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De werkzaamheden aan den Mui dorst raat weg. 
een der hoofdtoegangsmegen tot het Gooi.

Een mooi hoekje in het „Spandersmoud”, maar men in 
den zomer heel mat Amsterdammers aan kan treffen.

Het historische „Trompenburg” ie ’s-Graoeland.

K^J)e „beruchte" kinine fabriek te * s-Graveland, welke het natuurschoon zou bederven.

Een snelle, door bekwame hand bestuurde auto 
reed ons op een der heldere wintermiddagen 
langs de wegen van de onvolprezen Gooische 

lustwarande.
De rit naar deze bekoorlijke dreven, de eenige 

boschrijke in de vlakke Noord-Hollandsche pro
vincie, is geen onverdeeld genoegen. De ,,Muiden- 
sche en aanverwante narigheden” zijn te bekend (ze 
genieten een internationale reputatie) dan dat dit 
nadere toelichting zou behoeven.

Maar er wordt (nog altijd) hard aan verbetering 
van den toestand gewerkt 1

Een bijzondere vooruitgang is intusschen, dat het 
roemruchte Gooische moordenaartje bezig is zijn leven

te beteren. Zijn fiere rookpluim, die al zooveel lijken 
heeft gemaakt, heeft hij bereidwillig opgeborgen ; nu 
gaat hij deftig en gemoderniseerd langs den weg. Zijn 
schuld is het niet, dat de entrée te Muiden levens
gevaarlijk blijft.

Maar eenmaal deze „valleien des doods” voorbij, suist 
men gemakkelijk over goed onderhouden bitumen- 
wegen. Weliswaar staat hier en daar voor de afwisseling 
een tol, maar voor weinig goede woorden en veel geld 
kom je overal door.

Het Gooi in den winter is, geloof ik, nog te verkiezen 
boven het Gooi in de zomermaanden. Dan heeft men 
in deze oorden wel eens wat hinderlijk veel last van 
wat de Duitscher noemt „die viel zu feinen Leute”.

Maar in dit jaargetijde is er geen dagjesmensch, en 
geen wezen, dat tevergeefs tracht te verbergen, dat 
hij tot dit gilde behoort, te bekennen in 
bosch of op heidewegen. Het 
behoort tot den goeden toon,

Gezicht op de nieuwe wijk 
„over het spoor" te Hilversum.
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De nieuwe weg Bussum—Baam, een der vele 
uitstekend onderhouden wegen in het Gooi.

bosschen alleen te waardeeren als ze groen zijn; van
daar waarschijnlijk dat we nu zoo weinig wandelaars tegen 
kwamen. Ook de kampeerder, dit onmisbaar attribuut 
in het Gooische landschap, dikwijls veel ontsierender 
dan welke kininefabriek ook, was niet te bekennen. Hij 
zit thuis, en wacht tot men hem komt vertellen, dat 
het de moeite waard is er op uit te gaan.

De wintersche bosschen hebben hun eigen bekoring. 
Het schijnt, dat maar weinigen dit bekend is. Eerlijkheids
halve moet ik toegeven, lieden ontmoet te hebben, dien 
bewusten achtermiddag, op wier gelaat men de vreugde 
om een wandeling onder de zwarte, kale boomen, door 
de schriele lanen kon aflezen.

Het Spanderswoud, tusschen Mei en September vaak 
van zijn bekoring beroofd door de aanwezigheid van 

menschen, die nog niet 
weten hoe zich in de vrije 
natuur te gedragen, was

nu verlaten en had nu meer van een „woud”, dan 
in de maanden, dat het bedenkelijk veel op een 
steedsch wandelpark gelijkt.

Een teleurstelling, en een groote, is het bezoek 
aan Laren geweest.

Wij kenden het vriendelijke dorp niet anders, 
dan met als middelpunt de fraaie, lommerrijke 
Brink. De gevreesde iepenziekte heeft aan deze 
dorpsglorie een ontijdig einde gemaakt. Nauwelijks 
herkenden we de „plaats des onheils”. De foto’s 
geven een al te duidelijk beeld van de verwoesting 
onder de boomen aangericht.

Onder de machtige wolkenstapelingen reden we terug. 
Laag hing de winterzon te gloeien en overgoot het onver

gelijkelijke landschap van weide, bosch en heide met 
een roodkoperen gloed.

Toen we Amsterdam terug zagen, werd het al donker. 
Het is goed, zoo even een middag er uit te breken. 
Zoo’n tochtje voorziet je van nieuwe, frissche gedachten, 

en.... den fotograaf van mooie kieken. R.

De onherstelbaar ge
schonden Brink te Laren.

Detail van het in aanbouw zijnde 
nieuwe Hilversumsche Stadhuis.

Jn de omgeving van Naarden reden we de Neder- 
landsche kanonnen, door tractors getrokken, voorbij.

Oude boerderij in het landelijke Blaricum.
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De molen „De Gooyer', die op de kosten van de Gemeente van een on
brandbare rietbedekking is voorzien.

DEIIPT’t ROK I N 
(RE5ULTAAT) 

VANSTINK5LD0T TOT
BOULLVARD

*^J)e serenade der muziekvereenigingen 
voor zijn woning in de Joh. I erhulst straat.

'Een zevental huizen 
op den hoek van het 
Singel en de Raad
huisstraat zal binnen
kort morden gesloopt 
ten behoeve van een 
nieuw gebouw der Fir
ma van Gelder, Papier

handel.

De voorstanders van 
de Rokin-demping hiel
den een demonstratie 
om aan hun eischen 
meer kracht bij te zet
ten. De prol est verende 
auto's aan de stille 
zijde van hef Rokin.

August Kiehl is 55 
jaar acteur en zal 
wederom in de „De 
Klokken van Conté- 

ville" optreden.

De componist en dirigent Cornelis Dopper werd bij 
gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag van verschil
lende zijden gehuldigd. Een foto van den jubilaris.
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(Palmengroep in de Woestijn



946 VRIJDAG 14 FEBRUARI 1930 No. 48

Een M oordenaar en
. DOORMaar ik smeek u van harte, voortaan niet op diensten van dien aard van mijn kant te rekenen, maar liever uw hand van mij af te trekken en mij aan mijn lot over te laten. Mijn edele vader heeft mij geleerd, de leugens te haten, en ik wil hem geen schande aandoen, al ligt hij reeds in het graf. Liever dan door zulke kunsten wil ik door den geringsten arbeid mijn levensonderhoud verdienen.”Mevrouw Deloria had haar hand losgelaten en was opgestaan, om een paar schreden door de kamer te doen. Zij gevoelde zich te onbehaaglijk onder den helderen kinderblik van het jonge meisje en nu zij overtuigd was, dat Elze haar gezicht niet meer kon zien, kregen haar gelaatstrekken een oogenblik een uitdrukking van woede en haat. Pas na geruimen tijd had zij haar zelfbeheersching weer genoeg teruggekregen, om op een huichelachtig vriendelijken toon te antwoorden: „Ik heb straks al tegen je gezegd, lieveling, dat dit het laatste bewijs van je erkentelijkheid moet zijn. Je kunt heel onbezorgd zijn over de gevolgen. Ik zal je evenmin nog eens in tweestrijd met je geweten brengen, als dat ik er aan denk, om wegens de mij gegeven les mijn hand van je af te trekken. Maar daarover zullen wij verder spreken, zoodra ik teruggekeerd ben. Nu mogen wij den auto niet langer laten wachten. Ik geloof, dat men onze kamers hier al weer aan nieuwe gasten heeft verhuurd.”Zij gingen naar beneden en gedurende den tamelijk langen rit onderrichtte mevrouw Deloria ElZe breedvoerig over het gedrag, dat zij tijdens haar afwezigheid in acht moest nemen, om geen verdenking te laten ontstaan. Zij moest onder voorwendsel van een lichte ongesteldheid zooveel mogelijk in haar kamer blijven, moest den omgang met vreemde menschen vermijden en ieder bezoek, dat men haar zou willen brengen, onvoorwraarde- lijk afwijzen. Alle brieven, die misschien onder den naam van mevrouw Deloria zouden komen, moest zij ongeopend bewaren en zij mocht zelf gedurende dezen tijd aan niemand schrijven.„Opdat je op alle mogelijkheden voorbereid moogt zijn,” zoo eindigde zij haar lange les, „Iaat ik een som van duizend mark voor je achter, dan kan je, als het noodig is, naar welgevallen daarover beschikken. Zou ik tegen alle verwachting na verloop van acht dagen nog niet teruggekeerd zijn en zou je dan ook nog geen bericht van mij hebben ontvangen, dan ben je vrij, om naar Breslau terug te keeren en daar onder je waren naam op mij te wachten. Maar je moet mij plechtig beloven, het in geen geval vroeger dan na afloop van dezen tijd te doem”Met een bedrukt hart gaf Elze de gevraagde belofte en zwijgend liet zij toe, dat de eigenares van het pension, die zeer verbaasd was over haar jeugdig uiterlijk, haar met de grootste vriendelijkheid als mevrouw Deloria begroette en haar naar een mooi, aan den tuin gelegen kamertje bracht. Zij sprak ook geen woord, toen de voormalige kunst- rijdster zeer veel over Elze’s geschokte gezondheid sprak en de pensionhoudster meermalen op haar hart drukte, dat zij vooral veel rust noodig had. Haar kon het immers slechts gewenscht voorkomen als zij tijdens haar leugenachtig optreden zooveel mogelijk van iedere ontmoeting met vreemde menschen bevrijd bleef.Nadat zij nog ongeveer een kwartier met elkaar alleen waren geweest, zonder dat Elze het van zich had kunnen verkrijgen, om den voortdurenden stroom van woorden met een hartelijk gezegde te beantwoorden, keek mevrouw Deloria op haar horloge, schrok van het late uur en sprong gejaagd op, om haar beschermeling voor de laatste maal te omhelzen.„Ik moet gaan, lieveling, en je mag mij niet wegbrengen, want het is beter, dat men ons voor mijn vertrek niet meer samen ziet. Je weet het nu, dat het mijn heele toekomst en tevens ook de jouwe is, die van je verstandig optreden afhangen. Denk aan je belofte en zorg, dat ik niet wreed teleurgesteld word in mijn vertrouwen.”„Ik zaJ mijn belofte houden,” zei Elze ernstig,

oon
ik hoop, dat u naar best vermogen zult„maartrachten, om dezen tijd van beproeving, die voor mij zoo moeielijk is, te verkorten.”Zij kuste haar nog eens teeder, zonder dat Elze echter haar kus beantwoordde „Kun je daaraan twijfelen ?” vroeg mevrouw Deloria verwijtend. „Zeker kom ik al binnen eenige dagen terug en als onvoorziene omstandigheden mij dat tegen mijn zin zouden beletten, dan ben je immers gemachtigd, om na den achtsten dag geheel volgens je eigen keus te handelen.”

