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Iciedje van den Molenaar.
Mijn molentje draait er lustig en wel,
Mijn schoorsteen rookt er neven,
Maar 'k ben nog aliijd een vrij gezel,
Wat heb ik alleen aan zoo'n leven!
Och trad er Marieke mijn molentjen in,
Dan wist ik, waarvoor ik mijn broodje win.

De hemel bezprgt mij gunstigen wind,
Het boertje geld en koren,
De steenen ronken en 't werkend bint
Laat vroolijk zijn krikkrakken hooren.
Doch klonk door den molen Marieke heur taal,
Dan wist ik, waarvoor ik mijn koren maal.

Het bed is gespreid, de pot hangt te vuur,
Gevuld zijn kist en kasten,
Maar 't is geen leven zoo op den duur,
Al heb ik meer lusten dan lasten.
Och trouwde er het blonde Marieke met mij,
Dan wist ik, waarvoor ik den disch berei.

Blaas, windeke, blaas en molentje, draai!
Vivat het mulders leven!
Maar ziet mijn molen nooit kind of kraai,
Dan is het mij net om het even.
Och, kwam op den molen Marieke bij mij,
Dan was er mijn leven zoo zonnig, blij !

Eei uur daglicht meer
den zomer.

m

V. L. C. schrijft in
pioen":

.De Kam-

Wij, Nederlanders, die in andere
opzichten nogal van verandering
houden, — denk maar eens aan de
thans gelukkig wat versleten mode
om onze spelling te veranderen en
nu weer tot uiting gekomen door
de mode om te loopen of fiets te
rijden zonder hoed of pet, — maar
een practische verschuiving van den
tijd, door de klok te verzetten naar
het daglicht, inplaats van naar den
meridiaan, loopende over den Wes-
tertoren te Amsterdam, neen, dit is
voor sommige landgenooten revo-
lutionair en daarom waren er dan
ook een paar departementen „be-
veurens" tegen en weer andere
voelden of snapten het groote nut
er niet van.

Nu zullen wij langzamerhand, ge-
let op hetgeen de Duitschers het
laatste jaar aan organiseerend talent
hebben gepresteerd, toch tot de
conclusie moeten komen, dat wat
onze Oostelijke buren voor nuttig en
practisch houden op economisch
gebied, ook voor ons van nut en
voordeel moet zijn. Dit zij, met alle
respect voor onze algemeene neu
traliteit ten opzichte van Duitsche
denkbeelden, even opgemerkt!

De meridiaan van Amsterdam loopt
eveneens over België en toch was
een der eerste maatregelen van
de Duitschers, toen xe het bestuur
bij onze zuidelijke buren overnamen,

om de klokken een uur te verzetten.
België had Greenwichtijd, die 20
minuten scheelt met Amsterdam-
schen tijd en moesten daar dus de
klokken een vol uur worden verzet
om Midden Europeeschen tijd te
kunnen invoeren.

Niet lang geleden kon men in
„De Standaard" in een ingezonden
stuk lezen: «De quaestie van den
„tijd is er niet een van fictie. Mid-
„dag en middernacht zijn tijdstip-
„pen, die niet naar willekeur kun-
„nen worden verschoven. Wie den
„wijzer van de klok moedwillig zet
„zooals hij naar logische opvatting
„en naar oud gebruik niet behoort
„te staan, brengt een leugen te
„meer in het leven."

Wat klinkt deze uitspraak logisch,
zonder dat ze het is! De vraag is:
Wie is onwaar, die van het zonlicht
niet behoorlijk profiteert ot de man,
die dit wel doet? Men kan het zich
wel opdringen, zooals wij het eens
hoorden zeggen, dat wij, Nederlan-
ders, zóó knap zijn, dat we in Juli
en Augustus de eene helft van het
volk de andere helft moeten laten
examineeren in allerlei vakken van
theoretische wijsheid en wij intel-
lectueelen, dus alléén de klok mo-
gen zetten naar den meridiaan van
Amsterdam ; maar daarmede komen
wij economisch niet verder en wij
zouden niet gaarne beweren dat wij
uitmunten door een goed en logisch
geregeld torenstelsel.

Als lapmiddel — ter bereiking
van ons doel — is ook nog aanbe
volen, om, evenals de boeren —
om van het daglicht te profiteeren
— vroeger op te staan. Hiertegen
moeten wij echter opkomen, want

minde
ibedrijven, tegenjk met fT
vroeger begonnen en vroege?
ëindigd wordt gedurende de zo-
mermaanden.

Wat de juiste en meest geschikte
datum is om de klok te verzetten,
laten wij in het midden.

Op heden den 20en Augustus
had het niet noodig behoeven te
zijn, dat reeds om half acht's avonds
het kunstlicht moest worden ont-
stoken, om deze regels te schrijven.
Behalve de kosten, die men be-

verbèTen?
groote voon
tegen de kleine'
gerust fictie mag
de verwarring in
met de klok.

Hoe hooger wij ons zelveirpl
sen, des te lager plaatsen ons
deren.

Toespraak tot -de jongetis van de
icandstormlichting door een kandweerman,

Kameraden ik hou, met een traan in het oog,
De volgende toespraak, die ik goed overwoog !

In de eerste plaats dient gij allen te weten
De reden waarom wij u wellekom heeten.

