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Japan is geen land, waar de moderne beschaving en techniek 
vreemd zijn gebleven; verre van daar, doch op het platteland houdt 
men hier en daar nog vast aan dingen, die men 7 eeuwen geleden 
ook reeds kende. Dat is bijv, het geval met de door boeren ge
bruikte regenmantels, waarin zij er uitzien als levende vogelver
schrikkers. De mantel, die reeds eeuwen in dezen vorm gedragen 
wordt, bestaat uit aanééngeregen gedroogde rijstplanten.

Egyptisch doet deze brug aan, een van 
de meest eigenaardige constructies op de 
Engelsche spoorwegen, over de Menai 
Strait op de route naar Ierland. De brug 
bestaat uit twee ijzeren tunnels.

Onlangs heeft een instorting de scheepvaart 
belemmerd in een der vreemdste kanalen der 
wereld, het kanaal van Corinthe, dat, zooals 
men op de foto ziet, kaarsrecht tusschen twee 
hooge en bijna loodrechte oevers loopt.

X
De hinder'Stad, waarmee men het spel der 
kinderen wil verbinden met lessen voor het 
practische leven. De stad, ingericht in den 
dierentuin te Dresden, bevat alles wat men 
in een echte stad vindt; de kinderen doen 
alles zelf en vervullen alle ambten en posten, 
zorgen voor orde en rust, laten ieder uur de 
kleine brandweer oefenen, enz
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In afwachting van de dingen die 
komen zullen, op Waalhaven.

De „Zepp* gaat landen.

Onder de luchtreizigers, die de trip van de Zep
pelin meemaakten, behoorde ook Z. K. H. Prins 
Hendrik, dien we hier 't luchtschip zien nawuiven.

Met man en macht wordt de kolos op het 
vliegveld Twente in bedwang gehouden.

z^G v
O IN ONS

Aj land
' Zander geweldige belangstelling van 

v-Z gansch de bevolking heeft de 
„Zepp” zijn bezoek aan ons land ge

bracht. Begrijpelijkerwijze was deze belangstelling 
het grootst daar waar bet luchtgevaarte op onzen 
vaderlandschen bodem zou landen. De foto’s op 
deze pagina geven duidelijk verschillende mo

menten van dit „hooge” 
en

De aankomst 
van den hoogen gast 
op het vliegveld Waalhaven
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IN DE KASSEN VAN 7 WESTLAND

zij anders te klein

Wanneer dan na den bloei de 
kleine vruchten zich gaan zet
ten, worden overtollige jonge 
druifjes weggenomen om .. .

... een gelijkmatiger en gezonder 
rijpen van de overblijvende vruchten 
mogelijk te maken: door het groote 
aantal bleven

De Westlandsche tafeldruif is de aristo
crate onder de vruchten. Dit klinkt op ’t eerste 
gehoor misschien wat vreemd, waarde lezer, 
maar toch is het zoo. Het bewijs ervoor is 
gemakkelijk te leveren. Leg eens ’n gewone 
Dirkjespeer of een huis-, tuin-en keukenappel 
(op zichzelf heel smakelijke vruchten van onzen 
Hollandschen bodem) naast een tros druiven, 
een tros Westlandsche tafeldruiven. Men ziet ! 
aanstonds het opvallende verschil. De belang
stellende blik gaat als vanzelf naar den fraai 
gevormden druiventros. En men voelt bij in
tuïtie, dat die tros donkerblauwe vruchten 
met den fluweelachtigen dauw op de^schil niet 
past, niet op zijn plaats is tusschen het 
grovere fruit.

De druif is als een preutsche jongedame ; zij 
vraagt entourage en brengt daarin haar eigen sfeer. 
Heeft u wel eens opgemerkt, hoe goed een tros 
druiven het „doet” op de fruitschaal ? Er moet 
dan echter niets anders op die schaal liggen — al
leen maar een flinke druiventros. Zelfs al is de ver
houding in de afmetingen zoek en ligt een groote

Het eerste jaar, dat het 
nieuwe stekje geplant is, 
draagt het nog geen vrucht.

Wie over Edam hoort spreken denkt aan kaas, 
over Gouda aan lange tabakspijpen en weer 
aan kaas en wie ’t Westland hoort noemen 

denkt aan druiven. Ook aan tomaten, perziken, 
bloemen — aan peen, spinazie en spercieboontjes. 
Maar toch in de eerste plaats aan druiven. Niet 
zoozeer omdat de druiventeelt voor het Westland 
een der voornaamste bronnen van bestaan 
is — de streek produceert ruim tien millioen 
kilo per jaar — doch omïat de druif eigen
schappen heeft, die onwillekeurig de aandacht 
op haar vestigen.

Zoo ziet de druivenboom, ge
heel af gesnoeid, er uit tijdens 
de periode van winterrust.

Zoodra beginnen de talrijke loten 
niet uit te loopen of de tuinder 
is er al bij om de overtollige 

weg te nemen.
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* * ♦

tros op een klein schaaltje, dan nog geeft de druif 
cachet.
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♦ * *

de Westlandsche druiven dit jaar 
buitenlanders zijn verzot op onze

En in de restaurants of de huizen 
der groote stad genieten we van 
de saprijke vruchten, zonder te 
denken aan de vele zorgen, die de 
weelderige vrucht van den tuinder 
vergde. Dezen zomer zal met eenige 
bijzonder smakelijke nieuwe drui
vensoorten 'n proefgenomen worden

Op het vernuftige groote veiling- 
bord wordt de prijs voor het 
aangevoerde ooft afgemijnd.

nen zeggen : „Ik heb ’t geprobeerd met druiven, — werkelijk goede 
druiven.... volrijpe, sappige druiven.... met Westlandsche 
druiven, maar.... ik lust ze niet.”

De druif is voornaam, omdat zij weet wat zij 
w >ard is. Zij bedriegt niet. Een Dirkjespeer, blozend 
van gezondheid, kan u koude rillingen bezorgen en 
een vies gezicht doen trekken door de minder aan
gename verrassing, dat zij verblijf verschaft aan 
een levenslustig wormpje. De peer kan u op die 
wijze leelijk bedotten, want u ontdekt den bewoner 
eerst, als u de vrucht doorgebeten heeft. En ook * 
al is dit niet gebeurd : U hebt steeds het griezelige

gevoel, dat de helft van den worm meege
gaan is....

Zooiets doet de druif niet — zeker niet 
onze Westlandsche. Zij is wat zij lijkt: acht
tien karaats. Zij is zacht en saprijk, smake
lijk en zuiver. De druif is licht verteerbaar 
en daarom de speciale vriendin van zieken, 
herstellenden en ook van kinderen. De druif 
is edelmoedig, want zij stelt haar goede 
gaven voor iedereen beschikbaar. En 
iedereen waardeert die goede eigenschap
pen. De man of vrouw moet nog gevonden 
worden, die uit eerlijke overtuiging zal kun-

Al dra beginnen zich tusschen 
de bladeren nu ook de trossen 

fijne knopjes te vertoonen.

En wie er niet in geoefend is, 
zou nauwelijks bespeuren, wanneer 
de bloesem in de kas ontluikt.

De overblijvende scheu
ten worden zorgvuldig 
geleid en opgebonden.

Het is een lust, de zware, 
donkere trossen van den vol
len druivenboorn te snijden.

reeds in Mei rijpe d vut
te hebben moeten de 

kassen van een goede 
centrale verwarming 
zijn voorzien*

In volle wagens wordt het kos
telijke ooft ter veiling langs de 
koopmansbanken voorgereden*

Maar eerst moet de keur
meester der veiling ’t product 
op kwaliteit gekeurd hebben.

Zoo is de druif.
Bij dit alles komt nog, dat 

niet zoo duur zullen zijn. De 
druiven, maar hebben thans geen geld om de door hooge invoer
rechten dure producten van den HoIIandschen kweeker te koopen. 
Daarom zullen er dit jaar meer Westlandsche druiven in Holland 
blijven. Juist in dezen tijd begint hun opmarsch ; bij duizenden 

komen de prachtige trossen uit de kassen 
van het Westland en overal zullen zij 
verkrijgbaar zijn — in stad en dorp, in 
de hotels, in de fruitwinkels van den hoofdverkeersweg en 
in de groentezaken van de volksstraten. Buitendien voor 
toeristen op een 9-tal kweekerijen in het Westland zelf.

Koopt eens zulk een tros Westlandsche druiven — u 
koopt er Hollandsche gezondheid mee.

ANTON HARTMAN.
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Poortvlietsch moedertje aan het werk.

De mooie haven van Tho~ 
len terwijl de botters 
binnenvaren.

Gezicht op het 
dorpje Waarde.X

DURF TE LEVEN!
O, durf te leven, mensch, al is 
er oov’ral leed en droefenis;
Al zijn de tijden zwaar en zwart, 
bewaar wat vreugde in Uw hart!

De aarde ligt zoo stralend neer 
in vreugd om zomers wederkeer;
De zwaarste lasten worden gauw 
vergeten als de lucht wordt blauw!

Wees sterk en moedig, nu de aard 
met zonnerijkdom ligt bezwaard, 
met glans van pracht en praal!

Aan niemand wordt het leed gespaard 
en lasten dragen w’allemaal, 
maar ’t leven is het lijden waard!

Aan de 
losplaats te 

Wilhelminadorp

Middagrust in 's-Heerenhoek.

Rust van Oostburgs ouderdom.

'^Landelijk schoon in 
West - Zeeuwsch - 
Vlaanderen onder 
Biervliet»

De schooljeugd 
van Ouezande 

in haar vrij half uurtje.
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Huize De Schaffeiaar te 
Barneveld' (Het is niet de 
woning geweest van Jan v. 
Schaffeiaar, zooals de naam 
zou doen vermoeden, doch 
dateert van omstreeks 1850).

r

is het geleden, dat in Barneveld iets gebeurde, dat dit beroemde centrum van 
pluimvee- en eierenhandel voor altijd bekend heeft gemaakt in de vaderlandsche 
geschiedenis. Jan van Schaffeiaar, een edelman in dienst van David van Bour-
gondië, bisschop van Utrecht, was uitgetrokken om de troepen van Engelbrecht 
van Kleef, die den bisschop wilde verdrijven, uit Barneveld te verjagen. Hij 
slaagde erin Barneveld in bezit te nemen en verschanste zich in den toren van 
de kerk. Daarna kwamen echter nieuwe troepen van Engelbrecht van Kleef uit
Nijkerk en Amersfoort, die Van Schaffeiaar en zijn mannen belegerden. De nood 
van de ingesloten bezetting was weldra hoog gestegen; zij kregen van hun 
tegenstanders de belofte van vrijen aftocht en lijfsbehoud, indien zij hun aan
voerder uitleverden: Jan van Schaffeiaar moest uit den toren naar beneden ge
worpen worden. De manschap
pen verwierpen onmiddellijk 
deze voorwaarde, doch Van 
Schaffeiaar zelf ried hun aan
dit eenige middel tot redding 
te gebruiken. Toen de nood 
der belegerden steeds drin
gender werd en de soldaten 
bleven weigeren om hun aan
voerder op te offeren, 
besloot Van Schaffe
iaar hen tegen hun 
wil te redden. Hij 
klom in den toren en 
wierp zich naar be
neden, naar zijn vijan
den. Te Barneveld is, 
naast de oude kerk, 
een standbeeld voor 
hem opgericht; het 
opschrift vermeldt: 
„Aan Jan van Schaf
feiaar, die in 1482 den 
heldendood stierf.”

De Jan v. Schaffeiaar-toren 
te Barneveld.

Het standbeeld van
Jan v. Schaffeiaar te Barneveld.
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Aankomst van 
de trekkende Jeugd.

De Zeeuwsche kust biedt den vreemdeling vele attracties. Groote aantrekkingskracht bezit bijvoorbeeld het Vlissingsche strand»

Maar bovendien kunnen de jongeren profi
teeren van de jeugdherberg» Toebereidselen 
voor de ontvangst van de jeugdige gasten 
worden reeds gemaakt in de eerste Zeeuw
sche jeugdherberg te Vlissingen»

Een
derlijk genoegen aan 
de Zeeuwsche kusten 
(Dishoek).

détail van va

verschijnsel (we danken het aan de jeugdbeweging) dat de jonge ivenschen van onzen tijd deze weelde niet meer verlangen. Zij zoeken iets anders : eenvoudig te leven in een mooie natuur. En als men dat wil, kan bijna iedereen zich die luxe permitteeren, ook in dezen tijd.Voor de jonge menschen is daar op de eerste plaats hef kamp in de vrije natuur. We kennen al de grieven, die de \ oudere generatie daartegenL\ pleegt te hebben, maar we zijn; \ nochtans van meening, dat een kamp, mits op de juiste wijze

Zeker, we weten ’t, de vacanties zijn nog niet begonnen en de groote stroom van rust-, zonen natuurzoekenden beweegt zich nog hijgend door de brandende straten van de groote stad. Nog schijnt de tijd niet gekomen, dat men deze zoo begeerde goederen in overvloed zal mogen genieten. Zeker, we zijn niet blind voor de werkelijkheid en we moeten erkennen, dat er nog steeds een groote categorie van menschen bestaat, die van al dit zoo vurig gewenschte niet kan genieten in dezen tijd van malaise. Toch moeten we ons afvragen, of het voor al diegenen werkelijk onmogelijk is, hiervan te profiteeren. Per slot van rekening is het toch maar een kleine groep van personen, die zich de weelde(?) van de zoogenaamde mondaine badplaatsen kan veroorloven. En het is een gelukkig

ingericht en onder deskundige leiding, voor jonge menschen zeer opvoedend kan werken. Maar bovendien, de ouders, die zekere gevaren van het kampleven, vooral voor zwakke kinderen, zwaar laten wegen, kunnen hun kinderen laten profiteeren van de jeugdherberg. We schreven daar al eerder iets over, maar nu het seizoen nadert, willen we nog even de aandacht vestigen op deze zoo te waardeeren instelling. De jeugdherberg dan is
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platteland, 
hem dade- 
het contact 
er ontstaat

De jeugdherberg 
bedoelt te zijn een 
bezit van den jon
gen mensch Hij 
profiteert er van . ..

De 
be-

dergelijke regeling 
Hoe dit zij, er zijn 

die den grooten

En inmiddels 
morden de zomerhuisjes 
ook reeds bewoond. (Renesse.)

Wij genieten van de vreemdelingen 
en hun eigenaardigheden.... (Goes.)

.... en zij genieten op hun beurt van dege
nen, die ook in werkelijkheid op zoek rijn 
naar vreemdelingenbezoek. (Middelburg.)

een onderkomen voor de trekkende 
jeugd. Men kan er slapen en eten, er 
mag niet worden gerookt, noch alco
hol worden gedronken, terwijl de her
berg onder leiding staat van een vader 
en moeder, die de controle uitoefe
nen. Tot den opvoedenden arbeid 
van de jeugdherberg behoort de ver
plichting, de bedden zelf op te maken 
en de zalen schoon te houden, 
jeugdherberg bedoelt te zijn een 
zit van den jongen mensch, hij 
profiteert ervan en draagt ook 
de lasten. De prijzen zijn zoo 
laag, dat praktisch bijna ieder
een er van kan profiteeren. We 
laten hier nog wat zien van de 
eerste Zeeuwsche jeugdherberg 
te Viissingen.

Dit voor de jeugd. En voor 
haar toch is het leven in de 
natuur het belangrijkst. Men 
onderschatte dit niet. De jonge 
mensch in de groote stad ver
vreemdt van het 
Men onderscheidt 
lijk. Niet alleen dat 
verloren gaat, maar
ook een andere mentaliteit. We 
moeten onder oogen zien, dat 
de vervreemding van groote 
stad en platteland een dreigend 
gevaar beteekent, en dat uit
wisseling dringend nood
zakelijk is.

En wat het vreemde- 
lingenbezoek in het bij
zonder voor Zeeland be- 
treft: raar onze meening 
moet het belang van deze 
zaak eens goed onder oogen worden gezien. 
Onze provincie kan hiervan een belangrijken 
inkomstenpost maken, en vooral in dezen tijd is 
dit van belang.

Zeeland komt in trek, maar nog altijd is er een 
gebrek aan eenheid en samenwerking, die toch 
zoo dringend noodzakelijk zijn.

Wij zouden allereerst willen wijzen op het ge- 
wenschte vanjen gids voor geheel Zeeland, die 
ook het buitenland bereikt. Dan ware de instelling 
van een algemeen propagandabureau noodzake
lijk. Ten slotte is een zekere regeling der prijzen 
gewenscht. Het is mogelijk, dat Zeeland in trek 
komt, maar d^n zal men zorg moeten dragen voor 
een samenwerking, die het belang van de zaak 
dient. Daaraan ontbreekt thans nog wel een en

.... en draagt 
ook de lasten.

ander. Maar, willen wij op zoek 
naar vreemdelingenbezoek gaan, 
dan zal het noodig zijn, een ze- 
kere eenheid te vormen. Moge 

te»/ dit overwogen worden.
We vragen ons verder af. 

/■'?/ waarom het noodig wordt ge- 
./ acht, het vreemdelingenbezoek 

g7 samen te persen in de zes weken, 
ï/ loopende van half Juli tot Sep- 
f/ tember. Is het zoo dwaas een
/ regeling te scheppen, dat de
’ scholen hun vacantie op ver

schillende tijdstippen nemen. 
We weten wel, dat dit niet zoo 
heel gemakkelijk is, maar wan

neer men de vacanties in overleg kon 
laten vallen tusschen half Mei en Sep
tember, zouden niet alleen veel meer 
personen van het buitenleven kunnen 
genieten, maar zouden ook de prijzen 
lager kunnen zijn. Maar we vreezen, 
dat het tot een 
nooit zal komen, 
altijd menschen, 
stroom voor zijn.

