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Buitenlandsche Post

Een vreeselijk vliegongeluk gebeurde nabij ’t Berlijnsche vlieg 
veld Tempelhof. Een spor tvliegtuig, waarin een echtpi 
gezeten, stortte op de spoorbaan. Man en vrouw werden gedood.

De vliegende familie Hutchinson, bestaande uit man, 
vrouw, twee kinderen en vier technici, welke van Groen -

Bij gelegenheid van de eeuwfeesten in het 
stadje Barnes in Wales werd een gecostu- 
meerde optocht gehouden. Koningin Elisabeth 
van Engeland filmt zelf.

Er bestaan in Engeland talrijke scholen, waar de jongens 
voor de marine worden opgeleid. Op kalme vijvers leeren 
zij zich oefenen voor het leven op de onstuimige zee.

land naar Europa wilde vliegen, is verongelukt, maar 
werd door een Britschen trawler gered. Zij zal nu 
wellicht op Groenland moeten overwinteren.

In het Hydepark te Londen zal een 
gedenkteeken worden onthuld voor 
de Canadeesche gesneuvelden in den 
wereldoorlog. De groep wordt op 
het voetstuk geheschen.
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Een van de dagen dat er 
op het Binnenhof te Den 
Haag vertoon is van uni
formen van hoogwaardig- 
heidsbekleeders, is de dag 
waarop de sluiting plaats 
heeft door den minister
president jhr. mr. Ch. Ruys 
de Beerenbrouck van de 
beide Kamers der Staten- 
Generaal. Kort daarna wor
den de Kamers weer ge
opend door H. M. de Ko
ningin, waarbij de Troon
rede wordt uitgesproken.

Met een zilveren sleutel opent de burgemeester van 
Almelo het nieuwe Verkeer shuis Twente, dat dezer 
dagen aldaar officieel in gebruik genomen is.

BINNENLAND

Het langoed „de Leuriks” in de gemeente 
Lonneker, groot pl.m. 12 H.A. en toebe

hoor ende aan mevrouw C. J. ter Kuile te En
schede, is aangemerkt als een landgoed in den 
zin van art. 1 der Natuurschoonwet 1928. Dit 
landgoed, dat ongeveer 3 K.M. ten Oosten van 
Enschede a. d. weg naar Glanerbrug ligt, is toe
gankelijk op vertoon van wandelkaarten, welke 
kosteloos door de eigenaresse worden verstrekt.

Lt. Pahud de Mortanges, 
de Nederlandsche ruiter 
die op de Olympische 
Spelen te Los Angeles 
winnaar werd, werd bij 
zijn terugkeer in zijn 
woonplaats, Amersfoort, 
op groote en grootsche 
wijze ontvangen. — De 
voorzitter der Vereeni- 
ging voor Vreemdelin
genverkeer huldigde hem 
namens de burgerij van 
Amersfoort. .

.Als souvenir van dezen voor hem gedenkwaardigen dag 
filmde luitenant Pahud de Mortanges de menigte, die hem 
bij het station van Amersfoort opwachtte.



WILT U
is de huwelijkssmid van 
hem kunt ge u rustig en 
trouwen, zonder toestem-
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Nieuwsgierigen 
voor het smids-

■

Rennison, de smid 
van Gretna Green.

X

En natuurlijk stuurt men van hier een briefkaart aan zijn 
kennissen — ook al heeft men de gouden 
bruiloft al achter den rug.

Een oorlogsinvalide drijft naast de 
smederij een handeltje in souvenirs.

Laat dit artikeltje niet ongelezen, gij allen, die 
u niet hebt verloofd, angstig als ge waart 
voor de losbarstingen (uit haar of uit zijn 

familie, dat doet er niet toe), welke zouden vol
gen op uw mededeeling, dat ge van plan zijt 
elkander gelukkig te maken. Er zijn nu eenmaal 
menschen, die daaraan weigeren te gelooven.

Helden zijn het, de jonge menschen, die zich 
onvervaard werpen in de branding der Neder- 
landsche Verlovingsweeën. Helaas, niet iedereen 
heeft aanleg voor held of heldin. Er leven er ook 
met een zakelijk karakter, en zonder zin voor ro
mantiek en avontuur. Dezulken zijn het, die zeg
gen : „Waarom zouden we trouwplannen maken, 
als we toch niet kunnen of mogen trouwen ?”

„Niet zoo somber/’ roept de redactie u toe. 
„Er is een uitkomst. Wanhoop niet. Gretna Green 
bestaat nog.”

Om nu te vermijden, dat het al te druk gaat 
loopen op ons redactiebureau met jongelieden, die 
hun hart komen uitstorten en daarna goeden raad 
vragen, en óók, om te zorgen, dat de lezer niet 
gaat denken, dat wij tegen billijk tarief adviezen 
zouden geven in moeilijke kwesties, zullen wij u 
eens vertellen, wat nu wel Gretna Green is. Om te 
beginnen : u kunt het niet innemen, u kunt het 
niet bestellen, u kunt het niet aanpassen — maar 
u moet er naar toe reizen. Het is n.1. de naam van 
een plaatsje in Schotland.

Daar in Gretna Green woont de smid 
Rennison. U kunt zich in het adres niet 
vergissen, hij is de eenigste in de ge
meente. Hij 
Europa. Bij 
wettig laten

ming van ouders of voogden, 
onverschillig uw leeftijd, zonder 
stadhuis-formaliteiten. Mocht 
ge bijzondere waarde hechten 
aan een traplooper, het sym
bool der vaderlandsche welva
rendheid, dan moet ge dien 
echter zelf meebrengen.

Hoe de man aan die bevoegd
heid komt?

Vóór 1753 kon in Engeland 
en Schotland iedere man en 
vrouw een paartje, dat trou
wen wilde, in den echt ver
binden. Maar in genoemd jaar 
werd dit gebruik (misbruik) 
verboden, echter niet voor Schotland. 
En sindsdien vloden de geliefden uit 
Engeland bij nacht en ontij te paard 
of in postkoetsen naar het Noorden. 
Het eerste huis aan de groote heirbaan 
naar Schotland, vlak over de grens, 
was het huis van den smid van 
Gretna Green. Hij was de man, die 
uitkomst bracht. Bij aambeeld en 

blaasbalg, met een slag met den hamer, werd 
het huwelijk voltrokken.

En wat er ook veranderd mag zijn in verkeers
verbindingen, in staatkundige grenzen, in huwe
lijkswetgeving, het recht van den smid van Gretna 
Green bleef onaangetast. Slechts werd de bepaling



De smid in zijn 
trouwcostuum
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Een huwelijksvoltrek
king te Gretna Green.
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ingevoegd, dat de bruid en bruidegom eerst gedu
rende drie weken in Schotland moesten verblijven, 
willen zij het recht hebben in de smederij te ver
schijnen. Veel te beteekenen heeft dit echter niet, 
daar als de hiervoor benoodigde getuigen vaak 
de smid en zijn vrouw optreden. Nog steeds komen 
niet alleen uit Engeland, maar uit alle deelen van 
Europa de minnenden naar dit toevluchtsoord om 
elkander de hand te reiken boven het Smidsvuur 
en hun namen in het boek van Gretna Green te 
doen inschrijven. Zij betalen (d.w.z. hij betaalt) 
een guinea, ongeveer 12 gulden — en het onher
stelbare is gebeurd. Natuurlijk komt men er niet 
vandaan zonder eerst een pathetische toespraak 
van smid Rennison te hebben moeten aanhooren.

Het vorige jaar werden driehonderddertig 
huwelijken in de smederij voltrokken. Ieder week
end zijn er ongeveer 5 è 8 paren, die ondanks alles 
trouwen willen. Het record van Gretna Green is 
acht trouwerijen per uur. Dat was op Nieuwjaars
dag 1928. De ontvangsten behooren aan meneer 
Rennison, die tevens de entrées int en behoudt 
van de zeer talrijke bezoekers, die in het reisseizoen 
een toertje maken naar het beroemdste vertrek van 
Europa. Hij heeft er een aardig inkomen aan. 
Soms zijn er wel duizend nieuwsgierigen op een 
dag. Hun entrée bedraagt tien pennies. Niet veel, 
maar ook hier maken vele kleintjes één groote.

Talrijke malen zijn er in en buiten het Parle
ment stemmen opgegaan om het privilege van 
Gretna Green op te heffen ; maar Engelschen en 
Schotten beminnen de traditie en men aarzelt nog 
steeds om door te tasten.

Wij beloven u tegen den tijd, dat 
er werkelijk gevaar dreigt, dat de firma 
Rennison moet sluiten, een waarschu
wing te publiceeren. Maar voorloopig 
kunt ge er rustig heen gaan. Maar, lief
tallig bruidje, houd ’n plaatsje voor 
ons open aan het feestdiner.

De witte heide, die 
in Schotland veel 
bloeit, wordt voor de 
smederij te koop 
aangeboden. Deze 
bloempjes heeten ge
luk aan te brengen.
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kiek wè nae de prentjes,

d’ouwerdom, as baje, 
ons ok vee te koud.

Al die deege joenge meiden 
è toch a bekieks ’enog ;
Weet je wat ik noe zou wille ? 
Da ’k er ok is instae mog !

Neent, da ku je wè begriepe, 
zelfs nie mie m’n besten ’oed ;
Om de centen te betaele, 
daevoe bin ons enkel goed, 
o mae !

Kee van Jan van Zwarte Nele 
stieng d’r van de weeke in ;
En ik mo je wè vertelle, 
dat was glad nie nae m’n zin.

Maer ik
allegaere, ja, da’s waer ; 
En ik dienke elke weeke, 
’oe kriege ze ’t bie mekaer !

Leze doe’k nie vee, da ka je 
wè begriepe, ’k bin al oud; 
niks voe 
da’s voe
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ONS ZEELAND
(Wa Jan d'r van zee)

Op Zeeman s Erve te Vlissingen 
smaakt het rustig genoten pijpje wel.

Ook in Westkapelle moeten 
de ruitjes blinken.

Nee, ik doch, ik za mae zwiege, 
want da blad, dè deug nie mier, 
Mae ik wil je dan wè zegge, 
da’k er elke week uut leer.

O, die meid, das zo’n benauwden, 
’t is een echte schietebroek, 
mae wè in de krante, o mae, 
en de krant vloog in een ’oek.

Ak zo is een stuitje zitte, 
pak ik wè is nae de krant, 
’t Aere kan m’n nie vee schille, 
mae wè ’t nieuws in ’t Zeeuwsche land.

’k Doch zó bie m’n eige, wou jic 
d’rin nog mie joe ouwe kop ? 
Glad gin tanden in je kaeken, 
mae (’oe kan ’t ?) wè ’aer d’r op

Mie Moei Lena is ’t wee onweer, 
Ze zag t’r Kee van Jan in stae ; 
En dae kus ze nie van zwiege, 
neent, ze was t’r van ontdae !

ONS ZEELAND
(Wa Moei Lena d'r van zee) 

Kwa, ik bin d’r wee deur ’eene, 
en de boel is an de kant;
’k Kan nog net een uurtje kieke 
in de Zeeuwsche prentekrant.

Ooezandc's vredige rust.
Een landelijk prentje uit 

Zeeuwsch - Viaam- 
Zuiddorpe.

Als de Goesche 
jeugd in de nieuwe 
stadswijk zich met 
haasje - over ver
maakt. too^ee • 

güUU’C.



("Onverdeelde belangstel' 
ling, absolute aandacht 

die zich door niets en nie
mand laat afleiden, in
tens meeleven, ongeduldige 
nieuwsgierigheid en span
ning en vreugde om de 
avonturen van Jan Klaas- 
sen en Katrijn — en als 
wij het gadeslaan, worden 
we bijna jaloersch op de 
kinderen die geheel en al 
meeleven bij de voorstelling 
van de poppenkast, die vol
komen opgaan in wat zij 
hooren en zien, zooals wij 
slechts zelden door tooneel- 
stuk of film of boek geboeid 
kunnen worden.



De omsteigerde toren van 
de groote kerk te Veere.

De werkzaamheden binnen de 
kerk, waar de bouwsteenen 
ten behoeve van de restauratie 
worden gehakt en bijgewerkf.

Bij onze Oude
Z

eeland is ten deele zeer rijk aan oude 
monumenten. Over het algemeen da- 
teeren zij uit den tijd, toen onze pro
vincie nog tot de machtigste behoorde. 
De latere tijd, hoewel hij in sommige 
perioden ook meer dan welvarend voor 

ons gewest kon heeten, bracht op dit gebied 
maar weinig meer. En van den laatsten, onzen 
tijd, kan men wel zeggen, dat hij geen bijzon
dere monumenten meer brengt.

Is dit te verklaren ?
Zeker is het in ieder geval, dat niet de tijds

omstandigheden hiervoor aansprakelijk kunnen 
worden gesteld. Men leest zoo wel eens over oor
zaken als malaise enz. als zou de onzekerheid 
aangaande de toekomst de reden zijn, waarom 
men geen schoone monumenten meer schept, 
maar we gelooven dit niet. Een voor ons gewest
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Gezicht op een van Zeelands 
nooie monumenten, de onaf
gebouwde groote kerk te Veere, 
vanaf het Raadhuis, waar 
de groote restauratiewerken 
nog steeds vele offers vragen.

gouden periode, zooals 
de Middeleeuwen dat 
waren, bood niet meer 
zekerheid. Integendeel, 
al kende men er de 
huidige economische 

crisis in onzen omvang 
niet, men had te reke
nen met andere facto
ren, zooals overstroo- 
mingen, misoogsten e.d.

En dan vooral : den 
oorlog; die in dien tijd 
dadelijk veel meer be
dreigend was.

Neen, we moeten con- 
stateeren, dat de Middel
eeuwers, onder invloed 
van stralende vreemde 
culturen, veel gevoeliger 
waren voor kunst dan de

meesten van ons, moderne inenschen. Weliswaar 
hebben velen dikwijls een groot woord over kunst, 
weliswaar is de kunst ingeburgerd als factor van 
maatschappelijke noodzakelijkheid, en krijgt zij 
zelfs in de kranten meer en meer een omvangrijke 
plaats toegewezen, maar.... Maar: waar is dc 
algeheele overgave der Middeleeuwen, die niet 
schreeuwde of druk gebaarde, maar, zonder naar 
geld te zien, vorstelijke kerken en weelderige 
stadhuizen uit den grond deed rijzen ?

De vroedschap besloot : er zou gebouwd wor
den. Het geld? Dat kwam wel iri orde. Soms kwam 
het ook niet in orde, zooals b.v. bij den St. Lievens 
Monstertoren in Zierikzee, ondanks zijn onvol
ledigheid toch nog een schitterend bouwwerk.

En wat gebeurt er nu ?
Hier en daar staat een magere jubileumbank, 

waarvoor de contanten moeizaam bij elkaar ge
scharreld werden.

Er is de laatste halve eeuw geen nieuw bouw
werk in Zeeland aan te wijzen, dat alleen ont
staan is uit een behoefte aan kunst....

En misschien is het niet zoozeer de kunstwaar- 
deering als wel een sterke impuls voor traditie 
(voor ons volk zeer kenmerkend), die ons Zeeuwen 
drijft naar het behoud van oude bouwwerken.
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De mooie voorgevel van het Raadhuis te 
Brouwershaven met den nu geheel vol
tooiden toren van het monumentale 
kerkgebouw op den achtergrond.

Deze gedachte komt naar voren als men bemerkt 
dat het niet alleen fraaie bouwsels zijn, die men in 
stand wil houden, maar dikwijls ook geheel waarde- 
looze. Een teekencnd voorbeeld hiervan is de z.g. 
plompe toren van Koudekerke op Schouwen. Er 
is indertijd een comité gesticht, dat zich ten doel 
stelt, dezen weinig fraaien puinhoop te doen restau- 
reeren.

Welke architectonische waarde hierbij gegol

den heeft, is ons ten eenenmale ’n raadsel. 
En wellicht is het niet te stoutmoedig, te 
veronderstellen, dat bovengenoemde zin 
voor traditiehandhaving van het eigene, 
hier het initiatief geboren deed worden.

Zeker valt het zeer toe te juichen, dat 
men in ieder geval net oude wil sparen, 
niet omdat ’t oud, maar omdat ’t mooi is. 
Schoonheid moet hier de eenige maatstaf zijn.

En zoo ware het beter, dat men vele gel
den, die thans besteed worden aan restau
ratie van onvolwaardige producten, be
schikbaar stelde voor restauratie van wer
ken, die het criterium der schoonheid kun
nen doorstaan. Wij denken b.v. aan het 
prachtige stadhuis te Veere, dat nog zoo 
dringend afdoende hulp behoeft.

Over het algemeen kan op dit punt niet

De restauratie van het Raadhuis te Veere, 
dat nog zoo dringend afdoende hulp behoeft.

Detail van den St. Lievens Monstertoren 
te Zier ik zee, ondanks zijn onvolledigheid 
toch nog een schitterend bouwwerk.

De St. Lievens Monstertoren in 
zijn schilderachtige omgeving.

geroepen worden over Zeeuwsche offervaardig
heid. Het is hier al net eender als met de muse- 
umzucht, waarmee de Zender in dit blad nogal 
eens terecht den draak steekt : men interesseert 
zich alleen voor zijn eigen stad of dorp, niet 
omdat de bouwwerken er zoo buitengewoon mooi 
zijn, maar : omdat ze van ONS zijn 1

Nochtans is het een verblijdend verschijnsel, 
dat er, ondanks crisis en malaise, nog zooveel 
gerestaureerd wordt. Onze foto’s laten hiervan een 
en ander zien.

Misschien is het met die crisis nog wel niet zoo 
erg als we onder invloed van de kranten denken ! 
In ieder geval gelooven we, dat er veel te veel 
gejeremieerd wordt, en zeker is het, dat dit alle 
initiatief en ondernemingsgeest, die zoo hard 
noodig zijn, om er weer boven op te komen, doodt.

Maar we dwalen af, al zij het in dit verband 
vergeeflijk !

Zeeland bezit een schat aan oude en mooie 
bouwwerken, helaas grootendeels vervaardigd 
uit materiaal, dat tegen ons ruw klimaat niet be
stand is, en daarom voortdurende zorg noodig 
heeft.

