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HEFTY BURKE
NEEMT WRAAK
DOOR Kichard Harding DavisHEFTY Burke was eens op harclhandige wijze

tegen den grond gewerkt door een poHlie-
agent, M'Cluire van naam, die tegenover den
politiereciiter zijn optreden verontschuldigde

met de verklaring, dat Hefty beschonken was en de
orde verstoorde, hetgeen niet waar was. Hefty zwoer,
dat hij het den politieman betaald zou weten te zetten,
en hoe hij wraak nam, kunt u hier lezen.
Mr. Carstairs was een artist, die groot succes had

gehad met het schilderen van figuren en landschappen
in Bretagne. Hij had een atelier te New York en was
bezig aan een historisch gegeven, waarin drie figuren
voorkwamen. Eén was een ridder in volle wapenrus-

tweede was een Moor en de derde een vrouw.
Mr. Carstairs had het harnas te Parijs gekocht, en
het was, naar beweerd werd, indertijd gedragen door
een dapper edelman, maar met alle andere familie-
bezittingen verkocht door een verkAvistenden nako-
mehng van dezen, om met de opbrengst van een en
ander baccarat te spelen. Carstairs was op de ver-
coopmg, betaalde een hoogen prijs voor het harnas
dat de markies de Neuville gedragen had en zette het
in een hoek van zijn atelier. Het bestond uit acht of

cisok B Piachtig .e-
111 wa.u cle kromzwaarden der Saraceiieii eroii io,-

Sald d 1 k"- betaald, dat hij meende er een beter scbruik van le

""ttofviiwri,"'""!'"" <'=""■ «e laten staanzien zlè^l bot zi n vrienden te laten
Heftv R bistotiseh sehiiderij en naiiHefty Burke in dienst om als ridder te fuimeerer,
tiCCrS " cSi-oen markies de Neuville zou voVrsiXi?'maaT m
S" iTet giLTlertS uiH e"f ̂

itlas niet een ijsivaf;eutje. maar stemde er

Ier le slapen.

aii ver-

aaroni

(ira^nu) en zeker niet.bazing vooi x.t. .1 . dragen m -

iemand zoo n c-ost u . veeiiten. h
wanneer hij e»' <>P ^ ;] ,,ij idtgukozen zou
het laatste
om daarin ruzie te " ieinami". zei hij tegen mr.

„Ais ik mot van moeten heliheii. Een
Carstairs" -Zon in een zweinhroekje zou een
kerel met een em raken waar-ie wilde,
vouilig om J'' 'y'" " r i,„„r,| liolilifn zondi-r dat je
J|. zou <-i*u ' aii do liu"'l tva.-. Zo moot™ inwist tvat Jb yn

'a'ibl.-.Jo zwiioond door on ,iini.
'""'ik ifad woi os ooii paar sl.d t an dio kmols daarin
wii on zio.1 voohton-, vorvoiftdo Holly .Jk zou nin
rold gezet l.ol.bo.1 op don similor, dio do oorsto me,,
uitdeelde. Hij boeide den ander ilaii maar op z n rug
te rollen en zich boven op m liiC-n vallen. Dit
ding weegt t( gen de halve ton! , , „ r.

Met al zijn minaehtende woorden iiad Heity een
heimelijke bewondering voor den ouden markies, die
het liarnas gedragen had en sterk gmioeg geweest was
om niet alleen het gevvieht ervan te torsen, maar
hovtmdien nog zijn vijandmi naar de andeie wereld
te helpen. De Imtsmi op de wapenrusting interesseer
den hem hevig en iiij was diep onder den indruk, toen
hij oji zekeren dag iels op den lielm ontdekte, dat.
naar zijn meening, bloedsporen waren.

..Ik denk dat die ouwe haas 'n mannetjesputter
was. hè?"" zei hij Irotseh. teivvijl hij de armstukken
schudde tot ze rartimeldeu. ..Ik üeloof, dat-ie met heel
die b(n\ eging om m heen ze tcïeli wel wist teraken.
Denkt u ook niet?""

Mr. Carstairs zei. dat liij er geen oogenhlik aan
twijfelde.

De \ enters-\ ereeniging gal' een gemaskerd bal en
Helty besloot er heen t<> gaan. Er waren drie prijzen
— (en zilveren lampetkan voor de iiiooii-t gekleede
( ame. een harinoniea voor deri liest gekleeden heer
en een taart voor het
d<

j - 7 vr- ■'i'oiu was — maai de
Wen «lat een goedge-
H  -b,.ii wiH i vva."Zf ^ Y^buum ,iG zakmi wat kon verhTasteii.11) was onlie
vv

St
ke

H .sloten nf bB , t ,■
gel ais l I- •' Jtaan ais Indiaan.

vm, Kaïei n.

<■» P'-ijs vmliuui-ile Ja. ' ! " ''■■'V' ''app
matrozenpak van iiehtld , "^vitte ankers het mooi i «'"versierd m-

liad. maar Heftv zei ''M voorraii
in de rij had zi.-d nooit een zeeinü

'ekken vva.s. HeJlv aarzeld
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ot' lii) lu't zou neiiieii en Stein zei hem, dal Cliarlie
Mieklin op lietzeKde pak aasde en dat hij er ver-
>tandi^ aan deed liet maar dadelijk te nemen. Maar
Helty zei. dat hi| ov^er zou denken. Den voljjenden
da^ moest hij jiaan poseeren en toevallig zaji; hij zieh
in een der lanjie atelier-spie<i;els in liet harnas van den
markies de \euviile, lietgeen hem dermate onder den
indruk van zijn Avoeste voorkomen liraeht, dat hij
hesloot eens jioolshoofite te zuilen nemen of Stein
niet een imitatie-harnas had, dat niet zoo ZAvaar Avas,
maar er eAen ̂ oed uitzat. Hoe langer Hefty «a* even-
Avel over dacht, hoe meer hij tot de conclusie lovam.
dat sl(>ehts het echte harnas geschikt zou zijn. De
herinneringen eraan verbonden, de bloedsporen en
de echt ziKeren versieringen erop hielden zijn ge
dachten aldooi bc zij_^ en lu.j besloot half en half inr.
Carstairs te vragen het hem te leenen.
Maar toen herinnerde hij zich Carstairs een anderen

schilder te hebben hooren vertellen, dat hij er acht
duizend francs voor betaald had en lioeAvel hij niet
Avist hoeveel een franc Avas, Avas achtduizend van een
of ander toch te veel om er zoomaar mee op een ge
maskerd bal rond te loopen. Maar toch, de gedachte
liet hem niet los en hij Avas er van overtuigd dat als
miss Casey hem In die Avapenrusting zag, zij nooit
meer naar Charlie Macklin zou kijken.

..Ik zou vast tAvee prijzen krijgen'"', zei Hefty voor
zich heen.

Hij Avist niet, Avat te doen. tot het toeval voor hem
besliste.

