
Een kleine vergissing.

Een iongen moest voor zijn baas gaan vragen wat er 's avonds in den

schouwburg ge-speeld werd.
Men zei hem : << Natuur en plicht, of de zoon rechter over zijn vader >

De iongen bracht het aldus over :

-,'<< 
Vuur en licht, of de zoon nog slechter dan ziin vader >>.
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ttl lachen.
Een goede vangst.

Hij had beet en wat hij ving !

Zij kende hem.
Hij.- Mocht het sorrrs niet rnogelijk zijn, ont voor 12 uur

thuis te konren, rlau zal ik u luel ccn briefje sturen.
- Niet uc'oclig, (ieor.ge, airtrvoorricle zij op ijskouelen toou.

reecls in tien zt.l: valt il\\, overjas gevondert.

29'T

,ran nacl-it

Ik heb het

Loopende uitgaven.
Boekhouder-. - Oncler rvelk hoofd moet ik de sont boeken. waarnee

onze kassicr er vandoor is gegaan ?

Patrcon. - À4ij dunkt, oncler de loopende uitgarren.

Ver gedreven kunstlielde.
A. --- Ge kornt aan huis bij de Van Dam's, niet rvaar ? Kunstvrienden

zijn het Jaar, niet rvaar ?

B. - Dat zou ik cienken... Kunstboter zelTs bij het souper.

Stille wenk.
OnderoiTicier (een soldaat een worst ziende uitpakken). -* Zeg eensn

Bommel, hoe r,r'eten rrw ouders, dat het vaudaag juist mijn naarnc{ag is ?...
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Wonderlijk.
Aan cen ieestmaal vertelde iemand, dat er voor de vervaardiging vair

pianotoetsen ja,arlijks meer dan duizend olifanten noodig waren.

- llet is rvonderlijk, zei toen zijn tafelbullrvrouw, hoe men tegenwoor-,
dig de dirren toch weet af te richten !

Dierenbeschernring.
Koetsier. - Jufrouw, wil ik uw valies maar boven op het rijtuig leggen ?

Juffrouw (lid der Vereeniging tot bescherming der dieren). - Och, neen,
't dier heeft toch al zooveel te trekken, ik zal het maar zoolang op mijn schoot
houden.

En nu zou ik u raden, ,.tt i3?:ïTisniru.rtrurder tot een sevansene,
die hij kwam te ontslaan, pas voortaan goed op, en vermijd alle slecht gezel-
schap.

- Ja., gij kunt er op rekenen, mijnheer, was 't antwoord; ge zult mij
hier niet meer zien.

. Na't plezier.
:-- Wat zegde urv vrouw, als ge gisteren thuiskrvaamt?

- I)it, zei Snullemans, en trok de pijpen van zijn broqk omhoog en
liet twee blauri'e schenen zien....

De ezels.
Een man lraci zeven ezels, clie hij op zekeren dag wilde verkoopen. Eer

hij ter markt ging, dreef hij ze samen en zei voldaan : << Zeven ezels heb ik >.

Daarna zadelde hij een der ezels, ging er op zitten en reed ter markt. Op de
rnarkt gekomen, zei de man, alvorens hij afsteeg : < ik zàl tocn nog even
tellen, of alle zeven ezels er ziin >. Hij telde om zich heen, en hij telde een,
twee, drie, vier, vijf,zes...

De nran schrok en zei : << Ik heb me zeker vergist, want ik had toch zeven
ezels. Ik :zal nog een keer tellen >. En weer kon hij 't niet verder dan tot zes
brengen. De man besloot : < lk zal naar huis terugkeeren en mijn vrouw laten
tellen >.

Hij keerde om en reed terug. Hij dreef weer de zes ezels voor zich uit.
Des avonds kwam hij thuis en rigp zijn vrouw.

< Vrourv >, zeihii, << tel gauw de ezels. Ik tel er maar zes, en vanmorgen
had ik er nog zeven, en toch heb ik er geen verloren en geen verkocht >.

De vrouw lachte en zei : << Ge vergist u. Or.n u heen staan zes ezels, gij
zell zit op den zevenden, en op den zevenden zit de achtste. Gij hebt er dus
geen verlcren, maar er zelfs een bij gewonnen. En kom er nu maar af >.
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Het rook naar gas.
Mevrouw (tot haar nieuwe meid, pas van 't land gekomen). - Siska.

nret het gas moet ge zôô omgaan. Ge draait het kraantje om, zôô... en dau
striikt ge een allumet aan en houdt die boven het gas, begrepen ?