Waren we thans in figuurlijken zin 
op zoek naar vreemdelingenbezoek, 
ook in de werkelijkheid iaat het zich 
ai vinden. Zomerhuisjes worden be
woond en de eerste tenten duiken wit- 
glimmend te voorschijn uit het groen. 
Blijde teekenen van zon en zomer !
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Toch is er ook romantiek. 

Althans in dien zin, dat het 
circusberoep in sommige op
zichten identiek is met on
verklaarbaarheid, met ge
heimzinnigheid. Men kan nu 
wel beweren dat de artisten- 

prestaties het resultaat zijn van jarenlange, nooit 
onderbroken training, geheel verklaarbaar zijn 
die prestaties daardoor toch niet. Er is tenslotte 
altijd een bestanddeel, waar het nuchtere verstand 
geen verklaring voor kan geven. Vreemde ver
mogens, voor onbestaanbaar gehouden, blijken 
door de tijden heen, dwars door het gewone leven, 

bewaard te zijn gebleven. Ze be
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men dit feit, waarvoor 
de Amerikaansche politie 
hem een certificaat uit
reikte? Houdini zelf heeft 
het nooit verteld; zijn geheim is met hem in het 
graf gegaan. Geen artist is nog verschenen die dit 
onverklaarbaar feit heeft herhaald.

Hoe is het wonderlijk circuswezen ontstaan ? 
Waar en wanneer vond het zijn oorsprong ? We 
weten het niet met zekerheid. We weten dat in de 
middeleeuwen reizende kunstenmakers de be
zoekers van jaarmarkten en kermissen vermaakten 
met goochelen en koorddansen. Daar ligt misschien 
de oorsprong. Feit is in elk geval dat tegen het 
einde der ...........achttiende, en meer nog in het begin 

der negentiende eeuw, enkele families 
opduiken, die in min of meer groote 
troepen Europa afreizen. Daaronder 
zijn meest namen, die ook nu nog be

kkend zijn. In Duitschland Krone,
\ Renz, Schumann, Althoff —
\ Duitschland levert het leeuwen-
\ aandeel — in Oost-Europa

Sidoli, in Holland de Carré’s, 
in Rusland de Fourniaires, (van 
wie onze bekencle acteur Four- 

tpiLl niaire afstamt), in Italië de Chia- 
j rini’s. De Chiarini’s zijn waar-

Uit het goed geordende burgerlijke leven is de 
romantiek vrijwel verdwenen. Dat schijnt 
vanzelf en ongewild te zijn gebeurd. Opzette

lijk zeker niet; of zijn er niet maar weinig menschen, 
die toch wonderwel en tevreden hun regelmatig 
leven in de geregelde maatschappij leiden, die geen 
verlangen hebben naar het ro
mantische ? Misschien is het 
wel daardoor voor een groot 
deel te verklaren dat zelfs in 
onzen tijd nog zoo’n groote be
langstelling bestaat voor het 
circus. Verklaarbaar is het 
zeker. Ze staan zoover van het 
burgerlijk milieu, de circus- 
menschen; hun leven is in zijn 
verschijningen en uitingen zoo 
afwijkend van het hen omrin
gende, het wonder der manege, 
die des avonds te voorschijn is 
getooverd uit den uiterlijk orde- 
loozen troep welke ’s morgens 
aankwam, is 
dat het alles 
werkt op 
tastische, 
schouwer 
voor zich 
mantiek 
als de lichtende en klatergouden 
gevel waarachter de vaal-grijze 
tent is opgeslagen ?

Och, daar is veel grauwe, en 
zelfs eentonige werkelijkheid 
besloten binnen het circusleven. 
Het circuswerk is een vak, zoo 
efficiënt mogelijk uitgeoefend: 
de 
als 
de 
lig 
circus zoo snel mogelijk weten 
te verplaatsen, de voordeeligste 
reisroute weten te kiezen; ze 
moeten uitstekende organisa
toren — wat een woord van 
moderne werkelijkheid!—zijn, 
ze behooren absoluut zakenlui te 
zijn, die geld kunnen verdienen.

zoo fantastisch, 
zeker prikkelend 
zin voor ’t fan- 
de gapende toe- 
tastbaren vorm

den 
dat 
in

ziet. Maar is die ro-
echt of zoo valsch

directies drijven een zaak 
u of een ander ; ze moeten 
beste krachten zoo voordee
mogelijk engageeren, hun

1 fl i I K
- KW

i 1 11' Ir*ik-W iL ■'

jf Poederkwast en wenkbrauwen- 
F stift kunnen nergens slechter ge- 

mist worden dan in de klater- 
gouden omgeving van het circus.

staan alleen nog 
in het circus
leven, ze mani- 
festeeren zich in 
sommige circus- 
artisten.

In dit verband moet ik b.v. denken aan den voor 
eenige jaren gestorven Heinrich Weiss, beter be
kend als Houdini. Of weet u wellicht een verkla
ring voor het staaltje van zijn kunst, dat hij in 
1906 in Washington ten beste gaf. Hij werd opge
sloten in een gevangeniscel, die alleen van buiten 
af door een slot geopend kon worden, — er werden 

anders uitsluitend moordenaars in opgesloten, 
die op hun terechtstelling wacht- 
ten. Het duurde in dit geval geen 
vijf minuten vóórdat Houdini kalm 

de cel kwam uitwandelen. 
Houdini was illusionist,en 

hij kende dus ’n 
massa trucs. 

HMaar hoe 
I*verkIaart

k ’ L V •Hit! h

Een ongewone» lange stoet van 
olifanten 

dat
en zware auto's — 
kan alleen van een 
circus zijn, dat naar 

de nieuwe stand- 
plaats trekt.

/i



No. 4

schijnlijk de oudste artistenfamilie; zij zijn de 
eenigen wier geschiedenis tot in de zestiende eeuw 
te volgen is. Nieuwe namen komen er zelden bij ; 
het circus blijft beheerscht door enkele families. 
Alleen Busch en Sarrasani zijn uit de burgerlijke 
maatschappij gedeserteerd naar de manége.

Geen circus of het heeft zijn August de Domme, 
den man, die de meeste klappen krijgt — maar 
die ook niet zelden een van de hoogste gages in
casseert ; geen circus kan compleet zijn zonder 
zijn dwaze verschijning. Tóch is deze figuur nog 
niet zoo oud als menigeen vermoeden zal. Hij 
dateert eerst van 1869, toen hij, tijdens een ver- 
tooning van het circus Renz te Berlijn, door toeval 
geboren werd.

De clown Tom Belling was door directeur Renz 
voor een paar weken geschorst omdat zijn num
mer „gevallen” was. Kniezen lag niet in den aard 
van Tom, en dus amuseerde hij de andere artis
ten, die zich in de kamer bevonden, door allerlei 
malle streken uit te halen. Op een gegeven mo
ment zette hij een oude, gekreukte pruik achterste 
voren op, knoopte een uniformjas scheef dicht 
en zag er toen zoo bespottelijk uit, dat de artisten 
in lachen uitbarstten.

„Ik geef je ’n paar glazen bier als je zoo naar be
neden durft te gaan, tot in de gang voor de manége,” 
riep er een; „laat de lui beneden ook eens lachen.”

„Top,” stemde Belling direct toe. „Voor een 
paar glazen bier.”

Het toegetakelde ventje ging naar beneden tot 
vlak vóór het gordijn van de manége, waar zijn 
verschijning de hilariteit der wachtende artisten 
opwekte. Ongerust dat zijn patroon hem zou ver
rassen wilde hij juist voorzichtig weer wegsluipen, 
toen Renz om den hoek verscheen. Ontsteld keek 
Tom Belling den gevreesden directeur aan, waarbij 
zijn onschuldig gezicht zijn verschijning nog idioter

■

maakte. Maar — deze begon te 
lachen. „Kolossaal, — dat is 
een pracht type!”• riep hij. 
„Vooruit, de manége in ! Wat 
sta je nog te zeuren ? D’r in !”

De onthutste Belling werd 
voortgeduwd door den direc
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Een foto, die een indruk geeft van het voor ons 
nogal griezelige werk van een dierentemmer: 
midden tusschen de leeuwen, en bij een der die
ren het mondje openhouden of het een poes is.

teur, die het gordijn terugsloeg. Daardoor werd 
Belling zichtbaar voor het publiek, en kon niet 
meer terug. Half geduwd struikelde hij de manége 
binnen, waar het publiek, dat een nieuw num
mer meende te zien, de geschrokken belachelijke 
verschijning met daverend applaus ontving. Plot
seling schreeuwde een enthousiasteling van den

't Zwakke geslacht!

engelenbak: „Au- 
just !” Hernieuwd 
gelach ! en — „Au- 
just! .... Aujust!” 
brulde de heele 
engelenbak nu.

Woedend keek 
Belling naar boven 
— „dat hoorde er 
bij,” dachten de 
bezoekers, — nieuw 
gebrul, en woedend 
rende Belling de 
manége uit, het
geen ook weer bij

valsbetuigingen uitlokte. Achter de coulissen werd 
hij door ’n lachenden directeur ontvangen. „Puik, — 
prachtig,” zei deze. „Dat doe je na de pauze nog 
eens. Je had me wel eens eerder kunnen ver
tellen dat je die scène had gemaakt. Ik hef de 
schorsing op. Je contract wordt verlengd.”

Zoo ontstond de August-de-Domme-figuur, se

dert dien in alle circussen der wereld optredend. 
Ook de drie zoons van Tom Belling hebben de 
creatie van hun vader overgenomen, in verschil
lende deelen der wereld spelen zij hun August de 
Domme. Een onsterfelijke figuur in de manége.

De komische momenten ontbreken niet in deze 
bonte wereld. Dr. Kober vertelt er een in zijn boek
je „Die Grosze Nummer.” In 1916 sprak in de 
Friedrichstrasse een onbeschaamd heerschap een 
elegante dame aan. Een oogenblik later had de 
mijnheer zoo’n geweldigen oorvijg te pakken, 
dat hij dwars over de straat door de ruiten van 
een café tolde, midden tusschen de bezoekers!

Later bleek dat het heerschap de pech had ge
had, een artiste aan te spreken, die op de affiches 
vermeld stond als Katharina de Groote, ’n „kracht- 
nummer.” Haar 
specialiteit was, 
stalen kogels van 
40 a 50 pond vijf 
of zes meter om
hoog te gooien,om !
ze daarna op den 
rug op te vangen! I

Tenslotte—en i
misschien is deze 1
mededeeling fnui
kend voor het 
waas van 
romantiek 
dat rond W
het circus j
hangt - A
de meeste 
artisten 
hebben 

als ideaal het verlangen 
zóóveel te sparen, dat zij 
zich, bij het einde van 
hun carrière, als rentenie
rende burgers in het ge
wone leven kunnen te
rugtrekken. Verscheidene 
van hen wonen in een 
artistenwijk, die een 
voorstad van Berlijn is, 
als rustige gezeten bur
gers in kleine villa’s. In 
de buurt daarvan kunt 
u op mooie dagen de 
eens wereldvermaarde 

nummers zien visschen.



EERSTE HOOFDSTUK.Jack en Nora stonden elkaar aan te kijken. De schemering van een vroegen zomeravond was aan ’t binnenstuipen in den wat al te prachtigen salon van Huize Godolphin op ’t Belgrave-plein, maar die twee jonge menschen verlangden geen helderder licht; er was licht genoeg, om hen den weg te doen vinden naar eikaars armen.Nora’s vader, de heer Elijah Bolton Bolton — hij had die verdubbeling nogal een goed idee gevonden — was een zoogenaamd, self-made man ; wat nog niet heel veel zegt, want eigenlijk zijn we allemaal self-made; en hij had dit mooie huis gekocht, ten eerste, omdat het den edelen naam Godolphin droeg, en ten tweede, omdat het in de buurt stond, die nog steeds als de meest aristocratische van Londen beschouwd mag worden.Elijah Bolton was zijn loopbaan begonnen als opperman, had zich snel opgewerkt tot de verheven positie van aannemer, en was in den tijd, waarin dit verhaal valt, een „internationaal financier” en een buitengewoon rijk mensch. Ik schrijf dit er bij, omdat de vuurpijlen der financiën de eigenaardige gewoonte hebben, neer te komen als doode stukken hout; en ’t is zeer wel mogelijk, dat de fortuin van den heer Bolton gekeerd en hij zelf weer op den grond terecht gekomen is, vóór we aan het einde van dit verhaal zijn.Gelijk de meeste menschen van zijn soort was de heer Bolton eerzuchtig, lederen avond, als hij in een klein achterkamertje stiekum zijn pijpje rookte en een glas jenever dronk, gezeten in een luien stoel zonder jas of vest, stelde hij zich voor, hoe hij zich voelen zou, als hij in de statige vertrekken van zijn groote huis de gastheer was van een aristocratisch gezelschap, waarvan de meesten een titel droegen, met misschien een hertog of een lid van de koninklijke familie als glanspunt ; en dit heerlijke visioen was nooit volledig zonder het beeld van zijn mooie dochter, Nora, in een weelderig bruidscostuum, die aan zijn arm door het middenpad van de St.George liep naar een hooggeboren bruidegom, die aan den voet van het altaar op haar wachtte.Op dezen avond zou hij, zittend in zijn schuilhoek, een wreede verstoring van zijn eerzuchtige droomen hebben gevoeld, als hij had geweten, dat Jack Alwynde op dat moment met Nora alleen was ; want Jack was niet van adel, al behoorde hij tot een der oudste Iersche families, en hij was wanhopig arm.Hij en Nora hadden elkaar ontmoet op een gala-bal te Dublin, kort nadat zij was voorgesteld aan den gouverneur, en door diens zegenenden kus in de wereld der aanzienlijke volwassenen was opgenomen. Er werd gezegd, dat zij een heel mooi meisje was ; in ieder geval maakte zij een zeer merkbaren indruk aan dat luisterrijke hof, waar de schoonheden even veelvuldig zijn als de haringen in Clovelly ; en ’t kan onmogelijk worden betwist, dat haar trotsche vader reden genoeg had, om hoop te koesteren op een schitterende toekomst voor zijn dochter.Jack Alwynde danste dien avond driemaal met haar, en hij zat heel dicht aan haar zijde in de serre, dertien minuten lang. In die minuten en bij die dansen kregen zij elkander lief, en ach 1 de droomen van den heer Bolton in verband met haar toekomst waren in de pan gehakt; want Nora was er het meisje niet naar, om eerst haar hart te geven, en het dan weer terug te nemen als een stuk speelgoed.Jack was zich volkomen bewust van zijn onwaardigheid. Zijn erfdeel bestond uit een ouderlijke woning in Ierland —die meer op ’n kolossale schuur leek dan op een huis — en een massa schulden, die de Alwynde’s geslachten lang hadden opeengehoopt, op de gewone beminnelijke Iersche heerenmanier, en die nog steeds aangroeiden. Hij wist, dat hij geen partij was voor de erfgename en eenige dochter van den rijken bouwondernemer, en hij deed als eerlijk man zijn best, zich van haar los te maken, haar te vergeten ; maar hij hield heel innig van haar, en kon haar onmogelijk missen — wat een voldoende verklaring vormt voor zijn aanwezigheid in den salon van Huize Godolphin dien avond.Een korte poos was er stilte tusschen die twee menschen, een van die heerlijke stilten, die tegen alle woorden van de wereld opwegen. Toen fluisterde Nora, met haar arm nog om zijn hals en haar zoete lippen nog zeer dicht bij zijn wang, met een lachje, dat half een snik was :„O Jack, ben je daar!”„Ja,” gaf hij ten antwoord op die overbodige vraag. „Ik weet heel goed,dat ’t laf van me is, om te komen ; maar wat moet zoo’n stumper als ik beginnen, als hij houdt van ’t liefste meisje van de wereld? Ik moest je zien, Nora, anders werd ik gek. Al heb ik je beloofd, dat ik mijn uiterste best zou doen — ik kan heusch niet leven zonder jou.... tenminste zonder je te zien.”„O Jack, schat, hou je zóóveel van me !” murmelde ze wat verwijtend, maar met een licht drukje van haar warmen blanken arm. „Maar we komen er niet verder mee, liefste; ik heb vader beloofd, dat ik nooit zou trouwen zonder zijn toestemming, en.... ”„Dat weet ik, Nora,” viel hij haar in de rede. „Ik vraag je ook niet, of je met me wilt trouwen ; ik zou ’t niet willen.... ”„O nee ?” fluisterde ze met geveinsde verontwaardiging.„Ik bedoel, dat ik je niet zou willen vragen, om me te trouwen, zoolang ik zoo hopeloos op zwart zaad zit; maar ik ben vast besloten, om iets te doen... ik weet alleen nog niet wat.... om naar ’t buitenland te gaan, en.... en.... Enfin, ik bedoel, dat ik er voor wil vechten. Er kan zich iets voordoen....”„O Jack, ga je weg ? Waar naar toe ? Is ’t ver ?”„Dat kan ik je heusch nog niet zeggen,” haar liefkoozing met vijftig procent interest teruggevend. „In ieder geval ga ik. Ik houd dat leegloopen niet langer uit, dat afwachten en uitkijken, of er zich misschien iets voordoet. Ik ga mijn fortuin maken, Nora ! Nee, lach nu niet ; ik ben zoo sterk als de beste, 

