
Tegen Tandpijn.
Jan. -- Wai is het beste niiddel tegen zeer in de tanden ?

Kla:s. - Ca near tlerrlanclar"is, ell ccr gc hah erri'cgc zijr, is cle pijn a1

t crclrvenen.



Moeiiijk"
IJediende. - Il4rjntrreer, uw vroil\v vraagt cioor cle telefoon of u komt eten.

Patroon. -- Ruik eerst, eeits ttrai cle pot schaft.

of Was zoo.

- Ziet gij die dame ?

-- Ja wat is er valr ?

- Ware het niet ge\Meest van drie woordjes, die ze verleden izrar zei,
elan u rs ik nu zoo rijk als tlc zee diep is.

,- Maar hoe klvam ciat ?

- Wel, haar vade;. bezat n'ei cirie ineiaaliabriekcn en vier koohnijnen.
trk kon zeker tien miliioen in een slag kriigen nraar die tlamc claar. cle ciochter
rvas laf genoeg onr het te beletten

- Hoe dan toch ?

Wel, ik vroeg of ze lret rn,: u"ilclr: tr'ou\\ren ('ll
gii, idioot )>

Ee;n kleinen rvenk.
Een reiziger r"uoest if,p ee!1 bittei koildeir avoncl ecn geitiin:en rijcl in ten

kleir.r station doorbrengen en ging binnen ziften rvaai een lcl<lter rruurtie
branclcie. I{ij had allen tijd en haalde ern slgaal '''oor rlen clag onr .ien tijd een
rveinig te verkorten. juist krvarn cie portit'r binnen en der reiziger zei, rnet clen
vinger wijzende naar een boriijc, clat in 't lokaal hiug << Vei:br_rcien hier te
t'ookeri >>.

- 
lk ouderstel dat dit veiboti hier niet streng worclt gehandhaaid ?

- 
O, neen, meneer, zeide de portier mct nadruk, ze geven hier zooveel

voorschriften, en hij wees op het bordje ciat er onder hing el1 v..aarop stond :

Het is het personeel ten strengstc verboclen clrinkgeld aan te nemen.
lll.i kreeg er.
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Om te lachen.
Bij 't Afscheid.

l|r!.''.?

k'j

;.Ëp

De zeereis had veertien dagen geduurd. De boot zou binnen drie uur
ianden. En Wikkels zegt : << Wel, mijn waarde reisgenoote, we hebben ons
beiden vergist. Gij meendet dat ik rijk was en ik, dat gij rijk waart... en ik
noemde u een engel en gij mij een knappen jongen... en nu, na veertien
dagen, blijkt hct, dat geen rijk is... lk dank u voor het aangenaam ge-
zelschap... en gij mij en we zullen straks welgezind ieder zijn weg gaan...
Gij glimlacht en ik glimlach en lve zijn het nooit beter eens geweest, hé ?

Ze hielden hem voor den gek.
Kees Lavers had wat te veel gedronken en hij vroeg aan een politieman

< Kunt ge me zeggen, waar cle overkant der straat is >.

- Natuurlil'k, ginder !

- Dat is wonderlijk. Ik kom er juist vandaan, want daar zeiden ze, d,al
het hier de overkant was.

Te veel verlangd.
Eedelaar : << Een centje alsjeblieft, mijnheertje >.

Voorbijganger : < Zoo'n mensch met flinke armen en beenen geeT ik in
beginsel niemendal >.

Bedelaar : <:. Zoudt ge dan willen, dat ik me voor dien onnoozelen ceni
nog een houten been aanschalte >.



Z6 '/I VI,AÀMSCI.{ GEZIN

Bijzied.
Kapitein (zeer bljziende). - wie is claar van den linkervleugel, die

niet voorwaarts marcheert ?

Sergeant. _- Dat is een lantaarnpaal, kapitein.

Een slimmerd
Hoofd van een school tot een Ieerling uit de hoogste klasse, die te laat

komt :

- Hoe zijt ge zoo laat, Dirk ? hlet is al tien lninuten over negen.

-'t Was zoo vreeselijk glad, mijnheer, ik schoot niets op : Als ik twee
stappen vooruit deed, gleed ik er drie achteruit.

- En hoe kondt ge dan nog hier konten ?

- Ik ben achteruit geloopen, mijnheer !

Praktisch.
De meester sprak over electriciteit en legde uit, hoe de bliksenr er een

verschijnsel .van is.

- Wie kan ,nu 't verschil zeggen tusschen electriciteit en bliksem ?

vroeg hij.
-- Ge moet voor electriciteit betalen en cien bliksern krijgen we voor niet !

riep een praktische jongen.