Nieuwe meid. - Ja, mevrouw; dat kan ik ook.
Mevrouw (den volgenden morgen). - Wat riekt 't overal vreeselijk naar

gas. Waar kan dat vandaan komen ? We zullen stikken !

Nieu,ve meid (fier).-Wat moet ik nu doen, m('vrou\^I ? Ik heb de bed-
den opgeinaakt, geveegd, stof afgenomen en vast al de kraantjes openuezet
voor vanavond.

Uit den ouden tijd.

Zebcdeus, die schooljongen was in uw grootvaders tijd : < 't Is nooit
genoeg. Nu heb ik vandaag al de aardappelen van den meester geplant, het
linnen van meesters vrouw naar de bleek gebracht, meestêrs kindje pap ge-
geven, in den lr.inkei boodschappen gehaalcl, de kleinen de letters geleèrd,
vijf ganzenpennen gesneden... en omdat ik mijn les niet af geschreven heb,
moet ik schoolblijven. Ha, morgen zal ik zelf de pap opeten, van de bood-
schappen snoepen, het stof in de hoekjes vegen, den haard twee keer laten
uitgaan,'zout vergeten in meesters aardappelen te doen, allemaal om hem te
plagen... >
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[i[ii wilde werk.
Stru kroovr, 1. - lilo' horloge en utv betrs, dadelijk.
Wanclelaa;. - ik heb nog horloge noch geld.
Struikraovcl". - 11'7-331snr loopt gij dan hier rond, denkt gij dat ik voor'

ur,e aarciig.irerd cp den locr iig ?

Onder vriendinen.

- liijn neeT zegt altijd, dat hij zoo';eeel van rnuziek houdt, rnaar hij
hcr;t me rrog nooit gevraagci, wat voor hem te spelen.

- Mrsschien wil hij het daardoor juist bervijzen, kind.

U!TS{-Aû VAN DEN RAADSELPRIJSKAMP.
L)oor bijzc:rc'hre omstanrlighec]en zullen n'ij den uitslag van den raadsel*

yrijskamp clitnreal de volgencle rveek meedeelen. Dan zijn er dus fwee. De

',;elc rvcli:z;',lir:h.eden in vrrbancl met het einde van het jaar dwingen ons daar-
t,ile. Onzc lezers zullen ons r,villen verontschuldigen.

ACHTSTE RAADSELPRIJSKAMP.
1. Fioeveel rnijlcn ligt Brussel van Aarlen ?

2. lk ben de naam v:rn een stad in ons land err tel 9 letters.
3, 4 5, I is een paar.
2, à 8. 9 is geen ja.
7, 8. I client om te schrijven.
3. ik ben een vrucht en keert, ge me om, dan ben ik een verkorten jon-

_ Jïl snaati !.

4. t'iiin eerste zit vol voedsel, mijn tweede koml ujt een \\'apen en mijn
qeheel i:: een gemeente in Vlaamsch België.

5. iVlijn eerste vincit ge in de keuken, nrijn tweede is een fletaal en mijn
i-eheel vinclt ge in clr school.

Oplossingn u orden vur\\ acht tot cn rrret t4 Januari 1923 aan hr:t aclres :

\iAl{DEIt&lEUX EN, Antweri:sche steenweg, 55, Contich.
We zulle n voortaan cius rlrie r','eken tijcl geven, daar het blad in sommige

streken later uitgedragen rvordt clan in andere.
Onclci c1e goecle oplossers worclen tien goede boekcn vcrloot.

Ouclers, t,ilt gij ur'i kincleren een gocrl geschenk aanbieden, neemt clan
een abonirenei:t op A. HANS' Kinderbibliotheek. Elke week krijgt ge een

boekje n,et volleciig verhaal en platen. 
- 

Aangenaanr en nuttig.
Priis : S,5$ Tr. per drie ffiaanden.
Vraag aan cle dagbladverkoopers of bij den uitgever :

B. H" ïiANSo Huis Guido Cezelle, Contich.



Pt'ifs 35 cent. - Abcttrn. per jaar 2{},t}0 fr. e3 Decembet 1922.
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Filips Van Artevelde
en an(lere verhalen

door A, HANS

[,ilsalc Cr:br. Il-\ \S. Crilticlr,


