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Een hoedenwinkel in Leipzig, welke zich aan de eischen 
van den tijd wilde aanpassen. Er worden gasmaskers ge- 
etaleerd als zijnde zeer geschikt tegen rook en schade
lijke dampen bij brand, ontploffingen, of nog erger.

Een eigenaardige weg, zooals er niet reZe^X 
zullen zijn, is kort geleden aangelegd in de 
Carlsbad-grotten van New Mexico. De auto
weg daalt zigzagsgewijze af in de grotten, 
waarna de bezoekers met een lift in het 
onderste gedeelte der grotten kunnen komen.

^Glas van groote buig
zaamheid (en daardoor 
niet aan sterkte verlie
zend, zooals men op de 
foto ziet), wordt in 
Duitschland op de markt 
gebracht. Men acht het 
o. a. een belangrijke vin
ding voor treinen, auto's, 
enz., omdat bij botsingen 
het glas zal meebuigen, 
zoodat verwondingen 
door glassplinters voor
komen zullen kunnen 
worden.

^\.MDSCiie
# POST

Een eigenaardig beeld van de ver
woesting in Portorico, veroorzaakt 
door een vreeselijken wervelstorm, die 
vele slachtoffers maakte en de stad 
vernielde. Een school werd geheel 
verwoest, doch in een der klaslokalen, 
waarvan de muren weggevaagd wer
den, bleven de banken vrijwel intact 
staan,
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De hoofdgeleider van den trein 
bleef bij 't ongeluk ongedeerd, 
hoewel de ruimte waarin hij 
zat» volkomen werd vernield.

Een ernstig spoorwegongeval gebeurde op het emplacement van Den 
Bosch» waarbij echter gelukkig geen persoonlijke ongelukken 
te betreuren waren. Een goederentrein liep op enkele 
losse goederenwagens, waardoor 'n groot 
aantal wagens vernield werd; de wa- j
gens schoten, zooals men op 
de foto ziet, over 
en in elkaar.

De komst van het najaar met regen 
en water-plagen heeft men hier en 
daar weer op minder prettige wijze 
kunnen constateeren. In Amsterdam- 
Noord, over het IJ, kon men de hui
zen niet met droge voeten bereiken; 
de tuinen stonden na den langdu- 
rigen regen geheel onder water.

Een voordeel van de Yo-Yo-mode is, dat 
het werk heeft gebracht; in Waddinxveen 
konden de speelgoedfabrieken niet aan 
de groote vraag voldoen zonder vele 
uren overwerk. Verschillende werkloozen 
konden weer in dienst genomen worden.

Bij het station te Zutphen is een 
nieuwe locomotievenloods gebouwd. 
Het gebouw maakt een eigenaardiger! 
indruk met de vijfendertig schoorsteenen.
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tarieven-
De hoofdstraat in Vaduz, de 
hoofdstad van Lichtenstein, 
het aangenaamste land ter 
wereld voor deviezenbezitters.

De poort naar het land der vrij
heid, De passagiersboot vaart de 
haven van Lindau uit en steekt 
het meer van Constanz over naar 
den Zwitserschen oever.
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je smokkelen, iedereen het deed in de normale jaren, dat hoorde eigenlijk bij onze opvoe-

Aan de Zwitsersche 
grens wordt ook ,,Eine 
Reisedevisenrevision* * 

zij die Duitschland in

jedere

vooroorlogsche ding tot volwaardig staatsburger.Niemand werd er feitelijk door benadeeld, tenzij misschien een douane-ambtenaar, die van zijn superieuren een stand je kreeg, omdat hij in geen half jaar een bekeuring had gemaakt. Smokkelen was een genoeglijke sport, niet gevaarlijker dan ping pong of golf.Maar zooals aan zoovele andere aangename en een beetje avontuurlijke dingen kwam ook aan het dilettanterige smokkelen een einde ; na 1914 veranderde het in een bitteren, verwoeden strijd, waarbij van weerskanten met scherp machine- en zoek-werd geschoten, waaraan pantserauto’s en geweren, nachtelijke overvallen, hinderlagen, listen lichten te pas kwamen.De bonnenoorlog werd vervangen door een oorlog ; uit zelfverweer grijpt de eene staat na den anderennaar het wapen van in- en uitvoerverboden. En hoe hooger de muren worden, waarmede men meent de grenzen te beschermen, des te talrijker wordt ook het aantal van hen. die, vaak met gevaar voor hun leven, bereid zijn, over die muren heen te klimmen, den zak met smokkelwaar op den rug. UWas het maar zoo eenvoudig ; was er maar een echte schutting en bestond het smokkelen maar in den zak er over heen te wippen.Maar de werkelijkheid is ’n beetje anders. De werkelijkheid, dat zijn loerende beambten, dat zijn sluiptochten door bos- schen, dat zijn angstige momenten in D.-treinen, dat zijn vuurgevechten en gevangenisstraf. Want op vrijwel alles /■Rfwyvz
L 1

r 11 7ZA
L V i x’Ia

uitgeoefend, d.w,z.t dat 
gaan, ook gecontroleerd worden. En vaak vin
den de beambten Zwitsersche spaarbank- of 
cheque-boekjes in het bezit der Duitsche burgers.bestaan invoerrechten en uitvoerverboden, zoodat het op clandestiene wijze over de grenzen brengen van waren en goederen een lucratief, zij ’t dan ook riskant, bedrijf is geworden.Onder de zaken, waarvan men nooit had kunnen vermoeden, dat zij nog eens als smokkelwaar zouden gebruikt kunnen worden, behooren ook deviezen, wissels die in vreemde valuta betaalbaar zijn, geldswaardige papieren.De heftige politieke beroeringen, waaronder Duitschland de laatste drie jaren heeft te lijden, de onzekerheid over hetgeen de toekomst daar zal brengen, deed in 1930 honderden gefortuneerde Duitschers de wijk uit hun Heimat nemen. Zij namen geld en goed mee en deponeerden het op
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Een belangrijk gebouw in
Lichtenstein: de spaarbank,
Een vermeldenswaardige bijzonderheid is, dat de kelders 
van deze nuttige instelling dienen als staatsgevangenis, 
terwijl twee-hoogde zalen zijn van de „Staten Generaal”

Vaduz wordt hoe langer hoe grooter. Steeds meer worden 
er groote kantoorgebouwen en fraaie villa's ópgetrokken: 
teeken, dat er weer een „smokkeltje” gelukt is.

volksgemeenschap, waartoe zij behoorden.
Maar zooiets maakt op sommige menschen nooit 

lang indruk — en toen men dus over den eersten 
schrik, door de nieuwe bepaling gewekt, heen was, 
en men zich een beetje gewend had aan de daarin 
vervatte bedreigingen, ontstond er een leven
dige, dankbare, „waardevolle” smokkelhandel in 
deviezen.

De grenscontrole werd verscherpt, de reizigers 
in de D-treinen werden (en worden) betast als 
stieren op een keuring, en een uitgebreide berichten- 
en bewakingsdienst werd door de douane ingesteld 
Want een Duitscher, die zijn land verlaat, mag niet 
meer dan twee honderd Marken meenemen naar 
het buitenland ; naar Oostenrijk en Zwitserland 
mogen er nog 1500 Marken extra bij. Voor ieder 
grooter bedrag moet een officieele toestemming 
worden verstrekt. En daar deze meestal niet wordt 
gegeven, probeert men het met allerhande foefjes. 
De Duitsch-Nederlandsche grens biedt niet zooveel 
mogelijkheden als de Duitsch-Zwitsersche. Een 
gedeelte van den scheidingsweg tusschen laatst
genoemde landen wordt immers gevormd door het 
meer van Constanz, terwijl in de stad Constanz

Te Constanz 
loopt de grens tus
schen Duitschland 

en Zwitserland dwars 
door de straat. De man 

op de stoep loopt in Duitschland, de kinderen en de 
fietser bevinden zich in Zwitserland. Geen wonder, 
dat men hier iedereen voor deviezensmokkelaar aanziet.

co^trölebi °men- Hit,
ae

z^^hëtaan

buitenlandsche banken, waar het zijn waarde behield en 
waar zij er in alle kalmte over konden beschikken. Deze 
kapitaalvlucht nam een dergelijken omvang aan, dat de 
Rijksregeering — de toenmalige regeering Brüning — 
zich genoodzaakt zag een „Notverordnung” uit te vaar
digen, waarbij het over de grenzen brengen van geld en 
geldswaardige papieren strafbaar werd gesteld. Allen, 
die al rekening hielden met een nieuwe inflatie van het 
Duitsche geld, allen, die op het punt stonden, of in de 
verwijderde toekomst van plan waren hun geld te brengen 
naar het solide Zwitserland of het „steinreiche Holland”, 
werden er opmerkzaam op gemaakt, dat een dergelijke 
handelwijze zou worden beschouwd als

UiflED-wv- , 1 2 / E fra. * 1 1

de grens dwars door de straat 
loopt.

f Maar het beste smokkelland 
| voor deviezen is het kleine 
■ onafhankelijke staatje Lichten- 
F stein. Er wonen tien duizend 

menschen, er is geen industrie, 
maar er zijn meer dan duizend 
Naamlooze Vennootschappen 
op handelsgebied. Welk land 

ter wereld kan op iedere tien 
inwoners één N.V. aanwijzen ? Het 
zijn echter alle buitenlandsche 
vennootschappen, die, gelokt door 
de gemakkelijke belastingbepalin- 
gen die hier gelden, er hun hoofd
kwartier hebben opgeslagen. O, het 
is een merkwaardig landje, dit 
Lichtenstein. Ofschoon het aan 

alle zijden door de 
bergen is omgeven 
en de Kijn

niet meer is dan een smal bergbeekje, dat des 
zomers opgedroogd pleegt te zijn, bezit het een 
vloot. Een groote Amerikaansche olie-maatschappij 
heeft haar vloot van petroleumschepen, te zamen 
metende 600.000 ton, ondergebracht in een dochter
maatschappij, die haar zetel heeft in Lichtenstein 
— waarschijnlijk om kapiteins en bemanning te 
doen genieten van de gezonde berglucht. Op de 
golven van de wereldzeeën varen de schepen dezer 
wereldonderneming onder Lichtensteinsche vlag ’ 
Lichtenstein is een zeemogendheid geworden,dank 
zijn rekbare wetsbepalingen, dank vooral den sluik
handel in aandeelen en andere waardepapieren. 

Gezellige wereld.
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Als ’f najaarsschoonmaak 
is in Kloetinge.

De klompenmaker van Bosch- 
kapelle keurt zijn houtvoorraad.

Een welvarenden indruk 
maakt dit straattafereeltje 
uit Rapenburg-Stoppeldijk.

Een vriendelijk dorpshoekje van 
*t Veer onder Zaamslag.
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ln het schemeruurtje te Kattendijke.

Scheepvaartdrukte op de Schelde bij Hoedekenskerke.

Markt en Raadhuis van Klooster zande.

’t Kammenet.
Wa Moei Lena d’t van zee.

Gister was t’r ’ier zo’n koapman, 
zo’n meneertje uut de stad ;
Die bie mien noe is kwam vraege, 
of ik niks is vore z’n a.
’k Zee : glad niks, bin jie besukerd, 
’ou jie mien noe voe de gek ?
Neent, juffrou, zee ’um, wa dienk je ? 
Julder zegge alles trek.
’Oor is ’ier, zee ik, begriep je, 
wulder bin mae boerestand, 
a je ies mó koape, bi je 
glad an de verkeerde kant. 
O is, zee ’um wee, ik zag toch 
deur ’et raem een kammenet; 
Mó je da soms nie verkoape ? 
’k Gee nie vee, wan ’t ’ei temet 
glad gin waerde, mó je dienke. 
Zó, zó, zó, zee ik toen wee, 
’Ei ’t gin waerde ? wè m’n vintje, 
mae je neem ’t toch gaerne mee. 
Mae ik za joe is wa zegge, 
gae jie noe mae gauw nae stad, 
wan da kammenet bluuf ’ierzó, 
wa j’er ok voe over ’ad.
’t Is nog van m’n grottemoeder, 
doch je, da ’k je dè verkocht? 
Jie doe alles voe de centen, 
julder uut de stad bin bocht ! 
O mae 1 *

Wa Jan d’r van zee.
’k E die vint ok nog ’esproke, 

*en ik a ’t toch mae ’edae, 
’t Ouwe dienk ’ei glad gin waerde, 
’t ’eit ’ier lank ’enog ’estae. 
Ai die ouwe diengen, weet je, 
bin z’ in stad vreed op belust, 
Moei, jie bin toch ok nie wiezder, 
a j’ er geld voe kriege kust.
Voe die centen a j’ en groate, 
nieuwerwesse kasse g’ad ;
En nog ’eel wa centen over, 
wan die vint a centen zat. 
Toen wier Lena toch zó giftig, 
en ze sloog è mie d’r vuust 
op de taefel, datten kraekten, 
en toen was Jan toch beduusd. 
En ze zee : Joe sallemander, 
is dat den modernen tied ? 
Voe een cent of wat verreme 
geef je vrentig olies kwiet. 
’t Zou d’r nog mae an ontbreke, 
da je MIEN verkoape dee; 
Oei, zee Jan, voe geld TOE neem joe 
niemandeen nae stadtoe mee!
O mae 1
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volgende klanten. Vol
uitvoer van dit artikel.

lly-Scj rsyratj» 'iu jat twyfötyrn 
^LDrrJR/^er iarf fnn wo^rja»'»ol 3* morrft jjinlra^rn . |^b
pK* ytfr oljn fc^mmrn ai waswïrö ’-èj 

6ft£t »ne fo mriftrrlic^ mpnn^ tófff poliert 1 

3irJfcamf<$r rafm^.c Mf|' r—><“> 0
□JU fto(K>ffarhj fjgene^* 3c#e
3)u fróflfr ^aiq»orn9 Mac$ friy H*l

n '^f>u,abcn <*e 
_____ p f^taan.

Evenmin als de yo-yo, de parapluie. "—
de ijsco, het één-twee-drie-klaveraas ~
en de heftige woordenwisselingen in
Senaat of Kamers van Afgevaardigden, is het schoonheidsinstituut 
iets nieuws. Het was wel geen min of meer luxueuze inrichting met 
flaconnetjes, fleschjes en vreemde instrumenten, maar het bestond 
toch. Zelfs de satyrische plaatjes erover bestonden. In 1525 bijv, 
verscheen er in Duitschland een pamfletje, waarin de schrijver zijn 
spotzucht losliet over de rare inrichtingen van zijn tijd, o.a. over 
een grooten oven, waarin iedere vrouw, hoe oud ze ook was, weer 
mooi en jong gebraden werd. De Narren-oven was ook iets der
gelijks; daarin herkreeg men niet alleen jeugd en schoonheid, maar 
de vlammen joegen dok alle gekke ideeën en ongewenschte ge
dachten aan speculaties, dobbelen, kaarten, enz. uit den patiënt. 
Men ziet op deze foto een voorstelling uit dien tijd van dezen 
lichamelijke- en geestelijke-hervormingsoven.

DE SCHOONHEIDS
Bij den hoofden-smid kon men 
zich een jeugdig gezicht aan- 
schaffen, terwijl de hoofden van 
oude mannen en vrouwen zacht 
en jong werden gesmeed voor de 
gens het plaatje was er ook drukke

y!P
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De sluiswachter draait •..

DOOR

der

lp)
[DJ

........ en de sluisdeuren gaan 
achter de binnengevaren sche

pen dicht.

gevallen ook kwamen rasver- 
tijd op den voorgrond. Maar 
netelig vraagstuk, dat we lie- 
Wat alleen van belang is ;
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Zeeland heeft maar weinig kanalen, die 
het vermelden waard zijn. Er zijn 
kleine watertjes, die graag dezen naam 

zouden dragen, maar er geen recht op heb
ben. Het kanaal, dat Terneuzen tot voor
haven maakt van Gent, en dat door Zuid- 
Beveland, zijn echter het vermelden dubbel 
en dwars waard. Vooral het laatste, dat een 
drukst bevaren kanalen van de wereld heet.

Het snijdt Zuid-Beveland in twee stukken. Zou 
het mogeiijk zijn, dat de isolatie van deze deelen 
ook nog blijvende gevolgen heeft gehad ? Indien 
men het Zuid-Bevelandsch dialect bestudeert, 
valt het dadelijk op, dat het Oostelijk-Zuid-Beve
landsch zeer sterk verschilt met het dialect van 
het Westelijk deel. Terwijl men, om een enkel voor
beeld te noemen, in het Westelijk deel spreekt 
van „loape” (loopen), zegt men in het Oostelijk 
deel „lop’n”. Dit geldt voor vele uitgangen. Trou
wens, er zijn nog talrijke andere verschillen in 

Voor de sluizen te Hans- 
weert, waar altijd drukte 
heerscht uan komende en 
gaande schepen.

dialect. Men moet hier echter voorzichtig zijn 
in zijn oordeel, want deze zaken zijn veelal veel 
meer ingewikkeld, dan men op het eerste gezicht 
zou zeggen. In dit geval zou men met recht den
ken aan een gelijke taalontwikkeling in beide 
deelen, tot op een oogenblik, waarop zich in een 
der deelen een bepaalde invloed deed gelden, die 
in het andere uitbleef. We denken hier aan den 
sterken import van vreemden in het Oostelijk 
deel, vooral rondom het kanaal. Ook is het moge
lijk, dat reeds vroeger verschillende invloeden 
hebben gewerkt, men denke b.v. aan de bevol
king van het oude fort Bath, die ook wel invloed 

op haar omgeving zal hebben uitgeoefend.
Men voelt nu echter wel, dat dergelijke kwesties 

niet in een handomdraaien zijn op te lossen ; dat 
er dikwijls zeer gecompliceerde factoren in het 
spel zijn, en dat het nauwkeurig wetenschappelijk 
onderzoek vereischt, hier het juiste licht te doen 
vallen.

