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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Nuttige Uitvindingen
TEN DIENSTE VAN

HANDEL EN NIJVERHEID.

Onderzeesche navorscher.
In 1707 werd een Spaansch handelsschip, dat met veel kostbaarheden van
Amerika terugkeerde, door eene Engelsch-Hollandsche vloot vernield in de baai
van Vigo, op de kusten van Spanje.
De geheele lading, die vooral bestond
uit gouden en zilveren staven, verdween in
de diepte.
Sedert dien tijd heeft men reeds dikwijls,
doch vruchteloos, gepoogd die kostbaarheden opnieuw boven te hal en.
In 1867 kwam eene vereeniging tot stand
met het doel ernstige onderzeesche opzoekingen te doen ; men slaagde erin het zand,
dat het schip bedekte, ten deele weg te
ruimen en menige stukken boven te hal en,
doch niet in evenredigheid met de aangewende moeite. De vereeniging Iiet alsdan
de onderneming varen.
Thans is opnieuw een syndicaat tot stand
gekomen om nieuwe proefnemingen te
wagen.
Het hiernevens afgebeelde toestel, dat
onlangs door den werktuigkundige Pi no
uitgedacht en vervaardigd werd, schijnt geroepen te zijn om daar groote diensten tc
bewijzen.
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Het deel dat hier boven het water uitsteekt, wordt aan een vaartuig bevestigd.
Eene lange ijzeren buis daalt in het water. Onder aan de buis is een kop, die van
zeer sterke vergrootglazen en tevens van elektrieke lamp en voorzien is. Deze
laatste verlichten in den omtrek en ook in de diepte. De vergrootglazen weerkaatsen de verlichte voorwerpen in inwendige spiegels, die op hunne beurt de beelden
weerkaatsen in andere spiegels, die aan het bovendeel van het toestel geplaatst
zijn.
De omgebogen ijzeren stangen, welke men rond den onderzeeschen kop ontwaart,
dienen enkel om het toestel voor stooten te vrijwaren.
Men beweert, dat men zoo tot op eene diepte van 1600 meters kijken kan.
Indien men er niet in slaagt de schatten der baai van Vigo boven te hal en, zal
niettemin de uitvinding van den Heer Pi no de grootste diensten kunnen bewijzen
bij allerhande onderzeesche wetenschappelijke navorschingen. Men is zelfs voornemens met behulp van dit watervergrootglas eene onderzeesche kaart samen te
stellen.

Een verwarmbuisje.
De Iwude is een der grootste vijanden van den mensch, vooral van die lieden,
die door hun ambt, hun ambacht of hunne bezigheid gedwongen zijn het grootste
deel van den dag binnen door te brengen, waar een min of meer sterke warmtegraad heerscht.
De koude is gezond, zeggen anderen ; niets werkt doelmatiger op hart en longen
dan eene frissche, zeHs koude lucht, die den eetlust scherpt en den geest verkwikt.
Beiden hebben gelijk in zekere mate,
maar die de weldoende werking der
koude lucht wi! genieten, in plaats van
er misschien eene doodelijke ziekte door
te krijgen, moet er zich reeds zeer jong
aan gewennen en het grootste deel van
zijn leven buiten doorbrengen.
Immers het is de koude niet, in haar
eigen beschouwd, die doodt, maar wei de plotselinge overgang van warmte tot
koude, als men daarvoor niet de noodige voorzorgen neemt, als zich warm kleeden,
oefening nemen, enz.
Maar moet het in dit geval niet beter zijn een deel der warmte, die in de kamer
heerscht om zoo te zeggen mee te kunnen nemen naar buiten om er daar van te
genieten en ze zoo lang mogelijk te bewaren?
Het is een klein toestelleken, hier uitsluitend toe vervaardigd, dat wij den lezer
willen doen kennen, namelijk het Japaneesch handwarmertje.
Oit toestelletje dat niet grooter is dan een gewoon kerkboekje, kan eene groote
warmte bijeenverzamelen en langen tijd in de buitenlucht bewaren.
Het bestaat, zooals de lezer op bovenstaande plaat zien kan, uit een plat gedrukt
buisje van eene menigte gaatjes voorzien en dat eell ander geUjkvormig buisje
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bevat. dat het eigenIijke toestelleken is. Aan het eene uiteinde is de doos geheel
gesloten en aan het andere wordt zij gesloten door middel van een vastschroevenden metalen knop, waaraan een klein ketentje hangt, dat toelaat het ding aan
den arm vast te maken.
Immers het toestel is gemaakt om in den mouw van een kleed, op de borst,
tusschen de schouderplaten, enz. verborgen te worden, waar men het meest vreest
van koude te lijden.
Voor den prijs van vijf franken schaft men zich zoo eene blikken doos aan, bevattende : het bedoelde handwarmertje, vijftig koolstaafjes en een kokertje in koper
om eenige staafjes me de te nemen op reis; en mits men bij den prijs 1.75 fro
voegt, krijgt men een fraai vernikkeld toestelletje. Het is te bekomen bij O. Renaut
& Cie, 43. Boulevard de Strasbourg, Parijs. Om het heele tuig in gang te krijgen,
moet men enkel den stop afdraaien, een der koolstaafjes in brand steken en alles
sluiten !
Ziedaar dus iets gepast voor u, kouwelijke lieden, en bijzonderlijk voor hen, die
aan rhumatismus lijden.

Zeldzame schuit.
Het roeien op openbare wegen. - Het roeien is eene der belangrijkste en
nuttigste sportbewegingen, omdat het eene uitmuntende lichaamsoefeningen is.
Het ergste is dat men, om er zich mede te kunnen bezig houden, in zijne nabijheid,
eenen stroom, een meer of ten minste eene uitgestrekte watervlakte moet hebben
en iedereen heeft dit voordeel niet. Om aan elkeen te vergunnen, zich in het
roeien te oefenen, heeft een Amerikaansche uitvinder een roeituig uitgedacht, dat
men kan doen bewegen op den openbaren weg; en dat de kracht der spieren
ontwikkelt, juist alsof men op het water roeide.
De plaat hiernevens
toont ons de eenvoudigheid van dat nieuwsoortig
rijtuig.
De roeiers (op het
droge) zijn gezeten, juist
als in een gewoon roeibootje, dat op het water
va art, in een langen smallen bak, die op vier wielen
vast is.
Boven de twee boorden
zijn, over de geheele lengte, twee staven bevestigd,
waaraan de handvatsels vast zijn, welke de roeiers vastgrijpen. Deze handvatsels
trekkende, doen zij hunne zitbankjes, die op glijders geplaatst zijn, vooruitkomen,
terwiji de kracht der beenen ze weder achteruit doet schuiven. AI de banken
zijn aan eikander verbonden en werken op eenen beweegarm, die de achterwielen
doet draaien door middel van eenen ketting zonder einde. De geieider, die
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vooraan gepIaatst is, bestuurt het toestel op de zelfde manier, alsof het een
automobiel ware.
Men kan op zulk toesteI zijne spierkracht ontwikkelen en ook wedrennen inrichten
op het droge, zonder gevaar van te verdrinken. Zonder twijfeI zijn eenige tuimelingen
mogelijk, doch deze kleine ongevallen zijn het sieraad van aile sportoefeningen.

Wielbrug YOOr kleine rijtuigen.
De wieIbrug laat toe gemakkelijk de trappen op en af te gaan, met kinderrijtuigen, bij voorbeeld.
Dit toestel bestaat uit twee
staven, die van kleine wieJtjes
voorzien zijn en op welke men de
wieIen van het rijtuig, door middeI
van riemen met gespen, vlug kan
vastmaken.
Daar de staven lang genoeg zijn
om steeds ten minste op twee
trappen in eens te rusten, kan het
rijtuigje zachtjes van de trappen
gevoerd worden, zonder den persoon, die er in zit, te schokken.
Om aIle gerucht te vermijden,
zijn de wieItjes voorzien van
bandjes van caoutchouc.

Besproeiappel yoor flesschen.
«0, zegt zeker menig meisje bij het aanschouwen van onderstaande plaat, dit
zou ik willen! kost wat kost, ik moet er eenen hebben! »
Ik kan wei raden waarom ! Het meisje, dat weet dat men niet ter zeJfdertijde
een goed hart kan hebben en de bloemen niet beminnen, houdt zich veel bezig
met den kweek van geraniums, fuchsias,
lobelias, begonias en eene massa andere
a's, die haar veel vermaak en een onschuIdig tijdverdrijf verschaffen.
Nu die bloemen dienen weI opgepast en
op tijds besproeid te worden, en tot nu toe
had het meisje ter zijner beschikking niets
dan een gewonen gieter, dien het van moeder niet mocht bezigen tot het drenken der
dorstige bIoempjes, zonder deze eerst alle buiten te drag-en en daar naast elkander
te plaatsen.
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Immers, zegt moeder, doet gij zulk werk in de kamer, dan kunt ge onmogelijk
de kleine bloempotten passen en komt het grootste deel van het water op de
vensterboorden, de gordijnen en den vloer te recht.
Daarbij weet het meisje heel goed dat de appel die op de gewone gieters draait, daar
nooit zoo vast op zit, dat niet een groot dee! van het water langs de buis terugkeert en
dezen bespat die het werktuig gebruiken.
EindeJijk is het geweten dat het water, om weldoende en krachtig op den groei
der planten te werken, een zekeren warmtegraad noodig heeft, en daarin vooral
komt het toestel, dat wij hier bespreken, goed te pas.
Het bestaat immers, in hoofdzaak, uit een gewoon stopsel of kork waardoor eene
metalen buis gaat die langs boven in eenen appel eindigt, en met fijne gaatjes
doorboord is. Dit stopsel kan men op eene gewone flesch steken, en als deze
nu het water bevat, dat men wil bezigen, heeft men maar heel eenvoudig ze te
hellen, een klein schokje met de hand te geven en het lavende vocht zal in eenen
regen van zeer fijne stralen op de plant openspatten, zoowel als een natuurlijke regen.
En is het weer eens gunstig daartoe, 't is te zeggen valt er een stille, warme
regen, plaatst niettemin uwe bloempotten buiten, waar zij van stof en vuit zullen
gereinigd worden.
Die besproeiappel kost ff. 1.25 en is te bekomen bij O. Renaut & O c, 43, Boulevard
de Strasbourg, Parijs.

Gemakkelijk te veranderen
rijtuig.
Het hierbij afgebeelde rijtuig
kan op drie verschillende manieren gebruikt worden: kap op de
voorplaats, wanneer men zelf wit
mennen en zich beschutten tegen
de warme zonnestralen of tegen
de regenvlagen; kap van achter,
wanneer men de leiding wit afstaan aan eenen bediende, die
daartoe uitgerust is; ofwei kap
op de voorplaats met de achterste zitbank overgeslagen, als men
koopwaren wi! vervoeren.
Men denke niet, dat die veranderingen veel tijd en moeite vragen; het is het werk van eenige
oogenblikken, en twee handen
zijn voldoende om de gewenschtc
schikking te regelen.
Verscheidene rijtuigen van dien
aard zijn uitgestald bij M. VINOT,
62, Avenue ,Wagram, Parijs.
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De verbeterde Luminus of Lichtgever.
Een alledaagsch tooneeltje: man of vrouw komen 's avonds wat later, dan zij
gedacht hadden, te huis van de reis, of van een uitstapje, of van een avondpartijtje. Zij vinden met eenige moeite het sleutelgat, maar bevinden zich dan,
eens de deur we~r toe, in eene volslagen duisternis; om de oogen daaraan te
gewennen is een zekere tijd noodig, maar dien hebben ze nu juist niet over. ..
Mijnheer loopt tegen den muur aan en bromt; mevrouw stoot met den besten
hoed tegen de binnendeur en ... durft niets zeggen; hier wordt een tafeJtje omgeloopen met al wat er zich op bevindt, elders eene vaas gebroken !...
Eindelijk is er licht, en beiden zien wat het gevolg was van hun gebrek aan
vooruitzicht: had de heer zich van een elektrisch zaklampje voorzien, of had
mevrouw gezorgd, dat er in de gang een ' lichttoestel gereed stond, alles ware
verme~en geweest.
Nu zullen echter beiden best doen te zwijgen, want alle twee hebben zij schuld
aan de zaak en zij zouden beter in tijds uitgezien hebben naar een oogenblikkelijken lichtgever, zooals er thans vele bestaan, en vooral naar den luminus,
dien wij hier voorstellen en in 't kort zullen beschrijven.
Het toestel, zooals men op de afbeelding duidelijk
zien kan, bestaat uit eene groote f1esch waarin twee
latvormige stukken kool van boven door een zinken
plaatje van elkander verwijderd gehouden, hangen.
Die flesch, van een f1inken stop voorzien, is door
eene buis in gemeenschap met een kleiner fieschje,
waarin een darmpje of buisje omgekruld ne~rhangt; aan
een der uiteinden van dit buisje, dat boven den stop
uitschiet, zal het Iichtje branden.
Benevens de buis, die gemeenschap stelt tusschen
de twee flesschen, bevindt zich op de grootste eene
andere buis, waaruit van boven een stengetje schiet
dat een appeltje of knopje draagt op het uiteinde,
waarop men slechts duwen moet om het stengetje te
doen dalen, dat dan, dank aan een licht springveertje,
weer omhoog komt, als men het niet vastzet.
Ziedaar in hoofdzaak de samenstelling van het toestel,
de mindere bijzonderheden daar latende.
Wij zullen nu aantoonen hoe eenvoudig het in zijn werk gaat, om het lichttoestel te 6ereiden lot werking, of, anders gezegd, te laden.
Men heeft daartoe enkel eerst den stop der groote flesch af te draaien en
daarin eene zekere hoeveelheid opwekkend chroomzout te gieten, dat in juist
gepaste f1eschjes in den handel te krijgen is.
Dan giet men op dit chroomzout water juist zoo hoog als het onderste randje
van den hals der flesch, zoodanig, dat het vocht niet kunne raken aan het zinken
plaatje, van boven tusschen de twee stukken kool aangebracht: men roert verder
een weinig met een stokje in het vocht, om de oplossing van het zout te verhaasten en dan schroeft men weer het deksel op de groote flesch.
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Dan ontstopt men insgelijks het kleine f1esehje en giet daar, zooals de plaat
toont, eene zekere hoeveelheid delfstoffelijke olie (essence mincrale) in, want dit
fJesehje is bestemd om de rol eener geestlamp (lampe cl essencc) te vervullen;
men sluit nu het flesehje dieht en ... k!aar is Kees!
Een enke! drukje met den wijsvinger op het knopje der steng en in minder
tijds dan men het wens chen kan, vertoont zieh een helder klaar vlammetjc, dat
zeer vo!doende eene geheele kamer verlieht.
Wat voordee! en welk gemak zal eene moeder bij zulk een toeste! niet vinden,
die, midden in den naeht, opeens haar kindje in een naren droom of anders
hoort sehreeuwen; in eenen oogwenk heeft zij licht, weet wat er gaande is en
heeft tevens met de klaarte den kleine gerustgesteld!
Het toeste! is overigens in het geheel niet kostbaar, noeh in zieh zelven, noch
voor wat het onderhoud betreft: het kost zes en een halven frank en een flesehje
ehroomzuur voor eene lading kost vraehtvrij veertig eentiemen!
Deze luminus is te bekomen bij O. Renaut & Cie, 43, Boulevard de Strasbourg,
Parijs.
Voor dien prijs kan men zieh van vijftienhonderd tot tweeduizend maal licht
versehaffen, en dit belet niet het toestel dan opnieuw te laden en te bezigen,
zoo dikwijls het noodig is.
Men behoeft eindeJijk maar voor eenige eentiemen minerale olie in vier en
twintig uren, daar deze, de kleine hefboom die men op de p!aat ziet, eens
neerge!aten zijnde, geen de minste verdamping meer ondergaat.
Uit dit alles blijkt, dat de wetensehap zieh steeds bezighoudt met het verbeteren der liehttoestellen, die vaar eene halve eeuw nog zoo gebrekkig waren!

Nieuwsoortige waaier.
De teekening hierbij toont ons eenen waaier, waarvan
de werking voortgebraeht wordt door eene afwisse!ende
draaiende beweging. De waaier is vast op eene as, die
voorzien is van een getand wiel, dat gevat wordt door een
getand boogvormig staafje, waarvan het eene uiteinde
vast is aan eene veer, die geheeht is aan het uiteinde van
het handvatsel des waaiers.
De werking gaat zeer gemakkelijk: men heeft sleehts
op de veer te drukken, met de vingeren der hand, die den
waaier vasthoudt. Het getand staafje doet den waaier ronddraaien; de draaiende beweging gebeurt ook, doeh in
tegengestelde riehting, zoodra de drukking ophoudt, immers, door de spanning der veer keert het getand staafje
in zijnen eersten stand terug.
Men kan zieh op deze wijze verfrissehen zonder vermoeiende beweging van arm
of hand.
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Deurappel en bel.
Deze onlangs uitgevonden deurappel verschaft
volle zekerheid tegen de dieven.
Hij bevat van binnen twee kleine slagers of
hamertjes, die in beweging gebracht worden door
een tandwiel, dat op de spiJ van den deurappel
bevestigd is. Ais men nu den deurappel vastneemt en draait, stelt men tevens de hamertjes in
werking, die eene bel doen klinken, die aan de
binnenzijde in den appel verborgen is.
Het voornaamste voordeel dezer uitvinding bestaat hierin: dat de bel, onzichtbaar zijnde, geenszins de deur ontsiert en dat hare
werking zonder twijfel de dieven schrik aanjaagt en hunne pogingen verijdelt.