en ik geloof, dat ik wel ’n beetje hersens heb ook, in ieder geval genoeg, om wat geld te verdienen en het meisje te veroveren, dat ik liefheb.”„Jack,” sprak zij plechtig, „als je zoo praat, moet ik je kussen ; dus omdat ik echt een ingetogen meisje ben, moeten we maar gauw over wat anders praten. Wanneer wou je gaan ? En waar naar toe ?”„Morgen,” zei hij beslist. „Ik zal vanavond decideeren, waar ik heen ga. Ik denk Zuid-Amerika. Ik heb nèt geld genoeg voor de reis, en ik wil weg, vóór ik ’t opmaak, wat vast en zeker gebeurt, als ik hier blijf hangen. Ik ben vanavond hier gekomen, Nora, om afscheid vati je te nemen, en je te zeggen, dat ik niet wil, dat je je aan mij gebonden acht. Ik wil, dat jij je volkomen vrij voelt; maar dat ik mezelf als gebonden beschouw, aan jou gebonden met lichaam en ziel, en dat ik nooit een gedachte voor een andere vrouw zal overhebben. Maar dat wist je al, is ’t niet ?”„Ja, dat wist ik,” zei ze. „En jij weet, dat ik heelemaal van jou ben óók. Ik zal op je wachten, ik wil niet vrij zijn.... o Jack, dan zie ik je nu voor ’t laatst! Dat gaat niet, hoor ! Dat kan ik niet! Ik moét je nog een keer zien ! We zullen elkaar morgenavond om acht uur treffen, voor de Leger-en-Vloot- club. Maar toch moeten we nu ons eigenlijke afscheid nemen ; want dat kunnen we onmogelijk.... zóó doen_____op straat, hè Jack ?”Hij keek op zijn horloge. „Ik zou graag je vader even spreken, Nora,” zei hij. „Ik doe niet graag iets achterbaks. Maar geef me .eerst iets — de een of andere kleinigheid, die je gedragen of gebruikt hebt.... iets waar ik naar kijken kan, als ik ver weg ben.”Zij dacht even na; toen trok ze van haar japon een rood strikje, dat tegen haar blanken hals gerust had ; hij nam het aan en kuste het met een mengsel van vurigheid en eerbied, en nauwelijks had hij het in zijn portefeuille geborgen, of de deur ging open en de heer Bolton kwam binnen. Ik zal de uitdrukking van zijn gezicht niet beschrijven, waarmee hij Jack aankeek, en evenmin den uitroep vermelden, waarmee hij den jongen man begroette.„U hebt gelijk,” zei Jack kalm, want hij voelde, dat de vader reden had voor zijn verontwaardiging. „Maar ik kwam even goed voor u als voor Nora.. ”„Wilt u juffrouw Bolton alstublieft bij haar naam noemen!” riep de vertoornde ouder.„Ik wou u even zeggen, meneer, dat ik naar ’t buitenland ga....”„Da’s maar ’t beste, wat je doen kunt.”„En dat Nora — juffrouw Bolton — niet met me verloofd is....”„Nee, dat begrijp ik ! Wat ’n hidee !” In oogenblikken van opwinding had de heer Bolton min of meer last met zijn h’s„Maar ik acht me aan haar gebonden. Ik zal nu niet vragen om uw toestemming, om met haar te trouwen.”„Dat raakt je de blikskater !”„Maar ik ga probeeren, geld te verdienen ; als dat me gelukt is, kom ik terug om u te vragen, of u haar aan mij wilt toe vertrouwen.”De heer Bolton was, zooals men reeds heeft kunnen begrijpen, niet dom. Hij gromde even en zweeg even ; toen vroeg hij kortaf :„Hoe lang blijf je weg ?”„Twee jaar,” antwoordde de openhartige Jack.De heer Bolton was te slim, om hardop te lachen, maar hij deed het in zijn vuistje. Men maakt niet zoo makkelijk fortuin in twee jaar — en in genoemde periode kan er met den fortuinzoeker heel wat gebeuren. Een minzame Voorzienigheid kan bijvoorbeeld, op een van haar millioen manieren, zorgen, dat hij heelemaal niet meer op komt dagen.„Ah juist,” zei hij. „Als je genoeg verdiend hebt, wil je terugkomen om mijn toestemming te vragen ? Ik kan je niet beloven, dat je die krijgt.”„Moest u maar wél doen, vader,” murmelde Nora, die een beetje achteraf had gestaan, maar uit alle macht en al haar hart had geluisterd.„Ik zeg geen ja en ik zeg geen neen,” sprak de heer Bolton op vasten toon. „Nora kan vóór dien tijd wel allang weer bij haar verstand zijn gekomen.”„O neen, dat kan ze nooit, vader,” zei een zachte rustige stem.„Maar als ik berust,” ging de heer Bolton voort, zonder op die interruptie acht te slaan, „moeten jullie me allebei beloven, geen brieven te schrijven — ik bedoel, met elkaar te correspondeeren ; da’s niet meer dan eerlijk, wat ?”Noch Nora, noch Jack konden inzien, dat hij veel had toegestemd, maar Jack zei gewillig : „Ik beloof het,” en Nora zei ’t hem na. Zij verkeerde in de gelukkige positie eener vrouw, die zeker is van een man.„In orde,” zei de heer Bolton, zeer ingenomen met zijn eigen tact. „Dan zullen we u ’t beste maar wenschen, meneer Alwynde.”„U wordt geroepen, vader,” zei Nora.. De heer Bolton had niets gehoord ; hij kreeg een kleur en hield een paar seconden stand, maar er was iets in den blik van zijn dochter, dat hem dwong, gehoorzaam te keeren en de kamer te verlaten.„Tot morgen acht uur, liefste,” fluisterde Nora na een poosje. „O Jack, je hebt je gehouden als een heilige op een kerkraam ! Maar ik heb je er te liever om. Ga nu maar, lieveling ! Ik.... ik geloof niet, dat ik me nog lang goed kan houden, en ik heb ’t land aan huilen.”„Tot morgen acht uur, als ik nog maar ’n haartje leef !” zei Jack.Toen hij buiten kwam ontdekte hij, dat hij honger had, en hij ging recht naar Carlton. Het kwam niet in hem op, dat er ook goedkoopere gelegenheden bestonden, omdat.... enfin, omdat hij een Alwynde was. Toen hij de eetzaal binnenkwam, trok hij zeer de aandacht; we hebben nog niet genoteerd, dat hij dat eigenaardige iets bezat, waardoor de oogen der mannen evenzeer aangetrokken worden als die der vrouwen.Hij ging aan een tafeltje zitten, bestelde zijn souper en een halve flesch, en terwijl hij wachtte, dwaalde zijn hand naar zijn binnenzak, alsof hij daar een schat bewaarde, dien hij niet kon nalaten te betasten. Terwijl hij aan zijn



No. 4 VRIJDAG 24 JUNI 1932 109soep bezig was, keek een kwiek heertje, dat zijn tafeltje voorbij kwam loopen, Jack aan, bleef stokstijf staan, en keek voorzichtig de zaal rond ; toen ging hij zitten op den stoel tegenover den jongen man, boog zich naar voren en zei zacht, verwijtend :„Groote hemel! U hier, meneer! Hoe.... hoe.... bent u ontsnapt?” Jack staarde hem aan. De man was niet meer jong, kort, mager, gladgeschoren, kortgeknipt, had een paar merkwaardig heldere blauwe oogen, die snel en scherp als de oogen van een lijster heen en weer schoten, terwijl hij sprak. Hij droeg een onberispelijk avondcostuum, met een zwarte parel in zijn front, en zag er deftig uit.„Pardon ?” zei Jack.De oude heer staarde hem aan, ging opeens weer rechtop zitten, bloosde en fronste even, stond op, boog en zei:„Ik mag u wel pardon vragen, mijnheer. Ik had u voor een vriend aangezien. Neemt u ’t me niet kwalijk.. .. ”„Volstrekt niet,” zei Jack op zijn gewone luchtige manier, en hij keerde terug naar zijn soep.Het heertje boog nog eens, ging naar zijn tafeltje, dat dicht bij het tafeltje van Jack stond, en bestelde zijn souper ; toen ging hij, achterover geleund, de zaal rond zitten kijken, en steelsgewijs liet hij nu en dan den blik rusten op het knappe gezicht van Jack.Toen kwam de schoonste vrouw binnen, die Jack ooit gezien had — behalve Nora natuurlijk. Zij was prachtig ; een koninklijke gestalte, met rijke klee- ren en sieraden, en trekken van opmerkelijke schoonheid, gevat in een omlijsting van prachtig roodbruin haar. Men kan een mooie vrouw bewonderen, al

heeft men een andere vrouw lief; en Jack bewonderde haar, kalm en aesthe- tisch.Als een keizerin schreed zij de zaal door, gevolgd door een man met een militair uiterlijk. Toen zij het tafeltje van Jack passeerde, keek zij naar hem, zooals het oude heertje gedaan had ; de kleur week van haar gezicht, haar lippen gingen van elkaar, alsof zij den adem inhield, en tot Jack’s verbazing boog zij zich half naar hem toe. Toen schrok zij, ze kreeg een kleur, draaide zich om en ging naar het tafeltje van het oude heertje. Toen zij ging zitten boog de heer met het militaire voorkomen diep voor haar, keerde zich op zijn hielen om en verwijderde zich-, alsof hij bijwijze van lijfwacht dienst had gedaan.TWEEDE HOOFDSTUK.T~Ae dame en het oude heertje zaten te praten, en Jack vond het vrij duidelijk, dat het gesprek over hem ging, want nu en dan ving hij een blik op uit de mooie oogen van de dame, die tersluiks op hem werd geworpen. Zij deden niet lang over hun souper, en de dame, die zeer veel aandacht had getrokken, zonder er zich van bewust te toonen, stond op, en het tweetal verliet de zaal. Jack ging na zijn souper de veranda in, om een sigaar te rooken. Terwijl hij die opstak, kwam het oude heertje op hem toe.„Ik moet u nog eens pardon vragen, mijnheer,” zei hij. „Vindt u ’t erg vrijmoedig, als ik u naar uw naam vraag ?”„Heelemaal niet,” zei Jack, en hij noemde zijn naam.„Een oude en bekende naam in uw land, mijnheer,” zei de heer, die met een licht buitenlandsch accent sprak. „Ik heet Erlandorff.” Hij gaf een kaartje dat den titel „graaf” vermeldde. „Ik heb uw vader vroeger eens ontmoet — toevallig, bij wederzijdsche vrienden — en het doet me plezier kennis te mogen maken met zijn zoon. Zoudt u me ’t genoegen willen doen, eens bij mij aan te komen, meneer Alwynde ? Maar dat zou dan gauw moeten gebeuren, want ik moet weg uit Engeland. Zullen we zeggen morgen ?”„’t Spijt me wel,” zei Jack, „maar ik moet morgen óók weg uit Engeland.” „O ja? Mag ik vragen, waar u heen gaat ?”„’t Spijt me nog eens,” zei Jack glimlachend. „Als ik ’t wist, zou ik ’t u vertellen.”Graaf Erlandorff keek hem strak aan. De graaf was klaarblijkelijk een scherpzinnige oude man ; hij wist waarschijnlijk, dat de Alwyndes straatarm waren, en vermoedde, dat de jongeman de wereld inging, om fortuin te maken.„Meneer Alwynde, wat u me daar vertelt geeft me aanleiding, u te verzoeken, of u vanavond met me mee wilt gaan. Misschien zal ’t u verwonderen te hooren, dat ik u een voorstel wil doen.”„Dat verwondert me zeker,” zei Jack, weer glimlachend. „Maar ik ga graag mee. Ik ben er zoo aan toe, dat ik ieder voorstel met twee handen aangrijp, zooals de oude vrijster zei.”„Goed, heel goed !” riep de graaf glunderend. „U hebt den geest van uw vader geërfd, meneer Alwynde. Zullen we dan maar gaan ?”Jack riep den kellner, om af te rekenen. De graaf vroeg verlof, de rekening te vereffenen. De gewone edele strijd volgde ; Jack won. Toen hij zijn portefeuille uit zijn zak haalde en die opende, viel de roode strik op den grond, zonder dat hij het merkte. Een dame, die achter hem liep, zag het lint, raapte het op en riep hem lachend na :„Hallo, meneer Alwynde, u verliest wat!”Maar op datzelfde oogenblik begon de band te spelen, en Jack hoorde haar stem niet. Er drongen andere menschen tusschen de dame en hem in, zoodat zij hem niet bereiken kon. Met een schouderophalen en een stil lachje borg zij het lint in haar tasch.Kort daarop bevond Jack zich, in gezelschap van graaf Erlandorff, in een weelderige flat tegenover Hyde-Park. Een goed gedrilde huisknecht bracht snel sigaren en vloeibare ververschingen. De graaf wees Jack een leunstoel, en nam er zelf een tegenover hem. Bij nader inzicht kwam Jack tot de conclusie, dat het oude heertje geen onaardig voorkomen bezat; zijn gelaatsuitdrukking zou zelfs bijzonder vriendelijk geweest zijn, als er niet die.... wat was het eigenlijk ?.... een zekere kromming was geweest in de dunne lippen, een koude glinstering in de grijze oogen, die getuigden van vastberadenheid en een tikje aanleg voor wreedheid. Maar die gebreken waren zoo licht, of zóó goed gemaskeerd, dat er nauwelijks iets van te merken was.„Nu, meneer Alwynde,” zei de graaf, zich naar voren buigend, „we moesten maar dadelijk ter zake komen. Ik heb uit uw mededeelingen de conclusie getrokken, dat u niet al te overvloedig voorzien bent van contanten, en dat u naar ’t buitenland wilt, om fortuin te maken.”„Direct geraden, graaf!” zei Jack.Terwijl hij sprak, ging de deur zachtjes open, en de schoone met het roodbruine haar trad binnen. Jack stond op, en de graaf zei:„Mag ik u voorstellen, mijn pupil, madame Zonani. Pauline, dit is meneer Alwynde.”Zij boog voor Jack en ging op een sofa zitten, en terwijl zij het hoofd ondersteunde met een opvallend mooie hand, keek zij rustig van den een naar den ander. o„We kunnen vrijuit spreken in tegenwoordigheid van mijn pupil, meneer Alwynde ; zij staat trouwens in nauwe betrekking tot de — eh — zaak, die wij aan ’t behandelen zijn. Ik heb u, zooals ik al zei, een voorstel te doen. We zoeken de hulp van een heer van goede positie en absolute betrouwbaarheid. De zending, die we hem — u — toe willen vertrouwen, is van gewichtigen en vertrou- welijken aard. Ik betreur het, dat ik u niet alle bijzonderheden kan meedeelen, maar ik geloof niet, dat die onmogelijkheid veel gewicht in de schaal zal leggen, als ik u verzeker, dat iedere man van onkreukbare eer op zich kan nemen, wat ik u ga vragen.”Jack knikte, want hij hechtte geloof aan de verzekering van den graaf. „Dat is wel in orde,” zei hij, met dien innemenden glimlach, die hem geholpen had, het hart van Nora te winneh.
'Watt en 'Watt.



ALS EEN ONTZAGLIJKE MAGNEET

Als een ontzaglijke magneet trekt de 
tentoonstelling MOEDER EN KIND tien
en tienduizenden naar Amsterdam, naar 
de R. A. 1.1 Tien- en tienduizenden, die 
enthousiast de mysterieuze wereld van 
Moeder en Kind binnentreden - en die 
het R. A. l.-gebouw slechts noode weer 
verlaten.........Die weken en weken lang
nog spreken over het vele, het grootsche, 
het indrukwekkende, waarmede deze 
unieke expositie zelfs boven de hoogst 
gespannen verwachtingen blijft.........

U moet „Moeder en Kind" zien! Reser
veer, mèt allen thuis, een dag voor het 
bezichtigen en genieten van dit grootsche 
stuk cultuurgeschiedenis!
U wordt verwacht in Amsterdam !
U wordt verwacht in de R. A. I.!

Met als attractie: den reus-
achtigen Weenschen Tuin 

en de beroemde BLUE JAZZ LADIES!

Geopend van 10 uur v.m. tot 11 uur n.m.

MOEDER 
EN KIND R.A.I.-Gebouw: 17 Juni tot en met 10 Juli

Schatten van Schoonheid 
sluimeren in Uw huid. Gelaatsmassage met 
Purol wekt ze tot nieuw leven. Een handleiding 
voor gelaatsmassage ontvangt U gratis bij 
koop van Purol (doos 30 ct.» tube 80 et.). 

Alléén bij Apoth. en Drogisten.

L'ORÊALl

N.V. LONDON CARAMEL WORKS — BREDA

DE BESTE OHSCHADELIJKE 
HAARVERF!

Accepteer alleen gesleten 
hollandechc dkoee*. dte de 
vow het bellandoclie klimaat 
geschikte verf bevatten.

SCHUIMT
WASCHT

zonder water
•nV "Olt-E^ARTIKELEN - MIJ. L'ORE AL" HOLLAND

> corc^'s RiOAPD w'EPNEKlNCK C £ 
A EP DAN”

De weg 
is slecht wan 

neer men lijdt aan

LIKDOORNS 
r Verwijder ze met 

GETS IT

Zenuwpijn verdwenen.
Hoe een dominee verlichting kreeg.

VAN RIJ N S 
^•MOSTERD

„Ik had een acute zenuwpijn in I 
mijn linker schouder en arm, die ik 
had opgeloopen door mij te veel aan | 
weer en wind bloot te stellen,” schrijft j 
dominee H. E. T. „Het was mij 
onmogelijk den arm op te tillen om 
mij te kleeden of anderszins te ge
bruiken en de pijn was natuurlijk 
ondragelijk. Alle uitwendige middelen 
faalden. Maar ik kreeg het weer geheel 
in orde door de aangetaste deelen 
warm te houden en eiken dag 
's morgens vroeg Kruschen Salts te 
nemen in een glas warm water. Het 
duurde bijna een maand, maar toen 
was ieder spoor van pijn geheel 
verdwenen.”

