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Een monster-koor van enkele duizen
den zangeressen en zangers gaf een 
concert in de bekende Albert Hall 
te Londen ter plechtige viering van 
de vereeniging der Methodisten ker
ken. Men ziet op de foto slechts 
een gedeelte van het reusachtige 
koor, omdat allen geen plaats vonden 
op het podium; de overigen zaten 
terzijde op de galerij.

Een zenuwachtig baantje heb
ben sommige employé's van 
het chemisch-technisch bureau 
te Berlijn. Wanneer door de 
politie bommen, helsche ma
chines e.d. in beslag worden 
genomen, worden ze hier onder
zocht en gedemonteerd. Tegen 
mogelijk e ontploffingen wordt 
een dik harnas met masker 
gedragen, dat ook tegen scherpe 

explosies bestand is.

Ook aan de Rivièra 
\ heeft 'n orkaan ge-

woed, die ernstige 
verwoestingen aanrichtte. Een eigenaardig beeld 
daarvan vindt men op deze foto; een defecte 

auto, waarvoor een kraanwagen was gerequireerd, werd opgenorra en op een 
muur neergeworpen, evenals de kraanwagen, voordat deze nog hulp kon brengen.

Sie verkehren mit einem Juden!
Es ist einer deutsdien Frau unwürdig, überhaupt einen 

Juden zu beaditen — gesdiweige gar sidi mit ihm zu ver- 
misdien. Wir nehmen an, dafi Sie sich der Tragweite Ihres 
Tuns nidit bewufit sind und warnen Sie.

Sollten unsere weitcren Beobaditungen ergeben, dafi 
‘diese Warnung ohne Einflufi auf Sie geblieben ist resp. Sie 
weiter verjuden, so, wird Ihr Name in das Register derjenieen 
Frauen aufgenommen werden, die keinen Rassenstolz besafien, 
und sich an einen Juden wegwarfen. Diesen Personen wird 
in einem neuen Deutschland zur Kennzcichnung für jeden 
deutsdien Mann ein siditbares Zeidien ins Gesidit cingeaczt 
oder eingebrannt.

Glauben Sie ja nicht, dies ware ein Sdierz oder leere 
Drohungen! Sie sind gewarnt und werden weiter beobachtet.

De brandweer in ons land, vooral de Amsterdamsche, is er bekend voor, treedt op 
bij alle mogeiijke ongelukjes en storingen (de brandweer is een diénst, werd eens ge
zegd, en de openbare instellingen zijn bedrijven), en in het buitenland schijnt het ook 
zoo te zijn. In Berlijn moest de brandweer tenminste aanrukken, om een e»£. nwijzen 

zwaan, die uit de Spree ontsnapt was, 
weer naar het water terug te bren
gen — acht man achter één zwaan.De mentaliteit van sommige joden-haten- 

de kringen in Duitschland blijkt wel 
scherp uit dit strooibiljet, dat tegen
woordig op straat aan sommige vrouwen 
wordt gegeven. Er staat niets meer of 
minder in „dat in het nieuwe Duitschland 
vrouwen, die met Israëlieten omgaar, 
gebrandmerkt zullen worden
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In alle stilte en eenvoud — volgens den wensch 
der familie is een gedenkteeken op het graf 
van Evert Cornelis, in leven dirigent van hef 
Utrechtsch Stedelijk Orkest, op de begraaf
plaats aan den Brandenburgerweg te Bilt- 
hoven aan mevrouw Cornelis aangeboden.

Een van de zonen van den Soesoehoenan van Solo, Pangeran Noto 
Koesomo, is ingeschreven als student aan de hoogeschool van Wageningen. 
Op deze foto ziet men hem tijdens zijn eerste studentendagen, als groentje.

In Rotterdam werd de Beurs van de Dameskroniek gehouden; 
een der attracties werd gevormd door een lachspiegel, die het 
beeld der bezoeksters en bezoekers eenigszins verwrongen weergaf.

Mutua Fides, de studentensociëteit te Groningen, in feest
verlichting, bij de viering van het 50-jarig bestaansfeest-

Al hebben we van Molnar, wiens 
„Graaf X" door het Ver. 
R’damsch HofstadTooneel werd 
gegeven, wel eens werk gezien, 
dat in zijn opzet minder naar 
de klucht zweemde de wijze 
waarop aan een niet bestaanden 
graaf gestalte en werkelijkheid 
werden gegeven door allerlei 
geestige kleine suggesties, is een 
meesterstukje van tooneelkunst. 
Bijzonder relief kreeg dit ge
deelte door het ietwat magisch 
optreden van Eduard Verkade, 
die in zijn rol een kolfje naar 
zijn hand vond. De opvatting, 
welke Wilh. Duymaer v. Twist 
bleek te hebben van haar niet 
gemakkelijke rol, kon minder 
bekoren. — Op deze foto Wilh. 
Duymaer v. Twist als Edith 
en Ed. Verkade als Cortin.
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izend meter stijgen 
m te......springen

De parachutiste neemt 
'n laatsfen zuurstof-„slok.”

Klaar om te springen.

Alvorens naar beneden te springen 
wordt het gelaat grondig ingevet» om 
het tegen koude en wind te beschermen.

de hulde niet kunnen onthouden, 
haar een moedige jonge dame te 
noemen.

Den 20sten September j.1. steeg 
zij in een Junker-watervliegtuig, 
voorzien van ’n 500 P.K. Hornet - 
motor, op. Startplaats was de 
vlieghaven Holtenau, nabij Kiel. 
Behalve Lola Schröter behoorden 
tot de bemanning van het vlieg
tuig de piloot Hubrich, de mon
teur Trebs, en de reeds genoemde 
fotograaf.

Er stond een sterke wind, die 
de wolken snel uiteendreef, zoo- 
dat des morgens om half elf de

R
ecords verbeteren : het is, en was altijd; 

de eerzucht van ontelbaren. Velen droom
den ervan, aan enkelen gelukte het slechts. 
En het is of de een den ander aansteekt, 

besmet — niet alleen op sportgebied. Men kan 
een oceaanvlucht, een tocht om de aarde per 
vliegtuig toch moeilijk een sportieve prestatie 
noemen. Daarvoor is het noodzakelijke ontspan- 
ningselement, dat wij bij goede sportbeoefening 
to<jh altijd aanwezig moeten achten, te veel naar 
den achtergrond gedrongen. Er zijn ook sensatie- 
records, waarbij met een of meerdere levens op 
vaak onverantwoordelijke wijze wordt gespeeld. 
Denkt u slechts aan meneer Hutchinson, die zijn 
gezin op zulk een sportieve wijze haast den dood 
in de ijskoude golven der Poolzee deed vinden.

Moet de parachutesprong van een Duitsche jonge 
vrouw, die een wereldrecord wilde vestigen met 
het (naar omlaag, natuurlijk) springen met een 
valscherm, onder de sensatie gerangschikt worden?

Zij zelf ontkent het. En de bekende Duitsche 
lucht fotograaf, Wilii Ruge, die haar in de vlieg
machine vergezelde, eveneens. Zij beroepen zich 
erop, dat het noodig was om eindelijk eens een ge- 
controleerden parachutesprong te maken — dan 
zouden de oncontroleerbare en ongecontroleerde 
hoogten, van waaruit concurrenten zouden ge
sprongen hebben, spoedig tot een bescheidener 
aantal meters zijn geslonken.

In ieder geval zal men, na lezing van de hier
onder volgende bijzonderheden, aan Lola Schröters



De eerste 
bloemen.

De eerste opname van- 
uit het vliegtuig, na 
den sprong. Hoogte 

6500 Meter.

Dwars door een 
wolkenbank. De 
vrees, dat het scherm 
een ijslaag bedekt 
worden, bleek ongegrond.

politieautoriteiten 
toestemming ga
ven.

Van uiterlijke ze
nuwachtigheid bij 
Lola geen spoor. 
In korten tijd steeg 
de machine, na een 

vlotten start, tot een 
hoogte van 4000 Meter. 
Dan werden de zuurstof
apparaten voorgedaan en 
de piloot stuurde zijn 
machine tot 7300 M.

Laten wij nu de para- 
chutiste zelf aan ’t woord: 

sprongen had gemaakt, moetOndanks het feit, dat ik reeds 174 
ik bekennen, dat ik voor dezen, mijn 175sten, in de grootste span
ning verkeerde. Ik was nog nooit met een zuurstofapparaat naar bene
den gesprongen, en ik wist dus niet hoe mijn lichaam daarop zou rea- 
geeren. Ik was mij van de aan mijn onderneming verbonden gevaren 
helder bewust. Mijn grootste vrees was, dat het regenwater uit de 
wolken, op mijn valscherm, tengevolge van de groote snelheid, waar
mede ik ongetwijfeld zou dalen, tot ijs zou stollen — en dan zou 
mijn zijden parachute ongetwijfeld scheuren.

Ik maakte mij gereed om te springen. Met den piloot had ik afge
sproken, dat ik, als hij de vooruit bepaalde hoogte bereikt had en met 
verminderde snelheid in glijvlucht zou zijn overgegaan, uit de ma
chine zou springen. Maar doordat ik een wenk van den monteur 
verkeerd begreep, sprong ik, zonder dat de piloot het wist en zonder 
dat hij zijn snelheid getemperd had — iets wat ik drie seconden 
later, bij het opengaan van mijn valscherm, duidelijk bemerkte. Ik 
zag duidelijk, hoe de machine met een snelheid van 200 K.M. voort
vloog. Op aanraden van den piloot had ik om mijn linker bovenbeen 
een zwemvest gebonden, daar het met de wisselende winden mogelijk 
was, dat ik ergens in het water terecht zou komen.
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Enkele minuten 
voor de landing.

614

Zij springt.

Voor de opstijging wordt 
het valscherm nog eens 
op den grond uitgespreid 
en zorgvuldig nagezien.

naar een hotel, dat dichtbij was, en telefoneerde naar de vlieghaven den gelukkigen afloop. De machine kwam mij halen ; zij daalde op het water. Uit de cabine zwaaide de piloot mij met een bos bloemen een groet toe; de monteur waadde naar den kant en droeg mij weer in het vliegtuig.De instrumenten wezen aan, dat ik op een hoogte van 7300 Meter naar beneden was gesprongen, 45 kilometer had ik door de lucht, zwevende aan mijn parachute, afgelegd, in ’n tijd van 28 minuten. Ik had het wereldrecord op mijn naam.”
(WERELDCOPYRIGHT 
PRESSEBERICHT)

Het watervliegtuig is op 
het meer gedaald om de 
koene springstee af te 
halen. De monteur draagt 
de nieuwe wereldrecord- 
houdster aan boord.

Onmiddellijk nadat de parachute zich geopend had — ik had uit voorzichtigheid onmiddellijk aan den handgreep getrokken — doorstroomde mij een onbeschrijfelijk geluksgevoel. Ik zag naar beneden, waar zich de Holsteiner meren in lange rijen uitstrekten. Ik dacht boven Kiel te zullen zweven, maar de wind draaide en ik dreef naar links af. Hoe genoeglijk klonk mij het gebrom der motoren van ons vliegtuig, dat om mij heen vloog, in de ooren. Ik haakte mijn zwemvest los en zwaaide er mee naar de inzittenden. Duidelijk kon ik zien, dat zij mijn groet beantwoordden. Maar tevens zag ik, dat ik in groot gevaar verkeerde in het Sedenter meer terecht te zullen komen. Waar zou ik landen ? Van minuut tot minuut veranderde het landschap onder mij. Nadat ik over een groot bosch gezweefd had, zag ik een plek, waar ik moest trachten te dalen, wilde ik niet in het water terecht komen !Ik ging scheef hangen, trok de eene helft der koorden naar mij toe, waardoor het mij gelukte

de oppervlakte van mijn valscherm in te korten en het bovendien wat richting te geven. Op 50 Meter hoogte gooide ik mijn handschoenen en m’n zwemvest als ballast naar beneden, en een paar seconden later daalde ik op een weiland, driehonderd meter van den waterkant. Ik nam mijn scherm onder den arm, holde
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Koken is een broeiig baantje, 
kok-zijn is een mollig vak — 

óp dan, na gedanen arbeid 
van de keuken naar het dak ’

Van de ziedende fornuizen 
in de lafenis der lucht!

Staakt het roeren in de ketels — 
roert uw spieren en geducht!

Ronden zich uw ledematen? 
spant het witte buis te strak?

op dan, koks en keukenmeiden, 
van de keuken naar het dak !

Kogel-heft met pan en deksel 
als de schorteband u knelt — 

maakt de schuimspaan tot een halter, 
die de slanke lijn herstelt?

Wat wij kunstig toebereidden 
geeft aan anderen genot — 

en onszelf verging de eetlust 
bij het roeren in den pot.

Na *t vergasten van de gasten — 
loop en spring en trek en duw!

Van beweging krijg je honger! 
Honger is de beste jus!
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Singelzicht te Middelburg.

|Boxö»c«

Aan de waterput on
der Sint Annaland.

Middaguur op de 
kade te Terneuzen.

Het bekende smidsklokje boven het huis rechts en het 
raadhuis op den achtergrond te Oud-Vossemeer leveren 
een niet onaardig kijkje op het oude Thoolsche dorp.

Aan de deur wordt... 
gekocht te Vlissingen.
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De schuitjes meren; aan den wal 
wachten reeds karren zonder tal.

Er wordt geladen en gezwoegd» 
gescheiden en weer saamgevoegd.

En wat niet in den vreemde gaat, 
wordt uitgevent nog langs de straat.

De mosselschuiten varen uit 
op jacht naar ft zeebanket.

De prijs is nogal goed van ’t jaar —

Het sleepnet zakt en rijst 
weer zwaar —
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_-^-**^i***^^ Tijdens het
onderzoek: Walker verdedigt 

1 zich tegen de beschuldigingen. Links
staat rechter Seabury die het onderzoek leidde.

zich

u,edstr^feesten m°fef na- 
M Tice b^£eken. 
pop°l®. <J-« °nt0 
tuur Ui*

Z
jO bekend als hij 
, was, den laatsten 
tijd is zijn naam 

zoo dikwijls door Ame
rika en Europa gegaan, 
dat hij thans voor bijna nie
mand meer een onbekende 
is, al zal hij zelf liever op 
een andere manier besproken 
worden. Want als er de laat
ste weken over hem in de 
kranten werd geschreven, 
was het over het onderzoek 
dat tegen hem werd inge
steld, een onderzoek of hij 
werkelijk aan corruptie had schul
dig gemaakt. Het was weer een 
echt Amerikaansch schandaaltje : 
de burgemeester van de grootste 
stad van Amerika moest voor den 
rechter verschijnen om zich te ver
dedigen tegen de beschuldiging, dat 
hij zijn ambt als burgemeester mis
bruikt had om zijn particuliere kas 
te vullen. Natuurlijk waren hier 
velen sceptisch gestemd over den 
uitslag van dat onderzoek — het 
is vooral in Amerika nogal moei-

heelemaal uit ’t 
terugtrekken en

de 
ten 
be- 
dat

zich 
moet
hij de rest van zijn

het geval dat 
zou komen, 
dicht bij 
als hij

Franklin Roosevelt, de gouverneur van den staat 
New-York, die het befaamde onderzoek tegen 
burgemeester Walker, na veel geschrijf en 
politiek geharrewar, ten slotte doorzette.

lijk om succes te hebben met een actie tegen een 
hooggeplaatst en populair magistraat — maar 
dezen keer schijnt men toch de uitspraak alleen 
gegrond te hebben op de vraag, of de man schuldig 
was of niet. In ieder geval is ’t resultaat geweest, 
dat Jimmy Walker ontslag nam als burgemeester, 
waaruit de publieke opinie de conclusie heeft 
getrokken, dat hij niet onschuldig was. Een sterke 
aanwijzing tegen hem was, dat zijn particuliere 
secretaris een grooter vermogen had dan hij van 
zijn inkomen kon besparen, en vooral dat deze 
secretaris spoorloos verdween, zoodra Walker 
voor den rechter moest verschijnen. Het is inder
daad moeilijk hieruit iets anders te concludeeren, 
dan dat de secretaris maar liever geen onderzoek 
afwachtte.

