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- Mijnheer de beenhouwer, zouclt gij, als 't u belieft, clat kaprrres eens
willen neerleggen ?.

- En waarom ?

- Ziet ge, mijnheer de beenhouwer, ik heb hier uw rckening, en mijn
vrouw... ja, neem het niet krvalijk, nlaal ze vindt clie rekening nog al ge-
peperd, en ik zou u r,vat uitleg u'illen vrageu, als gij clat kaprnes neergelegd
hebt.
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I)e kleine ingenieur.

< Wat voert ge hier uit, Llfons ? LaaI vacler toch slapen i >>

<< ûch, ziet u, rna ! clat il; cen u'inclnro.len, clien ik gernaakt heb I Als ik
dien nu pa voor z'n gezichl hou(i err hij begint te snorken, clan gaat de molen
aan 't rlraaien..Aardig, hé ? >



Nlet verlegen
< Zijt gij een vrouw >, zei een man in zijn drift; <( nooit zijt ge met iets

tevreclen >. 
- << zcto >,luidde het bitse antwoord ; << En ik ben-zeker, dat

alten, die u kennen, zullen rnoeten zeggen, dat ik al rnet zeer weinig tevreden
was, toen ik u tot man nam >\
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Een Vergissing.

- Wel, Van Doorn,
Korn, lk trakteer met een

-- Hm, ik ben Van

't i.s wei een eellii.i,
glas.

Doorn niet, maar ik

dat ik r uiet meer gezien heb.

aanvaard toch hêt glas,

Om te lachen"
Jager-latijn.

< Mijn Diana is de beste hond uit den on:trek geweest. Hij is nu oud
geworclen, c'laarom laat ik hern zijn genarlebrood eten, eti neem hem elken
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dag l.nede op urijn wandeling. [-aatst waniielde ik op een buiten$,eg, tou:r ;iri.iii
noncl blecf staan er1 iir iret zanrl l:egou te krabbelen. Spoeciig bracl-tt ilii ecn
gebroken pijpenkop voor cien dag, u,aarop een haas geschilclelcl u-u: t1its

ik behoet u niet te vragen of rnijn hond ook een goeclerr neus liceït .,'. Za,,t

vertelde cen oude jager.
< Dat is nog niets >>, zoo liam een auder het rvoord. < Mijn hond krijgt

op een bepaalden tijd te eten en toen nren laatst eeus vcrzuinrcl haci. ging hij
naar buiten en kwarn terug rttet een bloentpje irr clen trek. dat hij aa:, ,riiint:
voeten legde. Ik bukte, raapte ltet op en haci eel'l << vergeet tnij nietje > rlr clc

hauti. Nr-r behoeit ge niet te ,.'r'agetr oT rnijn honcl ook r.'erstancl heeTt i

[]it een dagbtrad.

Het volgcircic stond te lezen in het verslal{ o\rel cell utoorcl ol) zri3rcli
ireer Peeters :

<< Steiiig is de cliefstei cle cLijivecr cler rnisclaacl geu,eest, rloch. tioor
een gelukl<ig toeiral, hacl de heer Peeters clen riag te vot.ert al zijne beschûi,rbar-e

tontlsen in eetrc bank gstoit, zoodat hij enkel iret leveir heeft veriorerl ,>.

' Te Begrijpen.

- 
Gisteren, zei Water,rtan, hel-. ik cle becie eener al'nte vrou\\', i'- ttte

our rvat gelci voor u,at hleer'en vroeg verstooten en, als straï rnijuer harci-
vocirtigheid, hcb il< cen slaireloozen nacht doorgebracht. Hc-el den nactrrt .loor
heeit hare clroeve stenr in rtijne ooren geklonken.

- f)eze ri'rocging van gç\\,eten r.,erraadt ecn goetl ltari, riaart,ari r. L\er'

haalt, zei Peternian, ontrocrci. Eu u.ie i,vas die ongelukkige vrout,r'?

- - De r:rijne. Zc u,ilde rcn uieuwen rnantel hebben I

Bezorgd.
()p een leestmaal stak eelt der knccltts een gebraderr hocn in cirr.: ar-hter.-

zak van zijn Trak. De zoon irarr den gastheer hact het echter gezicrr, ir:. " cerl
konr rnet saus eir goot die leilig iu den zak van clen knecht, dezen tocil iiiste-
leucle: < Anciers zoudt ge'i ctroog nroeten opeten >>.

