„Humor — lo zdrowia".

Warszawa, dnia 16 kwietnia 1933 r.
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Wesołego Alleluja!

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM I SYMPATYKOM NASZEGO PISMA Z OKAZJI NADCHODZĄCEJ WIELKIEJ NOCY ŻYCZYMY

CZ)

O
t*

ŻÓ ŁTA
'U
'£W bN
>
N t?
w
O
O
iri
ftin
o?

O polskim film ie

Polski przemysł filmowy roz
wija się oddawna powoli, ale dowoli.
Pierwszym epokowym filmem
N
polskim
była „Iwonka" z Wę
o u_
grzynem w roli uwodziciela, a
55 ^ z
ostatnim epokowym filmem była
“ 50
„Księżna Łowicka'1, również z
> sr*j Węgrzynem, który od czasu
.2o £cu „Iwonki" awansował na majora...
>>-o ca
Przygotowaniem odpowiednie
_D
fi
« _q
o C
—
.u *u(/\ go materjału aktorskiego dla wy
twórni filmowych zajmują się
£ -N szkoły filmowe, których założy
ciele i kierownicy mają przeważ
w noj 72
2 nie szczytne cele... przygotowane
G
.—. O
na Pawiaku.
0u.) .X
o
Prawdę powiedziawszy, film
E-*
w ca
polski był doniedawna w powi
E (U
ciu, ale obecnie zmężniał i na
reszcie pokazał obcej produkcji
rogi... pokoju.
Realizatorzy polskich filmów
należą do rasy, miłującej handel,
to też wiele filmów poświęcono
handlowi żywym towarem. Sama
Malicka była sprzedana co najmn ej dziesięć razy!
W ostatnich czasach porzucono
zasadę „Węgrzyn krzepi!" i jed
nocześnie wytwórnie nasze obni
żyły temperaturę swych uczuć

KOMPLETY Z ROKU 1931 i 1932

Um

HOCKI - KLOCKI

Wewn. Giering, oświadczył, iż
wszelkie wersje na temat krwa
wych wystąpień antyżydow
skich, są zwykłą blagą, że ża
dnemu żydowi włos z głowy nie
spadł.
Pan Minister miał tu widocz
nie na myśli wyłącznie... łysych
żydów,
*
— Hitler — współczesny
„cHAMIet" głowi się nad za
gadnieniem: „Bić, albo nie bić?"

M UCHA

patriotycznych. Poświęcono tedy
osedełec kozacki srogich naszych
ciemiężców, wzamian za brawu
rowy nos Krukowskiego.
Był to karkołomny łopkingthe-loop od łez wzruszenia, do
łez rozbawienia — ale dał wspa
niałe wyniki!
W
naszych
najnowszych,
wściekle wesołych filmach, mie
rzy się miłość na metry, a szmoncesy na kilometry. Takie kornedje można śmiało pokazać cudzoziemcom! Na pewno będą się
śmiać...
Doprawdy, w czemże ustępu
jemy zagranicy?
Mają Duńczycy swego Pata i
Patachona? My zato mamy na
szego PAT a i jego Tygodnik
dźwiękowy!
A niech mi kto pokaże takie
arcydzieło subtelnego humoru,
mnie"! Chaplinowi
odbijało się w jednym jego fil
mie, kiedy połknął gwizdawkę
co najwyżej pięć razy — a Wal
terowi w naszym filmie odbijało
się co najmniej 100 razy i to nie
przez głupią gwizdawkę, ale
przez rzetelne napoje alkohoIowę!
■
’ak?e wVPadło porówna
nie . Wstyd, panowie Ameryka—- W odpowiedzi na antyse
mickie wystąpienia, żydzi nie
mieccy i nieniemieccy gorąco
protestują. Można ich więc
uważać za protestantów- A je
śli są protestantami, to nie są
żydami, Więc...
Obecny minister R z e sz y _
Goering siedział w swoim czasie
w domu obłąkanych.
Dziś siedzi w... gabinecie obłą
kanych.
*
Na froncie walki z Niemcami
odnoszą żydzi kolosalne zwycię
stwa.
Setki tysięcy Prusaków zostało
bezlitośnie wytępionych w cza
sie... przedświątecznych porząd
ków.
*
Związek lekarzy - dentystów
żydów w Polsce uchwalił rezo
lucję, potępiającą ostro barba
rzyńskie postępki hitlerowców.
Nic dziwnego! Hitlerowcy ro
bią wszak dentystom poważną
konkurencję w... usuwaniu zę
bów.
Ostatnie dni w Niemczech
przeszły stosunkowo spokojnie.
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nie, wstyd! Nie równać się wam
z polskimi filmowcami!
A dodać jeszcze trzeba, że re
żyser polski ma wielki respekt
dla scenarzysty, to też nie wy
kreśla ze scenarjusza żadnych
ustępów, wiedząc zresztą, że
ustępy to potężna vis comica na
szych uroczych komedyj...
Wierzcie mi, drodzy bracia w
kryzysie, że niepotrzebnie zała
mujemy ręce i pytamy z rozpa
czą: „Dokąd Brodzisz, polski fil
mie?!"
Bo on, ten polski filmeczek,
kroczy zupełnie pewnie — choc
Szaro na jego drodze — ku jas
nej przyszłości!
Więc rozpogódźmy zasępione
czoła i — myśląc o tej przyszło
ści — życzmy mu serdecznie:
— A niechże cię spotka jas
na... przyszłość!
PODEJRZANE UMIZGŁ
— Uj, Salcia, ty jesteś moją
różą!
— Moniek, czy ty mnie nazy
wasz różą, z powodu kwiat takiej
nazwy?
— Nie, z powodu choroby tej
nazwy!!
Według oficjalnych danych,
jest zaledwie kilkuset rannych,
kilkunastu zabitych i nieco splą
drowanych sklepów...
*
Podobno w łonie większości
sejmowej skupiają się najróżno
rodniejsze ełe - menty.
MIĘDZY MAŁŻONKAMI.

