
VERSCHIJNT DES VRIJDAGS ABONNEMENT 12^ CENT PER WEEK
16 DECEMBER 1932 - No. 29 LOSSE NUMMERS 15 CENT

GEÏLLUSTREERD 
WEEKBLAD VOOR 
DE PROVINCIE 

ZEELAND
l 11 JnVFjI 919 ^131 IW

REDACTIE EN 
ADMINISTRATIE: 
STATIONSWEG 24 
ROTTERDAM 
TEL.50540, GIRO1O1981

DE VOORWAARDEN VAN ONZE G R AT I S-O N G E V A LL E N V E R Z E K E R I N G ZIJN OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR



898 VRIJDAG 16 DECEMBER 1932 No. 29
-

Chineesche openluchtschool. 
De onderwijskrachten zijn 
schaarsch op het platteland 
van het reusachtige China ; 
eens in de maand of na nog 
langere tusschenpoozen kan 
de onderwijzer (of wie zich 
zoo noemt) de school be
zoeken ; overigens moet de 
beste leerling voor onder
wijzer spelen. De man die er het knapst uit ziet. Dat is de (echt 

Amerikaansche) verdienste, waar hij (of zij) oven •gens 
weinig aan doen kan, van miss Margareth Lawson 
in Lawrence (Ver. Staten); zij verkreeg dien titel op 
den wedstrijd die jaarlijks onder de meisjesstudenten 
van Lawrence wordt gehouden, en wel op den dag 
dat de meisjes allen mannenkleeren mogen dragen.

Glas is sterk. Een overtui
gend bewijs daarvan ziet 
men op deze foto, genomen 

in een Londensche glasfabriek. Een stuk glas diende als ver
binding tusscheu een kraan en een kabel, waaraan een auto 
van drie duizend K.G. hing. Men wilde de proef eerst 
nemen met een olifant, doch het dier weigerde zich daartoe 
beschikbaar te stellen en liep kalm naar den dierentuin terug.

Buitel

Een nieuw slót is in Duitschland 
uitgebracht, waar het den naam 
van „lintworm-slot” kreeg. In het*^ 
slot zijn gebogen „gangen", zoo- 
dat ook de sleutel buigzaam moet 
zijn, om deze gangen te kunnen 
volgen en het slot te openen. In 
ieder slot zijn de gangen op 
andere wijze gebogen.

Een echten tredmolen kan 
men nog vinden in een oude 
herberg te Beanworth (Enge
land); de herbergier loopt 
er iederen dag in om het 
water omhoog te halen uit 
den put, waarboven de tred
molen is gebouwd. De man 
beschouwt het als een och
tendwandeling, want hij moet 
precies 2 K.M. in den molen 
loopen,om 'tnoodige water 
voor iederen dag te putten.



No. 29 VRIJDAG 16 DECEMBER 1932 899

Louis Saalborn, de leider van het Gezelschap Saalborn, 
heeft zijn zilveren tooneeljuhileum gevierd met Goethe s 
„Eg mond”, waarin hij de titelrol speelde. Na de voor
stelling werd hij op het tooneel van den Amsterdam- 

schen Stadsschouwburg gehuldigd»

De helden der zee oefenen. Te Cal- 
lantsoog (N.H.) werd met de aldaar 
gestationneerde reddingsboot der Noord 
en Zuid Hollandsche Reddings Mij. 
een oefening gehouden.

MMMMM

■

Om een herhaling der Schipbeek-overstroomingen te 
voorkomen, heeft men hij de Temminkstuw te Bathmen 
'n kanaal gegraven, teneinde *t water om te leiden. Links 
ziet men dit kanaal, rechts de Schipbeek met afdamming.

Tijdens de rennen op Duindigt 
bij Den Haag was het kacheltje 
het middelpunt van veler warme 
belangstelling in de hevige kou.

■
||ÉS Sf

Aan zijn sport getrouw tot 
in de felste kou — een aar
dig snapshot van een der 
leden der hengelaarsver- 
een. „De Lindeboom" te Am
sterdam, die ondanks vorst 
en snijdende wind haar half- 
jaarlijkschen hengelwedstrijd 
in de Weespervaart hield.

De rechtbank van 
Almelo. In de 
Twentsche stad 
werd met groote 

f"^.vreugde vernomen 
dat de minister 
van Justitie be
sloten heeft, het 
voorstel tot op
heffing o.a. van 
de rechtbank te 
Almelo terug te 
nemen.



men heeft ingezien dat dit 
voeren. Men kan gemakkelijk
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Zoo moet het toekom
stige bruidje gekleed zijn.

lederen morgen van negen uur tot 
half tien les in „looper-schrijden”.

Een modepop dient om aan te onderwijzen hoe het costuum 
van het toekomstige gezinshoofd moet woeden schoongemaakt.

jongen — of wat nog erger is — een meisje, al geleerd zou 
moeten zijn om een goede man of een goede vrouw te worden. 
Niets is minder waar en een oud man zal men de vreugde 
niet mogen ontnemen nogeens te gnuiven : hoe grooter geest, 
hoe grooter beest.

De tijden veranderen en men schijnt tot bezinning te ko
men. Nu het bezit van vele gediplomeerde bekwaamheden ook 
al niet meer geschikt is om een jong mensch aan een boterham 
te helpen, begint men het nut er van te betwijfelen.

In een keer kan men natuurlijk niet besluiten om aan de 
examenjacht een eind te maken, maar er is reeds kentering 
waarneembaar. Het zal wel op rekening van mijn hoogen 
leeftijd geschreven moeten worden, maar ik ben van oordeel, 
dat nog eens de tijd komen zal, waarin diploma’s en acten als 
iets minder waardigs zullen beschouwd worden.

In Duitschland is men op den goeden weg. Daar houdt men 
althans niet star meer vast aan het vooropgezette plan: het 
meisje moet studeeren. Want 
noodzakelijk tot conflicten moet

Ook wordt 
praktisch onderwijs 

in de kinderverzorging gegeven

I a, wij hebben het een 
Z heel eind gebracht 
met onze ontwikkeling en 
met onze studie.

Niet alleen zijn de Ne- 
derlandsche jongens alle
maal bolleboozen, of al
thans op weg om het te 
worden, ook aan de meis
jes kan men niet anders 
meer denken dan met den 
eerbied aan wetenschap
pelijk geschoolden ver
schuldigd.

Jonge menschen, meis
jes en jongens, verdrin
ken in hun diploma’s en 
examens, en dit zou nog 
zoo erg niet zijn als zij 
maar wilden aannemen, 
dat het bezit hiervan 
hen heusch nog niet tot 
voortreffelijke menschen 
maakt.

Hij die dit schrijft is een 
grijsaard, een man met 
meer ervaring dan diplo
ma’s, en men zal het hem 
niet euvel duiden als hij 
zijn zwakke stem ver
heft tegen de voortwoe
kerende meening dat een
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Onderricht in het tafelversieren.
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7 ƒX Ze schrijft
J hem twee- 

" j maal per week 
Jr hoe goed ze vor- 

derten hoe prettig 
f hij het in de toe
komst hebben zal.

ver
een

er is ook nog een natuurwet, die 1 
er toe leidt, dat het koppige 
blondje zegt : „maar ik wil 
trouwen.”

Nu komt het meer dan eens voor, 
dat het jonge meisje zelf bij hoog 
en bij laag volhoudt dat de studie 
haar roeping is (ach ja, ik ken dat), 
maar dat zij op een kwaden of 
liever op een zeer goeden dag haar 
Siegfried, of moderner, haar Willy 
Fritsch tegen komt — en dan is 
het gedaan met de eens zoo stand
vastige overtuiging. Dan moet ze 
haast je rep je gaan leeren wat het 
schil is tusschen een ossenlap en 
karbonade, dat bloemkool op negen 
manieren kan worden toebereid, hoe

de lieve leerlingen een....

eega goed bekomen.

of 
je

je op’nvisch moet 
voelen om te weten 

hoe je het pak van

Om goed te kunnen 
koken dient de huis
vrouw eerst te weten 
hoe zij het keuken
gerei moet hanteeren.

hij versch is, 
man moet oppersen, en hoe je 

een baby een luier aandoet.
Voor die gelukkige stakkers 

is nu in Eisenach in Thürin- 
gen een model spoedcursus 
geopend. lederen dag kan een 
meisje hier een cursus beginnen 
en zeer velen maken er een 
dankbaar gebruik van.

i Maar nu komt het erge: aan 
het einde van den cursus krijgen

| diploma.
Moge het den toekomstigen

Kan een vrouw de das van haar man strikken, zoo is 
er een aanleiding tot ruzie minder in het gezin.

De groote dag: de gediplomeerde jongedame wordt door haar verloofde afgehaald.
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De Koninginnestraat te IJzendijke geeft 
aan het dorp een royalen aanblik.

n Landelijk hoekje onder Waterlandkerkje.

Bij de godshuizen te Oosterland.

De Aardenburgsche Poort, die 
nog altijd een sieraad blijft 
voor het oude stadje, al is ze 
voor het verkeer soms lastig.

Zen Almanak
Wa Moei Jane d*r van zee.

Oor is ’ier, ik mó je zeggen, 
’t dienk is zeker nae m’n zin, 
D’r stae alderlei ver’aelen 
en vee mooie diengen in.
't Is zó Zeeuwsch a’t mae kan weze, 
'k E d'r dan ok een ’ekocht, 
Kan ’k zó is saeves leze, 
a’k uut ’t werken bin 'erocht.
D almanak van achttienzovee 
stae nog altied in den ’oek 
naest de schouwe, daerin rochte 
Krien noga’s *n uurtje zoek. 
Zukke goeie ouwe diengen, 
Kiek, dae raek je mee vertrouwd, 
't Bin en bluve goeije vrinden 
a je verslete raekt en oud.
’k Weet ik wè, de joenge gasten 
leze liever nie dan wè, 
Da bin toch zukke grimasten 
die die joenge guus daer è. 
Kiek, mae toen ik dat boeksje zag, ee, 
docht ik an den ouwen tied. 
an m’n Krien in ’t kerkepitje, 
en ik a zówaer verdriet, 
Mae toen è’k wee motte lache, 
om dien gekken Pier van ’t Hof, 
de ver’aelen en de liedjes, 
en ik è d’r voe vee lof.
O mae!

Wa Pier d'r van zee.
Moei en ik bin dan is eenig, 
menschenlieve ’oe da kan, 
Da's noe nooit is voor’ekomme, 
ik bin ik Cr duzig van.
Toen ’k begust over da boeksje, 
zee ze alsmae: ja, ja, ja, 
’k Wier een bitje ongerustig, 
of z'et toch wè lekker a.
Mae ze at d’r brood mie krupvet, 
en ’t gieng d'r zó lekker in, 
dat ik docht: bel, bel, Moei Jane 
’eit ’t is extra nae d’r zin.
’k E m’n mond toen mae ge’ouwe, 
’k docht: bluuf mae een stuitje zó, 
Was j’altied zó, ’k gieng wè trouwe 
mie Liesbette of mie Kao. 
Menschenlieve, je zou zegge, 
wat is t’r toch an de ’and, 
Eel den dag a zonder ruzie, 
noe, dat mag wè in de krant!
O mae!

De mooie, waterrijke 
omgeving van St. Kruis

Een rustig 
dorpsgezicht 
te Bruin isse,
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FAe feesten van den winter, 
St. Nicolaas en Kerst

mis, zijn ook daarom zoo 
prettig, zoo echt feestelijk, 
omdat vooral voor deze 
feesten geldt, dat de voor
pret evenveel genoegen geeft 
ais het feest zelf, de voor
pret en de eigenaardige 
drukke, opgewekte sfeer ge
durende de weken, die „in 
het teeken van Kerstmis (of 
St. Nicolaas) staan”. De 
voorbereiding van *t feest 
geeft aan de voorafgaande 
dagen een bijzonder tintje; 
bij het kiezen en koopen 
van cadeautjes, *t inpakken, 
de voorbereidingen van het 
Kerstmaal, het versieren van 
’t huis met hulst en mistletoe, 
het instudeeren van Kerst
liedjes voor thuis, school of 
vereeniging, voelt men dagen
lang de komende vreugde, 
omdat men weet, dat men 
genoegen van dat feest zal 
hebben en men —* dat is de 
echte feestvreugde — aan 
anderen genoegen zal geven. 
Is dit het geval in ons land, 
waar Kerstmis meer en meer 
algemeen gevierd wordt zoo- 
als vroeger alleen St. Nico
laas, nog meer geldt dit voor 
Duitschland en Engeland, 
waar Kerstmis het groote 
feest van het jaar is.
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’n Mistige morgen in Middelburg.

904

Mist in het park. Een zonnig beeld 
in een vaal grijze omgeving.

nu vandaag eens zei: lieve menschen, ik geef er 
den brui van, ik heb er geen zin meer in, en ik 
doe het niet meer ook. Twee en vijftig keer op 
een jaar klim ik in mijn penhouder om jullie te 
schrijven, en nu moet het maar eens uit zijn, ik 
doe het niet meer!!

Gelukkig : ik zei alleen maar : stel u voor. Ik 
ben heelemaal niet van plan om op te houden 
met schrijven, integendeel, ik hoop nog vele jaren 
op deze wijze voor het voetlicht te komen. Ik 
wilde u alleen maar een oogenblik laten voelen, 
dat men niet altijd in de stemming is om te schrij
ven, terwijl het artikel onverbiddelijk op een zcke- 

ren dag en op een zeker uur in de postbus moet 
neerstrijken.

Nee, ik heb geen zin vandaag. Mijn schrijf
machine begon vanmorgen al met niet te willen,, 
en toen ie weer wel wou, wou ik niet meer. En 
toen ik weer wou, wilden mijn gedachten niet 
mee, en zwierven naar buiten, en er was geen hou
den aan. Ik stormde bij een collega binnen en 
riep in wanhoop : Vriend, zeg me, waarover moet 
ik vandaag schrijven? Den eenen keer schrijf ik 
over regen, dan weer over storm, en.... nu ja, 
ga zoo maar door. Het is om wanhopig te worden. 
En ik weet niks vandaag, zie je, niks, heelemaal 
niks, en als ik aan iets begin, loopt het dood.

Schrijf dan over niets, raadde mijn collega.
Ik kan niets over Niets schrijven, als ik niet 

eens over een behoorlijk onderwerp iets kan zeg
gen.

Schrijf dan over oude to
rens, zei mijn collega goeiig. 

Hebben we pas gehad.
Over Kerstmis.
Ben niet in de stemming.

Nou, over de lente dan, zei m’n collega wanhopig.
Ik zei niks meer en inde zwartst denkbare stemming trok ik af, 

vervuld van een hevige woede tegen het schrijversbestaan, tegen 
alle mogelijke onderwerpen, en zelfs tegen u, van wie ik veron
derstel, dat ge trouwe lezer zijt van al mijn neergeschreven stem
mingen.

En zie: ik kwam buiten, en daar was de mist. Hij kwam uit 
den hemel gevallen als een redder in den nood, want niet alleen
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Een nevelig gezicht 
op Vlissingen.

St. Adriaanstraat te Goes 
de donkere dagen vóór Kerstmis wat op te helderen.

En als het weer opklaart, gaat het leven 
op het ruime water opnieuw z'n gang.

Donkerte in de haven. De visschers blijven 
thuis en luisteren naar de mistsignalen.

is de mist, althans zoo’n zware, ondoorgrondelijke 
mist als vandaag, iets bijzonders, maar boven
dien was de heele wereld van stemming ver
anderd, en daarmee de stemming in mezelf.

De wereld lag daar in een nieuw, zij het weinig 
doorzichtig en erg vochtig kleed, en ik betrad 
haar als een nieuwgeborene.

Er waren allerlei interessante dingen te zien : 
auto’s, die omstreeks noen met licht reden, en 
winkels die illumineerden, alsof de goede Sint van 
plan was, nog een dag na den 5en te blijven.

En bovendien hing de mist boven het park, 
en zorgde ervoor, dat de boomen als schimmen 
langs het water dansten, en dat was mooi, vooral 
als zoo nu en dan de zon een kleine poging deed 
om door de dikke wolkenlagen heen te dringen. 
Heel de wereld had iets romantisch gekregen, de 
dagelijksche verveling van veel menschen moest 
wel op slag geweken zijn. En mocht men een 
kleine verwensching nauwelijks binnen kunnen 
houden, als men op een gewonen dag tegen 
elkaar botste, wanneer dit nu gebeurde, en men als 
voorbijgaande schepen in donkeren nacht elkaar 
zoo nu en dan niet zoo erg onzacht ramde, dan 
bleven de verwenschingen op de plaats rust, en 
mompelde men in een toestand van geamuseerde 
verrassing binnensmonds : wel, wel, zoo potdik 
heb ik het nog nooit meegemaakt. En men luis
terde naar de mistsignalen op de Schelde, de hooge 
en ijle en ook vaak dof brommende geluiden van 
schepen, voor wie de mist allesbehalve een ro
mantisch pretje is, geluiden die heimwee wekken, 
en die de dichters vermogen te inspireeren.

En men keek met verbazing naar het schim
mige licht der lantarens, die er uitzagen, of ze 
zóó moesten optreden in een kindersprookje.

En men zag dit alles, en men was tevreden.
Gelukkig bijna, omdat er nu 

eindelijk weer eens een dag mocht 
zijn, die alles anders kon ma
ken, en de dingen in een nieuw 
kleed aan ons wilde laten zien. 
En zoo ziet gij, lezer, dat de 

altijd maar vol goeden 
fnoet zijn, en vol vertrou

wen op de toekomst, die een einde 
zal maken aan een Heden dat 

door zijn sleur ver
veelt. . ..

Ge hoeft dat niet zóó 
maar te gelooven, maar 
ge kunt dit zien aan 
mij. Want ik merk daar 
al schrijvend, dat niet 
alleen de verveling to
taal is geweken, maar 
dat mijn hand niet van 
ophouden weet, en dat 
ik ongemerkt al tikken
de aan een artikeltje 
van héél behoorlijk for
maat ben gekomen ! !
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VREEMDE WERELD
Acht camera's inslikken doen de maaglijders, 

die zich onder behandeling stellen van eenige 
professoren te Weenen. Zoo’n patiënt moet een 
buisje inslikken van ruim een centimeter dikte 
en 7 c.M. lengte. Dit buisje bevat in ’t midden 
een zeer sterk lampje, dat met draden door de 
keel aan een batterij verbonden blijft. Boven het 
lampje zitten vier zeer kleine camera’s, en er 
onder ook vier. Zoo worden er acht foto’s tegelijk 
genomen van den binnenkant der maag. De lens
jes, van zeer dun platina, hebben ongeveer 1/25 mM. 
middellijn. De filmpjes (% bij 1 c.M.) kunnen ver
groot worden tot 4% bij 10 c.M. Het inslikken 
van de acht camera’s is niet moeilijker of onaan
genamer, dan het uit laten pompen van de maag.

De aantrekkingskracht der aarde, waarvan de 
schooljeugd al leert, is een groot mysterie.De 
aarde is één kolossale magneet, maar wat een 
magneet eigenlijk is, weet niemand. Men vermoedt 
alleen, dat de aardbol een electro-magneet is, 

en de magnetische 
kracht te danken is 
aan in- en uitvliegende 
electrische stroomen.

De magnetische po
len — de plekken, waar 
op elk der beide half
ronden het kompas 
heenwijst —liggen een 
2000 K.M. van de 
aardrijkskundige polen 
verwijderd en ver
plaatsen zich herhaal
delijk. De lijn, waar

door de magnetische polen verbonden worden, gaat 
niet door het middelpunt der aarde, maar blijft 
er meer dan 1000 K.M. vandaan. De kern der 
aarde bestaat namelijk, naar men aanneemt, uit 
vloeibaar ijzer, dat niet magnetisch is.

In 1580 wees het kompas te Londen 11 gr. 
oostelijk van het aardrijkskundig noorden, — 
in 1812 echter 24 gr. westelijk, en nu, in 1932, 
nog 13 gr. westelijk.

Bedolven schatten zoeken geschiedt tegenwoor
dig ook al machinaal. George Maherte Baton 
Rouge (Louisiana) heeft met een machine, de 
„Grond-Radio,” al een koperen helm , oude wa
pens, en andere koperen en zilveren voorwerpen 
aan den dag gebracht.

