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verward, zijn vel totaal aan flarden scheurd e. Met verdubbelde ijver we rde n nu n óg meer
st rikken uitgezet en op een morgen vond ik een .geheel gaaf doch dood konijn in een van
de lussen hangen. Wie beseli ijlt echter mijn teleurstelling, toen bij .het villen bleek, dat
het di er zulk een tere ' huid bezat, dat de ope ratie niet goed uitvoerbaar was. Als nat
vloeipapi er scheurde het op alle plaatsen en na einde loze moeite kon ik het dan ook
slechts in versc heide n stukken en vol gaten. er af krijgen.

Daarm ee eindigde de konijnenvangst in Kërintji , doch nu te Rimbo Pengadan g was
mij da n einde lik een levend , gehee l onbesc hadigd. exemplaar in hand en geva llen.

Bijgaande foto (fig. 4) geeft een beter e voorstellin g van het dier dan een uitvoerige
besc hrijving. De kleur is bru ingrijs, aan het achtereind e in roodbruin overgaa nd. Op kop ,
rug en flanken zijn scherp gemarkeerde zwarte strepen, een tekening, die het zeer doet
afwijken van het Europ ese konijn. Daarvan verschilt het ook nog door de zeer korte
oortjes en de slechts )1 / 2 c.m . lan ge staa rt, die in ' t geheel niet buit en de vacht uitsteekt.

Genomen proeven toond en aan, dat de sappige stengels en bladeren van verschillende
Cyrtandra-soorten zijn voornaamste voeds el uitmak en. Gelukk ig, dat in gevangenschap ook
nog rijst , djagoeng en een aant al onkruide n genuttigd worden, ande rs had ik het dier niet
in het leven kunn en houd en.

Lepus Ne tscheri is een nachtdier. Holen onder bomen en der gelike schuilplaatsen onde r
de grond strekken overdag als verblijf, zoals bleek bij het in Baloen gevangen voorw erp .

(Wordt vervolgd). . Eow. JA COBSON.

EEN NIEU\VE GROENTE.

Een paar maand en gelede n kreeg ik van mijn vriend B. enkele zade n toegezond en
van een plant , die nieuw uit Amerika was ingev oerd en die een uitst ekend e groente moest
op leveren, met verzoek ze uit te zaa ien en eens te zien, of de plant te Batavia wilde gedijen.

Nu weet ik bij ondervinding, dat men in Indië op 't gebi ed van groente niet wordt
verwe nd. Wann eer men in den een of ande ren uith oek van de buit enbezittin gen is opge
borgen, zit de vrouw des huizes wel eens met de hand en in het haar niet wetend e, wat
zij haar man za l voorzetten, aangezien er op de plaats zelf zoo goed als niets te krijgen is
en de portemonnaie het eten van geconserveerd e levensmiddelen niet toelaat. Maar de
liefde is vindingrijk. Gedachtig aan het gezegde : " de weg naar het hart van den man,
loopt door de maag", een gezegde , dat zijn ontstaa n te dank en heeft aan een mind er
prijzenswaardi ge eigenschap van den man, maar dat mijn lezers zich niet behoeven aan te
trekken, daar het wel toepasselijk is op hun kennissen , maar zij zelf natuurlijk een uitzon
de ring op den algemeenen regel vormen, weet zij met de we inige hulpmiddelen, die haar
ten dienste staa n, toch nog wel een lekker sch oteltj e klaar te maken.

Zoo'n uithoek van de buit enb ezittin gen is Saparoea. Vleesch is, of was er tenmin ste
in mijn tijd, enkel te krijgen, wanneer een koe van den Gouvern ementsveestapel bij onge luk
een poot brak. Gelukki g schijnt die ziekte bij Gouvernementskoeien besmettelijk te zijn.
Gemiddeld een à twee keer per maand deed zich zoo 'n ziektegeva l voor.

