


Hel besle van hel vleesch,
zijn kracht, zijn smaar, zijn wcldoende ultwerksels, zijn verdichl
in de Liebig Producten, de hulp-koks der moderne huisvrouw.

Liebig-Libox-Oxo

roen onze voorouders '"1 
-îi'ï:i:fi'"il1l;, was het vervoer te lând, bri

mangel van technische middelen, heel primitiet. Om hun klanl€n le bezoeken, reisden
de handelaars veel te paard. Athoewel zij in dien tljd reeds van de postkoets konden
gebruik m8ken, verkozen ze nochtans het reizen te pâard, daar hun dit meer vriiheid
verschafte in't verkiezen der banen en afstanden. Voor de zakenlui was het paard
hetgeen hedendaags de privaal-auto voor een modernen handelaar is, die èr de
vootkeur aan geelt met zijn eigen automobiel in plaats van met den trein te reizen,

. Op het prertie bemerken wlt een handelaar met ziin dienaars, allen te paard, die
in een dezer klelne, gaslvriie stadjes van vroeger aankbmen. De avond dtalt en de
vermoeide reizlgers verheugen zich op voorhand met't gedacht zich aan een stevig
maal te vergasten en een weldoende rust te genieten, om den volgenden dag hun
rels te kunnen voort2etten.

De afspanningen van voorheer wâren niet zoo prachtvol en weelderig als onze
moderne palace-hotels; de bediening en de hoedanlgheid der gerechten dàarentegen
lieten niets te wenschen over-
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Bezuinigende scholets
zijn gemakkelijk te bereiden door middel van de Liebig producten. Deze
laatsten laten inderdaad toe, overschotjes alsmede goedkoope warente bcnuttigen, met hen meer smaak en kracht te geven en dus voed_

Het koken Yergelnakkeliikt
door cle Liebig Producten. De huishoudster die Liebig, Libox of oxo bezigt,

bespaart moeite en is over een heerliike en verzorgde keuken verzekerd.

I

zamer te maken.

t. De ptaàIreliike toldientt.
Daar waar el g€en wâteNegen bestonden die voot ,l vervoel der koopwaar

gcschikt 
_waren, weld laatstgenoemde op groote wageng, zooals er een oD ,t oientieâfgebe€ld.is, geladen. Bii 't binnenrijd-en van etkà staC of ert à;;pi;;Jd ;;;octrooi geheven. Dlt was een tax die diende om de kostefl voor't onderhoud vande b,estrating der gemeente te dekken. De baan was met een barreel afgesfotln,die slechts verwiiderd werd nadat men het gebruikelrike torgerd betaard r,1â.- 

---'

Zulke octrooien bestaan heden nog in zekere landen, gewoonlljk voor biizon-
dere gevrllen, b, v. voor bruggen, tunnels en andere speciile doorgangen,
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5. Dè eertte sPoorwegen'

In 1786 deed zich een der grootste gebeurtenissen in de geschiedenis der mensch-

heid vool: James Walt volmaakte de stoommachine, dle de heele wereld in omwen'

teling bracht en waaruit heel ons maatschaPpeliik en technisch modernisme voort'

vloeide. Een det talriike gevolgen die daeruit voortspruitten, was de ontdekking van

de locomoti€f tloor Stephénson in 1814. De eerste spoorweglijn werd in Engelald in

f825 ingehuldigd efl op't vasteland, t,z' in België, in I835. Het was een gebeurtenis van

belang-die lrii'a een-oproer dreigde te worden, Vooral de _boeren beschouwden dit
als eJn duiveische uitvindillg, als een gevaar voor htrn velden €n dorpen'

Deze gtoote,,Exprestreinen" hadden nochtans Seen biizonder€ snelheid (de

allereersteireinen liepen slechts 10 km. in'l uur). Daarentegen veroorzaaklen ze veel

rook, en in de open wagens (zooals op't prentie afgebeeld) geraakte! de reizigers

zwart ter bestemming'
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Besparing van vleesch,
dank zii de Liebig Producten. Zijlaten U toe, bouillon en sausen dadelijk te
bereiden, en aan alle spijzen de kracht en den smaak van het vleesch te geven.