Daarom ook is de vraag niet overbodig, of 
restauratie dezer gebouwen niet meer overheids- 
dan wel particuliere taak moet zijn.

In ieder geval ware het wenschelijk, dat de over
heid, gesteund door ’n sterke particuliere interesse, 
een en ander blijvend als bron van zorg beschouwde.
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De fameuze Duitsche kruiser, welks avon
tuurlijke verrichtingen tijdens den wereld 
oorlog in dit artikel beschreven worden.
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«Van cn èftauncn
lil. OORLOGSDAGEN OP DEN INDISCHEN OCEAAN

BIGOT

De wereldoorlog van 1914—1918 heeft zich 
slechts voor een klein gedeelte op den Indi- 
schen Oceaan afgespeeld. Maar dat kleine ge

deelte was in alle opzichten merkwaardig ; voor 
zoover bij den tegenwoordigen wreeden oorlog nog 
van romantiek kon gesproken worden, is de Indi-
sche Oceaan er het tooneel van geweest. De meeste 
lezers zullen zich nog wel herinneren, dat daar ge
durende den zomer en het najaar van 1914 de 
Duitsche kruiser „Emden” geheel alleen, en af
gesloten van elke vlootbasis, als kaper geopereerd 
heeft. Als ’n moderne Vliegende Hollander bevoer 
hij in alle richtingen den Oceaan en wist twintig 
vijandelijke koopvaardijschepen en twee oorlogs
bodems te veroveren of te vernietigen. Zijn tegen
woordigheid in den Indischen Oceaan heeft de 
vijandelijke scheepvaart ernstig benadeeld ; slechts 
met den grootsten tegenzin kozen de gezagvoerders 
zee ; maandenlang is een gansche vloot van geal
lieerde oorlogsbodems doende geweest om de „Em
den,” die als een spookschip nu hier dan daar op
dook, op te sporen. De commandant, Von Müller, 
was een ridderlijk man, die zijn afschuwelijken 
plicht op de meest humane wijze vervulde ; niet 
zelden bracht hij zijn eigen veiligheid in gevaar, 
door de opvarenden der veroverde schepen te 
redden. Teekenend is in dit verband, dat Von Mul
ler nog onlangs door de vereeniging van Engelsche 
oud-strijders uitgenoodigd werd op een banket in 
Londen, waar zijn voormalige vijanden een toast 
op hem uitbrachten als eerlijk en ridderlijk tegen
stander.

Einde Juli 1914 lag de „Emden” bij Tsingtau, de 
Duitsche vlootbasis in China. De oorlog tusschen 
Duitschland en Engeland was toen nog niet ver
klaard, maar daar Von Müller uit telegrammen 
gebleken was, dat deze spoedig kon uitbreken, leek 
het hem het verstandigst er voor dien tijd tusschen 
uit te trekken. Dichtbij lag de sterke Engelsche oor-

, „ H K h .. DOOR H. logshaven Hong Kong ; bovendien was
’t waarschijnlijk, dat Japan zich aan de 
zijde der geallieerden zou scharen. Tegen deze tegen
standers zou hij geen schijn van kans hebben. Met 
de snelheid, die karakteristiek zou worden voor 
Von Muller, werden kolen geladen en verdween
de „Emden” uit de haven van Tsingtau. Toen dan 
ook eenige dagen later inderdaad de oorlóg met 
Engeland was uitgebroken en een escader Britsche 
oorlogsschepen zich overhaast naar Tsingtau 
spoedde, was de vogel natuurlijk gevlogen. Von 
Müller voegde zich bij een Duitsch escader in de 
Stille Zuidzee, waar hij van den bevelvoerenden 
admiraal Von Spee -- die zelf naar Zuid-Amerika 
stoomde — verlof kreeg, geheel alleen in den 
Indischen Oceaan als kaper te opereeren.

Men moet zich de situatie, waarin Von Müller 
kwam te verkeeren, even voor oogen stellen. Ten 
eerste begaf hij zich in vijandelijke wateren, waar 
hij iedereen tegenover zich zou vinden. Dan had 
hij geen basis, waarop hij zich kon terugtrekken om 
zijn schip te repareeren en er de aangroeisels van 
te verwijderen. Hij werd een buiten de wet gestelde, 
die voor kolen, provisie en water afhankelijk zou 
zijn van veroverde schepen. En buiten deze minder 
aangename omstandigheden had hij de zekerheid, 
op den langen duur toch niet te kunnen ontsnap
pen. Door kundige zeemanschap en door ge
bruik te maken van zijn draadlooze, zou het einde 
misschien vele maanden verschoven kunnen wor
den, maar alle kansen waren tegen hem.

Hij camoufleerde zijn schip, door er een loozen 
vierden schoorsteen op te plaatsen, waardoor de 
„Emden” het voorkomen verkreeg van een Engel- 
schen kruiser. Bij het eiland Timor stoomde de 
„Emden” den Indischen Oceaan binnen en begaf 
zich naar de Golf van Bengalen. Op 8 September 
1914 maakte Von Müller zijn eerste prooi : een 
Grieksch stoomschip, met een lading van 6000 ton 
kolen voor het Britsche gouvernement in Bengalen.
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Dit kwam hem bijzonder van pas, daar 
de „Emden” juist gebrek aan brand
stof begon te krijgen. Von Muller nam 
de lading over in zijn eigen bunkers, 
beval het Grieksche schip hem te 
volgen en kruiste daarna op de gewone 
scheepsroute. Binnen korten tijd had 
hij vijf andere Britsche koopvaardij
schepen genomen, die hij tot zinken 
bracht, na bemanning en passagiers 
op het Grieksche schip te hebben 
overgebracht. Dit werd nu vrijgelaten 
om een haven op te zoeken. Nog een 
schip werd aangehouden, maar daar 
dit een Italiaan bleek te zijn, moest 
hij dit weer vrij geven. (Italië was 
toen nog neutraal).

Von Müller’s positie werd nu moei
lijken Het was natuurlijk bekend 
geworden, dat hij zich in de Golf 
van Bengalen bevond. In scheepvaart- 
kringen ontstond een paniek, de meeste 
afvaarten werden geannuleerd, en 
eenige Britsche en Japansche kruisers 
verspreidden zich om den kaper op te 
sporen. Von Müller’s draadlooze ving de

De heldhaftige kapitein Von Miiller, „een ridderlijk 
man, die zijn afschuwelijken plicht op de meest humane 

wijze vervulde '.

betreffende berichten op, waarna hij deze voor hem 
ongezonde wateren verliet. Hij voer in de richting 
van Rangoon in Achter-Indië, en wist op weg daar
heen zijn negende slachtoffer te maken. Vervolgens 
haalde hij ’n brutaal stukje uit. Hij hield zich een 
paar dagen schuil onder de kust van Achter-Indië, 
en stak toen plotseling weer de Golf van Bengalen 
over,waarbij hij ternauwernood de naar hem zoeken
de oorlogsschepen miste, ’s Avonds van den 22sten 
September verscheen hij opeens voor de stad 
Madras. De stad was vol verlicht, zoodat hij geen 
moeite had zijn kanonnen te richten op het be
oogde doel : de olietanks van de Burma Oil Com- 
pany. Een onbeschrijflijke paniek ontstond in 
Madras, toen plotseling een bombardement geopend 
werd en de tanks in brand vlogen. Terwijl Von Mül
ler nog aan het schieten was, bleek hem dat de „Em
den” herkend was. Hij ving draadlooze berichten 
op : „S.O.S. Hier, Madras. „Emden” beschiet de 
stad.” Dat wilde dus zeggen, dat alle vijandelijke 
oorlogsschepen, honderden mijlen in het rond, 
precies wisten waar de „Emden” zich bevond.

Oogenblikkelijk vertrok de Duitscher weer ; de 
raid had nog geen half uur geduurd ; binnen dezen 
tijd was het hem gelukt de meeste tanks in brand 
te schieten. Het bombardement van Madras was 
een gevaarlijke onderneming geweest, die alleen 
kon slagen door het buitengewoon vlug manoeu- 
vreeren van de „Emden.” Dank zij de duisternis 
wist zij nog juist te ontsnappen aan het cordon 
van oorlogsbodems, die van alle kanten toeschoten 
om haar in te sluiten.

Meer Zuidwaarts aanhoudend zag Von Müller
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kans, in nauwelijks meer dan een week tijd, nog 
zes vijandelijke koopvaarders te nemen. Een daar
van voerde als lading 6600 ton goede Wales-kolen, 
die hij gretig in zijn eigen bunkers overnam.

Volgens zijn gewoonte bemande hij één der 
genomen schepen met alle opvarenden, en gaf dit 
vrij. De overige werden in den grond geboord. 
Hij besloot nu zijn mannen een korte rustpoos 
toe te staan, die deze trouwens bij dit zenuw- 
sloopende leven wel verdienden. Het leek hem 
daartoe het best, aan te houden op het zeer een
zaam gelegen eilandje Diego Garcia, halverwege 
Ceylon en Madagascar. Daar liep hij de minste kans 
vijandelijke gevechtsbodems te ontmoeten.

Wat dit aanging, overtrof de uitslag zijn ver
wachtingen. Het bleek den Duitschers nl., dat de 
Britsche bewoners van Diego Garcia nog niet eens 
wisten, dat er een oorlog uitgebroken was. Von 
Müller liet de situatie maar zooals zij was en hij gaf 
een paar vage verklaringen ten beste over een 
buitenlandsche missie, die hij moest vervullen. De 
niets vermoedende bewoners ontvingen de be
manning gastvrij, gaven zelfs een feestje en wensch- 
ten den Duitschers bij hun vertrek ’t beste. Deze 
merkwaardige onwetendheid der eilandbewoners 
wordt verklaard door het feit, dat zij noch draad
loos, noch per kabel met de rest van de wereld 
verbonden waren.

Keer op keer kreeg die wereld gelegenheid zich 
te verbazen over de roekeloosheid van kapitein 
Von Müller. Van Diego Garcia stoomde hij recht
streeks naar de haven Pinang op Malakka, met 
het doel daar een raid uit te voeren zooals op 
Madras. Op weg daarheen zag hij nog kans zeven 
vijandelijke schepen te nemen. 28 October 1914, 
’s morgens vroeg, bereikte hij Pinang, waar een 
Russische kruiser en een Fransche destroyer lagen. 
Vóór dat deze zich gerealiseerd hadden dat hun 
bitterste vijand naderde, — men zal zich herin
neren dat de „Emden” het voorkomen had van 
een Engelschen kruiser, — had deze het vuur reeds 
geopend, den Rus getorpedeerd en den Fransch- 
man in den grond geboord. Bij het verlaten der 
haven ontmoette zij ’n juist binnenkomenden 
Franschen destroyer, die eveneens tot wrak ge
schoten werd. Hier bleek tevens de humaniteit 
van Von Müller, want met gevaar voor zijn eigen 
veiligheid liet hij de „Emden” stoppen, om van 
’t zinkende schip de opvarenden over te nemen. 
De draadlooze — die een vloek, zoowel als een 
zegen vöor den Duitscher was — had natuurlijk 
zijn tegenwoordigheid reeds bekend gemaakt. 
Engelsche, Fransche, Russische 
kruisers schoten van alle zijden 
toe om den raider in te sluiten, 
maar nog eens was het geluk 
met hem en wist hij veilig te 
ontkomen.

Maar de positie van de „Em
den” begon steeds gevaarlijker 
te worden. Steeds meer gealli
eerde oorlogsbodems werden 
naar den Indischen Oceaan ge
dirigeerd, om den vermetelen 
Duitscher, die daar heel alleen 
opereerde, onschadelijk te ma
ken. Het scheen echter wel, of de 
moderne Vliegende Hollander de 
kunst verstond zich onvindbaar 
te maken. Na de raid op Pinang 
was hij spoorloos verdwenen.Tot 
eindelijk de dag aanbrak, die ’n 
einde maakte aan de carrière 
van den kaper. Op 9 November 
1914, vroeg in den morgen, ver
scheen de „Emden” vóór het 
eilandje Cocos-Keeling, halver
wege Ceylon en Australië. Zij 
zond twee booten naar den wal, 
met 49 manschappen, vier ma
chinegeweren en dertig geweren 
om de draadlooze installatie te 
vernietigen van de daar geves
tigde Eastern Telegraph Com- 
pany. De landings-expeditie 
stond onder bevel van luitenant 
Von Mucke. Ongelukkigerwijze 
herkenden de beambten van

De oorlogsbodem als hij nage* 
noeg tot wrak geschoten is. 

het kabelstation de „Emden” oogenblikkelijk. 
Vóór de Duitschers het konden beletten, werden 
de noodseinen den aether ingezonden : „S.O.S. 
Cocos-Keeling — Hier de Emden.” De marconist 
aan boord van de „Emden” stoorde het S.O.S.-sein, 
maar niet vóór ’t opgevangen was door de „Syd- 
ney,” een Engelschen kruiser, grooter en zwaarder 
bewapend dan de „Emden,” welk op 60 mijlen af
stand lag. Onmiddellijk stoomde deze natuurlijk 
naar het eiland. Inmiddels hadden de landings- 
manschappen met spoed hun orders uitgevoerd. 
De kabels werden doorgesneden, de apparaten 
vernield, de masten der draadlooze opgeblazen. 
Toen ze ongeveer klaar waren, werd Von Müller op 
de „Emden” de „Sydney” gewaar. Met stooten op 
de sirene seinde hij naar den wal, dat hij vertrok 
om slag te leveren met den vijand. Het bleek hem 
al spoedig, dat hij tegen de verder dragende scheeps- 
kanonnen van de „Sydney” geen kans had. Het 
einde was voor de „Emden” gekomen. Toch bood 
Von Müller tegenstand zoolang hij kon. Zelfs toen 
zijn stuurinrichting kapot geschoten was, wist hij 
nogtemanoeuvreeren met behulp van z’n machines. 
Ten slotte moest hij zich echter gewonnen geven. 
Totaal tot wrak geschoten liep de „Emden” vast 
op de kust, Von Müller moest zijn vlag strijken, 
en de „Sydney” naderde om de overlevenden op 
te nemen. Meer dan honderd man waren gesneu
veld, ruim twee honderd, waaronder ook kapitein 
Von Müller, kwamen als krijgsgevangenen aan 
boord van den Engelschman,welks commandant den 
Duitschen bevelhebber oprecht complimenteerde.

De loopbaan van den fameuzen raider was 
geëindigd, nadat hij den geallieerden voor mil- 
lioenen schade had berokkend. Von Müller en 
zijn manschappen werden naar Australië over
gebracht, waar zij gedurende de rest van den 
oorlog in krijgsgevangenschap geleefd hebben.

Het verhaal van de „Emden” heeft nog een ver
volg. Door den hardnekkigen tegenstand, dien Von 
Müller had geboden, had de „Sydney” geen kans 
zich dadelijk met de landingsexpeditie te bemoeien. 
Eerst ’s nachts had de Engelschman gelegenheid 
zijn troepen naar den wal te zenden, waar gecon
stateerd werd, dat de landingsexpeditie ver
dwenen was ! Toen Von Mucke de vernietiging van 
de „Emden” had waargenomen, besloot hij te 
ontsnappen in een kleinen driemast-schoener, de 
„Ayesha,” welke in de haven van Cocos lag. Haas
tig werd het schip, dat nog geen honderd ton groot 
was — bovendien oud en eenigszins lek — zee
waardig gemaakt. Onder verontschuldigingen tegen

over de beambten, laadden de Duitschers een ge
deelte der levensmiddelen in, en wisten, zoodra de 
avond was gevallen, onder dekking der duisternis 
te ontsnappen.

Het verhaal der reis van de „Ayesha” laat zich 
lezen als fantasie en is zeker een der meest won
derlijke romances der zee.

Von Mucke besloot koers te zetten naar de neu
trale Hollandsche haven Padang op Sumatra, en 
na een afschuwelijke reis van zestien dagen in een 
lek schip, dat krioelde van kakkerlakken, wist hij 
Padang te bereiken. Ten einde niet geïnterneerd 
te worden, moest hij binnen 24 uur weer vertrekken. 
Van enkele in de haven liggende Duitsche stoomers 
kreeg hij de noodige provisie. Zijn plan was den 
Indischen Oceaan over te steken naar de Golf van 
Aden, om vandaar uit over land, via Arabië, te 
trachten Constantinopel te bereiken, een onder
neming, die haast geen kans van slagen kon bieden. 
Nauwelijks had hij Padang een paar uur verlaten, 
toen hij werd ingehaald door een motorboot, be
mand met vier Duitschers. Dezen hadden zoo’n 
heimwee naar de Heimat, dat zij verzochten de 
gevaarlijke reis te mogen meemaken.

Von Mucke nam hen op, ofschoon de „Ayesha,” 
die feitelijk maar 6 man kon bergen, er reeds 49 
aan boord had. Hem wachtten nog meer verrassin
gen. Drie weken had hij Padang reeds verlaten, 
toen hij werd ingehaald door een der bovenge
noemde Duitsche stoomschepen, die sinds het 
begin van den oorlog in Padang gelegen had. De 
gezagvoerder, onder den indruk van het stout
moedige der onderneming, stelde Von Mucke zijn 
schip eenvoudig ter beschikking. Het aanbod werd 
natuurlijk met graagte geaccepteerd. Allen gin
gen over op den meer geriefelijken Duitschen stoo- 
mer, de „Ayesha” werd tot zinken gebracht, en met 
meer moed voer men verder.

Inderdaad is het den stoutmoedige'n Von Mucke 
gelukt, zonder ontdekt te worden, de ontzaglijke 
lange reis af te leggen en veilig in de Roode Zee 
te komen. Bij de Arabische kust ging men aan wal 
met de kostbare machinegeweren. Nü begonnen pas 
de grootste moeilijkheden. Honderden mijlen moest 
door de woestijn gemarcheerd worden, onophou
delijk moest strijd gevoerd worden tegen de Be- 
douïnen; de mannen, waarvan er evenwel slechts 
vier gedood werden, leden verschrikkelijk door 
watergebrek. Toch hielden de kerels vol ; Von 
Mucke wist werkelijk Constantinopel te bereiken. 
Op een goeden dag presenteerde hij zich bij den 
verbaasden Duitschen admiraal Souchon : „Hier 
45 manschappen van de Emden.”
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N
ee, nee,” zei Hung No schor, zich aan een stoel vastklemmend om 

zich staande te houden, „Ga nu, vlug. Leven goed ! Alle twee jong, 
langen tijd te leven — ga, ga! Over korten tijd Yang O terug, en 
dan....” Hij huiverde en kreunde, veelzeggend.