— Powiedz mi, mężusiu, czy
ratowałbyś mnie, gdybym wsko
czyła do wody?
— A czy wskoczysz, jeżeli
powiem: „tak"?

Ż Ó Ł T A
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pierw szy w ypadek zbiorowego
m orderstw a w biały dzień.
ROBOTNIK.
U przem ysłow ca w arszaw 
skiego p. Izydora N alipek słu
żyła od pewnego czasu Zofja.
Kot. W czoraj w ynikła sprzecz
ka, poniew aż Nalipkow ie nie
chcieli uregulow ać zaległej 6-0
miesięcznej pensji. W w yniku
sprzeczki, Zofja Kot w yskoczy
ło oknem, Jeszcze jeden w y
padek w ykorzystyw ania proletarjatu przez w szechm ocną burżuazję.
Tow arzysze, łączcie się!

—- Z ew nętrzną oznaką h itle
row ców jest branżowa bluza.
Symbolicznie ma to chyba
oznaczać w steczny pow rót do—
epoki bronzu,

GAZETA POLSKA.
J a k się przypadkiem dow ie
działem, u Pani A nastazji Z.
w ypadł przez okno... kot, z e 
skoczył zręcznie na asfalt uli
cy i w rócił po schodach do
m ieszkania. W iadom ość d o sta
ła się przypadkiem do prasy.
Oto jak wygląda w ośw ietleniu
niektórych gazet:
NASZ PRZEGLĄD,

W czoraj dwóch studentów
endeków w yrzuciło przez okno
kota. Kot zabił się na miejscu.
M inister Spraw W ew nętrznych,
do którego zwróciło się T ow a
rzystw o O pieki nad Z w ierzęta
mi, obiecał interw encje. S tuden
ci zostaną ukarani. Do Sejmu
w płynął wniosek o odebranie
studentom praw komunikowa
nia się ze zw ierzętam i.

Biją Żydów!

KURJER PORANNY.

W czoraj u państw a R oterszmonces zjawiło się dwóch, po
dejrzanie wyglądających, chuli
ganów, którzy pod groźbą r e 
w olw erów żądali w ydania k o 
ta, k tó ry m iauczał podobno
przeraźliw ie. W obec staw ienia
oporu, chuligani steroryzow ali
całą -rodzinę, poczem wynieśli
pana Rozenszmoncesa razem
z kotem przez okno. Czas, aby
policja zainterw eniow ała i u k ró 
ciła nieobliczalne w ybryki chu
liganów. Poseł W iślicki interwenjuje w B, B.

Żydzi zamordowali biednego
kotka.
Dwóch brodatych żydów rzu 
ciło się na, przechodzącego
przez ulicę, biednego kotka,
skopało
do nieprzytom ności
i powiesiło za ogonek na latarni.
Precz z gudłajstwem. Żydzi
do Palestyny!
Żółta Mucha: Smutno mi Bo
że...

DOBRY WIECZÓR.
Niesłychany mord w śródmie
ściu.
W czoraj, w godzinach popo
łudniowych, w targnęło do m ie
szkania spokojnego urzędnika
K asy Chorych p. Hipolita Rozłupka dwóch zam askow anych
zbirów, którzy siedmioma celnemi strzałam i położyli trupem
całą rodzinę. Poczem rozpoczę
li plądrow anie m ieszkania. J e 
dyna pozostała przy życiu, Marjanna Kot w yskoczyła ze s tra 
chu przez okno. Pogotowie
przew iozło ją do szpitala Dz
Jezus, gdzie po krótkich cier
pieniach zm arła. To już nie

