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In de noordelijke staten van Amerika is de winter vroeg begonnen. 
Een zware sneeuwval kwam reeds in het midden van November; een 
auto bijv., die bij het station van Toledo geparkeerd was, werd na 

enkele uren vrijwel geheel ingesneeuwd.



De Pelikaan vloog een eererondje boven 
het vaderlandsche mailschip.
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Oost-Indië-vaarders ontmoeten elkaar. 
Men zendt ons een interessante foto der 
ontmoeting tusschen het postvliegtuig 
Pelikaan en het motorschip Baloeran op 
26 November j.l., in de Middellandsche 
Zee ten Zuiden van Kreta.

En hef einde was een plaatsje in het 
museum .... Het skelet van den zee-olifant, 
die dezen zomer te gast kwam in de Rotter- 

damsche Diergaarde en daar stierf, wordt in het Rijksmuseum 
voor Natuurlijke Historie te Leiden opgezet, om daar voor
taan als kijk- en studie-object te dienen.

binnenland

In Amersfoort is feest 
gevierd bij 't 75-jarig 
bestaan der Rijschool. 
Wij brengen van dit 

jubileum een foto, die 
genomen werd tijdens 
de herdenkingsrede 
door den vertegen
woordiger van H.M. 
de Koningin, luit. kol. 
jhr. W. C. M. de Jonge 
van Ellemcet.

Electriciteit en hooge 
mutsen. De tramlijn 
Amsterdam — Volen
dam is geheel ge- 
electrificeerd, waar
door het ouderwet- 
sche, hijgende stoom- 
trammetje kon ver
dwijnen. In het be
roemde visschers- 
plaatsje aan de Zui
derzee werd11 nieuwe 
vlugge vervoermiddel, 
bij de eerste aan
komst met nieuws
gierigheid en vreugde^ 
ontvangen.



No. 28

Zij stierven beiden op het

De Groot-Mogol, die in de zeventiende 
eeuw over Achter-Indië regeerde en aan 
wien de Blauwe Diamant toebehoorde.

Lodewijk XIV, de Zonnekoning, 
wiens ongelukkig einde ook met 
den Blauwen diamant in verband 
wordt gebracht.

den 
An- 
ver-

scha-

Het is ontwijfelbaar, 
dat de beroemdste 
en schoonste juwee- 

len maar zelden aan hun 
bezitters iets anders dan 
ongeluk hebben gebracht.

Zoo ook de Hope-dia- 
manten, welker tragische 
geschiedenis hier beknopt 
zal volgen.

Er leefde in de zeven
tiende eeuw een Fransche 
avonturier, een zekere 
Jean Joseph Tavernier, 
die in zijn tijd beroemd 
was om de groote en avon
tuurlijke reizen, welke 
hij door de toenmaals 
bekende wereld had ge
maakt. Op hoogen leeftijd 
kreeg hij een betrekking 
aan het hof en was daar 
speciaal belast met ’t toe
zicht op de edelsteenen- 
verzameling van den koning. Maar zelfs een „vaste 
betrekking” kon hem van zijn zwerflust niet gene
zen, en tachtig jaar oud, trok hij voor de derde 
maal in zijn leven naar Achter-Indië. De daar 
regeerende Groot-Mogol ontving hem met veel 
eerbewijzen en schonk hem zijn onbeperkt vertrou
wen. De Mogol stond hem ook toe een bezoek te 
brengen aan den tempel, waar de „Blauwe Dia
mant” zich bevond. Deze tempel was toegewijd aan 
den god Rama-Sita en stond in de eeuwenoude 
Oostersche stad Pagan.

Terwijl Tavernier naar deze stad reisde, besloot 
hij zich tot iederen prijs van den Blauwen Dia
mant meester te maken en hem naar Europa te 
brengen.

Dank zij de aanbevelingsbrieven, die hij bij zich 
droeg, slaagde hij er in de priesters over te halen 
hem in het vertrek toe te laten, waar het beeld 
van den god stond opgesteld.

Eerbiedig knielde Tavernier voor het afgods-

De onthoofding van Lodewijk XVi.

beeld neer en verborg het 
hoofd in de handen — 
men dacht uit eerbied, 
maar in waarheid deed hij 
het slechts om tusschen 
zijn vingers door beter 
naar den beroemden Blatr- 
wen Diamant te kunnen 
zien, die op het voorhoofd 
van den god was beves
tigd. Verschillende malen 
kwam hij in den tempel 
terug om aan den god klei
ne edelsteenen te schen
ken en hem zoogenaamd 
zijn eerbied te betuigen, 
maar eigenlijk deed hij 
niet anders dan voorberei

dingen treffen om zijn slag te slaan. Na deze voor
bereidingen drong hij op een nacht met een bende 
mannen den tempel binnen, overmande de pries
ters, stal den Blauwen Diamant en nam de 
vlucht.

Deze stoutmoedige diefstal zou — naar men 
wil — den toorn van den god Rama-Sita hebben 
opgewekt, en wel in die mate, dat hij iederen toe- 
komstigen bezitter van den diamant bij voorbaat 
vervloekte.

Het begon al bij Tavernier, die eenige jarenB 

later, bij een nieuw avontuur in Afrika, door wilde 
dieren werd verscheurd.

Intusschen was de Blauwe Diamant in het bezit 
gekomen van den Franschen koning Lodewijk XIV, 
met wiens politiek het sindsdien niet meer voor
spoedig wilde gaan. Voorts stierven kort na elkaar 
meerderen van zijn familieleden en op zijn sterfbed 
moest de koning, die aan een afschuwelijke ziekte 
overleed, nog meerdere vernederende vredes
verdragen teekenen.

De steen kwam vervolgens in het bezit van 
Madame de Montespan, die twee dagen nadien de 
gunst des konings verloor en van het hof werd 
verwijderd.

Nicolaas Fouquet, een berucht bankier en mi
nister van financiën, werd enkele dagen, nadat hij 
den Blauwen Diamant vol trots aan zijn gasten 
had getoond, in de Bastille geworpen, waar hij 
door een beroerte werd getroffen en overleed.

Hoe het met de volgende bezitters van 
Blauwen Diamant, Lodewijk XVI en Maria 
toinette ging, behoeft zeker niet in den breede 
haald te worden.

De avonturier 
Jean Joseph 
Tavernier, die 
door zijn dief
stal zooveel 
ongeluk onder 
de menschen 
zou hebben ge

bracht.

K
W Ti I<1 ■:
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het einde daarvan zich

Sultan Abdul Hamid op een rijtoer.

zin in heeft

Maria Antoinette.

Madame de Montespan.

Dat ongeluk liet niet op zich wachten. Hun 
eenigst kind, Vinsen, ging eenige maanden later 
met zijn gouvernante wandelen, rukte zich los en 
liep recht onder een zwaren automobiel, die juist 
aan kwam rijden.

Mac Lean scheidde van zijn vrouw en leefde in 
Parijs alleen verder.

Thans is de steen te koop. Men zegt, dat Charlie 
Chaplin

neelspeelster, mademoiselle 
Ladue. Den eersten avond, 
dat zij op het tooneel den 
Hope-diamant droeg, schoot 
Poniatowski haar van uit 
zijn loge neer. Eenige dagen 
later werd de prins zelf op 
klaarlichten dag door een 
onbekend gebleven Parijze
naar neergestoken. De on
gelukkenreeks was nog niet 
ten einde. Een Grieksche 
diamanthandelaar bood den 
steen den Turkschen sultan 
Abdul Hamid aan. Toen hij 
met het koopcontract van 
het slot wegreed, sloegen de 
paarden voor zijn rijtuig op 
hol, de juwelier viel op de 
straat en was op slag dood. 
De sultan zelf werd kort 
daarop gedwongen van den 
troon afstand te doen. Tot 
1911 hoorde de wereld niets 
van dezen steen der ellende, 

jaar zag op een soirée in de 
December de multi-mil-grootste deel van den steen bleef in handen van 

Eliason, die het in 1830 aan Thomas Henri 
Hope verkocht voor achttienduizend pond. Zijn 
zoon, Lord Francis Hope, die met de erfenis den 
ongelukssteen verkreeg, stierf na enkele jaren, 
door iedereen vergeten en arm als een kerkrat. 
Zijn geluk was verstoord door het scheidingsproces 
met zijn vrouw, de vroegere tooneelspeelster 
May Johé, die voor de rechtbank de schuld van 
het mislukte huwelijk aan den Blauwen Diamant 
weet. Francis Hope, naar wiens familie de steen 
voortaan genoemd zou worden, verkocht hem in 
1908 aan den Poolschen prins Poniatowski.

Deze schonk het juweel aan de Fransche too-

Het kleinood werd met de andere kroonjuweelen 
tot staatseigendom verklaard en opgeborgen in 
een apart gebouw.

Na korten tijd werd het met andere kostbaar
heden gestolen en nu begon de Blauwe Diamant 
zijn tocht door de wereld.

Allereerst werd hij in Amsterdam gesignaleerd. 
De diamanthandelaar Fala kreeg opdracht den 
steen te slijpen. Maandenlang werkte Fala er dag 
in, dag uit met groote zorg aan. Toen hij gereed 
was, werd de diamant door zijn zoon gestolen. 
Deze verkocht hem, maakte het geld op en pleegde 
daarna zelfmoord. De Franschman Fran^ois 
Beaulieu was de volgende eigenaar. Hij durfde 
zijn bezit noch in Amsterdam noch in Frankrijk te 
koop aan te bieden. Hij liet door een juwelier een 
stuk uit den steen snijden en vertrok vervolgens 
naar Londen. Hier leefde hij in de grootste armoede 
en werd tenslotte door den honger gedwongen 
om den Blauwen Diamant voor 500 pond den ju
welier Eliason aan te bieden. Deze verzocht eenigen 
bedenktijd. Toen hij 
naar Beaulieu begaf, 
vond hij dezen dood
gehongerd op zijn 
bed liggen.

Een stuk van den 
Blauwen Diamant 
kwam later in het 
bezit van een En- 
gelschman, Streeter 
genaamd, een ander 
werd aan den hertog 
van Brunswijk ver
kocht en heette 
sindsdien: „de blau
we druppel van 
Brunswijk”, maar *t

Dat 
maand 
lionnair Mac Lean, eigenaar van 
de „Washington Post”, den Blau
wen Diamant aan den hals van 
zijn vrouw schitteren. Mevrouw 
Mac Lean had den steen gekocht 
onder voorwaarde, dat zij hem 
terug kon geven, wanneer zou 
blijken, dat door zijn invloed aan 
haarzelf of een der haren ’n ongeluk 
zou overkomen.
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De club van zessen klaar te St. Maartensdijk.

Van ’t eiland Tholen

De wacht bij de „poort.” Voor minder 
dan een dubbeltje kom je hier niet op 

het eiland.

Poorfvliets schilder achtig hoekje met 
gezicht op den alouden toren.

Allemaal op de fiets.

Een dorpskiekje van Scherpenisse.

De zonnige hoofdstraat 
van Stavenisse.

RIJMEN VAN EENEN OUDEN HEER
* *lek was laest op een feest, daer waeren veele gasten, ick kende er niet veel en ging op ’t blinde tasten nac een bekend ghesicht, en sie, ick vond er gheen ; Daer was alleen de jeucht, en ouden vont ick gheen.Maer daer was veel jolyt, men sagh er sorghloos uyt, men sat druck kouten neer en daer was socht gheluyd van smiltende inuzyck ; maer ach, daer kwamen klanten van ’t zuydelycke Rond, roetswarte muzikanten.Ineenen swom elckeen, in-’t gruwelyckst kabaal, de muren wanckelden, te midden van de sael vingh men te dansen aen, ick sagh nooyt sulcke spronghen. Het leeck of sy sichself naerstigh insekten vonghen ;Dan weder blaakten sy van bloedigh krygersvier, (so leeck het my voorwaer) en maeckten veel getier.lek sagh dat al eens aen, en sie, ick vind gheen woorden voor sulcken onverstand, wy syn toch in het Noorden, en niet in negherland, in onsen ghouden tyd deed men de dansen met ghepaste waerdigheyd :Dan had men ’t hoofd niet op een wilden sprongh gheset ; maer danste men met swier een staetigh menuet.Ick pas niet by dit werek, dit onghepast gedruys, ick nam myn hoedjen op en ghing gheswind nae huys.
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Aan alle takken van sport wordt iederen 
dag een flink deel van den leertijd besteed.

Een renpaard, dat vroeger in geheel Europa be
kend was om zijn snelheid, doet thans dienst 
in de jockey-school bij de anatomische lessen.

Les in Engelsch op de jockeyschool, de 
taal van het land der paardensport, een 
taal dus die iedere jockey moet kennen.

Jk

Cen jockey-school is een school, die in 
ons land niet te veel leerlingen zou 

hebben, omdat er hier niet veel jockeys 
noodig zijn. Maar in andere landen, 
Duitschland en Engeland bijv., is het een 
beroep, dat men kiezen kan, zonder al te 

pessimistische verwachtingen te moeten hebben over de 
kansen op een betrekking later. Paardrijden is natuurlijk 
hoofdzaak ; iederen dag rijden — en wie weet hoe 
moeilijk de rijkunst is, kan begrijpen dat een leerling 
van de jockey-school dag in dag uit op het paard zit 
en iederen keer nog aanmerkingen krijgt. Een belangrijk 
deel van den lesrooster wordt natuurlijk ingenomen door 
alle mogelijke sport, hetgeen op een school als deze 
volkomen verklaarbaar is. Ook de gewone schoolvakken 
worden onderwezen, omdat men de opleiding der jonge 
jockeys op zeer jeugdigen leeftijd begint, zoodat slechts 
de avonduren voor het vakonderwijs zouden overblijven, 
wanneer de jongens overdag de gewone lagere school 
moesten bezoeken.



Bandenpech I

Laat de appelen maar rollen 
holderbolder uit de mand.

’s Ochtends al gaat 
boordeknoopje 

at uk en haastig 
aan den rol.
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Dikwijls lacht het leven vroolijk, 
goedgeluimd, en knipoogt oolijk : 
Ga zoo door, mijn zoon, ga door» 
hou je wagen in het spoor !

Maar opeens is ’t afgeloopen 
met Fortuna’s rijke gunst ;
Het geluk is niet te koopen, 
en het leven is een kunst!

’s Ochtends al gaat ’t boordeknoopje 
druk en haastig aan den rol
Dat is ’t allereerste koopje, 
en de tegenspoed houdt vol.

’t Regent pijpestelen, ’t lieve 
zonnetje, schijnt wel op reis ;
En de post brengt booze brieven, 
en de klok is van de wijs.

Alle veters breken keurig, 
en de thee is slap vandaag, 
’t Brood is droog, een sikkeneurig 
brokje voor de teere maag.



Laat de appelen maar rollen, 
holderbolder uit de mand ;
Laten we vergeefs maar hollen 
naar de tram aan d’overkant.

Durf dan lachen, dat 
niet aan onze grillen 
Dat het alles niet wil 
voor de dreiging van

Bij de pakken neer gaan zitten 
helpt ons er niet boven op ;
’t Leven stoort zich niet aan vitten 
en aan onzen boozen kop.

Lachen we, als onze wagen 
vast raakt in het mulle spoor ;
O, er komen beet’re dagen
en dees komen we ook door 1

zich ’t leven 
stoort, 
geven 
ons woord.

Ieder heeft die oogenblikken 
dat zijn leven kwetsbaar lijkt, 
D’ongelukken rikketikken 
en de blijde voorspoed wijkt.

Laten 
hollen

't Regent pijpe stelen, ’t lieve 
zonnetje schijnt wel op reis.

Als onze motor 
soms niet voort wou 
en we zitten bleven 

in de kou
/

we vergeefs maar 
naar de tram aan 

d' overkant.

’^^'OCHTCNOVOER

Aii/Z

•

Lachen we, als onze wagen 
vast raakt in het mulle spoor

xfcn durf leven door de dagen, 
zijn ze bitter, zijn ze zoet;
Leer het hoofd omhoog te dragen 
dan wordt ook het bitt’re goed !
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En het leven lijkt een treurspel, 
en wij zijn de hoofdpersoon, 
’t Ongeluk is onze vader, 
en de tegenspoed de zoon.

En we wand’len langs de straten 
met een boozen satanslach : 
Zachtjes in ons zelven praten 
we mismoedig : wat een dag !

Maar gelukkig hij die immer 
’t zonnetje door wolken ziet ;
Bij de pakken neerzit nimmer, 
en van eiken dag geniet.

Boordeknoopjes, thee en klokken 
brengen hem niet van de wijs, 
Aan een ander zij het mokken : 
’t Leven blijft een paradijs 1

Pas na tegenspoed ervaart men 
welken rijkdom ’t leven heeft, 
als men met zijn hoofd naar boven 
open voor het goede leeft.
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Deze film is eigenlijk een krachtig 
pleidooi tegen het lichtzinnig oor- 
deelen der menschen. Want nergens 

wordt het „schijn bedriegt" sterker aan
getoond dan juist in deze dramatische 
Fox-film. De geschiedenis speelt zich af 
in het Rusland van vroeger en begint op 
het oogenblik, dat aan alle Joodsche in
woners het recht tot reizen wordt ont
nomen. Een meisje» wier vader in de ge
vangenis stervende is, wil tot iederen 
prijs naar Petersburg om hem te bezoe
ken, doch wijl zij wegens haar Israëlietische 
afkomst geen reispas kan toonen, wordt 
haar een spoorkaartje geweigerd. Dan 
ziet zij een meisje, dat een gele kaart 
toont en zonder eenig bezwaar toegang 
krijgt. Zij spreekt de bezitster ervan aan 
en verneemt dan, dat zij heel gemakkelijk 
bij die en die „dame” zoo’n kaart kan 
machtig worden. Het meisje volgt dien 
raad op en het gelukt, doch daarmede 
heeft zij tevens een wereld van ellende 
voor zich zelf geopend, daar zij nu bij 
ieder mensch als een verworpelinge wordt 
beschouwd. Haar lijdensgeschiedenis, die 
gelukkig nog goed eindigt, geeft deze film 
weer, en hoewel er gelegenheid te over 
was, om er een product van twijfelachtig 
gehalte van te maken, heeft men dat vol
komen vermeden en slechts de kracht ge
zocht in sterk spel en een sobere, doch 
aangrijpende uitbeelding. LionelBarrymore 
speelt den Tscheka-generaal, en hoewel 
minder felle karakterrollen hem beter af
gaan,. blijkt toch uit alles dat hij een goed 
acteur is. Elissa Landi is de niet onver
dienstelijke tegenspeelster.

Tijdens het ontbijt wordt de Tscheka-generaal (Lionel Barrymore) 
door zijn adjudant gewezen op de scherpe artikelen, die tegen hem in 
buitenlandsche bladen verschijnen en waarvan men de herkomst niet weet.

Na het bezoek aan haar 
vader, die reeds doodgemarteld bleek 

te zijn, wordt het meisje, dat de moordenaars 
uitschold, zonder vorm van proces de deur uitgegooid.

