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Nuttig en Algemeen. 
.T APAN is vijftigmaal zoo klein als Ruslan.~, en 

zijn bevolking bedraagt een derde van dat l'lJk. 
EEN GROOT SCHOOI,GEBOUW AFGEBRAND.-Elders 

gevell wij pOl·t!·etten van de Meisjes Hoog-ere ~chool 
te Wellino-ton, die tegen 7 uur Donderdagnamlddag, 
8 Maart, door den brand verwoest werd. Dit gebouw 
is een del' O"l'ootste meisjesscholen in Zuid Afrika en 
kostte £10<'000. H et wel'd opgericht in verband met 
het welbekende Hug-enoten Semi:aarie. Niets van 
al de meubels werd gered. Ook de kostbare biblio
theek vie] de vlammen ten prooi. Het gebouw was 
verassureerd, maar de schoolbeh0eften niet. Ge
lukkig bevond zich geell enkel meisje in de school 
toeu de brand plaats yond. 

ZOU'1' IS oVERVLOEDIG.-In het Malmesbury dis
tl'ikt, ell ook in eenige andere deelen van Zuid 
Afrika zijn uitgestrekte zoutpannen te vinden, zout 
van :o;ee1' goede kwaliteit bevattende, doch de ver
goe(ling om ze te bewerken is den arbeid nauwe
lijks \Vaal'll. In vroeger dagen kon men zout aan 
de Knapstadsche dokken koopen van zekere schepen 
ico'cn een shilling per zak. Zout diende die dagen 
<1e~l schepen als ballast. N abij de stad Obdors~, 
in Siberie, is een meer, waarvan de topgedung 
met een dikken korst zout bedekt is. Prachtig ziet 
het er uit, wanneer de zon erop zijn stralen werpt. 
Ret meer is negen mijlen wijd en zeventie:q lang. 
In de laatste jaren is de laag ieder jaar zes duim 
likker geworden. 

YLIEGENDE MACHINEs.-Het vliegen door middel 
, un machines is in den laatsten tijd zoo erg in 
] uropa toegenomen, dat de regeering van Holland 
n l in overweging heeft het maken van een wet om 
h It neerdalen van zulke machines op N ederlandsch 
ge\Jied te verbieden, en om luchtbalonnen te dwin
gPTl om, ' illdien ze daartoe seinen van plaatselijke 
geJflghehhenden ontvangen, dadelijk te dalen. Het 
zou\ Prankrijk, Duitschland of eenig ander mogend
heid heel licht zijn om een btillon over Holland 
je s uren om van daar portretten van de Holland
selle foden te maken. Maar hoe de Hollanders de
W~l\e 1, die zich aan de wet niet storen, gaan van
gen, 's nog een moeili.i4e vrang. Gnan ze ball on
wnch .n in de lucht zetten om daar lJolitiedienst te 
doell' 

DEz' MAAND.-" Het is onmogelijk bepaalde VOOl'

Ioicluift n te geven," zegt de heel' Tielman Hof
meyr het Z. A. J aarboek, "voor het planten 
van gr en ten die toepasselijk zullen zijn voor alle 
geHard:jden van grond en klimaat. Veel moet 
Hall de ll dervinding van den kweeker gelaten wor-
<]ell . 1\ Is een :11g-emePllp. l'Pg'e] bl,l lIl1.ngC!Hllllf'n 

II "nlell at een'l.g/~ soort van groellle g_:iumd k:Ul 
worden v n de IR.a.t.ste 'Vf~ek van J111i tot de eel"ste 
",eek va April, met uitzondering v.an KlPapsche 

Scol'llonera die een maand later gezaaid moet wor
den, en di~ groenten die slechts in den zomer be
anhvoorden, zooals komkommers, boon~n,. l~tltata:o, 
murg van groenten en pompoeneH en mlehes, waar
YO~I' de beste tijd om te planten September, Octo
ber en November is. Door vanaf Augustus. to 
~aaien zullen groenten, met weinige uitzonderlll
(Fen niet zaad schieten vaal' September of Octo her 
~an' het volgend j aar; maar indien gezaaid van Mei 
tot 15 J uli, loopt de kweeker gevaar van hat groot
lite gedeelte van zijn oogst te verlie&en, doordat 
ze zaad schieten. In Aprilmaand kan ~.en dezelf
de groenten zaaien als in lIaart, nll;::nehJk, bloem
kool, kopkool, knolkool, beet, se}denJ, salad.e, w~
telen, spinazie, radijs, rapen, Ulen, petersehe, Wlt
wortels, . snijboonen, andijvie, enz." 