Zenuwpijn is een voorbeeld van 
wel een dozijn soortgelijke kwalen — 
sommige minder, andere weer heel 
ernstig — die alle voortkomen uit 
onzuiverheden in het bloed. En het 
is het onzuivere bloed dat die on

dragelijke pijnen veroorzaakt, door
dat het door het geheele lichaam 
circuleert en de weefsels aantast. 
Kruschen Salts kunt u gerust 
vertrouwen; het zal de zaak weer 
in orde maken. Omdat Kruschen 
juist datgene bevat wat de natuur 
noodig heeft om uw inwendige 
organen weer tot een gezonde, 
normale werking terug te brengen, 

KpUSs2ts
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a ƒ 0.90 
en f 1.60 per flacon.
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.
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*Wot '» wd, die ®lcA 
looi lelden doot een ezel.

De graaf boog, en 
ging voort:

„Ik had graag, dat u 
mijn pupil en mij verge
zelde naar een zeker land 
op het Europeesche vaste
land. U zult me veroor
loven, den naam van dat 
land voor ’t oogenblik 
nog te verzwijgen. Als we 
daar zijn, zult u een rol 
moeten spelen — door 
moeten gaan voor iemand 
anders, op wien u merk
waardig veel lijkt?’

Jack keek lachend 
op, en ving daarbij den 
scherpen, gretigen blik op 
van de damesoogen, die 
zich langzaam van de 
zijne afwendden.

„Voor een ander door
gaan ?” zei hij. „Ik heb 
zooiets wel eens gelezen of 
op ’t tooneel gezien.” De 
graaf en de dame zagen 
elkaar aan ; toen lachte 
de graaf. Het was nogal 
een gedwongen lach, die 
echter gemakkelijker en 
natuurlijker werd, toen 
Jack voortging : „U wilt 
me zeker de plaats laten 
innemen van de een of 
andere politieke figuur,
die zich een poosje niet
wil laten zien. Klinkt wel amusant — net een operette; maar ik weet niet, 
of ’t wel lukken zou....”

„Mijn waarde heer Alwynde, u onderschat uw talenten,” zei de graaf, met 
een aanmoedigend glimlachje. „De rol, die u te spelen zou krijgen, is ongeveer, 
zooals u beschreven hebt. Ik verzeker u, dat er niets moeilijks aan is, al zal er 
wat onderscheidingsvermogen, tegenwoordigheid van geest en — eh — moed 
voor noodig zijn.”

De graaf scheen een goed menschenkenner te zijn, want hij had, natuurlijk 
opzettelijk, het woord gebruikt, dat de meeste uitwerking had op Jack. Die 
jongeman had het knappe uiterlijk der Alwyndes, maar ook den geest en den 
moed, en niemand kan ontkennen, dat de Alwyndes even weinig vreezen 
konden, als leven binnen de grenzen van hun inkomen.

„ Ik ben niet bang voor een kleinigheid,” liet Jack zich door het aas vangen. 
„Ik zei ook niet, dat ik niet dorst, maar.... het comediespel ! Ik heb 
natuurlijk wel eens voor liefhebberij op de planken gestaan....”

„Prachtig, prachtig,” zei de graaf opgewekt. „U hebt, geloof ik, bij de 
cavalerie gediend ?”

„Eh.... ja,” zei Jack, „bij de Iersche landstorm-cavalerie. Ik ken de 
exercities en zoo.”

„Prachtig, prachtig,” zei de graaf nog eens, „we komen er wel ! Dus dit 
is mijn bedoeling : u stelt uzelf te mijner beschikking voor den tijd van een 
maand. U kunt er op rekenen, meneer Alwynde, dat ik niets onbetamelijks zal 
vragen. U zult geen vragen stellen — u zult mijn orders gehoorzamen met de 
blinde gehoorzaamheid van een soldaat. Ik van mijn kant neem op me, zooals 
ik al gezegd heb, niets van u te vorderen, dat in strijd kan zijn met uw eer, 
en een bedrag van vijfentwintig duizend pond tot uw beschikking te stellen.”

Jack ging bij die woorden wat rechter zitten. Hij keek van den een naar de 
andere — naar het glimlachende gezicht van den graaf, naar het ondoorgron
delijke gezicht van de mooie vrouw op de sofa. Kalm en koel ontmoetten haar 
oogen de zijne. Zij scheen te wachten op zijn beslissing, niet onverschillig, 
maar met een effen, koninklijk geduld, met een rustigen ernst, dien zij zich 
niet verwaardigde te verhelen.

„Dat is een heel bedrag, graaf,” zei Jack. „Geen kleinigheid, als vergoe
ding voor een beetje comedie....”

Bij dit woord kwam er plotseling verandering in de uitdrukking van het 
mooie gezicht. De koude, trotsche oogen werden snel neergeslagen, de fraai- 
besneden lippen strak saamgetrokken. Ze maakte een lichte beweging. De 
glimlach van den graaf werd een grijns, een ongemakkelijke, verlegen grijns ; 
maar dat merkte Jack niet op, want hij keek naar de dame.

„Precies — een comedie,” zei de graaf, zich herstellend van zijn korte ver
slagenheid, „een stukje komische opera, iets, dat u zich met een glimlach 
en voldoening zult herinneren in latere, naar ik hoop gelukkige jaren.” De 
hand van de dame ging naar haar keel, maar zij maskeerde die beweging, door 
haar avondmantel dichter om zich heen te trekken. „Het is, zooals ik opmerkte, 
een groot bedrag, maar wij begrijpen, dat we ons de diensten van een heer als 
u niet kunnen verzekeren zonder evenredig honorarium. De rol, die u te spelen 
zult krijgen, vereischt veel voorzichtigheid, tact en moed. Hoe denkt u er over, 
meneer Alwynde ?”

Er was stilte. De dame zat roerloos, haar blik weer op Jack gevestigd ; de 
glimlach van den graaf zag er uit, alsof die nooit van zijn gezicht zou komen. 
Natuurlijk dacht Jack aan Nora. Vijfentwintigduizend pond zou in de oogen 

van den heer Bolton Bolton geen groot fortuin lijken, maar voor Jack was het 
een fortuin — het kon althans het begin van een fortuin worden ; in ieder 
geval was het genoeg, om hem het recht te geven, Nora’s hand te vragen. En 
die som kon hij hebben over een maand 1 Een maand, en Nora was de zijne !

„Ik ben tot uw dienst, graaf Erlandorff,” zei hij.
De graaf onderdrukte een zucht van verlichting. Er kwam een geruisch 

van zijde, doordat de dame een snelle beweging maakte, een gebaar van op
luchting en tevredenheid. De graaf stak zijn hand uit, en zei, terwijl Jack die 
hand aannam :

„Ik wist wel, dat u ons helpen zou, meneer Alwynde, anders had ik u 
het voorstel natuurlijk niet eens gedaan. Nu zullen we als echte zakenmenschen 
onze afspraak op ’t papier brengen.” Hij trok een blad papier naar zich toe, en 
terwijl hij schreef zei hij, op zijn gemak en bijna terloops : „We beginnen mor
genochtend om zes uur. U zult ons de eer aandoen, hier om vijf uur met ons te 
ontbijten. Ik moet u verzoeken, mij op eerewoord te beloven, dat u, van dit 
oogenblik af, totdat uw zending vervuld is, met niemand in verbinding zult 
treden, noch mondeling, noch schriftelijk, noch door een tusschenpersoon ; 
is dat een bezwaar ?” onderbrak hij zichzelf, toen hij van terzij naar Jack keek, 
en zag, hoe diens gezicht betrok. „Ik hoop van niet, want ik moet er bijvoegen, 
dat dit een der voornaamste punten is van onze overeenkomst — misschien 
hèt voornaamste punt.”

Hij hield op met schrijven en wachtte. Jack zat na te denken. Hij zou 
Nora den volgenden avond niet kunnen ontmoeten, hij zou geen afscheid van 
haar kunnen nemen, haar geen boodschap kunnen zenden, haar niet kunnen 
mededeelen, waar hij heen ging — iets wat hij trouwens zelf nog niet wist. Hij 
had al beloofd, dat hij haar niet zou schrijven. Hij zou terug zijn over een 
maand — zes weken op zijn hoogst — met vijfentwintigduizend pond in zijn 
zak. Het was tenslotte niet meer dan redelijk, dat zij óók iets deed, iets op
offerde, voor die kolossale soms gelds, die hem in staat zou stellen, met haar 
te trouwen.

„’t Is goed,” zei hij.
De graaf, die zijn man door en door scheen te kennen, en zich met zijn 

woord volkomen tevreden stelde, knikte en ging door met schrijven.
„Hier is ons contractje — een doodeenvoudig dingetje,” zei hij, toen hij 

ophield.. „Zullen we het teekenen ?” Dit deden zij.
„Wat het geld betreft, dat zal u worden uitgekeerd op den laatsten dag 

van uw.. .. uw zending. U logeert.... ?”
„Carlton,” zei Jack.
„En we mogen u om vijf uur verwachten ?”
Jack antwoordde bevestigend en stond op. Terwijl hij dit deed stond ook 

de dame op ; zij boog, en even later stak zij hem de hand toe, alsof ze daartoe 
bij nader inzien besloot. Jack raakte die hand even aan — ze was brandend 
heet. De graaf vergezelde hem naar de lift, drukte hem warm de hand, en Jack 
ging terug naar Carlton. We zullen het verhaal niet ophouden met een be
schrijving van zijn gedachten en gevoelens.

Nauwelijks was hij op zijn kamer, of zijn hand zocht het roode strikje. 
Hij vond het niet in zijn portefeuille en in geen zijner zakken ; hij had het ver
loren, of het was hem ontstolen. Ook nu zullen we van beschrijvingen afzien 
en zijn uitdrukkingen niet weergeven.

1 (Wordt voortgezet.)



ZOMERMIDDAG bij een mooie Tholensche boerderij
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ZOMER-ENSEMBLES
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met 
wit 
de

Er zijn dames die zich, ook in de grootste hitte, niet zonder mantel 
op straat wagen. Zij voelen zich zonder mantel zoo ongekleed, 
dat ze liever het ongemak van al te veel warmte verdragen, dan 

dat ze zich buitenshuis vertoonen enkel in een japon. <.
Bij de nieuwe mode-ontwerpen voor dezen zomer is er zeer zeker ook 

in ruime mate gezorgd voor dezulken. Daar is vooreerst al de luchtige 
japon met bijpassend jasje zonder of met korte wijde mouwtjes, een 
mode waarvan ook oudere dames met succes kunnen profiteeren. Zij 
nemen dan ’n luchtig stofje — in zwart met wit bijvoorbeeld, ofwel zwart geor- 
gette — en het ongevoerde los hangende manteltje completeert op gedistingeerde 
wijze de japon tot een keurig wandeltoilet zonder noemenswaardige warmte te 
geven. Ook kan zelfs een oudere dame op gebloemde zomerjurken een dun effen 
jasje dragen, mits de kleur van het manteltje wordt teruggevonden in de kleuren 

van de japon. Een garneering hier 
en daar op de japon in de kleur 
van den mantel en vooral een bij
passend hoedje maken van dit alles 
een harmonieus geheel.

Voor jongere vrouwen is de keuze 
nog heel wat uitgebreider. Ook voor 
haar is er de japon met bijbehoorend 
manteltje zonder ofwel met korte 
wijde mouwtjes; en voor al wie 
woekeren moeten met haar kleed
geld is zulk een ensemble zeer zeker 
aan te bevelen. De stof van het 
manteltje kan later immers weer 
uitstekend dienst doen bij een even- 
tueele verandering en moderniseering 
van de japon. In een eenigszins be
perkte mate is dit ook het geval met 
de ensembles van japon met bo
lero, vooral wanneer heel de japon 
en de bijbehoorende bolero in een 
en dezelfde stof worden gehouden.

Jamiddagtoilet van fijne zwart wollen stof met 
l bloesson van geïmprimeerde zijde♦

In de meeste gevallen 
bedekken bolero of pele
rine het afstekende bo
venstuk vau de japon. 
Vaak echter reikt dat 
bovenstuk tot aan de taille 
en blijft een gedeelte 
daarvan onbedekt.

Zoo zag ik ’n wit 
blauwe japon met 
bovenstuk tot aan
ceintuur reikend; daar bij 
een cloche-vormige kleine 
pelerine, ongeveer een 
handbreedte boven die 
ceintuur eindigend, van 
voren met ’n paar bretels 
kruiswegs over elkaar op 
de ceintuur vastgeknoopt.

Ook zijn er bolero’s 
welke van het bovenstuk 
der japon — vaak imprimé 
bij effen stof — zoowel 
bij de taille als bij de 
mouwen een flink stuk 
te zien geven.

Het spreekt wel van
zelf, dat dergelijke model
len, waarbij de gestalte als 
’t ware in mootjes wordt 
verdeeld, alleen maar 
geschikt zijn voor slanke 
figuren en uitermate ge
schikt voor de meer dan 
slanke, daar ze de ge
stalte kleiner doen lijken. 
Voor alle kleine dikkerd
jes is deze mode dus al 
heel funest.

Het model van onze 
eerste afbeelding is ge
schikt voor allerlei figuren 
en het is zeker heel prac- 
tisch ook, omdat rok en 
bolero apart kunnen wor- 
dèn genomen bij verschil
lende blouses. Dit toilet 
werd ontworpen door 
Charliane in fijne zwart 
wollen stof met blouse 
van geïmprimeerde zijde. 
De wijde ballonmouwen 
en de losjes gestrikte 
voorpanden van de blouse 
geven dit eenvoudige 
toiletje iets fleurigs.

Onze tweede foto vertoont een model van Ger- 
maine Lecomte, die het „Ensemble Namelouck” 
doopte. De japon is geheel in wit flamenga, terwijl 
de bolero gegarneerd is met marineblauw marocain. 
Deze bolero heeft de moderne tot den elleboog rei
kende mouwen, terwijl de opzij vastgestrikte cein
tuur hem verlengt tot in de taille.

Het derde model, van Martial et Armand, ver
toont een fraai ensemble voor den avond in zacht 
rosé crêpe romain. De bolero, tot aan het verbreede 
schouderstuk op gelijke afstanden ingerimpeld, en 
van voren vastgestrikt, geeft een voornaam cachet 
aan dit fraaie toiletje.

PAULA DEROSE.

Avondtoilet met bolero van 
zacht rosé crêpe romain.

Er zijn ook fraaie ensem
bles in twee kleuren en in 
effen en gebloemd mate
riaal. Het bovenstuk van 
de japon wordt dan van gar- 
neeringsstof genomen met 
welke garneeringsstof soms 
ook ’t bijpassende manteltje 
of de bolero of de pelerine 
gevoerd worden. Want ook 
’n korte pelerine komt vaak 
de japon completeeren tot 
wandeltoilet.

Wit flamenga en marineblauw crêpe romain 
vormden 't materiaal voor dit fraaie ensemble.

Al heeft fruit nog zul
ke goede kwaliteiten, wij 

I kunnen toch niet zeggen, 
dat het grappig is. Echter 
kunnen wij er de meest 
grappige dingen van ma
ken, zooals gezichten, 
dieren,vogels, enz. Bij een 
dineetje zijn zulke dingen 
een gezellige tafelver

siering.
Met een scherp mesje, 

wat lucifersstokjes, een eindje 
touw en een paar gekleurde pu
naises kunnen wij wonderen 
doen. Op de teekening hier ziet 
u drie aardige voorbeelden. Een 
lachende sinaasappel, een ge
zellig vet varkentje en twee 
bananenschillen als pinguïn.

Een aardige tafelversiering.

„Aardig" fruit



,Ja, kindlief, nu blijven we
ALTIJD BLOIND“.

Zonnig gouden krullebolletje... heerlijk blond haar. En moeder én dochter 
blijven jong — dank rij NURBLOND. Deze shampoo, zonder weerga, speciaal 
t>estemd voor de instandhouding van de fijne en zoo gevoelige structuur van 
blond haar, voorkomt niet alleen het donker worden, doch geeft ook reeds 
donker en kleurloos geworden haar den oorspronkelijken gouden glans terug 
en het haar wordt zacht als zijde. Alillioenen vrouwen over de geheele wereld 
en reeds duizenden hollandsche blondines gebruiken NURBLOND met buiten
gewoon succes. NURBLOND bevat geen kleurmiddel, geen henna, geen schade
lijk bleekmiddel en ook geen soda. Ook het Monde haar van Uwe kleine meid 
moet met NURBLOND gewasschen woeden. Overal verkrijgbaar. Imp. Firma 
B. Meindersma, Den Haag — Amsterdam — Sneek.
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Wilt U in 
badcostuum 
bewondering 

wekken?
Denkt er dan aan, dat het badcostuum het 
figuur verraad! Telt Uw lichaamsgewicht 
„overtollige kilo’s” — zorgt dan dat U zich 
daarvan bevrijdt nu het nog tijd is! Duizenden 
vrouwen hebben reeds kunnen bemerken, dat 
F a c i 1 geleidelijk maar zeker slank maakt 
zonder diëet, zonder de minste last of eenig 
nadeelig gevolg.
Hoort slechts naar het volgende:

Zendt mij s.v.p. nog een buis bacil 
van 100 stuks want ik ben bang, dat ik 
weer in gewicht zal toenemen. Ik heb 
reeds een paar buizen gebruikt en ben 
nu zóó slank, dat al mijn vriendinnen 
mij mijn slanke lijn benijden. Zonder 
dat ik mij ook maar in het minst ver
moeid of onprettig heb gevoeld, heb ik 
in den loop van een maand 4 kilo aan 
gewicht verloren.

Hoogachtend, B. I.
F a c i 1 is verkrijgbaar in Apotheken en dro
gisterijen a f 3.— per buis van 100 stuks voor 
een vermageringskuur van 3 weken.