..Burke". zei nir. Carstairs. „mevrouAV en ik gaan
met Oud en Nieinv de stad uit en komen niet vóór

Zondag terug. Loop eiken avond de kamers eens
door, Avll je. en het atelier ook, en kijk, dat alles in
orde is". Dat besliste de zaak voor Hefty. Hij besloot
als markies de IVeuville naar het bal te gaan en er
niets van tegen mr. Carstairs te zeggen.
Stuff M'CxOvern. een goede kennis van Hefty, al

stond hij als chauffeur eigenlijk op een hoogeren
maatschap})elijken trap dan de ijsAvafelman, beloofde
Hefty en zijn halve ton harnas naar de zaal te zullen
rijden en herïi te komen afhalen, wanneer het bal
afgeloopen Avas.
..Groote genade!" hijgde mr. M'Govern, toen

Hefty ZAvaar over het trottoir strompelde met een
overjas over zijn harnas en de helm onder den arm.
..Denk je veel te gaan dansen in dat jclaatijzer?"

..Ik speculeer o]) den indruk die 't ding maakt' ,
zei Heftv. ..Ik zie d'r net uit als een locomotief. Avan-

neer ik die kacheljcijp op ni'n hoofd zet".
Heftv zette zijn tielm in de taxi op en schoof het

vizier omlaag, en toen hij uitstapte. Avas de menigte
kijkers te diep onder den indruk om te sjcotten. maar
zweeg in ademlooze Ixwvondering. Hij had groote
moeite de eenigszins steile traj) op te klauteren, die;
naar de danszaal leidde en oveiAvoog somber, dat In
geval van brarcd hij slechts ccn gcrinp' kans had om
levend eruit te komen. Hij maakte bij het naar boven
komen zooveel kabaal, dat het geheele fec^stcomitc^
meende, dat iemand een ander de trapjcen afsmeet en
dus naar buiten kAva: om het gevecht aan te zien.
Hefty's nadering lokte gefluisterc^ commentaar uit,
zoowel van ontzag als van })ret.
,,Wat ben u? " vrcjeg de man bij ch; deur. .,Ü hoeft

uw heusche naam niet op te gevcm , l(;gde hij Ixdecdd
uit. ,,Maar u moet iets opgeven ais u mcxxlcjcU vooi
een prijs".

.,Ik ben de ZAvarte Bidder , zei Hefty met raiiAve:
stem, ..de Markies de Nuiviel en as 't op knokkcm
met de jcolitie aankomt, dan ben ik je man!"
Deze laatste A'erklaring Awrd voor de A'uist Awg

afgelegd cm Avas geïnspireerd door de aaiiAvezigheid
Anm den agent M'Cluire, die met eenige collega's aan-
geAvezen Avas om de orde te beAvaren. M'Cluire nam de
uitdaging kalm op, keek omlaag en lachte tegen
Hefty' s vo(>ten.

,,Hij ziet r net uit als een kachel oj) tAvee pooten",
zij hij tot de menigte. De menigte lachte uit beleefdheid.
,,En jij zult r uitzien als een gek, die op z'n kop

in een hoop sneeuAv staat, als je brutaal tegen me
bent , luidde Hefty s ontboezeming A^an acliter de
verse hansing A^an zijn ijzeren masker. Wat er daarna
gebeurd had kunnen zijn gebeurde niet, Avant op lu^t-
zelfde oogenblik zette de muziek in voor een soort
polonaise en Hefty en de agent Averden uiteengedre-
Axm door de menigte Indianen, Mexicanen, hovelin
gen, negers en minstrcnds. Hefty stampte over den
geboenden vloer, zooals een brandkast gedaan zou
hebben, indien zulk een A'ooiAverp had kunnen looj)en.
Na de polonaise ontdekte hij miss Casey en onthulde
zijn identiteit. Zij beloofde (He aan niemand te zulhui
verraden en Avas ten zeerste Aerheugd en gevleid dat
iedereen haar zag met de sensatie van het bal.

,,Zeg, Hefty", zei ze, „jij krijgt vast tAcee prijzen.
En hoe zie ik er uit?"

..Prachtig", zei Hefty. ,.Ik ludj je nooit mooier
gezien

„Dat is goed", Z(d miss Casev eenvoudig en zuchtte
van voldoening.
Hefty Avas onloochenbaar een groot succes. De

mannen kAvameii om hem heen staan en betastten

hem en voelden de butsen in zijn harnas en Avilden
zien hoeveel het Avoog. door een van zijn armen oj) te
tillen en behandelden hem In 't kort als Avas hij een
natuuiAVondcr in een museum. ,,Laat ze ', zei Hefty
tot miss Casey, ..ik zeg geen stom Avoord. Laat de
jury maar zien hoe ze allemaal naar me kijken en ik
ga met tAvee prijzen naar huis. De mensehen zijn
allemaal op mijn hand".
Te niichlernacht bonsde ch; jury op een tafel om

stilte te gelastim en maakte bekend dat zij, na veel
gcdebatteer, den eersten prijs toekende aan miss
Lizzie Camion. Het feit, dat mr. ..Buck " Masters, die
lid der jury en met miss Cannon verloofd Avas, gezegd
had. dat hij de andere jurvleden tot moes zou slaan
als zij den prijs aan een ander durfden toekennen,
Avas niet algemeen bekend, maar de beslissing Avcrd
ontvangen met zooveel instemming als veiAvacht
mocht AV'ordcn.

..De tAvcede prijs", zehh; jury, „krijgt de heer, die
zich dc ZAvartc Ridder noemt — die met dat ijzeren
(ïostuiim — en de andere prijs, voor het originixdste
costuiim. is ook voor hem . D(' helft van d(^ aan-
Avezigcn juichte en sle(;hts man siste. Hefty
keerde zich tot dezen heer en deelde hem mede, dat
slechts ganzen sissen.
De heer, die V(;ei tijd aan zijn costuum besteed had

en Avien door elk jurylid, bij elke gelegenheid, dat hij
hen dien avond op bier tracteerde, vcrzekeixl was,
dat hij den prijs zou kiijgiui, zei Hefty, dat-ie kon
gaan zitten. Nooit is gebleken, Avelki^ vre(;s(dijke be-
leixliging achter dezen raad V(U'borg(m hgt, maai het
schijnt een heel gevaarlijk iets, dit een he(!r te zeggen.

(Slot op bladz. 12)
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MEEUWEN IN DEN WINTER
nooR NolDe gure, stormachtige dagen van den herfst

hadden ons direct al een eind dichter bij den
winter gebracht. En toen de laatste goudgele
herfstbladeren van de hoornen gerukt werden

en onze wintergast, de bonte kraai, was gearriveerd,
begrepen we dat het ernst werd. In tegenstelling met
verleden jaar hadden de pleisterende trekvogels ons
al vroeg verlaten en in September was des nachts de
lucht vol geluiden van trekkende vogels, die vastbe
raden onder den sterrenhemel naar het zuiden koer
sten. SI De meezen, groenlingen, lijsters en rood
borstjes en nog verschillende andere kleine pietjes
kwamen weer in den tuin en zochten beschuttint^ tus-
schen de huizen, pikten een broodkruimpje, zochten
onder het dorre blad naar insecten of snoepten van
de olierijke zaden der zonnebloemen. Vooral meezen
zijn verzot op de zaden van deze plant en als we
zorgen dat de brutale musschen er niet bij komen
kunnen wij zelfs van één enkele zonnebloem lang
plezier hebben Sl Tegelijkertijd dat de kleine vogel
tjes weer in den tuin komen, verschijnen ook de

vo£iels Z Terwijl hij de meeste andereg  ' e gevaai volle trek een groot aantal slaeht-