Liet aanUekkelijkst parfum 
ooor heeren is gasoline.Toen ruischte zij de kamer uit. Het achtergebleven meisje staarde echter vermoeid en diep bedroefd naar den kleinen tuin. Zooals zij nu te moede was. konden haar gevoelens slechts die van een ongelukkige zijn, die zich moederziel alleen op een verlaten eiland bevindt.XXVIJZ"rauze had zijn lastigen bezoeker in de tot dan *^toe door Rudolf bewoonde kamer achtergelaten en was weer naar zijn kantoor gegaan, om uit zijn papieren datgene te zoeken, wat hij voor zijn vertrek nog wilde vernietigen, vooral echter, om over zijn toestand na te denken en tot een bepaald besluit te komen. De onverwachte komst van Hubner had in een oogwenk alles geheel veranderd en nog was de graanhandelaar het niet geheel eens met zichzelf, of hij dit als een gelukkige of een ongelukkige omstandigheid moest beschouwen.De gedachte aan een gezamenlijke vlucht, waarover hij Hubner straks had gesproken, was hem plotseling als een bliksemstraal voor den geest gekomen, toen zijn bezoeker met een groot vertrouwen had gezegd, dat hij zonder pas over de Russische grens kon komen en zich dan door zijn kennis van den plaatselijken toestand en door zijn veelvuldige relaties gemakkelijk voort zou helpen. Als dat waar was — en Krauze was ondanks zijn gewoon wantrouwen geheel bereid, om het te gelooven — waarom zou hij dan voor zijn persoon geen nut daarvan hebben. Het noodlot had hem nu eenmaal tot bondgenoot van dezen man gemaakt en het gemeenschappelijk belang

S No. 20zou
A. OSCAR KLAUSSMANN moest sterk genoeg zijn, om wederzijdschen afkeer naar achtergrond te dringen. Later er nog wel eens een gelegenheid komen, om vergelding te zoeken voor de brutale beschimpingen, die hij geduldig had moeten verdragen.Maar het was niet de haat tegen den vriend van mevrouw Deloria, die den graanhandelaar nog besluiteloos deed weifelen, of hij zich aan het plan voor een gemeenschappelijke vlucht zou houden, of er in het geheim vandoor zou gaan. Wat deze beslissing zoo moeilijk voor hem maakte, was alleen het ellendige vooruitzicht, den anderen man de helft der toch al zoo karige som te moeten uitbetalen, die hij morgen ter beschikking zou hebben en waarmee hij zich ergens in het vreemde land een bestaan wilde bezorgen.Terwijl hij nog peinzend tusschen zijn papieren zocht, keerde Mina van haar laten uitgang terug. Krauze liet haar binnen en deelde haar mee, dat zij den volgenden morgen een ontbijt voor twee personen klaar moest maken, omdat hij een van zijn buitenlandsche zakenvrienden te logeeren gehouden en hem Rudolf’s slaapkamer gegeven had. De huishoudster hoorde deze mededeeling met een wantrouwend gezicht aan, maar zij achtte het niet de moeite waard, daarop iets te antwoorden, en begaf zich zonder groeten naar haar kamer.De graanhandelaar bleef nog ongeveer een uur in zijn kantoor. Toen pakte hij de uitgezóchte geschriften, die hij het meest bezwarend achtte en in zijn slaapkamer wilde verbranden, bijeen en draaide de gaskraan dicht. Ook zijn besluit voor morgen was nu eindelijk genomen. Hij wilde Hubner in de overtuiging laten, dat hun vlucht gemeenschappelijk zou zijn, wilde echter onder een of ander voorwendsel al heel vroeg in stilte naar Sa- ling gaan en zonder eenige bagage onmiddellijk met de twaalfduizend mark vertrekken, om zoo spoedig mogelijk een Oostenrijksche haven te bereiken. Dat Hubner drukte zou maken of hem aanklagen, vreesde hij niet en daarvoor kon hij — vooral omdat hij er op bedacht was, alle sporen achter zich uit te wisschen — met veel gemak een voorsprong krijgen, dien hij voor zijn redding noo- dig had.Zacht en voorzichtig, om Hubner niet wakker te maken, ging hij op zijn teenen naar zijn slaapkamer boven en met zorg grendelde hij de deur, voordat hij in het donker naar de tafel tastte, waar volgens zijn weten de lucifers en de lamp stonden. Nu raakte zijn hand een luiden kreet staan.Maar uit die hem omgaf, klonk het spottende geluid van een welbekende stem in zijn oor. „Wees maar niet angstig, waarde bondgenoot en reisgezel. Het is geen roofmoordenaar, die hier naar binnen is geslopen, maar slechts mijn persoontje. Daar boven was het mij te eenzaam, en omdat wij nu vermoedelijk toch menigen nacht samen zullen doorbrengen, kan het u immers niet deren, als wij dadelijk vandaag daarmee beginnen. Wacht maar een oogen- blik. Ik zal dadelijk? voor de gewenschte feestelijke verlichting zorgen.”Er ontvlamde een lucifer en bij dit licht zag Krauze den athleet geheel aangekleed languit op de canapé liggen. In dit oogenblik werd hij vast overtuigd, dat hij niet meer van dien ellendigen kerel af zou komen, zoolang deze nog eenig verraad van hem te vreezen of eenig voordeel van hem te verwachten had. Hij gevoelde zich reddeloos in z’n macht en nooit had hij hem vuriger gehaat dan onder den druk van deze overtuiging. Als hij niet zeker had geweten, dat de gewezen athleet hem in lichaamskracht ver overtrof en dat bovendien onmiddellijk een ontdekking op de daad zou volgen, dan zou hij hem graag zijn aangevallen, om hem te worgen. Maar hij moest nu zijn machtelooze woede wel bedwingen en zich zelfs wachten, om door een onvoorzichtig woord den toorn van zijn ontzettenden metgezel op te wekken.Zwijgend stak hij de lamp aan en zijn bevende

iets warms, iets levends, en met van schrik bleef hij onbeweeglijkondoordringbare duisternis, die



No. 48 VRIJDAG 14 FEBRUARI 1930 947handen hadden minuten noodig, om daarmee klaar te komen. Toen zei hij pas met een gehuichelde onverschilligheid : „U zult hier op die harde canapé veel minder gemakkelijk liggen dan ginds in het bed van mijn zoon, en dat ik niet voornemens ben, om er vandoor te gaan, zult u nu toch al wel bemerkt hebben?’„Nu, zoo heel muurvast is mijn overtuiging toch nog niet en ik houd mij tengevolge van droeve ervaringen liefst aan hetgeen mijn eigen oogen zien en mijn eigen ooren hooren. Maar u behoeft ti verder niet bezorgd over mij te maken, hoe vriendelijk dat ook van u is. Uw canapé is een afschuwelijk oud meubel, maar ik heb in mijn leven wel op een veel harderen stroozak uitstekend geslapen. Zorg er dus maar voor, dat u zelf tot rust komt. Wij hebben frissche krachten noodig voor de verrnu : nissen der volgende dagen.”Krauze stond nog steeds radeloos bij de tafel. Met een schuwen blik keek hij naar de latafel, die alle bewijzen van zijn misdaad verborg — deze duidelijke, onloochenbare bewijzen, die hij nu in de stilte van den nacht voor altijd had willen vernietigen. Als hij het nu in het bijzijn van den anderen man zou trachten te doen, dan moest hij zeker voorbereid zijn op honderd nieuwsgierige vragen, en bij de menschenkennis van den slimmen avonturier was er veel gevaar, dat hij achter den sluier van een verzonnen sprookje de waarheid zou herkennen. En hij mocht er volstrekt niet op rekenen, dat zijn opdringerige gast zich ook maar voor een halfuur uit de kamer zou verwijderen.Zijn aarzelen en overleggen viel te zeer in het oog, om niet door Hubner te worden opgemerkt. „Nu, waarop wacht je nog?” vroeg hij na een korten tijd. „O ja, ik herinner het mij al ! U sprak er straks al over, dat u nog verschillende kleine' toebereidselen moest maken. Vooruit maar, mijn tegenwoordigheid behoeft u niet te hinderen.”Krauze meende zooveel hatelijkheid in deze woorden te hooren, dat hij in zijn opgewondenheid zich de mogelijkheid voorstelde, dat Hubner nu eenige verdenking tegen hem had. Als het zoo was, dan mocht hij hem in geen geval zelf de bewijzen bezorgen, die hem voor altijd als een waardeloos en willoos werktuig in de handen van dezen brutalen kerel zouden brengen. Neen, nog eerder mochten de zwijgende getuigen van zijn misdaad hier achterblijven I Zij lagen immers veilig genoeg in het geheime vak van de oude latafel, en het moest al een heel scherpzinnige rechercheur zijn, die de dingen daar zou vinden. Den triomf, hem door het bezit van het vreeselijke geheim geheel tot zijn slaaf te zien gemaakt, zou de andere man niet genieten ; er was genoeg te dragen aan de lastige keten, waarmee die geringere gezamenlijke schuld hen met elkaar verbond.„Mijn toebereidselen zijn al gemaakt,” zei hij schijnbaar kalm. „Ik heb daar slechts een paar zakelijke brieven, die ik nog voor mijn vertrek wilde verbranden. Maar dat kan morgen ook gebeuren. Die afschuwelijke lucht zou ons nu maar hinderen.”Hubner antwoordde niets en Krauze begon vlug zijn bovenkleeren uit te trekken, om toen nog half aangekleed op het bed te gaan liggen.„Wilt u de lamp niet uitdoen ?” riep de athleet vanaf de canapé. „Ik ben niet gewend, bij licht te slapen.”Krauze gehoorzaamde zwijgend en nu voelde hij pas, hoezeer de lichamelijke en geestelijke inspanning der laatste dagen zijn krachten ondermijnd hadden. Zijn ledematen deden hem zóó’n pijn, alsof zij met knuppels waren bewerkt, en het kostte hem inspanning, om zijn gewrichten te bewegen. Maar toch belette de opwinding hem, in te slapen. Hoe stijf hij ook zijn oogen sloot en zijn hoofd in de kussens drukte — de vurig verlangde slaap wilde niet komen en iederen keer als hij meende in slaap te vallen, werd hij weer opgeschrikt door het denkbeeld, dat een ijzeren vuist hem bij zijn keel had gegrepen, of dat Hubner met moordgierige oogen over hem heen boog.Wel een uur lang had hij dezen ellendigen toestand al verdragen. Nu herinnerde hij zich de zesloopsrevolver, die hij altijd geladen in de schuiflade van het nachttafeltje naast zijn bed bewaarde. En het was, alsof het hem een gevoel van weldadige veiligheid zou bezorgen, als hij het wapen onder het bereik van zijn hand bracht en zoo tegenover iederen vijand gewapend zou zijn.Een paar minuten luisterde hij onbeweeglijk 

naar de diepe, kalme ademhaling van zijn gast, toen trok hij heel zacht de schuiflade open.Maar hoe zwak het daardoor veroorzaakte geluid ook mocht zijn geweest, de man op de canapé had het toch ook gehoord en nu klonk zijn spottende stem weer :„Doe maar geen noodelooze moeite, vriend. Hetgeen je daar zoekt, vind je toch niet. Ik heb de revolver in mijn zak, omdat ik van meening ben, dat zij daar voorloopig beter bewaard is dan bij u. Voor zoo dom had u mij toch niet moeten houden, dat ik niet vooraf een grondig lokaal onderzoek had ingesteld, voordat ik een vriend zooals u tot slaap- kameraad koos. — En ga nu eindelijk slapen. U hebt het blijkbaar meer noodig dan ik.”Krauze had zijn tanden in de dekens begraven, om niet hard te schreeuwen van woede. Hij beefde
j Wij beiden....
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Aan 't strand van Scheveningen 
Ontmoetten ze mekaar;
Hij — ji zestienjarig broekie, 
Zij nog niet hangend haar; 
Ze had geen pagekopje.
Maar vlechten met een strik.... 
— De eene werd ntn meisje, 
De andere was ik!

Die pas-begonnen vriendschap
Die duurde duurzaam voort,
Nooit werd door twist of tweedracht
De harmonie verstoord:
Dan ’t feest der gladde-ringen
En beiden in hun schik....
— De één rvas rnn verloofde.
De andere mas ik!

Ze zaten in 't coupé tje
En reden naar den trouw;
Hij met z'n ..hooge-zije"
Zij — in het hemelsdi-blauw.
Hij was wat zenuwachtig
Zij loosde zacht een snik....
— De eene was rnri bruidje.
De andere was ik!

De allereerste ruzie!
Zij — gaat nogal te keer....
Hij — heeft niets meer te zeggen 
En geeft geen antwoord meer;
II7d denkt-ie bij zichzdoe: 
Mensch. maak je niet zoo dik!