In de wachtkamer bij de Tscheka, waar aan 
het meisje de gele kaart wordt uitgereikt.
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Na een zware dagtaak zucht de 
schipper rust te Brouwershaven»
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*
De Br. 41 werd met averij in de 
haven van Breskens binnengesleept.

fa ïlccfitb één loep om on5 Jietótbwk: 
't fuacfitig! <Koe kunnen ze ’t geven uwi zoo weinig geld!
Het onvermijdelijk gevolg hiervan is natuurlijk een geweldige na
vraag naar deze schitterende premie, die wij voor slechts 80 cent 
ter beschikking stellen van onze abonné's. Ofschoon wij met de 
oplage op een zeer ruime verspreiding gerekend hadden, mindert 
de voorraad zienderoogen, zoodat het gevaar niet denkbeeldig 
is, dat wij binnen afzienbaren tijd tal van gegadigden zullen 
teleur moeten stellen. Daarom raden wij een ieder, die zich als
nog in het bezit wil stellen van dit kostelijk werk, hetzij voor 
zichzelf of om het met Kerstmis ten geschenke te geven, 
allerdringendst aan dit zoo spoedig mogelijk te doen, ten
einde niet de kans te loopen dat hij te hooren krijgt: 
uitverkocht!! U weet het nietwaar, het Kerstboek, ten 
deele in twee en drie kleuren uitgevoerd, de twee losse 
kleurplaten en de schitterend mooie vierbladige wond- 
kalender, dit alles te zamen, als premie voor onze 
abonné's, voor slechts 80 cent.

Het is verkrijgbaar bij onze bezorgers, agenten of op ons Hoofdkantoor. 
Franco toezending volgt na ontvangst van postwissel groot 90 cent.



I
k heb mijn vrouw verteld, hoe de zaken staan,” ging Bascom voort, „en 
ze is ’t met mij eens, dat zoo’n kranig jongmensch als jij de vrouw moet 
krijgen, die hij verdient. Ze heeft zelfs beloofd, een handje te helpen. Ze kent 
een heele massa charmante meisjes, en ze zal zorgen, datje daar kennis mee 

maakt. De rest ligt aan jou. Kies er de goede uit en.... doe wat je te doen 
staat. Je weet, dat er allemachtig aardige meisjes zijn in Zenobia, Peter. Haal 
je bagage morgenochtend maar hier — goed ?”

„’t Is verbazend vriendelijk van u, meneer Bascom,” zei Peter dankbaar. 
„Dus je doet ’t ?”
„Ja meneer, graag — dank u.”
„Wat ik zeggen wou, Peter, dat nichtje van me — Sylvia — hoe vind je 

die ?”
„Heel interessant,” antwoordde Peter.
„Ja,” zei Bascom vertrouwelijk, „het is een meisje uit duizenden. Laat 

ik je vertellen, jongen,” ging hij met toenemende geestdrift voort, „dat je 
de heele wereld af kunt zoeken, om er een tweede zoo te vinden. Ze heeft 
hersens. Ze heeft de beste relaties. En ze is knap. Ik geloof niet, dat ik ooit 
een knapper meisje gezien heb. En ze heeft.... eh.. .. houding. Je begrijpt 
me wel. Op een burgerlijke manier gezegd : er zit ras in.”

Zwijntje leunde achterover, hief het glas naar zijn rooden mond, slorpte, 
en zette het glas neer, maar geen oogenblik wendde hij den blik van Peter 
af. Op een zeer vertrouwelijke manier boog hij zich weer naar voren.

„Als ik jong was, en vrij, liet ik me dat meisje niet ontsnappen. Ik trouwde 
haar direct.”

„Maar u bent haar oom !” zei Peter.
„Ik sprak maar veronderstellenderwijs. Ik zal je precies vertellen, wat 

ik denk. Peter — je weet, dat je niet veel tijd hebt. Als ik in jouw schoenen 
stond, met zoo’n broer en zuster, die van me afhingen, en dat baantje in New 
York in ’t vooruitzicht....”

„Maar uw nicht zou me niet eens aankijken !” viel Peter uit.
„Pff! Je praat naar je verstand hebt.”
„Ze heeft me gruwelijk vervelend gevonden !”
„Beste kerel, zoo houdt ze zich maar. Ze is overal geweest en ze heeft 

alles gezien. Natuurlijk is ze een beetje geblaseerd. Maar dat is alleen een 
teeken van ervaring. Ze kent de wereld en ze kent het leven. Ze zou je kunnen 
accepteeren. Ik zeg natuurlijk niet, dat ze ’t doen zou. Je zou haar eerst moe
ten bewijzen, dat je ’t meende. Je bent jong, knap, romantisch ; je hebt een 
uitstekende toekomst vóór je. Als jij ’t jouwe doet, zal ik je recommartdee- 
ren, dat ze er van omvalt.”

„’t Lijkt me meer dan gemeen,” zei Peter edelaardig, „hier te komen 
logeeren met ’t vooropgezette doel, zoo’n onschuldig meisje over te halen, 
om met me te trouwen.”

De heer Bascom keek hem achterdochtig aan, maar Peter was even 
onschuldig als het kanarievogeltje, dat door de kat werd aangevallen. De 
heer Bascom gaf Peter een vaderlijk tikje op zijn knie.

„In de liefde en in den oorlog is alles geoorloofd. Kom jij morgen maar 
kalm hier. Eigenlijk kon je nu wel vast den tuin in gaan, om een beetje met 
Sylvia te praten. Je hebt geen tijd te verliezen.”

„Is ze in den tuin ?” vroeg het onnoozele lammetje.
„lederen avond kun je Sylvia in den tuin vinden — ze dwéépt met 

bloemen,” zei Zwijntje.
Peter ging naar buiten en vond Sylvia op een marmeren bank zitten, 

in den maneschijn een sigaret rookend. Hij meende op te merken, toen hij 
naderde, dat hij een slanke, donkere figuur in de heesters zag wegdeinzen, 
maar hij kon het zich ook verbeeld hebben.

Het was geen wonder, dat zijn zenuwen, na dien beproevenden avond, 
hem valsche indrukken gaven. Peter had boeken gelezen over beroemde 
spookhuizen in Engeland, waar voortdurend geheimzinnige dingen gebeur
den, en hij was er nu al zeker van : als hij veel dagen en nachten bij de Bas- 
coms doorbracht, zou hij een bibliotheek van zulke boeken kunnen schrijven.

„Wat ’n vriendelijkheid!” teemde Sylvia, toen hij naast haar kwam zitten. 
„Prachtige avond,” zei hij, blij, dat ze zijn blos van schaamte niet 

zien kon.
„Ja,” zei ze, met een stem, die in ’t begin veel van een geeuw had. 

„Prachtig.”
Peter tuurde wanhopig naar de maan. „Ik geloof toch dat we regen krij

gen,” vervolgde hij, zich vastklemmend aan den stroohalm der conversatie. 
„Er is een kring om de maan,”

Zij zuchtte. Peter keek naar haar handen, die in haar schoot lagen. 
Binnen enkele dagen, veronderstelde hij, zou hij een van die groote witte 
handen zitten streelen. Misschien zou hij een ring steken aan zoo’n langen 
vinger met zoo’n toegespitsten nagel. Hij huiverde even.

„Bent u wel eens in New York geweest, juffrouw Bascom ?”
► „Ik heb zeven jaar in New York gewoond,” vertelde ze.

„En — is ’t u bevallen ?” 9
„Och — New York is New York.” IN O. Z,
Weer stierf het gesprek onder zijn handen. Hij kon niets meer bedenken, 

dat hij haar zeggen kon. Hij had nog geen onderwerp aangeraakt, of het ver
veelde haar. Stel je voor — een heel leven doorbrengen met pogingen, om 
Sylvia te interesseeren, om haar af te houden van geeuwen en indommelen !

De droppels kwamen Peter op het voorhoofd en zijn handen werden 
klammig. Wat scheelde hem toch ? Hij was er van overtuigd, dat de schuld 
aan hem lag, en niet aan Sylvia. Zij zuchtte diep.

Toen klonk er een vreemd, zwak geluid in de boomen dicht bij de garage. 
Het klonk als de roep van een uil, maar toch had Peter nooit een gevederden 
uil gehoord, die zóó riep. Het geluid werd herhaald.

Nu leek het meer op het gekwaak van een kikker dan op uilengeluid. 
Peter voelde iets prikkeligs in zijn nekhaartjes. Hij keek tersluiks naar Sylvia.

Met verbazing merkte hij op, hoe haar heele houding veranderd was. Zij 
hing niet meer in elkaar — zij zat strak rechtop. Haar oogen glinsterden. 
Hij had kunnen zweren, dat haar neusvleugels trilden van opwinding.

Welke tooverkracht was hier aan ’t werk, vroeg Peter zich af.
Een derden keer kwam de roep door de stille avondlucht, maar dezen 

keer had het niets meer weg van den roep van een uil, en maar heel weinig 
van kikvorschengeknor. Als men een vergelijking met het dierenrijk wóu 
treffen, leek het nog het meest op het gejank van een eenzamen jakhals.

„Als u ’t me niet kwalijk neemt,” zei Sylvia, opstaande, „ga ik naar 
mijn kamer. Ik heb een ondraaglijke hoofdpijn.”

Zij was al weg, vóór Peter op kon springen om haar zijn medelijden te 
betuigen, of de woorden kon vinden, om haar hoffelijk goeden nacht te wen- 
schen.

Hij ging met de hand over de oogen. De roep van een uil ! Het gekwaak 
van een kikvorsch ! Het janken van een jakhals ! Wat zou er verder komen ?

„Hallo 1” zei een stem.
„Lieve hemel!” schrok Peter.
Een slank meisje in ’t wit, met kort zwart haar, dat glinsterde in het 

maanlicht, stond voor hem. ’t Was, alsof zij uit de lucht kwam gevallen, of op
gerezen uit den grond aan zijn voeten.

„Zoo,” sprak de verschijning met een jonge, levendige stem, „dus u bent 
’t uitverkoren slachtoffer.”

„Wie bent u ?” vroeg Peter vierkant.
„Ik ben Griezeltje,” kwam vlot het antwoord.
„U schijnt erg grappig te zijn,” zei Peter. „Eerst een uil, toen een kikker, 

toen een jakhals, en dan u.”
„Ik begrijp u niet,” zei ’t meisje, dat zichzelf Griezeltje noemde, „maar 

nu u ’t toch over beesten hebt, zal ik me de opmerking permitteeren, dat ’t aas 
voor ’t eene kuiken over schijnt te gaan op ’t andere kuiken. U bent ’t tweede 
kuiken — of draagt u liever den titel van konijntje ?”

„Gaat u zitten,” zei Peter bot, „en druk u een beetje verstaanbaarder uit.”
„Als u maar weet, dat ik hier op verboden grond ben.”
„’t Is mijn grond ook niet.”
„En ik heb zoogenaamd een afspraakje met Henry.”
„Zoo — wat doet u dan hier ?”
„Ik heb geen zin in afspraakjes met Henry. Daarom ben ik hierheen ge

slopen. Hebt u een sigaret voor me ?”
Peter gaf haar een sigaret en streek een lucifer voor haar aan; in zooverre 

het maanlicht hem haar trekken niet had doen zien, deed het nu het schijnsel 
van den lucifer. Zij had fraai gebogen zwarte wenkbrauwen, groote smeulende 
oogen, waarschijnlijk bruin, en een levendige, bijna gretige gelaatsuitdruk
king, die hem, hij wist het niet waarom, deed denken aan het klokachtig ge
luid van een cornet in een jazz-orkest. Zij deed hem ook denken aan alle kus
sen, die hij ooit gestolen had.

De indruk, dien zij op hem maakte,was eigenlijk niet verheffend te noe
men, maar boeien deed ze hem ontegenzeglijk. Inderdaad — voor ’t eerst 
in zijn nogal muffe leven voelde hij zich geboeid door de nabijheid van een 
vrouw. Zij blies een rookbundel uit.

„Ik ben ’t katje van hiernaast,” vertelde ze.
„Griezeltje,” mompelde hij.
„O, Griezeltje? Zoo noemen ze me, omdat ik zoo’n massa onschuldige, 

onschadelijke, argelooze menschen de bibberatie op ’t lijf jaag. Ik heb een groot 
stuk van mijn leven besteed aan ’t najagen van prikkels. De bergen, de vlieg
tuigen en de onderzeeërs heb ik al uitgeput. Op ’t oogenblik zit ik er leef ijk tüs- 
schen. Ik heet Narcissa Kimbal. Mijn bezorgde ouders hebben ’t huis gesloten 
en mij achtergelaten, om grijze haren te berokkenen aan de nobele schedels 
van den huisbewaarder en zijn vrouw. Dat is een soort straf, omdat ik met 
vaders limousine tegen een telefoonpaal aangeschoten ben, en daar kon de 
auto niet tegen. Ik maak ’t zoodoende meteen een beetje makkelijker voor 
Henry. Nu ik geen auto heb, hang ik min of meer van hem af. „Ze willen ons
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namelijk pressen, om met elkaar te trouwen, ziet u. Dat wil zeggen, Varkentje 
prest uit alle macht. Vader en moeder laten de natuur liever haar gewonen 
loop. Vraag me nu eens, waarom ik u dat allemaal vertel,” beval ze in een iet
wat heesch gefluister.

„Goed,” zei Peter verbluft, „ik zal bijten. Waarom doet u ’t ?”
„Omdat u óók een slachtoffer bent van ’t ziekelijke verlangen van Var

kentje, om voor Cupido te spelen. Ik vond, dat u gewaarschuwd moest wor
den. Daarom ben ik zoo openhartig.”

Juffrouw Kimbal keek hem scherp aan.
„Snapt u me?”
„Ik ben bang van niet.”
„Bent u niet de een of andere onder-dit-of-dat op de radio-fabriek ?” 
Hij knikte.
„Bent u niet de soliede, brave, schrandere jongeman met een groote, dikke 

toekomst, dien ze naar New York willen sturen ? Die man, die zijn broer en 
zuster laat studeeren ?”

„Die ben ik,” bekende Peter.
„Precies — dan bent u ’t lammetje, dat naar de slachtbank gebracht 

wordt. Wat ik u brom. U bent uitgepikt voor de Dragonder. Varkentje heeft 
u met eigen pootjes uitgepikt.”

„Wie is de Dragonder?” vroeg Peter flauwtjes.
„Wie anders dan Sylvia Bascom ?” lachte het meisje, dat zich den naam 

Griezeltje had waardig gemaakt. „Ze is ’t beetje geld, dat ze ooit gehad heeft, 
kwijt, en nu zitten de Bascoms met haar opgescheept. Ze willen haar loozen. 
En u bent de aardige, nette, soliede, betrouwbare, respectabele, keurige jonge
man, dien Varkentje tot slachtoffer heeft uitgepikt.”

„Lieve hemel !” zuchtte Peter.
„Met millioenen stralende sterren,” zei het mooie meisje. „U bent aange

wezen voor de Dragonder. Ik ben aangewezen voor den Big. ’t Is allemaal ’t 
drijven van Varkentje. Hij is de echte onvervalschte meneer Plakze.”

„Willen ze me aan haar koppelen ?” viel Peter uit.
„Nu komen uw hersens ’n beetje bij. En ’t zal hun lukken ook. Varkentje 

zal ’t klaarspelen. Varkentje speelt alles klaar. Hij is absoluut onweerstaan
baar. Zijn plannetjes lukken altijd. Als Henry en ik niet dol genoeg op elkaar 
worden, zet hij Henry zonder één cent aan den dijk, en mijn liefhebbende man
nelijke ouder zal ’t met mij wel niet veel beter maken. Ik vertel u dat allemaal 
in denzelfden geest, als de eene ter dood veroordeelde zijn hart uitstort tegen 
den anderen in de aangrenzende cel. En — wat dacht u er aan te doen ? U 
bent een groote, sterke, schrandere man.”

En Peter was gedwongen te antwoorden, nadat hij snel de feiten over
zien had : „Niemendal.”

„Als Varkentje ’n plannetje in elkaar timmert, laat hij er geen latje aan los.” 
„Dat weet ik,” zei hij. „Ik heb méér met zijn plannetjes te maken gehad. 

Ze zijn luchtdicht, waterdicht en kogeldicht. Als ik me niet laat pressen tot 
een huwelijk met de Dragonder, verspeel ik een prettig, royaal baantje. Als 
ik dat baantje niet krijg, ben ik mijn tegenwoordige positie ook kwijt. En als 
dat gebeurt, moeten mijn broertje en zusje op hun eigen wieken drijven. Ik 
zit voor de verantwoording.”

„Da’s leelijk. Wat ik zeggen wou, hoe heet u ?”
„Peter Farnum.”
„Mevrouw Peter Farnum.... Leuke naam.”
„Ja, ik denk, dat ik haar maar trouw.”
„En ik denk, dat ik den Big maar trouw.”
„’t Is me anders een raar stukje mensch,” zei Peter medelijdend.
„Dat weet je nog niet half, Piet,” zei Griezeltje, „’t Is waarachtig nog 

erger dan in de middeleeuwen. Toen deden ze niet aan die foefjes. Henry 
had vijf eeuwen vroeger geboren moeten worden.”

„Weet je wat ?” zei Peter. „Laten we een beetje gaan rijden in mijn wa
gentje, dan kunnen we er 
eens goed over praten.”

„Mijn koortsig voor
hoofd heeft afkoeling 
noodig,” zei Griezeltje, 
en zij sprong op. „’t Is 
misschien beter, dat ik je 
tref aan ’t begin van de 
oprijlaan. Kom me daar 
maar oppikken.”

Zij verdween in de 
struiken, en Peter ont
dekte, dat hij haar stond 
na te staren, met dicht
geknepen vuisten. Het 
was, alsof er een teer 
waas van haar tegen
woordigheid achterbleef.

„Jazz-baby,” zei hij 
geheimzinnig, en hij liep 
naar den kant van den 
stal.

Peter had een soort 
voorgevoel, dat er kolos
sale detectives uit de 
schaduwen te voorschijn

doet ons land.
„Het Loo”, de zomerresidentie 
van H.M. de Koningin, vanuit 
de lucht gezien. 

zouden springen en hem beletten, om in zijn wagentje te stappen ; hij kon 
echter onopgemerkt ontsnappen.

Narcissa Kimbal stond op hem te wachten aan ’t begin van de oprijlaan. 
Ze sprong in den auto en kwam naast hem zitten.

Vooruit schoten ze den donkeren avond in. Hij vroeg zich af, hoe men 
met een meisje als Narcissa om moest gaan.

„Zullen we dansen ?” vroeg hij.
„Graag,” antwoordde ze.
Er was een restaurant aan den anderen kant van Zenobia, en daarheen 

richtte Peter zijn wielen. Door boomen heen gloeiden roode lichtjes. Een 
gedempte saxophoon snikte een welkom.

Zij danste zoo Jicht en zeker, als Peter gedacht had, dat ze doen zou.
„Hoe denkt de Big er over?” vroeg hij daarna, toen ze elkaar aankeken 

langs een lampje met een rood kapje en cognac en gemberbier dronken.
„Hij is ’t er wel mee eens,” antwoordde het meisje. „Hij weet, dat ’t 

huwelijk hem vrij zal maken — dan kan hij precies doen wat hij wil, zoolang 
hij zich maar niet laat betrappen....”

Haar oogen schitterden boos.
„We moesten er iets aan zien te doen,” zei Peter.
„Ja, maar dat kunnen we niet. Laten we er maar niet meer over praten. 