Zes bekende Nederlanders
hebben in de kolommen van dit blad verklaard, hoe zij 
van hun pijnen in ledematen, gewrichten, spieren en 
zenuwen bevrijd zijn geworden door het gebruik van Togal- 
tabletten. Eén van deze verklaringen luidde o.a.:

„Ik heb Togaltabletten ge
bruikt, het resultaat was wer
kelijk prachtig en verrassend. 
Ik was sedert Jaren rheuma- 
tieklijder en kon niet meer 
knielen of loopen. Ik voelde 
pijn en stramheid In de 
rechterknie en na het gebruik 
van eenige flacons Togal
tabletten was de pijn en 
stramheid geheel verdwenen. 
Ik werd leniger in al mijn 
ledematen en kon als vroeger 
weer knielen en uren in de 
bosschen wandelen. Nu is de 
herfst en de winter voorbij en 
door doelmatig gebruik van 
Togaltabletten ben ik totaal 

gebleven. Daarom kan ik allen
rheumatieklijders met veel vertrouwen de Togaltabletten 
aanbevelen”.

Iedereen moet Togal op zak of in huis hebben, want 
Togaltabletten regelen den bloedsomloop en verwijderen 
alle onzuiverheden zooals infectueuse bacteriën of urine
zuur. Dat is dan ook de reden, dat Togal evengoed helpt 
tegen hoofd-, kies- en zenuwpijn, als tegen de pijnen in 
ledematen, gewrichten, spieren en zenuwen, ook genaamd 
rheumatiek, spit, jicht, ischias, alsmede tegen alle verkoud- 
heidsziekten. Een ander groot voordeel van Togal is. dat 
het gebruikt kan worden ook door die personen, die geen 
andere medicamenten kunnen verdragen, want Togal is 
onschadelijk voor hart, maag en nieren. Bij alle Apoth. en 

, Drog. A f 0.80.

van de rheumatiek bevrijd

Verkrijgbaar bij Apothekers, Drogisten en in zaken voor 
huishoudelijke artikelen. Import.: L. S. A. Bron, Rotterdam

ïfriA tVAVflf* TMAY1 Alt O*aIhIz IflOT ^AOTaI Illf 9 Maar zeker is, indien het geluk slechts enkele seconden metnoe worai men riJK en geiUKKlg legeilJK I u is, dat u 1 Juli a.s. de gelukkige winnaar kan zijn van den 
hoofdprijs, groot één millioen francs of 98.000 gulden, der loten Crédit National de France 1920, gegarandeerd door den Franschen 
Staat. Verder nog zeer veel prijzen a een half millioen francs of 49.000 gulden, 2 prijzen a 200.000 francs, 3 a 100.000 francs, 
6 a 50.000 francs. Totaal 2000 prijzen. Na ontvangst van slechts drie gulden zenden wij u onmiddellijk een deelname, welke recht geeft 
op den geheelen prijs (dus geen gedeelten); 2 stuks ƒ 5.80, 3 stuks ƒ 8.50 en 5 stuks ƒ 13.50. Ieder kooper ontvangt 3 dagen na de 
trekking gratis de lijst. Zendt nog heden postwissel of girostorting no. 135173 aan de Firma J. SANDERS, Comm. in Effecten, 
Hoogstraat 4, Den Haag, Telefoon 116587. Drie Hollanders waren reeds winnaar van den Hoofdprijs groot één millioen francs. Waagt 

thans ook uw kans voor de 1 Juli trekking. Bestelt nog heden! N.B. Verkoop in Nederland wettig geoorloofd.

Pebeco Mij.r Sarphatikade 3 
Amsterdam-C.

IMl/idaap...
buiten en een zonnebad genomen met

o( NIVEA-OLIE
wordt een heerlijke dag! Een gezonde 

huid en een mooie bruine teint!

Zoo is het! Door Nivea en Nivea-Olie 
vermindert hef gevaar van een pijnlijken 
zonnebrand en krijgt U een prachtig ge
bronsde huid, zelfs bij bewolkten hemel. 

Bij hitte werkt Nivea aangenaam verkoelend,
terwijl op koude dagen Nivea-Olie U 
beschermt tegen een te sterke afkoeling. 

Maar nooit met een nat lichaam een 
zonnebad nemen en steeds van tevoren 
inwrijven!

in doozen 20—90 cts.f 
in tuben 35 en 55 ets.

Nivea-Olie in flessdien 
f 75 en 120 cis.

Alleen NIVEA en NIVEA-OLIE bevatten het de huid verzorgende Eucerit
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Het conflict tusschen Jeromi Glak en Jack Tomer 
begon na de groote jaarlijksche veekeuring 

van Newjersey; Jeromi Glak was ’n financieele reus. 
Na zijn vestiging in de streek trachtte hij door geld 
goed te maken wat hem aan kennis ontbrak. Uit 
Europa liet hij rasschapen en raspaarden komen. 
Ook ander vee. Veel vee. ’t Is met het vee-avontuur 
dat wij hier te maken hebben. Drie jaar na zijn 
eerste optreden als boer zond hij ’n tweejarigen 
stier naar de groote keuring, het puikje der stieren. 
Dat dacht hij vóór de keuring. Toen deze was af- 
geloopen, was de eerste prijs door de jury toegekend 
aan den besten fokstier. Dat bleek niet de stier 
van Jeromi te zijn, maar de tweejarige stier „Fred”, 
eigenaar de jonge Jack Tomer, een landsman van 
New Jersey, wiens familie ook reeds Fred’s ouders 
en grootouders had gefokt.

Nadat de keuring was afgeloopen en het vee naar 
de stallen was teruggeleid, onderdrukte Glak zijn 
woede en zocht den eigenaar van den bekroonden 
stier op. Hij vond Jack in een stal, druk bezig zijn 
geliefden stier te toonen aan een bijzonder aardig 
slank meisje, geheel in het wit gekleed.

„Is u Tomer?” riep Glak in de ooren van den 
opgewekt pratenden Jack.

„Jawel,” gaf die ten antwoord, nijdig dat hij 
gestoord werd in zijn gesprek met het meisje, dat 
zich nu een paar pas verwijderde.

„Ik ben Glak,” zei de ander ; „Jeromi Glak. Wel 
van me gehoord zeker, hè? Natuurlijk. Maar ik 
wou u eens spreken over dien stier van u. ’n Toeval, 
dat hij won van mijn stier, ’t Geluk heeft het dit
maal gewonnen van de wetenschap....”

„Mijn stier,” viel Jack in, gekwetst door Glak’s 
optreden, „mijn fokstier een toeval, een geluk ? 
Mijn prijswinner is het resultaat van jarenlange

proefnemingen. Dacht u, dat de jury...................”
Glak glimlachte, zooals men glimlacht om het 

beteekenislooze babbelen van een kind. Hij wuifde 
afwijzend. „Goed, goed ! Laat die stier van u puik 
zijn. Best. Maar laten we tot zaken komen. Hoeveel 
moet u er voor hebben ?”

„Voor Fred?” vroeg Jack verbluft. „Voor Fred? 
Die is niet te koop.” Liefkoozend streek hij over 
den fluweeligen nek van zijn stier en keerde zich 
om, als teeken dat het gesprek was geëindigd. 
Maar zooiets had op Jeromi Glak absuluut geen 
uitwerking.

„Kom kom,” hervatte hij. „Niet te koop ? Alles 
is te koop. Als je maar betalen kunt. Wat dunkt u 
van 9000 dollar voor uw stier ? U schudt van neen? 
Nu, ik wil royaal zijn : 10.000 Dollar !”

Jack ging vlak voor den ander staan ; hij begon 
zijn geduld te verliezen.

„Eens en voorgoed — hij is niet te koop ! Niet te 
koop ! Knoop dat in je ooren. Ik ken je ; ik heb 
veel over je gehoord. Ik heb gehoord, dat je bedoe
ling is, door je geld iedereen hier in de streek er 
onder te krijgen. Maar ik heb maling aan je duiten. 
Mijn fokstier is niet te koop. En doe me een genoe
gen en ruk in. Dit is een stal.”

Glak staarde den jongeman eerst verbaasd aan, 
daarna kwam er een blik in zijn oogen, waarvan 
menig financier in Wall Street Jack had kunnen 
zeggen, dat het onheil voorspelde. Den besten 
kenner van de jury, Ted Williams, had hij hooren 
zeggen, dat Fred de beste stier van de laatste tien 
jaar was. En zijn uitspraken bezaten gezag in de 
veefokkerswereld. Bovendien, hij werd hier ge
dwarsboomd, niet door een Wall Street geldmag
naat, maar door een farmer — een boer, die hem 
niet alleen zijn stier weigerde, maar hem boven

dien beleedigde 1 Voor ’n 
man van Glak’s aard was 
hier maar één oplossing 
mogelijk.

Gelukkig — onbewust 
van wat hij zichzelf op 
den hals had gehaald — 
verliet Jack den stal om 
Jane Greyson te zoeken.

Jack’s land grensde aan 
het grootere van rechter 
Greyson ; sinds hun kin
derjaren waren de jonge
lui vrienden geweest. Het 
was Jane’s opgewekte 
moed, welke hem steeds 
een steun was geweest, 
zijn landerijen schuldvrij 
te maken. Hij had nóg ’n 
doel — haar eens te mo
gen vragen de zijne te 
worden. De glorie van 
dien dag bracht zijn doel 
zeker dichterbij. Metzoo’n 
stier als Fred zou de 
Tomer-veestapel beroemd 
worden. Nog veel nader 
kwam dat doel, toen hij 
twee dagen later bezoek 
kreeg van ’n zekeren Jim 
Winter. Winter was de 
promotor van een pas 
opgericht syndicaat, dat 
ten doel had ’n georgani
seerde verbetering in den 
veestapel te brengen. 
Winter had gehoord van 
Fred’s succes, zoodat hij 
den eigenaar op uiterst 
voordeejjge voorwaarden 
een positie in ’t syndicaat 
aanbood. Jack vroeg een

tetó dooi ons land.
BOOMEN EN BRUGGETJES - 
NEDER LANGBROEK IN DE ZUID
OOSTHOEK VAN UTRECHT. 

paar dagen bedenktijd en liet de bescheiden aan 
rechter Greyson zien, die ze nauwkeurig onderzocht 
en de zaak bona fide verklaarde. Hij raadde den 
jongen farmer zelfs sterk aan, van deze prachtige 
gelegenheid gebruik te maken. Het resultaat was, 
dat Jack de documenten teekende en zelfs den 
moed vond Jane te vragen om hem te trouwen. 
Het scheen, dat het meisje heelemaal niet verrast 
was door zijn vraag; ook de oude heer, die 
Jack altijd graag had mogen lijden, stemde toe. 
Opgewekt streelde Jack den nek van Fred en ver
telde hem, dat hij beslist de gelukkigste man van 
New Jersey was.

Nu, elk wereldwijs mensch had Jack Tomer kun
nen vertellen, dat hij te veel geluk op eens had en er 
veel te trotsch op was. Dat het allemaal te vlot en 
te mooi was. Jack leerde de waarheid daarvan, 
toen hij een paar dagen later naar het postkantoor 
ging om de September-aflevering van „De Veefok
ker” af te halen. Ted Williams’ artikel zou zijn 
stier voorgoed beroemd maken ! Ongeduldig sloeg 
hij het blad open. — Maar.... ! Las hij goed? 
Dat daar ! En déze regel : „Nog nooit hebben wij 
het meegemaakt, dat ’n eerste prijs werd toegekend 
aan zoo’n absoluut derde klas stier als Fred van 
mr. Tomer — een waardelooze fokstier.”
Hoe was dat mogelijk ? Ted Williams, die zijn Fred 
eerst zoo geprezen had? Ted Williams, die een 
veefokker kon maken of breken. — Diep verslagen 
ging Jack naar Jane’s huis en toonde daar de krant.

„Wat gemeen, wat vreeselijk gemeen !” barstte ’t 
meisje uit. „Maar gelukkig dat het contract met de 
Winter-compagny afgeteekend is. Anders had je 
kans, dat Winter nog terug krabbelde. Toe nou, 
lieve jongen, kijk toch niet zoo ongelukkig. Alles 
komt nog wel goed.”

Maar Jack bleek alle reden te hebben voor zijn 
pessimisme. Want een week later kwam ’t bericht, 
dat het pasgevormde Winter-Tomer syndicaat 
bankroet was. Rechter Greyson was even verbijs
terd als Jack, toen het ontstellende nieuws kwam. 
Hij ging naar de stad om de zaak weer te onderzoe
ken. Bij zijn terugkomst stapte hij bij Jack af om de 
meer dan verschrikkelijke resultaten mede te deelen. 
Het was hem uit goede bronnen gebleken, dat de 
jongeman schandelijk bedrogen was. Glak had zich 
gewroken. De gewetenlooze kerel had „De Veefok
ker” eenvoudig opgekocht ; den redacteur, Ted Wil
liams, had hij voor grof geld omgekocht om het 
ongunstige artikel over den stier te schrijven. Meer 
nog. Winter was een satelliet van Glak, op Jack 
afgestuurd om hem over te halen tot deelgenoot
schap in het syndicaat, dat daarna over den kop 
ging — zooals te voren afgesproken was. De aan
deelhouders moesten dus betalen
„’t Is de handigste zwendel, dien ikooitgezienheb, 

beste jongen!’” moest de heer Greyson bekennen.
„Twintig jaar beurservaring hebben hem geleerd, 

de zaak zoo doortrapt sluw op de zetten, dat de wet 
geen vat op hem heeft. Zelf loopt hij geen schade 
bij de liquidatie van de company. Maar jij zit er in. 
Geld heb je natuurlijk niet, dus om de schulden van 
de company te betalen komt jouw boeltje onder 
den hamer. Ook Fred, die dan voor een zacht prijsje 
door Glak natuurlijk gekocht wordt. Dat was zijn 
heele opzet. ’t Is een duivel, die kerel, ’t Ergste is, 
dat ik je door mijn advies geholpen heb in den put 
te raken. Ik moet je bekennen, dat ik haast niet naar 
huis durf te gaan, om Jane onder de oogen te komen. 
Niemand van ons kan financieel tegen den schurk 
op. ’t Is ellendig.”

Diep verslagen bleef Jack achter. Het resultaat 
van jaren arbeid wég — en bovendien zou het nu 
weer jaren duren, voor hij in ’n positie zou zijn om 
met Jane te huwen.

Den volgenden morgen was hij in zijn stallen, 
toen plotseling twee armen om zijn hals werden ge
slagen. Een wonderlijk aardig meisje keek hem een 
oogenblik later in de oogen.

„O, lieve jongen,” zei ze, „vader heeft me alles 
verteld, Jk weet niet wat ik zeggen moet, behalve 
dat we zoo gauw mogelijk gaan trouwen. We zullen 
samen voor een nieuw bestaan vechten, hoor.”

„Neen”, hakkelde hij, „ik kan jou toch niet....” 
„’t Is allemaal in orde hoor,” zei ze kalm. „Zelfs 

vader stemde toe — na een paar uur. En jij moet! 
Kijk,”ging ze door, „daar heb je juist den man, dien 
ik gevraagd heb hier te komen.”
Jack keek op. Om den hoek kwam Jeromi Glak aan
wandelen. De jongeman balde de vuisten.

„Stil, lieve jongen,” fluisterde het meisje. „Wees 
niet ruw tegen hem. Later zal ik alles uitleggen.”
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De verbijsterde Jack zag, hoe Jane met haar liefsten 
glimlach Glak tegemoet ging.

„Ik ben blij dat u gekomen bent om Fred eens te 
komen zien, zooals ik u gevraagd heb. U stelt im
mers veel belang in hem ? Jack, ’t is wel goed hè, 
als ik met mr. Glak even naar Fred’s stal ga ? Als 
je ’t druk hebt, blijf je maar hier hoor.” En den ver
bluften Jack staan latend, ging zij naar den stal 
van Fred, naast mr.Glak, die trotsch was, dat zoo’n 
knap meisje hem zooveel attentie toonde. Kwaad 
slofte Jack tenslotte achter hem aan.

„Ho, ho, verkeerd !” riep hij opeens, toen hij zag, 
dat Jane de achterdeur van den stal opende en Glak 
met een uitnoodigend gebaar naar binnen liet gaan. 
Maar hij werd geïnterrumpeerd door Jane, die zelf 
terugtrad, met een slag de deur dichtsloeg en gren
delde en daarna Jack haastig meetrok naar de 
voorzijde van den stal. Binnen klonken de luide 
protesten van Jeromi Glak.

„Wat heb je nu gedaan ?” wist Jack uit te stoo- 
ten. „Nu zit Glak in hetzelfde hok als Fred. Dat is 
toch veel te gevaarlijk ! Hij moet aan den voorkant 
zijn, vóór de balustrade.”

Maar het meisje gaf geen antwoord. Zij trok 
Jack aan zijn mouw mee, deed de deur open en ging 
de trap op, die leidde naar een soort galerij, welke 
boven langs de binnenzijde van den stal liep. Over 
de balustrade leunend zagen zij, dat Glak in een 
hoek stond gedrongen, zoover mogelijk verwijderd 
van den stier, die hem ontevreden aanstaarde. 
Ongeveer zes voet boven den grond hing een breede 
„plank, door twee touwen opgehangen aan de zolde
ring. Op die plank lagen ’n aantal appels te drogen.