Wilfred wendde zich tot Perzikbloesem met een plotseling besluit in 
zijn trekken — en in zijn stem ook.

„Perzikbloesem,”zei hij dringend, „ga met mij mee! Kom nu met mij mee ! 
Ik kan je hier het huis uit krijgen. Binnen vijf minuten zit je in een taxi, en 
ik kan je hier in Londen verbergen, bij vrienden. Yang O zal je nooit kunnen 
vinden. Ik heb machtige vrienden, Perzikbloesem. Ik kan best tegen Yang O 
op. Kom mee — vertrouw me !”

Zij maakte een halve beweging naar hem toe. Een oogenblik voelde zij 
zich geneigd, om toe te geven, aan te nemen. Toen zag zij de oogen van Hung 
No — en Azië won.

„Neen !” riep Hung No.
„Hou je mond !” beval Harvey driftig.
Maar Hung No was tusschen hen getreden. Hij wankelde, terwijl hij die 

paar stappen zette, en hoe boos Wilfred ook was, hij stak de hand uit om den 
doodzieken, bijna stervenden jongen staande te houden.

„Uw machtige vrienden !” kraakte de stem van Hung No, en dan lachte 
hij. „Niets waard ! Yang O machtiger — tienmaal. U misschien een, twee, drie 
dagen gelukkig zijn. Kan misschien trouwen. In orde. Dan zal Yang O u 
vinden. Hij vindt u hier, in Amerika, overal, hij vindt u, en dan....” Daar 
liet hij het bij.

Wilfred maakte een snel gebaar van onwil en protest.
„Je kunt gelijk hebben,” gaf hij toe ; „maar met al dat gepraat komen we 

niet verder. Er moet iets gedaan worden !”
„Wachten !”
„Ik wil niet wachten, Hung! Ik ben niet van plan, Perzikbloesem naar 

Amerika te laten gaan met zoo’n onmensch, en als....”
De stem van Yang O, scherp, gebiedend, riep door het huis als een gong.

db lbb'B
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hé, Min Li!” riep hij. 7
Mijn vader!” fluisterde Perzikbloesem, en haar hand /

ging naar haar hart — zij stond te zwaaien op haar voeten.
Wilfred sloeg, den arm vaster om haar heen. Het lichaam van Hung No 

verstrakte, maar zijn gezicht was lijkbleek. Zijn oogen stonden dapper, maar 
ook schrik en angst sprak er uit.

Hij vergat zijn pijn. Langzaam ging hij naar de deur.Toen hij die bereikte, 
riep de stem van den meester opnieuw om de amah. Hung No kwam bij hen 
terug. Hij glimlachte.

„Ik ga,” zei hij rustig. „Min Li slaapt — ik ga ! Houd u stil! Ik zal naar 
Yang O gaan ! Ik zal met hem spreken ! Misschien kan ik hem vasthouden 
met nieuws over de zaken — opium.”

Hij deed de deur open en ging de kamer uit.
„Ik kom al, verhevene!” mompelde hij, terwijl hij het portaal overliep.
Min Li lag op den divan, waar hij haar op neer had geworpen, haar mond 

gestopt met vuile lappen, haar handen en voeten stevig gebonden. De inspan
ning, die hij daarvoor had moeten gebruiken, was hem duur te staan gekomen, 
maar nu was hij dubbel blij ; en toen hij den blik opving van haar uitpuilende, 
woedende oogen, lachte hij.

Iedere wreedheid, klein en groot, waarmee de oude amah hem in al die 
lange jaren had bejegend, was in dat oogenblik gewroken. Hij bleef een oogen- 
blik bij haar staan en grinnikte ; toen haalde hij de schouders op en sleepte 
zich de hooge smalle trap af.

Daar beneden, tusschen het restaurant en de achterkamer, stond Yang O.
Hij leek grooter en verschrikkelijker dan ooit te voren. Hij had gedronken, 

maar nu hij naar zijn knecht keek, kwam er in zijn spleetoogen iets, heel even, 
dat op verbaasde blijdschap leek.

„Hé, jij ?” mompelde hij.
Hung maakte een diepe buiging. Dikwijls had hij dit gedaan in hun lange, 

ondraaglijke jaren, maar nu — al deed het hem felle pijn, als hij een vinger 
bewoog — boog hij dieper dan hij ooit tevoren gedaan had — een boerenkind 
had in tegenwoordigheid van een keizer geen grooter ontzag kunnen toonen.

Yang O grinnikte ongevoelig.
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„Hond !” schold hij.
Hung No schuifelde een paar centimeters vooruit, green den boord van 

Yang O’s lang bovenkleed en hief het naar zijn voorhoofd.
„Groote meester !” murmelde hij.
Yang O keek hem aan, voor ’t oogenblik geduldig.
„Zoo, waar ben je geweest, hond ?”
„Ziekenhuis,” antwoordde Hung No, „ziekenhuis van den blanken mees

ter. Ze wilden me niet weg laten gaan vóór vandaag. Maar nu ben ik terug
gekomen, heer, om trouw te waken over uw zaken, terwijl u op reis bent.” 

Een donkere trek van woede kwam over Yang’s gezicht.
„En wat,” vroeg hij, „heb je gezegd in ’t ziekenhuis van de blanken ?” 
Hung No begreep hem.
„Ik heb uitgelegd, groote heer, dat mijn vijanden mij in een twist over 

geld hebben aangevallen en mij half dood op straat hebben laten liggen.”
Yang O mopperde iets. Hij geloofde het. Minstens geloofde hij, dat de 

jongen te veel gezond verstand had om zijn naam te noemen, als er sprake 
kwam over zijn wonde.

„’t Is goed,” zei hij kort, „en ’t is ook goed, dat je vandaag terug gekomen 
bent, want morgen begint mijn reis ; en als je vandaag niet teruggekomen was, 
zou ik je gevonden hebben en dan had ik je voor je afwezigheid geslagen, zoo- 
als ik je nog nooit geslagen heb. — Ik wil drinken !”

Hung No keek op ; hij deed zijn best gewoon te kijken en de hongerige 
gretigheid weg te houden uit zijn oogen en uit zijn stem.

„Mijn heer wil den heiligen wijn van China drinken ?”
Yang O gromde en smakte met de lippen.
„Ik wil drinken. Halen!” zei hij.
Hij keerde zich om, en ging het restaurant weer binnen.
Een oogenblik was Hung No bang, dat hij er bij neer zou vallen. Maar hij 

dacht aan Perzikbloesem. Hij was duizelig van de pijn. De brandewijn van 
Wilfred Harvey was uitgewerkt. Iedere seconde konden zijn krachten hem 
begeven. Hij stond te wankelen en te zwaaien als een beschonkene. De pijn 
in zijn hoofd en in zijn zijde was ontzettend, maar de vreugde in zijn hart was 
nog ontzettender. En hij dacht aan Perzikbloesem.

Hij ging langzaam de smalle trap af, die naar beneden leidde.
Eerst ging hij zijn muffen kelder in ; en daar haalde hij zacht een steen 

uit den vloer. Zijn hand tastte in het donker, en hij vond, wat hij zocht — 
en hij omklemde het met een geknor van tevredenheid.

Zijn uur was gekomen !
Langzaam liep hij naar den kelder, waarin Yang O allerlei voorraden 

bewaarde, en daar vond hij een rij stoffige oude flesschen, met zorg wegge
stopt voor spiedersoogen. Hij koos er een flesch uit en ontkurkte die snel.

De inhoud van het kleine fleschje, dat hij in de hand hield, werd in de 
groote flesch gegoten, en daarna ging de kurk weer op de groote flesch.

Hij ging de trap weer op. Met iedere seconde werden zijn stappen zwakker 
en moeilijker — iedere seconde werd zijn ademhaling pijnlijker. Maar zijn 
oogen stonden helder 
en zijn geest was zoo 
klaar als kristal. En 
zijn hart zong.

Hij nam ’n hoog, 
diep glas, eerbiedig en 
uitvoerig besneden — 
het oude, kostbare 
glas, waaruit Yang O 
gewoon was te drin
ken ; en voorzichtig 
het drinkvat en de 
flesch rijstwijn uit 

Chantoen dragend, 
ging hij terug naar 
het restaurant.

Het was daar nu 
tamelijk vol ; maar 
Yang O zat aan zijn 
hoogen lessenaar en 
keek met zware oogen 
de ruimte in. De eer
ste oogenblikken zag 
hij Hung No niet, 
nam althans niet de 
minste notitie van 
hem ; maar hij keerde 
het hoofd naar zijn 
bediende, toen deze 
de kurk uit de 
flesch trok.

„Aha!” Yang O 
glimlachte bijna, en 
weer smakte hij met 
de lippen.

Langzaam schonk 
Hung No den wijn 
uit. Die had de kleur 
van gouden amber, 
diep, rijk, levend. Het 
sprankelde in het be-
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sneden glas als zonneschijn in zilveren water ; het klokte en het zong een 
zachte wijs bij het wreede lied in het hart van Hung No.

„Het is goed,” zei Yang O, „dat je teruggekomen bent om op de zaak te 
passen, terwijl ik in ’Frisco ben. Ik zal drinken op mijn succes, en op het pak 
slaag, dat ik je heel zeker zal geven, zoogauw ik terug ben !”

Yang O hield het glas in de hoogte. Wat tintelde de gele wijn ! Zijn oude 
oogen schitterden, toen zij er naar keken. De kleur riep hem terug naar de 
jaren van zijn jeugd — die glorieuze, verschrikkelijke, brutale jeugd, toen 
het bloed jong was in zijn aderen, toen er een zwaard glinsterde in het zonlicht, 
toen vrouwenlippen rood waren, en het geluid van den lach even goed als het 
geluid van tranen.

Hung No stond nog ; met moeite hield hij zich overeind, hoe duizelig en 
hoe dof hij zich ook voelde. Het lied in zijn hart was zeer zoet ; maar zijn 
kracht was ten einde. Nog even moest hij zich sterk houden — hij moest zien — 
en Hung No stond, wakker, stervend, glimlachend.

Yang O dronk en zuchtte om de zoete voortreffelijkheid van den wijn.
Eindelijk zonk het hoofd van Yang O neer op zijn arm. Het was roerig 

in het restaurant. De kaartspelers twistten, de kellner was sloffend aan ’t be
dienen, de dikke rook steeg langzaam op naar de smerige zoldering, het doffe 
geroezemoes van de groote stad kwam door het open bovenraam.

Yang O sliep.
En Hung No ?
Hij stond daar nog. Hij stond roerloos, zwijgend — levend en dood. Hij 

zag, dat zijn werk gedaan was, en heel even kwam er een zeker medelijden 
in zijn hart. Hij had Yang O zoo lang gekend. Een groot man ! Een verschrik
kelijk man, maar toch groot; en hij, Hung No, voelde het als een eer, dat hij 
zijn knecht was geweest.

En nu — en nu Perzikbloesem. Een flauwe glimlach kwam op zijn dunne 
lippen, en hij probeerde zich te bewegen.

Hij probeerde te spreken.
Ja, hij kon zien. Daar zat Yang O vóór hem, slapende — en uit dien 

slaap was er geen ontwaking. En zijn wraak was toch nog onvolledig geweest 
— want Yang O zou nooit weten, dat Perzikbloesem dienzelfdcn dag nog 
wegging aan den arm van haar Engelschen heer.

Maar toch, dit was zijn oogenblik. Dit was voor Hung No het grootste 
oogenblik. Want hij had, zoo’n worm als hij was. Perzikbloesem den weg open
gesteld naar haar geluk.

Als hij haar nog maar één keer kon spreken ; als hij haar alleen nog maar 
kon zeggen, dat hij haar had gediend en niet had gefaald.

Hij liep.
Het was, alsof hij liep in een droom, waarin de voeten aan den grond zijn 

geboeid met tangen van ijzer.
Maar hij liep.
Langzaam, diep ademhalend, met een dofheid in zijn geest en zoete mu

ziek in zijn ooren, de klank van een lach, de zonneschijn van China.



1$ HET U DE MOEITE VAN

Prijs per knot 
van MO gram 
34 cent

OOK 
VERKRIJGBAAR 
IN ONGEBLEEKT

Dan is het ook de moeite waard om 
er „Everlasting” voor te gebruiken! 
Het is immers zonde van Uw geld, 
maar vooral van Uw tijd en Uw 
werk om iets te maken, dat al - 
wanneer ’t nog maar korten tijd 
gebruikt of slechts eenmaal ge- 
wasschen lis - verkleurd of ge
krompen blijkt. Dat risico loopt 
U nimmer met „Everlasting”. 
„Everlasting” is gegaran 
deerd krimpvrij, lichtecht, 
kleurecht, waschecht - in 
al zijn 41 kleuren, ook in 
de méérkleurige tinten 
(ombré-kleuren) en in 
de soort met kunst
zijden draad.

EVERLASTING• 7 kan er tegen
Bij inzending van 50 etiketten aan de Reclame-afdeeling 
der Everlasting Fabrieken, Heeze, ontvangt U gratis 
een kostbaar Handwerkboek. - Binnenkort verschijnt 

een nieuw, nóg uitvoeriger en nög fraaier uitgevoerd 
Handwerkboek, met afbeeldingen in de origineele kleuren.

KINDERKLEEDING
ZEER RUIME SORTEERING

Dr. H. NANNING's

KINADRUPPELS
Het aangewezen middel bij:

BLOEDARMOEDE - BLEEKZUCHT 
MALARIA - GEBREK AAN 

EETLUST enz.

Men lette op den naatn „“Dr. H. t^Qanning” buiten 
op de roode doos en op de flacon - Prijs f 1.30

TESSIN (ZUID-ZWITSËRLAND)

LOCARNO v B i k »i aurAT'fi Voornaam Familiehotel van den 
PARK-HOTEL lenrang. Heerlijk zuidelijke ligging. 
Pension vanaf Fr. 14. — . Prima Hollandsche referenties. 
Prospectussen. M. HAGEN, Eigenaar

Rheumatiek belette baar te werken
Opmerkelijke genezing van 
een 60-jarige onderwijzeres.

Rheumatiek kan de dageiijksche 
werkzaamheden tot een foltering 
maken ! Zoowel ’t werk voor het 
levensonderhoud als de huiselijke 
plichten gaan achteruit, als het urine
zuur U begint te kwellen.

Ook een muziekleerares moest 
dit ondervinden :

„De laatste tien jaar nam ik 
dagelijks Kruschen Salts; ik leed 
aan rheumatiek, wat mijn onderwijs 
bemoeilijkte. Waarschijnlijk was 
hardlijvigheid de oorzaak. Wanneer 
ik van mijn stoel opstond, kraakten 
7 ijn knieën en soms had ik zelfs 
f oeite om op te staan. Het trappen
lopen was een kwelling voor me. 
Ofschoon ik op een kouden kleigrond 
woonde, was ik spoedig verlost van 
de zware rheumatische pijnen, 
hoewel ik reeds 60 jaar ben.

L. J. C.”

De rheumatiek is een gevolg van 
het gevaarlijke lichaamsgift, bekend 
als urinezuur. Als U de scherp- 
kantige kristallen van urinezuur 
onder de mikroskoop zien kon.

zoudt U de scherpe pijnen ervan 
begrijpen !

En als U dan kon zien, hoe 
Kruschen Salts de scherpe hoeken 
van deze kristallen afrondt en ze 
tenslotte geheel oplost, zult U toe
geven, dat deze wetenschappelijke 
behandeling Uw rheumatiek moet 
genezen ! Kruschen Salts verhoogt 
de werking der organen, zoodat 
ieder spoor van schadelijke zuren 
uit Uw organisme verdreven wordt. 
Kruschen Salts houdt U van 
binnen zuiver en schoon ! En U 
ondergaat naar lichaam en geest 
deze zuiverende kracht.

KSts
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a ƒ 0.90 en 
ƒ 1.60 per flacon.
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.

Aambeien
In- en uitwendige, zoowel 

£bloedende als blinde aambeien 
worden krachtig bestreden door
Aambeienzalf Boom
Het jeuken bedaart spoedig. 
Alleen echt zoo de verpakking is

voorzien van bijstaand fabrieksmerk. - Verkrijgbaar 
in Apotheken en Drogistwinkels a ƒ 0.90 per potje
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DIT IS GEEN FOTO UIT NEDERLAND, OFSCHOON HET ER TOCH STERK OP LIJKT, DOCH UIT ZUID-AFRIKA; NAMELIJK 
VAN DE WEIDE EENER LANDBOUWSCHOOL BIJ POTCHEFSTROOM. OOK DAAR IS HET FRIESCHE VEE BEKEND EN BEROEMD.

Eindelijk — de trap. Hij begon zichzelf op te hijschen langs de leuning. 
Maar dat bleek onmogelijk ; hij begon te kruipen, op handen en knieën.

Daar lag Min Li op den divan.
Zij staarde naar hem met een afschuwelijken blik. Hij grinnikte. Ten

minste, hij probeerde te grinniken ; maar hij wist, dat er geen lachende trek 
op zijn gezicht kwam ; maar het zou niet lang duren, of Min Li zou losgemaakt 
worden uit haar banden, en dan zou zij weten, en zij zou begrijpen, dat dit 
zijn uur geweest was.

Voor de deur van de kamer greep hij zich vast aan den deurknop en trok 
zichzelf langzaam overeind. Nu zouden de góden van zijn voorvaderen hem 
kracht geven. Want Perzikbloesem mocht zijn pijn niet zien, zij mocht het 
ergste niet weten. Zulke dingen bleven hangen in jonge geesten, en haar 
zoete leven zou voortgang hebben op andere plaatsen, betere plaatsen dan dit 
verpeste hol ; plaatsen, veronderstelde hij, die op hun manier even mooi 
waren als de oorden, die hij als jongen gekend had in het oude China, zoo 
lang geleden.