Ons werk is dit hier niet. We wilden maar 
even duidelijk maken, dat een scheiding, zooals 
een kanaal, een rivier, een gebergte kunnen 
geven, van invloed kan zijn op de verdere 
ontwikkeling der bevolking. Oorspronkelijk zijn 
zoo de grenzen, de staatkundige, uit natuurlijke 
ontstaan ; in vele 
schillen na langen 
hier raken we een 
ver laten rusten.
het mag een feit worden genoemd, dat, sinds de 
autobussen de scheiding tusschen beide gedeel
ten grootendeels hebben opgeheven, ook de ver
schillen in dialect langzaam aan het verdwijnen 
zijn, wat men met een taalwetenschappelijken 
term Ausgleichung noemt. Zelfs hoort men eigen
aardigheden van het Oostelijk-Zuid-Bevelandsch 

nu in het Westelijk en 
omgekeerd.

Dat is echter niet de 
eenige, zelfs niet de voor
naamste beteekenis van 
dit kanaal! Het moge 
zijn, dat het kanaal voor 
de bewoners der omlig
gende gemeenten niet 
meer beteekent dan een 
verdeeling in gebieden 
en gemeenten, die elkaar
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aanblik, trossen schepen, op

ook niet vol
kunnen beoor- 
laten rusten, 

we het zonder

Een kijkje op hef kanaal 
nabij de verkeersbrug te 
Schore met op den achter
grond het station Vlake.

No. 21

niet altijd even welgezind zijn, voor de directe belanghebben
den is het kanaal een bron van inkomsten, die niet te onder
schatten valt. Geen oogenblik vertraagt het verkeer door deze 
vrij smalle vaargeul, onophoudelijk trekken de vinnige sleep- 
booten reeksen van aken door het Zuid-Bevelandsche land. Altijd 
vertoont het kanaal denzelfden 
weg van Antwerpen naar Noor
derlijker gebieden.

Dat ’t kanaal smal is, te smal 
eigenlijk, is thans ook door de ■ 
regeering ingezien. Zeker getuigt 1 
het van gezond verstand, dat 
men, nu België voortdurend het 
belang van een rechtstreeksche 
verbinding naar het Noorden 
bepleit, de bestaande vaarwate
ren althans in een conditie 
brengt, dat daarop van Zuide
lijke zijde tenminste niets 
te zeggen valt. Hoewel 
we verder dit netelige 
vraagstuk, dat we bo
vendien 
doende 
deelen, 
moeten 
voorbehoud toejuichen, 
dat het plan voor ver- 
breeding van het kanaal 
een vasten vorm heeft 
aangenomen. Nog meer 
moeten we het echter 
toejuichen, dat de Krui- 
ningsche gemeenteraad de 
regeering verzocht heeft, 
in verband met de werk
loosheid, deze werkzaam
heden reeds dezen winter 
te doen beginnen. Mogen 
de overige belangheb-

Een overzicht van het slui- 
zencomplex te Wemeldinge, 
het andere eind van het 
kanaal door Zuid-Beveland.

Bij het kanaal is ....
altijd gelegenheid tot een praatje .. .

. ... of tot het in stilte bewon
deren van het op- en neer
varen der veelkleurige schepen.

bende gemeenten niet aar
zelen, aan dit verzoek zoo 
spoedig mogelijk adhaesie te 
betuigen.

Want niet alleen, dat het 
vraagstuk der werkloosheid 
voor Zuid-Beveland daar
door tot een gedeeltelijke 
oplossing zou komen, het 
is van niet minder belang, 
dat het kanaal in overeen
stemming wordt gehouden 
met de behoeften van den 
tijd.

Er zijn dorpen, zooals 
BÈW Hansweert, die onmiddellijk be- 
Mb f trokken zijn bij het floreeren van

Hf het kanaal ; andere, zooals b.v.
Wemeldinge met zijn zeilmake- 

HV rijen en aanverwant, profiteeren
■ ƒ er ook ruimschoots van. Waar

verkeer is, daar is handel. Moge 
■W het zijn, dat de smokkelhandel

ook tot genoemden handel be- 
hoort, het zal hier wel zijn, zoo
als in alle havengebieden....

Het kanaal door Zuid-Beveland biedt een kleu- 
rigen, fleurigen aanblik. Het is een apart stukje 
bloeiend Zeeland, maar daarom niet minder 
Zeeuwsch. Mogen de foto’s er een duidelijk beeld 
van geven !Bij de volgepropte sluis bieden groente

man, bakker, slager en kruidenier 
hun waren aan en het kanaal is 
voor velen een bron van inkomsten, 
die niet te onderschatten valt.
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Zooals bij de 
sche gedeelte

inboorlingen van Afrika wordt ‘t bovengrond^ 
der hofwoningen gemaakt van leem en riet.

CRISIS
Een gedeelte van een 
ondergrondsche woning 
in 't kamp buiten Ber
lijn ; palen stutten het 
dak van losse planken, 
riet en zand.

De keuken in de holwoning; het fornuis bestaat uit een zelfge- 
bouwden kleinen oven en de bovenplaat van een oud fornuis.

Holbewonertjes van 
1932.

• 5^

De crisis, welke ongeveer de ge- 
heele wereld teistert als een ramp 
van bijna ondraaglijke zwaarte, doet 
honderdduizenden radeloos den 
winter tegemoet zien, terwijl ook 
velen, die nog niet in erge mate 
slachtoffer van den noodtoestand 
zijn, in angst en bezorgdheid den
ken aan de gevolgen, die *n nieuwe 
winter van armoede en gebrek zal 
hebben. De statistieken der werk- 
loozen geven een eindcijfer van 
millioenen aan, ieder land zucht 
onder den last van zware finan- 
cieele zorgen, welke voor een be
langrijk deel veroorzaakt worden 
door de ondersteuning van werk- 
loozen. Overal zijn er echter ge
vallen waarin om de een of andere 
reden, geen steun kan worden ge
geven, gevallen waarin de strijd 
om het bestaan werkelijk *n strijd 
om het bestaan is, waarin slechts 
de vraag is dat men leeft, en bijna 
niet hoé men leeft. Dat ziet men 
bijv, in de omgeving van sommige 
groote steden, waar met de meest 
primitieve middelen een soort ba
rakkenkamp wordt opgericht; soms 
is het nog erger en woont men in 
holen, in een kuil die met wat 
planken en stroo wordt bekleed» 
terwijl tegen de muren en over 't 
„dak" een zoo dik mogelijke laag 
zand wordt gebracht omwille van 
de warmte. De foto’s op deze 
pagina laten zien, hoe zoo'n hol
woning van den modernen tijd is 
ingericht.
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Het Charlottenburger Schloss, een der monumenten 
van het vroegere Duitschland, waar thans de maal
tijden voor den verarmden adel worden gegeven.

Aan de kassa in het Charlottenburger Schloss; een 
maaltijd kost ongeveer f 0.20, of wordt gratis ver
strekt aan de meest behoeftigen onder de bezoekers.

Een van de gasten is een uitvinder, die in 
dezen crisistijd nergens geld kan krijgen 
om zijn uitvindingen te financieren.

Midden in Berlijn komt iederen dag een andere groep van slachtoffers der droeve tijds
omstandigheden bijeen, menschen die tot de meest beklagenswaardige slachtoffers 
behooren. Want de felle, vaak uiterste armoede, waartoe tegenwoordig duizenden 

zijn veroordeeld, legt iedereen dezelfde ontberingen op, maar ze worden dikwijls pijnlijker 
gevoeld, wanneer men vroeger in totaal verschillende omstandigheden heeft geleefd. Dat 
geldt van de stille, sombere groep die dagelijks bijeenkomt in het Charlottenburger Schloss, 
een der monumenten van het vroegere Duitschand. In dat Duitschland van vóór 1914 heb
ben zij allen ’n min of meer belangrijke rol gespeeld, want zij behooren allen tot den adel 
en tot de families, waaruit vroeger de hooge ambtenaren en officieren voortkwamen. De 
jaren na den oorlog, die zoo velen hebben geruïneerd, hebben hen financieel volkomen ten 

gronde gericht, zoodat zij thans voor een groot deel tot de 
publieke liefdadigheid hun toevlucht moesten nemen. Voor 
deze categorie der armen van de wereldstad is in het 
Charlottenburger Schloss een inrichting geopend, waar zij 
tegen minimale vergoeding of geheel gratis een maaltijd 
kunnen verkrijgen — in hetzelfde gebouw dus, dat voor 
hen een der vele herinneringen is aan den tijd van vroeger, 
een tijd dien zij in zoo geheel andere omstandigheden heb
ben doorgebracht.

Een der bezoek
sters van den 

„maaltijd der ar
men,’’ Fr au v. 
Quitzow; zij is 
de laatste van haar 
geslacht, dat en
kele eeuwen terug 
als even machtig 
gold als het ge
slacht der Hohen- 
zollerns, het ge
slacht der Duit- 
sche keizers.
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rxat zult u misschien niet zoo grappig vinden,” merkte

keek, zeu men gezworen hebben, dat hij die 4

■ i iviuiug uiuugjts „aio in. u vinei, uai ïrv mijn wv

stemming tot zijn huwelijk met mijn dochter afhankelijk 
heb gesteld van de voorwaarde, dat hij tweehonderd- 

vijftig pond bij elkaar krijgt, waar hij geen schijn van kans 
op heeft. Dat lijkt mij een motief voor den diefstal.”

„Dat hebt u leelijk mis,” zei Jimmy lachend. „U schijnt 
de voorwaarden van de overeenkomst niet goed meer te weten, 
tweehonderdvijftig pond zelf verdienen, zonder hulp van anderen, 
medeplichtigen had, ging de heele vlieger niet op.”

„Ik weet niet, waar de heeren ‘tover hebben,” zei de inspecteur, „maar 
ik ken lord James al jaren, en ik weet wel zeker, dat hij geen aanleg heeft 
tot inbraak. U moest mij maar een lijstje geven van de vermiste voorwerpen, 
dan zal ik direct werk van de zaak maken. Ik hoef u niet langer op te houden, 
lord James.”

„Wel te rusten, inspecteur,” zei Jimmy. „Wei te rusten, meneer Fielding. 
U moogt heusch uw oogen wel eens na laten kijken. Ze worden hoe langer 
hoe slechter.”

Oswald Dallas

Ik moet die 
Dus als ik

VII
Om acht uur in den morgen, die volgde op de inbraak in Huize Septon, 

stond inspecteur Ritchie voor een huis in een zijstraat van de Celphus-straat, 
en vroeg naar meneer Harris. Hij was veldwachter in Crossborough geweest, 
toen Jimmy nog maar een jongen was, en hij had hem een paar malen gespro
ken, sinds de jonge man zich in Whitechapel had gevestigd. Hij wist ook, 
wat maar heel weinig menschen wisten: waarom Lord James daar die kamers 
had betrokken.

Jimmy had hem uitgenoodigd, bij hem te blijven ontbijten, en nu zaten 
de twee genoeglijk hun pijpen te rooken.

„Ze hebben gisteravond den boel aardig leeggehaald bij Fielding,” merkte 
de inspecteur op. „Wie ’t gedaan heeft, moet heel aardig den weg in huis 
hebben geweten.”

„Kunnen ze zich niet met iemand van ’t personeel verstaan hebben ?” 
vroeg Jimmy, maar de inspecteur schudde het hoofd.

„Fielding zegt, dat hij voor hen kan instaan. Hij schijnt ze allemaal al 
jaren te hebben. Ik heb mijn mannen overal laten zoeken, waar ik maar aan 
denken kon, maar de boel zal nu wel al lang opgesmolten zijn. Enfin, meer dan 
ons best kunnen we niet doen. Heb je zin,om een wandelingetje mee te maken?”

„Als ’t een interessant wandelingetje wordt,” zei Jimmy lachend.
„Kan best, dat weet je nooit vooruit.”
„Goed — dan zal ik *t er op wagen.”
Zij liepen naar den Mile-End-weg en gingen toen het web van smalle 

straatjes in, dat links van die verkeersader ligt. Na ongeveer anderhalf uur 
waren ze weer op den Cambridge-weg. Jimmy wees met een hoofdknik naar 
den slager, die aan de deur van zijn winkel stond.

„Daar heb ik mijn schaapskoppen vandaan,” vertelde hij.
„Schiet je er nogal mee op ?” vroeg de inspecteur.
„Gaat best, geloof ik. Er zullen nog wat men

schen opkijken dezer dagen.”
Opeens liet de inspecteur een gesmoorden uit

roep hooren, en Jimmy wendde het hoofd opzij om 
hem aan te kijken. Ritchie hield de oogen gericht 
op ’n vrouw, die uit de herberg naast den slagers
winkel was gekomen. Zij had ’n kind op den arm, 
en Jimmy zag, dat het dezelfde vrouw was, die 
hem te lijf had willen gaan, omdat hij haar man 
tegen den grond had geslagen.

De inspecteur verhaastte zijn stap en raakte 
den arm van de vrouw aan. Zij keerde zich vlug 
om en kromp toen in elkaar van vrees.

„Zoo, Sal !” zei de inspecteur gemoedelijk, 
„hoe staan de zaken tegenwoordig ?”

„Ellendig,” antwoordde de vrouw bevend ; 
„meer dan slecht, meneer Ritchie.”

„Dat spijt me voor jou. Is Bill..” Zijn hoofd 
gaf een knikje opzij, dat de vrouw volkomen 
scheen te begrijpen.

„Nee, meneer Ritchie. Hij haalt heusch niks 
meer uit tegenwoordig.”

„Je gewone blauwe oog is present, zie ik. Is 
Bill thuis ? Ik zou hem graag even spreken — zoo 
maar als oude kennissen onder elkaar.”

„Bill is hier niet. Hij.. .. hij is naar buiten, 
om werk te zoeken.”

Als men naar het gezicht van den inspecteur

cfoo* fond.
BIJ BILTHOVEN, DE ZICH STEEDS UITBREIDENDE MOOIE 
FORENSENPLAATS IN DE OMGEVING VAN DE UTRECHT- 
SCHE HOOFDSTAD.

„Heeft hij geld thuisgelaten ?”
„Geen halve penny, meneer Ritchie ; en we hebben geen 

hap eten in huis.”
„Waar woon je op ’t oogenblik ?”
„Hier vlak bij.”

„Je kunt zeker best een shilling gebruiken, hè ?”
„Asjeblieft, meneer Ritchie. Ik heb altijd gezegd, dat u nog de kwaaiste 

niet bent.” Zij hield hem een hand voor, en de inspecteur liet er een geldstuk 
in vallen.

„Maak nu maar gauw, dat je thuis komt,” zei hij, „dan kun je een van de 
kinderen een brood laten halen. Rechtdoor naar huis hoor ? Geen kroegen. 
Ik houd je in de gaten.”

De vrouw bedankte huilerig en ging verder, een serie straatjes door, met 
den inspecteur en Jimmy op korten afstand achter haar. Eindelijk bleef zij 
staan voor een deur, die voor haar geopend werd. De inspecteur kwam snel 
nader en zette zijn voet tusschen deur en post.

„Ik ga even mee naar binnen, Sal,”zei hij. Met Jimmy volgde hij haar een 
morsige kamer in, waar een man, half gekleed, op een smerig bed lag. Er 
speelden een paar kinderen op den vloer. Toen de man op het bed de bezoekers 
zag, sprong hij vloekend op.

„Houd je maar kalm, Bill,” zei Ritchie. „Ik hoef jou niet te hebben. Ik 
kwam alleen maar even een praatje maken.”

Bill wendde toen zijn scheldwoorden naar de vrouw.
„Laat dat!” snauwde Ritchie. „Vertel me maar liever — hoe zit ’t met 

dat zaakje bij Fielding gisteravond ?”
„Wat voor zaakje,” zei de man. „Waarom kom je daar hier voor ?”
„Kom kom, Bill, we hebben al eens vroeger samen zaken gedaan. Ik weet 

heel goed, dat je er heelemaal buiten staat, maar ’t zou me niets verwonderen 
als je zoo ongeveer kon vermoeden, waar de boel gebleven is. Zullen we zeggen 
een vijfje ?”

„Allemachtig ! Een vijfje ! Waar zie je me voor aan ?.... Een vijfje — ‘ 
en er moet wel voor tweehonderd pond geweest zijn !”

De inspecteur scheen van die opmerking geen notitie te nemen.
„Dan zullen we er een tientje van maken,” zei hij.
„Ik doe er tien pond bij,” zei Jimmy.
De man keek naar hem.
„Wie is die guit ?” vroeg hij.
„Een vriend van me.”
„Nou, dan is ’t geen vriend van mij. Ik weet niets, chef.”
Hier kwam zijn vrouw er tusschen.
„Wees toch niet zoo’n idioot,” riep ze. „Doen de heeren je soms geen 

mooi bod ? Billy meent ’t zoo kwaad niet,” ging ze voort, tot Jimmy sprekend. 
„Hij is alleen maar giftig op je, omdat je hem tegen de wereld hebt geslagen, 
snap je ?”

„Laat je mijn naam er dan buiten ?” zei de man knorrig.
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(9p daal ons land.
ALS HET LAAG WATER IS IN DE LAUWERZEE 
BIJ ZOUTKAMP, KAN MEN DUIDELIJK DE AF
SCHEIDING ZIEN TUSSCHEN DE VAARGEUL 
EN DE ONDIEPTEN AAN WEERSZIJDEN

„Natuurlijk,” verzekerde hem de 
inspecteur.