2. De porlkoetr.
De meeste rôizigers benuttlgden vroeger-zooals het heden nog geschledt-het

"Gemeenschappeliik Vervoermlddel', nameliik de met paarden bespannen postkoets,
Reeds in de l5e eeuw bestond dez€ v€rvoerorganisatie in Europa. Op de Alpen bleven
dergeli'ke met 6 tot 8 paarden bespannen koetsen tot rond 1930 ln gebrulk, om
stilaan door de groote nroderne autocars der Alpen-Posten te worden vervangen. Er
bestonden verschillende modellen van poslkoetsen, groote en kleine, waarln 6 tot 12
en zelfs meer personen konden plâals nemen. Om de paarden niet al te zeer le
vermoeien en om een regelmallge snelheid van den dienst te verzekeren, werden aan
elken aflossingspost nieuwe paarden voor de koets gespannen. De poslilion kondigde
telkenmale de aankomst en het vertrek aan, door lustig op ziin hoorn te toeteren.
Dit was steeds een heele gebeurtenls voor de dorp€lingen alsook voor de met stof
bedekt en door het aanhoudende schudden der koets op de ongeliike baân afge'
mâtte reizigers.

Ons prentie toont ons een dezer "Exptesdiensten/'in volle galop lengs de frissche
velden rijdende.
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Elk maal wordl een fesliin !
Ja, en zonder meerdere uitgaven, want met de Liebig Producten, zoo bezui-

nigend in het verbruik, kan het eenvoudigste huishouden zich een smakelijke

keuken verzekeren die een wellust voor al de dischgenoten zal zijn,

,1. De eerrle rilwielen.
Maar't is gedaan met die langzame en "ouderwetsche" vervoermiddelen, "goed

genoeg voor grootvader". Nu zult g'eens lets zien: aanschouwl maar eens het
prentie, ziet hoe die wielriider âls een pijl wegschiet, vol mispriizen voot de
doodgewone voetgangers; zeker doet hij ziin l0 ln't uur! Wel is waar is hii ver-
plicht zelf le ,,loopenu om ziin machine te doen ,,gaan". Ziin rijwiel bestaat enkel
uit een zadel, zonder ressort, die op twee wielen, zonder banden, bevestigd is.
Opdat de fietser zich voortbewegen kan, dient hii klachtig met de voeten op den
grond te duwen. Denkt aan't bevâltige eltekt! Met deze eerste rijwielen weld dan
over't algemeen veel gespot. Dit was rond 1850, en tien iaren verliepen nog
vocraleer het rijwiel populalr en volmaakter werd.
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Een gezonde keuken
door het gebruik van de Liebig Producten, waarvan de toevoeging aan
de spijzen den eetlust opwekt, de spijsvertering vergemakkelijkt en de

voedin gsrvaarde verhoogt.
Liebtg-Libox-Oxo

6, De omnibur-aufomoblel.
Grootvader wordt ouder en terzelfder tijd neemt de "vooruitgang" beslist d€

overhând. Zie op't prentje, hoe de "rnodernisten" op hun versierd, zwaar "meubel.
zegepralen oYer den "ouden rommel", de paârdenkoets, die ze trlomfantellik voor"
biistuivden. Heden lach€n wij ze uit; iflderdaad, dit"ding",dat men met een fllt of
ijskreemwagentie zou kunnen v€rwarren, is een autobus uit den ouden tiid, die de
veiligheid der banen belemmerde, de beslrating beschadigde en een verp€stenden
rook verspreidde, wânt in den aanvang werden de autobussen door stoom voortge-
dreven. Regelrnatige dienslen bestonden in Engeland vanaf 1827, Hel publiek, vooral
de boeren, slond deze duivelsche tuigen eveneens viiandig tegenover. De explosie-
motor, geyoed dooi benzine, werd slechts in 1836 ultgevonden en zijn praktische
âanwending geschiedde eerst 30 irâr later- Illaar van dit tiidstip sf verspreidde zich
de âulomobiel en de autobus over heel de wereld, geliiken tred houdende met de
ontwikkeiing van de vliegtuigen en de electrillcatie der spoorwegen.

Als. onze achtei-grootouders dit eens moetten zien ! Maar wat zullen onre achter-
kleinkinderen van ons zeggen?
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