Het werd primo Augustus juist een jaar,
Dat jelui, melkmuiltjes, zonder een haar

Op de kin of je bovenlip,
En zonder eenig begrip

Van soldaat-zijn een deuntje hebt loopen f lui ten
Op de maat der muziek, als de troep trok naar

buiten
Terwijl je dan tegen je meissie zee
„Ze loopen te hard, ik doe niet mee S"

Om dan 's avonds bij het terugkeeren van de
compie,

Na een marschje van driemaal een uur o f d i i e ,
Kalm een stootje te doe^bp het groene la1-en

En de opmerking te maken :
„Zag, George, wat vind jij ?

Loopt die landweer er niet lamlenclig bij ?
Waarbij dan een glimlach ep uw gelaat kwam,

Als je medelijdend een slokje bier nam l
Jongeheeren!

De landweer zal u thans even iets leeren.
Want ge hebt het voorrecht — en dat is niet

klein —
Van een poosje nog. in ons gezelschap te zijn,

Totdat bereikt is het doel, dat thans wordt
beoogd,

Dat g'ons over vier maandjes aflossen moogt!
Uit wat boven staat heb je al vermoed-lijk geleerd,

Dat men al wat soldaat is, direct tutoyeert ,
En dan doe je goed, meteen te noteeren,

Dat je in dienst je meer'dre'moet eeren.
Je meerd're, dat is hij, die, al heeft hij geen strepen
En allicht heb je dit ook van zelf al begrepen,

Enorm op je voor heeft door anciënniteit
En groote militaire geoefendheid,

Dat is — als je het niet begrijpen kan -
In casu natuurlijk de landweerman.

Als hij nadert, ga je direct „in de houding '
staan,

En ziet, als hij spreekt, hem eerbiedig aan.
Neem je aldus behoorlijk de vormen in acht ,

Dan is hij je vriend, en behandelt je zacht.
Want het is van belang in je groenloop-tijd,

Dat je in de dienstgeheimen wordt ingewijd.
Als bewijs, dat de landweer geen rancune

heeft
En er in tegendeel stellig naar streeft,

De taak van de landstormers te verlichten,
Wenscht zij heu nu reeds te onderrichten

In 't ABC
Van 't soldatenmétier.

Poets je sigarenkistjes, maar vooral ook je
knoopen,

Als je er behoorlijk bij wilt loopen,
En prijs stelt op de achting der gouvernante

Of wel de dienstmaagd van uw tante,
Want wat voor een vlieg is een bordje md

stroop,



troozak en al
ituurlijk wekt je val

van je kameraden,
[7e zou kunnen schaden,

bij 't toedekken — wat dikwijls
gebeurt —

Een zeer verdachten geur bespeurt
)an is het vermoed'lijk je dekentje, dat
je „slaappie" eerst over zijn voetjes had.

Maak steeds dus je dekens stevig vast;
Dan heb je van 't wolletjes-ruilen geen last.

Ook dient ge steeds uw kooi te voorzien
Van een balletje of twee, drie creolien

Tenzij ge, wat aan 't ongelooflijke grenst,
Het gezelschap van bruine springertjes

wenscht

Kamaraden des landstorms, Bloem van de
Natie,

Ik besluit hiermede mijn peroratie,
Want wat er v-erder met u kan gebeuren

Bespreken we achter gesloten deuren.
Dat zijn vakgeheimen, die we vertrappen,

Aan t publiek en de „oomes" te verklappen.
Wees welkom dus jongens, laat zien wat je

kan,
Overtref nog — zoo moog'lijk — den land-

weerman l
Dan gaat die wegna ar huis toe, en geloof me

maar vrij,
Degeen die het laatst en het best lacht, is hij!

N. N.
Haarlem, 23 Aug. 1915.

ROZEN IN CHINA.
De Roos wordt de Koningin der

bloemen genoemd en men wil daar
mede zeggen, dat zij de mooiste
aller bloemen is. Deze waarheid zal
wel door niemand bestreden wor-
den. Bekijkt men de kostbaarste en
grilligste Orchideeën, de prachtigste
Lelie's of de fraaiste bloemplanten,
steeds doen zij voor de Rozen on-
der. Een jonge maagd wordt dan
ook vaak vergeleken bij een ont-
luikende rozenknop en grooter hul-
de heeft men aan het vrouwelijk

Feuilleton.

In zijn hoed.
Naar bet Fransch van

AUGUSTIN CHALLAMEL.

En op het volgende heffeest
zal ik weer een goed figuur
maken. Men zal mij niet meer
den rug toekeeren, als' ware ik
een paria . . . . Ik zal dan niet
langer een geruïneerd man
zijn!"

Terwijl hij zoo sprak, maakte
Grotnoi zich gereed om zich in
Morpheus' armen te werpen;
echter niet op het bed, dat
achter in zijn kamer stond,
maar op een ouden divan, waar-
op hij zich geheel uitgekleed
uitstrekte.

geslacht zeker niet kunnen bewij-
zen

Bij alle volken en door alle eeuwen
heen, is de Roos dan ook geëerd
geworden en in bijna alle geschied-
verhalen vindt men van Rozen ge-
wag gemaakt. Zoo ook bij de Chi
neezen. Zoo wordt door Chineesche
schrijvers beweerd, dat reeds Con-
fusius gedichten heeft geschreven,
waarin hij de Roos als Koningin
der bloemen roemt en bekend is,
dat wat deze wijsgeer zeide voor
de Chineezen als waarheid gold en
nog geldt.