De eene is rnn vrouwtje,
De andere hen ik!
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over zijn heele lichaam en het zweet stond op zijn voorhoofd. Zou aan dezen verschrikkelijken nacht dan nooit een einde komen ? En dat hij er nu misschien nog vele van dezelfde soort zou moeten doorleven, o, dat was een vreeselijke gedachte !Tegen den morgen deed de groote uitputting hem echter toch in een diepen slaap geraken en Hubner had hem al meermalen aangestooten, toen hij eindelijk teekenen van leven gaf.„Word wakker, slaapkop ! Tot nu toe heb ik je de rust gegund, maar nu wordt het tijd. Beneden is een mijnheer Saling, die u wenscht te spreken. Als ik iets van gelaatkunde weet, dan is dat de man, die ons het reisgeld moet bezorgen. Zulke men- schen mag men niet laten wachten. Kleed u dus vlug aan, dan kunnen wij samen naar beneden gaan.”De graanhandelaar kreunde als een gewond dier. Waren dan plotseling alle vijandige machten tegen hem opgestaan ? Ook de kans, om door een list het aangekondigde bezoek van Saling te voorkomen, had hij gemist — verslapen als een flegmatieke domoor. En nu zou hij met zijn tiran moeten deelen, broederlijk deelen tot den laatsten cent. Het was om gek te worden.Wel deed hij met de hulp van zijn heele vindingrijkheid en al zijn tooneelspelerstalent de talrijkste pogingen, om te beletten, dat Hubner zijn gesprek met Saling bij woonde ; maar hij had evengoed kunnen trachten een rots te verzetten, en tandenknarsend berustte hij ten laatste in zijn lot,

Een half uur later geleidde hij den kleinen, vriendelijken mijnheer Saling, die den kostbaren wissel van veertienduizend mark heel zorgvuldig in zijn portefeuille had gelegd, naar de voordeur, om daarna bij zijn terugkomst in het kantoor door Hubner met de weinig vleiende woorden ontvangen te worden : „Heb ik je weer eens betrapt, schurk ! Je wist dus gisterenavond heel goed, dat je vandaag om dezen tijd over een aanzienlijke som zou kunnen beschikken en je dacht mij met woorden af te schepen, als je niet bovendien het voornemen had, om mij heelemaal in den steek te laten. Maar dan had je vroeger moeten opstaan — letterlijk en figuurlijk gesproken ! Voor den dag met de zevenduizend mark — en wees blij, dat ik daarmee tevreden zal zijn.”De graanhandelaar was zoo verslagen, dat hij niet eens eenig bezwaar maakte, maar zijn kwelgeest de bankbiljetten voortelde, die deze achteloos in elkaar gefrommeld in een versleten zakboekje stak.„Zoo, en nu vooruit 1 Als wij ons dadelijk op weg begeven, kunnen wij den trein naar Opper- Silezië juist nog halen.”Een kwartier later stapten de twee mannen als goede vrienden naar het station. Hubner nam aan het loket twee kaartjes naar Ohlau, en de trein bracht hen uit de Silezische hoofdstad, zonder dat iemand hun vertrek had trachten te beletten.XXVIITAe twee vluchtelingen reisden gedurende den hee- len dag op de spoortreinen, die van Breslau naar het Oosten reden, heen en weer. Krauze was door zijn zaken in de omgeving der Silezische hoofdstad met zooveel menschen bekend geworden, dat hij zeker moest zijn, nu den eenen of den anderen van hen te ontmoeten, en omdat hij hiervan geen geheim had gemaakt tegenover zijn reisgezel, waren zij overeengekomen, door allerlei zwerftochten het volgen van een bepaald spoor bij eventueele na- sporingen zooveel mogelijk te bemoeilijken. Op Hubner’s verantwoording moest de graanhandelaar zich nu zelfs op de verschillende stations zooveel mogelijk doen opmerken, moest met de spoorwegambtenaren, die hem bij naam en van gezicht kenden, onbevangen praten en enkele zakenvrienden, die hem hadden opgemerkt, levendig gaan begroeten. Hoe langer deze doellooze zwerftocht duurde, des te moei!ijker viel het hem echter, om de rol van den reiziger voort te zetten. Zijn oogen dreigden van oververmoeidheid dicht te vallen, en toch durfde hij slechts dan in den trein te gaan slapen, als er behalve zijn reisgezel nog andere personen in den wagon waren. Bij het groote wantrouwen, dat hij tegen Hubner had, was het haast een idee fixe bij hem geworden, dat deze op niets anders bedacht was, dan om zich van de zevenduizend mark meester te maken, waarvan hij wist, dat Krauze die in zijn zak droeg, en telkens zei hij bij zichzelf, dat het wel het beste zou zijn, om zoo spoedig mogelijk van zijn reisgenoot vandaan te sluipen en alleen op de vlucht te gaan. Maar de vrees voor de wraak van den tooneelspeler, dien hij tot iedere brutaliteit in staat achtte, deed hem tot geen bepaald besluit komen, en ten slotte bevond hij zich tengevolge van zijn vermoeidheid en de voortdurende inspanning in een toestand van willoosheid, die hem blindelings aan alle bevelen van den anderen deed gehoorzamen.Bij het invallen van de duisternis begonnen zij pas van een klein station zonder verdere omwegen den tocht naar de Russische grens, en het was des avonds tamelijk laat, toen zij den trein in een industriestadje verlieten, dat volgens Hubner echter slechts een dorp was, maar een dorp van tien of twaalfduizend inwoners, en waarvan de straten en huizen een steedschen indruk maakten.„Hier zullen wij overnachten,” bepaalde de vroegere athleet, „want over de grens kunnen wij vandaag natuurlijk niet meer komen. Het treft uitstekend, dat het juist de maandelijksche betaaldag voor de fabrieksarbeiders is. Dan is er hier altijd een geweldige drukte, en niemand zal eraan denken, om op ons te letten. En zooals ik hoop, zullen wij van deze omstandigheid een goed gebruik maken.”Wat betreft het lawaai en het gewoel in de drukke straten van het fabrieksstadje kwam Hubner’s voorspelling geheel-uit Men kon zich in de drukke arbeiderswijk eener groote stad verplaatst achten, zooveel menschen liepen er vroolijk gestemd in groepen rond. (Wordt voortgezet)
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De Roode Wraak
DOOK CLAVERTEN

Er was geen man, geen blanke of gekleurde, 
in ’t Noorden meer berucht, gevreesd en ge
haat dan Jim Dove, de vossenjager van de 

Jamesbaai. Volgens het oordeel van de Konink
lijke Bereden Politie had hij minstens drie of vier 
malen den dood verdiend en dat dit einde hem 
tot nu toe was gespaard gebleven, had hij uit
sluitend te danken gehad aan zijn ongehoord ge
luk, dat hem scheen in te geven, waar en wanneer 
er gevaar voor zijn arrestatie dreigde. Jim Dove 
deinsde niet terug voor een moord, wanneer hij 
zich daardoor in het bezit kon stellen van een 
lading pelsen of een bundel dollars en zijn naam 
was gevreesd als die van den duivel bij de zwer
vende Indianen, wier vrouwen noch paarden ooit 
veilig voor hem waren.

Dien dag leidde Jim Dove zijn hondenspannen 
met een zweepslag om den groenen uitlooper van 
het sparrewoud in de richting van een hut, die naast 
een geweldige sneeuwdrift was gelegen.

„Bij Jove,” vloekte hij, „dat scheelde niet veel, 
maar toch ben ik die smerige Eskimo’s nog vóórge- 
bleven.”

Met een reeks verwenschingen en slagen bracht 
hij de honden voor de hut tot stilstand, spande zijn 
slede uit en dreef de beesten binnen het staketsel 
met een brutaliteit of de hut zijn eigendom was. 
Met groote passen liep hij op de deur toe, maar 
vond haar tot zijn teleurstelling gesloten. Krachtig 
sloeg hij met de kolf van zijn geweer op de deur en 
een gedempte stem van binnen antwoordde hem.

Het scheen echter geen antwoord naar zijn zin 
te zijn, want onmiddellijk viel hij met een dave
renden vloek uit.

„Wat, doorgaan ? Om al het goud van het 
Noorden niet, wie je dan ook zijn mag, Sir ! Die 
kleine, smerige Kogmellocks zitten me op mijn 
hielen en ik heb niet voor niets drie dagen lang 
mijn honden lamgeslagen.”

Zijn stem scheen daarbinnen herkend te zijn, 
want met een kreet van verrassing gaf de bewoner 
antwoord. „Ben jij Jim Dove niet ?”

„Als ik het niet ben, sir, gelijk ik er toch op 
als zijn spiegelbeeld, en als je me kent, kun je 
ook weten dat het geraden is, een beetje voort 
te maken.”

De man daarbinnen lachte vreemd en schor. 

de sluitboom werd afgenomen en Jim Dove trad 
binnen. Hij zag niet de vreemde schittering in de 
oogen van den man in de hut en evenmin hoe deze 
zich slechts met moeite naar een ruwen stoel 
sleepte. Maar toen hij den ander aanzag verbleekte 
hij even.

„Verdoemd, Bill Lesley !” riep hij schor en on
willekeurig greep Jim Dove naar zijn revolver. 
Maar ziende dat de ander rustig bleef zitten, begon 
hij luid te lachen.

„Verdoemd, ook toevallig! Bill Lesley, laffe 
Bill, wel, wel ! Dus dan heb ik je niet goed geraakt 
den laatsten keer ? Wei, wel ! En ik dacht nog wel, 
dat je allang door de wolven zou zijn opgepeu
zeld ! Enfin, toch even goeie vrienden, niet Bill?”

Hij lachte nogmaals daverend en stak den man 
aan tafel de hand toe. De vreemde uitdrukking 
lichtte weer even in de oogen van den anderen 
man en de hem toegestoken hand grijpend, drukte 
hij deze lang en krachtig.

„Ik ben het, Jim, in levenden lijve en kernge
zond zooals je ziet.” Hij lachte hoonend, maar 
Jim Dove was te veel van iets anders vervuld om 
het op te merken.

„’t Is lang geleden, Jim, dat we afscheid namen, 
’t Was ginds, geloof ik, aan de Coronationgolf, 
is ’t niet ?”

De vossenjager vertrok zijn gezicht tot een grijns.
„Afscheid, zei je ? Ja, als je een paar goedbe

doelde revolverschoten van me een afscheid noemt, 
dan is het zeven jaar geleden, beste jongen.”

Bill Lesly scheen even te aarzelen en iets moei
lijks weg te slikken, toen vroeg hij haperend : 
„Hoe kom jij hier, Jim? Ik geloofde dat je allang 
naar de bewoonde wereld was teruggekeerd met 
zakken vol dollars. De claim was rijk aan stukgoud 
en de man, die ze had, kon zich voor zijn leven 
geborgen weten. Ik.... ik had me er tenminste 
heel wat van voorgesteld....”

Ja, Bill Lesly had er zich inderdaad heel wat 
van voorgesteld, toen hij de claim aan den Yukon 
had afgepaald. Zes, zeven jaren had hij gevochten 
in de barre wildernis, met het lot en het leven, met 
wanhoop en ellende. Eerst als paardenjager in 
het Westen, toen als vossenjager in het Noorden. 
En eindelijk, eindelijk, was zijn kans gekomen, 
toen als een koorts het gerucht in het Noorden 
liep, dat er goud was gevonden aan den Yukon. 
Bill Lesley was een van de eersten geweest, die door 
de barre vlakte erheen waren getrokken, zeventien

lllemaal op de wip.

dagen lang en te voet, kam
pend met honger en ontbering. 
Waar duizenden anderen zou
den zijn bezweken, had hij 
overwonnen, Bill Lesley, laffe 
Bill, zooals hij werd genoemd, 
omdat hij nog nooit ’n revolver 
op een mensch had gericht. 
Toen, eindelijk aan het doel, 
had hij gezocht dagen, weken
lang, terwijl de uitputting zijn 
lichaam sloopte en geen teleur
stelling hem gespaard bleef. 
Maar toch, door een toeval, had 
hij het gevonden, het kostbare 
goud, dat hem eindelijk na zeven 
jaar van hopen en verlangen 
in staat zou stellen het meisje 
in Engeland tot zijn vrouw te 
maken. Wat hij na zijn vertrek 
uit Engeland, om fortuin te 
maken zooals hij hoopvol ge
zegd had, geleden moest heb
ben, wisten hij alleen en het 
meisje, Madge.

Toen, zoo heel dicht bij de 
verwezenlijking van zijn wen- 
schen, had hij Jim Dove ont
moet. Hij ontmoette hem, toen 
hij op weg was met zijn honden
spannen naar Salt Creek City, 
om zijn eerste goud tegen dollar

biljetten in te ruilen. Hij had dien nacht met den 
vossenjager een kamp opgeslagen in een sneeuw
drift en, vol van geluk, had hij hem alles verteld, 
van het meisje en van hun hopeloos wachten 
zeven jaren lang. Toen van dat fortuin dat hem zoo 
onverwacht in 'den schoot was gevallen en dat 
hem en Madge tot de gelukkigste menschen van de 
wereld zou maken....

Met een hatelijken grijns had Jim Dove alles 
aangehoord en dien nacht had hij begrepen, dat 
hier een kans was.. .. voor hem. Hij had den goud
zoeker in zijn slaap op een paar kogels onthaald 
en, meenend dat hij dood was, had hij hem een
voudig beroofd van het goud en de claim laten 
registreeren in Salt Creek City op zijn eigen naam. 
En slechts aan het medelijden van een zwervenden 
Eskimo had Bill Lesley zijn leven te danken gehad. 
Hoog in het Noorden, na dagenlang tusschen leven 
en dood te hebben gezweefd, was hij eindelijk tot 
bewustzijn gekomen en tevens tot het besef, dat 
zijn levensgeluk nu hopeloos vernietigd was.... 
Fortuin en Madge.... Aan dit alles dacht Bill 
Lesly, nu hij tegenover Jim Dove was gezeten en 
met een ongelukkige stem herhaalde hij droomend: 
„Ja, ik had me er heel wat van voorgesteld, Jim 
Dove....”

De vossenjager gaf geen antwoord, maar liep 
naar de deur en wierp een blik over de vlakte; 
toen overtuigde hij zich, dat de deur goed gesloten 
was.

„Dat is secuurder, Bill, ’k zal je straks wei ver
tellen waarom. En als je nu soms nog een druppel 
whisky of rum in je armzalige hut hebt, noodig me 
dan eerst eens uit, op je gezondheid te drinken.” 

