
Van den wijn.
Alzoo leert de Talmud, het boek u,aarin vele joodsche .wijsheicn is ver-

zameld.
Toen Noach den vi,ijnstol< plantte, - krvarr de cluivel bij hem en sprak :

- Wat doet gij daar ?

- ik plant eJn"wijnstok.

- Waartoe dient dat ?

- l)e versch geplukte oi gedroogde vrucht daarvan, sprak Noach, is
zoet en lekker. De v'rijn die men uit de trossen perst, verheugt het hart der
menschen.

- Laat ons samen arbeiden, sprak de duivel.
' 
- 't Zij zoo ! sprak de aartsvacier.
Wat deed nu Satan ?

Hij nam een lam en een leeuw, een zrvijn en een aap, sneecl die ter
plaatse de keel over, en drenkte den grond met hun gemengd bloed:

En zoo komt het dat de mensch, als hij de vrucht des rn ijngaards eet
zacht is als een lam.

Als hij den wijn drinkt, beeldt hij zich in een leeuw te wezen, hij wordt
driest en ongeluk overkomt hem.

Als hij drinkt uit gewoonte, wordt hij grof, onhebbelijk, vieselijk als
het zwijn.

Als hij dronken wordt, doet hij zooals de aap : hij springt, hij krijscht,
hij maakt vieze grinrassen.

En alle drinkliedekens ten spijt is hij maar een vierkant beest.

AlgSvezen.

- Sergeant, zei de rosse korporaal, ik zou wel een deken meer rvillen.
Het vriest dat het kraakl in mijn kamer.

- f6g, toe ! zei de sergeant. Op uw jaren, mag nren niet zoo kouwe-
lrll( zrJn.

- Ja maar, sergeant, daar zljn ik weet niet hoeveel ruiten gebroken,
en wij hebben geen vuur...

-'k Zal dat doen nazien... Hoe heet gij ook u.eer ?

- De Vlam, sergeant...

- Watte, De Vlam ?... Daar is niks heeter dan De Vlam. Maak dat gii
weg zijt, 'k zal u leeren onr clekens te komen vragen.



Nooit tevreden.

,!*

Man. - O, die vervelende kindermeid... hoor ze weer ! Ik kan niet meer
studeelen... niet nteer een dutje doen, niet meer rustig eten.

Vrouw. - lk begrijp niet, waarom gij over het nieuwe kindermeisje niet
tevreden zijt. Zij kan toch goed zingen en het kind zoo rustig houden.

Man. - Ja, dat is het iuist, ik hoor dan nog liever het kind maar kraaien.

Gewonnen.

- We I Torn. hoe gaat hel nret uw zuster ?

- Ze is er- leelijl< aan t.oe, rrijnheer. Ze ligt sinds eenige dagen te bed.

- Zoa, dat spijt me. Wat is er dan met haar gebeurd;

- Wel, u'e haclden een weddenschap aangegaan, wie het verst uit het
raam kon hangen, en zij heeft gewonlteit I -

:!ir
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Om te lachen.
't Voorzichtigste.

flsg1. - Als ge nog eens tegen mij zoudt willen loopen, weet ik wel wat
ik zou doen ?

Lancllooper. - En wat zoudt ge dan cloen, dwerg op uw hennepootjes !

r#at zouclt ge doen... laat hooren !

Fleer 
'(deemoedig) .Uit... den... weg gaan voor u !

Begrijpelijk.
Rectrter. - Dronk de betichte, als hij alleen r,vas ?
Getuige. - Ik u,eet het niet, mijnheer, r,vant ik rn'as nooit bij hem, als

hii alleen was.

Daar was inkt vcor noodig.

- lss, Karel, laten we nu eens een lijstje maken van uw schulden.

- Een oogenblik, oom, ik zal eerst den inktkoker vullen.

't Was waar.
Ni,euwe rijke. - Hadt gij onder uw voorvaderen beroemde mannen,

mijnheer CIiff ?

Cliff. - O, jr. Een was de beroemdste admiraal, de voornaamste van
dè ïierelcl en hij stond aan't hoofd van al de geallieerde ntachten op aarde.

Nieuwe rijke. - Hoe heette hij dan ?

Cliff. - Noach.
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Een 'l'roost.
Klant. - Zeg eens, dat is een klein kieken, hoort ge !

Bediende. - 't Is waar, mijnheer, maar 't zal u toch veel tijd vragea,
om het op te eten.

Atdoend middel.

- Hoe gaat het met mijnheer en mevrouw Muller ?

- O, zeer goed. Dadelijk na hun huwelijk zijn beiden overeengekomen,
dat zoodra een van hen driftig zou worden en ziin zelfbeheersching verliezen
zou, de andere rnoet zwijgen.

- Heel goed. En hoe ging het ?