EEN MERKWAARDIGE KNAAP.-E<m tijd geledell 
werd in dit tijdschrift 'n por.t;'et gegeven :van een 
kleinen Jan Hendrik Hofmel,] r, e~n leerllllg aan 
het Zuid Afrikaansche College, die beschrevell 
werd als een genie. De&e jongeling-zooll va~ dQ 
tweede eGhtge~oote (" Borri~." ~eijers) van wlJ~~n 
den heel' Andnes B. HofmelJI"-ls derde op de ~lJ:;t 
van geilaagde kandidaten in '~ jongste ~atrlGu
latie examen verschenen, en dlt nogal mettegen
staande dat een groot deel van de papieren,waH~'
op hij in 't physica exam en had geschreven en ehe 
hij behoorlijk had ingehandigd, op een onverldaar
bare wijze verloren ging. Hij was nog maar. twaalf 
jaar oud toen hij het examen afl.egde. l'hemand 
heeft ooit zoo jong gematricu~~erd. Maar wat onl! 
vooral genot geeft, is, dat hlJ, op een paar pun
ten na, het hoogste ~etal punten ill Hollandsch 
heeft behaald, alhoewel hij gedurellde dat eX~?1en 
sommige oogenblikken t~rna~.wernood schnJven 
kon, van wege krnmpen 111 ZlJ n rechtel'a.rm-een 
arm, dien hij 'n paar jaren geleden h~t OI:~eluk 
had te breken. Behahe de beurzen, (he hlJ van 
de Universiteit in verband met de School Hoogel'P 
en }Iatriculatie examens ontvangen ~e.£t, heeft hij 
ook, bijgevolg van zijn jongste succes, ee~: beurs 
van £60, voor drie jaren houdbaar, van zlJn Col
leO'e verkregen. De knaap he eft gpen sterk 
lighaamsgestel. Sedert hij begonnell is school te 
gaan (22 Janua1'i, 1902), heeft hij al tweemaal ta
melijk zwaar aan de 'koorts geleden, en g~dul'ende 
zijn :1Iatriculatie-cursus pakte hem de lnn};:hoest.. 
Men diene dus te waken tegen ee. te groote lllspan
ning van zijn he1'sens. 

i }.[~:D~L1JDI':N. 
II DOK'mR (tot collega) : "Slapeioosheid is 't, ~ .... aa\'uJlll jc mi:tu. 

heel' Geideren in behandeling hebt ? " 

I 
COLI,I;:OA:" .Tn.." 
DOKTER: "Een muoie patient, ~eg·. lIeb je helll :tl eClls Cf.,l 

I l'ekening gootl.lurd '? " 

t

· COI,I.fWA:" ,Vel neen : de mall hee-ft illllner" lJehoi El w (lrtn 

sii!.Up." 
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De Winner. 
(In de Vereenvoudigde schn'jfwijze). 

IN een van de zij-kamers van ~let Idub zaten Jan 
van Lemmer en Carl Heester schaak (" chess "J te 
spelen. Heester, die enige jaren ouder was dan 
van Lemmer, was een baasspeler, en had zijn vriend 
al de geheimen van het spel geleerd. Zo gauw had 
hij het aangeleerd, dat er nu min verschil tussen 
hen was, en hevig werd er over het schaakbord 
gestreden. 

Doch die avond speelde Heester niet met zijn 
gewone bekwaamheid. H ij verloor zij n stu kken een 
na het ander, en van Lemmer keek verbaasd op. 