„Weet je de Cressford-straat ?”
Ritchie knikte.
„Weet je de Drie Tonnetjes?”
„Ja.”
„Nou, als je in ’t achterkamertje van 

de Drie Tonnetjes gaat, zul je twee kerels 
zien zitten drinken. Die moet je hebben. 
Ik heb ze er een half uur geleden zien 
zitten, en ze blijven er minstens den hee- 
len dag. Mensch, wat hadden die ’n goeie 
gehad !”

„En waar denk je, dat ’t boeltje zit,
Bill ?”

Het was voor het eerst, dat de man 
lachte.

„Ergens waar jij er nooit naar zou 
zoeken.”

„Waar is dat ?”
De man fluisterde hem iets in ’t oor.
„Als ik ’t vind, zooals je gezegd hebt, 

krijg je vanmiddag je geld.”
„Komt in orde, chef.”
Toen zij buiten waren, haalde Jimmy diep adem.
„Hoe weet hij dat allemaal?”
De inspecteur lachte.
„Heel eenvoudig,” antwoordde hij. „Omdat hij ook van de bende is.” 
„Ik begrijp ’t niet.”
„Hij redeneert zoo : één tientje zeker is beter, dan twintig pond met zeven 

jaar zitten er achter. Laat je maar nooit wijsmaken, dat er zooiets als beroeps
eer bestaat tusschen dieven onderling. Ik heb er tenminste nooit iets van 
gezien. Ik zal vast een paar mannetjes naar de Cressford-straat sturen — en dan 
ga ik een bevel tot huiszoeking halen. Je kunt wel meegaan, als je zin hebt. Ik 
zal Fielding er ook bij moeten hebben, om zijn boeltje aan te wijzen.”

Fielding keek woest door zijn bril naar Jimmy, toen deze met den inspec
teur het privé-kantoor werd binnengelaten.

„Wat moet jij hier ?” vroeg hij den eerste.
Jimmy keek hem strak aan en schudde het hoofd.
„Ik wou uw oogen eens bij daglicht zien,” antwoordde hij zonder eenigen 

schroom. „Ze zijn slecht, bar slecht. Zoudt u uw bril even af willen zetten ?”
„Laat dat nu maar rusten,” kwam Ritchie er tusschen. „Ik had graag, 

dat u even meeging, meneer Fielding. Ik heb een idee, waar uw zilver zijn kan.”
Opgewonden sprong Fielding op.
„Hebt u de dieven gevonden ?”
„Ze zitten al achter slot en grendel. Ik wou u meehebben, om uw eigendom 

te herkennen. Dat wil zeggen, als mijn inlichtingen juist zijn, maar ik denk 
van wel.”

Het sloeg juist twaalf uur, toen de inspecteur, gewapend met een bevel tot 
huiszoeking, voor geval hij dit noodig mocht hebben, en vergezeld door twee 
agenten, aan de bel trok van een net huis in Hoxton. Een vrij jonge vrouw deed 
de deur open, en toen haar blik op den inspecteur viel, verbleekte zij.

„Ik zou graag uw man even spreken, mevrouw,” zei hij niet onvriendelijk.
„Mijn man is niet thuis,” antwoordde de vrouw, haar zenuwen bedwin

gend, hoewel de inspecteur zijn voet al tusschen de deur had gezet. „Hij is 
naar ’t Lagerhuis. Wat moet dat beteekenen, dat u hier binnen wilt dringen? 
Daar zult u last mee krijgen. Mijn man is lid van ’t Parlement....”

„Vooruit maar,” zei de inspecteur ; hij drong langs de vrouw heen, en 
met de twee agenten ging hij de trap op. Fielding en Jimmy bleven in het por
taaltje staan, elkander aankijkend.

Het duurde nauwelijks een minuut, of Ritchie riep hen toe, boven te 
komen. In een flinke kamer lag een groot valies open op den vloer, bijna vol 
met zilver ; eenige voorwerpen stonden er naast, klaarblijkelijk gereed om 
eveneens ingepakt te worden. Achter het valies stond een man met ’n langen 
baard, een kaal hoofd en eigenaardige, doordringende oogen.

Zijn zwakke oogen inspannend stond Fielding door zijn bril naar dien man 
te staren. Jimmy had aan een enkelen blik genoeg.

„Wel verbazend !” riep hij uit ; „het is mijn vriend Rumpus !”
„Herkent u eenige van die voorwerpen, meneer Fielding ?” vroeg de 

inspecteur.
„J-ja.. .. dat is mijn zilver, maar.... ik begrijp niet goed.. .. Hoe komt 

meneer Rumpus hier?”
„Ik zou liever vragen, hoe het zilver hier komt,” merkte Jimmy op. 

„Meneer Rumpus schijnt een eigen manier te hebben, om zijn democratische 
beginselen toe te passen.”

De inspecteur ging naast het parlementslid staan.
„Frederik Rumpus/ zei hij, „ik arresteer u wegens heling van gestolen 

goed.”
VIH.

De heer Richard Fielding was geweldig van streek. De man, dien hij als 
vriend in zijn huis had ontvangen, dien hij bewonderd had om zijn openhar
tige manier van spreken, dien hij toegelaten had in den kring zijner familie, 
en zelfs beschouwd als een geschikten candidaat naar de hand van zijn dochter 
— deze man bleek een doodgewone heler van gestolen goed te zijn, en hij had

al een vrouw 1 En dat niet alleen, maar hij had kalm den diefstal in zijn huis 
op touw gezet ! Het was afschuwelijk, ongeloofelijk.

„Ik ben niet meer in de stemming, om vandaag naar mijn kantoor te 
gaan,” zei hij tot Jimmy. „Ga maar met me mee naar huis om te lunchen. 
Begrijp me goed, dat verandert niets aan onze afspraak, maar.. .. maar ik 
moet iemand hebben om tegen te praten.”

Mevrouw Fielding en de twee meisjes waren in den tuin, toen de twee 
mannen door het hek kwamen. De O’ dame snelde op haar man toe.

„Heb je nieuws?”
„Nieuws ? Of ik nieuws heb I” antwoordde Fielding. „Al het zilver is 

gevonden.”
„Ze hebben er in ieder geval één. Hallo 1 Waar is Harringway gebleven ?” 
Jimmy had de gelegenheid aangegrepen, die Fielding’s gesprek met zijn 

vrouw hem aanbood, om naar de plek te loopen, waar de twee meisjes stonden. 
Cherry gloeide van opwinding.

„Jimmy 1” riep ze uit. „Heeft vader ’t goed gemaakt met je ?”
„Het is nog maar een wapenstilstand,” antwoordde Jimmy, en de gouden 

vlekjes dansten in zijn oogen, „maar ik heb goeden moed, dat ik er een vrede 
van zal kunnen maken.”

Enny keek hem vragend aan.
„Je zult er straks wel alles van hooren,” zei hij.
Tijdens de lunch vertelde Fielding van zijn verbazingwekkende ontdek

king, met alle zorg zijn eigen figuur reddend.
„Ik heb dien vlegel nooit vertrouwd,” beweerde hij. „Er zullen er wel meer 

van dat soort zijn ; als iedereen er maar zoo’n oog voor had als wij !”
Na den maaltijd ging Fielding naar zijn studeerkamer en liet het aan zijn 

vrouw over, op de meisjes te passen, welke taak zij vervulde door in slaap te 
vallen. Jimmy wandelde met de twee gezusters den tuin in.

„Heb je die tweehonderdvijftig pond nu al verdiend, Jimmy ?” vroeg 
Cherry.

„Nog niet — maar ik geloof, dat ik ’t nu gauw voor elkaar zal boksen.”
Toen scheen Cherry opeens iets te zien, aan den anderen kant van den 

tuin, dat haar belangstelling trok ; zij holde weg.
„Dus dien Rumpus zijn we kwijt,” begon Jimmy.
„Je weet heel goed,” zei Enny, „dat ik toch nooit met hem getrouwd 

zou zijn.”
„Dat begrijp ik — want hij had al een vrouw.”
„Hè — ik bedoelde....”
„Bedoel je, dat ik altijd op je had kunnen rekenen, wat er ook gebeurde ?”
„Dat weet je heel goed, liefste.”
Het heestergewas groeide op de plek waar zij nu waren, nogal dicht, en 

dat was een voordeel, gezien wat er toen gebeurde. De uitwisseling van teeder- 
heden werd echter verstoord door de schelle stem van Cherry.

„Enny ! Waar zit je ?” riep die jongedame, met een bewonderenswaardig 
vertoon van onwetendheid. „Waar zijn jullie toch aldoor ? Vader heeft naar 
je gevraagd, Jimmy.”

Fielding zat in de studeerkamer met den eerwaardigen heer Francis 
Biggs te praten, toen Jimmy binnenkwam. De predikant schudde hem glim
lachend de hand.

„Ik heb het heele verhaal gehoord,” zei hij. „Wat een geluk, dat die in
specteur u beter kende dan ik !”

Fielding had een papier in de hand, en zocht nu naar zijn bril.
„Een brief van den inspecteur,” zei hij knorrig, „maar ik kan ’t niet 

lezen.”
Jimmy nam hem het blad papier uit de hand.
„De heeren schijnen bekend te hebben,” zei hij.
Hij legde den brief op tafel en keek Fielding ernstig aan.
„U moet heusch uw oogen eens na laten kijken,” ging hij voort. „Anders 

wordt u nog stekeblind.” »
„Denk je, dat ik er niet naar heb laten kijken ?” zei Fielding smalend. 

„Ik word oud — da’s de heele kwestie !”
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eerste druppels D.D.D. — een 
beroemd geneeskrachtig 
middel tegen huidaandoeningen 
— brengen dadelijk verlichting. 
D.D.D. dringt diep in de poriën 
der huid en doodt daar de ziekte
kiemen. DJXD. is geen vettige 
zalf, maar een heldere vloeistof. 
Het wordt met succes aangewend 
tegen ekzeem, uitslag, brand en 
andere aandoeningen der huid. 
Koop nog heden een flacon van 
f0.75 of f 2.50 bij Uw Apotheker 
of Drogist C-6

DQD GENEESMIDDEL
▼ceCN HUIDAANDOENINGEN

OPHEFFINGS-UITVERKOOP!

Alle voorradige meubelen worden tegen
buitengewoon lage pryzen uitverkocht, o.a.
2 crapeauds en 4 stoelen, bekl. m. moquette |------------

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

Zie nu onze 8 étalages eer ge elders gaat koopen!



üfi teU dooi on6 land.
DE HEMBRUG OVER HET NOORDZEE-KANAAL BIJ ZAANDAM.

„Ik geloof nooit, dat ’t dat is,” antwoordde Jimmy. „Ik ken iemand, die 
buitengewoon veel studie van oogen gemaakt heeft. Een vriend van me. Ik 
wou, dat u hem cens uw oogen liet onderzoeken.”

Mijnheer Biggs keek Jimmy aan met een eigenaardigen blik.
„Waar woont hij ?” gromde Fielding.
„’t Is geen reclame-mensch,” zei Jimmy. „Hij oefent alleen maar op re

commandatie practijk uit. ’t Lijkt me ’t beste, dat ik hem maar eens hier 
stuur.”

„Een uitstekend idee,” vond de geestelijke.
„Ik zal zien of hij morgen kan,” zei Jimmy. „Als u dan dien dag van ’t 

kantoor wegblijft.... ”
„Hoe gauwer hoe beter,” zei mijnheer Biggs.
Fielding verzette zich nog wat tegen het voorstel, maar gaf ten slotte toe. 
Jimmy en de predikant verlieten samen Huize Septon.
„Schaapskoppen,” zei laatstgenoemde opeens, zonder de minste aanlei- 

ding.
Jimmy keek hem snel aan.
„U hebt het geraden,” antwoordde hij.

De oude oogarts met den witten baard verbond de oogen van den heer 
Fielding.

„Het verband moet er een week omblijven,” beval hij.
Zeven dagen later kwam hij terug. De vrouw en dochters van Fielding 

waren in de ziekenkamer, begeerig om den uitslag van de operatie te vernemen.
„Ik heb goedgevonden, dat u er bij kwam, op voorwaarde dat u zich vol

komen stil houdt,” zei de specialist. „Wilt u zoo goed zijn, dat gordijn even 
dicht te trekken ?”

Het verband werd afgenomen. De oude man met den witten baard knikte.
„De operatie is uitstekend geslaagd, meneer Fielding,” zei hij. „U zult 

voortaan beter kunnen zien, dan u zich van jaren herinneren kunt. U zult de 
eerste dagen nog een schermpje of een donkere bril moeten dragen, als u bui
ten in den zonneschijn komt.”

„’t Is gewoon een wonder 1” riep mevrouw Fielding uit. „U schijnt bui
tengewoon handig te zijn....”

„Dat ben ik ook,” zei de oogarts koeltjes. „Als een mensch jarenlang 
enkele uren per dag besteedt, om zich in een bepaalde operatie te oefenen, 
móet hij daar wel erg handig in worden.”

Hij wachtte.
„ Ik geloof niet, dat ik nog terug zal hoeven komen,” zei hij veelbeteekenend,
„O! Uw honorarium ! Natuurlijk. Mijn vrouw zal even een cheque voor 

u invullen. Hoeveel is het ?”
De man met den witten baard glimlachte.
„Tweehonderdvijftig pond.”
Fielding schrok even.
„Dat is nogal veel,” zei hij.
„Het is mijn prijs, mijnheer. Maar als u liever blind had willen worden.. ”
„Nee, nee. Schrijf maar even een cheque, Martha,” zei Fielding vlug tot 

zijn vrouw.

Mevrouw Fielding verliet de kamer, en kwam kort daarop terug met de 
cheque, die zij den oogarts overhandigde. Deze glimlachte en stak het papier
tje in zijn portefeuille.

„Het is niet ongebruikelijk,” merkte hij daarna op, „dat de patiënten, 
buiten het honorarium, nog een klein geschenk geven....”

„Groote hemel !” riep Fielding uit. „Is uw honorarium al niet groot 
genoeg ?”

„Voor de omstandigheden precies groot genoeg,” gaf de specialist ten 
antwoord; „maar....” Glimlachend maakte hij een wuivend gebaar met 
de hand.

„Een.... een geschenk,” zei mevrouw Fielding weifelend. „Als.... als 
’t gebruik is. Maar ik weet haast niet....”

„Zal ik u zeggen, wat ik graag hebben wou ?”
De oogarts ging naar Enny toe.
„Hiermee ben ik volkomen tevreden,” zei hij.
„Maar mijnheer !” riep mevrouw Fielding, terwijl het meisje trachtte, 

haar hand los te wringen, „bent u gek geworden ?”
„Heelemaal niet,” was het antwoord. Toen ging de oogarts met de hand 

over het gezicht. De witte baard verdween, en tegelijkertijd verscheen in het 
halflicht der kamer, als een winterzonnetje door de mist, het roode hoofd van 
Jimmy Harringway.

„’t Is Jimmy !” riep Cherry.
Het kostte moeite, Fielding te beletten, het laatste lichte verband van 

zijn oogen te rukken.
„Je wilt toch niet zeggen, dat die kwast mijn oogen genezen heeft ?” 

riep hij.
„Ik heb mijn portie van de overeenkomst vervuld,” zei Jimmy.
„Hoe is ’t mogelijk ! Maar ik heb gezien.. .. Enfin, je hebt ’t gewonnen 

— ik zal mijn woord houden.”

„O Jimmy,” zei Enny dien avond, toen zij aan het hek afscheid namen, 
„ik had nooit gedacht, dat je zoo knap was.”

„Zoo héél buitengewoon is ’t niet,” antwoordde Jimmy lachend. „Ik 
heb vijf jaar in de medicijnen gestudeerd, onder den naam Harris, en ik heb 
me gespecialiseerd in oogziekten.”

„Dus je bent dokter!”
„Ja,” antwoordde Jimmy. „Ik heb me nog niet gevestigd, maar nu ik 

eenmaal zeker genoeg van mijn zaak ben, zal de practijk wel komen.”
„Je moet toch een massa oefening gehad hebben, om die operatie voor 

vader er zoo goed af te brengen !”
„Oefening! Dat zou ik denken. Met schaapskoppen kom je een heel 

eind.”
Enny wist niet, wat hij hiermee bedoelde, maar dat kwam er niet op aan. 
„En vader dacht, dat je zoo’n domoor was.”
„Waaruit te leeren valt, dat een mensch nooit naar den schijn moet 

oordeelen,” zei Jimmy lachend, en hij kuste haar goeden nacht.

EINDE.



