
Gt1 mogt rnaaf kunnen.
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Burgcmeester. - Wel, gij onbeleefde Jan, gij neemt voor mij den hoed
niet af.

Jan. - Burgemeester, ik zal het doen, als gij zoo lang dit varken vast-
houdt.

Vraag.

Ongetrouwde vriendin. - Maar zeg mij eens, Clara, is een man werks-
lijk boos als hij thuis komt en het eten niet klaar vindt ?

Getrouwde vriendin. - Zeker, hij is bijna even boos als een vrouw is,
iederen keer als het eten klaar is en haar man nog niet is thuis gekomen.



In de stuctic haatcre Frr"rj.*;T"iiiXi"h den zak, cloch cle meester hact
het gezielt en nam hem aî.

Een poosje. nadien zag Fransje dat de meester zijn appel aan 't opeten
was. Het manncke begon te hoesten. Als dat zoo'n tijdje geduurd had en het
den meester opviel dat het een gemaakt spel was, vroeg hij :

- Hewel, r'riend, wat is er ?

- À{i!n appel rs in een verkeerd keelgat geschoten, meester,'zei de
deugnier,



Om te lachen.
O, de politiek !

- 't ls iets met die kiezingen, zei klein Kareltje, toen hij 's rnidclags van
school thuis kwam. Als ge u op straat vertoont, vragen de jongens wat ge
zijt,liberaal, katholiek of socialist... En raadt ge mis, ge krijgt kletsen...

AIS de drank is in den man.

- Mij ging't beter, zei Daan, ik was wel, ik beken het, een beetje aan-
gevezen, en kon met groote moeite de lamp aansteken. Als ik de trap lvas
opgesukkeld, begon ik te twijielen oi ik de lamp wel uitgeblazen had. 'k Ging
terug naar beneden, en goddank, 'k had nog juist een stekje om lnij daarvan
te bvertuigen.

Ongeluldrig.

- Daar slaat het zes uur, zegt Springbeen. Als ze me niet gaur,v komen
u,akker tnaken, ga ik den trein van 6,40 uur missen !
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/{art den Sint-Gothard.
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Nu rijdt ilien door den Sint-Gothardberg in
spijslvag.'n.

Wat de rcizigers er in vroegeren tijd konden
oud plaatje.
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een slaapwagen of in' den

ondervinden" leeit ûns dit

Hii zag niet goed.
Een heer z.at in tle tram en trok zoo'n felle rookwolken uit zijn sigaar,

dat het er niet uit te houden was.

- Mijnheer, zei de ontvanger, hier wordt niet gerookt"

- 
i)an ziet gij piet goecl, vriend, zei de heer.

Doettrelfende maatreget.
Een piot kreeg een brief van zijn nreisje. De goede man kon evenwel niet

lezen en verzocht daarom een zijner kameraden hem den brief voor te lezen,
maar, opCai deze niet zou weten wat er in stond, hield hij hem tijdens hij
rnet luider stem las, de beide ooren toe !

Baas boven baas.' M. S::or is liefhebber van antiquiteiten en liet overtijd aan Peperkoek
eene oude tafel zien, die hij in een voddenhuis gekocht had.

- Die tafel. zei onze vriend, is meer dan vijf honderd jaar oud.

- Wat is dat ! riep Peperkoek, ik ken een tafel, die meer dan drie
duizend jaar oud is, en die is nog'zoo goed als nieuw.

rneê uit
Hoe is dat mogeiijk ! zei M. Snor; dat moet een stuk zijn dat Mozes
Egypte gebracht heeft ?

Neen, :rei Peperkoek, dat is de tafel van vermenigvuldiging.
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Kinderlijk.
Liesje. - Mama, ik geloof niet dat u zoo mooi is als de kinderjufirouw
Manra. - Waarom zegt ge dat, Liesje ?

Liesje. - Wel, we hebben een heel uur reef,s in het park rondgewandeld
en geen enkele politieagent heeft u gekusl.

Voorstel.
Van Stoppelen verkoopt zijn piano aan een jongen heer.

- Mijn dochter, zegt hij, heeît veel spijt dat zii van haar piano moet
afzien; zo'-rclt gij haar niet terzelfdertijd willen meenemen ?

De baas van 't kot.
Burgemeester (tot clen bruidegorn). - Teunis Klomp, verlangt ge Geer-

tje Stomp, hier tegenwoordig, tot uw wettige huisvrouw ?

Bruid. - f{e, ho, burgemeester, wacht een beetje. Gij vraagt daar aan
Teun of h;i mii totvrouw wil hebben; ik gelooi dat hij blij mag wezen als ik
hern neer" Hij heeft niets en ik heb vijlhonderd frank, daarom hadt gij eerst
aan mij rnoeten vragen of ik hem hebben r,vil.

Tijd genoeg.
Een rnoorclenaar moest gehalsrecht worden, en aivorens men hem naar

'{ schavct bracht, vroeg hem de gevangenbewaarder,of hij nog iets verlangde.