„Dat is door mij in scène gezet, mr.Glak!” riep 
aar beneden. „Ik had slecht nieuw gehoord, 
Toen kreeg ik opeens een idee. — Jack, ga 

op zij. Ik ben op ’t oogenblik bezig !”
„Wat heeft dat te beteekenen ?” riep Jeromi 

Glak naar boven, in ’n glimlachend gezicht kijkend. 
„Laat me er uit — direct! Ik zal.... ”

„Wat het beteekent ? Dat zal ik u gauw zeggen ! 
Ik wil eens zien, of u werkelijk zoo bang bent voor 
’n stier als de menschen beweren.” Een langen stok 
oprapend, boog zij zich weer over de leuning en gaf 
Fred een onverwachten stoot op zijn flanken, „’t 
spijt me voor je, beste Fred, maar we moeten nu 
voor Jack werken, jij en ik.” En zij gaf het dier nog 
een stoot. Woedend draaide de stier in het rond, 
boog toen den kop en stormde af op dengene, dien 
hij voor zijn kwelgeest aanzag — Glak. Een angst
kreet uitstootend, sprong deze juist bijtijds opzij.

(?ƒ» teU dool anó land.
OMMEN.

Met de kracht der wan
hoop deed hij toen een 
sprong naar boven, wist 
de plank te grijpen en 
trok zich er op. De plank 
begon te slingeren, zoodat 
de appels er af rolden, 
gedeeltelijk op den stier, 
wiens woede daardoor nog 
grooter werd. Razend 
draaide hij rond onder 
de plank, waarop Jeromi 
Glak languit lag, ’n paar 
decimeters boven de ho
rens van den stier.

„Jane1” riep Jack. 
„Ben je gek geworden ? 
Houd je vast Glak, tot ik 
het beest uit den stal....” 

„Als je niet blijft waar 
je staat, Jack,” zei Jane, 
„kijk ik je nooit meer aan. 
Dit is heelemaal mijn 
zaak. Denkt u daar ook 
om, mr. Glak. — Jack 
staat er heelemaal bui
ten.”

„Jaag dien duivel wegl 
Jaag ’m weg!” kreunde 
Glak. „Als het touw 
breekt...

„Juist” zei Jane. „Dat 
is nu juist de kwestie. 
Kijkt u maar eens even.” 
De zich krampachtig aan 
de plank klemmende Glak 
zag, schuin naar boven 

glurend, dat het meisje een klein mes te voorschijn 
had gehaald; zich voorover buigend sneed zij be
daard een streng van een der touwen door. Met de 
andere hand duwde zij Jack, die impulsief naar 
haar toe kwam, terug. Zij knikte lief tegen Jeromi. 

„Kijk eens, mr. Glak. Als dit touw doorgesneden 
is, valt de plank aan één kant naar beneden. U ook 
natuurlijk. Dan kan Fred u met zijn horens berei
ken. Hoe lang u dan nog ongedeerd blijft, is heele
maal niet moeilijk te raden.”

Het meisje sneed een tweede streng door. Jeromi 
Glak huilde als een kind. Jack wilde weer toeloopen, 
bedacht zich en bleef staan.

„Ik kan me heel goed indenken, hoe u zich voelt,” 
hervatte ’t meisje. „Precies als heel veel menschen, 
die u geruïneerd heeft. Zooals Jack hier bijvoor
beeld. Die heeft ook geen uitkomst meer om zich te 
redden. Kijk, daar gaat weer een streng.”

Jack zag, dat het meisje bleek was geworden. 
Maar zij glimlachte toch nog, door groote krachtsin
spanning ongetwijfeld, tegen mr. Glak.

„Moord !” brulde de nu geelachtig uitgeslagen 
financier. „Help ! — Moord !”

„Nu, mr. Glak, dat is niet waar. Als Fred u zoo 
dadelijk te pakken heeft, vóór wij u kunnen redden, 
is dat een ongeluk. Maar moord ! Foei ! Eén kans 
heeft u, uw leven te redden,” ging zij door, haar 
stem verheffend om boven het gehuil van het slin
gerende slachtoffer uit te komen. „Ik geef u één 
kans.”

Zij legde haar mes neer, haalde uit 
haar blouse een blocnote en een vul
pen. Haar arm door de spijlen van 
de balustrade stekend, liet zij papier 
en pen handig op de plank vallen. 
„Houdt u nu eens even op met slin
geren,” 
kunt u op de plank blijven liggen 
zonder u met de handen vast te 
houden. Die heeft u noodig om te 
schrijven.”

„Nu schrijft u op, wat ik u dicteeren zal,” beval 
Jane. „Ik begrijp natuurlijk volkomen, dat dit 
onder dwang gebeurt, maar ik geloof toch wel dat 
het geldig is, vooral als Jack en ik het ook geteekend 
hebben als getuigen. En mocht u toch een klacht 

verzocht zij hem. „Dan

tyt ieU dart on* land.
DE VRIÉNDELIJKE TOL- 
GAARSTER BIJ NUNSPEET.

indienen — nu, mr. Glak, de lui hier in New Jersey 
hebben nogal zin voor humor. Wat zullen ze lachen, 
als ze hooren, dat de groote mr. Glak zich zoo in de 
val heeft laten lokken door een meisje! Een gewel
dige mop ! Natuurlijk zou ik ook zorgen, dat uw 
vrienden in Wall Street de grap te weten komen. Als 
u een klacht indient, moeten bovendien ook al uw 
smerige streken uitkomen, zooals het omkoopen 
van Ted Williams en de zwendel van het Winter- 
Tomer syndicaat. Neen, alles bij elkaar genomen 
geloof ik niet, dat u een klacht zult indienen of de 
wettigheid zult gaan betwisten van het dictaat, 
dat ik u zal opgeven. Jack en ik zullen natuurlijk 
zwijgen, tenzij u vergeet het syndicaat te liquidee- 
ren zonder verlies voor Jack, of verzuimt Williams 
op te dragen, dat schandalige artikel over Fred te 
herroepen in het volgende nummer van „De Vee
fokker”. Is u klaar ?”

Neen, mr. Jeromi Glak was nog niet klaar. Dat 
was hij pas, toen nog ’n streng was doorgesneden en 
Fred ’n paar nieuwe aanvallen had beproefd op zijn 
meer dan geschokte zenuwen. Maar binnen vijf 
minuten was hij toch begonnen Jane’s koel gegeven 
dictaat op te nemen. Een dictaat, dat een bepaalde 
bekentenis inhield over de Winter-company en de 
verklaring, dat Ted Williams’ pen een herroeping 
zou schrijven ; in ’t kort, een absolute veiligheids- 
stelling en volkomen eerherstel van Jack en zijn 
stier. Nog even later hadden Jack en Jane hun hand- 
teekening geplaatst beneden die van Glak, Fred 
werd in een anderen stal gedreven en Jeromi Glak 
sloop het gebouwtje uit, nog een beetje wit om den 
neus en vernederd.

„Nu zie je wat je had kunnen bederven als je er 
tusschen gekomen was !” juichte Jane, de beken
tenis voor Jack’s gezicht zwaaiend. Daarna ruïneer
de zij haar nieuwe reputatie van koelbloedigheid, 
door plotseling in snikken uit te barsten.

„Ik.... ik.... was zoo angstig, dat ’t touw zou 
breken. Wat hadden.... we.... moeten beginnen!” 
Jack begon te lachen. „Je had alle strengen kunnen 
doorsnijden, dan was de plank nog niet gevallen. 
Het touw van die appelplank is gewonden rondom 
dik koperdraad. De plank kón niet vallen. Daarom 
bleef ik kalm staan, toen je zoo dapper strengen 
doorsneed.”

Diep verontwaardigd keek Jane hem aan. „Dus 
jij.... jij liet me gewoon een gek figuur slaan ! Jij 
wist, dat hij heelemaal 
geen gevaar liep ?”

„’t Komt er niet op 
aan wat ik wist,” zei de 
man, haar naar zich toe 
trekkend ; „’t komt alleen 
aan op wat Glak niet 
wist. Hij.. ..”

„We zullen dit onder
werp laten rusten,” viel 
het meisje in. „Ik hou niet 
van mannen die zich ’n air 
geven. En jij geeft jezelf 
een air, Jack — O, laten 
we gauw even ’n lekkeren 
appel gaan zoe
ken voor dien 
armen Fred. Hij 
heeft ’m 
verdiend.”
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BRUSSAARD, Nassaulaan 20,

Schiedam 
KREUKNIET, Strijenschestraat 56.

Schiedam

FRANK PACEMAKER ROTTEQDAM CHOCOLADE

OtRK

Mystikum poeder, 
de beroemde 
Scherk poeder

Generaal-Agenten: 
S. Blindeman & Co. 
v. Baerlestroot 89

Amsterdam

Slechts echt in origineel* flesschon m«t het opschrift Scherk. 
(Voor de verzorging van de teint. Tegen meeêters en onreine huid. Voor 

betren uitstekend na bet scheren.) Per flacon fl. 0.75, 1.20, 2.10, 4.50

Trapleeren 
Strijktafels 
Spanramen 
Kuipen 
Stampers 
Tafels 
Stoelen, enz. 
Oudste adres. 
Onze zaak be
staat 32 jaar, dus 
een goed bewijs.

Achterklooster 67 
Tel. 15036 - Let 
op den naam

MENGELKAMP

Weigert namaak! 
Vraagt de echte Poeders en 
Tabletten) Echt zijn zij alleen, 
wanneer op de verpakking 
de naam van den fabrikant in 
nevenstaande ƒ TT
handteekening ZJ 
voorkomt.

Vraagt terstond per briefkaart aan 
C. T. Browne, Publicity Manager, Brighton, 
een exemplaar van het nieuwe boekje: 
„VACANTIE TE BRIGHTON", met prachtige 
illustraties in kleuren en potlood-schetsen.

U zult daarin zien, waarom juist Brighton het 
meest gezochte toeristen-oord is voor bezoe
kers uit het continent van Europeaan Engeland.

LIJDERS AAN MAAGPIJN
maagkramp, zuur, hartwater 
en slechte spijsvertering zullen 
baat vinden bij het gebruik 
van het reeds meer dan 
40 jaren in den handel zijnde
Maagpoeder Boom
Alleen echt zoo de verpakking is 
voorzien van bijstaand fabrieksmerk.

Verkrijgbaar in de meeste Apotheken 
en Drogistwinkels a ƒ 1.25 per doos.

Spoedig zag mijn 
gezicht er beter uit 
Meeeters verdwenen, de huid werd rein 
en glad. Nu verwondert iedereen zich 
over mijn mooie teint, leder wil weten hoe 
ik dot heb klaar gespeeld en mijn ant
woord luidt dan: Iedere morgen en avond 
oen afwrijving met Scherk Face Lotion.

Sgherk
_£a£e__
Lotion

A D VE $ TEE R T IN DIT BLAD

Brandende Voeten

Neem een Trannosan 
Voetbad

Daar, stoken is zijn lust en zijn leven. Jaag dien kwel
geest van brandende, pijnlijke en doorgeloopen 
voeten op de vlucht door Trannosan Voetbad van 
Prof. Dr. Polland.
Een weldaad voor een ieder, die veel moet loopen en 
staon. Een golf van welbehagen gaat door Uw ge- 
heele lichaam, als U een Trannosan Voetbad neemt.

De 14 minerale zouten en 
stoffen van dit voetbad, uit de 
meest geneeskrachtige bronnen 
bevotten een Rijkdom aan kool
zuur en zuurstof, die bij het 
baden actief worden.
Zij bevrijden Uw lichaam van 
de kwade, vergiftige sappen 
en stoffen, die zulk een belem
mering voor de gezondheid zijn.

Koopt nu een doosje voor 6 
voetbaden voor slechts 45 ets. 
bij eiken goeden drogist of 
apotheker en versterk de pezen 
spieren en zenuwen van Uw 
voeten. Doe het nog heden, 
uitstel is afstel.

Trannosan Company
Verlaatstroat 52 56 - Rotterdam 
Parijs - Brussel - Berlijn - Londen
Likdoorns : Verwijder deze pijn
loos en zonder gevaar door 
Trannosan Likdoorn en Eelt 
Remedy van Prof. Dr. Polland. 
45cts. p. doosje voor veelvuldig 
gebruik.

Voeten, moe van 't staan en gaan 
Worden sterk door Trannosan

Een rijkdom van minerale 
Zouten in tabletvorm302 b
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Modern-eenvoudig is het 
raadhuis van Scherpenzeel.

Frisch en toch uoornaam door zijn rustige lijnen staat 
het raadhuis van Gramsbergen in den zonneschijn.

Het raadhuis van Wilnis staat, zooals het in dit water
rijke dorp hoort, in de onmiddellijke nabijheid van water.

ving van bosch en heide 
in het Z.-O. van Drente.

*Wocw de «rtoobcAap ziïett

Waar de vroedschap van 
Didam (Gelderl.) zetelt.

Het 
gemeente
huis van ’sHee- 
renberg, het dicht bij 
de Duitsche grens gelegen
oude stadje in Gelderland.
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Tot burgemeester 
van Serooskerke 
en Noordwelle 
werd benoemd 
de Edelachtbare 
heer W. Schol- 
der, thans bur
gemeester van 
Renesse.

Een kijkje tijdens het plaatsen van den nieuwen ponton voor aan
legplaats der booten van de Maatschappij Zeeland 
in de haven van Vlissingen.

Een groote menigte» die Zaterdag 
te Vlissingen was samengestroomd 
in afwachting van de Zeppelin, 
keerde teleurgesteld terug, daar het 
luchtgevaarte niet verscheen.

De oude loods bij het station te 
Vlissingen wordt afgebroken.

Bie ons op ’t durp
De krante, de krante, dat ’angt t’r an bie ons. Eest è m’n 

saemen ’eleze mie Pier Drummel. Di gieng een stuitje goed, 
‘um kreeg t'n saeves, en dan brocht t’n d’aere merge. Mae op 
een keere was *t uut. Da was mie die ruzie over de beesten, 
je weet wè, en toen kregen m'n nie mi.

Ik zegge, Pier, (ie was in den 'of an *t werk) da begriep ik noe 
toch nie, da ’k de krante nie mi van je kriege.

Ie ieuw op mie werreken, en zee * Zó, zó, begriep jie dat nie, 
Zó zó.

Ik zegge, nee, da begriep ik net nie, mae 'k wille je wè zegge, 
’k è d’r voe ’etaald, en noe za'k en è ok.

Zó, zó, zee’üm wee, en ie werkte wee deur.
Afijn, ikke naer 'uus, en vrentig, de krante was t’r A wee. 
Maer alla, ’k a d’r toen toch schoon ’enog van, en toen bin 

’k ’em gae leze mie Plone Strekke, da’s m’n bure, zó a je weet.
Mae m’n 'eden nog toe, dat was noe gewoon verschrikkelijk !
Den eenen dag zat t’n onder de smaer, den aeren dag was t'r 

een stik af, en den derden dag'kreeg ik glad niks.
Ik zegge tegen de vrouwe, mae da gae noe zó nie, en ik t’r 

nae toe.
En jewel ’oor, daer a je ’t gaende!
E mae buurman, zee Plone, ik bin ik mae 'n weduwvrouwe, 

en dienk je, da’k al die diengen achteran kan loape ? En voe wat 
mó jie noe ’eel die krante è?

Al die gelleerdig*eid, dae begriep jie toch ok niks van, a schrief 
je ok wè ’s in de krante, a je ’t plaeseliik nieuws toch maer 'eit ?

Ik zegge : daer ’ei jie niks mee te schaften, en waer is de krante 
van vandaege ?

Ja, da kan ’k je noe zo gauw nie Zegge, zee ’eur, en toen wier 
ik kwaed en gieng vort, mae kiek, in de keuken zat Kees, een 
van d’r zeuns, d’r net z’n pupe mee schoon te maeken.

Noe, dat was ok uut, dat begriep je.
Toen zeg ik : vrouwe, me gae de krante alleenig leze, ’t kost 

wè centen, mae ’k laete m’n eige nie in de luren legge deur da 
volk.

Mae da von de vrouwe glad nie goed. Afijn, ee, zukke dien
gen mó je deurzette, anders ’ei je op ’t lest glad gin leven mi.

Mae de vrouwe zee in drie daegen gin woord. Den vierden 
mos ze wè, wan toen kwam ze in de prussen mie een vint an de 
deure, afijn, da za’k je laeter wè ’s vertelle.

Mae noe mó je begriepe, degene die ’t eerst nae de krante 
pakt, da’s de vrouwe, ’t ’-Vor noe toch zukken mooien weer, mie 
die droagte, den ienkt was glad verdroagd in den ienktpot, en 
ik è d’r een beetje waeter bie ’edae, en zó ’t leste d’r uut ’ekrauwd.

Ja, wan ik bin ’t ’eelegaer seens mie Kolïjn a 't'n zee, da m’n 
zuniger motte leve. Of ’t ’ellepe za is wee een aere vraege. Maer 
alla, d’r wor altied vee geschreeud a ’t nie noadig is ok. Ik zegge 
ik mae : d’r is van alles te vee, en toch gaet ’t nie goed, ’oe kan 
dat noe besfae ? En ik gloave, da ’t’r net gineen is, die d’r nog 
wat van begriept, en ’oe ’t mó gae, ik weet ’et nie.

Mae d’r ’ei je krante, jewel ’oor, de vrouwe is t’r a wee as 
de kippen bie. En noe za ik mae motte wachte, tot ’t ’edae is.... 
Zó gaet ’et a je 'etrouwd bin. Pas t’r mae voe op....

de groetenisse,
PIER VAN ’T HOF.

Te Middelburg hield de Koninklijke 
Nederlandsche Brandweervereeni- 
ging op 14 en 15 Juni haar alge- 
meene vergadering. Verschillende 
demonstraties met brandbluschmid- 
delen werden bij deze gelegenheid 
gehouden» Tijdens het blusschen 
van een benzinebrand.

Het echtpaar F. B. van Dam—>van Delft te 
Hansweert, mocht in uitstekenden welstand 
en onder groote belangstelling zijn diaman
ten huwelijks jubilé vieren.