In Rusland is een bed ge-
woonlijk een staatsiemeubel, dat
men aan vreemdelingen laat
zien; doch men gebruikt het
nooit. Ik geloof ten minste niet
dat de toestanden, in dit opzicht
veranderd zijn.

Den volgenden dag begaf
Grotnoi zich op het afgesproken
uur naar den president van
het gerechtshof, die een prach-
tig huis bewoonde.

»Ik verwachtte u reeds, azeide
de Russische magistraat tot
hem, zonder zich de gerij
moeite te geven een lan^
sprek te voeren.

>De inzichten van Uw Edel-
achtbare zijn mij een wet,
antwoordde Grotnoi, terwijl hij
een diepe kniebuiging maakte
— waarbij zijn adellijke trots
inwendig leed — en hij den
ander uitvorschend aankeek.

» Welnu," hernam dejze, na
Grotnoi een stoel te hebben
aangeboden, awilt gij uw proces

e Chineezen zijn even als de
plantenliefhebbers

r i i duizend boeken, waaruit
eggen de keizerlijke bi-

liotheek bestaat, er niet minder
'dan ruim vijftien honderd over
plantkunde en het kweeken van
planten handelen van welk aantal
weder ruim* een derde gedeelte aan
de Roos gewijd moet zijn.

Volgens mededeelingen van ver-
schillende reizigers wordt er in de
Deroemde keizerlijke tuinen van

hina een overvloed van Rozen ge-
kweek t , /ooveel, dat er voor meer
dan een waarde van 30,000 gulden
aan rozenolie uit gemaakt kan wor-
den. Met deze olie is men echter
in liet hemelschc rijk zeer zuinig

..ci/er, den kt
lijken familieleden, alsmede enkelen
hoogen staatsambtenaren is het ge-
bruik van de echte rozenolie ver-
oorloofd en zoo streng is die wet,
dat iedere Chinees, bij wien echte
rozenolie gevonden wordt, strafbaar
is. Aangezien er echter in dit rijk
zeer veel rozen gekweekt worden,
hebben de Chineezen er wat op
gevonden door in plaats van rozen-
olie, rozenwater te vervaardigen,
dat dan ook een vrij voornaam
uitvoerartikel naar Europa vormt.
In de laatste jaren is men echter
ook in Europa tot het vervaardigen
van dit reukwater overgegaan en
daar dit laatste van veel beter kwa-
liteit is, is de uitvoer van China
wel wat achteruit gegaan.

Als de bruid"" is in de schuit, is
bidden en believen uit.

Xoopwouwtje.
Bonte beweging op 't lange,

smalle perron: de trein had z'n
levende lading gelost, stond dam-
pend en stampend te wachten op 't
schelle fluitje, dat 'm moest aan-
zetten tot nieuwen rit. Warreling
van drukke, gehaaste menschen, ge-
drang naar den rustigen kaartjes-
controleur, toeklappen van portie-
ren, geroep van conducteurs en
krantenjongen, veelheid van geluid,
die als een val van klanken op het
perron werd neergestort . . . .

Bij 'n derde-klas-coupé 'n verval-
len vrouwtje, schuivend groote pak-
ken koopwaar in het coupé-gat,
dan zich optrekkend aan de stijlen
met gore vermagerde handen, on-
gehaast en voor zich uit pratend,

geroutineerd in het beklauteren van
treinen : koopvrouw, tcrugkeerend
naar ' . i d .

Ongegeneerd s< handend tus-
sclien de knieën der mede-reizigers,
die in koude gelatenheid het ge-
beuren bezien, heeft ze de pakken
koopwaar onder de banken gescho
ven, al maar pratend, alsof iemand
naar haar luisterde. Dar^ zoo breed
mogelijk uitzittend inwèl-g'ewenschte
rust, heeft ze beslag gelegd op een
open plek tusschen twee roókende
boeren en ziet ze rond naar 't ge-
zelschap, waarin ze kort verkeeren
zal, maar waarmee,ze dadelijk ver-
trouwd is als met haar markt-pu-
bliek.

— Blij, da 'k zit. Wat 'n gesjöuw
met die zware pakke. En zoo zeul
je maar dag in, dag uit . . . .

- Dat zal niks méévalle tenmin-
ste, — meent een der boeren, 't
icromme houten pijpje even nemend
uit de lippen, 't dan weer dadelijk
stekend in de begeerig-tuitende
opening.

Op 't vervallen, diep-vergroefde
gelaat met de waterige, toch wel
evendige oogen, komt 'n trekje van

trots, en rap rollen de woorden
weg:

— 'k Doe 't al tien jaar zóó.
Geen week ooit overgeslage . . . .
O, gane we eindelijk, zoo'n trein
leen net doen of-t-ie geen haast
bét. En altijd eve druk met déze
trein . . . . Chut, die kleine i
leer bang van me, stil maar dotje,
wees maar nie bang . . . .

Over d'r, in 't hoekje, aandach-
tig luisterend, maar even opgeschrikt
door een klaag'lijk geschrei van 't
kindje op d'r schoot, zit 'n jonge,
blozende boerenvrouw, met 'n witte
gestreken muts, die uitgolft onder
't oud-modische stadsche hoedje.
Even sust ze 't kind met 'n bewe-
ginkje van d'r schoot, dan weer
heeft ze al d'r belangstelling voor
't gerimpelde menschje tegenover
haar, 't vervallen vrou vtje, dat 'r
deernis heeft gaande gemaakt, 't
Oudje, niet ohderbroken, retteltdoor
tusschen den regelmatigen cadans
van stampenden trein :

Eènigst kindje, juffrouw ? 'n
Schatje. Kijk, ze lacht alweer. Ze-
ker, lekkerdje, lach jij maar, ja je
ben 'n dotje . . . .