De man houdt de samenstelling van zijn ma
chine natuurlijk geheim. De hoofdzaak echter is 
een soort radio-toestel, dat in de kop-telefoon 
verschillend geluid doet hooren, al naar de spoelen 
in de nabijheid komen van bedolven metalen of 
andere stoffen.

Wol van steen maken is een der nieuwste tech
nische vindingen. De steen wordt gesmolten tot 
een glasachtigen toestand, en dat „glas” wordt 
dan tot fijne witte wolachtige draden geblazen.

Er worden twee sporten steen gebruikt — de 
eene is kalkachtig met een klein percentage mag
nesia, de andere bevat vooral leem en zand met 
wat magnesia.

De handen en de tong. Stotteren kan verschillende 
oorzaken hebben, maar zooveel is wel uitgemaakt, 
dat ieder ingrijpen van ouders en opvoeders in 
de natuurlijke neiging van een kind, om bij voor
keur de linker- of de rechterhand te gebruiken, 
stoornis van de spraak (en soms van den geest) 
pleegt te veroorzaken. Dit feit is door een uit
voerige serie proeven met rechtsche en linksche 
kinderen bewezen.

Handel in dwergenschedels wordt gedreven door 
een aantal Mexicaansche „oudheidkundigen,” die 
de ontdekking gedaan hebben, dat er groote 
vraag was naar schedels van een lang uitgestor
ven dwergenras uit Peru. Eenige malen per jaar 
reist een lid der firma naar een stil dorpje aan de 
westkust van Mexko, en een paar weken later 
keert hij naar de hoofdstad terug met een grie
zelige verzameling kleine zwarte doodskoppen, 
volkomen gaaf. Die worden aan toeristen ver
kocht als „echte Peruaansche dwergenschedels” 

1

voor vierhonderd pesos (ongeveer evenveel gul
dens) per stuk.

De „schedels” zijn echter heelemaal geen sche
dels, maar handig bewerkte cocosnoten; en de 
„oudheidkundigen” zijn heelemaal geen oudheid
kundigen, maar afzetters. In het stille dorpje is 
een fabriek, waar kleine cocosnoten worden om
geschapen tot dwergenschedels. De curiositeiten
jager, die er vierhonderd gulden voor gegeven 
heeft, bemerkt pas, dat hij is beetgenomen, als 
hij te ver weg is, om nog iets te doen.

Een tropisch verschijnsel. Er doen vreemde ver
halen de ronde aan de kust van Mindanao (Philip- 
pijnen). Eén ervan is de legende van het Gouden 
Hoofd, — men beweert, dat men dit in nachten, 
dat de maan niet schijnt, langzaam kan zien voort
rollen. Kort geleden kampeerden twee Ameri- 
kaansche onderzoekers met hun Mohammedaan- 
sche bedienden in een kloof. Toen het donker was 
geworden, zoo snel als dit in de tropen geschiedt, 
gingen de Amerikanen rusten, zonder licht, om 
geen insecten tot zich te trekken. De inboor
lingen zaten te praten, guitaar te spelen en te 
zingen. Opeens sprong één der Philippijnen op, 
wees en schreeuwde: „Ang oóloo ng guintó — 
het Gouden Hoofd !”

De inboorlingen namen aanstonds de vlucht — 
de Amerikanen grepen hun geweren en bleven 
staan kijken. Inderdaad, op ’n afstand van een 
honderdvijftig meter scheen een bal van heldere 
goudkleur zich te bewegen in hun richting. Wat 
kon het zijn ?

Na kort overleg werden de geweren aangelegd, 
en toen de bal dicht genoeg bij was, afgeschoten. 
De bal viel uit elkaar en de reizigers kwamen dich
terbij, om te kijken. Toen bleek, dat het Gouden 
Hoofd niets anders was dan een dichte massa 
glimwormen.

De meest bezochte stad ter wereld is Mekka, 
de „Heilige Stad” der Mohammedanen; maar als 
men Iet op de (honderdduizend) vaste inwoners, 
is het lang geen heilige stad.

De Mekkanen of Mekkanaars hebben zelfs onder 
de woestijn-Bedoeïnen, die leven van de afge

dwongen goedheid der pelgrims, een slechten 
naarn. Zij zeggen, dat een Arabier geen leelijker 
geboortebewijs kan hebben dan de tashrift — 
drie evenwijdige litteekens, kenmerk dergenen, 
die in Mekka geboren zijn.

De Heilige Stad bestaat van de bezoekers. De 
Mekkanaars verkoopen voedsel en kleeren aan de 
pelgrims, sluiten contracten met hen af voor ver
voer over land of zee en exploiteeren hun ge- 
loofsgenooten op tal van andere wijzen. Er worden 
zelfs tijdelijke huwelijken gearrangeerd voor 
pelgrims, die in de stad verblijven.

„De ondeugden van Mekka zijn een gruwel 
voor Mohammed,” zegt men in de Muzelmansche 
wereld.

De wandelende leesbibliotheek is een vrij ge
woon verschijnsel in half-moderne Chineesche 
steden, Tientsin, Hankow e.d. Een verschijnsel 
van den Iaatsten tijd. Er begint wat ontwikkeling 
onder de massa te komen, maar de armen hebben 
geen geld, om boeken te koopen. Daardoor zijn 
de wandelende bibliotheken ontstaan.

Er loopen mannen door die steden rond, een 
mars dragend met vijftig a honderd goedkoope 
boeken. Die worden uitgeleend voor vijf cent 
per half uur — wie zijn boek dan nog niet uit heeft, 
moet den bibliothecaris, als hij doorloopt, volgen 
naar diens volgende halte.

De boeken zijn meest van het griezelige soort. 
Als de bibliothecaris zijn waar wenscht aan te 
prijzen doet hij het ongeveer aldus :

„Het is beter, vijf centen te geven voor een half 
uur omgang met elegante mannen en schoone 
vrouwen, dan dertig centen te vergooien aran 
heeten wijn. Kom en lees „De geparfumeerde 
kamer.” Hier kunt u lezen van mannen en vrou
wen, die leven in pracht, gestoofden berenpoot 
eten en luisteren naar de melodie der guitaar, 
terwijl zij wandelen in rozentuinen.”

Zelfs de werkloozen weten de noodige centen 
op te diepen, om zoo’n litterair festijn te kunnen 
genieten. De politie heeft order, die bibliothe
carissen niet lastig te vallen ; hun invloed wordt 
niet schadelijk geacht.

Aluminium was honderd jaar geleden een der 
kostbare metalen, en veel duurder dan goud of 
zilver. Hoewel het een der metalen is, die in de 
bergen en den aardbodem voorkomen, was het 
zoo’n moeilijk en duur proces het van andere stof
fen te scheiden, dat het op ruim drieduizend gulden 
per kilo getaxeerd werd, toen de Deensche geleerde 
Oersted het voor ’t eerst in zuiveren toestand ver
kreeg. Een vijfentwintig jaar later slaagde een 
Fransch scheikundige erin, het in zoo groote hoe
veelheden te voorschijn te brengen, dat de prijs 
zonk tot honderdvijftig gulden per kilo. Dit was 
altijd nog eenige malen zooveel als zilver, en te 
duur, om het metaal practisch te gebruiken tot de 
doeleinden, waarvoor het geschikt was.

Zoo bleef het aluminium een curiositeit, tot 
Charles Hall het goedkoope electrolytische proces 
ontdekte om het zuivere metaal te voorschijn te 
brengen, en daartoe te Pittsburgh een fabriek be
gon. De eerste weekproductie van die fabriek, een 
kleine vijftig kilo, werd nog secuur weggesloten in 
een safe. De waarde daalde daarop snel, tot elf 
gulden per kilo, en de laatste jaren schommelde 
de prijs tusschen 45 en 67 cent per kilo. Het is in- 
tusschen een der meest gewone nuttige metalen ge
worden en wordt in de industrie op allerlei wijzen 
gebruikt, voor geraamten van luchtschepen en 
voor pannen, voor propellers van vliegtuigen en 
voor dekseltjes op flesschen. Maar nog kan men 
zeggen, dat het een kostbaar metaal is, het heeft 
nu veel grooter waarde voor ons, dan toen het een 
wetenschappelijke curiositeit was van duizenden 
guldens per kilo.

Proeven met de pooten. Proeven van prof. 
Dwight E. Minnich, van de universiteit te Minne-' 
sota, hebben aangetoond, dat bijen suiker kunnen 
proeven met hun sprieten (monddeelen), maar ook 
met het voorste paar pooten. Waarschijnlijk komt 
dit talent hun goed te pas om te onderscheiden, of 
er zoet sap in bloemen zit of niet.
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Z
wijntje scheen dit als een grap op te vatten. Hij lachte hartelijk, en 

Peter maakte vlug, dat hij weg kwam. Hij dorst niet te blijven. 
Het gevaar was te groot, dat hij gearresteerd zou worden wegens 
manslag.

Vlug stapte Peter naar buiten. Als hij niet vlug stapte, hield hij zichzelf 
voor, ging hij waarschijnlijk heelemaal den tuin niet in. Dan zou hij om den 
tuin heensluipen en recht naar ’t huis der Kimbals gaan, al wist hij, dat Henry 
een afspraakje had — alweer een afspraakje — met Griezeltje.

Hij zou er tevreden mee zijn geweest, op de rustieke bank te zitten en 
omhoog te staren naar het raam, vanwaar zij hem dien morgen had toegelachen. 
Ongetwijfeld was zij op het oogenblik ergens aan ’t wandelen met Henry. 
Misschien had hij zijn arm om haar heen. Misschien kuste hij haar.

Boven aan het trappetje van de veranda bleef Peter staan. De maan 
scheen weer, een ronde, schitterende, zilverige maan. Die overvloeide den tuin 
met een glanzenden mist. Daar, nog geen vierentwintig uur geleden, had hij 
Griezeltje voor ’t eerst ontmoet. Heerlijke Griezeltje 1 Een ondeugende nymf 
in het maanlicht....

Geur van rozen kwam tot hem door de stille avondlucht. Het was een 
avond om lief te hebben — en hij moest Sylvia gaan vragen.... ten huwelijk.... 
En Sylvia wist, dat hij haar ten huwelijk kwam vragen !

„Ik moet niet aarzelen,” vermaande Peter zichzelf. „Als ik aarzel, moeten 
Ned en Sally op hun eigen beenen staan.”

Snel ging hij de trap af, zijn onheil tegemoet.
Sylvia zat daar, op hem wachtend, een koud wit beeld van wanhoop, 

zou hij bijna gezegd hebben.
Zij ging iets rechter zitten, toen hij naderde. Peter stak zijn handen in de 

zakken van zijn pantalon, zette de voeten wijd van elkaar, als om zich te 
sterken, en haalde diep adem.

Er kwam een zwak briesje door de rozenstruiken. Het streek langs zijn 
gezicht. Het gaf hem een gevoel van groote zwakheid, want het droeg onmis
kenbaar den geur mee, die aan Griezeltje herinnerde ; een heel zwak spoor 
ervan ; nauwelijks meer dan de schim van een herinnering.

Neen — zijn verbeelding speelde hem parten. Hij was zoo van Griezeltje 
vervuld, dat hij haar zag in iedere wolk, haar hoorde in iedere maat muziek, 
haar speurde in iederen geur.

Sylvia gebruikte waarschijnlijk een soortgelijk parfum.
„Juffrouw Bascom — Sylvia....” begon hij met een diepe keelstem.
Zij keek op. „Ja ?” zei ze heesch, en nu teemde ze niet. Hij zag, dat ze 

aan den zakdoek op haar schoot zat te plukken. Zij was net zoo zenuwachtig 
als hij.

„Sylvia,” begon hij nog eens, met meer beslistheid, „we kennen elkaar nog 
niet zoo lang, maar in dien korten tijd ben ik.... heb ik.... ik bedoel,” 
probeerde hij nog eens, „ik bedoel, dat ik u zeer bewonder. Ik.... ik.... ik.... 
kan u niet zeggen, hoe ik u bewonder!”

„Is ’t heusch ?” zei Sylvia, naar hem opziende, en zij scheen zich een ietsje 
naar hem toe te buigen.

Plotseling begon er binnen in Peter een stem te roepen : „Griezeltje ! 
Griezeltje ! Waar ben je ? Ik kan ’t niet 1 Ik ben een lafaard — ik voel me 
verslagen! Ik hou van jou, Griezeltje, en ik kan.... ik kèn dit niet doen. 
Griezeltje — lieve Griezeltje — geef me je hand — help me !”

„Sylvia,” begon hij nog eens, en hij werd zich bewust, dat zijn boord 
begon te knellen, „ik wou je zeggen....” Hij bleef steken.

„Hoet!” Het klonk verstikt, geheimzinnig, vreemd, die roep van een 
uil, die ergens in de struiken verborgen zat.

Peter stond rechtop en luisterde. Sylvia werd plotseling levendig. Zij 
zat strak rechtop, kneep de handen in elkaar, boog het hoofd en keek weer 
op, maar niet naar Peter.

„Hoet!” klonk de roep opnieuw.
„Sylvia....” probeerde Peter voor ’t laatst, met een stokkende stem. 
„Hoet-toet!” deed de uil.
Met een half onderdrukt snikgeluid sprong Sylvia van de bank. Met 

groote stappen stak zij de kleine open ruimte over, die haar op het betegelde 
pad naar de garage bracht.

Met een diepen zucht viel Peter op de bank neer en hij staarde haar na. 
Toen hoorde hij, van den kant der garage, een snikkende vrouwenstem. Kon 
dat ontroerde geluid van Sylvia komen ? Ónmogelijk !

Hij wachtte. Kort daarop hoorde hij het snorren van een sterken motor. 
Een paar koplichten draaiden de garage uit. Een zwarte auto ronkte de laan 
langs, won grooter snelheid, verdween.

Peter liet het hoofd op de handen dalen en boog de schouders. Hij kon er 
niet meer aan beginnen. Hij had de beproeving éénmaal gewaagd — ééns, en 
nu nooit, nooit meer.

„Treurend om verloren liefde — of iets anders?” vroeg een zoete, klare 
stem.

Hij liet de handen neervallen en sprong op. Daar stond
Griezeltje. IN O*

„Griezeltje !” riep hij.
„De grootste ongevederde uil, die in gevangenschap leeft,” zei Griezeltje.
„Welke uil ?”
„Ikke,” zei Griezeltje.
Zij droeg een avondjapon van zilver. Die schitterde, alsof ze met diaman

ten bedekt was. Er huppelden regenboogjes in de plooien.
„Peter,” zei ze, met een beetje benepen stem, „ik kon je ér niet mee laten 

doorgaan, ’t Was me te erg.”
„Ik dacht, dat je een afspraakje met Henry had,” zei hij, half versuft.
„Dat dacht Henry ook,” zei het schitterende wezentje. „Ik ben ’t ont- 

loopen. Ik kon de gedachte niet uitstaan van jou.... jou en Sylvia. Ik werd 
er gewoon kriebelig van. Ik zat er na ’t diner over te denken. Ik wist, dat je in 
den tuin zou komen, om Sylvia te spreken. Ik heb me verstopt, Pieter. Ik heb 
je naar buiten zien komen. Ik heb je naar mijn huis zien kijken. En ik liet 
je een eindje gaan. Toen ben ik gaan hoeten.”

„Ik snap ’t niet,” zei Peter.
„Dat hoeft toch ook niet, stumper ?” zei Griezeltje hartig.
„Ik weet alleen,” zei Peter, „dat ik gebeden heb, om van Sylvia bevrijd 

te worden — en daar ben je — mijn godin !”
„Je uilinnetje !”
„Je bent.... je bent een klein.... zilveren godinnetje. Ik zou voor je 

op mijn knieën kunnen vallen. Griezeltje, ik kan ’t niet doen. Al is ’t nog 
zoo laf. Ik heb geprobeerd, om me er met mijn hersens doorheen te jagen, 
maar ik bleef vastzitten. Ik kon niet meer loskomen. Ik kon de woorden niet 
zeggen.”

„Arme jongen,” zei Griezeltje, hem aankijkend.
„Ik hou van jou, Griezeltje — daar komt ’t van !” borst hij uit. „Ik kon 

zooiets afschuwelijks er niet uit krijgen, terwijl ik jou liefhad. Als ik tegen haar 
probeerde te praten, zag ik niets dan jouw gezicht. En toen ik ’t nog eens 
probeerde, rook ik de parfum, die je altijd gebruikt....”

„Ja, ik stond naar den kant van den wind, Peter....”
„Toe, Griezeltje, Iaat me uitpraten. Ik ben er nog nooit van mijn leven 

zoo aan toe geweest. Ik kom je iets krankzinnigs vragen. Ik vraag je, om met 
me te trouwen. Ik hou van je, Griezeltje, ik kan niet meer buiten je. Ik weet, 
dat we er allebei alles mee overboord gooien — mijn positie, en jouw tehuis. 
Ik kan je niets in de heele wereld aanbieden behalve mijzelf. De toekomst is 
absoluut leeg en donker. Maar ik heb je lief. Ik zal voor je zorgen. Ik zal je 
gelukkig maken.”

Griezeltje wankelde naar hem toe, haar zilveren japon schitterde met 
duizend stippen weerkaatst maanlicht, haar oogen gloeiden.

„Ik vraag heel wat,” ging de jongeman voort met toegenepen vuisten. 
„Misschien ben ik kolossaal verwaand. Ik vraag je, Griezeltje.... kun je.... 
denk je*... zou je denken, dat je een klein beetje van me kon gaan houden?”

Griezeltje zag op naar zijn vertrokken gezicht.
„Waarom denk je,” vroeg ze zacht, „dat ik als een uil ben gaan hoeten ? 

Wacht even !” beval ze, toen hij met uitgespreide armen naar haar toe kwam. 
„Meende je dat werkelijk, Peter? Dat je zooveel van me houdt, bedoel ik? 
’t Is heerlijk, om ’t je nog eens te hooren zeggen. Je doet ’t toch niet alleen 
maar, omdat je medelijden met me hebt en me uit de penarie wilt helpen ?”

Peter kon niets zeggen. Zijn keel zat dicht en zijn oogen schemerden. 
Hij kon niets doen dan de armen naar haar uitstrekken.

„Hóó-ho !” kwam er een schorre stem tusschen.
De twee gelieven keerden zich om, verschrikt. Henry kwam achter een 

boschje vandaan en stond voor hen. Zijn gewone gelaatsuitdrukking van knor
righeid was nu vervangen door eene van woede. Door zijn open lippen waren 
zijn tanden zichtbaar en de adem kwam met felle scheuten tusschen zijn tanden 
door.

„Ik heb geluisterd !” hijgde hij. „Ik heb jullie woord voor woord ver
staan.” Met een houterig, theatraal gebaar sloeg hij de handen naar Peter uit. 
„Jij — gemeene slang — maak dat je hier weg komt.”

„Hoe durf je ?” riep Griezeltje. „Hoe durf je je te mengen in een privé- 
gesprek ?”

Henry wendde zich tot haar. „Jij — adder, dat je bent___ ” begon hij
onnoozel.

„Hó-ho !” smaalde Peter.
„Jij adder in ’t gras !” schreeuwde Henry. „Dief ! Ik zal je leeren !”
En voor Peter kon uitwijken of zich verweren, had Henry hem geslagen. 

De klap kwam op zijn neus terecht. De slag gleed af en er kwam geen bloed, 
maar het stak. Het kwetste.

Peter liet een woedenden kreet hooren. In heel de wetenschap van het 
handgemeen is er geen slag bekend, die meer woede verwekt dan een slag op 
den neus.
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Peter blafte en vergat, dat er een dame aanwezig was. Hij begon Henry 
toe te dienen, wat hij hem al lang, heel lang had willen toedienen. Het gebeurde 
zoo plotseling, dat men geen tjoep had kunnen zeggen, vóór ’t al voorbij was.

Een seconde of twee regenden er vuisten op Henry neer. Hij werd met 
kracht getroffen in de maagstreek, tegen de kaak en op beide oogen. Hij viel 
neer, evenzeer van pijn als van verbazing, met de eene hand naar zijn maag 
tastend en met de andere naar de bovenhelft van zijn gelaat.