Bill Lesley wees met een gebaar naar een kist 
in den hoek en de vossenjager schonk zich een glas 
whisky in. Toen zette hij zich op zijn gemak aan 
tafel en keek Bill eens aan.

„Wat wou je nu weten, beste jongen ?” vroeg 
hij spottend.

„De claim....”, trilde BilI’s stem.
„O ja, je claim, hè ? Wel boy, wat zou er van 

je claim geworden zijn ? Ze was rijk genoeg voor 
een leven als van een monnik, maar dat beviel me 
niet. Ik wroette twee jaren lang en toen had ik er 
genoeg van. ’k Had toen een tachtigduizend dollar 
en wat er nog in zat, verkocht ik met de eigendoms
rechten aan het Yukon-Gold-Syndikaat, dat toen 
net gevormd was.. Later hoorde ik, dat ze er schat
ten aan goud hebben gedolven en als ik dat toen 
geweten had, waren ze er zoo niet afgekomen. 
Maar enfin, het leek me beter terug te gaan naar 
het Westen, want die honden van de Koninklijke 
schenen iets met me voor te hebben. Dus trok ik 
naar het Westen en ik zou liegen als ik zei, dat 
ik er géén plezier heb gevonden. Maar het duurde
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niet lang, Bill. Honderdduizend dollars is niet 
veel in de bewoonde wereld en je koopt er precies 
genoeg voor om te weten, wat er allemaal wel te 
koop is. Nou, Bill Lesley, wat zal ik je verder 
vertellen. Op een dag werd ik wakker met nog 
één twintig dollarbiljet in mijn zakken en ik be
greep dat het tijd werd om terug te keeren. Ik 
trok, loopend en rijdend om de Merenstreek en ik... 
kocht wat honden aan de Athabasca en leefde 
weer als tevoren, van de pelsen....”

Hij dronk zijn glas leeg en wierp een ongerusten 
blik over de vlakte. Bill Lesley had met gesloten 
oogen de cynische mededeelingen van den ander 
aangehoord en hij dacht aan zijn eenzaamheid van 
al deze jaren. Hij dacht aan de ontberingen van 
de barre vlakte, waar slechts zelden een ander 
levend wezen dan de eland, de wolf en de vos 
zijn gezelschap waren geweest. Bill Lesly lachte 
even, een harden vreeselijken lach. Met volle teu
gen had de man tegenover hem van het leven ge
noten en het goud dat hem en Madge een hemel van 
geluk had beloofd, had deze hier met volle handen 
weggesmeten, in overdaad en zotheid.

Jarenlang had de woedende begeerte in hem ge
leefd zich op dezen ellendeling te wreken, voor de 
vernietiging van zijn levensgeluk en thans had 
de hemel zelf hem in zijn hut gevoerd. „Twee 
verwoeste levens....” mompelde Bill maar het 
volgende oogenblik grijnsde hij, als hij eraan dacht 
wat Jim Dove zou zeggen straks, als hij alles, 
wist.... Hij opende zijn oogen en zijn stem had 
een opgewekten klank, toen hij vroeg : „En daarna, 
Jim ?”

„Wel ik zwierf dan hier en dan daar,” hernam 
de vossenjager, „het langst bleef ik bij de Cree’s 
aan het Wallastonmeer. Toen trok ik de vlakte weer 
op, het Noorden in. Ik bleef hangen aan de kust, 
bij die kleine, smerige Eskimo’s, Kogmellocks, 
het venijnigste addergebroed, dat ooit aan de 
Poolkust geboren werd.”

Hij wierp nogmaals een blik over de vlakte en 
vervolgde toen : „Vorige week moest ik vertrek
ken, omdat ik een van hun vuile, gele vrouwen 
had mishandeld. En een paar uren later reeds 
zaten die duivels op mijn spoor.”

Hij greep naar zijn revolver en vervolgde weer : 
„Twee van de drie liggen te bevriezen in de sneeuw, 
als de wolven er zich tenminste niet mee blij hebben 
gemaakt en de derde vluchtte....”

„En jij kwam hierheen ?” vroeg de ander met 
schitterende oogen.

„Verdoemd, wat moest ik anders doen ? Die 
smerige adders houden hun wraak vast als een 
drenkeling een stroohalm en ik moest mijn hut 
en mijn pelsen vaarwel zeggen. Maar het 
ergste is, Bill Lesly, dat ze met een nieuwen 
troep drie uur geleden nog op mijn spoor 
zaten. Ze hebben het nu drie dagen vast
gehouden en ik begrijp niet goed welk wonder 
er gebeuren moet, om dat tuig van me af te 
houden. Als jij me nu hier kunt houden tot 
morgen, dan zijn mijn spannen uitgerust en 
trek ik het Zuiden in. Als ze dan tenminste 
niet voor de hut staan te grijnzen met hun 
werpspiesen.”

„Wel, je kan in mijn hut blijven, zoolang 
je wilt, Jim Dove, en je zal er misschien 
langer blijven, dan je lief is.”

Den vossenjager begreep den verborgen 
zin van deze woorden verkeerd en brommend 
beaamde hij: Ja, als ze me hier insluiten, 
zeker !” Hij wierp een spiedenden blik over 
de vlakte en vroeg: „In welk deel van de 
witte hel heb jij gezworven, Bill ?”

Met droomenden blik begon de ander te 
vertellen. „Na.. .. dat afscheid van je, nam 
een Eskimo me op en later, na mijn herstel, 
trok ik naar de River. ’t Was er honger, 
kou en wanhoop en ik kon het er niet uit
houden. Ik kon het trouwens nergens uit
houden, Jim, na die ploer.... na dien streek 
van je.” Bill Lesley haalde diep adem en 
vervolgde somber: „Ik kon het niet ver
geten, die vernietiging van alle hoop op 
aarde, al die jaren niet vergeten, er bleef 
iets knagen aan een pijnlijke plaats in mijn 
hart.... om Madge. Ik trok van kamp naar 
kamp en bleef nergens lang genoeg, om er 
nieuwe vreugde te vinden. Vorig jaar kreeg

noodlottige gevolgen van een half glas mijn. 

ik genoeg van de klemmen en het vergif en ik 
trok langzaam het Westen in, naar de Chippe- 
wayan-Indianen. Maar vorige maand braken 
daar....”

Jim Dove vloog plotseling met een vloek over
eind en wees naar de vlakte. Zonder eenige be
langstelling keek Bill in de aangewezen richting 
en hij zag een met Eskimo-honden bespannen 
slede, aan den rand van den uitlooper.

„Op mijn woord, Jim, ’t zijn Kogmellocks,” 
zei hij onverschillig.

„Verdoemd, jij praat er gemakkelijk over ; ze 
zullen jou niet roosteren voor hun giftige honden,” 
viel hij nijdig uit. Hij greep zijn geweer en door het 
vensterluik speurend, vroeg hij : „Heb je patronen, 
Bill ?”

„’n Paar honderd, geloof ik, maar die zullen je 
dezen keer niet helpen, Jim Dove.... je kon me 
beter even laten uitspreken....”

„Verdoemd, niet helpen ? Ze zullen er van lusten, 
die kleine, smerige padden. Kijk ! Kijk dan Bill, 
hij keert zijn slee weer.... Hij gaat terug, zie je ? 
Zijn vuile vrienden halen.

Nu zullen ze dadelijk wel komen. Waar is jouw 
geweer, Bill ? Je zal me toch niet in den steek laten, 
wel....?”

De ander stak zijn hand even op en moe zei hij : 
„Wacht even, Joe Dove. Het duurt minstens een 
kwartier voor je ze terugziet. Ik zei je daar straks 
al Jim....”

De vossenjager keek hem aan, of hij meende, dat 
hij gek was.

„Ik zei je,” vervolgde Bill langzaam, „dat ik bij 
de Chippewayan was, toen we bezoek kregen.... 
van den Rooden Dood, Jim....”

De vossenjager werd doodsbleek en stamelend 
vroeg hij : „De pokken ?”

„De pokken, Jim Dove ; ze braken uit aan den 
benedenloop van de Athabasca en in den tijd van 
twee weken telden we ruim twee honderd onver
zorgde graven.... Tweehonderd dappere jagers, 
Jim, en ze stierven als ratten. Alles vluchtte 
hoogerop, maar vooral in het Westen en in het 
Oosten, aan de Meren en aan de River, bleef de 
Roode Dood hun op de hielen. Alles wat loopen en 
kruipen kon trok naar het Noorden en onderweg 
stierven tientallen jagers, dappere mannen, voor 
geen dood of duivel bang.. . .ze stierven ais ratten, 
Jim,” herhaalde Bill Lesley huiverend, „en ik was 
bij hen .. .. ”

Jim Dove viel als gebroken op zijn bank en schor 
braakte hij een reeks verwenschingen uit. „Ver
doemd en ik wilde naar het Zuiden toe. Ik kan toch 
niet eeuwig met die adders op mijn hielen blijven 

zitten ? Achter me zoeken ze de sparren al uit om 
me te roosteren en voor me, en overal de pokken.. 
Verdoemd, Bill Lesley, en jij ?”

De ander vervolgde onverschillig: „Ik bleef er 
vrij van, Jim, en trok met de honden Noordelijker, 
tot hier. Maar eergisteravond....” Hij eindigde 
plotseling toen hij zag dat Jim zijn geweer greep. 
Zeven, acht sleden kwamen van achter den uit
looper te voorschijn en vloekend telde de vossen
jager zeventien Kogmellocks, allen zonder genade 
en belust op zijn leven.

„Zeventien, Bill Lesly, zeventien van die giftige 
duivels en dat tegen twee mannen. Grijp je ge
weer; als ze tot op driehonderd meter genaderd zijn, 
zullen we opruiming houden....”

De sleden kwamen met groote snelheid nader 
en langs het versche sledespoor van Jim op de 
hut aan. De vossenjager stak de tromp van zijn 
geweer door een opgeslagen luik en riep Bill 
Lesley nogmaals toe. Maar de man aan tafel ver
roerde zich niet....

„Maak dan voort, Bill, als je er niet vlug bij 
bent.... Verdoemd, wat beteekent dat ? Kijk die 
honden eens te keer gaan.... Ze weigeren verder 
te gaan, Bill.... Wat beteekent dat ? Ik vraag je... 
kijk, kijk, verdoemd, ze keeren, Bill Lesley.... 
ze keeren !”

Een reeks van snelle uitroepen werd over de 
witte vlakte tot in de hut gedragen en de mannen 
daarbinnen hoorden het klappen van de lange 
rendierzweepen. Met moeite richtte Bill Lesley 
zich overeind en hij zag, hoe de laatste slede met 
snelle vaart om den uitlooper gleed.... Een 
gelaten, troostelooze glimlach speelde om zijn 
lippen en zwaar viel hij terug in zijn stoel.

Verbluft keerde de vossenjager zich naar hem 
toe en zijn geweer neerleggend, vroeg hij met 
haperende stem : „Wat beteekent dat, Bill 
Lesley ?”

„Dat beteekent, Jim Dove....” Hij.wachtte 
even alsof het spreken hem moeilijk viel.

„Nou, spreek op, voor den donder !”
Met een grijns keek Bill Lesley naar den man, 

die zijn levensgeluk en dat van tientallen mannen 
en vrouwen van het Noordelijk Sneeuwland had 
verwoest.

„Dat beteekent, Jim Dove, dat de honden iets 
ruiken.. .. het zijn Eskimo-honden, en die ruiken 
het spoedig.... ze ruiken den Rooden Dood.... ” 
Hij haalde diep adem en met groote moeite de 
woorden uitstootend, eindigde hij, met een klank 
van voldoening in zijn stem : „Het beteekent, 
Jim Dove, dat je veroordeeld bent.... Sinds 
eergisteravond heb ik de pokken in de hut....”



Een tafereel, vol kleur en leven, in de ruime deftige woon
kamer van een voornaam koopmanshuis te Brussel. Langs 
het raam rijdt de koninklijke stoet, en de bewoners haasten 
zich, om niets van dit altijd-feestelijke schouwspel te missen. CALS DE KONING VOC



NING VOORBIJ GAAT....
Deze reproductie, naar een schilderij van den Belgi
schen kunstenaar C. Cap, stelt den plechtigen intocht 
van Koning Leopold voor, bij gelegenheid van het 
vijftigjarig feest der Belgische onafhankelijkheid (1880).
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VOORJAARSMODES
Vrouwenleven

In Parijs is men reeds geruimen tijd in de weer voor de nieuwe voor- 
jaarsmodellen, en naar verluidt, wordt er zeer veel aandacht be
steed aan het mantelcostuum, dat in allerlei variaties aan den 

volke zal vertoond worden.
Daar is nog de strenge tailleur, prach

tig aansluitend en met een keurige af
werking van revers en zakjes, het echte 
kleermakerswerk, waarbij voor geen 
ongeoefende handen* eer te behalen is.