Nieuw peper- en zoutvat.
Dit zoutvat belet het zout zich opeen te hoop en
en te versteenen door de vochtigheid, die het opslorpt; het laat dus toe, het zout luchtvrij te
bewaren, zonder het te moeten drogen of warmen
of er andere stoffen, zooals tarwebloem, bij te
voegen,
Het onderste deel van het pepervat heeft den
vorm van eenen ring, waarin het bovenste gedeeIte van het zoutvat juist past.
Op deze manier is het bovendeel van het zoutvat, waarin kleine gaatjes zijn, van alle vochtigheid bevrijd.
Als men zich van het zoutvat wi! bedienen, neemt men eerst het pepervat af,
dat nochtans te zamen met het zoutvat kan gebruikt worden. Een rond plaatje van
caoutchouc, dat in de onderste opening van het pepervat vastgemaakt is, dient om
het doorboorde deksel van het zoutvat te sluiten en het zout te beletten er uit te
valJen.

Zaksluiter.
Deze kleine uitvinding van Mevrouw A. E. L. Christens vormt eene sluiting voor
zakken, beurzen of dergelijke dingen. Het sIuitingstoesteI is aan de beurs vast, en
is bijgevolg aItijd bij de hand, wanneer men er zich van moet bedienen. Ten andere verzekert het ten volle de zakken tegen het openvallen.
De behandeling ervan is zeer gemakkelijk en het maakseI kost niet vee!.
Dit toesteI bevat twee staven van dik ijzerdraad, die gebogen zijnde, een halven
cirkel vormen en met een hunner uiteinden aan eenen ring gehaakt zijn, die in de
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stof der beurs vast is; de andere uiteinden der twee boogvormige draden zijn
overgeplooid als haken en kunnen aan elkander gehecht worden.
Men beschouwe de plaat: b is een ring van ijzerdraad, die overgebogen. is.
Menbevestigt dezen ring b aan den zak door aileen de punten van het ijzerdraad, - punten die lang genoeg moeten zijn om elkander te kruisen, - door de
stof van den zak te steken en dit is voldoende om den ring er stevig genoeg te
doen inhouden, zonder dat men er hem aan moet vastnaaien.
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Aan den ring b hecht men door middel van oogen, twee stukken d in den vorm
van een halven kring. De vrije uiteinden dezer boogvormige metaaldraden zijn
haakvormig (e en f) en rechtvallend het eene ten opzichte van het andere, om
des te gemakkelijker in elkander gehaakt te worden, en de plooien van den zak
gesloten te houden.
Men kan ook eenen der haken e of f vervangen door een oog (zie de figuur
onder op de plaat). Dit oog kan alsdan voorzien worden van eenen of meer ringen,
die een kettinkje vormen. Op zulke wijze kan men de twee stukken d gemakkelijk samenhechten, zelfs dan wanneer de plooien van den zak, door de eene of
andere oorzaak wat meer plaats innemen dan naar gewoonte.
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Nieuwe kop yoor buizen yan schouwen of luchtpijpen.
Dit is nu toch weI een doelmatig tUig. De tweede afbeelding die er de doorsnede van vertoont, maakt de werking duideJijk. Evenals de gewone schouwhoofden, richt dit tuig steeds zijne opening naar
den kant waar de wind naartoe blaast, doch
men bemerke, dat de achterkant ook open
is en eenen trechter B vormt. Door dezen
trechter speelt de wind en trekt in zijne
va art den rook of de dampen mede, die uit
A opstijgen. Hoe heviger het waait, hoe
meer de buis trekt. De kop draait op eenen
ring, die uit zeer glad de bolletjes samengesteld is, en alzoo de beweging vergemakkelijkt. Boven op het stelsel bemerkt men
een oliepotje g, dat zijn vocht dwars door
de as en door twee buisjes aan den voet van
den draaikop mededeelt en alzoo ook de beweging verzekert.
Dit tuig draagt den naam van Eole en wordt vervaardigddoor het huis Boulard
van Parijs.

Een Gaanstok-stoel YOor speelreizigers.
De lezer, liefhebber van speelreisjes, die er niet tegen opziet om een groot
deel zijner uitstapjes te voet af te leggen, en alzoo veel beter de schoonheden en
merkwaardigheden der streken te genieten, zal dan zeker ook meer dan eens, na
eene deugdelijke wandeling, de noodzakelijkheid gevoeld hebben van een oogenblikje te rusten, 't zij uit loutere afgematheid, 't zij om op het gemak een en
ander te kunnen aanschouwen, en, wie weet het, miss chien eene vlugge schets
ervan te nemen.
Ja, maar het weder is soms niet al te gunstig, de weg niet al te rein, - waarop
zich dan gezet?
Welnu, hier juist komt wonderwel te stade het toestel dat hier in twee verschiIlende houdingen afgebeeld is, namelijk een tuig, dat tevens als gaanstok en
als stoel kan dienst doen.
Die gaanstok in kwestie komt in aile streken goed van pas en is daarbij bijzonderlijk goed ingericht voor bergachtige landen, waar gestadig te klimmen en te
dalen valt.
Hij is langs boven voorzien van eene kloeke gebogen kruk of handvatsel, die,
zooals men zegt, tegen een duwken kan.
Zooals bij sommige regenschermen, is een enke! stootje op het staafje A
genoegzaam om eene springveer te do en werken, hetgeen toe!aat den gaanstok
naar willekeur te plooien en de eerst toegevouwen zate open te spannen.
Daar men eerst de voorzorg genomen had de scherpe onderste punt van den
gaanstok stevig in de aarde te duwen tot aan het ronde plaatje, heeft men nu
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maar plaats te nemen op den zetel, die dank aan eene bijzondere schikking,
naar alle zijden met den opzittende kan ronddraaien.
Wi] men den stok in twee plooien en meer draagbaar onder den arm nemen,
dan heeft men maar enkel met eenen sleutel het rondeeUje B, dat eene schroef is,
af te draaien en den stok dan te plooien in twee gelijk lange deelen.
Natuurlijk mocht het geheele toestel niet te zwaar zijn, want dan ware het eene
belemmering op de reis in plaats van een gemak, en hierin is ook goed opgepast,
want alles weegt slechts 700 grammen.
Zulk toestel moet verder niet alleen gemakkelijk en doelmatig zijn, maar ook

bevallig en uiterst stevig; welnu de gaanstok in kwestie heeft een mooi uitzicht,
want het hout heeft eene fraaie bruine kleur en al de deelen, die in metaal vervaardigd zijn, zijn met de grootste zorg vernikkeld.
De kruk of het handvatsel is ook niet te versmaden: zij dient om zich, in het
klimmen langs glooi'ingen of op rotsen, naar boven te helpen door middel der
uitsprongen en der takken, die men op zijnen weg ontmoet, en dan in het dalen
komt het onderste spitse en kloeke uiteinde ook goed te stade, om zich tegen
te ras uitglijden te beveiligen.
Ik ken echter een soort van lieden, voor wie die gaanstok nog meer welkom
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mag heeten dan voor speelreizigers, het is voor jagers, en vooral voor visschers;
deze laatste moeten inderdaad uren en uren op den killen grond zitten of weI een
kussen of iets dergelijks mededragen, dat in geen geval zoo doelmatig en gezond
kan zijn, als het hier afgebeelde stuk; en het zal hen geenszins afschrikken als
zij vernemen dat het geheele toestel, vernuftig uitgedacht, goed afgewerkt en
bezorgd, twintig franken kost.

Een nieuw kooktoestel voor eieren.
Keukenmeiden en huisvrouwen, opgelet !
Het onderhavige tuig eens zeer goed bekeken en bedacht en komt dan eens zeggen,
zoo ge durft, dat het in zake van eieren te koken, niet alles aanbiedt wat men voor
het gemak wenschen kan; ik twijfel er niet aan of gij zult Mijnheer Renac om
zijne schoone uitvinding geluk wenschen en dankbaar zijn!

En wat u, lekkerbekken, betreft, hebt ook maar plezier er om, want het oogenblik
is daar, waarop uwe grilligste smaakjes naar wensch zullen bevredigd worden.
En hiertoe, pJaatst de eieren eenvoudig in het kleine hier afgebeeld korfje en dompelt dit in het koude water; zet dan het vat met dit alles op het vuur en denkt er niet
meer op, voort uwe andere bezigheden verrichtende.
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Immers als het ei gaar zal zijn, zal het van zelf naar boven komen en zijne
warmte bewaren tot dat het u lust het er uit te nemen en ... binnen te spelen !
Deze zonderlinge werking van Renae's toestel steunt op het grondbeginsel der
ongelijke uitzettingskraeht van twee metalen. De reehtstaande veer, die men spant
met het korfje naar omlaag te duwen eindigt op eene roede welke eene soort van spoor
draagt, die in eene tang of nijper vast zit. Naarmate nu de warmtegraad des waters
toeneemt, zetten zieh de metalen waaruit de nijper gemaakt is uit en er komt een
oogenblik, dat hij de spoor moet laten ontsnappen. De veer heft dan van zelf het
korfje en zijnen inhoud omhoog en houdt dit daar tot men lust heeft het ei Ie
gebruiken.

Eon vernuftig uitgedacht oogglas.
Vriend lezer, het is u zeker nog weI voorgevaJlen dat gij met een uurwerk dat ziek,
o zeer ziek was, naar den geneesheer,.. neen, ik wi! zeggen naar den horlogiemaker
moest gaan, om het te doen genezen ... neen, vermaken!
Gij hebt dan gezien, dat de man met een veelbeteekenend gebaar, in al de

majesteit zijner kunst, uwen ... ajuin in de hand nam, hem opende en dan in de reehter
of linker ooghoJte van zijn gelaat, een rond glas duwde, uwen sehat langs binnen
aandaehtig bezag en bestudeerde.
Gij waart er intussehen zelf op uw gemak niet van, als gij zaagt hoe de man moeite
deed om het glas ter plaats te houden, de wenkbrauwen fronste, nu en dan het glas
uitnam om er den damp af te vegen, terwijl rondom de oogholte zich een roode
krin~ vertoonde.
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Welnu de horlogiemaker houdt er ook niet veel aan dit glas te bezigen, doch hij
moet wei als het noodig is. Met hem ondervinden doctoren, heelmeesters, etsers, plaatsnijders, liefhebbers van oude munten en juweelen, fijne teekenaars, schilders, bouwmeesters, steendrukkers enz. de zelfde ongemakken, als zij nauwkeurig en van dichtbij
iets in zijne fijnste bijzonderheden willen bezien.
Zij allen wenschten iets te bezitten dat de zelfde voordeelen aanbood zonder
ongemakken; want, niet alleenlijk de damp op de glazen, de vermoeiing der oogspieren en de ongemakken van het gezicht belemmeren hunnen arbeid, maar hun
gezicht verslecht er zelfs door, want als de man der kunst reeds eenen bril draagt, moet
hij dien afnemen of gestadig het oogglas in, de hand houden.
Om aan al die nadeelen een einde te stelIen heeft de heer Vinay van Parijs, hulpoogmeester in de kliniek van heel kunst, eene lens of oogglas uitgedacht, dat volgenderwijze gemaakt en hierboven afgebeeld is.
Het glas zit vast in eenen ring, die deel maakt van een spiraalsgewijze opgerolden
draad,die op het andere uiteinde zoo· geschikt is, dat het tuig geheel gemakkelijk op
eenen neusnijper of op eenen bril kan gezet worden, en niet meer met de hand
moet vastgehouden worden.
Het tuig kan ook op het bloote oog toegerust worden en daar het, hoewel stevig
genoeg, toch terzeUdertijde buigzaam is, kan het zich naar den vorm der oogholte
schikken en alzoo min ongemak geven.
Aldus heeft men overigens de handen vrij en, is de taak afgewerkt, men neemt
het toestel af, duwt de veer toe en glijdt alles in een klein kokertje, dat men in den
zak kan steken; de lens is overigens zeer fijn geslepen en met de hand afgewerkt
en de spiraal is vernikkeld.

Fauber's Waterdrijver.
Fauber's waterdrijver vereenigt in zich de grondbeginselen welke men bij de andere
waterdrijvers met verplaatsing en bij de gewone schepen waarneemt.
Doch vooreerst wat verstaat men door waterdrijvers ? Men vindt er twee soorten:
de eene hebben een verplaatsbaren bodem of eene draagvlakte daar onmiddellijk
aan vast ; de anderen hebben langs onder rechtstaande platen die de kiel van het
vaartuig verbinden aan de draagvlakken, welke alzoo onder water blijven terwijl
zich de kiel daar geheel boven bevindt.
Wetenschappelijk beschouwd, zijn deze laatste verkiesJijk, maar in werkelijkheid is
er de samenstelling uiterst moeilijk van, als men de noodige vastheid en eenige suelheid wil bereiken en zij hebben altijd dit groote nadeel, dat de vlakken welke zich
onder water bewegen en de platen, welke ze aan de kiel verbinden, bij eene gewone
snelheid een groot verlies van krachten te weeg brengen, daar zij het water moeten
doorklieven.
Wat de eerste soort van waterdtijvers betreft, hier ontmoette men ook ernstige hinderpalen, onder andere, dat de baren veroorzaakt door het voorbijglijden van andere
vaartuigen hunne drijfkracht zeer tegenwerkten, en het schip dwongen te stooten en
te slingeren naar weerszijden, hetgeen altijd zeer onaangenaam en somtijds gevaarlijk
kon worden.

20

NUTTIGE UITVINDINGEN.

Om aan dit en andere nadeelen een einde te steBen, heeft Fauber aan zijn vaartuig
verscheidene nieuwe en eigenaardige veranderingen toegebracht. De scherpe voorsteven is zoo ingericht, dat hij zooveel mogelijk de werking van de baren verijdelt,
met hunne bovenste oppervlakte of kam te doorklieven, hetgeen terzelfdertijde het
stooten en slingeren belet of merkelijk vermindert; als men de snelheid doet afnemen,
biedt de puntige voorsteven het minst tegenstand aan de baren ; ook het aanleggen is
gemakkelijker,
Wat nu de middelen betreft, aangewend om de zekerheid en de vastheid te bekomen, noodig om geene omkanteling te moeten vreezen, hier heeft de uitvinder eene
menigte verbetereringen uitgedacht, waarvan de uitvoerige beschrijving ons te ver zou
lei den en voor het meerendeel onzer lezers onbegrijpelijk zou zijn.
Het doel van Fauber is een praktischen waterdrijver te bekomen, bekwaam om
dienst te doen als pleziervaartuigje, voor sportsrijden en voor den handel ; eenen
waterdrijver die er niet zonderling uitziet en, gelijk de andere schepen van zijne
grootte, zee kan houden bij tamelijk onstuimig weder, en vooral dat vlug vaart met
een maximum van veiligheid tegen omkantelen.
Fauber is vooral ver afgeweken van den vorm, dien men eerst gaf aan de waterdrijvers, welke meestal gebouwd waren als een vlot of eenen voorsteven hadden breed
en plat, gelijk dezen van de Iichters of in het Westvlaamsch genoemd de koggen, welke
in onze vaarten dienst doen.
Beter en krachtiger werken natuurlijk scherpe boegen met allengs verwijdende zijden.
Of echter de vaartuigen dier nieuwe soort in het dagelijksch gebruik zullen komen
vaIt nog te betwijfelen; het is zeker, dat zij nog verre van volmaakt zijn en nog merkelijke verbeteringen zul1en moeten gebeuren om ze praktisch te maken ; doch het is
reeds veel hiertoe op weg te zijn.

Regeling der biljarten.
Om behoorlijk op een biljart te kunnen spelen, is het noodig, dat het marmer
bestendig waterpas zij. Welnu de trillingen, die de gebouwen ondergaan alsook de
~::;;3;:,m~;;;:;;:;:;::::::==::::=;;;) verandering der luchtgesteldheid kOmen dikwijls
;'den eersten regelmatigen toestand van het biljart
wijzigen.
Het stelsel hiernevens afgebeeld en waarvan
elke poot voorzien is, laat toe het biljartblad waterpas te behouden. In den poot zit eene rechtopgaande vijs, die door middel eener waterpas
Iiggende vijs op- en neergedraaid kan worden, en
alzoo dient om den poot te verlengen of te verkorten, al naar het noodig is. Van het gansche
toestel is niets anders te bespeuren dan, aan de
zijde des poots, een vierkant ijzeren uiteinde,
waarop men den draaisleutel past.