„Keurig,” zei Griezeltje met een vlak stemmetje.
„’t Gemeene stuk gespuis !” raasde Peter, beschermend een arm slaande 

om haar schouders. „Als hij je nog aén durft te kijken, stamp ik hem tot 
mosterd.”

„Mijn laatste twijfeltjes,” zei Griezeltje, „zijn opgeheven. Piet, ik ben de 
uwe. Het antwoord op al je vragen is ja. Ik hou van je. Ik wil, dat Henry dat 
hoort. Ik ben dol op je, Piet. Ik heb van je gehouden van ’t eerste oogenblik 
af, dat ik je zag.”

„Kus me,” zei Peter.
Zij hief haar lieve gezichtje op, maar voor Peter zijn prijzenswaardig 

voornemen ten uitvoer kon brengen, kwam er een nieuwe storing.
„Ho-ho,” zei een smalende stem, „wat gebeurt hier?”
„Varkentje !” stiet Griezeltje uit, zich gedeeltelijk vrijmakend.
Peter ging naast haar staan, met zijn arm om haar middel. Het was een 

mooi plaatje, die twee gelieven, zooals zij daar stonden in het maanlicht — 
en een dramatisch beeld vormde de figuur van Henry, die op de steenen zat, 
met beide handen op zijn maag, trachtend weer op adem te komen.

De heer Bascom trad op hen toe.
„Dat moet beteekenen,” zei Griezeltje aanstonds, met een hoog, zenuw

achtig stemmetje, „dat u regelrecht naar den blikslager kunt loopen, meneer 
Bascom. Dat moet beteekenen, dat uw mooie plannetjes vol water loopen en 
hard aan ’t zinken zijn. Ik ga niet met dat zoontje van u trouwen, en Peter 
gaat niet met Sylvia trouwen. Peter en ik gaan met elkaar trouwen. Slik dat 
nu maar eens eerst door.”

Zwijntje staarde haar aan. Langzaam en droefgeestig schudde hij het 
hoofd.

„Narcissa,” zei hij, „dat kun je niet echt meenen. Je kunt niet echt mee
nen, dat je je verliefd hebt in dien.... dat jongmensch.”

„O nee ?” zei Griezeltje zonder eenige schaamte. „Ik ben zoo dol op hem, 
dat ik vanavond nog met hem wil trouwen.”

Zwijntje bleef haar met een treurspel-gezicht aan staan staren.
„Maar begrijp je dan niet, lieve kind, dat je in een strik geloopen bent — 

een doorgestoken kaart ?”
„Klets !” zei Griezeltje onhoffelijk.
Zwijntje verstrakte.
,,’t Is maar al te duidelijk, dat die.... dat jongmensch je hoofd op hol 

heeft gebracht. Een wonder is ’t niet. Hij is een handige verkooper — de han
digste van onze heele onderneming. Hij is hier gekomen met ’t vaste voor
nemen, zichzelf aan je op te dringen.”

„Goed, dan is ’t hem gelukt,” zei Griezeltje. „Ik heb hem geaccepteerd 
voor ons heele leven. Ik ben dol op hem.”

„Maar lieve kind, ik sta je aan je verstand te brengen, dat ’t een koel
bloedig vooropgezet plan is, dat we samen hebben opgemaakt!”

„Wat?” brulde Peter.
„Durf je ’t soms te ontkennen ?” snauwde de vice-president van Dibley’s 

Radio-Producten-Fabriek. „Durft u te ontkennen, dat er geen haar op uw 
hoofd aan trouwen dacht, voordat ik u gistermorgen bij mij op ’t kantoor 
riep ?”

„Wèt vertelt u ?” zei Griezeltje.
Zwijntje, nu zekerder van zijn terrein, zette den volgenden stap krachtiger.
„Ik dacht wei, dat hij er die kleinigheid niet bij verteld zou hebben. Hij 

heeft je zeker niet verteld, Narcissa, dat hij alleen maar een vrouw wil hebben, 
om een goed baantje in New York machtig te worden — of heb je dat wèl 
verteld, Farnum ?”

„Eh.. zei Peter. „Nee, ik ... ik heb daar niet over gesproken. Ik ... ” 
„Zooals ik je probeerde duidelijk te maken,” ging Zwijntje triomfantelijk 

voort, „ben je in ’n wreeden, vooraf opgezetten strik gevallen, kind. Die.... 
dat jongmensch kon de leiding van ons bijkantoor in New York krijgen op 
voorwaarde, dat hij binnen een week trouwde. Hij was natuurlijk wanhopig. 
Hij nam natuurlijk ’t eerste het beste meisje, dat hij tegenkwam. Hij speelde 
jou en Sylvia tegen elkaar uit. Ongelukkig genoeg ben jij ’t slachtoffer, arm 
kind.... Henry, wil je zoo goed zijn, op te houden met dat gegorgel ? O ja ? 
Heeft hij je tegen den grond geslagen ? Daar zal hij voor boeten.”

„Peter !” zei Griezeltje klaaglijk, „’t is toch niet waar ? Je hebt me toch 
déarom niet ten huwelijk gevraagd ?”

„Eh....” zei Peter heesch, „ja en nee. Meneer Bascom heeft me gisteren 
bij zich geroepen en me gezegd, dat ik die positie krijgen kon, als ik binnen 
een week een meisje kon vinden, dat met me wou trouwen. Maar daar heb ik 
’t niet om gedaan, toen ik je vroeg. Griezeltje, ik vertel je de eerlijke....”

Zij sprong bij hem vandaan, zonk op de marmeren bank neer en sloeg de 
handen voor ’t gezicht.

„Ellendeling !” riep Peter tegen de trotsche oorzaak van den toestand.
„Jaja,” zei Zwijntje. „Vooruit maar 1”
„Ik vermoord je !”
Zwijntje stapte haastig achteruit en zei op een toon van schrik :
„Denk er om — op moord staat de electrische stoel 1”
„Kan me niet schelen, al kookten ze me in de boter!” donderde Peter. 

„Je hebt mijn leven verwoest. Je hebt.... je hebt....”
Hij zweeg met open mond. Een schreeuw was opgerezen en neergevallen 

in de avondlucht. Het was onmiskenbaar de schreeuw van een verschrikte 
vrouw. Het geluid scheen uit het huis te komen.

VI.
De heer Bascom stond als vastgevroren aan den grond. Peter ook. Tegelijk 

staarden zij naar het huis.
Weer klonk

hetzelfde geluid, 
nu dichterbij. De 

schreeuwende 
scheen naar hen toe 
te komen snellen. 
Een reeks van gil
len ging haar 
vooraf.

Het was me
vrouw Bascom. Zij 
kwam naar hen toe 
rennen, een fantas
tische verschijning 
in het maanlicht, 
haar japon ophou
dend tot de knieën 
om zich makkelij
ker te kunnen be
wegen. Zij draafde.

„Sylvia is 
weg!” riep ze, toen 
zij hen zag.

„Weg ?” riep 
Zwijntje. „Maar 
waarom gil je ?”

„Ze is wegge- 
loopen,” hijgde 
mevrouw Bascom, 
toen ze voor haar 
man staan bleef 
met saamgevouwen 
handen en hem 
aankeek. „Ikdacht, 
dat je alles zoo 
prachtig geregeld

(fyio»5 land.
Het voorgedeelte van een 
Overijselsch „los hoes* in 
de omgeving van Ommen.



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

m 75 ct 6i( Ctjxtk-
WINTER IN ZWITSERLAND

VOOR DAM tS VAN 6
EN 60 JAAR

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

rang. — Prachtige skivelden.

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

Geheele familie leed aan indigestie.
Nu weer pleizier van ons eten.

Een moeder van vier kinderen 
schrijft ons :
„Ik zelf en mijn vier kinderen hadden 
allen voortdurend last van rugpijn, 
maagzuur en andere gevolgen van een 
slechte spijsvertering. Wat ik ook at, 
'ik kreeg steeds maagpijn. Maar sinds 
we nu Kruschen Salts gebruiken (de 
afgeloopen drie maanden) kunnen wij 
alles eten en hebben allen veel meer 
pleizier van ons voedsel. Wé hebben 
nu geen van allen een spoor van 
maagzuur of pijn meer. Ik vind het 
een schitterend middel, zonder eenige 
hinderlijke uitwerking. Wat we ook 
zouden moeten missen, we zouden 
nooit meer buiten Kruschen willen”

(Mevr.) M. K. 
Kruschen Salts neutraliseert spoedig 
het maagzuur, ontneemt het alle 
kwellende eigenschappen en verwij
dert het zachtjes en volkomen uit het 
lichaam. De dagelijksche kleine dosis 
Kruschen is een zachte, natuurlijke 
aansporing voor maag, lever, nieren 
en ingewanden om weer naar be- 
hooren te functionneeren, en voor
komt daardoor dat het schadelijke

maagzuur zich ooit weer kan op- 
hoopen. Dan zult u geen last meer 
hebben na uw maaltijden. Kruschen 
Salts maakt en houdt u inwendig rein. 
Verfrischt en versterkt bloed, van 
alle onzuiverheden bevrijd, stroomt 
naar elk deel van uw lichaam. Er 
zullen geen klachten meer zijn, geen 
pijnen meer. Maagzuur behoort dan 
tot het verleden en is slechts gewor
den tot ’n onaangename herinnering. 
U zult zich wonderlijk energiek en 
flink voelen ; zoo gezond en opge
wekt als u zich bij mogelijkheid maar 
voelen kunt.

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. 
Imp : N. V Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam C.

PER KNOT VAN

100 GRAM

34 ct.

Everlasting kent geen leeftijd. Wat is snoeziger 
dan baby’s jurkje, waar U al Uw liefde in mee- 
breide ? Wat is bekoorlijker dan de jumper, die 
U zoo fleurig, zoo stemmig, zoo ondeugend of zoo 
zedig breide, als U zelf vondt, dat bij Uw type 
zou passen ? Ja, Dames van 6 en van 60 jaar zien 
er op haar best uit in Everlasting!

kostbaar bezit 
is een doos of tube 
„Zif-crême. Zij be
schermt Uw gelaat 
even afdoende tegen 
guur herfstweer of 
felle winterkou als een 
warme bontmantel 
het Uw lichaam doet.
Doozen van 20-30-60 ct. 
Tuben van 30-45-75 ct.

EVERLASTINGZAMA
: studio EVERLASTING FABRIEKEN, HEEZE (N.-B.)

VAN RIJ N S 
MOSTERD

iiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiinimiiiiiniiiiiHiitiiii

Zijt gij reeds abonné van 
dit blad?... Zoo niet, 
abonneert U nog heden ! 
iltlillillllHIlillllilllililllillUIIKIIIIIIIIIIIIHIIliliHilitll

Aambeien
In- en uitwendige, zoowel 
bloedende als blinde aambeien 
worden krachtig bestreden door
Aambeienzalf Boom
Het jeuken bedaart spoedig. 
Alleen echt zoo de verpakking is

voorzien van bijstaand fabrieksmerk. - Verkrijgbaar 
in Apotheken en Drogistwinkels a ƒ 0.90 per potje
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had. Ik dacht, dat je haar met dien jongen man zou laten trouwen/*
..Met wien is ze weggeioopen ?” brulde meneer Bascom.
„Met George,” kreunde mevrouw Bascom.
Er kwam een zwakke uitbarsting van vroolijkheid van de bank, waarop 

Griezeltje zat ; toen viel er weer een looden stilte, die alleen verbroken 
werd door het zware ademen van Henry, het hijgen van Zwijntje en het 
zuchten van mevrouw Bascom.

„George !” herhaalde Zwijntje eindelijk.
„Een chauffeur — een doodgewone chauffeur,” zei de oude dame hui

lerig. „Wat ’n schande, o wat ’n schande ! Een Bascom, die trouwt met een 
chauffeur ! Ze heeft een briefje achtergelaten. Ze is al verliefd op George sinds 
den dag, dat hij haar van ’t station gehaald heeft. Ze zegt, dat ze een leven 
van arbeid en soberheid wil beginnen, en dat George de echte man is, die 
haar dat geven kan. Wat zullen we doen ?”

„’t Is al gedaan,” sprak Zwijntje zwaar. „En wat nog niet gedaan is, 
heeft totaal afgedaan. Henry’s verloving met dat.... dat meisje is uit. Ik 
wil haar nooit tot schoondochter hebben — nooit !”

„Wees nu niet zoo voorbarig, man,” kreunde zijn vrouw.
Hij stond te snuiven. „De zaak is me totaal uit de handen genomen door 

dien.... dien.... verrader.... dien ondankbare, ’t Is allemaal zijn schuld. 
De plannen, waar ik maanden en maanden op gezonnen heb, liggen in puin, 
vrouw. We zullen voor Henry een meisje zoeken, dat hem waard is. En jij,” 
wees Zwijntje met een dikken vinger naar Peter, „zult wel zoo goed zijn, je 
eigendommen oogenblikkelijk uit mijn huis te verwijderen.”

„Dat zal ik zeker,” zei Peter boos. „Zeg nu alstublieft geen woord meer 
tegen me, meneer Bascom. Ik wil u heusch geen zeer doen, maar als u nog 
één woord zegt, kan ik ’t niet laten.”

Henry was bij de nadering van zijn moeder opgestaan. Zij sloeg een 
arm om hem heen.

„Kom, jongen,” zei ze. „Kom, man — ik ben bang voor dien man. Ik heb 
je gezegd, dat ik bang voor hem was.”

De drie Bascoms vertrokken langs het pad naar het huis.
Peter wachtte, tot zij goed en wel weg waren ; toen wendde hij zich, met 

smeeking en hoop in al zijn trekken, naar Griezeltje.
Zij zat daar nog met gebogen hoofd en staarde droevig naar de tegels.
Hij legde de handen op haar schouders. Griezeltje schudde ze af.
„Raak me niet aan.”
„Griezeltje — lieveling — hoor eens.. ..” Zijn stem knarste.
„Ga weg.” Ze zei het dof; er was geen ontroering, zelfs geen leven 

in haar stem. Die klonk vlak en koud — even vlak en koud als die van 
Sylvia.

„Griezeltje, je denkt toch niet, dat ik je wat voorgelogen heb ?”
Ze keek hem aan met heldere oogen.
„Neen,” zei ze, „ik geloof niet, dat je wist, dat je tegen me loog, evenmin 

als een autohandelaar dénkt dat hij liegt, als hij iemand handig een wagen 
aanpraat, dien de man niet hebben moet. Jullie moderne eerste rangs verkoo- 
pers smeren den menschen allerlei dingen aan, waar je van weet, dat ze ze niet 
betalen kunnen — en ’t komt niet in je op, dat je verkeerd doet. Je vindt ’t 
volkomen in den haak, omdat je jezelf eerst de gedachte aansmeert — net 
als jij jezelf het idee hebt aangesmeerd, dat ik op je verliefd moest worden. 
Je bent heel handig, Peter Farnum, maar je moet je nooit verbeelden, dat je 
van mij ’t gebraden konijntje maakt. Ik wil dat je precies weet, hoe ik over 
je denk. Ik kan niet zeggen, dat ik je een lafaard vind of een vlegel of zooiets 
afschuwelijks. Je weet wat je bent. En als je nog een tikje menschelijkheid 
in je hebt, zal ’t misschien goed voor je zijn, precies te weten, wat je mij ge
daan hebt.

Hort paard 1” ging ze voort, en zacht wrong ze haar handen. „Ik heb 
mijn heele leven gezworen, dat ik nooit zou trouwen, als ’t niet uit liefde was, 
en ik heb me op een afstand gehouden en ik heb de mannen bestudeerd en 
gewikt en gewogen, en toen jij kwam, dacht ik, dat je precies datte was. Ik 
dacht, dat je ’t beste exemplaar was, dat ik ooit gezien had. Hoera. Ik dacht 
dat ’t allemaal echt was. Ik dacht, dat het leven een groot wonder werd — 
eindelijk.. .. Ik wou je zoo graag helpen. Ik dacht, dat ik ’t kon. Ik vond 
mezelf nogal ’n slim kind. Ik dacht, dat je ’n massa van me zou kunnen lee- 
ren. Pff ! Jij, de moderne acht-cylinder verkooper !”

Haar kin beefde. Haar oogen kwamen vol tranen.
„Je hebt in ieder geval vat op me gekregen. Je zult ’t ver brengen, Peter 

Farnum. De wereld is je oester. Maar je hebt ’t voor mij bedorven. En schiet 
nu maar op. Ga uit mijn oogen. Ik kan je niet uitstaan. Ik kan je gewoon 
niet meer luchten.”

Staande ving Peter iederen slag op. Hij ging even verstéan, iederen 
keer als ze pauseerde, en hij kneep de oogen even dicht als ze weer begon. 
Nu zij zweeg sloeg hij in, zooals een goed vechter wel moet, als zijn kin een
voudig weigert nog meer stompen te stremmen.

Hij viel op zijn knieën naast haar neer.
„Griezeltje,” zei hij toen, met een zachte, gebroken stem, „als je de man

nen had bestudeerd en gewikt en gewogen, zooals je zei, hoefde ik je niets 
anders meer te zeggen, dan wat ik al gezegd heb. Als je de mannen zoo goed 
kent, weet je dat ik je liefheb, en dan weet je ook, dat ik alles en alles wil 
doen, om je gelukkig te maken. Sinds ik je voor ’t eerst heb gezien, heb ik 
aan niets anders meer gedacht dan aan jou. En terwijl je weet, wie Zwijntje 
is, geloof je hèm wél, — je slikt al wat hij zegt voor waarheid.”

„Is ’t dan niét waar?” zei ze rustig.
Hij stond op en kwam naast haar zitten.
„Als ik eraan gedacht had, zou ik er over gesproken hebben. Ik hou van 

je. Ik wil alles doen, om ’t te bewijzen. Meer kan ik niet zeggen.”
„En ik geloof ’t niet,” zei Griezeltje. „Je zit in de knel. Als je binnen de 

week geen vrouw vindt, gaat die positie in New York je neus voorbij. En als 
je dat baantje niet krijgt, kunnen je broer en je zuster niet voort. Da’s de 
heele geschiedenis. Ik neem je niet kwalijk, dat je ze helpen wilt, maar ik neem 
je wel kwalijk, dat je mij ervoor probeert in te maken. Ga maar gauw een 
ander meisje zoeken, ’t Zal je'niet erg veel moeite kosten — je werkt vlug en 

handig. Je hebt nog vijf dagen. Ik wensch je alle mogelijke geluk — en God 
helpe ’t arme meisje !”

„Hoor nu eens,” zei Peter. „Ik zal je bewijzen dat ik ’t meen. Ik zal voor 
dat baantje bedanken. Ik zal wat anders zoeken. Heusch, ik zal alles doen .. ..”

„Houd nu alsjeblieft op met je heldenmoed,” verzocht het meisje. Zij 
sprong op. „Vaarwel — en dat beteekent niét tot weerziens !”

Daar zat Peter, met de ellebogen op de knieën, de kin op de vuisten. 
Hij hoorde het krakkelen van los grint onder haar zilveren schoentjes. Suf 
keek hij neer op de tegels.

Hij hoorde niet, dat zij stilstond en omkeerde om hem voor ’t laatst te 
zien, en hij hoorde of zag evenmin, dat er een groote man met een baard na
derde van den kant van Bascom’s huis.

„Farnum 1” riep de man.
Hij had een nogal langen, witten baard en zijn hoofdhaar zat in de war. 

In het maanlicht vertoonde hij een opmerkelijke gelijkenis met het gewone 
beeld, dat teekenaars ons geven van Vader Tijd. Alleen de zeis en de zand 
looper ontbraken.

Peter sprong op, toen hij hem zag.
„Meneer Dibley,” riep hij verbaasd uit, en inderdaad: het was niemand 

anders dan Jessop Ames Dibley, de president en groot-aandeelhouder van 
Dibley’s Fabriek van Radio-Producten.

Hij was een pracht van een ouden heer, en glimlachend schudde hij zijn 
jgewezen adjunct-directeur der verkoopsafdeeling de hand.

„Bascom zei, dat je hier was. Ik wou eens weten, hoe de zaken staan, 
Farnum. Ik vind sommige dingen een beetje vreemd. Waarom heb je me niet 
geschreven over je positie in New York ? Ik heb Bascom gezegd, dat je direct 
moest schrijven of telegrafeeren, of je ’t aannam. Waarom heb je dat niet 
gedaan ? Lijkt ’t voorstel je niet ? Ik kom heelemaal van Columbus, om te 
kijken hoe ’t hier staat, en ik vind Bascom half dronken — hij kan haast 
niet praten. Wat is er? Spreek op !” snauwde hij, want hij was een heel kort 
aangebonden oude heer.