Groenten waren er zoo goed als niet te krijgen. En gee n wond er. Wie toch zou
het land moeten omspitten? ' t Is toch van den vroo lijken Sap aroeees, den Parijzenaar
van . het Oosten, niet te verg en, dat hij het land beb ouwt. Hij is "Orang Serani" en het
stemt dus niet met zijn waardigheid overee n, dat hij deigelijk werk verricht. En bovendien,
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Waarvoor zou hij zich druk maken? Gebrek · behoeft hij niet te lijden. Zonder veel
inspanning kan hij in zijn dagelijksche behoeften (sago, visch en sagoeweer) voorzien. De
eigenlijke werkers op 't eiland zijn geen Saparoeezen maar Binongkoreezen. Een enke le
maal leggen deze dan ook nog wel eens tuintjes aan en verkoopen ze de opbrengst, bestaande

Fig ' f .
Talinum racentosum. Ware grootte.

uit sesawi (Brassica juncea) en uit taaie, leerachtige peulen, die ze met den weidsehen
naam van slaboontj es betitelen.

Men zou dus zoo denken, dat ' t dagelijksch menu niet veel afwisse ling vertoonde
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en dat het zou luiden : Maand ag - boonen; Dinsd ag - boonen; Woensda g - weer gestoofde
boonen, enz. Het tegendeel is waar. Als men zich weet te behelpen is de noodige
afwisseling wel aan te brengen. Zoo kwamen op ons wekelijks menu voor:
Indische asperges . (De jonge bladstelen van Cycas, pakis hadji );
Indische knolrapen. (Bereid van onrijpe papaja) ;
Witte kool. (De gestoofde jonge bladeren van de kool band a, Pisonia a/ba);
Bloemkool. (Bereid van de jonge spruiten van tcboe-teboe (Saccharum offic inarum) ;
Postelein (zoowel de bladeren en jonge spruiten van de gewone gelang, (Portulaca o/eracea)

als die van gelang tanah, (Sesuvium Portutacastrum) uit de fam. der Aïzoaceae).
Cichoreiloof (Jonge papajabladeren en ó bloeiwijzen, gestoofd met zout vleesch, of het

overblijfsel van een ham) en ten slotte
Indische doperwt en of lalanion (de vrucht en van Enalus acoroïdes een onde rgedoken zout

waterp lant uit de fam. der Hydrocharitaceae).
Men ziet, voor eiken dag der week wat and ers. . Een groo t deel der bekende

Europeesche groenten is vertege nwoordigd. Jammer alleen, dat het surroga ten zijn en dat
men de verb eeldin g te hulp moet roepen om de Holland sche groenten er uit te
kunnen proeven.

Ik ben zoo langzamerhand aardig van mijn onderwerp afgedwaald. Daar ik de
nieuwe groente zoo uitermate geschikt vind om op een
hoekje van het erf te worden aangeplant, dacht ik onwil
lekeur ig terug aan den tijd, dat ik allerlei proefnemingen
op 't gebied van tuini erskun st deed.

De plant behoort evenals de Holland sche Winter
postelein (Claytonia perfoliata) en de hierb oven reeds
genoemde gelang (Portulaca oleracea) tot de famili e der
Portutacaceae en is zeer nauw verwant aan de in den
eerste n jaar gang van dit tijdschrift beschreven TalinU111 patens.
De wetenschappe lijke naam luidt : Talinum racemosum.

Ongeveer 3 maand en geleden heb ik de plant uitge-
zaaid , een twintigtal jonge plan tjes in vrij vette aard e over- St Fig. 3. t

amper me
geplant en daarvan nu reeds voor de vierde maal de jonge reeds bestoven

blaad jes afgeplukt die dan gestoo fd op de manier van stempel v~n
. ' een blo em, die

postelein worden gegeten. De smaak houdt zoowat het z ic h j uis t open-

midden tusschen de echte postelein en de zuring. de. 5 ;<
Over ' t geheel is de plant veel forscher van bouw dan de vroeger beschreven