— J a k się dowiadujemy, z o 
stanie w najbliższych dniach
zw ołana specjalna, nadzw yczaj
na sesja R ady Ligi N arodów dla
rozstrzygnięcia konfliktu m ię
dzy... Irzykowskim , a jego „Benjaminkiem ’ — Boyem.
*
— N adw orny artvsta-m alarz
wvkończył p o rtre t H itlera.
F ak t ten pow itany został z z a 
dowoleniem przez jego p rz e 
ciwników, gdyż będą mogli mieć
przynajmniej satysfakcje, w ie
szając na ścianie dyktatora
Niemiec.
*
Żydy o H itlerze: „Diabeł
nie jest taki straszny na jakiego
wyglada, tylko... jeszcze s tr a 
szniejszy",
— N iektórzy z pośród żydow 
skich niemców, pardon, nie
m ieckich żydów, uważają, że ha
sło:
„Deufschland erwache'1
(Niemcy, budźcie siei nie z o sta 
ło jeszcze w zupełności zreali
zowane. M amy tu na myśli...
zegarm istrzów , k tó rzy p ro p o 
nują Hitlerowi dostawę w ięk
szej ilości... budzików, aby ła t
wiej niem ców obudzić,
PIOSENKA O GDAŃSKU.

— Jak powodzi się pani synom?
— Jeden ożenił się, a drugiemu p.)wodzi się zupełnie nieźle.

Płynie W isła płynie,
G dańska nie omija,
Chociaż to zażarta
G erm ańska bestyja.
iCiągle do Genewy
Ze skargam i lata,
Nieprzyjem ne Polsce
Czyniąc tarap ata.
Ach czemuż przed laty,
Przew idując troski,
Nie znalazł się w Gdańsku
Drugi Żeligowski!
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POŚWIĄTECZNE
GORZKIE ŻALE.
Przekładałem
I błagałem
Na świętości,
Żeby gości
Nie przyjmować,
Nie traktować,
Bo po świętach,
Traktamentach,
Każdy przyzna,
Że gołizna.
Stąd mozoły,
Bo człek goły.
Pełno kwasu
Z niewywczasu;
I gniecenia
Z objedzenia;
W głowie strzyki
Z pijatyki.
----- o.....
Przypomnijcie
I westchnijcie,
Jak to było
Arcy miło:
Wymiatania,
Szorowania,

Okien mycie,
Należycie.
Ty zaś skrycie
Skracał życie
W okowicie,
Bo w tym znoju,
W twym ookoju
Był skład śmieci
I rupieci.
-------,0_ —

A, zaś Manie
Andzie, Franie
Tydzień cały
Gotowały.
Różne szynki,
Cielęcinki
I mazurki
(Rączką córki);
Placki, baby,
Kloosy, schaby;
I kiełbasy
I frykasy.
A tyś człecze
Różne ciecze
Pr eo aro wał
I dygował:
Cytrvnową
I wiśniową,

M U CH A
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Piołunówkę,
Jarzębówkę.

NIEDZIELA PALMOWA.

Już święcone
Ustawione,
Umajono
Na zielono!
-------o-------

Przyszli goście,
Jak po poście,
Każdy zmierza
Do talerza.
Nie zawiedli:
Wszystko zjedli
I wypili
Goście mili;
Zostawili,
W swej skromności
Tylko kości.
------ o------

Już we wtorek,
Szykuj worek,
Bo dla żony
Trza mamony,
A po świętach,
Traktamentach,
Djabeł niesie
Pustki w kiesie.

Z palmą zwycięstwa, po szczęśliwem
ukończeniu sejmowej batalji, pp. Sławek,
Radziwiłł i Pieracki.

DROBNE OGŁOSZENIA.

SYSTEMATYCZNI!

Zgubiłem policjanta w drodze do
więzienia, za co go serdecznie na tem
miejscu przepraszam.

__ A Niemcy wciąż żydów tłuką!
— Zdaje się, że im to już w nałóg
w eszło!
ZACZAROWANA KRAINA.

ROZKOSZE AUTOMOBILIZMU.

Konikowski, jadąc na wycieczkę
przez wieś, przejechał świnię.
Właściciel świni krzyczy, robi mu
awanturę.
— Uspokójcie się, dobry człowieku,
macie tu dwieście złotych. No, w po
rządku?
— Marne dwieście złotych za taką
ładną, tłustą świnię? Przedwczoraj za
mojego starego dziadka dostałem dwie
ście pięćdziesiąt.

— Ja tam nie wieTzę w żadne duchy.
— Ale są, są napewno! Duch nawet
w sejmie gada!
— No, w sejmie wogóle dzieją się
cuda!

W SZKOLE.
—- Powiedz mi, Granatowski, co zrobił książę Józef Po
niatowski nad Elsterą?
— Utonął, panie profesorze.
— No dobrze. A co jeszcze
zrobił?...
— To już było ostatnie, co
zrobił, panie profesorze.