„Ik wist niet, dat u direct antwoord van me wenschte,” zei Peter. „Maar 
ik geloof niet, dat ik op uw voorstel in kan gaan, meneer Dibley. In ’t begin 
was ik zoo radeloos, dat ik ’t geprobeerd heb. Maar ik heb ’t opgegeven. 
Ik dank voor de eer.”

„Ben je gek ?” sputterde Dibley. „Wat sta je te raaskallen ? Wat bedoel 
je met „radeloos” ?”

„Ik bedoel,” legde Peter uit, „dat ik niet zoo gauw een vrouw kan vinden, 
om aan uw voorwaarde te voldoen, en bovendien, meneer Dibley,” ging hij 
stoutmoedig voort, „ben ik niet van plan om ’t te probeeren.”

De heer Dibley staarde hem aan.
„Een vrouw?” herhaalde hij. „Maar kerel — heb je last van de maan ? 

Wat heeft een vrouw uit te staan met die positie in New York ?”
„Houdt u me voor den gek ?” vroeg Peter botweg. „Hebt u niet tegen 

Varkentje — ik bedoel Zwijntje — meneer Bascom wil ik zeggen — gezegd, 
dat u geen vrijgezel in New York wou hebben ?”

De heer Dibley keek hem droomerig aan.
„Heeft Bascom je dat verteld?”
„Ja, dat heeft hij zeker ! Is ’t soms niet waar ? Hebt u niet op alle verant

woordelijke posten in de groote steden getrouwde mannen ?”
„Heb je dat óók van Bascom ?”
„Ja, natuurlijk.”
Jessop Ames Dibley perste de lippen op elkaar. Er was vuur in zijn oude 

oogen.
„Gelukkig dat ik hier ben, voor ’t te laat is. Weer een bewijs, dat ’t 

gevaarlijk is, patroon te zijn op een afstand — heel gevaarlijk. Laat ik je dan 
vertellen, Farnum, dat Bascom met ons heeft afgedaan. Of liever — ik heb 
afgedaan met Bascom — Zwijntje wil ik zeggen. Zwijntje ligt er uit. Ik kom 
in Zenobia wonen. Ik zal voortaan zelf de hand aan ’t stuur houden — en jij 
gaat zoo gauw als je klaar kunt komen naar New York.

Zoo’n kuipende idioot ! Sta me niet zoo aan te kijken, jongen, en grif 
je stevig in je hoofd, wat ik nu ga zeggen : ik héb me nooit bemoeid en ik zal 
me nooit bemoeien met de particuliere en persoonlijke aangelegenheden van 
de menschen, die ik in mijn dienst neem. Of ze getrouwd zijn of niet, heeft me 
nooit geïnteresseerd en zal me ook nooit interesseeren. Ik heb zoo’n half 
vermoeden, dat Zwijntje je dat stuk ijsberg van een nicht aan wou smeren.

Je kijkt nogal gek. Ik neem ’t je niets kwalijk. Als je weer heelemaal bij 
je positieven bent, zul je ’t wel beter snappen. Je gaat naar New York, als 
mijn plaatsvervanger in ’t oosten — onverschillig, of je getrouwd bent of 
niet. Ik weet, hoe je gewerkt hebt. Je bent een eerlijke, ijverige, schrandere 
kerel. Ik ben trotsch op je. Ik heb al jaren op je gelet. Ik wil zulke eerlijke, 
trouwe en bekwame jonge menschen om me heen hebben, als jij bent. En nu 
moet ik weg. Wanneer ga je naar New York ?”

„Morgenochtend met den trein van zes uur,” antwoordde Peter vlot. 
De heer Dibley gaf hem de hand en vertrok snel.
Nauwelijks was hij weg, of een zwak, heesch „hoet” kwam uit een groepje 

struikrozen.
Griezeltje kwam er uit opduiken. Onvast liep ze naar hem toe. Ze greep 

met iedere hand een lapel van zijn jasje en keek hem in ’t gezicht.
„Peter,” fluisterde ze, „wil je zoo’n kampioen-idiootje nog hebben.... 

al heeft ze zoo’n massa leelijke dingen gezegd ?”
Peter schraapte zijn keel. Hij dorst niet te spreken. Wat was de maan 

opeens mooi ! Wat was de avond heerlijk !
„Want als je ’t nog wilt,” zei het boetvaardige meisje, „mag je een 

huwelijkstoelating op gaan duiken.” Nu greep zij de lapellen stevig vast. 
„Peter — lieve Peter — ben je niet boos op me ? Zeg dat je van me houdt, 
net als je ’t eerst gezegd hebt.”

„Ik hou van je,” gehoorzaamde Peter, „en ik wil zoo’n kus hebben, 
dien je vermijden kunt.”

Griezeltje opende wijd haar armen en hief haar gretige gezichtje op.
„Probeer jij dézen dan maar eens te vermijden, Peter !”

EINDE.
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PAULA DEROSE.

Het moderne kapsel, dat 'n groot deel van 
hei voorhoofd vrij laat en zich geheel aan
past bij de kleine, schuin gedragen hoedjes.

Sporttoilet van effen bruine wollen stof, gegar
neerd met geruite stof in bruin en beige.

Bij de nieuwe hoedenmo- 
dellen wordt veel fluweel ver
werkt. Een voorbeeld daarvan 
is de fluweelen turban van onze 
afbeelding, een creatie van 
Marthe Rivière. Voor wie in 
dit opzicht beschikt over eenige 
handigheid, lijkt zoo’n hoedje 
mij niet lastig om na te ma
ken. Het bestaat uit een nauw- 
sluitenden eenvoudigen vorm,

waarvan de bol overtrokken wordt met geplis- 
seerd of in smalle plooitjes genaaid fluweel. 
Daaromheen drapeert men den rand en garneert 
ten slotte met een smalle draperie over den bol 
heen, welke aan den linkerkant onder den rand 
moet vallen en aan den rechterkant in ’n strik 
neerhangt.

De nieuwe kapsels passen zich aan bij de kleine, 
schuin gedragen hoedjes. Het hierbij afgebeelde 
Parijsche kapsel, gelanceerd door Arvet-Thouvet, 
die het voor donker haar bestemde, is zorgvuldig

Een der nieuwe fluweelen hoedjes»
FLUWEEL
NIEUWE SCHOUDERGARNEERINGEN 

HET NIEUWE KAPSEL

Dezen winter wordt er veel fluweel gedragen, ook voor avond
japonnen. Een prettige mode, daar fluweel warm is en flattee- 
rend en verkrijgbaar in allerlei soorten en prijzen. Ook behoeft 

fluweel slechts weinig garneering. Voor een fluweelen japon of ’n flu
weelen tailleur van goede coupe is een eenvoudig model het meest 
flatteerend en ’n kleine garneering aan den hals is voldoende om het 
geheel op z’n voordeeligst te doen uitkomen.

Kleine fluweelen manteltjes — liefst omzoomd met bont — flu
weelen hoedjes en garneeringen van fluweel spelen bij de nieuwe ont
werpen ’n groote rol. Wollen stoffen vormen met het mat-glanzende 
fluweel een prachtige combinatie. Een wollen japon, bijvoorbeeld, 
kan fluweelen pofmouwtjes hebben en ’n fluweelen halsafwerking. 
Zeer elegant is ook ’n soort bolero van fluweel, welke op den rug 
slechts tot halverwege de taille reikt en van voren, van den hals in 
schuine lijn naar beneden gaande tot precies onder de armen, als 
het ware alleen bestemd is om ’n paar korte fluweelen pofmouwtjes 
te dragen. Zoo’n bolerootje maakt op een effen wollen japon een 
alleraardigst effect, vooral wanneer de japon dan ook nog een flu
weelen ceintuur krijgt. In elk geval is een en ander heel geschikt om 
de een of andere japon nu en dan eens ’n ander en meer feestelijk 
aanzien te geven.

De nieuwe schouderbedekkingen zijn daar ook uitermate geschikt 
voor. Er zijn allerlei kleine pelerines en kragen, die men los kan 
maken en waarvan men er meerdere kan hebben voor een en dezelfde 
japon, een goede methode voor wie slechts over een kleine garderobe 
beschikt, want geen enkele vrouw vindt 
het aangenaam bij iedere gelegenheid 
in eenzelfde toilet te moeten verschij
nen. Zoo’n schouderkraagje heeft soms 
op de schouders nog ’n verlengstukje, 
dat als een vleugelmouwtje over de 
nauwsluitende lange mouw van de 
japon ’n sierlijk effect maakt.

’n Heel aardige en goedkoope gar
neering vormen ook smalle gehaakte 
randjes van angora-wol langs hals
openingen en japonsluitingen, langs 
fichu’s en manchetten.

Bij den nieuwen mantel spelen de 
verschillende schoudergarneeringen 
eveneens ’n groote rol. ’n Opstaande 
bontkraag bijv, wordt soms voort
gezet in een rand over den schouder 
heen en langs de mouwen — een der 
zeer vele moderne bontgarneeringen. 
Bij sommige dier garneeringen is ’n 
Russische invloed merkbaar. Bij een 
langen mantel, bijv., met zeer wijde 
ballonmouwen persianer manchetten, 
’n opstaande kraag van persianer 
en ’n persianer rand langs de knoopen- 
sluiting opzij tot aan ’n paar opge
zette persianer zakken.

gekozen bij de nieuwe hoedenmodellen. Zooals 
bij de meeste moderne kapsels wordt het voorhoofd 
meer dan tot dusver vrijgelaten, terwijl de ondulatie 
slechts heel bescheiden is.

Onze derde afbeelding vertoont een sport
toilet van Lucile Paray, de Parijsche mode
ontwerpster, die het „Record” doopte. De effen 
stof van dit toilet is bruin, waarbij de Schotsche 
ruit van beige en bruin ’n keurig effect maakt. 
Heel bizonder is de sluiting van deze japon, met 
’n paar knoopjes op den rechterschouder, waarbij 
de overslag een eigenaardig ruitenfiguur vormt.

De bij dit toilet behoorende lange bruine mantel 
is gevoerd met de geruite stof der garneering.



ALFONS PAOLl SCHWARTZ, 
de Elzasser, wiens lotgevallen in 
Fransche gevangenschap in Cayenne. 
en op hel Duivelseiland mij vanaf 
de volgende week aan ons lezers
publiek ontvouwen zullen. In ’t eerstvolgend nummer vangen wij aan met de publicatie van ’n reeks artikelen, onder den titel

zooals er slechts zelden geschreven worden !
Zij vormen een onopgesmukt relaas van de weder

waardigheden en avonturen, de rechtszaak, veroordeeling 
en verbanning naar het Duivelseiland, het verblijf aldaar 
en in Cayenne, van den Duitscher Alt ons Paoli Schwartz, 
te boek gesteld door den vermaarden Duitschen reporter 
P. C. Ettighoffer.

Op 18 Februari 1919 werd de onderwijzer Alfons Paoli 
Schwartz, woonachtig te Kehl bij Straatsburg, in het des
tijds bezette gebied, door eenige Fransche soldaten van 
huis gehaald met het verzoek, hen te volgen naar het 
Hoofdkwartier ter plaatse. Gewillig en niets kwaads ver
moedend ging Schwartz mede, zijn huisgenooten toe
voegend, dat hij meteen zou doorgaan naar school, waar hij 
les moest geven. Daar is hij evenwel niet aangekomen, 
ook thuis is hij niet meer teruggekeerd ; althans niet eerder 
dan na 13 jaren.......

cfó teden uan dat uitblijuen? 
is wal dien tijd qtbuvid‘1

Wel, men had ontdekt, dat Schwartz — vooral zijn voor
naam Paoli had argwaan opgewekt - geboren was op het 
eiland Corsica, waar zijn ouders destijds vertoefden. Nu 
is er in 1889 in de Fransche Wet de bepaling opgenomen, 
dat een ieder, die op Fransch grondgebied geboren wordt, 
tot de Fransche nationaliteit behoort, tenzij de ouders, 
of bij meerderjarigheid het kind zelf, schriftelijk verklaren 
dat het tot een andere nationaliteit wenscht te behooren. 
Nooit echter hebben de ouders van Schwartz of deze zelf 
eenig vermoeden gehad van het bestaan dezer wetsbe
paling, die nota bene 3 jaar na Schwartz’ geboorte in het 
leven is geroepen.

Toen het gezin Schwartz weer naar Duitschland terug
keerde, ging de jonge Alfons naar Duitsche scholen, 
groeide als Duitscher op, trad in het Duitsche leger en 
maakte den oorlog mede als buitsch soldaat. Tot in 
1919, na den oorlog, de bezettingsautoriteiten van het 
plaatsje Kehl tot de ontdekking kwamen dat Schwartz, 
door zijn geboorte op Corsica, feitelijk Franschman was 
en zich, door aan Duitsche zijde mede te vechten, aan 
het gruwelijkst hoogverraad had schuldig gemaakt, want 
als „Fransch onderdaan” had hij tegen zijn eigen „vader
land” gevochten !

.’t Gevolg van deze verbijsterende ontdekking ? Schwartz 
werd in Frankrijk ter verantwoording geroepen, gedurende

3 jaren van de eene militaire rechtbank naar de andere, 
van den eenen kerker naar den anderen gesleurd om ten 
slotte in 1922 definitief naar het Duivelseiland te worden 
verbannen ! ! In dat gruwzame verbanningsoord, wereld- 
berucht vanwege het herbergen van dien anderen on
schuldige, Dreyfus, en later in Cayenne heeft Schwartz 
het tien jaren uitgehouclen tot eindelijk ook voor hem, 
dank zij het onvermoeide streven van allerlei instanties in 
Duitschland zoowel als in Frankrijk zelf, de dag der verlos
sing aanbrak. Den 9den Maart van dit jaar onderteekende 
de President der Fransche Republiek het gratieverzoek voor 
Schwartz en eenige weken later bracht een Hollandsch
schip, de „Oranje Nassau,” den „laatsten Duitschen 
krijgsgevangene,” zooals hij wel genoemd wordt, naar zijn 
vaderland terug.

Het geheele verloop van dit opzienbarend geval, vanaf 
het moment dat men den „verrader” uit zijn huis haalde 
totdat hij weer, 13 jaar later, voet zette op vaderlandschen 
bodem, de emotioneerende rechtszittingen, het leven in 
de Fransche gevangenissen, het transport op het „dooden- 
schip” naar Cayenne, het verblijf aldaar en op het Dui
velseiland, het dagelijksche leven op dit verfoeide plekje 
gronds en de identiteit deszelfs bewoners, de sensationeele 
pogingen tot ontvluchting, de steeds gekoesterde hoop op 
bevrij ding en vooral niet te vergeten het ontroerend 
liefdesintermezzo tusschen Schwartz en een jonge, Fran
sche medegevangene, dit alles is op waarlijk sobere en 
objectieve wijze beschreven, maar desondanks of misschien
juist hierom zal dit aan
grijpend relaas niet na
laten een diepen indruk 
te maken. op al onze 
abonné’s, die niet zullen 
verzuimen van den in
houd der volgende feuil
letons kennis te nemen !

’t Spreekt vanzelf dat 
overvloedig fotomate
riaal, waaronder teeke- 
ningen van Schwartz 
zelf, de aanschouwelijk
heid van een en ander 
niet weinig verhoogen 
zal !

l)e enthousiaste verwelkoming van Schwartz 
in zijn woonplaats Kehl, waar hij dit voor
jaar uit zijn verbanningsoord terugkeerde.
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Q
stond bij het buffet en 
door de breede open

Smale 
keek 

deuren naar de menschen die 
dansten, en hij probeerde zijn stemming 
te verbeteren met kwast. Iedere Adam, 

zoo scheen het, had zijn Eva — behalve Fred. Hij 
mokte alleen, tot er een andere jongeman bij hem 
kwam staan en informeerde, of de kwast niet te 
koppig was.

„Afgrijselijk,” zei Fred. „Ook ’n glas?”
„Nee, merci. Wat heb je ?”
„Ik ben nijdig,” zei Fred. „Gewoon razend, Jim- 

my. Als je een meisje een zoen probeert te geven 
— een meisje, dat je al eeuwen kent — moet ze 
dan direct zoo op ’r teenen getrapt zijn ? We zaten 
’n beetje te praten en toen heb ik in m’n verstrooid
heid. ...”

„Ja ja.... wie was ’t ?”
„Nelly Seine.”
Er ging een trek van ergernis over het gezicht 

yan Jimmy Medley. Als er iémand Nelly Seine 
kuste, dan zou hij ’t zijn, vond hij. Maar Nelly 
hield niet van gevoeligheden. Ze zei, dat ze nooit 
trouwen wou. En Fred had de brutaliteit....

$

°°or
kussen en zich door haar laten kussen ! Bij die 
gedachte verdween Fred’s vroolijkheid geheel.

En een minuut later was zijn plan gemaakt. 
Hij had Jimmy niets beloofd — hij vond de grap 
ongepast — een paar woorden, in Nelly’s oor 
gefluisterd, zouden den vrede herstellen.... en 
Nelly zou oppassen, dat zij zich niet vergaloppeer
de.

Hij slenterde zoolang rond, tot hij Nelly zag 
zitten, met een leegen stoel naast zich.

* * *

Jimmy Medley „studeerde”, dus hij kon den 
volgenden dag makkelijk besteden aan de uit
voering van het plan, dat hem hoe langer hoe meer 
lokte. Hij begon met zijn hospita te raadplegen, 
en ’t duurde geen uur, of zij bracht hem een pakje 
kleeren.

Hij zette een pruik op — die had hij al in een 
kist met benoodigdheden voor dilettanten-tooneel- 
spel — en paste de muts en de voile en studeerde 
en verbeterde, tot hij zich bewust was, dat hij op
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tante Alwina leek als de ééne druppel water op 
den anderen.

Er ontbrak alleen nog maar een geschikt paar 
schoenen. Hij ging die koopen en verwekte groote 
vroolijkheid onder de meisjes in den schoenwinkel 
achter het station. En toen hij weer naar huis 
ging, met de schoenendoos onder zijn arm, gebeurde 
iets, dat plotseling zijn plan den bodem insloeg.

Er was juist een trein binnengekomen, en de 
passagiers stroomden naar buiten. Jimmy liep haast 
tegen een oude dame aan, die hem bekend voor
kwam. Hij keek — staarde — toen viel zijn mond 
open en hij trok zijn hoed af.

„Pardon,” zei hij, „heb ik niet ’t genoegen met 
juffrouw Seine ?”

De oude dame bekeek hem.
„Heb ik u niet verleden jaar in Welford ge

zien ?” hielp hij haar.
„O ja !” De oude dame begon te glimlachen. 

„U heet Metworst, is ’t niet ? Of Smet of zooiets ?”
„Medley, juffrouw Seine.”
„Nou ja, dat komt op ’t zelfde neer. U woont 

hier, hè ? Hoe gaat ’t met mijn broer en zijn vrouw 
en mijn nicht ?”

„Uitstekend, geloof ik,” zei Jimmy verstrooid. 
Hij dacht aan andere dingen. Wat ’n geluk, dat 
hij haar getroffen had ! Verbeeld je, dat hij gekomen 
was, vermomd als de oude dame die er al was 1 
Ofschoon — ’t was een ramp, dat ’t mensch nu 
juist vandaag kwam....

„Ze hebben me niet verteld, dat u komen zou,” 
ging hij voort.

„Ze weten ’t zelf niet,” gaf de oude dame ten 
antwoord. „Ik heb ’n paar boodschappen, maar

„Kussen en erover kletsen,” merkte Jimmy op. 
„Niet erg netjes, wel ?”

„Waarom vraag je me dan, ezel.... En ik héb 
haar niet eens gekust. Ze wou ’t niet hebben....”

„Kan ik me indenken,” zei Jimmy. „Kijk maar 
eens in ’n spiegel.”

„Ze wil van geen één man weten,” mopperde 
Fred. „Ik heb haar tegen Mary Stevens hooren 
vertellen, dat ze gelukkig geen man noodig had ; 
ze geeft er niets om. Ze heeft namelijk een rijke tante, 
in Welford.”