Zij zou weggaan met den jongen dokter, zij zou zijn vrouw worden. Zij 
zouden leven en liefhebben en lachen. De jaren zouden voorbijgaan, kinder
tjes zouden spelen aan haar knie, en het zou verkeerd zijn, als zij terug zag 
op dezen dag met schrik en een vreeselijke herinnering. Het zou goed zijn, 
ais haar laatste herinnering aan Hung No, haar slaaf, de herinnering was aan 
een zeer vermoeiden vriend — die nu rustte.

Hij ging binnen.
De gelieven stonden nog, waar hij hen gelaten had, hand in hand.
„Hung....” zei Wilfred bezorgd vragend, en hij trad hem tegemoet, 

want hij zag, dat Hung*s krachten te kort schoten.
De Chinees richtte zich op. Hij moest niets laten merken ; zijn stem 

moest de stem zijn van de kalmte en van htt verstand. Die oogen van den 
jongen dokter keken scherp; dat wist hij goed.

Hij glimlachte.
„Neem haar,” zei hij, „neem haar en ga, mijn vriend. Ik smeek u, niet 

meer tegen mij te redeneeren. Nu is er tijd.... Niet door het restaurant, maar 
zooals wij binnen zijn gekomen, achter.... er is tijd. Yang O is voor vele 
minuten in beslag genomen. Maar ga 1”

De man keek hem in de oogen, en hij begreep, dat dit het gunstige oogen- 
blik was.

„Goed, Hung No,” zei hij, en toen zweeg hij even. „Maar jij, jij, beste 
kerel.. .. ik kan jou zoo niet hier laten. Die woesteling zal je vermoorden !” 

H ung No schudde het hoofd.

„Nee, mijnheer,” antwoordde hij. „Er zal mij niets gebeuren. Yang O 
heeft mij op een boodschap uitgezonden. Zoodra u weg bent, ga ik heen. Ik 
zal later het huis van mijn weldoener naderen en het oneindige voorrecht 
van zijn bescherming vragen. Maar ga nu 1”

Wilfred knikte begrijpend.
„Goed,” zei hij, en hij keerde zich naar het meisje. „Lieveling, het is 

de eenige uitweg.”
Zij strekte de hand uit.
„Waar jij gaat, ga ik — zonder vragen 1” antwoordde zij.
Zij gingen naar de deur; en toen zij hem voorbijging, stak Hung No een 

hand uit. Er kwam een snik in zijn keel. Hij drong dien terug.
„Mogen de zegeningen van de góden op u rusten,” fluisterde hij, „en 

moge uw geluk zijn als de straling van de zon !”
Zij zag hem aan met een vluggen blik, en plotseling begreep zij bijna. Zij 

strekte haar hand uit en liet die een oogenblik op zijn hoofd rusten, en toen 
boog zij zich opeens en kuste hem op het voorhoofd.

„Broer — lieve broer Hung 1” fluisterde ze, „kom maar vlug bij ons !” 
„Ik zal altijd bij u zijn,” antwoordde hij, en hij stond met gebogen hoofd, 

maar glimlachte, toen zij de kamer uitgingen.

Er is niet veel meer te vertellen.
Hung No bleek aan zijn wonden, aan uitputting en koorts, bezweken te 

zijn ; maar verder bleef het geval tamelijk geheimzinnig; het vergif, dat een 
einde had gemaakt aan ’t leven van den ouden Chinees, was van zoo geheim- 
zinnigen aard, dat er geen spoor van gevonden kon worden ; en Min Li bleef 
zwijgen als het graf.

Gezien de omstandigheden liet ook Wilfred niets uit. Dat leek hem het 
beste, want baten kon het niets, en hij moest nu om een ander leven denken ; 
en al kon hij voor Perzikbloesem niet alles verzwijgen — al moest zij weten, 
dat Yang en Hung dood waren — hij wenschte dat zij, en de buitenwereld 
vooral, zoo weinig mogelijk te weten zou komen van het drama, waardoor 
hij zijn bruid gewonnen had.

En zoo traden zij kort daarna in het huwelijk, en toen de winter voorbij 
was en de eerste zomerdagen kwamen, gingen zij dikwijls hand in hand door 
de gouden schoonheid van hun tuin, zacht sprekend over de liefde, die zoo 
volmaakt hun deel was, en nu en dan zwijgend om te denken aan broeder Hung, 
en te hopen met groote teederheid en ernst, dat hij in vrede mocht rusten bij 
zijn voorvaderen.

EINDE
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Een der moderne hoedjes voor dén 
namiddag: een model van zwart 
velours met veer en- fantasie.

HOEDEN en
MANTELS
Zoo oppervlakkig beschouwd 

lijken de nieuwe herfst- 
en winterhoedjes precies 

op de modelletjes die we ook 
verleden jaar hebben gedragen. 
Maar als we opmerkzamer toe
kijken, dan is er wel degelijk 
verschil, en al bestaat dat ver
schil ook slechts in kleinigheden 
meestal, het zijn juist die klei
nigheden welke een geheel an
der aspect geven aan ’t geheel.

De hoeden worden nog al
tijd schuin op het hoofd ge
dragen, dat is waar, en al wor
den er ook grootere hoeden ge
lanceerd, het kleine hoedje voert 
toch nog steeds den boventoon 
— het is soms zelfs zóó klein, 
dat het als een niemendalletje 
ergens boven op het kapsel ligt, 
dat aan één kant in volle glorie 
te zien komt. Dit is zoo’n mo
delletje, voorbestemd om dienst 
te doen bij spotprenten op de 
hedendaagsche mode en dat wat 
betreft de Hollandsche vrouwen 
dan ook wel voor dit doel ge
reserveerd zal blijven — op 
misschien een enkele uitzonde
ring na.

Maar behalve zoo’n buite- 
nissigheidje zijn er nog model
len te over, die we gemakkelijk 
kunnen aanvaarden. Een der 
meer opvallende nieuwigheden 
daarbij is de strik van voren, de 
strik, die soms zijn lussen en einden naar boven uit
steekt, maar meestal plat op ’t voorhoofd ligt dat er 
voor het grootste gedeelte, tot aan de oogen, mede 
bedekt wordt. Fluweelen hoedjes hebben zoo’n 
strik van hetzelfde materiaal, maar ook vilten 
hoedjes worden vaak versierd met zoo’n fluweelen 
strik die overhangt over het voorhoofd. In plaats 
van ’n strik zien we daar ook wel de een of andere 
platte veerenfantasie of ’n arrangement van bloe
men.

Strikken van lint worden ook zeer veel ter gar- 

neering aangewend en wel in alle mogelijke varia
ties. Strikken vormen de afsluiting van het lint 
om den bol van ’n eenvoudigen canotier, ze vormen 
met hun uitstekende lussen ’n grappig staartje 
aan allerlei kleine hoedjes, ze vullen opgeslagen 
randen, of liggen als ’n verlengstukje op het haar, 
waar het schuin gedragen hoedje dat onbedekt 
laat.

De fluweelen baret zal zich in het komende sei
zoen wel wetenjte handhaven, ze is 
tamelijk groot nu en geïnspireerd 
op de baret van den rechter.

Er zijn ook aardige viltmodel- 
Ictjes, waarbij weinig of geen gar- 
neering dan die, welke door het 
vilt zelf wordt aangegeven; soepel

Hoe de Amerikaansche mode-ontwerper, 
Horman Edwards, zijn nieuwe modellen 
schept om iets individueels te verkrijgen 
voor ieder zijner cliënten, n.l. op de figuur 
zelf van de dame voor wie het bestemd is.

vilt wordt in plooien en vouwen gelegd, die 
iets aparts maken van ’n eenvoudigen vorm. 
Er is ook ’n grappig modelletje met ’n ster 
van vilten molenwieken op den bol.

Het mantelcostuum is bij de nieuwe mode- 

Hamiddagjapon van beige georgette 
met de moderne découpes.

ontwerpen in allerlei genres vertegenwoordigd. De 
korte mantel schijnt hierbij evenzeer in de gratie 
te wezen als de half lange mantel en bovendien 
is er nog een complet, bestaande uit rok, blouse 
en langen mantel. Bij zoo’n langen of half langen 
mantel wordt vaak een glad vest gedragen in een 
afstekende tint suède, b.v. beige of bruin. Dit met 
’n rij knoopen gesloten vest komt te zien, wanneer 
de mantel open gedragen wordt.

Iets nieuws is ’n tailor-made costuum, bestaande 
uit ’n zwart wollen manteltje met rok van grijs 
diagonaal. De stof van den rok is ook aangewend 
voor kraag en revers en voor het omboorden der 
ingezette zakjes van den mantel. Van een ander 
mantelcostuum is het manteltje, van voren geslo
ten met ’n rij knoopen, aan den hals hoog dicht 
geknoopt met een sjaal van de mantelstof, gevoerd 
met een lichtere tint. Die lichte stof vormt tevens 
’n paar nauwsluitende manchetten, welke ’n hand 
breed onder de mouwen te voorschijn komen.

Onze afbeeldingen vertoonen een der nieuwste 
hoedjes, een klein velours modelletje met veeren- 
fantasie, geschikt voor den namiddag en een namid- 
dagjapon van beige crêpe georgette met de moderne 
découpes, ’n model van Roger Bernard.

Onze derde foto laat zien, hoe de Amerikaansche 
mode-ontwerper Norman Edwards zijn nieuwe 
modellen schept. Hij knipt ieder model op de 
figuur van de dame, waarvoor het bestemd is 
om voor ieder juist dat model te verkrijgen, dat 
voor haar persoonlijk het meest geschikte is. Het 
model dat op onze foto het aanzijn krijgt, bestaat 
uit een groene wollen japon en mantel met ’n 
mantelgarneering van donkerbruin fluweel.

PAULA DEROSE,
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Onze Magazijnen te Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam zijn de 
grootste, best gesorteerde en meest 
modern ingerichte in Nederland.

Door concentratie van den inkoop 
zijn onze verkoop-prijzen uiterst 
laag gesteld. ■—
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80 verschillende verkoop- 
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in hef buisje
20 tabletten

is ae prijs van de nieuwe 
zakjes-verpakking met 
2 tabletten welke hy
giënischer en practischer 
is dan losse tabletten.

Daarom: alleen nog echte ASPIRIN 
in de origineele verpakkingen!

Wanneer U Aspirin-fableffen koopt, moogt U alleen deze verpakkingen verlangen, 
want dan hebt U de zekerheid, werkelijk de echte Aspirin-tabletten te ontvangen. 
Denkt niet, dat elke witte tablet Aspirin is. Het origineele Aspirin heeft op elke 
tablet het ingestempelde BAYER-kruis als teeken van echtheid, zuiverheid en kwaliteit 
ep is uitsluitend in oranjeband-buisjes of oranje-zakjes verkrijgbaar. Losse Aspirin* 
tabletten worden niet meer door Bayer geleverd.

LEERT U DANSEN
JONKERFRANSSTRAAT 2

IN HET INSTITUUT 
H.FRENK 

1 — TELEF. 12433
Uw onderwijs is gegarandeerd. Lessen op 
Zondagen alle weekavonden. AanvangOctober

Inl. gratis. Prosp.op aanvr. Inschr. dagelijksv. 10-10 uur

""■IEDEREEN KRIJGT DE KANS IN ZIJN LEVEN!"""
Reeds Zaterdag 1 October a.s. kan de dag voor U zijn om een der groote prijzen te 
winnen van de loten CREDIT NATIONAL DE FRANCE emission 1920. Hoofdprijs 
wederom EEN MILLIOEN FRANSCHE FRANKEN OF 98000 GULDEN. Verder een groot 
aantal prijzen a frcs. 500.000 of / 49.000.—, 2 a frcs. 200.000, 3 a frcs. 100.000, zes 
a frcs. 50.000 totaal 2000 prijzen. Tegen storting van slechts DRIE GULDEN zenden wij 
U onmiddellijk een deelname welke recht geeft op DEN VOLLEN PRIJS (dus geen 
gedeelten). 2 stuks / 5.80, 3 stuks / 8.50 en 5 stuks / 13.50. Zendt nog heden postwissel 
of giro-storting No. 135173 aan de firma J. SANDERS, commissionair in effecten, 
HOOGSTRAAT 4, Den Haag. Tel. 116587. Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trek
king de lijst gratis. Bestelt nog heden om 1 Oct. a.s. DEN GROOTEN PRIJS te winnen!

KOOPT NU restanten BEHANGSEL bij RDTHMEYER. BOTERSLBOT121

f

Dat noem ik prijsverlaging!
Dat is geen half werk! En weet je, wat me het meeste 
pleizier doet: dat hel Goud-Etiket zoo goedkoop is 
geworden. Ik heb onmiddellijk een bus besteld. Voor 
m’n kopje ’s morgens en ’s avonds en voor de kinderen 
Bruin-Etiket met die zachte, volle smaak. En als er feest 
is een bus van dat krachtige, pittige Goud-Etiket. Dat 
is een cacao....en nu voor zoon prijs!!! Bovendien nog 
het Eigen Tijdschrift... ik kan het bijna niet geloovenü”

* 0.9yt

OPHEFFINGS- UITVERKOOP!

Alle voorradige meubelen worden tege
buitengewoon lage pryxen uitverkocht, o.a. T ■■
2 crapeauds en 4 stoelen, bekl. m. moquette ƒ <"■ ■

H.RIETVELD, MEUBELMAGAZIJNEN
Jacob Catsstraat 46-48-50

Zie nu onze 8 étalages eer ge elders gaat koopen!

VAN RIJ N S 
MOSTERD

KUNSTGEBITTEN
ƒ 55.—

Absoluut pijnlooze behandeling 
desgewenscht termijnbetaling.

Ook voor Ziekenfondsleden.
Bureau voor Tandheelkunde 
Kruisstraat 15 b- Rotterdam 
lederen dag geopend van 9—3 

en 6—8 uur. Telefoon 51943 
Voor Dordrecht:

Warmoezierspad 17 (Kromhout) 
lederen dag geopend van 10-12 

en 7-8 uur.
Voor Delft: Markt 79

rs Zaterdags van 3—5 uur.

MENGELKAMP’S
houtwaren

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 naast
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Mevrouw Rendell keek haar man stralend aan.
„Ik vond ’t heerlijk, dat je die tarbot 

besteld had,” zei ze. „Ik heb altijd graag 
iets extra’s aan het diner, als ik moe ben van het 
winkelen.”

„Zoo — heb je gewinkeld ?” zei de heer Rendell 
minzaam.

„Ja — een paar zomerjaponnetjes voor de meis
jes, schat — en één voor mezelf. Mijn tijd is voorbij, 
hun tijd moet nog komen.”

„Jouw tijd is nog lang niet voorbij,” zei Ren
dell galant ; „ik wou, dat je maar wat meer voor 
jezelf besteld had.”

Als er een buitenstaander tegenwoordig was 
geweest, zou hij Rendell een volmaakt huisvader 
gevonden hebben — teeder, bezorgd, vrijgevig — 
heelemaal niet ’t gewone soort, dat altijd moppert 
over rekeningen. Die edele zin : „Ik wou, dat je 
maar wat meer voor jezelf besteld had,” moest 
met gouden letters boven iederen huiselijken haard 
staan.

„Ik heb die tarbot eigenlijk laten komen,” ging 
Rendell op eenigszins plechtigen toon voort, 

/„omdat ik voelde, dat we voor een soort crisis 
stonden. Er lagen vanmorgen een paar advocaten
papieren op ’t kantoor, en ik begreep dadelijk, dat 
mijn zaken er leelijk voor stonden. Er moest iets 
gedaan worden. Dus ik ben die tarbot gaan bestel
len, en toen heb ik twintig pond van je broer ge
leend, lieveling. Toen ben ik regelrecht mijn fail
lissement gaan aanvragen. Daar moet je tien pond 
bij storten zooals je weet -— een wreede wet voor 
menschen, die in moeilijkheden zitten.”

„Alweer failliet, vader !” riep Gladys, de bak- 
visch.

„Sst 1” deden haar moeder en zuster. Gladys 
was een flapuit.

„Ja,” zei Rendell. „Geef me even een whisky- 
soda, Reggie. Enfin, ik ben blij, kinderen, dat jul
lie je door de zorg van je moeder tenminste nog 
volgens onzen stand kunt blijven kleeden. Maar 
van dit prettige tehuis zullen we wel moeten af
zien.”

„’t Is in ieder geval een troost,” zei Reggie, „dat 
we zoowat den heelen boel in huurkoop hebben.”

„O ja,” riep zijn moeder tevreden. „Dus we 
kunnen nooit véél verliezen !”

„Nee,” antwoordde Rendell. „Er is een zeer 
duidelijke grens aan het bedrag, dat zelfs de wreed
ste schuldeischer van ons los kan krijgen.”

„Ik wil je niet aan ’t tobben brengen, schat,” 
sprak de goede vrouw, „maar heb je ai bedacht, 
wat we gaan doen ?”

„Jouw familie heeft me over de eerste moeilijk
heid heengeholpen — nu is mijn familie aan de 
beurt, vind ik. Je weet, dat mijn broer Sam zijn 
fabriek voordeelig verkocht heeft. Hij heeft nu 
voor den zomer een gemeubileerde villa in Fol- 
kestone. Hij heeft opgesneden, dat ’t zoo’n groot 
huis was. ’t Lijkt me niet kwaad, als we er morgen 
heen gingen, om te logeeren. Allemaal. Onze per
soonlijke eigendommen nemen we mee — de huis
eigenaar en die menschen van den inboedel zullen 
heusch wel zien, dat ze op hun boeltje passen.”

„Dan moog je Sam wel gauw schrijven.”
„Nee — ik heb praten altijd beter gevonden dan 

schrijven. We zullen zoo maar gaan. Sam zal zijn 
hart voelen verteederen, als hij een dakloos ge
zin voor zich ziet. Reggie, laat jij een eerste-klas- 
coupé naar Folkestone reserveeren. Mijn gezin zal 
in ieder geval ’t noodige comfort hebben, zoo 
lang ik nog een penny bezit.”