Binsrkrcfin

offers eischt. komen onze meeimen. waarvan de
meeste hier overwinteren, op ecm gemakkelijke manier
aan den kost en leven den geln'elen winter van de
bedeeling. Het is verbazingwekkend, te zien hoe vlug
zij het in de gaten hebben als er wat voor hen te
halen is. Daarom is het niet te verwonderen dat elk
jaar hun aantal grooter wordt; overal \estigen zich
nieuwe kolonies en werden ze niet (h^ laatste jaren
door het vernietigen van een aantal legsels in toom
j, ̂ iouden. dan zouden zij door hun brutaal optreden
oL nnl "T v<.orai o/n.iat zeook nog de onhebl),.li|kl,ei,l l,el>l>en eieren en
•lonsjongen te roeven, rvat ze so.ns „„k l,i I «n ™ort°
genooten doen. SI Ongeloofiiik , ' i i

zt' 'zHY'' o::;.:!land. En het A^(^st!m varoiijlamï i' f Y
(mncentratieoord van allerloi " ^l'-k bestaat bij ben nie! 'Vnt 'r""".""' ^
passmgsverniogen hebben V 1'nier van voeds<dzoeken van' T'

aangeleerd. Evenals d u " ^ afgekeken
poottraiipehm do in . ' knwioion weten ze door

^  -'jn Z, .oo behendig ,lat ze de door ons
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Fntn Bmsbert^in Z^^yj^jl}IEEUWEN EIS BONtE KRAAIES OP DE

^-naperme in de vludit weten op te
toegeworpen ver^P'^r ^

1  ̂npp zelts, evenals zwaluwen, muggenvangen en ze kiinuei^ ^ « , f ̂
T-k ^ ^ we in Augustus veel door de kap-vangen. Dat zien e> r

1  Tn het naiaar zwermen ze in grootemeeuwen doen. in J . ^ »

groepen achter de» ™ '» ̂ en winter even ze
van het afval der rteden of ze eten zich vol aan de
vijfvoeten, die door den storm op het strand geworpen
worden. Kortom, «vcral weten de meeuwen profijt
uit te trekken. SI Ve winter is de beste tijd om meen-

1  1 onnen. Ze behooren met de sterns,wen te leeren kenn*^^ i t
..rrweD tot de greep der langvleugeli-lagers en stornivog*^^ . r ^ j

een (Longipennes). Deze groeji vormt tesamen met de
eenden, duikers en pelikanen de orde der zwemvogels.
Hoe onderscheiden we nu de meeuwen van de andere
zwemvogels? Dit is nogal gemakkelijk: Wanneer de
snavel niet zooals bij de eendachtigen van hoorn-
plaatj.ss of tandjes voorzien is, of wanneer de jiootm
Liet geheel achter aan het lichaam geplaatst zijn
T""' xr^hVriiTelr Loi
zwemvliezen verbonden zijn, dan hebb» wy^^nder

..^1 1 een meeuwvogel. SI Um nu cle
twnfel te doen met ̂  n iao-pfig
r  1 esiir^iden, die zooais gezegd uit jageis,lamihe te onderscl eide ̂
sterms stormvogels en ^ g..
snavel ons dire bovensnavel altijd mm of
echte nieeiiwen sli . ^^ den ondersnavel, terwijl bij
meer haakvoimig puntig is. Bij de jagers, die
de Stern.s deze tec^ j,,,,hen, lieeft ,1e snavel
ook een haak aan bovendien daar, waar ,1e
een zachte washui, . J inkeping vertoont. De
haak begint, ,-en ,b J ,,nk„tje boven
stormvogi-ls vallen „eusgaten liggen. Ook de
op den snavel, waa j voldoende
plaatsing , er ^^oheiden. Met de families valt
om < e faiiiih<-s ti- on Pon-
het dus nogal nu'f ̂ geheel zijn in ons land
nen wordt het inoedd waargenomen. Wanneer
ongeveer een , "Hende soorten het jeugdkleed
men nu van de [las in het vierde jaar
meerekent, dit nud elkaar een groot
volkomen wordt, dan knoop kun-
aantal variaties, ons de moeite getroos-
";„^u^";:nTrk;.|^n winter de meeuwen te letten,

VUILNISBELT

dan zullen we in ieder
geval de volwassen vogels
weten te onderscheiden.
En als we eenmaal zoo
ver zijn, dan volgen de
jongen vanzelf. In ieder
geval zult ge er dan meer
van Aveten dan de man,
die gedurende tien jaar
dagelijks vuil stortte op
de vuilnisbelt temidden
van honderden meeuwen
en sprakeloos stond toen
ik hom vijf soorten aan-
Avees. Hij noemde elke
meemv ,,zeemeemv". §Q

Zoo'ii vuilnisbelt is een bij
uitstek geschikte plaats
om meeiiAven te bestudee-

ren en ik veiAvonder mij
altijd, dat er nog zoo Avei-
nig vogelmenschen gebruik
van maken. Om elke stad

of dorp zijn er Avel een paar te vinden. Vooral in
Noord-Holland met zijn lage landen zien Ave overal
op onze tochten van deze belten. Heele bergen kAvalijk
riekende stoffen Avorden dagelijks met schuiten of
karren aangevoerd, teneinde het land op te hoogen.
En tusschen de scherven van gebroken aardcAverk,
lompen, geraamten van paraplnies, oude fietsen, pot
ten en pannen, liggen beenderen, viscliresten, inge-
Avanden, Avori^tvellen, margarine-papiertjes, allerlei
zaden en nog honderden andere dingen Avaar de

sch "■een Avaarde aan hecht, maar Avaarin voor de
IneeuAven nog menig lekker hapje te vinden is. Be-

1  Je honderden meeuAven zijn er ook nog müs
li en spreeUAven, Avaterhoentjes en bonte kraaien,

Pgt vuil afkomen. Natuurlijk is de geur, doordie op verspreid, niet direct aangenaam te noe-
al het daar een half uurtje zit, zijt ge het
men, maai ais g j j &
vergeten en
Je vogels ge
ven zooveel
afleiding
ge er geenSogenblikaan
heOnncr^l
wordt-
Maarlat"""^®

OU eenons op
vrijen ^
Jai Avanneei

J(. belter op de i
aiet gewelkt
wordt, eensverbergen,
dan leeren we
meteeni^eeuW'^oor-
tenMateriaa
voor een

behoeven wd
niet mee te

zm wantnemen,
er ligt

meeuw.

orrnvo^
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In den tijd van
een half uur bouwen we

genoeg, m "7; ;.:;7 een oud ledikant en t.en
van een Jf'^^^^ige schuilplaats op, waar we meeuw
paar beiden in kunnen zitten. Nu nog -  .

. 11 ..f weer een i)ra<-mi^ >v^..licht contour ^^.^.Uelcn keer zien ve zoo n
metrisch geheel vormt. Ken },czit- doch

clie dat regelinatigt ^ ^ i,.,. Ll^>in<'

irSfvot'd "imfgestvooid en in de hut gekro-
oude pan dient als zitplaats. Het duurt met

F

- 1 „elldèT- Dit kan dan <le kleineoverigens preeies het« lldi : ; . ^ijn. Maar niet
mantelnieeuw in het eerste jaa ■ ^1 vanel van

besliste zekerheid is dit nooit t g^ d

ane of de eerste meeuwen komen terug en zien het
brood liggen. Eerst komen de kapmeeuwen, die kun
ie eeniakkelijk herkennen aan de geringe grootte en
de prachtig koraalroode pooten en snavel, in het
bruiloftskleed hebben ze
bovendien nog een ehoco-
ladebruin-kleurigen kop
met aehter het oog een
fijn wit streepje. Maar
nu is de kop geheel wit,
met alleen achter het oog
een paar donkere vlekjes.
In December verbinden
zich deze vlekjes door een
donkeren band over den
schedel, dan krijgen ze
z.g.n. koptelefoontjes. La
ter wordt de kop al don-

KOKMEEUWEI^ IIS OVERGANG

ie groot erhet jeugdkhnM der (groote) L^FrondérVij(L heeftis en bovendien een lichtereii Ita wv,,",r/|kleed
kleine mantelnieeuw in .pugdkhid.

dan de zilver- en xvicxxn ixxv— , ..