„Weet ik,” zei Jimmy, en hij knikte peinzend. 
„Ik ben verleden jaar in Welford geweest, en toen 
heb ik met tante Alwina kennis gemaakt.”

„O ja ?” Fred nam nog wat kwast. „Hoe ziet 
ze er uit?”

Jimmy lachte even.
„Komiek mensch. Geld als water, maar ze kleedt, 

zich als een schoonmaakster. Een rare muts en 
een voile, en een groote bruine mantel over 
alles heen. Vreeselijk excentriek. En ’t leukste is, 
dat ze precies mijn gezicht heeft. Dat hadden ze 
me al verteld, en ik herkende haar direct toen ik 
haar zag.”

„Arm schepsel !” zei Fred.
„Daar geef ik je gelijk in. Ik heb ’n echt manne

lijk gezicht — niets voor ’n oude dame. Maar ik 
vind ’t geweldig grappig. Als ik ’n grijze pruik 
opzette en zoo’n muts en een voile....” Opeens 
zweeg hij, en hij keek, alsof hij een verschijning 
zag. „Waarom zou ik eigenlijk niét ?” riep hij.

„Wat niet?” vroeg Fred kortaf.
„Me verkleeden als tante Alwina — en dan ga 

ik de Seine’s verrassen.... ik kan haar stem en 
alles precies nadoen — en ze hebben haar in geen 
vier jaar gezien.... Nelly zou er niets van merken?”

Fred schudde het hoofd. Hij wist, dat Jimmy 
van grappen hield, maar zooiets moeilijks.

„Ik doe ’t !” riep Jimmy. „Die kleeren kan ik 
makkelijk krijgen.... morgen direct! Dan moet 
Nelly rusten van ’t dansen, haar vader is naar ’t 
kantoor, en haar moeder gaat met mijn moeder 
ergens bridgen.... Wedden dat ik ’t doe ? Ik weet 
niet, of ’t lukt, maar ik doé ’t vast!”

Zij schaterden beiden.
Toen Fred weer alleen was, dacht hij over het 

malle plan na. Jimmy deed ’t zeker — en zou ze
ker ontmaskerd worden. Nelly zou lachen öf 
boos zijn — of allebei een beetje. Baat zou Jimmy 
er niet van hebben — dus dat was goed.

Maar toen kwamen er andere invallen. Nelly 
zou hem herkennen — maar misschien niet da
delijk — wie weet, zou ze de veronderstelde tante

Staken.
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met de thee ga ik naar m’n broer. Misschien zie 
ik u dan nog.”

„Heel graag,” zei Jimmy. Een tante van Nelly 
wou hij te vriend houden. En hij mocht de oude 
dame wel. Hij bracht haar naar een restaurant 
en ging toen naar huis, blij, dat hij aan een tragedie 
ontsnapt was —r en met het voornemen, zich in 
gala te kleeden voor de thee-visite.

♦ * *

Fred Smale intusschen had geen plan, na het 
verraad op zijn mededinger, op den achtergrond 
te blijven. Hij zou er natuurlijk later alles van hoo- 
ren, maar ’t was veel leuker, veel opwekkender 
om de beschaming van den bedrieger met eigen 
oogen waar te nemen. Hij vervoegde zich dus tegen 
drieën aan den huize Seine, en vond Nelly thuis.

Vriendelijk ontving zij Fred in het salon, gelijk 
het paste tegenover een vriend en bondgenoot.

„Is hij er nog niet ?” vroeg Fred, zoodra hij zat.
„Wie — Jimmy ?” zei Nelly, bijna geeuwend. 

„O, nee — en hij zal wel niet komen ook. Een 
mensch zegt zooveel ’s avonds.”

„Nee,” zei Fred, „die komt wel ! Als hij zegt, 
dat hij iets doet, doét hij ’t ook. Maar laat hem in 
vredesnaam niet merken, dat ik hem verraden 
heb !”

„Zal heusch niet hoeven,” antwoordde Nelly. 
„Ik had hem in ieder geval direct herkend. Ik zal 
hem helpen 1”

Fred grinnikte van verwachting.
„Hij heeft natuurlijk al pret,” zei hij, „dat ’t 

zulk donker weer is. ’t Is met slecht licht natuur
lijk veel makkelijker.”

Nelly keek naar de ramen.
„We krijgen regen,” zei ze. „Zal ik ’t licht aan

doen ?”
Fred schudde het hoofd, ’t Was veel romanti

scher, met Nelly in den schemer te zitten. Boven
dien werd ’t leuker, als Jimmy zoo zeker mogelijk 
van zichzelf was.

Een kwartier daarna werd er gebeld — kort 
daarop kwam het binnenmeisje kloppen en stak 
het hoofd om de salondeur.

„Juffrouw Alwina Seine,” diende zij aan.
Beiden stonden zij op — Fred beet op zijn lip 

en Nelly probeerde het gevaarlijke glinsteren van

3e gevangene.

haar oogen te verhelen.
„Ik wou je eens komen 

verrassen,” zei de oude 
dame met haar heldere, 
hooge stem. „Hoe gaat 
’t schat, hoe gaat ’t ? 
Je wordt warempel hoe 
langer hoe knapper. Ik 
had een paar boodschap
pen in Londen en ik 
moest absoluut even aan 
loopen. Zoo zoo — en 
hoe is ’t met je vader ? 
En je moeder ? En wie 
is die jongeman ? Als je 
me even wilt voor
stellen....”

In het hart van Fred 
Smale rees onwillige be
wondering voor zijn me
deminnaar. „Uitstekend!” 
dacht hij. „Heel knap ! 
Je ziet natuurlijk zóó, 
dat ’t Jimmy is, maar 
toch is ’t heel goed ge
daan. Stem en alles.”

Ook Nelly speelde een 
rol. De tijd der ont
maskering was nog niet 
gekomen, vond zij.

„Meneer Smale,” zei 
ze liefjes. „Fred, mag ik 
je even voorstellen — 
mijn tante.”

Fred boog zich zeer 
diep neer, toen hij de 
hand der oude dame vatte, 
en hij bracht die bij 
zijn lippen, tot zichtbare 
verbazing van juffrouw

Alwina. Maar ze zei niets en ging naast Nelly op 
de canapé zitten.

„Vader en moeder uit ?” ging juffrouw Seine 
voort. „Dat spijt me. Hoe laat komen ze thuis?”

„Ik denk niet voor zessen,” antwoordde Nelly.
„Zoo — enfin, ik heb den tijd. Ik heb vanmorgen 

nog een goeden kennis van je ontmoet — meneer 
Metworst — o nee, Meddens. Heel aardig jong- 
mensch. Een echte heer !”

Fred beet op zijn tanden en de flikkering kwam 
weer in Nelly’s oogen.

„Ik vind hem een echt mispunt,” zei Nelly 
ijzig. „Ik kan ’m niet uitstaan.”

Juffrouw Seine keek verlegen en Fred genoot 
in stilte.

„Enfin,” zei de oude dame, „je zult hem wel 
beter kennen dan ik. We zullen er heusch geen 
ruzie over maken.” Toen sloeg ze haar voile op 
en zei : „Je mocht je tante wel eens een zoen 
geven, Nelly.”

Fred haalde diep adem, en Nelly vond dat het 
toppunt van onbeschaamdheid nu bereikt was. 
Zij boog zich opzij en keek de oude dame recht 
in de oogen.

„Dacht u, dat ik iemand met zóó’n gezicht 
kuste ?” vroeg zij.

Tante Alwina liet een kreetje van verbazing en 
teleurstelling hooren.

„Ik heb mijn eigen gezicht niet gemaakt, kind,” 
zei ze, met die nederigheid, die zoo gevaarlijk 
klinkt in den mond van een rijke bloedverwante.

„Dat snap ik,” zei Fred. „Als ik tenminste zoo’n 
tronie had, ging ik er naast loopen.”

Nelly’s tante stond op van haar stoel. Ze was 
zeer boos.

„Ik kan je niet feliciteeren met de keus van je 
vrienden, Nelly,” zei ze, met een beverige poging 
tot hooghartigheid. Maar Nelly greep haar bij 
den schouder.

„En ik kan u niet feliciteeren met uw muts 
en uw voile, tante,” en met een ruk scheidde zij 
die voorwerpen van het hoofd der oude dame.

Hijgend als een athleet na een langen, moeilijken 
ren stond tante Alwina te stampvoeten.

„Nelly, hoe durf je !”
„En die pruik vind ik afschuwelijk,” zei Nelly 

kalm.
Zij groef haar vingers in de dunne lokken van 

juffrouw Seine en rukte, in de volle zekerheid, 
dat er een pruik los zou komen. De oude dame 
schreeuwde, Nelly rukte koppig en Fred brulde 
van ’t lachen.

Toen, opeens, was het Nelly’s beurt om te 
schreeuwen ; de lippen van Fred verstijfden.

„Tante !” riep Nelly met een stem vol doods
angst.

Met een hart als lood zag Fred, hoe Nelly schrei
end en smeekend trachtte een verontwaardigde, 
ontredderde oude dame terug te houden van de 
deur.

„Je bent gek ! Ik luister niet naar je !” riep de 
oude dame, en blootshoofds stapte zij de straat op.

* * *
Wat Nelly daarna tegen Fred Smale gezegd 

heeft, zal wel altijd een geheim blijven. Nelly weet 
’t zelf niet meer. Toen de ongelukkige jongeling 
eindelijk buiten stond, merkte hij, dat hij zijn 
handschoenen vergeten had, en hij was liever 
een leeuwenkooi binnengegaan dan ze terug te 
halen.

Nelly bleef alleen, en versmolt in tranen, en 
zoo vond Jimmy Medley haar.

„Wat is er ?” vroeg hij.
„Ja, dat moet jij vragen !” snikte Nelly. „’t Is 

heelemaal jouw schuld !”
„Mijn schuld ? Die is goed 1 Wat heb ik....” 
„Tante Alwina is hier geweest.”
„Ja, dat weet ik. Ik heb haar vanmorgen ge

sproken. Lief mensch. Waar is ze ?”
„Weg! O Jimmy — ’t is verschrikkelijk ! Ik 

dacht dat jij ’t was.”
„Ik? Hoe....”
„Jij, verkleed....”
„Maar.... o wacht — Fred heeft zeker geklikt!”
Jimmy spande zich in, om niet te lachen. Hij 

begon te begrijpen, hoe schoon het geval was.
„Ik heb haar beleedigd — want ik dacht, dat 

jij ’t was....”
„Natuurlijk,” mompelde Jimmy.
„En ik heb haar muts afgeslagen.... en ik 

heb aan d’r haar getrokken, omdat ik dacht, dat 
’t een pruik was. O Jimmy — ik heb zoo hard 
getrokken.... !”

„O, help!”
„En toen is ze woedend weggeloopen en ze wou 

niet eens luisteren. Ik weet niet, wat ik beginnen 
moet. En ’t is jouw schuld !”

„Nee maar....” begon Jimmy.
„Was je écht van plan, om je te verkleeden ?” 
„Natuurlijk. Ik had ’t vast en zeker gedaan, 

als ik haar niet ontmoet had vanmorgen.”
„Maar waarom....”
Jimmy kwam naast haar zitten en legde zijn 

hand op den rug van haar hand.
„Waarom ?” zei hij. „Zal ik je zeggen. Half voor 

de grap, en half.... Ik dacht, dat je je tante wel 
een kus zou geven, zie je.”

„O-oh !”
„Treur er maar niet over, Nelly. Ik weet waar ze 

logeert — ik zal ’t haar uit gaan leggen, ’t Is een 
goed mensch en ze mag mij wel, geloof ik. Ze zal 
wel boos blijven, maar niet op jou.”

Er kwam hoop in Nelly’s oogen.
„O!” riep ze, „als je dat wou doen....”
Hij boog zich naar haar over.
„Zeker wil ik dat,” fluisterde hij, „maar tegen 

vergoeding. Nelly, ik heb heel wat moeite gedaan 
om een kus. Vind je niet, dat ik er een verdien, 
als ik je uit dit parket help ?”

Zij aarzelde en bloosde, maar de blik van haar 
oogen ontmoedigde hem niet.

„Toe,” zei hij zacht, „doe je oogen dicht — en 
dan vlug, ’t Doet heusch geen pijn.”

* * *
Aangezien Jimmy Medley en Nelly Seine juist 

hun verloving bekend hebben gemaakt, mag men 
veilig veronderstellen, dat Nelly het kussen wel 
een werkje vond, dat de moeite waard was. En 
aangezien tante Alwina beloofd heeft, een huis 
voor het gelukkige paar te koopen en te meubi- 
leeren, mogen we aannemen, dat zij Jimmy’s 
verklaring goedgunstig heeft aangehoord en dat 
alles nu vergeven en vergeten is.

Maar als men Jimmy vraagt, zich te verkleeden 
als tante Alwina, teneinde den familiekring op 
te vroolijken, weigert hij botweg.



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

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

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

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

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

VOORHEEN EN THANS
Weste Wagenstraat

Telefoon 15632

BOTERSLOOT 99 
is de Firma A. BERG 
HET adres voor het om
lijsten van platen, etsen en 
foto’s. Grootste sorteer ing

GELD 5-7 v
ook zonder borg van hypoth. 
Tijdel. bedr.-kapitaal, ove’rn. en 
uitbr. v. zaken, afl. oude schuld, 
part, leeningen, ook kl. bedr. enz. 
Deposito- en Credietbank 
Goudschesingel 129 - Rotterdam

Telefoon 12729

Per flacon fl. 0.75, 1.20, 2.10, 4.50.

SCHERK• CQUN NeVYOQWieN

Uw huid mag niet moe, onrein of gerimpeld 
zijn. U gevoelt U dan ook zelf moe, lusteloos 
en onzeker. Scherk Face Lotion reinigtdehuid 
tot diep in de poriën, verwijdert meeêters, 
prikkelt bloedsomloop en uitademing van 
de huid. — En paar druppels op een propje 
watte druppelen, het gezicht meermalen 
per dag, speciaal ’$ morgens en ’$ avonds 
licht masseerend afwrijven en Uw huid 
wordt zienderoogen jeugdiger en mooier.

Wie een 15 ct. postzegel stuurt aan de 
Firma S. Blindeman&Co., v. Baerlestraat 89, 
Amsterdam, ontvangt een proef. Verzoeke 
echter nauwkeurige opgave van adres. 

Scherk Face Lotion is slechts echt in 
origineele flacons met opschrift Scherk. 

Mystikum poeder, de beroemde 
Scherk poeder.

SPECIAAL P1JNLOOZE 
BEHANDELING

Betaling desgewenscht in 
12-maandelijksche termijnen, 
ook voor Ziekenfondsleden. 
Bureau v. Tandheelkundige 
Middenstands - Verzekering. 
Adm. G. DE WAARD, 
Mathenesserlaan 398 b 
bij de Hooidrift - Tel. 30013 
Te bereiken met alle lijnen 

naar het Westen.
Voorheen van Heusdestraat 13 b. 
Geopend van 9-4 en 7-9 uur.

Agentschappen:
STOUT. Alwinastraat 23

(Heijplaat)
J.v. TUREN HOUT. Noldijk D 95 B 

Barendrecht 
DEREK. Betje Wolffstraat 44.
DE ROON. Korte Dreef 9

Tuindorp (Vreewijk) 
DE HAAN. Asterstraat 77

(Bloemhof) 
KREUKNIETWolphaertsbocht 181 

(Charlois) 
BRUSSAARD, Nassaulaan 20.

Schiedam 
KREUKNIET. Strijenschestraat 56 

Schiedam

Dr. H. NANNING’s

KINADRUPPELS
(VOLKOMEN ALCOHOLVRIJ) 

WEKKEN DEN EETLUST OP

Face 
Lotion

PRIVÉ-DAN SLESSEN
Danspaar Henri-Helène leert U 
alle moderne dansen voor f 15.—. 
Alle inl. gratis dag. van 10-10 uur.

Dansinstituut H. FRENK
Jonkerfransstraot 21, Telef. 12433

en maken hei gebruik van dure versterkingsmiddelen 
in den regel onnoodig. WACHT U VOOR NAMAAK 
en let op den naam „Dr. H. ü^anning” buiten op 
de roode doos en op de flacon. - Prijs f 1.3C
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aan dit Oudejaarsfeest, 
dat o.a. herinnert aan 
de Sinte Maarten-op- 
tochten in ons land. Hoe 
vreemder het costuum, 
en vooral hoe hooger 
en bonter de hoofddek
sels, hoe meer kans op 
een goeden buit. Ver
schillende Sylvesterman- 
nen werken samen in een 
soort club; de leden be
ginnen 's morgens heel in 
de vroegte aan hun rond
gang en blijven den ge- 
heelen dag bezig om in 
Herisau en omgeving de 
Sylvestergaven op te 
halen ; 's avonds komen 
zij bij elkaar om de op
brengst te verdeelen, en 
een deel ervan dadelijk te 
besteden aan bieren koek.

Een Sylvester-schoone, 
die achter haar masker ’n 
stevig mannengezicht met 
een flinke snor verbergt.

De Sylvestermannen van Herisau met hun vreemde 
hoofddeksels en groote bellen op hun costuum.

's Avonds komt de Sylvesterclub bijeen 
om het opgehaalde geld te verdeelen.

\X/ie op Sylvestermorgen, 
’’ op den laatsten dag van 

het jaar, langer wil slapen 
dan anders, omdat het in 

deze dagen *s avonds wel eens later wordt 
dan anders, moet niet in Herisau (Appen- 
zell, Zwitserland) gaan logeeren. Want 
daar heerscht in den vroegen morgen, 
eigenlijk reeds in den nacht, een helsch 
lawaai, dat alle slapen en rusten onmo
gelijk maakt. Het lawaai wordt gemaakt 
door de Sylvesterjongens en -meisjes, die 
volgens oud gebruik in eigenaardige en 
zeer fantastische uitrusting door de straten 
loopen, iedereen uit bed kloppen en zingen 
— en overal geld of andere goede gaven 
ontvangen. Ook volwassenen doen mede

Een oudere Herisauer 
die al 67 jaar lang 
aan ’f Sylvesterfeest 
deelneemt, heeft op 
zijn hoed een heel 
huis met erf gemaakt.
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De Vlissingsche weg, die Vlissingen met Middel
burg verbindt en door 3 gemeenten loopt, wordt 
bij het beste gedeelte, dat aan Koudekerke be
hoort, weer verbreed en voorzien van een voetpad. 
De bruggetjes voor de woningen verdwijnen daartoe.

ZEEUWSCH
Het slechtste stuk van den weg Vlissingen— Middelburg 
wordt nog steeds in zn desolaten toestand gehandhaafd, 
ofschoon de bruggetjes om afbraak roepen en hierdoor de 
weg een aanmerkelijk stuk zou kunnen worden verbreed.

Bie ons op ’t durp
Je kun ’t gloave en je kan ’t laete, mae ik zie d’r bienae tegen 

op, om nog in dat bladje te schrieven. Allereest, omdat de vrouwe 
noe ok wee is van leer ’etrokken in den Zeeuwschen Almanak. Ik 
è ik op da boeksje niks te zeggen, glad nie, ’t zie t’r aordig uut, 
en d’r stae vee mooie diengen in, en somtieds kun je j’n eige nie 
'ouwe van ’t lachen, a je die Zeeuwsche Rarekiek en zó leest, mae 
kiek, dat de vrouwe dae noe in ’eschreven ’eit, dat liek noe net 
op niks, je mö je vuulte nie op straete brienge. Spreek ik noe 
ooit kwaed van de vrouwe ? Ik prombeere zo’ezeid om ’t mensch 
altied van d’r beste kanten te laete zie, al is ’t noe ok zó ’elege 
dazze nie vee beste kanten ’eit, mae da’s mien schuld toch nie? 
Ik zegge, vrouwe, mensch, pas t’r op, wan Pier ’ei vee geduld, 
mae as ’t op is, dan is ’t ok op, en dan zou jie wè is een lillijke 
pupe kunne rooke, dat weet je noe !

Mó je nie dienke, dazze dae wat om geet. Glad nie. Dan snuuf 
ze zó maer is, en gae wee an d’r werk, mae ondertusschen mó je 
oppasse.