Boerin gevleid, komt los :
— Vier heb 'k 'r. Drie nog thuis.

Buvrouw past zoo lang op t'r. 'k
Kreeg d'r net 'n tillegram van me
jongste broer, dat-ie an was in Rot-
terdam: Ben met 'm grootgebracht.

winnen? Het is reeds aan den
gang . . ."

»Heel lang! . . ."
»Wenscht u eene spoedige en

gunstige oplossing?"
»0f ik dat wensch! Maar

daaraan kan Uw Edelachtbare
toch niet twijfelen! Reeds vijf
jaren — vijf eeuwen schijnen
zij mij - - leef ik in een voort-
durende spanning!"

De president wierp een zoet-
sappigen blik op den ander en
vervolgde:

A Het zal geheel afhangen van
de gedragslijn, welke gij u stelt
in dezen en de gemakkelijkheid
waarmede gij zult begrijpen
wat uw eigen belangen eischen.
Men moet het recht een handje
helpen."

»Spreek . . . . beveel . . .
viel Grotnoi hem in de rede,
Hij begreep maar al te goed de
beteekenis dezer woorden.

De bedoeling was dan ook
duidelijk genoeg.

»Men moet het recht een
handje helpen, want betwistbare
feiten hebben hun vóór en hun
tegen."

Grotnoi wachtte ongeduldig
het einde van deze inleiding af
en de voorwaarden, welke de
magistraat zou stellen. Zonder
in het minst zijn stem in te
houden zeide deze:

»Met tienduizend roebels zal
het gaan."

«Tienduizend roebels!" riep
Grotnoi uit, die deze som wel
wat heel hoog vond. »

»Het kan niet minder", her-
nam de president ernstig. »Ga
maar eens na ... de uitspraak
zal binnen drie dagen plaats
hebben . . . öij kunt u tot
overmorgen bedenken . . Grot-
noi, uw laatste fortuin hangt
van deze uitspraak af. Tiendui-
zend roebels zullen u het pro-
ces doen winnen, dat -• ik ver-
zeker het u —zeer ingewikkeld
is."



In drie jaar mekaar nie gezien, en
vroeger altijd snme geweest. \l
wou gaan v.c niet vader nic
goed opschiete. 'k Ben, om zoo te
zeggen, 'n moeder voor 'm geweest. .

D'r opgen worden vochtig bij de
herinnering. Koopvrouwtje, even stil
geweest onder d'r praten, past zich
dadelijk aan :

— Ken 'k begrijpe. Azzie altijd
zoo same ben, is 't nét, of ie bij
mekaar hóórt, ken je haast nie
zonder mekaar. Ik heb twee kin
dere gehad, d' een is getrouwd,
woont in Amsterdam. Die heeft 't
goèfl. Goed dan, da begrijp-ie wel,
in z'n stand natuurlijk, en de an-
dere . . . .

— Man dood? . . . .
— Ja, al tien jaar, met Kersemus

wordt 't al elf. Altijd voor me eige
motte zorge, met de negosie. Nou
is 't eigelijk nie meer noodig, nou
doen 'k 't meer uit gewoonte. Toe
'k Henderik nie meer had . . . .

Even hokt ze, staart in 'n ge-
voelde verlatenheid naar buiten,
waar de zilver-glimmende landsloc-
ten wegcirkelen in de alomme wei.
Dan, weer loskomend in vertrou-
welijke mededeelzaamheid:

— 'k Zie r wel oud uit, niet?
Azzie zoo naar me hande kijkt en
me gezicht, dan zou je wel haast
zegge, da 'k zestig ben. Maar 'k ben
pas vijfenveertig . . . .

— Vijfenveertig ? — ongeloovigt
de boerin, en de boeren monsteren
't gerimpeld vrouwtje op d'r ouder-
dom.

— Ja, vijfenveertig. En in één
dag zoo oud geworde . . . .

D'r stem gaat nu over in stroeve
ernst, d'r woorden vlotten als mo-
notone klanken weg, d'r oogengaan
glinsteren bij droeve herinnering.

— 't Was, toe 'k Henderik ver-
lore heb. Altijd was-ie bij me, al
tijd ware we sa n
trein kwam met de negosie, stond-ie
me al op te wachte, om me te helpe
drage. Tien jaar was-ie pas, dus
veel helpe kon ie niet, maar 'k dee
dan altijd maar, of hij 't meeste
droeg. Jt Was zoo'n lieve jonge en
we hielde zooveel van mekaar . . .
Tot op die dag . . . .

— Ziek geworde ? — belangstelt
de boerin, maar koopvroivwfje,
nauw lettend op de vraag, nu weg
in 't verleden, dat ze wel duizend-
maal heeft herleefd, en niet weg-
wisschend 'n enkele traan, die bij
't herdenken over de vermagerde
kaken zakt:

— As altijd was-t ie me komme

»Helaas", mompelde de arme
edelman, »dat de Heilige Ser-
gius Uw Edelachtbare bijsta !..
Ik zal betalen wat u vraagt.."

»Gij hebt gelijk, zoo te den-
ken en te spreken, mijnheer.
Uw. rechtschapenheid spreekt
daaruit . . . Ik verzeker u mijn
oprechte sympathie."