Ga je mee dansen ?”
Zij dansten tot twaalf uur. Peter voelde een prettige gisting in zijn 

hoofd, toen zij weer in het autootje klommen. Hij was niet aan drank gewend.
Hij voelde neiging, om roekelooze dingen te doen. Narcissa zat dicht 

naast hem en zong van tijd tot tijd : „No-no, no-no,” met een zachte, klare 
stem.

Hij liet zijn rechterarm om haar heen glijden, zorgende, dat hij met de 
linker het wiel stevig vasthield. Narcissa maakte geen bezwaar. Zij zong zacht: 
„No-no, no-no.”

Een mengsel van verbasteringen schoot een golf van prettige tinteling 
in Peter’s hoofd. Hij had nog nooit dergelijke gevoelens gehad, als hij naast 
een meisje zat. Griezeltje was heel iets aparts. Griezeltje was een wonder.

Hij liet bij een appelboomgaard het wagentje stilstaan en sloeg ook 
den anderen arm om haar heen. Het teruggekaatste licht van den schijnwerper 
gloeide haar in ’t gezicht. Het was naar boven geheven, bleek. Ze had de lippen 
even van elkaar. Haar oogen stonden groot, donker en zonder uitdrukking.

„Ik ga je kussen,” waarschuwde Peter.
„Waarom ?” zei Griezeltje.
„Omdat ik er zin in heb.”
„Nee,” zei Griezeltje. „Je bent al ver genoeg gegaan. Laten we een 

mooie vriendschap nu niet bederven.”
Zij liet haar hoofd duiken, toen hij de poging deed, en zijn mond trof 

niets dan glad, geurig haar. Ze had hem beetgenomen, door eerst den schijn 
te wekken, dat ze toegaf. Griezeltje wist met mannen om te gaan.

„Je bent het liefste meisje, dat ik ooit van mijn leven gezien heb,” ver
telde Peter haar heesch.

„Och, ik mag jou ook wel, maar we moeten ons door onze sympathie 
voor elkaar niet onder water laten sleepen.”

„Eén klein kusje maar,” smeekte Peter.
Zij ging rechtop zitten en keek hem aan.
„Hoor eens, jog,” zei ze, „ik heb ooit eens ’n weddenschap met mezelf 

aangegaan, dat ik nooit in zou gaan op een kus, dien ik vermijden kon, tot ik 
wist, dat ik den man voorhad, dien ik hebben wou.”

„Jawel, maar dit is één van de onvermijdelijke kussen,” zei Peter.
„Even wachten,” antwoordde Griezeltje kalm. „Die onvermijdelijke 

kussen zijn altijd het einde van een vriendschap, Piet, en dat zal ik je uit
leggen. Ik beweer niet, dat ik een Sixtijnsche Madonna ben, maar ik heb ’n 
massa meisjes van mijn leeftijd meegemaakt, die zich een massa ellende



Leed jaren door rheumatiek.
Nu 95 jaar en vrij van pijn! 
Waaraan zij het toeschreef.

Wat een zegen moet het zijn voor 
deze vrouw, op haar leeftijd weer 
vrij van pijn te zijn na zoovele jaren 
aan rheumatiek geleden te hebben!
Zij schrijft:

„Ik wil u graag even meedeelen dat, 
sedert ik twee jaar geleden begon met 
Kruschen Salts te nemen, ik geheel en 
al van rheumatische pijnen bevrijd 
ben, waar ik jarenlang erg veel door 
geleden heb. Ik ben nu in mijn 95ste 
jaar en waardeer het bovenmate, dat 
ik nu vrij van pijn ben, wat ik toe
schrijf aan de geregelde dosis Kru
schen Salts."

(Mevr.) A. E. S.

Als iedereen maar wilde inzien, dat 
„de kleine dagelijksche dosis** Kru
schen even belangrijk is voor inwen
dige zuiverheid, als zeep en water 
voor uitwendige zindelijkheid, dan 
zou er spoedig geen hardlijvigheid 
meer bestaan, geen traag-werkende 
lever, geen rheumatiek, jicht 
of spit.
Kruschen is een combinatie van zes 
zouten ; elk daarvan is noodig voor 
de gezonde werking van een be
paald orgaan in het lichaam. Juist 
alles wat u noodig hebt om uw 
organisme op te voeren naar een alge- 
heelen gezonden toestand; zachtjes 
aan, maar zeker.

K^Salïs
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a ƒ 0.90 
en ƒ 1.60 per flacon. Stralende ge
zondheid voor één cent per dag.
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 dezen gratis proef- 
flacon gebruiken zonder den ge
wonen flacon Kruschen te openen. 
En als u na deze proef niet vol
komen tevreden bent, kunt u den 
grooten flacon terug brengen bij den 
winkelier waar u hem kocht, en hij 
zal u uw ƒ 1.60 (uw geheele uitgave) 
zonder omwegen terugbetalen. Maar 
vergeet niet, dat de gratis proef- 
flacon alleen verpakt is bij de groote 
maat van ƒ 1.60 en dan nog slechts 
voor een beperkten tijd.
Gaat dus naar uw apotheker of 
drogist, voor dat hij deze groote 
proefpakken uitverkocht heeft. 
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam C.

Uw BMIKHITIS wijkt
Om liw bronchitis te doen wijken moet U nog heden 
Abdijsiroop nemen. Abdijsiroop zal de vastzittende 
slijm doen loskooien, dien afmattenden hoest daar
door verdrijven en Uw ademhaling weer diep en 
geruischloos maken en daardoor is Abdijsiroop het 
middel dat U »n staat stelt te leven zonder benauwd
heden. Abdijsiroop ts de betrouwbare vriend van 
allen, die met moeilijkheden bij de ademhaling te 
kampen hebben en voor hen, die gekweld worden 
door een prikkelenden, benauwden of scherpen hoest.

Het is geen verdoovende siroop, geen wondermiddel, 
• maar het is wel de hulp voor een ieder, die lijdt aan

Hoest-Griep-Bronchitis-Asthma

Overal verkrijgbaar

DUSIROÖP
fi irWr 

galjoen f275 .

- Men Is er In gestaagd /Xbdijsiroop
tc .stollen" met behoud van 

AOp alle genezende bestanddcclcn, dus _00 gebruik nu buitenshuis de nieuwe

SSd.en 60c E per doof

geeft slechts tijdelijk gemak! Heel spoedig wreekt 
zij zich, vooral op uw teint. Zelfs als u weinig 
tijd hebt voor de verzorging van uw huid, is het 
mogelijk een jeugdig uiterlijk te behouden. 
Masseer ’s morgens en ’s avonds twee minuten 
met het overvloedige schuim van Palmolive zeep 
en warm water gezicht en hals. Spoel af met . 
warm, daarna met koud water. Bij de berei
ding van Palmolive wordt veel olijf- en Z 
palmolie gebruikt; de cosmetische middelen 
van oer-oude beroemdheid!
Volg deze Palmolive methode ook! Bescherm 
uw huid, bewaak uw uiterlijk — met Palmolive 
zeep is dit een kleine moeite, die groote resul
taten geeft!

jrono- -

DOOR ’T GEBRUIK VAN

NIVA TANDPASTA
STEUNT GIJ

5 Nederlandsche Indu 
daar de voorn, grond 
stoffen en de ver
pakking ook |

laise in EIGEN LAND 
te bestrijden.

Groote Tuben................ 75 ets.
Kleine Tuben.........................25 ets.

Dr. H. NANNING’s
Pharm. Chem. Fabr. N.V., Den Haag.

Al is het weder nog zoo guur en 
schraal, regenachtig of koud, toch 
blijft haar huid zacht als fluweel 
en mooi van teint. Wat daar wel 
het geheim van is? . . ,,Zij”-crême.'

VAN RIJN’S 
{'« MOSTERD

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

Verkrijgbaar in de meeste Apotheken 
en Drogistwinkels a ƒ 1.25 per doos.
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gekust hebben. Een meisje kan maar niet doorgaan, met iederen vreemde 
te kussen, die er goed uitziet, en dan voor den laatste nog zooveel overhouden, 
als ze hoort te hebben. Er loopen een heeleboel idiote schapen over de 
wereld rond tegenwoordig, Piet, en al zie ik er net zoo uit en al doe ik voor 
’t uiterlijk net zoo, ik verzeker je plechtig, dat ik zoo’n idioot schaap niet ben.”

„Ik heb niets anders bedoeld,” zei Peter ernstig, „dan dat ik nog nooit 
van mijn leven zoo naar iets verlangd heb, als om jou te kussen.”

„Dank je wel voor ’t ritje,” zei Griezeltje. „En tuf me nu maar naar 
huis. Of moet ik m’n rolschaatsen gebruiken ?”

„Je hebt gelijk,” knorde Peter, en hij zette den motor aan.
Voor de deur van den huize Kimbal bleef hij haar hand staan vasthouden. 

Hij draalde en draalde maar. Griezeltje scheen het niet erg te vinden, en, zei 
hij bitter bij zichzelf, die hand-vasthouderij rangschikte ze ongetwijfeld onder 
de „onvermijdelijkheden.”

Het was niets voor Griezeltje. Ze gaf geen steek om hem. Opnieuw 
besloot hij haar te kussen.... en haar te leeren, het prettig te vinden.

„Je bent sterker dan ik,” betoogde Griezeltje rustig, „dus als je ’t abso
luut wilt, kun je me met bruut geweld zoenen ; maar ik waarschuw je vooruit, 
dat ’t dan dè-dè is.. .. en voor goed !”

„Mag ik je dan morgen weer treffen ?”
„Ja, dat mag je.”

IV.
Peter zei met een doffe stem goeden nacht en ging naar zijn kamer, 

om een slapeloozen nacht te beginnen. Hij keerde zich om en om. Hij zag maar 
voortdurend het gezicht van Griezeltje en haar figuur en haar leuke slanke 
handen. Hij kon haar onmogelijk uit zijn gedachten zetten, ’t Zou heerlijk 
zijn, Griezeltje te liefkoozen, met haar toestemming en.. .. en.. .. Wat zou 
dat meisje lief kunnen hebben, als ze eenmaal begon !

Maar hij moest er liever niet meer aan denken. Hij moest immers toch 
met de Dragonder trouwen.... ? Ja, hij ging met Sylvia trouwen, de groote, 
statige, knappe, koude, knipoogende, verveelde Sylvia ! En hij kreeg dat 
baantje in New York — en Ned en Sally konden hun gang gaan.

Het was, alsof je dacht aan een huwelijk met een groot koud marmeren 
beeld — zoo’n toestand als Pygmalion en Galathea.... maar Peter was er 
lang niet zeker van, dat hij de man was, die Sylvia den adem en den gloed 
van het leven kon inblazen. Zou er wel één man bestaan, die dat kon ? Peter 
betwijfelde het.

Maar toch zou hij haar moeten trouwen, en de warme, heerlijke Griezeltje 
moest hij uit zijn leven zetten.

„Ik zal Sylvia morgenochtend vragen,” dacht hij na. „Er is al één van de 
zeven dagen om, en ik heb ’t nog niet verder gebracht, dan tot een woesten 
honger naar een kus van Griezeltje. Had ik haar maar niet ontmoet ! Als 
ik Sylvia morgenochtend zie, zal ik me maar zien te verbeelden, dat ’t 
Griezeltje is.”

Maar hij zag Sylvia ’s morgens niet. Ingevolge zijn afspraak met Zwijntje, 
of Varkentje, of liever meneer Bascom, was hij onmiddellijk na het ontbijt 
met een beetje bagage naar diens woning verhuisd, en hij bevond, dat hij 
verwacht werd, maar dat er niemand van de familie thuis was.

Henry was weg, om golf te spelen; mevrouw Bascom was een bezoek 
aan ’t brengen aan een ziekenhuis, en Sylvia was naar een verkooping. Ont
week ze hem ?

Peter kleedde zich voor een dag buiten : dat wil zeggen, hij trok een 
witte pantalon aan en een geel flanellen jasje. Hij repte zich. Van tijd tot 
tijd ging hij naar het raam, en keek over den tuin heen naar de plek, waar 
het huis van de familie Kimbal zijn dak uithief boven de boomen.

Naar dat huis repte hij zich, toen hij klaar was — dwars door den tuin, 
met een hart, dat bonsde van angst. Als Griezeltje niet op hem gewacht had, 
was zijn dag bedorven.

Zijn vrees werd verholpen, toen hij het grasveld overstak. Dichtbij werd 
er gefloten, en hij keek op. Griezeltje stond voor een raam grinnikend op 
hem neer te zien.

„Hallo, Piet,” groette ze. „Ben zoo beneden.”
Peter ging op een rustieke bank zitten en wachtte. Toen zij op het bordes 

verscheen, stond hij op met een gevoel van duizeligheid. Griezeltje overdag 
was nog tienmaal zoo aantrekkelijk als Griezeltje ’s avonds. Ze droeg een wit 
sportpakje. Haar oogen waren donker en mooi.

Ze schudde hem de hand en keek naar hem op en Peter dacht, dat hij 
ging bezwijmen.

„Heusch, Griezeltje,” zei hij impulsief, „je bent een heerlijkheid. Ik zou 
je wel zoo kunnen opeten.”

Griezeltje bekeek hem peinzend.
„Je begint den dag nogal geweldig, Piet. Wat gaan we doen ?”
„Kan me niet schelen,” zei de overmoedige jongeman, „als ik je maar geen 

oogenblik uit ’t gezicht verlies.”
„O joei, denk je zóó over me ?”
„Ik heb geen oog dicht kunnen doen, omdat ik aan jou moest denken, 

Griezeltje !”
„Hm.... ik heb ook niet veel geslapen. Toestanden hè ? Waar is Sylvia ?”
„Naar een verkooping kijken. Ik was van plan, haar vanochtend te vragen. 

Ik heb besloten, ’t maar te doen, omdat ik voor mijn broer en zus die betrekking 
moet hebben. Maar ik ben er doodsbenauwd voor. Ik weet gewoon niet, wat ik 
tegen haar zeggen moet.”

„Heb je nog nooit een meisje gevraagd ?”
„Nooit. Weet jij er wat van ?”
„Misschien kan ik je een paar aanwijzingen geven,” zei Griezeltje, „uit 

den rijkdom van mijn ervaring. Laten we ’t geboomte maar ingaan.”
Ze wandelden het geboomte in. Griezeltje scheen te worstelen met een 

gedachte, die onuitsprekelijk grappig was, maar zij bedwong haar vroolijkheid. 
Zij ging op een bank zitten en keek ernstig naar hem op. Zij liet zich in elkaar 
zakken. Zij geeuwde.

„Ik zal net doen, of ik Sylvia ben,” zei ze. „Allo, pak maar uit, Peter.”

Peter grinnikte. „Wil je met me trouwen ?” gehoorzaamde hij.
„U laat me steenkoud,” zei Griezeltje, geeuwend en met haar oogleden 

tegen hem knipperend.... „Je kunt haar net zoo goed een klap met een looden 
pijp geven en naar de kerk sleepen, Peter. Je zult een stukje verbeelding moeten 
gebruiken.”

„Nou,” zei Peter, en hij werd rood, „ik aanbid je.”
„Da’s beter. Waaróm aanbid je me ?”
„Ik vind je het prachtigste meisje van de heele wereld !” verklaarde hij 

opgewonden.
„Ja, ja,” zei Griezeltje, haar handen samenvouwend.
„Je hebt zulke lieve, kleine handjes !”
„Haar handen zijn niet lief, en niet klein ook, Peter.”
„Als ik in die groote bruine oogen kijk....” probeerde hij opnieuw.
„Je weet heel goed, dat ze groene oogen heeft,” zei Griezeltje ongeduldig.
„Ja, maar de jouwe zijn bruin. En groot ook.”
„Je bent mij niet aan ’t vragen ! Begin maar eens opnieuw.”
„Ik aanbid je,” zei Peter. „Ik weet niet meer, hoe of waar ik leef, sinds 

ik je den eersten keer zag. Ik kan aan niets anders denken dan aan jou. Ik 
heb je lief, en ik wil alles doen, om je gelukkig te maken. Ik kan zonder jou 
niet meer leven. Liefste, ik spreek zóó uit mijn hart. Wil je met me trouwen ?” 

„Niet slecht,” oordeelde Griezeltje.
„Nu ’t vervolg,” zei Peter, en hij kwam naast haar zitten.
„’t Vervolg ?” herhaalde Griezeltje.
„De omhelzing,” zei Peter.
Griezeltje sprong op, en zij keerde het hoofd af. Welke aandoening zij 

trachtte te overwinnen kon Peter niet raden. Waarschijnlijk deed ze haar best, 
om niet te lachen.

Toen zij zich omkeerde, wat ze plotseling deed, merkte hij met schrik op, 
hoe bleek haar gezicht was, en hoe groot en donker en stormachtig haar oogen 
waren geworden. Ze had de vuisten dichtgeknepen.

„’t Is gewoon om razend te worden !” viel ze uit. „Zoo’n aardig ventje 
als jij, en dat.... dat....”

„Zoo — en jij dan ?” vroeg hij. „Hoe dacht je, dat ik me voelde ? Een 
meisje zooals jij in de wacht laten sleepen door zoo’n knulliteit....”

„Luister !” fluisterde Griezeltje, met trillende kin. „Sla je armen om me 
heen. Vlug!”

Peter gehoorzaamde, een beetje verbluft. Griezeltje legde zacht haar hoofd 
tegen zijn borst.

„Pak me nu eens flink,” beval ze.
Peter gehoorzaamde met vreugde.
„Zoo,” zei ze, en ze duwde hem weg, „dat knapt op. We moeten geen 

verstoppertje spelen. We moeten de feiten onder de oogen zien, Pieter. Ik wil 
niet sentimenteel of theatraal doen, maar.. .. verdraaid nog-an-toe, Henry en 
ik gaan volgende week trouwen.”

„O nee !” kreunde Peter.
„Dus laten we ons nog maar ’n beetje amuseeren. Ga mee tennissen.”
Ze gingen tennissen. Daarna reed Peter haar naar de pas gereorganiseerde 

Rijclub Zenobia en liet haar zijn paard zien. Nog later dronk hij thee met haar. 
In den vooravond zette hij haar af voor haar huis, en was nog juist op tijd, 
om haastig naar het huis van de Bascoms te gaan en zich te kleeden voor 
het diner.

V.
Had Peter den vorigen avond aan tafel een zekere electrische spanning in 

de atmosfeer gevoeld, nu deed die spanning hem beslist pijnlijk aan. Mevrouw 
Bascom hield zich hooghartig buiten de conversatie. Henry was stil en knorrig. 
Zwijntje zei niets dan afgebeten woordjes, alsof hij ergens boos over was. 
Sylvia zat naast Peter, onveranderd. Ze speelde met haar eten en verveelde 
zich.

Peter was niet bang meer voor de familie Bascom. Ze hadden hem ’t 
ergste aangedaan, of waren er tenminste mee bezig : hem pressen tot een 
huwelijk met Sylvia ; en hij voelde niet weinig verachting voor hen. Zelfs voor 
mevrouw Bascom had hij niet veel respect meer over.

Er kwam hierdoor een onverschillig gevoel over hem, en in die stemming, 
vrij van vrees, voelde hij zich op zijn gemak. Hij praatte gezellig. Hij zei 
echter niets over zijn dag met Griezeltje. Zijn grappen en zijn vroolijke 
opmerkingen over alles en nog wat stuitten tegen een doffe, zware ongevoelig
heid.