REZOLUCJE.

Ostatnia „piatiletka" przewiduje in
tensywną pracę oświatową wśród wło
ścian. W szlachetnym celu ikrzewienia
kultury przybywa do wsi Kitajce pre
legent z odczytem o Koperniku, z po
wodu rocznicy jego śmierci. W końcu
prelekcji zebrani uchwalają rezolucje:
1) przyznać towarzyszowi Koperniko
wi, że ziemia rzeczywiście obraca się
dookoła słońca i 2) zaaprobować dzia
łalność naukową towarzysza Koper
nika.

ZOOLOGICZNE ZAWODY.
Pajęczarz.
Szczur hotelowy.
Wampirzyca ekranowa.
Hjena licytacyjna.
Wół roboczy.
P ta k n ie b ie s k i.

czyli niezawodny sposób na stuprocentowy spokój.
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NAUKA JAZDY.
— Jak myślisz, ile czasu muszę mieć,
aby nauczyć się jeździć samochodem?
— Dwanaście.
—• Miesięcy?
—• Nie samochodów.

S
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Pójdźcież o dziatki, pójdźcież wszystkie
społem,
Na miasto do szynku jakiego,
Tam zastaniecie tatę za stołem,
Napewno już wstawionego.
Jak wczoraj wyszedł on zrana z domu,
We łzach go czekam i trwodze;
Pewno wasz tata wszedł pokryjomu
Do knajpy z biura po drodze.
Wtem słychać hałas!—Któż tam u lichaGłos słychać stróża zaspany.
Struchlały dziatki i rzekły zcicha:
—■To tata wraca pijany. —
Wkracza tatuńcio niepewnym krokiem
Czerwony nos ma... twarz blada...
Powiódł dokoła swym szklistym
wzrokiem,
I tak do żony powiada:
— Ty moja żono miotłę swą odstaw,
Awantur nie rób, albowiem
Miałem wypadek, a jak się stało
I co się stało, opowiem.
Jak wiesz, że wstręt mam do alkoholu,
Ale na piwo chęć wielką;
Wstąpiłem sobie do Metropolu
Raczyć się piwa butelką.
Wchodzę więc skromnie, siadam u stołu,
Wzrok mam utkwiony w gazecie,
Wtem aż trzech zbójców stanie dokoh
A starszy zbój był w bufecie.
Czego żądacie opryszki, zbóje?
I wstępujecie mi w drogę;
Ja tylko piwo sobie funduję,
Lecz jeść w tej porze nie mogę.
Nie słucha zgraja. Ten już stół nakrywa,
Tamten jadłospis podaje;
—Jaka wódeczka? Ta, co zawsze bywa?
Szyneczka zaraz się kraje. ■—
Wtem: stójcie, stójcie, —• szepnie zbó)
w bufecie —
Nie zawracajcie mi głowy:
Od tego gościa nic nie weźmiecie,
Bo to urzędnik państwowy.
— Słowa te do tej chwili mnie bolą,
Bo na nie czyż zasłużyłem?
W żałości nad swą mizerną dolą
Całe pięć złotych przepiłem.
Więc, moja żono, nie bądź tak srogą
1 nie zaprzątaj tern głowy,
Bo sama osądź, że ja tą drogą
Ratuję honor państwowy.

ECHA TYGODNIA.
W czasie obrad sejmowych je
den z posłów sanacyjnych zna
lazł się w kropce. Łaskawy zna
lazca odprowadził się bez nagro
dy do domu.
* W tym tygodniu zanotowano
spadek liczby bezrobotnych —
jeżeli idzie o sumę cyfr tej licz
by. Wogóle jednak przybyło
3.000 kompletów brydżowych,
czyli 12.000 odpoczywających.
Opera Warszawska zamierza
podobno wystawić „Straszny
Dwór“ na tle dekoracyj, przed
stawiających fragmenty Belwe
deru...

— Już teraz rozumiem, dla
czego Francuzi piją tak chętnie
kawę...
- ???
- Piłem ich herbatę.