D’r is soms gin ’uus mie t’ouwen.
Noe van de weeke was ’t wee spul, ’t Begust alles zó goed, of 

a t’r gin vuultje an de locht was.
Pier, gae je mee nae stad, toondag ’ouwe ? vroog ze ’s merges, 

en ik zee : bè jaet, lae m’n dat is doe, en zó giengen me mie de 
bozze nae stad.

Een stuitje gieng ’t goed. Eest wienkels bekieke, al è’k ’et dae 
noe nie zó erg op, wan d’r deug nooit vee, en ze vindt alles bie 
ons op ’t durp vee mooier.

Maer alla. Me moste op de mart weze, en toen m’n d’r wazze, 
wou ze mie dolsgeweld een klokke koape, je weet wè, dat was 
nog van ’t mezien !

Dae stieng zó’n vint mee, en dat waere klokken van tijgers, die 
de klokke zógezeid in d’r bek ’ieuwe, ik had ik ’et er nie zó op om 
altied nae zo’n beest te motte kieke, maer alla, ’t was mien klokke 
nie, dus verruit.

Mae noe wil ’t ongelok, da me’n Kee Persuute tegen d’r lief 
loape, en binst dat de vrouwe de klokke lae zie, zie ze teglieke, 
dat er een groate scheure in den tijger z’n kop zit.

El-el-el, dat was me wat, en wulder terug nae die vint, mae die 
Zee dat dat zeker onderweegs was gekomme, da kon je ok wè op 
je sloffen voele ankomme.

Afijn, mae noe stieng d’r neven zó’n vint mie schoenen en muien 
en we wazze d’r a bienae verbie, toen de vrouwe zag, dat je dae 
gummi zolen en ’akken op de schoenen kus laete maeke. Dat was 
noe is wat.

Ik zegge : Mae je kan toch zó lank nie op je kousevoeten op de 
mart stae ? Mae ’eur zee dat da best gieng, die vint a een matje, 
en onderwijl maekten en die gummi diengen d’r an. Ik zegge : 
Noe, allee, en ’eur dee d’r schoenen uut, en die vint begus te 
timmeren.

Mae noe wil ’t geval, dat ik een endetje was deurgeloape, en 
dat er ineens d’n een of aer op m’n schoere slaet.

Ik zegge : ahuu ! en ik draaie m’n eige om, en dae stae weren- 
tig Nele, je weet wè, dat wuuf van de boat, wae ’k toen is mie 
gekaert è en wae ’k a vee ruzie mie de vrouwe om g’ad è.

Ik begus noe toch ok te gloaven dat dat wuuf een oogje op 
m’n ’ad, mae de vrouwe stieng mie d’r rik nae ons toe, dus ik 
praetten zó mae is mie d’r, en ik doch oe kan ’k zó gauw meuge
lijk van d’r ofkomme ?

Mae dat ’oefden a nie mi, want ik ’oore ineens een schrete, en 
ik kieke om, en dae komt de vrouwe op d’r kousevoeten an’ebar- 
reld.

Nele d’r vandeur, en ik was ’t liefst mie d’r mee ’egae.
Afijn, de vrouwe opscheppe, en ik schaemden m’n eige dood 

mie al die menschen, en de vrouwe stieng mae in de plassen te 
trappen, dat de bludder om m’n ooren vloog.

Afijn, ik è ze eindelienge mee’ekrege, mae noe vraeg ik je, is 
dat noe te doen ? A die wuven ouwer worre, is t’r gin ’uus mie 
mee ’t ’ouwen.

M’n bin mae gauw nae ’t durp gegae, en noe is ’t wee mis, dat 
begriep je. Mae ik bin noe toch is van plan om nae die Nele toe 
te gae, en ’eur is te vertellen, dazze zukke fetuten mae voe d’r 
mot ’ouwe, wan d’r kom niks as ellende van.

En noe è’k m’n eige dan toch wee is op’elucht, och, och, a’k 
de krante nie a, dan ’ieuw ik ’et nie mi uut.

Allee, de groetenisse,
PIER VAN ’T HOF

Mr. A. A. de Veer, nog slechts enkele dagen 
geleden benoemd tot burgemeester van Middel
burg, is na korte ongesteldheid plotseling op 
6i-jarigen leeftijd overleden,

De heer de Veer, die 12 October 1871 te 
Hagestein is geboren, kwam al zeer jong op 
Walcheren, waar zijn vader eerst predikant 
bij de Ned. Herv. gemeente te St. Laurens 
en daarna iaren te Middelburg is geweest. 
Hij doorliep te Middelburg de lagere school 
en het gymnasium en na volbrachte studie 
vestigde hij zich in 1896 als advocaat aldaar. 
Later werd hij directeur van de Zeeuwsche 
Hypotheekbank, wat hij steeds gebleven is. 
Ook bekleedde hij de functie van rechter plaats
vervanger bij de rechtbank te Middelburg.

Op politiek gebied weerde de jonge advocaat 
zich danig en reeds in Juni 1908, dus op 26- 
jarigen leeftijd, werd hij lid der Provinciale 
Staten van Zeeland, wat hij bleef tot 1922, 
toen hij moest aftreden wegens zijn benoeming 
tot lid der Eerste Kamer.

In 1899 kwam hij in den gemeenteraad van 
Middelburg, die hem in 1918 tot wethouder 
koos. Als zoodanig beheerde hij de financiën 
en de gemeentebedrijven. De heer de Veer toonde 
ook verder belangstelling in het wel en wee van 
zijn woonplaats, hij was o.a.voorzitter van de 
Vereeniging de Ambachtsschool en van den 
Chr. Militairen Bond. Verder bekleedde hij 
vroeger de functie van voorzitter van den opge
heven Raad van Beroep voor de Ongevallen
verzekering en was hij tot zijn dood voorzitter 
van den Raad van Beroep voor de directe 
belastingen.

Voorts bekleedde de heer de Veer het presidium 
van het provinciaal college van toezicht op 
het beheer der kerkelijke goederen en fondsen 
van de Hervormde gemeenten in Zeeland.

Toen hij, nog slechts enkele dagen geleden, 
werd benoemd tot burgemeester van de gemeente 
zijner inwoning, verluidde, dat hij in verband 
hiermee van het lidmaatschap van de Eerste 
Kamer zou af zien.

Het Middelburgsche Dilettanten tooneelgezelschap 
gaf een goed geslaagde opvoering van Hij, zij 
en Hottentot. Moment uit het derde bedrijf.

De verkoolde cadavers van het omgekomen vee.

Te Oostkapelle is in den nacht van 10 op 11 Dec. 
de landbouwSchuur van den heer Poppe totaal afge
brand, waarbij 9 stuks vee omkwam. Foto van de ruïne.
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De pluimvee- en konijnen- 
houdersvereeniging „Nut en 
Genoegen’ te Oost- en 
West-Souburg vierde dezer 
dagen haar lste lustrum en 
organiseerde op 10 en 11 
December een pluimvee-ten- 
toonstelling, waarvoor groo
te belangstelling bestond. 
Foto van het: bestuur.

In de groep der kleine rassen 
konijnen verwierf D. Lou- 
werse uit IJzendijke een len 
prijs met een poolkonijn.

Hollandsche Patrijs Krielhen beker
winsten Eig. J. v. Nobelen, Souburg.

In Zeeland zijn de [eerste verschijnselen van de scholieren- 
petjesziekte te Goes geconstateerd. Crisisverschijnsel. De jeugd 
is door de malaise-jeremiades zoo tam geworden, dat ze er naar 
snakt om onder een petje gevangen te worden.

De houten vacantiewoning „Duinplezier” is te Haamstede 
onder groote vreugde van klein en groot, tot den grond toe afge
brand.

Eerst op dat moment begreep men, dat de naam van het 
kotje juist gekozen was !

Te Noord we 11e moest, zoo telefoneerde men ons, wegens 
te warme agenda-punten een vroede vader de vergadering ver
laten, uit vrees voor te hooge temperatuur. Een draaiende venti
lator op de groene tafel lijkt ons voor het behoud van koele 
hoofden in dat dorp uitermate gewenscht.

Te Vlake is een vrachtwagen, beladen met kunstmest, 
wegens gladheid der straat door een balustrade langs den Rijks
weg gereden. Een Zeeuwsch artist heeft een vlot schetsje van het 
droef geval gemaakt.

Kunst zoekt toch altijd kunst!

Uit Zeeuwsch Vlaanderen seinde onze medewerker, dat 
het kantongerecht te Oostburg niet opgeheven wordt en dat 
Aardenburg gas uit Brugge mag betrekken.

Justitie en gas. Gevaarlijke combinatie 1
Tot de volgende week, dames en heeren !

Te Koewacht is de woning met garage van ’n melkhandelaar 
door onbekende oorzaak totaal afgebrand, zoo meldt men ons. 
Van bluschpogingen wordt geen gewag gemaakt. De brandweer 
achtte het bepaald in strijd met de Warenwet om water in een 
melkboerbedrijf te spuiten.

Witte Vlaamsche reus, die den 
len prijs won van de groote 
rassen. Eig. J. Vos, Souburg'.

Morgenuur op ’t kleine 
marktje te Vlissingen.

De ^eeuwsche
Almanak veer 1933

PRIJS f0.25 FRANCO PER POST f 0.30 
Verkrijgbaar bij den boekhandel en bij 
den uitgever Fa. P. OCHTMAN, Lange 
Nobelstraat, Zierikzee.

Door „Ons Zeeland" worden geen bestellingen aangenomen

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

schen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten, in 
welken vorm ook, is veroorloofd.

Men meldt ons uit Hansweert, dat een deurwaarder uit Mid
delburg beslag gelegd heeft op het Rijnschip Nautilus, dat 
geladen was met steenkool.

Bij ’t invallen der koude weet ’n deurwaarder ook best, wat 
hij doen moet om in de warmte te blijven !

Te Schore is een veekoopman aangereden door het Fordje 
van een kruidenier uit Goes en kreeg daarbij zoo’n stoot van den 
auto-hoorn, dat hij zich onder geneeskundige behandeling moest 
stellen.

De getroffene is 'zeer verontwaardigd. De mogelijkheid van 
*n hoornstoot door *n koe is bij ’n veekoopman bedrijfsrisico. 
Maar wanneer je zooiets overkomt door 'n kruideniersfordje 1

Een fraai trio (Hermelijn Sussex) van 
N. Pierens uit Souburg won den beker.

Aan den hr. ]. Doppegieter, wonende 
te Terneuzen, is door Z.M. den Koning 
van België toegekend de Gouden 
Medaille der Kroonorde voor de be
wezen diensten gedurende zijn 45-jarige 
dienstbetrekking bij de firma John P. 
Best & Co., cargadoors en expediteurs 
te Terneuzen. De hr. J. Doppegieter 
is ook reeds drager van het Nijver
heids Eereteeken le klasse van België.

Aanvaring in ’t Zuid-Bevdandsch 
Kanaal bij Vlake: de Confiden- 
tia 7 van Rotterdam, die door de 
Nautilus zwaar geramd werd.
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door
CONCORDIA MERREL

De vorige roman van deze bekende Engelsche schrijfster, 
welke ongeveer een jaar geleden in de veertiendaagsche 
serie van de Hollandsche Bibliotheek verscheen, werd 
door onze talrijke lezers met buitengewone tevredenheid 
ontvangen. „Om het geld getrouwd” kon terecht een 
van onze goede vondsten genoemd worden. — De 
verhaaltrant van Concordia Merrel is vlot, ze zorgt 
steeds voor een interessante verwikkeling en weet het 
publiek door de mooie uitbeelding van haar karakters 
te boeien. Haar nieuwste roman „De dwaasheid van 
een rijk man' waarborgt ons — wij verzekeren het U 
bij voorbaat een succes. Dit beteekent, dat wij U 
een roman aanbieden : spannend, leerrijk en verpoozend. 
Wij leggen er nogmaals den nadruk op, dat geen 
van de romans van de Hollandsche Bibliotheek 
in Holland ooit van te voren in druk is verschenen. 
De publicatie-rechten van onze vertellingen worden 
geregeld tegen hooge kosten verkregen ; wij vermijden 
hierdoor onzen abonne s romans te brengen, welke 
soms jaren geleden in verschillende oplagen zijn uit
gekomen. Een methode, die nog al eens door onze 
concurrenten en navolgers wordt toegepast en waar
tegen wij herhaaldelijk gewaarschuwd hebben. „De 
dwaasheid van een rijk man” onze nieuwste roman — 
behelst de geschiedenis van een boekhouder, die, valsch 
beschuldigd, eenige jaren in de gevangenis doorbrengt 
en later, rijk geworden, wraak neemt op zijn vroegeren 
patroon. Hij trouwt de dochter van zijn directeur onder 
een anderen naam en vertelt haar op den dag van 
het huwelijk, dat hij haar niet uit liefde maar uit haat 
getrouwd heeft. Zooals U ziet, een prachtig gegeven, 
door Concordia Merrel zeer knap behandeld. Wij 
laten hier een gedeelte volgen van het onderhoud 
tusschen het pas gehuwde echtpaar, een der hoofd
momenten uit dit prachtige boek hetwelk voor onze 
lezers beschikbaar gesteld wordt tegen de uiterst geringe 
vergoeding van slechts 17 % cent voor een ingenaaid, 
of 70 cent voor een gebonden exemplaar in luxe 
prachtband. Onze bezorgers zijn verplicht U geregeld 
onze premieboeken aan te bieden» denkt daaraan. 
Franco toezending per post volgt na ontvangst van 
postwissel groot 22 % °f $0 cent, resp. voor een 
ingenaaid exemplaar of een gebonden in luxe prachtband.

Hij greep haar bij de polsen en duwde haar van 
zich af. Zij viel hevig verschrikt terug in een 
stoel. Toen zij de uitdrukking van zijn gelaat 

zag, durfde zij nauwelijks adem te halen.
„Jim,” riep zij uit. „Wat is er ? Wat is er ge

beurd ? Jim wat heb ik gedaan ?”
„Jij hebt niets gedaan.... Ik zelf heb iets 

gedaan.... Kijk mij niet zoo aan, Lucy.” Zijn stem 
klonk schor en gebroken.

„Jim,” zij sprak den naam fluisterend uit, „houd 
je.... houd je niet meer van mij?”

Er heerschte een oogenblik doodelijke stilte.
Toen antwoordde hij — en de woorden kwamen 

langzaam en koel over zijn lippen :
„Ik heb je nooit liefgehad.... Ik heb een haat 

tegen je familie....”
De openbaring, die hij haar thans deed, had 

vanzelfsprekend oorspronkelijk niet in zijn bedoe
ling gelegen. Zijn plan was geweest, langzaam te 
werk te gaan en het gunstige oogenblik af te 
wachten, waarop hij het meest van zijn triomf zou 
kunnen genieten. Zijn huwelijk met de dochter 
van John Gresham was slechts het begin geweest 
van een reeks plannen, die in hun totaal de vergel
ding moesten brengen voor al het onrecht, dat hem 
was aangedaan. Hij had zijn plannen zorgvuldig 
uitgedacht, met de grootste omzichtigheid had hij 
de eerste pogingen ondernomen. En thans was het 
net of hij spijt gevoelde. En waarom ? Omdat hij

VRIJDAG 16 DECEMBER 1932

zoo dwaas was, zich door haar te laten ontroeren ; 
omdat hij zoo dwaas was, zich te laten beïnvloeden 
door haar jeugdige onbevangenheid, door haar lief
talligheid ; omdat het sluiten van een deur hem 
het gevoel had gegeven, iemand moedwillig in een 
val te hebben gelokt....

De immer onberekenbare factor, het persoonlijk 
gevoel, was plotseling in den strijd verschenen en 
hij was er niet op voorbereid geweest.

Al deze gedachten gingen hem bliksemsnel door 
het hoofd, toen hij Lucy aanzag, die op haar 
beurt, ontzet en ongeloovig, hem aanstaarde.

„Jim,” vroeg zij op zachten toon. „Dat is niet 
waar, hè ? Ik.. .. heb het toch verkeerd verstaan?”

„Het is waar,” zei hij hardnekkig, sprekende 
tusschen opeengeklemde tanden.

„Dat je mij niet liefhebt ?” Het wilde nog niet 
tot haar doordringen.

„Dat ik je niet liefheb,” antwoordde hij.
„En.... dat dit ook nimmer het geval is ge

weest ?”
„En dat dit nimmer het geval is geweest.”
Zij zag hem nog een oogenblik aan, slaakte toen 

een diepen zucht en streek met bevende hand over 
haar voorhoofd.

Zelfs nü nog, dacht hij, zou het niet te laat zijn 
de verschrikkelijke waarheid in te trekken, haar 
den schok, die haar was toegebracht, te doen ver
geten, door onder het fluisteren van woorden van 
liefde het in hem gestelde vertrouwen weer te 
herwinnen. Want zij geloofde nog steeds niet, dat 
het waar was. Nóg bestond de kans, dat hij zijn 
plannen zou kunnen uitvoeren, zooals hij zich die 
oorspronkelijk had voorgesteld. En onder den in
vloed van zijn zucht naar wraak en vergelding 
onderging hij de opwelling, haar in zijn armen te 
nemen en haar te zeggen, dat het een ongepaste 
grap was geweest, iets dat hij zich had veroorloofd 
om haar op de proef te stellen. Hij wilde haar 
kussen om op die wijze alle ontsteltenis uit haar 
oogen te doen verdwijnen.... Doch hij deed het 
niet. In plaats hiervan zei hij :

„Het is me ernst.... Je kunt mij gelooven.”
„Indien je liefde voor mij slechts een leugen is 

geweest.... hoe kan ik dan gelooven in al het 
andere, dat je mij zegt ?” riep zij uit, terwijl zij 
hem met haar kleine handen bij de breede schou
ders greep.

„Jim, zeg dat het niet waar is. Zeg, dat je mij 
zooiets niet hebt aangedaan. Zeg, dat je mij lief
hebt .... dat al de liefde, die ik meende tot dus
verre van je te hebben ondervonden.... waar is.”

Onbewogen bleef hij onder haar aanraking ; het 
was een kans, die hem door haar zelf werd geschon
ken, doch hij maakte er geen gebruik van. Hard
nekkig antwoordde hij :

„Het is niet waar geweest.”
„Jim, je weet niet, wat je zegt ! Je weet het 

niet.... Jim, wil je mij dus zeggen, dat het al 
de keeren, dat je mij in je armen nam.... een 
leugen was ? Dat elke kus van jou.... een leugen 
was? Jim, dat kón niet waar zijn....” De woorden 
weerklonken als kreten van diepe wanhoop van 
haar lippen : kreten, waarop voor hem al heel 
gemakkelijk te antwoorden zou zijn geweest. Hij 
behoefde haar slechts in zijn armen te nemen en 
opnieuw een leugen te vertellen.... Doch dit 
was hem onmogelijk. Zijn persoonlijke tegenzin 
in dergelijke daden was grooter dan hij zich ooit 
had kunnen indenken. Hij maakte zich van haar 
los en deed een paar stappen achteruit.

„Ik meen het volkomen,” zei hij.
Een doodelijke bleekheid overtrok haar gelaat, 

zoodat hij vreesde, dat zij zou bezwijmen. Doch 
dit geschiedde niet. Zij bleef doodstil staan, boog 
toen het hoofd en verborg haar gelaat in de handen.
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Het diepe stilzwijgen, dat zij bewaarde, was 
onwezenlijk. Minuut na minuut verstreek, 
zonder dat zij zich verroerde ; hij hield zijn 

Tj donkere oogen gericht op haar gebogen hoofd.
- Eindelijk hief zij het hoofd langzaam op 
" en ze zag hem met een bleek, vertrokken 

gelaat aan.
„Dan moet ik wel aannemen,” zei zij toon

loos, „dat het waar is.. .. ik moet het nu wel ge
looven.”

De verandering, die zij vertoonde, was angst
wekkend. Alle leven scheen uit haar oogen ver
dwenen, alle klank uit haar stem. Het was of die 
minuten van stilzwijgen in haar de jeugd hadden 
gedood. Uiterlijk was zij hetzelfde, doch in haar 
geest moest de verandering ontzaglijk zijn geweest. 
Met een enkel woord had hij haar van alles beroofd. 
Het gaf hem een gevoel alsof hij een weerloos kind 
met de vuist in het gezicht had geslagen.

