
't Verschil.
A. -- Gij bebt ciie kieine Emma nog getrouwd, die altijd lachte om haar

rnooie tancjen te laten zien. Is ze nog altijd dezelfde ?

B. -- Lachen doet ze nag zelden, rnaar haat tarrden laat ze mij nog al
dikwijls cens zien.

In een gasthof.
Bezci:ker. -- Zeker een abuis, kelner. Ik heb kalfslever besteld, en gl1

brengt l<aisleer, geloof ik.
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Om te lachen.
Luie Karel.

Moeder'. -- Karel, studeer nu uw vioolles. In de keuken zal ik het hooren
of ge speeit.

En .,vat lui Karel verzon !

Nog ove4 spotnamert.
Onlangs schreven we over spotnamen op steden en dorpen, en heriuner-

den toen, wâarom de Gentenaren stropdragers werclen genoentd. Eigenlijt
waren het geen Gentenaren, die voor Keizer Karel moesten knielen, rnaer
Iieden uit het omliggende, die in de stad kwamen werken.

, Toen reeds schreef zekere Jan van den Vivere : << O, strop, strop, u'at zal
er daar nog menig verwijt van komen, en menigen doodslag om gebeuren >>.

Als men de Centenaars dat verwijt toestuurde, onts'londen er diku,ijls bloe*
dige gevechten.

T-wce rnaanden na het vonnis verkla.arden de schepenen, clat, wie Gente-
naars voor stropdragers uitscholden, streng gestraft, zelfs met den dood,
zouden u orden"

V. Fris schreef in << Volkskunde > :

De magistraat van Gent hield woord. Op 11 December 1554 werd de

j
rl r--
il.uE*
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sciripper Lambrecht Ghyslbaert van Zoutleeuw, die aan cle. sluis te Haleibeke
cle Centsche schipliên voor stropdragers had uitgekreten, gegeeselcl in de

schepenkanrer en voor twaalf jaar uit Vlaanderen gebannen. Tien jaar later
iiep zekere Pieter Ceeraerts dezelfde straf op. Een luitenant rverd voor't zelf-
de leit op 5 Augustus 1579 op de Koornmarkt opgehangen. En op 2CI,Apiii
ontstoncl cr vocr 't zeltde scheldrvoord tusschen Brugsche en Gentsche hcot-
knechten té Brugge ee n gevecht, 'vrraarin tien Bruggelingen en vier Gentenaar:;
het le'.ren licten. Verrnelclen wij nog, orn te eindigen, een harde vernecle'r'ing,
clie cie lijuwever Pieter De Meyere op 5 Oogst 1598 opliep, om gezegd te
hebbeir Cat < alle cl'inghesetr:ne deser stede al stropciraghers >> zijn.

Misiukt eflekt.
Toen Dikkop nog een eerste jonkheid rvas, had een lief meisje, waar teil' tot

dolwordens toe op verlieÏd \\ras geraakt, hem op eens zijn paspoort gegeven.
Onze vrierrC r,r'ist niet wat aan te vangen orn't lieveke weer gunstig voor

henr te stemmerl, tot op zekeren voormiddag aan't meisje de volgende briei
door 'nen kommissionair getrracht u'erd :

< Mij liefste Marieke,

< Cij hcbi niij verlaten, en ik kan onmogelijk leven zoncler Lr. Cij belnirat
< een ander, uiens lieide u meer waard is dan de rnijne. Maar laat dat gaan.
<< Mijn droombeelden zijn voorbij, en ik heb geen hcop in 't leven nreer. Ik
< heb vergift genon'ren. Reeds voel ik zijn werking beginnen. Als gij deze
< regeleri zult lezen, zal << rigor mortis > reeds gekomen zijn, bij hent die ze
<< beschroomd afwacht. Eer gij potlood of pen kunt vatten om mij te antrvoor--
< den, lig ik reeds stijf en koud; doch indien ik u nog een laatste bede mag
< doen -. och, koln dan een enkele traan storten, een enkele van die lievL
<< minne<lroppelen uit verleden dagen, op het graf van hem, clie, zoon'eii iti
< den docd als in het leven,.zich noemen blijft,

<< Uw trour.ve Dikkop >.

- À/taak u \veg, uit nrijn oogen ! riep het meisje tnet een gebiec{enel

handgebaar, tot den boodschapper, toen zij den brief gelezen had.