Je spoort er langs en vanuit den trein kun je 't kerkje en den molen en het stationskoffiehuis zien; of je fietst er door en 
je moppert over de vreeselijke bestrating van kolossale keien; of je autoot door de hoofdstraat, over het pleintje bij de 
kerk en een zijstraat (dat is het heele dorp), en als je één keer den claxon gebruikt, krijg je een kleur, omdat het geluid 
veel te hard en te schel lijkt voor een stil, lief dingetje als dat dorp, en als je érgen dorst hebt waag je een bestelling in 
het café, waar het erg meevalt, want de koffie is niet slecht, het bier gaat wel, de karnemelk is heerlijk versch en de 
dochter wil wel 'n praatje maken. Maar dan ga je gauw weer verder en evenmin als de naai machine vertegenwoordiger in

---
—1



Reikjavik of de slager in Bloemfontein weet je, hoe aardig en hoe mooi en hoe intiem en hoe lief zoo’n dorpje is. In ieder geval 
is ’t de moeite waard, om er eens 'n half uurtje te vertoeven en *t te leeren kennen in zijn typische rust en kleinheid die mis
schien saai lijkt maar die je bij langer verblijf gauw leert waardeeren, omdat ’t ’n sfeer geeft van intimiteit, ’n sfeer van dit-hoort- 
bij-ons en van veiligheid, of je in je eigen huis was. Overal zijn die dorpjes, aan de zee en neergeplakt in de hei, in Friesland en 
’n uur buiten Winschoten, in Brabant en Gelderland en Overijsel of tusschen Utrecht en Deventer, en zij geven 'n gezellige, 
prettige bekoring aan ons land. Maar dat laatste weten de buitenlanders soms beter dan wij zelf. (Zoutelande op Walcheren.)
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EEN MODERN DOPJE

VILTHOED

ENTOURAGES

bol, maken 
velours bol, 
afstekende

E‘en decoratief geheel wordt verkregen 
door den schoorsteenmantel te om
bouwen als op fig. 1. U gebruikt 

smalle plankjes ter breedte van den 
schoorsteenmantel. U moet zorgen, dat 

de hoekjes, welke 
trapsgewijs oploopen, 
even h°°g en even 
breed worden, en dat 
de verhoudingen gelijk 

nRB'UnSaJfêl zijn, dan krijgt men
een modern geheel. 
Uw schoorsteen zal 

HffPWalBy misschien andere ma-
ten hebben, dan 
krijgt u natuurlijk 
ook een andere 

7 verhouding.
i r U zl,lt hiervoor

/ eikenhout kunnen
£ gebruiken of tri

plex hout; *t laat
ste, geschilderd, is 

voor de schoorsteen-entourage heel mooi 
bv. in doffe lichte kleuren, zooals beige, 
licht grijs, pastel groen, blauw, of rosé, 
passend bij *n grijs marmeren schoorsteen, 
of oranje, geel en hard groen, passend 
om een zwarten schoorsteen. Ook in een 
kamer waarin in het geheel geen schoor
steen is, doch alleen 'n stookgelegeneid, 
of voor omlijsting van een gashaard, 
of een eïectrische kachel, zal het mooi

Dit moderne dopje maken we van 
een bestaanden vilthoed waar
van we alleen den bol behoeven 

te gebruiken. Al is het inodel nog 
zoo ouderwetsch, wij kunnen er rt 
moderne dopje van maken. Het moet 
een gladde bol zijn zonder naden, of 
vouwen; een oude velours hoed is 
zeer geschikt voor ons dopje.

We beginnen met den hoed boven 
den stoom te houden en te schuieren 
met het haar mede. Is de bol te hoog, 
dan knippen we rondom een rechten 
rand af ; de hoogte moet nu ongeveer 
zijn 15 c.m., gemeten van den onder
kant tot aan de kruin. Van de meeste

zijn. L>e binnenkant der nissen kan nog *n andere 
kleur hebben.

De tweede teekening laat u een aquarium zien, 
op den schoorsteenmantel geplaatst, een speciaal 
plekje voor tropische vischjes, als de haard dag 
en nacht doorbrandt. U krijgt natuurlijk een gla
zen aquarium precies passend op den schoorsteen
mantel; en naast den schoorsteen twee kolommen, 
één ongeveer 20 c.M. breed en 20 c.M. diep en 
daarnaast een van 10—10 c.M., welke in één kleur 
gehouden worden, en alleen voor sieraad dienen. 
De kolom van 20—20 c.M. heeft een nis waarin 
boeken geplaatst kunnen worden, *t geheel vormt 
een gezellige improvisatie voor aquarium en plaats 
voor cactus-planten.

De kolommen worden gemaakt van triplex, 
met een geraamte van dun latwerk.

D. D. L.

hoeden zult u echter niet zoo veel hebben af te 
snijden, daar de modellen in den laatsten tijd 
nogal plat zijn. Nu begint u er vorm in te knip
pen, niet kartelig, maar goed afgerond, zie fig. 1 ; 
fig. 2 geeft het model rechts gezien en 3 toont u 
het model links. Nu past u het model. De inge
knipte holte van voren komt in *t midden, dan 
loopt *t model weer even boven uw linker oog om
laag, gaat dan weer met *n even gebogen lijn naar 
boven en vervolgens weer gebogen naar den hals.

De achterkant valt precies in de halsbuiging 
over het achterhoofd ; is die te laag, dan knipt 
u nog een randje weg met het model mede. De 
rosetten zijn van fluweel, schuine reepen van 10 
c.m. breedte en ruim 30 c.m. lengte, het fluweel 
wordt dubbel gevouwen, en laiton wordt er op 
de machine tusschen genaaid in de vouw, zie fig. 4. 
Een ring wordt nu gevormd, zie rig.5, en de ruimte 
in het midden wordt ingehaald, zoodat een mooie 
ronde roset gevormd wordt, een kunstbloem van 
zijde of fluweel komt in het midden op de roset. 
Het fluweel voor de roset en den sti 
achterkant, eveneens loopend om den 
we in dezelfde kleur als de vilt of 
de bloempjes alleen worden in een 

kleur. Voor een zwart velours 
hoedje met zwart fluweel gar- 
neering staan gele bloempjes 
allerliefst, een bruine bol met 
bruin fluweel gegarneerd, oranje 
bloempjes, grijs vilt, grijs flu- 

J weel, donker blauwe bloempjes.
We nemen twee eenvoudige 
enkelbladige bloempjes uit een 

klein boeketje, ongeveer zooals op de 
teekening, de rosetten worden van 
voren op den bol genaaid, even over 
elkaar. LEA.

Zo La
** / 6 0 z *
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„Moeilijke" en 
zwakke kinderen

„Een kind van 3-13 jaar heeft even
veel kalk noodig als 2 volwassenen, 
want het kind heeft extra kalk noodig 
voor de vorming der beenderen en 
weefsels”, schreef een dokter in de 
„Dental Cosmos” van October 1928.

Nacht- 
zweet

Dit lastige en 
verslappende ver
schijnsel zal in en
kele dagen met 4 a 
6 Kalzantabletten 
per dag verdwenen 
zijn.

„Uit de kracht gegroeide” kinderen 
zullen - na eenigen tijd Kalzan
tabletten te hebben gebruikt V spoe
dig weer vroolijk en gezond worden. 
Het duidelijkste teeken, hoe hun 
kleine lichaam om kalk vraagt, is wel 
het feit, dat zïj de Kalzantabletten 
héérlijk vinden - lekkerder dan 
welke snoeperig ook.

Geef Uw kind eens eenigen tijd Kalzan
tabletten te snoepen (2 a 3 tabletten per 
dag). Dan zult ge zien hoe het weer op- 
fleurt, hoe de eetlust en de lichaamskracht 
terugkeeren.

n

IMaak Uw geheele gestel
Gezonder en Krachtiger

op deze nieuwe logische wijze.

Ons kind 
sukkelde jaren lang" 

schreef ons een vader. „Het had slech
ten eetlust en was bepaald zwakjes. 
Ongeveer 6 maanden geleden schreef 
Dr. J. J. M. V.....hem Kalzantabletten
voor. Reeds na enkele weken kon een 
belangrijke verbetering in alle op
zichten geconstateerd worden; onze 
jongen kreeg veel meer eetlust, begon 
er veel beter uit te zien en werd ook 
opgewekter.

■
 tijdstip geregeld Kalzan 

: thans menigeen door zijn 
buitengewoon flinke ont

wikkeling, zóó zelfs, dat 
hem vaak een veel oude
ren leeftijd wordt toe
geschreven.!’

Tanden

I Voor
Vrouwen

Pijnen en onregelmatighe
den vergallen menige vrouw 
het leven. In zeer vele ge
vallen is kalkgebrek in het 
lichaam een der hoofdoor
zaken en door Kalzan te ge
bruiken kan men dan op zeer 
eenvoudige wijze weer de 
vroegere fleurigheid en ge
zondheid terugkrijgen.

Bedenk ook - voordat ge tot 
iets anders besluit - dat Kalzan 
geen medicijn is maar een kalk
voedsel, zoodat het gebruik er van 
totaal zonder gevaar is.

Beenderen, bloed, spieren en zenuwen - 
heel Uw lichaam is opgebouwd uit millioe- 
nen levende cellen, van wier gezondheid 
de gezondheidstoestand van Uw geheele 
lichaam afhankelijk is.

Daar de celkern - het belangrijkste deel van de 
cel - veel kalk bevat, spreekt het vanzelf, dat 
gebrek aan kalk in het lichaam oogenblikkelijk 
de gezondheid der cellen doet verminderen. 
Kalkgebrek ligt dan ook ten grondslag aan tal 
van ziekte- en zwaktetoestanden, zooals: alge- 
meene zwakte, bloedarmoede en ongezond bloed, 
zwakke, gevoelige tanden, Engelsche ziekte, enz.

Slechts door extra kalk aan Uw lichaam toe te 
voeren, zult ge de oorzaak van deze zwaktever
schijnselen wegnemen en daardoor in korten tijd 
weer Uw volledige gezondheid herwinnen. Maar 
de kalk moet op zulk een wijze worden toege
diend, dat ze door het bloed gemakkelijk wordt 
opgenomen en in het lichaam behouden blijft. 
Neem daarom Kalzan, ’t wetenschappelijk juiste 
kalk voedsel. In tegenstelling met de meeste andere 
vormen van kalktoediening komt de kalk der 
Kalzantabletten - doordat zij verbonden is met 
natrium lactaat - Uw lichaam volledig ten goede.

Zwakke tanden zijn dikwijls 
zieke, ondervoede tanden. Kal
zan zal Uw tanden sterk en wit 
maken en U behoeden voor veel 
pijn en zorg.

„Ik heb van Kalzan zeer gunstige 
resultaten ondervonden voorna
melijk wat betreft de versterking 
van mijn gebit, waarmede ik 
altijd veel last heb gehad. Dit is 
het eerste jaar geweest, dat ik niet 
genoodzaakt was naar den tand
arts te gaan."
schrijft de Heer D.S., te Deventer.

Ouderdomszwakte
en vele andere zwaktetoestanden zijn 
aan kalkgebrek toe te schrijven. Prikkel
baarheid, duizelingen, dof gevoel in 
polsen en slapen zijn meestal een ge
volg van verhoogden bloeddruk en ge- 
irriteerdheidderzenuwen. - Kalzan doet 
den bloeddruk dalen en vermindert de 
prikkelbaarheid der zenuwen - waar
door b.v. de behoefte aan voortdurend 
rooken afneemt.

Vraag nog vandaag 
een gratis proefmon
ster Kalzan met een 
of meerdere brochu
res aan.

en aanstaande moeders
Een der vele duizenden brieven, die 
wij ontvingen:

KALZAN alle Apotheken 
Drogisterijen a

Het Kalkvoedsel

Mevr. K. K. L., te D.

Andere typische kenteekenen van een kalkgebrek in 
het lichaam zijn o.a.: Netelroos -

Engelsche Ziekte

Huiduitslag, welke ontstaat door 
zoogenaamd „kwaad bloed’ .

Langdurige Verkoudheden

Neusbloedingen en andere over-
vioedige bloedingen.

Losraken van tanden in groei- 
ende kinderen en verwachtende 
moeders.

Winterhanden

Haaruitval
BKIEVtN

In
en
f 1.25 en ƒ 2.25 per 
verpakking.

BonGratis
Wij zenden U een monstertube Kalzan met interessant 
boekj^over de Kalktherapie gratis toe. Zend ons deze 
coupon en sluit 5 ct. postzegel voor portokosten bij. 
VUL IN: M.l

Naam: ...................................... -..............................................

Elk dezer kwalen toont, dat ’t lichaam te 
weinig kalk bevat en zal daarom door Kalzan 
doeltreffend worden bestreden.

Adres: .......................................... ••••..............
*•

Brochure: ____

□ ..De beteekenis van Kal- I l! „Kalzan ter ver- f~~] ..Kalk en de gezond- 
zan voor het lichaam.** ‘—'sterking van het — heid der vrouw.” 

gebit”
Gelieve hokje voor de gewenschte brochure zwart te maken.

Zend aan:
N. V. A. Wulfing & Co’s Chem. Prod.,Oo«teinde 1-3, A'dam.
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DE DUBBELE KOOP
De oude brommerige chef der politie te Stafn- 

wich schoof wat naar voren op zijn stoel en 
legde een groote, harige hand op de knie 

van Don Larkin.
„Luister nu eens goed,” zei hij. „Je kunt 

Harry Gans aanklagen, wanneer je wilt, voor ’t 
stelen van je auto, en dien Hammett wegens ge
weldpleging, en ik zal ze direct arresteeren. Maar 
dan is Gans op borgstelling binnen ’t uur weer los, 
en we krijgen gewoon geen vat op ’m. Je kunt net 
zoo goed probeeren, een zeepbel in een papiertje 
te wikkelen. Wie weet krijg jij er dan nog een ver
volging bovenop wegens valsche aanklacht. Dat 
kan. — Nou, wat wil je ?”

Don Larkin zat peinzend zijn gebruinde gezicht 
te betasten. De ééne wang was dikker dan de ande
re. Als hij een beetje opzij keek, kon hij met zijn 
halfblauwe oog de warme tranen van medelijden 
zien op de oogleden van Binnie, sedert een maand 
zijn echtgenoote. Don hield op met het verplegen 
van zijn getroffen wang en schoot snel rechtop.

Al ontroerde het medelijden van Binnie hem, 
toch begreep Don Larkin, dat hij voor de eerste 
crisis in zijn huwelijksleven stond. Hij moest zijn 
vrouw laten zien, dat hij een man was. Daarin 
tekort schieten zou een grootere ramp zijn dan 
het verlies van den nieuwen lichten two-seater, 
waarin ze al ’t geld van hun huwelijksgeschenken 
hadden gestoken, en nog iets meer.

„Gans schijnt een heel erf vol tweedehands- 
auto’s te hebben staan, aan den Postweg,” zei 
Don Larkin fel. „Daar zal hij de meeste wel van

door

Richard Howell Watkins

gestolen hebben, net als den mijne. U wilt toch 
niet zeggen....”

„De meeste zijn niét gestolen,” viel de politie
man hem in de rede. „Dat heb ik uitgezocht. Mis
schien één op de twintig is gegapt — maar ik wil 
niet optreden, zoolang ik geen geval heb, waar ik 
vat op kan krijgen. Snap je? Met arresteeren 
schiet ik niets op — ik moet bewijzen 1”

Binnie Larkin stond op. Haar oogen, die zoo 
teeder konden zijn, fonkelden verontwaardigd 
den ouden commissaris tegen.

„We kunnen beter gaan, Don,” zei ze.
„Nou, nou, dame — niet zoo kribbig tegen me 

zijn !” verzocht McNary. „U denkt misschien, 
dat ik zoo iemand de hand boven ’t hoofd houd, 
maar dan slaat u er leelijk naast. U meet eens goed 
nagaan. De nummers zijn veranderd, zegt u, 
maar toch weet u zeker, dat ’t uw eigen wagentje 
is, omdat er een kras op ’t rechter spatbord vóór 
zit, die u er op hebt gemaakt met....”

„’t Is onze wagen !” zei Binnie. „Dat zag ik 
direct, toen ik ’m zag 1 Ik weet ’t heel zeker !”

„Ik geloof u direct,” antwoordde commissaris 
McNary. „Maar Gans z’n advocaat zou u gewoon 
uitlachen. Ik weet vooruit, dat Gans een koop
brief voor dat karretje klaar heeft, en een paar 
getuigen, die zweren dat hij ’t voor veertien dagen 

al had. U zegt, 
dat de kar ge
stolen is voor
den bazar van 
Hasting, hier in 
de stad, en dat 
een goocheme 
krantenjongen 

er een zekeren 
Blink Carney 
naar heeft zien 
kijken ? Nu — 
Blink is n auto
dief —/n echte. 
Maar niemand 
heeft gezien, dat 
hij er mee weg
reed, of dat hij 
’m aan Gans 
verkocht. En 
Blink is nu al 
lang weg uit 
Connecticut. Ik 
weet precies, 

hoe hij werkt.”
„Met andere 

woorden,” zei 
Binnie trillend, 
„m .. menschen, 
die hier in de 
stad k .. komen, 
vinden heele- 
maai geen hulp 
bij de p .. po .. 
politie !”

„Ze krijgen 
alle hulp, die ik 
ze geven kan — 
maar die grapjes 
vragen tijd,” zei 
McNary moede
loos. „Geef me 
tijd. Ik weet, 
dat die auto

oan /Ud.
DE KUNGSGATAN, 
KONINGSSTRAAT, DE 
HOOFDSTRAAT VAN 
STOCKHOLM. 

een soort huwelijkscadeau was, daarom spijt ’t 
me dubbel. Wou u een aanklacht tegen Gans in
dienen, meneer Larkin ?”

„Ja hoor !” murmelde Binnie haar man in ’t 
oor. „Laat hem op z’n minst arresteeren, Don. 
Ik zou niet weten, waarom ze hem niets maken 
konden.”

Don Larkin schudde het hoofd. „Ik — eh — 
zal nog maar geen klacht indienen, commissaris,” 
zei hij, opstaande. „Ik.... zal wel eens zien. Ga 
maar mee, Binnie.”

Hij wandelde het politie-bureau uit met den 
vurigen wensch, dat hij ervaren genoeg had mogen 
zijn in ’t boksen, om dien grooten gorilla af te 
rossen, die hem een pak had toegediend waar zijn 
vrouw bij stond. Hammett’s harde vuisten waren 
onbarmhartig geweest, toen Don z’n blauwe wagen
tje terug had geëischt. En nu stond de two-seater 
eenzaam tusschen een massa andere, vervallen 
vehikels op het groote erf aan den Postweg, wach
tend op een nieuwen eigenaar.