In de daarop volgende jaren- wanrn < 1 nj (ie zilvers

door lunhet zilvergri)
pakje he(>n kleurt en bij

manteinieeuw en de
dl
iiiantel donkerder wor

den. g<wen ze om
M

iXeen

aar laten
voiw assen

nioeite meer.

.^ve eerst de
(.s<nn})laren eens bekijken,
die nu ook op <le belt
teruggekeerd zijn. Die
dichtbijzijnde. daar voor
) de sehuit. iseenzilver-

Praehtig ziiver-
01
jiieeiiAV

gtij^ is de mantel, de
SKLEED. DE LINKERVOGEL IS

BIJNA UITGEKLEURD

kerder en in Januari zien we alweer kapmeeuwen met groote slagpennen zijn zwart inet een w itte vlek
oogenschijnlijk zwarten kop. Dit is het eerste teeken even voor den top. Oj) al deze dingen dienen w e nu
van het naderende voorjaar, dat gelijk begint met te letten, dan kunnen wij ze ook in de vlucht van de
het lengen der da andere onder

scheiden
gen. Weer later

gaat het zwart
over in chocolade

bruin en altijd zijn
er kapmeeuw^en in
verschillend

kleed; het eigen
lijke praehtkleed
dragen zij maar
enkele weken. Een

goed kenmerk van
een vliegende kap-
meeuw is de bree-
de witte streep
op den bovenkant
der vleugels. Dit
kenmerk is zoo
opvallend, dat we
ons met de kap-
meeuw nooit zul
len vergissen, te
meer daar dit
geldt voor alle
jaargetijden en
eiken leeftijd. On
derwijl wij op ons gemak de kapmeetnven hebben
nelceken, komen ook de andere, veel grootere meeu
wen terug en de kapmeeuwen laten zich door deze
veic rijven. Het zijn in hoofdzaak zilvermeeuwen in
e  jeiigdkleed, die nu voor onze schuilplaats komen

-'■•kn ^ij vechtend en schreêu
rhet voèn oogenblUcei veidw^enen, maar de jonge zilvers zi'in --
mak, dat zij zelfs het brnorl rt.i L" zoo
buiten steken „n «od, dat wij voorzichtig naardan ku.ten Cir .e
Die groote donkeHnW bekijken.
e«etljaar,-k,eed!"M: rvaTSbir-"'™'»
-e-onder ,neer Inntn .J

Fülo Binsber^cn

M.4NTELMEEUW (LINKS) IN TWEED FJAARS-KLEED EN ZILVERMEEl W IN
EERSTEJAARS-KL EED

. De sna
vel is geel met
een oranjeroode
vhL <)]) den on
dersnavel. Het
lichte oog met
kleine zwarte pu
pil geeft den vo
gel (^en wreede uit
drukking. Ook de
gelaat suitd ruk
king is iets waar
wv op incxden let-
teiL we zullen zien
dat deze bij elke
so(jrt anders is. De
storniineeuw b.v..
die in grootte tiis-
seheii de kap-
nieeuAv en de zil
ver instaat, heeft
met liet donkere
oog en ronden
ko]) een duifach
tig voorkomen en

alleen daardoor pikken wij ze er al uit. Snavel en
pooten zijn groenael.tig grijs en in In-t vinterkleed
'  streepjes aellterin d( n hals. In het vlii^gheeld ontlx»r «.ti ' t • v
door X.X.TX X 1 1 ^ oiKlerscheiden zii zichdooi ten zwarte vlek ev(m voor d,^
der slagpennen. Dt witte uiteinden-s X -.af^px-iiiien. jje louf'^en vp«ii 1 i

gelijken veel „„-er ,lan Tlie ,ler o ! l"," "" '^"1"".':''»"
op <1<' ou.len. Zie. gc- n„ in vl.n.l t" , ' "i
kai)nie<oii*r .1 , "t < <n storinmeeuw oi
op

kapmetuiw nn^t donl m meeuw oiceren
zonder twijfel te d
kl(Mal. SI Mimi
den koni{»n h

kebt ge
er almv,,,"''^ " ♦'^^einplaar in jeugd-« I aig.Miuam dan de ,1,-- ''le eerst genoeni-n.ameln,eeut;''v„;::^;:';n ""<»<ol.ne,.„v en kleine'lo kleine n.an.^:| , n.ees.,

'  ondersehei,!,.,, ,ve veer
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twee soorten, ii.ni.1, de Seaiidiiiaarsehe- en Britsclie
kleine niantciineenw. De Scandinaat'selie heelt even
ais de (groot<>) niantelnieenw een bijna zw arten mantel,
de rest van liet liehaain is zniver wit, wat praelitig
alsteekt tegen den donkeren mantel. Ook deze hebben
in het wiiiterkleed achter in den hals bruine streep
jes. Het verschil tussehen de beide kleine mantelaars
zit in den lichteren mantel van de Britsehe. Beide

soorten onderscheiden zich van de groote mantelmeeuw
iloor de citroengele pooten en geringere grootte, bij
de groote mantehneeuw zijn de pooten meer vleesch-
kleurig. Nu wij de zes soorten, die we op de belt
kunnen aantreilen, hebben leeren kennen, gaan we
aan de hand van deze de andere ontdekken. Daar
voor gaan we eens een 1 linke wandeling langs het
strand maken; maar daar over in een volgend artikel.

MAROKKO

D
zijn.

deel

DOOK .1.

E straat van Gibraltar ligt tussehen twee
vvereklen. die. ofschoon zij langzamerhand
in elkaar over schijnen te gaan. voorloopig
toch nog als streng geseheiden te beschouwen

Immers de btwvoners van het iioordwcsteliik
x!

van Afrika ziin in staat geweest tot den hui-
xt

dit;en dai;
zich de Eu

ro p e e s c h e
civilisatie

met succes

van het lijf
te houden.

Met groote
1) e w O n d e -

ring staat
mendan ook

voor dit be

trek k e 1 ij k
kleine volk.

dat zoo vast

houdt aan

z ij n o V e r-
o u d e be

schaving,
die het eeu

wen gele-
d e n ook

naar het

E u r O p e e-
sche vaste

land over

bracht.

