
AI te haastig.

Een Viarning hield een rroorclracht over Zuicl-Alrika en in cle rerlt,,;el-
-.elcle hij, dat er daar rreel neer nrannen \^rralen dan rirouwen. En een glrnje
lnakentl, zci hij :

- 
[221661 kan ik de tlanes aanbevelen naar Zui<i-Atrika uit te u''rijî<en.

ln cle voor-"te lijen zat een jufvrouw van een parvenu, die vooral naar cic

voorciracht gekL'rren \l/as on.r ltaat'nieurr,;en hoed en mantel te laien zitm. Ze
deed of ze verontwaardigd ',vas over clie aanbeveling onr naar Zuicl-Arrika
te gaan. stoncl op en ging rnet een veru,aand gezicht heen.

- Janraar, jufvrourv, zei de spreker, ik r,rril niet zeggen, clat ge iuisrt lllet
zoo'r1 groote haast naar Zuid-Afrika moet uitrvijken.



Niets bijzonders.

- Ik hoor, dat ùlarconi nu een instrument uitgevonclerr heeft, dat vijË
honderrl ri'oorden per minuut kan spreken.

- Niets bijzonders. Ik heb zoo'n instrunrent getrouwd.

Andere tijden, andere zeden
Uit een brrei : Voor u'ij getrouwd waren, wierp mijn vrouw slechts ver-

iielde biikken op mij, tegen'woordig werpt zij alles wat voof de hand ligt.



Dierenbeschernring.
Gravin. - Johan, wilt ge de vlieg, clie nre zoo hindert, even heel voor-

i:ichtig buiten hel raanr zetten ?

Iohan. -- Zal ik ze een paraph-r ureegeven, nrevrollw ? Het regent.

v.orbiiganger. - o."*T,:1,ï:#T.-i'h kieinen jongen zoo mishan-
clelen ? Als ik tru' vader r,vas, gaf ik u een pak slagen.

De deugniet. 
- 

Trouw rrlet mijn moeder, die is r,t'eduwe.



Om te ]achen.
Hij kende zæ.

I
Â{eester"

cenige, clie in
Gij
Llw

hebt de spelcl in niijn stoel gestoken, *'airt ge u'aart de
boek keek, toen ik binnen klvam.

Konkurentie.
De predikant vau een Engelsche kerk zag tlrree zonclagen na ell<aal een

oudel heer onder het sernroen in slaap vallen. Eri dat c{utje duurcle tot aan
het einde van cle pr:cek. 't Was verûelenci. En er tloest iets op gcvoncten rvor-
tien. De r-iude heer werci vergezeld door een knaap.

- 
Vriendje, vroeg de preclikant aan den jongen, wie is cle oude heer, met

rvien ge naar de kerk gaat.
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- Glootvader.

- Wel, ais gij henr r'r,akker houclt onder rriijn serrroen. krijgt ge elke
rveek cen penny van rnij.

De l<naap \\,as 't akkoord en twee zondagen achtereen, luistercle de oude
heer aandachtig. Maar de derde nraal sliep hij rveer rustig in en snorkte hij
zell.

De predikant was kwaad en moest weer den knaap spreken.

- It ben boos op u, zei hij. Beloofde ik u niet een penny om Lr\\. groot-
vader wakker te houden ?

- Ja, rna:r grootvader gerll el' nte nu trice, onr herir rurstig tu laten
slapen !

Ze meende het goed.
De baas rroest even zijn bureel verlaten. De ku.ischvrou\.v \ /as ei nog

bezig.

- Zeg eens, zei de koopnran, als ge den teleloon daar hoolt belleu.
roep clan cloor clie buis << Hallo >> en luister aan cle anclere, die" ge aan tlr1' oor
houdt.

- Kan dat geen kv,'aacl rnijnheer' ? vroeg tlc vrorlrnu, achterdcrchfig.

- Wel neen ! Ge rroet niet bang zijn.
De koopman ging heen. Wat later rinkeltle cie bel en de .rrouri' deeii.

lretgeen haar gezegd was.

- Ik ben Snrits... Heb olic voor u en zal ze ciadelijk zendeu. tr-Xon.i ii
gereed ze te ontvangen ! zoo klonk het.

