Mu
cho aktualny krakowski repor
taż kryzysowy pod nazwą:
JA SZE PITAM...
(reportaż kryzysowy).
Ja sze pitam pana Wrzosa
Poco jemu wtykacz nosa,
Wypysywacz to „Kurjerze“
Ile kto z geszeftu bierze?
Jaka cena jest opału
En gros i en od detału?
Głoszyć wszystkim te androna:
„Jedenaszcze złotych tonna!!!‘‘
*1 patrz: bajkowo.

7
Czyż ja względem panu Wrzosu
Jaki ma wipchane trzosu?
Czy ja jemu daje lekcje?
To jest pogrom, wywyszekcje!
Czi to jest państwowe racje
Niszczyć kapytalizatje?
Ja powiem Michałowskiemu,
Żeby Duch zastrzelił jemu!
z poważanem
Moniek.
SPRZECZKA MAŁŻEŃSKA.

Żona do męża: Och, to ty mnie je
szcze nie znasz, jeśli sądzisz, że twoje
docinki i dręczycielstwo dotkną mnie
cokolwiek. Wcale n.a nie reagować nie
myślę i do matki nie Wrócę, ale—za
proszę ją do siebie!

OŚLA SZCZĘKA.
— Kochany Fajdengang, wczoraj
jadłem na .kolację nasze bałtyckie
szprotki, powiadam ci, lizać palusz
ki, nie trzeba iść szukać śledzie..
—■ I dużo zjadłeś pan?
• Czy dużo cie pitam? Kolosal
nie, prawie tyle co Sarnson zabił Fi
listynów.
- Czy jadłeś pan z tą samą szczę
ką?...
DWUSTRONNY OBRAZ.
• Cóż za wspaniała dama na tym
obrazie?
— Ależ to moja żona, tylko od
wróciłem portret głową na dół!

ZŁOTA 7 róg Marszałkowskiej

Polski Przem ysł M eblow y „STYLA
Jak tanio można kupić za gotówkę.
CENY:
SYPIALNIA dąb jasny skromna . . 10 szt. 600—
„
,, „ wykwintna . 10 „ 850—
„
mah nicwa wykwitna . 10 „ 1100—
„
jesion lub orzech wykw. 10 „ 1250—
.,
palmowa luksusowa , . 10 „ 1800—
STOŁOWY dąb skromny . . . .
14 „ 450—
„
„ wykwitny
. . , 15 „ 850—
„
orzech wykwintny . . 15 „ 1250—
„
orzech bardzo wykw, . 15 „ 1800 —
GABINET dąb skromny
. . . .
6 „ 475—
„
„ wykwintny
. . . 8 „ 750—
,,
orzech wykwintny . . 8 „ 1000—
,,
„
bardzo wyłkw. . 8 „ 1500—
SALON stylowy złocony lub mah.
1200—

SALON mahoń empire
. . . .
10 ;, 600._
„
c z e c z o t ..............................jo
450,
„
mahoń ciemny
. . . .
10 „ 350.
KLUBOWY KOMPLET
Skóra kozłowa
.......................................... 900—
„ wołowa I
..................................... 750.—
,, barania
.......................................... 550__
,i gobelin
.................................
...
KREDENSÓW wybór od . . .
,
150_
STOŁÓW rozsuwanych o d .............................50__
KRZESŁA kryte skórą o d .......................
15__
SZAFY 2 drzwiowe z l u s t r e m .......................120.__
„
3 drzwiowe
. .
.
oso__
BIBLIOTEKI oszklone
W —
BIURKA szafkowe . . .
190
TAPCZANY różne od
. .
’ i l 
oraz wybór toalet, łóżek, stolików, wieszadeł i t.d .
Do każdego przedmiotu firma dołącza list gwaranc.
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M UCHA

P olityczn y Ham - le t

— Łaskawy panie, upraszam o
wsparcie, jestem niezclolny 'do pracy...
uległem ciężkiemu wypadkowi na me
czu footbąloiwym...
—-T- Co? na meczu?... to jesteś pan
sam sobie winien! Co innego, gdybyś
pan. popalił, w nędzę, w tedy zasługi
wałbyś na wsparcie...
, - ^ Szanowny panie, teraz • bujać ‘ o
straconej posadzie1, o chorej żonie i o
sześciorgudrobnych dzieci — to stary
kawał, nikt na to nie polegi.
CO ZNACZY ZAPAŁ.
Młody człowiek odprowadza panien
kę i o domu. Przed drzwiami mieszka
nia nie może się jednak z nią rozstać,
pocałunki, uściski, znów pocałunki...
' i tak ten czas szybko upływał
Po dwtfcK godzinach-zjaw ia się we
drzwiach zaspany prawy „właściciel"
p anien k i:..
Panie, że pan odprowadzasz moją
córkę do domu i że godzinami wystajecie przed ' drzwiami, nic nie mam
przeciwko temu, ale weź pan do djabła swój łokieć z dzwonka elektrycz"nego!...
PRAWDA ŻYCIOWA.
Prawdziwą w artość brylantów i lu
dzi ró^póznaje się .wówczas dopiero,
gdy się je wyprowadzi... ź równowagi.

ip?L.
Donnerwetier, spuścić go z łańcucha, czy też jeszcze nie

HITLEROMANJA.

Pilne rozważania... w ciszy gabinetu...
Prenumerata:
ogłoszeń:

W okresie głupstwa i stagnacji jest teraz pono era
nowa, — że każdy „niby" jest przy racji i każdy
wierzy w swoje słowa.
Dobrze takiemu, — jak nikomu, — gdy stwarza
ciągle nowe raje, spokojnie drzemie sobie w domu
no, a i innym spać też daje.
Lecz są bałwany — ci na szkodę upojnej drzemki
Czytelników, wciąż w Europie mącą wodę i stale no
wych chcą wyników.
Ot, taki „pędzel pokojowy", zamiast pędzlować
płoty, ściany, stale pod każdym kopie rowy, jak zwy
kły pętak zasmarkany.
A lud niemiecki — chciwy ziemi, okropne głupstwa
codzień plecie, i dławi się głupstwami temi, — nie
długo świat już cały zgniecie...
Hitler tym pędem zarażony gwałtem odebrać chce
Pomorze i tą wścieklizną pokręcony, kły ostrzy —
gdyż gryźć zbyt nie może...
Hej, głupi „zły agitatorze", (nietyle może zły, co
głupi), gadanie zbyt ci nie pomoże, ale się wszystko...
na łbie' skrupi.

(z przesyłką) :£ miesięcznie zł. 1.00, kwartalnie 2.50, półrocznie zł. 4.50. rocznie zł. 8.00.
Zagranicą 100% drożej. Konto w P. K. O. Nr. 27455.
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