Maar daarnaast komen er nog zoo
veel andere ensembles, dat er voor een 
ieder wel iets te vinden is naar eigen 
gading en voor ’n ieder, die han
dig met de naald weet om te gaan, 
ook wel iets, dat men zelf maken 
kan.

Er zijn korte losse jasjes, welke 
slechts even over de heupen rei
ken, er zijn nóg kortere Eton- 
jasjes, die meer op een vest lijken 
dan op ’n mantel en er zijn ook 
langere modellen, sommige heel 
eenvoudig van lijn, zonder kraag 
of revers, andere met de een of

Japonnetje van donkerbruin 
crêpe de chine, gegarneerd 
met beige kraagje en beige 
geplisseerde jabot en man

chetten.

Kan ten japon met afge
biesde strooken, welke de 
voorbaan geheel glad laten, 
waardoor een slankheids- 
effect wordt verkregen.

Sierlijk avondtoilet van crêpe satinmet kundig uitge
voerde garneering van ingezette glanzende lijnen.

andere garneering, soms van afstekende stof.
Meestal zijn rok en mantel van dezelfde 

stof vervaardigd, terwijl de blouse van effen 
zijde zich daarbij aanpast. Soms ook is de 
blouse van effen wollen stof in een der tin
ten van ’t geruite rokje en is het korte losse 
manteltje vervaardigd van de blouse-stoffen, 
gegarneerd met de stof van den rok. Ook 
zijn er mouwlooze vesten, effen bij een effen 
rok, waarbij dan een geruite blouse wordt 
gedragen, of omgekeerd.

Streepen zijn voorloopig uit de gratie, 
maar kleine ruitjes zijn zeer modern. Soms 
dienen ze als achtergrond voor een bloe- 
menpatroontje. Er is veel zwart met wit en 
en evenveel donker-blauw met wit, maar 
daarnaast komen ook allerlei andere tinten 
op de markt.

Er zullen minder geplooide rokken worden
gedragen ; er zijn rokken met enkele plooien, doch 
meer geheel zonder plooien en ze hebben alle dit 
gemeen met elkaar, dat ze een strak spannend 
heupstuk hebben, waaraan het geplooide of rond 
geknipte rokje wordt aangezet. Om dit strak span
nende heupstuk, dat ook de meeste japonnen heb
ben, voor alle oneffenheid te vrijwaren, worden 
er liefst geen zakjes in aangebracht, hoogstens ’n 
heel klein gleufje voor den zakdoek. Die zin voor 
netheid geldt ook voor de manteltjes en bij een 
tailleur mag de halslijn zeker niet verstoord wor
den door ’n corsage.

Voor japonnen worden allerlei kleuren gedragen.

LT.Z.4-27

Er is een mooie nieuwe kleur grijs 
met veel rosé erin en ’n ander grijs, 
dat bijna blauw is. Ook beige zal 
veel verwerkt worden en grenadine- 
rood en wijnrood zullen zeker niet 
onderdoen voor geel en de verschil
lende nieuwe groene tinten. Donker
blauw wedijvert met zwart om den 
voorrang, terwijl Parijs veel wit 
lanceert en wit met zwart of donker
blauw.

Voor meer gekleede jurken wordt 
veel kant genomen. Onze eerste af
beelding geeft daar ’n voorbeeld van.

De met zijde afgebiesde strooken, 
welke van voren ’n tablier vormen, 
zijn de eenige garneering van de ove
rigens geheel eenvoudig gehouden 
japon, die werd ontworpen door het 
modehuis de Flavus.

Het nette eenvoudige japonnetje 
van bruine crêpe de chine, gegarneerd 
met kraagje en geplisseerde jabot 
en manchetten van beige crêpe de 
chine, is van ’t huis Dupouy Magnin. 
De jurk heeft ’n glad heupstuk, waar
aan taille en rok ruim zijn aangezet.

Onze derde afbeelding vertoont ’n 
avondtoilet van vioolkleurig crêpe 
satin, ontworpen door het modehuis 
Alexandre. De doffe zijde van de stof 
werd hier voor de japon verwerkt, 
terwijl de glanzende zijde, in sierlijke 
lijnen, voor de garneering werd ge
bezigd. Op elegante wijze vallen de 
verschillende deelen van den rok over 
elkaar om in een sleep te eindigen. 
De lange kimonomouwen geven het 
costuum iets aparts. Ook voor oudere 
dames lijkt dit model mij bijzonder 
geschikt.

PAULA DEROSE.

EEN AARDIG VERJAARDAGSGESCHENK. 
U zoekt naar een aardig en voordeeligcadeautje 
voor Uwe Vriendin, lezeres? Wei, laat Udoor 
ons raden en geef haar een „chocker”. Chock- 
er” is de naam welken men geeft aan die aar
dige korte halskettingen welke op’t oogenblik 
zoo in de mode zijn. Deze kettingen, welke 
kant en klaar gekocht vrij duur zijn, kan men 
met een klein beetje handigheid héél goed zelf 
maken. Alle soorten kralen kunnen er voor 
gebruikt worden. Het verdient zelfs aanbe
veling de chocker uit kralen van diverse grootte, 
soort en kleur samen te stellen. Niet alleen 
omdat het effect dan meestal het aardigst is 
maar vooral omdat een dergelijke ketting bij 
verschillende japonnen gedragen kan worden. 
Een chocker is altijd een dankbaar present en 
het samenstellen ervan een gezellig werkje. 
Waarom zult U het ook niet eens probeeren?

MARGUERITE.

Een nieuwe, heerlijke toiletzeep, fijn van geur, 
zacht voor de huid ... en toch... matig in prijs

"LUX Prijs 25 ets p. tablet



No. 48 VRIJDAG 14 FEBRUARI 1930 953

Plicht en VaderliefdeHij had zelf de uitnoodiging voor het door den regeeringsraad te geven diner slechts met tegenzin aangenomen, want de slag, die hem door de ongeluksdaad van zijn zoon had getroffen, drukte hem nog steeds terneer en maakte hem weinig geschikt voor gezellige bijeenkomsten. Maar de plaats, die de gastheer in de voorname kringen innam, noodzaakte hem de invitatie aan te nemen en hij had, juist nu er zoo’n zware verplichting op hem rustte, alle redenen om iedere aanleiding te vermijden, die zijn carrière in gevaar zou kunnen brengen.Toen hij kwam, waren de meeste gasten al aanwezig en men ging zeer spoedig aan tafel. Nu had de hoofdcommissaris pas gelegenheid, om het gezelschap op te nemen en het gaf hem een onaangenaam gevoel, toen hij aan het andere eind van de lange, met bloemen versierde tafel het blozende gezicht van zijn redder opmerkte. Mijnheer Delmonte scheen volstrekt geen vreemdeling te zijn in deze deftige woning en scheen hier een zeer welkome gast ,want hij had zijn plaats aan tafel naast de oudste dochter des huizes, een allerliefste blondine, en de manier waarop hij met zijn tafeldame praatte, deed een tamelijk vertrouwelijke verhouding vermoeden. Tijdens het diner hoorde Harmening in zijn omgeving verschillende woorden over de verhouding van den jongen bankier tegenover de familie Immenhofen. Men beschouwde het als een uitgemaakte zaak, dat eerstdaags zijn verloving met de oudste dochter gepubliceerd zou worden.Voor Harmening kon de liefdesgeschiedenis van mijnheer Delmonte niet van veel belang zijn en hij kreeg telkens een heel eigenaardig gevoel, als hij diens naam in zijn nabijheid hoorde uitspreken. Deze ontmoeting was iets pijnlijks voor hem en toch gevoelde hij zich telkens weer onweerstaanbaar gedwongen naar den man aan het andere eind van de tafel te kijken, dien hij als den beschikker over zijn lot moest beschouwen.Hij vond, dat Delmonte vandaag in zijn onberispelijke kleeding en deftige houding wel iets over zich had, om in het oog van een jongmeisje onweerstaanbaar te zijn. Maar zijn vooruitstekend voorhoofd en de hartvochtige trek om zijn tnond, die dadelijk moest worden opgemerkt als hij niet meer glimlachte, mishaagden hem vandaag veel meer dan bij dat belangrijke gesprek in de eigen kamer van Delmonte.Het scheen, dat de bankier zijn tegenwoordigheid nog volstrekt niet had bemerkt, want als zijn hoofd toevallig naar den anderen kant van de tafel werd gewend, keken zijn oogen zoo vreemd en onverschillig over de daar geplaatste gasten heen, alsof bij hen geen van allen kende. Harmening vond dit zeer aangenaam en hij nam zich voor, ook later zooveel mogelijk een ontmoeting te vermijden, omdat hij zeer goed begreep, dat hij tegenover dezen man, die als het ware een soort van voorzienigheid voor hem was, nooit meer onbevangen zou kunnen optreden.Maar zijn hoop, een gesprek met Delmonte te kunnen vermijden, werd niet vervuld. Omdat het onbeleefd zou zijn dadelijk na afloop van het diner te vertrekken, had hij zich teruggetrokken in een hoek van de rookkamer, waar hij volgens zijn mee- ning achter een mooi kamerscherm half verborgen was. Maar hij had daar nauwelijks een kwartier gezeten, in sombere gedachten verdiept, toen de welbekende stem van mijnheer Delmonte in zijn ooren klonk.„Kijk eens, mijnheer de hoofdcommissaris — ik heb mij dus straks toch 

Door REINHOLD ORTMANN 
niet vergist. Goeden avond! Mag ik hier ook een poosje plaats nemen ?”Harmening trachtte zijn verlegenheid te verbergen en hij moest wel denken hierin geslaagd te zijn, toen de ander zoo vlot en ongedwongen praatte, alsof er sedert hun laatste ontmoeting niets bizonders tusschen hen was voorgevallen. Hij sprak over allerlei onverschillige dingen — het laatst over een tooneelstuk, dat den vorigen avond met een buitengewoon succes was opgevoerd en toen — nadat hij de voornaamste tooneelspeelster vurig had geprezen, sprong hij in een begrijpelijken gedachtengang over op den door de kranten veel besproken zelfmoord der jonge actrice uit Weenen.„Een treurig geval,” zei hij. ,,Zoo’n mooi, begaafd meisje ! Ik heb haar vroeger wel in den schouwburg gezien en was geheel in bewondering voor haar. Heeft men nog altijd niet achterhaald, wat voor haar de aanleiding is geweest tot die wanhoopige daad ?”Harmening gaf een ontkennend antwoord; maar hij kwam er eerst niet toe, er nog iets bij te voegen. omdat juist een van de dienstmeisjes aankwam, om den heeren likeur te presenteeren.„Ik zou graag een glaasje cognac hebben,” zei Delmonte en toen hij zijn rechterhand ophief om het glaasje aan te nemen, zag Harmening het schitteren van een buitengewoon mooien briljant aan zijn pink.„Op uw gezondheid, hoofdcommissaris ! — Dus men weet het nog altijd niet ? Nu, dan heeft de politie er ook verder geen belang bij. Het arme meisje is dood en begraven. Het geval is daarmee weer afgehandeld, niet waar ?”

VOLKSTYPEN UIT NEDERLANDSCH-1NDIË. Balineesche meisjes in danskleedij.

