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Het Berger bosch wordt tengevolge van het ontworpen Provinciaal Wegenplan bedreigd. De weg naar 
Schoorl, welke zal verlengd worden door het Reigerbosch, op den achtergrond.

O^GD
De beroemde Sparrenlaan,welke 
ook al geschonden zou worden.

/Ter gelegenheid van z’n 
lZVa-jarig ambtsjubi
leum werd de burge
meester van Noordwij- 
kerhout, de heer A. A. 
C. M. van lersel, op 
hartelijke wijze gehul
digd. De burgemeester 
en z'n echtgenoote te 
midden der raadsleden.
Te Amsterdam is overleden 
de eens zoo bekende caba
retzanger en regisseur van 
het voormalige „Flora”, 
Leon Boedels. Met hem is 
een bekend Amsterdammer 

heengegaan.

Ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag werd de schrijver Dr. Frederik van Eeden opzijn 
villa „Walden” te Bussum gehuldigd. Men ziet hier den jubilaris te midden van zijn familie.

Een begin is gemaakt met de verbreeding van den Haarlemmerweg nabij Sloterdijk.Het aar
dige laantje zal ter wille van het verkeer moeten verdwijnen, evenals verschillende huizen.

De molen „De Blom” blijft echter gespaard, ƒ 
ervoor zal een plantsoen worden aangelegd./
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Afghaansche Windhond.

Pyreneesche Hond

Tenslotte: t,de hond met 
het confectiepakkie an'.

Twee prachtige koppen 
oan St. Bemardshonden.

rJ>r gelegenheid van 
het veertig-jarig 

bestaan der kennelclub 
„Cynophylia” werd in 
het R.A.I.-gebouw te 
Amsterdam een Win- 
nertentoonstelling ge
houden. Wij reprodu- 
ceeren hierbij de kop
pen van eenige mede
dingers en prijs winners

Een kostbaat bezit: groep 
Afghaansche windhonden. 
I



64 VRIJDAG 11 APRIL 1930 No. 4

De dorpsjeugd wil het buitenkansje „op
het plaatje te komen” niet onbenut laten.

Gezicht op Schermerhorn. 
/

EN

Hervormde Kerk te Oosthuizen.

DOOR

Een karakteristiek hoekje in het dorp „De Rijp’*.

Het mooie Raadhuis te Graft, dateerend uit het begin der zeventiende eeuw.

f ten tochtje maken door het Noordhollandsche polderland met zijn heldere dorpen, 
t'. uitgestrekte meiden, en rechte, blinkende vaarten, is in het vroege voorjaar een 

maar genot. Van zijn „strooptocht” door dit gebied, maar de „Stad” zooveel lezers 
telt, keerde onze fotograaf met rijken buil terug. Een gedeelte ervan leggen mij ditmaal 
onzen lezers voor, overtuigd dat velen zullen moeten erkennen niet te hebben gemeten, 
dat de provincie zulke mooie plekjes en hoekjes rijk is.



VRIJDAG

Ramon Nonarro (Mexico).

John (Jilbert (Vereenigde Staten).Maurice Chertalier (Frankrijk). (lustan Froelich (Duitschland).
4*

Werner Fuetterer (Oostenrijk).

IVilly Friisch (Duitschland)

Ronald Colman (Engeland).

Zyroo dikwijls hebben wij in de „De Stad 
Amsterdam” portretten van vrouwe

lijke filmartisten geplaatst, dat het nu 
wel tijd is geworden om eens te laten 
zien, dat de studio’s ook veel „mannelijk 
schoon” bergen. Van de hierbij gere
produceerde beroemdheden van ver
schillende nationaliteit is elk een lieveling

der dames, of verbeeldt zich althans het 
te zijn.
Indien onze lezeressen zouden laten weten, 
naar wien van de heeren hun voorkeur 
uitgaat, kan hun oordeel voor de redactie 
rijkelijk materiaal voor karakterstudie 
opleveren . . . , mits de dames zelf hun 
portret insluiten!'!



DOOR MARY ROBERTS RINEHART

No. 4

Uader?Ik dacht aan het verhaal van miss Letitia over de parels, en voelde, dat de dief, door het succes met de eerste*tien aangemoedigd, meer wou komen halen. Mijn eerste aandrift was, naar het hoofdeinde van mijn bed te gaan, waar ik gewoonlijk een revolver bewaar. Maar toen ik den dikken post van het ledikant aanraakte, herinnerde ik mij, dat ik niet thuis was en hier denkelijk geen wapen zouvinden.Ik tastte op den schoorsteenmantel, gooide iets om, dat op den grond viel met een lawaai als een oordeel en vond tenslotte een zwaren koperen kandelaar. Daarmee gewapend waagde ik mij in de donkere gang en sloop tastend in de richting van de trap.Nachtlichtjes brandden er niet, de duisternis was volkomen.Ik bereikte de trap sneller dan ik verwacht had en het scheelde een haar of ik was voorover naar beneden gevallen. Ik had mijn schoenen uitgedaan, een voorzorgsmaatregel, waar ik later spijt van had. Toen ik eenmaal beneden was, wist ik beter den weg. Ik ging aanstonds de bibliotheek in, die juist onder mijn kamer lag, maar ik hoorde geen geluid meer aan het raam. Ik meende buiten stappen te hooren, die naar den voorkant van het huis kwamen. Ik keerde mij vlug om en ging naar de deur, tot er iets met een geweldigen schok tegen mijn neus kwam. Ik deinsde terug en ging zitten, duizelig en woedend. Er kwam geen tweede slag, en toen eerst begreep ik, wat er gebeurd was: ik had, met uitgestoken handen vooruitloopend in het donker, één hand gestoken aan iederen kant van de openstaande deur en was daar dus precies met mijn neus tegenaan geloopen. Later ontdekte ik, dat ik niet weinig gebloed had.Mijn kandelaar was onder de tafel gerold en met wat rondkruipen op handen en voeten vond ik hem weer. Ik had, naar ik schatte, drie of vier minuten verloren, en ik was woedend óm mijn eigen domheid en onhandigheid. Niemand scheen echter het lawaai gehoord te hebben. Met al haar bluffen op haar waakzaamheid scheen miss Letitia even vast te slapen als de anderen. Ik ging weer naar de hall en vervolgens in de eetkamer. Daar zat iemand aan de luiken, en terwijl ik stond te staren, ging er een open. Het was zóó donker buiten, door de boomen en den afstand van de straat, dat ik alleen door het geluid begreep, dat het luik open was. Ik stond midden in de kamer, met één hand stevig mijn kandelaar omklemmend.Maar het raam wou niet open. De inbreker scheen geen goede gereedschappen te hebben. Hij wrong iets onder den benedenrand, maar het knapte af, en door het dikke glas heen hoorde ik hem tieren. Toen verliet hij het raam en bewoog zich naar de voorzijde van het huis.Ik strompelde in dezelfde richting, meer dan eens mijn ongeschoeide voeten stootend tegen de meubels, hetgeen mij door al mijn opwinding heen geweldig zeer deed. Toen ik echter de voordeur bereikte, ontdekte ik met verbazing, dat ze niet gesloten was, en op een kier stond van wel ruim een centimeter. Aarzelend bleef ik staan. Maar ik kon moeilijk anders doen : ik deed kalm de deur verder open en stapte naar buiten, in het duister.Het volgende oogenblik sloeg ik met kracht tegen den vloer van het portiekje. Ik ben volstrekt niet zoo klein en licht, maar onder de woede van dien aanval was ik als een kind. Het was, denk ik, een tuinstoel, waarmee ik buiten gevecht gesteld werd ; het vouwde tenminste samen als een zakmes, — en meer wist ik de eerste minuten niet.Toen ik bijkwam lag ik nog waar ik was neergevallen, en naast mij op den grond stond een kaars te branden. Een minuut had ik noodig om te verzinnen waar ik was, en nog een minuut om mij bewust te maken, dat ik in den loop van een revolver keek. Ik dacht, dat ik nog nooit zoo’n ongunstig 