Na even nagedacht te hebben
vroeg Grotnoi:

„Zal ik het geld hier bren-
gen?"

»Neen, neen, mijnheer Grot-
noi ... Dat zou niet passen i . .
In mijn eigen huis kan ik toch
niet dat bewijs van uw edel-
moedigheid aannemen! . . Het
zou misschien Zijne Majesteit
den Keizer ter oore komen, die
wellicht onze vriendschappelijke
overeenkomst zou afkeuren . .
Neen, werkelijk . . . breng mij
het geld ergens anders . . . .
waar gij maar wilt . . . Dat
laat ik aan uw voorzichtigheid
over."

hale, maar omdat ''t nog wat vroeg
was, had ie met v r i i

, hij schrikt ,
in 't water. D'r ware mensclx
noeg bij, d'r springe 'r dadelijk 'n
paar in 'n boot, maar toen ze 'm
op de kant hadde was-t-ie al dood.
Ze wouwe me d r af houwe, maar
'k heb 'm nog dood in me arme
gehad . . . .

Verschrikkelijk, — mompelt
de boerin, en allen zien meelijdend
naar 't oude vrouwtje, dat zoo stil
weg van d'r leed vertelt:

— Altijd zie 'k 'm vóór me,
overal waar 'k ben. 'k Heb gepro-
beerd, 't te vergeten, want 't heeft
me leve kapot gemaakt, 'k heb
alles van 'm weggedaan, z'n klee
ren, z'n speelgoed, alles v.
had. Z'n portret heb 'k uit d<
mer gedaan, maar 't geeft
niks. Overal zie 'k 'm, thuis, op
de mart, hier in de trein, daar
op de bank naast u, altijd zie 'k
m'n Henderik, 't was zoo'n li$ye,
beste jonge . . . .

Dan zwijgt 't koopvrouwtje, weg
in wat ze vergeten wilde. En allen
zwijgen ze mee, onder den indruk. . ,

Fluitend en rammelend is de
trein over de Maasbruggen geden-
derd. In 'n laatsten glijgang sliert-ie
langs 't perron, om plots stil te
schokken.

— .Beurs, Rotter'lam Beurs, —
roept de conducteur, en de portie-
ren flappen open.

Koopvrouw; reicl-
willige handen hétfer. ,aan
de pakken, en zeule haar
last wor. > r de
menigte, die naaf umt.

De boerin zit s'. i raampje
haar na te oogen

nncer we tweemaal konden
leven, zou ons tweede leven nau-
welijks toereikend zijn om de fou-
ten uit het eerste goed te maken.

HOE DE ZEEVOGELS HUN
NEN DORST LESSCHEN.

Het zilte zeewater drinken ook
de zeevogels niet, maar zij bevre-
digen hunnen dorst, naar men ge-
looft, deels met den vallenden re-
gen, deels met vet en olie, die zij
toevallig vinden.

Het scherp gezicht der zeevogels
is algemeen bekend, en dikwijls
heeft men opgemerkt, dat zij bij

l
(

, 1 .

>ens stelt hunne sneiil
ca in de mogelijkheid om,

.ij het noodig hebben, zeer
. l ig bij zoet wa,ter te komen. •

Hoe magerder het vleesch, des
te vetter de slager.

•t is een dwaling, dat gelijk-
heid een wet der natuur zou zijn.
In de natuur is nergens volkomen

heids; haar souvereine wet is:
gehoorzaamheid en afhankelijkheid.

GELSCHE
A EN

CTR CES.
Het toorieelleven met zijn tal«

looze kleine intrigues is op verre
na niet altijd zoo jolig als de leek
op tooneelgebied zich dat wel voor
stelt.

Toch komen er nu en dan ver-
makelijke incidenten voor, die de
actrices zich met een glimlach

meren en gaarne over vertellen.
' Zoo vertelde de begaafde comé
dienne miss Violet Lloyd :

— Bij gelegenheid dat wij in het
'noorden van Engeland een pan tomi

i wi j dan
:>eminnelijk vrouw

je, die een barbaar Van 'n man
nad. Een barbaar, in zoover, dat hij
Siaar over het algemeen zeer goed
behandelde, maar die er niet tegen
opzag, als hij met vroolijke mak-
kers bij de kroes zat, zijn vrouwtje
soms tot zeer laat in den nacht op
zijn thuiskomst te laten wachten.
Op zekeren avond zei ze tot hem,
achter de coulissen :

— 't Was vannacht drie uur toen
je thuis kwam.

- Gekheid, kind. Ik was om één
uur thuis.

— Dat weet ik beter, zei de ko
riste. Ik ben om twee uur naar bed

Het werd Grotnoi steeds dui-
delijker: de president wilde dat
de ander hem in het een of
ander restaurant een diner zou
aanbieden, waarbij hij dan de
tienduizend roebels in ontvangst
zou nemen.

De arme edelman hernam :
»Zou Uw Edelachtbare zich

wel willen verwaardigen, in mijn
gezelschap steur te eten en
champagne te drinken ? . . . .
Dan zouden al mijne wenschen
vervuld zijn".

»Waarom zou ik voor die eer
bedanken ?" antwoordde de ma-
gistraat op zeer waardigen toon ..
Een rechter heeft ook zijn ver-
plichtingen en des te meer,
wanneer het zoo'n verdienste-
lijk man geldt als gij zijt. Ik
neem uw uitnoodiging van gan-
scher harte aan."