Hoe het zij, de populaire Jimmy is geen burge
meester meer. De minder smakelijke affaire van 
het onderzoek heeft hem niet zooveel kwaad

Een voorbeeld van een der ontelbare 
foto’s die Walker van zich zelf liet maken.

gedaan, dat hij 
openbare leven 
niet weet, hoe 
leven zal doorbrengen. Toen het on
derzoek nog gaande was, werd hem 
het hoofdredacteurschap van ’n week
blad aangeboden, voor 
hij „zonder baantje” 
tegen een salaris dat 
/ 100.000 kwam. Ook 
slotte voor deze functie niet 
noemd wordt, bewijst het toch,

zijn reputatie niet zooveel gele
den heeft, of de uitgevers dur
ven zijn naam aan hun blad 
te verbinden, een blad dat 
overigens een goed zaakje 
schijnt te zijn, te oordeelen 

i naar ’t salaris van den hoofd-
I redacteur. Nederlandsche jour-
1 nalisten kunnen van zoo’n
A salaris alleen droomen ; en dan
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jimmy in zijn werkkamer.

Ontmoeting met 
dr. Sahm, eersten 
burgemeester van 
Berlijn, tijdens de 
rondreis van Wal
ker door Europa.

moet het nog een 
erg stoutmoedige 
en fantastische 
droom zijn.

Wij hebben in 
oud-minister Kan 
indertijd een magi

straat gehad, die niet altijd officieel en magistratelijk deed, 
die een slechte klant van hoedenwinkels was en bijv, liever 
een zwembassin opende door zelf een bad te nemen dan met 
een officieel speechje. Dan was de vroegere burgemeester van 
Enschede niet alleen bekend als burgemeester, en de burge
meester van Edam, de heer Kolfschoten, is bijv, bekend in 
sportkringen, maar een figuur als Jimmy Walker is bij ons 
vrijwel onbekend. Walker was populair, en hij deed moeite 
om populair te blijven, waarin hij geen ongelijk had. Hij com
poneerde ,,schlagers” en speelde ze zelf, hij was overal waar 
veel menschen bij elkaar waren, hij liet zich overal en in alle 
omstandigheden fotografeeren (wie kan zich bijv, voorstellen, 
dat een Nederlandsch magistraat zich ’s morgens in pyama 
liet fotografeeren ?), hij kon gezellig glimlachen, en overigens 
heette hij de best gekleede man van Amerika. Dat is natuur
lijk ook veel waard ; moesten de- New Yorkers er niet trotsch 
op zijn, dat hun burgemeester zoo elegant was, zoo’n fijne 
coupe in zijn costuums had en zoo goed zijn overhemden kon 
kiezen ?

Jimmy was een echt kind van zijn tijd, waarin men alles 
kan worden als men bijzondere gaven heeft — en brutaal 
genoeg is om die gaven te laten blijken. De zoon van arme 
ouders had een vluggen geest, een helder verstand en groote 
sprekersgaven. Als advocaat had hij den naam dat hij elk 
proces kon winnen ; hij sprak scherp, met een overvloed van 
argumenten waar een ander niet aan dacht, humoristisch, 
maar ook zonder zijn tegenstanders te sparen. Toen hij in de 
politiek ging, wist iedereen dat hij zou slagen ; hij is inderdaad 
geslaagd ; hij werd de populaire burgemeester van de meest 
besproken stad ter wereld, maar hij was toch niet populair 
genoeg om het voor hem fatale onderzoek te ontwijken. Noch 
zijn mooie pakken, noch zijn sprekerstalent of zijn glimlach 
hebben verhinderd, dat hij zijn ontslag nam.

Deze laatste, zijn glimlach bedoelen wij, verschaft hem 
misschien nog een mooie baan bij de film ; populaire menschen 
als Jimmy Walker kunnen ze daar gebruiken.
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en volgenden morgen betrad hij hef redactioneel 
heiligdom, waar Frazer met een pijp in zijn mond en 
zijn voeten op zijn lessenaar zat.

De kleine predikant kwam glimlachend op hem 
toe. „Ik heb wel eens hooren zeggen,”zei hij, „dat jij iedereen 
kent, die de moeite waard is om te kennen. Misschien ken je 
ook iemand, die lord James Harringway heet ?”

„Jimmy Harringway?” riep Frazer aanstonds uit. „Of ik Jimmy ken! 
We zijn samen in Cambridge geweest.”

„Dan moet ik jou juist hebben. Kun je me ook vertellen, waar ik hem 
waarschijnlijk zal kunnen vinden ?”

Frazer krabde zich achter de ooren.
„Ik heb hem een heelen tijd niet gezien,” antwoordde hij langzaam. „De 

laatste keer.... even kijken.... ja, dat was in ’t station Cannon-straat. 
Dat zal nu een maand of drie, vier geleden zijn. Toen had hij *n heel mooi 
meisje bij zich. Waar wou u hem voor hebben ?”

„Ik zoek hem voor iemand anders,” zei de geestelijke.
„Hij heeft zich toch nergens ingewerkt, hoop ik? Zijn vader heeft een 

landgoed in Surrey — Crossborough. Misschien kunnen ze u daar helpen, maar 
zeker is ’t lang niet. Jimmy is zoo’n beetje een zwart schaap, ziet u.”

De eerwaarde heer Francis Biggs verliet het bureau van het Afgescheiden 
Weekblad niet veel wijzer dan hij er gekomen was, maar hij twijfelde er nu 
aan, of lord James wel een geschikte echtgenoot was voor Enny Fielding. 
Misschien had de vader toch gelijk gehad. Hij had nu spijt, dat hij Cherry die 
belofte gedaan had. Misschien was het maar het beste, dat hij zich met het 
heele geval niet meer bemoeide.

Op zijn rustige, bescheiden manier had mijnheer Biggs heel wat om 
handen. Zoo leidde hij ook een wekelijkschen zendingsavond, in een lokaal 
aan den Bethnal-Green-weg. Richard Fielding stelde nogal belang in die 
avonden.

Den Zondagavond na de 
vruchtelooze poging van den 
predikant, om van Frazer het 
adres van lord James te weten 
te komen, had Fielding zijn 
vriend vergezeld naar ’t lokaal 
aan den Bethnal-Green-weg. Zij 
gingen daar kort na achten 
weer vandaan, en wachtten op 
den hoek van den Cambridge- 
weg op een omnibus. Opeens 
liet Biggs een kreet van ver
rassing hooren.

„Wat is er ?” vroeg Fiel
ding.

„Eh.. niets,” antwoordde 
het kleine mannetje eenigszins 
verlegen. „Ik.... zou je hier 
een paar minuten op me willen 
wachten ?” Zonder op ant
woord te wachten, stak hij vlug 
de straat over, en aan den over
kant trachtte hij een jongen 
man in een kaal lakensch pak 
in te halen. Maar al liep hij 
nog zoo vlug, de jonge man was 
nog vlugger. Hij ging deCelph- 
us-straat in, en den eerstvol- 
genden hoek om, en toen de 
geestelijke die plek bereikte, 
zag hij den jongen man juist 
een huis binnengaan. Zonder 
zelf goed te weten, wat hij van 
plan was, liep de predikant naar 
de deur en klopte aan.

Een slordige vrouw met 
een rood gezicht deed de deur 
half open.

„Wat wou u ?” vroeg deze.
„Neemt u me niet kwa

lijk,” antwoordde mijnheer 
Biggs heel beleefd, „maar ik 
heb hier zooeven een jongen 
man binnen zien gaan. Als het 
u niet te veel moeite is, wou ik 
vragen, of u hem zeggen wilt, 
dat ik hem graag een minuutje 
wou spreken.”

„Wacht u maar even, dan 
zal ik ’t zeggen.”

De vrouw keek den heer

door
Oswald ballas
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Biggs achterdochtig aan, liet hem op de stoep 
staan en ging de trap op. Even later kwam 
zij terug.

„Meneer Harris vraagt, waar u hem over spreken wou,” 
zei ze onverschillig.

„Meneer Harris!” riep de kleine predikant uit. „Ik moet 
geen meneer Harris hebben. De heer, dien ik bedoel, is lord 

James Harringway.”
„Dan bent u verkeerd, meneer. Er woont hier niemand die zoo heet.” 
„En ik heb hem een minuut geleden hier binnen zien gaan !” 
„Dat kan niet, ’t Is hier een fatsoenlijk huis. Goeden avond !” 
„Ja maar hoort u eens..
„Er is niets te hooren. Als u hem hebben wilt, moet u maar wachten, 

tot hij buiten komt. Ik wil er niks mee te maken hebben.”
„Dat begrijp ik niet.”
„O nee ?” zei de vrouw spottend. „Dacht je soms, dat ik je niet door

had ? Gunst — zoo gauw als ik je zag wist ik direct, dat ik een stille vóór
had !”

„Ik verzeker u, dat u zich vergist,” antwoordde mijnheer Biggs ernstig. 
„Waarom denkt u, dat ik een detective ben ?”

De dame gaf hem een knipoogje.
„Nou, als je ’t niet bent, ben je.... wat anders,” merkte ze op. 
„Ik ben dominee....”
Bij deze mededeeling begon de juffrouw heesch te lachen.
„En ik heb een boodschap van vrienden, voor lord James Harringway.” 
„Ja ja, dat weet ik al,” snauwde de vrouw ongeduldig. „Je moet die 

zaakjes maar buiten af maken. Ik laat mijn huis geen kwaaien naam krijgen.”
„Maar wat kan dat voor kwaad doen aan den naam van uw huis, dat 

ik met lord James spreek?” vroeg mijnheer Biggs.
„Dat zul je zelf wel het 

beste weten,” gaf de vrouw ten 
antwoord, „maar er wordt in 
mijn huis niks geboodschapt. 
En stap nu maar op.”

De goede man keerde zich 
om, en de eene zonderlinge 
gedachte na de andere joeg 
door zijn brein. Fielding stond 
nog te wachten op den hoek, 
waar hij hem verlaten had.

„Waarom loop je zoo 
ineens weg ?” vroeg Fielding 
grof.

„Ik dacht, dat ik iemand 
zag, dien ik kende,” antwoordde 
de heer Biggs. „Je herinnert je 
toch dien jongen man nog wel, 
die zei, dat hij lord James Har
ringway heette en die altijd bij 
je thuis kwam ?”

„Nu, wat is daarmee ?”
„Ik geloof, dat dat een 

bedrieger is. Ik heb zooeven 
ontdekt, waar hij woont. Zijn 
naam is Harris.”

„Harris? Hoe kom je 
daarbij ?”

„En ik heb zoo’n idee, dat 
hij een zwendelaar of zooiets 
is. Hij woont in een armoedig 
huis in een van de straatjes 
daar. Toen ik probeerde, hem te 
spreken te krijgen, zag de 
vrouw me voor *n rechercheur 
aan.”

„Waarom wou je hem 
spreken ?” vroeg Fielding door.

„Ik heb al eens vroeger 
gedacht, dat ik hem dat straatje 
in zag gaan,” ontweck de 
kleine man, „en ik wou zeker
heid hebben.”

„Je zult je wet vergist 
hebben,” zei Fielding. „De 
jonge man, die bij mij thuis
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kwam, is wel degelijk lord 
James Harringway.” 
— „Dan kan ik niet anders 
zeggen/’ sprak mijnheer Biggs 
zijn gevolgtrekking uit, „of lord 
James Harringway heeft iets 
eigenaardigs aan de hand.”

De geestelijke werd uitge- 
noodigd, om het avondeten te 
blijven gebruiken, maar er 
werd geen woord over het ge
val gesproken ; toen hij echter 
vertrok werd hij aan het hek 
opgevangen door Cherry.

„En,” zei ze, „hebt u al 
iets ontdekt ? Hebt u al uitge
vonden, waar Jimmy woont ?”

„Jawel.”
„Waar dan ?”
„Dat zal ik je niet kunnen 

vertellen, Cherry. Het zou niet 
goed zijn.”

„Waarom zou ’t niet goed 
zijn ?”

„Dat kan ik je óók niet 
uitleggen. Lord James is in 
ieder geval niet de man, waar 
jij hem voor hebt aangezien.”

„Kom kom! Zegt u me 
zijn adres maar.”

„Hij woont in een smal 
straatje, ergens achter den 
Whitechapel-weg.”

Cherry klapte in haar 
handen.

„O, prachtig ! Dan is hij aan ’t werk, om die tweehonderdvijftig pond te 
verdienen. Wat zou hij doen ?”

Mijnheer Biggs schudde bezorgd het hoofd. r
„Zegt u me ’t adres maar,” zei Cherry.
De oude huisvriend zuchtte, dacht toen even na en gaf het. 
„Hij heet Harris.” 
„Wie heet Harris ?”
„Onder dien naam staat de man bekend, die zich lord James Harringway 

noemt.”
„Och ! Arme Jimmy ! Hij heeft zijn naam veranderd, om niemand te 

laten merken, wat hij uitvoert.”
„Dat lijkt mij ook,” zei mijnheer Biggs droogjes.

'I
Den volgenden dag, toen Jimmy in den ochtend op zijn kamer terug

keerde, lag er een brief op hem te wachten. Hij was geadresseerd aan den heer 
Harris, met spichtige jongemeisjesletters. Nieuwsgierig brak hij de envelop 
open en hij las :

„Beste Jimmy — Ik weet er alles van, en ik vind het echt kranig van je. 
Als je morgenmiddag half vijf bij het sportterrein komt, zul je iets te hooren 
krijgen, waar je je voordeel mee kunt doen. Je oprechte vriendin Cherry.”

„Ik ben benieuwd, wat het kind bedoelt,” zei Jimmy bij zichzelf. Tegen 
het uur, in het briefje genoemd, wachtte hij op de aangeduide plaats. Het 
duurde een poosje, maar eindelijk verscheen Cherry toch, kokend van op
winding.

„Heb je mijn brief ontvangen ?” vroeg ze.
„Dat zie je — anders was ik niet hier,” antwoordde Jimmy. „Ik hoop, 

dat ’t Enny goed gaat,” ging hij bezorgd voort.
„Dat gaat ’t niet, ’t Gaat haar heelemèal niet goed. Ze verkwijnt van 

verlangen om je te zien.”
„Ik zou ik weet niet wat willen doen, om haar te ontmoeten,” zei Jimmy 

somber ; „maar het gaat niet.”
„Heb je die tweehonderdvijftig pond nog niet ?”
Jimmy schudde droefgeestig het hoofd.
„’t Blijkt toch niet zoo makkelijk te verdienen te zijn, als ik wel gedacht 

heb.”
„O — enfin, het half jaar is nog niet om — en je werkt zeker hard ?” 
„Ja; ik werk hard.”
„Dan is ’t in orde,” zei Cherry luchtig. „Nu zal ik zorgen, dat je Enny 

te zien krijgt.”
„Maar ik heb mijn woord gegeven, dat ik haar niet zou probeereir te 

spreken !”
„Dat hoef je ook niet te probeeren,” antwoordde het meisje, met haar 

krullen zwaaiend. „Je komt alleen maar ergens, waar ik je roep — net als 
vandaag. Als je daar te benauwd voor bent.... Ik dacht, dat je van Enny 
hield, maar ik kan me natuurlijk vergist hebben. Dan is ’t misschien maar 
beter, dat ik haar met dien ouwen Rumpus laat trouwen.”

„Maar wat wil je dan eigenlijk ?” vroeg Jimmy wanhopig.
„Je kunt net zoo goed bij ons in den tuin komen, om mij te spreken, als 

hier. Meneer Biggs moet Zondagavond voor de zending spreken, en dan gaan 

vaderen moeder mee. Vóór negenen komen ze niet thuis. Dus dan hebben we 
de kans. Zorg maar, dat je tegen half acht in den tuin bent. Als ik mijn zuster 
buiten breng, zonder dat ze weet dat jij er bent, kan zij nergens iets aan doen, 
en jij ook niet.”

„Ik zal zien,” antwoordde Jimmy weifelend.
Maar den volgenden Zondagavond om half acht stond Jimmy voor het 

tuinhekje terzijde van het huis. Van dat hekje liep er een pad langs het huis 
naar den hoofdingang. Aan den anderen kant van het hekje strekte er zich 
een bloementuin uit, een vijftien meter diep, daarachter lag een grasveld 
en dan volgde er kreupelhout. Met het oog op het dramatisch effect had Cherry 
het paadje langs dat kreupelhout gekozen voor de ontmoeting der twee gelie
ven. Gestoord konden zij daar niet worden, want de bedienden kwamen nooit 
op dat gedeelte van het terrein, en achter het kreupelhout stond er een muur. 
Zoodra de ondernemende jongedame haar zuster ver genoeg den tuin in had 
gekregen, zoogenaamd om een luchtje te scheppen, zou zij fluiten, en dan 
moest Jimmy te voorschijn komen.