— Czy słyszy pan coś nie coś o pie
niądzach, które pożyczył pan swemu
sąsiadowi?
— Jeszcze jak. Kupił sobie za nie
gramofon.
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Posłuchajcie ludkowie,
Co wam dziadek opowie.
Nie ten „Dziadek co je w górze,
W odpustowym kościele.
Był kraj, wszystko mający:
Mlikiem, miodem płynący,
Węgla, drzewa, nafty, chleba,
Miał każdy, ile potrzeba,
Bo nie znał, co kartele,
Ale przyszły czasy psie:
Zbidniały miasta i wsie;
Przezrobotnych co nie miara
I w Skarbie też chuda fara,
Co tu robić? woła Rząd.
Urzędnikom obcięli,
Emerytom też wzięli
I to nie raz, nie potrosze,
Zostawili tylko grosze,
Że z bidy zrobił się swąd.
Ale w górze stojący,
Dobre pensje mający,
Mieli forsy, aż po grdyki
Poborów i gratyfiki.
A była ich gromada.
Aż jeden pan posłowy
Wlazł po rozum do głowy,
Zwołał wszystkich dyrektorów,
Co mieli tyła poborów,
I tak do nich powiada:
„Moje ludzie kochane,
Tu w tej sali zebrane,
Widzita, że Skarb je pusty,
A z Was każdy w forsę tłusty,
Na Was przyszła kolej dać".
Długo mówił to ten mąż,
Do sumienia sięgał wciąż.
By posłowie, senatory,
Prezesy i dyrektory,
Przestali tysięce brać.
A. gdy skończył, stanął wsłup,
Padł na ziemię, jako trup.
Oczy patrzyły ze trwogą,
Bo na sali już nikogo,
Z tych słuchaczy nie było.
U LEKARZA.
— Panie doktorze, ja muszę poje
chać do Krynicy, Przyszłam do pana,
aby pan to stwierdził.
— A cóż pani dolega?
— A co musi mi dolegać, aby poje
chać do Krynicy?
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TRAGEDJA CZŁOWIEKA NIESZCZĘŚLIWEGO.

Żałość serce człeka gniecie,
G dy widzi obecne św ięta,
Bo z nas każdy praw ie przecie
Znacznie lepsze je pam ięta.
Dziś (święcone mam n a względzie)
N asze m iny nieszczęśliwe,
Bab copraw da pełno wszędzie,
Lecz, niestety, w szystkie żywe!
J e s t moc kiełbas, góry szynek,
W szelkich m ięsiw orgia dzika,
Z drobiu, cieląt, wołów, świnek,
Lecz n iestety u rzeźnika.
Chociaż sklepy zaw alone
P rzysm akam i przeróżnem i,
To tych, co m ają święcone,
B ardzo m ało w polskiej ziemi.
Bo człow ieka przeciętnego
N iedostatku kloc obarcza,
Zrzec się musi święconego,
G dyż mu ledw ie na chleb starcza.

■
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W pew nem mieście miano w ykonać
w yrok śm ierci na, skazanym za m o rd er
stwo, zbrodniarzu. E gzekucja m iała się
odbyć za chwilę i ksiąd z prow adzi d e 
likw enta na podw órze, na którem u s ta 
w iona b yła szubienica. Pogoda w strę t
na... Błoto, deszcz. Skazany ma humor:
— Nie m iał mnie k ied y ksiądz p ro 
wadzić, ty lk o na ta k ą p ask u d n ą p o 
godę.
—■ Tobie
dobrze
—
odpow iada
ksiądz —■bo ty tylko tam idziesz, a ja
będę m usiał wrócić z pow rotem .
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...który chciał się powiesić, czyli
jak się komu nie wiedzie, to się nie wiedzie.
SMUTNO MI, BOŻE!

POD SZUBIENICĄ.
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Dawniej gospodarz b ielił ściany domu,
M alow ał dachy, n ap raw iał parkany;
Dziś m yśl do głowy nie przyjdzie
nikom u
Odnowić trochę swój dom odrapany.
Że m ieszkam teraz jakoby w oborze,
Sm utno mi, Boże!
Jeszcze niedaw no m iałem całe buty,
U branie bez dziur, bieliznę na zmianę,
A dzisiaj chodzę zgryziony i struty:
D ziury mam w butach i łokcie łatane.
Że naw et B.B. mi pomóc nie może,

To, owo i tamto...
W Sejmie nastały znowu ferje. Po żmudnej walce
z Opozycją, Bebe skończyło swe brewerje.
Z nieznaną u nich dziś „ambicją", chełpią się prze
to na całego:
„Nic nie zaszkodzi już sanacji, na święta łykanie
nie jednego... nawet wstawiona, jest przy racji!"
„Ót, z nas „podstawa" jest Narodu, z serc naszych
mocny jest fundament, —• kroczymy przodem koro
wodu — a bronią naszą jest.,, atrament! W nas wszyst
kich Dziadów jest tradycją! I jedno tylko wciąż nas
złości, że gdzieś tam żyje Opozycja, trzeba im moc
niej liczyć... kości!"
*
Pełna emocji i sensacji, dreszczyków, podniet, no
i werwy, sanacji prasa przy swej racji chce szarpać
ludziom zdrowe nerwy...
Wywleka brudy na afisze,—świece, siekiery i szty
lety, o poronieniach Rity pisze, tuż obok szampan
i sorbety...
Bieliznę sławi zakrwawioną, majtki wiszące gdzieś
na płocie, Zaremby duszę „roztęsknioną", i nadsyła
nych listów krocie...
Tak sączy w swoich „sprawozdaniach" jad, aż się
każdy nad tem głowi, czy po „prasowych" ich babraniach, zostanie robić coś... sądowi!
*
Anglikom woda w głowach chlupie, z Niemcami
dążyć chcą do hecy, Włoch.zamiast siedzieć na swej...
lawie, obcasem dostać chce przez plecy...