„Maar Jim,” vervolgde zij met toonlooze stem. 
„Waarom ? Waarom, Jim ? Waarom heb je mij 
zooiets aangedaan ? Wat heb ik jou gedaan, dat 
je mij op zulk een wijze hebt willen treffen ?”

„Je bent de dochter van John Gresham,” ant
woordde hij langzaam.

„Wat heeft hij je dan gedaan ? Jim, dat moet je 
me vertellen. Je kunt mij zooiets niet berokkenen 
en mij omtrent de oorzaak in onzekerheid laten. 
Je kunt dergelijke verschrikkelijke dingen niet 
zeggen, zonder er een verklaring voor te geven. 
Je moet het mij vertellen. Wat heeft vader 
gedaan ?”

De immer eendere, toonlooze klank in haar 
stem scheen op zijn zenuwen te werken. Haar 
onwezenlijke kalmte was iets, dat hij niet had 
verwacht. Wat had hij dan wél verwacht?.... 
Hij wist het niet.... In elk geval had hij niet 
voorzien, dat hij de volgorde van zijn plannen 
geheel zou wijzigen, ze misschien niet eens ten 
uitvoer zou kunnen brengen. Doch het was nu 
gebeurd. Iets, voor hem zelf onverklaarbaar, 
had hem er toe gedreven op deze wijze te 
handelen, hoewel *het in den grond van de zaak 
tegen zijn wil indruischte.. .. Er klonk een 
zekere onverschilligheid in zijn stem, toen hij 
antwoordde :

„Herinner je je nog, dat je mij vertelde over 
dien man, die een klerk had beroofd en daarvoor 
de gevangenis was ingegaan ?”

Zij durfde nauwelijks te ademen, als had zij een 
vermoeden wat er thans zou volgen. Zij knikte 
slechts.

„Herinner je je ook, dat je hem „afschuwelijk” 
vond ?” vroeg hij verder.

„Ja.”
„En dat hij daarvoor op een of andere wijze 

moest worden getroffen, moest boeten ?”
„Ja.”
„Welnu, die man ben ik.”
Er heerschte een stilte. Haar oogen bleven op 

hem gericht, doch hij kon er niet in lezen, wat er 
in haar omging. Of zij geschokt was door het 
nieuws, dat hij haar had verteld, kon hij niet vast
stellen. Misschien was het onmogelijk, na al het
geen er reeds door hem was onthuld, dat zij nog 
dieper geschokt werd. Zij bleef zóó onbewogen, 
dat hij herhaalde :

„Ik ben die man.”
„Welnu,” zei zij op vreemden, afgemeten toon, 

„als je zelf zegt, dat je die man bent, dan moet 
ik het wel gelooven. Na vanavond veronderstel ik, 
dat het mij niet meer moeilijk zal vallen in de 
ongerijmdste dingen te gelooven. Jij bent dus die 
man. Ik begrijp het nog niet.... Misschien ligt dat 
aan mij. Maar waarom ben je met mij getrouwd, 
Jim ?”

„Om het hun terug te kunnen betalen.” Ijzig 
koel klonken deze woorden uit zijn mond.

„Vader ?” vroeg zij.
„En — Ames.”
„O.... ja.... ik begin het te begrijpen .... ” 

Zij streek met haar hand over de oogen.
„Zij hebben mij drie jaar de gevangenis in laten 

gaan,” zei hij met schorre stem.

Een laatste waarschuwing
aan al degenen die er nog prijs op stellen vóór Kerstmis in het bezit te komen van ons 
schitterend Kerstboek, waarbij behooren 2 losse kleurplaten en een prachtige, in drie 
kleuren uitgevoerde losbladige wandkalender, dat zij zich moeten haasten deze be- 
geerenswaardige premie aan te schaffen bij den bezorger, agent of op onze Hoofdkantoren.

U weet het: alles tezamen slechts 80 cents. — Franco per post 90 cents.
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Nog een spelmoment uit den voetbalwedstrijd te Middelburg, 
die in een teleurstellende nederlaag voor de thuisclub eindigde.

Middelburg verliest met 3^0 van Eindhoven. De Zeeuwen doen een aanval op het Eindhovensche doel.

ZeeuM&tfte Sfiod
De jongste 2de-klassers, Vlissingen, hebben het 

klaar gespeeld aan den kop van de ranglijst te 
komen, ’n Gelijk spel zonder doelpunten tegen 

Hero bracht Vlissingen op 14 punten uit 10 wed
strijden. Dosko heeft hetzelfde resultaat bereikt, 
doch komt op de tweede plaats. Hero, T.S.C. en 
Dongen staan er weliswaar beter voor, doch zij 
moeten de punten nog halen, terwijl Vlissingen ze 
reeds heeft. Hero, naar onze meening de toekom
stige kampioen, staat op de 3e plaats met 13 
punten uit 8 wedstrijden. Daarna volgen T.S.C. 
met 11 uit 8 en Dongen met 9 uit 7. Het is onge
twijfeld een kranige prestatie van Vlissingen, de 
Hero-mannen op eigen terrein een puntje te hebben 
ontfutseld en zij kunnen met moed de komende 
wedstrijden tegemoet zien. Op 18 December 
ontvangen zij De Baronie en het zou al heel gek 
moeten loopen, als Vlissingen niet met overtuigende 
cijfers won. Terneuzen staat met 9 punten uit 
9 wedstrijden precies midden op de ranglijst

Vï/genboom, de Middelburg-keeper, zuivert het terrein

eens niet best spelende Eindhoven. Ongetwijfeld 
een teleurstelling voor den Middelburg-aanhang 
en een weinig hoopgevend resultaat. Wat erger is, 
dan het verlies van twee kostbare puntjes, is de 
blessure van den speler Vogel. Hij was toch momen
teel de groote stuwkracht, en de debutant die 
gisteren zijn plaats innam kon zijn spel niet benade
ren. Het was voor dien invaller wel een heel lastige 
taak, om Vogel te vervangen. Een tweede debutant 
op de rechtsbinnenplaats deed goed werk, doch 
beschikt ook nog niet over de noodige routine.

Alliance is met een 6—2-nederlaag huis- 
toe gezonden en hoewel het niet meer dan 
plicht was van de Terneuzenaren met 
overtuigende cijfers te winnen, mogen wij 
dit toch als ’n goed resultaat beschouwen.

Volgende week zal het in Dongen zoo 
mooi niet gaan, dunkt ons, en men bereide 
zich dan ook nu reeds voor op een neder
laag, hoewel de Dongenaren j.1. Zondag 
verloren van Breda, dat volgens de cijfers 
op de ranglijst zwakker zou moeten zijn

Uit den wedstrijd Middelburg—'Eindhoven. De keeper 
van Eindhoven kaatst den bal wederom het veld in.

Te Vlissingen speelden mej. Schrier uit Domburg en de heer F. Ver
huist uit Vlissingen een interessanten biljartwedstrijd in „Monopole”.

dan Terneuzen. De wedstrijd is 
voor Dongen echter van te veel 
belang, dan dat zij zich Zondag al 
te gemakkelijk gewonnen zou geven.

Er staan nog enkele zeer be
langrijke ontmoetingen op het pro
gramma, zoo b.v. Dosko—Hero, 
een wedstrijd zoowel voor deze 
partijen als voor T.S.C. van groot 
belang. Mocht Hero struikelen en 
T.S.C. winnen van Breda, wat wel 
te verwachten is, dan zouden de 
mannen uit Oosterhout met Hero 
gelijk komen te staan. Dosko kwam 
tot op één puntje achterstand in- 
loopen, terwijl Dongen door een 
overwinning op Terneuzen zich bij 
de best geplaatsten zou voegen.

Het kan in 2A een spannende 
race worden, waaraan ook Vlis
singen misschien nog kan deelne
men. Alliance en Mevo moeten 
vechten om de onderste plaats te 
ontkomen, daar zij met resp. 2 
uit 9 en 3 uit 10 geen al te beste 
plaats innemen. Het is gelukkig 
voor Baronie, dat juist de twee 
ondersten elkaar de puntjes moe
ten bestrijden, daar zij, met 4 uit 
8, hiervan kan profiteeren.

Middelburg heeft in een slecht 
gespeelden en geleiden wedstrijd 
met 3—0 verloren van het even- 

AHes bij elkaar genomen, wras het voor Middelburg 
wel een ongeluksdag. Komenden Zondag mager 
tegen N.A.C. wel flink aangepakt worden, anders 
komen de Zeeuwsche eerste-klassers misschien op 
het laatst nog in het gedrang.

De Middelburg-reserves deden, wat zij gewoon 
zijn te doen den laatsten tijd en verloren met 
5—2 van De Zeeuwen en wij vermoeden, dat de 
serie nederlagen volgende week tegen Sassche 
Boys zal worden voortgezet. De Zeeuwen moeten 
op bezoek bij Hulst, dat van Zeelandia 2 met 
slechts 2—1 kon winnen. Hulst moet beter spelen 
dan j.1. Zondag om den Zeeuwen de baas te blijven.

Axel had weinig moeite met Sassche Boys, die 
met 6—0 de vlag moesten strijken. Volgende week 
tegen Terneuzen 2 zal de score zoo hoog niet worden 
vermoeden wij, doch de overwinning is o.i. wel voor 
Axel.

Zierikzee liet zich met 5—0 kloppen door Mevo 2, 
terwijl Dosko 2 met 1—3 won van Hansweert. 
Twee uitslagen, welke misschien normaal, maar dan 
toch in ieder geval verrassend zijn.

Goes liet zich zoowaar weer een puntje ontnemen 
door Nieuw Borgvliet en moet nu beslist winnen 
van Zeelandia a.s. Zondag om nog eenige kans te 
behouden.

Behalve deze belangrijke ontmoeting, staat nog 
op het programma Sinoto-Hansweert. De thuisclub 
heeft o.i. de beste papieren en zal zich Hansweert 
wel van het lijf weten te houden.

Of.. .. staan wij Zondag, inplaats van langs de 
lijntjes, allemaal op de schaats? Het begint er op 
te lijken.



wee of drie zigeuners waren naderbij geslenterd 
en keken nieuwsgierig van Dick naar Marga.

„Dat is die mijnheer,” zeiden zij tegen elkaar. LJ fj [D ƒ CC
Op datzelfde oogenblik naderde oom Jake; C/7/7/VL.lZO 

hij keek Dick met zijn listige oogjes aan.
„Wat beteekent dit ?” vroeg hij.
„Dat beteekent,” antwoordde Dick op den hem eigen vastbesloten toon, 

„dat ik mij bij uw troep wensch te voegen en een der uwen wil zijn.”
„Nee 1 Nee !” viel Marga op luiden toon in.
„Zoo, dus je wilt zigeuner worden ?” vroeg oom Jake. „Ons vrij leven als 

zwerversvolk trekt je dus aan ? Hoe is uw naam, mijnheer ?”
„Mijn naam is Jack Graham,” antwoordde Dick.
„Geef me een hand,” was alles, wat oom Jake, die hem zijn hand toestak, 

zei.
Dick drukte ze.
„In orde !” zei oom Jake en hij wierp een blik in het rond om te zien, of 

er ook iemand was, die hem tegen dorst te spreken. „Wij zijn het eens ; van 
dit oogenblik af behoor je tot onzen stam. Hallo, lui,” vervolgde hij, het ge
leidelijk aangroeiende kringetje rondkijkend, „zorg er yoor, dat we wat te 
drinken krijgen.”

Een der mannen haalde een flesch met drank en oom Jake vulde enkele 
glazen.

„Drink,” zei hij, terwijl hij er een aan Dick overhandigde.
„Drink, Marga,” vervolgde hij, nadat hij het meisje eveneens een glas 

had aangereikt. „Op de gezondheid van onzen nieuwen maat.”
„Nee, nee,” stamelde zij.
„Drink, Marga,” herhaalde Dick, terwijl hij een stap naar haar toe deed 

en haar arm aanraakte.
Zij bracht het glas aan haar lippen, maar toen de stemmen der omstan

ders riepen : „Op de gezondheid van onzen nieuwen maat !” ontviel het glas 
aan haar hand en zij wendde zich af.

door

HOOFDSTUK IX.

Thans had Dick alle schepen achter zich verbrand. Hij was niet langer 
de afstammeling eener adellijke familie, die rechten kon doen gelden, maar 
doodeenvoudig Jack Graham, de zigeuner. Hij had zich verbonden, met hen 
samen te werken en hun lasten te helpen dragen. En een woord, onder welke 
omstandigheden dan ook gegeven, was voor Dick een woord.

De plechtigheid, waarbij Dick in den stam werd opgenomen, had een 
oogenblik het werk van het opslaan van het kamp, waarmee men juist, be
zig geweest was, onderbroken. De woonwagens werden, wanneer men kam
peerde, gewoonlijk afgestaan aan de vrouwen en meisjes. Zij waren gezellig 
ingericht en kraakzindelijk. De mannen sliepen dan meestal in tenten en 
Dick besloot onmiddellijk afstand te doen van den wagen, dien hij tot nu toe 
gebruikt had tot groot ongerief van Marga. Hij zocht den ouden man op, 
dien hij geholpen had met het afrijden van het paard, en deelde dezen zijn 
besluit mede.

De man keek hem een oogenblik aandachtig aan ; toen zei hij :
„U kunt mijn tent met mij deelen, mijnheer.”
„Noem mij nu niet langer mijnheer,” viel Dick lachend in. „Mijn naam 

is Jack. Hoe kan ik u noemen ?”
„Davy,” luidde het antwoord.
„Nu Davy, als je geen overwegende bezwaren hebt tegen een huisge

noot, zal ik graag de tent met je deelen,” zei Dick op opgewekten toon.
De oude man knikte en geleidde Dick naar de buitenzijde van het kamp. 

Snel en handig hielp hij op aanwijzingen van den man de tent mee opbouwen. 
Toen deze gereed was, en zij samen op het frissche stroo gezeten waren, 
bood Dick zijn nieuwen vriend wat tabak aan.

„Ons leventje is nog zoo kwaad niet,” zei Davy, terwijl hij zijn pijp vulde 
en peinzend de blauwe rookwolkjes voor zich uit blies. 
„Er valt heel wat te doen, dat is waar; maar we leven 
bijna altijd in de buitenlucht, en dan, je bent volkomen 
je eigen baas.”

„Je eigen baas ? O, ja!” mompelde Dick. „Wat 
voor werk is er zooal te doen, Davy ?”

„O, van alles,” antwoordde de oude man. „Wij 
rijden altijd de kermissen af en verdienen daar heel 
wat met toekomstvoorspellen en zoo. Maar onze voor
naamste winst bestaat in het verkoopen van zelf
gemaakte mandjes en ook in het verhandelen van 
paarden.”

„Juist,” zei Dick. „En waar blijft de opbrengst ?”
„Die verdeelen wij onderling,” antwoordde Davy. 

„Ieder zijn deel, is ons motto. Bij ons heeft de een even 
veel als de ander. Gelijke monniken, gelijke kappen.”

„Maar gesteld eens, dat er verschil van meening 
ontstaat, wat dan?”peinsde Dick.

Dan wordt de zaak aan Marga voorgelegd, onze 
dekoningin,” antwoordde Davy eenvoudig, alsof het 

natuurlijkste zaak van de wereld gold.
„Is Marga uw koningin ?” vroeg Dick, terwijl 

recht overeind ging zitten.
„Ja, zij is een Lee — een afstammelinge van

hij

de

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, maar 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, graaf Seymour van Lan
don, staat bekend als *n rijk philan- 
troop, doch door dobbelen is hij in 
moeilijkheden geraakt: hij wil zijn 
financiën herstellen door een huwelijk 
met Irene. Dick zegt tegen Marga» 
dat hij graag bij den zigeunertroep 

van Marga wil blijven.

oude Lee’s en dientengevolge rechtens even- NJpi A 
goed onze koningin als Victoria eens koningin

C" F? \/1C' P- van ^nge^ancl was,” luidde het antwoord.
O///A v IL. C „Maar zij werkt als al de anderen,” overwoog Dick.

„Ja,” stemde Davy toe. „Maar dat hoeft zij niet. 
Ze doet het alleen, omdat ze dat zelf wil. Marga is onze koningin en wij 
hebben allen den eed afgelegd haar te zullen gehoorzamen. Maar zij is een 
heel gemakkelijke koningin en stelt nooit hooge eischen. Bovendien is zij 
van nature heel anders dan wij.”

„Hoe dat zoo ?” vroeg Dick, die zich zichtbaar voor het geval interes
seerde.

„Zij heeft een heel andere opvoeding gehad, begrijp je. Een paar jaar 
geleden kreeg zij het in haar hoofd een school te bezoeken. Het was voor een 
zigeunerin wel iets heel bijzonders, maar ten slotte was het een kwestie, die 
ons niet aanging. Dus ging zij. Maar dat heeft haar heel anders gemaakt dan 
de overigen. Vanaf dien tijd is zij nimmer meer dezelfde geweest. Bijvoor
beeld” — hij trok aan zijn pijp, alsof hij even wilde overpeinzen, hoe hij het 
precies uit moest leggen — „van toen af was zij eigenlijk geen zigeunerin 
meer, maar min of meer een dame.”

„Zij is inderdaad een dame,” stemde Dick volmondig toe.
Juist had hij zijn meening gezegd, toen het zeildoek van de tent werd 

opgelicht en een gelaat zichtbaar werd. Het was dat van oom Jake. Hij keek 
nieuwsgierig van Dick naar Davy en zei toen :

„O, we breken met daglicht op, Davy. Is alles in orde, mijnheer Jack ?” 
„Nou en of. Dank je,” antwoordde Dick.
Oom Jake knikte tweemaal, waarna hij het doek weer liet vallen. Dick 

stelde aan Davy de vraag :
„Was dat oom Jake ?”
De oude man knikte. „Hij is een van de leiders van den stam,” legde hij 

uit. „Maar een rasechte zigeuner is hij eigenlijk niet. Integendeel, hij sloot 
zich op een goeden dag bij ons aan ten gevolge van....” Davy krabde zich 
het hoofd, „ja, hoe zat die zaak ook weer? Enfin, dat komt er ook minder 
op aan. Ik geloof, dat hij van afkomst een heer was.”

Dick keek hem vrij ongeloovig aan.
„Een heer, die in moeilijkheden was geraakt,” vervolgde de oude Davy. 

„Wat het precies geweest is, weet ik niet, en ik geloof niet, dat iemand hier 
het zuivere van de zaak ooit vernomen heeft. Maar wat ik zeggen wilde, als 
we morgen met het aanbreken van den dag vertrekken moeten, lijkt het me 
beter toe, dat we zoo langzamerhand maar eens een beetje gaan slapen.” 
En de daad bij het woord voegend, liet hij zich op het stroo neervallen.

Dick volgde zijn voorbeeld en sliep als een os. Hij werd gewekt door 
luid klinkende stemmen van mannen en het hinniken der paarden, en toen 
hij opstond, bemerkte hij, dat de oude Davy reeds bezig was de tent boven 
zijn hoofd af te breken.

„Waar kan ik me wasschen ?” vroeg Dick
„Daar is de rivier,” antwoordde Davy. Den wenk ter harte nemend, 

sloeg Dick de aangewezen richting in en nam een verfrisschend bad. Toen 
hij daarmee gereed was, ging hij naar het kamp terug en hielp de mannen bij 
het afbreken der tenten.

Onmiddellijk daarop vertrokken zij en eerst tegen den middag hielden 
zij weer halt. Dick had Marga dien dag nog niet gezien en hij vroeg zich af, 
of zij hem wellicht met opzet meed. Tegen den avond echter, toen de wagens 
zich weer tot een kamp samentrokken voor een welverdiende rust, ging hij 
naar den woonwagen, waar hij zoovele dagen gastvrijheid had genoten. Mar
ga stond bij de deur en staarde droomerig in de verte. Pas toen hij vlak bij 
haar was, scheen zij hem op te merken.

„Hallo, Marga,” begroette hij haar op vroolijken toon, „waar ben je 
den heelen dag geweest ? Ik begon me werkelijk ongerust te maken, dat 
je ziek was.”

„Nee,” antwoordde zij, „maar ik heb er over zitten peinzen, of het niet 
beter voor u geweest was, wanneer u naar uw eigen fa
milie teruggegaan was.”