Toen de lieer Samuel Rendell den volgenden 
middag na een wandeling met vrouw en dochter 
en zoon thuiskwam, om thee te drinken, bleef hij 
in den voortuin stokstijf staan. Duidelijk zag hij 
in de serre zijn broer William een sigaar zitten 
rooken.

„Ha, zijn jullie daar?” riep William Rendell, 
en hij kuste zijn schoonzuster en zijn nicht. „We 
hadden gedacht, een poosje bij je te blijven lo-
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geeren. Nu je toch zoo’n groot huis hebt.... Ik 
heb namelijk een crisis in zaken....”

„Alweer failliet !” zei Sam. Gladys scheen haar 
gemis aan tact van haar oom geërfd te hebben.

„’t Ongeluk achtervolgt me steeds,” klaagde 
William. „Als ’t niet voor mijn gezin was, ging ik 
liefst maar zoo gauw mogelijk heen uit deze harde 
wereld. Maar jullie zullen geen last van ons hebben. 
De meisjes hebben onze spullen al in de vrije 
slaapkamers gebracht. We helpen jullie met alles!”

„Enfin — nu je er eenmaal bent, kun je voor ’t 
oogenblik wel blijven,” was het ietwat onvrien
delijke antwoord van Sam Rendell.

Dus de familie William Rendell bleef, en maakte 
’t zich aangenaam. Reggie zei, dat hij niet in den 
weg wou loopen, — dus leende hij de motorfiets 
van zijn neef George en racede de heele kust lang, 
met benzine en olie op rekening. Mevrouw Rendell 
hielp haar schoonzuster in de huishouding, en wou 
beslist het vermoeiende winkelen voor haar reke
ning nemen, en heel bezorgd bestelde ze allerlei 
delicatessen, die haar zwager, naar ze meende, wel 
lekker zou vinden. Sam Rendell vond dit half 
prettig, en heelemaal duur.

W’illiam Rendell echter bracht voor zijn broer 
weinig kosten mee. Hij leende nu en dan een pond, 
als hij naar de stad moest, maar over ’t algemeen 
was hij tevreden, als hij maar in den tuin kon zit
ten, zijn broers sigaren rookend, en bijkomen, 
voor hij zich opnieuw ernstig ging inspannen in de 
zakenwereld.

Eindelijk op een avond, toen Sam Rendell wou 
gaan inslapen, vroeg zijn vrouw : „Sam, hoe lang 
moet dat nu nog duren ?”

„Wat duren,” vroeg Sam, alsof hij haar niet 
dadelijk begrepen had.

„Hoe lang die lui ons nog moeten uitbuiten. 
Mijn huishoudbriefjes zijn driemaal zoo hoog als 
anders. Mary gaat mopperen, omdat ze niet zulke 
kleeren heeft als haar nichtjes. Kunst — ze beta
len ze toch niet. Die luie broer van jou doet niets 
dan sigaren rooken ; jouw sigaren ; tien per dag ; 
en hij heeft aan je winkelier gevraagd, of hij geen 
betere had. En George houdt geen cent zakgeld 
over — die vlegel van een Reggie rijdt maar op zijn 
motorfiets en rookt op zijn kosten sigaretten. 
En die meisjes....”

„Ik weet eigenlijk niet goed, wat ik doen moet..”
„In ieder geval moeten we hier over een maand 

vandaan, en als je ze dan nog niet kwijt bent, gaan 
ze mee. Stuur ze naar ’t buitenland ! Daar kun je 
beter vijftig pond aan spendeeren, dan ze aan je 
hals te houden.”

„Hm.__ ’t lijkt me wel wat....”
„Maar je moet alles achter hen om regelen. Als 

je er over praat, hebben ze allerlei bezwaren. 
Koop gewoon kaartjes naar Canada — dan moeten 
ze wel. En daar is geen mensch zoo gek,om hun geld 
te leenen voor de terugreis. Als je wilt wachten, 
tot je broer aan ’t werk gaat, kun je wel twintig 
jaar wachten.”

„Ik doe ’t,” zei Sam Rendell vastberaden. „Ik 
heb me over die sigaren ook al geërgerd.”

Twee dagen later sprak Sam Rendell zijn broer 
aan.

„William,” zei hij, „ik wou eens met je praten 
over je zaken.”

„Je zult toch geen geld-vergooien aan die schuld- 
eischers van me ? Ik kan veel beter bankroet gaan 
en met een schoone lei.... ”

„Ik denk er niet over, je crediteuren te betalen. 
Ik zou ’t niet kunnen, al wou ik ’t, en ik zou ’t 
niet willen, al kon ik ’t. Maar ik heb gedacht, dat 

je ’t misschien ’t beste eens in een ander land kon 
probeeren.”

„Daar heb ik ook aan gedacht, Sam, maar ik 
kan niet scheiden van mijn gezin.”

„Dacht je, dat ik je gezin hier wou houden ? 
Ik vond, dat ze best met je mee konden gaan naar 
Canada, dus ik heb maar vast passage voor jullie 
genomen. De boot gaat over veertien dagen.”

„Dat vind ik echt hartelijk van je, Sam. ’t 
Komt alleen een beetje onverwacht — maar ik 
geloof, dat ik ’t in Canada best zal stellen, als ik 
een beetje kapitaal heb, en tijd om rond te kijken. 
En dan krijgen we nog de kwestie van het uitzet.”

„Jullie hebben allemaal kleeren genoeg.”
„Dan denk jij niet aan den Canadeeschen winter! 

Mijn vrouw zal bont moeten hebben, en de meis
jes — en ik ook, voor mijn borst. Maar Reggie is 
jong en gezond — die kan best met een duffelsche 
jas met een bontkraag toe. Nee Sam, ik wil niet, 
dat je voor Reggie een bontjas koopt. We moeten 
alle overdaad vermijden. Met een honderd pond 
voor uitzet en vijfhonderd werkkapitaal zal ik er 
in Canada best komen, denk ik.”

„Dat kan ik niet missen. Ik zal je tien geven 
voor wat kleeren, en ik zal zorgen, dat je vijftig 
op de bank vindt, als je in Canada komt. Dan kun 
je ’t even uitzingen. Reggie en de meisjes kunnen 
best dadelijk een betrekking vinden.”

„Beste Sam, onder zulke omstandigheden kan 
ik ’t heusch niet wagen. Denk je mijn gevoel even 
in, als ik voor ’t eerst naar Engeland schreef — 
niet om over mijn succes te vertellen, maar om 
geld ter leen te vragen !”

„’t Zou je eerste bedelbrief niet zijn.”
„En dat gooit je eigen broer je voor de voeten ! 

Ik geloof, dat ik maar naar bed moet gaan, Sam. 
Ik ben niet boos op je, Sam, maar ’t doet me zeer.. ”

William Rendell ging als een beeld van smart de 
trap op, maar begon vroolijk te fluiten, toen hij de 
slaapkamerdeur achter zich dichtdeed.

„Wat ben je kranig in je tegenslag, schat,” sprak 
zijn vrouw, terwijl ze haar ringen afdeed en op de 
toilettafel legde.

„Sam heeft kaartjes naar Canada voor ons ge
kocht,” legde hij uit.

„Je broer zal ’t wel goed bedoelen, maar ik vind 
’t niet erg kiesch, om zooiets te doen, zonder eerst 
ons te raadplegen.”

„En hij wil ons tien pond voorschieten voor uit
zet, en vijftig pond kapitaal, als we er zijn.”

„Per persoon ?” vroeg mevrouw Rendell.
„Nee, voor allemaal samen. Had ik nooit kunnen 

denken van Sam. Maar ’t zal nog wel meevallen. 
Ik ken Sam. Hij heeft onzen overtocht betaald, en 
hij wil dat geld vast niet weggooien. Als we niet 
willen gaan zonder voldoenden waarborg, wordt 
hij wel redelijk.”

„Daar zit die vrouw van hem natuurlijk achter,” 
veronderstelde mevrouw Rendell.

„Ja — een beetje inhalig lijkt ze mij ook wel. 
Arme Sam, aan zoo iemand vast te zitten ! Ik heb 
op zijn tijd tegenslag, maar gelukkig heb ik een 
vrouw, waar ik op bouwen kan.”

Den volgenden dag zei William Rendell tot zijn 
broer : „Sam, we moesten nog even op die kleine 
zakelijke kwestie terugkomen. Ik ben ervan over
tuigd, dat ’t gisteravond heelemaal je bedoeling 
niet was, ruw of ongevoelig te zijn. Hier heb ik 
een lijstje van de dingen, die we absoluut noodig 
hebben voor Canada.”

„Als je die voor tien pond kunt krijgen, vind ik 
’t best, ’t Geld is er voor klaar. Maar als ’t hooger 
dan tien pond komt, hoef je me ’t lijstje niet eens 
te laten zien. Ik heb mijn maximum genoemd.”

„Sam, als ik naar Canada moet gaan met geld 
voor een week of zoo, en practisch zonder kleeren, 
ga ik veel liever niet.”

„Maar ik heb de biljetten al betaald !”
„Dan hoop ik, dat ze je ’t geld terug geven.” 
„Dat doen ze niet ! Ze willen alleen ruilen voor 

passage op een andere boot.”
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„Goed. Dan kun je ze voor andere kennissen ge

bruiken. Je moet me goed begrijpen, Sam. Ik heb 
plichten tegenover mijn gezin. Ze zijn me in al 
mijn tegenslag voorbeeldig trouw geweest, dus kan 
ik hen niet zonder een cent laten stranden op een 
woeste kust.”

„Enfin, laten we er maar niet meer over rede- 
neeren. Je weet, hoever ik gaan wil, William. Denk 
er maar eens goed over na.”

„Hij komt wel over de brug!” rapporteerde 
William Rendell aan zijn vrouw. „Hij zit vreese- 
lijk in angst, dat ’t geld in ’t water gegooid 
is, dat hij al betaald heeft. Ik ken Sam.”

Zoowat een week later kwam Sam Rendell op 
een ochtend beneden, om te ontbijten, en zei :

„Ik heb eens nagedacht, wat jullie doen moes
ten vandaag, William. Mijn vrouw moet naar 
Londen met Mary, naar den tandarts, en ik heb 
zaken, en ik wou George meenemen. Hoe denken 
jullie er over, om samen een tochtje naar Boulogne 
te maken ? Dan kun je meteen probeeren, of de 
zee je bevalt.”

„Dat vind ik aardig van je, Sam. Bedank jullie 
oom, kinderen, ’t Is een buitengewoon hartelijke 
attentie. We zullen ’t allemaal een heerlijke af
wisseling vinden. En ik zal er mijn zorgen even 
door kunnen vergeten.”

„Neem ’t er maar eens van,” zei Sam, en hij 
schoof een biljet van vijf pond over de tafel. 
„Misschien zien de meisjes Boulogne nooit meer 
terug.”

Weinige gezinnen hebben er ooit zoo gelukkig 
uitgezien als de familie William Rendell, toen zij 

mm aan Xugana gelegen.

op het salondek zaten van de boot naar Boulogne.
„Sam begint bij te draaien,” zei de vader tot 

zijn vrouw. „Hij zei, dat de meisjes misschien 
nooit meer in Boulogne terug zullen komen. Let 
op mijn woorden — er zit wel wat in dien Sam. 
Over ’n paar dagen zijn we op weg naar Canada.”

Laat in den avond keerden zij terug, na een 
zeer blijden dag. Een glimlachende dienstbode 
deed open.

„Meneer al terug uit stad, Maggie ?” vroeg Wil
liam Rendell. Hij was altijd erg aardig tegen on
dergeschikten.

„Nee meneer ; en hier was een brief voor u.”
Ietwat verwonderd trok William Rendell de 

envelop open en las. En terwijl hij las, kwam er 
een grauwe ontzetting over zijn gezicht. Zijn broer 
had geschreven :

„Beste William, — Aangezien jullie meenen, 
niet naar Canada te kunnen gaan, en ik ’t geld 
voor de passage niet in ’t water wil gooien, heb ik 
besloten, zelf een zaak in Canada te gaan vesti
gen. Het lukte mij namelijk niet, hier in ’t land 
een geschikte zaak te vinden. Door jouw uitla
tingen heb ik begrepen, hoeveel geluk er klaar ligt 
voor een man met voldoenden ondernemingsgeest 
— ik ben je komst bij ons als ’n fortuintje gaan be
schouwen, als een wegwijzer naar ’t land van gou
den belofte. Voor het gemeubelde huis is betaald 
tot het einde van deze maand. De dienstboden 
eveneens. Alle rekeningen van leveranciers zijn af
gedaan. Ik heb alleen bezwaar gemaakt tegen de 
rekening van den sigarenhandelaar. Hij schijnt 
andere en duurdere sigaren geleverd te hebben, 

dan ik ooit besteld heb en mezelf durf permit- 
teeren.

Ik heb aan al die menschen geschreven, dat ik 
voor geen enkele bestelling meer aansprakelijk 
ben. Ingesloten een cheque van vijfenvijftig pond, 
het bedrag, dat ik je beloofd heb (de kosten van 
het reisje naar Boulogne er af getrokken) en ik 
wensch je veel voorspoed in het vaderland.

Met hartelijke groeten aan allen, je toegenegen 
broer, Sam.

P.S. Mijn zoon George vraagt me te zeggen, 
hoezeer het hem spijt, dat hij zijn motorfiets niet 
aan je zoon kan leenen voor dat tochtje naar 
Brighton, zooals hij beloofd had. De wegen zijn in 
Canada niet erg best, geloof ik, maar we nemen 
het ding toch maar mee. S.”

De brief viel den heer Rendell uit de verlamde 
vingers — die echter nog in staat bleken, de cheque 
voor een dergelijken val te behoeden.

„Groote hemel !” riep hij ontroerd uit, „mijn 
eigen broer heeft mij in den steek gelaten in het 
uur van den bittersten nood !”

De andere leden van het gezin stonden te drin
gen, om de noodlottige boodschap te lezen.

„Gei ;— nu zult u moeten gaan werken, vader!” 
riep^Jjladys uit.

GÉadys was een flapuit — maar zij sprak dikwijls 
de koude, harde waarheid.

&duUetacAüge aitócfieto- 
dotpje tfandtia aan Het fitacfóige
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ZeeUMtcke Sf^i^
Onder groote belangstelling heeft de Estafette 

rond Middelburg j.1. Zaterdagplaatsgevonden. 
Wij kunnen ons niet herinneren, dat er ooit 

zoo’n spannende strijd geweest is om de eerste 
plaats in dezen wedstrijd. Met ’n miniem verschil 
van twee seconden heeft E.M.M. den door ons blad 
beschikbaar gestelden wisselbeker, welke gedoopt 
werd als „Ons Zeeland”-Beker, gewonnen. Deze 
overwinning heeft „E.M.M.” in hoofdzaak te 
danken aan zijn tweeden achthonderd meter 
looper, die op schitterende wijze een verkregen 
achterstand heeft ingeloopen. Laat ons even den 
strijd, welke wij meemaakten vanuit een auto, 
waarin het ,,E.M.M.”-bestuur ons een prachtplaats 
had bezorgd, van begin tot eind de revue laten 
passeeren.

Na een valschen start wegens te vroeg afgaan riep 
starter Goedbloed zijn mannetjes nog een keer te
rug. De tweede knal zet de eerste 400 M. loopers 
direct in een vinnigen strijd, waaraan speciaal de 
eerste „E.M.M.”-ploeg en Wilhelmina deelnemen. 
Boreel (E.M.M.) neemt tenslotte de leiding en geeft 
met flinken voorsprong over aan Wolf, terwijl De 
Jager (Marathon) hem volgt op de tweede plaats. 
Kooman (E. M.M. II) en Wilhelmina volgen op 
eenigen afstand. De Jager loopt op Wolf in, welke 
laatste aan het eind van zijn krachten raakt en 
terrein verliest. De Jager legt er nog een schepje op 
en blijft winnen, doch niet voldoende om den ge- 
heelen achterstand in te loopen. Bij het derde 
wisselpunt wordt de „E.M.M.-er” Van Opdorp 
dan ook nog eerst aangetikt om te starten voor de 
eerste 1500 meter, terwijl de Marathon-looper 
Bruinooge spoedig volgt. Bruinooge, een looper, 
die nog lang niet zoo onder de eersten gerekend 
kan worden, bevestigt zijn sedert enkele weken 
veroverde reputatie en slaagt erin Van Opdorp te 
passeeren. De kleine „E.M.M.-er” gaf zich nog 
niet zoo gemakkelijk gewonnen, doch moest het 
tenslotte tegen Bruinooge afleggen. Marathon nam 
zoodoende de leiding over en liep spoedig een flink 
stuk uit. Wilhelmina volgde als no. 3, terwijl de 
tweede „E.M.M.”-p!oeg door een te grooten ach
terstand voor ons uit het gezicht verdwenen was. 
Van Sorge (Marathon) en Kambier (E.M.M.) 
moesten den strijd op de tweede 1500 meter 
etappe voortzetten. Het gemakkelijke, soepele 
loopen van Van Sorge trok ook nu weer aller be
wondering en terecht, doch niet minder waardee- 

ring zal de deskundige hebben voor den fraaien 
stijl van Kambier. Deze stijl is nog weinig ge
ëvenaard door Zeeuwsche loopers en zeker niet 
verbeterd. Wij zagen Van Sorge loopen op een zoo 
gemakkelijke wijze met een voorsprong van een 
vijftig meter, dat wij niet anders dachten, dan dat 
een Marathon-zege reeds een feit was. Kambier 
spande zich geweldig in, doch het was voor hem op 
de zeer slecht geplaveide Loskade niet mogelijk 
den geheelen achterstand in te loopen en zeker niet 
tegen Van Sorge. Toch won hij nog ongeveer 10 
meter en kon. aan zijn broer overgeven met een 
achterstand van ongeveer 40 meter. Van Maris 
(Marathon) was reeds met een flinken voorsprong 
er vandoor, toen P. 
meter begon. Dit 
werd de groote ver
rassing van den 
geheelen zeer span
nenden strijd. Met 
een geweldig elan 
werpt Kambier zich 
in den strijd, hij 
geeft zijn geheele 
kracht, met groote 
snelheid schiet hij 
op het laatste wis
selpunt toe. Hoe 
Van Maris ook zijn 
best doet den ver
kregen voorsprong 
te behouden, het is 
onmogelijk. Als P. 
Kambier dan ziet, 
dat hij wint en den 
achterstand kan 
verkleinen, mis
schien wel geheel 
inloopen, is het of 
hij voelt, dat hij de

Kambier de tweede 800

De E.M.M.-ploeg die 
den „Ons Zeeland" - 
beker u>on. met eenige 
leden van het bestuur.