Hij had ongeveer tien minuten gewacht, toen hij het signaal hoorde. Het 
was een mooie avond, wel zonder maan, maar met sterren, die als juweelen 
straalden aan een fluweelen hemel. Jimmy repte zich naar de plek, vanwaar 
het geluid kwam. Twee meisjesgedaanten wandelden daar heen en weer. Toen 
er voetstappen op het grint hoorbaar werden, keek een der twee gedaanten 
om en glipte toen weg in de duisternis. De tweede riep haar na.

„Cherry, waar ga je heen ?” zei ze ; toen uitte ze een onderdrukten kreet. 
Harringway snelde op haar toe.
„Enny, schrik niet,” zei hij. „Ik ben het — Jimmy.”
„O Jimmy !” riep Enny uit. „Wat kom je hier doen ? Vader zou ver

schrikkelijk boos zijn, als hij het wist 1”
„Ik kón niet wegblijven, lieveling,” zei Jimmy vurig. „Toen ik hoorde, 

dat je ziek was — en dat om mij.... ”
Op dat moment klonk het zachte fluiten opnieuw.
„Wat is dat ?” vroeg Enny verschrikt.
„Och, Cherry amuseert zich,” antwoordde de jonge man, en hij trok het 

half weerstrevende meisje naar zich toe. Het half uur, dat toen volgde, ging 
buitengewoon vlug voorbij. Beloften van standvastigheid werden aan beide 
kanten vernieuwd; over de kwestie, of Jimmy voldoende reden had gehad 
om zijn woord te breken, werd niet meer gesproken. Er sloeg ergens een klok 
half negen.

„Je zult eens weg moeten, Jimmy,” zei Enny zuchtend.
„’t Is een misère,” antwoordde Jimmy.
„Maar je blijft van me houden, hè ?” vleide Enny, met haar hoofd op de 

lapel van zijn jas.
„Of ik van je blijf houden ! Ik zal waarachtig niet anders kunnen,” 

zei Jimmy.
En onmiddellijk aansluitend bij die woorden klonk er een luide gil door 

het donker.
Op dien gil volgde geschreeuw, het woedende rinkelen van bellen, het 

voetgeschuifel van verschrikte bedienden, en toen een luid, schel gefluit.
„O Jimmy, wat zou er gebeurd zijn !” fluisterde Enny bevend. „Ze 

zullen thuis zijn gekomen — ze zullen ontdekt hebben, dat je hier bent. Dat 
was vaders stem. Schuil ergens weg — dan maak ik, dat ik binnen kom.”

Nog sprekende liep zij weg, en Jimmy vroeg zich af, wat hij doen zou —
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Zes bekende Nederlanders
hebben in de kolommen van dit blad verklaard, hoe zij van die pijnen in ledematen, 
gewrichten, spieren en zenuwen bevrijd zijn geworden door het gebruik van Togal- 
tabletten. Eén van deze verklaringen luidde o.a.:

„Ik heb Togaltabletten gebruikt, het resultaat was 
werkelijk prachtig en verrassend. Ik was sedert jaren 
rheumatieklijder en kon niet meer knielen of loopen. 
Ik voelde pijn en stramheid in de rechterknie en 
na het gebruik van eenige flacons Togaltabletten 
waren de pijn en stramheid geheel verdwenen. Ik 
werd leniger in al mijn ledematen en kon als vroeger 
weer knielen en uren in de bosschen wandelen. Nu 
zijn de herfst en de winter voorbij en door doelmatig 
gebruik van Togaltabletten ben ik totaal van de 
rheumatiek bevrijd gebleven. Daarom kan ik allen 
rheumatieklijders met veel vertrouwen de Togal
tabletten aanbevelen.”
Iedereen moet Togal op zak of in huis hebben, want 
Togaltabletten regelen den bloedsomloop en ver
wijderen alle onzuiverheden zooals infectueuse bac
teriën of urinezuur. Dat is dan ook de reden dat 
Togal evengoed helpt tegen hoofd-, kies- en zenuw

pijn als tegen die pijnen in ledematen, gewrichten, spieren en zenuwen ook genoemd 
rheumatiek, spit, jicht, ischias enz. Een ander groot voordeel van Togal is, dat het 
gebruikt kan worden door die personen, die geen andere medicamenten kunnen ver
dragen, want Togal is onschadelijk voor hart, maag en nieren. Bij alle Apoth. en 
Drog. a ƒ0.80, ƒ2.— en voor langer gebruik de Kuurverpakking a ƒ8.75.
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maar het werd hem belet, daar lang over na te denken. Een forsche gedaante 
kwam den tuin rondgerend, stiet bijna tegen hem aan en greep hem met 
krachtige handen.

„Ik heb er een/’ schreeuwde hij hcesch. Een seconde later had er zich 
een tweede bij hem gevoegd, en Jimmy had een paar handboeien om zijn 
polsen.

„Wat moet dat ?” vroeg hij boos.
„Dat zul je gauw genoeg merken,” antwoordde de agent.
Jimmy werd meegetrokken naar den voorkant van het huis — daar 

stond Fielding, die pas thuis was gekomen. Naast hem stonden’t parlements
lid Rumpus en de kleine predikant. De laatste keek Jimmy in ’t gezicht.

„Hé,” riep hij uit, „dat is die Harris !”
Het raam van het salon, dat deel uitmaakte van de benedenverdieping, 

stond wijd open, en daarbinnen zat mevrouw Fielding op een stoel, schreiend 
en klagend.

Van de tafel, den schoorsteenmantel en de kasten waren alle zilveren 
ornamenten verdwenen, en er was, zooals later bleek, zelfs geen zilveren lepel 
meer in huis.

„Hebben jullie het zilver?” vroeg Fielding bezorgd.
Den uitroep van den geestelijke had niemand verstaan, behalve de agent, 

die Jimmy bij den rechterarm had.
„Nee,” gaf de agent Fielding ten antwoord, „maar we hebben een van 

de daders. Kent u hem, mijnheer ?” vroeg hij aan Biggs.
„Ja — dat wil zeggen, ik heb hem meer gezien. Hij woont in de Celphus- 

straat, Whitechapel.”
„O, is ’t diè bende ! Dan zullen we ’t boeltje wel gauw hebben, meneer 

Fielding. ’t Is een geluk, dat we den kerel te pakken hebben gekregen.”
„Ik weet niet, waar jullie ’t over hebben,” riep Jimmy opgewonden. 

„Meneer Fielding kent mij heel goed.”
Fielding keek op en staarde met zijn halfblinde oogen naar den arrestant.
„Groote hemel!” riep hij. „Dat.... dat is lord James Harringway !” 
„Hè?” riep de agent. „Lord....”
Mevrouw Fielding sprong op van haar stoel, kwam naar buiten en snelde 

op de mannen toe.
„O !” zei ze, „mijn man heeft altijd wel gezegd.. .. maar ik heb ’t nooit 

willen gelooven.... ’t Is verschrikkelijk !”
„Misschien kan die man uitleggen, wat hij hier kwam zoeken,” stelde 

Rumpus spottend voor.
De agent echter had iets opgevangen, waar hij niet maar zóó overheen 

kon stappen.
„Zoo, geeft-ie zich voor een lord uit ?” merkte hij op. „Heel handige 

truc, om onder valsche voorwendsels bij de menschen in huis te komen, en 
dan bij gelegenheid zijn slag te slaan. Lord of geen lord, je gaat mee naar ’t 
bureau.”

Toen verscheen Cherry op het tooneel, met wapperende krullen.
„O !” riep ze uit, „wat willen jullie met Jimmy doen?”

„Ze zullen hem achter de tralies schuiven wegens diefstal,” antwoordde 
Rumpus met een stem, die niet weinig tevredenheid uitdrukte.

„En waar ben je geweest, Cherry — en Enny — terwijl het gebeurde? 
Het huis is uitgeplunderd. Er is geen stukje zilver meer over.”

„Lieve hemel ! Maar wat heeft Jimmy daar mee uit te staan ?”
„Wat die er mee uit te staan heeft ? Hij is een van de schurken, die ons 

bestolen hebben !”
„Nonsens!” zei Cherry met de grootste opgewektheid. „Ik wéét, dat 

Jimmy er niets mee heeft uit te staan. Ik heb hem den heelen tijd in ’t oog 
gehouden.” •

„Zeg maar niets meer, Cherry,” waarschuwde Jimmy haar; maar het 
meisje liet zich niet tot zwijgen brengen.

„Ik heb hem hier gebracht, omdat ik ’t voor de gezondheid van Enny 
noodig vond, dat zij hem eens zag. Hij heeft met haar staan praten achter ’t 
grasveld, en ik heb tusschen de heesters door naar ze staan kijken. Als u ’t 
Enny vraagt, zult u ’t hooren.”

„Dus er is tegen mijn bevelen gehandeld,” raasde Fielding.
„Bestaat er geen mogelijkheid, dat er een vergissing in ’t spel is ?” vroeg 

mijnheer Biggs vredelievend. Nu kwam Enny buiten en voegde zich bij het 
gezelschap, en Cherry begon haar het geval uitvoerig uit te leggen.

„Het lijkt mij een heel handig stukje werk,” merkte Rumpus op, toen zij 
was uitgesproken. „Heel netjes in elkaar gezet, vind ik. Eerst heeft die wel
bespraakte jonge man de twee meisjes het huis uit gelokt. Meneer Fielding 
heeft ai eerder ondervonden, dat hij meisjes weet te bepraten. Toen hadden 
zijn kornuiten het veld vrij. Heel handig!”

„In ieder geval moest u maar meegaan naar het bureau,” sprak de agent 
tot Jimmy. „Dan kunt u ’t den inspecteur uitleggen. Misschien gelooft hij 
uw verhaaltje. U moest ook maar even meegaan, meneer,” voegde hij er bij, 
zich tot Fielding richtend. „Dan kunt u de gestolen voorwerpen beschrijven.”

„Ik zal kalm meegaan, als je die ellendige dingen van mijn handen af 
haalt,” zei Jimmy.

x De inspecteur keek op van zijn schrijftafel, toen Jimmy het bureau werd 
binnengeleid. Hij stak een groote hand uit.

„Hallo !” zei hij. „Wat heb ik jou in een tijd niet gezien ! Wat is er aan 
’t handje ?”

„Ik ben gearresteerd wegens inbraak,” antwoordde Jimmy plechtig.
„Zoo, is dat je laatste liefhebberijtje ? En wat krijgen we dan ?”
De agent begon zich ongemakkelijk te voelen en probeerde zijn optreden 

te rechtvaardigen.
„Ja ja, ik begrijp ’t,” viel de inspecteur hem in de rede. „En terwijl je je 

belachelijk maakte door lord James te arresteeren, heb je de echte daders 
laten ontsnappen.”

„’t Grappigste is nog,” zei Jimmy, „dat ik er van beschuldigd word, bij 
mijn aanstaanden schoonvader te hebben ingebroken.”

( Wordt voortgezet)
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Noord-Beveland: Peeland, een der meest veronachtzaamde 
gebieden ; meer veronachtzaamd nog dan de verre wadden
eilanden, die tenminste eiken zomer hun bezoek nog krij

gen. Naar Noord-Beveland komt niemand, die er niet noodzake
lijk moet zijn. En waarom ook ? Het natuurschoon vindt men 
op Zuid-Beveland ook en gemakkelijker, en de dorpen hebben 
over het algemeen niets, dat een bezoek rechtvaardigt.

Hebben we dan over dit landje niets goeds te zeggen ? Moet 
het daar maar in zijn eenzaamheid blijven liggen, *n verschoppe
ling, dien men niet aankijkt? Dat hebben we weer niet beweerd ! 
Want Noord-Beveland is toch ook weer een bijzonder landje met 
een eigen karakter en een eigen bevolking. Bijzonder om zijn 
eindelooze hobbelwegen zonder boomen. Ja, die boomen ! Dat is 
nog een speciaal Noord-Bevelandsche eigenaardigheid — je ziet 
er overal boomen in de verte, boomen en nog eens boomen, maar 
je ziet 
kracht

-oduct. Te Geersdiik
21 fabriekje de cichp-

ze bijna nooit dichtbij, ’t Is alsof ze dan door *n magische 
plotseling verdwijnen ! En de peeën ! Ja, ’t is weer

Een combinatie van zomer
en najaarsmode in het 
peeënland.(Wïssekerke) ♦

Bietentijd — regentijd. Een stemmings 
beeld. Hef verlatrn eiland in den herfst

Alvorens de wagens 
op den weg komen, 

moeten de wielen 
schoon gemaakt 

worden.
Wissekerke).

Het span paarden is met 'n 
tweetal vermeerderd om de 
zware vrachten te vervoeren. 
( Camper land).

De zware vracht 
komt van den akker. raak dit jaar. Het is eigenaardig, dat de bietenoogst altijd schijnt 

te wachten op een regenseizoen. Altijd stortregent ’t, als de eerste 
wagens hun slijkerigen voorraad huistoe rijden. En in enkele oogen- 
blikken zijn de wegen onbegaanbaar. Weliswaar bestaat er een ver
ordening, die de karvoerders dwingt, hun wielen schoon te maken, 
vóór zij op den weg komen, maar in de practijk is dit welhaast onuit
voerbaar.

En zoo dansen we — want we zijn bovendien nog op een zijweg 
geraakt — welgemoed maar een weinig angstig van harte door een 
dikke laag slik, waar de motor ons ontevreden knorrend doorheen trekt.

Toch is het met de bieten niet als andere jaren. Noord-Beveland 
heeft — gezien de mindere productie der fabrieken — zich dit jaar 
weer toegelegd op de aardappelen. De vraag rijst, met welk product 
men dit jaar.... slechter zal zijn ! Want wellicht gaat ’t hier, zooals 
ik ’t van Schouwen hoorde vertellen : dat rtien de aardappelen voor 
de varkens gooit. Een nieuwe klein-industrie heeft te Geersdijk vas
ten voet gekregen : de gedeeltelijke bereiding van cichorei. Een oude 
meekrapschuur is verbouwd tot een modern uitziend fabriekje, dat 
electrisch wordt gedreven.

De cichorei-bieten, die hier ook worden verbouwd, worden hier ge* 
sneden en gedroogd, en dienen dan voor export. Erg loonend schijnt 

het bedrijf in dezen tijd ook niet te zijn.
Noord-Beveland vonden we stiller dan stil. Behalve 

het weinige vertier, dat de bietenwagens brengen — 
en dat is nog weinig verkwikkend ! — ziet men heel 
weinig. De wegen zijn er vrij goed, den weg Kortgene- 
Colijnsplaat was men aan het verbeteren ; deze wordt 
nu gedeeltelijk - breede - straatweg en twee gevaar
lijke bochten heeft men uitgelicht.

Ook de dorpen ondergingen den laatsten tijd weinig 
veranderingen.

In Colijnsplaat t of ons het groot aantal moderne win
kels, dat wij er niet verwachtten ; in Kats een aardige 
smederij ; in Kortgene de vroege inzet van de herfst in 
de boomen, die de hoofdstraat waardig sieren.

Alles en alles blijft het aardig, dit kleine eiland even 
om-en-om te toeren, men krijgt dan plotseling een 
overzicht over ’t leven van eenige duizenden menschcn 
in een bijna geïsoleerd gebied ; een landje, dat tóch een 
eigen bekoring heeft.
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Vrouwenleven
en een apart handvat kan worden aangebracht, zooals op het volgende 
voorbeeld.

U kunt afwisselende kleuren verwerken. De effen tasch in naturel- 
kleur, bewerkt met bloemen, is mooier. Er zijn twee manieien om 
bloemen op te werken ; men kan ze borduren, ofwel ze afzonderlijk 
opwerken, zooals onderaan in de voorbeelden is te zien. Niet alleen tas- 
schen kunnen we daarmede voorzien, doch raffia theemutsen, papier
manden, werkmandjes, enz.

Op een mauve, of op een anderen donkeren ondergrond zullen 
kleine zonnebloemen met een bruin hart mooi staan. We nemen een 
cirkeltje van gaas en werken op de manier, zooals in D, lussen. In 
het midden wordt een klein cirkeltje opgenaaid van gehaakte wol
lussen, welke doorgeknipt worden. De goudgele lussen worden een eind 
buiten het linnen cirkeltje gewerkt. Is de krans rondom klaar (we ge
bruiken daarvoor vooral mooi goudgeel), dan wordt het linnen cir
keltje op de tasch gehecht en de bloemblaadjes springen nu op ; 
met eenige steken kan de steel met een paar blaadjes aangebracht 
worden. We rangschikken natuurlijk eenige bloemen bij elkaar, niet 
te stijf. Gebruiken we zacht lila, rosé en wijnrood raffia en werken 
we kleine lussen in het midden, zoodat de geheele cirkel is opgevuld, en 
knippen dan alle lussen door, dan hebben we asters. Natuurlijk 
voor iedere bloem een andere kleur.