Van de westelijke Sahara af, over den Hoogen
Atlas en tot de beidt^ zee-oevers toe strekt zich
dit schoone en geheimzinnige land uit, dat zoo
gezegend is door de natuur. SI Reeds vóór de Phoe-
niciërs en Oieken ^vas Marokko het gezochte land
der Hesperiden. De eersten zijn wellicht ook de
de stichters van enkele Marokkaansche kuststeden
geweest. Na hen kwamen di' Roimunen en bezetten
ook het binnenland, bouwden sterkten en steden tot
in den Hoogen Atlas, w elker overblijfselen men thans
nog vinden kan. Eveneens zijn er tegenwoordig nog
nakomelingen der kolonisten van het groote Romein-
sche rijk. Men herkent hen aan hun haardracht,w elke-
dezelfde is als die in den tijd der Caesars. Zij worden
,,Chleuh" genoemd en zoowel door de Berbers en
Arabieren — waarschijnlijk om hun sterke degenera-
tif> — als menschen van lagere klasse bf;sehouwd.
Deze Chleuh wonen als kleine boenm op de westelijke
hellingen van het Atlas-gidiieil. SI In de 8st(- (,< uw
overstroomden de uit Svrië komende Arabieren dit
vruchtbare land en brachten hier een nieuwe cultuur
en den Moharnrnedaanschen godsdienst. SI Onder

I'ntn lUiïshi'mvn

ZILVERMEEUW J

B. Kobk

Moelay Idris, wiens zonen in het jaar 788 de stad
Fez stichtten, kwam Marokko tot grooten bloei. De
Arabieren beheerschten omstreeks dezen tijd hoofd
zakelijk de noordelijke helft van den ti^genwoordigen
staat. In de llde eeuw begint de zegi'tochl der Almo-
raviden uit den Hoogen Atlas onder hun aanvoerder

Yoesoef ben

Tasjfin. Op
de plaats,
waar vroe

ger een Ro-
m eins c h e

nederzet-

ting ge^veest
n O

was, werd
de stad Mar-

rakesj ge
bouwd en

het groote
p a 1 m e n-
woud aan-

datgelegd
tegenw oor-

dig nog

N WUSTERKLEED

onder Abd el

de

stad o m-

g e e f t. SI
In de 12de

eeuw kwam

een nieuwe

dynastie, die
der Alrno-

haden, At
las-Berbers,

Moemmin. Onder dit vorstenhuis
en hun opvolgers werden de moskei^ Koetoebia te
Marrakesj, de Hassan-toren te Rabat, de (ziralda
te Sevilla. het Alhambra te Granada en nog vele
andere grootscln^ bouwwerken ojigericht. O]) d(^
grondvesten diu* Arabische cultuur werd verder
gebouwd en de steden in het tiïgenwoordige Spanje
lireiddim zich ongelooflijk uit; zoo moet (:,ranada, dat
thans nog slechts 11 ().()()() inwoners telt, in de 14de
eeuw 300.000 inwoners gehad hebben. Sevilla, Cor-
dova, V alencia. de oude universiteitsstand Salamanca
en nog vele andere waren aanzienlijk grooter dan
zij thans zijn. Spanje dankt zijn bevloeiingswerken,
vruchten-cultures en palmbossclum aan de Aiabieien.
De prachtige Moskee te Cordova, het vroegere Sul-
tanspaleis met zijn rozentuin te Sevilla, zij zijn
evenals de Cdraida ])ro(lucten van een hoogstaande
cultuur en van een zeer ontwikkeld gevoel voor
smaak. Ook de Marokkaansche leer- en zijde-industrie
waion wereldberoemd. SI Inde 16de eeuw bereikten
macht en wol vaart van h(!t rijk van den Moghret
hun hoogtepunt. Volgims den geschiiMlschnjver J.eon
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den Afrikaner moet Marrakeaj o"' « j„
Saadinen 5-600.00Ü Het man
diën tijd srooter ,{[„,r„keej is een
^nleuiTi graven dei baaclinen i a i * iuSvan Lchiteetuur. De Mederm de Arabische
imTversiteit met i.aar ,.tachtig houtsnijwerk, de arclii-
tectuur der zuilenbogen in de raoskeeen en paieizen
met hun fraaien tuinaanleg, zijn
monumenten uit dezen groeten
tijd. sa Door den voortdurenden
voorspoed en de daarmee gepaard
gaande luxe verloren de sultans
hun energie en dus ook de macht,
die hun roemruchte voorgangers
op het Iherische schiereiland uit
geoefend hadden. Isabella de
Katholieke drong met veel fana
tisme en geluk steeds verdei
naar het Zuiden door. Zij ver-
(jYerde Valencia en met den val
van Granada eindigde de heer
schappij der Mauritaniërs op
Europeeschen bodem. SI Een
zeer groot deel van het over
wonnen, vluchtende volk stortte
zich nu uit over de Afrikaan-
sche Moorsche rijken. Deze men-
schen, uit hun bestaan en hun
verband gerukt, deden anar
chistische toestanden ontstaan:

het avonturiers-, roovers- en bedelaarswezen nam

i

VAN LINKS NAAR R

,"(.,1 M.'knes. Zijn
amitie svcii <loor een

"^''S- kc kik^nict('r^ nuiur:
'  n cci. z<d(izaain fijne ai-,iin VclI' * IIzi|n va Zohit(>etuur.

één

ijn -lallen waren
■ uit straalvormig

i  ,1 niet hooge muren om-
lievatter. TdilH Aral.i-

'^Trieigsteu. /ij" kn.it- e"
::I:,n;,iagaziin.m N-t l".l ;i"g
Frlnsehi li"i»> "I'"''''"-

uren
deéstailwi"')"' gehei.i.e kor.-ri-
magazijnmi aangelegt. ..|"lal
Meknei ook aan eeii zeer lange
belegering bel boolil zou kun
nen bieilell. Moeial Isuiail lie-
zocht ook met groote praeht
en praal den koning van h rank-
rijk te Fontainebleau en vveni

der prinsessen die hij tot
]e wilde maken. Hi

Eu onder de zware m

FXHTS: ARABIER. AF
STAM MELI A G VAN ROM EINSCHE KOLONISTEN.

BERBER

)  eendaar verliefd oj
ontzaglijke afmetingen aan, zóó zelfs, dat enkele ,,eerste vrouw'' onder zijn eê "n
der daartegen genomen wettelijke maatregelen tot nam Eransche architecten naai t nes im < < n
onzen tijd stand gehouden hebben. Zoo zat ik op een liet door hen in den rozentuin an zijn sol « «n

met dendag
m I 111 a t u u r-

F
Eranschen ci-

viel-gouver-
neur in een

café te Mar-
rakesj. Daar
klonk een ka

nonschot van

den kant van

het stadhuis

— het was 12

uur 's nachts.