NUTTIGE UITVINDINGEN.

21

Gaanstok-regenscherm.
Vele personen, vooral onder de mannen, houden er in het geheel niet aan,
eenen regenscherm met zich te nemen en daardoor ook gebeurt het dikwijls, meer
dan men wei denken zou, dat zij hem hier of daar laten staan, zonder ooit te
kunnen denken, waar zij er van gescheiden zijn.
Zij houden integendeel meer van eenen gaanstok die hun een zwieriger uitzicht
geeft en toch, als hun dan, terwijl zij eenen wandelstok bij zich hebben, eene
flinke regen- of sneeuwbui overvalt, dan zouden zij er geen beetje om geven
een fermen regenscherm te mogen openen.
Wat zullen die nu wei zeggen als men hun een toestel aanbiedt dat beide
voordeelen heeft : de zwierigheid en het
gemak eens gaanstoks en de beschutting
van een goeden regenscherm.
De uitvinding van Mijnheer Schwahn
heeft voor doel eenen gaanstok-regenscherm samen te stell en, waarbij de stof
of het overtreksel geborgen is in een
hollen gaanstok, als men het tuig bij
schoon weder bezigen wil, terwijl die
stof door den zelfden stok gedragen
wordt, als de regenscherm geopend is.
De grondvoorwaarde te vervullen in
deze toestellen, zooals overigens in aile
regenschermen, ':' bestaat hierin dat het
hoedje van het geraamte of monture
1
onuitzetbaar zij, daar de overdekstof niet
kan gespannen worden tot aan de punt
en dat elke verslapping, de vorken wegduwt of openzet naar buiten.
Hierdoor zijn tot nu al de pogingen
mislukt welke aangewend werden om
iets degelijks in dien zin voort te brengen, aangezien het hoedje van het geraamte niet tevens kan gemaakt worden
om in den hollen gaanstok te glijden en
daarbij als de regenscherm open is te kunnen rusten op de punt des gaanstoks, die,
weI te verstaan, maar zeer lichtjes, den vorm aanbiedt van een afgeknotten kegel.
Nu om dit vraagstuk op te lossen, is de punt van den gaanstok in de onderhavige uitvinding ingekorven en voorzien van een kokertje, passende op den kegelvorm van het bovendeel van den gaanstok.
Dit kokertje wordt afgenomen wanneer de gaanstok tot regenscherm moet ingericht worden, derwijze dat men het hoedje kan passen op de ingekorvene punt en
het er op vastzeUen; het kokertje kan men dan naar willekeur langs binnen in
het holle gedeeJte laten gJijden of wei in zijnen zak steken.
Om weI te zijn, moet de onderste punt zoo gemaakt zijn, dat de deelen, die
Nllllige llilvillLiillgCll II.
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dienen om den regenscherm vast te zetten als hij open is, bij den doortocht van
het kokertje bedekt wezen of in de punt schuiven.
Het nieuw toestel is verbeeld in de figuren hiernevens.
Fig. 1 toont de overlangsche doorsnede van den opgemaakten gaanstok-regenscherm.
In fig. 2 zien wij eene doorsnede van de eigenlijk gezegde punt of het uiteinde des gaanstoks.
Fig. 3 geeft het zijgezicht van het overtreksel des regenscherms een weinig
opengespreid.
Fig. 4 eindeJijk verbeeldt den regenscherm als hij open is.
In die figuren duidt a den hollen gaanstok aan, waarin het overdeksel des
scherms glijden moet. Aan zijn onderste uiteinde, voorzien van drie kerfjes, draagt
de gaanstok drie klepjes of veerkrachtige vastzettingstukjes b, c en d (fig. 2), die
naar binnen geduwd worden door de veren e, I, g. Het klepje b draait in h en
springt uit in i en k onder de werking van de veer e. Aan het punt k dient
het om het overdeksel des regenscherms gespannen te houden, terwijl het deel
uitspringende in i ingeduwd wordt als het kokertje I, dat de buis vormt, glijdt over dit
uitspringende deel om het geheel beweegbaar klepje in h in te duwen, wanneer
het tuig tot gaanstok aangewend wordt. De andere deelen of klepjes c en d,
waarvan de werking zoo even zal uiteengedaan worden, zijn bedekt door den koker l
die vast is met de schroef m.
Als men nu den gaanstok tot regenscherm wi! inrichten neemt men het heele
toestel in handen zooals het in fig. 1 afgebeeld is; men begint met den ondersten
koker I af te vijzen en daarna ook de handhaaf n en men haalt de overtrekstof
fig. 3 uit de holle buis.
Daarna schuift men den gaanstok, - waarvan het onderdeel groot genoeg is
om den koker I en zelfs als het pas geeft den stoffen koker van het overdeksel
te verbergen, - in de uitzetbare buis 0 en in het hoedje van het schermgeraamte, hetwelk vast is tusschen het klepje d en het tegenstukje p.
De buis 0, gemaakt uit een uitsluitelijk daartoe vervaardigd weefsel, dat uitzetbaar is, waaraan de schermvorken q vast zijn, wordt dan geschoven op den gaanstok,
waarna men de handhaaf weder op hare plaats vastdraait.
Om nu den regenscherm te open en, hoeft men maar, als gewoonlijk het kokertje
op te duwen naar omhoog tot dat het achter het klepje b geraakt en daar vastblijft;
het deeltje c vormt dan den hinderpaal.
Wij moeten hier nog bijvoegen dat het stukje b dienende tot vastzetting van de
schermbuis, ook kan gemaakt worden dat het geheel binnen het kervetje komt,
als men het overdeksel in den gaanstok steekt.
Wat meer is, als men nu gedwongen geweest is op wandeling den gaanstok
tot regenscherm in te richten, kan men dezen sluiten en slingerend laten hangen
tot de stof weder droog is, hetgeen, zooals men weet, hoogst noodig is als men
wll hebben dat zij langen tijd dienst doet.
Zooals men ziet, is het toestel geschikt om aan elks behoeften te vol do en en
elks grill en in te volgen; die vijand is van rond te slenteren met eenen regenscherm gebruike het tuig als gaanstok en wie aan eenen regenscherm houdt, gelijk
bij welk weder - en wij kennen zulke personen - make het toestel tot regenscherm

NUTTIGE UlTVINDINGEN.

23

En wie ten slotte op wandeling is bij een brandenden zonneschijn, wei! dien
staat het dan nog vrij het gemakkelijke gerief als zonnescherm aan te wenden,
hetgeen op sommige warme dagen ook al niet te versmaden is.

Barnkracht-Yoortbrengende molen.
Bij het eerste zicht op de figuur hieronder zou menigeen uitroepen: kijk, dat is
een gewone molen, zooals we er nog te zien kregen, iets van het verouderde stelsel,
dat aIlengs aan 't verdwijnen is en heelemaal plaats zal maken voor stoomtuigen!
Maar mis! vriendje! dat is, oppervlakkig gezien, zoo een molen, ja, maar die
maalt geen graan, die geeft geen meel, maar barnkracht of electriciteit.

Afb. 1. -

Windmolen, die de elektriciteit levert aan de gemeente Askov (Denemarken).

Naar dien molen halen, of beter uit dien molen krijgen de inwoners van het
dorpje Askov, bij het baanhuis van Vejen in Denemarken, electriciteit genoeg tot
het onderhouden van 450 gloeilampen, 2 booglampen en twee motors voor de
nijverheid! En die electriciteit, die zoo kostbare verlichting- en verwarmingstof,
wordt voortgebracht door den wind die... niets kost!
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Wonderbaar, niet waar, lezer? Echt wonderbaar! en waar gaan wij op die wijze
naartoe!
Die molen met al zijne toebehoorten is het werk van den geJeerden professor
P. La Cour die er zich eene specialiteit van gemaakt heeft en is dus een molen
als een andere, doch bestemd om de zoo grillige winden regelmatig te doen
werken tot het voortbrengen van eene zekere som barnkracht.
De kunst bestond hier geheel en gansch in het volgende: ten eerste, zorgen
om, als er windeloosheid heerschte, zooals men gewoonlijk zegt, de reeds verkregen kracht te kunnen opnemen, verzamelen, behouden en doen werken tot de
wind weer den molen aan het draaien krijgt en ten tweede, als de wind te hevig
is en te krachtig zou werken, zijne macht z66 te matigen, dat hij op zeer gewone
wijze voortwerkt en alles in orde blijft.
Dit waren de twee grootste moeilijkheden, welke te overwinnen waren en die
de geleerde professor te boven is geraakt.
Wij zuJIen hier zeer kortbondig uitJeggen hoe hij daartoe te werk ging; want
voor ingewijden zullen eenige woorden en een blik op de figuur voldoende zijn,
om aJIes goed te verstaan en voor anderen, met de barnkracht en hare uitwerkselen
niet bekend, ware een lijvig boekdeel noodzakelijk.
Op den draad tusschen den dynamo en de
accumulatoren
is een zelfwerkende stroombreker
fil )
(zie
afb.
2) bestaande uit eenen hefgeplaatst
) ' /oJJ}'
Af\ . ,
boom
A
B
draaiende
op eene as a en in betrekking
fI
met een hoefijzervormigen magneet, zijdeJings gezien in M en waarvan de polen n tusschen twee
I}
neerliggende electromagneten C en D geplaatst
zijn, de uiteinden van den hefboom kunnende
dompeJen in buisjes met kwik m, m', in verband
met de draden E en S, die op hunne beurt door
Alb. 2. _ Zelfwerkende stroombreker.
den draad d, d' vereenigd zijn en in verband staan
met de magneten CD.
Als de stroom sterk genoeg is en A in m gedompeld, wordt n links getrokken
en helt natuurJijk M naar M' toe, waardoor A in het kwik te recht komt, zoodat
de stroom zich Jangs E m A B n' b b' S naar de accumulatoren begeeft. Is de
windsnelheid te klein en wil de stroom terugwerken in den zin van S b' b m' BAm E,
dan veranderen aanstonds de electro-magneten C en D van teeken, n wordt rechts
aangetrokken, M helt naar M", B komt uit het kwik en de stroom is onderbroken
zoodra de dynamo weer krachtiger werkt dan de accumulatoren.
Om nu ongevalIen en nutteloos verlies van barnkracht te bel etten in hevigen
wind, komt een ander toestel in werking (zie afb. 3): eene katrol A, in werking
gebracht door den molen, gebiedt aan den dynamo M langs B C. Deze laatste
is vast aan de neerliggende rechthoekige plaat D, die kan draaien rond de scharnier d
en aan het ander uitcinde het tegengewicht P draagt; te midden op D ligt eenc
as, die in beweging stelt de katrol 0 <... door A in werking gebracht en B, die
op hare beurt gebiedt aan den dynamo M, dit alles door middel van lederen
riemen. Nu, de werking van den riem a is sterker dan deze van a' en dit van
eene zekere hoeveelheid, die toeneemt als de windsnelhcid vermeerdert.
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Wanneer nu de snelheid te groot wordt, heft de kracht in a de plaat op rond
de scharnier d en onmiddeIlijk begint de riem a a' te schaatsen zooals men zegt,
dat is draaien zonder de wielen in beweging te brengen. In andere woorden, het
gewicht van het raam en zijn tegenlast staan geJijk met de hoogste werking in a,
boven welke werking geraakt zijnde, het schaatsen van den riem begint.

Afb. 3. -

Regejingstoesiel.

De molen van Askov levert regelmatig 110 tot 155 volts en 50 amperen; en,
moest de windstilte al te lang duren, dan beschikt men, in geval van nood, over
eenen petrol motor, die een bijhoorigen dynamo kan in gang brengen om voort te
doen tel kens voor 48 uren.
Is dit aIles niet zonderling en moeten wij niet zeggen dat wij in eene eeuw van
wezenlijke wonderen leven, als men eens overdenkt dat eene kleine stad haar licht
en hare warmte haalt uit eenen molen, die ·zich omtrent een halven kilometer buiten
hare muren bevindt en dat de beweegkracht hierbij geen centiem kost, daar het
voor elkeen kosteloos waait!
Men vraagt zich bij dit aIles af, wat er nog al zal gebeuren en wat wij nog al
zuIlen te zien krijgen!

Sluitbare haak.
Die haak laat toe zware lasten op te hangen en kan zeer
vlug los gemaakt worden. Zijn gebruik is zeer aan te bevelen voor al de gevallen, waarbij een sluithaak moet
aangewend worden. Hij is samengesteld uit twee deelen,
die op eene as vereenigd zijn; een dier deelen, dat den
haak vormt, kan om de as draaien.
De twee helften van den haak zijn uitgesneden aan het
uiteinde, zoodanig dat zij in elkander kunnen vastgemaakt worden.
Om den haak los te maken, is het voldoende hem een
weinig op te lichten.
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Een nuttig kleedingstuk.
Hoe menigmaal hoort men de moeders niet klagen, dat zij alle stappen nieuwe
knoppen aan de broekbanden van mannen en zonen te plaatsen hebben, ja dat
dikwijls de broekband geheel doorgetrokken wordt.
Dit komt alleenlijk hieruit voort dat de bretel in de voorwaartsche, achterwaartsche en
zijdelingsche bewegingen van den romp niet genoeg kan medehelpen, hetgeen vooraI
bij krachtige gestellen op braak moet uitloopen.

Het is om aan deze ongemakken een einde te stellen en tevens om den man meer
zwier in zijne bewegingen te laten dat de heer Lanne een nieuw steIseI van bretels
uitgedacht heeft, dat hierboven afgebeeld is en waarvan wij eene nauwkeurige beschrijving zul1en geven.
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Die goede uitslag wordt bekomen door het feit dat bij de onderhavige bretel, het
bovenste deel niet aan den broekband vast is door een stuk van onvcranderlijke
lengte maar weI door een stelsel dat de veranderingen, veroorzaakt door de verscheidene bewegingen van den romp op hetzelfde oogenblik weer herstelt, 't zij aan weerzijden te gelijk 't zij aan eene zijde.
Inderdaad het bovendeel der bretellen, bestaande als gewoonlijk uit twee banden of
riemen, die op de schouders rusten, draagt katrolletjes waarop een niet onderbroken
koordje loopt, dat aan den broekband stevig vast is op zijne twee uiteinden ; dit
koordje, na over de beweegbare katrolletjes heen te zijn gegaan, ligt onder katrolletjes die aan den broekband vast zijn en gaat vandaar onder eene katrol aan het
achterste deel der bretel, zoodat de koord geen einde heeft.
De spanning der koord is op die wijze altijd gelijk, dank aan hare gednrige
verplaatsing rond de katrollen. De verlenging van het eene deel komt onl11iddellijk
en van zelfs het gebrek aan lengte van het andere vergelden.
Eene bretel van deze soort laat den romp volkomen vrij, dank aan het heen en weer
bewegen van de koord van v66r naar achter, en terwijl deze tevens werkt op hel
midden van den broekband en in den geheelen omtrek, houdt zij doelmatiger de
broek op dan eenig ander stelsel en belet tegelijkertijd aile drukking rond den buik.
Bovenstaande figuur verbeeldt een model van deze nieuwe bretellen en geeft er een
algemeen zieht van zooals ze aan den broekband vast zijn.
Tot grooter verstaanbaarheid heeft men, op de figuur stukken uit den broekband
gesneden om den lezer toe te laten al de deelen, hunne ligging en hunne werking tc
zien.
looals men ziet bestaat het tuig uit twee onuitrekbare riemen (1) langs achter samenkomende (in 2) zooals bij andere gewone bretellen; aan deze riemen is een
regelingstoestel vast zooals gewoonte (3) en aan dit zijn bandjes gehecht (4) met
lossen ring (5), die als 't noodig is, toelaat het bandje geheel open te houden. AI
deze deelen vormen het bovenste stuk van de brete1.
Aan elk bandje zijn de gespbeugels (6) der katrollen (7) vast. De band (8) der broek
draagt andere vaste katrollen (9) in de gespbeugels (10) vast op de haken (11)
welke aan den broekband genaaid zijn.
Een enkel koordje (12), dat zeer lenig is glijdt over de katrollen (7) en (9) beurtelings, en wordt vastgehecht met zijne uiteinden (13) op de voorknoppen (14).
De werking van dit alles is nu heel eenvoudig om begrijpen; de bretel ler plaats
gebracht en geregeld op de gewenschte lengte door de deelen (3), zal het voorwaarts
buigen van den romp onvermijdelijk tot gevolg hebben eene verlengiilg langs achier
en eene verkorting langs voren, die elkander vergelden.
Er zal dus een deeltje koord over blijven, dat door de werking der katrolletjes zich
van v66r naar achter zal strekken tot vergelding, naarmate de beweging zulks vergt.
Eene beweging van den romp 't zij naar achter, 't zij op zijde, brengt een gelijksoortig uitwerksel mede; de strekking of spanning der verscheidene deelen blijft dus
gedurig; zonder heen- en weer- glijding van de riemen op de schouders.
Van de verwijdering der knoppen (14) van de katrolletjes (9) hangt het min of
meer der vergelding af, dat wil zeggen de grootere of kleinere verlengingen en verkortingen van v66r naar achter. Dit kan voor de verschil1ende gestalten gemakkelijk
berekend en vastgesteld worden.
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Wij denken dat deze nieuwe soort van bretellen geroepen is om veel gebruikt te
worden vooral bij twee soorten van mannen, nameIijk bij deze wier werk veel
beweging en krachtinspanning vereischt, en ook door deze die door de natuur met
een min of meer eerbiedwaardig arrondissement begunstigd (?) werden.