Een vriendelijke groet"
Een soldaat in 't Indische leger kreeg van den burgemeester van zijn

dorp bericht, dat zijn vader gestorven was. Fiij beantrvoordde den brief aldus:
Burgemeester. - Ik dank u voor den dood van rnijn vacier, en van mijzel-

vers kan ik u vertellen, dat ik in 't hospitaal lig. met nog maar één been,
waarmee ik de eer heb u te groeten.

Daardcor kwam hèt.

- Je dochter is buitengewoon goed opgevoed.

- Dat geloof ik, nraar ze is dan ook vanaf haar vijfde jaar het huis uit.

De Pot en de l{etel.
De buurvrourv is een babbelaarster, zei Lizy tot haar man.. toen ze

een week getrouwd waren. Ja, een babbelaarster herhaalcle ze. tr-{eel den clag

. ratelt ze en haar rverk blijft natuurlijk ongeclaan.

- Met rnij natuurlijk: over de haag I

Anna. - Wat zouctt gij *."":TÏlTru"' ut, het mijne ?

Maria. - Ik rveet het niet wel, wat hebt gij er voor gegeven ?



'1'VLAAMSCH GEZIN

In den tijd van Mathusalem.

Mathusalem. - Ja, ja, Sarn, ik stel het nog altijd goed. Zoo zachtjes aan
lvorden de kinderen groot. Mijn oudste is nu vier honderd jaar en speelt al
flink met den hoepel. Mijn jongste is vijftig en rijdt al in zijn wagentje. De
anderen spelen in.het veld. En ik hoop weer op een blijde gebeurtenis... Och,

1a, het gaat goed.

ScherP'
Een zanger beschuldigde den grooten tor.rndichter Hândel eens, in eerr

vlaag van drift, dat hij hern slecht accompagneerde en voegde er bij, dat
hij op het klavier zou springen en het in elkaar trappen, als hij het niet anders
deed.

<< Waarschuw mij vooraf, wanneef gij dit doen zult >, zei de meester
<< dan zal ik her in de gazet aankondigen. Ik ben zeker, dat er meer publielr
zal komen orn n te zien springen, dan om u te hooren zingen >.

Een Wensch.
Man. - Zie eens vrouwtje,.mijn portret. Het liikt soed. hé.
Vrouw. -_ Het is schoon en ik r'vilde, dat ge altiid zoo vriendelijk keekt.

Ik zie nu toch, dat ge het kunt.

Even denken.
Oude heer itot bedelaar, dien hij 5 cent gegeven heeft) : En wat zijt g,:

nu van plan daarmede te doen ?

Bedelaar : Dat moet ik nog even overleggen meneer. Misschien koop ik
er een lijÏrente voor, misschien beleg ik het in Amerikanen. \Mat zou u mij wel
raden ?

27
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Lotgenooten.
Een dokter r4'ercl oitt twce uur in een kouclen rracht per teleloon geroepen

bij een patient, drie kwartier ver.
Toen hij bij den <<zieke>> kwam, zei cleze' 

- 
Dokter, ik hcb geen bijzon-

clere pijn; maar ik heb een gevoel, dat urijn iaatste uLir irabij is.
De clokter r;oelcle zijn patiënt clen pols en ruisterdc naar. hct kloppen r,an

zijn hart.

-- Hebt gle uw testament genraakt ? vroeg hij.
'De rnan u,ercl bleek. 

- 
Neen. clokterr. op rnijn leettijrl ... Acil. rrct is toch

rriet u'aar ?... iJet kan niet n'aar zijn I...

- 
Wie is un' notaris ?

*- De Erai'e. Maar...
.'- Ik zou it raclen hern terstcnrl hici: tc latcn kotr;en.
Dc patiënt ging. bleek cn bevencl, naar cle teletoon.

-- Laat ook urv vaclcr roepen on Lr\r'...

-- Maar, iiokter. ricnkt gij rverltclijk, ciat ik zal stcrven ?... L)e rnrri
stonii tc rillen en te bei,en.

-f"oen l<eek de cloktel hctrr strak aan eit zci. 
- 

N"een, ciat ritnk ik niet.
El scheelt u niets. À4aar lk t,.,ilcie niet rle ce'uige zijn, clic in riezcn koudc.n
i,r;:.cht (ioor u voor dcn Eel< ii'crcl gelioucleii.

Verkeerde diagncse..
L\oktcr. 

- 
Och, c'ch, Doris, ivat zict ge er rrit ! Zel<er zijt ee rrlt de ket'-

ruis rveer aan 't bakl<eleien geu,c'est. nietu:aar '.)