V. c/. Feltz (E.M.M.) komt als eerste aan 
de finish in de Estafette rond Middelburg.

eer van zijn club kan redden en nog grooter wordt 
zijn snelheid. Een felle, hevige strijd tusschen hem 
en Van Maris, zooals wij op een Estafette rond 
Middelburg nog niet zagen. Het gelukt Kambier 
den prachtig loopenden Marathon-man in te halen,
en ziet, met een ruk werpt hij zich vooruit en wat 
niemand ooit had kunnen denken, geschiedt, hij 
neemt de leiding met ongeveer 5 meter voorsprong. 
Van Maris geeft zich niet gewonnen en komt weer 
naar voren. Op het laatste wisselpunt tikken zij 
gelijk hun clubgenooten aan. De „blauwbroek” 
v. d. Feltz (E.M.M.) neemt direct de leiding en staat 
die niet meer af. Onder groot enthousiasme legt 
„E.M.M.” beslag op den wisselbeker van „Ons 
Zeeland”, waarmee wij deze ploeg van harte geluk- 
wenschen. De tijd van no. 1 was 14 min. 51 3/5 
sec. Wilhelmina werd no. 3 en „E.M.M.” 11 werd 
4e. Deze ploegen hebben wij door den grooten voor
sprong der eerste twee niet kunnen volgen. Van
Wilhelmina is het een kranige prestatie.
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Het „monument” van een Alpenjager 
op het kerkhof van S.Elia.

Hoed, fiets en geweer vormen den grafsteen 
van een soldaat eener compagnie wielrijders.

De meest indrukwekkende oorlogsmonumenten, die het nageslacht 
den verschrikkelijken oorlog van 1914 tot 1918 doen herinneren, 
zijn de kerkhoven bij de vroegere slachtvelden, de massagraven 
der tallooze slachtoffers van granaat en bajonet. Een zeer bij
zonder en sterk sprekend onder deze droeve monumenten is wel 
het kerkhof op den heuvel van S. Elia in de omgeving van de 
Isonzo, waar zooveel Oostenrijkers en Italianen zijn gevallen. 
Bijna op ieder graf heeft men een wapen of een stuk krijgs- 
materiaal geplaatst, dat herinnert aan de afdeeling waarin de 
gevallene heeft gediend, Zooals een grafsteen in het opschrift 
den arbeid en de verdiensten vermeldt, ziet men hier op de 
graven de lugubere werktuigen waarmee de soldaten vier jaar 
lang moesten „arbeiden"... .of waarmee zij gedood werden.

Ttefg&KaHtgMweH
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Te Aardenburg werd van Zaterdag 17 September t.m. 
19 September een Floralia-tentoonstelling georgani

seerd door de afd. Aar
denburg van de Mij. voor 
Ooft-en Tuinbouw. Over
zicht van de tentoonstel
ling, die in een deel van 
de fraaie Ned. Herv. 
Kerk was onder gebracht.

Een fraaie stand met fruit 
van „Ceres" te Aardenburg.

Bie ons op ’t durp
Pier ! riep de vrouwe gistermerrege an de deure — ik stieng 

meneige nog te wasschen — en ’k wier d’r koud van en akelik, 
wan as de vrouwe zó roept, dan zit ’t nie goed, weetje !

Maer alla, ik trok m’n boezeroen over m’n kop, en in ’uus. 
En jewel, dae kwam z’al anzette, mie een brief in d’r ’anden.

Ik zegge : zó, zó, is t'r een brief 'ekomme ? En ’eur zee : 
Doe noe mae nie net of a je d’r niks van weet, ik wil ik wè ’s 
wete, mie wa vore wuven jie ’t krispendeere ’eit — O !

Ik zegge : O is, ik krispendeere mie niemand, lae is kieke.
Nee, nee, zee ’eur, en dan stiekum wigsjoefelen, ik za je 

danke.
Maer ik keek ik is goed, en ik zee : Mae vrouwe, dae bin 

vreemde possegels op ’eplakt, da za gin brief voe mien weze.
Ja, om je noe de waerheid te zeggen, dat a ’k ok ’edocht, 

mae joe naem stae t’r toch op. En ik keek is, en verentig : 
Pier van ’t Hof, en dae stieng nog : „de WelEdele Heer” voe.

Ikke groos, da begriep. Mae ’k zegge : geef is ’ier, en ik 
nae ’t poskentoor. En dae zeg ik : Van der Ulleme, j* ei mien 
een brief ’estierd, 't lieken wè of a t’n uut Indië komt. Sjuust, 
zee t’n, en is dat dan nie goed ?

Da’s ’t net nie, zee ik, wan ik kenne d’r niemand, en ’t 
wuuf is ’t ’er a kwaed om, voe da ze weet wat a t’r in staet.

Nimmae, ’ie is toch voe joe, zee 'um, en ik wee naer ’uus.
Toen de vrouwe 't 'oorden, besturf ze ’t bienae. Ter dien 

brief! riep ze- en ze snokten uut m’n ’anden. Toen z’n ’elezen 
a, smeet ze 'n op de taefel, en ze zee gin woord. En ik las :

„Beste Pier, je za d’r wè van staen te kieken, da je noe ’eele- 
gaer vanuut Makkassar op Celebes een brieve kriegt (da doe ’k 
net!) mae ’k mó je noe toch even vertelle, da j' ons noe zó 
vee plezier doet mie je brieven in „Ons Zeeland” (noe lieg ze 
toch zeker wè ’). Je krieg dan zó ies gezelligs van thuuswezen 
over je (zó, zó) en in gedochten zie je dan wee ’t prachtige 
Zeeuwsche land mie zó z’n eigen gedoe van de boeren, mae 
ook voel j’ even wee die echte Zeeuwsche ’artelijkeid, die 
j’ ier zó weinig ’eit. De menschen èn ’ier nie vee voe mekander 
over, mó je wete, en dae kunne wulder toch eigenlijk nie 
tegen, wè jie (net!). Daebie kom nog : goed Zeeuwsch, goed 
rond, mae da gaet ’ier glad nie op, dan lei je gauw overa uut. 
As m’n Zeeuwsch noe nie zó prentjes is, mó je ’t mae vergeve, 
wan ’k bin d’r eigelijk een uut stad (da docht ik wè, je schrief 
vees te goed) mó je wete. Noe, Pier, de groetenisse van een 
Indischen lezeres” —

Noe, zeg ik tegen de vrouwe, krispendeert die juffrou noe 
in eer en deugd of nie ?

’t Loop nogal of, zee de vrouwe, en toen zée ze niks mi — 
Kiek is ’ier, juffrou, ik bin vreed blieje, mie je brief, mae dienk 
t’r om, a je noe nog is schrieft, doet dan mae net of a j'n vint 
bin, begriep je ? Anders gaet ’ier nie goed. Ja, mensch, je bin 
te beklaegen tusschen al da zwarte goed, mae wa doe je noe 
ok zó verre van ’uus ?

’k è in de krante altied ’eleze, dat ’t in Indië zó stik’eet is, 
da alle menschen d’r bienae naekt loape, is da noe waer ? En 
’oe is ’t mie de zedelijkheid?

’t Doe m’n vee plezier, da je de brieven leest, da mó 
’k zegge, en je Zeeuwsch, dè gae best 'oor 1

Vrete die negers je nooit op ? ’k è van 'ore zeggen, da dat 
toch zukken gevaerlijken goed is, of is dat ók a gin waer ? A 
je me noe is een groat plezier wil doe, dan mó je nog is schrieve, 
en me van alles van ginter vertelle. Mae je zet er dan mae 
„Jan” onder, ’oor, da’s beter. Noe, gedag dan mae wee. A je 
wee is in ’t land komt, dan brieng je mae ’s een aepje voe m’n 
mee, of een pappegaaie, mae gin wilde beesten of zó, oor 1 è, 
’t lieken wè, of ik je a jaeren kenne ! Noe, gendag dan, oor’ 
vee groetenisse uut ’t Zeeuwsche land, van

PIER VAN ’T HOF.

P. S. ’Eit bie julder ók zukken barren weer 'ewist, van de 
weke ? Ter was ’t vreed !

Zeeuwsch Nieuws

De monumentale toren 
van de kerk te Kapelle 
wordt thans gerestau
reerd. Foto van den om
steigerden top»

Een keurig verzorgde stand van den Tuinbouw van E.M.M. op de 
tentoonstelling van Floralia en Eendracht Maakt Macht te lerseke.

Tijdens de winkelweken, door lerseke's winkeliersvereeniging „Han
delsbelangen1 van 13 tot 27 September gehouden, levert de door 
P. Z. E. M.-schijnwerpers verlichte toren een verrassenden aanblik.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der Motorclub Zeeland werd Zater
dag 17 September een bezoek gebracht aan de Oesterputten te lerseke na een 
sterrit door Zeeland, waaraan 150 leden met auto’s en motoren deelnamen. Links 
op de foto burgemeester Gunning, die het gezelschap te lerseke rondleidde. 
X
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De baggerwerken bij den in 
aanbouw zijnden steiger voor de 
provinciale booten in Zierikzee.

Zeeuwsche Omroep
Hallo ! hallo l hier is de persdienst van den officieelen Zeeuw- 

schen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten is geoor
loofd.

Men meldt ons uit Wolfaartsdijk, dat het plaatselijk muziek
gezelschap een serenade heeft gebracht aan de 95-jarige oudste 
inwoonster.

Wij hopen, dat de bejaarde dame den schok te boven zal ko
men.

Uit Hulst ontvingen wij klachten, dat op den weg nabij 
„Rustwat” telkens menschen aangereden worden.

Een eigenaardige methode om iemand wat te doen rusten !
Te Cadzand, zoo seint men ons, zal op 25 September een 

Noord- en Zuid-Nederlandsche Begroetingsdag gehouden 
worden.

Onze correspondent is bevreesd voor „handtastelijkheden**.
Wij hebben meer te doen met de randen van de hoedjes der 

heeren-deelnemers .'
Te Philippine is een burgerlijk armbestuur gesticht, naar men 

zegt, omdat de herbergiers klaagden over het feit, dat sommige 
klanten bij het buffet zoo beefden, dat zij morsten.

Uit Tholen kwamen bij ons berichten binnen over een teveel 
aan tandartsen. Men peinst zich suf op een passende werk
verschaffing.

Zou vestiging van de Staatsloterij in Tholen niets zijn ? Dan 
valt er althans genoeg te trekken !

De Wissekerkenaren hebben, ter gelegenheid van het huwelijk 
huns burgemeesters, het echtpaar een schrijfbureau aangeboden, 
’n Vrij overbodig geschenk in deze omstandigheden. Men had 
het beter kunnen offreeren, toen de burgemeester zich verloofde!

In den Goeschen Raad heeft de voorzitter onthullingen ge
daan over een duizendkunstenaar in gemeente-dienst. Hoewel 
de man eigenlijk conciërge is, blaast hij o.a. met evenveel gemak 
glas als dat hij binnenmuren uitbreekt.

Het blazen tegen glas is een onschuldige bezigheid, maar wij 
gelooven niet, dat een particulier graag een huisknecht heeft, die 
geen binnenmuur met rust kan laten !

Te Vlissingen is een complot van gemeente-kolen-dieven 
ontdekt.

De neiging van ons spaarzaam volk om er warmpjes bij te 
zitten is prijzenswaardig, doch dan moet het niet gebeuren, 
Zooals men dat te Vlissingen deed.

Bij de opening van de Sas van Gentsche winkelweek heeft 
de muziekvereeniging „De vereenigde vrienden”, voorafgegaan 
door burgemeester, wethouders, raadsleden, deelnemende 
winkeliers met huisgenooten en begunstigd door mooi weer, 
een wandeling gemaakt door de gemeente. Het leek wel een op
tocht, schrijft men ons. Als alles dan ook meeloopt.’

Te Hansweert hadden baldadige elementen huis gehouden 
in den tuin van een ingezetene. De politie, die een onderzoek 
instelde, vermoedde, dat de storm de dader was. Wanneer men 
dezer dagen de politie met een rukwind ziet loopen, weet men de 
reden van de arrestatie.

Tot de volgende week, dames en heeren !

Herfstspel voor de 
Wolfaartsdijksche jeugd.
/

Op het programma der Goesche winkelweken, die van 
12 tot en met 30 September worden georganiseerd, 
stond ook een attractie voor de jeugd, die werkelijk 
een attractie bleek en met 'n hoeraatje werd ontvangen.

Najaarsbloemen in de kassen 
van de bloemisterij te Goes.

de klapbanke te Kamperland.

Te Hoedekenskerke ge
raakte de vorige week 
een dolfijn op het droge, 
afmetingen (ruim 4 meter)

die om zijn groote 
veler aandacht trok
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'1LADY ÏULIET’S WRAAK
CHARLES GARVICE, de „Koning der vertellers”, heeft wederom een roman het licht doen zien 
zooals hij alleen ze weet te scheppen; een roman die natuurlijk weer in volle mate de eigenschappen 
bezit van al zijn werken, dus: van begin tot eind den lezer boeit en vasthoudt. Deze roman is 
getiteld „Lady Juliet’s Wraak” en wordt uitsluitend voor onze abonné’s als premie beschikbaar 
gesteld tegen de uiterst geringe vergoeding van slechts 17r2 cent voor een ingenaaid exemplaar of 
70 cent voor een exemplaar in luxe prachtband.

Ben je daar, Juliet? Ik.... ik kan je niet 
zien,” zei lady Elsmore op zwakken toon.

„Ja, moeder, ik ben altijd bij u. Ik zal u nooit 
verlaten,” antwoordde het meisje.

„Help mij een weinig omhoog, kindlief,” ver
volgde de stervende vrouw. Onmiddellijk tilde 
het meisje haar moeder ietwat uit de kussens over
eind en legde enkele dikke kussens achter haar 
zwakken, machteloozen rug.

,Js — is er niemand anders hier?”
„Neen, moeder, niemand behalve ik,” antwoord

de het meisje. „Zal ik om den dokter sturen ? Ik 
geloof, dat dat het beste is.”

„Neen, neen,” onderbrak lady Elsmore haar 
haastig. „De dokter kan hier niets meer doen. Ik 
— ik heb niet veel tijd meer te verliezen en.... en 
ik moet je iets zeggen, iets dat alleen voor jou 
bestemd is.”

Juliet schonk een drankje in en reikte haar 
moeder het glas toe. „Dit zal u nieuwe kracht 
geven, moeder,” zei zij.

De stervende vrouw dronk het gretig uit. Zij 
wenschte niets liever dan al de kracht te verzame
len, waarover zij met eenige mogelijkheid zou 
kunnen beschikken. Nog eenmaal zou zij den strijd 
met den dood aanbinden. En als zij dan sterven 
moest, vóór haar levensdoel bereikt was, zou zij 
onder geen voorwaarde uit dit leven scheiden 
voor zij iemand achtergelaten had, die haar de 
heilige belofte gedaan had, alles in het werk te 
zullen stellen om eenmaal haar wensch in vervul
ling te doen gaan. Na een oogenblik gezwegen te 
hebben, vestigde zij haar doordringende blikken 
op het meisje en zei :

„Juliet, je bent vriendelijker en welwillender 
voor me geweest in dezen éénen nacht, dan ik 
in mijn geheele leven voor jou ben geweest. Ik 
heb nooit van je gehouden en je weet het.”

De lippen van het meisje begonnen te trillen, 
maar met 'n uiterste krachtsinspanning beheersch- 
te zij zich.

„Laten we daarover nu niet praten, moeder,” 
antwoordde zij.

„Jawel, er zijn oogenblikken, dat men over 
dergelijke dingen wel degelijk praten moet, en 
wanneer ooit, dan wil ik op dezen avond zonder 
eenig voorbehoud met je spreken. Als de dood ons 
in het gelaat staart, mogen wij ons de weelde niet 
meer veroorloven, met de waarheid te 
spelen. Als wij op dat oogenblik niet 
eerlijk tegenover onszelf kunnen zijn, 
wanneer zou ons dat dan wel gelukken ?” %

Haar stem scheen te weifelen ; maar % 
het inwendige vuur, dat haar verteerde, \ 
straalde even duidelijk als voorheen uit % 
de brandende oogen. %

„Juliet, ik heb nooit van je vader %
gehouden; en het spreekt dus vanzelf, dat \
ik voor zijn kind bezwaarlijk een liefde \
voorwenden kon, die ik diep in mijn innerlijk 1 
niet voelde. Ik trouwde om den man te kren
ken, dien ik met hart en ziel liefhad, den 
man, dien ik nu haat met al de kracht, die 
mij nog rest. Ik ben eens even mooi geweest 
als jij nu, maar ik was sterker en hartstochtelijker. 
Ik kon sneller en met vollediger overgave lief
hebben of haten dan jij. Ik was rijk en geheel 
alleen op de wereld. De man, over wien ik spreek, 
was arm; een meer onwaarachtig en valsch schep
sel heeft er ongetwijfeld nimmer op deze aarde 
geleefd. Hij zwoer, dat hij mij liefhad, en ik, in 
mijn onnoozelheid, geloofde hem. Men waar
schuwde mij, dat het hem alleen om mijn geld te 
doen was, maar ik geloofde onvoorwaardelijk 
in hem ; het leven zonder hem scheen mij nauwe
lijks meer de moeite waard. Ik vertoefde op dat 

oogenblik in Venetië, waar ik op zekeren dag je 
vader ontmoette, die mij ten huwelijk vroeg. Ik 
antwoordde natuurlijk, dat een huwelijk onmoge
lijk was — ik had immers een ander lief. Plotse
ling keerde hij zich daarop naar mij toe en zei : 
„De dag zal komen, waarop je het betreurt, je 
vertrouwen gesteld te hebben in een dergelijk 
minderwaardig individu. Want hij zal nooit met 
je trouwen. Ik weet, dat hij reeds lang verloofd is.” 
En tegelijkertijd leverde hij mij op de hem eigen 
berekenende manier het onweerlegbare bewijs, dat 
hij de waarheid sprak. En op dat oogenblik, het 
vreeselijkste van mijn leven, stemde ik er in toe, 
zijn vrouw te worden.