Betrapt.

Vrot*'r. --.-- Waar is u.,,"'.iviidtasch ?
jager. Vol nret h:rzcn, lievt' cn claarclocr zoo z\\raal', clal onzc

knecltt lrraar 1ra:rg naar hai; iran kortreir. O, hii is claar toch al ...
De knecht trecclt binneu.

Jager. Wa.ar ziju c|r hazen, clie ik geschoten heb, tr4iel ?

Miei. -- Ze haclclen g'iclr hâzen, rrijnheer, en nu heb ik 'rnaai. ir iiltg
nreegebracht.
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Verstrooidheid,
ite groote r,viskunstenaar en natuurkunilige Nelvton was bekend om zijrr

verstrooidheid. Hij zat eens ûp een koudeu rùinteravoucl in zijn kamer. te
Tezen, tenvijl het gewelclig r'roor. I-iij schoof tius zijn stoel al dichter en

clichter bij cle kachel, rvaarin een groot vuur brandde, dat eerst kort te vorerr
\vas aângelegd. 'l'oen het vuul van lieverlede goed aan het branden was,
yoelde Neu,ton zulk een ontlragelijke hitte, dat hij rnet buitengewone heftig-
heid aarr de bel trok. Zi.ln bediencie kwain niet onmicldellijk, en ioen hij zich
yertoonde, rvas Nervton letterlijk geroosterd.

< Haal de kachel rveg, luie rekel ! > riep Newton zoo boos uit, dat de

fineeht, die zoo'n toon van den goeden rnan niet gewoon was, vreelud opkeek.
<< Maar rnijnheer' >, hernanr c{e knecht, < hadt gij dan uw stoel niet u'at

achteruit kunnen schuiven ! >

< 't ls r,vaar >. zei liewton lachend, < daar helt ik in 't geheel niet aan
t.gedachi >>.

llii hacl ook een grooten hond, die meestal op zijn kamer zat. Maar nu elr

dan rt'ilrie het dier er wel eens uit. Dan blafte het, tot Newton de cleur"

i;pen deecl. l/laar de geleercle vond het vervelend, daarvoor te ntoeten opstaan.
${ii liet een gâi i,oor den grooten honcl in de deur ntaken. Wat later had hii
nok eerr kleinien hond. Hij wilda nu, t-1at de knecht ook voor dat beestje een

r,,vec<ie sat rnaakte. Toen cle knecht opn:erkte, dat het groote gat ook voor
den kkrinen honcl kon dienen, scheen Newton zeer ûerrvortc'lercl, En toch heett
hij rfu rvercl(l cloor zijn geleerclheid verbaasd.

T1VEEDE WETiELIJKSCHE RAADSELPRIJSKAMP.
1 . Waaronr kiikt de ntrilcler door het kijkgat of venstertje ?

2. l-lcevcel boterharnrrrcr kuut gij van een heel brood snijder-r ?

3. Mijn ecl'stc rlcel is ccn woord, waarmee nten koeien, schapen, enz,
eanduicjt. i\{ijn twcecle is eeir: plaats, \t'aar men. koopt en verkoopt, doch
i:p ririjrr getreel verharrclelt nrcn mijn eerste.

4, lk ben een vij.and van hct schaap, doch zonder staart een deel van het
sctrtaap.

5. Plaats naast elkan"ler een man uit cle keuken, een dier uit den stal
{.n eene vrucht van een bclom, en gij krijgt insgelijks eene vrucht, maar clic

in warnre streken groeit.

Oplossingen worder verwacht tot en met 2 December aan dit adr+s :

I. VAN DER MEULEN, Antwerpsche Steenweg, 55, CONTICH.
Onder d-e goede oplossers rvorden tien boeken verloot als,,De Dood in

Vlaanderen", ,,Graf aan de Zee", ,,De Vlaamsche Boschkerel", ,,D,r Pasioor
van l-apscheure", De Dochter van den Snokkelaar", ,,Het MaagCekeir van
Meesen", ,,Het Geheim van het Woud", enz.

Oplossingen buiten tijd of niet aan 't juiste adres opgestuurd, komen niet
in aanmerking.
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