Sm utno mi, Boże!

Dawniej jad ałem codzień mięso zdrowe,
M asełko świeże, bułki i chleb biały
I na to w szystko pobory służbow e
Ja k o ś rodzinie mojej w ystarczały.
Że dziś ma pen sja w ystarczyć nie może,
Sm utno mi, Boże!

MIĘDZY LITERATAMI.
— Co słychać, jak ci się pow odzi?
— Piszę hum oreski, do staję 10 g ro 
szy od w iersza. A ty ?
— J a piszę arty k u ły polityczne,
— A do stajesz ile?
— 6 m iesięcy od artykułu.

Hitler z żydami się pokumał, — cebuli zażył z Mac
Donaldem, ze łba mu jeden fakt wyszumiał: że Nie
miec dostał pod Grunwaldem...
Żydowski premjer też zapomniał, — w dziejowej
księdze była strona, więc czas, by sobie ją przypom
niał, jak wiały pułki Welingtona...
No, a ten znajda, chłop Benito, ten znany oset
wśród kąkolu, niech starych świątyń się zapyta, kto
słał rozkazy z Kapitolu...
Czas — by poznało trzech spryciarzy, że Polska
wolną pozostanie! Gdy trza — po plecach i po twa
rzy od nas się jednak im dostanie...
SPOSÓB NA DEFICYTY TRAMWAJOWE.

Wszędzie ogólna jest golizna, zewnątrz i wewnątrz
wszystkim goło, więc rację chyba każdy przyzna, że
wcale nie jest nam wesoło.. .
Gdy jedną dziurę zapychamy, to strach już w pier
si wnet się czuje, przyznać to trzeba między nami,
że nowa kieszeń znów się pruje...
Każdy tak radzi — aby dalej:
W tramwajach jeździć będą z psami, dyrekcja zgóry już się chwali, że skończy wnet... z deficytami.
KŁOPOT.

Dawniej to twierdzenie bardzo było w modzie:
„Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie".
A dziś prezes Sławek skubie włosy w brodzie,
Bo nie wie czem będzie na chłopskiej zagrodzie.
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SŁOWNIK HUMORYSTYCZNY

KRAKOWIACZKI POLI
TYCZNE.

(ciąg dalczy).

Inżynier Ruszczewski
To ,,genjalny“ człowiek —
Tak rzekł pan Kwiatkowski,
Bez zmrużenia powiek...
W sądzie też przyznają,
Że wielkie ,,zdolności”,
Mają poplecznicy
,,Radosnej twórczości”...

Ł,
Ładować —■ wprowadzać po
rządek, ład.
Łajalnik — mąż Łaji.
Łania — r. ż. od łan.
Łapówka — środek, uprzystęp
niający dostęp do wszy
stkiego.
Łaskotka — inaczej akt łaski.
Ławica — kobieta, siedząca na
ławie oskarżonych.
Łożyć — fabrykować łóżka.
Łupina — marny łup.
Łukasz — fabrykant łuków.
Łożysko — inaczej obszerne,
dwuosobowe, t. zw. francu
skie łóżko.
Łuczywo — marnie napięty łuk.
Łupieżca — fryzjer, wymywa
jący łupież z włosów.
(d. c. n.).

M UC H A

Bojkot Żydów w Niemczech
Ma być zażegnany
I wraz z biciem w plecy,
Rychło zaprzestany.
Lepiej jednak będzie,
By zamiast bojkotu,
Do Polski wysłali
Żydów bez powrotu!....

W Bolszewji znów mamy
,.Stalinowskie" piski, —

REPORTAŻ Z PIEKŁA.
(Od specjalnego wysłannika „Żółtej Muchy”).
Humoreska.

7
Słychać już pod Moskwą
Opozycji spiski,
I chociaż Bucharin
Jest aresztowany, —
Stalin na swym tronie
Czuje się zachwiany.