Drie niinuten later krn'am de baas terug en hij zag hoe cle vrourl een

emmer oncler de spreekbuis hield.

-, Maar voor cien duivel, r.r,at doet ge nu ? riep cle koopman.

- 
lùu/el, mijnheer, ge rvaart llas \\reg, of ietttand riep, clat hij oiie vt'-'r

u u,ilcie zencien. Ge uroest u gereed houclen om zc te ontvangen... Zoo, tius
sta ik met cen eullïer kla'ar, cle olie kan er cloor cie buis in loopen...

tlij had het onthouden.
ln Oolen \vas er eens een pachter, die twee hanen te koop had. Hii stuLr!.-

cle er ziju zoontje rnee naar de rrarkt en zei :

- I-iet eerste u,at men u zal vragen is : Floe heet gij ? dan nroet 5ii
zeggen : Sus van Jan den boer.

- l)an zal men u vragen : rvat hebt gij in uw korf ? En gij llroeT zeg-
g^.en : tvvec hancn.

- En als ze dan nog iets vragen, moet ge zeggen : Doet er nog zooveei
bij.

De jongen vertrekt naar de markt en herzegt altijd zijne drie antu'oolden
om ze niet te vergeten.

Onderweg ontmoet hij trvee gendarmen, die hem vragen :
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-- V/at hebt gij daar in uwen korf ?

-- Sus van jan den boer, antwoorclt de jongen.

- Wie houctt gij voor dcn aap'?

-- Trvee hanen, gaat de jongen l'oolt.

- !k zal u seiiens eenige oorvegen geven.

- Doet er nog zooveei bii, besluit ile jongen.

Raadsels ult Grootvaders' ti!d.
't Groeit buiten, 't bloeit buiten
En't komt binnen staan dansen. iHet hout van een wieg).

Een huis zondel schoui"',
Een mat zonder \,rrou\vl

Een sioel zondei iliYzctl,
Raad ntaar op, ge zuit verliezen. iKerk. llastr:lor' preekstoei).

'"Vat is het ondcrhoucl van ctn mensch ?

(Zijn kloeferr of holleblokken; immers oncier-hout).

Waar rvorden in de kerk cie lneeste nagels geslagen ?

(ln het wijwatervat).

Ë,en roncl standeken,
Zonder hoepel noch bandeken,
Die daaruit wil drinken,
iVloet er een gaatje in klinken. (Een ei).

Hoog verheven, nedergedaald,
Opengesplcten, 't hert uitgehaald (Een rloot).

Vy'at't..'3. was eer dat rvas \ù'as $'as ? (F{oning).

Die liet nraakt, en wii liet niet.
Die het draagt, begeert het niei.
Die het heeft, en vveet het niet. (Een doodkist).

GoC ziet het nooit, de koning ziet het zelclen,-

En de boer ziet iret alle dagen op de velden. i-Zijns geliikr:':.

I)aar w;rs e keer een dingske,
Dat hinkte en pinkte en knipte en winkte.

Dat gij alzoo kost hinken en pinken en knippen en winken,
ûelijk dat dingske, dat hinkte en pinkte en knipte en winkte,
Cij zoudt ook kunneu hini<en eit pinkcii en knippcn en -winken,

Seliik dat dingske, dat hinkte en pinkte en knipte en winkte. (Een spin).



Zijn
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Landlooper. 
- Beste madani, ik heb u om een maal eten gevraagd en

ik kan er niet op wachten, omdat ik voor urn flinken iiond in den boom
vluchten moest. Weet ge v"at, geef nu dat maal eten aan uw hond... hij heeft
het verdiend en als ik u verzoeken niag , zet het hern in ur.n' keuken voor em

doe de deur dicht.

Zal<en zijn zaken.
Een koopman in steenkool valt voor zijn deur in 't water. Zijn vrouw

komt schreeuwcnd uit huis.

- Maria ! riep de koopman, moest ik verdrinken. vergeet niet, dat de
kolen tien frank opgeslagen zijn !

Roef !
A. - Vriend, uw ooren worden met den dag grooter.
B. -:-Ja, dat is zoo... Mijn ooren en uw verstand'-- jongen, 

-vt1lssudat'n kolossalen ezel geven !

3r
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