gezicht had gezien als dat van den man, die de revolver vasthield, en vervolgens dat ik erg ongemakkelijk lag. Toen begon de man van het vuurwapen te spreken.„Waar heb }e die tasch gelaten/’ vroeg hij, en ik voelde zijn knie op mijn borst.
SProfessor SPriem SPruttelt:

..... „Ik zal een tram eerder nemen. 
Ze DREIGT verliefd. op me te morden.„Welke tasch ?” vroeg ik flauwtjes. Mijn hoofd bonsde en de kaars was een vulkanische uitbarsting van vonken en walm.„Doe niet zoo gek,” hield mijn tegenstander aan, „als ik die tasch niet binnen vijf minuten terug heb, schiet ik je zoo vol gaatjes als een kaas.”„Ik heb geen tasch gezien,” zei ik onnoozel, „wat voor een tasch, — een actentasch, of een reistasch.” Ik hoorde mijn stem nog trillen van den schok.„Je hebt ze in huis verborgen,” zei hij, en bij ieder woord kwam de revolver iets dichter bij mij. Plotseling keerde mijn normaal besef terug en ik worstelde om los te komen.„Ga dan binnen om te kijken,” antwoordde ik. „Laat me opstaan, dan zal ik je zelf binnen laten.”Het gezicht van den man stond vol verbazing en ergernis.„Jij mij binnenlaten ! Jij !” Hij stond op zonder de dreigende houding van de revolver te wijzigen. „Je gaat daar binnen, — hier, draag de kaars, — en je wijst me de tasch. Vlug, hoor je ?”Ik was niet in staat mij te verzetten. Duizelig stond ik op, maar toen ik trachtte te bukken om de kaars op te nemen viel ik er bijna overheen. Mijn hoofd klaarde echter spoedig weer op en toen ik de kaars in de hand, had kon ik mijn aanvaller beter bezien. Hij bekeek mij even belangstellend als ik hem. Hij was een jonge man, uitstekend gekleed, maar hij zag er ongelooflijk moe en wild uit.

„Ik weet werkelijk niets van een X] A tasch,” hield ik vol, „maar als u mij L\O* 1 uw woord geeft, dat er niets1 in zitvan het eigendom van dit huis, zal ik u binnenlaten om er naar te zoeken.”Hij keek mij heel zonderling aan, liet de revolver zakken en greep mij bij den arm.„Wie ben jij toch voor den drommel ?” vroeg hij woest.Ik geloof dat voor ons beiden tegelijk een licht opging.„Mijn naam is Knox,” zei ik koel, tastend naar mijn zakdoek, want ik voelde dat ik bloedde uit een wond boven het oor. „Mr. John Knox.”„Knox !” In plaats van verlichting toonde hij nog grooter schrik dan tevoren. Hij trok mij de kaars uit de hand, hield die omhoog en bekeek mijn gezicht. „Maar dan....goede God.... Waar is mijn tasch ?”„Ik voel iets in mijn hoofd op de plek, waar u me geraakt hebt,” zei ik. „Misschien is ’m dat.” Maar mijn sarcasme liet hem koud.„Ik ben Harry Wardrop,” zei hij, „en ik ben beroofd, meneer Knox. Ik probeerde in huis te komen zonder de familie wakker te maken, en toen ik weer hier bij de voordeur kwant, waar ik mijn tasch had neergezet, was hij verdwenen. Toen u buiten kwam, dacht ik, dat u de dief was en.... nu hebben we al dien tijd verspild! Er moet iemand mij zijn nagegaan en haar geroofd hebben !”„Wat zit er in de tasch ?” vroeg ik, vooruit tredend tot den rand van het portiek ; en met behulp van de kaars keek ik rond.„Belangrijke papieren,” zei hij kort. Hij scheen versuft en buiten staat te beslissen, wat er nu gedaan moet worden. We spraken onwillekeurig beiden heel zacht.„Weet u zeker, dat u haar hier hebt gelaten ?” vroeg ik. Het scheen ongeloofelijk, dat er gestolen was, zoo rustig en vreedzaam was het rondom.„Precies op de plaats waar u nu staat.”Opnieuw zocht ik hier en daar, ging de treden af en keek tusschen de canna’s, die langs de stoep stonden. Ik zag iets glinsteren en toen ik bukte, vond ik een kleine bruin- leeren reistasch, nog gloednieuw.„Hier is ’t ding,” zei ik, niet zoo heel vriendelijk, want ik had aan die tasch heel wat onaangenaamheid te wijten. Wardrop echter knapte oogenblikkelijk op toen hij het voorwerp zag. Zijn verwrongen trekken ontspanden zich.„O, gelukkig!” riep hij. „Ik kan het u niet uitleggen, maar.... het zijn ontzettende dingen, die van deze tasch afhangen, meneer Knox. Ik hoop, dat u ’t me vergeven zult.... ik geloof, dat ik u leelijk geraakt heb....”„Dat hebt u inderdaad,” zei ik grimmig, en ik gaf hem de tasch. Reeds het eerste moment, dat hij hem in handen had, begreep ik, dat nog niet alles in orde was. Hij ging vlug naar binnen en stak in de bibliotheek het licht aan. Toen, met bevende vingers, opende hij de tasch. Hij was leeg !Een oogenblik bleef hij er ongeloovig in staan kijken. Toen smeet hij het ding op tafel en keerde zich tot mij.„Dat is een gemeene truc!” zei hij woedend. „U hebt hem ergens verstopt. Dit is mijn tasch niet. U hebt ze verruild....”„Stel u niet aan als een gek,” verweerde ik mij. „Hoe kon ik een tasch van u omruilen, terwijl ik een kwartier geleden u en uw boeltje en uw ruwe manieren nog niet eens kende ? Houd uw hersens bij elkaar. U hebt natuurlijk vandaag uw tasch ergens neergezet, en een handige gauwdief heef er een anderen, die er op leek, voor in de plaats gezet. Dat is een bekend kunstje.”Hij liet zich op een stoel neervallen en bedekte het gezicht met de handen.„Dat is onmogelijk,” zei hij na enkele oogenblik- ken, waarin hij, naar ik veronderstel, geregeld



No. 4 VRIJDAG 11 APRIL 1930 67

overdacht, waar hij geweest was. „Ik werd wel 
gevolgd, in Plattsburg. Twee kerels hebben me 
in ’t oog gehouden van ’t oogenblik, dat ik er kwam, 
Dinsdag. Toen ben ik van hotel veranderd, — en 
gisteren, — da’s Woensdag — heb ik niets ge
merkt. Maar onderweg naar den trein voelde ik. 
dat ik weer gevolgd werd, en toen ik me vlug om
draaide zag ik één van de kerels vlak voor me 
staan.”