Nieuwe moersleutel.
Deze sleutel levert boven aIle andere in gebruik zijnde sleulels vele voordeelen
op. Hij bestaat, zooals de gewone Engelsche sleutels, uit twee hamerkoppen, de
eene beweegbaar, de andere onbeweegbaar. De steel, waarin de eerste hamerkop
zich beweegt is in verband met het handvatsel. De afbeelding hierbij duidt zeer
goed aan, hoe men Ie werk gaat om zich van zulken sleutel te bedienen. Het
openen en het sluiten ervan geschieden op eene mekanieke manier, door eene

Iichte drukking, vooruit of achteruit van den steel. Men kan dezen sleutel oogenblikkeIijk gebruiken, zonder daartoe eenig geweld te doen aan de schroefmoer
welke men van zin is vast of los te draaien, en zonder acht te nemen op hare
afmetingen.
Hoe grooter de uit te oefenen kracht is, hoe feller de sleutel op de springveer
spant, alzoo belettende dat hij over de hoekjes dezer laatste gIijdt. Het is volstrekt
onnoodig dikwijls te hernemen om eene moer los te draaien, hetgeen bijna altijd
het geval is met een gewonen Engelschen sleutel.

Nieuwe pollepel.
Keukenmeiden, tafeldieners en gij vooral, huismoeders, hier is iets dat u aangaat
en dat ik u verzoek aandachtig te lezen.
U leeren hoe men eene goede lekkere soep bereidt is gansch en geheel onnoodig; het is reeds eeuwen en eeuwen dat men dit raadsel opgelost heeft en dat
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daar niets meer aan te zeggen noeh te verbeteren valt, in zooverre dat een gocd
telloorken soep een der besle ....... hoe zou ik het zeggen ..... een der steunpilaren
van het huiselijk leven geworden is.
Ook is het over die soep zelve niet dat ik hcden wil spreken, doch cen goedc
schotel eens bereid zijnde, is het
nog zake hem in de beste YOOfwaarde te kunnen nutten en hiertoe
weet men heel weI, is het noodig
de soep te ontdoen van de laag
vet, die er soms bovenzwemt, ten
einde in de lelloor der gaslen een
smakelijk, klaar en gemakkeIijk om
verteren vleeschnat le kunnen gielen.
Schuimspanen en zeven van allc
soorten werden daar meest voor
gebruikt, doeh met weinig voldoenden uilslag en het is ook daarom
dat een polJepel, opzettelijk daartoe
vervaardigd, hier welkom zal wezen.
De lezer of beter de lezeres bezie
met groot'C aandaeht nevenstaande
plaat en zij zal met het grootste
gemak verstaan op welke wijze die nieuwe lepel zieh gelast met dc soep van
haar overvloedig vet te ontdoen, 't zij deze koud of warm is.
Op het zieht gelijkt die lepel aan een gewonen pollepel, vooral langs eene zijde
gezien, doch versehilt er van, daar aan den eenen kant zich eene opening bevindt
waaronder langs buiten eene buis aan den lepel vast is, die er echter maar cen
stuk mede uitmaakt.
De scheiding van vet en klaar vleeschnat gebeurt dus met den lepel in het vocht
te dompelen, zooals men doet om de gasten Ie bedienen. Het vet vloeit weg langs de
buis.
Men ziet dus, dat het moeilijk ware iets eenvoudigers en tevens iets doelmatigers uit
te denken.
Wij zullen er bijvoegen dat het onmogelijk ware iets goedkoopers in dien zin te
maken, daar de geheele lepel, vertind model, slechts ccnen frank en vijf en twintig
centiemen kost en het geemailleerd (Westvlaamsch vcr/ot) model, twee frank , bij G.
Renaut & (ie, te Parijs.

Primus.
Wie ZOll ooil durven voorspellen hebben welke groote onberekenbare gevolgen
het enkel feit zou hebben, dat op zekeren dag, in Pennsylvanie, eenen der Vercenigde
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Staten van Amerika, onverwachts een geweldige stroom petrol zich door de rotslagen naar omhoog werkte tot eene reusachtige kolom, zonder dat men er naar
gezocht of er op gedacht had?
Dit geschiedde in 1859, en men zie nu eens rond zich naar het verbazend getal
vaten petrol, die jaarlijks in den handel komen en overvloedig dienen om tot het
nederigste huis te verlichten, om in de keuken de spijzen te verwarmen, om in
eene menigte fabrieken motors in werking te brengen, om een groot aantal doodrijders van elke soort, van den kleinen tweewieler of motocycIe, tot de groote
vierwielers te voeden, en nog tot een massa andere doeleinden.
Voor wat de verwarming der spijzen betreft, heeft het echter vrij lang geduurd
eer men tot een stelsel gekomen is dat het minste gevaar aanbiedt, en onder deze
komt zonder twijfel de Primus op den eersten rang en verdient dus weI zijnen naam.
Die naam komt hem rechtmatig toe na de zoo menigvuldige pro even, die er
mede gedaan zijn geweest, en hem ontegensprekelijk hebben doenerkennen als
het eenvoudigste, doelmatigste, kloekste en goedkoopste in onderhoud boven al
de andere stelsels.
Want men vergete niet hoeveel ongelukken de petrolkomfooren reeds hebben
te weeg gebracht; vele waren aan de gebrekkigheid der stelsels te wijten, doch
nog meer, wij moeten het bekennen, aan de zorgloosheid en de onoplettendheid
van zoovele huismoeders.
Men bezie met aandacht de figuur hiernevens;
zij stelt het petrolkomfoor Primus voor in vollen
gang, de heete vIammen rondom het middenpunt als zoovele gloeiende stralen uitzendende,
en men zal zeker niet verwonderd zijn hier te
lezen dat een liter ijskoud water op zoo eene
vlam, geplaatst, na drie tot vier minuten aan
het koken gaat?
En voeg daar nog als hoofdzaak bij dat het
tuig in volle werking zijnde, gedurende een
geheel uur niet meer aan petrol gebruikt dan
het vijfde van eenen liter, dus niet meer dan twee
centiemen en half!
Wie Primus aan het werk ziet, laat weldra
zijne vooringenomenheid tegen petrolkomfooren
varen, en haast zich er een aan te koopen.
Die krachtige werking van het komfoor Primus is meest toe te schrijven aan
eenen luchtstroom dien men er door jaagt bij middel eener gewone luchtpomp,
en dit geschiedt met, als de vergaarbak vol petrol en gesloten is, er eenige trekken
lucht in te blazen en dan de vlam voort te brengen, die op die wijze uitnemend
juist kan geregeld worden zooals men wil,door middel van een ventilator of windgever.
Bij dit alles komt noch stinkende rook, noch vuil roet, noch damp te voorschijn
en de ketels, potten of casserollen worden met geene laag zwart bedekt.
De primus kan dus het best in de keuken toegepast worden, maar tot die plaats
bepaalt zich op verre na zijn nut niet, en om kort te gaan, zullen wij hier het
woord laten aan eene veel meer bevoegde pen dan de onze.
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ledereen heeft ten minste hooren spreken van den beroemden hedendaagschen
zeevaarder Fridtjof Nansen, te Christiania geboren in 1861.
Deze beroemde Zweed weet het best over Primus te oordeelen, die ook van
Zweedsch fabrikaat is, en die hem op de groote reis vergezelde, die hij over
eenige jaren ondernam en gedurende welke hij, trots zooveel gevaren, diep het
land in, Groenland doortrok en bestudeerde, om daarna een langen, bangen tocht
door de schrikkelijke noorderijszeeen te ondernemen.
Welnu, ziehier wat Fridtjof Nansen, in zijne beroemde herinneringen over die
reis «Farkert North» (de Noordervaart) uitgegeven bij Constable & Cic te Londen W.,
schreef over zijne gevaarten met Primus:
«De meeste zeevaarders, die de Noorderzeeen doorkruist hebben, beklaagden
zich bitter over hetgeen men algemeen de Noorderdorst heet, vooral als zij per
slede over het land van ijs en sneeuw reisden: een onverdragelijke dorst die in
die sneeuwwoestijnen niet te vermijden is.
De oorzaak door welke wij van dit Iijden gespaard zijn gebleven, dat een der
grootste onhei!en is gedurende de sledetochten, bestaat in dit bewonderenswaardig komfoor.
Door middel van dezen oven, die de minste hoeveelheid brandstof eischt, hebben wij
elken morgen zooveel water kunnen smelten en koken, als wij noodig hadden. Er bleef
er dikwijls nog over dat wij mochten uitgieten. Het zelfde had ook 's avonds plaats ».
Dat de vermaarde zeevaarder zich niet bepaalde met Primus te gebruiken om zich water
aan te schaffen, blijkt uit de volgende regels, ~
waarin hij ook over het bereiden van spijzen
spreekt:
« ... Maar toch! Primus zong lustig binnen
onze tent, de braadvisch verspreidde zijnen zoeten
geur en twee gelukkige wezens (Nansen en zijn
gezel) waren gemakkelijk gezeten in hunnen
slaapzak (eenen zak uit veil en vervaardigd, waar
zich de bewoners van het hooge Noorden in
wentelen om den nacht door te brengen) het
leven genietende en tevreden, zooniet over den
langen afgelegden weg, dan ten minste om eene
groote hinderpaal (het verkrijgen van water en het
bereiden van spijzen) overwonnen te hebben ».
Men zal zeker denken dat een toestel dat zoo weI aan aile vereischten voldoel
duur en moeilijk om krijgen is, doch men zou bedrogen zijn. Hoewel geheel in
gepolijst koper, kost gansch het petrolgaskomfoor, nummer 1, slechts zestien frank
en half. Nummer 0 betaalt men veertien frank en half, daar deze wat minder is,
en de Primus met regelaar kost achttien frank en half. Wie zich eindelijk cen
draagbaar stelsel wi! aanschaffcn om op verre reizen met zich te nemen, koopt
het beste toestel, in eene blikken doos, met al de toebehoorten voor 24 frank.
Bovenbeschreven petrolkomfoor is te bekomen bij O. Renaut en Cie, 43, Boule-

vard de Strasbourg, Parijs.
Wij voegen bij dit alles echter eenen raad: het is nooit aan te prijzen zorgeloos en onzindelijk met een petrolkomfoor om te gaan.
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Zelfwerkend zwikje.
Elkeen kent ongetwijfeld het kleine wigje in hout, dat de brouwersknecht en de
wijnsteker op de volle vaten slaan, waarin zij een gaatje geboord hadden, om langs
daar een weinig lucht in te laten en alzoo het vocht te kunnen aftappen.
Zonder die opening en de lucht, die men langs daar naar wiIlekeur kan laten indringen, zou het tappen een vervelend en langdurig werk zijn, zoo langdurig dat, eer
het glas of de kan, waarin men tapt, vol zijn, het beste deel van den drank alreeds
in de lucht vervlogen is; om dit te bel etten heeft men tel kens maar een weinig
het zwikje los te wikkelen en uit te trekken en onmiddellijk dringt in het vat eene
genoegzame hoeveelheid lucht binnen om het uitvloeien van het vocht langs de
kraan te vergemakkelijken.
Het huis Quantin, van Lyon, heeft onlangs een verbeterd stelsel van zwikje in
den handel gezonden, onder den naam van zelfwerkend zwikje.
Onderstaande plaat toont het eenvoudig tuigje in voorgezicht en in doorsnede,
zoo klaar dat onmiddellijk de werking ervan in het oog springt, zonder het noodig
zij daar verder op aan te dringen.
Het heele tuig be staat uit een omgebogen buisje of heveltje; op het korte uiteinde kan men een hoedje schroeven dat een balletje bevat, hetwelk langs binnen
het openingje sluit, dat in den bodem van dit hoedje is; het einde van den langsten
arm van het buisje is afgewerkt in den vorm van eene holle, allengskens verdunnende
buis.

Wanneer men nu het tuig wi! gebruiken, heeft men enkel in het sluitplankje der
ton of in eene der duigen een gaatje te boren, dat omtrent 8 millimeters doorsnede
heeft ; men draait daar het schroefvormig uiteinde des toestels in en alles is in orde.
Alzoo kan het vocht niet licht bederven en mag men het tot den laatsten liter aftappen en verkoopen of drinken, zonder dat daar die witte vellekens opdrijven, in het
Westvlaamsch « kanen » geheeten.
Als het vat witten wijn of eenig ander aan gisting onderhevig vocht bevat, mag het
metalen bolletje uit het tuig weggelaten worden.
Het zwikje in kwestie kan onbepaald lang gebezigd worden en is spoedig op en af
het vat gevezen, terwijl het steeds rein en kloek bJijft.
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ZekerheidstoesteJ om deuren tegen te houden.
Er gaan bijna geene dagen en vooral geene nachten voorbij, zonder dat de heerell
inbrekers hunne onrllstbarende kunst in eene of andere woning beproeven. Zij winnen
dagelijks meer en meer in behendigheid, waartegen de moeilijkste sloten niets
vermogen.
Wanneer men volslrekt aile nachtelijke verrassing wil vermijden, moet men anders te
werk gaan; ofwel men moet den doorgang der deur versperren met er een meubel vour
te plaatsen, of weI een toestel gebruiken dat ons van de komst eens diefs verwittigt.

Ziehier een klein Illig dat, zoo men niet doof is, ons toelaat in volle gerustheid te
slapen.
Tusschen den grond en den onderkant der deur is er aItijd eene kleine opening waardoor men den hoek van een scherp voorwerp kan steken. Als men van langs buiten
tegen de deur duwt, blijft deze steken op den hoek en hoe harder men steekt hoe vaster
deze sluit, ziedaar dus reeds eene zeer goed verzekerde sluiting. Daarbij is nog gevoegd
eene bel, die klinkt bij de Iichtste drukking tegen de dellr. Daartoe is het bovenvlak va n
den hoek (Fig. 1) samengesteld uit een metalen lemmer dat eene veer vormt; de top
van dit lemmer is vast aan het hamertje eener bel, dat op het uiteinde van den hoek
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staat (Fig. 2). Men ziet dus dat, als er tegen de deur geduwd wordt, deze aanstonds eene
drukking teweegbrengt op de veer die de bel doet klinken. Dit is een eenvoudig toestel
dat weinig plaats neemt, zeer goedkoop is en nogtans van groot nut is bij personen die
niet gaarne gedurende hunnen slaap of hunnen opschik gestoord worden.

Nieuw steunstuk voor assen.
Het Huis Smith & Grace, van Londen (35, Queen Victoria street), levert het hier
afgebeelde steunstuk voor assen, dat hangende aan eenen muur of aan eenen balk,
of rechtstaande kan vastgemaakt worden. Daarenboven is het stelsel derwijze
ingericht, dat het stuk, waarin de as moet draaien, vol gens het noodig is, op drie

verschillende plaatsen kan vastgehecht worden. Wie met stoomtuig ot andere beweegkracht te werken heeft, zal dadeUjk inzien, dat dit nieuwsoortig steunstuk ongetwijfeld grootere voordeelen aanbiedt dan het oude stelsel.