- Je,.zeker, zei de man, en 't is een heel kleinigheidje, dat ik nog gaarne
zou hebben.

- ,^.ls 't niet veel is, dan zal ik 't u gemakkelijk kunnen geven, was het
antwoord. Wat verlangt ge?

- IK zou gaarne een portie jonge labboonen eten.

- 
l.abboonen ! riep de gevangenbewaarder; 't zal nog.wel een half

laar aanloopen, eer er jonge labboonen gegroeid zijn !

- De's niks, zei de veroordeelde, ik ben niet haastig, ik kan wachten.

Aoruaak.

- Waarom schreeuwt ge zoo, Fransken ?

- Va,jer heeft een nagel in den muur geklopt.

-- En moet gij daarvoor schreeuwen ?

-_ Hij hecft op zijn duim geklopt met den hamer.
-_ Ah, dat is braaf, dat gij zoo'n verdriet hebt ais uw vader pijn heeft...'

- Ik had geen verdriet, ik heb gelachen.

Voorbeeld.
Dol.1,:r Spits zijn hond is een verstandig dier.Hij kan op zijn achterste

Xrooten staan en uit een flesch drinken.

- l);t heeft hij zijn baas zeker dikwiils zien doen ?
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't Is waar,
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Mevrouw. - Maar Marie, nu piakt ge cte vliegenvangers aan den bui-
tenmuur.

Marie. - Er zijn buiten meer vliegen dan binnen, mevrouw.

Haargroeimiddel.
Klant : < Is dat haargroeimiddel werkelijk goed ? >

Kapper : < Uitstekend mijnheer. In vier-en-twintig uur is het resultaat
reeds merkbaar >>.

Klant : < Nu, wrijf je eigen hootd er dan eens mee in, clan kom ik rnorgen
terug om te zien of je de waarheid spreekt >.

's Nachts.

- f14ns, weet gij wanneer Rome is gebouwd ?

- Jawel, vader, 's nachts.

- Hoe komt ge daarbij, jongen ?

- Wel ja, vader, ik las juist gisteren : ITome is niet ,op een dag ge-
bouwd.

Zijn uitleg.
Rechter tot den beschuldigde die beweert dat hij in zijn halve dronken-

schap meende, dat het huis waarin hij .binnengegaan was het zijne was :

< Maar waarom zijt ge er dan van door getrokken en door het venster ge-
sprongen, toen ge plotseling voor de huisbazin stond ? >

Beklaagde : < Ik dacht dat het mijn vrouw was ! >)

3r
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BERICHX..
Wegens de grondige vefbetering die wij aan << Het Vlaamsch Gezin >>

roeblengen, zijn wij wat te laat verschenen.'
Ohze lezers zullen die verbetering spoedig gewaar worclen.

Den uitslag van den zevenden en achtsten raadselprijskamp deelen wij
de volgende week mee.

NEGENDE RAADSELPIiIJSKAMP.
1. l\evc.us r.r'ien wooncle uw overgrootvader over honderd iaar?2 Een kincl ku'a'n in de kamer en zei: Goeden dag, vader. En 't ant-

woorci r,vas : ik lten r,t'el uw vader, maar gij zijt mijn zoon niet. Hoe kan dat ?

3. Twce vaclers en twee :zonen gingen jagen. Ze vingen cilt een haa.s
en toch hadclc'u ze er fitaar drie. Hoe kan dat ?

4. Vrltr rveike oogen koopt men geen brillen ?

5. Weikc ilergen worden het nieest bezocht ?

Oplossingen wo,rden verwacht tor en ffist 2l Januari, bij J. VAN DER
MEIJLFN, Antwerpsche steenw,eg, 55, C,cntich.

Oncler cle beste oplossers worden verloot : vijf abonnementen op het
nieuwe rneestelrverk van A. HANS : <<DE SLAVINNEN VAN VLAANDEREN)),
dat deze week begint te verschijnen.

BERICHT.
't Laatst verschenen nummer l'an A. HANS-Kinderbibliotheek is : << Ver-

dwaald en Terecht >>, cloor B. HAn-S.
Over deze bibliotheek verschijnen in de pers de beste beoordeelingen.
Abonnemeriten : 6 tr. 50 per 3 maanden. Elke week een geïllustreerd

kinderwerkje. Adres : B.-H. HANS, Huis Guido Gezelle - Contich. Ook bij
de dagbladverkoopers.

NIEUWE ROMAN"
Vraag aan urv dagbladverkooper de eerste aflevering van A. HANS be-

roemde rornan ( DE SLAVIN$ùEN VAN VLAANDEREN >>. De geiilustreerde
atleverifig kost slechts 25 centiem. De roman uit het Vlaamsche leven zal
isder boeien.
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Filips Van Artevelde
en an(lere verhalen

door A, HANS
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