Wszystkich Mac Donalda
Dziwi polityka, —
Tam, gdzie go nie proszą,
Swe „trzy grosze” wtyka.
Czas— by o tem wiedział
Każdy człowiek żywy,
Że z tego Donalda
Żydek jest prawdziwy!...
INTERWENCJE.
H itlerow cy obcych żydów
Coraz 111001116] dziś turbują,
W ięc posłow ie „innych" krajów
Przeciw tem u p rotestują!
A ja m ając na uw adze,
N iejedną żydow ską spraw kę,
Mówię, że się nie opłaci
Owa sk ó rk a za w ypraw kę.

coraz mniej; wyłania się z tego powodu kwestja
robotnicza, jest bowiem w piekle spora rzesza bez
robotnych. Ale to nikogo nie obchodzi, nawet ZUP.
(Związek Urzędników Piekielnych). Spotkałem w Pie
kle starego znajomego z Polski. Ruszczewski, zdaje
się. Mówił mi, że realizuje nowy film. Jakaś „T a 
jemnica Skarbu Piekła”, czy coś takiego. W każdym
razie jakaś tajemnica. Mówi, że to jego specjalność.
Ale a propos. Mam ukłony dla Gorgoinowej od Lusi
Zarembianki. Jest tu w Piekle. Twierdzi, że się sa
ma zabiła. No i komu tu wierzyć?

Trudno mi było do
stać się do piekła, nie
miałem bowiem żad
nej protekcji. Dopiero
po złożeniu podania,
popartego odpowied
nią ilością urzędo
wych załączników i
Byłem w tutejszej Izbie Skarbowej. Ciekawe:
„piekielnych” marek
wszędzie wiszą napisy „Palenie wzbronione”, A mo
stemplowych, po oże tu niema P. M. T. (Piekielny Monopol Tytuniowy
kazaniu
legitymacji
jest!) Poza temi wyjątkami, urządzenia w Piekle nie
prasowej, wpuszczo
różnią się bardzo od naszych urządzeń, W Operze
no mnie tam naresz Piekielnej też pusto, forsy niema, kryzys, kryzys,
cie. Skorzystałem z kryzys...
ulgowej
wycieczki
„Piekielnego
Biura * Ho, ho nawet studentów sikawkami oblewają, ży
Podróży Hades” i dów biją. A jakże!
zwiedziłem
wszyst
Wyjechałem z Piekła rozczarowany. Bo gdzie tu
ko dokładnie. Jak się okazuje, wszelkie dane Piekło? U nas to samo...
jakie dotychczas posiadaliśmy o piekle, są nie
ścisłe i mocno przesadzone. Nie jest tam jeszcze tak
źle. Wartoby pomyśleć o emigracji do piekła. K ry
zys wprawdzie dotknął piekło poważnie, ale rogaci
obywatele pocieszają się tem, że smoła jest dość ta
nia i jakoś, mają nadzieję, kryzys przetrwają.
tygodnik pośw ięcony k u ltu rze twórczości polskiej
Najciekawsze dla obywateli kuli ziemskiej będzie
pod red ak cją:
chyba to, że Piekło posiada silny i sprężyście zorga
Z. W A SIL EW SK IE G O I J. R EM BIELIN SK IEG O
nizowany rząd. Rząd ten składa się z prezydenta
Lucyfera, Rady Ministrów i Parlamentu. Na czele
CENA Z D O STAW Ą
rządu stoi niejaki pan Mefistofeles. W Sejmie i S e 
W K R A JU :
nacie szereg pomniejszych djabłów. Sejm, jak mnie
poinformowano, jest tylko dla formy, bo wszystko za.
rocznie zgóry . . .
zł. 32.—
łatwia się w łonie rządu. Dotychczas Sejm posiadał
półrocznie . . . .
„ 17.jeszcze jakie takie prawo głosu, ale djabelska więk
k w a r t a l n i e ....................... 9.—
szość, z powodu rzekomo niezwykle trudnej sytuacji,
K onto czekowe na P. K. O. Nr. 3.105.
uchwaliła nadzwyczajne pełnomocnictwa dla rządu.
I wszystko jest w porządku. Grzeszników w piekle

„MYŚL NARODOWA*
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Niema nic gorszego, wiedzą wszystkie stany:
Jest bez powodzenia ten — kto źle ubrany,
Więc pamiętaj człecze do samego zgonu,
Że dobre ubranie — do dobrego tonu
Jest uzupełnieniem, tajnią powodzenia,
Więc u Czapińskiego czekam — do widzenia!
St, Czapiński, Warszawa, Marszałkowska 145.
REKLAMACJE GAZETOWE w myśl przepisów Ministerstwa
Poczt i Telegrafów, dotyczące nieotrzymanych pism, są doręczane
bezpłatnie, o ile są wysyłane jako karta pocztowa lub
pismo w niezaklejonej kopercie i t. p, z widocznym napisem:
„Reklamacja gazetowa".
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Walka z wiatrakiem.
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FABRYKĘ
K APELUSZY

ZŁOTA 7 róg Marszałkowskiej

filcowych, słomkowych i galanteryjnych

Polski Przemysł Meblowy „ S T Y L “
Jak tanio można kupić za gotówką.
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pod dyrekcją b. wł. firmy