„Zou u hem herkennen ?” vroeg ik.
„Ja, zeker. Ik dacht, dat het een detective was; 

u moet weten, die hebben ’t nogal druk met ons, 
nu de verkiezingen op til zijn. Hij was in ieder ge
val niet op den trein.”

„Maar de andere misschien wel.”
„Ja, da’s mogelijk. Maar één ding begrijp ik 

niet, meneer Knox. Toen we in Bellwood het 
station binnenreden, heb ik mijn tasch open gehad 
om er de krant en mijn spoorboekje in te stoppen. 
Toen was het wel degelijk mijn eigen tasch ; ik 
herinner me heel goed, dat ik er mijn nachtgoed 
en borstels in gezien heb.”

Terwijl hij sprak had ik gesnuffeld in de leege 
tasch.

„Waar had u ’t spoorboekje gestopt ?” vroeg ik.
„In ’t zakje aan den binnenkant,” antwoordde 

hij.
„Daar zit ’t,” zei ik, en ik trok het gele omslag er 

uit. Een oogenblik was het, alsof hij een geestver
schijning zag. Hij drukte de handen tegen zijn voor
hoofd en begon toen als een dolle door de kamer te 
loopen.

„Het is allemaal even on mogelijk ! Ik verzeker 
u, die tasch was zwaar toen ik van het station 
ging. Ik heb haar nog van de eene hand in de andere 
moeten overnemen vanwege ’t gewicht. Toen ik 
hier kwam zette ik haar op den hoek van ’t portiek 
en probeerde of de deur los was. Maar toen ik 
merkte, dat die stijf gesloten was....”

„Maar ze was niet gesloten,” viel ik hem in de 
rede. „Toen ik beneden kwam, om naar een inbre
ker te zoeken, stond ze op een kier !”

Hij bleef staan en keek me oplettend aan.
„Dan zijn we allebei gek,” verklaarde hij ernstig. 

„Ik verzeker u, dat ik op alle manieren geprobeerd 
heb de deur open te krijgen, en ik hoorde den ket
ting rammelen. Op ’n kier I U weet niet hoe dit 
huis wordt gepantserd tegen den nacht.”

„En toch stond ze op een kier toen ik beneden 
kwam.”

Wij waren zoo met onze aandacht in net raadsel 
verdiept, dat we geen van beiden voetstappen had
den gehoord. De klank van een onderdrukten 
uitroep deed ons beiden plotseling omzien. In 
de deur, in een soort ochtendjapon, met een 
gezicht vol verbazing en schrik, stond Margery 
Fleming. Wardrop beheerschte zijn houding on- 
middellijk. Wat mij betreft, ik voelde welk figuur 
ik maakte, met mijn bebloede boord, en een buil 
op mijn hoofd zoo groot als een deurknop, en zon
der schoenen aan.

„Wat is er toch te doen ?” vroeg zij. „Ik hoorde 
zulke rare geluiden, en ik dacht, dat er inbrekers 
waren.”

„Meneer Wardrop probeerde in te breken,” 
antwoordde ik, „en ik hoorde het en ging naar 
beneden. Onderweg had ik een gevecht met een 
open deur, en ik was de verliezer.”

Ik denk, dat ze me niet heelemaal geloofde. Ze 
keek van mijn gezwollen hoofd naar de open tasch, 
en toen naar het bleeke gezicht van Harry Wardrop. 
En dan, echt vrouwelijk, herinnerde zij zich, dat 
heur haar los hing en welk kleed zij droeg, en zij 
trok zich terug in de schaduw van de hall.

„Ik ben blij, dat het niets ergers is,” hoorden 
wij haar nog zeggen, en toen ging ze snel de trap 
weer op.

„Ik zou maar naar bed gaan, ais ik u was,” zei 
Wardrop, zijn hoed oprapende. „Ik ga terug naar 
het station. Er vertrekt hier geen trein tusschen 
middernacht en den boemeltrein van half zes. 
Ik denk niet, dat het wat helpt, maar ik wil toch 
gaan kijken, wie er met dien trein meegaat.”

„Het is pas half drie,” zei ik, na een blik op mijn 
horloge, „we konden eerst wel even buiten rond
kijken.”

Hij had er behoefte aan, iets te doen, dus ieder 
voorstel was hem welkom. Al vertelde hij niets, 
uit zijn tsachtige opwinding maakte ik op, 
dat het terugvinden van den inhoud van die 
Russisch-Ieeren tasch voor hem een kwestie was 
van leven of dood. We vonden ergens achter in het 

huis een lantaren, en samen zochten we het heele 
terrein af. Veel tijd was daar niet voor noodig, en 
we vonden niets.

Nu ik terugdenk aan dien nacht, nu lijkt me de 
sleutel van wat er gebeurd was, en van veel wat 
daarna gebeuren zou, zoo eenvoudig en voor de 
hand liggend ; en toch begrepen we er toen niets 
van. En toen de gang van zaken zich verder ont
wikkelde, en de geoefende speurzin van Hunter 
aan het werk ging, bracht ook deze er niets van 
terecht. Eerst veel later begrepen wij de ware 
beteekenis der gebeurtenissen van dien nacht.

’s-Morgens om zes uur kwam Wardrop terug, 
uitgeput en overspannen. Er was met den trein 
van half zes niemand vertrokken. De inhoud van 
zijn tasch was weg en zou waarschijnlijk altijd weg

Schoonmaak
De schoonmaak is meer in het land, 
De vlijt gaat dus ontmaken 
In ’t o rouwe lijk departement 
Fan schoone schoonmaakzaken. 
Het rommelt door de holle gang. 
De huisvrouw doet gewichtig, 
De heer des huizes is wat stil. 
Wat kleintjes en mat schichtig!

Die voelt zich waarlijk niet in staat 
Den zéepsop-stroom te stelpen,
En hoort zich hoonend ioegenoegd: 
..Zoo, kom je ons mat helpen!" 
Die zoekt vergeefs naar eigen haard. 
Bij allerhand gestommel.
En kent zijn eigen wil niet meer. 
Ook die ligt bij den rommel!

De witkwast steekt zijn kop meer op. 
En maakt opnieuw historie, 
De ragebol viert, ruig van geest. 
Haar duistere victorie.
Dit mond1 re twee-tal exereert 
Langs allerhande muren.
En vormt het jachtend hoofdmoment 
Fan donkere sehoonmaaknten !

De dweil en boender zijn paraat. 
Daar heeft men aan te wennen. 
Ze vormen samen het gezag. 
Al wil men 't niet erkennen!
De zeemlap staat hen trouw terzij. 
Ze dartelt langs de ruiten, 
En veel gezinsvertroumelijkheid 
Staat onomwonden buiten.