»Zoudt gij zelf de plaats on-
zer samenkomst op overmorgen
willen bepalen •?"

»Qaarne . . . . indien de plaats

u tenminste aanstaat," zeide de
rechter op * dien goedhartigen
toon, die bij de Russen hunne
schurkestreken geheel bedekt . .
»Bij de kerk van den Heiligen
Isaïik is een herberg, die druk
bezocht wordt door de aanzien-
lijkste ingezetenen van St.-Pe-
tersburg. Kent gij die niet V"

»Zeker ken ik die . . . Op
het uithangbord staat »Tsaar
Peter" . . . als ik mij niet ver-
gis, wordt die gehouden door
een Fin, en wel op een wijze
dat hij het zelfs zijn lastigste
klanten naar den zin maakt."

«Juist, die is het . . . Dus
Grotnoi, ik zal mij tegen vier
uur daarheen begeven; daar
zullen wij onze zaak beklinken .
Houd goeden moed en wanhoop
niet aan de keizerlijke rechtvaar
digheid . , . H-et goede rech
behaalt altijd de overwinning.)

Eenige minuten slechts waren
noodig geweest om dezen schan
delijken"koop te sluiten. Er was

lankbctuigim
l die welwillerx

idres.
Hij ging daarom

/oetlicht staan en hief
op als om stilte te verzoek ̂

— Heeren en dames, begon*
:>p gemaakten toon, -- ik heb lang'
enoeg geleefd . . . .
— Bravo! Bravo l vielen hem

anstonds een aantal stemmen in
de rede en er ontstond zulk een
onbedaarlijk gelach, dat de acteur
;ich in de grootste verlegenheid
erugtrok.

Uit de herinneringen van de
ichoone miss Alice Russon, die als
)antomimiste in Engeland zeer
ierd is, is het volgende waard

meegedeeld te worden.
— Wij hadden, zegt miss Russon,

een bekende vergiftigings-scène ge-
speeld, waarin de spelers rattekruid
genomen hadden, en, nadat zij op
de plaats eerst naar alle eischen
der kunst waren overleden, tm
ernstigste gezicht van de wereld

.and dn.
en het tooneel verlieten.

Op den bedoelden avond genoot
weer dat tooneel een stormachtig
applaus, maar vóór dat nog het
landgeklap en voetgetrappel had
opgehouden, hoorde ik een scha-
terend gelach. D£ blikken van de
toesdaouwers volgende, richtte ik
mijn t>ogen naar het balkon. En ik
begon hartelijk mee te lachen. Daar
vóór aan de balustrade stonden
twee mannen, elk met slechts
arm, die, zich niet bewust van hot
komisch effect, dat zij veroorzaak-
ten samen applaudisseerden, door
luide met de hun overgebleven
handen te klappen.

zelfs geen oneenig woord geval-
len over de som.

Grotnoi stond op en del»
contracteerende partijen nti
afscheid van elkaar; voor het
oog was ieder zeer tevreden
over de tegenpartij.

II

De plaats der samenkomst
was dus afgesproken, de som
overeengekomen. Nu moest
slechts het geld worden uitbe-
taald, om het begonnen werk
te voltooien.

Maar terwijl Grotnoi van het
huis van den president naar
zijn eigen woning liep dacht hij
nog eens goed na over alles,
wat zijn aanstaande gast bij
het begin van hun gesprek hom
aangeraden had.

(Wordt vervolgd).



_ ïch-
ïkt water". Ook

Tn], beter gezegd de
fT riekt of de rook van

ïotief stinkt, als er damp
'strooien dak slaat, de klok

*den muur valsch slaat, en het
horloge niet loopt, ziet de land-
man daarin een teeken, dat er regen
komt. De meeste dezer teekenen
worden verklaard door het feit, dat
bij een te groot vochtigheidsgehalte
der lucht een neerslag op de voor-
werpen plaats vindt. Andere teeke
nen echter hooren alleen op het
gebied van het bijgeloof thuis. Ru-
zie en vechten maken het weer
slecht, zegt men, als de meisjes de
harken op de schouders dragen of
als een toevallig weggeloopen var-
ken met de tanden naar boven
komt te liggen, dan wordt daarmede
de regen naar beneden gehaald.
Ook als een boterham „botertje
onder valt", geldt dit in vele stre-
ken op-het Duitsche platteland voor
een zeker teeken van regen. Wan-
neer de koster het gras op 't kerk-
hof maait en als er vijf vrouwen bij
elkaar staan, of als er op een dag
veel vrouwen in de dorpsstraat
heen en weer loopen, heeft dit de-
zelfde slechte of ook wel eens ge
wenschte beteekenis.

PRACT1SCHE WENKEN
VOOR FIETSKLEED1NG.

De Kampioen geeft het Tolgende
handige middel voor heeren om bij
het fietsen het slijten van de broeks-
pijpen te voorkomen, voor dames
tegen het lastige opwaaien van de
rokken :

De bij de heeren in gebruik
zijnde broekklemmers hebben het
ongerief van een tijdroovende be-
vestiging, de handschoenen te be-
schadigen en de pantalon erg te
kreuken en soms met roest te be
vlekken. Om [hierin op eenvoudige
en practische wijze te kunnen voor-
zien, vervangt men de klemmers
door een druksluiting, welke aan
den binnenkant van de pijpzoomen
wordt aangebracht. De pijpen wor-
den daardoor om de enkels ge-
strekt, zoodat ze, in de plooi ge
vouwen, naar voren uitsteken.