" Wat is er verkeerd, Carl?" Yl'oeg hij. "J e 
aandacht is niet op het spel van avond." 

"lk weet het," antwoordde Heester, en stond 
plotseling op. " Doch er zijn betere dingen in de 
wereld dan schaal; spel." 

II ij ging naar de kachel aan de andere kant van 
de kamer, en stond er, in diep gepeins. Het 'was 
een stormacl:.tige nacht, en er waren weinigen naar 
het klub gekomen. Van Lemmer stond op en ging bij 
zijn vriend staan. 

" Er zijn betere dingen in de wereld dan schaak
spel?" herhaalde hij. "En een van die zou wezen?" 

" Wei, de liefde," antwoordde Heester. Hij was 
nog jong ~enoeg om te blozen tfrwijl hij dit zeide, 
doch terwijl hij de gloeiende kolen aanstaarde, 
scheen het hem, als zag hij em gezicht dat nooit 
uit zijn gedachte verdween-een lief, teder gezicht, 
dat gelijk in een raam gezet was te midden van het 
zachte, blonde haar. 

" Ik bpmin een van de liefste meisjes die er op 
aarde te vinden zijn, van Lf>mmer ," zeide hij. "J e 
zoudt echter niet van haar houden, want ze kan niet 
schaak spelen." 

" Het werd nooit bedoeld dat meisjes aan dit spel 
zouden meedoen," zeide van Lemmer. "lk trachtte 
om er een dit spel te leren in de winter en, alhoewel 
ik daarin niet slaagde, leerde zij mij -om haar lief 
te krijgen." 

" Wei ik weet het niet of dit meisjemij lief heeft 
of niet," antwoordde Heester. "Soms schij nt het als
of zij het wei heeft, doch ik heb geen zekerheid. Ik 
heb haar g"lschreven of ik haar morgenavond mag 
bezoeken en dan zou ik alies in de weegschaal 
stellen; zij heeft m~ echter la-ten weten dat zij niet 
thuis zal zijn. 

"Ik wens jou je geluk toe, Carl," zeide van 
Lemmer. 

" Ik dank je; ik wist je zoudt het doen," en Carl 
drukte Jan de hand. 

" Als Elsie met mij maar trouwen zal, is el' geen 
gelukkiger man dan ik." 

Van L( mmer liet Carl's hand vallen. "Elsie?" 
vroeg hij. 

. "Ja! De naam kwam mij onwillekeurig van de 
hppen, doch het komt er niet op aan als je het weet. 
Haal' volle naam is Elsie Zuidh"f. Doch wat scheelt 
je ? " 

Van Lemmer deed zijn best om zijn opgewonden
heid te onderdrukkpn, en antwoordde op tamelik 
bedaarcle toon: "En Elsie Zuidhof is het meisje 
dat ilc bemin." 

Beiden zwegen en tijdlang. Toen zeide van 
Lemmer: "Carl, zoals het mij voorkomt, hebben 
we nagelloeg dezelfde kans om Elsie te winnen. 
Ik meen, dat zij haar hfl,rt tot nog toe aan g-een van 
ons beiden gegeven heeft. Waal'om de zaak niet 
door 't schaakspellaten beslissen? We zullen spelell, 
en die verliest, zal geen poging aanwenden om haar 
te zien, of zij n in v loed te ge bruiken tot-de andere 
zij n kans gehad heeft." 

Carl zweeg een ogenblik, to en antwoordde hij: 
" Ik lleem je aanbod aan. We zullen drie spell en 
spelen, een elke avond, en we zullen van avond be
ginnen." 

Zo ge 'egd, zo gedaan. En het spel begon. Geen 
klank werd 81' gehoord behal ve het tikken van de 
klok, en nu en dan een "scha.ak! " van een van de 
spelers. Lange tijd duurde het spel en niemand 
kon met veihgheid voorspellen, hoe het zou afiopen. 
Doch nabij middernacht, keek van Lemmer op het 
bord, met een triomferende blik in het oog, terwijl 
hij zeide: "Schaakmaat." 