Binnie Larkin wandelde naast Don. Ze zei niets. 
Ze bleef zelfs zwijgen, toen zij, in plaats van vroolijk 
weg te zoemen naar hun knusse huisje in een 
buitenwijk, op den hoek op een bus stonden te 
wachten.

En Don zei ook niet veel. Eerst toen zij van de 
bushalte naar huis liepen, hield hij op, zijn wenk 
brauwen te fronsen.

„Er is één geluk, Binnie,” zei hij. „Gans heeft me 
zelf niet gezien. Hij was er niet, toen we kwamen.”

„Ik zou niet weten, wat daar voor g-geluk aan 
was,” zei Binnie. „Hij heeft ons w-wagentje. En ’t 
is lang geen lolletje, om b-b-buiten te wonen, zoo’n 
end van de winkels, zonder auto !”

„Ik zal mijn uiterste best doen, om een ander te 
krijgen, Binnie,” zei Don zonder veel geestdrift. 
„Ik begrijp best, dat ’t naar voor je is — den 
eersten tijd.”

„O, zoo véél kan ’t me nu weer niet schelen!” 
zei Binnie, weer eens plotseling omslaande. „Ze 
hebben jou tenminste niet gestolen. Ik heb jou 
nog !”

„Ja — en ik liep me net af te vragen, wat je 
daar eigenlijk aan hebt,” zei Don somber. „In geen 
geval een bokskampioen — en misschien een groo
ten nul. Maar Gans heeft me niét gezien — dat 
weten we !”

„Luister nu eens goed !” zei Don Larkin. Dat 
zinnetje had hij overgenomen van commissaris 
McNary, omdat hij ’t zoo pittig vond klinken. 
Onder den rand van zijn hoed uit had hij een scher
pen blik geslagen in het gezicht van Harry Gans, 
handelaar in tweedehands-auto’s. „Als je dat 
dingetje direct van me overneemt — op een derde, 
zooals Blink Carney me gezegd heeft — dan heb je 
’t — maar direct zeggen ! Ik heb ’t druk.”

Harry Gans kauwde op zijn sigaar, en keek door 
het raampje van zijn kantoortje naar de rij wagens 
langs den Postweg. De lente-schemer viel op die 
étalage en er was niemand anders in zicht.

„Ik ben een fatsoenlijk zakenman,” zei hij.
Don Larkin stond op. „Dat geloof ik best,” zei 

hij met een spotlach, en zijn hand wuifde naar de 
rij wagens, waarnaar Gans gekeken had. „En er 
is een aardig stelletje overjarige vogelnestjes bij ! 
Ik raak geen ouwetjes aan — ik bemoei me niet 
met two seatertjes en al dat goedkoope spul — ik 
doe alleen in nieuwe Blewitts — één in ’n stad. 
Deze komt uit Bedford — en hij is zoo goed als 
splinternieuw.”

Harry Gans zei niets. Tweedehands-Blewitts 
was je zóó kwijt — hij had er een stuk of wat gehad, 
en nu was er nog maar één.

Don Larkin liep naar de deur. „Adjuus, broer,” 
zei hij, en hij deed zonder aarzeling de deur open.

„Wacht even!” zei Gans. „Even praten kan toch 
geen kwaad ?”

„Je lijkt wel gek !” snauwde Don terug, terwijl 
hij weer binnenstapte. „Praten kan ’n hóóp kwaad.”

„Wacht ! Kom nou ! Ik heb ’t zoo niet bedoeld. 
Als Blink je gestuurd heeft — als je me dien wagen 
verkoopt — ik ken je niet....”
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„Niemand kent me,” antwoordde Larkin. „Maar 
Blink zal je wel eens vertellen, hoe ik werk. Eén op 
’n stad — da’s mijn methode. En alle zaken onder 
vier oogen — jij niemand bij je, ik niemand bij me.”

De telefoon rinkelde koppig, twee dagen later 
te middernacht, in de weelderige kamer van Harry 
Gans. Mopperend kwam hij zijn bed uit.

„Die wagen, dien ik in Bedford gekocht heb, is 
er — staat op de achterste rij bij je eigen knollen,” 
zei kortaf de stem van Don Larkin. „Zorg dat je 
over tien minuten hier bent — met de contanten — 
alleen, anders rij ik door. Die gorilla, dien je in je 
kantoor laat slapen, is stomdronken. Heeft zeker 
iemand ’n flesch jenever laten slingeren. Laat ’m 
maar zoo — ik doe liever met één tegelijk zaken.”

Harry Gans kleedde zich aan. Twee dingen ver
gat hij niet : zijn portefeuille en een revolver.

Hij had er geen bezwaar tegen, een kleinigheid 
te betalen voor gestolen auto’s, maar een revolver, 
zoo zei hem de ervaring, was het beste argument 
als de onderhandelingen niet vlot genoeg liepen.

Tusschen het onkruid en de heesters langs den 
steenen muur, die het groote erf van Gans aan den 
achterkant afperkte, lag Binnie Larkin voorover 
op den grond, en zij bibberde, niet van kou maar 
van vrees. De dunne, overwolkte nieuwe maan gaf 
bijna geen licht aan het stille veld. Zij had daar al 
bijna een half uur gelegen, en ze voelde dat ze het 
uit zou schreeuwen, als ’t nog een minuut langer 
moest duren.

Maar ze had voor geen geld van de wereld ergens 
anders willen zijn. Met oogen, die groot waren 
van angst, tuurde ze door ’t donker naar ’n bijna 
nieuwe Blewitt-sedan. Die wagen stond bij de oude 
karkassen, in de achterste rij van Gans’ koopjes. 
Op de treeplank van de Blewitt zat Don Larkin ; 
er gloeide een sigaret tusschen zijn vingers. Hij 
bleef roerloos, terwijl Harry Gans over den muur 
sprong, een keer heen en weer liep langs de rij 
auto’s, en eindelijk naar het roode vuurpuntje toe
kwam.

„Kijk maar ’ns,” zei Don zacht, zonder te groeten. 
„Hier heb je een zaklantaarn, ’t Is best in orde, 
denk ik — ’t is of ie zóó uit ’n show-room komt.”

Harry Gans nam de lantaarn aan, maar gebruik
te die niet. Hij ging om den wagen heen en betastte 
spatborden, bumpers, banden en portieren met 
ervaren handen. Hij deed het portier bij de be
stuurdersplaats open en bevoelde de bekleeding 
en de vloermat.

„Je had ’m niet hier moeten brengen, voor de 
nummers veranderd waren,” mopperde hij. „Ik 
zal ’m door Hammett, mijn chauffeur, weg laten 
rijden om over te verven en zoo, als hij niet te 
dronken is. Ik heb geen jenever op ’t kantoortje 
laten staan. Wacht maar even.”

„Ik doe alleen met jou zaken,” zei Don Larkin 
scherp.

„Je krijgt geld, als ik zeker weet, dat Hammett 
niet te dronken is om te rijden — eerder niet/’ ant
woordde Gans. „Je kunt kiezen of deelen.”

Er was een stilte.
„Ik zal wel wachten,” zei Don Larkin.
Harry Gans liep langzaam naar het kantoortje.
Toen hij ver genoeg weg was, sprong Binnie Lar

kin op. Onhoorbaar rende ze naar haar man.
„Don ! Don !” fluisterde ze. „Wc moeten weg ! 

Hammett herkent je zeker — ze zullen,...”
„Weg!” snerpte Don. Hij kwam niet van de 

treeplank af. „Weg — dadelijk !”
Langzaam ging Binnie naar haar schuilhoek 

terug. Ze ging weer liggen en greep met al haar 
kracht een grooten steen vast. Ze huiverde, toen 
ze de voetstappen van twee mannen terug hoorde 
komen. Eén van de twee liep'wankelend en mop
perde binnensmonds.

„Natuurlijk kan ik rijden,” verzekerde hij her
haaldelijk. <

„Hier heb je ’m,” zei Harry Gans, en hij bleef 
vóór den wagen staan. Hij raakte de motorkap 
aan met beproevende vingers. „Ga er mee....”

Opeens zweeg hij. Hij bleef staan, met de ééne 
hand op den radiateur.

Don Larkin kwam overeind van de treeplank.
„Da’s sterk !” zei Harry Gans. „Hij is niet eens 

warm ! Je zegt, dat je er mee uit Bedford komt..”

De lantaarn in zijn hand schoot plotseling aan. 
Een lichtstraal scheen even op den wagen, als een 
bliksemflits.

„Die smeerpijp wil me m’n eigen Blewitt ver- 
koopen !” riep Gans toen. „Hij heeft ’m hierheen 
gereden en...,”

De lantaarn schoot weer aan, en het licht viel op 
Don Larkin. En zoo verblind werd Don niet, of hij 
zag, dat Gans nu in zijn andere hand de revolver 
hield.

De forsche, zwaaiende figuur van Hammett, 
naast zijn patroon, kwam opeens recht te staan. 
„Da’s die stumper, die kwam piepen over zijn two- 
seater!” zei de chauffeur. „Die blauwe, dien Blink 
ingepikt heeft !”

Er volgde vlug geruisch van wapperende klee- 
ren en van bladeren, en Binnie Larkin kwam bin
nen den lichtcirkel van de zaklantaarn.

„Loopen, Don !” riep ze, en ze greep zijn arm. 
„Hij kan toch niet op twee tegelijk schieten !”

„Pas op als je je verroert!” snauwde Gans. „Zoo, 
is ’t ’m dat ! Dacht je mij geld voor mijn Blewitt af 
te zwendelen, omdat we dat ouwe brikje van je 
gekaapt hadden, hè stakker ? Nou heb ik je zelf, 
voor diefstal van een Blewitt. Je bent wel goochem, 
maar toch nog niet goochem genoeg.”

„Wèl waar,” antwoordde Don Larkin. Hij keek 
grinnikend naar de zaklantaarn en de dreigende 

revolver, en sloeg geruststellend een arm om Bin- 
nic’s middel. „Goochem genoeg tenminste, om mijn 
eigen wagen terug te krijgen — omdat je zelf hebt 
toegegeven, dat ’t de mijne is.”

„Precies,” zei een andere stem.
Uit het portier van ’t naaste oude karkas kwam 

het grijzende hoofd van commissaris McNary 
te voorschijn. Op het hoofd volgde zijn lichaam 
en daarop de lichamen van twee rechercheurs. 
Harry Gans, sprakeloos verbaasd, hoorde achter 
zich snel *t portier van *n anderen auto opengaan.

„Dat noem ik tenminste houvast,” zei de politie
chef. „Ik heb die bekentenis gehoord. Gans. Wil 
je ’t uitvechten met mijn jongens, of wil je dat 
pistool wegsteken ?”

Knorrig liet de heler de revolver in het gras 
vallen. Maar Hammett wierp zich met een gehuil 
op de tengerder figuur van Don Larkin.

Vlug liet Don zijn vrouw los. Hij deed een stap 
opzij, loen Hammett bij hem was, legde hij al zijn 
kracht en wil in één stoot. Terwijl de forsche 
chauffeur boven hem uit stond met vernielzuchtige 
handen, kwam die stoot onder zijn kin terecht. 
Hij sloeg neer als een geslachte stier.

„Dat had ik den vorigen keer al willen doen,” 
vertelde Don zacht aan zijn vrouw. „Enfin, bussen 
gaan er niet meer, maar we kunnen nu toch naar 
huis rijden, schat.”
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en vreug- 
blijdschap

Shishimai, de Japansche leeuwendans of zonnedans, 
vroeger de dans van priesters alleen, daarna van 

k de acrobaten en goochelaars, en nu ’n echte volks- 
dans, is volgens de Japansche legende van de go- 
den zelf afkomstig. De godin Ugumé, die zoo 

W ongeveer de vrouwelijke clown van het góden- 
Wk ' gezin was, danste hem vroeger dikwijls en 
W bracht daarbij door haar dolle grimassen en 

sprongen het verheven gezelschap zoo aan 
het lachen, dat de zonnegodin het in haar 
diepe spelonk hoorde en nieuwsgierig 
naar buiten kwam. Zoogauw zij haar 
spelonk verliet, gebeurde het groote 
wonder: de aarde werd verlicht door 

dB de zon. Dat gunden de góden echter 
den menschen niet: zij dreven de 

godin weer in het hol en rolden er 
een grooten steen voor, zoodat 

de zon er niet meer door kon 
- JBk dringen. Enkele stralen echter 

waren buiten gebleven, en 
deze verlichtten het stukje 

v van de wereld waar Japan 
ligt; daarom heet dit 

'” V - sindsdien 't land van
; de rijzende zon. Van

W ^aar ^at ^eze ^ans* 
■PW'; die rt licht aan Ja-

MRP v wk Pan 9a^ *n u^*n9
W is van levensblij-

hcid 
/ W de.

over de duisternis die duur 
’t licht verdreven werd. In 
overeenstemming daarmee 

kleedt de danser zich bij 
deze vreugde-uiting in 

bonte, kleurige gewa- 
k den; op zijn voor-

hoofd wordt een 
klein leeuwenkopje 
geschilderd
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Vloedplankenschouw te Zierikzee.

luwsch

In den nacht van Donderdag op Vrijdag 14 Oct. 
ontstond brand in het Hotel Albion te Vlissingen, 
die door het spoedig ingrijpen van de brandweer 
beperkt bleef tot de bovenverdieping. Het hotel 
bekwam evenwel veel waterschade. Een kijkje op 
de uitgebrande bovenverdieping.

Hallo ! hallo 1 hier is de persdienst van den officieelen Zeeuw- 
schen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten is ge
oorloofd.

Men meldt ons uit Kattendijke, dat daar onlangs een groote 
landbouwschuur tot den grond toe is afgebrand, niettegenstaan
de de brandweer daar aanwezig was.

In de jongste raadszitting bleek echter, dat er veel verzach
tende omstandigheden waren. De spuitgasten hebben n.1. kans 
gezien om tijdens ’t blusschen het volgende te verwerken : ne
gen groote brooden, drie en ’n half pond boter, acht pond kaas, 
vier liter brandewijn, ettelijke flesschen bier en 150 sigaren.

’t Laat zich overmits begrijpen, dat menschen, die zooveel 
te consumeeren vinden, ook ’t vuur gaarne gretig naar voedsel 
laten speuren.

Uit Poortvliet seint men ons, dat de plaatselijke politie 
proces-verbaal heeft opgemaakt tegen een landbouwer, die zijn 
schapen frauduleus slachtte.

Tegen het slachten heeft ’n goed schaap natuurlijk niets, 
maar zoo’n beest ergert zich dood, wanneer dit frauduleus ge
beurt I

Te Kapelle is een arbeider, die erg vermoeid was, op eigen 
initiatief gaan zitten in een stevige ijzeren pin. Deze rustkuur 
had zoo’n nadeelige uitwerking, dat de dokter er bij te pas kwam.

Een amateur-medewerker te Axel berichtte ons, dat jl. Zater
dag een winkelende juffrouw zoo’n aandacht had voor de drie 
reclame-apen in Albert Heyn’s étalage, dat een straathond on
gestraft een bloedworst uit haar boodschappentasch kon halen.

Even later zagen de Axelaars het ongewone schouwspel, dat 
een fatsoenlijke dame, onder ’t aanheffen van den krijgs
kreet : „O, mijn bloedworst!” een ongelijken wedloop met den 
oneerlijken viervoeter aanving.

De gedupeerde juffrouw begrijpt sindsdien ongeveer, wat het 
spreekwoord : „in den aap gelogeerd zijn,” beteekent.

Uit Rilland schrijft men ons dat bepaalde personen Zater
dagsavonds laat, bij het ondergaan der maan, de sterretjes zagen 
dansen om een regenboog.

Men zal dadelijk vatten, dat dit verschijnsel na het sluiten 
der café’s is waargenomen.

Te Oostburg worden pogingen in het werk gesteld, telefo
neerde men ons, om een damclub op te richten.

Wij hebben den heeren aanbevolen technisch advies te vra
gen aan den Zeeuwschen dijkgraversbond.

In dezelfde gemeente doet men wanhopige pogingen om het 
kantongerecht te behouden.

Je moet iets maar veel noodig hebben, nietwaar!
Twintig eenden, die uit den Middelburgschen Tramsingel 

waren gewandeld, zijn nabij de woning van ’n dokter door 
’n auto overreden; één doode, negentien versuften.

Ook eenden moesten dus ervaren, dat de gang naar ’n dok
ter soms gevaarlijker is dan het thuis blijven !

De gemeente-arts te Wolfaartsdijk liet in zijn kinderkamer aan 
zijn kindertjes te zamen met enkele vriendinnetjes fröbelles 
geven. De gemeenteraad stond op zijn achterbeenen over zulk 
misbruik van een gemeentelijke ambtswoning.

In verband met den komenden 4en verjaardag van zijn oudste 
dochtertje heeft de gemeentearts bij B. & W. een verzoek inge
diend, of hij voor dien dag de kinderkamer mag inrichten als 
feestlokaal en of hij vergunning mag hebben voor het schen
ken van limonade tot 5 uur ’s namiddags. De Raad zal in een 
spoedvergadering bijeen komen!

Tot de volgende week, dames en heeren !

De Chr. Zangver- 
eeniging „Soli Deo 
Gloria” te Middel
burg heeftop Woens
dag 12 Oct. haar 35- 
jarig bestaan gevierd.

De herstelwerken van een der sluizen te Hans- 
weert nemen een zeer grooten Omvang aan, 
zoodat met het werk heel wat tijd heen gaat. 
Een overzicht op een deel van het werk.

