
futoeilijke vraag.

Vrienclelijke oude heer : Cij wilt weten, hoe laat het is ?
Meisje: Neen, nijnheer; niaar rvilt gij ons'zeggen of rvij al een uur van

liuis zijn, ti'ant clan moet ili terrig keerar.



frtoest hii het weÉerc 3

CImderwijzer : ik heb niet veel goeds van u gehoord, Jantje !

Jantje : Meester, ge moest eens hooren, r.vat de jongens van u vertellen !
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Om te lachen.
Het hangt er van af...

=:r--'
Pieter '. Zoo'n groot stuk taart gaat ge voor tante wegzetten ?

Moeder : Maar neen, het is voor u.
Pieter,: O, wat een klein stukje !

De Fransche Revolutie
Mijnheer James Watsrn woonde in een voorstad van Nerv:York. Juist

wilde hij naar den trein gaan, om naar de stad te rijden, rvaar zijn kantoor
was, toen een handelsreiziger in boeken, binnen trad.

- Ik,koop geen boeken, zei mijnheer Watson.

Fr'/,
u-'/l

Y/
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_- Kom, miinheer, zoo'n verstandig man als gij, zou geen boeken koo-
pen ! Gij niet lezen !

- Jawel, jawel, we lezen, maar mijn vrouw zorgt voor de boeken.

- Hier heb ik << De Ft'arische Revolutie >. Een prachtig rverk. Elk otlt-
wikkeld mensch koopt het. llet kost maar trvee dollar !

Watson begreep wel, dat hij van ,den reiziger niet aT zou geraken en

kocht < De Fransche Revoiutie >>... En dan liep hij met het boek onder tien
arm naar clen trein, want het was hoog tijcl.

- De Fransche revolutie, de Fransche revolutie, bromde hij. 't Is rn':er'
dan honderd jaar geleden ! Wat kan tnij die Fransche revolutie schelen !

En ik geef er trnree cloliar voor ! Had ik clen kerel buiten gestoken nrct zijn
Fransche r evolutie. En den heelen dag spookte hem die r.evolutic clr:ror
't hoofd.

De hanclelsreiziger rvas ook nijdig, omdat mijnheer Watson niet z.er'
vriendelijk gerveest \ ''as. < FI;., >>, dacht hij, < zijn vrouw zorgt voor cle bL,e-
ken. Zij 'ù/as er niet bij, toen Watson de Fransche revolutie kocht. Ik ga h':m
een kool stoven r.Hij liep een straatje rond en belde weer aan't huis,
nu om mevrouw te spreken. I:ln door danig zagen verkocht hij haar ook een
Fransche revolutie voor twer: ciollar.

Toen nrijnheer Watson 's avonds van New-York krvani, lict nievrcrurv
Watson hem het boek zien.

- ik wil het niet zien, zei rnijnheer Watson niet een vreeselijken snauw.

- lyllay, nran ! riep zijn vrouw !

- Die schurk van een handelsreiziger heett nij vanochtend hetzeltde
boek r.'erl<ocht. Nu hebben we trvee exenrplaren van hetzelfde ltoek, tuee
exenrplarcn van < I)e Franschc Revolutie >) en...

- Maar rnan, we kUnner...

- Neeu, rve kunnen niets, viel mijnheer Watson in de rede. De man is
al rnet den trein weg. Verduiveld, ik zou hem kunnen wurgen, hem en heel
zijn revolutie...

' 
-ffi321 

daar loopt hij nog, zegt rrievrou'w Watson, uit het raam wijzeiad
naar de gestalte van clen handelsreiziger, die op weg was naar cle statie.

-'f ls te laat om hem in te halen, ik ben niet gekleed. Ik heb ai mijn
pantoffels aan, en toch...

Juist op dat oogenblik reeC rnijnheer Stevens, een buurman van mijnleeer
Watson, voorbij, en deze hield stil, toen mijnheer Watson zoo geweldig tegen
cle ruiten tikte, dat het paard bijna op hol sloeg.

- Ei, Stevens, schreeuwde Watson, zoudt ge niet even cloor wî[ûen".-

rijden naar de statie, en dien handelsreiziger aan den praat houden-tot ik
kom ? Rap, tracht hem nog in te halen !

- Best, zei mijnheer S{evens, lei de zweep over het paard, en voort
ging het.

e9
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- Mijnheer Stevens bereikte den trein, juist toen deze op het punt stond' te vertrekken.

- Handelsreiziger ! giide hij, tocn cle nran in clen trein lvilde stappen.
handelsreiziger, wacht even ! Mijnheer lvVatson wil u spreken !

- \Uatson ? Moet Watson rnij spreken ? herhaalde de handelsreiziger,
blijkbaar niet goed begrijpend. O, ik weet al u'at hij wil ! Hij wil een boek
van mij koopen; maar ik kan er mijn trein niet voor missen !

._ O, als dat alles is, dan zal ik het rvel voor hem betalen en meenemen.
Hoeveel is het ?

- Twee dollar voor << De Fransche Revolutie >>, zei de handelsreiziger,
terwijl hij het geld aannam en het lroek cloor het raampje ivan den \vagon
overhandigde.

Juist op dat oogenblik kwam nrijnheer Watson buiten adem aansnellen,
en tot zijn spijt zag hij den trein u'egstoornen.

- Maar ik heb het toch voor u, troostte Steveus; il< kon het juist nog
aannemen.

-Wat ? schreeuwde iù'aisori,

- Wel, << De Fransche Revolutie >...