Deze bevestigingswijze heeft ook
nog het voordeel van spoedig te
kunnen worden losgemaakt en geen
opberging te vereischen, wanneer
men ergens wil wezen waar men
met geen fiets-attributen aan de
kleeding wil aankomen.

Ook dames kunnen met succes
van druksluiting gebruik maken,
door deze op zoodanige wijze in
den zoom van den rok aan te bren
gen, dat men dezen om de enkels
kan doen sluiten. Om de juiste
plaats voor de beide druksluitingen
te bepalen, doet men verstandig
eerst op de fiets te gaan zitten, dan
den rok behoorlijk naar voren te
schikken en vervolgens door een
ander om de enkels te laten toe

Ijde,

in-

lag •
l im-n

iet gemis van^WBHW,
icel in de war, vooral met de tijd-
rekening. Men is nooit slaperig,
alleen maar vermoeid, en na een
slaap bij zonneschijn ontwaakt men
nog meer uitgeput dan te voren.
Het slapen wordt onregelmatig, en
het gevolg daarvan is een toestand
van algemeene onrust en onbeha-
gelijkheid. In het begin verbeeldt
men zich, dat die nachtelijke zon
neschijn al wonder veel gemak zal
aanbrengen; men kan lezen en
schrijven als gewoonlijk en men
behoeft zich nooit te haasten, om-
dat men overvloed van tijd heett.
Het is niet noodig, dat men zijn
„dagwerk" verricht zoolang het dag
is, want er verschijnt in het geheel
geen nacht. Men komt nooit te
laat, en het is alsof er iets van den
gewonen dwang des levens van
onze schouderen genomen ware.
Men zou alleen na eenigen tijc
van dat genot wel eens willen op
houden met zien, denken en waar-
nemen, doch er bestaat niet die
door de noodzakelijkheid geboden
rust, die de invallende duisternis
met zich medebrengt, en ook niet
dat alleen zijn, dat de beste ver-
kwikking is van den slaap. Legt
men zich op klaarlichten dag ter
ruste, dan denkt men toch altijd
iets te doen, wat niet goed is."

ONBEBOUWD LAND IN
ENGELAND.

Engeland zou tegenwoordig ge
noeg graan kunnen bouwen, om in
zijne eigene behoeften te voorzien
en nog heel wat over te houden
ook.

Bevoegde autoriteiten zijn hè
eens, dat er vijftig millioen bunders
land voor den graanbouw geschikt
zijn. Ongeveer een vijfde van hè
land ligt onbebouwd. Gesteld, da
een bunder voor vier personen
graan oplevert, dan zouden daar
door veertig millioen gevoed kun
nen worden, en te oordeelen naar
wat nu de opbrengst is, namelijk
een derde van de consumptie, zou
den, wanneer er zooveel graan ver
bouwd werd als er bouwgrond is
ongeveer twee honderd vijftien mil
lioen centenaars voor uitvoer over
schieten.

HET OOG VAN DEN UIL.
De uil heeft geen beweging in

het oog, waarvan de bol onbeweeg
lijk in zijn holte vastgehoudei
wordt door eene sterke elastieke
kraakbeenige vezel; maar ter ver
goeding van het gemis van bewe
ging in het oog kan de uil we
zijn kop bijna in een geheelen cir
kei omdraaien, zonder zijn lijf t
bewegen.

De boeren in het Sticht zeggei
dan ook wel eens schertsend, dat
als men maar lang genoeg om een
uil heen loopt, hij u zoolang na
kijkt, tot hij op ;t laatst van zei
zijn kop afdraait.

Verstrooid.
Dame : „Mijne grootnv
ed in het kraambed !"
Professor: > \ V a t had /.c, op dien

eei'tijd, ook te trouwen!"

Eigenaardig postbegrip.
„Je hebt den brief dubbel gefran-

teerd, vrouwtje, — hij kost maar
ij f centen l"

«Nu, laat maar zitten, hoor!Nog
een zusterskind heb ik bij de pos-
erijen, en die heeft er dan ook

nog een broodje aan!"

Vreemden.
Iemand, die er nog al eens van

loudt zakdoeken te leenen en dan
niet terug te geven, heeft er zoo

en dozijn bijeen, die hij zijn „vreem
denlegioen" noemt. (Figaro).

BETAALD GEZET.
Henry Carey, een neef van Ko

ningin Elisabeth, wandelde eens
onder de vensters van haar paleis.
De Koningin, die opmerkte, dat hij
droomeriger en nadenkender dan
gewoonlijk was, vroeg hem glim
lachend :

„Waar denkt een man aan, als
ij niets denkt ?"
„Aan de belofte van een vrouw,"

antwoordde Carey.
Eenigen tijd later verzocht hij de

Koningin hem toch de waardigheid
van Pair te verkenen, dewijl zi;
hem die gunst reeds zoo lang be
loofd had. Elisabeth sloeg hem zijn
verzoek af, zeggende : „Ik herinner
mij wel| neef, dat ik het u beloofc
heb, maar dat was maar een vrou-
wenbelofte."