„Dienzelfden avond zocht ik den man, die mij het 
hof gemaakt had, op en de scène, die er tusschen 
ons voorviel, wil ik je liever niet schetsen. In de 
wanhoop mijner desillusie en bitterheid bespaarde 
ik hem niets. Toen ik hem verliet, maakte ik het 
teeken der vendetta, dat men mij eens op Corsica 
geleerd had. Het beteekende wraak, een koele, 
allesvernietigende wraak, een wraak, die van de 
eene generatie op de andere zou overgaan en nimmer 
meer uit te roeien zou zijn.

„Hij lachte bij dit teeken, maar desondanks zag 
ik toch den angst in zijn oogen gloeien.

„Toen liet ik hem aan zijn lot over en trouwde 
met je vader. In den eersten tijd van ons huwelijk 
had hij mij lief met een liefde, welke ik nimmer 
op deze w'ereld voor mogeiiik zou hebben gehouden ; 
maar geleidelijk verkoelde die liefde. Hij werd 
onverschillig, toen hij voelde, dat zijn liefde niet 
beantwoord werd, en tot de ontdekking kwam, dat 
het mooiste, dat een mensch geven kan, in mij ge
storven was op den dag, waarop ik de zekerheid 
gekregen had, dat....

„Enfin, om kort te gaan, ik had het vermogen 
om lief te hebben, verloren. In mijn hart was niets 
anders overgebleven dan een alles verterende, 
allesverwoestende haat, een haat, die mijn geheele 
leven vulde en waarop al mijn gedachten gericht 
waren. En ik concentreer
de mijn wilskracht zóó 
onophoudelijk op mijn

o

Q
Uj

Denk er om: onze bezorgers of agenten zgn 
verplicht u deze premieromans aan te bieden! Bij 
verzuim hiervan zult u ons verplichten door hiervan 
kennis te geven aan ons Hoofdkantoor; eventueele 
porto wordt in dat geval gaarne door ons vergoed.

doel, zóó onafgebroken waren mijn gedachten op 
mijn vervloeking gericht, dat de man, dien zij gold, 
die voelen moest, ook al waren wij mijlen van elkaar 
verwijderd. De teleurstelling, de bitterheid, de on
rust, die er in mijn hart waren, moesten de zijne 
worden, en hoewel hij door een samenloop van om
standigheden plotseling rijk was geworden, kon hij 
ónmogelijk ergens rust vinden. Hij zou dwalen van 
stad tot stad, van land tot land, zijn leven met 
zich meesleepend als een last, als een eeuwigduren
de kwelling, door den vloek, die er op rustte.

„Eens ontmoette ik hem, jaren daarna, in Vene
tië, de stad, waaraan voor mij zoovele herinnerin
gen verbonden waren. Immers, dit was de stad, 
waar ik hem had leeren kennen en liefhebben. 
Toen hij mij zag, krulde een spottend lachje zijn 
lippen, maar dit maakte onmiddellijk plaats voor 
een doodelijke bleekheid, toen ik het teeken der 
wraak maakte. Hij had een kind bij zich en toen 
onze blikken elkander ontmoetten, trok hij den 
jongen naar zich toe, als wilde hij hem voor een 
onzichtbaar onheil behoeden.

„En nu, Juliet, zul je wel begrepen hebben, wat 
ik van je vragen wil. Die man, of zijn zoon, is nog in 
leven en.... en mijn doel is nog niet bereikt.”

Het gelaat van het meisje was zoo bleek als dat 
van een doode; iets in haar waarschuwde haar voor 
wat komen ging; iets in haar zei, dat dit het oogen- 
blik van haar leven was, dat over haar heele toe
komst zou beslissen — en niet alleen over haar 
toekomst, maar eveneens over die van anderen, 
wier bestaan zij nu niet eens vermoedde.

„Juliet, ik, je stervende moeder, vraag je me de 
gelofte te geven, dat je geen rust zult kennen, voor
dat het innig verlangen van mijn leven is vervuld, 
voordat jeJn zijn huis zijn gerechte straf gebracht 
hebt.”

De dunne, koortsig bevende vingers van lady 
Elsmore klemden de koude hand van het meisje 
in een feilen greep. Inderdaad, er was nog leven in 
het magere, uitgemergelde lichaam der stervende; 

haar ontembare wil had nog niets van zijn 
kracht verloren. Maar de stem was heesch 
geworden en hoewel het diepe licht nog altijd 
in de donkere oogen gloeide, werd het elke 
seconde zwakker en zwakker. De dood be
reidde zich voor, zich meester te maken van 
deze mensch; het volgende oogenblik zou hij 
de hand op den schouder der stervende ge

legd hebben en er zou geen wraak of bloe- 
k dige vendetta meer bestaan voor lady
1 Elsmore.
% „Moeder,” viel het meisje op vermoei

den, afwerenden toon in, „spreek 
zoo niet over hem, nu u op het 
punt staat de eeuwigheid in te gaan. 
Misschien heeft hij al die jaren 
meer geleden, dan u wel vermoedt.” 

„Dat hoop ik van harte,” riep de 
stervende vrouw uit. „Toch zal de 
wetenschap van al dat lijden in 
mijn geest nimmer de herinnering 
kunnen verdrijven aan wat ik al die 
jaren doorstaan heb. Ik kan niet 
tevreden sterven, voor ik de on
voorwaardelijke zekerheid heb, dat 
mijn wraak, ook als ik in mijn 
graf lig, hem nog volgen zal.”
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Spannend moment uit 
den wedstrijd Vlis
singen Terneuzen.

De Vlissingsche ploeg die Zondag 
de overwinning aan Terneuzen 
moest laten,

De start van de deelnemers aan den afstands- 
marsch, welke te Terneuzen werd gehouden.

De Zeeuwsche kampioenen van de zwemkampioenschappen te Middelburg. — V.l.n.r. 
J, Molema (Terneuzen), Mej. v. d. Made (Vlissingen), Mej. Meerman (Vlissingen), 

L. Schot (Vlissingen) en ]. Geervliet (Middelburg).

Het bestuur van den Zeeuwschen kring, dat met belangstelling de 
verrichtingen der Zeeuwsche zwemmers en zwemsters volgde. Zittend 
v.l.n.r. Mevr. Beth, Burgem. v. Woelderen uit Vlis- 
singen en Burgem. Hagenius uit Goes, 
Staande de heeren de Graaf, 
v. d. Jagd en Toussaint.

Het elftal van Terneuzen dat de competitie inzette met een 5-3 overwinning op Vlissingen
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nieuws voor
ikaat u toch zitten, 

maakt u zich niet 
kom hier alleen maar, om u een dienst te vragen.”

Met een diepen zucht, waaruit me bleek, dat ik er nog maar half in 
geslaagd was haar gerust te stellen, ging ze op een stoel zitten.

„Juffrouw Carr,” zei ik, „een van mijn vrienden en ik zijn op het idee 
gekomen, dat u, wanneer u nog eens meeging naar het bureau van Dr. Mar
shall, misschien in staat zoudt zijn, ons nog een en ander op te helderen. Ik zei 
u reeds, dat ’t een dienst was, een gunst, en zoo beschouw ik het ook.”

Er was geen schrik of schuwheid in haar manier van doen ; integendeel, 
ze leek veel meer op haar gemak, dan toen ze de kamer binnenkwam.

„Ja, ik zal met u meegaan,” zei ze eenvoudig, en stond op alsof ze zich 
wilde gaan aankleeden, maar bij de deur bleef ze nog even staan.

„Ik kan niet ontkennen, dat het erg pijnlijk voor me zal zijn,” zei ze, 
„maar ik begrijp, c^at het niet uw schuld is. U moest wel komen, en ik moet 
met u meegaan.”

Vóór we de afgesproken plaats van samenkomst met Stancliffe bereikten, 
vertelde ik jhaar een en ander van hem, en ik geloof, dat ik haar een beetje 
afleiding bezorgde met mijn verhaal. Ik bereidde haar voor op zijn eigenaar
dige, heesche stem, en vertelde haar van zijn belangstelling in het geheim
zinnig geval. „Soms geeft hij me de hoop,” zei hij, „dat hij degene zal zijn, die 
het vroeg of laat oplost.”

„O, ik hoop, dat hij dat doen zal,” zei ze, bijna fluisterend. „O, wat 
hóóp ik, dat hij slagen zal !”

Was die uitroep spontaan of berekend ? Ik zou heel wat hebben willen 
geven om daar achter te komen. Ik had den indruk, dat haar woorden vol
maakt oprecht waren.

Wij vonden Stancliffe aan den ingang van het Grosvenor. Toen we boven 
uit de lift stapten en de vergunning toonden, die ik bij me droeg, werden we 
onmiddellijk toegelaten in de wachtkamer van den dokter.

Mijn vriend verbaasde me, door schijnbaar maar heel weinig aandacht 
te schenken aan het meisje, dat hij met alle geweld hier had willen hebben. 
Hij herinnerde haar eraan, dat hij haar op den bewusten dag slechts drie 
of vier patiënten vóór geweest was, en stelde haar een paar vragen, tamelijk 
onsamenhangend, en voornamelijk betreffende de patiënten, die bij den dokter 
waren toegelaten nadat hijzelf hem gesproken had en was weggegaan.

Hij had het ook nog over Pomeroy, en vroeg met eenigen nadruk, wan
neer hij vertrokken was. Hij zou vlak vóór juffrouw Carr aan de beurt ge
komen zijn. Het was duidelijk genoeg, wat Stancliffe aan ’t doen was. Hij 
bracht haar op haar gemak, en trachtte haar wantrouwen te overwinnen, 
zoodat zij niet meer op haar hoede zou zijn en later des te argeloozer in de 
val loopen.

Eindelijk stond hij op. „Ik weet, dat het pijnlijk voor u zal zijn, juffrouw 
Carr,” zei hij, „en ’t staat me tegen, het u te vragen — maar zoudt u bereid 
zijn, met ons mee te gaan naar de spreekkamer?”

Ze werd een beetje bleeker, maar stond op en voldeed aan zijn verzoek, 
alsof het vanzelf sprak.

*
juffrouw Carr,” zei ik. 
zoo van streek ! Ik hèb

mag, 
u. Ik

de wijzers van de klok zóó gezet,ik die zag, want hij had
dat ze tien minuten vóór half één wees.

„U ging recht naar de deur ?” vroeg onze detective weer. „Wijst u 
ons eens, hoe u liep.”

Ze bleef een seconde onbeweeglijk zitten om krachten te verzamelen. 
Toen stond ze op, en, zonder achter zich te kijken, Jiep ze langzaam naar 
de deur en legde een hand op den knop.

„In uw getuigenverklaring voor den coroner zei u zooiets, dat u op de 
klok had gekeken, terwijl u de deur opendeed.. ..” Ze bleef doodstil staan 
waar ze stond, blijkbaar wachtend, dat hij zijn zin zou voltooien.

Toen hij voortging, scheen er in zijn gefluisterd bevel een verschrikke
lijke dreiging te liggen: „Kijkt u nu op de klok, juffrouw Carr.”

Om dat te kunnen doen, zou ze zich heelemaal hebben moeten omdraaien. 
Tot mijn verrassing deed ze dat in ’t geheel niet. Ze keerde zich alleen maar 
een ietsje naar rechts en keek in den grooten spiegel. Toen kreeg ze een 
schokje en keerde zich vlug naar den heer Stancliffe. „Dat is — dat is — 
precies zoo laat als ’t was, toen ik wegging.”

„Hoé laat?”
„Tien minuten over half twaalf, zooals ik tegen den coroner zei.”
„U kijkt op de klok in den spiegel, juffrouw Carr. Draait u zich om en 

kijkt u naar den muur.”
Eén seconde was genoeg. „Tien voor half één !” bracht ze uit. En toen 

keek ze van Stancliffe’s gezicht naar het mijne, en van het mijne weer naar 
het zijne, met verbijstering en ontzetting in haar oogen.

Toen wankelde ze even heen en weer, en viel flauw.

worden ?” vroeg ik.
u wil bespreken, en het zou 
alleen onmenschelijk, maar 
kan de agent een oogje op

Met een woord van verontschuldiging ging hijzelf het eerst naar binnen. 
Ik volgde haar, en op een wenk van Stancliffe sloot ik de deur achter ons.

„Nu,” zei hij opgeruimd, „nog een of ^wee verdere détails en ’t leed 
is alweer geleden. In welken stoel zat u gedurende uw onderhoud met den 
dokter, juffrouw Carr ?”

„In dezen,” antwoordde zij prompt, terwijl ze er een aanwees.
„En in welk gedeelte van de kamer stond die stoel toen ?”
„Bijna precies, waar hij nu staat.”
„Hebt u er iets op tegen, er in te gaan zitten ?”
„Volstrekt niet.”
„Mag ik u verzoeken, mijnheer Drew, te willen plaats nemen in Dr. Mar- 

shall’s stoel achter het bureau ?” En toen, zich tot ’t meisje 
keerend, „daar zat hij toch, is ’t niet, juffrouw Carr?”

„Ja,” antwoordde zij.
„Bleef hij op zijn stoel zitten zoolang het gesprek 

duurde ?”
„Ja.”
„En u op den uwen ?”
Het scheen haar hoe langer hoe moeilijker te vallen, 

op zijn vragen te antwoorden. Haar laatste „ja” werd bijna 
even schor en toonloos gefluisterd als zijn vraag.

„U bleef dus in dien stoel zitten totdat het onderhoud 
geëindigd was en u opstond om weg te gaan ?”

„Ja.”
„En toen liep u regelrecht naar de deur en deed die 

open ?”
Ik verstond haar antwoord nauwelijks, hoewel ik vaag 

den indruk had, dat het bevestigend was.
Voor het eerst sinds ik plaats genomen had in dien 

draaistoel, wendde ik mijn oogen van haar gezicht af. Ik 
bemerkte plotseling, dat ik strak naar een bepaalde plek 
van den muur keek, achter haar, en vijf of zes voet 
boven haar hoofd, waar de klok hing.

En toen zag ik Stancliffe’s val, of dacht althans, dat

HET VERHAAL TOT NU TOE:

Het geheim van de spreekkamer 
is, dat dr. Marshall in zijn spreek
kamer werd vermoord door vergif. 
Iedereen, die hem dien dag kwam 
consaiteeren, o.a. Gwendolen Carr 
en de heesche tooneelspeler Stan
cliffe, heeft een alibi; eveneens de 
als dief bekend staande Pomeroy, 
op wien men een robijn van den 
vermoorde vond. Op de zitting 
van den coroner rijst sterke ver
denking tegen dr. Armstvong, 
assistent van den vermoorde ; men 
denkt dat het vergif in den hals 
werd geprikt met 'n injectiespuitje, 
waarvan men een gedeelte in de 
spreekkamer had gevonden. — De 
tooneelspeler Stancliffe tracht zelf 
het geheim op te lossen en brengt 
daartoe Drew, die een vriend van 
den vermoorde is, en Gwendolen 
Carr. weer naar de spreekkamer.

Op hetzelfde oogenblik dat de trillende wimpers en de diepe, bevende 
ademhaling het terugkeerend bewustzijn verrieden, keerde mijn vriend 
zich tot mij met een bruusk bevel.

„Doe de deur open,” zei hij, „en roep den politieagent uit de wachtkamer 
binnen. Dan dragen jelui met je beiden dien divan daarheen. We zullen haar 
daarop leggen, en haar wat bij laten trekken vóórdat we haar verder onder
vragen.”

„Waarom moet ze daar naar toe gebracht 
„Omdat ik de zaak onder vier oogen met 

onmenschelijk zijn, haar alleen te laten. Niet 
misschien ook heel gevaarlijk. Maar daarginds 
haar houden zonder dat het al te veel opvalt.”

Nadat we haar daar geïnstalleerd hadden onder de nieuwsgierige blikken 
van den agent, wien we een wenk gegeven hadden, dat hij haar maar een 
beetje in de gaten moest houden, trokken we ons andermaal terug in die ver
schrikkelijke spreekkamer.

„Hoe ter wereld,” vroeg ik hem, toen we de deur achter ons gesloten 
hadden, „bent u op dat idee gekomen ?”

„Wel,” zei hij, „ik had dien spiegel zelf opgemerkt, toen ik hier was. 
Toen ik haar getuigenis las, dat zij op de klok gekeken had, terwijl zij de 
deur opendeed, hield ik ’t eerst voor mogelijk, dat ze alleen maar loog. Maar 
toen ik er nog eens beter over nadacht, herinnerde ik me den spiegel, en ik 
begreep, dat ze best kon denken dat ze de waarheid sprak en in de meening 
verkeeren, dat ze dat ook met volkomen veiligheid kon doen, daar de tijd 
tusschen haar vertrek en het vinden van het lijk lang genoeg was, om twintig 
maal iemand te vermoorden.”

„Nu,” zei ik, eenigszins gedrukt, „u hebt het mysterie opgelost.” 
„Niet heelemaal,” protesteerde hij. „Maar in elk geval zijn we flink 

vooruit gekomen. Dr. Marshall leefde nog om half twaalf ; om half één was 
hij dood. Gedurende vijftig minuten van dat uur was die ongelukkige jonge 
vrouw hier bij hem. De overige tien minuten was hij, voor zoover we weten, 
alleen, dood of levend.”

Zonder verder nog een woord te zeggen, opende hij de verbindingsdeur 
en ging de wachtkamer binnen. Toen ik over zijn schouder 
keek, zag ik, dat juffrouw Carr van den divan was opge
staan en in ’n gemakkelijken stoel bij een der ramen zat. 
Hij vroeg haar weer in de spreekkamer te komen.