Het echtpaar A. Leempoel-Engelse te Middel
burg vierde op 12 Oct. zijn 50-jarg huwelijk. 
Eoto van het gouden echtpaar.

nieuwe motorboot „Prins Hendrik”, die reeds eenige weken geleden 
door de provincie werd overgenomen, is nog niet in de vaart gebracht 
en ligt nog steeds op de werf van Maatschappij „De Schelde” te Vlissingen.

De heer Hartman, stationschef te 
Vlissingen, heeft Zaterdag 15 Oct. 
na eervol ontslag officieel afscheid 
genomen van medeambtenaren.

N ieuws
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Fruitsorteeren op de veiling 
te Kapelle-Biezelinge als een appeltje voor 
den dorst. ’t Schijnt zelfs, dat de prijzen voor 
het fruit zeer bevredigend zijn en er zoo
doende voor velen nog iets te verdienen valt.

De suikercampagne. De suiker 
gaat alweer de fabriek uit»

Storm op de Oosterschelde.

Het mosselen-knippen, het schoonmaken vóór de verzending, 
brengt in deze slechte tijden te Ierseke gelukkig voor vele 
handen nieuw werk en geeft bovendien groote vrachtbesparing.

Bie ons op ’t durp
'k Bin d’r niks over te spreken, vandaege, da ’k mó schrieve, 

glad nie. Vanmerge gieng ’t nog allemael best, ’k was bie ’t goeie 
been uut bed 'stapt, a regenden ’t daenig, alsmae bobbels, da’s 
vee slecht weer, mae dae kom ik om een ure of negene in de schure 
(m’è nog een schure mie een paer beesten, wan daer ’andele ik 
nog a druk in, wan je kan as man zijnde toch nie niks doe) en dae 
stae Janne, de meid, te vriejen mie Kloas, de knecht. Wa zummen 
noe beleve, zee ik, en is dat noe een uur om te vriejen, julder lie- 
kene wè nie goed 1

Ja mae baes, zee Klaos, mae dè’s gezeid, a je mae in de stem- 
mieng bin, dan is ’t altied goed, o mae.

Ik zegge : jie bin een onbedopte kaerel, en ik wil da gevrie mie 
bin nie è, en je kan vertrekke, begrepe ?

En jie ok, zee ik tegen Janne, mae die begus te schreeuwen, en 
ze zee dat ’t toch zó vreed erg nie was, en of ze toch moch bluve, 
wan ze wist t’r eige gin raed, en d’r vaeder sloog d’r wè mie een 
ende 'out op t’r ziele, azze zó tuus dus te kommen.

Afijn, wa doe je dan wee, ik kan ik gin wuuf zien schreeuwe, 
en ik zegge : verruut, mae die vint kan vertrekke, en jie ’ou j'n 
eige mae fersoenlijk, anders gae je ok de laen uut. Begrepe ?

Ja, baes, schreeuwde Janna, a lank a lekker.
En Zó liep dat of.
Kiek is ’ier, a ’t jonge goed wil vrieje, dat motte ’eur zelf wete, 

mae in den vroegen ochtend en onder ’t werk, dat nooit zó lank 
a Pier wat te zeggen ’eit!

Da vrie mae, mae trouwe, weet je !
Ik weet nie, 'oevee of t’r ’ier noe op ’t durp rondloape, waer a 

't nie goed mee zit, da ka je ok begriepe. En noe zegge ze mae : 
den slechten tied, jewel, de tied is slecht ok, mae de menschen bin 
nie mi liek azze vroger waere.

A je dan verkeerienge dan leefden je zunig, en je trouwden 
a je de centen a. Mae in dezen tied is t’r gin spraeke van. Da gae 
mae nae de bioskope en overa danse, en schuld maeke, en gin 
centen om te trouwen, weetje.

’t Is toch jammer, dat den domenee wiggaet. Die a da jonge 
goed deur, en die a d’r slag van om ’t anders te maeken ok. Mie 
de kermisse, vlee jaer, is ’t ’n mie ’eel de kro van de jongeliengs- 
vereenegienge een paer daegen op reize 'ewist, en da viel in goeie 
aerde, da’s waer. En kiek is ’ier, dat è’k a meer ’ezeid, je kan de 
kermisse en zó nie zó mae ofschaffe, da gae nie, dan gooie ze de 
ruten in.

Mae wa je wè kan doe, dat is op zukke daegen ies anders orge- 
niseere, da de menschen dae nae toegae, een kenkoers of een 
sportfeest of anderszins, 't gee nie wat.

Mac wi noe wee erger is, noe è’k wee ruzie mie de vrouwe, wan 
die ’oorden da van Janna, en die zee : vort mie die meid 1

En ik : O is, da gae zó nie.
Afijn, 't end was, da Janna nog is schreeuwden, en dazze bluve 

kon.
En noe ’ei Ze beloofd, dazze mie Klaos vaste verkeerienge zou 

gaen 'ouwe, en toen è ik beloofd, a dat waer was, dazze van mien 
een centje kuste kriege om te trouwen, en noe is ’t kommende 
maend a bruloft.

Ja, zó bin die diengen, en mie een bitje goeie wil is ’t leven voe 
iederendeen wè uut ’t ouwen.

Mae ’k ’ei je toch a ’ezeid, da’k er glad van m’n trimmentanen 
van bin, en noe is t’r ok nog een kalfskoeie ’esturreve, dat wou 
ik j’eest mae nie zegge, wan da bin van die diengen, dae mó j'al- 
leenig deur, maer alla, t'is t’r i uut.

En volgende weke 'ei Pier wè wee een vroolijk ’ezicht.
de groetenisse, PIER VAN ’T HOF

Te ’s Heer Arendskerke wordt ten behoeve van 'n nieuwen
verkeersweg een viaduct gebouwd over de spoorlijn Roosen
daal— Vlissingen: de verkeersweg wordt dus straks over 

de spoorlijn geleid.

Wegverbetering op Noord-Bevel and 
tusschen Colijnsplaat en Kortgene.

Tot Oefening en Uitspanning."^ 
te Borsselen, viert op l No
vember a.s. zijn 40-jarig be- 
staansfeest. De directeur, de 
heer Chr. de Triester, viert dan 
tevens zijn 40-jarig jubilé als 
zoodanig.

Zeeuwschc mosselen. Het is 
algemeen bekend, dat de Zeeu
wen weinig mosselen eten. Niet 
dat ze ze niet lusten; want 
deze Thoolsche knapen eten 

ze zelfs rauw.



DE HOLLANDSCHE BIBLIOTHEEK
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publiceert» in afwerking en vorm de uitgaven van haar navolgers verreweg te boven gaan. De Hollandsche Broliotheek garandeert 
U een verhaal, hetgeen U eenige dagen geestelijke cntspanning verschaft, in gemakkelijk leesbaren druk cn tegen den laagst denk
baren prijs. Zij biedt U de gelegenheid geleidelijk een eigen bibliotheek te stichten met een keur van goede werken» waarop elkeen 
met recht trotsch zou kunnen zijn. Laat Uw agent of bezorger elke veertien dagen het nieuwe boekwerk van de Hollandsche Biblio
theek bij U thuis bezorgen. — Deze week publiceert de Hollandsche Bibliotheek T\T7 TT* WZT* 17 7TTQHT17I? C 
het laatste werk van de alom geprezen schrijfster Charlotte Brame, getiteld: JL W JLjJEj O JL JlLXSuO
een vertelling, welke U stellig zal interesseeren door den prachtigen inhoud en karakteruitbeelding. Wij twijfelen er niet aan of deze 
roman zal de vorige verhalen van miss Brame w.o „Het geheim van de slotgracht' en „Lady Demers geheime huwelijk", welke bij 
een kort geleden gehouden enquête door onze lezers als de beste werken werden aangewezen, in kwaliteit en spanning zeker over
treffen. Voor iederen lezer stellen wij een deel beschikbaar tegen 17*/% cent ingenaaid en in luxe-band 70 cent. — Toezending per 
post geschiedt na ontvangst van postwissel groot 22*/2 of 80 cent.

VIII. STORM.

De zwoele middaguren gingen voorbij. De hitte 
nam toe, de hemel werd diep blauw, de wind 
ging heelemaal liggen. Er was bijna geen be

weging meer in den zeespiegel. De zee was zóó stil 
geworden, dat de passagiers er van genoten. Zelfs 
de ernstig zeezieken kwamen nu aan dek. Maar 
iemand, die goed opmerkte, kon zien, dat het ge
zicht van den kapitein somber werd en dat er 
eenige onrust onder de bemanning ontstond.

„Wij krijgen slecht weer,” zei een oude matroos 
tot Hugh. „Ik vaar meer dan veertig jaar op zee, 
maar ik heb een hekel aan dit soort stil ter Ik heb 
liever storm.”

Violet ging dichter bij Hugh staan. 
„Is er gevaar, Hugh ?” fluisterde zij. 
Hij lachte en zei :
„Dat is immers onmogelijk ! Gevaar, terwijl de 

hemel zoo prachtig blauw is, en de zee zoo stil. Zie 
de zon er eens heerlijk op schijnen!”

Maar toch was er één omstandigheid, die hem 
verwonderde. Hoewel de zon zoo helder scheen op 
het stille water en er niet de minste wind was, was 
de zee niet doorschijnend, zooals het op heel stille 
dagen kan zijn. Maar Hugh wist bitter weinig van 
de gevaren der zee en hij dacht alleen aan zijn jonge 
vrouw, die naast hem stond.

„Ik ga een paar sigaren halen,” zei hij, „het wordt 
vanavond prachtig weer.”

Toen hij weer boven kwam, was er een klein 
wolkje zichtbaar, dat grooter en 
grooter werd. Het was wit en 
in het midden donker. Maar wat 
Hugh opviel, was een vreemd 
hol geluid van den wind, die 
was opgestoken en die nu krach
tig begon te blazen. De golven 
begonnen op te loopen en er kwa
men witte koppen.

Er was slecht weer op til, daar 
was geen twijfel aan.

Door de doodsche stilte brak 
plotseling het holle geluid van 
den storm over hen los. Er ont
stond een angstaanjagende 
duisternis. De wind huilde ver
schrikkelijk en de zee loeide. Er 
was een woede losgebroken, die 
ontstellend was.

„Is er gevaar?” herhaalde 
Hugh op zijn beurt Violet’s 
vraag.

Er zou weinig gevaar zijn, 
als de wind keerde. Maar op 
het oogenblik dreef de storm 
het schip met geweld naar de 
gevaarlijke rotsen, die langs de 
Noordkust van Spanje liggen. 
Als hij maar van richting ver
anderde en de boot midden in 
de kokende zee bracht, zou er 
nog hoop zijn. Maar de naam 
der rotsen alleen reeds bracht 
de passagiers in doodsangst.

Hugh ging naar de hut, waar 
zijn vrouw zich gekleed had. Zij 
was bedaard en moedig — 
zichzelf volkomen meester.

„Wij zijn in gevaar,” zei ze,
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terwijl zij haar armen om zijn hals sloeg. „Ik weet 
het zeker.”

„Niet zoo erg, Violet,” zei hij om haar te troos
ten. „Wij hebben een zeer bekwamen kapitein en 
een dappere bemanning. Wij mogen het beste ho
pen. Het stormt dikwijfs in de Golf van Biscaye.”

„Mag ik met je naar boven ?” vroeg zij.
„Ik ga liet naar boven,” zei hij. „De kapitein 

heeft alle passagiers naar beneden gestuurd. De 
golven slaan over het dek. Het is noodeloos om 
daar zijn leven in gevaar tc brengen.”

Zij klemde zich vaster aan hem.
„Hugh,” zei ze, „beloof mij, dat wij met elkander 

zullen sterven, als het schip vergaat.”
„Ik beloof het,” zei hij, en hij kuste zijn jonge 

vrouw.
Zij was nu niet meer bang om te sterven. Het 

werd elf, twaalf, een, twee uur : de storm werd 
steeds heviger. Het schip ctrcef als een stuk kinder
speelgoed op de zee en was overgeleverd aan den 
wind en het spel der golven.

Het waren vreeselijke uren. Het geloei van den 
storm bedaarde geen oogenblik. De angstige kre
ten der vrouwen, het geschrei der kinderen maak
ten het verschrikkelijke tooneel nog erger. Bewe
gingloos bleef Violet zitten en Hugh hield zijn ster
ke armen om haar heen. Hij was moedig, maar de 
angst voor den vreeselijken storm deed zijn moed 
ten slotte bezwijken.

„Violet,” snikte hij, „heb ik je alleen meegeno
men om te vergaan ?”
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„Je hebt me beloofd, dat wij samen zullen ster
ven. Als het zoover komt, zullen wij in elkanders 
armen naar de diepte gaan. Als ik met jou sterf, 
ben ik niet bang.”

Hij schreide over haar gebogen hoofd, zooals hij 
nog nooit geschreid had. Terwijl zij zoo bij elkander 
zaten, hoorden zij ineens een vreeselijken kreet. 
Een kreet van de matrozen, die wisten, dat alle 
hoop verloren was. Er volgde een hevig, schurend 
geluid, een vreeselijke schok en toen begrepen zij, 
dat het ergste gebeurd was — het schip was op de 
rotsen geloopen !

Gedurende eenige oogenblikken heersente er een 
angstige stilte. Het leek, alsof de wind en de gol
ven beschaamd waren over hetgeen zij gedaan had
den. Toen klonk de stem van den kapitein duide
lijk en krachtig :

„Zet de booten uit. Eerst vrouwen en kinderen.” 
De menschen, wien zoo weinig hoop overbleef, 

gingen aan dek. De vrouwen waren kalm en be- 
heerscht en namen voor het laatst afscheid van 
haar familie. De kinderen schreiden angstig. Er 
hing een dikke duisternis. Er was geen straal van 
licht. Sterke mannen lieten de booten vieren.

„Voortmaken !” riep de kapitein. „De boot 
houdt het geen tien minuten uit.”

Een voor een werden de vrouwen en kinderen 
in de booten geholpen. Sommigen schreeuwden van 
angst, toen ze de kokende golven zagen.

„Hugh,” fluisterde Violet, toen ze zag, dat de 
booten bijna vol waren. „Hugh je hebt beloofd, 

dat we samen zullen sterven.” 
„Liefste,” riep hij uit, in zijn 

smart. „Ik bid je, ga! Je hoort 
wat ze zeggen : we zijn dicht bij 
land. Ga in de boot. Ik kan 
zwemmen. Ik kan mij redden.” 

Maar zij hield zich aan hem 
vast.

„Je hebt het beloofd,” zei ze. 
„Je moet je woord houden.”

Hij had den moed niet, haar 
arm los te maken ; hij had 
den moed niet, haar weg te 
zenden. Hij kuste haar en 
fluisterde, dat zij in leven en 
sterven zijn geliefde vrouw' was.

„Zijn alle vrouwen present ?” 
riep de kapitein. „Hierheen, 
mrs. Grantley, haast u,” zei 
hij, toen hij haar bij het licht 
van de lantaarn zag staan.

„Ik wil blijven en met mijn 
man omkomen,” zei ze. „Wij 
hebben het elkaar beloofd.”

„Dwaasheid. Er behoeft nie
mand om te komen, als we ons 
best doen. Haast u,” riep hij. 
„Binnen ’n paar minuten zinkt 
het schip.”

„Ik wil liever die paar minu
ten bij hem blijven, dan vijftig 
jaren zonder hem leven,” zei ze.

„Neem mrs. Grantley op en 
zet haar in de boot,” gelastte 
de kapitein.

Plotseling kreeg Violet *n idee. 
„Het is niet noodig,” zei ze 

en ze sprong weg. „Ik zal zelf 
gaan.”



Spelmoment uit den 
voetbalwedstrijd Bel
gië-Holland te Brus
sel. Een afgeslagen 
aanval der Hollanders.

Op Zaterdag j.l. heeft de Schouwen—Duivelandsche 
Athletiek Bond een singelloop georganiseerd te 
Zierikzee. — De deelnemers aan den start.

Het Nederlandsch elftal, dat Zon 
dag j.l. in Brussel met 3—2 van 
de Belgen won. Van links naar 
rechts: v. d. Meuten, Bonsema, 
Pelikaan, Van Heel, Weber, Van 
Run, J. v. d. Broek, Nagels, Van 
Nellen, Adam, v. d. Broek (Xerxes).
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De overwinnaar in den singelloop van den Schouwen — 
Duivelandschen Athletiek Bond, Moermond (Rust Roest, 
Zierikzee) kwam als eerste binnen na het 4 y2 K.M. lange 
traject in 13 minuten 15 seconden te hebben afgelegd.

Een verregende Zon
dag met tallooze 
afgekeurde velden. De voetballiefhebbers 

hebben zich evenwel niet behoeven te vervelen, 
dank zij de internationale ontmoeting te Brussel, 
waarvan oudergewoonte een radioverslag werd ge
geven, dat een levendig beeld gaf van het verloop 
van den strijd. Onze Hollandsche jongens hebben 
het er goed afgebracht en tegen onze verwachting 
in een 3—2 overwinning behaald op de Belgen.