Doris. 
- 

l.{eL'lr, rlokter | -- Il{ hcb nraar vretle gcrraakt I

i\{isiukte voorzorg.
in eeri apotheek \rJas een bediende, die zeer snocpaclrtig r'u bovendien

t:ig oniranclig i',,as; elk oogenblik bral< hij het een ol het artdt-,r'.

Op zekeren clag kreeg ziln patrocln vair ceti goeden l'ricttd tu're iiesscheu
r,vijn ten geschenke, clie hi1 tot een zekere gelegenheid nilcle bi:t,er"eu.

Onr zeker te zijn dat zijn sloeplustige provisor ei: nict aan krvaur plakte
hij op de flesschen het in de apotheek gebruikelijke etiqitet .:: \/r'r-gil > er or)

en legcle ze in clen kelcler. Eenigc dageu lat,:.r vonrl hij, thuis l<orn,:rtle, zijn
bediende clronken in het laboratorium.

Op zijn clringende vraag bekende hij. dat hii een durc iruis geirloken hacl
en uit vrees voor eeir straf vcrgil had ingenolrcrr; lrij had cle ilvct Tlesschen
<< Vergif >> leeggccironken I

[n de Herberg.

- Zeg eens Jaii, r,l,at zit't gij er uit, wie hccft u
eens r'\'en u'elken ezel van eeu barbier houdt gij er op

--= Ik ?... Ik scheer rnij tegenu'oorciig zelf"

zoo
na?

toegetakelci ? Zeg
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Een Gelijkenis.

L.eeraal' cier school. 
- 

De jongens hebben
Wel, Iaat cens zien... Die pop gcliikt stcil< op
hebben clie cieugnietcn nu u'iilen naltootsen ?

t îit ûits).

een snecLl\l.1-rop *;e rraakt...
ienlancl, ciirn ilr kc;t. Wieu

2g

jonrlc hLrisvrouiv (ttit clcn
kocht ircbt, r'.'ai-en u erkeirjk
luraar vall dezelTCe hen >>.

'Fe r,cel geëischt"
eierboer) : < Die eierell, ilie ge itrij trister rrer'-

iclçi<ei. [Jreng rirj er utorgcu \\crr Yir',i-ctl-twintig,

toesta,nr.l I'orlr 't ge-

r.r'aiersttoi t' belang

ik gelcof nict clat ik

geven, 1^,.a11t ik l{ar1

Vccr 't Geree{tt"
iiechtcr : << Cctuigc, schrairi't gij u niet in zulk eeu

recirt te ver-schiinen ? Wascht gij u clan nooit ? >)

Vagebond : < Iicct' irr-esicit irt, ii; l:cb nooit in cie
gcs tcl cl.

I\cg te r,ee!.
L"eeriing. -- Ë,r' is zeiçer crn ittrrt <.rp nliin bulietijn.

eeu irtrl rrelciienue vcol' rekenelt.
Àleester" 

- 
Vcrtiieur-l necn, utaar ik nlcest u'cl nr.rl.

niet lager gaan.
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ftIunchhausen,
A" : << Ge zuit lveX avonturen gehad hebbeir. zoo tien jaar iang in de

warme landen >.

E. : < Alsjebiieft. Eens zie ik onder het zwemme.n twee monsters op me
afkornen, een haai en 'n zwaardvisch >.

A, : < En r,vat dredt ge toen ? )>

B" : < Ik ontnair clen zwaardvisch z'n zr,vaard en stak het den haai in
cjen buik ! >

,4.:<Fïeltl i>

Ktup rvit klerk ivortl",' *nlTooilff'T::*- : << li/aar zijn uw getuig-
sr:hrif ten >.

- 
tietuigschritten ?

- Jan het stoncl toctr in cie aankondiging.
.-.- Or ik rneende, dai het op u sloeg,.. dat "gij de beste getuigschriften

zouclt toonen. Als het anders is, vertrek ik, want dan u'orclen rve het toch niet
r'akkoorul.

Baas boven baas.
Een V{aal lyas aan 't biuffen over zijn streek.

- F{a, zei hij, chez nous; daar was al vroeg de kultuur en de beschaving.
ûver iaatst brai<en ze in Wailonië een kasteel af. en ze vonden veel draden,
een bewi.js. riac zt, bii r-lns over eeuwerr al de tel.egraiie kenden.

- O, anfi,r'oorclcle de Vlaming, in Vlaanderen was het al anders. Ver-
letl.^r jaar btaken ze een kasteel af bij Brugge en ze vonden geen draden, en
ci:rt h,-'rvrist, dat over eeuu/en rie tireadlooze telegrafie al in Vlaanderen bè-
kcrtC v, as.