Deze bloembewerking zal u voldoen op uw raffia-werk; tafel- 
matjes zullen natuurlijk alleen geborduurde bloemen kunnen hebben. 
Het tafelmatje op onze teekening wordt gewerkt met stokjes in 
naturelkleur met een rand van ongelijke knoopsgaatsteken in hel
dere kleuren raffia rondom. "

Bloemmotief C. gebruiken we voor dit matje. D. D. L.

Groen wollen mantel met origineele gar
neering van pantervel. Bijpassend hoedje.

Pantergarneering
Er zijn zeer veel nieuwe mantelmodellen. Soms lijken ze, op het eerste gezicht, 

ongeveer eender als die van verleden jaar, maar er zijn opmerkelijke ver
schillen. Óm te beginnen is de taillelijn hooger geplaatst en voor allerlei 

kleine détails werden nieuwigheden bedacht.
Bij het model van onze afbeelding, een creatie van het Parijsche modehuis 

Dupouy-Magnin, is de sluiting van voren zeker geheel nieuw. De voorpanden 
vallen zóó ver over elkaar, dat er geen opening te zien is en op geheel origineele 
wijze is, in den zijnaad, een zak aangebracht.

Ook de bontgarneering is geheel nieuw; niet alleen kunnen we het pantervel 
als een zeer moderne bontsoort beschouwen, maar ook de wijze waarop het dezen 
mantel garneert, is bizonder origineel. De nauwsluitende bontkraag wordt begrensd 
door een plastron van hetzelfde pantervel, dat schuin over het voorpand is gelegd en 
door de smalle leeren ceintuur op den mantel wordt vastgehouden.

Dan de mouwengarneering. Het pantervel is hier niet als een manchet om 
de mouwen heen gelegd, maar als een verlengstuk komt het onder de mouwen uit.

„En Vitesse” noemt de ontwerper dezen reismantel van groen wollen diagonaal, 
welke door zijn vlotheid wel aan den naam beantwoordt.

Het bijpassende hoedje heeft, .evenals de mantel, een origineele garneering van 
pantervel. P. D.

Het werden met Raffia
Een gehaakte boodschappen-tasch van raffia is bizonder sterk, en gemakkelijk 

te maken; we beginnen met zes kettingsteken tot een ring te maken, en daarin 
dubbele stokjes te werken, afwisselend een stokje, een vaste, en zoo steeds 

in het rond, zorgende door er steeds stokjes bij te haken, dat het werk plat blijft. 
Zoo hebben we twee cirkels noodig, met een baan van ongeveer 4 c.m. ertusschen om 
de beide cirkels te verbinden; indien we deze reep laten doorloopen, dan kan meteen 
het handvat gevormd worden, terwijl ook de baan alleen tusschengezet kan worden,



Waarschuwing^
Koopt geen losse Aspirin-tabletten, het kan minderwaardige en voor Z 
de gezondheid schadelijke namaak of waardelooze vervalsching zijn. W

Aspirin-tabletten worden alleen door de Bayer-fabrieken 
in den handel gebracht en wel uitsluitend in:

origineete oranjeband-buisjes ver- origineele oranje-zakjes verpak-
’ pakking van 20 tabletten a 70 cent en de king van 2 tabletten a 10 cent.

Alleen deze origineele ver
pakkingen van BAYER waar
borgen echtheid en zuiverheid.

Weigert namaak en losse tabletten.

voorstellen 
MIJN zoon!

Met trots werd het gezegd. Met den gerechtvaar- 
digden trots van den Vader van een Kampioen- 
In-Den-Dop!
Vadertrots is soms een kwestie van ’n lepel Jecovitol 
op zijn tijd. Jecovitol, de levertraan, die gezonde 
lichamen bouwt. Die kinderen vrij houdt van velerlei 
infectieziekten. Jecovitol, die er is, om stille bleek
neusjes tot lenige kampioenen-in-den-dop te maken. 
Want Jecovitol wordt door een Nederlandsch Hoog- 
leeraar geijkt op vitaminen-gehalte. Altijd bevat 
Jecovitol minstens 50 eenheden vitamine A en 250 
eenheden vitamine D. Geef Uw jongen Jecovitol. 
Opdat U vol trots kunt voorstellen: MIJN zoon I

JECOVITOL
Prijs per flesch f 1.- Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten.

Geen rachitis meer bij de Nederlandsche kinderen !

LEERT U DANSEN h"fS
JON KERFRANSSTRAAT 21 — TELEF. 12433

Uw onderwijs is gegarandeerd. Lessen op 
Zondag en alle weekavonden. Aan vang October 

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

Bekend maken wat ge 
hebt aan te bieden, 
is omzet vergrooten

De belangrijkheid van hel zout—

De keurige zoutstrooier op Uw prachtig 
gedekte tafel kan een bewijs van smaak 
zijn—althans wanneer zij gevuld is met het 
zuiverste zout in de wereld—droog—fijn 
—economisch,I ZÖuT 11 —economisch,

UJJ CerebosZout

Verkrijgbaar bij alle kruideniers en comestibles zaken in kleinet middel cn 
groote bussen, ook in sierlijke zoutslrooiers voor tafelgebruik.

MENGELKAMP»
houtwaren zijn beter en niet duur.

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

Achterklooster 67 
Tel. 15036 - Let 
op den naam 

MENGELKAMP

Zijl gij reeds abonné van 
dit blad?... Zoo niet, 
abonneert Ü nog heden!

De gracieuse 
Slanke Lijn.
De Slanke Lijn, zónder overdrijving, is steeds 

de eerste mode-eisch voor de geheele wereld 
en is tegelijkertijd gezond en behagelijk.

Ook U kunt slank worden, indien U, zoo- 
als Duizenden anderen, F a c i I - Pastilles ge* 
bruikt, die verkrijgbaar zijn in Apotheken en 
Drogisterijen a f 3.- per buis van 100 pas
tilles voor een vermageringskuur van 3 weken. 
F a c i I is een vermageringsmiddel op zuiver 
wetenschappelijke basis en als zoodanig 
absoluut onschadelijk.

Dat is niet zoo erg, want dat is 
gauw verholpen, als U slechts een 
stukje elastische Hansaplast in de 
huisapotheek heelt. Men legt 
eenvoudig een stuk in de ge- 
wenschte grootte op de wond en 
drukt dit op de huid vast. Elas
tische Hansaplast ziet er altijd 
zindelijk uit, verschuift niet en 
kan zelfs eventueel een bad ver
dragen. Hef antiseptische gaas- 

— kussentje beschermt de wond en 
~ werkt tegelijkertijd bloedstelpend.

Hef snetverband „Elastische Hansaplast" is 
op elk lichaamsdeel plooiloos aan te bren
gen en staat ook elke beweging toe, zonder 
dat hef trekt of ergens in belemmert.
Zorg bijtijds elastische Hansaplast in Uw 
huisapotheek te hebben, opdat het bij kleine 
ongelukjes direct bij de hand is.
Bij apotheken en drogisten verkrijgbaar, vanaf 10ets. 
Pebeco Mij., Sarphatilcade 3, Amsterd am-C.

JduiSOplast clastisd»
HET IDEALE SNELVERBAND.
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Jimmy Morton, die knielde voor een ingewikkeld 
apparaat op zijn tafel, verstijfde plotseling. 
„Ik hèb ’t!” riep hij. „Madrid! Met twee 

lampjes....”
Hij draaide weer aan de knoppen en spoelen. 

Er volgde een tijd van diepe aandacht, waaronder 
Jimmy’s gezicht hoe langer hoe knorriger werd. 
Eindelijk deed hij de koptelefoon af en keek 
woest naar den muur achter hem.

„Een gramofoon waarachtig!” riep hij wild. 
„Zitten waarachtig die nieuwe huurders hiernaast 
die gemeene melkblikkenmuziek te maken, terwijl 
ik Madrid probeer te krijgen ! Lammelingen 1”

Door het dunne muurtje drongen inderdaad 
geluiden, die muzikaal genoeg waren, maar niet 
bepaald hielpen om de vluchtige en zwakke klan
ken uit Madrid te onderscheiden. Terwijl Jimmy 
luisterde, klom de muziek tot een triomfantelijke 
kracht, en brak toen eensklaps af.

„Gelukkig — misschien is ’t ding uit elkaar 
gespat!” hoopte Jimmy, en hij legde zijn kop
telefoon weer aan. „Ze moesten die dingen ver
bieden. Ik snap niet, wat ze in ’ji gramofoon zien, 
terwijl je met een tweelamos-toestel....”

Weer probeerde hij Madrid te „krijgen” — en 
tegelijk borst er uit de aangrenzende flat een blijde 
stroom van muziek. Jimmy Morton deed de kop
telefoon weer af en hief de gebalde vuisten boven 
het hoofd. Dat werd te bar ! Hij stond op, deed 
vier stappen en begon tegen ’t muurtje te bonzen.

„Zeg !” brulde Jimmy, want hij was werkelijk 
zeer boos, „is ’t haast uit met dat lawaai ?”

In de aangrenzende kamer zocht Milly Brandon 
platen uit voor haar concert. Zij was pas in het 
stadje komen wonen — had den muziekhandel 
overgenomen, die niet al te best meer ging ; en 
zij hoopte de zaak een deel van haar eigen bloeiende 
levenskracht in te storten.

Het was die eerste twee weken al vrij goed 
gegaan, vooral in de platen — al was ’t de vraag, 
of dit kwam door de wekelijksche gramofoon- 
concerten, of door de persoonlijke eigenschappen 
van juffrouw Brandon.

„Fijn,” zei ze bij zichzelf, terwijl ze de plaat 
omdraaide. „Daar krijg ik 
wel ’n stuk of zes klan-

door
EDWIN P. SMART

☆

„Dat ding” — haar mooiste model, dertig pond !
„Ik denk er niet over,” antwoordde ze, zeer 

duidelijk.
„Hè?”
„En ik heb nog nooit zooiets brutaals gehoord,” 

ging Milly ijzig voort.
„Ja, maar hoort u eens....”
„En ’t is erg dom, een beroemd muziekstuk 

heidensch tumult te noemen....”
„Maar ik zeg u toch, dat ik Madrid probeer te 

krijgen !” brulde Jimmy Morton. „Hoe kan ik 
nou wat hooren, als dat la.... die muziek alles 
verdrinkt ?”

„Dat gaat mij niet aan — vooral niet, als u zoo 
onbeleefd optreedt.”

„Kan ’t dan niet een beetje zachter?” vroeg 
Jimmy. „Gooit u d’r een deken over of zoo.... Je 
moet leven en laten leven.”

Milly gaf geen antwoord meer. De plaat was ten 
einde, dus werd ’t weer stil, en Jimmy pakte de 
koptelefoon weer. Maar hij had zich de moeite 
kunnen sparen. Een minuut later verhieven zich 
de forsche accoorden van den Walkyren-rit — 
Milly’s eenige plaat die nog harder was dan het 
„Carneval Romain”.

Den volgenden morgen betrad Jimmy Morton 
„De Muziekdoos”, zooals Milly haar zaak genoemd 
had, en tikte scherp op de toonbank. Er lag een 
trek van vastberadenheid in zijn gezicht, want het 
geval van den vorigen avond had hem diep aan
gegrepen, en hij dorstte naar wraak.

„Ik wou een gramofoon huren,” zei hij, toen er 
iemand uit de diepte van den winkel kwam. Hij 
keek op en bleef bewonderend staren. „Ahem ! 
Eh.. .. hoe maakt u ’t ?”

„Uitstekend, dank u,” antwoordde Milly kalm, 

want ze was al gewend aan zulke starende blikken 
van jonge mannen. „Waar kan ik u mee....”

„Bent u hier al lang?” vroeg Jimmy. „Ik heb 
u nooit gezien !”

„Ja, ik — ik.... ” Milly voelde met verbazing, 
dat zij bloosde — al was dezelfde vraag haar al 
vaak gesteld. „Ik ben hier pas veertien dagen.”

„O ! Dan spreekt ’t vanzelf, dat ik u niet ken,” 
zei Jimmy, met een zucht van verlichting. „Maar 
dat kunnen we gauw genoeg verhelpen.”

„En wat mag ik u laten zien ?” vroeg Milly 
kordaat. „Platen, muziek — misschien een— 
strument.... ?”

„Nee eh.... Ik wou een gramofoon huren — 
een flinke harde, hoe schetteriger hoe beter — en 
dan een stelletje leelijke platen — erge lawaaierige, 
bedoel ik.”

Milly keek hem Siberisch koud aan.
„Ik verhuur eigenlijk geen gramofoons,” zei 

ze. „Heelemaal geen schetterige, en leelijke platen 
heb ik niet in huis. U kunt zelfs bij een bescheiden 
inkomen heel makkelijk een goed instrument 
koopen, ziet u, met....”

„Jawel, maar ik wil er geeneen koopen,” zei 
Jimmy een beetje verlegen. „Hebt u niet ergens 
een oud beestje — zoo’n ouderwetsch ding bedoel 
ik, met zoo’n grooten hoorn en ’n schorre keel ? 
Zóó een wou ik er hebben — hoe lawaaieriger hoe 
beter. U zoudt me er echt een groot pleizier mee 
doen, ’t Is maar voor een weekje — tenminste, 
een week zal wel genoeg zijn, denk ik....”

Milly aarzelde. Er wès ergens in ’t magazijn 
een exemplaar dat aan de beschrijving beant
woordde — een restant van den vorigen eigenaar, 
die geen muzikaal gehoor had. Als die nog ’n 
week huur opbracht....

Drie minuten later stond het oude ding op de 
toonbank. Milly keek er met een zekere walging 
naar — de heer Morton echter niet.

„Prachtig !” zei hij opgewekt. „Nu een flinke 
harde plaat — de hardste, die u in huis hebt.”

„Hier heb ik iets heel ergs, een karakterstuk : 
„Overwerk op de Scheepswerf”, uitgevoerd door 
het Koninklijke Ketelmakers Koper Corps.”

ten op — en misschien 
drie voor de sympho- 
nie. En dan de dans
muziek. ...”

Ze zette het instru
ment weer in gang en 
ging zitten, en begon er 
juist weer in te komen, 
toen zij een donderend 
lawaai achter zich hoor
de. Er hamerde iemand 
op den muur !

„Zeg!” blafte ’n stem, 
gedempt maar woedend, 
„is ’t haast uit met dat 
lawaai ?”

Milly verwaardigde zich 
niet te antwoorden. Het 
gebons hield aan en werd 
gevolgd door een nog 
luider geblaf.

„Hé? Bent u doof? 
Wilt u dat lamme ding 
afzetten, alstublieft ?”

„Wel heb ik ooit !”- 
verbaasde Milly zich. 
„Wèt zegt u ?”

„De gramofoon ! Wilt 
u ophouden met dat la
waai ! Hoe kan ik Madrid 
nou krijgen, als u zoo’n 
heidensch tumult maakt 
met dat ding ?”

Jkcnfacft (ünncnhaiójc
(PEIZE)
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üjk kuiten Autopa.
SPOORBRUG OP JAVA, OP DE 
LIJN BANDOENG-POERWAKAR- 
TA ; DERTIEN VAN DEZE BRUG
GEN MOESTEN OP DEZE LIJ
NEN OVER RIVIEREN EN RA
VIJNEN GEBOUWD WORDEN.

Milly legde de plaat 
op, draaide de veer aan 
en trad achteruit, om te 
ontsnappen aan het af
schuwelijke geschetter uit 
den koperen toeter. Het 
schaterde en kraakte en 
knetterde en schalde en 
Milly kromp ineen, en de 
zonderlinge jonge man 
stond zich in de handen 
te wrijven.

„Heerlijk ! - Keurig!” 
probeerde hij over het 
rumoer heen te schreeu
wen. „Zet u nu maar 
af?’

Milly deed het snel.
„U zult wel denken, 

dat ik een buitengewoon 
slechten smaak heb,” 
sprak Jimmy toen, „maar 
ik huur ’m heusch niet 
voor mijn eigen pleizier.*’

„Gelukkig,” zei Milly met diepe overtuiging. 
„Er woont een ouwe dame naast me, ziet u,” 

legde de jonge man uit, „en die heeft een gramo- 
foon, en als die speelt, kun je in mijn kamer gewoon 
geen steek hooren. Er is gewoon niet met haar te 
redeneeren — maar misschien wordt ze een beetje 
inschikkelijker, als ik haar eens flink op de Ko
ninklijke Koperslagers getracteerd heb. Denkt u 
niet ?”