.,Ja", zei mijn
metgezel,
„van nu af
mag geen

vreemde in-

heemsche bin
nen de stads

muren aange

troffen wor

den. Als een

Arabier, een
Berber of Ne
ger niet be
wijzen kan dat hij in de stad woont, of in een foedoek
(een soort pasanggrahan) overnacht, wordt hij tot den
volgenden morgen op het stadhuis vastgehouden. Wij
uiopeanen hebben het voorrecht, niet onderworpen

iiA de 16de eeuw afkomstige
wet . Van deze onrustige tijden maakten de Portu-
geezen in de 16de eeuw gebruik, veroverden de meeste
westelijke kuststeden en versterkten ze. DeSaadische

DE HASSANTOREN TE RABAT

ontaiiu' ideau

bouwen. dat

thans nog be
staat. o]>dat
zijn toekom
stige sultane
haar ouderlijk
thuis gemak
kelijker zou
kunnen ver

geten. Langs
omwegen ech
ter vernam de

prinses — al
dus \erhaalt
het volk — dat

Zijne Majesteit
Moelay Isiuaii
de vri«mdelijk-
heid had elkim
morgen na bet

ontbijt een zij
ner negers] a-

tw 1 1 u hoofdal te slaan, slechts om zijn kracht, dan wei zijn ..slai»^-
vaardigheid" op de proef te stellen. De dochter vm.
den Franschen koning zag af van i\v awaarliik.
eer Marokkaansch sult-^"" *-■ ' ' ■ 'komt het. ,b,l nog be,le"' bd miru!imi'v'-\ '?u7w
Ho mooie „„.aiek-iuutein unuuu.;',",
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bruine laureii in Isniairs (Iroüiiientiiin bloeien no<>-
altijd rozen. SI Na den dood van dezen sultan kreej»;
de anarebie weer de overhand. Alles maakte zich
zelfstandig. De kuststeden werden ware zeeroovers-
nesten. vooral Salé hij Rabat. dat. krachtig versterkt
als het was, eerst in de 19de eeuw volkomen inge
toomd kon w orden. De rooflust der Marokkanen deed
grooten at breide aan de tiUropeesche scheepvaart. Ren
levendige handel in blanke slaven ontwikkelde zich
in de richting van het binnenland. Marktplaatsen
waren vooral Casablanca. Salé en Tanger. De markt
voor zwarte slaven was Marrakesj: het gebouw dat
voor dezen handel als beurs diende en waar tevens
de slaven ondergebracht werden, staat hier nog.
alleen wordt het thans bewoond door mandenvlech-
ters. S! In den lloogen Atlas vindt men in de nabij
heid der groote kasbahs nog nederzettingen, welker
bewoners afstammen van blanke slaven en inland-
sche vrouwen. Hun vrouwen krijgen nog thans het
teeken des kruises tusschen de wenkbrauwen ge
tatoeëerd. {Wordt vervolgd)

leugdherinneringen aan
den Hollandschen Kees

DOOR ^\I. VAN HaRDENBROEKHet is nu 12 Juli een jaar geleden dat mijn
lievelingshond kampioen Bart. de ouderwet-
sche Hollandsche kees. stierf. Bart was toen
hij stierf 10 jaar en had nog zijn sterk gebit,

stond kaarsrecht op de beenen, z'n oogen waren nog

m

V 5 t

iJTyi. .. 'vjv V>.« V/. .1

te

'i

UK KLOei'KH l'.iy l>e GtWOTi: moskee te eez

MOSKEE TE FEZ

helder en hij was nog steeds di^ majesteit van den
kennel. Keezen worden haast allen heel oud, 't is
een sterk ras, dat tegen vele ontberingen kan en zich
daardoor ook handhaafde, niettegenstaande onze
Nederlandsche fout om iets van eigen bodem niet
mooi te vinden. SI De tegenw oordige omstandigheden
brengen de menschen er w el toe Nederlandsche ])ro-
ducten te kiezen, doch in 1920, toen wij begonnen met
overal keeshonden op te zoeken bij brugwachters, op
binnenschepen, bij vrachtrijders en in woonwagens
hier in 't Zuiden van ons land, dacht men er nog
anders over. Ter aanmoediging werd me toen ver
zekerd: „Dat lukt je nooit, ze zijn er niet m<^er, dat
ras is verdwenen, wat er rondloopt is natuurlijk rom
mel". Enkelen slechts moedigden mij aan. SI Als
kind reeds had ik aan de keezen mijn liart vcrjiand.
Ze hebben een heerlijk karakter en zijn zeldzaam in
telligent. S! Toen ik nog (um meisje w as van een jaar
of zeven, kwam mpn vader cims thuis cn veitelde
verrukt: ..Morgen wordt Kees gebracht, ik heb hem
gekocht, al kostte het veel moeite!" S! Ik be^'eep
dat Ave den volgenden dag een Kees zouden krijgen
en daar ik dol op honden was, vond ik dat fijn. SI De
hond, door Vader bedoeld, was als pup in de Haai-
lemmermeerringvaart opgevischt, spartelend
schen het riet, door een zanderijbaas, die met zijn
roeiboot de vaart overstak. Vermoedelijk was hij van
een schuit gevallen. Groot geworden ging Kees trouw
met den baas mee naar (h^ zandalgravingim liij Lisse
en Hillegom en bewaakte tevens diens (iets en
boterhainiiienzakjc. Mijn vader zag den jongiii
graiiwon keeshond dikwijls, wannem- hij de zanderijen
inspecteerde, lederen keer trol hem dat Ü
karakter van Kees. zijn trouw, zijn moc,d, zijn heven
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oogopslag, als hij ziijn ^ o ik zou hem z
kan ik dien hond van je koopen i ü. /oKan IK u bedrag, een
graag hebben . V ooi en ^ , i: .jji-^n kei
Lt in die dagen al wasbetaald, stemde Bate.a ™^4j;;;''g„beacbt, umat
tranen in de oogi n. ̂  Jk _
wilde eerst niets van ons . L en kwam,
ons bleef. Na enkele dagen ont^napte J
na de Ringvaartlaat aan bij zijn ouden baas. I s) Zijn
en zwom nota bene dat biee e v ^ kantoor
oude baas braelit hein bij iiiijn Va de. op
en zei dat hij bi, z.jn nieuwen baas

Barend,

hem zoo dol-
en bedrag,

n ordinairen kees werd
t met

U  ,„ooi siiulon. het
ordinairim Kei- |,„||an.l-;ln n hond
tlim beliooihjk _ _ . i ;,wi «'iiii:

SI Al- klein kind
Zoohi
stond niet at

van,nooi te vinden
spelen bij een ai d _
altijd keurig „',,,.b. lie guuM-r.iaiile- v.
'■'•'ip'-'i^'r.H'bwïijk;-" •i---

inijrr leertijd, d
iJc handen ha\ in ik

nageloopen. nooit h
ontzettend vervelem -

>dale terrier

rd

ij) een oord:
dat niei>je

'li

be-

Kees snapte er niets van Na eenige
T terug. S3 Toen heeft Barend hemweer

;;s hij er ook ellendig van. Kees b d-P.",;;
op het kantoor gekomen en lag stil
Barend even op 't kantoor moest zijn. Ke . ë
schen zijn
ouden en
nieuwen

baas in en
keek van
den een naai
den ander
m e t diep
wanhopigen
blik van
„wat moet
ik nu
doen"? in
zijn mooie
oogen. S3 Na
dien dag is
h ij nooit
meer terug-
geloopen en
w e r d erg
vertroeteld
door ons al
len. SI Hij
is heel oud
geworden en
ik heb de
dierbaarste herinneringen aan hem bewaard. Als
mijn broertje te dicht bij het water kwam, trok
Kees liem weg. Hij was heerlijk sterk en ruig en
gezellig eii we hebben liem altijd heelcmaal verkeerd
geborsteld in onze onwetendheid. S! Er kwam
eens een ,,kynoloog" bij ons op visite, een aan
stellerige man, iemand die. alleen Eirgelsclie hon
den wdlde hebben en zoo'n kees ordinair vond. Hij
vertelde: een kees moet geplukt worden, die moet
je niet kammen. Ik wist niet wat plukken was, hij-

niet. S! Later zou ik gevraagd
hebben, doe bet dan eens voor, doch toen was ik
nog gruwelijk verlegen en borstelde Kees op mijn
manier en wel van kop naar staart, en baalde er veelte veel onderiiaar uit. Al.« ik toen had geweten, hoe
die vacht onderiiouden moest woideii, ja, dan liadden
we een iieeriijk mooicn hond geiiad. SI Het praelitige
moed T """ •^hipper.kee» l.eeCt me denmoed gegeven het voor onzm. „alionaleii l.ond op
werd l'ii l""f t. a Erwe d me eens gevraagd of de keeslimKlei, vroeger
wei zoo mooi waren ais nu. Sa Zeker waren ze z, o
mooi, maar we zagen 't niet en wc wilden 't niet zien

