S t r a f maa der til! ſagde Landsby�olelæreren, idet han ſpi�e op Smørrebrødet
for en u�ikkelig gut.
———————
Nor�t Familjeblad.
1880.

E n m a n d hadde gaat op paa Toppen af Vendômeſøjlen i Paris i den hen�gt at
begaa Selvmord. Ju� da han vilde til at ſpringe ned, �og en Herre, ſom netop befandt
�g heroppe, ham paa �ulderen og ſagde: „Tenk paa, hvad De gjør! Det ko�er ti tuſen
Francs i Bøder at ſpringe ned fra de�e Monument.” Selvmorderen �udſede og gik
forlegen ned igjen; han hadde ikke Raad til at dø paa en ſaa ko�bar maade.
———————
Nor�t Familjeblad.
1880.

E n E n g e l ſ k m a n d , ſom talte med en Indianer, ſpurgte om han vid�e, at Solen
aldrig gik ned over Dronningen af Englands Be�ddelſer. — Nej, ſagde den vilde.
— Ved du Grunden til det? ſpurgte John Bull. — Det er vel fordi Gud ikke vover
at være alene i Mørket med en Engel�mand, ſagde Indianeren.
———————
Nor�t Familjeblad.
1880.

E n L a n d m a n d og hans lille Da�er var begge blevet �emt forkjølet. Deres
Læge ſagde, at lige Deler Kognak og Kandisſukker vilde gjøre godt mod den forkjølelſe.
Faderen kjøbte derfor en Del af begge Artikler og delte dem ligelig, idet han gav �n
lille Da�er alt Sukkeret og ſelv nød al Kognaken.
———————
Nor�t Familjeblad.
1880.

E n D i p l o m a t . Dommeren: „De er anklaget for at have ſagt, at Deres Husbond
er en U�ing og et daarligt Menne�e. Er det ſandt?” Den anklagede: „Ja vel, det er
ſandt; men jeg har ikke ſagt det.”
———————
Nor�t Familjeblad.
1880.

Den lærde bondeguten.
Leo Tol�oi.

Ein bondeſon, ſom hadde gjenget paa �ulen i byen, kom heim a� ut paa ſumaren.
Det var ne� i �aa�en. So ſa faeren ein dag til honom:
„Idag �al me taka inn høy, kom og hjelp oſs!” Og han gav honom ei riva.
Men ſonen vilde ikkje arbeida og ſvarad:
„Eg hev no vorten ein lærd mann og hev gløymt alle dei �mple ordi og namni,
ſom de brukar. Eg kan ikkje bruka den der tingen og veit ikkje eingong, kvat det heiter.”
So vilde han gaa ut i tunet; men der ſnaavad han yver ei riva, ſo �a�et �og
honom i andlitet. Det hjelpte paa minnet hans. Han vart glo�nna og ropad:
„Kvat er det for ein to�, ſom hev lagt riva der!”
———————
Nor�t Barneblad.
1894.

O l ſ e n : Hvorfor �k Stemmere�en ikke Stemme�erhed?
P e r ſ e n : Fordi Flerheden ikke �emte ret!
———————
Vikingen.
1879.

Det Indvendige af en Jernbanevogn i Regnveir.
Motiv fra Drammensbanen (cfr. „Morgenbladet”).

———————
Vikingen.
1879.

Scene fra Gaden.

Vognmanden til Barnepigen: „Pas ungen, Jomfru, og gaa ikke der aa glo paa
den løſe Haardu� til den Damen der. Paraplyen bærer'n jo nokſaa pent.”
———————
Vikingen.
1879.

F ø r ſ t e H e r : Skal du til Bloksbjerg i Julehelgen?
A n d e n H e r : Aa ja, jeg faar vel det, (ſukker).
F ø r ſ t e H e r : Hvad ſukker Du for, Sø�er?
A n d e n H e r : Aa jo, jeg kom til Godtfolk og bad om lidt Hjælp til Jul; men
me�ens ſvarte de Alle: Aa, reis til Bloksbjerg! Aasſaa faar jeg vel gjøre det, da.
———————
Vikingen.
1879.

Herr kaptein Storkar paa ��je.

———————
Nor�t Barneblad.
1891.

Mannen og kjerringi var bodne til gje�ebods baade tvau. Men ſo hadde dei ei
ku. Der laut ein vera heime og �ella kui, for elles kom juvret hennar til aa ſpringa, og
ho kunde no me� ſvelta ihel a�paa. "Du lyt vera heime," ſagde kjerringi, "for du kjem
til byen, re� ſom det er, men eg kjem aldri ut kring dur�okken."
"Nei, du lyt helder vera heime," meinte mannen, "for eg lid ſo vondt med aa
molka kui, og ſo �ulde eg ha ſnakkat med Kollandsmannen." So �ridde dei um de�a ei
�und; det vilde ingen vera heime.
Men ſo kom kjerringi ihug, at der var eit bra� �ell burtanfyre hu�. Naar ein
ropad til det, ſo ſvarad det. "Kunde me ikkje lata �ellet ſvara paa de�e ſpursmaalet?"
ſagde kjerringi. "Jau, det vert ikkje onnor raad," ſvarad mannen.
Fyr� �ulde mannen av aa ſpyrja �ellet. Ja, han ropad: "Skal eg til gje�ebods
elder �al eg vera heime?" "Heime", ſvarad �ellet. — So �ulde kjerringi ſpyrja.
"Skal eg vera heime elder �al eg til gje�ebods?" ropad ho. "Til gje�ebods," ſvarad
�ellet. So �app kjerringi av�ad den gongen.
———————
Nor�t Barneblad.
1891.

En behagelig Anmodning.
»Kom ind, Du er da ikke ræd for Hunden?«
»Bider den da ikke?«
»Det ved jeg ikke, jeg har før� faaet den
idag, det er netop derfor jeg vil forſøge.«
———————
Tillæg til Allers Familie–Journal.
(Hentet fra Windſor Magazine.)
Søndagen den 10. Februar 1907.

———————
Joletre.
1928.