Hij zweeg een oogenblik. Toen zei hij ernstig:
„Hoor eens, Marga, ik weet waarom je dat zegt. Je 

denkt, dat ik uit een loutere gril mij bij dezen stam ge
voegd heb. Je denkt, dat ik tot die avonturiers behoor, 
die vandaag hier en morgen daar zitten. Welnu, niets 
zou mij liever zijn, dan dat je die gedachte ééns en voor 
altijd van je afzette. Want dat is een gruwelijke ver
gissing. Je zei daar straks, dat het beter voor me geweest 
was, wanneer ik naar mijn eigen familie terug was ge
gaan. Maar somtijds komt het in het leven voor, dat 
iemand niet naar zijn familie terug kan gaan, om de 
eenvoudige reden, dat die familie niets met hem te ma
ken wil hebben. En hoe gek het ook mag klinken, dat is - 
met mijn familie het geval.”

Zij hief het hoofd op en zag hem met een zon
derling verbaasde uitdrukking aam

„Toen je me dien nacht aan den kant van den weg 
vond, was ik een verstooteling, zonder tehuis of familie, 
als een verloren hond in een vreemde stad. Ik zou je 
de heele geschiedenis wel willen vertellen” — er trok 
een wolk over zijn gelaat — „maar vandaag ben ik er 
nog niet toe in staat.”
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Haar oogen rustten op hem met een eigenaardige uitdrukking. Er lag 
medelijden zoowel als teederheid in, en zorgvuldig verborgen bewondering.

„Ik heb dit alles alleen verteld om te laten zien, dat in plaats van mijzelf 
te verlagen door mij bij uw menschen te voegen, juist het tegendeel waar is. 
Het is een speling van het lot en ik ben er dankbaar voor.”

„U zult u ongelukkig gaan voelen,” zei zij op zachten toon.
Terwijl zij nog in gesprek waren, naderden twee mannen den wagen. 

Dick stond met den rug naar hen toegekeerd en hij zag hen niet, maar aan 
de plotselinge bleekheid, die haar gelaat overtoog, bemerkte hij, dat zij iets 
gezien had, dat haar opwond. En zich bliksemsnel omwendend, herkende 
hij Lange Willem en den zigeuner, die zoo vlug met zijn mes was geweest. Hij 
rekte zich in zijn volle lengte en zijn gelaat verstrakte, maar Marga’s hand 
viel op zijn schouder.

„Wat wilde u doen ?” vroeg zij op nauwelijks hoorbaren toon.
„Op het oogenblik niets,” zei hij, terwijl hij naar haar bleek gelaat op

blikte. „Wees maar niet bang, Marga. Kom nu, je beeft. Kijk, ik ben al weg!” 
Meteen sprong hij het trapje af en zonder naar de beide mannen te zien, ver
dween hij. Maar nauwelijks was hij bij het kampvuur gezeten, of de twee 
mannen kwamen in zijn richting geslenterd. Er was iets in de manier, waarop 
Dick overeind rees, dat aller oogen op hem vestigen deed.

„Vrienden,” zei hij, „ik ben een nieuweling hier in het kamp en ik wilde 
graag het volgende weten. Wanneer een uwer een grief tegen een der anderen 
heeft, wat doet hij dan ?”

„Het uitknokken, maat,” riep een stem met een ruwen lach.
„Dat dacht ik wel,” zei Dick op kalmen, welhaast opgewekten toon. 

„Welnu, ik heb een grief tegen twee uwer.”
De mannen wisselden blikken.
„Echter slechts twee,” zei Dick, „voor de anderen gevoel ik alleen sym

pathie en dankbaarheid — en met uw verlof wil ik het uitknokken.”
Lange Willem, die de laatste woorden opgevangen had, maakte eensklaps 

rechtsomkeert, maar Dick greep hem bij den kraag.
„Blijf waar je bent. Met jou heb ik nog een rekeningetje te vereffenen. 

En met jou ook,” keerde hij zich naar den zigeuner, dien hij even te voren 
met Steve had hooren aanspreken.

„Deze twee mannen,” wendde Dick zich vervolgens tot de zigeuners om 
het vuur, „hebben zich tegenover mij op de meest ergerlijke wijze misdragen. 
Ik zal niet in bijzonderheden treden, tenzij de heeren daar per se op staan. 
Maar we zullen onze rekening zoo spoedig mogelijk vereffenen. Willem, keer 
je zakken om.”

Er klonk een nieuwsgierig gemompel ; toen begrepen de toeschouwers, 
wat er aan ’t handje was, en een gegrinnik van bijval en sympathie deed zich 
hooren. Willem, die zag, dat de meerderheid zich tegen hem keerde, en zich 
tegelijkertijd Dick’s kracht herinnerde, legde zonder een woord te spreken den 
inhoud van zijn zakken in zijn hand.

„Mij komt toe de somma van dertien en ’n halven shilling,” zei Dick op 
vroolijken toon. „Wil misschien iemand de goedheid hebben, die voor mij aan 

te nemen ?”
De oude Davy trad naar voren en 

nam het verlangde bedrag uit de hand 
van Lange Willem, waarna Dick het 
met een opgewekt: „Dank je, Davy,” 
in zijn zak liet glijden.

„En,” zei hij, zich daarop tot Steve 
wendend, „dit heerschap is in het bezit 
van een groot mes, dat hem weleens in 
moeilijkheden zou kunnen brengen, wan
neer hij het nog langer onder zijn be
heer hield, waarom ik het zoolang voor 
hem in bewaring zal nemen. Vooruit, 
voor den dag ermee.”

Het gemompel in de rijen der om
standers nam toe en plotseling riep er 
iemand :

„Daar komt Marga !”
Dick keerde zich half om en zag 

haar met vluggen tred naderen. Het 
volgende oogenblik stond zij aan z’n 
zijde. Hij hoorde, hoe zij naar adem 
hijgde, toen zij den zigeuner toevoegde :

„Geef hem het mes.”
„Zoo, dus jij kiest zijn partij ?” 

grinnikte Steve, terwijl zijn gelaat wit 
werd van jaloezie. „Hij wil mijn mes heb
ben, niet ? Nou, Iaat hij het dan grijpen.”

Dick schoof Marga zachtjes achter 
zich. Zij stonden nu in het midden van 
een grooten cirkel, die zich steeds nau
wer om hen sloot. Dick wenschte, dat 
Marga niet op was komen dagen, maar er 
viel nu niets meer aan te veranderen.

„Geen praatjes !” beet hij Steve toe. 
„Je weet, waarom ik dat mes van je heb
ben wil! Ik geloof, dat je blij zijn mag, 
dat je er zoo afkomt. Vooruit!” Toen 
Steve echter, in plaats van aan Dick's 
verzoek te voldoen, een hoonlachje liet 
hooren, wierp Dick zich op hem ; hij 
worstelde eenige oogenblikken, en voor
dat hij er zich bewust van was, had hij 
het mes te pakken. De zigeuners braken 
in een luid applaus los. Een oogenblik 
scheen het, alsof Steve om zijn bezit

De pyramide van Austerlitz op het hoogste punt 
van den Utrechtschen heuvelrug, midden in het 
natuurschoon van heide en groote bosschen. De 
oorspronkelijke pyramide werd gebouwd door de 
manschappen van het Bataafsche legioen, dat onder 
bevel van generaal Marmont gelegerd was in ,,de 
kamp van Zeist". In 1804 werd begonnen aan den 
bouw van dit monument, dat bedoeld was als ver
eeuwiging van de overwinningen van Napoleon, ter
wijl generaal Marmont het ook beschouwde als een 
geschikt object van werkverschaffing voor zijn sol
daten, die na hun oefeningen ledig rondliepen. In 
1805 namen deze soldaten deel aan den slag 
bij Austerlitz, die door Napoleon gewonnen werd. 
Het eerste gedenkteeken — een aarden pyramide 
met een houten obelisk — was reeds spoedig in 
verval. In 1894 werd de obelisk afgebroken en 
het monument in zijn tegenwoordigen vorm opge
trokken : een 12 M. hooge obelisk op een 20 M. 
hoogen zandheuvel. Men geniet er een rijk ver
gezicht over den verren omtrek, bij helder weer tot 
Amsterdam, Culemborg en de Zuiderzee.
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raadsel gebleven voor de wetenschap.

HA ROL
REUKLOOS HAARWATER

Wybert-Tabletten zijn buitengewoon zuinig in ’t ge
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wanneer U eiken dag 
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wanden.
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Men moet dus de celwanden sterken en daar
voor is kalk noodig, meer kalk dan het dage- 
lijksch voedsel bevat.
Kalzantabletten bevatten kalk in een zeer 
goed verteerbaren vorm waardoor deze ook 
werkelijk door het lichaam wordt opgenomen. 
De kalk versterkt de celwanden en geneest 
zoodoende den „winter”.
Dr. J. de J., te V., schrijft:

,,Ik heb steeds met succes van Kalzan 
gebruik gemaakt bij winterhanden en 
-VOeten.”

Begin nog heden Kalzan te gebruiken.
Kalzan zal U spoedig van de kwelling van 
winterhanden en -voeten bevrijden.

DRAAG GEEN BREUKBAND!
Na 3O-jarige ondervinding heb ik een Breukver- 
band-Apparaat voor mannen, vrouwen en kinderen 

gemaakt, hetgeen breuklijden verhelpt.

Ik zend het op proef!
Indien U bijna alles beproefd hebt, kom dan tot mij. Waar anderen 

gefaald hebben, daar heb ik mijn grootste succes gehad. Zend 
onderstaande coupon heden en ik zal U gratis mijn geïllustreerd boek 
over breuken en hare behande
ling toezenden, waarin ook mijn 
Breukverband-Apparaat 
is afgebeeld met de prijzen, ook de 
namen van vele personen, die het 
beproefd hebben en hoogst dank
baar zijn. Het geeft directe verlich
ting, wanneer al het andere niets 
hielp.

Ik maak het volgens Uw maat 
en zend het U toe met absoluten 
waarborg, dat het U voldoen zal, 
of ik zend U het geld terug. Ik heb 
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U even verrukt zijn als mijne dui
zenden patiënten wier schriftelijke 
dankbetuigingen voor U ter inzage 
liggen. Vul onderstaande gratis 
coupon in en post die nog heden.

Photo v. d. heer C. E. BROOKS 
die zich zelf en. duizenden anderen 
van breuklijden bevrijdde. Indien 
breuklij dende, schrijf dan nog 

heden.
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Radio in Uw huis.
Wat een genot en wat een 
gemak, tenminste als tech
nische handen Uw inrichting 
hebben verzorgd. Wij leve
ren U radio en . . . radio 
met service! Daarom, voor 
radio naar
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PIANOS-VLEUGELS-RADIOGRAMOFOONS
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wilde gaan vechten, maar toen bedacht hij zich blijkbaar en tot Dick’s 
stomme verbazing zei hij :

„Ben je tevreden ?”
„Volkomen/’ antwoordde Dick. „Jij bent er het beste afgekomen van ons 

beiden, maar laten we maar zeggen, dat we quitte zijn. En nu gaan we weer 
een brokje eten.” Hij ging opnieuw bij het vuur zitten, alsof er niets gebeurd 
was ; met opzet vermeed hij naar de plaats te kijken, waar Marga stond.

„Netjes gedaan, mijnheer,” fluisterde Davy in Dick’s oor. „Ik wist wel, 
dat die Steve een schurk was. Hij heeft een oogje op Marga, maar hij heeft 
geen schijn van kans ; dat maakt hem juist zoo woest. Maar hij heeft nu een 
mooi lesje gehad. Alleen, wees voorzichtig en houd hem in de gaten, dat is 
het eenige, wat ik u nog zeggen wil.”

„O, ik ben niet bang,” zei Dick, maar hij was er niet met zijn gedachten 
bij, toen hij het zei, want Davy’s : „Hij heeft een oogje op Marga” had hem een 
zonderlingen en onprettigen schok gegeven.

HOOFDSTUK X.

Eiken .morgen, dat de post door den butler van het oude, statige landhuis 
aan de gravin werd overhandigd, bloosde Irene in de verwachting en de hoop, 
dat er een brief van Dick voor haar zijn zou. Maar wat er ook kwam, geen brief 
dien zij verwacht had, en de blos trok van haar wangen weg, terwijl haar oogen 
vochtig werden. Nochtans deed het dappere kind haar best om een vroolijk 
en opgewekt humeur te blijven toonen. Het leven ging ongeveer een week lang 
zijn gewone gangetje. Toen ontving de gravin een brief van den graaf van 
Landon. Nadat zij hem gelezen had, wendde zij zich tot Irene.

„Seymour komt vandaag, Irene.”
Zij kondigde het aan, zonder een spoor van blijdschap in haar stem, ter

wijl zij zich tegelijkertijd tot den butler wendde met de opdracht:
„De graaf komt vandaag ; zorg, dat de auto om zeven uur aan het station 

is en zeg tegen juffrouw Green, dat zij doet wat er gebeuren moet.”
Stipt op tijd, zooals hij stipt was in alles, arriveerde de graaf op het land

goed. Irene begroette hem hoffelijk maar gereserveerd, zooals zij altijd tegen 
hem was. Eerst na het dessert — Irene had de kamer verlaten — kwam 
het geval met Dick ter sprake. De gravin vertelde, hoe zij gemeend had, 
na wat er voorgevallen was, verplicht te zijn Dick 
vanaf dien dag voorgoed het huis te ontzeggen, 
van welken plicht zij zich gekweten had, hoe het 
hart haar ook bloedde. En de graaf merkte hierna 
op, dat dit het beste was, dat zij had kunnen 
doen, en dat het tevens het beste voor alle par
tijen was, dat van nu af zijn naam in huis niet 
meer genoemd werd. Toen schraapte hij zijn keel 
en zei :

„Ahem ! Onze lieve Irene is een heele dame 
geworden.”

Uit niets bleek, dat de gravin door deze even 
plotselinge als onverwachte opmerking uit haar 
evenwicht gebracht was, maar zij keek haar zoon 
aan en toen zij zijn lichtblauwe, lachende oogen 
zag, begreep zij hem. Haar trotsch gelaat werd 
bleek ; de blanke, welgevormde hand, die op de 
tafel rustte, opende en sloot zich en een lichte 
rilling voer door haar ledematen.

„En een heel mooie vrouw ook. Het wordt 
tijd, dat u een man voor haar zoekt, moederlief,” 
ging hij op zachten toon voort.

„Dat heeft geen haast. Irene is nog ’n kind.” 
De gravin zei het werktuiglijk en als iemand, die 
nog steeds onder den indruk is van een plotselingen 
schok.

„Ja, ja,” vervolgde hij, „het moet een gelukkig 
man zijn, die kans ziet haar te winnen, die lieve 
Irene.”

De gravin stond op en haar voorbeeldige zoon 
opende de deur voor haar. Maar in plaats van naar 
de zitkamer te gaan, liep zij onmiddellijk de trap 
op naar haar kamer, waarna zij de deur achter zich 
sloot. Vervolgens ging zij naar een klein schrijf
bureautje, dat in een hoek der kamer stond, ont
sloot het en nam er een miniatuur uit. Zij staarde 
er naar met een zonderlinge uitdrukking in de 
oogen. Toen liet zij zich langzaam op haar knieën 
glijden en terwijl zij ’t miniatuur nog steeds vast
hield, liet zij het hoofd in de handen zinken en 
kermde en snikte als een mensch, die op de meest 
afschuwelijke wijze gefolterd wordt. En toch was 
het portret, hoewel het dat van een man was, niet 
dat van haar overleden echtgenoot, of van Dick, 
haar tweeden en meestgeliefden zoon. Elk huisje 
heeft zijn kruisje, en het oude landhuis, dat zoo 
fier en statig boven op den heuvel stond, had een 
zwaar kruis te dragen.

HOOFDSTUK XI.
Doch eindelijk scheen de aanval geweken en de 

gravin stond langzaam op, terwijl zij beefde van uit
putting. Zij wierp ’t portret weer op z’n oude plaats,

Ze driedubbele andeikin (zee-alifant.) 

zooals men iets neerwerpt, dat men haat en veracht, en waschte zorgvuldig 
haar gelaat. Daarna liet zij zich in een stoel vaden en eerst toen zij weer geheei 
en al zeker van zichzelf was en haar gelaat wederom de gewone kalme uit
drukking had aangenomen, ging zij naar beneden. Irene stond onmiddellijk 
op en zette zich bij haar neer. Seymour voegde zich bij hen en putte zich uit in 
vleierijen en vriendelijkheden ten aanzien van Irene, die zich echter slechts 
met korte beleefdheidsphrasen hiervan afmaakte. Ten slotte kreeg hij de toe
zegging van haar, dat zij den volgenden dag een uitstapje te paard met hem 
zou maken. Na de gravin omhelsd te hebben, zocht Irene haar kamer op en 
Seymour zette zich bij zijn moeder neer en bracht het gesprek onmiddellijk 
weer op Irene.

„Het is een zeldzaam lief en beschaafd meisje, moeder, en zij verdient, dat 
zij den besten man krijgt, dien wij voor haar kunnen vinden, den allerbesten. 
Wie is haar eigenlijk waard ?”

Als hij verwacht had, dat zijn moeder gezegd zou hebben : „Jij,” vergiste 
hij zich al heel erg, want de gravin verliet, na zijn kus op haar voorhoofd ver
dragen te hebben, met een rustig goedennacht de kamer.

„Zou zij het wagen mij te dwarsboomen ?” mompelde Seymour, terwijl 
hij met een duister glimlachje naar de gesloten deur staarde. „Men weet eigen
lijk nooit, wat men aan haar heeft. Wat er van zij, zij kan onmogelijk overwe
gen haar aan mijn broer uit te huwelijken, en zij zal wel niet zoo dwaas zijn, het 
geld van het meisje aan de familie te laten ontglippen.” Nadat hij zich met deze 
overpeinzing getroost had, verliet hij de kamer en trachtte met whisky en 
sigaren zijn hartstochtelijk verlangen naar het baccarat-spel op den achter
grond te dringen.

Hoewel het vooruitzicht van een rit met Irene hem buitengewoon toe
lachte, gevoelde de graaf zich toch niet bijster op zijn gemak, toen hij den vol
genden ochtend in het zadel klauterde. Hij was niet zoo’n buitengewoon ruiter 
en wanneer hij het eenigszins vermijden kon, bedankte hij voor de landelijke 
ritten, welke van tijd tot tijd op het landgoed gehouden werden en die de 
vreugde uitmaakten van den sportieven Dick.

Spoedig waren zij op weg en zij doorkruisten het prachtige landgoed van 
Landon, waarbij de graaf gelegenheid te over had om over zijn verantwoor
delijkheden uit te weiden.

(Wordt vtoortgezet.)
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27. Een Meisje uit Duizenden
28. Lady Juliet’s Wraak

De Verdwenen Robijn 
Rosemary Carew
De Macht van zijn Geld 
Het Heilzame Vergift

59.
60.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Arme Onderwijzeres je 
Graf in de Woestijn 
Eiland zonder Geheimen 
Ontmoeting onder Zee

GEBONDEN :
51. Door den Nevel heen
52. Om Harentwil
54.
55.
56.
57.
58. De Secretaris van den Uitvinder 

De Schoone Getuige 
Diamantenjacht
Meisje uit Montana 
Het
Het
Het
Een
De Vreemde Boodschap

68. Het Donkere Huis
70. Simeon Hex’ Ondergang
71. Het Drama in den Vuurtoren
72.
73.
74.
75.
76.

79.
80.
81.
82.
83.

Schandaal te Hunterstone
De Wreker
Asschepoester’s Prins 
Voortvluchtig
Geesten en Spoken in Penruddock

77. S. O. S.
Valga’s Vertrouwen
Gij zult niet doodslaan
De Erfgename van den Graaf 
Belinda kiest haar man 
Althéa’s Huwelijk

84. Een Jaar van haar Leven
85. De Kasteel vrouwe
86. Het Huis aan den Overkant
87. Het Masker der Liefde
88. In Stilte Getrouwd
89.
90.
91.
92.
93.

Sylvia vervangt de Vorstin 
De Hebzucht van Mr. Carton 
Het Fortuin van Angela Brent 
Een Meisje uit Duizenden 
Lady Juliet’s Wraak
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