
,T VLAAMSCH GEZIN 23

--- O, gij zoudt de medalje r,villen hebben, << blauwc... > herhaalcle hij
ais in een droom.

- Ja, << ouwe >>, ik schaam mij niet het u te bekenneu.
Onverhoeds stond Jean Fileux op, en nret een waanzinnig gebaar strekte

hij de hand uit, terwijl de echo zijn schorre stem als onderstreepte : < Welnu,
gij zult uw medalje hebben. En een oud-kameraad bezorgt ze u... Niet noodig
mij ervoor te bedanken... Een oude deugniet als ik kan niet meer aan het
leven hechten..- Kijk nre goed in 't gelaai : lk ben de moordenaar van den
nachter Pinseaux >.



Bewije.

Moetier. Jenny, hebben de kinderen zich goed vermaakt ?

Jenny. O, ja, mevrouw, ik heb hen al drie maal moeten verkleeden van'
triddag.
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te tr.,acherl.Om
Ocirdeæl niet te haastig.

Danres : Wat een prachtige haarbos !

In 't land der blinden is éénoog koning.
Jantje. - Hoera, rnama, ik ben nirmmer één in de dierkunde gen orden.
Mo€der. - Wat heeft men u gevraagd ?

Jantje. - 
Hoeveel pooten een giraffe heeft. Ik heb geantwoorcl : drie.

Moeder. --Maar daardoor kurrt ge toch onmogelijk nummer één gewor-
ziin ?

Jantje. .-- Toch rvel. De anderen hebben uraar twee gezegd.

Bepaling.
Onderwijzer. - Wie van u kan mij zeggen, wat water is ?

Jantie. - Water is, u,at zwart rvordt, âls men er zijn handen in ,cteekt.

- --'L 
l'-.r''^-'-..

den
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Barcn-zæp.
A. : << Hoe kwaur ge er eigenlijk toe om 'n autonobiel te koopen ? >

$. : << Ik rvilde eigeniijk iets bij mijn brood halen, loop echter in ge-
dachten 'n verkeerde deur in en kom in een magaziin vati auto's terecht, 1$u,

toen wilcle ik niet onbeleefd zijn. en heengaan zondet iets te koopen '- en

toen nanr ik naar 'n automobiel ! >

Wraakzucht bij ratten
Een voorbeeld van u'raakzucht bi,j ratten u'erd eens rloor de << Er"elling

Post>> van Leerls verhaald. Een heer zag onlangs, over een muul kijkend,
een doodc {ren op het veld liggen. .fuist kwarn er een rat aan, die het ciloodi:

dier besnuffelde en met eenige i-raast rvegliep. De kijker r.vist rvat clat hetee-
kende en hij nam de hen weg. Na een paar mirruten kwanr de rat terug nret
zes anderen , die ze blijkbaar was gâan roepe!1, onr de doode trren weE te
haien. Toen ze op de plek kwan, rvaar het dier gelegen had, en het niet nleer
voncl, ga{ ze een luicjen schreeuw van verwondering, en op hetzelfde oogen-
blik vielen de andere ratten r,voedend op haar aan en beten ze zoazeert dat ze

dood bleef liggen, als een afschrikrvekkencl voorbeelci voor de ratten, die hun
vrienden yoor clen gek wilden houden.

,i

Tijdrekening.
Keut<enmeid. - Waar is uw moeder, Suske ?

Suske. - Die is twee uren geledetr voor vijf minuten naal tante gegaan.

Uit een onderwijzersveneeniging.
Nadat besloten is tot het zenden van een verzoekschrift om verleoogurg

..'an wedde, richt de voorzitter een slotwoord tot den heer X..., die nu al
25 laar lang gcstreden heeft voor de onderwijzers.

Algeineen instemming. De vergadering zingt : << Lang zal hii leveal >.

Het gezarg verstomt. De jubilaris staat op en vra,agt alleen :

- Waarvan zal ik zoo lang leven ?

Donderende toejuichingc^r.

Hij was 't akkoord.
Elk huishouden behoort slechts één hoofd te hebben, zei de redemaar

*"t 
Ïfi;', rvaar, antwoorcide een toehoorder rnet bezorgd gelaat:

- Ge zijt het rnet rnij eens ? riep de spreker.

- Dat berr ik, zei de bezorgde man. Ik heb juist de hoeden vau ræi!'ir

negen dochters betaald.
Uit de School.

Onderwijzer. - In welken veldslag werd generaal B. gedood?
Leerling. - In zijn laatste, meester.

2g
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Herkenningste€:ken.
Genqaal (tot een rekruut). - Weet ge wie ik ben ?
Rekruut. - Ia, Excellentie, de generaal.

- FIoe weeige dat ?
* De sergeant heeft gezegd : Hij daar, met zijn rooden nens en die

gssotd ooren, is de generaal.

Rekenkunde.

- Zeg, vriend, wat heeft uw vrouw een schoonen hoed op; die zal ook
urat gekost hebben !

B. (zuchtend). - Een flesch Hotfmanndruppels, vier slapelooze nachten
e* 75 {rank.

Ze waren uit...
Reiziger (een oud kasteel bezoekend). - 

Kan ik de oudheden vanciaas
zien,?

Fortier. _. lk vrees van niet, mijnheer. Mevrouw cn haar dochter ziin
,nâar de stad, ziet u !