- Srin31 het antrvoord, juffrouw ?

- fr231 is geen antwoord. Die u gezonden heeft, is dood !

- Och, juffrourv, bijtange niet. Hij zit op 't hoekske in den < Zoeten
Inval >> cn 't is daar clat ik hem het antwoord moet brengen.

In den stijt. 
i

Jong heertje (dat in een gewone vigilant stapt) . - Laat ons in dezen
vuilnisbak stappen.

Koersier. - En u'aar moet ik deze vuilnis heenbrengen ?

2q
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Leer om leer.
Swilr, een beroemd Engelsch schrijr.'er, moest uitgaan en vroeg aan ziin

knecht om zijn laarzen.

- Waar<;rn zijn ze niet gepoetst ? zei Swift.

- t)ch, het r,vas de mceite niet. Ge moest toch uit en de laarzen zullen
dadeiijk weer vuil zijn.

Swift aintrvoordde niets, maar even later vroeg de knecht om de sleutel
van de etenskast.

- Waarom moet ge dien hebben ? vroeg zijn meester.

- Ik heb nog niet ontbeten.

- 
()ch, iat is de moeite niet, want binnen een paar uur hebt ge tocn

weer hortqer' 
Rad spreken.

Zeg; ecns vlug a.chter elkaar :

Achtcr in den hoi hangen drie droge doeken; drie droge doeken han-
gen droog.

Willcm wou wol weven: Wat rvou Willem weven ? Wol wou Willem
weven.

Hoe knoopt Kobe zijn knopjes toe? Zoo knoopt Kobe zijn knopjes toe.
Kna;rp de kapper knipt en kapt heel knap, maar de knecht van Knaap

den kapper knipt en kapt nog knapper dan Knaap den kapper knipt en kapt;
maar Knaap de kapper knipt en kapt heel knap.

De iucht die jaagt. Hoe mocht de lucht wel jagen ?

Te ilioes achter de kerk, woont een korte, gekrulde, gekrolde, gekroe-
zelde klerk, en die heeft kort, gekruld, gekrold, gekroezeld haar, 'k wou da'k
dien kortc:n, gekrulden, gekrolden, gekroezelden klerk waar !

. Een slimmerik.
ÀXijnheer Knobbels schreeT aanzijn vriend : < Ik heb mijn snuifdoos bij :.r

vergeten. Ceef ze met den brenger van dit briefje mee >>.

Maar toen mijnheer Knobbels den brief wilde sluiten, zag hij zijn snuif-
doos pp' de 'kas staan. En thij schreef onder aan zijn brief : << Ik heb mijn

snui{cloc,l; gevonden. Doe dus geen moeite om ze. te zoeken >. En hij liet door
den kneciri den brief wegbrengen.

Ol 't geholpar had.
Een dame kwam den dokter spreken over haar buitengewone diklijvig-

heid.
De dokter schreef haar een streng dieët.
Na eenige maanden klvam de vrouw terug, nog dikker dan ocit.

- Flebt ge u streng aan mijn voorschrift gehouden?

- Ik heb alles gegeten, lvat ge mij hebt voorgeschreven, zei de patienre

- behoudens grijn ge\Mone maaltiiden.
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Zeer verheugd.
Een zorgloos jong man, die nog niet veel voordeel getrokken had uii

de trokk-eir, die hij met zijn radde tong al geschoten had, werd eens op een
huiselilkc partij voorgesteld aan een oude, eenigszins zonderlinge ongehuwde
Came, wier liefhebberij het was, reliquieën en oudheden van allerlei soort
te verzanrelen. Na een paar minuten nret hem gesproken te hebben, stond
de dame op om te vertrekken. Dp jonge man stond insgelijks op, drukte haar
vriendscir:rppelijk de hand en zei :

- FIet doet me veel plezier u ontmoet te hebben, jufïrouu' 8..., ik heb
altijd ver:l bel.r"ng gesteld in oudheden en ben daarom bij u gekomen.

Ze hadden fiog lang kunnen zoeken.
Een solclaat haci een kogel in de zilde gekregen en was ondeL behancie-

ling van rioktoren. Nadat men hem een nieuw verband had gelegd, n erd hij
Raâr een veldhospitaal gebracht, waar men de wonde zorgvuldiger onder-
zocht, âe peilde en bieeT zoeken. Naclat dit een half uur liaci 4angehouden.
en hij de hevigste smarten verduurd had, waagde hi1 het eindelijk te vragen

'vvat er 1:ebeurde.