Namen ze ’t hem kwalijk, dat hij den dag met Griezeltje had doorgebracht ?
Toen men van tafel opstond, fluisterde hij Sylvia toe : „Kan ik u over een 

half uurtje in den tuin treffen ? Ik wou u iets belangrijks vragen.”
Ze zei „ja” op een toon, alsof ze geschrokken was, en liep snel de eet

kamer uit.
„En, Peter,” zei de heer Bascom, terwijl hij hem bij den arm nam en 

tegelijk met hem het salon binnentrad, „schiet je al op ?”
„Ik zal haar over een half uur in den tuin treffen, en dan komt ’t hooge 

woord er uit,” zei Peter.
„Mooi,” sprak Zwijntje. „Dat doet me pleizier. Ik dacht wel, dat je ’t 

redden zou. Ik heb gehoord, dat je vandaag met dat meisje van Kimbal uit 
bent geweest. Zou ik niet doen, Peter. Je hebt daar toch geen kans, Peter. 
Ze is zoo goed als verloofd met Henry, zie je.”

„Ja, dat weet ik,” zei Peter, en op dat oogenblik zou hij niets liever gedaan 
hebben, dan den dikken rooden nek van Zwijntje tusschen zijn handen te 
nemen, om hem eens flink door elkaar te schudden.

„’t Is een gevaarlijk perceeltje, dat kind van Kimbal,” ging Zwijntje 
voort, niet beseffend, hoe dun het ijs was, waarop hij trad.

„Ik kan best op mezelf passen,” zei Peter stug.
„Misschien wel, maar ik zou ’t toch prettiger vinden, als je niet meer met 

haar omging. Je hebt niet zooveel tijd meer, Peter. Als ik jou was, zou ik me 
op één meisje toeleggen. Bepaal je tot Sylvia. Je.... je begrijpt toch je eigen 
belang, is ’t niet ?”

„Helaas ja,” zei Peter. (Slot vtolgl)







Gebreide heeren-sportkous in effen bruine en ge
mêleerde beige wol. Model Patons & Baldwin. 

Heeren-Sportkousen 
De hierbij afgebeelde sportkous, behoorende bij 

den pullover uit ons vorig nummer, wordt 
gebreid met effen bruine en beige ge

mêleerde „Cycle”- wol, op 4 naalden.
Men zet er 70 st. voor op, over 3 naalden ver

deeld — 21 st. op de 1ste en de 2de en 28 st. op de 
3de naald r.

Men begint met den boord, waarvoor men 1 r. 
1 aver. breit, om en om 2 toeren met de bruine 
en 2 toeren met de beige wol, tot men deze 4 toeren 
20 maal heeft gebreid. Dan breit men met bruine 
wol 2 toeren.

3de toer, ** met gemêleerde wol: 6 r. 1 bruine st. 
aver. afhalen ; tot aan het einde van den toer her
halen.

4de toer : met bruin r. breien. 3de en 4de toer : 
2 keer herhalen.

9de toer r. met bruine wol **. Van ♦* tot *♦ 
7 keer herhalen.

Volgende toer : met gemêleerde wol : 2 st. sa- 
menbr. 4 st. br., * 1 st. aver. afhalen, 6 st. breien *. 
Van * tot * herhalen tot de laatste 8 st., dan 1 st. 
afhalen, 4 st. r., 2 st. samenbr., 1 st. aver. afhalen.

7 toeren in patroon breien zonder minderen.
De daaropvolgende toer : 6 r. 2 st. samenbr., 

r. tot de laatste 9 st., dan 2 st. samenbr., 7st. r.
7 toeren in patroon zonder minderen.
Volgende toer : 2 keer : 5 r., 1 afhalen, 2 st. 

samenbr., 4 r., * 1 afhalen, 6 r. *. Van * tot * her
halen tot de laatste 20 st. Dan 1 afhalen, 4 r. 2 
samenbr., 2 keer : 1 afhalen, 5 r. tot slot 1 afhalen.

Zoo gaat men door. In iederen 8sten toer mindert 
men op dezelfde w’ijze tot men in elk blok 1 st. 
minder heeft. Dan breit men door zonder minde
ren tot men in het geheel 19 blokken boven elkaar 
heeft.

Dan verdeelt men de steken voor den hiel. Men 
neemt daarvoor 25 st. op één naald, terwijl men 
de overige st. over 2 naalden verdeelt.

Men breit den hiel met gemêleerde wol, r. aan 
den rechter- en aver. aan den linkerkant. De 
lste steek van de naald wordt niet gebreid. Men 
breit aldus 6 è 61/2 c.M., eindigend met een 
aver. toer. Dan breit men het kapje. Men breit 16

st., haalt 1 st. af, breit 1 st., haalt den 
vorigen st. over, keert het werk om, 
breit 8 st. aver., breit 2 st. samen, keert 
het werk om, breit 8 st., 1 st. afh., 1 
st. breien, vorige st. overhalen, ’t werk 
omkeeren. Zoo gaat men door, bij eiken 
toer 1 st. bijminderend, tot alle st. op 
de naald zijn. Men eindigt met een aver. 
toer, keert het werk om en breit 4 st. 
De steken voor de wreef komen nu alle 
op 1 naald. Men breit de overige 5 st. 
van den hiel op ’n nieuwe naald en neemt 
daarbij 14 st. op van den zijkant van 
den hiel. Met ’n andere naald breit men 
de wreef verder in patroon. Met ’n derde 
naald neemt men 14 st. op van den hiel, 
en breit de overgebleven 4 st. daarbij 
op de naald.

1 toer bruin. Dan 1 toer : 1 afhalen, 
5 breien.

3de toer : r. breien tot de laatste 3 st. 
van de naald, 2 st. samenbr., 1 br. De 
2de naald zonder minderen. De 3de naald: 
1 st. br., 2 st. samenbr., verder r. br.

4de toer : in patroon.
5de toer : bruin.
6de toer : als de 3de.
4de en 5de toer 1 keer herhalen.
9de toer : 2 keer : ♦ 1 afhalen, 5 r. 

breien ♦, 1 afhalen, 1 breien, 2 samenbr., 
1 afhalen ; 2de naald: zonder minderen ; 
3de naald : 1 afhalen, 2 samenbr., 1 brei
en, 2 keer : 1 afhalen, 5 breien.

10de en 11de toer: zonder minderen. 
12de toer : als de 3de.
13de en 14de toer: zonder minderen. 

15de toer : als de 3de.
16de toer: 2 keer: * 1 af halen, 5 br. ♦, 1 br., 

1 afh. ; 2de naald : zonder minderen ; 3de naald :
1 afhalen, 6 breien, 1 afhalen 5 breien.

17de toer: zonder minderen.
18de toer : 1 afh., 5 breien, 1 afhalen, 4 breien,

2 samenbr., 1 afhalen j 2de naald zonder minde
ren ; 3de naald, 1 afh., 2 samenbr. 4 br., 1 afhalen 
5 breien.

Verder gewoon het patroon breien tot men 9 a 10 
blokken heeft voor den voet. Men breekt de 
bruine wol af en breit de teen met beige gem. 
wol. De eerste 2 st. van de 2de naald voegt men bij 
de lste en de 3 laatste st. bij die van de 3de 
naald.

Men breit de lste naald uit op 3 st. na, breit 2 st. 
samen, breit 1 st. Van de 2de naald breit men 1 st., 
breit 2 st. samen, breit de naald uit tot de laatste
3 st., breit 2 st. samen, 
breit 1 st. In de 3de 
naald 1 st. br., 2 st.sa
menbr., de naald uit
breien.

Men breit 2 toeren 
over en herhaalt deze 
3 toeren tot men nog 
28 st. op de naald over 
houdt, die men over’ 2 
naalden verdeelt en 
2 bij 2 afkant.

De 2de kous wordt 
eender gebreid en ten 
slotte strijkt men het 
werk onder ’n voch- 
tigen doek.

In het patroon wor
den alle afgehaalde st. 
aver. afgehaald.

Men kan deze sport
kousen ook uitstekend 
breien voor jongens 
en zet dan, zoo noo- 
dig, minder st. op. 
Het aantal st. moet 
echter deelbaar blij
ven door 7, omdat 
het patroon uit 7 ste
ken bestaat.

THÉRÈSE.
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Voor de Feestdagen
Wij vragen heden de aandacht van onze leze

ressen voor eenige gekleede japonnen en jurken, 
bedoeld voor de komende feestdagen.

Het spreekt vanzelf, dat dagen als die nu na
deren, speciale toiletjes vragen met extra feestelijk 
aanzien.

Wij versieren met Kerstmis onze tafels, onze ka
mers en gangen en ’t is niet meer dan logisch, dat 
onze kleeding met dit alles in overeenstemming is 
en eveneens van onze innerlijke vreugde getuigt.

Voor lezeressen, die haar garderobe met een 
„feest”-kleedje wenschen aan te vullen, ontwierpen 
wij de hierbij gereproduceerde modellen, welke, zoo 
niet tot mèken, allicht tot veranderen of moder- 
niseeren zullen aansporen.

Daar is om te beginnen fig. I. Een typisch mo
dern toiletje met mouwen, welke doen denken aan 
die, welke men ongeveer 1900 droeg en een ge
drapeerde ceintuur, welke van voren deel van het 
corsage uitmaakt. Hiervoor zal crêpe georgette 
of eenig ander soepel materiaal het best voldoen.

Voor de tweede japon zou men dunne wolstof, 
crêpe marocain of crêpe satin kunnen nemen en 
voor den berthe-kraag en den onderkant der mou
wen dezelfde stof in combinatie met contrasteerend 
materiaal. Gebruikt men glanzend crêpe satin, 
dan zal de doffe kant van de stof een keurige 
garneering vormen.

Inplaats van den berthe-kraag zou men op deze 
japon een fluweelgarneering toe kunnen passen, 
in den geest van degene, die wij hiernevens hebben 
afgebeeld en beschreven.

Het derde figuurtje toont een kinderjurkje van 
bedrukte waschzijde, gegarneerd met korte pof
mouwtjes en een rond kraagje van effen materiaal.

Daarnaast een sierlijke meisjesjurk van rosé 
tafzijde. Het rokdeel is geheel in vorm geknipt. Een 
crêpe georgette kraag in bijpassende tint en een 
fluweelen ceintuur, welke in een strik eindigt, vol
tooien het geheel.

Ten slotte een japon voor oudere, meer gezette 
dames. Voor een dergelijk model kan men zoowel 
kant als effen of bedrukte zijde gebruiken. In het 
laatste geval zij men echter voorzichtig en kieze 
geen groote of sterk sprekende dessins, daar deze 
de figuur zwaarder doen lijken dan ze in werkelijk
heid is. Ter garneering neme men crêpe de chine 
of zijde in afstekende of bijpassende tint

MARGUÉRITE.



THERMOGENE
Deze van ouds bekende watten verspreidt 'n wel
doende warmte en bestrijdt met succes: HOEST. 
KOUDE. GRIEP. RHEUMATIEK en STEKEN in de ZIJ.

iw45vn,?5c& 6i( dpMonebtc^.
WINTER IN ZWITSERLAND

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

Berner Oberland, 1100 Meter boven de Zee
Ideale wintersportplaats van den eersten 

rang. — Prachtige skiveiden.

Sport-Hotel WILDSTRUBEL
Familie-hotel. Mooi, zonnig gelegen. Alle comfort. 
Kamers met str. water en badkamer. Mooie ijs- en 
lugebaan. Attracties. Pension incl. verwarming van 
frs. 10.50 af. Prospectus. E. BURKHALTER

DRAISMA-vanVALKE^IEWRC, s 1

LEEUWARDEN

DOOSJES
15-20-25 

ct.
TUBES 
25-35 ct.

voor «dure buitenlandscbe Tand
pasta's, indien gij zulk een voor
treffelijk Nederlandsch product als 

STARK’s Tandpasta 
tegen lagen prijs kunt bekomen?

• MET 
BONS 
VOOR
CAOEAUX

TANDPASTA
I5 GOED 

en tc>ch GOEDKOOP

NEDERLANDSCH FABRIKAAT • SINDS 1830

Dat krijgt U all een gedaan met hef snelverband "Elastische Hansa- 
plast". Dit is overdwars elastisch en ontleent juist daaraan zijn waarde. 
Het gaaskussentje wordt door de elastische spanning in hef pleister* 
weefsel stevig op de wond aangedrukt, zoodat hef bloeden spoedig 

ophoudt. De elasticiteit overdwars sluif de wond rondom 

goed af en verleent hef verband volkomen bewegingsvrijheid.

Verkrijgbaar in apotheken en 
drogisterijen; reeds vanaf 15 ets.

Ergo: I
Steeds en overal, thuis, bij een tocht, bij 
sport en spel of op Uw werk het eenigc 
overdwars elastische snelverband:

HET IDEALE SNELVERBAND
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föet thowe
door

ROLAND PERTWEE

Het zal me minstens een uur kosten vóór ik 
den band gerepareerd heb, mylord,” ant
woordde de chauffeur op de vraag van Lord 

Louis. „De solutie, die ze me in Dublin verkocht 
hebben, is bar slecht.”

Lord Louis en zijn vrouw waren met hun auto 
op ’n vacantietour door Ierland ; thans was er ’n 
onverwacht tijdelijk einde aan gekomen door een 
lekken band. „Dat is nu wel niet zoo erg,” merkte 
zijn vrouw op, „als ik maar niet zoo’n vreeselij- 
ken trek in thee had.”

„Achter dien heuvel daar zie ik een torentje,” 
antwoordde Lord Louis. „Waar torentjes zijn, zijn 
huizen ; waar huizen zijn, is thee. Kom Jill, geef 
me een arm, dan zullen we probeeren je een kop 
thee te bezorgen.”

Door het vredige, mooie Iersche landschap 
wandelden beiden over den heuvel, waar aan de 
andere zijde inderdaad een klein dorp bleek te 
liggen. „Kijk toch eens, wat een lief huisje,” riep 
Jill opgetogen, toen zij het eerste huisje genaderd 
waren. Zij had niet overdreven. Het vriendelijke, 
kleine huis, dat een winkeltje in allerlei huishou
delijke artikelen bleek te zijn, was geheel begroeid 
met klimrozen ; opzij ervan stond een eerbied
waardig oude eik, die ’t geheel een sfeer van roman
tiek verleende. „Het is inderdaad een gesprongen 
band waard om dit te ontdekken,” erkende Lord 
Louis. Indien het huisje hen bekoorde, zijn 
charm was niet te vergelijken met die van de be
woonster, die bij hun binnentreden in den win
kel verscheen. Een aardiger, liever oud vrouwtje 
dacht Jill, had zij nog nooit gezien. Het gerim
pelde gezicht was vredig, zacht — met een trek, 
naar het scheen, van eenige treurigheid. „Onze 
auto heeft ’n lekken band,” verklaarde Lord 
Louis ; „wij zouden u erg dankbaar zijn als we bij 
u een kop thee mochten drinken in den tijd dat 
de wagen gerepareerd wordt.”

„Maar komt u toch binnen, in de kamer,” 
antwoordde het vrouwtje vriendelijk. „Van vrouw 
O’Donnel zal nooit gezegd mogen worden, dat zij 
niet gastvrij is. Ik ga dadelijk water opzetten.” 
Zij ging hen voor in een kleine, eenvoudig gemeu
belde, kraakzindelijke kamer achter den winkel.

„U woont hier lief,” zei Jill. „’t Is zeker uw eigen 
huisje, dat u het zoo keurig in orde houdt ?”

De trek van treurigheid op het gezicht van 
het oudje werd iets dieper. „Het is nu nog m’n

eigen huisje,” zei ze, „maar als ik volgende maand 
de hypotheek niet afgelost heb, moet ik er uit. 
En waar moet ik in dezen tijd het geld vandaan 
halen ?”

Het leek den bezoekers of er een snik in haar 
stem klonk. „Maar wat heb ik u met m’n klachten 
lastig te vallen,” herstelde vrouw O’Donnel zich. 
„Gaat u zitten, dan ga ik even in de keuken thee 
zetten.”

Nadat zij de kamer verlaten had, liep Lord 
Louis de kamer rond, — bleef staan voor den 
schoorsteenmantel, waarop een kleine, eigenaardig 
gevormde theepot stond, versierd met Chineesche 
teekens. Het voorwerp stak vreemd af tegen een 
groenen schotel, waarop het geplaatst was.

„Aha,” glimlachte zijn vrouw, toen Lord Louis 
den theepot in de hand nam en dien nauwkeurig 
bekeek ; „meent onze verzamelaar antiek ontdekt 
te hebben ?”

Hij zag haar afwezig aan. „Hm”, zei hij. Dan 
nog eens: „Hm”. Om daarna weerden pot nauw
keurig te bekijken. Zelfs den schotel betrok hij in 
zijn onderzoek. Uiterst voorzichtig zette hij ver
volgens beide weer op hun plaats.

„O, ik zie het aan je oogen,” riep zijn vrouw. 
„Die theepot is iets bijzonders. Koop ’m, Louis, 
koop ’m !”

Lord Louis glimlachte. „Moet ik het arme 
vrouwtje berooven van het mooiste dat zij heeft?”

„Jij vindt het mooi, — moeder O’Donnel stelt 
er misschien heelemaal geen prijs op. En denk toch 
eens aan, Louis, we konden immers merken dat 
ze in moeilijkheden zit. Je helpt de stakkerd 
meteen. Maar ik heb al aan je gezicht gezien, dat 
je den pot graag wil hebben.”

Lady Jill hield van recht door zee gaan ; toen 
dan ook de oude vrouw even later in de kamer 
terugkwam en zij thee dronken, begon zij zonder 
eenige inleiding : „Moedertje, mijn man is een groot 
verzamelaar van antiek. Hij zou graag ook als 
aandenken aan ons bezoek dien theepot daar en 
den schotel van u willen koopen. Nietwaar, Louis ?”

Lord Louis glimlachte. „Dat is precies wat ik 
graag wilde.”

Een vreemde uitdrukking kwam in de oogen 
van moeder O’Donnel. „Nee, mevrouw, dat gaat 
niet,” zei ze kortaf. „Vindt u de thee goed ?”

„O, heerlijk, maar....”
„Nee,” riep het vrouwtje bijna heftig. „Dat wil 

ik niet missen.”
De verraste bezoekers zagen opeens, dat er tranen 

in haar oogen stonden.
„Het is onze bedoeling niet, u te kwetsen,” zei

üp wik dooi ono land.
Een typisch voorbeeld der rustige, landelijke 
dorpjes van Brabant en Limburg: een stille 
straat, de rails van de stoomtram, *n ^boe
ren muts," een hobbelende kar (Maasbree.)

Lord Louis aarzelend; „zooals mijn 
vrouw u al zei, ik ben ’n enthousiast 
verzamelaar van antiek. Ik had u er 
15 Pond voor willen geven.”

Het vrouwtje zag hem bijna ontzet 
aan. „15 Pond voor dien ou i. n thee
pot en schotel ? 15 Pond? Wat kunnen 
rijke menschen toch gek doen. —Neemt 
u me niet kwalijk,” viel ze zichzelf 
in de rede. „Dat bedoel ik niet zoo. 
Maar het klinkt ook zoo vreemd. U 
heeft het natuurlijk vriendelijk be
doeld, maar dien theepot wil ik nooit 
missen. Den schotel heb ik er maar 
onder gezet, omdat de pot zoo ruw 
aan den onderkant is.”