Precies om 8 de yolgende avond zaten de twee 
weer aan. Zonder enige tijd te verkwisten, begon 
het speI. Carl speelde betel' bij die gelegenheid 
en, binnen een uur, leunde hij terug in zijn stoel en 
zeide: "Schaakmaat!" 

"Het volgende spel zal beslissen," zeide van 
Lemmer. "Zullen we het nu afspelen, of morgen
avond? " 

"Zoals je verkiest," antwoordde Carl. En ze 
kwamen overeen niet te wachten. Beiden speelcl"n 
voor;;ichtig. Het spel duurde lang, en om half 
twaalf was het nog niet afgedaan, en al de andere 
spelel's hadden zich naar huis begeven. 

Daar kwam Cornelis Spij1.er de kamer binnen. 
Hij stond er bij 1001' een tijdje terwijl ze speelden 
en g'ng toe naa1' het vuur, waar hij een vrolik 
deuntje begon te fiuiten. 

Heester keek op. "Het zou me aangenaam zijn 
als je met je opgeruimheid wat bedaal't; we spelen 
schaak, en veel hangt er van het spel af." 

Spijker kwam uaar de tafel, met een van geluk 
stralend gelaat. 

"Verschoon me, Car]," zeide hij, "doch ik kan 
mijn geluk niet langeI' bedwingen. Ik moet het 
iemand zeggen. Ik ben verloofd. 't Was van avond 
dat lij ja zeide. Elsie Zuidhof is haar naam. Wens 
me geluk, kerels." 

Heester stond op en veegde de overige stukken 
van het bordo 
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1 . 
aars." Wij dank en Goc~ voor zulk~.manne~l ,. ell \VIe 
~al heto ns ten kwade dUlden, als w1l, als Afl'lkaners, 
hunne daden roemen en hunne na~edachtenis in 
eere houden ? 

Een be\'fOndel'aal', van 't Edele, 

H. S. T. 
--------:0:--------

EEN VREDESTICH'l'EIL 
Twee Sp'Lansche officieren kwamen in den om~rek 

van Bilb.LO bijeen, om te duelleeren. . pe getUlgen 
beproefden voor 't laatst om een verzoenmg tot stand 
te brengen. 

Op dit oogenblik naderde een schamel gekleed man 
de getnigen, en zei op klagenden tOOll : 

"Heeren ik ben een arm werkman, met ~eer 
, d '11 .." groot gezin, en als u zoo goed zou t WI en ZIJn, --

"Beste man, stoOl' ons niet ! " riep een del' secon
d~mten. "Ziet "'e niet dat onze "rienden op het 
punt staan elkander te doorsteken ;> We zijn thans 
n~et gesteuld om aalmoezen te geven! " 

"Ik verlang geen aalmoes, mijnheer," lLlltwoordde 
de man. "Ik ben een arm tlmmerman Illet acht 
kleine kinderen en een zieke vrouw. Ik heb ve1'no
men dat deze beide hee1'en elkandel' ging·en dooden, 
en nu wenschte ik om de glUlSt te vragen, hunne 
doodskisten t e mogen maken." 

Bij 't "ernemen van deze wOOl'den begonn.en de 
beide vechtersbazen te schatel'en van lachen, wlerpen 
de wapens neeI', en reikten elkaar de hand. 

MET PATHOS. 

A.: "Zeg me toch eens, vriend, waaI'om je niet aan 
yrouwen begint te denken ? " 

B. : "Ja, zie je; ik vertrouw 't za,akje .. niet al te best! ". . 
A.: "Geloof me, er zal nog eens n tlJd komen, dat Je Je 

weerzin tegen het huwelijk deerlijk zal ber~lUwen! Je 
wordt al ouder en ouder, en 'Toortdurend neemt Je verlaten
heid toe. Kijk eens naar mij.... Als ik 's avonds va.~ 
kantoor thuis kom, zit daar mijn vrouw, en maakt het mlJ 
zoo huiselijk mogelijk; zij begint te babbelen, en spreekt 
YDort, en praat in !'ian adem door, zonder I)phollden; alt~jd 
keuvelt zij-'t is om ~ti t j e vel te sp?'ingen ! ! ! ., 

GEEN COMl'LUlENT! 