Welaan. we schikken ons wel meer 
Bij kalk en bruine bootten, 
Al zitten we voor spot te kijk 
Op wandelende tronen! 
hï/, mannen, wachten onzen tijd, 
Al kan het er soms knijpen, 
Om straks met vastberaden hand 
De teugels meer te grijpen!!

blijven. Ik zette mijn gedeukten kandelaar weer 
op den schoorsteenmantel en ging liggen om wat 
te slapen, mij verheugend over de doofheid die de 
dames Maitland in staat gesteld had, door alles 
heen te slapen. Ik probeerde de zonderlinge ge
beurtenissen van dien nacht te vergeten, maar het 
kloppen van mijn hoofd hield mij wakker en steeds 
drong dezelfde vraag zich naar voren : wie had de 
straatdeur geopend en open gelaten ?

VIJFDE HOOFDSTUK

DE KLEINE MISS JANE
'T’oen ik mijzelf den volgenden morgen in den 
A spiegel bekeek, vóór ik mij ging kleeden voor 

het ontbijt, was ik bijna onherkenbaar. Mijn neus 
vertoonde een nieuwe kromming, als de rug van 
een kat, die kwaad is, zoodat ik een Romeinsch 
profiel van de woeste soort had verkregen, en de 
buil op mijn voorhoofd, het gevolg van den stoei, 
was nog gezwollen en vertoonde griezelige kleuren. 
Ik keerde den spiegel den rug toe en kleedde mij 
met groote ergernis aan.

Miss Fleming was in de ontbijtkamer, toen ik 

beneden kwam ; zij stond voor het raam, met den 
rug naar mij toe. Voortdurend, in al de maanden, 
die volgden, heb ik haar voor mij gezien zooals zij 
daar stond in haar rosé ochtendjapon. Maar pas 
heel kort geleden, toen ik haar hierover sprak, 
verzekerde ze mij, dat de japon blauw was, dat ze 
in dien tijd niet eens een rosé of roode ochtendjapon 
had, en als ze er een had, droeg ze die toch beslist 
dien morgen niet. En na mij aldus van kleuren
blindheid te hebben beschuldigd, hield ze vol, dat 
ze niet met den rug naar mij toe stond, want ze zag 
duidelijk mijn gelaat, terwijl ik de trap af kwam. 
Ik moet dit dus verbeteren. Miss Fleming 
stond, in een blauwe japon, naar de deur te kijken 
toen ik de ontbijtkamer binnen kwam. Eén ding 
weet ik heel zeker : ze kwam met uitgestoken hand 
naar mij toe.

„Goeden morgen,” zei ze. „Wat hebt u een 
verschrikkelijk gezicht I”

„Dat is mijn gezicht niet,” antwoordde ik zacht
zinnig. „Mijn gezicht zit dieper, onder al die uit
wassen. Ik heb geprobeerd den buil op mijn voor
hoofd weg te wrerken met krijt, maar dat maakt het 
geval nog duidelijker, gelijk de sneeuw op de 
bergtoppen.”

„De blanke toppen der purperen bergen,” ci
teerde zij, terwijl ze koffie voor me inschonk. „Maar 
ik verzeker u, dat ik me veel beter voel sinds u 
de zaak in handen hebt genomen. Tante Letitia 
zegt, dat u reusachtig bent.”

Nederig dacht ik aan de mislukking van mijn 
eerste poging om speurhond te spelen, en ik ver
loochende mijn recht op de hooge opinie van miss 
Letitia. Mij herinnerend, hoe ik de nachtwacht 
had nageloopen naar het politie-bureau, dacht ik 
aan Delia en haar briefje.

„Vóór er iemand binnen komt, miss Fleming, 
wou ik u een paar dingen vragen,” zei ik. .Hoe 
heette het dienstmeisje, dat u dien nacht hielp het 
huis te onderzoeken ?”

„Annie.”
„En welke andere meisjes zei u ook weer, dat er 

waren ?”
„Delia en Rosé.”
„Weet u ook iets meer van ze ? Waar ze vandaan 

kwamen en waar ze heen zijn ?” Zij lachte even.
„Wat weet iemand nou van nieuwe dienstbo

den !” antwoordde ze. „Ze brengen getuigschriften 
mee, maar getuigschriften zijn voor de meeste 
vrouwen het middel, om van personeel af te komen 
zonder ruzie. Rosé was oud en dik, maar Delia was 
een knap ding. Ik dacht, dat ze nogal met Carter 
ophad.”

Carter èn Shields, de politie-agent ? Die Delia 
scheen een flirt te zijn.

„En u hebt geen vermoeden, waar Carter gebleven 
is ?”

„Niet ’t minste.”
Toen kwam Wardrop binnen, en ze spraken over 

andere dingen. De twee oude dames schenen thee 
en toast op bed te krijgen, als ze wakker werden, 
dus ontbeten we met z’n drieën. Maar de conver
satie werd er door Wardrop niet levendiger op. Hij 
keek bezorgd en overspannen, ontweek de blikken 
van miss Fleming, liet een paar eieren brengen, 
keek op zijn horloge en ging toen heen, zonder iets 
gegeten te hebben.

„Ik wou den trein van half tien halen, Margie,” 
zei hij, toen hij weer binnenkwam met den hoed 
in de hand. „Misschien kom ik niet dineeren. Zeg 
het even aan miss Letitia, wil je ?” Hij keerde zich 
om en wou heengaan, maar scheen zich te bezinnen, 
kwam weer terug en stak mij de hand toe.

„Misschien zie ik u niet meer....” begon hij. 
„Als ik u eerst zie, dan zeker niet,” schertste ik.

Hij keek naar mijn misvormd gezicht en lachte.
„Ik heb een Maitland van u gemaakt,” zei hij. 

„Ik heb nooit gedacht, dat iets anders dan een 
wonder der natuur een tweeden neus kon vóórt
brengen, zooals die van miss Letitia. Het spijt me 
verschrikkelijk, meneer Knox, en als u niet wilt, 
dat miss Jane dien buil gaat bewerken met een 
koud zilveren mes en een kluit boter, dan zou ik u 
raden u, te verbergen, vóór ze beneden komt. Vaar
wel, Margie.”

Ik geloof, dat het meisje even vreemd opkeek 
als ik van de verandering, die er in zijn houding 
en zijn stem kwam, toen hij tot haar sprak. Zijn 
glimlach verdween en hij zag haar nauwelijks aan ; 
en het kwam mij voor, dat zijn schuwheid haar 
meer verbaasde dan verdroot.

(Wordt voortgezet)
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Weefsel oan den 
Sangihe-A rchipel.NIEUWAANW1NSTEN

J. C. van Eerde van zijn studiereis naar Neder- 
landsch-Indië werd medegebracht.

Van de rijke verzameling weefsels, weefgetou
wen, kralen- en vlechtwerk is hierbij een enkel 
voorbeeld gereproduceerd van het fraaie kralen-

Voorstenen oan een Guineesche oorlogsprauro.

Onder de nieuwe aanwinsten, welke in de afdee- 
ling Volkenkunde van het Koloniaal Insti
tuut te Amsterdam zijn uitgestald, trekt 

op het oogenblik vooral de aandacht de verzame
ling ethnografica, welke onlangs door Professor

Fetis-beeld oan een dolfijn.