Jill zag een schittering verschijnen 
in de oogen van haar man, teeken, dat 
hij meer dan ooit belust was op het 
pas ontdekt antiek. „Ik zie, dat u er 
erg aan gehecht is,” zei hij zacht. 
„Maar u zei daarstraks, geloof ik, dat 
u in moeilijkheden zat over uw hy
potheek. Ik wil vanzelfsprekend uw 
gevoelens niet kwetsen, maar mocht 
u er nog over willen denken, dan wil 

ik u er 20 Pond voor geven. U schenkt ons ook 
zulke heerlijke thee,” besloot hij glimlachend.

De oude vrouw stond op, liep naar den schoor
steen en streek liefkoozend over den theepot met 
de vreemde figuren. Verbaasd keken haar bezoekers 
toe. Moeder O’Donnel ging weer zitten, met haar 
trouwhartige oogen zag zij lady Jill aan. „Als u 
niet bang is, dat ik u verveel, wil ik wel vertellen, 
waarom ik dien theepot niet wil missen. Ik heb 
hem al 47 jaar.”

„We zouden het graag hooren,” zei Jill sympa
thiek. „Nietwaar, Louis ?”

Lord Louis knikte.
De oude vrouw plukte nerveus aan het tafel

kleed, terwijl zij begon te vertellen. „Misschien 
zult u er wel om lachen, dat een oude vrouw na 
zooveel jaren haar bruidegom nog niet vergeten 
is, maar ik moet nog bijna iederen dag aan mijn 
Kerry denken.” Zoo groote droefheid klonk uit 
haar stem, dat Jill haar troostend over den arm 
streek. „Wij willen niet....”

„Nee, ik zal ’t u vertellen, ’t Is ook de geschie
denis van dien theepot. Mijn vader,” vervolgde 
zij, „was een zeekapitein. Een harde, ongevoelige 
man, waarvoor mijn moeder en ik erg bang waren. 
Wanneer hij tusschen zijn reizen in thuis was, 
speelde hij zoo erg den baas, dat wij geen leven 
hadden, en weer blij waren als hij vertrok. Tijdens 
zijn afwezigheid op een van die reizen had ik kennis 
gemaakt met Kerry. Kerry was herder op een boer
derij, dicht bij ons huis. Hij had vroeger gevaren ; 
daarom dacht ik, dat hij wel in den smaak van 
vader zou vallen. Maar dat kwam helaas anders 
uit. Vader was een paar dagen thuis, toen Kerry 
op ’n avond bij ons kwam, om hem te vragen met 
mij te mogen trouwen. Meteen barstte hij in een 
driftbui los, woedend, dat ik het gewaagd had, 
buiten hem om, met een jongen kennis gemaakt 
te hebben. Hij spotte, hij vloekte, dat Kerry, die 
dat heelemaal niet verwacht had, er beduusd van 
werd. Toen gebeurde het ongeluk. Op tafel stond 
juist een theepot, waar mijn vader buitengewoon 
trotsch op was. Hij had hem eens, met groot levens
gevaar, meegebracht uit China.”

„O !” riep Jill geïnteresseerd, „is dat die pot ?”
Lord Louis stond op, lichtte het deksel op, in

specteerde hem met vernieuwde belangstelling. 
„Gaat u door,” zei hij daarna.

„Neen, die niet, zooals u zult hooren. In zijn 
zenuwachtigheid maakte Kerry met zijn arm een 
onverwachte beweging tegen den theepot. Vóór 
wij hem konden grijpen, was de pot met een slag 
op den steenen vloer gevallen.” Het oude moedertje 
sloeg de handen voor het gezicht, snikken klonken 
door haar stem. „Wat toen vogde zal ik nooit 
vergeten. Zooals mijn vader daarna te keer ging, 
hadden moeder en ik hem in zijn ergste oogen-
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blikken zelfs nooit meegemaakt. Hij vloog Kerry 
aan en sloeg hem in het gezicht. „Als u me zegt, 
waar ik een anderen pot kan krijgen,” stotterde 
Kerry, toen vader een beetje uitgeraasd was, „zal 
ik zorgen dat u dien krijgt 1”

Vader lachte hoonend. „Er waren maar twee van 
die potten op de heele wereld,” zei hij. „Deze was 
er een van. Ze stonden in een tempel in de buurt 
van Nanking. Het kostte me een steek in m’n 
schouder, toen ik dezen roofde. Meer dan honderd 
Kilometer hebben die gele duivels me achtervolgd 
vóór ik ze kwijt wist te raken. En nu is hij stuk 
gegooid door zoo’n boerenkinkel, die me wil 
vertellen, dat hij me een tweeden zal bezorgen.”

„Die belofte houd ik1” riep Kerry.
„Stil toch,” riep ik angstig. Ik was overtuigd, 

dat Kerry zoo in de war was, dat hij niet meer 
wist wat hij zei. Maar hij luisterde niet naar me. 
„Dacht u,” schreeuwde hij, „dat ik niet kan wat 
u ook kon ? Ik heb u gezegd, dat ik u een anderen 
pot zal bezorgen, en die belofte houd ik. Vertel 
me precies waar ik hem vinden kan — ik haal ’m 
er vandaan! Maar op voorwaarde, dat ik met 
Sheila trouw, als ik terugkom !”

Ik bad, ik smeekte hem om zoo’n krankzinnig 
plan toch niet uit te voeren. Het gaf me niets. Zijn 
eer was gekwetst, en wij, Ieren, zijn koppig. 
Vader beloofde het hem. Als hij hem den tweeden 
pot thuisbracht, kon hij met me trouwen. Wat 
een vreeselijke avond was dat. Het afscheid van 
Kerry pakte me zoo aan, dat ik dienzelfden nacht 
zware koortsen kreeg. Wekenlang lag ik ziek. 
Het schijnt dat vader hem op een kaart precies 
gewezen heeft, waar de tempel stond, waar de 
tweede pot bewaard werd. Hij zorgde ook dat 
Kerry kon monsteren op een schip naar China. 
Toen ik weer beter was, was mijn jongen al ver
trokken.”

„En.... en is hij teruggekomen?” vroeg lady 
Jill.

De oude vrouw zag haar zoo droevig aan, dat 
Jill de tranen in de oogen schoten. „Jaren gingen 
voorbij, zonder dat ik eenig bericht van hem kreeg. 
Hij was plotseling uit mijn leven verdwenen. Mijn 
jeugd verliep — van andere jongens wilde ik niets 
weten. In het negende jaar na zijn vertrek stierven 
mijn ouders ; van hun kleine erfenis kon ik een 
gedeelte van de koopsom van dit huisje betalen. 
U zult er mij om uitlachen, dat ik nog steeds op 
den terugkeer van Kerry hoopte. Maar het was 
zoo ; ik hoopte nog, ik kón niet gelooven dat ik 
hem nooit meer zou zien.

Den winter van het tiende jaar kwam hij terug.” 
— De vertelster zweeg even. Automatisch plukte 
zij een stofje van de tafel. „Laat op een winter
avond klopte een zwerver aan de deur. Ik deed 
open en schrok van den man, die er stond. Een 
uitgemergelde gestalte, met ingevallen gezicht, 
een paar vodden aan het lijf. Hij hoestte zoo hol, 
dat ik er akelig van werd. Zonder een woord te 
spreken, keek hij mij aan. „Kom binnen,” zei ik 
tegen den stakkerd, en hielp hem in de keuken. 
„Ga zitten, dan kan je wat eten en zal ik thee 
zetten.”

Toen sprak hij voor het eerst. „Thee,” zei hij, 
half stamelend ; „juist — thee. Ik heb een theepot 
bij me.” Met zijn bevende handen maakte hij een 
zak, dien hij bij zich had, los en zette dezen kleinen 
theepot op tafel. „Ik ben lang weggebleven, Sheila,” 
zei hij, „maar ik ben teruggekomen.” Ik weet niet 
meer precies wat ik gedaan heb ; ik ben tegen hem 
aan gevallen, geloof ik. We hebben heel lang bij 
elkaar gezeten, zonder een woord te spreken ; 
zijn hoofd hield ik maar steeds tusschen mijn 
handen. Later heeft hij me verteld wat hij allemaal 
geleden had. Toen hij den eersten keer den pot 
had probeerente stelen uit den Chineeschen tempel, 
was hij gepakt en had hij vijf jaren in een vunzige, 
vochtige gevangenis gezeten. Daarna was het hem 
gelukt te vluchten. Weer ging hij naar den tempel 
en wist inderdaad den pot te stelen. Zij kwamen 
hem op ’t spoor ; hij werd weer gepakt. Maar eerst 
had hij den pot nog veilig weten te verbergen. Die 
Chineezen hebben hem vreeselijk gemarteld, dien 
tweeden keer. Kerry wilde mij niet vertellen, wat 
hij allemaal verduurd had, maar dat ’t vreeselijk 
was geweest, kon ik wel aan hem zien. Toch wist

teU daal anó land.
Montfoort. 

hij na jaren opnieuw te ontvluchten en kwam 
met den pot naar Ierland terug.”

„En.... wat is er verder gebeurd ?” vroeg Jill.
„We hebben samen thee gedronken uit dien 

pot — Kerry stond er op dat we dat deden. Ik 
heb gedaan wat ik kon — gauw den dokter ge
haald — maar het was al te laat. Den anderen 
morgen vroeg is Kerry in mijn armen gestorven. — 
Dat is nu 47 jaren geleden.”

Een lange stilte viel, nadat de vrouw had uit
gesproken. Lady Jill veegde met een zakdoek langs 
haar oogen. Na een paar minuten zag Lord Louis, 
die door het raam van de kamer naar buiten keek, 
zijn chauffeur speurend op den weg loopen. Hij 
stond op, ging door den winkel naar buiten en riep 
den chauffeur, die hem vertelde dat de auto weer 
in orde was. Daarna ging hij weer naar binnen.

„Maar je bent al zoo oud, moedertje,” hoorde 
hij zijn vrouw juist zeggen. „Als je nu dien pot 
voor 20 Pond aan mijn man verkoopt, kan je de 
hypotheek aflossen, en woon je de laatste jaren 
van je leven rustig in je eigen huisje. Je hebt dan 
nog altijd de herinnering aan Kerry. Dat is toch 
eigenlijk het mooiste.”

De oude vrouw keek haar een paar oogenblikken 
zwijgend aan ; toen, alsof ze een plotseling besluit 
genomen had, stond ze op, haalde een stuk papier 
uit haar winkeltje en wikkelde daar met bevende 
handen den pot in. Het pakje duwde zij Lord Louis 
in handen, die daarop twintig Pond op tafel legde. 
„Gaat u gauw weg,” zei het vrouwtje trillend, 
„vóór ik er misschien spijt van heb.”

Lord Louis nam het groene schoteltje van de 
tafel.

„Vindt u goed, moeder O’Donnel, als ik dit ook 
meeneem ? Ik wil den pot graag bewaren zooals ik 
dien hier heb zien staan.”

„Ja, ja, dat is goed,” stamelde het vrouwtje. 
„Maar gaat u nu.”

Vanuit de deuropening van haar huisje bleef 
moeder O’Donnel kijken, hoe haar gasten in den 
inmiddels voorgereden auto stapten. Zij staarde 
hen na, tot zij in een bocht van den weg verdwenen. 
Daarna deed zij iets zonderlings. Zij ging haar 
kamer binnen en opende een kast. Op een plank 
stonden een aantal theepotten, versierd met Chi- 
neesche teekens, volkomen gelijk aan dien, welken 
Lord Louis had gekocht. Glimlachend zette zij er 
een op den schoorsteen.

„Wel, wel,” zei ze zacht bij zichzelf. „20 Pond 
gaf hij. Maar ik heb er een droge keel van gekregen.”

De auto had drie mijlen gereden, voor lady Jill 
den mond opende.

„Eigenlijk vind ik ons zelf afschuwelijk, dat we 
die oude stakkerd van haar liefste bezit beroofd 
hebben,” zei ze.

„Dat moet je niet zeggen,” antwoordde haar man 
kalm. „Ik zal even je kennis van aardewerk ver- 
grooten.” Even wachtte hij. „De Newcastle Fabriek 
van imitatie Chineesch Porcelein, die vier jaar 
geleden werd opgericht, zet op haar fabrikaten, 
ter onderscheiding van die van andere fabrieken, 
aan den onderkant twee stippen.” Hij haalde 
den pot uit het papier, en hield haar dien voor. 
„Daar zijn ze, zie je wel?”

Met wijd open oogen keek Jill haar man aan.
„Nee maar !” stootte ze uit. „Dus ze heeft ons 

schandelijk staan voorliegen. En jij, die ’t wist, 
jij liet je bedriegen!”

Als antwoord haalde Lord Louis het groene scho
teltje, dat hij op het laatste oogenblik in zijn zak 
had gestoken, te voorschijn.

„Toch niet,” zei hij kalm. „Toch niet. Deze 
schotel is een buitengewoon prachtig specimen 
van 16e-eeuwsch Iersch aardewerk, waarvan 
nog maar zeer weinig bestaat. Vrij wat meer waard 
dan 20 Pond. Maar dat wist moeder O’Donnel 
blijkbaar niet!”
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Het goede, trouwe Zeeuwsche paard 
is meer dan vele menschen waard.

Het weigert nooit, nog minder staakt, 
(waar was dit paartje dan geraakt!)

Het wacht gelaten, trekt en werkt 
en bijna niemand die het merkt.

En hier een beeld nog, dat, naar ’t schijnt, 
welhaast uit ons gewest verdwijnt.

En wordt het moeilijk om te gaan, 
dan krijgt het nieuwe schoenen aan.
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D
e televisie, het vér-zien, verkeert nog in het tijdperk der voor

bereidende proeven, maar reeds wordt er gedacht en gewerkt 
aan het practisch gebruik voor wetenschap en techniek! Een 

ingenieur te New York heeft een plan ontworpen, dat natuurvorschers 
in staat stelt om foto's te maken van het vreemde, fantastische dieren
en plantenleven diep onder de zee; waterbouwkundigen kunnen dan 
de gesteltenis van den bodem onderzoeken en het werk onder water 
controleeren, en eventueele gebreken aan dieptebouw aan het licht 
brengen. Een vér-zicht-apparaat, ingebouwd in een sterken metalen 
bol, wordt bijv, op de gewenschte diepte neergelaten, zooals de 
teekening laat zien. Een sterke schijnwerper verlicht het tafereel, dat 
door het apparaat naar boven, op het schip, wordt „gezonden**. Daar 
kijkt men op den televisie-ontvanger, en kan het onderzeesche tafereel 
waarnemen, alsof men zich daar ter plaatse bevond. Men kan het 
ook fotografeeren of er een film van maken, waardoor het mogelijk 
wordt, het leven van planten en dieren in den Oceaan, het onder- 
water-gedeelte van een sluis of een brug, een gezonken schip, den aard 
van den zeebodem, enz. later rustig te bekijken en te bestudeeren.
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%uuw6cfa *Volki-Almanah 
1933

Dit bescheiden liedje is den 
Zeeuwschen almanak gewijd, 
die na bijna honderd jaren 
oprijst uit vergetelheid.
’t Is een lijvig, echt-Zeeuwsch boekje,
't is goed Zeeuwsch en 't is goed rond;
Het is juist wat het moet wezen: 
Zeeuwsche praet uut Zeeuwschen mond. 
Ja, dit boekje komt gelegen 
in dees somb’ren crisistijd, 
Het is balsem voor de vele 
tegenslag en narigheid!
't Boekje leert den mensch weer lachen, 
het breekt menig somber uur;
Kortom, wie het leest, doet tevens 
gratis een gezondheidskuur.
Dieleman geeft ons historie, 
Pier van *t Hof geef ok meziek! 
Maar het beste van het beste 
is de Zeeuwsche rarekiek!
Allerlei gegevens zijn er, 
iedereen vindt zijn begeer, 
En wie is er niet benieuwd naar 
’t Nieuwjaarsrijm van d’Ouden Heer? 
Echt Zeeuwsch boek, ik roep een welkom, 
opdat iedereen het hoort, 
en g’in elk Zeeuwsch huis zult komen 
met uw schat aan lied en woord.
Breng je vroolijkheid in allen, 
die thans pessimistisch zijn, 
breng je lach bij duizendtallen 
Zeeuwsche lezers, groot en klein!

Aan den voet van de Goe- 
sche groote kerk. — De 
parkeerplaats van de vracht
auto's der dorpsbodediensten.

Door de meisjesvereeniging „Dorcas” te Borsselen 
iverd aldaar met goed succes een bazar georganiseerd.

Op zn doortocht door 
ons land heeft Sint 
Nicolaas ook Ter neuzen 
bezocht, waar velen den 
goeden Sint opwachften.

Te Vlissingen werd 
voor de werkloozen 
ook een cursus ge
opend in moderne 
talen. Een kijkje 
in het klaslokaal.

Nieuws

Te Wolfaartsdijk heeft de winkeliersvereeniging „Ons Belang" een driedaag- 
sche tentoonstelling gehouden, die door den burgemeester werd geopend.
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De Belgische logger André-feanne liep met averij 
te Breskens binnen en loste aldaar zijn vangst.

De heer H. G. de Wit, keurmeester aan het slachthuis te Vlis- 
singen, heeft op Woensdag 30 November als zoodanig officieel 
afscheid genomen, waarbij het aan belangstelling niet ontbrak.

De Gereformeerd Christelijke
Jongelingsvereeniging Timotheus te Nieuw dorp 
vierde de vorige week haar 40-jarig bestaan.

De heer A. Louwerse vierde zijn 40-jarig jubileum als gemeentebode
te Westkapelle. De heer Louwerse ontving bij deze gelegenheid de 
bronzen eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

De mosselvisschers van Tholen komen bij de losplaats en zijn steeds 
druk in de weer met het lossen van ’t gezochte product voor België.
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Zeeuwsche Omroep
Hallo ! hallo ! hier is de persdienst van den officieelen Zeeuw- 

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

Men meldt ons uit 's Heerenhoek, dat gedurende de maand 
November in die gemeente geen geboorten, geen huwelijken en 
geen sterfgevallen plaats hadden.

Gelukkig zijn de volkeren, die geen geschiedenis hebben !
Uit Zeeuwsch-Vlaandercn vernamen wij, dat een paarden- 

slager te Clinge. een landbouwer te Sluis en een bakker te Groede 
veroordeeld zijn door de Middelburgsche rechtbank wegens het 
schoppen van diverse dames.

Uit hetzelfde gewest kwam de tijding, dat de voetbalsport er 
steeds meer populair wordt.

Schoppen troef 1
Onze correspondent te Kapelle berichtte ons, dat de gymnas- 

tiekvereeniging „Olympia” en het fanfarekorps „Ons genoegen” 
alsmede de humorist Luciën een uitvoering hebben gegeven, en 
dat alle drie medewerkende partijen eenzelfde succes hadden.

Lachsucces ?
Een goede vriend van ons te Groede seinde dat, in tegenstelling 

met het rondgeroepene, de marechaussee heelemaal niet bij 
vergissing geloopen heeft achter de loopers in den loopwedstrijd.