Het verbaasde me niet, toen Stancliffe me toefluisterde, 
dat /k de ondervraging beter kon voortzetten. Hij had haar 
tevoren reeds aan een verhoor onderworpen, had haar in 
de val laten loopen, en hij was in haar oogen niets anders 
dan een detective. Vergeleken bij hem, zou ze in mij meer 
een vriend zien. „Als ik u misschien iets vraag, juffrouw 
Carr,” begon ik, „waar u liever niet op zou antwoorden, 
dan moet u me dat gerust zeggen. Dit is heelemaal geen 
inquisitie. Maar we hebben allebei het gevoel, dat u ons 
méér zou kunnen vertellen over uw onderhoud met Dr. Mar
shall, dan u tevoren nog aan iemand verteld hebt. We hebben 
opgemerkt, dat u vermeed, den coroner vlakweg te zeggen, 
dat uw bezoek aan den dokter van zakelijken aard was.” 

„Het was niet zakelijk,” zei ze, „het was volstrekt 
persoonlijk. Ik ging als patiënt naar zijn spreekuur, alleen 
omdat hij reeds geweigerd had, me een gewoon onderhoud 
toe te staan.”

„Zou het u mogelijk zijn, ons toe te vertrouwen, om 
welke reden u zulk een onderhoud wenschte ?”



No. 17 VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1932 541„Ja, ik geloof wel, dat ik het u vertellen kan. Ik denk dat het” — haar stem begon te trillen, maar ze perste haar lippen opeen, en slaagdeerin, haar ontroering te bedwingen, „ik denk, dat het een opluchting voor me zal zijn, er met iemand over te kunnen spreken. Maar weet u ’t al niet ? U hebt toch met Jack gesproken — met den jongen mijnheer Marshall, bedoel ik. Heeft hij ’t u niet verteld ?”„Wat ter wereld heeft hij ermee te maken ?” vroeg ik.En bij haar antwoord voelde ik me plotseling als iemand, die in een kaleidoscoop kijkt — die een figuur, dat heelemaal „af” leek, opeens ziet veranderen in iets totaal verschillends. Want de beteekenis en ’t verband van ieder détail in ’t heele mysterie kreeg plotseling ’n totaal ander aspect.„Ik was met hem verloofd,” zei ze.Eén oogenblik weigerde mijn denkvermogen zijn dienst. Toen vlogen alle gebeurtenissen der laatste dagen in razend tempo mijn geest voorbij : ik wilde zien, hoe ons mysterie eruit zag in deze verrassende nieuwe belichting. Eén ding was nu tenminste volkomen opgehelderd. Dat was Jack’s gedrag gedurende de vier-en-twintig uur, die volgden op de ontdekking van den moord. Ik herinnerde me zijn half-hysterisch lachje, toen hij gezegd had, dat hij wenschte te kunnen gelooven aan de zelfmoord-theorie. Hij meende, dat de schuld van zijn geliefde vast stond.Na een kleine stilte ging zij voort : „’t Is niet heelemaal juist, dat ik met hem verloofd was. Ik had geweigerd om met hem te trouwen, wanneer zijn vader geen toestemming gaf. Ik voelde te veel voor hem, om zijn leven en zijn vooruitzichten op die manier te willen bederven.”„Bedoelt u,” vroeg ik ernstig, „dat u meent, dat ’t hem schaden zou in — eh — in maatschappelijken zin, wanneer hij trouwde.... ?”Ze voltooide den zin voor mij. „Met een meisje, dat haar brood verdient aan een manicure-tafeltje in den kapperssalon van het St. Anthony Hotel ? Ja, dat is mijn vaste overtuiging. Meent u niet, dat ik gelijk had ?”Nu, ik veronderstelde van wel, al had ik een sterke neiging om te zeggen : „Niet, wanneer ü dat meisje was.” Ik ontweek een antwoord.„Was dat uw werkkring, toen u kennis maakte met Jack Marshall ?” „Ja,” zei ze ; „hij kwam daar om zijn handen te laten verzorgen.” Ze aarzelde even, en voegde er toen bij : „Ik zou dat beroep niet precies gekozen hebben, wanneer ik heelemaal mijn zin had kunnen doen.”„Hebt u er iets op tegen, ons een beetje meer over uzelf te vertellen ?” vroeg ik. „’t Is werkelijk geen onhebbelijke nieuwsgierigheid. O, ik ben óók wel ’n beetje nieuwsgierig, dat geef ik toe, maar dat is niet de reden, waarom ik die vraag stelde. We zijn heusch een beetje verbijsterd en van de wijs gebracht, mijnheer Stancliffe en ik.”„Natuurlijk heb ik er niets op tegen, het u te vertellen,” zei ze. „U hebt gelijk, dat u me er naar vraagt. De eerste achttien jaren van mijn leven bracht ik door in Louisville, en ik werd grootgebracht in de overtuiging, dat ik nooit mijn eigen brood zou hoeven te verdienen. Mijn ouders kan ik me niet meer herinneren. Ze stierven allebei, toen ik nog maar heel klein was, en het eenig familielid, dat ik had, was een oom. Hij scheen altijd geld in overvloed te hebben, en hij liet me mijn eigen gang gaan en doen waar ik lust in had. Toen ik naar New York kwam om zanglessen te nemen, was ’t volstrekt niet de bedoeling, dat ik daarmee later mijn brood zou verdienen. Ik had er erg veel plezier in. Ik werkte hard, had toch een heerlijken tijd, en ik maakte mijn toelage iedere maand zorgvuldig tot ’t laatste toe op.En toen bleef op een goeden dag mijn cheque plotseling uit, en de wekelijksche brief van mijn oom ook. Een dag of wat daarna kwam er bericht van een notaris, dat mijn oom gestorven was, en dat er niet voldoende fondsen waren om de toelage, die hij mij steeds gezonden had, voort te zetten. Ik had niets dan mijn kleeren en wat klein geld, zoodat ik oogenblikkelijk naar de een of andere betrekking moest omzien.Ik denk, dat ik wel iets had kunnen vinden bij het koor van een operette-gezelschap, maar, ziet u, ik wilde altijd zoo graag echt goed leeren zingen, en daarom had ik er niet veel lust in, mijn stem te ruïneeren bij dat soort werk.Er stond nog maar één andere weg voor me open. Ik wist nogal iets van handverzorging af ; ik had ’t thuis voor de aardigheid dikwijls voor de nichtjes gedaan. Denzelfden dag, dat ik den brief van den notaris ontving, ging ik me dus nog aanbieden bij het St. Anthony, en kreeg er werk.”„Hoe lang was u daar geweest ?” vroeg ik, „voordat u Jack ontmoette?” „Het was eergisteren juist een jaar geleden,” zei ze, „-dat hij voor ’t eerst 

maar

in den kapperssalon kwam, en tegenover me aan mijn smal glazen tafeltje ging zitten.”Blijkbaar zonder dat ze het zelf verwacht had, scheen de herinnering haar sterk te ontroeren. Haar oogen vulden zich plotseling met tranen, en haar stem begon te trillen. Ze bleef een oogenblik heel stil zitten, omklemde krampachtig de armleuningen van haar stoel en perste haar bevende lippen opeen. Eindelijk droogde ze haar oogen en ging wat meer rechtop zitten.„Zoowat veertien dagen geleden,” ging ze voort, „zei ik hem, dat ik zijn vrouw wilde worden, mits hij de toestemming van zijn vader kon krijgen. Hij moest zijn vader vertellen, dat we niet zouden trouwen tegen zijn wil. Jack voelde er niet veel voor. Zijn plan was, dat we in stilte zouden trouwen en ons daarna met zijn vader zouden trachten te verzoenen, want hij was bang, al wilde hij dat toen niet bekennen, dat alles precies zoo zou gaan, als inderdaad gebeurd is.Eindelijk sprak hij er dus met zijn vader over, en vertelde hem openhartig, wie ik was en wat ik was — ik bedoel, hoe ik mijn brood verdiende.£)r. Marshall weigerde niet alleen zijn toestemming, maar hij weigerde ook met de meeste beslistheid, mij te leeren kennen. Jack geloofde — haar stem begon weer verraderlijk te trillen — geloofde, dat als hij me maar eens kon zien en met me praten — dat ’t dan wel een heel verschil zou maken. Het was zijn plan, dat ik naar Dr. Marshall zou gaan als patiënt en hem vertellen wie ik was en — en alles over mezelf. Ik kon dat met een gerust hart doen. Er was, er is niets, waar ik me over zou hoeven te schamen, als iemand het wist.”„En u voerde dus uw plan uit,” zei ik, „u ging naar binnen en vertelde Dr. Marshall, wie u was. Wat gebeurde er toen ?”Ze sidderde en verborg haar gezicht in haar handen. Men kan zich gemakkelijk voorstellen, met welke spanning we haar antwoord afwachtten.Ik poogde haar opnieuw op weg te helpen. „We vermoeden, dat het pijnlijk voor u moet
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Een prachtig 
figuur...

... maar haar teint 
was verwaarloosd!
Zij is geen uitzondering! Zoo zijn er duizenden: 
jong, mooi, van groote charme en met bijna 
volmaakte vormen. Terecht zijn zij trotsch op 
haar schoonheid, maar schenken merkwaardig 
genoeg te weinig aandacht aan haar teint.
Is er iets dat méér afbreuk doet aan een fraai 
figuur dan de ontsierende puistjes van een ver
waarloosde gelaatshuid? En toch, hoe 
gemakkelijk is het de teint jong en frisch 
te houden! Past slechts de bekende 
Palmolive methode toe: tweemaal daags 
twee minuten krachtige massage met 
het overvloedige schuim van Palmolive 
zeep en warm water. Afspoelen met 
warm, vervolgens met koud water. 
Ook u zult baat vinden bij deze een 
voudige behandeling!

^f^eAoudt de
H 32-65 AB I)

HAROL
REUKLOOS HAARWATER

ONMISBAAR VOOR 

SCHOOLGAANDE KINDEREN
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staan slechts open voor die 
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van geneesmiddelen en ge
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CommissievanControle
Secretariaat: van Aerssenstr. 176, Den Haag

geen bezwaar bestaat
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HET adres voor het om
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Door haar

BLONDE HAAR
aangetrokken.
Een onverbeterlijke vrijgezel was hij. Op een goeden dag evenwel maakte hij 
kennis met haar; onweerstaanbaar voelde hij zich aangetrokken, omdat zij 
zulk prachtig goudblond haar had. Geen wonder ook, mooi blond haar oefent 
altijd een sterke aantrekkingskracht uit. Juist daarom zorgen zoovele blondines 
ervoor, dat de betooverende kracht van blond haar uitgaande, door behandeling 
met NURBLOND behouden blijft. NURBLOND is de eenige shampoo, speciaal 
bestemd voor de instandhouding van de fijne en zoo gevoelige structuur van 
blond haar. NURBLOND voorkomt niet alleen het donker worden, doch geeft 
ook reeds donker of kleurloos geworden haar den oorspronkelijken lichten 
goudglans terug. Millioenen vrouwen over de geheele wereld en reeds duizenden 
hollandsche blondines gebruiken NURBLOND met buitengew’oon succes. 
Het bevat geen kleurmiddel, geen henna, geen schadelijk bleekmiddel en ook 
geen soda. Overal verkrijgbaar. Imp. Firma B. Meindersma, Den Haag — 
Amsterdam — Sneek.
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zijn, erover te spreken. Maar als u ’t ons künt vertellen, dan zouden we wei 
erg graag hebben, dat u het probeerde.”

Ze keek op, recht in mijn gezicht. Ze had een kleur en haar oogen fonkelden. 
„Ik kan u niet woordelijk herhalen, wat hij zei. Het is — het is niet te doèn. 
Ik zal u de brute onbeschaamdheid ervan nooit duidelijk kunnen maken. 
Vanaf het oogenblik, dat hij wist, wie ik was, nam hij als vanzelfsprekend aan, 
dat ’t mij uitsluitend om geld te doen was — dat ik doodeenvoudig chantage 
wenschte te plegen. O, ik kan u de woorden niet herhalen, die hij gebruikte, 
de dingen, die hij me voor de voeten wierp.

Ik wilde weggaan, maar hij beval me, rustig op mijn stoel te blijven zitten 
en naar hem te luisteren. En zoo ging het maar voort — en voort — totdat ik 
van schaamte en walging te ellendig was, om nog een poging te wagen, hem te 
antwoorden, of weg te gaan, of iets anders te doen dan daar te blijven zitten 
met mijn handen voor mijn ooren.

Ik heb Dr. Marshall niet vermoord, maar ik was werkelijk genoeg buiten 
mezelf om het te künnen doen. Als hij op die manier tegen een man gesproken 
had, zou die hem op de plaats zelf gewurgd hebben. Ik wilde niet langer met 
Jack trouwen. Ik voelde, dat ik nooit in staat zou zijn, te vergeten, wiens zoon 
hij was.

Maar al dien tijd stond hij op mij te wachten beneden bij de lift, vol hoop, 
dat wist ik, en ik moest naar hem toe gaan, en hem in ’t gezicht zeggen, hoe 
de zaken stonden. Hij nam me ergens mee naar toe om te lunchen — waar 
naar toe weet ik niet meer — en ik probeerde, geen woord te zeggen vóórdat 
ik weer kalm was geworden. Maar wanneer ik er maar aan dacht, kwam al 
mijn woede en verontwaardiging weer boven, juist als nu.

En dan, en dat was het ergste van alles, ik kon zien, dat Jack me niet 
geloofde — me eenvoudig niet gelóófde. Hij probeerde het wel, maar hij kon 
niet — hij kón niet aannemen, dat zijn vader tot iets dergelijks in staat was. 
Dus namen we tenslotte diep-rampzalig afscheid van elkaar — ik geloof, dat 
hij er even ellendig aan toe was als ikzelf — en ik ging terug naar mijn werk in 
het St. Anthony.

Ik wist niets van Dr. Marshall’s overlijden, vóór ik de heeren, die hun 
avondbladen lazen in den kapperssalon, erover hoorde praten. En toen ik 
hoorde, dat hij dood was, was ik blij. Ik vond, dat hij zijn verdiende 
loon gekregen had.

Ik geloof, dat u de rest wel weet. Ik verliet het St. Anthony den avond 
na het onderzoek. Ik werd ontslagen. Jack volgde me toen naar Flatbush, 
waar de vrouw woont, die zoo goed ze maar kon een moeder voor me geweest 
Is, sinds ik pas naar New York kwam. Ik zal nooit in mijn leven Jack’s gezicht 
vergeten, zooals ’t er dien avond uitzag. En toen kwam ik er achter — hij 
vertelde ’t me, hij moest ’t me wel vertellen — dat hij geloofde, dat ik zijn vader 

had vermoord. Hij kon er bepaald niets aan doen, dat hij op dat idee gekomen 
was. Ik kan het nu zoo goed begrijpen. Hij had immers op me staan wachten 
en wist dus hoe laat ’t in werkelijkheid was, toen ik met de lift naar beneden 
kwam ; en hij dacht — hij moest wel denken — dat ik in mijn getuigenverkla
ring bij het onderzoek gelogen had. Hij smeekte me dien avond, hem de waar
heid te zeggen.

Daarna hoorde ik niets meer van hem. Toen ik vanavond uw kaartje 
zag, herinnerde ik me u van de identificatie en ik dacht, dat u me kwam ver
tellen, dat hij óók dood was. Dat bedoelde ik, toen ik u vroege of u slecht nieuws 
voor me had.”

Ze leunde achterover in haar stoel en haar gezicht ontspande zich ; ze 
haalde een paar maal diep adem om nieuwe krachten te verzamelen.

„Ik kan u nooit genoeg danken,” zei ze, „dat u me hierheen gebracht hebt, 
en dat mysterie van die klok hebt opgehelderd. Ik ben zóó blij, dat u op dat 
idee gekomen bent. Ik zou er nooit aan gedacht hebben.”

„De eer komt mijnheer Stancliffe toe,” zei ik. Hij stond voor het raam naar 
buiten te kijken ; haar geschiedenis moest hem diep ontroerd hebben, evenals 
mij. Zijn gehandschoende handen omklemden op zijn rug den knop van zijn 
wandelstok. Hij keek niet om, en gaf geenerlei antwoord : hij stond daar 
alleen maar naar buiten te staren over de daken der huizen.

Geen half uur geleden had hij nog gezegd, dat één van de twee dingen, die 
we nog maar noodig hadden, een motief voor de daad was. Nu, we hadden het 
motief. Het meisje had ons er zelf aan geholpen. Haar onderhoud met den dok
ter was van persoonlijken aard geweest, en was uitgeloopen op een heftigen 
twist, althans van zijn kant. Het meisje had met evenveel woorden gezegd, 
dat ze blij was, toen ze hoorde, dat hij dood was, dat hij het slachtoffer gewor
den was van een moord. En ze was weggegaan van de plaats der misdaad, 
slechts tien minuten vóórdat men hem dood had gevonden.

Het was Stancliffe, die de volgende vraag stelde.
„Weet u zeker, juffrouw Carr, dat u, toen u de spreekkamer uitging door 

de gangdeur, die deur stevig achter zich hebt dichtgetrokken ? Als ik me wel 
herinner, hebt u verklaard, dat Dr. Marshall u niet tot aan de deur verge
zelde ?”

„Ik weet zeker, dat ik ze goed heb dichtgemaakt,” zei ze. „Ik trok aan 
den knop, tot ik een klikje hoorde, en toen duwde ik voor de zekerheid nog 
eens terug.”

„U ontmoette niemand en hebt met niemand gesproken, terwijl u op de 
lift stond te wachten ?”

„Neen, mijnheer.”
(Wordt voortgezet)



(^Zonnemaire)

Eenherfsttooneel,de molen, spil 
van *t landschap, dat niet 

sterven wil. 
(Elkerzee)

De zomertooi verdort, valt af, 
wordt saamgeveegd en gaat in ’t graf.

(Schuddebeurs)

Toch gaat er niets op aard 
verloren, 

de mest wordt in de plant 
herboren. 

(Schuddebeurs)

X,De naj aarsschoon maak vangt 
weer aan, 

de mattekloppers kloppen, 
slaan 1

En op de velden wordt verricht 
hei laatste, voor de zomer zwicht.

(Ellemeet)
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