DE WAARDE' VAN BOEKEN
IN D£ MIDDELEEUW N.
In de middeleeuwen hadden de

boeken een ontzaglijk groote waar-
de. Zoo verkocht bijvoorbeeld An
tonio Peccatelli, van Palermo, zijn
landgoed om daarvoor een Titus
Livius in zijn bezit te krijgen. De
kardinaal van Padua, Jacobo Pic
colo, betaalde tachtig dukaten voor
een exemplaar van Plutarchus. In
de vijftiende eeuw gaf eene gravin
van Anjou voor een boek 200 scha-
pen, 50 schepel tarwe en eene ge
lijke hoeveelheid rogge. Het leenen
van een boek werd destijds van
zooveel gewicht geacht, dat de bis
schop van Winchester, toen hij in
het jaar 1299 uit een klooster een
Bijbel leende, zich door eene plech
tig gestelde schriftelijke belofte
moest verbinden, dat hij dien zou
teruggeven. Onder anderen moes
Lodewijk XI, in het jaar 1471, eene
groote som geld storten en eenige
adellijke burgers als gijzelaars stel
len, voordat hij een boek van de
Medische Faculteit te Pavia te leer
kreeg.

WOORDEN IN EEN
WOORD.

Van de letters van het werkwoor
worstelen kan men minstens 7(
zelfst. naamwoorden vormen, 12
werkwoorden en verder bijv. naam
woorden, bijwoorden, lidwoorden
voegwoorden, voorzetsels, plaatsna
men, enz., - - en dit alles in een
woord van 9 letters.

De zelfst. naamwoorden zijn: eelt
eer, eest, el, els, ent, ernst, erts
erwt, eter, ets, etser, leen, leer, leest
lens, lente, les, loei, lont, lor, lot
neet, nel, nest, net, netel, oer, oes
ter, os, reet, rel, rest, roest, roet
rol, ros, rot, rots, slet, slot, snoer
snoet, snor, steel, steen, stel, ster
stoel, teen, teer, tel, toer, ton, tor
tol, toren, trens, tros, wee, weer
wees, weet, wel, wet, werst, w >
wol, worst, wortel.

De werkwoorden: eten, etsen,
- r en , loten, stelen, storen, telen,

oeren, weten , woelen, won
en.

Bijv. naamwoorden enz. : een, <
en, eerst, er, los, noest, silel, stoer,

LT, toen, woest.
De plaatsnamen: Eist, Enter,

eens, Lent, Neer, Nes, Oerle,
Dist, Sloten, Stroe, Soerel, Tolen,
Weert, Woensel.

Voor Huis en Keuken.
D o n k e r e k l e e d i n g .

Het is niet algemeen bekend, dat
iemand, die in de ziekenkamer
warte of donkere kleeding draagt,

vatbaarder is voor besmettelijke
iekten, dan degene, die een lichte

kleeding aan heeft, omdat de uit-
\vasemingen, die van zieke lichamen
afkomen, veel lichter door donkere
dan door lichte stoffen worden op-
genomen. Dit is gemakkelijk aan te
toonen : als men een licht en een
donker kleedingstuk 5 minuten ach
tereen aan tabaksrook blootstelt,
zal men vinden, dat het donkere
sterker naar tabak riekt en den
reuk langer behoudt dan het lichte.
In kamers, waar besmettelijke ziek-
ten heersenen, moest men daarom
geen zwarte of donkere kleeren
dragen

Proefondervindelijk sedert tal van
jaren goed gebleken recept om fla-
nellen te wasschen, die niet reeds
bedorven zijn door verkeerde be-
handeling :

Neem voor ieder flanel 20 gram
Marseillaansche of Sunlight zeep,
snijdt ze aan dunne reepjes en doe
ze in den te vuur staanden ijzeren
pot ; is de zeep gesmolten na ge-
roerd te hebben, voeg er dan in
het kuipje zooveel koud water bij,
dat het water niet te warm, prettig
lauw is, doe daarin dichtgeslagen
de flanellen en laat ze anderhalf
uur minstens staan; evenveel afge-
wogen soda als zeep is middeler-
wijl in den te vuur staanden pot ge-
daan en de flanellen, die nooit m u -
gen gewrongen worden, maaringe-
jjvreven en als door een ring ge-
haald, dan in lauw soda-water ge-
spoeld, daarna' nog tweemaal in
zuiver lauw water, uitgeslagen en
uitgeknepen en opgehangen, als zij
droog zijn, met een warm, vooral
niet heet ijzer opgestreken. Zoo
blijven ze tot het laatste zacht en
wit, mits de qualiteit van het flanel
goed is.

A a l b e s s e n g e l e i .
Om deze soort gelei te berei-

den gaat men als volgt te werk. De
bessen worden van de stelen los-
gemaakt en in een waterbad gedaan,
totdat ze springen. Het sap dat
zich vormt moet om niet "aan de
kook te geraken, van tijd tot tijd
afgegoten worden. Ten laatste doet
men de bessen in een doek en laat
de rest van het sap daar doorheen
druppelen, zonder echter eenigen
druk op de bessen uit te oefenen.

! deel sap neemt men l deel
suiker. De suiker wordt op het
vuur onder aanhoudend omroeren
gloeiend heet gemaakt. Dan voegt
men er het sap aan toe, dat slechts
tot aan de kook verhit mag wor-
den en dan afgegoten wordt. De
witte vellen, die aan de oppervlakte
ontstaan, worden telkens verwijderd
totdat zich er geene meer vormen.
Hierna wordt het sap in te voren
met warm water gewasschen glazen
gedaan, den daarop volgenden dag
met in ruin gedoopt vloeip
gesloten en met bla/.cn
den.