Men moet het aan de geruchten dan maar niet kwalijk nemen 
dat zij bij al dat geloop ook aan het loepen zijn gegaan.

Uit Vlissingen vernamen wij, dat de Zeeuwsche artiesten bij 
den minister van Landbouw geprotesteerd hebben tegen het 
feit, dat tegenwoordig de kunstboter met niet minder dan 25% 
natuurboter vervalscht wordt.

Uit Biggekerke ontvingen wij ’n telegram met de tijding, dat 
een rijksambtenaar overgeplaatst is naar Zwijndrecht.

Inderdaad ’n mooie promotie l
Te Oost- en West-Souburg heeft de politie proces-verbaal 

opgemaakt wegens oplichting van het burgerlijk armbestuur 
tegen een bedeelde, die er na huiszoeking warm bleek bij te 
zitten.

Sindsdien durft geen enkele ondersteunde te Souburg zich bij 
de kachel neer te laten.

Den snelrijdenden motorbezitters te Middelburg komt de eer 
toe, dat zij hun plaats in de samenleving uitstekend weten.

Een dezer heeren reed vorige week tegen een rouwkoets op en 
’n ander kwam in botsing met den celwagen der justitie !

Een raadslid te Ierseke heeft voorgesteld, het klokluiden bij 
brand af te schaffen. Zijn collega’s voelden daar niet veel voor. 
Zeer begrijpelijk 1 De politie, die nu altijd de handen vol heeft 
om *t toegestroomde publiek weg te dringen, zou dan niets 
meet te doen hebben. En er is al werkloosheid genoeg 1

Een jubileet ende vei eeniging te Goes heeft al haar leden met 
een mud kolen verrast.

De harmonie in deze organisatie, welke altijd goed was, zal 
nu met al dat gestook een harden dobber hebben !

Hier is nu niets meer aanwezig, waarom wij sluiten tot de 
volgende week, dames en heeren !
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J
immy Wilkes leunde tegen den muur van de dans
zaal in het clubhuis en keek grimmig naar 
Johnny Patton, die voor den zooveelsten keer 

dien avond met DorisSwope danste. Hij en Johnny 
waren vrienden ; zij woonden samen. Althans zij 
deden dat tot voor vier weken. Want sedert dien 
tijd had Jimmy zijn vriend niet meer gezien dan 
soms toevallig ’s morgens bij het ontbijt. Johnny* 
die altijd met minachting op meisjes had neer
gezien, was plotseling vervaarlijk verliefd geworden 
op Doris. Het was begonnen op een Zaterdag
middag, toen hij op de golf-links met Doris gespeeld 
had. En sedert dien tijd, zonder een woord van 
verklaring, was hij bijna onafscheidelijk van haar. 
Jimmy lachte weer grimmig, toen hij zag, dat 
Doris haar partner glimlachend aanzag, en Johnny 
meteen in den zevenden hemel was. Wat een dwaas. 
Doris was een flirt ; indien Johnny niet geholpen 
werd, zou hij levenslang ongelukkig worden. Hij, 
Jimmy, kende haar al vanaf de schooljaren ; hij 
kénde haar. Geen vrouw voor Johnny. Maar wat 
te doen ? Ah, nu danste hij met Milly Agnew. Zij 
was een aardig meisje ; even oud als Doris, maar 
met tweemaal zooveel gezond verstand. Als Johnny 
haar trouwde, zou hij graag getuige zijn. Bovendien 
was hij overtuigd, dat Milly van Johnny hield. 
Dat was uit alles te merken : uit de wijze, waarop 
zij zijn slecht dansen verdroeg — wat danste de 
kerel beroerd ! — en vooral uit de manier, waarop 
zij hem aanzag. Zoo keek alleen een meisje, dat 
den man tegenover haar graag mocht. Nu maakte 
hij zich vrij van Milly om weer op Doris af te ste: 
venen. De wijze, waarop Milly hem nakeek ! Hij 
moest haar helpen. Johnny ging naar haar toe, en 
vroeg haar voor den volgenden dans. Milly danste 
uitstekend, maar zijn hart was zwaar.

„Een aardige jongen, die vriend van je,” zei het 
meisje opeens.

„Ik wou, dat je hem weghaalde van Doris Swope,” 
antwoordde Johnny. Meteen realiseerde hij zich, 
dat hij zijn gedachten zoo wel wat erg direct uit
gedrukt had.

„Wat ?” schreeuwde Milly bijna. „Wat bedoel 
je ?”

„Precies wat ik zeg. Je houdt immers van John
ny.”

Milly’s mond viel open. „Dat, dat heb ik niet 
gezegd.”

„Dan wordt ’t hoog tijd, dat je het doet. Dat is 
wat vrouwen nooit leeren : net te doen als een man 
en trachten te krijgen wat ze willen hebben.”

Milly scheen opeens niet verbaasd meer, of
schoon Jimmy zelf vond, dat hij wel wrat vreemd 
optrad — op z’n zachtst uitgedrukt. Zij keek hem 
recht in de oogen.

„Hoe weet je, dat ik van Johnny houd ?”
„O, intuïtie,” zei Jimmy.
Milly keek lang voor zich uit. „Veronderstel, 

dat het zoo is, hoe zou ik hem dan kunnen krij
gen ?” vroeg ze zacht.

„Recht er op af gaan,” zei Jimmy. „Ik wil je 
helpen. Kijk eens,” vervolgde hij, zich warm ma
kend voor zijn idee. „Morgen is het Zaterdag. 
Johnny komt met den trein van 1 uur en Doris 
haalt hem af aan het station ; dan gaan zij samen 
golf spelen. Maar ik kom met denzelfden trein ; 
jij haalt mij ook af van het station, en we gaan hen 
ongemerkt achterna. We halen ze in op de links, en 
stellen een partij van vier voor. Ik speel met Doris, 
en jij met Johnny. Hè ? Gaat van zelf.”

„All right,” stemde Milly toe. „Je bent een beste 
jongen, Jimmy. Ik haal je aan het station af met 
mijn two-seater. Maar nu wil ik nog een keer met 
je dansen.” Zij dansten nog drie dansen. Jimmy 
vond haar aardig. Ze was openhartig geweest ; 
ze vertrouwde hem, en ze moest het de laatste we
ken beroerd gehad hebben, wetend, dat Johnny 
zoo achter Doris liep.

Dien Zaterdagmiddag liep het mis ! Toen Jim
my uit den trein van 1 uur stapte, zag hij Johnny 
er ook uit komen. Hij wachtte tot zijn vriend met 
Doris, die hem afhaalde, in haar auto vertrokken 
was. en ging daarna het perron af, een eindje den
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weg terug, waar Milly met haar two-seater stond. 
Maar onderweg kregen zij motorpech, zoodat ze 
de golf-links pas bereikten, toen de twee anderen 
al weer vertrokken waren. „Niets is nog verloren,” 
zei Jimmy. „Weet je wat je doet ? Je komt Maandag 
in de stad en je vraagt Johnny met jou uit lunchen 
te gaan.”

„Hem vragen? Zoo maar?”
„Waarom niet ? Dat kan hij niet weigeren, en 

aan de lunch charmeer je hem zoo, dat hij zijn 
hoofd verliest. Voor jou heel eenvoudig. Je kunt 
het best.”

„’t Klinkt eenvoudig,” gaf Milly toe, „zullen 
we nu nog een eindje wandelen ? ’t Is zoo’n prach
tig weer.”

Jimmy wist na de wandeling niet, wat hij ervan 
moest denken. Het was zoo rustig ; ’t leek wel of 
zij slechts samen op de wereld waren. Hij kreeg 
een vreemd gevoel, bijna pijnlijk. Met een schok 
herstelde Jimmy zich. Dat mocht niet. Hij moest 
om Johnny denken. Die stommeling ! Maar hij 
moest geholpen worden. Ja — het was toch wel een 
prettige wandeling geweest, al hadden ze geen van 
beiden veel gezegd.

’s Maandags tegen lunchtijd werd Jimmy opge
beld door Milly. ,,Hallo Jimmy !” — haar stem 
klonk merkwaardig opgewekt. ,,Ik heb hem ge
mist.”

„Wat ?”
„Ja, ik belde Johnny zooeven op, maar hij 

was juist van kantoor om te gaan lunchen.”
„Maar kind, dan doe je ’t morgen. Heusch, als 

hij eenmaal met je alleen is, kan je met hem doen, 
wat je wilt. Denk er om, dat je het aardigste en 
knapste meisje bent, dat er is. Met jou vergeleken 
is Doris niets.”

„Ja, ja, ik zal ’t doen. Maar.... eh.... Johnny, 
ik zit hier in het restaurant van Millard, kan jij 
hier niet komen lunchen ? Dan kunnen we ook nog 
wat dansen. Doe je het ? Ja ? Kom dan direct.”

Op weg naar het restaurant overdacht Jimmy 
de situatie. Hij moest er zelf voor zorgen dat Milly 
in contact kwam met Johnny. Hij was er van 
overtuigd : één uur alleen met Milly, en ze had 
Johnny gewonnen. Dat kon niet missen.

Milly was zoo blij hem te zien, dat Jimmy ver
gat zijn spijt uit te drukken, ’t Was beroerd er 
over te beginnen, maar het kon nu eenmaal niet 
anders. ,,Vraag een stel lui voor Zondagavond bij 
jullie thuis, ook Johnny en Doris. Ik zal me op het 
juiste oogenblik met de 
zorg voor Doris belasten, 
jij zorgt, dat je Johnny te 
pakken krijgt. We moe
ten een beetje afmaken, 
of we komen te laat. 
Denk daaraan, Milly.”

„Ja,” zei Milly, erg 
ferm ; „maar nu moeten 
we die heele kwestie even 
vergeten ; ’t werkt op 
m’n zenuwen.”

Het resultaat van dien 
middag was, dat Jimmy 
zoolang met Milly danste 
— zij danste ook zoo 
heerlijk — dat het de 
moeite niet meer was naar 
zijn kantoor te gaan. Hij 
nam haar daarna mee 
naar zijn eigen huis om 
haar een van zijn jonge 
fox-terriers te geven, 
waarvan Milly veel bleek 
te houden, en vergezelde 
vervolgens ’t meisje weer

Het monument van graaf Adolf 
van Nassau te Heiligerlee, die 
in 1568 sneuvelde in den slag 
van Heiligerlee, een der eerste 
vijandelijkheden van den 80- 
jarigen oorlog tegen Spanje.
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naar haar huis, om den jongen hond meteen af te 
leveren. Hij vond den dag goed besteed, want Milly 
had bewijs gegeven veel van honden te houden.

Toevallig was Johnny dien avond thuis ; 
voor het eerst sinds langen tijd dineerden de beide 
vrienden samen. Het deed Jimmy goed, en naar 
het hem voorkwam, Johnny ook. Misschien zat er 
toch nog wel wat gezond verstand bij Johnny. 
Alles kon nog wel terecht komen.

Het Zondagavondsouper begon goed. Milly 
was op haar stralendst en het gelukte Jimmy 
inderdaad Doris van Johnny weg te lokken. Hij 
nam haar mee naar de garage om haar den jongen 
fox-terrier te laten zien. „Oh,” riep ze, „wat een 
schat van een beestje ! Ik neem het mee naar bin
nen om het Johnny te laten zien.”

„Johnny heeft gelegenheid genoeg gehad het te 
zien,” zei Jimmy droog. „Het beestje is geboren 
in mijn kennel.” Doch het gaf niets. Doris ging met 
het hondje naar binnen, naar Johnny. Jimmy 
volgde. Wat kon je nu met zoo’n meisje beginnen ? 
Maar Doris was toch niet zoo kwaad als hij had 
gedacht. In een meisje, dat van honden hield, moest 
toch iets goeds steken.

Nadat alle gasten vertrokken waren, bleven 
Jimmy en Milly nog samen achter. Ze zwegen lang, 
„’t Geeft niets,” zei Milly tenslotte.

„Volhouden, Milly,” wilde Jimmy moed geven, 
„ik” — Op dat moment ging de telefoon ; Milly 
nam den hoorn op. „Hallo, Doris !” hoorde Jimmy 
haar zeggen. En na een heelen tijd : „Is ’t wérkelijk? 
Oh, lieve, ik feliciteer je 1” Een plotselinge vrees 
greep Jimmy. „Ze zijn — verloofd,” zei Milly 
kalm, na den hoorn neergelegd te hebben. „Johnny 
en Doris. Ze hadden eerst nog wat willen wachten 
vóór het ons te zeggen. Maar nadat ze vertrokken 
waren, vonden ze, dat hun beste vrienden ’t dadelijk 
moesten weten ; daarom hebben ze nu opgebeld.”

Een stilte viel. Milly zag er prachtig uit, zooals ze 
daar stond en hem zoo vertrouwvol aanzag.

„Oh, Milly,” zei hij, en deed een stap naar haar 
toe. Ze viel haast tegen hem aan. Hij ving haar in 
zijn armen op. Haar hoofd rustte tegen zijn schou
der. „Milly,” zei hij. Hij wou nog meer zeggen, 
maar hij kon niet. Zijn hart verlangde naar haar. 
Nooit was er zoo’n meisje geweest als Milly; nooit 
zou er weer een komen. Zij keek hem aan. En vóór 
hij wist wat hij deed, had Jimmy haar gekust. Ze 
zuchtte. „Jimmy,” zei ze. „Ik houd van je,” zei hij.

„Ik.... ik houd van jou,” antwoordde Milly 
en sloeg haar oogen neer.

„Waarom heb je dat niet dadelijk gezegd ?” riep 
Jimmy. „Als je ’t me maar verteld had !”

Even keek ze hem aan, nestelde zich dichter 
in zijn arm; daarna sloeg ze de oogen weer neer.

„Ik geloof, Jimmy,.... dat.... dat is wat 
vrouwen nooit leeren.”
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Bij hen alles volgens een bepaald systeem, met 
weinig of geen verrassingen. Bij ons het afwisse
lende, het onberekenbare, dat voetbal niet alleen 
als kijkspel zoo buitengewoon aantrekkelijk maakt, 
doch dat bovendien de tegenstanders herhaaldelijk 
van de wijs brengt.

De Duitscher is van nature vaak koppig. Men 
heeft het destijds in Amsterdam kunnen zien, hoe 
hij zich bij herhaling ergerde aan het feit, dat de 
buitenspélval voor hem werd opengezet, zonder 
eenige moeite te doen om aan de listen van Den is 
en Hans Tetzner te ontkomen. Zondag plaatsten 
de Duitsche vleugelspelers bij eiken aanval naar 
hun dichtstbijzijnden binnenman, zonder ook 
maar een moment hun tactiek te wijzigen, toen 
zij hadden kunnen zien, dat de beide Hollandsche 

verdedigers zich absoluut op 
deze speelwijze hadden inge
steld. Wij achten dit voor een 
groot deel de oorzaak van de 
Duitsche nederlaag.

Overigens niets dan lof over 
onze jongens. Wat het mede
spelen van een v. d. Metilen en 
een Adam vermag, is na het 
slappe spel in verschillende 

oefen matches duidelijk 
gebleken.

v. d. Meuten is de man 
die de verdediging het 
noodige vertrouwen weet 
in te blazen, terwijl Adam 
niet alleen door zijn

Spelmoment uit den wed
strijd Duitschland—Neder
land te Düsseldorf Adam' 
scoort het tweede doelpunt 
voor de Oranjemannen.

Het Nederlandsche Elftal dat Zondag in 
Düsseldorf met 2-0 van de Duitschers won. 
Van links naar rechts: v. d. Meuten, Adam, 
Pellikaan, v. d, Broek, Nagels, v. Heel, Bon- 
sema, Weber, Ander ie sen, v. Run, v. Nellen,

Holland leidt! Met een prachtigen kopbal heeft 
Adam uit een voorzet van Nagels den Duit- 
schen keeper voor de eerste maal gepasseerd.

SPOWt VAN ZONDA
ïKManfócfa

lucït kuudy

Eerlijk gezegd hadden wij niet op een overwin
ning van onze oranjemannen in Düsseldorf 
gerekend. Wel waren daar de uitstekende 

resultaten uit Parijs, Kopenhagen en Brussel om 
er ons aan te herinneren, dat de Nederlandsche 
Leeuw ook op voetbalgebied nog flink van zich 
afbijt, doch aan den anderen kant had de laatste 
oefenwedstrijd in Rotterdam het vertrouwen toch 
ontegenzeglijk wel een beetje weggenomen.

Enfin, we zijn met gemengde gevoelens naar 
Düsseldorf getrokken, doch teruggekomen met de 
wetenschap dat we in de internationale voetbal
wereld weer een hartig woordje kunnen meespre 
ken. Een natie van den derden rang zijn we gelukkig 
niet meer.

Indien de Duitschers hebben gemeend dat zij 
den Hollanders wel eens even konden leeren hoe 
voetbal eigenlijk gespeeld behoorde te worden, 
dan hebben zij de kous wel leelijk op den kop ge
had. Aan dien indruk zijn wij niet kunnen ont
komen. Men achtte het niet noodig de sterkste 
spelers uit heel het rijk te requireeren, doch be
paalde zich voornamelijk tot de keuze der sterkste 
Westduitsche spelers. Nu speelt het Westen mo
menteel wei een vooraanstaande rol in de Duit- 
sche voetbalmaatschappij, doch dit neemt niet 
weg dat er in Nürnberg, Fürth en München ook 
nog uitstekende krachten huizen. Men meende 
het echter wel af te kunnen met een ietwat gewij
zigde Westduitsche ploeg en gebruikte de Zui
delijke spelers vooreen belangrijken kamp in Parijs.

Het gevolg is geweest dat de Ztiid-

Vlissingen klopt T. S. C. met 5—1. De verdediging 
van Vlissingen, welke Zondag uitstekend op dreef 
was, weert zich bij een der Oosterhoutsche aanvallen.

groote stuwkracht de 
ziel van den aanval is, 

doch bovendien door zijn geweldig enthousiasme 
eiken speler tot topprestaties inspireert.

Na dit tweetal kan men de rest in één adem 
noemen. Anderiesen heeft als spil één van zijn 
beste wedstrijden gespeeld, zonder in de tweede 
helft bedenkelijk af te zakken en Pellikaan over
trof in het tweede gedeelte van den strijd zich 
zelf.

Maar vergeten we ook Van Heel niet en v. d. 
Broek. Bonsema leed oogenschijnlijk door de min
dere activiteit van v. Nellen, terwijl Nagels dit
maal minder goede voorzetten gaf dan gewoon
lijk. Doch hieraan was het uitstekende spel van 
den Duitschen linkshalf Knöpfle zeker niet vreemd.

duitschers in Parijs een aardige over
winning behaalden, terwijl het nationale 
team in Düsseldorf op volkomen regel
matige wijze werd geklopt. Een dergelijk 
feit moet toch wel sterk knagen aan het 
zoo nationaal voelende Duitsche hart.

Een andere vraag is het of momenteel 
een Duitsche ploeg überhaupt in staat 
is om onze jongens te kloppen. In den 
wedstrijd van Zondag is maar al te dui
delijk aan het licht gekomen, dat ons 
voetbal met zijn verrassend element den 
Oostelijken buren wel allerminst „ligt.”

Een 3—O-overwinning van Zeelandia op 
Hansweect. Spelmoment uit deze match, 
welke de Middelburgsche club weer een 
stapje nader tot het kampioenschap bracht.