Ta/ilium-s oort. Toch zijn er natuurlijk veel overeenkomstige kenmerken. De wortels zijn
dik, knolvormig opgez wollen. De stenge l is rolrond, kaal en vooral aan het oudere gedee lte
purp er aangeleopen. Sommige planten hadd en stengels van ± 15 m.M. middellijn. De
bladeren zijn verspreid , spatelvormig, vaak aan den top iets uitgeschulpt en vrij dik en
vleezig. De hoofdas der bloeiwijze is driekant en vertakt zich in twee of drie trossen;
de zijassen zijn duid elijk tweezijdig afgeplat. De bloem is veel grooter dan die van
T. patens en heeft een middellijn van 17-20 m.M. in tegenstelling met de vroege r
besc hreven soort gaan de bloemen 's morgens tegen een uur of 9 open, waarbij ik weer
heb waargenomen, dat de helmhokjes reeds openges prongen waren en de bloem reeds
bestoven was. De bloem heeft twee vliezig gerande kelkblaadj es, vijf omgekeerd eivormige
kroonblaadjes en een groot aantal meeldr aden. Het vruchtbeginsel is bolvormig, gekroond
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door een stijl met een driesp letigen stempel, die met een groot aantal klierharen is bezet.
Wann eer de vrucht begint te rijpen, buigt de bloemsteel zich boogvormig naar beneden
en bij de minste aanrakin g springen de rijpe vrucht en met drie klepp en open. Deze
rollen zich dan elastisch op, waarbij klep pen en zaden worden weggeslingerd. De centra le
zaadlijsten met de navelstren gen blijven op de bloemsteel achter. De zaden lij ken zeer
veel op die van T. patens. Ze zijn bol-ni ervormig, eenigszins samengedrukt, glanzend
zwart, met een min of meer korrelige zaadhuid. Ze zijn voorzie n van een klein , wit
kiempropje. Voor de liefhebbers heb ik een klein aantal zaden in voorraad. Ik twijfel er
echter niet aan of het departement van Landb ouw zal op aanvraag gaarne zade n
verstrekken.

v. W.

EEN MINIMUMLIJDER?

Er is bij een verhuizin g geen vervelender bezigheid, dan het schiften van het
drukw erk waarop men prijs stelt van datgene, hetwelk men van plan is naar den pruIIemand
te doen verhuizen. En in deze papieren eeuw stapelt zich indien men niet oppast, het
bedr ukte pap ier tot bede nkelijke hoogte op. Bij zoo'n paperassen uitzoekerij kreeg ik
hem in hand en, mijn minimumlijder, tenminste zoo besc houwde ik het diertje, doch zijn
welvaren gedurende bijna 6 maand en toont aan, dat het zelf omtrent het menu een andere
opinie heeft. .

Elk heeft wel eens in de tropen de .onaangename ervaring opgedaan, dat de mooie
bandj es onzer boeken na eenigen tijd leelijke vlekken gaan vertoonen. Soms zijn dit
spore n van de nachtelijke orgien van de hatelijke beesten, die men ongetwijfeld in verband
met hun onaes tetisch uiterlijk, een naam gegeven heeft die al even onschoon is als het
bees t zelf: namelijk Kakkerlakken. Soms echter zijn. onze " minimumlijders " daarva n de
oorzaak, waaruit men zou gaan afleiden, dat ze niet altijd zulke bescheiden eischen ste llen.
De leelijkste schade doen de suikergas ten, want deze ' ·worden hier met de minimumlijd ers
bedoeld, voor zoover mijne ervaring strekt, aan gravures, die ze door het veroorza ken van
onrege lmatige witte afgevreten plekken geheel waardeloos kunnen maken.

Bij het ope nslaan van boeken die men in eenigen tijd niet gebruikt heeft, komen
ie dikwijls voor den dag, om met fabe lachtige snelheid weer te verdwijnen. De jongen
zijn bleekgeel, de ouderen veel fraaier gekleurd ; we komen straks op het uiterlijk nog
nader terug.

De suikergasten behooren tot de franjestaarten, welke men tot de primit iefste insecten
rekent. In Holland staat een verwante soo rt, behalve onder den naam van suikergast, ook
onder den naam van schietmot en zilvervischje bekend. De voorlaatst e naam is foutief,
(Oudemans), omdat een andere groep van insecten reeds daarmede wordt aanged uid,
namelijk de Trichoptera. Wel duidt het eerste deel van dien naam zeer goed het uiterst
vlugge bewegen van het diertje aan.

Laten we, alvorens tot de bezondere Pap us-prestaties van onze Franj estaart over te
gaan, eens een oppervlakkig ~ i g:laleme n t geven. De teekenin g geeft een algemeen idee
van den lichaamsvorm, spaar t u ,l S een taaie opsomming uit en wanneer we daaraan
toevoegen, dat de kleur van het diertje van boven metaalachtig brons is, met een breede
witte lijn tusschen het eerste en tweede pootenpaar en een gelijkkleurigen zoom aan het
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