A chtersteoen.

werk, dat in den Sangihe- en Talaud Archipel, ten 
Noorden van Celebes, wordt vervaardigd. Patroon 
zoowel als kleuren-combinatie van dit stuk zijn 
zeer gelukkig gekozen, en maken een rustigen, 
maar toch rijken indruk. Aardig is ook de oplos
sing gevonden om het getal 25 (een jubileum- 
getal ?) in het randornament op te nemen.

Ook het houtsnijwerk van Nieuw-Guinea, welks 
Noordkust door Prof, van Eerde werd bereisd,
is goed vertegenwoordigd. Zeer typeerend is het 
rijke houtsnijwerk van de oorlogsprauw uit de 
Geelvink Baai (Waropen-kust). Op den voorsteven 
een ornament, samengesteld uit gestyleerde de
monenfiguren, en versierd met roode en witte 
spiraalornamenten. Zoowel door de roode en witte 
kleur, en de wimpeltjes van roode katoen, als 
door de gedétailleerde bewerking maakt het ge
heel een levendigen indruk.

Veel forscher van opzet zijn de beide fetisch- 
beelden, eveneens van Nieuw-Guinee’s Noordkust 
afkomstig, n. 1. een levensgroot houten beeld van 
een krokodil en van een dolfijn. Aan deze beide 
houten beelden wordt door de visschers geofferd, 
wanneer zij* van plan zijn ter vischvangst te gaan. 
Een sirihpruimpje, bloemen en andere offers 
moeten een rijke vangst waarborgen.

Even grotesk van opzet is het snijwerk van een 
hoofdpaal van een tempel van Nieuw-Guinea’s 
Zuidkust. Deze paal, een boomstam van behoor-
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Fetis-beeld oan een krokodil.

Een drietal „Nagas.

Tempelpaal.

lijke afmeting, is geheel a-jour besneden en tot *n beeld verwerkt. Het verdikte boveneinde is uitgesneden tot ’n inlaat voor een horizontalen balk, het daaronder volgende hoofd steunt op de handen, terwijl de ellebogen op het heupbeen rusten.Voorts ziet men hier gereproduceerd ’n fetisch- beeldje van de Humbolt- Baai. Ten einde de magische kracht van dergelijke beeldjes te versterken, worden ze meestal met waardevolle op- schikartikelen behangen, zooals oude geïmporteerde kralen, geslepen tanden van het everzwijn, en snoeren van vruchtenpitjes.Een merkwaardig voorbeeld van typisch en

Afgodsbeeldje oan de Humboldt-Baai.fraai houtsnijwerk, dat kort geleden door de afdeeling Volkenkunde ten geschenke werd ontvangen, is ’n z.g. Naga (’n slang- of draakvormig fetischbeeld) van Alor, een der kleine eilandjes ten Noorden van Timor. Om een denkbeeld te geven van de sterke stileering, die dergelijke beelden dikwijls ondergaan, zijn hierbij in onderling verband drie verschillende typen van deze Naga’s weergegeven. Het slang- of draakvormig, geschubde dier is vooral in het onderste beeld rechts nog eenigszins te herkennen. De nieuwe aanwinst, voorgesteld door de bovenste figuur, is echter zoo sterk verstileerd, dat de oorspronkelijke vorm bijna geheel verloren is geraakt in het versti- leerde a-jour gesneden ornament.Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op een nieuwe aanwinst, maar van iets ouderen datum, n.1. eenige zeer fraaie van Djapara’s houtsnijwerk vervaardigde wanden van djatihout, welke thans op den derden omgang voor het publiek ter bezichtiging zijn gesteld. Het warm, donkerbruinige djatihout doet het fijne, bijna op kantwerk gelijkende fraaie houtsnijwerk bijzonder goed uitkomen. Deze fraaie wandbetimmeringen worden in Midden Java bij welgestelde Javanen in het hoofdvertrek der woning aangebracht. De uitgespaarde deuren geven toegang tot de zijvertrekken of tot een soort statiedivan, die in de meestewoningen van bemiddelde Javanen aanwezig is. Fraai houtsnijwerk oan Midden-J aoa.



'n Schitterend panorama van de Italiaansche hoofd
stad. De foto werd genomen uit den koepel van de 
St. Pieterskerk. Op den voorgrond het beroemde

F X 1

f 1 . J



KOM St. Pieterplein, thans grondgebied van den Vaticaan- 
Staat, met de zuilengaanderij. Verder naar ach
teren ziet men den Tiber en de Engelenburcht.
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Een Nochteliik AvontuurDoor een ellendigen samenloop van omstandigheden was ik gedwongen een nacht in het dorp H. over te blijven. Humeurig en rillend van koude, ging ik op zoek naareenslaapgelegenheid. Met mijn koffertje in de verkleumde hand was ik het dorp al een paar maal doorgewandeld, maar had niets anders kunnen ontdekken dan een vrij groote dorpsherberg, die in de hoofdstraat gevestigd was, en een klein, onooglijk cafétje in één der zijstraten. Daar ik vermoedde, dat in dit laatste „gribusje” wel geen gelegenheid tot overnachten zou zijn, stapte ik met een zucht de andere herberg binnen. Ik trad direct op den waard toe, die achter het buffet troonde, en die, na mij even te hebben opgenomen, met een toestemmend gebrom antwoordde op mijn vraag, of hij mij nachtverblijf kon verschaffen.Tevreden, dat ik tenminste een onderdak had, bestelde ik wat eten, want ik rammelde van den honger, en toen ik even later in de nabijheid van de roodgloeiende kachel den inwendigen mensch versterkte, begon allengs mijn onprettige stemming te verdwijnen. Naarmate ik de koude uit mijn ledematen voelde verdwijnen — het was midden in den winter en het vroor, dat het knapte — begon ik me zelfs eenigszins behaaglijk te gevoelen en nam ik de menschen rondom mij eëns wat nauwkeuriger op. Het waren allen boeren met gemoedelijke, ietwat domme gezichten. In groepjes zaten ze te praten en nu en dan ving ik brokstukken van gesprekken op.Het was mij opgevallen, dat, zoodra ik had plaatsgenomen, het gesprek aan het tafeltje naast mij plotseling was verstomd. Een groote, stevige boer, met een bolrond, frisch-rood gezicht had mij voortdurend zitten aanstaren, fluisterde nu en dan wat met zijn buurman, om mij dan weer met zijn attentie te vereeren. Dit observeeren duurde zeker een kwartier, doch nauwelijks had ik het laatste stukje eten in mijn keelgat, of de boer wendde zich verlegen tot mij en sprak, terwijl ik een soort vrees in zijn oogen meende te bespeuren :„Komt u voor hem, van den toren?”Verbaasd staarde ik den man aan, niet begrijpend, wat hij bedoelde.„Excuseer,” antwoordde ik, „maar ik begrijp niet precies....”„Komt u niet voor hem?” vroeg hij weer.„Eerlijk gezegd, begrijp ik niet, wien u met „hem” bedoelt, maar als u weten wilt, wat ik hier in dit dorp doe, dan is dat met weinig woorden te zeggen. Ik heb hier namelijk niets te doen, miste
Bij de negersoldaten.