'b
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e ongelukkige secretaris zamelde zijn stukken 
i bijeen en vertrok naar zijn zieke vrouw en vier 

kinderen, terwijl de graaf van Landon de 
gereedgemaakte toespraken van buiten ging 

leeren. Woord voor woord den inhoud der toespra
ken herhalend, trachtte hij deze in zijn geheugen te prenten, tot de klok 
op den schoorsteen elf uur sloeg. Onmiddellijk stond de graaf op ; hij 
luisterde even aandachtig aan de deur, en toen hij niets hoorde, draaide hij 
zorgvuldig den sleutel om. Toen hij de absolute zekerheid had, dat alles veilig 
was, ging hij naar zijn kast, ontsloot deze en haalde er een klein kistje uit. 
Uit* dit kistje nam hij een grijsharige pruik, alsmede enkele doosjes schmink, 
en met behulp hiervan grimeerde hij zich zoodanig, dat zelfs zijn eigen moeder 
hem niet herkend zou hebben. Toen verwisselde hij zijn deftig costuum voor 
een meer alledaagsch, zette den kraag op en sloop zijn eigen huis uit als een 
dief. Buiten riep hij een taxi aan en hij beval den chauffeur :

„Rijd me naar het Regentplein.”
Nauwelijks op het plein aangekomen, sprong de graaf uit de taxi ; hij 

betaalde den chauffeur en liep, na voorzichtig om zich heen gekeken te hebben, 
een zijstraat in. Hij bleef staan voor een gewonen sigarenwinkel en hier klopte 
hij op het venster. Onmiddellijk daarop werd de voordeur geopend door een 
man van militair uiterlijk.

„Ik ben het, Scotty,” fluisterde hij den man toe, waarna deze de deur 
juist ver genoeg opende om hem binnen te laten.

Snel liep de graaf den winkel door ; hij liep vervolgens door een lange 
gang en kwam in een groote kamer, die bijna geheel met mannen en vrouwen 
gevuld was. De meesten der mannen waren in avondkleeding, terwijl de vrou
wen eveneens meerendeels elegante avondjaponnen droegen. In groepjes 
waren zij verdeeld aan kleine tafels, met groen laken bekleed, waarop kaarten 
en geld lagen, terwijl overal flesschen en glazen verspreid stonden, in één 
woord, het was een dier zilveren speelholen, waar de geboren mannelijke en 
vrouwelijke gokkers bijeenkomen.

De graaf van Landon groette links en rechts, als ontmoette hij hier oude 
bekenden en ging onmiddellijk naar een der tafels, waar hij zich neerzette om 
aan het spel deel te nemen. In het begin speelde hij nuchter en voorzichtig, 
maar naar gelang het spel vorderde — het was baccarat — kwam er een blos 
op zijn wangen en begonnen zijn dunne lippen te beven. De stem werd heesch 
en zijn handen beefden, als hij de kaarten schudde. Hij speelde den geheelen 
nacht door tot in den vroegen morgen met die algeheele overgave, welke den 
geboren gokker kenmerkt. Natuurlijk zou hij openlijk op de club kunnen spelen, 
gelijk de veie anderen, die zich aan deze ondeugd overgaven, maar dan zou 
hij onmogelijk de vele posten hebben kunnen waarnemen, die op het oogenblik 
zijn leven vulden en welke hem zulk een aanzien verschaften in de maatschap
pij. Lord Landon wilde den schijn bewaren en het speelhol in de zijstraat van 
het Regentplein stelde hem hiertoe in staat.

Er ging bijna geen nacht voorbij, of hij sloop als een dief uit zijn eigen 
huis om aan de opwinding van het spel te kunnen deelnemen. Dezen nacht 
echter was het geluk niet met hem ; integendeel, de kansen bleven zich tegen 
hem keeren op een wijze, die hem bijna gek maakte. En juist dezen avond was 
hij er bijzonder verlangend naar, dat de fortuin hem zou toelachen, want hij 
was den laatsten tijd in verschillende zaken niet bijster gelukkig geweest. Een 
geboren gokker kan de speeltafel nooit in den steek laten, hoe zich het geluk 
tegen hem keeren mag, zoolang hij nog een cent te verspelen heeft. En Sey- 
mour bleef dan ook aan de tafel zitten, tot zijn laatste bankbiljet verdwenen 
was. Eerst toen stond hij op en hij ging bleek en bevend over al zijn ledematen 
de straat weer op.

De stralen der zon begonnen het Oosten reeds in een gouden gloed te 
zetten, toen hij langzaam en met vermoeiden pas in de richting van het Re
gentplein slenterde. Zenuwachtig keek hij om zich heen, want hij was later 
dan gewoonlijk en de straten waren reeds bevolkt, terwijl verschillende po- 
litie-agenten hem nieuwsgierig aanstaarden. Opnieuw ging hij dan ook een zij
straat in ; hij rukte zich de pruik van het hoofd, veegde zich met zijn zakdoek 
den schmink van het gelaat en liep toen snel door naar de straat, waar zijn 
huis stond. Bijna geruischloos opende hij met zijn sleutel de deur en klom naar 
boven. Met een vermoeid gebaar liet hij zich voor zijn schrijfbureau neervallen, 
nam zijn rekening-courant der bank uit een der laden en bleef er met gefronst 
voorhoofd op zitten staren.

„Ja,” mompelde hij ten laatste, alsof hij tot een 
besluit gekomen was, „ja, ik zal trachten met Irene mijn 
slag te slaan. De ouwe mama wil haar voor Dick reser- 
veeren, maar waarom zou ik niet een balletje opgooien 
voor het geld van Tresylian. Wel ja, laat ik ook maar 
eens een kansje wagen. En afgezien daarvan zou het niet 
erg verstandig zijn zoo’n mooi en goed meisje als Irene 
in de handen te laten vallen van een onwaardig indi
vidu als Dick. Nee, ik moet haar redden. Het is niet 
meer dan een staaltje van mijn plicht.” En toen hij een
maal tot 
zijn bed

GflRVICE

deze conclusie gekomen was, vlijde hij zich op 
neer en sliep den slaap der onrechtvaardigen.

HOOFDSTUK VII.

was nimmer te voren in zijn leven ziek geweest 
en voelde zich buitengewoon verbaasd niet onmiddellijk 
op te kunnen staan, alsof er niets gebeurd was. Het in bed

Dick

HET VERHAAL TOT HIER TOE. 
Dick Landon heeft het leger moeten 
verlaten, omdat hij een meerdere, die 
hem steeds hinderde, heeft geslagen; 
zijn moeder ontzegt hem daarom haar 
huis, waar ook zijn pleegzusje Irene 
woont. Hij gaat naar de kermis te 
Cumberleigh, waar hij kort te voren 
een zigeunermeisje heeft ontmoet. Dit 
meisje, Marga, komt hem nu waar
schuwen, dat twee zigeuners op hem 
loeren. Hij wordt inderdaad aange
vallen en gestoken; als hij weer tot 
bewustzijn komt, ligt hij in een woon
wagen en zit Marga naast hem. — 
Dick’s broer, de graaf van Landon, 
zit met zijn secretaris in de werkkamer 

van zijn huis te Londen.

liggen maakte hem onrustig en zenuwachtig. NJ _ C
Den achtsten dag kon hij het niet langer 

uithouden ; hij stond op en zocht zijn kleeren 
weer op. Gelukkig voor hem stond de woonwagen dit
maal in een kamp en hij slaagde er in zich te wasschen

en te kleeden, waarna hij voorzichtig van het trapje van den woonwagen naar 
de buitenwereld afdaalde. Eenmaal veilig beneden aangeland, bleef hij even 
staan en haalde met volle teugen de frissche lucht in. Het eerste oogenblik zag 
hij geen levend wezen ; toen meende hij tusschen de stammen der boomen 
iemand op te merken, en [zijn hart begon op zonderlinge wijze te kloppen, 
toen hij bemerkte, dat het Marga was. Zij zat op den grond en was bezig een 
korfje te vlechten. Zij werkte snel en methodisch en Dick leunde eenigen tijd 
tegen een boom, die in haar nabijheid stond, om toe te zien hoe haar lange, 
goedgevormde vingers handig met dit werk omsprongen. Tot hij eindelijk naar 
voren stapte en haar naam noemde. Haar snel bewegende handen staakten 
onmiddellijk den arbeid, maar zij draaide haar hoofd niet om, zoodat hij 
den blos niet zien kon, die naar haar wangen steeg, en evenmin de uit
drukking, half van vrees en half van genoegen, die een oogenblik in haar 
oogen kwam.

„U had niet uit bed moeten komen,” zei zij op verwijtenden toon, terwijl 
zij hem door haar gesloten oogwimpers van terzijde opnam.

„Och, onzin,” verdedigde hij zich. „Ik ben allang weer beter. Jullie vrou
wen zouden een man in bed houden al was hij zoo gezond als een visch. Ik zou 
me doodschamen, nu nog langer in bed te blijven. Bovendien was ik veel te 
nieuwsgierig om weer eens een stukje van de buitenwereld te zien. Vlot het 
werk goed ?”

„U bent nog veel te zwak,” merkte Marga op, zonder om te zien. En zich 
weer over haar werk buigend, vervolgde zij : „Het was veel beter voor u, als 
u weer naar bed terugging. Des te eer zult u in staat zijn, voorgoed op de been 
te blijven.”

„Dat mag waar zijn, maar die acht dagen hebben mij wel acht jaar ge
leken. Daarom vind ik het beter, me hier maar een beetje neer te laten vallen, 
ten minste wanneer u er geen bezwaar tegen hebt.” Zonder haar antwoord 
af te wachten, liet hij zich naast haar neerzinken en hij begon een gesprek, dat 
ten laatste weer uitliep op de boeken, die hij op de plank in den woonwagen 
had zien staan. „Maar,” voegde hij er eensklaps aan toe, „heeft u daar ook 
niet een boek liggen?”

„Inderdaad,” antwoordde zij, terwijl zij het hem overhandigde.
„Shakespeare,” zei hij. „Een mijner geliefkoosde schrijvers. Heeft u de 

geschiedenis van Romeo en Julia ooit gelezen, Marga ?”
„Gedeeltelijk,” antwoordde zij, „ik kocht ze toevallig onlangs op de 

kermis.”
„Onlangs op de kermis,” herhaalde hij. „Het lijkt mij al jaren geleden.” 

En toen begon hij haar te vertellen, wat de geschiedenis van Romeo en Julia 
inhield. Aanvankelijk luisterde Marga maar half toe, zoo verdiept was zij in 
haar werk, maar geleidelijk vorderde dit werk minder snel en eindelijk lagen 
haar handen in den schoot. De groote verandering, welke vroeger of later in 
elke dochter van Eva plaats grijpt, had zich in haar voltrokken. Zij begreep 
nauwelijks, wat er in haar was gebeurd ; het eenige, wat zij zich precies her
innerde, was het uur, dat zij voor de eerste maal dezen jongeman op de kermis 
te Cumberleigh gezien had. Onbewust had zij tegen dit gevoel gestreden, maar 
zij stond er machteloos tegenover. En tijdens de vele en vele uren van zijn 
strijd met den dood had zij zich over hem heen gebogen, en terwijl haar hart 
haar elk oogenblik het bloed onstuimiger door de aderen zond, had zij steeds 
opnieuw bij zichzelf gezegd :

„Hij zal beter worden, hij zal mij geld aanbieden en dan weer heengaan. 
Hij is een heer en ik ben maar een gewoon zigeunermeisje.”

Maar in plaats, dat hij weggegaan was, zat hij nu hier aan haar voeten 
en vertelde hij haar een der mooiste verhalen, die zij ooit van haar leven ge
hoord had. Zoo stil luisterde zij daar met neergeslagen oogen toe, dat Dick, 
die geheel en al opgegaan was in zijn vertelling, op een gegeven oogenblik 
ophield met de vraag :

„In slaap gevallen, Marga ?”
„Nee,” antwoordde zij, terwijl door de poging om zich te beheerschen haar 

stem bijna koel klonk. „Nee, natuurlijk slaap ik niet.”
„Aardig, vind je niet ? ’n Prachtvent, die 

Shakespeare, Hè, wat heb ik een honger !”
„O, daar zou ik u bijna heelemaal vergeten heb

ben,” riep zij uit, terwijl zij onmiddellijk opstond en 
het onvoltooide mandje naast zich neerlegde. „Ik liet 
u maar vertellen en vergat, dat u nog zoo zwak bent.” 

„Heelemaal niet,” antwoordde hij, terwijl hij soepel 
overeind sprong.

„Blijf zitten,” gebood zij op dien teederen toon, die 
zoo dikwijls in haar stem geklonken had tijdens de vele 
uren, dat hij in ijlende koortsen neergelegen had. „Blijf 
zitten en ik zal het een en ander voor u halen.”

Hij keek haar na, terwijl zij zich in de richting der 
wagens verwijderde, en onbewust merkte hij de gratie 
van haar houding op.

„Arme Marga !” mompelde hij. „Werkelijk, zij 
draagt het hoofd fier en trotsch als een dame ; zoo’n 
arme zigeunerin.’’
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HOOFDSTUK VIII.

Den volgenden ochtend ontwaakte Dick na een langdurigen en verkwik- 
kenden slaap, en met een vreugde, die nauwelijks onder woorden te brengen 
is, merkte hij dat er iets van zijn oude kracht teruggekeerd was. Terwijl hij 
zich kleedde, begon hij te neuriën en te fluiten, want de jeugd liet wederom 
haar rechten gelden en het bloed stroomde opnieuw onstuimig door zijn ade
ren. Ditmaal was hij met één sprong uit den wagen, in plaats van bedachtzaam 
de trapjes af te gaan, zooals hij gisteren had gedaan. Moeder Katie, zooals zij 
genoemd werd, en Lottie, het meisje dat destijds op Marga’s aandrang naar 
den woonwagen gerend was om verbandmiddelen en brandewijn te halen, 
waren bij het kampvuur aan het werk. Zij waren bezig het ontbijt gereed te 
maken. Moeder Katie lachte en toonde haar glinsterende tanden, toen zij hem 
gewaar werd, maar zij schudde niettemin afkeurend het hoofd.

„U bent veel te vlug uit uw bed gekropen, mijnheer/’ zei zij op verwijten
den toon. „Het ontbijt is nog niet eens klaar. Ga onmiddellijk naar uw wagen 
terug of u zult er van langs krijgen, als Marga u ontdekt.”

Hij lachte.
„Ik kom vandaag mijn eigen ontbijt helpen gereed maken, moeder Katie,” 

zei hij. „Wat ben je bezig daar te koken ? Een stekelvarken ?”
„Nee, was het maar waar,” grijnsde moeder Katie. „Ik ben een eitje voor 

u aan ’t bakken met wat spek. Dat is gezond en geeft kracht.”
„Goed, ik zal het zelf bakken,” zei hij op vastbesloten toon. „Maar ik 

weet niet precies, hoe ik dat doen moet. Waar is de pan ?”
„De pan ? Daar heb je niet eens een pan voor noodig. Op die manier kook 

je geen eieren.”
„O !” riep Dick verbaasd uit. „Neem me niet kwalijk, maar hoe doe je 

het dan ?”
Zij maakte een holletje onder het vuur en gaf er de eieren een goed plaatsje 

in, waarna zij ze met gloeiende asch bedekte.
„Wanneer je nu twintig maal achter mekaar Abracadabra zegt, is het 

gebeurd,” zei zij.
Dick lachte.
„Goed, dan zal ik intusschen het spek braden. Hebt u een vork ?”
„Een vork ?” Opnieuw lachte zij geamuseerd. „O, hier is een vork.” En 

een knipmes opnemend, maakte zij een lange punt aan ’n stok en reikte dezen 
daarna aan hem over. „Denk er om, ik heb u niet gevraagd om het te doen, en 
zeg dat ook tegen Marga als zij komt.”

„Waar is zij ?” vroeg hij, terwijl hij aandachtig naar het spek keek.
„Zij is naar de stad,” antwoordde zij. „Wat ze daar uitvoeren moet, is 

me niet duidelijk. Zij was vanmorgen al 
heel vroeg op.”

„Vroeg ?” herhaalde hij verbaasd. „En 
het is nu nog niet eens zeven uur!”

Zoowel moeder Katie als Lottie barst
ten in lachen uit.

„Dat is laat voor ons menschen,” zei 
de eerste.

Dick roosterde vijf plakjes spek en 
legde ze op elkaar op een bord. Net wilde 
hij met het zesde beginnen, toen Marga van 
achter een woonwagen te voorschijn trad. 
Dick begroette haar met een glimlachje, 
welk glimlachje echter overging in een glans 
van bewondering, toen zij daar zoo langzaam 
op hem kwam toe stappen. Maar zij wendde 
haar blik van hem af en keek met gefronste 
wenkbrauwen naar moeder Katie, die haar 
vraag voorkwam met de woorden:

„Het is mijn schuld niet. Hij wilde het 
met alle geweld doen.”

„Dat moet u niet doen,” zei Marga op 
rustigen toon, terwijl zij haar hand op de 
houten vork legde. „U had niet zoo vroeg op 
moeten staan.”

„Nee, afblijven,” riep hij met ’n lachje 
uit, toen zij zich van de vork meester wilde 
maken. „Ik wil mezelf nuttig maken. Je be
handelt me net als een kind, dat de mazelen 
gehad heeft. En bovendien, als je spreekt 
van vroeg opstaan, waar ben je zelf zoo 
vroeg naar toe geweest ? En wat heb je 
daar ?” Hij knikte in de richting van een 
korfje, dat zij in de hand had. Een oogenblik 
trok er een gloed over haar wangen ; toen 
antwoordde zij: „Ik heb een paar broodjes 
voor u gehaald en wat room. Ik dacht, dat u 
daar misschien van houden zou,” voegde zij 
er op een toon van gemaakte onverschillig
heid aan toe.

Dick zag haar met een zonderlinge uit
drukking in zijn oogen aan.

„En daarvoor ben je heelemaal naarde 
stad gegaan ?”

„Maar eventjes tien mijl,” viel Lottie 
met schelle stem in.

„Spreek, als je wat gevraagd wordt,” 
zei Marga met een waardigheid, die niet

&AC en imitatie.
(Foto Metro Goldwyn.) 

naliet indruk op Dick te maken. „Schiet op en haal de melk. Dat is geen 
werk voor u,” herhaalde zij, terwijl zij zich opnieuw tot Dick wendde ; 
„ze hadden het u niet moeten laten doen.”

„Hoor eens even hier, Marga,” viel Dick in, „dat is onzin. Je hebt me al 
dien tijd, dag en nacht, zoo zorgvuldig opgepast, en dat was allemaal nog 
daar aan toe, zoolang ik mezelf niet helpen kon. Maar als je denkt dat ik, nu 
ik beter ben, alsmaar op mijn rug zal blijven liggen en me door jou zal laten 
verzorgen, heb je het mis. En je bent heelemaal voor me naar de stad gegaan, 
tien mijl ver, en dat — dat alleen voor mij. Wat moet ik daar tegenover stel
len ? Hoe kan ik je daarvoor danken ?”

„U hoeft me niet te danken,” antwoordde zij op zachten toon, terwijl zij 
een pakje koffie uit haar zak haalde en dit in een tinnen potje uitschudde.