BUIJSKES: "Ik hoor dat uw broer in een zeer rij.ke familie 
cyctl'ouwd is.-Heeft zijn vrouw DOg een zuster ? " 
b NEL: "Neen, andel's zou hij die znster getronwd hebben !" 

CREDlE'!. 

Een man, die op cen kruisweg s tond te bedelen, Vl'oeg een 
aaJmoe~ vall een Yool'bijgangel', die hem zei, iets te ?lullen 
geven (ds hij tcrl1gkwam. 

" Mijnhcer," antwoordde de bedelaal', ., 11 zoudt vel'baa~d 
zijn, a,ls n wist hoevcel geld ik al verloren heb met op die 
wijze C!l'cdiet te geven. 

Als el' niet :woveel ijdelheid onder de menschen b&iiolld, 
zou er mindel' weldadigheid bewezen wOI·den. 

Een spes patriae. 

De jong-en wiens 
photo ~vij hierbij 
geven IS in zijn 
soort een beroemd
heid. Hij is pas 10 
j aar en deed ver
leden jaar met goed 
g;evolg- zij n Taal
bond examen. Hij 
is de jongste die 
ooit een Taalboncl 
certificaat gekre
gen heeft. 

E1' dient een ex
tm gouclen m~clalje geslag~n te ',:,o1'den "001' hem. ! 

Zijn naam IS Jan Hendnk Hofmeyr en daar lS 
zeke1' geen knaap, die dezen grooten naam meer eel' 
aandoet clan hij. 

vVat er van hem g1'oeiell ZitI, is niet te zeggen. 
Het boek del' toekomst van groot en klein, "an 
inclividu en yolk, is gesloten met zeven zegelen. 
Doch dit is zeke1': wo1'dt hem 't levell gespaard en 
behoudt hij de talenten, die hij thans zoo overvloeclig \ 
bezit, clan is hem stellig een gToote roeping· wegge
legd. 

Hij heeft een zeldzaam geheugell bij een onlesch
b~tren dorst naar kennis. Zijn heel wezentje schijnt 
een en al g-eest en he1'senen in weinig lichaam. 

De laatste 8 jaren is hij ziekelijk, en soms 
wekenlang ziek. Geen wonder dat alles gedaan 
wordt om zijn tijd tot leeren en lezen te beperken: 
hij slaapt veel en speelt veel; hij g'aat een of llleer 
weken v66r en na de schoolvaca,llties al van school 
weg, Ka'Lpstad uit. 

Niet voor ~ijn 8ste jaar mocht hij mLal' school. 
III 1904. lllaakte hij ;) standaards en thans is hij in 
B (elementltir). Zijn kla,sboek ",Ln geschiedenis 
leest hij ,tChterelkaar uit en berg-t het dan voorgoecl 
weg : hij kent het. Hij kwam vm'leclen ja.Ll' in een 
khLS Wlutr cle jougens de gewone breuken ,1.1 kenden 
en hij verbaasdeeclen onclerwijzer over de vernuftige 
wijze, wafLrop hij de belutnclElling- dier breuken zelf 
ontdekte. 

Zijn Holhmclsch beg-on in St. V. in 1904. Hij 
had nooit tevoren Hollandsch geleerd. Engelsch 
W,LS l.ijn huishtal. Met gemak ell vlug'heid werkte 
hij zich door ,t11e llloeil'lijkheden, kendfl regels ell 
uit~ollcleringell, Note bene in clezolfck ol'cle zoo iLls 
ze in 't boek shan, schrijft voor huiswerk als opstel 
h.v. een vertelling bijna woordelijk op ~ooltls clif' 

. door den ollderwijzel' Terteld Wel'cl--ell, als gezegd, 
k1'eeg zij n Taul bond eel'tificaat, waarvoor menig 
School Hoog'el' student .Lfgewel.en worM. 
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