- Loop naar deir cluivel ! kerrnc!c lty'atson, en cieinstlc zoovei achieruit
dét.hij bijna onder ceir aankornenden trein te recht kr,,,ani.

Geen domme oprnerking.

-- Urv rvissel ligt gereed, mijnireer, uraar de baas nroet hern nog teeke-
nen. Êr liggen er een gansche hoop te rvachten.

- En waarom teekent hij niet'?

- Hij is te bed met de jicht. Zijn voeten zijn gezrvollen. !

- Hij moet toch met zij:r teenen niet teekenen.

lVel waf lang !

Het nieuu'e rnaartje tvas eeli rveek in haar dienst. Madant doet eens de
ronde en vindt in de keukehkâs een fikschcn, blozencien piot verdoken.

- Maar Marie, zegt ze^ hoc korttt rlie solclaat hier ?

- M'n ziele, rnadam, ik weet het niert. t)e oudc itra.arte heeft hern zeker
adtter gelaten.

. Gevaarlijke Vraag.

De schoolju{vrouw had een opstel besprokcn over den lvind. En rnet de
nieisjes had ze schoone zinnen over den wind gezocht. De wintl blaast, de
wind giert, de wind huilt, de rvind streelt de bloemen, de wind zingt door dc
boomen, de wind rimpelt het vn'ater el1 zoo voort. En oln de kinderen nor{
n;reer te doen nadenken zegt ze : << Vannlorgerl ku'rrur ik ntet clen treiu naar
school, zooals elken dag. I'Iet r.,'as warut iu de ra'agoir. Maar de deur {ing open
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en iets kwam zachtjes binnen, streelcie rne over de haren en kuste rnij op de
wang, Wat denkt ge nu, dat het !!'as >.

En de oudste meisjes riepen vroolijk : << De treinwachter, juf.rrouu- I >

Behendig geantwoord.

Henry Ford, de groote Amerikaansche millioenenrijke automobieliabii-
kant, heeft in 't begin van zijn loopbaan als eigen meester, de fabriek ran
zijn patroon overgenomen. Kort daarna vroeg een jonge werkman, om opslag.

- Hoeveel verdient ge ? vroeg Ford.

- Vijltig dollar per week.

- Vijftig dollar ! En is dat niet genoeg ? Maar jongen, drie jaar 
=e-leden werkte ik voor twintig dollar per w-eek in deze zelfde fabriek en nu

ben ik er de eigenaar van.

- Juist, ùw patroon kon het niet volhouden. Een baas, die zijn p.i-'
soneel zoo weinig betaalde als hij u, kan geen zaak drijven. En daarom rntesi
hij ze aan u overlaten.

Ford iachte hartelijk en gaf opslag.

Aangename Kennismaking.

't Was tijdens den oorlog. In een Engelsch hospitaal der Norurantiische
kust zit een strenge, ou-de zickendienster oi: 't bureel. Een schoon neisje
komt en zegt zeer aangedaair :

- lk hoor dat luitenant .X. gekwetst is. lk zou hem zoo grâag eens
zien ! Is het mogelijk ?

De oude ziekedienster fronst de wenkbrauwen,

- Och jufvrcuw... dat hangt er van af. Hier worden alleen de naasfe
bloedverwanten toegelaten. Zijt gij van zijn farnilie ?- De jonge vro[!\À/ wordt rood tot achter de ooren.

- O ! zegt ze, ik ben zijn zuster !

En de oude dame staat oir en zegt met veeltretebl<enende vriendelijkheid :

- Vereerd r,ret u kennis te maken ! lk ben zijn rnoeder.

In A" I{ANS' Kinderbibliotir.eek is verschenen : ,rDe Pastor van te Lande,

llugo Verriest". Worclt toegezonden aan 55 centiem. Adres : << Étruis Guidtt

Gezellé >> Contich..Ook te verkrijgen in kiosken, bij dagbladverkoopers, enz-

Vraag qr de andere deelen der Kimderbibliotheek, als ,rDe Zinnelcozenkolonie

te Oheel", ,rflet Hutje op de Heide'', o,De Klok van Stuivekenskerke" enz.

Per boekje : 50 centienr. Zæt goede lectuur voor de kinderen; en met platen

3r
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WEKELIJKSC}IE' R.A.ÀESELPRIJSKAMP.

1. Meestal geef ik den titd ?an, nlaar zonder hoofd kom ik uit den g'roncl

' 2- Ik ken een dier, men riidt errnee, maar zonder staârt, dan is het twee.

3. Mijn eerste deel is cionker, urijri trveede een rnachtig persoon err rnijn
r;J ]'leel doet in hct voorjaar vecl schade.

4. Wat staat er in het rnidden van Parijs ?

5. W:aar slaat de timmenrian bij liet maken vau een huis clen eersten
1':gel' ?

Opl,ossingen worden verwacht tot en me!.. 2 December.aan,dit adres I
X. VAN DER MEUI-EN, Antvlerpsche Steenweg, 55, CONTICH.

. Onder de goetle oplosscrs lvorden tien boel<en verloot als,,De Dood in
i/laanderen", ,GraT aan de 7,ee", ,,De Vlaamsche Boschkerel", ,,Dê Pastoor
van Lapscheure", De Dochter van den Smokkelaar", ,,Het' Maagdeken van
Meesen", ,,Het Geheim van het Vy'oucl", enz.

Oplossingen buiten tijd oi niet aan.'t juiste adres opgestuurd, komen nir:l
in aanmerkinq.

In cie rnidcieteeuwen"

Als men in de niddeleeuwen eeri huis wilde hurelr.
De verhuurcler : Dit is de keuken...
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