Op de spijskaart.
Dame. - Dokter, zijt ge op uw reizen wel eens met menscheneters in

aanraking geweest ?
Afrika'reizÇer. * Zeker, mewouw, ik heb zelts eens op de spijskaart

gestaan.

Oprecht.
Sergeant. - Soldaat Van Pimpelen wat moet g'j doen, als het paard van

tlen majoor ôp den lcop gaat en deze in gevaar verkeert eraf te vallen ?

- 
Lachen, sergeant, zei Yan Pimpeien, en hij was verwonderd, toen hii

çrxrr tu'ee dagen in de politiekamer moest.

Een slimmerik.
Dokter. - Wel, vrouw Mulder, hebt ge de bloedzuigers gebruikt, die

i|r'u heb voorgeschreven ?

Vrouw Mulder. - la, dokter dat heb ik gedaan. Gebakken ging het wel,
'f;ilâar rauw kon ik ze met geen mogelijkheid.naar. binnen krijgen.

- Maak u niet on*"rrrr]J.ot*rf-iTilËid, maar deze maanrr kan ik u
niet betalen.

* Dat hebt ge mij de vorige maand ook gezegcl.

- En heb ik den geen woord gehouden ?
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Yerrassing !

Jorrge vrouru (bij den minister). - Is de minister te spreken ?

Kanrerdienaar. - Voor zulke bevallige jonge da;nes als u, altijd.
Jonge vrouw. - Zoo ! zeg hem cian, clat zijn vrouw er is !

Vcor den rechter.
Rechter. - En belooft ge u te zullen beteren ?

Bo€t" - Jc zeker I Zoo stom zal ik 't nooit meer aanleggen om mii te
laien vangen.

Moederlijke raad
Mqdder (op den dag van't huwelijk van haar dochter). * Onthoud dit

Emma, dat als ge een flinke degelijke, huisvrouw wiit wordel:, ge op drie di*-.
gen te letten hebt : op de kas, op den huissleutel en op 't laatste woord"

Hetzelfde.
Hij.- f{oor nu dien kleinen bengel.Als hij de Tlesch niet heeft, schreesw{

hij het heele huis bij elkaar!
Zii. 

- 
Nu, houd u rnaar stil, gij doet hetzelfde.

Ètijoheer Losbol. - Gelukkig dat ik
zei het aan mijn vrouw, toen ik naar het
zou... Ja. ik zie altijd vooruit.

mijn paraplu
banket ging,

meegenomen heh. [t
dat het nog rege&en

*lii zag vooruit.
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tr)e doove rnene€r.
Mcn vroeg eei-rs aan iernancl, die irog al clooT was, en bovendien veel aan

jiixat leed, hoe het met zijn vrou!v ging. De oude verstond de vraag niet goed
en meencie, dat men naar zijn kwaal vroe€{.

- Âch | ';:at zal ik u zeggen, zei hij, al wat ik er aan doe is te vergeefs,
ik kan er niet a.{komen, die plaag vergalt niijn leveir, ze zal rre naar het graf
sieepen; nu ontrooft zij mij re_etis clen slaap, lvant's nachts tr<welt ze rnij het
rlieest.

RAADSELPRIJSKAMP.
Uitslag van den vierden prijskamp.
I. Vesting-vest.2. Perzik.3. Armband. 4. Kwartel,5. Nagels in de

schoenen.
De prijzen, die verzonden worden, zijn gevallen aan : J.E.M., Mechelen;

l{,.nna De iÂ..., Borgerhoui;,1. Van H., Weezenhuis, Antwerpen; P. A. L., O.-
I-"-V. Waver; jcanne 8., Antwerpen; A. L., Brugge; Carn. R., Sint-Gillis
{f}enderm.); H- Van den 8..., Antwerpen (Zuid); Cl. Br.,' Buggenhout; N.

."- ;Ïiîii.i. oo.t rn cp den ctool geraakt schijnen, verzoeken we'aan hen,
dâg een $'eek ua deze 'aTkondiging, hun rverk nog niet ontvangen hebben,
ziilks te nrelden"

ZEVEI'iDE RAADSELPRIJSKAMP.
l. Ik ben een woord van 9 letters.
Het geheel tielpt het graan malen.

1, 2.t 3, dier oncler dcn grond,
4, 5, om te bihden,

' ô, 8, zijn wij,
7, 9, ben ik.

2. Itc tel vier letters en ben dan een rivier in België. Verandert ge nnijn
iaatsten letter in g dan bezit elk mensch mij en weert ieder zich voor me; is
neijn laatste ietter t, dan vindt ge me in de meeste winkels.

3. Ik ben ,ien gezonde drank en keert ge me om, dan vang ik vogels.
4. t Geheel vergaat in rook; een woi"dt gezongen en twee is genoeg

gekookt.
5. \fuelk speelgoed kan een kincl niet omkeeren ?

Oplossingen worden verwacht tot en mei 30 Dccember, aan dit adres :

.J. VAN DER MEULEN, ^dntwerpsche Steenweg, 55, Contich.
Daar het dan rond hlieuwjaar is verloten wij onder de goede oplossers

boekjes, clie ze aan hun kincieren. broertjes, zustertjes, kozijntjes, nichtjes.
kunnen geverl, namclijk uit A. Fians'Kinderbibliotheek: 10 groepen van 6
boekjes elk, (dus voor'1û oplcssers etrk 6 verschillende werkjes) en 20 groe-
pen r/an 3 boekies elk idr-ls vûor de 20 volgende winners elk 3 verschillende
boekjes).
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