Haken voor lederen riemen.
Wie met stoomtuigen of andere, die raderwerken of draaiassen in beweging
moeten brengen, omgaat, weet bij ondervinding, hoe moeilijk het is de twee uiteinden van eenen drijfriem aan elkander vast te maken, vooral als men iets stevigs en
duurzaams wit bekomen.
Tot nu toe bezigde men meest haken in den vorm van eene dubbele T, die men
trachtte te dOen dringen door openingen of spleten, te voren in den riem gesneden ;
eens door de spleten gestoken, werden die haken dan gedraaid tot zij dwars er over
lagen.
Maar om dit lang en tamelijk moeilijk werk te verkorten, sneden de werklieden heel
dikwijls die spleten te groot om er gemakkelijker de haken door te hal en, hetgeen
ten gevolge had, dat de riemen minder sterk waren, en vooral dat, als de haken door
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eene of andere oorzaak op zichzelven ronddraaiden, zij gemakkelijk weer door de
spleten schoten en de riem losging.
De heer Jouette heeft een nieuw stelsel van haken gevonden, die niet met de bloote
hand ingestoken worden en waarvoor de
openingen geen zier te groot gemaakt worden, hetgeen men gemakkelijk uit de volgende beschrijving kan afleiden.
De metalen haken, die hij bezigt, zijn afgebeeld in fig. 1, links een vooraanzieht en
reehts een zijaanzieht; men ziet duidelijk,
dat het driehoekig uiteinde sehuins afgewerkt is als een stomp meso
Welnu als men besehikt over een werktuig dat sterk genoeg is om dien sehuinsehen driehoek door den lederen riem te
drijven, spreekt het van zelf, dat de alzoo
verkregen opening juist groot genoeg, doch
niet te groot zal zijn.
Zulk een tuig wordt door figuur n r 4 in
vooraanzieht afgebeeld en in nr 5 zijdelings,
en men ziet aanstonds, dat het eenigszins
geJijkt aan het stuk alaam dat de sehoenmaker bezigt om de ringskens of de haakjes
door het leder te drijven, welke dienen moeten om de bottienen toe te rijgen.
Laat ons nu eens nauwkeurig nagaan, hoe
men het aanleggen moet,om die nieuwsoortige haken in het leder der riemen te krijgen.
Langs den binnenkant van den nijper is
eene ledige ruimtc l' gcmaakt, waarin het

\
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uiteinde a des haaks juist kan pass en ; dit uiteinde wordt er sterk in vastgedraaid met
de schroefJ
Als nu de haak goed bevestigd is, opent men zoo wijd mogelijk de tang en men
steekt de uiteinden der riemen in de groef i; dan duwt men zoo hard en snel men kan
op beide arm en der tang en het uiteinde b des haaks dringt dwars door het leder in de
spleet k, die in den nijper j aangebracht is.
Als dit gedaan is, bevindt zich de haak in de houding aangeduid door fig. nr 2, maar
nog vast in den nijper a'; nu vijst men dezen los, het uiteinde a des haaks is vrij en
men neemt de tang weg.
Nu heeft men den haak slechts zoo te keeren dat hij, zooals fig. nr 3 aantoont, dwars
over de gemaakte spleet ligt.
Als alles nu op zijne plaats is, neemt men eene goede vijl of eenen hamer om de
fijne randen, langs het uiteinde b des haaks, stomper te maken.
Men bemerkt, dat het nieuwe stelsel er alleszins zeer doelmatig l1itziet en er weinig
mogelijkheid zal bestaan, dat de haak omkeert of losraakt, hetgeen voor den machinist
zeer onaangenaam is en zeUs gevaarlijk kan worden.
Zooals de figuur toont, wordt de spleet niet in de lengte, maar in dc breedtc
gemaakt.

Veiligheidstoestel YOOr sChijfzagen.
Geen fraaier uitvinding voor timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmakers, enz.,
dan die der schijfzaag, die door den stoom of door eenen gasmotor of andcre
voldoende kracht bewogen, door het hout draait als door de boter en meer werk
verricht in een uur dan vroeger een man in een heelen dag!
Maar ook geen gevaarlijker ding dan die vreeselijke schijf! Zij bestaat nog niet
lang en nochtans hoeveel ongelukken heeft zij al niet aangericht; hoeveel ledematen heeft zij aan ongelukkige zwoegers al niet gekost; hoeveel menschenlevcns
heeft men door haar al niet te betreuren gehad!
Men herinnere zich slechts den klein en guitigen knaap, een braven jongen,
die uit vermaak eenen der gezellen plaagde, die het niet euvel opnam en deed,
alsof hij den jongen snaak achtervolgde, die uit loutere onbezonnenheid onder de
werkbank kroop, door de tanden der schijfzaag, die juist in beweging kwam, gegrepen werd en... in twee stukken gesneden!!...
Moet het dan iemand verwonderen, dat het nieuwe tuig, door den Gentenaar,
heer Suy, uitgedacht, bij de werkbazen, door de nieuwe verzekeringswet tegen
ongevallen op hunne hoede gebracht, en bij de werklieden, die gaarne hl1nne gczonde ledematen bewaren, welkom is?
Als men bovenstaande figuur aandachtig beziet, bemerkt men aanstonds, dat het
veiligheidstoestel van den heer Suy bestaat uit een gegoten stuk, dat de zaag
bedekt en toch door groote zijdelingsche openingen toelaat hare werking, hare
richting, enz. gade te slaan, terwijl de linker hand van den werkman het te zagen
hout voortdrijvende, niet meer door wegglijden of door onachtzaamheid door de
zaag kan afgesneden worden.
Dit is echter nog niet alles en ook eigenlijk de l1itvinding van den heer Suy
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niet; deze bestaat vooral in de toepassing van de platte staaf C, die men boven
links aan het gegoten stel vast ziet; deze plaat is van onder zoo scherp mogelijk
geslepen, en glijdt over het hout, dat, door de zaag gescheiden, voortschuift.
Maar wilde nu het hout, als de zaag te veel gespannen zit of door eenige
andere oorzaak, terugspringen en zoo den werkman kwetsen, zooals het meermalen gebeurd is, dan kan het niet door het mes, dat niet meer glijdt, maar door
het terugdrijven van het hout daarin is vastgeraakt en het tegenhoudt.
Dit mes moet noehtans voor aile zekerheid van tijd tot tijd nagezien worden,
ollldat het wrijven over het hout de snede natuurlijk moet verstompen.

Het veiligheidstoestel van den heer Suy is overigens uit zich zelf ook zeer
kloek en beschermt zonder het mes ook reeds den werkman tegen het terugstooten van het hout.
Twee kleine bemerkingen kan men er nochtans op maken: de werkman kan
11l0eilijker dan vroeger het siuk hout naar zich toehalen, maar dit is slechts eene
bijzaak; erger is het, dat het onderdeel des tuigs nog bloot en onbeschermd bleef.
Bij het uithalen der schavelingen, van het zaagmeel, enz., worden nochtans
dikwijls werklieden ook onder de werkbank gekwetst, hetgeen niet zou mogen
zijn, waarom wij dan ook zouden wenschen, dat het geheele tuig in eene beschermende kas besloten ware; een ongeluk is zoo gauw gebeurd en een mensch
is, vooral in zijne jonge jaren, zoo onbezonnen!
Wat meer is, den voorzichtigsten mensch der wereld kan onvoorziens eene
ramp treffen!

Langgewenschte bloempotten.
De liefhebbers, of beter gezegd, de liefhebsters van kamerplanten, bloemen of
immergroene planten, ondervinden maar al te dikwijls, hoe nadeelig he! voor die
gewassen is, dat de pot, waarin zij groeien, op den bodem van het schaaltje in
het water moe! rusten en dus geen lucht doorlaat.
Xl/l/iye Ui/pilldill"clI III.
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Dit is oorzaak dat de planten slechte, rotte wortels krijgen en allengs verkwijnen, als men ze niet van tijd tot tijd verpot.
De hieronder afgebeelde potten, door den heer Schalk uitgedacht, nemen al
deze zwarigheid weg: de pot rust met eenen boord of uitsprong op den rand
van een tweeden pot, die dienst doet als schaaltje en steeds eenige centimeters
van den bodem verwijderd blijft.

A
H

B

Het water, na de bloemaarde doorgezegen te zijn, rust op den bodem der schaal
en kan aan de wortels niet raken, terwijl de lucht overvloedig kan binnendringen
in den pot en tot aan de wortels, door kleine openingen E rondom in de
zijwanden aangebracht.
Eene opening in H op de figuur n r 1, laat toe water in de schaal te gieten,
als men zulks noodig acht, zonder den pot af te nemen. Zulke potten moeten en
zullen grooten dienst bewijzen aan de bloemenkweekers.

OIiekruikje.
Elke wielrijder, automobilist, kleermaker of kleermaakster en in het algemeen
allen, die aan raderwerktuigen bezig zijn, kennen het kleine oliekruikje, fleschje of
ampulletje, dat bij eene enkele drukking op de dunne blikken wand en, een straaltje
olie laat ontsnappen om het glijden der roeden en raderen te vergemakkelijken.
Zij weten dan ook bij ondervinding, hoe moeilijk het is juist de noodige hoeveelheid ineens uit te werpen en hoe dikwijls nog een deel door het buisje
uitloopt, als het tuigje in rust is.
Dan bevlekt het de voorwerpen, waarmede het in aanraking komt en ook de
handen van hen, die het dan willen bezigen.
Het is om aan deze zwarigheden een einde te maken, dat de heer Comes een
eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken ampulletje heeft uitgedacht.
Wie aandachtig onze figuren beschouwt, zal niet de minste moeite hebben om de
samenstelling en de werking ervan te vatten.
De plaat links vertoont de doorsnede ervan en de plaat reehts het voorwerp in de
hand van den gebruiker.
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--------------------------------------------------------------200als men ziet, bestaat het tuig eigenlijk uit eenen metalen bol, dien men door
middel van twee oortjes, waardoor de vingers zitten, vastneemt.
Dwars door den bol gaat een soort van pompbuisje, waarin zieh een zuiger heen
en weer kan bewegen, door eene eenvoudige drukking op een rond, plat knopje.
Duwt men op dit knopje, dan daalt de zuiger, stopt door de drukking op een

metalen bolletje de onderste opening der buis dieht, zoodat de olie, door die
drukking geperst, gedwongen is langs het buisje uit te spuiten.
Heft men nu den Yinger weer op, dan komt de zuiger door eene slangvormige veer, waarop hij rust, weer naar boven, alzoo de lueht verdunnende en de
olie in het onderste vergaarbakje weer ophalende, door enkele versehuiving van
het bolletje, dat als klep dienst doet.
In dat vergaarbakje komt de olie in tijds langs eene kleine opening, die het met
de inwendige ruimte des bois in gemeensehap stelt. Links ziet men de met eene
kleine sehroef gesloten opening langs waar men den bol met olie vult.
Ten slotte, een zeer eenvoudig doeh zeer net en doelmatig toestelletje!

Us- en sneeuwsporen.
Het is alles behalve aangenaam voor mensehen en dieren op reis te gaan of zich
zeUs een eindje ver op weg te moeten begeven, als de sneeuw de wegen bedekt en
door het heen en weer gaan der lieden en door sleden en voertuigen hard, glad en
blinkend als een spiegel geworden is.
Evenmin is dit aangenaam, als zieh eene dunne laag ijzel op den weg gevormd
heeft, honderdmaal gladder en gevaarlijker dan het sneeuwpad, of als het ijs de wateren
bedekt en de plassen, die zich langs den weg bevinden.
En toch zijn er altijd lieden door hunne bediening, door een noodlottig toeval,
door hun werk of anders, gedwongen op weg te gaan !
Dit kost dan ook vaak nogal wat armen en beenen, wat kneuzingen, builen en
wonden, vooral op eene baan met ijzel bedekt.
Voor paarden, ezels en muildieren is de kwestie sedert lang opgelost; men ontdoct
die dieren eenvoudig van hunne ijzeren schoenen, boort hier gaten in, draait in deze
gat en, nagels met eene seherpe punt en slaat weer de hoefijzers aan.
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Daarmede is de zaak geklonken en mag zich het dier gerust op weg begeven.
Maar de mensch heeft geene hoeven en bijgevolg geene ijzers, en dan ook immers
geene scherpe vijsnagels, en toch moet de postbode, de dokter, enz., naar buiten,
daar waar men hunne komst verwacht.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat
de mensch reeds vroeg naar middelen uitzag, om zich tegen va11en op een gladden
weg te vrijwaren; en een der eerste en eenvoudigste middels,thans soms nog gebruikt,
bestond hierin, dat men over de schoenen,
laarzen, enz., oude versleten kousen trok,
die anders tot niets goed meer waren, en waarlijk, dat was zoo slecht niet!
Maar die kousen waren spoedig door en bovendien niet altijd zeer betamelijk bij
zekere bezoeken. Daar kan dan ook de spoor of ijzeren hak, hierboven afgebeeld, te
stade komen.
Zij is uiterst eenvoudig: men plaatst den hiel van den schoen of de laars op het
plaatje ; men draait van achteren de schroef toe, die de voorste punten ook in het leder
doet dringen en .... klaar is Kees ! De drie onderste, scherpe punten zulJen weI het gaan
wat aardig maken, maar toch voor vall en behoeden.

Eene menschlievende uitvinding.
Wie zal de vrouwen te11en en vooral de jonge meisjes, die, in den bitteren strijd
om het leven, gedwongen uren lang met gebogen rug te zitten naaien, breien,
stoppen, enz., voor een of ander groot huis van koophandel, er een misvormd lijf,
eene zwakke borst en nog veel meer de onverbiddelijke tering bij wonnen, ben evens
een zeer karig loon ?
Wie heeft zijn hart niet voe1en nijpen bij het zicht van die gedwongene, antihygienische houding van zoovee1 arme schepsels, en dat uren en uren lang, niet alleen
bij dage, maar ook bij nachte.
Mag men het dan geene we1daad noemen een tuig te vinden dat die onge1ukkigen
toe1aat met een recht lijf, in eene ongedwongen en natuurJijke houding hun werk
te verrichten ?
Het Huis Blin & Blin, te Elbeuf, heeH een toeste1 uitgedacht, vervaardigd en te koop
geste1d, dat om bovengenoemde redens weI onze aandacht en vooral deze der be1anghebbende vrouwen en meisjes verdient.
Doch eerst een woord over de bijgevoegde platen.
Plaat I stelt ons een tooneeJtje voor, dat wij maar al te dikwijls moesten beschouwen
en dat wij hierboven zoo betreurden.
Kan men weI eene ongezondere houding uitdenken voor de ruggraat, de oogen, de
borst, de arm en, het hoofd, enz. ? En vergelijken wij daar nu eens bij de ongedwongen
gemakkeIijke, bijna sierlijke houding van de werkster in nummer II afgebeeld. Welk
een verschil !

AFBEELDING 1 .

AFBEELDING II .
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En dit verschil is te dank en aan het eenvoudig toestel dat te zien is op de plaat Ill.
Het bestaat, zooals men bemerkt, uit een steunstuk in vorm van eenen boog, gemaakt in gesmeed of in gegoten ijzer en vastgehecht op eene houten plaat, die tevens
dient om alles recht te houden en om de werkster toe te laten er met eenen stoeI op
plaats te nemen.
De boog draagt een steunkussen in den vorm van eene V en waarvan de beide
armen, wijd open, de voorarmen dragen van de werkster, terwijI zij op het middendeel
werkt. Dit steunkussen is op eene zeer eenvoudige wijze op het toestel gehecht, zoo-

AFBEELDING III.

danig dat men het werk kan hooger of lager plaatsen naar beliefte of naar de gestalte
der werkster of ook nog naar de kracht van haar gezicht.
Wat meer is, men kan zonder moeite het steunkussen naar voren, naar achter, naar
rechts, naar links doen overhelIen, aI naar beliefte.
Men ziet dat met dit tuig het gewicht van het werk: tapijt-, naai-, brei-, maas-, stopwerk, door het toestel gedragen wordt en niet als voorheen door de armen der werksters,
terwijl de onderste ledematen volkomen vrij, en maag en buik ongedwongen blijven.
Het zal zeker niemand verwonderen dat de talrijke meisjes die reeds met dit toestel
werken in het huis Blin & Blin het eens zijn om er het gemak, de deugdeJijkheid en
het nut van te betuigen, en ook dat sedert dien de opbrengst in werk grooter en de
innerIijke waarde van hetzelve belangrijker is.
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De maatschappij voor den vooruitgang en den bloei der nijverheid, gevestigd te
Elbreuf, heeft op hare beurt de waarde van de uitvinding beseft, en aan de heeren
Blin & Blin een bronzen eeremetaaI geschonken.
Wij zijn zeker, dat menig meisje, dat deze regelen zallezen, en misschien zoo menigmaal met afgebeulde armen en een ziek hoofd naar bed moet gaan, wenschen zal het
toestel te bezitten, en wij juichen toe bij elke dier nederige uitvindingen, die het lot
van he! menschdom verbeteren.

Nieuwe messenkuischer.
Vuile en verroeste messen, of zulke, die maar niet snijden willen, zijn de wan hoop
van huismoeders en keukenmeiden, die vooral van uiters!e reinheid houden, zooals
het ook behoort.
Het kuischen der messen, als het met de hand gedaan wordt, gaat echter zeer langzaam en moeilijk en is daarbij niet geheel zonder gevaar, en daarom meenen wij wei te
doen onzen lezers hier de afbeelding en de beschrijving van een nieuw uitgevonden
toesteI mede te deelen, dat iedereen ongetwijfeId zal aanstaan.
Het toestel bestaat, zooals men duidelijk zien kan, uit twee metaIen schijven, die door
het draaien van eene as in beweging gebracht worden; het geheele toestel wordt in
eenige minuten op den hoek eener tafel vastgezet.