MAROKKO. JIET TyTERIEUR V.1N EEN Z

|)(. vaih-r \aii
lHii> uuH-hl kimmu en

had een '„ü"'j ^a-e la<^. o.u bet bui^ N-verwend werd. J3i) < < n i ^.j,| hok aan den ketting,waken, een Kees 'r's-eerib-. Iim, zii-b im-Dat de Kees illij vi ( u ,,;| beeleii zomerdag, degrijpen. S He, was op een SU J . I
Ïl4-n gonsden 'l" - ' gazon Idj <le
beerlijk in de sebadnvs op t ivoi
familie, die in den tuin theedronk m
maar bij wa.< ook een
met een .-stamboom . . . SI Jk u

kreeg koekje.-.
I's n gel-eb e hond
mijn -jieelinak-

kertje

'f.'S.V ^a*« »•%•««

tó/'-

. dat
zoo netje-
was. 1)1) haar
k e II r i g e
.-|irelgoed en
l iep naar
den armen
V e r g e t e 11
t r O u w e n

Kees. die lag
te hijgen in
dehitte.Zijn
w alerba kj e
was leeg en
(1 e zo n
p I a a g d e
bem. Zijn
ki -tting was
zoo kort.dat
bij niet in
de sebaduw
kon (T a a n
liggen. SQ
Zijn oortip-
jes \\ aren
o]>gezwollenen bloederig door de vliegenbeten. zijn lii-ve oooen

ontstoken en tranend. Hij was oiigeloonijk dank
baar toen ik naar hem toeliep en vlua zijn Ijakje
met friseh water uit de kraan vulde, waarna ïk
zijn smiit en kop opfrisehte met koeh- banden in
water gedompeld. ^ ..\Si aarom laten jullie Kei-s
toch zoo liggen", waagde ik te pleiten, doeii
onverschillig seliouderophalen as 't antwoord
Ik tobde er erg over. had lieelemaal -een i»h-iziermeer en toen ik "s avonds thuis kwam. wair onze
biave oude Kei-s me tegenuu^t sprong vrij en vroohjk. was ik nog b^lroefder. Dat er mensehen be
stonden. die een Hollandsehen hond zo„ minde,-waardig vonden, hinderde nje intens en heeft ijiiinheele kinderziel m opstand gebraehl. Sl Ik zeur, ë ' -
nog over en vroe- oC ze niei «...ti ^ "l i <«< • i
de ouders van T meisje of Kees nietV ' "
aan kinderverlan-ens leende men vë"""' •'het oor als tegenwoordië Mii;, «i "ëv a t""'
meestal een bei-tie "vl tr i < nlu (do werd
i<r • ■ , T Ik gevomhm, S! ATa ,t;,.Kees is misschien on leii.» ^'""»e
feller voor zijn ras te ,loen stnjflen ' s' l""■mmrtng z.e ik l.e.n nog voor n.'e, z,j,f,i';'g':."l,",,

een

en

EER VERMOGENDEN MAROKKAAN TE FhZ
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mooie donkere oo^eii. zijn klein oortje, zijn mooie
stoere gestalte, zijn sterke pooten, stijve krulstaart
op zijn rug. zijn prachtig hard keezenhaar. SI x41s ik
hem nn eens sehoongemaakt op een sliow kon

zóó iiitmnntend. Hethrengeii, kreeg eenige

foutje, als men het een foutje wil noemen, was, dat
hij een tikje te donker Avas. SQ De Airedale was
een zeer matige hond, doch de smaken en mode
grillen der mensehen zijn nu eenmaal ondoorgron-

WINTERBLOEIENDE BEGONIA'S
DOOK G.Het aantal Begoniasoorten is zoo enorm groot,

dat men ze in verschillende groepen heeft in
gedeeld. Tot de belangrijkste behooren de
laatste jaren ongetwijfeld de winterbloeiende

soorten. S3 Hoe groot het verschil van alle Begonia's
onderling ook
mag zijn. bloe
men en blade

ren verraden

door hun vorm

dat ze tot de

sch ee fb laden

behooren. wat

de Nederland-

sche naam voor

Betronia is. S]

Er zijn heel w at
Begonia's, die
in den winter

bloeien, doch

de Eorraines

met hun vari

ëteiten vormen

wel den hoofd
schotel. S3 De

Beeionia (iioire
de L O r r a i n e

ontstond in

1H9.'1 uit een

kruising tus-
schen Beg. So-
cotrana Beg.
Dregei. DeBi'g.
Lorraine. die

men thans aan

treft. is echter

niet dezelfde.

De kweekers

waren nog lang_
niet tevreden

BEGONI

is. UOMDI.IK

de eerste eischen is dus een constante warmte van

60—65^ F. Daaruit volgt reeds direct, dat ge
geen bloeiende Begonia's aan de deur moet koopen.
Zoo'n plant is soms een ̂ veiE lang blootgesteld aan
alle mogelijke temperaturen. Zoudra nu een derge

lijke plant in
de warme ka

mer komt. is

b 1 O e ni- e n

knopvalhet on
vermijdelijk ge
volg. Si Daar-

verlangen
ze een vochtige
atmosfeer. Dat

kunt ge berei
ken door zoo

veel mogelijk
water te laten

verdampen. In
elk woonver

trek behoort

per dag min
stens één Liter

water te ver

dampen. niet
alleen voor uw

planten, doch
ook voor uzelf.
SI Begonia's
verlangen ver
der een lichte,

zonnige stand
plaats; zet ze
dus voor een

raam op het
Zuiden. \ ooral

in den winter
hebben ze veel

%

A LORRAINE

en brachten door selectie en hybridisatie talrijke ver-
beleringen aan. SI De vermenigvuldiging geschiedt
daaj* stekken en Zciaien. Het zaai(*n woidt (.dit(.i
alleen toegepast voor het winnen van nieuwe soorten.
De planten geven trouwens ook weinig vrouwelijke
bloemen. teAvijl de bestuiving dikvijls met groote
moeilijkheden gcïiaard gaat. Daarom vermenigvul
digt men uitsluitend door stidcken. waar men zoowel
kop- als bladstekken voor gebruiken kan. ̂Jfe zullen
dak echter niet vertier ttver "itvveitlen. omdat het
o„. in ,1e kan.er toeh niet eelnkt. S Het ,s w l jam
mer dat tie meeste Bejinma's, na,lat ^ y'
weken in ,ie kamer helthen rOclaan- in , e ^ „.nster te sroot, en .
hak verdwijnen, omdat l>iinien I ^ ^ planten van het raam te verwijderen. Al spden
de knopjes en bloemetjes afvallen. . . ^ temperatuur ook een voorname rol in het

iHven der Begonia's, het gieten en mesten is ook met
van belang ontbloot. Giet niet met koud leiding-