Het Colosseurn te Ei-Djem.

door
J. P. BAL JÉ

alleen de treinverbinding naar de hoofdstad, dat is alles.”Zijn trekken schenen zich te ontspannen, hij zuchtte hoorbaar, toen lachte hij even verlegen.Geïnteresseerd keek ik hem aan, ik voelde, dat er iets geheimzinnigs met den man in verband stond, dien hij eenige malen met „hem” had aangeduid, en, nieuwsgierig als ik nu eenmaal ben, besloot ik een gesprek met den boer aan te knoopen, om het fijne van de zaak te weten te komen.„Voor wien dacht u eigenlijk, dat ik hier was?” vorschte ik.Weer verscheen er een glimp van vrees in z’n oogen ; de man scheen nu eenmaal niet aan het geheimzinnige wezen te kunnen denken, zonder angst te voelen.„Ik dacht, dat u voor den bewoner van den toren kwam,” fluisterde hij. „Als er hier een vreemdeling komt, is het altijd voor 
hem /”„Is er dan iets bijzonders met den man uit den toren ?”De vrees in zijn oogen teekende zich duidelijker af. „Het is daar niet pluis, mijnheer. Die man verschijnt nooit in het dorp, de meesten van ons hebben hem nog nooit gezien en er gebeuren rare dingen op den toren ! Dries kan er van meepraten !” Een knik in de richting van zijn metgezel aan het 

l cin de reis, welke het echtpaar Heesters door verschillende wereld- 
deelen maakt, plaatsten wij, gelijk men zich zal herinneren, eenigen tijd 
geleden een serie foto's. De beide wielrijders zijn thans in Noord- 
Afrika aangekomen. Van hun tochten door Marokko en den Soedan 
zonden zij ons eenige opnamen, welke wij hierbij onzen lezers aanbieden.

tafeltje zei mij, wie Dries was. Deze knikte gewichtig met het hoofd, boog zich toen wat naar mij over en sprak eveneens fluisterend :„Het spookt daar, mijnheer!”Ik kon een glimlach niet onderdrukken. Veel had ik al gelezen over bijgeloof van de landelijke bevolking en het aan de fantasie van reporters toegeschreven, die verlegen waren om copie.Doch thans scheen ik dan zelf een staaltje van dat bijgeloof te zullen hooren. Snel bracht ik mijn gelaat weer in een ernstige plooi en vroeg belangstellend :..Hoe manifesteeren die spoken zich dan?” doch ziende, dat hij mij niet begreep, herhaalde ik mijn vraag in een anderen vorm : „Hebt u die spoken al eens gezien ?”„ Ik niet, maar Dirk Koster wel ! Ik heb ze alleen 
gehoord.” Een rilling ging hem door de leden, ondanks het feit, dat hij bijna boven op de kachel zat. „Ik ben één keer ’s avonds langs den 

toren gekomen, maar nooit ga ik daar nog in het donker naar toe. Zoo’n gegil als ik toen hoorde, mijnheer....” Een nieuwe huivering bewees, dat zijn ervaringen van zeer griezeligen aard waren geweest. In één teug leegde hij zijn nog vol glaasje ouwe klare, bestelde direct een nieuw. Van ouwe klare was hij blijkbaar niet bang ! !„En Dirk Koster heeft het spook ook gezien,” ging hij voort, „een gedaante van wel drie meter lang, heelemaal zwart en met geelgloeiende oogen. En anderen hebben het ook gezien.” Blijkbaar was de man erg dorstig, want opnieuw verdween zijn glaasje klare, dat wil zeggen de inhoud, met ongelooflijke snelheid in zijn keelgat.Anderen, oplettend geworden, waren naderbij getreden, en de ééne spookhistorie volgde op de andere. Totdat het me begon te vervelen, en ik mij door den waard mijn kamer liet wijzen. Het was een ruime kamer en het viel me zeer mee, dat ik in dit betrekkelijk kleine dorpslogement het nog zoo goed had getroffen. De waard trad naar het raam en wees naar buiten. „Dat is de toren.
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Bij de zwervende Bedoeïnen,mijnheer ! Een mooi tmuwwerk, jammer dat de duivel er in huist.” Toen wenschte hij mij een goede nachtrust en verliet hoofdschuddend het vertrek.Ik keek naar het bouwwerk, dat de waard mij gewezen had. Het was een heldere nacht, de maan en de sterren gaven het landschap een toover- achtigen aanblik. De toren lag op ’n kleinen heuvel, en zooals de waard gezegd had, het ws een prachtig gebouw. Sierlijk en trotsch spitste de toren de lucht in en teekende zich tegen den helderen hemel duidelijk af. Ik begon te soezen en dacht aan alles, wat de boeren dien avond hadden verkondigd. Hoeveel daarvan was waarheid en wat was fictie ? Zou- er werkelijk iets geheimzinnigs in den toren verborgen zijn ? Of was de man, die er woonde, misschien alleen wat eenzelvig, een geleerde wellicht, die leefde voor zijn boeken, een scheikundige, die proeven nam en welke proeven door de domme boerenbevolking voor spookverschijnselen waren aangezien ?Zonderling, maar ik had geen slaap meer. En waar ik in het begin van den avond zoo had tegen opgezien, het loopen in de koude winterlucht, dat scheen mij thans, nu ik de zekerheid had den nacht niet buiten te moeten doorbrengen, niet meer zoo verschrikkelijk, integendeel het trok me aan. En voor ik het wist, had ik mijn raam geopend, en was naar buiten geklommen. Want ik wilde niet, dat men in de herberg van mijn nachtelijke escapade zou weten 1 Met flinken stap, om de koude niet te voelen, begaf ik mij op weg naar den toren. Het was een goed kwartier loopen, doch ndelijk stond ik er dan toch vlak voor. Het gebouw scheen uitgestorven te zijn. Ik trad op de deur toe en trachtte die te openen, doch ze scheen hermetisch gesloten. Toen liep ik om den toren heen, doch nergens zag ik een mogelijkheid om toegang te krijgen. Weer probeerde ik aan de deur en tot mijn groote verwondering ging deze 
nu zonder moeite open! Vlug slipte ik naar binnen.In de gang, waar ik nu stond, was het helsch- donker; tastend gleed ik langs den muur en uitte plotseling ’n lichten kreet, toen mijn hand den bek 
van een dier raakte. Maar dadelijk lachte ik om mijn angst, want het bleek een hertekop met gewei te zijn, zooals men wel meer als wandversiering aantreft. Voetje voor voetje schoof ik verder, nu en dan even luisterend. Opeens hield ik den adem in van schrik, want ik meende een zacht lachen achter mij te hooren. En hoewel ik doodstil stond, hoorde ik duidelijk een geschuifel! Een ijskoude hand lei zich om mijn hals en met een gil van schrik vloog ik terug, maar toen ik bij de deur kwam, kon ik deze niet openen. De deur was niet te verwrikken! En duidelijker dan zooeven klonk nu het gelach, satanisch en hoonend ! Het zweet brak mij nu aan alle kanten uit. Mijn onzichtbare vijand scheen in het donker te kunnen zien, want weer voelde ik zijn tastende handen over mijn kleeren gaan. In het wilde weg sloeg ik met mijn vuisten, doch ik raakte slechts den muur. Toen holde ik naar voren en plotseling werd het lichter: ik zag een trap voor mij, die ik begon te bestijgen. En steeds vervolgde mij het helsch gelach. Nu en dan hoorde ik een stootende ademhaling achter mij, eenmaal zelfs greep een hand mijn been en slechts met inspanning van alle krachten kon ik 

mij losrukken. Aan de trap scheen geen einde te komen; ondanks' mijn emotie had ik de treden geteld en ik was al aan de honderdvijftig zonder dat ’t einde te zien was. Nu en dan waren de treden wat breeder en was er een raampje in den muur, waardoor ik het veld kon zien, en hoewel ik steeds steeg, scheen ik toch op dezelfde hoogte te blijven. Eindelijk — ik telde al driehonderd- vijfenzestig treden — zag ik, dat de trap ophield