Wil men nu een mes kuischen, dan houdt men het tusschen de platen looals
de figuur aanduidt: het lemmer gedrukt tusschen twee bandjes die met 't een of
ander kuischpoeder bestreken zijn, is na eenige omwentelingen van de as zoo schoon
als nieuw; men kan overigens de schijven naar verkiezing dichter bij elkaar brengen
en ze zelfs afnemen om ze met nieuw poeder te bestrijken. Terwijl de eene hand aan
de kruk draait, houdt de andere het mes vast.
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De Zonnescherm-stoor Guenardeau.
De heer Guenardeau komt een brevet te nemen voor een nieuw soort van stoor,
waarvan het maaksel en het uitzicht geheel en al van de gewone vormen afwijken.
Om het ineenzitten van het tuig en zijne plaatsing te verstaan is het allernoodigst
zeer aandachtig de onderstaande figuur in al hare bijzonderheden te beschouwen.
De plaat links geeft de afbeelding van den stoor van uit de kamer gezien, dus
langs achter; rechts ziet men den stoor van op de straat, dus langs buiten.
Langs voor gezien heeft hij, zooaIs men bemerken kan, het uitzicht van verscheidene
kleine stoors, die boven elkander op zekeren afstand hangen, de onderste boord van
den eenen steeds den bovensten rand van dezen daaronder geplaatst voor het oog
verbergende.
Dit uitzicht is allerbevaIligst, zooals iedereen bekennen moet, en het is ook dank

daaraan, in groote mate, dat de niellwigheid zooveeI bijval vindt; hiertoe echter draagt
ook bij het bijzonder gemak waarop het tuig geplaatst en weggenomen kan worden.
Inderdaad het plaatsen geschiedt bijna oogenblikkelijk en daartoe is noch nagel,
noch haak, noch kram, nog eenig ander tuig noodig.
Men bezie de figuur links van den toeschouwer en men zaI bemerken dat het
toestel bevat is tusschen twee staanders of latten die van elkander verwijderd kunnen
worden en tegen de wanden van het vensterraam gedrukt worden, dank aan twee
hefboomen eenen Iangs onder en eenen langs boven geplaatst en werkende op horizontale staven door springveeren of ressorts uitzetbaar gemaakt.
Als men nu het geheel tusschen de staande wanden houdt en op de hefboomen druId
komen de rechtstaande staven tegen de wand en duwen en blijven gespannen ; men
zet de hefboomen vast en alles is gedaan !
Bemerken wij nog dat de bovenste liggende staaf aan de onderste vel bonden is door
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eene reeks op elkander werkende staafjes, die ruiten vormen en toelaten den stoor
hoog of laag te zetten en zelfs aan de verschi1lende rechthoeken eene meer of min
groote helling te geven. Men kan verder eene opening boven den stoor of er onder
laten naar beliefte en zelfs, bij warm weder, in eenige minuten het toestel in het opene
vensterraam plaatsen als een windscherm.
Men ziet het, het geheel biedt waarlijk ernstige voordeelen aan; dat valt niet te ontkennen.

Spelende geldbeugel!
Wat gaat de mensch nog al uitvinden om zich te vermaken of misschien beter
gezegd... om geld te winnen!
Een Duitscher, de heer Heymann, zeker het spreekwoord indachtig zijnde:
« met het fluitje gewonnen, met het trommelken verteerd» heett brevet genom en
voor het vervaardigen van eenen geJdbeugel of porte-monnaie, die, als men hem
opendoet, tot verrassing van de met die kunstgreep niet bekende omstanders, een
deuntje laat hooren!
Wij geven hier eene korte beschrijving van dien zeer vernuftig gemaakten geldbeugeJ, naar aanJeiding van onderstaande afbeelding.
Van buiten ziet er de geldbeugeJ als de eerste de beste uit en binnen is hij

g

verdeeJd in drie vakken of zakjes, waarvan het middenste bestemd is om het
speeJtuig te bevatten; de beide andere zijn voor he! geJd bestemd.
Het muziektuig is plat en behoor! tot die soort van automatische speeltuigen,
die bestaan uit eene rol of cylinder met puntjes bezet, die bij omwenteling van
de as, de tandjes van een stalen kal11l11etje opheffen en Jaten neerval1en terwijl de
rol zeJve in beweging wordt gebracht door een klampje (cliquet), dat vastblijft
tot het uit zijn rustpunt verwijderd wordt.
Aan den stalen rand van het middenvakje b is het muziektuig vast, dat beslaat
uit een cylindervorl11ig trommellje c met punten bezet en dat door eene opwindbare veer in werking wordt gesteld, door met eenen sJeutel aan het vierkant gevijld uiteinde m van de as II te draaien.
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In d ziet men een klampje, dat op het eindvlak des trommels in een groefje
vastligt en door mid del van de stang g kan bewogen worden met plaatje f te
verschuiven; alzoo komt de klamp los en laat de vrijheid aan de rol die aan het
draaien gaat en het bepaalde deuntje doet hooren.
Wanneer men dus eens het gezelschap aangenaam wil verrassen, windt men
ongezien in m het tuigje op, en als het oogenblik gekomen is, bijvoorbeeld van
het gelag te betalen of den inzet van het spel, dan doet men door eene eenvoudige beweging met den duim het staafje f achteruit glijden en, tot verbazing van
de omgeving, laat een welluidend deuntje zijne kristalheldere toontjes hooren!
En wie het meest van al verbaasd schijnt, is de bezitter van den geldbeugel,
die intusschen niets dan de twee zijvakjes a, a openhoudt!

Toestel om beetezaad te verzamelen.
Het toestel dat wij thans te zien krijgen en willen doen kennen is niet wat men eigenIijk een tuig voor landbouwers zou mogen noemen; het is meer geschikt voor die
gestichten, waar men den zaadartikel in het groot uitoefent voor den verkoop. Immers
bij ons do en de landbouwers weinig beetezaad op en ten hoogste voor eigen gebruik,
zooveel te meer daar men nu veel, hier te lande, beetezaad van uitheemsche soorten
gebruikt, waarvan geheele balen hier toekomen, en dat, evenals vroeger en thans nog
het lijnzaad, in groote hoeveelheid aan den man gebracht wordt.
Bij de zaadkweekers dan werd vroeger over het algemeen een sikkel of een groot

mes gebruikt om den steel der zaadbeeten boven den hals des wortels af te snijden, die
stelen een voor een vastnemende en dan ter zijde leggende. Dit biedt ernstige nadeelen aan: daar de scheuten meestal wijd open en door elkander verward geraakt zijn,
kan de hand ze niet altijd ineens vastnemen en moet zij hiertoe in twee maal te werk
gaan, de scheuten van elkander losrukkende en alzoo heel wat zaden latende verloren
gaan.
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Eene tweede wijze bestond hierin: een werkman, met eene spade gewapend, ging
heel eenvoudig langs de rijen en stekte ineens den kop der beeten af; dit ging sneller,
dat is waar, en niet veel zaden gingen verloren; maar de scheuten, die alzoo nog aan
den afgesneden kop der beet vastbleven, droogden hierdoor zelf zeer traag op, hetgeen
een heele zaak is als men wei beschouwt dat de oogst van het beetezaad slechts laat
in het najaar geschiedt, wanneer de zonnewarmte reeds zeer verzwakt is en de luchtgesteltenis dikwijls koud, vochtig en regenachtig.
Het was dus weleens te vreezen dat de zaadoogst teenemaal verI oren ging door
het rotten der zaadscheuten.
De afsnijder uitgedacht door den heer I(rehlman, en hierboven op de plaat afgebeeld op het oogenblik zijner benuttiging, heeft voor doel aan bovengenoemde nadeelen een einde te stel1en.
Die afsnijder, evenals de reeds bestaande, waarmede men beetekoppen, dat is de
bladeren, afsnijdt, is gevormd uit twee armen a' verlengd in de twee handvatsels a.
Het heele tuig rolt voort op een wiel b, waarvan de york d verb on den is aan den
afsnijder door het spietje h van de koppeling der armen; soms ook rolt het tuig op een
wagentje.
De tot nu toe gekende afsnijders dienden al1e slechts om de koppen of de zaad- .
scheuten af te knippen, maar geenszins om ze te verzamelen en bijeen te houden.
Dit is een groot gebrek, dat door de onderhavige uitvinding vermeden wordt; immers
opdat heel het tuiltje zaadscheuten van eene beet in eens afgeknipt worde zijn de korte
annen a' van het toestel aan een metalen mandje vast, of ook nog, zooals hier in de
figuur te zien is, aan een soort van beugel, die het mandje k k' vormt.
Alzoo als men de scheuten afsnijdt, wordt al1es bijeengeperst en samengehouden,
zeUs de scheu ten die wijd opengegroeid waren.
Zoo is het gemakkelijk het heele zaadhoofdje ineens ter zijde te brengen.
Men ziet dat dit tuig menige voordeelen aanbiedt, waaronder het geringste niet is,
dat men enkel de scheuten zelven afneemt zonder daaraan klevende deelen van de
beet en dat alzoo het dragen van de zaden veel gemakkelijker wordt.
Verders laat het toestel toe niet alleen de scheuten van lange of hooggroeiende
beeten, maar ook deze van laagwassende of korte beeten af te doen, immers men heeft
maar door middel van het spietje h de armen hooger of lager boven het wiel te doen
werken.
Is het tuig nu zoo doelmatig als het er uitziet en zal het algemeen in voege komen,
dit zullen wij den zaadkweeker laten beslissen.

De Vigorrem.
WieJrijders houden over het algemeen niet van eene rem, ten eerste, omdat tot
nu toe weinig van die toestel1en aan hun doel beantwoordden, en ten tweede,
omdat het soms uiterst gevaarlijk is opeens te remmen als men een tamelijken
gang gaat. Immers het gebellrt dan maar al te dikwijls dat de beweging van het
rijtuig te pJotseling ophoudt en het lichaam van den rijder, door de verkregene
bewegingskracht, verder wiJ en de ruiter hals over kop in het zand, in eene
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gracht, of wat nog vee! s!echter is, tegen eenen boom of op de harde straatsteenen terecht komt.
Het is dan ook niet aan te raden van een remtoeste! gebruik te maken als
men goed doorrijdt, maar liever het wielpaard te doen vertragen, door de werking
der voeten op de trappers; een ervaren wielrijder zal dit gemakkelijker en zoo vlug
doen ais met eene rem.

Wij geven hier niettemin de afbeelding van een remtoestel dat zeer zacht en
regelmatig werkt en de nadeelen der oude stelsels niet heeft; men heeft er twee
soorten: een langs onder werkende en een ander dat als de lippen eener nijptang
op den boord van de velg werkt. Beide stelsels kunnen op gelijk welk wielpaard
gepast worden.

Een driewieler voor ijzerwegen.
Wie nu en dan Iangs den ijzerweg moet gaan, ziet dikwijis met verwondering
in de verte een klein wagentje aankomen waarop vier, vijf, zes mannen plaats genomen hebben; noch stoomtuig noch andere motor is te bemerken, en bovenop het
voertuigje, Iangs voren, staat eene roo de vlag te wapperen.
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Het is een ploeg werklieden, die met dien kleinen trein langs de baan reist om
den toe stand derzelve te onderzoeken, om klein materiaal te vervoeren en om hier
en daar kleine onderhoudswerken uit te voeren.
Om vooruit te geraken, stooten beurtelings twee mannen het wagentje een heel
eind verre voor!, totdat het goed in gang is, wippen er zich dan heel vlug langs
achter op en varen zoo voart tot de snelheid te veel verminderd is, en twee anderen
aan het stooten zullen gaan.
Het wagentje rolt nogal gemakkelijk over de baan, doch het biedt groote nadeelen
aan: het vergt een groot getal armen voor een klein werk of een klein vervoer, en
het is zeer zwaar om uit den weg te pakken en aan den kant te zetten, telkens
een trein op het zelfde spoor aankomt, en met het tegenwoordige verkeer is dit
dikwijls te doen.

Het is om aan die ongemakken een einde te stellen dat het huis Dufaux et Oc door
de maatschappij Dakar, te Saint-Louis, gelast werd eenen drijwieler uit te vinden en
te vervaardigen, waarmede men zich gemakkelijk over de baan kan bewegen en die
den opzichter van de baanwerken toelaat zich aileen op weg te begeven, zonder zich
door vier, vijf mannen te doen voartstooten.
Het huis Dufaux en (ic stelde zich aan het werk en bezigde als beweegkracht hare
reeds beroemde Motosacoche, dit zoo lichte, regelmatig werkende en zoo gemakkelijk
om in gang te zetten toeste!.
Men bezie nu aandachtig bovenstaande plaat en men zal spoedig bemerken dat,
et kleinste wic1 daargelaten, het heele toestel, een gewoon motocycle is, waarvan de
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velgen niet met caoutchoucbanden bedekt zijn, maar bestaan uit stalen hoepels zeer
sterk vervaardigd en breed genoeg om goed op de riggels te werken zonder het
minste gevaar er af te glijden, dank aan een rechtstaanden boord; de afstand tusschen
die twee boorden is juist berekend op de breedte van het spoor, waarop het rijtuig
zich moet bewegen.
Het voornaamste punt en de grootste moeilijkheid, die te overwinnen was, bestond
in de wijze een derde wiel aan den kader vast te hechten, zoodat men zich veilig op
den motocycle mocht wagen.
Defiguur toont ons klaar hoe vernuftig de uitvinder zich hier uit den slag getrokken
heeft: het kleinste wiel draait rond eene afzonderlijke as, die door drie holle buizen
aan den kader vast is, en heeft alleenlijk voor doel den rijder langs de linke zijde te
ondersteunen en op de sporen te houden.
De voornaamste zaak is dat de opzichter die met dien motocycle een uitstapje doet,
. hem geheel aileen kan afnemen en terug op de baan zetten, tel kens hij zulks begeert,
en dat niettegenstaande dit, hij gemakkelijk eene gemiddelde snelheid van 45 kilom.
per uur kan bereiken.
Het zal dan zeker ook niet verwonderen, dat reeds na de eerste pro even de deugdeIijkheid van het toestel bewezen was en eene belangrijke bestelling van zulke driewielen hierop vOlgde, en dat het hoogst waarschijnelijk is dat ook in onze streken het
nieuwe voertuig zal aangenomen worden, na den lof waarmede de Geneefsche maatschappij van buurtwegen er over sprak.

In werking blijvende hevel.
Men gebruikt veel voor het overbrengen van een vocht van een vat in een ander
het eenvoudig toestel, hevel of
soms verkeerdelijk zuiger geheeten, dat wij in onze jeugd op
school leerden kennen.
Te huis gekomen zijnde, dan
maakten wij er eenen, naar de
aanwijzingen door den meester
ons gegeven, van twee stroopijpjes of twee rieten staafjes;
wij sneden die dunne en zwakke
buisjes op een der uiteinden
(
schuins at en brachten die twee
schuine openingen bij elkander
met wat stopverf, pek of was;
wij lieten dan eenen arm in een
glas water rusten, trokken den
hevel vol met den mond en
lieten dan, trotsch en fier over
onze wetenschap, het vocht
vloeien tot den laatsten druppel.

. ./1.

/~ I i

I

1

---

51

NUTTIGE UITVINDINGEN.

Dit was de eenvoudigste hevel, zooals hij in het groot gemaakt, altijd gediend heeft
en thans nog dient om een vocht over te gieten.
Dit tuig had nochtans een groot gebrek; wilde men het bezigen, men moest het
eerst het onderste boven houden, de armen vol gieten, dan de opening goed stoppen
en zoo omgekeerd met den korten arm in het vocht en met den langen in het ledige
vat plaatsen. Dit was moeilijk en altijd zeer verdrietig.
Daarom ook denken wij, dat de hevel, onlangs uitgevonden door den heer Tehivard,
van Bordeaux, rue Fondaudege, 213, welkom zal zijn, daar hij het groote voordeel
heeft in werking gesteld te kunnen worden, zonder al die moeite en als hij reeds in het
vocht staat: dit is het grootste punt.
Die hevel nu, bestaat uit eene buis met vier armen: A die nog zoo wijd is als de
andere en van boven open is, B, rechtopgaande, E schuins dalende en G vertikaal tot
aan J en daar omgebogen tot I (zie eerste afbeelding).
De hoogte van de tuit in I (zie fig. 1) moet juist dezelfde zijn als die van de
opening H der buis A; boven op den boog gevormd door de buis G, komt eene
opening J voor, waarin men de buis fig. 2 kan zetten of schuiven, die in M eencn
trechter vormt en in K open is.

B

8

Ziehier hoe men nu te werk gaat om het toestel te gebruiken en in werking te
brengen: men plaatst de buis L op J en men giet zoo snel mogelijk zooveel vocht
als de hevel bevatten kan, dat de vloeistof in M blijft staan, doch niet zonder eerst de
opening der buis G in I gestopt te hebben met eene goede kurk.
Men hoort nu een geborrel in het overgieten van het vocht, door de uitgedreven
lucht veroorzaakt, en als de trechter bijna ledig is, trekt men ineens de kurk van het
buisje I en de hevel begint te werken !
Men kan ook anders te werk gaan en de buis L in A plaatsen; dan moet men de
opening I niet sluiten maar in den trechter eene kurk leggen, waar, om de kurk recht
te houden, een nagel doorsteekt; deze kurk met het wegstroomende vocht dalend,
sluit de opening der buis L. Als er vocht genoeg in is, trekt men haastig die buis uit
en het tuig begint te werken.
Wit men na het overgieten van een vat, naar een ander overgaan, dan houdt men
den hevel juist loodrecht, neemt hem zoo uit en draagt hem voorzichtig naar het
andere vat en aanstonds kan hij werken.
Het toestel door fig. 3 afgebeeld is enkel eene wijziging van den grondvonn, daar
de buis A nu slechts een omgebogen deel der geheele buis uitmaakt en de buis L
alzoo moet ontvangen.
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Met den hevel giet men de vochten over zonder de minste stoornis, zonder de geringste omroering, hetgeen voor wijn, bij voorbeeld, niet weinig wil zeggen .