„Misschien nog niet zoo heele- £*maal. Voor zoover ik weet, is het IN O* 2/ onderzoek nog niet afgeloopen.”Delmonte zette zijn leege glas op een naast hem staand tafeltje, en weer trok het fonkelen van zijn ring de aandacht van den hoofdcommissaris.„Het onderzoek? Wat wil dat zeggen? Een onderzoek omtrent een zelfmoordenares ?”„Niet omtrent haar natuurlijk en voorloopig ook niet omtrent een bepaalden persoon. Maar er is nog heel wat niet opgehelderd, waarover wij ons toch zekerheid moeten verschaffen.”Delmonte begon hard te lachen, alsof de ander iets heel bespottelijks had gezegd. „Voor den drommel, zijn de heeren van de politie altijd zoo nieuwsgierig — of zijn zij het slechts, als het een interessante tooneelspeelster betreft ? Wat kan in die zaak nog moeten worden opgehelderd ? Het dwaze meisje heeft zich natuurlijk een liefdesgeschiedenis zoozeer aangetrokken, dat zij meende haar verdriet niet te kunnen overleven. Dat is toch heel duidelijk. En als uw speurneuzen werkelijk achterhalen, wie de oorzaak van haar harteleed is geweest, zullen zij hem daarvoor toch geen rekenschap kunnen vragen.”„Zeker niet. Voor de rest ben ik ook niet goed op de hoogte van de bijzonderheden in deze aangelegenheid.”„Dat wil zeggen, u wilt er niet over spreken,” beweerde de bankier knorrig. „Nu voor mijn part — ik stel er verder ook geen belang in.”Hij wierp de sigaar, die hij eenige minuten geleden had opgestoken, in het aschbakje en stond op.„Ik moet nu toch weer eens naar mijn tafeldame uitkijken,” voegde hij er op zijn vroegereti, vriendelijken toon aan toe. „Ik hoop in den loop van den avond nog eens het genoegen te hebben, hoofdcommissaris !”Hij liep langzaam de rookkamer door en nu voor den eersten keer zag Harmening, wat hij vroeger nooit had bemerkt, dat de lange, statige man bij het loopen zijn rechtervoet een beetje meesleepte, als tengevolge van een stijf kniegewricht. En een vreemde gedachte, een herinnering aan het hem door Liebenow gegeven signalement van den onbekenden bezoeker der ongelukkige jonge tooneelspeelster kwam in hem op.Maar reeds het volgende oogenblik moest hij om de dwaasheid van dien loop zijner gedachten lachen. Alsof er in zoo’n groote stad niet meer dan een man kon zijn, die een klein gebrek aan zijn been had en bovendien een ring met een briljant aan zijn pink droeg ! Neen, de rijke en aanzienlijke bankier, die op het punt stond zich te verloven met de lieve dochter vaif een voornaam ambtenaar, zou zeker niet zoo dwaas zijn zich door een bezoek bij een tooneelspeelster te com- promitteeren. En wat nu de avontuurlijke gevolgtrekkingen betrof, die Hein aan dit bezoek had vastgeknoopt — neen, het was werkelijk niet de moeite waard, ook nog maar een oogenblik met die gedachte bezig te zijn.De hoofdcommissaris ontmoette dien avond mijnheer Delmonte niet weer, want reeds na een kwartier verliet hij onopgemerkt het gezelschap. Bij zijn thuiskomst zei het dienstmeisje tegen hem, dat de juffrouw al vroeg naar bed was gegaan. Maar toen hij langs de deur van Paul’s kamer liep, hoorde hij hem hoesten en zag, dat er een lichtstraal door het sleutelgat kwam.Zonder aan te kloppen ging hij naar binnen.De jonge man zat aangekleed aan de tafel, met zijn hoofd in zijn handen. Hij had het binnenkomen van zijn vader volstrekt niet bemerkt en pas toen de hoofdcommissaris zijn
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hand op zijns zoons schouder legde, keek hij op.„Papa — u ? Goedenavond ! Is u uitgeweest ? — Hebt u plezier gehad ?”„Ik ben niet voor mijn plezier uitgegaan. Maar waarom ben jij nog op ? — Heb ik je niet verzocht altijd vroeg naar bed te gaan, opdat je weer sterk zou worden ?”„Och, wat helpt dat — ik kan immers toch niet slapen. Het maakt mij veel zenuwachtiger, als ik urenlang wakker in mijn bed lig, dan als ik hier zit en mij met iets bezighoud.”„Maar zooals ik zie houd je je slechts bezig met nuttelooze tobberijen. Heb je dan volstrekt geen medelijden met het verdriet, dat je mij aandoet met deze zelfkwelling en dit verwaarloozen van je gezondheid ?”„Ik gevoel mij immers gezond, vader — waarlijk, behalve een beetje slapeloosheid gaat het heel goed met mij.”„Je uiterlijk is met die verzekering in tegenspraak. Ik zal morgen eens ernstig met den dokter spreken en als hij het noodig acht, zal ik een paar weken verlof voor je aanvragen.”„Neen, neen, in geen geval. Werken is immers nog het eenige, dat mij op de been houdt. En u hebt toch zelf gezegd, dat ik mijn uiterste best moet doen, om door vlijt en goed gedrag de achting van — van mijnheer Delmonte terug te winnen.”Zijn tegenspraak was zoo beslist, dat Harmening ondanks zijn ernstige zorg voor Paul’s gezondheid zijn wensch niet wilde doorzetten.„Hoe gedraagt de bankier zich tegenover je?” vroeg hij nu. ,,Heb je redenen, om je over zijn handelwijze gekrenkt of vernederd te gevoelen?”„O neen, hij behandelt mij zelfs zoo vriendelijk, dat de anderen mij om die voorkeur benijden. Maar op een of anderen dag zal het wel blijken, wat hij daarmee voorheeft.”„Je bent onverbeterlijk, Paul ! Maar zeg eens — een heel bijkomstige vraag — je hebt zeker vaak gelegenheid mijnheer Delmonte te zien, als hij in het kantoor komt of naar huis gaat. Draagt hij niet gewoonlijk een grijze pelerienjas en een stijven ronden hoed ?”Hij begreep zelf nauwelijks, hoe hij ondanks de belachelijkheid van den straks in hem opgekomen argwaan nu toch tot deze vraag was gekomen. Maar hij gevoelde het heel eigenaardig ais een groote verlichting, toen Paul eenigszins verbaasd antwoordde: „Noch het eene noch het andere. Ik heb hem den heelen winter slechts in een mooie pelsjas en met een hoogen hoed gezien.”„Zoo — zoo ! Dan heb ik mij dus vergist, toen ik hem gisteren meende te herkennen. Maar nu is er genoeg gepeinsd en ook genoeg gebabbeld voor vandaag I Je belooft mij dus, naar bed te gaan. En over dat verlof — nu, acht of veertien dagen zal ik het nog eens aanzien. Maar als je er dan niet een beetje beter uitziet, moet er iets voor je gezondheid worden gedaan. Delmonte zou je dat vrijaf zeker niet weigeren.”„Neen, dat zou hij wel niet. Hij heeft het immers zoo goed met mij voor.”De hoofdcommissaris hield zich, alsof hij den ironisch bitteren toon dezer woorden niet had bemerkt. Hij moest wel inzien, dat het een vergeefsche moeite zou blijven, om Paul’s afkeer van zijn weldoener weg te nemen.VIICr was een week voorbijgegaan en de hoofdcommissaris van politie was door andere belangrijker aangelegenheden de zaak van de tooneelspeelster Ada Leoni haast vergeten.Slechts een enkelen keer was Liebenow hierop teruggekomen, om te melden dat er noch omtrent den persoon van den onbekenden bezoeker noch omtrent de relaties hier ter plaatse van de kunstenares iets achterhaald was kunnen worden. Harmening was het er mee eens, dat de commissaris zijn krachten niet langer aan deze volgens zijn overtuiging vruchtelooze taak zou besteden.

Juist was hij met een zeer ingespannen arbeid bezig, toen de als portier dienstdoende politieagent hem kwam zeggen : „Een mijnheer Delmonte wenscht den hoofdcommissaris over een gewichtige persoonlijke aangelegenheid te spreken.”Harmening, wiens zenuwachtigheid toch al van dag tot dag toenam, keek ontsteld op. Welke nieuwe ramp zou hém nu overkomen? Want dat dit bezoek van den bankier hier op de plaats van zijn ambtsbezigheden slechts een onaangename beteekenis zou hebben, kon hij volstrekt niet betwijfelen. Hij voelde zooiets als een onzichtbare vuist op zijn keel en hij moest even tot bedaren komen, eer hij het antwoord kon uitspreken: „Laat dien mijnheer binnen 1 En ik wensch niet gestoord te worden, zoolang hij bij mij is.”Delmonte kwam over den drempel, gekleed in zijn mooie pelsjas en met zijn glimmenden hoogen hoed in de hand. Zijn gezicht was somber en de harde trek om zijn neus en mond gaf er iets weerzinwekkends aan.„Het spijt mij, als ik u stoor, hoofdcommissaris! Maar ik heb te klagen over een van uw onder- hoorigen en de zaak komt mijn eer te na, dan dat ik die schriftelijk zou kunnen behandelen.”Delmonte was zeer opgewonden, toen hij bij den hoofdcommissaris binnenkwam en door deze opwinding had hij zelfs verzuimd hem ’n hand te geven.Harmening verzocht hem beleefd, plaats te nemen. De inleiding had ondanks den bitsen toon een zwaren last van zijn hart afgenomen, want hij beschouwde die als een bewijs, dat het bezoek niets met het misdrijf van zijn zoon had te maken. „U zult mij natuurlijk bereid vinden, om een werkelijke fout streng te bestraffen, mijnheer Delmonte’ Mag ik vragen, waar het over gaat ?”Delmonte keek even naar de deur. „Kan men hier zonder eenig voorbehoud spreken ?”„Ik heb al bevel gegeven ons niet te storen,” zei Harmening en glimlachend voegde hij er aan toe: „Dat u in het ambtsvertrek van een hoofdcommissaris van politie tegen ongewenschte luisteraars beveiligd is, behoef ik u zeker wel niet eerst te verzekeren.”

VOLKSTYPEN UIT NEDERLANDSCH-INDIË. Tot de knapste vrouwen dt r inland- 
sche bevolking worden de Soedaneesche gerekend. Een „beauty” van de kleine 

Soenda-eilanden.

Maar de bezoeker was schijnbaar vandaag niet tot schertsen gestemd, want zijn voorhoofd bleef gefronst en zijn stem klonk haast ruw, toen hij antwoordde: „Ik zou voor alles graag willen weten, welke verdenking er tegen mij bestaat en om welke reden men zich anders veroorlooft mij na te gaan en te bespieden ?”Hij moest dadelijk zien, dat de verbazing van den hoofdcommissaris niet gekunsteld was. „Zou u bespied worden ? En door de politie?” vroeg deze.„Ja zeker, er kan niet aan worden getwijfeld. Al sedert twee dagen heb ik zooiets bemerkt en vanmorgen is het door een mededeeling van mijn huisknecht zeer duidelijk bevestigd. Een man, die hem onder allerlei voorwendselen genaderd was en zich later als een rechercheur van politie heeft ontmaskerd, had de onbeschaamdheid zich door hem mijn heele garderobe te laten toonen. Is dat niet ongehoord ? En denkt u, dat ik mij zooiets zal laten welgevallen?”„Als uw huisknecht niet het slachtoffer van een bedrieger is geworden, moet er zeer zeker een moeilijk te begrijpen vergissing zijn begaan. Heeft de zoogenaamde rechercheur misschien zijn naain genoemd ?”„Ja — Bertholts of zooiets.”„Dat is toch eigenaardig. Een politieagent, die zoo heet, is er zeer zeker in mijn afdeeling. Maar hij is een van onze verstandigste en nauwgezetste beambten, van wien ik nauwelijks zoo’n vergissing kan veronderstellen. Het zal het eenvoudigste zijn, dat ik hem dadelijk hier laat roepen.”Hij had zijn vinger al op de huistelefoon, toen Delmonte afwerend zijn hand op Harmening’s arm legde.„Wacht u daarmee nog ! — Er is voor mij vooral veel aan gelegen, van u opheldering te ontvangen. Dat deze beambte, van wien u zoo’n gunstig getuigenis geeft, speciaal naar een grijze pelerinejas met zijden voering en naar een ronden vilten hoed zocht, moet toch met een bepaalde gebeurtenis sainenhangen. En ik meen het recht te hebben dezen samenhang te leeren kennen.”Nu was het onbegrijpelijke opeens duidelijk geworden voor Harmening. Liebenow en Bertholts zochten dus blijkbaar nog altijd naar den geheimzinnigen bezoeker der tooneelspeelster en zij waren daarbij door een of ander wonderbaar toeval naarden bankier afgedwaald, wiens stijve knie en schitterende bril- jantenring hem immers ook een oogen- blik hadden doen ontstellen. Hij was boos over den taktloozen overdreven ijver van den anders zoo voorzichtigen Bertholts, maar hij vond dadelijk dat de zaak niet zonder een zekeren humo- ristischen bijsmaak was.„Zeker hebt u dat recht, mijnheer Delmonte ! En omdat het toch wel onder ons zal blijven, wil ik gerust den sluier van het ambtsgeheim een beetje opheffen. Het toeval heeft u daar een lee- lijke poets gebakken en het is maar goed, dat u nu ook niet toevallig inplaats van uw pels een pelerinejas en in plaats van uw hoogen cylinder een ronden vilten hoed draagt.”„.Waarom is dat goed ?” viel Delmonte hem bits in de rede. „Wat nu, als men werkelijk zulke kleedingstukken in mijn garderobe zou vinden ?”„Dat is maar een vraag zonder eenige beteekenis, niet waar? Want in werkelijkheid —”„In werkelijkheid bezit ik evengoed een grijze pelerinejas als een ronden stijven hoed. Het signalement schijnt dus geheel uit te komen.”De hoofdcommissaris antwoordde niet dadelijk. Hij had een gevoel, alsof iemand hem een slag in zijn gezicht had gegeven. Maar hij zette die ontsteltenis weer spoedig van zich af. „Ja, mijnheer Delmonte — dan hebben wij weer het eigenaardigste toeval voor ons, dat ik in mijn praktijk ooit heb ontmoet, of —”„Nu, waarom praat u niet door? Of ik zou in waarheid degene moeten zijn, dien u zoekt — niet waar ?”