Een tweede internationale ontmoeting vond in 
het N.A.C.-stadion te Breda plaats, waar het Zuid- 
Nederlandsche elftal gelijk speelde, 2—2, tegen 
het Luxemburgsche elftal. Gezien de slechte 
verwachtingen tengevolge van de kwestie N.A.C. 
contra Z.E.K. mogen wij over dit resultaat ten 
hoogste tevreden zijn. Een korte uiteenzetting 
van de kwestie N.A.C.—Z.E.K- moge hier vol
gen. Er bestaat in het Zuiden, evenals in andere 
districten, een vereeniging van eerste klassers, een 
zoogenaamde belangenvereeniging. Tot de ver
eeniging van eerste klassers in het Zuiden (de 
Z.E.K.) zijn alle eerste klassers uit het vierde 
district toegetreden behalve N.A.C. Welke de re
den van het niet toetreden van N.A.C. is, doet 
hier niet ter zake. Door de Z.E.K. is evenwel het 
besluit gemaakt, dat geen der bij haar aangeslo
ten vereenigingen spelers zat mogen afstaan voor 
het spelen van wedstrijden op het N.A.C.-terrein, 
met uitzondering natuurlijk van competitie- en 
bekerwedstrijden, welke door den K.N.V.B. zijn 
uitgeschreven. De wedstrijd tegen Luxemburg 
nu was geen verplichte wedstrijd en het besluit 
van de Z.E.K. gold dus voor dien wedstrijd. 
Het gevolg was, dat de aangezochte spelers^ voor 
een groot deel niet mochten uitkomen. Dr. van 
Prooye, voorzitter van den K.N.V.B., heeft toen 
pogingen aangewend om het besluit van de Z.E.K. 
ongedaan te maken of een overeenkomst tot stand
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te brengen tusschen N. 
A.C. en Z.E.K. Het is 
evenwel niet gelukt *t ge
schil op te lossen. N.A.C. 
weigerde toe te treden en 
de Z.E.K. weigerde haar 
eens genomen besluit in 
te trekken. Het gevolg 
was, dat het Zuid-Neder- 
landsche elftal geheel ge-

Het geklopte team der Roode\^ 
Duivels. Van links naar rechts 
Hellemans, Nouwens, v. d. 
Berghe, Hooydonckx. Ctaes- 
sens. Voor: Versijp, Voor
hoof, Capelle, Van Beeck, Van 
Brandt, Van Campenhout.
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wijzigd moest worden en nu hoofdzakelijk bestond 
uit N.A.C.-spelers, aangevuld door eenige tweede 
klassers en een paar spelers van Bleijerheide, dat 
zich van het genomen besluit niets aantrok.

Hoe men ook over het besluit moge denken, 
de houding van Bleijerheide is onder geen voor
waarde te verdedigen. Wij zullen op de kwestie 
niet te diep ingaan, doch aan hen, die het stand
punt van de Z.E.K- afkeuren, met een beroep op 
de eer voor het Zuidelijk elftal en het figuur dat 
geslagen zou worden tegenover het buitenland, 
vragen wij: heeft de K.N.V.B. of het college, dat 
besloot den wedstrijd te doen spelen op het N.A.C.- 
terrein, deze onverkwikkelijke geschiedenis niet 
uitgelokt ?

Allen wisten van het bestaan van dit besluit 
van de Z.E.K- en het getuigt o.i. van weinig door
zicht, als men dan zoo’n wedstrijd op het N.A.C.- 
terrein vaststelt, misschien wel met de gedachte, 
het grootere de kleinere organisatie te doen dwin
gen op haar besluit terug te komen.

Intusschen mogen wij blij zijn, dat het geen 
Zuidelijke débacle geworden is, welke o.i. niet op 
rekening van de eerste klassers gekomen zou zijn, 
noch op rekening van het elftal, dat den wedstrijd 
speelde, maar van hen, die den wedstrijd vast
stelden op een terrein, waarvan zij wisten, dat het 
voor de meeste spelers, waaruit het elftal zou be
staan, verboden grond was.

In het Zeeuwsche land is slechts één competitie
wedstrijd gespeeld en wel tusschen Axel en Ter- 
neuzen 2. Hij is geëindigd in een draw en voor 
ons is dat ten opzichte van Axel een tegenvaller. 
Wij hadden niet durven denken, dat de Terneuzen- 

reserves tot zoo’n 
prestatie in staat zou
den zijn.

Het is te hopen, 
dat wij volgende week 
weer kunnen genieten 
van onze Zondagsche 
verpoozing, het voet

balspel, en wij zouden 
daarbij willen inroepen de 
hulp van de Zeeuwsche 
consuls, opdat zij niet te 
vlug de velden afkeuren. 
Voor aardigheid hebben 
wij Zondagmorgen eens 
enkele velden bekeken, 
welke afgekeurd waren, 
en wij moesten tot onze 
spijt ontdekken, dat er 
enkele bij waren, welke 
ongetwijfeld in bespeelba
ren toestand verkeerden.



We stapten flink dooi over den eenzamen, slecht-verlichten weg, waar 
ik nog geen week geleden met Gwendolen geloopen had. „Ik geloof, 
dat alles in orde komt,” zei Jeffrey eindelijk, bijna fluisterend. „Hij 

is om een uur of vijf uitgegaan en nog niet teruggekomen. Hij komt ge
woonlijk laat thuis, heeft de hospita me verteld. Maar ik heb zoo’n idee, dat 
het nu niet lang meer zal duren, tenzij hij onraad vermoedt.”

Wat nog het meeste gevaar voor mislukking van onze plannen scheen op 
te leveren, was de mogelijkheid, dat „hij”, wie hij dan ook zijn mocht, ons 
daar naar zijn pension zou zien toewandelen, al zag hij ons ook niet precies 
binnengaan. Het zien van ons drieën daar op dat uur van den avond zou voor 
iemand met een slecht geweten de meest verontrustende mogelijkheden doen 
opdoemen.

De voordeur vloog open op ’t zelfde oogenblik, dat we de stoeptreden 
beklommen ; vijf seconden later viel ze geruischloos weer achter ons dicht.

Jeffrey richtte een vluggen, vragenden blik op de forsche vrouw van 
middelbaren leeftijd, die achter de deur stond en den knop nog vasthield. Ze 
was niet mooi, met haar roodgerande oogen en haar zorgelijk gezicht, vooral 
nu niet, nu ons bezoek haar blijkbaar gestoord had in haar toebereidselen voor 
het slapen gaan, zooals een haastig aangeschoten peignoir verried. Maar ze 
bleek heel geschikt en bruikbaar.

Ze begreep Jeffrey’s blik zonder dat er een woord gesproken werd. „Nee,” 
zei ze, „nog niet.”

„Dan gaat alles tot dusver goed,” fluisterde mijn vriend. „Brandt het 
licht nog in juffrouw Carr’s kamer, en zijn de gordijnen goed dichtgetrokken?” 

„Alles is precies zoo gebeurd als u zei.”
„In dat geval hoeft u zich nergens meer druk om te maken. Gaat u maar 

rustig naar béd, en probeert u te slapen. Het kan nog wel uren duren, eer er 
iets gebeurt. Doet u in elk geval alsóf, zelfs als ’t u niet lukt, hij mag in huis 
niets opmerken, dat hem ongewoon voorkomt. En nu vlug mee naar boven,” 
— dit was voor ons bedoeld — „hij kan ieder oogenblik hier zijn.”

Hij ging ons voor naar Gwendolen’s kamer, zonder verder nog een woord 
te spreken. Ze was op de derde verdieping, aan den achterkant van het huis. 
De eenige trap, die van de tweede naar de derde verdieping leidde, was een 
voortzetting van de achtertrap tusschen de eerste en de tweede. De mooiere 
halltrap hield bij de tweede étage op. Boven op het portaaltje waren twee 
deuren, en een streep licht onder een ervan wees ons Gwendolen’s vertrekje.

Jeffrey deed die deur open, en verzocht ons met een wenk, binnen te gaan. 
Richards en ik gaven beiden aan dat verzoek gevolg, maar deinsden op het
zelfde oogenblik weer achteruit, want allebei meenden we in het bed een ge
daante te zien liggen, goed weggedoken onder de dekens.

„Dat is in orde,” fluisterde Jeffrey ; „dat is enkel 
maar een pop van lappen. Die ouwe dame daar bene
den heeft uitstekend haar best gedaan.”

Hij volgde ons echter niet naar binnen, maar 
bleef op het portaaltje tusschen de beide deuren staan.

Ik kon zien, dat hij ergens over piekerde. „Is er iets 
niet in den haak ?” vroeg ik.

„Nee, dat geloof ik niet, maar ik kan hier niet goed 
uit wijs. Deze andere deur geeft toegang tot ’n zoldertje. 
Zijn kamer is aan den voet van de trap, en juist die 
smalle, steile trap maakt het hier een volmaakte ratten
val, maar...

„Wel,” zei Richards, „als het een rattenval is, dan 
kunnen we niet beter doen, dan onze rat hiér vangen.”

„Hoe bedoel je ?”
„Nu, we waren immers van plan hem te pakken te 

nemen, zoo gauw hij hier binnen kwam, maar dit ka
mertje zal misschien niet zoo donker blijken als we wel 
zouden willen. Hij kan ons zien staan, omkeeren, en nog 
ontsnappen. Maar juist onder aan de trap is een kleine 
nis, waar ’t zoo donker is als in een inktpot. Ik zou daar 
kunnen wachten tot hij zijn kamer uitkomt en naar 
boven klimt. Dan ga ik op post staan onder aan de trap 
om hem den weg af te snijden, en dan kan hij ons niet 
ontgaan.”

Jeffrey fronste peinzend zijn wenkbrauwen en streek 
zijn haar den verkeerden kant op. „Ja, dat lijkt me 
verstandig,” zei hij tenslotte. „Dat moesten we dan 
maar doen.”

We hadden intusschen allemaal onze schoenen uit
getrokken en de inspecteur verliet de kamer zóó geluid
loos alsof hij zelf een spook geweest was. Toen nam 
Jeffrey het vertrekje nog eens grondig in oogenschouw.

Het was een doodeenvoudig, prozaïsch hokje. Een 
witgelakt ledikant stond in den eenen hoek, met een 
klein tafeltje ernaast en een eindje verder een wasch- 
tafel. Aan den tegenovergestelden muur zagen we een 
gewoon eiken bureautje tusschen twee gaspitten, waar
van er één brandde.

Jeffrey sloot de deur en fluisterde me toe, het licht 
uit te doen. „Maar pas op,” zei hij dringend, „dat je

HET VERHAAL
Het geheim van de
dr. Marshall in zijn spreekkamer tverd ver
moord door vergif. Iedereen, die hem dien 
dag kwam consuiteeren, o.a. Gwendolen 
Carr en de heesche tooneelspeler Stan- 
cliffe, heeft een alibi; eveneens de als dief 

. bekend staande Pomeroy, op wien men 
een robijn van den vermoorde vond. Op 
de zitting van den coroner rijst sterke ver
denking tegen dr. Armstrong, assistent 
van den vermoorde; men denkt dat het 
vergif in den hals werd geprikt met een 
injectiespuitje, waarvan men een gedeelte 
in de spreekkamer had gevonden. — De 
tooneelspeler Stancliffe tracht zelf het ge
heim op te lossen en zuivert dr. Armstrong, 
omdat hij bewijst dat men zich vergist 
heeft over den tijd van den moord. Gwen
dolen Carr vertelt aan hem en aan Drew, 
die een vriend van den vermoorde is, dat 
zij op den dag van den moord dr. Mar
shall wilde spreken over haar verloving met 
zijn zoon en dat hij haar onbeschaamd 
te woord stond, ofschoon hij bekend stond 
als een zeer beschaafd man. Het blijkt 
nu dat Gwendolen een uur in de spreek
kamer gebleven moet zijn, nadat de dok
ter reeds vermoord was. hetgeen, met 
andere aanwijzingen, aanleiding is dat 
dr. Armstrong, die in hechtenis is, in 
vrijheid wordt gesteld, De mededeeling 
van Gwendolen dat het indertijd sterk 
naar tabak rook in de spreekkamer, brengt 
een vriend van Drew, Jeffrey, op 'n nieuw 
spoor. Hij bewijst dan ook dat Gwen
dolen niet heeft gesproken met dr. Mar
shall, die toen al dood was, maar met 
diens moordenaar. Gwendolen komt in 
doodsangst bij Drew en Jeffrey en ver
telt dat zij iederen nacht den vermoorde 
in haar kamer ziet. Zij blijft bij Madeline 
(de weduwe van dr. Marshall), terwijl 
Drew en Jeffrey met politie naar haar 

pension gaan.

>».

TOT NU TOE: 
spreekkamer is. dat

schaduw niet op dat 
bederven, ’t Is volstrekt niet onwaarschijnlijk, dat onze ~ ----
man op het oogenblik naar die lichtplek staat te kijken, en 
wacht tot ze verdwijnt, om in huis te komen.”

Nadat ik het licht had uitgedraaid, trok hijzelf het gordijn op en zette 
het raam een klein eindje open, terwijl hij voorzichtig opzij ervan bleef, zoodat 
hij zich niet blootstelde aan ontdekking door den man, die daar buiten in de 
duisternis misschien gespannen stond te loeren.

Toen het gordijn was opgetrokken en de blauw-witte stralen van de groote 
booglamp op den hoek hun lichtplek op den vloer wierpen, was de kamer, 
zooals Richards al gevreesd had, inderdaad niet zoo donker als wij wel ge- 
wenscht zouden hebben. De weerkaatsing van die plek op den grond ver
spreidde een zacht schijnsel door het kleine kamertje, zoodat we, zelfs al 
kozen we de donkerste hoeken uit, moeilijk konden hopen, ongezien te blijven. 
Maar Jeffrey bedacht spoedig een oplossing voor dit probleem. Er lag een recht
hoekig, donker tapijtje op den grond voor het bed, en dit sleepte hij naar het 
midden van het vertrekje, zoodat het juist in de lichtplek kwam te liggen. Het 
absorbeerde de stralen, inplaats van ze te weerkaatsen, en maakte de kamer 
belangrijk donkerder.

We namen ieder een van de harde, rechte stoeltjes, waarmee het vertrek 
gemeubeld was, en gingen in het donker zitten wachten.

De veronderstelling van mijn vriend, dat een paar glurende oogen op 
ons verlichte raam gericht waren geweest, in afwachting dat het licht zou 
verdwijnen, scheen bewaarheid te worden. Het duurde geen drie minuten, of 
we hoorden het geklik van een huissleutel in het slot van de voordeur.

De onbekende, wie het ook zijn mocht, sloot de deur achter zich en liep 
de trap op naar zijn kamer op de tweede verdieping. Hij deed dit alles stil 
en rustig, maar volstrekt niet sluipend ; kortom, zóó precies als iedere andere 
pensiongast, die laat thuis komt en niemand storen wil, dat ik me een oogenblik 
ongeloovig afvroeg, of dit nu heusch de gevaarlijke man was, op wien we 
wachtten. Maar tenslotte deed hij tot dusver ook niets ongeoorloofds ; hij be
hoefde niet te sluipen of elk geruisch te vermijden.

Ik hoorde Jeffrey fluisteren, zóó zacht, dat ik het nauwelijks kon ver
staan. „Voor ’t oogenblik is alles in orde ; hij is Richards voorbij in de bene
dengang.”

Ik durfde niet te antwoorden. De geheimzinnige gebeurtenissen, die we 
verwachtten — welken vorm die dan ook mochten aannemen — konden zich 
nu elk oogenblik voordoen.

Pas toen we later op onze horloges keken, kreeg ik er eenig begrip van, hoe 
lang dat ontzenuwende, werkelooze wachten geduurd had. ’t Scheen eindeloos 1 

Ik had verwacht, en Jeffrey met mij, dat het een 
of ander zwak geluid ons wel van te voren zou waar
schuwen, dat onze man in aantocht was, iets, dat ons 
den tijd zou laten om van onze stoelen op te staan en 
ons gereed te maken, den indringer te bespringen.

Een waarschuwing kregen we inderdaad, maar niet 
vóór het te laat was om ook maar de geringste beweging 
te kunnen wagen. En het was heelemaal geen geluid ; 
het was alleen maar een kille tocht, die langs onze 
gezichten streek. De deur moest zijn opengegaan, maar 
dan volkomen geruischloos.

Ik spande mijn oogen tot het uiterste in en staarde 
in de richting ervan, maar ik zag niets, volstrekt niets — 
hoogstens een vormlooze plek duisternis, nóg zwarter 
dan het overige gedeelte van de kamer....

En toen, ik weet niet waarom, keek ik plotseling 
naar de lichtplek midden in de kamer.

Het was werkelijk geen zelfbeheersching, die me 
weerhield, het luidkeels uit te schreeuwen bij wat ik 
daar zag ! Het was eenvoudig de absolute verlamming 
van den lijder aan nachtmerrie. Al had ik er mijn leven 
mee kunnen redden, dan had ik nog geen geluid kunnen 
geven. Ik kon zelfs geen adem halen, en ik ben ervan 
overtuigd, dat mijn hart een volle seconde lang volkomen 
stilstond.

Daar, in het helle witte licht, dat er van de boog
lamp daarbuiten recht op scheen, zag ik ’t gezicht, niets 
dan het gezicht, van den man, die twee weken tevoren 
in zijn bureau in ’t hartje van New-York vermoord was!

Maar ik had het nog nooit zóó gezien als nu, want 
het zag er op dit oogenblik uit als ’t verwrongen dooden- 
masker van een vermoorde. Het vleesch, voor zoover 
dat te zien was boven den korten, donkeren baard, dien 
hij droeg, was van een vale, lijkkleurige bleekheid. De 
oogen puilden uit, lichtloos en uitdrukkingsloos; ze 
weerspiegelden het licht, dat erop scheen, maar dof en 
troebel. De onderkaak hing slap neer en de tong stak 
akelig uit den open mond. Gedurende eenige oogenblik- 
ken — een seconde of tien meen ik achteraf — bleef het 
volkomen levenloos, volkomen onbeweeglijk. Ik zelf kon 
evenmin eenige beweging maken of eenig geluid geven 
als wanneer ik van marmer was geweest.

gordijn valt ; dat zou alles kunnen 1 O
• ‘ ‘ ............... -|V doi o.no L1U* 1 Zr



No. 21 VRIJDAG 21 OCTOBER 1932 669

En toen kwam er heel langzaam over dat spookachtige gezicht een niet 
te definieeren verandering. Hel, heel geleidelijk, zag ik het leven erin terug- 
keeren; ik zag de oogen oplichten door de activiteit van een levend brein 
erachter ; ik zag de lippen zich vertrekken tot een soort van sinistere grijns, 
die, hoewel wreed en schrikaanjagend, althans menschelijk was. Wat ik zag, 
was niet langer een doodenmasker van onuitsprekelijke verschrikking, maar het 
gezicht van een levend mensch.