Groote belangstelling trok 
ook het blusschen van een 
in brand geraakten auto en 
het blusschen van films, 
waarvoor een cabine was 
opgeslagen, zooals deze in 
bioscopen enz. dienst doet.

Te Goes had de begrafenis 
plaats van den heer deLigny 
op Dinsdag 14 Juni. De 
muziekvereen. „Euphonia”, 
waarvan de overledene 40 
jaar voorzitter en 8 jaar 
eerelid was geweest, verge
zelde onder het spelen van 
treurmarschen den overlede
ne naar de Algemeene Be
graafplaats.
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Op Maandag 20 Juni had 
de tewaterlating plaats 
van de motor-veerboot 
„Prins Hendrik'', be
stemd voor den dienst 
op de Westerschelde (lijn 
Hans weert- Walsoorden) 
Prins Hendrik, die de 
plechtigheden verrichtte 
voor de tewaterlating 
van hef naar hem ge
noemde schip, arriveert 
op de werf van de Ko
ninklijke Maatschappij 
De Schelde, waar het 
schip werd gebouwd, met 
de directie der Maat
schappij en den Commis
saris der Koningin en 
leden van Gedep. Staten.

De „Prins Hendrik" glijdt in haar element.

Prins Hendrik verricht de tewa- 'X 
terlating en doopt het schip.

Te Schore werd op Woensdag 15 Juni 
’t concours gehouden van den Zeeuwschen 
Zangersbond „Zang Veredelt,” Bonds- 
bestuur en plaatselijk bestuur werden ten 
gemeentehuize ontvangen.

De zangvereeniging „Zang Veredelt" 
van Schore ontving een lsten prijs in 
de 3e afdeeling.

„Door Oefening Veceenigd" te Vlissingen behaalde het hoogste aantal punten 
der deelnemende vereenigingen en daardoor den 1 sten prijs in de lste afdeeling.

Zeeuwsche Omroep

Hallo ! hallo ! hier is de persdienst van den officieelen Zeeuw
schen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten is ge
oorloofd.

Men meldt ons uit IJzendijk, dat ter gelegenheid van het 
95-jarig bestaan van het plaatselijk muziekgezelschap op 21 
Augustus a.s. een fanfare-festival gegeven zal worden; daags 
daarna vindt een wielerwedstrijd over 6o K.M. plaats.

Wij hebben een andere opvatting van uitblazen 1

Uit Vlissingen vernamen wij, dat de kappersbond aan den 
raad verzocht heeft om verplichte mid dagsluiting. Heeren die 
in dien sluitingstijd den barbier noodig hebben, zouden, zoo 
zegt de bond, gebruik mogen maken van de ontharingsautomaten 
op de stoepen van de coiffeurszaken. Zij, die geschoren moeten 
worden, kunnen misschien net zoo gemakkelijk naar 't belas
tingkantoor wandelen.

Ter gelegenheid van het te Schore gehouden zangconcours, 
heeft de P.Z.E.M. den ouden scheeven toren in de avonduren 
met schijnwerpers verlicht.

Dit staat de P.Z.E.M. niet te prijzen; het is altijd hatelijk, 
iemands gebreken scherp te belichten 1

Bij het inhalen van den nieuwen burgemeester hebben de 
enthousiaste Westkapellenaars de paarden van zijn rijtuig ge
spannen en zelf het vehikel voortgetrokken.

De burgemeester is buitengewoon blij, dat hij niet per auto 
is gekomen ; wanneer ze daar de paardekrachten uitgehaald 
hadden, zou dit een leelijk schadepostje zijn geworden.

De *s Gravenpoldersche raad heeft in vollen ernst gestemd 
over een verzoek om aan een leerplichtig kind, dat een school 
in ’n andere gemeente bezoekt, koffie te verstrekken. Met 
vijf tegen twee stemmen wees de Raad de smeekbede van de 
hand.

Verstandig besluit; schoon water is wel zoo goed voor de 
jeugd !

Een Ierseksche vroede vader heeft geprobeerd, het popu
laire voetbalspel te verbieden. Het is hem niet gelukt.

Mogelijk volgt nu nog een aanval op trapnaaimachines !

Uit Vlissingen ontvingen wij de tijding, dat een bejaarde 
vrijgezel, die zich per kano op zee gewaagd had, met zijn vaar
tuig omgeslagen en bijna verdronken is. Goedbeschouwd is ’n 
huwelijksbootje toch nog veiliger I

Een humoristisch inwoner uit Zierikzee telegrafeerde ons, 
dat een driftige tuinman per ongeluk met een grasschaar in zijn 
rug geknipt heeft. Dat is zeker familie van den hovenier, die 
tijdens het plukken van aardbeien van zijn ladder viel 1

Hier is nu niets meer aanwezig. Tot de volgende week, 
dames en heeren

De vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen 
te Middelburg, vierde op 18 Juni haar 25-jarig bestaan. 
Foto van het bestuur voor „St. Joris.*'
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Het visschers-nieuws wordt verteld en besproken in de haven van Harderwijk-
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Te Sas van Gent werd onder groote belangstelling 
de nieuwe bad- en zweminrichting geopend. Een 
uitstekend geslaagd overzicht tijdens deze opening.

kwam weer niet bijzonder in orde was. Dit alles 
en het koude weer werkte deprimeerend, zoodat 
zonder animo gewerkt werd.

Bij de dames won Mej. van Driel (Achilles) de 
100 Meter in 14 één vijfde sec.; het discuswerpen 
met 21 M. 11 ; het Kogelstooten met 7.01 M. Van 
deelname op andere nummers moest deze deel
neemster afzien door een opgeloopen blessure. 
Mede met het oog op het slechte terrein trok 
Achilles zich terug voor de 4 x 100 Meter, welke 
gewonnen werd door O.K.K. van Kortgene in 
68 drie vijfde sec. Het was de eerste maal, dat 
O.K.K. op de wedstrijden verscheen en het num
mer dames-verspringen ging met een sprong van 
4.23 M. op naam van Mej. de Die van O.K.K. 
Speerwerpen werd gewonnen door Mej. Wisse 
(Achilles) met 18.94 M., terwijl Mej. Sandifort 
(Marathon) er voor zorgde, dat het kampioenschap 
Hoogspringen in Vlissingen bleef met 1.30 Meter,

Zeeuwsche Sport

Vorige week gaven wij ’n overzicht van de wed
strijden van den Zeeuwschen Athletiek Bond. 
Daarbij merkten wij op, dat de prestaties van 

de verschillende leden der Athl. Ver. Marathon ons 
waren tegengevallen en dat wij zeker verwacht 
hadden, dat zij een betere plaats zouden bezetten 
dan „E.M.M.” Dit is door enkele bij de athletiek 
betrokken personen eenigszins verkeerd opgevat 
en wel in dien zin, dat wij de prestaties der 
„E.M.M.-ers” jl. niet naar waarde zouden hebben 
geschat. Dit is echter niet het geval, wij hebben 
niets dan lof voor de wijze, waarop deze kranige 
Middelburgsche ploeg de kleuren van ons gewest 
tegenover de Brabantsche heeft verdedigd. Dat 
onze verwachtingen van den strijd zoodanig waren, 
dat wij Marathon de beste kans hebben toegedacht 
om den tweeden prijs te veroveren, lag toch alles
zins in de lijn, na de prestaties, welke deze vereeni- 
ging vorig jaar geregeld leverde en waarbij zij steeds 
de meerdere der „E.M.M.” ploeg bleek te zijn. Op 
één punt echter hebben wij vorige week ongelijk 
gehad en dat was toen wij er onzen twijfel over 
uitspraken of Marathon nu wel zijn beste krachten 
had naar voren gebracht. Dit schijnt echter inder
daad het geval geweest te zijn en wij worden in die 
meening speciaal gesterkt door de uitslagen der 
Kampioenswedstrijden eerste deel, welke j.1. 
Zaterdag te Vlissingen werden gehouden. Van 
de vier nummers, waarop „E.M.M.” en Marathon 
beide uitkwamen, kon de Vlissingsche Vereeni- 
ging slechts één kampioenschap halen en wel op 
de 5000 Meter, waar weer v. Sorge de zege behaal
de. De andere nummers 200, 400 Meter en Kogel
stooten waren voor „E.M.M.”. Het polsstok
hoogspringen bracht evenwel een Marathon- 
kampioen en wel de heer J. Parent met een sprong 
van 3 Meter. Voordat wij evenwel verder gaan met 
de bespreking der diverse prestaties moeten wij 
eerst meedeelen, dat de prestaties, welke dezen 
middag geleverd zijn, geen weergave zijn van de

Goed geslaagde sprong in het num
mer polsstokhoogspringen bij de te Vlis
singen gehouden atletiekwedstrijden 
van den Zeeuwschen Athletiekbond.

Overzicht tijdens het nummer 5000 
meter hardloopen in de te Vlissin
gen gehouden atletiekwedstrijden.

kracht der deelnemers. Het veld te Vlissingen, 
waarop deze wedstrijden werden gehouden, is 
daarvoor totaal ongeschikt en het verdient o.i. 
dan ook wel overweging op een dergelijk terrein 
geen wedstrijden meer te houden. Daarbij kwam 
nog, dat de baan totaal onvoldoende was, waardoor 
de loopers in de bochten geregeld in moeilijkheden 
kwamen. Als wij tot de gemaakte tijden komen, 
dan blijkt, dat Boreel (E.M.M.) kampioen 200 Meter 
werd met 26 sec., v.d. Feltz op de 400 Meter in 
66 twee vijfde seconde. De 5000 Meter was voor 
v.Sorge in 19 m. 13 2/5 s. Het nummer .Kogelstoo
ten bracht J. Schipper op zijn naam met 11.90 
Meter. Alle geleverde prestaties zijn minder dan 
bij de wedstrijden van vorige week, eensdeels door 
de terreinsomstandigheden en voor een ander 
deel door de organisatie, welke naar het ons voor- 

zij het na vtnnigen strijd met Mej. Ha- 
roelink van Achilles.

Er is, zooals gezegd, zonder animo ge
werkt en ook wij kunnen over dezen 
wedstrijd niet veel moois vertellen, daar 
hij ook ons niet kon bekoren. Moge

het deze week in Middelburg beter gaan, opdat wij 
zullen kunnen melding maken van eerlijken en 
feilen strijd onder ideale omstandigheden.

Mej. Van Driel (Achilles) wint met gering ver- Mej. Schuilwerve (O. K. K.) passeert als eerste de
schil ’t nummer 100 M. hardloopen voor dames. finish in 7 nummer 4 X 100 M. estafette voor dames.
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Nou, ’t is al goed.. .. gaat u maar naar huis, juffrouw Winter.”
Maar als niemand ’t merkte — ze kon veel meer uitvoeren, veel 

makkelijker iets te weten komen, als ze „er bij” hoorde. En trou
wens. ... als je niet durft, moet je niet voor detective gaan spelen!

Ze zocht onder de costuums; gelukkig, dat ze tenger was, dan kon ze 
ze er een over haar japon aantrekken.... als er tenminste iets ruims bij 
was. Ze ontdekte een eigenaardig samenstel van blauwgroene losse lap
jes, ’t scheen van achteren in een soort staart uit te loopen.

Idioot.
Zou ’t passen ?
Ze plooide het eigenaardige costuum in elkaar, en liet het 

hoofd glijden.
Het ging uitstekend.. .. als dat afschuwelijke verlengstuk er 

aan gezeten had. Wacht — daar lag nog een muts, die er bij 
hooren, vol met opgenaaide veeren, en met een gele punt van karton.... 
moest die nu van voren of van achteren zitten ?

En hoe zou dat grapje haar staan ?
Ze bekeek zichzelf in een spiegel, en kreeg een lachbui.
Ze leek wel een haantje ! Dat malle verlengstuk vormde een keurigen 

vogelstaart.
Het begon haar duidelijk te worden, dat het costuum het een of ander 

gestyleerd gevederd dier moest voorstellen — waarschijnlijk een Polynesischen 
vogel, en nu wist ze meteen, dat die gele kartonnen punt aan de muts de 
de snavel was.

Ze trok hem neer tot op haar neus, draaide zich een paar maal om 
en was opgetogen.

Jammer, dat ze dat ding niet mee kon nemen, dat Tommy haar zoo niet 
zag. Ze was heel erg met haar nieuwe uiterlijk ingenomen. Ze hield het pakje 
aan. Nu kon ze beginnen.

Ze glipte naar buiten — zwaarwichtig wapperde de veeren staart — en 
liep de gang door.

Ze zag een helm blinken, en onwillekeurig schrok ze. Het was echter 
maar een brandweerman en trouwens, wat zou ’t. Ze was nu veilig, en 
het ergerde haar, dat ze geschrokken was.

„Pas op, juffie !” riep de stem van een tooneelknecht. Er duwde iemand 
het kartonnen vliegtuig voorbij, naar de requisietenkamer.

Twee heeren met witte jassen aan en reusachtige hoornen brillen op 
reusachtige neuzen, kwamen de gang doorstormen. Vanuit het orkest klonk ’t 
geluid van het stemmen der strijkinstrumenten....

Ja, natuurlijk, dat was het tooneel 1 Men had er een oerwoud op 
met geweldige apenbroodboomen, slingerplanten en een achtergrond van 
allerlei oostersch onkruid.

Renée Malvy stond midden op het tooneel, en zij verschikte nog iets 
aan haar costuum, dat een gestyleerden pauw voorstelde, met een prach- 
tigen uitgespreiden staart van echte veeren. Het koor der bloemen groepeerde 
zich om haar heen.

Er kwam een teeken met een bel — gedempt slechts, 
maar de uitwerking was groot.

Alles, wat niet op het tooneel hoorde, verdween 
overhaast achter de coulissen.

Ook Flox ging achteruit, tot zij voelde, dat ze niet 
verder kon. Dat wil zeggen, toen een woedende meisjes
stem achter haar zei :

„Trap me toch niet op m’n eksteroogen, kalf dat 
je bent.”

Deze stem behoorde toe aan miss Mary Sweet, een 
„Engelsche”, die nooit andere dan Berlijnsche lucht had 
ingeademd.

Flox besloot, veiligheidshalve, maar niet om te kijken. 
Nu ruischte er een zachte melodie op uit het orkest, 

het gordijn verhief zich, en het Zuid-Polynesische oer
woud begon te ontwaken.

De bloemen, de slingerplanten, alles bleek te leven. 
En te midden van al die schoonheid danste Renée 
Malvy, de pauw, als vogelkoning van het oerwoud.

Het tafereel werd onstuimig toegejuicht, Renée 
Malvy moest herhaaldelijk buigen en huppelde toen naar 
de coulisse tegenover Flox.

Stond daar ook niet die kolossale kerel, op wien 
Tommy het gemunt had ? Zij tuurde met alle inspanning.

Toen zette opnieuw de muziek in, en zij voelde 
een stevigen stomp in den rug.

„Vooruit dan,” fluisterde de meisjesstem, die haar 
al vroeger had toegesproken.

Flox huiverde en aarzelde.

HET VERHAAL TOT NU TOE
Tommy Quint wordt op straat één- 

twee~drie verliefd op een meisje, dat later 
Flox Winter blijkt te heeten. Hij rijdt 
haar achterna tot haar woning, Mahren- 
holzstraat 17, waar hij juist bijtijds komt 
om een aanslag op een oud heertje, 
Cornelius Gulden, te verijdelen. Hij wordt 
bewusteloos geslagen en in het huis ge
dragen; den volgenden dag huurt hij een 
kamer bij Flox' tante, om in haar nabij
heid te blijven. Hij verbergt voor haar zijn 
rijkdom en noemt zich handelsreiziger in 
toilet-artikelen. Na eenigen tijd gaat het 
spoken in perceel Mahrenholzstraat 17; 
schoorsteenen vallen in en de waterleiding 
weigert telkens. Op een avond als het 
huis weer bijna overstroomd wordt, ziet 
Tommy op de trap een der aanvallers van 
het oude heertje. Hij volgt hem en ont
dekt dat hij iets te maken heeft met de 
danseres Renée Malvy; haar voornaamste 
bewonderaar is Edgar Magnussen, neef 
van den heer Gulden, doch door hem 
onterfd. Om meer te weten te komen gaan 
Flox en Tommy naar de revue, waarin 
Renée Malvy optreedt. Flox sluipt achter 
het tooneel en moet zich plotseling, om 
zich niet te verraden, voordoen als een 

der meisjes van hef ballet.

zoo goed als onkenbaar maakte, Ze maakte een halven draai en werd op 
hetzelfde oogenblik met kracht naar voren geschoven; met een kreetje van 
schrik, dat ze maar half onderdrukken kon, kwam ze struikelend het tooneel 
op, dat zoo helder verlicht was als de dag.. ..

Ze zou zeker gevallen zijn, als twee handen achter haar haar niet in 
de heupen hadden vastgehouden.

Ze herstelde,haar evenwicht, en zag toen, dat er achter haar een goed 
dozijn meisjes stonden, allemaal in vogelpakjes met snavelmutsen, zooals 
zij zelf.

Zij stonden dicht achter elkaar, met de handen in de zijden, en trappelden 
van ’t eene been op het andere, een beweging, die zij onwillekeurig nabootste 
nog vóór zij goed begrepen had, wat er eigenlijk gepasseerd was.

Maar dat kwam toen zeer snel — het begrijpen. Er was ook waarlijk niet 
veel voor noodig.

Vóór haar gaapte een monsterachtige zwarte ruimte — dat was de zaal 
met de toeschouwers; ze had een gevoel als in een akeligen droom, waarin 
ze onverwachts, voor een feestvergadering, een redevoering moest uitspreken, 
of een lied zingen, terwijl ze geen flauw idee had, wat er eigenlijk van haar 
verlangd werd, en haar stem eenvoudig niet verder wou komen dan haar keel. 