Arabische winkels in Tunis.

en eindigde in een soort hal. Doch pas had ik de laatste trede bereikt, of een witte gedaante scheen op mij af te zweven ! En achter mij hoorde ik steeds het dreigende gelach ! Ik keerde om en zag nu het gelaat van den man, die mij volgde. Er was niets mensche- lijks. aan: twee oogen, zeker zoo groot als theekopjes, fonkelden als kooltjes vuur, de mond was in ’n breeden grijns vertrokken, ooren had ’t wezen niet, evenmin als haar! En twee neuzen stonden op de plaats, waar anders de ooren staan ! In de ééne hand hield het gedrocht een kaars, in de andere flikkerde het lemmet van een lang mes! Op het moment, dat het wezen de hand ophief, om het mes in mijn lichaam te stooten, klonk een donderend geluid door het gebouw. Het was, of men met boomstammen de deur rammeide! Aarzelend bleef het gedrocht staan, toen vloog het met een rauwen kreet de trap af. Van de witte gedaante bespeurde ik niets meer. Ik zette mij op de bovenste trede, want ik kon niet meer blijven staan, ik trilde als een espenblad. En beneden bleef het gebonk aanhouden. Het scheen of ook stemmen iets riepen. Luider en doordringen

der werd het geroep, harder en harder het gebonk, totdat....Totdat ik het besef kreeg, dat er buiten op mijn kamerdeur werd geklopt. Nog slaapdronken stond ik op van den stoel, waarop ik al soezend was ingeslapen, opende de deur en keek in het woedende gezicht van den waard ! Of ik eindelijk eens op wilde houden met dat gegil en gestamp. Want dat ik anders mijn troost maar elders moest zoeken. En met een slag vloog de deur voor mijn neus dicht!Toen begon ik me te ontkleeden, en terwijl ik een blik wierp op den toren, die daar nog altijd vreedzaam in het maanlicht trotsch zijn spits ten hemel verhief, besefte ik, dat spookverhalen, vlak voor het naar bed gaan, zelfs op den nuchtersten mensch een fatalen invloed kunnen hebben !

De Kathedraal te Tunis.
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De Gebrandmerkte
DOOR OCTAVUS ROY COHEN

H
ij richtte zijn harde, diepliggende oogen op 
haar met een korten, tragischen blik — 
en sloeg ze toen onmiddellijk weer neer. 
„Ik praat niet veel.”

Een groot medelijden welde in haar op. Ze kwam 
een paar stappen dichterbij en legde haar hand 
licht op zijn mouw. „Ik begrijp het, Bob. En als 
ik ooit iets voor je doen kan — wat of wanneer 
ook —”

„Dank u, juffrouw,” antwoordde hij bijna ruw, 
en verwijderde zich met groote passen langs de 
oprijlaan.

Ze stond alleen op de veranda en keek hem na. 
Haar blik werd verduisterd door tranen, toen ze 
keek naar zijn gebogen schouders en het pak, 
dat hem drie jaar te voren zou hebben gepast, 
maar dat nu bijna belachelijk om hem heen slol> 
berde. Ze sloot even haar oogen, als om het beeld 
en de herinnering buiten te sluiten van dien harden 
rhythmischen tred : het machinale, droge geroffel 
van zijn stappen — links, rechts, links, rechts — 
terwijl zijn oogen op den grond vóór hem gericht 
waren, en ieder gebaar, iedere schuwe, doffe blik 
het onmiskenbare stempel van het gevangenisleven 
droeg.

Bob wandelde naar het centrum van de stad, 
een marsch van iets minder dan twee mijlen. Hij 
voelde behoefte, zijn geest van Lois te bevrijden, 
vóór hij iemand anders ontmoette. Zijn hersens 
konden geen twee gedachten tegelijk verwerken. 
Nog niet. Drie jaar geleden was hij geestelijk 
bijzonder soepel en veelzijdig geweest; maar de 
gevangenis had zijn gedachtengang verminkt, 
zooals ze zijn spieren verslapt had.

Lois zat Jicm dwars. Hij verafschuwde het feit, 
dat zij Peter Borden’s dochter was. Hij veraf
schuwde haar medelijden. Maar hij vond haar 
sympathiek — en hij wilde niemand sympathiek 
vinden, die in betrekking stond tot Borden. Hij 
wilde zijn haat niet zien inkrimpen of verwateren.

Maar hij wist, dat het fijngevoelige meisje hem 
diep beklaagde. Precies als haar vader. Peter 
Borden was altijd een plichtsmensch. Hij was een 
plichtsmensch geweest, toen hij tegen Bob Terry 
getuigde in de verduisteringszaak en hem naar de 
gevangenis zond door de logische kracht van zijn 
getuigenis. Het drong 
nooit tot Bob door, dat 
de oude man de grootste 
kwellingen doorstond, nu 
hij van dag tot dag dui
delijker voor oogen zag, 
welke verwoestingen hij 
had aangericht door zijn 
star plichtsbesef.

Bob Terry had maar 
twee gedachten, terwijl 
zijn voetstappen gelijk
matig op het plaveisel 
klonken. De eerste was, 
dat hij Peter Borden 
haatte.

De tweede was, dat hij 
wel wenschte, dat hij 
niet zoo instinctief en 
zijns ondanks reageerde 
op de onweerstaanbare 
vriendelijkheid van Lois. 
En hij wenschte — och 
God! hoe wenschte hij, 
dat ze zou ophouden, 
hem te beklagen. v 

NEGENDE HOOFD
STUK

r\e wachtkamer van 
John Carmody’skan

torenreeks imponeerde 

HET VERHAAL TOT NU TOE
De onschuld van Bob Terry, die gevangen zat wegens ver
duistering, komt na drie jaar aan het licht. Na zijn vrijlating 
biedt zijn vroegere patroon Borden hem een tehuis aan bij 
zich en zijn dochter Lois, hetgeen Terry, hoewel grenzentoos 
verbitterd tegen Borden, aanneemt. — John Carmody, een 
advocaat van verdacht allooi, is verliefd op zijn secretaresse 
Kathleen Shannon. Deze is een nichtje van Terry’s celgenoot 
Todd Shannon. Zich een verzoek van dezen herinnerend, 

besluit Terry, haar ie gaan opzoeken.

en verbijsterde Bob. Het was n ontzaglijk ver 
trek ; in het midden stond ’n zware tafel, over
laden met dagbladen en tijdschriften. Cliënten 
zaten hier en daar in de kamer, sommige gereser
veerd en waardig en onmiskenbaar behoorend tot 
de betere kringen van de stad. Anderen maakten 
zeer klaarblijkelijk deel uit van de klasse van min 
of meer obscure en verdachte individuen. Jegens 
dezen voelde Terry ’n instinctmatige welwillend
heid. Dit was het soort menschen waaronder hij drie 
jaren geleefd had : mannen, die geen last hadden 
van scrupules, zelfs nauwelijks van ’n geweten, die 
de wet overtraden, omdat ze daar persoonlijk 
behoefte aan voelden, en geen rekening hielden 
met de belangen van anderen.