„En dat heb je zeker ook voor mij gehaald ?” vervolgde hij. „Zoo zoo, 
maar nu is het uit met die grappen.” En glimlachend nam hij het potje met 
koffie uit haar handen. „Vandaag zal ik het ontbijt eens heelemaal alleen klaar 
maken. Ik heb het spek en de eieren al klaar.”

Marga wendde verstrooid het hoofd af, liet een eigenaardig geluid hooren, 
en onmiddellijk daarop kwamen alle leden van het kamp opdagen. Er waren 
vrouwen en kinderen van alle leeftijden, maar slechts één man, een oude kerel 
met gebogen rug, die met behulp van een stokje voortstrompeide. Niemand 
wijdde meer dan gewone aandacht aan Dick en zij namen den bouillon, dien 
moeder Katie ronddeelde, zwijgend in ontvangst. De maaltijd duurde niet 
lang en de gebogen oude man was de eerste, die opstond en wegstrompelde. 
Dick sprong eveneens op en liep hem achterna.

„Wat gaat u doen ?” vroeg hij. „Kan ik u misschien ergens mee helpen ?” 
De oude man keek hem van terzijde aan.

„Wij breken direct op, mijnheer,” zei hij, „maar ik moet eerst even een 
veulen afrijden.”

„Een veulen af rijden ?” vroeg Dick, terwijl zijn oogen grooter werden. 
„Kan ik u misschien ergens mee van dienst zijn?”

De oude man strompelde naar een jong paard, dat met een touw aan een 
heg vastgemaakt was, en Dick, blij eindelijk eens ergens mee van dienst te 
kunnen zijn, greep het touw vast en maakte het los.

„Dat is een goed paard,” zei hij.
„Ja, maar wel wat al te levenslustig,” merkte de oude man op. „Het moet 

geregeld afgereden worden.”
„O, dat kunt u veilig aan mij overlaten,” zei Dick op opgewekten toon. 

„Hier.” En meteen haalde hij zijn tabakszak te voorschijn en reikte dezen 
den ouden man toe. „Ga maar rustig daar wat zitten rooken, dan zal ik wel 
eens zien, wat ik van hem maken kan.”



nog blank • • •
want al is het buiten ook nóg zoo koud en guur, 
dank zij Uw neus komt er toch slechts lucht van 
een gematigd klimaat in Uw luchtwegen.

aan U om haar te beschrijven
Aan U, om deze eerste bladzijde te beginnen met: „Mijn 
jongen zal een sterke jongen worden, met een gezond lichaam 
en een helder hoofd. Mijn jongen zal opgroeien tot een 
robuste Man! Met leeren zal hij niet achterblijven. Met 
vechten zal hij zijn mannetje staan!”
Maar nooit werden kinderen gezond en stevig door de 
goede voornemens van ouders. Daar is meer voor 
noodig. Daar is Jecovitol voor noodig! Jecovitol, de beroemde 
levertraan, die door een Nederlandsch Hoogleeraar op 
vitaminengehalte geijkt is. Omdat veel prachtig uitziende 
levertraan te weinig vitaminen bevat. Scherp wordt er op 
gelet dat Jecovitol minstens 50 eenheden vitaminen A en 
250 eenheden vitamine D bevat!

1 °. verwarmt de neus de ïngeademde lucht - daar
voor zorgen de bloedrijke neusslijmvliezen;

2°. brengt hij de lucht op het gewenschte vocht
gehalte - daar hij in 24 uur een halven 
liter water produceert;

3°. reinigt hij de ingeademde lucht - doordat de bloedvaten der neus
slijmvliezen ontelbare witte bloedlichaampjes toevoeren, die de 
bacteriën omsluiten en vernietigen.

Daarom moet U door den neus ademen. Niet alleen omdat het esthetischer 
is. Want ademt men door den mond, dan ontstaat vaak een droogte in 
de keelholte, waardoor de bacteriën zich aemakkelijk kunnen vastzetten. 
De gevolgen zijn: verkoudheid, keelontsteking, keel- of rookerscatarrh.

JECOVITOL
Prijs per flesch f 7.- Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten.

Adem daarom door den neus en neem af en toe twee, drie Wybertjes. 
Wybert-tabletten bevorderen de speekselafscheiding en bedekken de 

luchtwegen met een verfrisschend, verzachtend en be
schermend laagje, dat het besmettingsgevaar vermin
dert... en bovendien: Wybert-tabletten smaken heerlijk!

Geert rachitis meer bij de Nederlartdsche kinderen !

Alleen in orig. doozen a 25, 45 en 65 ets. rr---------

■
ABONNEERT U OP DIT BLAD

Zal ik het U verraden?
Waaraan ik mijn mooien teint te danken heb? 
Nu dan, het is geen geheim.
Vele mooie vrouwen gebruiken net als ik, dagelijks 
Crème Mouson en hebben daaraan hun mooie, 
matte teint te danken. Want Crème Mouson voedt en 
verjongt de huid, zij dringt bij voortdurend gebruik 
tot in de onderste lagen van het weefsel en geeft 
aan de huid die onvergetelijke bekoring, die één 
der hoofdfactoren van de schoonheid der vrouw is.
Probeert U heden nog Crème Mouson, hoe eerder 
U er mede begint, hoe eerder U de resultaten kunt 
bemerken.
Waar schoonheid overwint, heeft 
Crème Mouson geholpen.CREME^y^

MOUSON
Als nacht- en reinigingsmiddel COLD CREAM MOUSON

©ROSSMITH’s

In ’t heden 
ligt ’t verleden
De typische groene flacons metOld 
Cottage Lavendelwater herinneren 
aan vervlogen tijden, toen de oude 
Engelsche aristocratie in haar be- 
roemdetuinendelavendelkweekte. 
In het huidige wetenschappelijke 
Grossmith’s distillatieproces be
reikt de concentratie van dit oude 
parfum met de edele verfrisschende 
eigenschappen dezer plant een 
hoogen trap van volmaaktheid. 
Daarom doet Old Cottage Water 
zoo weldadig aan en geeft een 
frisch aangenaam gevoel. Zeer 
verklaarbaar, dat ditouderwetsche 
fijne parfum voor de hedendaag- 
sche moderne vrouw nog niets van 
zijn aantrekkelijkheid heeft verloren
IMPORTEURS:
RICHARD WERNEKINCK & CO. 
HUDDESTRAAT 9, AMSTERDAM-C

®ld Cottage
c°___CavenderUlater

DOELMATIGE PUBLICATIE
VAN UW ZAKENNIEUWS
IS VAN GROOT BELANG

VOOR UW ONDERNEMING

Vetwormpjes verdwenen.
,,Sedert geruimen tijd doe ik regelmatig Radox in mijn 
wasch water. Ik zou Radox niet meer kunnen missen, want 
als ik het twee of drie keer niet gebruikt heb, komen die 
akelige vetwormpjes weer te voorschijn.”

Mevr. N. v. L. te Middelburg.

De actieve, waardevolle bestanddeelen, waaronder zuurstof, 
die in Radox besloten zijn, komen in water vrij en maken 
aldus van Uw waschwater een stimuleerende en zuiverende 
vloeistof voor Uw huid. De zuiverende, verfrisschende 
zuurstof dringt door de opperhuid naar de kliertjes, waar
van de toestand van Uw huid afhangt. Deze kliertjes 
worden nu gevoed en tot nieuw leven gebracht en als 
natuurlijk gevolg daarvan herleeft Uw geheele huid. De 
poriën zijn gereinigd en geopend ; puistjes, vlekken etc. 
verdwijnen al spoedig. Binnen enkele dagen reeds zult U 
van deze eenvoudige, natuurlijke Radox-methode de 
schitterende resultaten kunnen constateeren. Uw teint 
wordt jeugdig, frisch en zacht als nooit te voren.
Radox is heerlijk geparfumeerd en verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten. Een pak is toereikend voor 
verscheidene weken.

RADOX -
Imp. : N.V. Rowntree Handels Mij., Heerengracht 209, 

Amsterdam-C.
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De oude man keek Dick met een ongeloovige grijns aan, stopte toen zijn 
pijp en haaide de schouders op.

„Ik ben bang, dat er niet veel met hem aan te vangen zal zijn, mijnheer,” 
merkte hij op.

„O, dat zullen wij zien,” antwoordde Dick, terwijl hij naar het paard 
toeging en het op de lenden klopte. Het dier nam deze vriendelijke daad aller
minst goedgemutst op en ging meteen hoog op zijn achterste pooten staan, 
terwijl het zijn ruwe manen woest heen en weer schudde. Dick echter liet zich 
niet ontmoedigen en streelde het jonge dier enkele minuten ; toen leidde hij 
het rustig naar een open weide en terwijl hij langzaam het touw, dat hij in 
de hand hield, wat liet schieten, dwong hij het in draf over te gaan. Aanvan
kelijk spartelde het dier even tegen, maar weldra begon het te galoppeeren. 
Van tijd tot tijd liet hij het stilstaan en naar zich toekomen, klopte het lief- 
koozend op den nek, en geleidelijk werd het dier meer en meer rustig en handel
baar. Toen sprong Dick heel onverwacht maar kalm op zijn rug. Het veulen 
steigerde en trachtte al zijn trucjes toe te passen om zijn berijder af te werpen ; 
maar vast en stevig zat Dick op zijn rug en na eenigen tijd begon het dier te 
gehoorzamen aan den koning der schepping. Eindelijk dreef Dick het terug 
naar de plaats, waar de oude man zat.

„En, kan ik met een paard omgaan ?” vroeg hij.
„Prachtig, mijnheer, zeldzaam gewoonweg,” zei de oude man met kra

kende stem, terwijl hij vol bewondering naar hem opkeek. „U had als zigeuner 
geboren moeten worden.”

Deze uiting van goedkeuring bleef Dick lang in de ooren klinken. Hij stak 

een pijp op en ging zitten rooken, terwijl hij diep nadacht. Wie of wat was hij 
eigenlijk ? Hij was Dick Landon, de zoon van een graaf. Maar zijn eigen moeder 
had hem een uitgestootene genoemd, een uitgestootene, die zijn naam schande 
aangedaan had, en zij was iemand, die doorgaans wel wist, wat zij zei. Waarom 
zou hij zich dan niet aansluiten bij deze uit de maatschappij gestootenen — 
deze zwervers van nature — en een hunner worden ? Het was uitgesloten, 
dat hij ooit naar het landhuis terug zou gaan. En wat kon hij anders aanvan
gen ? Bij de marine gaan ? Landbouwer worden ? Wat kon hij beter doen dan 
bij dit vriéndelijk gezinde, goedhartige volk blijven, dat hem van den dood 
had gered en hem verzorgd had, tot hij weer zijn krachten terugkreeg en gezond 
werd. Wat kon hij beter doen dan.... ja, dan bij Marga blijven ?

Het geluid van paardenhoeven wekte hem uit zijn droomen, en omkij
kend zag hij, dat de oude man bezig was de paarden voor de woonwagens te 
spannen. Het kamp werd opgebroken. Een voor een werden de wagens naar 
den weg gebracht, waarna onmiddellijk de tocht een aanvang nam. Toen zij 
tegen den avond de stad naderden, merkte Dick op, dat er verschillende woon
wagens voor hen uit reden. Zij waren bezig zich aan te sluiten bij het hoofd 
van den stam. Met samengeperste lippen en opgetrokken wenkbrauwen bezag 
hij zijn kleeding. Hoewel deze stoffig en vuil was door den langen tocht, zag 
hij er niettemin uit als een heer. Toen de twee woonwagens dan ook de andere 
hadden bereikt en zij gezamenlijk halt hielden, sloop hij ongemerkt weg in de 
richting van de stad. Althans meende hij, dat niemand hem opgemerkt had, 
maar Lottie had hem zien weggaan, en nauwelijks was hij verdwenen of zij 
rende naar den wagen van Marga, sloeg met de vuisten op de deur en riep : 

„Marga ! Marga !”
Marga opende de deur en keek verbaasd 

naar buiten. „Wat is er ?” vroeg zij. „Staat de 
stad in brand ?”

Een lachje plooide haar lippen, toen zij 
het onthutste gelaat van Lottie zag.

„Hij is weg !” was het eenige, wat zij ant
woordde, en haar oogen spraken een duidelijker 
taal dan woorden hadden kunnen doen.

De lach stierf van Marga’s gelaat weg ; 
haar hand gleed naar den bovenkant der halve 
deur en viel er zwaar op neer.

„Hij ? Wie ?” stelde zij de volmaakt over
bodige vraag.

„Wie? Nou, die mijnheer! Ik zag hem 
zoojuist wegsluipen zonder iets te zeggen of 
te bedanken.”

„Wat zou dat? Ik.. .. ik ben er heel blij 
om,” zei Marga, terwijl haar gezicht zich lang
zaam spande en vaalbleek werd. Gedurende 
enkele minuten bleef zij roerloos staan ; toen 
daalde zij de trappen van den wagen af en 
mengde zich onder haar stamgenooten. Als 
iemand die in een droom wandelt, ging zij tus- 
schen het geroezemoes der menschen door, 
terwijl het alsmaar in haar hoofd hamerde : 
„Hij is weg, verdwenen !”

Toen zij even later weer op weg was naar 
haar woonwagen, riep Lottie haar om haar te 
helpen een mand weg te dragen. En juist wilde 
zij zich bukken om haar den gevraagden dienst 
te bewijzen, toen een stem achter haar zei:

„Laat mij dat even voor je doen, Marga.” 
Zij keek op en een kreet van verbazing 

ontvlood haar lippen. Dick stond voor haar, 
zijn krachtige gestalte in een soort khaki-pakje 
gestoken ; hij droeg een muts, zooals de zigeu
ners gewoon zijn te dragen, en een vuurrooden 
zakdoek om zijn hals.

„U — u bent teruggekomen ?” zei Marga 
nauwelijks hoorbaar.

„Ja,” antwoordde hij op ernstigen toon, 
maar zonder dat de glimlach van zijn lippen 
verdween. „Ja, ik ben teruggekomen, maar.... 
om te blijven, ten minste wanneer je het goed
vindt, Marga.”

„Wat — wat ter wereld wilt u daarmee 
zeggen ?” vroeg zij ; zij wendde geen oog van 
hem af en haar boezem ging hijgend op en neer.

„Ik wil daarmee zeggen, dat ik een der 
uwen worden wil,” zei hij op rustigen en vast
besloten toon.

„U, een heer — een onzer ?”
„Ja,” antwoordde hij met 'n knikje. „Kijk 

mij niet zoo verbaasd aan. Het zou je niet zoo 
heel vreemd toelijken, als je alles wist. In ieder 
geval, ik heb de zaak grondig overdacht en 
mijn besluit staat vast.”

„Maar — maar dat is onmogelijk !” hield 
zij vol. Niettemin was er een vreemde blik in 
haar oogen gekomen.

(Wordt vervolgd,)

3c ótcunfoudct.
(Foto Max Baur.)
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Laag maandelijksch lesgeld. = Geen vooruitbetaling. 
Elke week leszending.* Correctie van gemaakt werk. 
Ieder, die alleen de lagere school heeft bezocht, kan 
onze cursussen volgen en het gestelde doel bereiken.

A*Cursussen: voor Heeren: kommies, politie-diploma, maréchaussee, militaire politie, ver
pleger, besteller, spoorwegbeambte, keurmeester van waren, hulpkeurmeester 
(voor slagers), verkooper, winkelbediende, chef-winkelbediende, filiaalhouder, 
etaleur, administrateur, enz.
voor Dames : verpleegster, kraamverzorgster, verkoopster, winkeljuffrouw, 
chef-winkeljuffrouw, filiaalhoudster, privé-secretaresse, enz.
Inl. gratis. Vermeld geboortedatum. Na volbrachte studie hulp bij sollicitatie. 

B*Cursussen: voor beginners, zoowel Heeren als Dames: praktijk-diploma boekhouden (dubbel- 
boekhouden), stenografie (systeem „Groote”), algemeene ontwikkeling, Neder
landsche taal, Fransch, Duitsch, Engelsch, rekenen, handelsrekenen, warenkennis, 
aardrijkskunde, natuurkunde enz.
voor gevorderden : Nederlandsche-, Fransche-, Duitsche- en Engelsche 
handelscorrespondentie.
De B-cursussen zijn voor jong en oud. Nieuwe atlassen, boeken en woorden
boeken gratis in eigendom. Na goeden afloop diploma's. Velen verwierven door 
het diploma boekhouden goede positie of bijverdienste. Vraag adressen.

Vraag inlichtingen omtrent onze NIEUWE CURSUSSEN :
etaleur (etaleeren, plakkaatschilderen, blokschrift, enz.) ; 
kraamverzorgsters (voor ongehuwde en gehuwde dames) ; 
administrateur en privé-secretaresse (volledige kantooropleiding : boekhou
den, handelscorrespondentie, stenografie).

'4 <
1. verkooper of verkoopster in het algemeen, geschikt 

tg V voor allerlei soorten zaken;
I “ ▼ 2. verkooper of verkoopster in het kruideniersbedrijf;

In de lessen over verkoop
kunde leert u, hoe de 
klanten toe te spreken, 
op welke manier de 

artikelen aan te prijzen, wat te doen als de klant 
uitvluchten of bezwaren heeft en nog veel meer 
andere zaken, waarmede een goed verkooper 
op de hoogte moet zijn. De lessen zijn zeer 
mooi. Het lesgeld is laag en kan in termijnen 
worden voldaan. Geen kosten voor boeken, 
want de benoodigde boeken geven wij aan onze 
Cursisten gratis in eigendom. Bij ijverige 
studie reeds na 6 maanden een diploma. Daarna 
helpen wij U onmiddellijk bij de sollicitatie. 
Met onze hulp zijn er zoowel voor dames als 
voor heeren flinke posities te verkrijgen. Wie 
filiaalhouder(ster) wil worden, vrage in
lichtingen omtrent den cursus filiaalhouder of 
filiaalhoudster. Les in rekenen, Nederl. taal, 
boekhouden en verkoopkunde.

2. verkooper of verkoopster in het kruideniersbedrijf ,
3. verkooper of verkoopster in het textielbedrijf (heeren- en damesmode- 

artikelen, manufacturen, enz.)
Deze cursussen zijn bestemd voor personen, die wenschen te worden :
winkelbediende, winkeljuffrouw, chef-winkelbediende, chef-winkeljuffrouw, verkooper, verkoopster, chef- 
verkooper, chef-verkoopster, inkooper, inkoopster, cassière enz. Er komen steeds meer groote winkelbedrijven 
en coöperaties. Vandaar behoefte aan goed onderlegd personeel. Goede krachten verdienen flink geld en 
hebben bovendien mooie promotiekansen. Onder het winkelpersoneel heerscht geen werkloosheid. Integendeel, 
voor de besten is steeds plaats. Van een verkooper wordt geëischt, dat hij vlot rekent, de Nederlandsche 
taal zonder fouten schrijft, dat hij warenkennis bezit en de kunst verstaat om met publiek om te gaan. U ontvangt 
in dezen cursus dan ook les in rekenen, Nederlandsche taal, warenkennis (zeer uitgebreid) en verkoopkunde.

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

Ik verzoek zonder eenige verplichting inlichtingen omtrent den

cursus voor
Naam
Straat en nummer

Woonplaats Ouderdom

Vat moed en zet U tot den arbeid!
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