Icclijk,. kwaal, maar l,« h vr„„t,m,l, ^ „

zon noodig.
's zomers zou men ze tegen de middaguren achter
een tulen gordijn kunnen zetten. Lang niet alle plan-
tim. en zeker geen Begonia's, kunnen tegen een vol-
zonnige standplaats.' daarom schermt men op de
kveekerijen 's zomers de kassen. Ook de liefhebber
houdt daar rekening mee, doch zet zijn planten over
het algmiieen te donker. Üw huis is geen bloemenkas,
waarin het licht van alle zijden valt en dus aan
merkelijk donkerder; in ieder geval heel wat minder
licht dan buiten. De standplaats kan dus binnens
huis niet licht genoeg zijn. en moet dan ook steeds
vlak voor het raam zijn. Daalt de therniometer
buiten 's avonds |)lotseling, dan wordt de afkoeling
vlak voor het venster te groot, en doet men beter

ahsahmt „■m,„.ra„mrs, h,.mn.,-lmg, n.
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water — dat is trouwens voor geen enkele plant
„oed — het kost u beslist een aantal j^ioemen e
knopies Geef steeds lauw-warm water, dan koelt de
S niet onnoodig af. ̂  De kweekers gmten hun
Lgonia's niet, doch doopen ze en ooi. vooi lief
hebbers is deze methode aan te bevelen. Een emmei
vult men half met lauw-warm water, om er daaina
de plant met pot en al in te zetten, zoo dat de pot
net even onder het water staat. Hoe lang men haai
daar in moet laten staan, is moeilijk te zeggen, doch
indien men het om de twee dagen doet, zal een paar
minuten voldoende zijn. Dat hangt trouwens ook
van de standplaats af. Staan ze vlak boven een
radiator, dan zal men ze waarschijnlijk eenmaal
per dag moeten doopen. S] Om het uitspoelen van
voedsel uit den potgrond te voorkomen, kan men
een paar gram kamerkunstmest in het water op
lossen. De rose en witte Lorraines zijn wel over
te houden, ze moeten dan direct na den bloei halver
wege terug gesneden worden De laatste jaren is
er een verbetering van de gewone Lorraine in den
handel gekomen, n.1. de iets donkerderrose Ege's
Favorite, die ook lang
niet zoo gauw haar bloe
men laat vallen, en beter
over te houden is. S!

Buiten de Ege's Favorite
is er nog de grootbloe-
mige, roode Elatior, de
oranjekleurige J. F. Ch.
Dix, de Altrincham Pink
en de Clihrans Pink, bei
den zalm-rose. Deze

grootbloemige, vaak dub
bele Begonia's laten ech
ter heel gauw hun bloe
men vallen, en zijn ook
moeilijk over te houden.
Het zijn n.1. kruisingen
tusschen de Beg. Soco-
trana, de moederplant

Fnh) V. (l. (ii'ii
BERIJPTE PAA

buitEA

nir. Carstair s a(

niet aan1  . ,,i trMlies-barnat"
-  ht-din/i'i ai wat bij mg

moeilijkheden mocht poiitiemaiinen hejien
Milde, was: ontsnapp» h- ic v\eten. Maar hij
met hem de straat op. ̂ '1 j j^j^ar timis zouden

1  I .VI nlleeiiwoonde en dat ze he de menigne tus-
ZÜ zeiCi<^ii cllt i Vnaarbrengen. Zij bleek, dat Hefty naar

Hel tv wistschenbeide zou komen, wann vvei'd
het y.>n,dra Inj den eetst-
echter waar hij naai tm g Er liep nog een heek

van de Lorraine, en een knolbegonia. De moeder
plant wil doorgroeien, doch de vaderplant müI
afsterven en als knol overwinteren. Nu ligt het er
maar aan, welke eigenschappen in een bepaald soort
domineeren.

HEFTY BURKE NEEMT WRAAK
(Slot van bladz. 3)Hefty tllde een voet op en stoof ais een pant

serkruiser bij zware zee op den man af. Maar
vóór hij hem had kunnen bereiken, was agent
M'Cluire, de beleediging indachtig, die de

vreenMehng hem had toegevoegd, tusschen hen in en
zei: „Zeg eres, geen vechten hier; maak dat ie wea

duwde Hefty terug. Hefty slaakte een

™cdc ■''"S opgekroptecte en daverde voorwaarts; maar vóór hii ziin
aSen kunnen bereiken, hadden drie
Hefty woedSiT' Geer''" ^ 'l"7lMl „• "Geef me een eerlijke kans tegen 'm?ij dt^dèVh -O" kal geven

RSE DOOVENETEl.

■"-!-> . , , . ..O,, en Stuff M'Governtroep publiek "''l''"' „„al- vol lust oii,
reed langzaam naast I. n
te helpen, maar bang . || „ |,ij „treden
gezegd had. niemand te nmi» u jeLd^en dat zijn ineognit.i bewaar, moest bbjven.
«Het bloed stroomde Hefty naar bet lioold als heete
grog. Gearresteerd te wordmi voor imds en dan door
dien M'Cluire. en dat edele harnas van den markies
de Neuville op te laten sluiten in een smerige cel en
het waarschijnlijk te ruïneeren en zijn positie bij
Carstairs te verliezen, die hein altijd zoo netjes be
handeld had — het m as verschrikkelijk. Het mocht

niet zijn! Hij keek door
het vizier: rechts en links
van hem liep een agent
niet de band op zijn ijze
ren mouM en M'Cluire
lie|) trotsch voorop.
Naast hen op straat reed
zachtjes M'(;'overn's taxi.
Plotseling wierp Hefty
het vizier op. ..Stuff!'
rii'p bij. ..let op!" Hij
wachtte niet op een ant
woord . maar zm aaide zijn
twee ijzeren armen ach
terwaarts en toen weer

VOO!waarts, waarbij hij
te^geiijk de beide politie
agenten een duw in den
nek gaf. Dezen gingen

tegen den grond, alsof er een lantaarnjiaal boven op hen
gevallen w as. maar w aren in etui oogenlilik weer over
eind. Vóór zij evenwel op de heen waren, had Hefty
zijn tanden opeengeklemd eii met een gorgelend
vreugdegeluid zijn ijzeren helm in M'Cluire's rug ge
ramd. zoodat deze ïials over koji in een sneeuwhoop
V oog. Toen wierp hij zich hoven op hem en begroel
hem onder drieiionderd pond ijzer en vleesch-en-oed en gal hem een klaji niet zijn gepantserde handen wierp hen toen klodders sneeuw in het gezicht.
Jii zih mV"" -clireeuwdehij.a'iCn n-' ft> .-e andereagenten trommelden met hiun gummistokken op hem

maai met evenveelen ue menigte, die dit zacr"r'''l brandkast
en rolde hen wev in dn aanval in den rug
jongens!'' riei) Hid'tv ^ ..En nu in de taxi.
pende handen in a'"' 7* "! eenige hel-

stuk-

trans-
X'OOï

M'ri • ^ ^aarr ue steile tran af #vn t«.. --i

twee anderen 7ie """'i' 'He kf.bïï ''et ateliel
P  Hefty s ee„.ee gedachte was, dat i ft vuegd. hi " ""!t "i-"!

I  '1'<- twee prijz,.n71. l"'inz,.„,| aantue...dal
n 1 ()ost I LI t k Y) iic\\i n toopen .