No. 48 VRIJDAG 14 FEBRUARI 1930 955„Inplaats van te antwoorden wederkeerig een vraag, mijnheer Delmonte ! — Kende u de tooneel- speelster Ada Leoni ?”„Ik vertelde u immers onlangs al, dat ik haar gekend heb.”„Als ik mij goed herinner, vertelde u slechts, dat u haar op het tooneel had gezien. Ik bedoel echter een andere bekendheid — een bekendheid buiten den schouwburg.”„Nu goed, ik heb haar ook buiten den schouwburg gekend.”„En wist u iets van haar hierzijn ? — Hebt u — vergeef mij die schijnbaar onbescheiden vraag — haar in het hotel bezocht ?”„Ja.”„Eenige uren voordat zij zelfmoord bedreef?” „Ja.”Kortaf en beslist had Delmonte het gezegd en zijn koele oogen waren doordringend op het ontroerde gezicht van den hoofdcommissaris gevestigd.Weer ontstond er eenige seconden stilte.,,Nu, hebt u nog iets anders te vragen ?”„Ik — ik zou zeer dankbaar zijn, als u mij wilde vertellen, wat er bij dit bezoek tusschen u en de tooneelspeelstergebeurde.”„Niets wat ik zou moeten verzwijgen. Ik kende juffrouw Leoni van een tijdelijk verblijf in Oostenrrijk — een vluchtig, langvergeten liefdesavontuur. Nu ontving ik kort geleden tot mijn onaangename verbazing een brief van haar, waarin zij mij meedeelde, dat zij hier was en mij dringend moest spreken, omdat zij zich in een pijnlijken geldnood bevond. Een man van eer spreekt anders gewoonlijk niet over zulke dingen. Maar ten eerste betreft het hier een doode en ten tweede zou volkstypen uit het immers werkelijk schijnen, dat ik mijn relatiën met die dame zou moeten rechtvaardigen. Ik heb er over nagedacht, of het niet het beste zou zijn, als ik haar eenvoudig een flinke geldsom naar het hotel stuurde. Toen echter kwam ik door den wensch om haar niet te kwetsen tot een bezoek. Zij was zeer verheugd en ontving mij zoo vriendelijk, als nu eenmaal haar gewoonte was. Om alle misverstanden te voorkomen, deelde ik haar dadelijk mee, dat ik op het punt stond mij te verloven en dit eerste bezoek daarom ook mijn laatste moest zijn. Zij trok zich dit nieuws niet bijzonder aan, want ook bij haar scheen de herinnering aan ons liefdesavontuur erg verflauwd te zijn en wij scheidden als zeer goede vrienden, nadat ik op een zeer gulle manier een einde had gemaakt aan haar geldverlegenheid. Daar hebt u de Me geschiedenis. Ik hoop, dat u er mee tevreden lt zijn.”„Ik persoonlijk — zeker! Ik zou slechts willen, dat ik er dadelijk kennis van had gekregen. Van de beweegredenen tot den zelfmoord is u niets bekend ?”„Niet het minste. Ada Leoni heeft er tegen mij wel op gezinspeeld, dat haar plotselinge reis niet alleen door ongelukkige geldzaken, maar ook door een liefdesgeschiedenis was veroorzaakt. En ik vermoed, dat zij eenvoudig een ontrouwen vereerder is nageloopen. Iets bepaalds heeft zij mij niet meegedeeld en ik had er ook volstrekt geen belang bij, het te vernemen.”„Dat is te begrijpen. — Is u misschien nog in het het bezit van het schrijven, waarin juffrouw Leoni om uw bezoek verzocht ?”„Waar ziet u mij voor aan, hoofdcommissaris? Een eerstejaarsstudent zal zulke briefjes misschien als aangename herinneringen bewaren, een man van mijn levenservaring gooit die echter dadelijk in de kachel.”„Nu, dit briefje zal ook wel niet noodig zijn om de zaak op een bevredigende wijze op te helderen. Ik heb het rapport van mijn ondergeschikte nog niet ontvangen, maar ik twijfel niet —”„Wat wil dat zeggen ? Wat beteekenen die rare praatjes? Ik heb u in vertrouwen op uw bescheidenheid een volledige opheldering gegeven 

en zou het als een ernstige persoonlijke beleediging beschouwen, als u de waarheid mijner mededee- lingen nog door de berichten van een of anderen ondergeschikte zou willen laten bevestigen.”„Niets ligt minder in mijn bedoeling dan u te beleedigen. Maar ik ken tot nu toe de redenen niet, die de aanleiding zijn geweest voor het optreden van mijn ondergeschikte. Bovendien heb ik niet het recht, om willekeurig in een onderzoek van de ambtenaren der politie in te grijpen.”„U zou daartoe dus geen recht hebben? — Nu, het zou er leelijk uitzien, als het zoo was. Want zoodra mijn naam tengevolge van deze aanleiding ongunstig besproken wordt, zal ik veronderstellen, dat er voor u niets meer gelegen is aan het onderhouden onzer vriendschappelijke relatie en dan 

NEDERLANDSCH-INDIË. Dajakkers zijn maar zelden te bewegen voor den fotograaf te poseeren. Een mannengroep uit dit wilde volk.zou ik mijn gedrag tegenover u daarnaar richten.”De hoofdcommissaris leunde met een vuurrood gezicht in zijn zetel. „Dat is dus een bedreiging, mijnheer Delmonte ?”„Zeg liever, dat het de natuurlijke uiting van een rechtmatige verontwaardiging is. U gelieve zich in mijn toestand te verplaatsen. Ik ben op ’t punt een verloving aan te gaan met een jonge dame van goeden huize, met de dochter van den regeeringsraad Immenhofen en ik verwacht mijn levensgeluk van deze verbintenis. Het betrekken van mijn persoon in deze ellendige komediantengeschiedenis, het noemen van mijn naam in een onzer schendblaadjes zou gelet op de fijngevoeligheid der betreffende personen, mijn hoop op de hand der jongedame in rook doen vervliegen. Ik ben als een vriend bij u gekomen — heb u zonder voorbehoud de heele waarheid verteld, die meer dan voldoende moet zijn om al uw eventueele gewetensbezwaren te verdrijven en nu beantwoordt u mijn vertrouwen met de koelbloedige verzekering, dat u niet bevoegd is iets voor mij te doen. Voor den drommel, ik meen zonder eenige bevoegdheid meer voor u te hebben gedaan, dan ik nu van u verwacht. Maar nu blijkt weer de oude waarheid: wie rekent op de dankbaarheid der menschen, is stapelgek.”Harmening hield krampachtig de beide armleuningen van zijn stoel vast. Zijn heele gezicht was vaalbleek geworden. „U wilt dus, dat ik den politieagent Bertholts zal bestraffen ?”„Ik geef niets om zijn bestraffing, maar verlang slechts, dat men mij met rust laat. Ik ken de grenzen van uw nacht tamelijk nauwkeurig en weet, dat u met een enkel woord aan deze heele geschiedenis een einde kunt maken. Beveel uw ondergeschikte deze zelfmoordenares in vrede te laten rusten, dan zal ik aan uw erkentelijkheid gelooven. In het tegenovergestelde geval moet ik echter veronderstellen, dat u mij opzettelijk niet van dienst wilt zijn en moet ik daaruit mijne gevolgtrekking maken.”De stem van den spreker was even hardvochtig als op het oogenblik de uitdrukking van zijn ge

zicht. Harmening behoefde hem slechts aan te kijken, om te weten, wat hij van hem te verwachten had, als hij zijn ontevredenheid gaande zou maken. Hij voelde den vreeselijken druk van de keten, dien de schuld van zijn zoon hem had opgelegd en na een strijd van enkele minuten was hij tot de overtuiging gekomen, dat er voor hem geen andere mogelijkheid bestond dan een onvoorwaardelijke onderwerping.„Ik geef u de verzekering, mijnheer Delmonte, dat ik met het oog op uw verzoek zal doen, wat ik kan..”Delmonte greep zijn hoed. ,,Dat is genoeg voor mij — ik zal dus zien, in hoeverre u het ernstig meent. Het zou mij zefer spijten, als ik mij zoo in u vergist had.” Dezen keer gaf hij den hoofdcommissaris een hand, maar het was slechts een vluchtige aanraking zonder dat er de minste handdruk werd gewisseld.Toen Delmonte bijna de deur had bereikt, bleef hij nog even staan. „Wat ik ook nog tegen u wilde zeggen, hoofdcommissaris — uw zoon moet iets voor zijn gezondheid doen. Ik heb hem zooeven naar huis gestuurd, omdat hij niet heel wel scheen te zijn. Zorg ervoor, dat hij pas weer op het kantoor komt, als hij eenigszins hersteld is. En laat mij spoedig weten, hoe het met hem is.”Daarmee ging hij de kamer uit, zonder eerst een woord van dank voor zijn belangstelling af te wachten. De hoofdcommissaris viel echter als een gebroken man op zijn stoel neer.VIIIe duisternis was al over de heele stad neer gedaald,toen commissaris Van LiebenowDbet. gebouw van het hoofdcommissariaat binnentrad. Een van zijn collega’s deelde hem mee,dat de hoofdcommissaris meermalen naar hem gevraagd had. Liebenow aarzelde daarom niet, zich met een tamelijk dikken bundel akten met het opschrift „zaak Leonhardt” naar de kamer van zijn meerdere te begeven.Hij was ontsteld over Harmening’s vervallen gezicht en over den geheel veranderden klank van zijn stem, toen de hoofdcommissaris hem met de woorden begroette : „Ik heb eenigszins ongeduldig op u gewacht ; want men heeft zich bij mij beklaagd over een onder uw leiding werkenden ondergeschikte en ik zou u willen verzoeken om de desbetreffende inlichtingen. Het gaat blijkbaar over zeer onhandig gedane onderzoekingen omtrent de zaak van de zelfmoordenares Ada Leoni, die ik reeds lang als vergeten en afgehandeld beschouwde.”„Juist over deze zaak wilde ik u om een bespreking verzoeken, hoofdcommissaris 1 Ik geloof niet, dat er een reden tot ontevredenheid over de door mij bevolen maatregelen bestaat, want die hebben er toe geleid, dat wij nog heden tot de gevangenneming van den vermoedelijken moordenaar kunnen overgaan.”..Wat zegt u daar? Van den moordenaar? Wie —- wie zou dat zijn ?”„De bankier Bruno Delmonte.”„O, dat is — dat is on mogelijk — een onbegrijpelijke vergissing. Waarop is die vreeselijke verdenking gegrond ?”„Op een heelen stapel bewijzen, die te zamen een ernstige aanklacht tegen dien man vormen. Ten eerste is het zeker, dat hij de geheimzinnige bezoeker der tooneelspeelster is geweest op den laatsten avond van haar leven.”„Dat weet ik.”Liebenow keek verbaasd van zijn papieren op. „Wist u dat, hoofdcommissaris? Mag ik vragen, hoe ?”„Uit zijn eigen mond. Hij had volstrekt geen reden, er een geheim van te maken, want zijn bezoek laat zich even gemakkeliik verklaren als zijn oorspronkelijk verzwijgen daarvan.”
(Slot volgt)
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„Drakenschip", waarin de Noormannen 
hun veroveringstochten ondernamen.

Om de Heerschop^

Een 
Romeinsche 
gallei.

956

„Twee nieuwe Fregatten 
gerust te Oorlogh tegen 't 
Parlement van Engelandt".

pAoor de eeuwen heen hebben de 
volken elkander de heerschappij 

over de zeeën betwist. Vóór het be
gin onzer jaartelling vochten Grieken 
en Perzen in triremen hun meenings- 
verschillen uit op de blauwe wateren 
der Aegeïsche Zee; de Romeinen 
wisten de Carthagers pas voorgoed 
te overwinnen, toen zij de waarde 
van een vloot hadden begrepen, en 
zelf galeien in „het vuur” brachten. 
Er nemen in onze vaderlandsche ge
schiedenis de zeeoorlogen niet een 
zeer groote plaats in ? In de jaren dat

Een bewapend koopvaardijschip der Oost-Tndische Compagnie.

Moderne oorlogsbodems.