Ontzettend.... wat....
Halt, in ’s hemelsnaam; de meisjes naast haar deden nu weer wat 

anders.__ maar wat.___ rechter been, linker been, en met de armen; er
werd daar vóór haar al gegiecheld; o wat moest ze beginnen.... ’t liefste 
was ze maar aan ’t huilen geslagen.

Nu maar probeeren te vergeten, dat er daar menschen zitten.... alweer 
een andere beweging.... nu dansten de vogels twee aan twee.

„Je lijkt wel stapelkrankzinnig vandaag,” siste ’t haantje tegenover haar. 
Zij antwoordde niets, maar bootste met ijver en zoo snel mogelijk de be

wegingen na, die ze zag.
„Omdraaien, idioot,” siste het haantje.
Het kan wel strijdig zijn met de natuurlijke historie, dat een haantje 

sist, maar Flox voelde zich op ’t moment voor niets ter wereld zoo onver
schillig als voor natuurlijke historie.

Ze keerde zich om en zag, dat ze de aansluiting gemist had. 
De anderen waren al lang weer paarsgewijs aan ’t huppelen. 
Met een paar wilde sprongen was ze weer bij en strompelde mee. 
Het publiek had intusschen gemerkt, dat er iets niet klopte. Er werd 

overal gelachen.
De vogels gingen nu over tot de snelste en onwaarschijnlijkste bewegin

gen. Flox was een goede gymnaste. Maar dat is nog lang geen balletgirl. 
Bovendien droeg ze geen schoentjes zonder hakken, zooals de anderen.

Plotseling bleef ze stokstijf staan, met een gezicht vol schrik starend naar 
de planken aarde onder haar, terwijl naast haar beenen trokken en flitsten 
als steekvlammen.

Er ging een hooge lachgolg door de ruimte met de toeschouwers. Nu be
greep men het heelemaal: een ontzaglijk leuk idee, tusschen de eeuwige stipt
heid van de dansende meisjes een soort vrouwelijke clown te vertoonen — 
een buitengewoon gewiekste, die alles tegen den keer in deed.

Er werd geklapt, en de heer Goldthaler, die het ge
val, met woede in het hart, van achter een coulisse had 
gadegeslagen, herademde. Hij was een oude theater-vos, 
hij begreep direct, wat het publiek bedoelde.

Eén ding begreep hij echter niet: hoe dat persoontje 
tusschen de vogelgirls geraakt was. Daar zou hij dat 
arrogante wezen van een Bunwick-Chesterfield eens ge
ducht over onder handen moeten nemen.

Maar ze konden verder de figuur van de onhandige 
danseres gerust invoeren. Dat kon geen kwaad — in
tegendeel. De menschen hadden, als altijd, pleizier, als 
er iets tegen de gewone orde van zaken inliep.

Flox had zich intusschen weer in de rij weten te 
voegen — nog juist bijtijds, om zich door de weg
dansende meisjes te laten meedringen naar de coulisse, 
waarachter zij verdwenen.

Er begon een geweldig applaus, dat echter aan
stonds weer wegstierf, toen Renée Malvy, nu gekleed 
in een zeer lang avondcostuum met grcote strikken en 
strooken, het tooneel kwam opruischen. De koningin 
van Zuid-Polynesië was namelijk deelachtig geworden 
aan de zegeningen der Europeesche mode-cultuur; ter
wijl de gelande Europeanen Polynesische manieren 
hadden aangenomen, waren de inboorlingen vereuro- 
peescht. Een inval, waartegen negen van de veertien 
schrijvers der revue bezwaren hadden geopperd.

Nauwelijks was Flox van het tooneel af, en voelde 
zij de donkere uitgestrektheid vol toeschouwers niet 
meer voor zich, of haar denkkracht en haar tegen-



No. 4 VRIJDAG 24 JUNI 1932 125

woordigheid van geest keerden terug. Eén ding begreep ze onmiddellijk: 
ze moest zoo snel mogelijk weer verdwijnen, als ze haar avontuur wou 
voortzetten.

Gedekt door de andere meisjes dook ze weg achter een verplaatsbaar 
stuk decor, en daar bleef ze eerst maar eens rustig wachten, tot ze de kust 
vrij had.

Ze zag de vogelgirls verdwijnen, en maakte een gefluisterden, maar 
daarom niet minder vinnigen redetwist mee tusschen een dikken heer in een 
witte jas en een zeer groote dame in een zwarte smokingjapon, in wie zij de 
Engelsch sprekende gestalte meende te herkennen, die haar de garderobe 
der girls had binnengestuurd.

Plotseling klonken er achter haar mannenstemmen.
Voorzichtig keek ze om, en ze herkende de twee, die zij zocht — den 

reus en den chauffeur, of wat het dan was. Zij praatten met den derden, den 
eleganten jongen man, met wien ze binnen waren gekomen.

De reus leek een beetje ongeduldig, en de elegante sprak hem hartelijk 
kalmeerend toe.

Flox luisterde met inspanning en verstond zooiets als : „....is toch im
mers direct klaar. Over vijf minuten.. ..” Hier klonk het orkest krachtiger, 
en eerst seconden later hoorde Flox weer: „kleedkamer.”

Dit herinnerde haar aan het doel van haar komst, en al was ze zenuw
achtig van de emoties, die ze ondergaan had, ze dwong zich tot nadenken 
en tot handelen.

VEERTIENDE HOOFDSTUK
Clox keek om zich heen — de mannen keerden haar den rug toe; aller 

oogen waren naar het tooneel gericht.
Zij sprong op, en sloop achterom naar de gang met de kleedkamers. 
Ze was nu aan den anderen kant van het tooneel. Deuren en nog eens 

deuren.... halt.... hier.
„Madame Malvy”, stond op het visite

kaartje.
Ze wou de klink al neerdrukken, toen de 

deur openging en een oude garderobe-juffrouw 
naar buiten kwam, met een kolossale poe
derdoos in de hand.

Gelukkig liep zij, zonder op of om te kijken, 
door naar het tooneel. Flox stond ademloos, 
met de hand op het hart gedrukt.

Toen de oude vrouw buiten gezicht was, 
sjoop zij de kleedkamer binnen.

Het zag er hier heel anders uit dan in het 
vertrek van de girls. De kleedkamer van Renée 
Malvy was niet minder dan een klein salon, 
met een mooi tapijt, dikke gordijnen, een sofa 
met een massa kussens en een omvangrijke 
toilettafel, met zooveel flacons, tuben en potjes, 
dat het wel haast genoeg zou zijn geweest voor 
een bestelling van een graaf Liechtenstein.

Wat zou Tommy wel van haar denken. 
Dat wil zeggen — als hij haar herkend had.

Maar dat kon heel goed, haar snavelmuts 
had op het eind heelemaal scheef gezeten.

Het leek haar, na al dat tumult, dubbel 
zoo stil in het kleine salon. Griezelig stil zelfs.

Aarzelend, besluiteloos stond Flox daar, en 
zij kon het gevoel maar niet van zich afzetten, 
dat er iemand naar haar keek.

Schuw keek ze rond —en staarde in de on
natuurlijk wijd geopende oogen van een massa 
stoffen poppen, waarmee Renée Malvy alle 
stoelen had versierd. Spanjaarden, harlekijns, 
Pierrots, en zonderlinge, langbeenige dames- 
figuurtjes.

Ze hadden stuk voor stuk iets onprettigs, 
iets gedwongen aparts. En er hing een druk
kende atmosfeer in ’t kamertje •—de lucht van 
scherpe parfums.

Er tikte een verguld penduletje — dat was 
het eenige geluid. Of... hoorde ze voetstappen?

Ja. Ze kwamen dichterbij.
Flox werd door plotselingen angst aange

grepen. Nu ze haar doel bereikt had, dacht ze 
er ernstig aan, naar buiten te vluchten, het 
maskeradepakje ergens neer te gooien en....

Maar de voetstappen waren nu al te dicht
bij, ze had geen tijd meer. Snel verstopte ze zich 
achter een gordijn, dat tot op den grond reikte 
en haar geheel verborg.

Er kwamen vrouwen-kleeren binnenrui- 
schen, en er volgde haar iemand...

Flox zag natuurlijk niets, zij waagde het 
niet, zich ook maar even te bewegen.

Toen sloeg de deur dicht.
„Nee, juffrouw Maschke, ik heb u op ’t 

oogenblik niet noodig. Over een half uurtje.. .. 
ik hoef in ’t vierde bedrijf pas weer op te treden. 
Ik wil nu niet gestoord worden. Door niemand.”

‘Uitkijkend naai vadcM- tkuiókomót.

„Da’s goed, mevrouw/* •
De deur klikte nog eens in ’t slot.
„Nu Ed.... ik ben vreeselijk nieuwsgierig/’
„’t Is nu eindelijk zoover, Renée. Ik heb uitstekende berichten.”
„Uit Noorwegen ?”
„Welnee — mijn lieve oom heeft er geen oogenblik aan gedacht, naar 

Noorwegen te gaan. Hij wou natuurlijk niet, dat ik wist, waar hij uithing.”
„Waarom niet ?”
„Omdat.... ja, ik weet ’t ook niet. Misschien was hij bang, dat ik hem 

na zou reizen, om.... ”
„Om geld te leenen. Zeg ’t maar. Waar zit hij dan ?”
„Hij is in Zwitserland. In Davos. ’t Is nog een heele toer geweest, daar 

achter te komen. Maar ik heb tegenwoordig verbazend handige lui.... door 
bemiddeling van Saczewski, waar ik je van verteld heb. Hij wordt iedere 
minuut van den dag in de gaten gehouden.”

„En....?”
„’t Gaat hem erg slecht. Gelukkig. Ik heb vanmorgen nog een telegram 

gehad. Lees maar.”
Er ritselde papier.
„Ja, dat is natuurlijk.... als je die lui tenminste vertrouwen kunt....”
„Dat kan ik zeker, ’t Is trouwens heel natuurlijk ! Hij loopt tegen de 

zeventig, en je kunt er gerust op rekenen, dat hij zijn zaak niet verkocht zou 
hebben, als hij niet geweten had, dat hij op zijn laatste beenen liep. Hij was 
zoo dol op zijn fabriek als.. .. als.. .. enfin, veel doller helaas dan op mij.”

Zij lachte.
„Dus het duurt niet lang meer....”
„Nee.... Dat wil zeggen, dat we voort moeten maken. En hard ook. Je 

zult dezer dagen moeten verhuizen.”
„Hm! Kan dat nu absoluut niet anders? Je weet, dat ik de villa maar
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No. 4 VRIJDAG 24 JUNI 1932 127in bruikleen heb, zoolang Servanelli op reis is, dus van één kant kan ’t me niet veel schelen, wat er mee gebeurt. Maar er zoo maar uittrekken, om zes proleten-families onderdak te brengen — dat is toch wel een beetje veel verlangd, jongenlief.”„Ja hoor eens, Renée, ik zou heusch niet weten.... ’t Is trouwens maar voor kort — over een week of zes zitten we aan de Riviera, of in Egypte, of waar je wilt, en dan weten we niet eens meer, wat zorgen zijn. Maak nu in ’s hemelsnaam geen bezwaren, om zoo te zeggen vijf minuten vóór sluiting. De oude kan morgen of overmorgen dood zijn, een paar dagen later wordt het testament geopend, en dan moet ik in de Mahrenholzstraat 17 wonen, en anders niemand. Ik heb je toch verteld, dat ik den huisbaas al gesproken heb — vanmiddag heb ik hem nog even opgebeld. Hij is in principe bereid, direct een contract met me te sluiten, maar die huurders moeten er natuurlijk eerst uit zijn, of tenminste opgezegd hebben.”„En hoe denken die huurders daarover?”„Die zijn aan ’t randje van hun geduld. Als ze maar een stroohalm zien, grijpen ze ernaar. Saczewski heeft dat heel netjes in orde gemaakt, alles in huis is kapot, wat maar kapot gemaakt kan worden: electriciteit, water, kachels.. .. Hij staat voor de deur te wachten, ik heb hem meegebracht, dan kan hij zelf vertellen, hoe ’t er in de Mahrenholzstraat uitziet.”„Wie is die Saczewski eigenlijk ?”„Ja, dat is niet zoo makkelijk te zeggen, kind. Een kerel als een boom. Ik zou hem niet graag in ’t donker op een stillen weg tegenkomen. Hij zal wel een heele massa op zijn kerfstok hebben. Maar hij is buitengewoon geschikt. Ik heb hem een beetje aangekleed. Anders had ik hem niet eens hier kunnen brengen.”„Waar heb je hem opgescharreld?”Hij haalde een beetje verlegen de schouders op.„Ja, waar je die lui vinden kunt... Hij en Roett, mijn vroegere chauffeur, zijn te keer gegaan, dat ’t een lust was.”Ze lachte vroolijk en ging op den divan zitten. Hij keek naar haar met bijna onderworpen vereering.„Je ziet, Renée, — er wordt voor je gevochten. We doen, wat we kunnen.”Renée Malvy bezichtigde met aandacht haar vingernagels.„Hoe heb je je dat eigenlijk voorgesteld — met de villa ?” vroeg zij. „Die Mahrenholz-menschen zullen uit zichzelf niet op ’t idee komen, daar in te trekken.”„Dat is niet zoo moeilijk,” zei hij ijverig. „We moeten den een of anderen draai zien te vinden — een nobel gebaar van een goed hart of zooiets. De 

arme bewoners, die door ’t ongeluk vervolgd worden, vinden een toevlucht in de villa van de groote kunstenares, hoeven maar heel weinig huur te betalen; een klein beetje is beter dan heelemaal niets, dat zouden ze niet vertrouwen, zoo menschlievend is niemand.... ja, zoo ongeveer zal ’t wel gaan. Dat is meteen nog een beetje reclame voor je.”„En is daar dan werkelijk alles mee in orde? Hoe staat ’t eigenlijk precies in dat testament?”„Ik ken die passage uit m’n hoofd.... dat wil zeggen, zoo letterlijk, als de oude ’t mij gezegd heeft; maar hij heeft ’t van een afschrift voorgelezen en ik heb ’t met mijn eigen oogen zien staan ook, al was ’t maar heel even. Hij heeft wel gezorgd, dat hij ’t me flink onder den neus wreef: „Tot erfgenamen van mijn vermogen en van al mijn verdere bezittingen benoem ik de huurders van het perceel Mahrenholzstraat 17. Hoor ik daar niet wat ritselen ?” „Als ’t maar geen muis is,” zei Renée Malvy ongerust. „Ik zal voor alle zekerheid tegen Maschke zeggen, dat ze straks een val neerzet.”„Dus je ziet, het staat er duidelijk genoeg. Geen namen, alleen maar: „de huurders van het perceel Mahrenholzstraat 17.” Als alles goed'gaat — en ik zou niet weten, waarom ’t niét goed zou gaan — ben ik over een paar dagen de eenige huurder van het perceel Mahrenholzstraat 17. ’t Is eigenlijk door en door gemeen, dat zoo’n oude een mensch tot zoo’n idiote comedie dwingt, door zoo krankzinnig zijn testament te veranderen. Ik heb altijd gedacht, dat zulke dingen alleen in de bioscoop voorkwamen.”„Hij zal wel niet heelemaal toerekenbaar zijn. Wie laat nu aan zulke wildvreemde menschen zijn heele vermogen na, alleen omdat ze hem eens een keertje geholpen hebben.... minstens twee millioen.... ”„’t Is beslist meer.”„Ik geloof vast, dat ’t muizen zijn,” zei madame Malvy huilerig.„Nou ja, wat komen zoo’n paar diertjes er op aan....”„Ik kan dat ongedierte niet uitstaan.”„Zal ik nu Saczewski maar binnen laten komen?”„Voor mijn part.. . ƒ’Edgar Magnussen ging de gang in en wenkte.Saczewski en Roett kwamen binnen.Renée Malvy bekeek den reus met een zekere naïeve bewondering. De kerel liet het zich bedaard welgevallen. Hij kende die dametjes nog uit zijn worstelaarstijd.Hij grijnsde een beetje. Zijn pet had hij beleefd afgenomen.Het was een splinternieuwe pet. Hij droeg ook een nieuw costuum, dat Magnussen voor hem had uitgezocht. Zoo zag hij er tenminste een beetje toonbaar uit. (Wordt voortgezet)

&c4a#en wu\ een fónde*-te#a&.



De aankomst voor het Raadhuis.

Na de 
installatie 
hield de burge» 
meester een toespraak

Als hoogtepunt van het feest werd onder de 
eminente leiding van den heer P. de Kooy uit 
Vlissingen door het bekende dameskoor van 
Westkapelle, dat werd begeleid door ’t plaat* 
selijk muziekcorps, een zanghulde gebracht.

'burgemeester
E WESTKAPELLE

tot de Westkapellenaars,

.... die in grooten^^^^^ 
getale stonden te 
wachten en den burgemees
ter hartelijk begroetten.

Bij aankomst van het rijtuig, waarin de nieuwe 
burgemeester gezeten was, werden de paar» 
den uitgespannen.... en trokken stoere man» 
nen zelf het rijtuig tot voor het gemeentehuis.

Installatie va

Den nieuwen burgemeester, Jhr. 
Mr. A. F. C, de Casembroot, werd 
te Westkapelle een hartelijke ont
vangst bereid bij de installatie op 
Woensdag 15 Juni, Het zal den 
jongen burgervader, die, verrast 
door deze uitbundige feestvreugde, 
ook een hartelijke toespraak hield, 
nog lang heugen, hoe hij met z'n 
verloofde enthousiast werd begroet 
en door stoere mannen, die de 
paarden uitspanden, de gemeente 
werd binnengereden.
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