„Waarschijnlijk wel,” zei het meisje lachend. 
„Dus zal ik hem graag voor een week huren,” 

zei Jimmy. „Wat ik zeggen wou — als u hier 
pas bent, hebt u zeker het heerlijke uit
zicht .... ”

„Dat wordt dan tien shilling voor de machine 
en drie voor de plaat,” zei Milly vlug. „Acht 
shilling....”

„Alstublieft. Als u soms het uitzicht....” 
„Mag ik dan uw adres even ?”
„O ja,” sprak Jimmy berustend. „Flatgebouw 

Carlton, Riddlestraat 10, eerste verdieping....”
Milly liet haar potlood vallen. „Pardon — hoè 

zegt u ?”
Jimmy herhaalde het adres, en juffrouw Bran- 

don keek den vroolijken jongen man met toornige 
blikken aan. Maar zij bedacht, dat er eigenlijk 
geen persoonlijke kennismaking had plaats ge
vonden, dus zij bedwong haar lust om een paar 
waarheden te zeggen, en schreef het adres neer 
in een rij vinnige halen.

„Goed meneer,” zei ze. „Ik zal ’t instrument 
laten bezorgen, vanmiddag....”

„Prachtig,” zei Jimmy opgetogen. „Maar nu 
over dat verrukkelijke uitzicht van den.... ”

„Anders niets noodig, meneer?”
„Ja — da’s het mooiste plekje van de heele 

streek, en als u ’t eens zien wilt — ik.... ”
„Anders niets van uw dienst ?” vroeg Milly 

op onheilspellenden toon.
„Nee, dank u — maar eh___  waarom bent u

ineens zoo boos ?”
„Goeden morgen,” zei Milly, en *n minuut later 

zag Jimmy dat hij buiten stond, zonder zelf te 
weten hoe hij daar kwam.

Het werd een drukke dag, en de avond was al 
tamelijk gevorderd, toen de heer Morton thuis 
kwam. Een blik door zijn kamer overtuigde hem 
dat de jonge dame uit den muziekwinkel haar 
belofte niet was nagekomen.

„Nu is ’t ding er toch niet,” mompelde hij. „En
fin, dan morgenavond.”

In de aangrenzende flat bleef alles stil, dus begon 
Jimmy een kwartiertje later weer naar Madrid 
te zoeken. Hij had de koptelefoon aan en draaide 
en draaide, en zijn oogen staarden naar het plafond. 
Op hetzelfde moment brak er in de aangrenzende 
kamer een teugelloos rumoer los.

Jimmy kreunde. Hij deed zijn instrument af en 
luisterde. Het tumult duurde langer, was erger

dan hij het den vorigen avond maar had kunnen 
vreezen.

Maar had hij dat afschuwelijke getetter al niet 
meer gehoord ? Zóó’n lawaai kon alleen een gramo- 
foon van ’t jaar nul maken, met medewerking 
van de Koninklijke Ketelmakers Keet! Ja, er 
viel niet aan te twijfelen, ’t was zijn gramo- 
foon — maar hoe dat mensch naast hem er aan 
kwam....

„Ah !” riep Jimmy. „Ze hebben ’t ding per abuis 
aan de verkeerde deur afgegeven ! En die ouwe 
tante pakt maar uit, en speelt er maar op, zonder 
permissie 1 Hoor nou — ’t is gewoon niet uit te 
houden !”

Hij liep naar den muur, en hief de vuist om te 
bonzen, zooals den vorigen avond ; maar hij herin
nerde zich de toen geleden nederlaag. Hij bleef 
staan, tot de Ketelmakers opnieuw hun schets 
begonnen — toen draafde hij naar de deur, en de 
gang door, en hij hamerde op de deur van de aan
grenzende flat.

„Hé I” schreeuwde hij. „Da’s mijn gramofoon. 
Hou op — hoort u niet ? — en geef hier ! Hoe 
komt u er bij.... ” De deur ging open, en hij staar
de Milly aan. „Zoo, bent u er zelf mee ? U hebt ’m 
op de verkeerde flat bezorgd. Ik zei nummer tien — 
één deur verder. Misschien wilt u even tegen de 
ouwe juffrouw zeggen.__ ”

Milly liep naar binnen en zette het instrument 
af. „Ik wou ’t alleen nog maar even probeeren,” 
zei ze, „vóór ik ’t afleverde. Ik houd ’t heusch 
niet langer op m’n kamer dan absoluut noodig 
is.”

De mond van den heer Morton viel open. „Uw 
ka-kamer ?” stotterde hij. „U wilt toch niet 
zeggen....”

Juffrouw Brandon maakte een stijf buiginkje.
„Ja, maar eh....” stond Jimmy, duizelend, 

„eh.... ” Wild keek hij rond, waarheen hij zou 
kunnen ontsnappen, „’t Spijt me verschrikkelijk — 
dat ik ouwe juffrouw gezegd heb en zoo.... u 
bent toch niet boos.... ik bedoel, ik wist heele- 
maal niet.... ”

,/t Komt er niets op aan,” zei Milly kortaf. 
„Neemt u alstublieft uw instrument mee — u 
hebt ervoor betaald. Ik zal die week met het 
Koninklijke Koperen Ketelmakers Corps wel 
dóórkomen.”

„O maar.... ik denk er natuurlijk niet over, 
u met dat afgrijselijke leven lastig te vallen,” 
zei Jimmy. „Ik dacht....”

„Neem dat ding alstublieft direct mee,” hield het 
meisje vol.

„Ik vraag u heel ernstig excuus....”
„Heelemaal geen reden voor.”
„Ik hoop, dat u ’t me niet al te kwalijk zult 

nemen....” ging de ongelukkige Jimmy voort.
Toen, met een blik naar Milly’s afgewende 

hoofd, met opgeheven kin, slikte hij stevig. Hij nam 

het rampzalige muziektoestel op en vertrok 
zwijgend.

Toen de heer Morton weer op zijn kamer was, 
besteedde hij de eerste drie minuten aan het 
systematisch versnipperen van de plaat „Over
werk op de Scheepswerf” — waarna hij de stukjes 
in den haard wierp en met grimmige vreugde 
zag vervlammen en verschrompelen.

Als hem niet tijdig te binnen was geschoten, dat 
de gramofoon zijn eigendom niet was, had hij die 
hetzelfde lot laten ondergaan. Hij keerde het 
ding den rug toe, en begon weer aan zijn twee- 
lamps-toestel te draaien. Maar Madrid interes
seerde hem niet meer. Hij deed de koptelefoon 
af en ging zitten luisteren naar.... niets. Want 
ook in de aangrenzende flat bleef het doodstil.

Eindelijk stond Jimmy op. Hij ging langzaam 
naar de deur, en kwam wéér terug. Op ’t zelfde 
moment werd er op zijn deur geklopt — een zacht, 
beschroomd klopje.

„Binnen,” riep Jimmy verstrooid, zonder om 
te kijken.

Toen hoorde hij een zacht stemmetje.
„Als u die plaat soms niet noodig heeft.... 

wil ik ’m wel terugnemen....”
Jimmy keek om.
„Dank u,” zei hij. „Ik heb ’m al in ’t vuur 

gegooid.”
Er kwam een pauze.
„Ik eh.... ik ben misschien een beetje on

redelijk geweest gisteravond,” ging Milly voort. 
„Ik had niet door hoeven spelen — maar ik was 
woest en.... enfin, als u dat óók niet kwalijk 
neemt, zijn we quitte.”

„Oh eh.__ zoo’n ergen last hèd ik er eigenlijk
niet van,” zei Jimmy, totaal verslagen. „Ik was 
alleen een beetje kriebelig, omdat.... enfin, u 
begrijpt me wei — als je altijd alleen bent.... 
U kunt gerust spelen zooveel u wilt.”

Het werd weer stil, en Jimmy keek naar den 
vloer, waar de hak van Milly’s rechterschoen 
bezig was, driehoeken te trekken. Zoo bleef het 
twee minuten lang. Toen kuchte de heer Morton, 
en hij haalde diep adem.

„Als u hier pas zoo kort woont....” begon hij. 
„Pardon ?”

__ hebt u zeker ’t heerlijke uitzicht boven 
van den Wandel berg nog niet.... ”

„O — eh.... nee.”
„Ahem ! Dat is wezenlijk iets buitengewoons,” 

ging Jimmy voort.
„Dat heb ik al meer hooren zeggen,” sprak 

Milly beleefd.
Jimmy trok zijn das recht. „Misschien — als u 

’t prettig vindt — ik bedoel, ik zal ’t heel prettig 
vinden, om ’t u eens te laten zien.”

Milly’s oogen keken op uit het neergebogen 
hoofdje.

„Heel graag,” zei ze.



DE MOTOR VAN HET MENSCHELIJK LICHAAM
Uw hart moet elk uur 840 kg. bloed door de aderen van Uw 
lichaam pompen. Deze prestatie komt overeen met de kracht, 
noodig om een jongmensch van 60 kg. 13 m. hoog te tillen. In 
8 uren zou door de kracht van het hart dit 60 kg. zware jong- 
mensch 100 m. hoog getild kunnen worden, dus veel hooger dan 
de Westertoren te Amsterdam.

Wat een geweldige krachtsinspanning, wanneer U de cijfers over 
een geheelen dag, over een jaar, over geheel Uw leven berekent! 
Een motor kan men tijdelijk stilzetten, om de noodige herstellingen te 
verrichten; de hartspieren moeten echter dag en nacht zonder rust 
hun werk verrichten: 60, 70, 80 jaren lang, zonder oponthoud. 
Het zijn hooge eischen, die aan de functie van deze kleine spieren worden 
Ïiesteld en het is duidelijk, dat onze hartmotor een zorgvuldige behande- 
ing verdient en beschermd moet worden tegen de nadeelige 
invloeden, die coffeïnehoudende dranken op het organisme 
kunnen uitoefenen.

Wanneer de motor van Uw auto voor 100 km. per uur 
berekend is, dan zult U niet ongestraft dag in dag 
uit 150 km. kunnen rijden. Zoo gaat het ook met 
Uw hart. Ook hier mag niet dag in dag uit door 
prikkelende stoffen, als coffeïne, meer geêischt 
worden dan onder normale omstandigheden moge
lijk is. Waarvoor is trouwens de coffeïne noodig, 
wanneer deze stof met den smaak en het aroma 
van Uw kopje koffie niets te maken heeft?

Koffie Hag spaart hart en zenuwen! Hag vrijwaart 
Uw levensmotor voor ongewenschte prikkelwerkingen 
en bovendien is het een echte, pittige plantagekoffie, I 
waarover zelfs de meest verwende fijnproever vol lof is. 
Koffie Hag, gegarandeerd coffeïnevrij overeenkomstig de 
voorschriften der Nederlandsche Warenwet, is een uitge
zóchte plantagekoffie van eerste kwaliteit. Het beste, wat 
de hooggelegen plantages van Java, Centraal- en Zuid- 
Amerika voortbrengen, is voor Koffie Hag en voor Uw gezond
heid juist goed genoeg. Gebruik Koffie Hag, evenals de ervaren 
automobilist de beste olie gebruikt om den levensduur van zijn 
motor te verlengen.

Een proefneming kost U niet meer dan 15 cent. Voor dit luttele bedrag kunt U 
in alle goede kruideniers- en comestibleszaken tijdelijk een proefpakje koopen, 
welke koop tegelijk recht geeft op deelname aan de Koffie Hag-prijsvraag.

DOOR T GEBRUIK VAN
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Maagpoeder Boom 
Alleen echt zoo de verpakking is 
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Verkrijgbaar in de meeste Apotheken 
en Drogistwinkels a ƒ 1.25 per doos.
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VERKRIJG». DU APOTM EN M0O5TEM

DE MEDICIJNMEESTER, UTRECHT
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on maakt do teint verblindend rain 
Scherft Face Lotion dringt diep I» de 
poriën ven de huid. ANe r iinhtden 
lossen op, meeëters verdwijnen Mrort 
nadat U het gezicht met Scherft P»N 
Lotion gereinigd hebt veelt V boa het 
weefsel der huid opleeft on weer rtrah 
trekt. Wrijf daarom Uw geeadbt moer- 
malen por dog, moor vooral ’• morgen* 
en 's avonds mot Scherft Fooo tod» aft 

Het resultaat openbaart eich Maft

Probeert U het oensl Zendt dbao ed- 
vortenfie ma* Uw adres on 15 ct porto 
aan de fa. 3. Blindeman 1 Co.,v. Boerlo- 
W. 89, Amsterdam. U ontvangt dan oen 

gratis proef-floschje.

Scherft Face Lotion b slechts echt m ori- 
gineeie Notens mot het opschrift Scherft.

Mystikum poeder, de beroemde 
Scherft poeder.

SCMERK
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DOELMATIGE PUBLICATIE
VAN UW ZAKENNIEUWS
IS VAN GROOT BELANG

VOOR UW ONDERNEMING
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Koning Njoja voor 
zijn paleis.

Pe ‘’rouu,

Het geschenk dat onzen 
fotograaf werd aange
boden bij zijn bezoek 
aan vorst Njoja.

De groote begroetings
ceremonie : geheel de 
hofhouding bedekt het ge
laat, alleen de koning niet.

een ofbroeder

""" 4.o
Paleisje ' j lv°ontVar’ ^len ’dat -en 

" 9rs, is

Straatje in de hoofd - 
stad van ’tNjoja-rijk.

I

KONING NJOJA
K yTiddcn in ’n groot oerwoud, in Kameroen, staat de troon van dezen 
'•-VA onbekende onder de koningen. Dertig jaar geleden werd hij op
gericht, en ondanks de roerige tijden, die het op vorstenzetels gemunt 
hebben, verrijst hij er nog. Maar de macht van zijn bezitter, koning 
Njoja is niet meer onbeperkt; slechts in dagelijksche aangelegenheden 
en geschillen onder zijn manschappen kan de vorst onbelemmerd op
treden. De groote beslissingen worden hem door ‘t Fransche ministerie 
van Koloniën voorgeschreven. Niettemin blijven zijn onderdanen in hem 
den alleenheerscher zien. In de dertig jaar van zijn regeering heeft de 
koning veel zien veranderen en oprichten door de blanken. Kolonie- 
staatjes ontstonden, de meesten zijner zwartjes werden beïnvloed door

Europeanen en gingen 
er prat op van hun blanken 
ander kleedingstuk losgemaakt te hebben. Njoja 
zelf kon ook niet aan de moderne-kleeding- 
koorts weerstaan en heeft in een zwak moment 
z’n eigenaardige negerdracht geruild met ’t uni
form van ’n Duitsch huzaren-officier, ’t Land waar
over Njoja den schepter zwaait behoorde eertijds 
aan Duitschland, en toen Frankrijk de heerschap
pij overnam, sloot hij vriendschap met de Fran- 
schen; maar behield toch zijn Duitsche uniform.
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Campagnedrukte bij de suikerfabrieken te Sas van
Gent. Toevoer van bieten bij de Coöperatieve.

Een kijkje in het interieur van de fabriek, De 
gesneden bieten worden in de ketels gestort.

De heer G. Hartman, 
stationschefte Vlissingen 

* gaat op 1 Nov. den dienst 
^met pensioen verlaten, 

waarmee Vlissingen een 
zeer correct ambtenaar 

verliest.

De heer F. Wabeke, de welbekende en ge
achte burgemeester van Wemeldinge, heeft. 
Zondag 9 Oct.zijn 7Oen geboortedag herdacht.

De mandolineclub „Tovido” te Vlissingen heeft onder 
groote belangstelling haar 10-jarig bestaan gevierd. Foto 
van de kranige club met haar leider, den heer Ventevogel 
en haar secretaris den heer Visser, die mede jubileerden.

Zeeuwsche Omroep
Hallo ! hallo ! hier is het persbureau van den officieelen Zeeuw" 

schen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten is ge
oorloofd.

Men meldt ons het besluit van de ZeeuwscheVarkenscentrale, 
dat ieder, die meer dan drie varkens per kalenderjaar thuis 
wenscht te slachten, de hoedanigheid moet bezitten van een 
zedelijk lichaam of rechtspersoon.

Men kan zich voorstellen, hoe trotsch de Zeeuwsche slagers, 
die iedere week varkens slachten, nu wel geworden zijn.

De raad van Driewegen heeft met prachtige eensgezindheid 
het besluit genomen om sollicitanten op te roepen voor agent 
bij de arbeidsbemiddeling tegen een bezoldiging van twintig 
cent per week. Inplaats van vrij vuur en licht zal de gelukkige 
bovendien dagelijks het recht op gratis gebruik van één lucifer 
ontvangen.