Iets voor luchtvaarders .
Tot nu toe werden de pogingen
om zich door de lucht te bewegen
door middel van vliegtuigen (aéroplanes) met geenen schitterender
uitslag bekroond, maar toch laten
dezen, die zich met die zaak onledig houden, geen oogenblik na
voort te studeeren, te beproeven, te
onderzoeken en opnieuw te vervaardigen enj daarom mag men
bijna met zekerheid zeggen, dat de
tijd nabij is, waarop wij het ruim
door luchtvaarders zullen zien doorkruisen .
En men roepe niet : al schimmen
en luchtkasteelen ! Wij zien in onze
dagen zooveel wonderen, zooveel
ongehoorde zaken ; men hoort tegenwoordig van zulke verbazende
uitvindingen, dat het niet meer toegelaten of ten minste zeer gewaagd
is te zeggen : Dat zal nooit zijn!
Wat zou iemand gezegd hebben
aan wien men, over twintig jaar
slechts, zou voorspeld hebben dat
de tijd nabij was, waarop men
dwars door 's menschen lichaam
heen, kon eenen speldekop zien ;
dat men eene stof zou ontdekken,
die eeuwen en eeuwen licht zou
geven zonder milligrammen van
haar gewicht te verliezen, en veel
andere wonderbare voortbrengselen van het menschelijk vernuft .
Overigens, men is er zoover niet
meer af met zekerheid te kunnen
vliegen, wat het meest den luchtvaarder bekommert is het gevaar
dat het vliegtuig zijn evenwicht zou
verliezen door langs voor of langs
achter te veel onder de horizontale
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dwarslijn te hellen en alzoo, vlug op de luchtlagen glijdende, naar onder zou
schieten, zonder dat den stu urman tijd overblijve, om het even wicht weer te herstellen.
Wij geven op nevenstaande bladzijde de doorsnede van het model eens vliegtoestels
uitgedacht door den heer Andre Dumoulin, en waarbij een nieuw dee! gevoegd is, dat
tot doel heeft het evenwicht te doen behouden aan het vliegtuig of dit evenwicht
spoedig te herstellen.
Die evenwichthersteller (stabilisateur) be staat, zooals men op de afbeelding zeer
goed zien kan, uit eenen boom of as, die eigenlijk bestaat uit twee rechte helften die
aan elkander vast zijn met eene scharnier. Die boom staat loodlijnig en heel recht,
als hij in snelle beweging gebracht wordt; langs onder rust hij op den binnenrand van
den cirkel die heel het vliegtoestel draagt.
Boven, rond den top, zijn een zeker getal horizontaal Iiggende stralen, die van de as
uitgaan en op hun vrij uiteinde een juist gepast gewicht in vorm van een meta!en
bolleken dragen.
Die boom, in rust zijnde, is dus midden gebogen aan de scharnier, die eenen elleboog
vormt, maar zoodra het tuig in werking komt, en de luchtvaarder de volle macht geeft,
draait die as zoo snel op zich zelve dat zij recht komt, dank aan de middenpuntvliedende kracht, die de metalen boll en bezielt, welke ook de richting zij, in welke de
boom zich wendt en die overigens weinig verandert.
De uitvinder verwacht vee! goeds van zijn toeste! en zegt dat het zeer licht zal zijn
en den luchtreiziger beter dan vroeger toelaten, zich horizontaal in de lucht te bewegen
en het roer in de gewenschte richting te behouden; hij hoopt verder er gemakkelijk
mede den grond weder te kunnen bereiken, zonder gevaarlijke stooten.
Wat er van is, weten wij echter niet, en zul1en heel voorzichtig doen als Thomas:
wachten tot wij het zien en dan gelooven, zonder echter met voorbedacbten rade te
zeggen : dat kan niet zijn, of wij zul1en dat nooit zien !

Zelfwerkende achterroeispaan.
On!angs heeft men eene zeer be!angrijke nieuwigheid uitgevonden, te weten,' eene
zelfwerkende achterroeispaan.
Door « achterroeispaan » verstaat men den riem, die geplaatst wordt aChter aan cen
schip, en dient om het te do en vooruitkomen, door hetzelve schommelingen naar
rechts en links te doen ondergaan.
In de havens verkiest men de achterroeispaan als voortdrijver, omdat men er vee!
gemakkelijker mee in enge en be!emmerde plaatsen kan varen.
Ongelukkig is de bestuurder gedwongen, zich recht te houden achter in de boot en
met den rug naar voren gekeerd te staan, hetgeen hem verplicht gedurig het hoofd te
draaien om te zien waar hij vaar!. Wat meer is, de noodzakelijkheid van de achterrocispaan gestadig te bewegen maakt het gebruik ervan onmogelijk voor plezierreisjes,
waarvoor men dan ook de zijriemen verkiest.
De zelfwerkende achterroeispaan voorkomt al deze ongemakken en laat toe eene
boot te bewegen door middel van eenen motor, zonder in iets hare bouwwijze te
veranderen.
Het voortdrijvend toeste! bcstaat uit cen kleinen motor, weI ken men in beweging
NllltiyC [ii/vint/inycn IF.
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brengt door midde! van een handvatsel, dat langs den zijkant gep!aafst is. De as van
den motor is ver!engd door eene lange buis en eindigt op een slagrad met drie
v!eugels, waarvan de draaiende bewegingen in het water het voortdrijven der boot
teweeg brengen. Voor aan de buis bevinden zich de vergaarbakken en aan den
anderen kant is er een handvatse!, dat men met de hand bestuurt, van op den

zete!, die achter in de boot vast staat. Met eenen motor van twee en een half
paardenkracht kan men 12 kilometers per uur ver varen in een scheepje van vier
meters lengte en waarin zich 4 personen bevinden. De zelfwerkende achterroeispaan
heeft het groote voordeel, dat men ze oogenblikkeJijk van het eene schip op een
ander kan plaatsen.