\Mijn en jicht.
L'rrr,l []ertry, d,ie ieeds langen tljd aan jicht had geleden, ontving eens

\ran ei-n wijnhanrlelaâr een proe{{lesch ltet een begeleidend schrijven, waarin
verzekerd rverd, clat cieze n,ijn een u'itstekend middel tegen jicht was.

Reects rlen 'volgenden dag zond lord Derby hem de flesch nog meer dan
haltlol terug nret het volgende brieÏje .:r bi1 :

-- ivlijnheer, ik hcb uw wijn ontvangen en geprobeerd, ik heLr i:chter
liever de jicht I

Te jong,
De jouge heer Spits vroeg aan À1. Snor de hancl van zijn dochter.

- Hoe oud zijt gij ? vr'oeg M. Snor.

- J.cjrttien jaar.

- Dan zijt gi.1 ilog te jong; mijn clochter is er vier en twintig. Dat ver-
scltil is te groot. Wacht nog zes .iaar dan zijt gij even ond.
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Wat hii wist.
Onderwijzer. - Jan, r,r,at rveet ge van de kuekot'l<'t -- Jan, tlie rvel eetrs

gehoord of geiezeu heeft, dat de koekoek geen eigen nest bour'.it, naar ziln
eieren in het nest van een aucleren vogel legt, zich evenwei het rechte niet
herinneren kan, antwoordt :

- De koekoek legt zijn eierert zcli ttict. rtti.inltecr.

Toch nog een troost.
Student Meier gaat 't n:rchts out één uul' naar huis. In cem aigelegelt

straat ontmoet hij een tanrelijk verdacht uitziencl persoon, di.: henr staancle
houdt met de vraag :

- Kunt u me ook zeggen hoe laat het is ?

Meier geloott een gauu'clief voor zicl-r te zien, die slechts gelcgenheid u,il
hebben hem het horloge uit clen zak te rukken, Zonrier zich lartg te bedenken
geeft hi.i hern een ongemakkelijken siag op iret ircioici, zeggendr' :

- 't Heeft juist één uur geslaqen.
De vagebond loopt schreeurveircl en schelrleucl u'cg, plotscling blijlt hij

staan, slaat zich voor 't hoofci en zcgt :

- Nu,'t is nog eeri geluk, clat ik het henr niet een uur geleden gerrlaagcl
heb.

Vraag"

- Wat zoutlt gij u,el r,oor u'.r'Nieurn'jaar"rr,iileu. r'rcreg.!irttroriu'Spits
aan rnijnheer Duffel.

- Een paar kousen, zei cie audere.

- En rvat moet claarin zijn ?

- Uru voeties, zei van Dufiel.

Schulcibesel.

In eert tlagblad rn'ercl gescirreven, clat in ztkere stati etn ltam rvoonde,
die in geen 25 jaar een enkel clag nuchter ge\\reest was.

Ofschoon *.r geen naain gencenrtl was, ontrring de reclactic t'riet tliricler
dan 21 brieven tnet clert eisch, clie u,oorrien in te trekken - daai' die inzeucler.s
vair die brieven er eeu persoonlijke beleecliging in zagen.

SIirn.
Ecn clienstrr:cisjc clat pas in'!.r nieuil'cn clienst rvas gckornen, hacr

toen zij cle tafel clekte, nres, lepel en r,ork aan cie linkerzijcie iicl bcrden ge-
Iegd. De' \il-ou\À/ des huizes zag rlit en gaf last rlat rcreedschap aan rler.r
anderen kant der bolden te plaatsen.

- Wel. ik heb lnaar ectl\rouclig cie tatei ,lnr te diaaicn. nte\'r'oll\.\'. ciau is
alles in orcle ! zei de verstandige nreid.

3:
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Hij zocht toch.

zf,ffil$$/ c.:' . ,.:,

vroulr'. - zoekt ge naar cie tanden van de kanr, dat ge daar zoo lang

staat,

-Man. - 
Neen; maar ik zoek naar haartjes op mijn hoofd, om ze neties

ie kammen.

Vergeliiking.
Een burgemeester in een Vlaamsch dorp houclt een toespraak bii de inivii-

<iing van een nieuwen brandspuit en zegt :

- Nu hoop ik dat het met de nieuwe brandspuit zal gaan als met cle

oude vni!ster van dit dorp : Altijd gereed en nooit gevraagd.

De slaapmuts.
De douanier haalt een flesch drank uit het valies der dame en zegt

nijctig : < Ha, ge zegt dat het allemaal kleeren waren.

-'t Is zoo!
_- E,n deze drank ?

- Dat is de slaapmuts van mijn rnan.

RAADSELPRIJSKAMPEN.
Uitslagar in het volgerd nummer. Ook nadere inllchtingæ orær de vol-
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