Onze medewerker te Kapelle berichtte, dat deze week de 
herstellingen aan den toren veroorzaakt door den bliksem, be
ëindigd zijn.

Tot nu toe dachten wij, dat de bliksem alleen schade kon ver
oorzaken ; als restaurateur hebben wij intusschen wel zooveel 
bewondering voor hem. De vroede vaderen van Krabbendijke 
hebben met leedwezen het gerucht gememoreerd, dat een kennis 
van den gemeente-veld wachter er met diens gemeentelijke 
motorjas van door is. De burgemeester verklaarde, dat de ge
wapende dorpsmacht haar uiterste best doet om den voort
vluchtige te snappen.

De veldwachter zal nu wel de ondervinding rijker zijn, dat 
het onder zekere omstandigheden nog heel moeilijk is, je eigen 
jas bij den kraag te vatten.

Te Waarde is, naar men ons mededeelt, een verpakkingscur- 
sus met veel deelname opgericht. Dat belooft wat voor de Sinter- 
klaas-surprises op strooiavond !

Ter gelegenheid van de IJzendijksche winkelweek werd deze 
week een auto-karavaan geformeerd, voor 'n reclametocht door 
het vierde district. De vierde-districtenaars zijn hevig verbol
gen, dat men hen tot woestijnbewoners gedegradeerd heeft.

De Zierikzeesche raad besloot, den scheidenden wethouder 
een schilderij aan te bieden.

Daar het waterleidingbedrijf r Schouwen en Duivcland wel 
eenige ondersteuning kan gebtyfren, zal men waarschijnlijk de 
keuze laten vallen op een aquai ehetje.

Te Arnemuiden zijn alle raadsleden achtereenvolgens tot 
wethouder benoemd, omdat ze achtereenvolgens allemaal weer 
bedankten. Men is nu van voren af aan begonnen.

’t Is bepaald 'n geluk, dat men in een visschersplaats zooveel 
hengelaarsgeduld vindt.

De Zeeuwsche bladen schrijven, dat er bij ’n weduwe te Krab
bendijke een voederbiet gerooid is met een gewicht van 13 K.G.

We zijn nieuwsgierig, hoe de patiënte het maakt 1

Bij de jongste Zeeuwsche najaarsschoonmaak hebben er 
minder huisvrouwen haar armen en beenen gebroken dan ge
woonlijk.

In de meeste ziekenhuizen is de spalkcampagne dan ook ge
sloten. Tot de volgende week, dames en heeren !

Bruiloft op Walcheren. De feeststoet 
verlaat het Raadhuis onder belangstel
ling van de ingezetenen van het dorp.

Rijk sve ld wachter P. A. de Moor te Biggekerke 
heeft op Donderdag 6 October afscheid geno
men van oversten en collega’s, na geno
men ontslag, dat hem eervol was verleend

De bekende Frau Muller, die per kano op weg 
is van Hamburg naar Londen is Vlissingen 
gepasseerd en meerde bij aankomst haar 
kano „Hamburg” aan het marine-emplacement.

y NIEUWS
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Bie ons op ’t durp

Eendracht te Tholen.brug over de

Kerkrestauratie en schoonmaak te Tholen. 
De zeer fraaie Ned. Herv. Kerk te Tholen heeft 
o.i. dringend restauratie noodig. Wegens de 
daaraan verbonden groote kosten kan daarvan 
tot heden nog weinig komen, zoodat het kerk
bestuur zich tevreden moet stellen met nu en 
dan 'n grondige schoonmaak. Naar te hopen is, 
valt binnen niet al te langen tijd de volle aan
dacht van Monumentenzorg op dit monumen
tale. uit de 13e eeuw dateerende gebouw.

Ouderling Meijaard van Ierseke 
legde te Wemeldinge 7 October 
den eersten steen voor het kerk
gebouw der Ger. gemeente aldaar.

Honderd jaar geleden brandde te Zierik
zee de groote St. Lievenskerk tot den 
grond toe af, — Een kijkje op het ge
bouw, dat er voor in de plaats kwam.

Het weezenzangkoor 
Neerbosch gaf op 3 
October te Kruinin- 
gen een concert in 
de Ned. Herv. kerk 
ten bate der weesin- 
richting Neerbosch.

’k A een stuitje ’elee een stik grond ’ekocht, onder Ellemeet, 
op Schouwen, o, ’t was zó mae een aerig’eidje, anders nie , 
afijn, mae 'k mos t’r voe nae Zierikzee om de koap-akte te tee- 
kenen, begriep je ? Pas maer op mie dat weer, zee de vrouwe, 
’t is mae fientjes ! Maar alla, zó oud bin ’k toch nog nie, en 
ik op de boat, en in Zierikzee in Juliana dae was Kneel Pinhof 
ok a, en daer is dat dan voe mekaere 'ebrocht. Ik kon wee net 
de boat terug ’aele, en noe wil ’t geval, da 'k an de boat Jan 
Verkerke mie z’n wuuf treffe, die ’k in Kasseveer ok a ’ezien 
a (mae toen zagge ze mien nie).

Afijn, Jan zee : Ei jie ok zó ’t land an die reize ? En ik zegge : 
bè iaet, da ’s vreed, da dier mae, en d’r kom gin ende an.

Alla, zee t’n, zummen dan mae gin kaeretje legge ?
Neent! zee ik, zó maer op de boat, a ’k noe nog tuus was 

dae kleuren m’n ’s winters wè ’s, mae in ’t pebliek, da gae nie, 
joeng ’

Maer 'urn 'ieuw mae an, en z’n vrouw ok, en eindlienge liet 
ik m’n eige over’aele, en wulder an ’t eenendertigen.

Mae m’n bin nog nie goed bezig, of dae komt een oud wuuf 
nae binnen stappe (m’n zatte benee) en die sloog d’r ’anden in 
mekaere, en ze riep : Bel m’n ’eden, die bin dae an ’t eenen
dertigen, en dat è ’k zeker in gin veertig jaer ’edae 1 Mag ik 
meedoe ?

En ze schoof a neffen m’n, en d’r dochter, wan die was t’r 
ok bie, ok. Noe, mae speule dat da wuuf kon !

El, el, el, wat een mooitjes, riep ze azze slechte kaerten in 
d’r ’anden a, en azze goeie a, dan zat ze zuur te kieken, om ons 
d’r in te laete loapen.

Mae noe wil ’t geval, dat d’r vier van die reizigers binne- 
komme, je weet wè, die in den trein altied op een koffer zitte 
te kaerten.

Afijn, eest dogede d’r niks van ons spel, en toen gienge ze 
zegge ’oe ’t dan wè most, en ’t end was, en dat a ’k a voorzie, 
dazze anschove, en toen waere mc mie ons negenen. Mae ’k 
i ’t. niet erg op die gasten, en dat ouwe wuuf (z’ eetten Nele) 
ok nie, wan die ’ieuw d’r kaerten mae op d’r buuk, en ze zee 
gin woord mi.

Ze verloor mae an een stik deur, en eindlienge riep ze : ik 
doen ’t nie mi, wan julder spele valsch, o mae I

Mae juffrou ! zee een van die reizigers, wa dienk je noe wè ?
Juffrou ? zee ze, ik bin ik glad gin juffrou, ik ’eette Nele, en 

’ou jie die fetuten mae voor je, wan je speel toch mae om een 
arm mensch uut te schudden. Toen zee een andren : Nou 
Moos, bliif gesond, het wijf het kuren, mot je bij ons op de 
Jodebree komme, krijg je een test water over je kop, madam ’.

Wa zeit die vint ? vroog Nele dreigend an mien, maer ik zee 
mae da ’k er niks van verstaen è en toen ston Nele op, en zee 
tegen d’r dochter : gae mee, en tegen de reizigers zee ze : Je 
mot is bie ons op ’t durp komme, dan za j* is mie de matteklop- 
per ofdroge, vule dieven 1 Mae wulder speelden varder, wan 
’t waere glad gin dieven, mae Nele kus nie tegen d’r verlies, 
dat was ’t.

Allee, de groetenisse,
PIER VAN ’T HOF

Een keurig stuk werk. Een onzer abonnes 
te Vlissingen vervaardigde in zn vrijen 
tijd — naar een teekening — een copy 
in hout van een Engelschen driemaster.

Woensdag van verleden week werd op de begraafplaats te 
Kwadendamme het stoffelijk overschot ter aarde besteld 
van den aldaar plotseling overleden pastoor J. Nieuwendijk.
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door J. A. Steuart

Eén been 1”
Bartlet sprak met bitterheid in zijn stem. 

Hij zat rechtop in bed, met kussens achter 
zijn rug, het laken netjes om hem toegestopt. 
Zijn gezicht was geelachtig, de droevige geel
achtigheid van een gebruinde huid, waar het 
bloed uit geweken is. Zijn oogen waren somber, 
misten de vonk van gezondheid en levenslust, die 
hij altijd rechtens bezeten had, door een werk
zaam leven in de buitenlucht.

„Eén been 1” herhaalde hij, en de forsche, 
gebaarde man naast het bed legde een ruwe hand 
op de zijne, met een onverwachte teederheid. En 
in de aanraking van die hand voelde Bartlet een 
rijkdom van medelijden, dien geen woorden konden 
uitdrukken.

„Kop omhoog, jog. ’t Zal je nog best mee
vallen. ”

Bartlet glimlachte mat.
„Je bent een beste kerel, Ed,” zei hij. „Maar 

bepaald rooskleurig ziet ’t er niet uit, hè ? Hoe 
moet ’t bijvoorbeeld met de farm ?”

Ed frommelde verlegen aan zijn boord. Hij had 
nog geen woord over de farm gezegd. Een teer 
onderwerp. Want het was op zijn eigen farm in 
Australië, dat de slanke jonge Engelschman het 
ongeluk had gekregen, waardoor amputatie van 
een been noodzakelijk was geworden. Er werd 
een boom geveld. Bartlet kwam onverwacht langs. 
Wilde waarschuwingen en de schreeuw : „Hout !” 
Maar te laat. Terwijl hij hard liep, om uit den weg 
te komen, trof de vallende stam hem.

Zij haalden hem onder een hoop bladeren en 
gebroken takken vandaan, bewusteloos, ernstig 
gewond.

Hij lag nog steeds in het ziekenhuis. Ed keek 
hem aan.

„ Ja,” zei hij, „daar heb ik al over gedacht, 
en.... je kunt op me rekenen. Ik zal jouw w’erk 
overnemen, ’t Zal heusch niet lang duren, of je 
kunt weer voort — dan kun jij toezicht houden.”

„Merci, Ed,” zei Bartlet. „Je bent een reuzen
kerel. Maar de farm is ’t ergste nog 
niet. Ik tob over Ruby....”

„Je bedoelt — je meisje ?” 
Bartlet knikte.
„Ja.”
Er kwam een glans van verontwaar

diging in Ed’s oogen. Groote, open, eer
lijke oogen waren ’t, die Ed’s hart en 
ziel uitspraken. En als Ed ergens een 
afschuw van had, dan was het van 
ontrouw.

„Je wilt toch niet zeggen, dat ze je in 
den steek zou laten ?” vroeg hij bijna 
vinnig. „Je bent hier toch zeker komen 
werken voor héar — om haar te laten 
komen en haar te trouwen ?”

„Je begrijpt ’t niet, Ed,” zei Bartlet, 
en snel kneep hij de oogen dicht, omdat 
er een scheut pijn door zijn arme ver
minkte been vloog. „Als Ruby wist, wat 
er gebeurd is, kwam ze dadelijk over. 
Maar ik laat het haar niet weten. Snap 
je ?”

„Wat bedoel je ?”
„Kijk,” begon Bartlet. „Ze is een 

echt sportief meisje — in alle opzichten. 
Ze moet in de buitenlucht leven. Toen ik 
nog in Engeland was dwaalden we altijd 
samen rond, wandelen en klimmen en 
spelletjes en zoo. En we dansten een 
massa. Ik kan haar toch niet binden 
aan een invalide? Zou gemeen zijn.”

JUecde’idtacftten van Jtedeïland.
KINDEREN VAN Z.-BEVELAND 
IN HET STREEK-COSTUUM.

Ed zei niets. Bartlet’s droevige oogen flitsten.
„Maar ze komt ’t niét te weten ! Als ze ’t wist, 

kwam ze zóó hier. Ze zou me door dik en dun trouw 
zijn, en me verplegen, en haar eigen pleizier op
offeren voor mij. Dat zou niet eerlijk ziin. Ik zou 
haar leven bederven.”

Bartlet boog zich opgewonden voorover, met 
gebalde vuisten. Opeens voelde hij zich uitgeput, 
en hij viel weer tegen de kussens.

„Ik geloof, dat wij tweeën ’t maar samen moeten 
zien te stellen, Ed,” zei hij zacht.

En Ed’s hand sloot zich over die van Bartlet.

Een blikken doos, nooit door iemand geopend 
behalve door den eigenaar, stond in ’n hoek van ’n 
boerderij op een der vruchtbaarste stukken grond 
in Victoria. In die doos lagen dozijnen brieven. 
In het begin kwamen ze vlug achter elkaar, en 
ieder w’oord brandde als een gloeiende naald in 
het hart van den man, die ze ontving. Het waren 
smeekende, smartelijke brieven, schreeuwend om 
een antwoord. Maar Bartlet beantwoordde ze 
geen van alle.

En geleidelijk kwamen die brieven zeldzamer, 
en de post werd steeds trager, tot ze eindelijk 
heelemaal uitbleven.

Intusschen marcheerde alles op de farm uit
stekend. Bartlet gaf er zijn heele hoofd en ziel 
aan, overwon de handicap van zijn ééne been. 
Maar zijn succes was hol en voos. Hij was sinds 
het ongeluk een heel ander mensch. Zijn hart 
klopte nog, en toch was het dood.

„Je moet eens een beetje vacantie hebben/’ 
zei Ed op een dag. „Volslagen verandering. Je 
werk en den heelen boel een poosje vergeten.”

Bartlet haalde zijn schouders op.
„Ik kan m’n werk niet missen,” zei hij. „’t 

Leidt in ieder geval mijn gedachten af.”
„Pff !” smaalde Ed. „Je wilt jezelf toch zeker 

den grond niet in werken ? Ga een poosje naar 
Engeland, en zoek een paar oude vrienden op. 
Bijvoorbeeld...

Ed hield zich nog juist bijtijds in. Bijna was 
het voorstel, dat in zijn geest leefde, hem over 
de lippen gesprongen. Er waren jaren verloopen. 
Het meisje zou nu toch wel zoetjesaan over haar 
wandel- en klim- en spelletjesjaren heen zijn. 
Als zij en Bartlet elkaar nog maar eens ontmoet
ten ! Ed hoopte er het beste van.

En zoo ging Bartlet naar Engeland terug, 
met vacantie. Bijna tegen zijn wil leidden hem 
zijn voetstappen naar de stad, waar Ruby en 
hij gewoond hadden. Hij voelde een onweerstaan- 
baren aandrang, om haar nog éénmaal te zien — 
te kijken, of ze veranderd was.

Toen Bartlet de stad binnenreed, voelde hij 
een koude hand om zijn hart grijpen. Wat het 
was, had hij niet kunnen zeggen. Het was een 
vreemd gevoel, een kille, verdoovende vrees. 
Het leek hem moeilijk, adem te halen.

Het was griezelig. Een soort voorgevoel. Maar 
waarvan ?

Met een soort duizeligheid ging hij een winkel
tje binnen, om sigaretten te koopen. Met een 
schok herinnerde hij zich, toen hij den ouden 
winkelier zag, dat ’t hetzelfde winkeltje was, 
waar hij in vroeger dagen dikwijls bonbons voor 
Ruby gekocht had.

De man herkende hem niet, maar Bartlet wist 
zeker, dat hij zich niet vergiste. Met een bon
zend hart betaalde hij de sigaretten, en toen 
vroeg hij den ouden man, of hij ook wist, hoe ’t 
met Ruby Dunstan ging. De man dacht even na 
en krabde zich achter de ooren. Toen kwam er 
leven in zijn geheugen.

„Juffrouw’ Dunstan ? U bedoelt zeker mevrouw 
Harding, meneer ? Ze is twee jaar geleden ge
trouwd.” Hij zette zijn bril recht en wees door 
de deur naar buiten. „Komiek, dat u net naar 
haar vraagt, meneer. Daar komt ze aan, met 
haar man.”