Verdragend geschut aan boord van den 
Amerikaanschen kruiser „Califomië".

de Republiek der Ver- 
eenigde Nederlanden 
op het toppunt van 
haar macht stond, was 
zij een zeemogendheid 
van de eersten rang. In 
onzen tijd is de be
wapening der oorlogs
schepen en het tempo, waarin zij worden gebouwd, zoo hoog opgevoerd, dat de ver
tegenwoordigers van de groote wereldrijken te Londen bijeen zijn gekomen, om te 
overleggen of vermindering van het aantal kruisers, duikbooten, torpedojagers — of 
hoe verder de namen dezer „vechtvisschen” mogen luiden — niet mogelijk is. Al
gemeen schijnt te worden ingezien, dat op de wijze, als tot nu toe gevolgd werd, 
niet kan worden voortgegaan; zij moet tot catastrophen leiden. Of de besprekingen 
tot resultaat zullen voeren ? Laten we er het beste van hopen. De plaatjes op deze 
bladzijde geven een goed denkbeeld van den „vooruitgang” in het oorlogvoeren op zee.
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deze in elk geval in Zaandam 
of in het Stadion plaats vinden.

In afdeeling I is men minder 
ver gevorderd. Hier moeten de 
twee kampioenscandidaten, 
A.D.O. en Ajax, resp. nog 5 en 
4 wedstrijden spelen. De sup
porters van de Meerclub hopen 
nu maar dat Sparta Zondag 
a.s. in Rotterdam den Hage
naars een paar punten zal 
ontnemen. Ajax, dat zelf tegen 
Haarlem moet, zou dan hoogst
waarschijnlijk een voorsprong 
krijgen. De A.D.O.’ers willen 
echter hun 25-jarig feest in elk

V.V.A., dat ook al in gevaar verkeert, heeft een 
hoogst nuttige overwinning 
zoodat de voorsprong op de

tijd voor de beoefening der zomer-

blijkt,

geval van een kampioenschap vergezeld doen gaan. 
Maar waar een wil is vindt men bij voetbal dik
wijls geen weg.

dat Amsterdam in die kampioens- 
daadwerkelijk zal worden betrokken, 
wedstrijden van Zondag j.I. niet op

De 35 K.M. wandeltocht van A.A.C. Onze fotograaf kiekte 
dit wandellustige gezelschap even na het vertrek van „De 
Poort van Mujden”. Op den achtergrond de Muiderpoort.

* * *

Moment uit den voetbalwedstrijd Blauw Wit—H.D.V.S. in het 
Stadion. De Schiedammer v. d. Griendt tracht den uitloopen

den Schindeler te passeeren.

I 1 1 v

Wanneer we aannemen dat Zondag j.1. god 
Thialf zijn laatste stuiptrekkingen heeft ge

had dan is het nu vrijwel zeker dat de gewone 
competitie, op ’n enkele uitzondering na. half Maart 
tot het verleden zal behooren.Dit is ongekend vroeg. 
Nadien zullen de kampioenswedstrijden en mis
schien nog bekerontmoetingen nog wel voldoenden 
tijd in beslag nemen, maar omstreeks Mei zijn we 
dan toch uitgevoetbald en rest er tenminste een 
behoorlijke 
sporten.

De kans, 
wedstrijden 
is er na de 
vooruitgegaan.

Nemen we allereerst afdeeling II dan

Voor het Amsterdamsche tweede klasse voetbal 
is het een prachtige dag geweest. D.E.C. bereikte 
door de nederlaag van Hercules tegen Velox meer 
dan het

Hercules verliest den korfbalwedstrijd tegen Westerkwartier 
met 2—0. Spelmoment uit dezen op het Parkschouwburg- 

terrein gespeelden wedstrijd.

De aanval der Zebra’s scoort den gelijkmaker in den wedstrijd tegen Hermes-D.V.S. op Zondag j.I.

Foto van het adspirantenelftal C der Amsterdamsche korf
balclub „Volharding”, dat ongeslagen kampioen van zijn af

deeling werd.

zelf met een overwinning zou bewerk
stelligd kunnen hebben. De rood-witte 
Meerbewoners hebben nu ineens weer 
zoo’n mooie kans gekregen, dat feitelijk 
alleen nog maar een nederlaag tegen 
Hercules hun positie in gevaar kan 
brengen. Zoo zien we dus over eenige 
weken D.E.C. voor de zooveelste maal 
aan de poorten der eerste klasse klop
pen. Welk lot is Ronnenbergh’s club 
thans beschoren ?

Er valt echter nog meer goed., te

dat na het gelijke spel van Blauw Wit tegen Her- 
mes D.V.S. de titel nu wel haast aan Z.F.C. moet 
komen. Winnen de Z.F.C.’ers hun laatsten wed
strijd dan kunnen de zebra’s hoogstens nog gelijk 
komen ; een niet te versmaden feit overigens 
voor hen, die van emoties houden. Maar hoe het 
ook zij, de hoofdstedelingen zullen toch voor een 
koopje kampioenswedstrijden kunnen zien, daar 

vermelden. De noodkreet van A.F.C. aan de oude 
vrienden heeft geholpen. Vergezeld van ’n groot aan
tal vrienden trokken de reds naar Bloemendaal,waar 
met 3—2 werd gewonnen van de club, waartegen 
vorige week met 4—1 op eigen veld werd verloren. 
Dat heeft het enthousiasme ’m geleverd. De heilige 
wil om te winnen. Charles Lungen was in dezen 
wedstrijd weer eens als van ouds en nam alle drie 
de doelpunten — bijzonder fraaie — voor zijn 
rekening. De A.F.C.’ers hebben nu gezien, wat 
enthousiasme vermag. Zoo nog een paar wedstrij
den en het gevaar is geweken.

op H.R.C. behaald, 
hekkensluiters thans 

drie punten be
draagt. Ongeluk
kig zijn die hekken
sluiters de Spar
tanen. Het begint 
er werkelijk don
ker uit te zien voor 
de polderbewoners. 
In deze afdeeling 
moeten de staart- 
clubs alle nog 
vier wedstrijden 
spelen, zoodat ver
rassingen natuur
lijk niet buitenge
sloten zijn. Voor 
de Spartaan wordt 
het in elk geval 
een zware strijd.
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NIEUWS
UIT DE ^PROVINCIE

■

De officieele inwerkingstelling van de gemalen, die de Wieringer- 
meerpolder zullen droogleggen, heeft deze week plaats gevonden 
Met een extra trein arriveerden de genoodigden te Medemblik

De „Prins Hendrik” van 
de veerdienst Harlingen 
— Enkhuizen — Amster
dam kwam tengevolge 
van den mist in botsing 
met de veerpont van 
Enkhuizen. - De inge
drukte steven van de 

„Prins Hendrik”.

Bezichtiging van 
het bemalings- ƒ 
gebouw „Lely”./

Oud Minister H. Colijn, voor
zitter van den Zuiderzee-raad, 
houdt zijn rede in een der 
machinekamers van het gemaal.

'K^Het echtpaar L. v. d. Meulen-Tromp te Scher- 
merhorn herdacht zijn 55-jarige echtvereeniging.

Ds. D. Eilets de Haan te Heiloo vierde zijn veertig-jarig 
ambtsjubileum en werd deswege door de bevolking gehuldigd.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der 
Vereeniging van leerlingen en oud-leerlingen 
van de Rijkstuinbouwschool te Aalsmeer plaat
sen wij deze foto van een groep reünisten.
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U.S.S.K

Door Londen rijden luxe-autobussen 
waarin, terwille van het schoone ge
slacht,groote spiegels zijn aangebracht

Foto’s uit het
(Buitenland

De onderteekening van het Italiaansch-Oostenrijksch vriendschapsverdrag 
vond te Rome plaats. Mussolini zet zijn handteekening; naast hem Bonds

kanselier Schober.

Zou Rusland ook al in de mode komen als toeristen- 
land ? Van regeeringszijde wordt er, gelijk de foto van 
deze briefomslag loont, ijverig reclame voor gemaakt

De begrafenis van een communist, die bij een botsing met de politie 
gedood was, bracht duizenden menschen te New York op de been.

In de nabijheid van Baltimore staat een gedenk
steen ter eere van . . . “the first man”, Adam.
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Levensverzekering-Mij. „H A ARLEM”
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen- 
en Volksverzekeringen

van menschen, die vatbaar zijn

HEDEN IS DE ARTS 
AAN HET WOORD.
Hij zegt:

Voor het 
voor hart- en zenuwaandoeningen, is Koffie Hag van 
onschatbare waarde. Diëetvoorschriften zijn steeds 
onaangenaam, en hoe vaak moet niet juist de in thee 
en koffie aanwezige coffeïne worden verboden!

In Koffie Hag, gegarandeerd coffeïnevrij over
eenkomstig de voorschriften van de Nederlandsche 
Warenwet, hebben wij een veredelde boonenkoffie, 
die volkomen onschadelijk is en hetzelfde genot ver
schaft als coffeïne-bevattende soorten. Menschen met 
een jachtigen werkkring, sportbeoefenaars, hart-, 
nier- en zenuwpatiënten kunnen thans gelukkig hun 
kopje troost onverminderd blijven genieten.

Van het toenemend gebruik van Koffie Hag moet 
op den duur een groote invloed ten goede uitgaan op 
den algemeenen gezondheidstoestand van ons volk.

Ja, het is inderdaad zoo: meer genot en betere 
gezondheid door Koffie Hag.

KOOG ZAANDIJK

cAdverteeren
IS BEKEND BLIJVEN

LUIERMANDEN

en WIEGEN bij 
P. F. L. DE RIDDER 
alleen Hartenstr., Amsterdam 

Telefoon 43193

^■Oorsuizen"^
B en doofheid, ook ouderdoms- B 
B doofheid, oorver kal king, B 
B loopende ooren, brommen, B 
B suizen, fluiten, geraas in het B B hoofd, enz. DE genezing. ■ B Vraagt kostel. brochure nr. 6. ■

S. WIJNBERG I
| Oosterpark 45, Amsterdam |

PertussinBB
■ het middel bij Kink- 
" hoest, Asthma en 

ziekten der Adem
halingsorganen 

Alom verkrijgbaar ƒ 2.— per 
flesch.

WONDEREN VAN GENEZING 
verkrijgt men niet het Galvanisch 
Stroom-apparaat voor lijders aan 
asthma, zenuwen-rheumatick, 
slechten bloedsomloop, enz.

Aan huis te ontbieden.
K. SIKKES ZAANDIJK

IN VOGELVLUCHT
De kalktherapie als middel ter ver* 

sterking van de lichaamscellen.
rAe kalktherapie heeft in de laatste jaren onder de 

medici steeds toenemende belangstelling gevonden. 
Men heeft kunnen aantoonen, dat de celkernen van 
alle lichaamscellen grootendeels uit kalk bestaan en dat 
vooral het skelet en de tanden een hoog kalkgehalte 
hebben*

Het feit, dat ons dagelijksch voedsel te weinig kalk 
bevat en dat het lichaam bovendien een groot gedeelte 
van de met de voeding toegevoerde kalk niet kan 
opnemen, gaf aanleiding tot het nemen van uitge
breide proeven.

Men heeft geprobeerd, het kalkte kort door toediening 
van gewone kalkverbindingen en kalkzouten aan te 
vullen; meestal echter stelde deze methode teleur. 
Want kalkverliezen zijn het gevolg van een verminderde 
bloedalcalescentie, een toestand, waarin het lichaam de 
kalk niet kan vasthouden. Kalkverbindingen, welke met 
deze oorzaak van het kalkverlies geen of nagenoeg geen 
rekening houden, worden niet of bijna niet opgenomen.

Het mocht den Professoren Emmerich en Loew ge
lukken, dit moeilijke probleem op te lossen; zij stelden 
het preparaat Kalzan samen, dat door den aard zijner 
verbinding in staat is, de bloedalcalescentie te verhoogen, 
waardoor de tegelijkertijd toegevoerde kalk door het 
lichaam wordt opgenomen en vastgehouden. Uitge
breide proeven, genomen door vele vooraanstaande 
medici, hebben het bovenstaande volkomen bevestigd.

Kalzan voorziet alle deelen van het lichaam van de 
kalk, die zij noodig hebben; het zenuwstelsel wordt 
gekalmeerd, de bloeddruk verminderd, de krachtige 
ontwikkeling van beenderen en tanden bevorderd, de 
vaatwanden worden versterkt.

Kalk is noodig voor een krachtige ontwikkeling van 
tanden en beenderen van het kind, het vergemakkelijkt 
de door braak der tanden en voorkomt de gevreesde 
Engelsche ziekte.

Kalzan is volkomen onschadelijk en kan te allen 
tijd2 genomen worden. Het best echter vóór den eten, 
3-maal daags 2-3 tabletten.

l'Faur ....

Geldersche Rookworst
met loodje

(gemerkt: Viton Hunink, Hofleverancier, Deventer)
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