„M. Reczyński"— Czesława Małeckiego
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Musimy podać do wiadomości, doniosłej wagi fakt, mianowicie,
w dobie nękającego nas kryzysu, na zaniedbanej dotychczas gle
bie — na polu oszczędności —• zaczynamy czynić postępy. Nie
jesteśmy już „Kopciuszkiem" i w tej ważnej dla życia gospodar
czego dziedzinie, jak świadczą o tem cyfry.
Nasza Pocztowa Kasa Oszczędności w przeciągu kilkunastu
lat zgromadziła 630 mil jonów wkładów oszczędnościowych i cze
kowych, 372 komunalne kasy oszczędności ponad 700 miljonów
a drobne, przeważnie wiejskie i małomiasteczkowe spółdzielnie
kredytowe w liczbie 5.000, zgromadziły 275 miljonów oszczędno
ści.
Cyfry imponujące, jednak w gronie bogatych narodów jesteśmy
na szarym końcu, bo banki Ameryki Północnej wykazują 40
miljardów dolarów, Niemcy 10 miljardów marek, Czechosłowa
cja 8 miljardów wkładów i t. d.
Gdyby nasze społeczeństwo miało tak wyrobiony zmysł
oszczędności, jak Francuzi, to banki, mając pod dostatkiem go
tówki, mogłyby nią zasilać przemysł, handel, rzemiosło i rolnic
two, a wówczas kryzys byłby przełamany względnie złagodzony.
Rząd mógłby zaciągać na dogodnych warunkach pożyczki wew
nętrzne, jak to ostatnio uczynił rząd francuski, pragnąc uru
chomić roboty publiczne, aby tą drogą zahamować wzrost bez
robocia.
Każdy oszczędny człowiek łatwiej dziś znosi kryzys, aniżeli
ten, który wydał zawsze do ostatniego grosza swe zarobki i dziś
ogląda się na pomoc społeczną.
Lokowanie oszczędności na procent to doniosłe zna«zenie, że
suma tych oszczędności wzrasta rok rocznie o narastające od
setki, a więc kapitalizuje się. Kapitalizacja wzbogaca wkładcę,
a z wrostem jego majątku automatycznie rośnie bogactwo spo
łeczne. Miejsce lekkomyślności, wydawania pieniędzy do ostat
niego grosza, coraz bardziej zajmuje cnota oszczędności. Wy
mownym sprawdzianem tego jest to, że P, K. O., za okres
swej pracy w okresie waluty zlotowej wypłaciła swym klijentom 75 miljonów złotych, tytułem procentów od wkładów
oszczędnościowych i czekowych.
Mamy wszelkie warunki, aby drogą kapitalizowania oszczęd
ności obrosnąć w złote pióra, ale musimy chcieć oszczędzać.
Złoty jest ustabilizowany. Procenty od lokat i wkładów oszczęd
nościowych są u nas płacone w wysokiej stopie. Tajemnica
wkładów jest zachowana i same wkłady są odpowiednio zabezpie
czone, trzeba tylko umieć zaoszczędzić złotówkę i odnieść ją
tam, gdzie jest pewność i zaufanie, że nie przepadnie.
Be~ła
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WSZYSTKIM I KAŻDEMU Z OSOBNA.
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Przyjmującą wszelkie przeróbki.

CENY:
SYPIALNIA
dąb jasny skrom na
,,
,,
wykw .
mahoń w ykw intny
jesion., orzech wykw.
palm ow a luksusow a
STOŁOWY
dąb skrom ny
,, w ykw intny
orzech w ykw intny
,,
b. wykw.
GABINET
dąb skrom ny
,,
w ykw intny
orzech w ykw intny
,,
b. wykw.
Do każdego

10 szt 600—
10 u 800—
10
1100—
10
1250.—
1800__
10
450—
14
15 n 800—
1250.—
15
1800—
15

SALON
1200.—
stylow y złocony i mah.
10 8Zt. 600—
mahoń empire
10 ,, 450—
czeczot
10 „ 350—
m ahoń ciemny
KLUBOWY KOMPLET
900—
Skóra kozłow a
750—
,,
w ołow a I
550—
,,
barania
400—
,,
gobelin
150.—
KREDENSÓW w ybór od
50—
STOŁÓW rozsuw anych od
15—
skórą
od
KRZESŁA k ryte
SZAFY 2 drzw iow e z lustr. 250—
90—
BIBLJOTEKI oszklone
120—
BIURKA szafkow e
4nn
TAPCZANY różne od
100.—

475.—
6
750—
8
1000.—
8
g ’’ 1500.—
przedm iotu firm a

doręcza list gw arancyjny.

Prenumerata: (z przesyłką): miesięcznie zł. 1.00, kwartalnie 2.50, półrocznie zŁ 4.50. rocznie zł. 8.00.
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Ceny ogłoszeń: Cała kolumna (2 szpaltowa) — 300 zł. V2 — 150 zł. V* — 75 zł. % — 40 zł. Marg. — 50 zł.
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