De koude hand, die om Bartlet’s hart lag, 
kneep en rukte. Hij keek de straat over. Zijn 
hoofd draaide, zijn oogen werden mistig. En hij 
vroeg, nog starende naar het tweetal, met een 
vreemde, onnatuuriijke stem:

„Was hij al zoo invalide, toen ze met hem 
trouwde ?”

De oude winkelier knikte, verwonderd om de 
houding van zijn klant.

„Ja zeker, meneer!”
O»”

En Bartlet greep krampachtig den rand van 
de toonbank met vingers, die blauw werden 
van de persing, en hij bleef kijken, terwijl 
Ruby en haar man passeerden. Zelfs toen zij 
buiten gezicht waren, drong het klop-klop-klop 
van een houten stomp in Bartlet’s ziel en her
senen, spottend, treiterend, met de kracht van 
een voorhamer.

Want Ruby’s echtgenoot had maar één been.
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Driemaal is scheepsrecht, driemaal hebben de Middelburgers ver
loren, doch de vierde maal hebben zij dan toch een overwinning 
behaald en het mag de „ware” Zeeuwsche voetbalenthousiasten 

verheugen, dat het een verdiende overwinning was. Met drie tegen twee 
trok M.V.V. naar Maastricht terug. De oneervolle onderste plaats op 
het ranglijstje heeft Middelburg verlaten en daar plaats ingeruimd voor 
B.V.V., dat nog geen kans heeft gezien eenig voordeel te behalen. Wel
iswaar is het nog geen veilige plaats, maar als wij zien, dat direct boven 
de Middelburgers de ploegen van N.A.C. en Willem II met slechts één 
puntje verschil gehuisvest zijn, dan kunnen de Middelburgers toch zeg
gen, dat zij zich in de nabijheid van een goed gezelschap bevinden. Men 
zal vragen of dit nu eens een gelukje van de groen-witten is ge
weest, of dat verwacht mag worden, dat zij hun eerste klasse vorm ge
vonden hebben en meerdere overwinningen verwacht kunnen worden. 
Het is een geluk, dat 
verklaard kan worden, dat 
het spel dat Middelburg 
Zondag vertoonde, moed 
geeft voor de komende 
ontmoetingen. Er is geen 
aanleiding om overmoe
dig te worden, maar wel 
heeft iedere speler kunnen 
zien, dat er met een flinke 
dosis wilskracht een goed 
debuut in de eerste klasse 
kan worden gemaakt. 
Verschillende Zuiderlin
gen zullen sneuvelen op 
de Zeeuwsche klei, dat 
staat al bij voorbaat voor 
ons vast, en daarbij ge- 
looven wij, dat nu Mid
delburg zijn zelfvertrou
wen wel herkregen zal 
hebben, er ook nog wel 
eens een uitwedstrijd ge
wonnen kan worden.

Geen succes! De Maastrichtenaren 
zien één van hun aanvallen op de 
Middelburgsche veste door de verde
diging der thuisclub onderbroken.

De wedstrijd Middelburg—M.V.V. Een interes
sante opname van koppende tegenstanders bij 
een hoekschop op het Maastrichtsche doel»

witten tevreden kunnen zijn. Van de verdere 
Zeeuwsche vereenigingen heeft verder geen enkele 
gespeeld.

Wat zullen wij volgende week te aanschouwen 
krijgen? Het eerste elftal van Middelburg is vrij 
in verband met de Zuid-Nederland—Luxemburg 
ontmoeting in het N.A.C.-stadion te Breda, en de 
internationale te Brussel.

Van de tweede-klassers is ook Terneuzen vrij,

Middelburg's eerste succes in de le klasse. Zon
dag klopten de Middelburgers M.V.V. met 3—2. 
Kiekje uit deze match voor ’t Maastrichtsche doel 

terwijl Vlissingen Hero op bezoek krijgt. Van de 
conservenmannen is nog niet veel te zeggen, doch 
wij denken, dat het voor Vlissingen weer geen ge
makkelijke wedstrijd zal zijn. Er kan niettemin ge
wonnen worden, maar zou het niet gewenscht zijn, 
dat één van de oudere krachten werd opgenomen 
in het Vlissingsche elftal ? Al was het alleen maar 
om de ploeg wat aan te vuren.

In de derde klasse A. ontmoeten Hulst en Sas- 
sche Boys elkaar. O.i. is de. beste kans hier voor 
Hulst, niet alleen voor wat spel, maar ook voor wat 
terreinvoordeel betreft. De Middelburg-reserves

Het Maastrichtsche M.V.V. dat Zon
dag door Middelburg werd geklopt.

Slechts hard werken echter zal 
goede resultaten kunnen opleve-

zullen de Zeeuwen ontvangen en moeten dan on
getwijfeld hun beste beentje voorzetten en een 
sterk elftal in het veld brengen, wat kan omdat het 
eerste elftal niet speelt en geen reserves eischt, om 
uit dezen wedstrijd voordeel te kunnen behalen.
Tenslotte speelt in deze afdeeling Axel tegen Ter
neuzen 2, wat o.i. een overwinning voor de Axel- 
mannen wordt.

ren, want al zijn de Middelburgers 
ook in verschillende opzichten voor
uitgegaan, toch komen zij aan 
techniek nog veel tekort.

Iedere poging om hun techniek 
tegenover die van de tegenstan
ders te stellen zal voorloopig nog 
tot mislukking gedoemd zijn. Wij 
zeggen voorloopig, omdat zooals 
wij boven reeds schreven de Mid
delburgers veel zijn vooruit gegaan.

Vlissingen heeft onder zeer 
slechte weers-en terreinomstandig- 
heden in Bergen op Zoom gelijk 
gespeeld tegen DOSKO. Een resul
taat, waarmee dunkt ons de rood-

De derde klasse B. laat drie wedstrijden ver
werken, waarvan DOSKO 2—MEVO 2 een plaatse
lijke (fhtmoeting is, waaruit de Dosko-mannen als 
overwinnaars te voorschijn kunnen komen. Zeelan- 
dia ontvangt Zierikzee en zal met de Schouwena
ren korte metten maken. Als dat maar geen dub
bele cijfers worden. Het zal den jongens van Lege- 
maate niet meevallen.

Hansweert krijgt het niet al te sterke SINOTO 
te bekampen en met de noodige wilskracht en hard 
werken, wordt dat op zijn minst een gelijk spel voor 
de Zuid-Bevelanders. Wij achten zelfs de kans op 
een overwinning voor Hansweert niet gering.

Moge De Bilt zijn onontbeerlijke medewerking 
verleenen, opdat 16 October ons draaglijk voetbal- 
weer schenke.



Z
e aarzelde even, eer ze antwoordde. „Nu ik erover praat, zou ik zelf 

bijna gaan denken, dat ik niet goed wijs was,” zei ze. „Ik heb 
Dr. Marshall óók gezien.”

„In uw kamer?”
„Ja.”
„Meer dan eens ?”
„lederen nacht na dien eersten keer — na dien avond, dat ik Pomeroy 

op straat zag, bedoel ik.”
„Wat deden ze wanneer u ze zag, Pomeroy en Dr. Marshall, bedoel ik ?” 
Ik vond het bewonderenswaardig, zoo natuurlijk als zijn stem nog steeds 

klonk. Wat er ook in hem omging, zijn toon verried niets dan een welwillende, 
gemoedelijke belangstelling.

„Ze deden niets,” zei ze. „Ik lag daar gewoon in bed, klaarwakker — 
overtuigd, dat ik klaar wakker was althans — en probeerend aan verstandige, 
alledaagsche dingen te denken, en dan opeens zag ik één van hen midden in 
de kamer staan.”

„Bij wat voor licht zag u hen ?”
„Er is een groote booglamp op den hoek van de straat, en het licht valt 

juist door mijn raam en maakt een ronde, heldere plek midden in de kamer. 
En daar stond hij dan, wie het dan ook geweest mag zijn. En dan gaf ik een 
harden schreeuw, en werd wakker, maar ’t was heelemaal niet het gewone ge
voel van wakker-worden, behalve dat het ding, dat ik gezien had, verdween. 
Maar ik had dan steeds nog het gevoel, dat ik eigenlijk al den tijd wakker was 
geweest.”

Het was een oogenblik stil, maar vóór een van ons nog iets gezegd had 
ging ze weer verder. „Natuurlijk is ’t ’s morgens heel makkelijk — dat wil 
zeggen, zoo was het tot vanmorgen — om mezelf voor te houden, dat ik 
nachtmerrie had gehad, en dat er heusch niets was om angstig over te zijn. 
Maar als ’t dan weer nacht wordt, en je wéét, dat je wakker bent — even 
zeker als ik ’t nu op ’t oogenblik weet....”

„Ik veronderstel, dat u nog doorging met uw bromide-poeders ?” zei 
Jeffrey.

„Ja, ik nam er iederen avond één, maar ze hielpen me niet in ’t minst ; 
ik werd er niet eens slaperig van.”

„U nam nooit een tweede, wanneer u vond, dat de eerste niets geholpen 
had ?”

„Nee, nooit.”
„Waarom niet ?”
„De dokter zei me, dat ’t gevaarlijk was, er meer dan één te nemen.” 
Ik keek eens naar Jeffrey. Er was niets op zijn gezicht te lezen, behalve 

ingespannen concentratie. Maar nu zei hij iets heel merkwaardigs. „U hebt 
al uw poeders nog niet ingenomen, wel, juffrouw Carr ? U moet er nog één 
of twee over hebben.”

„Eén,” zei ze, terwijl ze hem met groote oogen aankeek.
Hij haalde diep en heftig adem, als iemand, die op ’t nippertje aan een 

groot gevaar ontsnapt is.
„En ik veronderstel, dat u die, bij normalen gang van zaken, vanavond 

zou hebben ingenomen ?”
„Ja, dat denk ik wel.”
„Een gedeelte van de pensiongasten van uw hospita bestaat min of meer 

uit gaanden en komenden, vermoed ik ? Zoo’n paar maal per week arriveeren 
er eens enkele nieuwe ?”

„Juist.”
„Er zijn er ook altijd wel een of twee bij, die alleen maar een kamer 

hebben, en elders hun maaltijden gebruiken ?”
„Ja”
„U zei daarstraks zooiets, dat ’t tot vandaag heel gemakkelijk voor u 

geweest was, uzelf overdag gerust te stellen met de gedachte, dat alles 
maar een nachtmerrie geweest was. Wat is er dan vandaag gebeurd, dat de 
droomen en de werkelijkheid nog meer door elkaar geward heeft dan reeds 
het geval was ?”

„Er ligt linoleum op den vloer van mijn kamer,” zei ze. „En vanmorgen 
toen het licht er zoo schuin overheen viel — heel vroeg, vóórdat ik naar bene
den ging om te ontbijten, zag ik een afdruk op den grond, juist waar ik ’s nachts 
het spook had zien staan, en ik stond op om er naar te gaan kijken. Het was 
de afdruk van een rubberhak, blijkbaar van een mannenschoen, — het 
was nog een nieuwe hak, maar hij was een beetje nat en modderig geweest, 
zoodat hij dien afdruk had nagelaten. En die was daar gisteravond nog niet, 
dat weet ik zeker.”

„Ik geloof, dat dit alles is, wat er te vertellen valt,” besloot ze na een 
oogenblik zwijgen. „Toen ik dien af druk daar op den vloer zag, wist ik niet 
meer, of ik gek was of niet, want een nachtmerrie of een spook kon toch 
moeilijk zooiets achterlaten. En toch was de afdruk die van Dr. Marshall’s 
voeten, want ik had hem daar in mijn kamer zien staan, precies even duide
lijk als ik hem dien ochtend in zijn spreekkamer zag. Ik heb mezelf er den 
heelen dag mee afgemarteld. Ik wilde er niet met een dokter over spreken. 
Ik wist maar al te goed, wat hij denken zou. Maar ik dacht dat, wanneer ik 
eens met u en mijnheer Stancliffe kon praten, u misschien wel iets voor me 
zou kunnen doen. U zou me in elk geval kunnen vertellen, of ik gek was of 
niet.”

Jeffrey stond op en keek op zijn horloge. „Ik moet vo&r een paar minu
ten weg,” zei hij, „maar ik ben dadelijk weer terug. Denkt u intusschen nog

eens aan wat ik u gezegd heb, toen u pas binnen was. U bent 1 1
de laatste dagen in zeer ernstig en dreigend gevaar geweest. 1 1
Het gevaar is nu voorbij, omdat we er achter zijn, wat het
is. En wat betreft uw geestvermogens, maak u daar maar geen zorg over. 
U bent beter bij uw verstand dan ik, of dan de meeste menschen. U hebt 
getoond, een van de verstandigste en dapperste vrouwen te zijn, die ik 
ken. Tobt u dus alstublieft nergens meer over.”

Hij ging de deur uit zonder er verder nog iets bij te voegen, en een oogen
blik later hoorde ik hem in zijn eigen kamer bezig. Ik vermoedde, dat hij 
wilde telefoneeren en nog niet van plan was, ons in vertrouwen te nemen wat 
betreft den aard van het gesprek.

Zoodra hij de kamer uit was, wendde Gwendolen zich tot mij. „Moet ik 
nog langer wachten ?” vroeg ze. „Kunt u me nog steeds niet de heele geschie
denis toevertrouwen ?”

„Ik weet niets,” zei ik. „En het eigenaardigste is, dat Jeffrey zélf het nog 
niet wist, toen we hier na tafel gingen zitten om eens te praten. En toen opeens 
kreeg hij een soort van inspiratie. Ik vermoed, dat mijnheer Stancliffe óók 
iets ziet — hetzelfde als Jeffrey denkelijk. Hij schreef me drie of vier dagen 
geleden, dat hij een spoor had, dat hij ijverig volgde. Jeffrey voorspelde me, 
juist vóór u kwam, dat alles vanavond nog zou worden opgehelderd en hij 
hoort niet tot de menschen, die er maar op los bluffen.”

Ze leunde achterover in haar stoel, haar oogleden zakten dieper en dieper 
over haar oogen en haar handen lagen lusteloos in haar schoot. „Ik hen 
zoo moe/’ zei ze, „dat ik maar ’t liefst het bijltje erbij neer zou leggen en me 
nooit meer bewegen. Hebt u dat gevoel ook wel eens gehad ?”

Toen kreeg ik eindelijk óók eens een helder oogenblik. „Hoe lang is het 
geleden,” vroeg ik, „dat u iets te eten hebt gehad ? Ik bedoel, dat u werkelijk 
iets gegeten hebt ?”

„Ik weet ’t niet,” zei ze, „ik herinner ’t me heusch niet, maar ik weet 
wel, dat ik erin zou stikken, als ik nu probeerde, iets naar binnen te krijgen.”

Ik reikte naar de telefoon, zonder me hieraan te storen, en bestelde een 
blikje tong en een sandwich. „Als ze komen, hoeft u ze niet aan te raken, tenzij 
u vindt, dat ze er lekker uitzien,” beloofde ik.

Een en ander arriveerde juist, toen Jeffrey weer binnenkwam. „Handig 
van je, Drew,” zei hij. „Dat hadden we al veel eerder moeten doen.”

Gwendolen was nog eenigszins weerspannig.
„Als u dat allemaal netjes opeet,” zei Jeffrey, „dan krijgt u goed nieuws 

te hooren. Maar dan o.ok niet vóór het laatste hapje naar binnen is.”
Toen ze eenmaal bezig was, ging het boven verwachting. En nog kauwend 

op het laatste stukje brood, keerde ze zich vol verlangen naar Jeffrey. „Heb 
ik nu mijn goede nieuws verdiend ?”

„Dat hebt u,” zei hij. „Luistert u maar eens. Ik heb daarjuist getelefo
neerd met mevrouw Marshall, en ze komt regelrecht hier naar toe. Ze is al 
onderweg. Ze vertelt me, dat Jack héél wat beter is — zóóveel beter, dat ze 
een lang gesprek met hem heeft gehad over de heele zaak.”

Gwendolen perste haar lippen vast opeen. „En ik vermoed, dat ze nu 
alles wil hooren, wat ik haar kan vertellen,” zei ze. „Nu, ik zal mijn best doen.”

„Dat is niet de reden van haar komst,” zei Jeffrey. „Ze weet alles al, wat 
u haar zou kunnen vertellen, en méér. Ze komt om u met zich mee naar haar 
huis te nemen. Mijnheer Drew en ik gaan vanavond naar Flatbush, en we zijn 
van plan, den nacht door te brengen in uw kamer. We gaan eens op jacht naar 
uw spook, juffrouw Carr. O ja, hebt u er iets op tegen, even een klein briefje 
aan uw hospita te schrijven, om haar te vertellen, dat ze ons vertrouwen kan 
en moet doen, wat we haar zeggen ?”