- Mijnheer Muller zwijgt nu al twihtig jaar.

Praktisch.

- Wat doet gij hier te Oostende ?

- Ik ben op--mijn huwelijksreis.

- Zoo ! ! ! Dan wilt ge me zeker wel eens aan uw vrouw voorstellen ?

-Wat zaliku zeggen, mijn vrouw wacht tot ik terug ben, om haar hu-
welijksreis te doen. Wanneer men zaken heeft, kan men zoo moeilijk beiden
..'an huis.

Rechter. - Beklaagde, gij ,l';r,t oÏ?u;.ze getuige u attijcl ku'aacl rleed.
Hoe dan ?

Beklaagde (die het beroep van bedelaar uitoeTent). - O, mijnheer dç
rechter, altijd treiterde hij mij. Was ik blind, dan stal hij het geld uit mijn
schoteltje; was ik kreupel, dan pakte hij mijn krukken en liep er mee weg;
was ik doof, dan schoot hij een zevenknaller aan miin oor af, om me te laten
verschrikken. Ik kon zoo nooit in rnijn rol blijven en nrijn eetzaani beroep
uitoefenen, mijnheer de rechter.

Goed gemeend.
Zijlei het boek neer... en zuchtte.

- Wat is er, lieveling ? vroeg hij bezorgd.

- O, schat, ik ben zoo gelukkig, lispelde ze.

- Maar gij keekt daar jùist zoo diep-rampzalig.
-- la, ik las van het verdriet dat de vrouwen van mannen die beroemd

zijn, altijd te dragen hebben gehaci. O, Alfrecl, ik ben zoo blij dat gij maar
ccn onbeduidende man zijt.

Haar Bondgenoot.
[. - \u, 't zal er gisteren nacht aardig bij urv vrouw gespannen heb-,

ben, toen gij zoo laat thuis kwaamt, niet waar ?

B. - Neen, zij sliep gelukkig... {naar haa.r papegaai ging als een razen-
de tegen mij te werk.

3r
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Juist.

- ûij zegt dat mijn schilderij leelijk is, roept de artist boos uit. Wat
weet ge van schilderen af ? Hebt gij wel eens beproefd een schilderij te
maken ?

- J-leel aardig gezegd, mijn vriend, antwoordde de kritikus. Maar mag
"r u eens r,vat vragen ? Kunt gij oordeelen of een ei versch of bedorven is ?

- -ïa, natuurlijk.

- En hebt gij wel eens be-proefd een ei te leggen ?

ZEVENDE RAADSELPRUSKAMP"
l. ,\''toienwiek. 2. Maas. 3. Melk. 4. Sigaar. 5 Pop.
Op 5 u'erclcrr ouk enkele goede antwoorden gegeven.
Winners: Alex V. L., Antwerpen; Ar. De Burghgraeve, Veurne; M. Van-

denbroeck, Ruysbroeck; Jules De Groot, Antrverpen; J. Sempels, Ganshoren:
.f. Steegers, Eekloo; M. Wallaert, Hertsberge; Fl. Van Wehaege, Kortrijk;
Camilla Castelein, Borgerhout; J. Moris, Esschen.

Vcor deri aehâsten u,,urld" tijd van de oplossing tot 14 Januari. Uitslag
dus de volgende week.

TIENDE RAADSE!-PRUSKAMP"
1 In ',velke maand pikkelen cie netels niet ?

2. Welke appels bervaart men 't best ?

3. K,)fiie ciie koud is en drie da.gen oucl isr hoe heet rrrcn rlie ?

4. L{ceveel wegen loopen van Gent naar Brugge ?i 5. n-{ceveel appels gaan in een zak ?

Oplossingen rr'orclen verwacht tot en met 30 Januari 1923 aan het adres :

J. VA\IDERMEUI-EN, Antwerpsche steenweg, 550 Contich.
Oncler cle goecle oplossers 'uvorden tien goede boel<en verloot.

BtrRËCHT.
'Vraag aan uw Dagbtraciverkcoper de eerste aflevering van den boeienderi

rûman t< ûË $[-AVXFJhiEhi VAN VLAANDEREN >>, eioor A" É{ANS. Prijs per
wekelijtesche afievering : 25 centiemetr.

A" HANS-KtrT{DERBIBLTOTIIEEK.
Het volgend boekje van A. HANS-KINDERBIBLIOTHEEK is << De Jott'

gen van West.Roosebeke >>. Prijs : 50 centiern. Vraeg het aan uw dagblad-
verkooper.



Nr rI. Prijs 35 cent. - Âbouu. per jaar 20,80 fr. 13 Januari 1923.

'T VLAAMSCH {fiZII{
Geïllustreerd Weekblad

Red,acti,e-Ui,tgaue : Gebr, HANS, Contich.



Filips Van Artevelde
en an(lere verhalen
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