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Mca: P aździernika.
Adfu do zobaczenia się.

F R A S Z K I .

Jedni drugich karmią nadziejami; lecz od tej
potrawy nikt nieutyje, jeszcze leby tę zieleninę da
li ua otwartym półmiska toby jako tako było, ale
oni ją w perspektywie stawiają.

1

Wróble tak/i* przykładają się do konsumpćyi

kfajowfej, i to jest jedyńy handel który właścicielom
nigdy mezagiftie, śżkodk tylko ze idzie na gratis
monetę.
Ą 1C0 tó za różnica. — Polki chodzą w Atłasie, a
sama P olska-jest W -Atlasie*

56
-K-rawey dla biednych i skąpców, powinni bez
kieszeń robić suknie, bo tamcinieiuają có w kiesze
nie włozyc; a sknera nigdy do niej niesięga.

fizyU-czasetn kapitał nie pochodzi od kapania,
kapaniny, bo jego pierwsze cztery litery coś na to
zakrawają.

Mówią ze za przykładem tego wyrazu wywłassczyc' bardzo wiele pójdzie innych wyrazów, i tak
niebędasiemy raówio: „zdjoł płaszcz, ale wypłaszczył,
wybucił, wydukacił. Odlnowiłkto komu iq nę....
to powiemy wyźońił, wyrywalił, wy funkcjonował,
wyojczyźnił i tym podobnie.14

Język sło w ia ń sk i m>a l>yc najpierw szy, ^-jyiź za
Jowisza k ie d y M inerw a m iała z g ło w y się-jego.urod ijc , to on iz e k łz ruska: Cioło rnene-rwe, i z tądarob iła się M .nerw a,

Żydzi /.dawna bawią się we^larfitwem, bo swoją
irgdysś trąbę sławy zmieniali na trąbki.

5$
Myślałby kto że bydlęta do obełży j$śe chodzą,
bo i one także jedzą potrawy.

Cywilni także komenderują jjprezewiM/cie! to test
prezenta dawajcie.-

Kontusz przeniósł się z Wielkopolski, do ma
ło Polski.

Ponieważ Egoizm pochodzi od ego, co znaczy
ja; więc pewien fabrykant wyrazów chce żeby się
Egoizm nie nazywał saniolubstwo, ale jajolć.

Są pewne kary na występki; czemu niema pe»
wnej nadgrody za cnoty.

Jedna Panna użala się na afCronterją, iż przed
trzydziestu laty tłoczyli się chłopcy do jej Inieżnej
ręki,'a teraz i do blejwasowej tważyciki nikt się przypytac nieckcS,

6o
Tradycja historyczna nic ntebierzę, owszem po
daje; ale trarlycja sądowa wszystko zabiera i tu do
piero historje się dzieją.

Zmarszczki na twarzy są to niby tretoary, któxe niegdyś wdzięki wydeptały.

' Niepowinnyby u nas zdarzać się popblebstwa,
wszak ten kraj
ohlęba dosyć.

Najmodniejsze Damy rtteprzestały być pobo
żne, bo idąc do Kościoła, zawsze mają z sobą ko
ronki, choć nie w ręku to pr'zv czepkach' i “śpodniofckąch,

Jeden Jegomość tak' ma sny rewolucyjne, iz
musiano zamiast poduszki policjanta mu pod gło
wę podłożyć; jest to trochę twarde posłanie ale la
to $en spokojniejszy.

VTe Francji panienki radeby .być W0łn08()ifi
dmku , boby ich najpiervm ministrowie ściskali*

j 6i
' Muslbyc stara Galicja juz stara, kiedy n2 Bro
dy ma. ‘ 1
! Nowa szlachta pan de Bet i pan de Picit.

Myszy co zjadły Króla Popiela , nie byty pra*
wdziwe myszy, lecz jego dworzanie — których on
w myszy przemieniał, jeźli mu co złego zrobili,
a miął ten dar o,d Czarownika, az potem i jego sa»
jnego zjedli.

Założony tu jest karmnik pod Żąrłokieiw, ale co mi to za żarłok kiedy od kilku tygodni je
dne je ry!}f, a jeszcze jej nieskończyf..

Wenuą .i Merkury wybierają^ się z Olimpu na
świał, aby czy nic rozbiory chimiczne n^d wypło
wiały młodzieżą.

/

Król Zygmunt kontent że teraz głodniej rnó*

f i a , bo i on coś usłyszeć? może.

02
Niedziw ze prawdy.-w bawełnę obwijaj^, bo
też teraz co raz zimniej, a to jest owoc bardzo de
likatny.

Żydzi chcą, iś<£-do wojska, ale w sześciu na
jednego żołnierza.

CHORA Ź 0 N A .

Spytano się raz Doktora
Na co pewnS luiośc chora ?
Doktór odpowie z przyciskiem,
2 starym źyć musi mężyskiem.

A

R O D O T Y.

Gdy jednego mtodego poety zapytał m%i ja*
‘ feira prawem umizga się do jego żony, odpowiedział:
„zwyczajnie Licentia poetica.“

63
Pewien ubogi handlarz cierpiał nieznośny boi
zębów, i probował różnych lektorst w ale na próżno.
ISakoniec doradzono mu aby je 2$ploju.bowąć .Jljizał, udał się więc schorzały, staruch, zamiast do
Dendysty, na komorę Remisową o plomby.

K A L E M 8 U R Y»

81. Grono-staje dla Króla.
82. Nie-dobrze-je na starość,

83 . Piękniemówi bo-TVi-cóL
84 . P o-tw arzy widąp £ęw§i§ ftje l;k)U
85 . Ta-nie kartofle Łupiła.

86 . Pojedzieśz do koni-na-koniu; -1
87. Jan-ku^twa zona rozrzutna.

.

88 Polak a

YrnUn&czecn.

89. P o-nosie dostał przez podstęp.
96. Słychad kołacze yi tyiu dęąiM*.
g i . Te-refęre oddaje.

02. Widzisl n klo-rahn,

g 3. Już daU 2?07» fo«je,niem ów i|.
94. Z lęta r^y macie zwodnicze.

$ 5. :Svhie-tany wyrabiać wpoicie.

g6.J Bogit*tego czcią ltidzie.97*

Era) ct daieci.

98. Osła-biliście wczoraj.

SZARADY.

Jaka a początku, taka litera od końca,
Wszystko wolności obronią.
Czytaj tak albo wspak, mój panie,
łifedaiesa miał podróż, lub przekonanie.
Znaczenie przeszłego Łogogryfu jest Sól t a
Siarady Par-nas.
S P HO S T O W A N I E .
Zamiast źyd nie zjada źolędai, caytaj nie zńĄa, aljas w karty.