De oogen vernauwden zich plotseling tot spleten en begonnen vlug en 
loerend door de kamer te spieden. Het gelaat, het eenige, dat al den tijd 
zichtbaar geweest was, maakte een onverwachte beweging in de richting van 
het bed....

En verdween.
Ik kreeg een vagen, vluchtigen indruk van diezelfde vormlooze vlek, 

zwarter dan de donkere schaduwen bij de deur....
Ik hoorde Jeffrey met een vloek opspringen, en daarna hoorde ik een 

deur dichtslaan. In minder dan een seconde had mijn vriend een electrische 
lantaarn uit zijn zak gehaald, en het zwakke licht maakte ons zichtbaar voor 
elkander — maar we waren alleen in de kamer.

Zijn gezicht was krijtwit en klam van zweet, en zijn handen trilden zóó, 
dat hij nauwelijks de zaklantaarn kon vasthouden. Wat mijzelf betreft, ik had 
een gevoel of ik er juist zóó uitzag.

Ik was het eerst bij de deur en smeet ze wijd open. „Richards !” schreeuw
de ik. „Kijk uit daar beneden !” 
Ik geloof niet, dat er meer dan 
drie of vier seconden verloopen 
waren tusschen de verdwijning 
van het gezicht en mijn schreeuw 
boven aan de trap.

We vlogen de trap af, half 
loopend, half vallend. Het 
schelle licht van Richards’ lan
taarn scheen ons tegemoet, 
maar- tot onze verbijstering 
zagen we niemand dan den 
inspecteur zelf, met een uitdruk
king van de grootste verbazing 
op zijn gezicht.

„Wat doe je hier?” schreeuw
de Jeffrey. „Heb je hem laten 
ontsnappen?”

Richards’ gezicht leek zoo 
mogelijk nog meer verwilderd 
dan eerst. „Maar hij is toch zijn 
kamer niet uit geweest,” ant
woordde hij.

„Wat bedoel je ?”
„Precies wat ik zeg. Ik heb 

mijn oogen niet van zijn deur 
gehad vanaf ’t moment dat hij 
naar binnen is gegaan. Hij heeft 
den sleutel omgedraaid en een 
poosje later ging zijn licht uit. 
Ik kan u zweren, dat die deur 
niet open is geweest, sinds hij 
ze achter zich heeft dichtge
daan en afgesloten.”

De gedachte is natuurlijk 
oneindig sneller dan elke moge
lijkheid om ze uit te drukken. 
Een seconde lang geloofde ik 
half, dat ik werkelijk geslapen 
en gedroomd had ; dat het ver
lammende schrikbeeld inder
daad een nachtmerrie was ge
weest, en dat een toevallige 
vlaag nachtwind die deur had 
geopend en weer dichtgeslagen.

Jeffrey’s geest scheen even
eens zeer snel gewerkt te heb
ben, maar in een practischer 
richting. „Ik ben een idioot ge
weest,” mompelde hij. „Ik had 
kunnen weten, dat hij de trap 
niet zou gebruiken. Breek die 
deur open !”

De inspecteur scheen een 
oogenblik te aarzelen ; maar er 
was iets in Jeffrey’s manier van 
doen, dat hem blijkbaar over
tuigde. Hij zette zich schrap 
tegen den anderen gangmuur en 
trapte uit alle macht met zijn 
hak tegen de gesloten deur. „Dat 
heeft-ie meer gedaan !” flitste 
het door m’n gedachten. De

«TCet tifk buiten ‘êaiofw.
DE „HAVEN” EN LANDINGSPLAATS 
VAN POEROEK TJAHOE OP BORNEO. 

trap was uitstekend geplaatst, vlak boven het slot, en er was geen tweede 
noodig. De deur piepte langzaam open, en wij stormden naar binnen.

De kamer was zwak verlicht door een enkele, laag-gedraaide gaspit. 
Voor een bureau, met den rug naar ons toe, stond een man in een lange kamer
japon of domino van zwarte zijde. Ik herinner me nu, hoewel ik er op dat 
oogenblik geen aandacht aan schonk, dat hij juist een ledig glas op het gepo
lijste blad van de schrijftafel zette, toen mijn oog op hem viel.

„Blijf staan waar u staat !” riep de inspecteur.
Maar hij had evengoed tegen een stokdoove kunnen roepen, want het re

sultaat was nihil. De man nam een handdoek, die op het bureau lag, verborg 
zijn gezicht erin en veegde het af, alsof hij zich juist gewasschen had.

Toen hij daarmee klaar was, keerde hij zich rustig om en keek ons aan. 
„Ik zal niet den minsten tegenstand bieden,” zei hij bedaard. „U behoeft 
zich geen zorg te maken.” Hij sprak die woorden niet met een gewone heldere 
stem ; al wat we hoorden, was een heesch gefluister.

Het gezicht waarnaar ik stond te staren, was dat van Carlton Stancliffe! 
„Inspecteur,” zei Jeffrey met een trilling van triomf in zijn stem, „sta 

me toe u in kennis te brengen met James Hyde, M. D., vroeger wonende te 
New York, later in Australië en den allerlaatsten tijd verbonden aan het 
tooneel. Hij is de moordenaar van zijn voormaligen vriend en collega, Dr. 
Roscoe Marshall.”

De inspecteur was een en al zakelijkheid. Uit zijn zak trok hij een paar
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70-Jarige Rotterdammer stijf van 
rheumatiek.

Nu weer lenig als toen hij 40 was.

Men schrijft ons uit Rotterdam: 

„Ik had veel last van kramp en 
stijfheid in mijn beenen. Daar ik 
70 jaar ben en ik eiken avond twee 
uur moet loopen om kranten te 
bezorgen, gaf mijn vrouw mij den 
raad om ook eens Kruschen Salts 
in te nemen. Ik ben daar 6 weken 
geleden mede begonnen en ik heb nu 
geen pijn meer. Mijn beenen zijn 
nu weer net zoo lenig als toen ik 
40 jaar was. Dus ben ik vast be
sloten om er mee door te gaan zoo
lang ik leef. Als u het noodig acht, 
kunt u mijn schrijven bekend 
maken.

P. J. P. te Rotterdam."

Zeventig jaar. — Dan functionneert 
alles zoo vlot niet meer; inwendige 
stoornissen brengen kwalen mee, 
en kunnen aanleiding zijn tot rheu
matiek en hevige pijnen. Nu wordt 
Kruschen onmisbaar. Kruschen 
Salts tast direct de oorzaak van het 
kwaad aan; de scherpkantige urine- 
zuur-kristallen, die de ondragelijke 
pijnen veroorzaken, worden opgelost 
en met de andere afvalproducten 
volkomen verwijderd. Door de 
ideale combinatie van zes verschil
lende zouten is Kruschen tevens 
een zachte aansporing voor alle 
organen, dus zal het onmogelijk 
zijn, dat dergelijke zuren zich 
weder kunnen ophoopen en zich in 
uw gewrichten nestelen. Dat is de 
reden waarom een trouw Kruschen-

gebruiker geen last van rheumatiek 
kan hebben.

^US<Salts
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a ƒ 0.90 
en ƒ 1.60 per flacon.
Nu is het de meest geschikte tijd 
dit alles eens zelf te ondervinden 
— op *t oogenblik kunt u Kruschen 
Salts probeeren op onze kosten. 
Want door heel Holland zijn onder 
de apothekers en drogisten duizen
den flacons Kruschen verdeeld, die 
verpakt zijn met een gratis proef- 
flacon. U kunt deze gratis proefflacon 
gebruiken zonder de gewone flacon 
Kruschen te openen. En als u na 
deze proef niet volkomen tevreden 
bent, kunt u de groote flacon terug 
brengen bij den winkelier waar u 
haar kocht, en hij zal u uw ƒ 1.60 
(uw geheele uitgave) zonder om
wegen terugbetalen. Maar vergeet 
niet, dat de gratis proefflacon alleen . 
verpakt is bij de groote maat van I 
ƒ 1.60 en dan nog slechts voor 
beperkten tijd.
Gaat dus naar uw apotheker of 
drogist, voordat hij deze groote 
proefpakken uitverkocht heeft.
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., i 
Heerengracht 209, Amsterdam-C. ;
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Schoonheid 
en charme
zijn synoniem met een lenig gezond 
lichaam, een frissche gelaatskleur 
en soepele huid. In Old Cottage 
complete toiletserie vindt U on
schatbare middelen om Uw lichaam 
goed te verzorgen. Het decente 
parfum zal personen van distinctie 
aantrekken en U tot het middel
punt maken in elk gezelschap. 
Alle goede zaken verkoopenAlle goede zaken verk 
Old Cottage Lavendel: 

Water 
Poeder 
Talcum 
Creoms 
Etc. etc.

Toiletzeep 
Badcristallen 
Badzeep 
Brillantine 
Reuksachets

IMPORTEURS:
RICHARD WERNEKINCK & CO. 
HUDDESTRAAT 9, AMSTERDAM-C

(Old Cottage
lavender Zeep en CavAUater

DOELMATIGE PUBLICATIE
VAN UW ZAKENNIEUWS 
IS VAN GROOT BELANG

VOOR UW ONDERNEMING
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Hoe ken de huid elastisch blijven, wanneer door de zeep 
het vet er aan onttrokken wordt. Zalven en vette crèmes 
vóór en né het scheren zijn hulpmiddeltjes en onsmakelijk.

Drie jaar lang heeft Dr. Weidner proeven genomen en 
onderzoekingen verricht en vond eindelijk de oplossing van 
het probleem hoe volmaakt scheren mogelijk is: Takonda 
Scheerzeep met Crème-Kern. Deze kern bevat biologisch 
huidvet, waardoor het noodzakelijke vet van de huid on
middellijk wordt aangevuld en de huid sterk blijft

Scheer U éénmaal met Takonda en ondervind de sensatie 
van iets nieuws en iets goeds. De stugste baard verdwijnt 
alsof hij met fluweel werd weggenomen. Takonda Scheer- 
met Crème Kern is een openbaring. Ook Uw Drogist, 
Kapper of Parfumeriezaak verkoopt Takonda. Koop een 
staaf nog heden. Uitstel is afstel.

Silvikrin Laboratorium^
Verlaatstraat52-56 - Rotterdam

per staaf 45 c. (
Bij Drogisten, Kappers 
en Parnimeriezaken i Compleet 

in houder 75 C,

Takonda scheert beter in minder tijd

Alleenverkoop voor Nederl. Oost-lndië: N.V. Pharm. 
Handelsver. De Gedeh, Passar Baroe 15, Batavia C.
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DUud&dtacttcn aan Jltdaland.
DE RIJKE DRACHT VAN FRIESLAND

handboeien te voorschijn. „Ik meen, dat u gezegd hebt, geen tegenstand te 
bieden,” merkte hij op, „maar ik zal me toch geruster voelen, wanneer u deze 
om hebt, terwijl ik om een politiewagen ga telefoneeren.”

Intusschen vestigde Jeffrey mijn aandacht op het plafond van de kamer. 
Er was een opening in, die toegang gaf tot het zoldertje erboven. „Dat was 
zijn route, zooals je zult zien,” zei hij. „Toen het huis gebouwd werd, heeft 
men de zolderverdieping blijkbaar niet dadelijk van een trap en deuren voor
zien, en dit was de eenige manier om ze te bereiken. Het verschafte hem pre
cies, wat hij noodig had. Ik merkte op, dat hij de scharnieren van juffrouw 
Carr’s deur geolied had. Als ik die van de zolderdeur ook maar geïnspecteerd 
had, zou ik nooit de fout hebben gemaakt, om te veronderstellen, dat hij de 
trap gebruikte ! Je ziet, ’t is heelemaal geen heksentoer, om van de tafel 
door dat luik te komen, en de terugkeer was nog gemakkelijker. Voor het ge
gil van het meisje de huisgenooten op de been had gebracht, kon hij weer 
in zijn eigen kamer zijn, en met veel vertoon zijn deur opensluiten om te vra
gen wat er aan de hand was.

Er is één ding, dat we niet moeten vergeten,” voegde hij erbij, „en me 
dunkt, dat ik maar even naar boven moest gaan om het te halen. Dat is de 
laatste poeder uit dat doosje, die ze vanavond zou hebben ingenomen — en 
die haar voorgoed zou hebben doen inslapen, als zij ze werkelijk genomen had.”

De inspecteur stond op het punt, het vertrek te verlaten om te gaan 
telefoneeren. „Ik kan den heeren beide boodschapjes besparen,” zei Stan- 
cliffe in zijn schor gefluister. „U zult die laatste poeder boven niet vinden 
om de eenvoudige reden dat ik ze zoojuist zelf ingenomen heb. En om die
zelfde reden zal ’t ook overbodig zijn, om een politiewagen te telefoneeren. De 
coroner is de man dien u hebben moet. Ik zal over tien minuten dood zijn.”

„De dokter, vlug !” schreeuwde Jeffrey.
De inspecteur stormde de kamer uit, trof de hospita in de hall en kreeg 

het telefoonnummer van den dichtstbijzijnden dokter bijna vóór hij tijd had 
gehad, ernaar te vragen. Ze was een geschikte vrouw, die hospita.

De heer Stancliffe ging op zijn gemak op den kant van zijn bed zitten 
en rekte zijn geboeide handen boven zijn hoofd, zoo hoog hij kon. Toen ging 
hij rustig achterover liggen, als iemand, die wil probeeren te slapen, „’t Heeft 
heusch niet het minste nut, een dokter te halen,” zei hij. „Ik zal buiten zijn 
bereik zijn, eer hij hier is.”

Daarna keerde hij zich naar ons en glimlachte — op de éven verachte
lijke manier van een man, die zijn kaarten neerlegt na een ongelukkig spel.

„Ik moet bekennen,” zei hij, „dat ik nooit had kunnen denken, mijn meester 
te zullen vinden. Ik dacht, dat de wereld te stom was geworden. Tenslotte 
ben ik er niet rouwig om, dat er nog een beetje intelligentie in te vinden zal 
zijn, wanneer ik weg ben. Ik weet niet, wie van jelui twee jongelui ze bezit, 
’t Spijt me, dat de tijd me zal ontbreken om nog eenige kleine détails van 
m’n prodédé op te helderen, waarover u misschien nog in twijfel ver
keert.”

Zijn gefluister was zwakker en zwakker geworden. Nu was het nauwe
lijks meer hoorbaar — „Ik geloof — dat het — al — zoover — is.”

Mijnheer Stancliffe was nog niet heelemaal dood, toen de dokter, dien 
Richards zoo haastig en dringend had ontboden, binnenkwam.

„Er is waarschijnlijk niet de minste hoop,” zeide deze, zoodra hij zijn 
patiënt had gezien, „maar het is in elk geval onze plicht, alles te doen.” Een 
half uur lang was hij dan ook voortdurend met hem in de weer, en hield Jef
frey en mij druk bezig met allerlei instructies. Maar tenslotte keerde hij zich af.

„Dat is alles wat ik doen kan, heeren,” zei hij. „Uw getuigenis zal bij het 
onderzoek ongetwijfeld verlangd worden.”

Intusschen had Richards den tijd benut voor een zorgvuldig, systema
tisch onderzoek van de bezittingen van den doode. Het was nu allemaal goed 
en wel, dat Jeffrey Carlton Stancliffe voor den moordenaar van Dr. Marshall 
uitkreet, maar ’t zou toch wél zoo geschikt zijn, als die bewering met eenig 
bewijsmateriaal kon gestaafd worden.

De kleerkast en de laden van het bureau waren leeg, maar er lagen een 
massa dingen door de kamer verspreid ; een groote koffer stond half volge
pakt, en een leege handtasch wachtte wijdgeopend haar beurt. Een klein 
rekje aan den muur, dat vol boeken stond, was het eenige, dat het vertrek 
een eenigszins bewoond aanzien gaf.

Juist toen de dokter wegging, was Richards zoowat klaar met zijn in
spectie van den koffer.,,Ik kan hier niets vinden, mijnheer Jeffrey, dat onze 
theorie schijnt te staven,” zei hij.

„Nee,” antwoordde mijn vriend koeltjes, „ik heb ook geen oogenblik 
verwacht, dat je dat zou kunnen.”

Zelf stond hij met zijn handen in zijn zakken te staren naar het kleine 
rijtje versleten banden op het boekenrekje.

„Ik vermoed,” zei Richards, half sarcastisch, half in ernst, „dat u weet, 
waar hier in de kamer alle dingen van belang zitten, zonder ergens naar te 
k ij ke n. ” (JFordt voortgezet)



Gaan met de simp’le houtjes spelen 
De wereld is veel kind’ren rijk 1

Een kinderspel, ’t is g< 
Ook ouderen, die zich

Der kind’ren spel stemt altijd blij; 
’t Is kleurig en ’t is velerlei. (Zaamslag)

Maar nu kent men nog slechts één ding 
Yosyo, dat gekke bibberdingl
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