- \dlij zao-ken den kogel, was het antwoord.

- L,r'cmmels, rjep hij, hadt gij mij dat eerder gezegd, ik heb hem in
mijn zak' 

Het duur leven.
Huisvrouu,' (tot den winkeiier). - Als't zoo voortgaat met opslaan,

dan moet tk eensclaags tot n komen met bankbiljeiten in niijn korf en huis-
r.uaarts keeren met de waren in mijn porte-monnaie.

Sterk.

Jan Snugger bevond zich eens op den trein in gezelschap van eenige
studenter:, die 't in 't hoofd kregen eens goed met hem te lachen. Beurt om
Lreurt poogden ze aan de noodrem te trekken, telkens zeggende :

- 't taat niet, 't is te straf.
Op eens stond Jan, die dat spel niet doorzag, op en zei :

- \fu"el sukkelaars, en meteen trekt hij met volle geweld aan de rem.
De trein stopt en een paar minuten nadien staat de treinwachter d,aar"

- Wat is er ? Wie heeft er aan 't sein getrokken ? vraagt cle rnan.
_- IkKe, mijnheer, zegt de boer met fierheid, ikke en nogal met één hand"

.ÉIii had goed geluisterd.

- Sen woestijn, had de meester gezeid, is iets r,n'aar niets op groeit.
Piet, eert ondeugende jongen, zag op meesters kletskop een vlieg

loopen err riep :

- Àrreester, er zit een vlieg op uw woestijn.

JI
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Onder tooneelspelers.

-'rly'anneer 
treffen we elkaar van avond ?

- ûm negen uur sterf ik, eu clan ben ik vri.

- En om half tien, schiet ik me dood. Dus kunnen we 10 uur bijeen zijn., 
- 

Âfgesproken, vaarr,vel. 
:

Uit 't progtamnra van een landbouwtentoonstelling.
l0 uur : a.ankomst van het rundvee.
I I uur : ontvangst van de genoodigden.
12 uur : gemeenschappelijk rrridclagmaal.

F-raaie vergeliiking.
Jonge clane. - Wel, Van Sorneren, wat is dat varken vet !

bo.]:. -- Ja, juffer, 't is een lust. Oij rrroet nog veel veranderen, voor ge
'-, zoo gt,eci zult ttit zien.

Uitslag van den viifden Prijskamp:
1. I{aat. 2. Koekoek. 3. Een of al de letters van kruik. 4. Donderdag

5" Brussel rnet een b en eindigt met een l.
Wùurcrs: F. Schoors, 'Iilleur (Luik); B. De'Dobbelaere, Zuidstr., 14.

Caprijcke ; C. À'lorrissen, Wommelgherrr; A. De Proost, Beerse (Turnhout);
F" Billiet, Staden; M. Blomme, Hooglede; G. Beckers, Antwerpen; P. Liekens,
t.-L.-V. Wave'; M. de Lombaerden, Rousselaere; Ph. Collyns, Onkerzele.

Uitslag van den zesden Prijskamp :

1. Bcngel. Engel 2 en 3 Kortrijk.4 Nieurvpoott.5 Leie.
rrly'inncrs: jos. Mous, Esschen; S. Vari NuTîel, Antu,erpen. F. Deas, Ant-

'!1..e{pen; Lron Van Thournout, Thourout, Lucien Deprez, Brugge; H. Luyck,
À'terkxenr; J. Srmpels, Ganshoren; H. Oorin, À{erxern Vronenbrtrg; P. Bonte,
I-ao; A. Delaere, Cortemarck.

BtrRICH'T-.
Daar r.r,ij ons stelsel va*r pri.iskanlp wat veranderen, is er dezB,week geen.

&(eer nieulvs ttierover volgt.

Outl.'rs, vrilt gil ur,v kinderen eetl goecl geschenk aanbieden, neetitt dan

een abonirenrei:t op A. HAItiS' Kinderbibliotheek. Flke rveek krijgt ge een

beekje nret volledig verhaal en platen. * Àangenaâm en nttttiq'

Priis : 6,50 1r. per drie maanden.

Vraag aan de clagtrladverkoopers of bij den uitgever :

B. t{. HANS, fluis'Guido Gezelle, Coniich.
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