Zelfwerkende waschtafel of lavabo.
De heer Firmin Quintard, een Franschman, heeH onlangs een brevet verkregen
voor het vervaardigen van een nieuw stelsel van lavabos, waarin het water slechts
den waschbak verlaten kan ten gevolge van eene lichte drukking op een voetplankje of trede (pedale), hetgeen dus het gestadig en nutteloos heenvloeien van
water vermijdt en spaarzaam werkt in kazernen, scholen, hospital en, enz
Zulke toestellen kunnen dienst do en in badzalen, in gemakken, tegen muren, enz.
De teekening hieronder toont ons zeer getrouw de samenstelling en de werking
van een dergelijken lavabo, die dubbel en enkel kan gemaakt worden, geheel in
ijzer is en dus uiteen kan genomen en gemakkelijk vervoerd worden.
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De lezer vergelijke de plaat hiernevens met de
volgende beschrijving en meer zalJ hij niet behoeyen om alles zeer goed te begrijpen.
De nieuwe lavabo bestaat uit een stel van geutijzer 1, uit een enkel stuk vervaardigd; daaraan is
een hefboom 2, met twee geJijke omgebogen
armen, vastgehecht; hij draait rond eene as 4 en
werkt in loodrechte houding, dank aan den geleider 5.
Elke arm van dien hefboom is voorzien van een
tegengewicht in geutijzer 3, dat er aan vastgeschroefd is, en draagt op het uiteinde eene kleine
trede, waar deze, die zich wascht, maar den voet
heeft op te zetten, om het water te do en vloeien,
als hij het noodig heeft.
Een lederen bekleedsel in den gel eider 6 belet
de groote schokken, terwijl een stukje 7, oor genoemd, den hefboom belet vast te geraken als de
kraan opengedraaid is.
~~~~~;-.:;v.:~~~~~7' Elke arm ligt daarenboven in eene groef 6, die
hem belet rechts of links te zwaaien.
De buis die het water aanbrengt, 8, heeft eene doorsnede naar het getal kleine
kranen, die zij zal moeten bedienen; het zijn preskraantjes 9, in gemeenschap
met de vervoerbuisjes 10, welke boven omgekruld zijn en naar willekeur eindigen
met eene eenvoudige opening, met eenen besproeier of anders (11).
De waschbak 12 is in geutijzer of eene andere nette stof en hij die zich wascht,
heeft de beide handen vrij, het is genoeg den voet op de trede te houden om het
water te doen toevloeien of niet. Aan de groote buis is eene andere vast, die het
vuile water opneemt en wegvoert.
Bovenstaande figuur toont ons dergeJijken lavabo in eene kazerne geplaatst en
waaraan een soldaat bezig is zich te wasschen.

Eene nuttige verbetering aan rijtuigveeren.
Deze uitvinding, die wij te danken hebben aan den heer P. Garnier, heeft voor doel
aan de gewone veeren der rijtuigen een toestel te hechten, dat de schokken en de
trillingen dier veeren matigt.
Wie hun maaksel en hunne werking wil begrijpen, beschouwe nauwkeurig de fig. I
hieronder.

FIG 1
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In eene hoUe buis of cylinder a die aan de veeren vast is, en liefst nog op de as,
beweegt zich een zuiger c (zie fig. 4) gevormd door twee mouwen, die buisvormig zijn
en door eene schroef aan elkaar verbonden .
Elke der twee mouwen is gespleten om alzoo de bandjes d te verkrijgen, zooals
fig. 3 en 4 toonen. Als men den zuiger in de buis steekt, duwen deze bandjes of
plaatjes tegen hare binnenwanden en vormen alzoo eene veer of beter eene kroon
van veeren.
In het midden der mouwen is eene opening, die bolvormig is en waarin de bol i op
het uiteinde van de staaf e vastzit; deze staaf is in verband met het gestel des rijtuigs.
Krijgt nu dit laatste een hevigen schok, dan bujgt de draagveer r en wil even snel
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terug omhoog, maar zij wordt hierin verhinderd door den weerstand, dien de staafjes of
bandjes d aan den zuiger bieden tegen de binnenwanden, en het gevaarte komt veel
langzamer naar omhoog.
Het is dus een mid del om de plotselinge opgaande en dalende bewegingen der
draagveeren te matigen; dit middel is ook verre te verkiezen boven de luchtzuigers
(pistons pneumatiques), die gauw door het gebruik verslijten en nutteloos worden.
Het bijzonder maaksel van den bol aan het uiteinde der stang e laat aan deze toe,
zich te regelen naar de heen en weergaande slingeringen van het gestel der kar.
Wil men nu geheel het toestel omkeeren, men kan het ook; dan heeft men maar
de stang aan de as, en de zuigbuis aan het g~stel des werktuigs vast te maken.
Geeft het toestel des heeren Garnier nu wat hij er van verwacht en wat het ook
werkeJijk belooft, dan zal het vrij wat aangenamer zijn op zekere rijtuigen plaats te
nemen, die nu, zooals men gewoonJijk zegt « de darmen uit iedermands Jijf zouden
schokken » en dit zal ons al verder en verder brengen van den ouden voorvaderlijken
wagen, met eene linnen huif overspannen, en waar men zich moest op houden als een
uil op het topje eener boonpers !
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Een wekkeruurwerk-komfoor.
Hoevelen zijn er niet die, geene hulp hebbende om's morgcns hun ontbijt tc
verwarmen, verplieht zijn, ofwei een half uur vroeger op te staan, ofwei zieh met koud
drinken te vergenoegen! Aan al diegenen zeg ik: koopt een klein toestel zooals dat,
welk wij hieronder afbeelden. Terwijl het u uit uwe droomen trekt, zal het zijne soms
strenge zending verzaehten door u Heht en warm drinken te bezorgen.
Het toestel is uiterst eenvoudig: eene veer drukt op den sleutel van het wekkerspel,
en zoodra dit laatste in beweging komt, ontsnapt de veer, die eenen wrijver in werking

stelt welke een solferstekje doet ontvonken, dat gij 's avonds te vbren in eene daartoe
bestemde opening geplaatst hebt. Het komfoor wordt ontstoken, versehaft u Jieht en,
terwijl dat gij u aankleedt, verwarmt het uw ontbijt, dat gij in een daartoe bestemd vat
hebt geplaatst.
Het komfoor met alkohol is bekleed met amiante, die tot wiek dient. Er is geen gevaar
van brand te vreezen, ten ware men het geheele toesteI omstoot.
Oat nuttig toesteI is te bekomen bij M. P. NERON, 67, rue Servan, Parijs.

58

NUTTIGE UITVINDINGEN.

Zelfwerkende schaatsen.
Zekere Heer Costantini heeft te Parijs eene nieuwe soort van schaatsen ten toon
gesteld. De twee platen der nevengaande bladzijde vertoonen het tuig in werking.
De plaat hieronder geeft eene vergroote afbeelding van de schaats zelve.
Zoo'n schaats heeft eene hoogte van 20 centimeters en de geheele lengte, de doos
van den accumulateur, welke men aan den achterkant bemerkt, inbegrepen, bedraagt
sJechts 50 centimeters.
De bak met naphte is vastgemaakt op den rug van den wielrijder en wordt met twee
caoutchoucbuisjes met de carburateurs in gemeenschap gebracht.
Men ziet, dat elke schaats een klein vierwielig automobiel voorstelt.

Om de tuigen in werking te brengen, is het voldoende eenige stappen vooruit
te doen.
Om stH te houden, hoeft men slechts het gewicht van het lichaam op de teenen te
laten drukken en alzoo de achterwieJtjes op te lichten, de beweging van den motor
wordt immers enkel rechtstreeks aan de achterste as medegedeeld.
Elke motor heeft 3/4 paardenkracht, dus genoeg om zeer steile hellingen op te
klimmen.
De uitvinder is voornemens de accumulateurs door magneten te vervangen, en den
vergaarbak door eenen riem. Dit zou de zaak nog eenvoudiger en sierlijker maken.
Deze nieuwe uitvinding zullen wij niet beoordeelen; de tijd zal uitwijzen wat
zij waard is.
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Levende motors.
Het gebruik van petrol-, damp-, gas- of andere motors zal niet spoedig in den
landbouw komen; ten eerste, het gas is daar niet verkrijgbaar, en ten tweede, de landbouwer heeft maar tijdeJijk de hulp van krachtige motors noodig en voor zekere bepaalde werken ; bij voorbeeld het dorschen, malen, schoon maken, enz. Gedurende het
overige gedeelte des jaars zou de motor zonder werk staan en roesten.
Daarom ook is hier het gebruik van paarden als motors verre verkieslijk; die zijn
toch altijd op de hoeve, moeten toch eten en kunnen niet altijd op de velden werkzaam
zijn.
Kan men zich weI een doelmatigeren motor verbeelden dan deze afgebeeld op de
plaat hieronder ? Hij is zoo eenvoudig van maaksel en werking, dat het genoeg is de
plaat eenige minuten te bezien, om de samenstelling en de werking ervan te kennen.

Een beweegbare vloer van stevige dwarsbalkjes, draait rond op zichzelven door middel
van talrijke ijzeren wieltjes, en deelt alzoo zijne beweging mede aan een riemwiel dat
met de te gebruiken machien in betrekking staat door een kloeken riern.
De dwarsbalkjes hebben 50 centimeters op kant en zijn I m50 tot 1m80 lang; het
riemwiel, draaiende op eene stevige stalen as met 40 tot 50 centimeters rniddellijn, heeft
zelf eene middellijn van 1111 40 op 12 crn. breedte en kan gerniddeld 90 omdraaiingen in
eene minuut doen.
Deze motor heeft nog een ander voordeel: een kloek paard, of beter twee jonge
paarden, zijn voldoende om hem zonder overmatige vermoeienis in gang te houden,
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daar zij hoegenaamd niet te trekken en sleehts te gaan hebben; de plankerij waarop
het paard gaat, helt een weinig naar het aehterste des paards.
Dit is teenemaal wat liehter in zijn werk dan de tegenwoordige dorsehmolens en
rosmolens, waaraan twee kloeke paarden zieh in eenige uren doodmoede trek ken.
Er zijn hoeven waar zulk een eenvoudige paardenmotor beurtelings machienen in
gang brengt om te boren, te malen, te dorschen, te reinigen, te slijpen, enz.
Wij hadden dus gelijk hooger het gebruik van dezen motor aan te bevelen, vooral in
de kleine nijverheid en in den landbouw.

Pengeleider.
Het schoonschrift, dat eene oorzaak van reehtmatige fierheid bij onze anders
doorgaans maar weinig geleerde voorouders was, wordt nu integendeel te veel vergeten.
De program mas der seholen van allen aard en rang zijn
zoo met allerlei vakken en met zooveel te behandelen stof
overladen, dat men geen uurtje tijd per week meer vindt om
zich uitsluitelijk op het verkrijgen eener mooie hand toe te
leggen.
Daaraan vooral is het te wijten, dat men nu zelden lieden
aantreft, die een vast, regelmatig, fraai gevormd gesehrift bezitten, zooals dat onzer voorouders, dat na eene eeuw nog de
verwondering verwekt, als men er daarbij vooral aan denkt, dat
die sehrijvers landbouwers, ambaehtslieden waren, en eene zeer
slecht ingeriehte school bezoehten.
Als het er nu in eenen wedstrijd of in een exaam op aankomt
blijken van een eeht sehoonsehrift te geven, mislukken bijna
aile jonge lied en, en niet zelden is het gebrekkig sehrift de
oorzaak dat zij eenen of anderen post of bediening niet verkrijgen.
En indien zij, bij gebrek aan eeht sehoonsehrift, nog een voldoende loop end sehrift of expedirJe bezaten, dit zou nog eenigszins te vergeven zijn; maar neen, velen schrijven op twintig
jaar gelijk de kinderen van tien jaar in school!
Men moet daarbij opmerken dat, hier zooals in andere vakken,
lieden gevonden worden die volstrekt geenen aanleg hebben en
nooit zouden kunnen fatsoenlijk sehrijven. Voor dezen zal het
tuig van H. Moute, op nevengaande plaat afgebeeld, wei te
stade komen.
Het bestaat, zooals men ziet, uit een ringje dat aan gewone
penhouders kan geheeht worden; aan dit ringje is een plaatje
vast, dat zich boven de pen komt plaatsen en waaraan een beweegbaar armpje door middel van eene sehroef vast zit, en naar
willekeur kan verplaatst worden.
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Als men nu wat zwaar schrijft, dwingt het wielken op het uiteinde van het
beweegbaar armpje geplaatst, de pen zich in de gewenschte richting te bewegen
en niet anders.
Men bezie overigens aandachtig de plaat, en men zal van de degeJijkheid dezer
eenvoudige uitvinding overtuigd zijn.

Pijpendoorrooker.
Het is gansch onaangenaam uit eene nieuwe meerschuimen pijp te rooken.
Andere pijpen, vooral die met een zoogenaamden oliekop, zijn in 't begin nog
afkeeriger.
Echte rookers verkiezen eene doorrookte pijp; zulk eene pijp is overigens ook
sierlijker.
Om het doorrooken eeher pijp te bespoedigen zonder dat de rooker de onaangename
dampen ervan onder den neus krijgt, heeft men een klein toestel uitgevonden, waarvan
wij hier de afbeelding mededeelen.

A is een metalen potje dat op een ijzeren verhoog geplaatst is. Daaronder stelt men
eene spiritus- of eene petrollamp.
C is een buisje van caoutchouc dat men langs den eenen kant past op den steel
der pijp en langs den anderen kant op een metalen buisje dat langs onder aan het
potje vast is.
Na de pijp met tabak gevuld en ontstoken te hebben, brengt men ze ter plaats,
zooals onze afbeelding het aantoont. Daarna ontsteekt men de lamp. Alzoo verwarmt de lucht die in het potje is en vliegt langs boven uit, gedurig nieuwe lucht
uit de pijp zuigende en alzoo den tabak doende branden. - Het kraantje B dient
enkel om den trek te regelen.
Dit toestel kan ook met voordeel aangewend worden om, zonder gedwongen te
zijn zelf te rooken, de muggen door middel van tabaksrook uit eene kamer te verjagen.
De pijpenhandelaars zouden er wellicht belang bij hebben ook doorrookte pijpen
te koop te stell en.
Zulk toestel is overigens gemakkeIijk om vervaardigen.
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ToesteJ om vloeistoffen ten zelfden tijde te meten en af te trekken.
Dat toestel is zeer eenvoudig: eene glazen buis dienende tot maat, is geplaatst
tussehen twee kranen. Men sluit de onderste kraan en laat de bovenste open; alzoo
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loopt de maat vol; alsdan sluit men de bovenste kraan en opent de onderste om
de gemeten vloeistof in een ander vat te laten loopen. Zooals onze afbeelding reehts
aantoont, wordt de glazen maat door middel van lange vijzen tussehen twee sehijven
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gespannen. Zulks laat toe niet aileen het stelsel gemakkelijk te kuischen, maar ook
maten van verschillenden inhoud te gebruiken.
Het stelsel kan ook derwijze ingericht worden dat eene ketting zonder einde gelegd
wordt (zie de streeplijn op onze a/beelding links) over twee tandwielen, die vast
zijn, het eene aan de bovenste kraan en het andere aan de onderste. Op die wijze
kan men de zaak zoo schikken, dat wanneer men de onderste kraan opendraait, men
ten zelfden tijde de bovenste sluit.
Een zeer doelmatig stelsel dus voor stokers en andere dergelijke nijveraars.

Uitmuntende tonnenkuischer.
Hoe dikwijls hooren goede brouwers, die al hun best doen om bier van eerste klas
te leveren, niet over dien drank klagen dat hij naar het vat smaakt, enz.
Dit is een alledaags liedje; maar wordt er daarbij ook weI aan gedacht dat wij
zelven meer dan eens de plichtigen zijn, daar wij de ijdele vaten niet zorgvuldig genoeg
bewaren, tot de brouwersknecht die komt athalen ?

b

a

lz
Ziet men niet in
rollen en daar met
stof en andere nog
Moet alzoo die

sommige herbergen, de ledige tonnen of halve (onnen naar buiten
het kraangat omhoog in regen en zonneschijn stellen, gereed om
walgeJijker onreinheden te ontvangen ?
ton niet een vergaarbak van schadelijke levelingen of microben
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worden? En is het dan weI te verwonderen, dat een drank, zeUs een beste onder de
besten, in zoo een vat een slechten, zuren of vuilen smaak krijgt?
Het zelfde mag gezegd worden voor wijnvaten, daar de wijn nog eerder dan het
bier in het hout trekt en een zekeren smaak en reuk mededeelt.
Het is dus van het hoogste belang voor den brouwer de weergehaalde vaten, met
de meeste zorgvuldigheid te wasschen, te spoelen en te reinigen, en voor den verbruiker van zich goed te verzekeren dat dit met de noodige voorzorgen gedaan worde.
Men ga zich niet inbeelden, dat het genoegzaam is wat water, warm of koud,
of lauw, in het vat te storten en dit dan wat heen en weer te schommelen. Dit helpt
heelemaal niet of al heel weinig.
Wij roepen dus dringend de aandacht van brouwers en wijnhandelaars op cen
toestel, dat zeer geschikt is om desaangaande alle bezwaren weg te nemen en de
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vaten zuiver en goed te ontdoen van eene dunne laag, welke zich zeer dikwijls op
de binnenwanden eens vats nederzet.
Het toestel door den heer GOUMY uitgedacht en op hiermedegaande platen afgebeeld,
wordt vastgesteld door mid del van eenen driepikkel boven het bomgat der ton. Zooals
men op de plaat goed zien kan, gaat door dit gat eene buis, waarin zich eene steng
beweegt, in werking gesteld door eene vrang, welke een tandwiel doet draaien, in
de tan den van een vast wiel, boven aan de steng gehecht.
Als men nu aan de vrang draa it, komt de steng in beweging en doet langs binnen
in de ton eenen omgebogen borstel ronddraaien, die met eenen ijzeren arm aan het
onderste uiteinde der buigbare steng vast is.
De borstel draait zoo rond in het vat dat een deel ervan in zijne omwenteling
den heelen bodem doorloopt en een ander deel den binnenwand van de helft der ton.
Is die helft genoegzaam gewreven, dan draait men eenvoudig het toestel na het
bovengehaald en gereinigd te hebben, en men gaat op geJijke wijze met de andere
helft te werk.
Platen 2 en 3 geven een gedacht van eene vereenvoudiging van het stelsel onder
n' I verbeeld. Hier gebiedt de vrang onmiddellijk aan de plooibare steng en alzoo zijn
de tandwielen overbodig.
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In het eerste geval zit het toestel niet aileen vast met op eenen driepikkel te rusten,
maar ook met een bomgatstopsel dat de buis omgeeft.
Men ziet het, het tuig is uiterst eenvoudig van maaksel en werking; het komt er
slechts op aan, wat gewoonte van het werk te hebben en den borstel goed op den
gewenschten afstand te zetten.
Het is duideIijk dat hoe warmer het vocht is, waarmede men de reiniging doet, hoe
beter werk men verricht, vooral als men zorg draagt in het water eenige ontsmettende
of besmetting-voorkomende stoffen (asepUques et antisep/iques) te mengen.
Het toestel GOUMY vermijdt het lang en uiterst vermoeiende wrijven met de hand
in een vat, door eene opening, waarin men den arm nauwelijks bewegen kan, hetgeen
dus oorzaak is dat ze na eenige minuten afgemat is. De gemakkelijke beweging met
de vrang is in vergeJijking een zeer Iicht en tevens veel doelmatiger werk.
Men mag ten slotte niet vergeten dat bij de reiniging van teruggehaalde wijn- of
biervaten op geen water mag gezien worden, maar dat men hetzelve kwistig en zoo
rein mogeIijk moet gebruiken om de reeds geborstelde wanden zorgvuldig en overvloedig af te spoelen.
Wij denken dus gerust het toestel aan de belanghebbenden te mogen aanbevelen,
en tevens ook aan de zen die geheele vaten wijn in eens koopen en te huis doen
aftrekken. Wij gelooven dat dit de gezondheid van het publiek zou bevorderen en
een goeden drank naar waarde zou doen schatten.

Over maaimachienen.
Op onze dagen is in aile vakken der menscheJijke bedrijvigheid verbetering en
vooruitgang; overal nameIijk tracht men de som werks van ieder mensch of dier

Voorzicht der maaimachien.

geeischt te verminderen. Ook de landbouw heeft in de laatste jaren grooten vooruitgang gedaan, doch er is nog zooveel te doen en in onze streken, zoowel als in
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Frankrijk en Duitschland, zijn de landbouwers wei naarstig en opmerkzaam, doch
zij verstaan ongelukkiglijk de kracht der samenwerking nog niet genoeg en stell en
zich tevreden met elk voor zich te wroeten en te slaven. Dat is jammer!
Men bezie bij voorbeeld de twee figuren hierbij ; zij stell en het v66r- en achterzicht
van eene nieuwe maaimachien voor, vervaardigd door het huis Deering, te Chicago;
door twee paarden voortgetrokken kan zij ongelooflijk veel gras in eenen dag af-

Achterzlcht der maalmachlen.

maaien, door middel van een lemmer dat over den grond drijft en oogenblikkelijk kan
opgeheven worden.
Welnu, hoe gemakkelijk ware het niet indien zulk een werktuig rondreisde om
het gras eener streek af te maaien; hoeveel dagloon en moeite ware dit niet gespaard !
De Amerikanen beseffen dit beter, en dat zal de lezer zeker wei gelooven als hij
weet dat het huis Deering, te Chicago, 600 zulke machienen daags levert!

Stalen veiligheidsladder.
Wie wei eens het schrikwekkend schouwspel van een grooten brand heeft bijgewoond, weet hoe verbazend snel het vernielend element in zijn werk gaat en hoc
het er hier vooral op aankomt spoedig, doch met orde, tot redding over te gaan
van hen, die in nood verkeeren.
Aileen mann en van het vak, met het gevaar vertrouwd, die meer dan eens den
dood in de oogen keken, verliezen bij het schrikkelijk tooneel het hoofd niet, en
het is ook aan hunne bijzondere aandacht, dat wij het beeld eener nieuwuitgevonden
reddingsladder onderwerpen.
Tot nu toe werden die ladders meest van sterke koorden vervaardigd, doch deze
hadden het groote nadeel van niet stevig genoeg te zijn en te lieht door vochtigheid of andere oorzaak omgewrongen te worden.
Deze zwarigheden worden heel en al weggenomen door het nieuw gevonden toestel,
dat wij aan den heer Langer te danken hebben.
Hier zijn de opgaande koorden vervangen door zeer buigzame stalen linten, die een
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maximum van wederstandskracht aanbieden en waarop de treden, bestaande uit sterke
stalen buisjes vastgehecht zijn, met ten minste twee overgeslagen punten of rivetten.
Boven aan de ladder zijn stevige haken b vast, welke men aan de kornis, aan de
vensterramen, enz. kan vasthechten. Wil men de ladder boven op het dak vastmaken,
dan is boven aan die haken een soort van tang vast, waarvan de lange armen langs
weerzijden van de vorst van het dak liggen en de korte door mid del van een ketentje

Fig. 2.
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aan elkander verbonden zijn ; dit stalen ketentje, in fig. 5 heel goed zichtbaar, belet de
lange armen open te gaan en de ladder te doen afglijden ; fig. 4 toont den zijdelingschen
vorm van die tang, waarvan de armen rond de as 0 draaien.
Deze uitleggingen zijn, naar onze meening, voldoende om met behulp der figuren,
de werking der ladder en der wijze, waarop ze gebruikt wordt, te verklaren ; maar wij
moeten nu nog de aandacht van den lezer op twee goede hoedanigheden dier ladder
vestigen.
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Men weet, hoe de touwladder, heen en weer zwierende, tegen den muur slaat en daardoor den min ervaren klimmer of daler belet den voet behoorlijk op de trede te zetten,
hetgeen meer dan eens een treurigen val ten gevolge had. Welnu, hierin is voorzien
door een stuk m-n, in fig. 2 heel duidelijk te bemerken.
Dit stuk omvat beide
s
opgaande !inten, op vicr
verschillcndc plaatscn cn
belet alzoo door de bocht
m de stalen opgaande platcn tegen den muur tc
Ftg.5.s
slaan en zoo den voet de
F'ig.4.
noodige plaats te ontncmen.
0Dit stuk m-Il glijdt mede
of liever is vast aan een
ander merkwaardig deel Il
r
der veiligheidsladder, namelijk aan eene zware
beweegbare trede, de beide opgaande staven omvattend, en waara an mcn zich met een
stevigen ketting kan vast leggen, die in h aan de beweegbare trede vastgeklonken is en
in j met eene springveer heel gemakkelijk vastgelegd wordt.
Zoo kunnen zich dus de vreesachtigste personen - en het is met deze, dat men de
grootste moeite heeft, - zonder angst aan die ladder toevertrouwen om veilig den
grond te bereiken.

Nieuw stelsel van ontwarkammen.
Voor eene vrouw die door de natuur met een welig
hoofdhaar begunstigd werd, is niets van zoo groot belang
voor wat haren opschik betreft, als een goede ontwarkam,
of kam om het haar, dat binst den slaap min of meer vernesteld is, weer open te krijgen eer men het voor goed
kamt en opzet.
Het is over een nieuwsoortigen ontwarkam, dat wij willen spreken en het zij vooraf gezegd, het is niet om aan
de wens chen van een ijdelen opschik te voldoen dat wij
schrijven, maar om dienst te bewijzen aan zoovele vrouwen en vooral huismoeders, die zich niet kunnen kammen
zonder veel pijn eerst in de hoofdhuid en dan in de hersenen te krijgen of die met de minste ruwheid in het kammen
hunne haren uit- of afrukken, vooral na sommige ziekten
of in zekere gezondheidstoestanden.
Voor die vooral is de keus van een go eden ontwarkam
geene kleine zaak, want hoe goed besneden, hoe fijn
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gevijld en afgerond de kammen soms schijnen, en hoe kosteJijk zij ook te betalen
komen, weinigen voldoen aan de eischen eener teergevoelige vrouw en daarbij zijn
vel en van eene zoo brooze stof gemaakt, dat men steeds braak te vreezen heeft.
Welnu de hieronder afgebeelde kam heeft tot doel, zegt men, al die nadeelen weg
te nemen.
Hij is eerst en vooral vervaardigd in sterk, vernikkeld koper en uiterst keurig afge,
werkt; hij bi~dt daarenboven
deze bijzonderheid aan, dat de
tanden in plaats van heel recht,
Jichtjes spiraalsgewijze gemaakt
zijn, en van twee neven elkander opgaande draden, en
alzoo eene zekere ruimte aan de
haren laten om er tusschen heen te glijden en het rukken en de pijn er door veroorzaakt
zooveel mogelijk te vermijden.
Hij is in het geheel 18 centimeters lang en zoo stevig gemaakt, dat hij verre van te
kunnen breken, zelfs niet door een langdurig gebruik kan krommen ; is hij vuil geworden,
het is voldoende twee, drie maal met een wollen lapje over de geheele lengte te wrijven
en dan is hij weer glimmend en rein.
Deze kam is te bekomen bij Renaut & Cie, 43, Boulevard de Strasbourg, te Parijs.
Het zal zeker niemand verwonderen hier te lezen, dat die kam nauwelijks gekend en
in den handel gebracht zijnde, vele personen, - vooral onder deze die eene groote
zorg voor hun hoofdhaar aan den dag leggen, - hem hebben willen bezitten, zooveel
te meer daar hij slechts ff. 1,10 kost. De prijs is in elk geval toch niet te hoog om het
stuk eens te beproeven.
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