Nog vóór ze klaar was met het schrijven van haar briefje, werd Madeline 
al aangediend. Terwijl zij daar stond te kijken naar dat jonge meisje, wier 
levensgeschiedenis ze juist, voor de eerste maal, van Jack’s lippen had gehoord, 
keek ik naar Madeline zelf. Ik zag, hoe er een diepere blos op haar wangen kwam 
en een zachter schittering in haar oogen — de schittering van tranen. Precies 
diezelfde uitdrukking had ik nog nooit eerder op haar gezicht gezien. Ik wist 
nu, wat dat was, dat ik er altijd in gemist had.

Toen stak ze haar beide handen naar Gwendolen uit.„Jou arm, lief kind,” 
zei ze onvast ; „jullie arme, lieve kinderen, jij en Jack.” Ze liep impulsief op 
het meisje toe, sloot haar in de armen en kuste haar. „Maar nu zullen jullie 
gelukkig worden,” zei ze. „Vertrouw daar maar op.” Toen keek ze over haar 
schouder naar mij. „Kan ik haar nu meenemen, Clifford, nu dadelijk?”

„Dat zul je aan Jeffrey moeten vragen/’ zei ik. „Hij heeft de leiding.” 
„We zullen het aan haarzelf overlaten,” zei hij. „Juffrouw Carr,voelt 

u zich in staat om ons nog te helpen bij een klein experiment ?”
„Vanavond niet, mijnheer Jeffrey,” protesteerde Madeline. „Wacht u 

ermee tot morgen, wat ’t ook zijn mag.”
„Ik geloof niet, dat ’t erg onaangenaam zal zijn,” zei Jeffrey ; „en in elk 

geval zal ’t heel gauw afgeloopen zijn. Als u er niet op tegen hebt, ’t me van
avond te laten probeeren inplaats van morgenochtend aan ’t ontbijt, geloof 
ik u te kunnen garandeeren, dat we dan alle gegevens compleet hebben.”

„Ik weet niet precies, wat u bedoelt met een „experiment”,” zei Gwen
dolen peinzend, „maar ik ben bereid tot alles, zelfs tot iets onaangenaams, 
als dat de volledige oplossing kan verhaasten. Maar,” — ze aarzelde — „er 
is toch niet de minste twijfel meer aan wat u me daar straks zei, nietwaar ? 
U weet toch, is ’t niet, wie Jack’s vader vermoord heeft ?”

„Nee, daar bestaat niet de minste twijfel meer aan,” zei Jeffrey rustig. 
„En ik geloof ook niet, dat u het experiment erg onaangenaam zult vinden.
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Ik wou alleen maar, dat u even met me mééging naar mijn kamers aan den 
overkant van de gang, om te zien, of u iets herkent, dat ik u zal toonen.”

Madeline scheen half van plan, te protesteeren, maar blijkbaar bedacht 
ze zich, want ze trok den arm van het jonge meisje door den haren en keerde 
zich naar Jeffrey. „In vredesnaam dan maar,” zei ze. „Hoe eerder hoe beter. 
We zijn klaar.”

„Ik ben niet zoo ordelijk van aard als mijnheer Drew,” zei hij, „dus de 
dames moeten ’t maar niet kwalijk nemen, als ze ’t een beetje rommelig bij 
me vinden.”

Hij ging ons voor naar zijn eigen zitkamer, waar hij alle lichten aanstak. 
„Gaat u allemaal maar even zitten,” zei hij. „Het zal wel een paar minuten 
duren, eer ik gevonden heb, wat ik zoek, maar langer ook niet, hoop ik.”

Al pratend maakte hij een muurkast open, en begon te grabbelen in den 
chaos van ongelijksoortige artikelen, die daar lag opgetast.

Terwijl hij zoo bezig was, ontdekte ik iets, dat me plotseling deed ont
stellen en niet weinig wrevelig maakte. Uitgestald in een rij op de tafel in het 
midden van de kamer, zoo opvallend mogelijk, lag daar de complete serie 
gipsafgietsels, die Jeffrey van Dr. Marshall’s handen had gemaakt, slechts 
een paar dagen vóór den moord. Ik vond het verbazend onnadenkend van 
Jeffrey, om het meisje hier te brengen, terwijl die dingen daar lagen. Wanneer 
ze op het idee kwam, te vragen van wie die handen waren, of wanneer zij ze 
misschien uit zichzelf herkende, zouden zij de meest ontzenuwende herinnering 
aan haar ellendige ondervindingen zijn, die maar bij mogelijkheid voor haar 
kon worden uitgedacht.

Toen ik bedacht wat haar 
beroep was, of liever, wat ’t 
tot vóór eenige dagen geweest 
was, leek het me méér dan waar
schijnlijk, dat ze die handen zou 
herkennen bij den eersten blik, 
en zonder een enkele vraag te 
hoeven stellen.

Inderdaad, op hetzelfde 
moment, dat haar blik op die 
wit-gipsen handen viel, schenen 
ze haar aan te trekken als een 
magneet. Ze stond van haar 
stoel op, en liep langzaam naar 
de tafel, waarop ze lagen, ter
wijl ze er als gefascineerd naar 
staarde. „Vindt u ze niet prach
tig ?” vroeg ze na een poosje, 
terwijl ze naar me keek.

„Ja, ik geloof, dat ze goed 
geslaagd heeten,” zei ik. Vurig 
wenschte ik, dat Jeffrey een 
beetje op zou schieten, en dat 
ding te voorschijn brengen, waar 
hij onder allerlei ongeduldige 
uitroepen jacht op maakte. 
Vergeefs seinde ik Madeline, 
toch in vredesnaam voor eenige 
afleiding te zorgen.

„Ze zijn allemaal van het
zelfde paar handen,” merkte 
het meisje weer op, „maar tel
kens in verschillende houdin
gen. Dus ze kunnen niet van 
een standbeeld zijn. Ze moeten 
naar een levend mensch zijn 
gemaakt. Hebt u eenig idee, 
van wiè ze zijn, mijnheer Drew?”

„Nee, ik weet er niets van,” 
stamelde ik.

„Wat is dat ?” vroeg Jeffrey 
vanuit den hoek, waar zijn 
bureau stond, op zijn natuur
lij ksten toon. „Heb ik je er nooit 
van verteld ? Ik dacht toch van 
wel. Ze zijn van Dr. Marshall.”

Het eerste oogenblik be
schuldigde ik hem innerlijk van 
het meest stompzinnig gebrek 
aan tact, dat ik ooit in mijn 
leven had meegemaakt. Maar 
toen zag ik plotseling mijn ver
gissing en begreep, dat het voor
werp, waar hij schijnbaar zoo 
ijverig naar had gezocht, pure 
fictie was. Dat het werkelijke 
experiment op de een of andere 
maaier verband hield met die 
handen. Het was vrij grof, vond 
ik, maar tenslotte dan toch met 
overleg beraamd.

(JARDIN DE LUXEMBOURG)

De uitwerking van zijn woorden op het meisje was buitengewoon 
verrassend. Ze ontstelde niet, ze werd niet bleek. Integendeel, er kwam 
een blos op haar wangen, en haar oogen begonnen te schitteren, als van 
boosheid.

„Vertrouwt u me dan tóch nog niet ?” vroeg ze. „Waarom probeert u 
me een strik te spannen ? Dit zijn Dr. Marshall’s handen niet.”

„Hoe weet u dat ?” vroeg Jeffrey.
„Omdat handen ’t eenige ding zijn, waar ik dubbel en dwars verstand 

van heb. Een hand is voor mij even karakteristiek als een gezicht. Ik ben 
er van den ochtend tot den avond mee bezig. Ze zijn het eerste, dat ik aan ie
mand opmerk. Ik heb meer dan een uur naar Dr. Marshall’s handen zitten 
kijken op dien ellendigen dag in zijn spreekkamer. Denkt u, dat ik ze zou kun
nen vergeten ?”

Het scheen Jeffrey moeite te kosten, zijn stem in bedwang te houden, 
maar hij poogde nog steeds, ze onbevangen en alledaagsch te doen klinken. 
„Kunt u me ook zeggen,” vroeg hij, „in hoeverre die handen, waar u van 
spreekt, dan verschilden van die afgietsels daar op tafel ?”

„Wel, ze waren grooter,” zei ze. „Ze zouden zeker handschoenen van een 
vol nummer hooger noodig hebben, ’t Waren óók mooie handen, maar in ieder 
opzicht heel verschillend van deze hier. De vingers waren spitser, en de nagels 
meer amandelvormig. En dan, de middelvingers van Dr. Marshall’s handen 
waren langer. De heele hand vormde,wanneer de vingers aaneengesloten lagen, 
een gerekt ovaal.”

Jeffrey’s oogen schitterden nu koortsachtig, en zijn wangen gloeiden
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evenzeer als de hare. Toen hij weer sprak, trilde zijn stem van een opwinding, 
die de uiterste krachtsinspanning niet kon verbergen.

„Juffrouw Carr,” zei hij, „deze afgietsels hier op tafel werden in mijn bijzijn 
van Dr. Marshall’s handen gemaakt. Wanneer u aan mijn woorden twijfelt, 
zal mevrouw Marshall u verzekeren, dat ik de waarheid spreek.”

Plotseling zag ik, dat het meisje over haar heele lichaam beefde, en dat 
elke druppel bloed uit haar gezicht geweken scheen. Ze wankelde licht. 
Madeline zag het ook, liep vlug op haar toe en sloeg een sterken arm om 
haar heen.

Jeffrey had een oogenblik geaarzeld. Nu ging hij verder. „Maar toch, 
juffrouw Carr, hebt u zich niet vergist, of althans slechts gedeeltelijk. Want 
dit zijn niet de handen van den man, die achter Dr. Marshall’s bureau zat op 
dien morgen toen u hem kwam spreken. Het zijn niet de handen van den man, 
die u zoo bruut en lafhartig beleedigde. Want toen de bel ging, die u in zijn 
spreekkamer riep, was Dr. Marshall al dood ! En de man, met wien u gespro
ken hebt, was zijn moordenaar !”

Jeffrey moest heel wat hebben afgehandeld in den korten tijd, dat hij 
Gwendolen en mij alleen had gelaten, voor de komst van Madeline, want toen 
we allen samen de groote deur van het Atlasgebouw uitkwamen, vonden we 
zijn eigen auto vlak achter dien van Madeline staan wachten.

Nadat we de dames in het eerste voertuig hadden geholpen, merkte ik 
op, dat er in Jeffrey’s wagen twee mannen zaten. De ééne was vermoedelijk 
de chauffeur, maar wie kon de ander zijn ? Jeffrey stelde hem voor als inspec
teur Richards, en kroop toen zelf achter het stuurrad, terwijl hij den chauf
feur beduidde, naast hem te komen zitten. Dat beteekende, dat de vreemde en 
ik samen achterin moesten plaats nemen. Ik had liever naast Jeffrey gezeten, 
want ik verging van nieuwsgierigheid. Maar het was duidelijk, dat hij nog niet 
van zins was, die te bevredigen, want de wijze waarop hij ons indeelde, 
scheen van te voren overlegd.

Mijn metgezel bleek onderhoudender, dan ik op ’t eerste gezicht ver
wacht had. Hij was reeds vele jaren aan de New Yorksche recherche ver
bonden en kon verhalen doen, die me onder andere omstandigheden zeker 
buitengewoon geboeid zouden hebben, maar die in vergelijking met het pro
bleem, dat ons zoo heelemaal in beslag nam en waarvan we nu de oplossing 
tegemoet gingen, toch een beetje tam klonken. Het meest interesseerde me 
nog Richards’ mededeeling, dat Jeffrey en hij oude vrienden waren. In de 
dagen, dat hij nog voor kranten teekende, was de eerste een welbekende fi

guur in de rechtszaal geweest, en de politie had dikwijls een nuttig gebruik 
gemaakt van zijn merkwaardige intuïtie.

Toen we Williamsburg Bridge over waren, liet Jeffrey stoppen en beleg
de een soort van krijgsraad met ons. Allereerst ondervroeg hij me nauwkeu
rig over de ligging van het huis in Flatbush.

„Nu,” zei hij, toen hij alle bijzonderheden goed in zich had opgenomen, „’t 
is geen bestorming, die we gaan ondernemen, maar een overval bij verrassing. 
We kunnen dus niet met dezen wagen tot vlak voor de deur rijden. We zullen 
zoowat drie of vier blokken verder stoppen, en dan zal ik er te voet heen 
gaan. We weten nog niet, of onze man in huis is of niet, zoodat we eerst uit 
moeten vinden, hoe de zaken staan, voordat we verder iets kunnen beginnen.” 

Maar Richards had nog een bezwaar. „Als onze vrind nu toevallig eens 
niet in het huis is, maar op weg daarheen, en voorbij dien auto komt, die op 
een eenzamen hoek staat te wachten met drie mannen erin, bent u dan niet 
bang, dat hij nog iets méér zal ruiken dan benzinedamp ?”

„Je hebt gelijk,” zei Jeffrey. „Als we in de buurt komen, zal ik stoppen 
en op den hoek uitstappen, en dan kan Charles tien minuten lang flink in 
een richting doorrijden en dan omkeeren en terugkomen. Als jullie me dan 
bij dien hoek niet vindt wachten, kun je zonder stoppen nogmaals vijf minu
ten doorrijden en dan terugkeeren.”

Daarna wijdde hij al zijn aandacht weer aan zijn stuurrad. De inspec
teur en ik bleven eveneens zwijgen. Ik geloof, dat zelfs deze veteraan, die zoo
veel van dergelijke avonturen had meegemaakt, een beetje opgewonden 
was door het vooruitzicht van de ontknooping. En wat mijzelf betreft, ik 
moest al mijn krachten tot het uiterste inspannen, om althans eenigszins 
kalm te schijnen.

We voerden ons program zeer nauwkeurig uit. De chauffeur glipte op 
Jeffrey’s plaats, minderde vaart, en Jeffrey stapte uit op den hoek, dien ik 
aanwees. De volgende tien minuten leken me wel een uur te duren. Maar ge
lukkig bleek het niet noodig, dat we de manoeuvre nog eens herhaalden en 
een eindelooze vijf minuten verspilden aan nog een rit in de tegenovergestelde 
richting. Want toen we den hoek weer bereikt hadden, zagen we Jeffrey, die 
ons vanuit de schaduw toeknikte.

„Rijd door,” zei hij tegen den chauffeur, zoodra de inspecteur en ik uit 
den wagen waren gekropen, „en blijf rijden. Kom hier ’t eerste uur niet in de 
buurt. Daarna denk ik wel, dat je je veilig hier zult kunnen posteeren om op 
ons te wachten.”

(Wordt voortgezet)
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KRAAMVERZORGSTER. Voor ongehuwde en gehuwde dames, die kraamverzorgster willen worden. 
Les in moderne kraamverpleging en in algemeene ontwikkeling. Na goeden afloop fraai diploma. Daarna kan 
men zich onmiddellijk als kraamverzorgster vestigen. Wij helpen daarbij gaarne. Een mooi geïllustreerd 
boek over kraamverpleging, geschreven door arts, cadeau. Deze cursus alleen voor meerderjarigen. Minder
jarigen worden slechts aangenomen met toestemming van ouders of voogden.
ADMINISTRATEUR EN PRIVÉ-SECRETARESSE. Voor dames en heeren, die een grondige kantoor- 
opleiding wenschen. Les in dubbel-boekhouden, Ned. handelscorrespondentie en stenografie (systeem „Groote”). 
Alle boeken, totaal 6, cadeau. Na het behalen van het diploma kan men in aanmerking komen voor betrekkingen 
als: kantoorbediende, boekhouder, boekhoudster, stenograaf, privé-secretaresse, administrateur, enz. Wij 
helpen steeds gaarne bij de sollicitatie.

Ieder, die alleen 
de lagere school 

heeft bezocht, kan 
onze cursussen 
volgen en het ge
stelde doel bereiken

Zend bijgaanden 
bon duidelijk ins 
gevuld in gesloten 
enveloppe met posh 
zegel van 6 cent aan 
ons en wij sturen 
U gratis alle ins 
lichtingen.
Doe het heden!

Ik verzoek zonder eenige verplichting inlichtingen omtrent den 

cursus voor
NAAM:............ ...... .............. .............................. ................................ ............................

STRAAT EN NUMMER:........................ ....................................................

WOONPLAATS:........................................... ............................................................

OUDERDOM:

Vat moed en zet U tot den arbeid!
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