Zij keken achteloos naar den nieuw-aangeko- 
mene, en een van hen, een kerel met borstelige 
wenkbrauwen, die dringend behoefte had aan een 
grondige bewerking met een scheermes, vertoonde 
een schaduw van een glimlach. Bob knikte en de 
man wist zonder verdere ondervraging, dat deze 
bleeke jonge man een soort van geestverwant van 
hem was.

Een kantoorjongen informeerde naar den aard 
van Bob’s aangelegenheid en Terry overhandigde 
hem het introductie-briefje voor Kathleen Shannon. 
De jongen was verstandig en beleefd. Hij verzocht 
Bob plaats te nemen en verdween. Terry koos 
een stoel naast den man met de wenkbrauwen en 
onmiddellijk begon dat individu een gesprek, met 
een stem die rauw en heesch was, maar toch tame
lijk vriéndelijk.

„Hallo, maatje.”
Het kwam niét in Bob op, deze familiariteit van 

een zoo onguur type aan te moedigen. Hij knikte 
alleen maar en trachtte te glimlachen, maar het

Chttrkje aar» het Zaagselpad te Zaandijk-

resultaat was slechts een kramp- *7
achtig vertrekken van zijn lippen. 1NO. / 
„Hallo.”

„Moet je d’r in of kom je d’r uit ?” informeerde 
de ander met een verbijsterend flegma en onbe
vangenheid.

,/k Ben er juist uit.”
„Gos 1 Bof jij effe ! Ik moet er juist naar toe. 

Als John zich er nu maar mee bemoeien wil —”
„John ?”
„Mr. Carmody. Jó, dat is ’n kraan! Een reuzen- 

vent om mee te doen te hebben. Hij —”
De deur ging open en de lispelende Willie 

Weaver kwam de kamer binnen, één wandelende 
bundel spieren, zooals hij daar voor een oogen- 
blik op den drempel bleef stilstaan, de kruin van 
zijn kaal hoofd glimmend als een biljart-bal. Zijn 
ietwat waterige oogen zochten de kamer af en hij 
stapte zonder aarzeling op Bob af.

En toen begon hij te spreken in zijn wat krakend 
gefluister en Bob voelde een schokje van verras
sing. Gefluister van dezen reus 1 De stem had 
dreunend en galmend moeten zijn.

„Bob Terry ?”
Bob stond op. „Ja, mijnheer.”
Een massieve hand werd hem toegeduwd, „ik 

ben Weaver. Willie Weaver. Juffrouw Shannon 
is op ’t oogenblik juist bezig bij mijnheer Carmody. 
Zij laat u vragen, binnen te komen.”

Bob volgde hem gedwee; zijn gelijkmatige 
stappen klonken luid op den gladgeboenden vloer 
van de wachtkamer. De havelooze cliënt met wien 
hij zich onderhouden had, staarde hem afgunstig 
na. Bob was ongetwijfeld een misdadiger van 
gewicht en aanzien, anders zou de lispelende 
Willie Weaver niet zoo’n opvallende hartelijkheid 
ten toon gespreid hebben. Weaver was een bekende 
en gevreesde persoonlijkheid in zekere kringen. 
Zijn spraakgebrek, dat hem ónmogelijk maakte, 
op een normalen toon te spreken, suggereerde 
meer dan wat ook een zekere onheilspellende ge
heimzinnigheid.

Ze gingen Weaver’s kantoor door, een streng- 
eenvoudige boekhoud-afdeeling, en kwamen daarna 
in een klein, rustig-gemeubeld vertrek, dat aan 
een ander kantoor grensde. Van achter de tusschen- 

deur kon Bob het egale 
dreunen van een mannen
stem hooren ; de woorden 
werden onverstaanbaar 
gemaakt door de zware 
mahoniehouten paneelen. 

„Dit is juffrouw Shan- 
non’s privé-kantoor,”f luis 
terde Weaver. „Zij zal 
over een paar minuten 
hier zijn.”

Hij grinnikte genoeg
lijk en vertrok.Toen Terry 
alleen was, nam hij het 
vertrekje eens nauwkeu
riger op. Het was in vol
maakte harmonie met de 
andere vertrekken in de 
lange reeks — en heel en 
al verschillend van wat 
hij verwacht had.

In vroeger jaren had 
hij van Carmody hooren 
spreken, zooals de door
snee burger van de door- 
sneestad hoort van den 
burgemeester, den com
missaris van politie of een 
andere plaatselijke auto
riteit. Hij kon zich niet 
in alle bijzonderheden her 
inneren, wat hij had hoo
ren vertellen, behalve dat
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Carmody een machtige en gevreesde figuur in de 
samenleving was — geduld maar niet gezien in de 
beste maatschappelijke kringen, en een soort be
schermheer van veroordeelden. Hij had zich een 
vage voorstelling gevormd van Carmody’s kantoor, 
sinds Todd Shannon hem had geprest, zich daar te 
vervoegen : hij had in den geest een rommelig, 
verveloos lokaal gezien met goedkoope prenten 
aan de muren en een chaos van papieren op af
geschaafde eiken lessenaars. Zijns ondanks maakte, 
hetgeen hij zag, een diepen indruk op hem. Geen 
groote corporatie kon zich beroemen op smaak
voller of gedistingeerder kantoren, op een zakélijker 
atmosfeer. Een stille eerbied voor den grooten 
man maakte zich langzaamaan van 
Bob Terry meester. Hij bemerkte, 
dat hij niet langer een tegenzin 
voelde in een ontmoeting met Car
mody.

Hij gaf er zich geen rekenschap 
van, dat het dicteeren in de aan
grenzende kamer had opgehouden. 
Hij hoorde de deur niet opengaan. 
Maar hij hoorde de diepe, melodieuze 
klanken van een meisjesstem. „Mijn
heer Terry ?”

Hij stond op. Zijn blikken gleden 
over de keurige, rustige verschijning 
en een oogenblik gleed er een uit
drukking van verbijstering over z’n 
effen gezicht.

Dit was de grootste verrassing van 
alle. Hij wist, dat dit Kathleen Shan
non moest zijn, maar ook zij was op 
de een of andere manier héél anders, 
dan hij zich had voorgesteld. Niet dat 
hij zich een duidelijk beeld had ge
vormd van wat hij verwachtte te zien. 
Daarvoor had hij te weinig belang in 
haar gesteld. Maar dit had hij toch 
in elk geval niet verwacht: deze 
glanzende zwarte oogen en dit bijna 
Oostersche haar, die gelaatskleur, die 
even licht en fijn was als die van Lois 
Borden, de koele blondine, of dat een
voudige, gedistingeerde kantoorcos- 
tuumpje, of dat voorkomen van be
schaving en verfijning. Het scheen 
ondenkbaar, dat dit meisje Todd 
Shannon’s nichtje zijn kon. Niet, dat 
hij niet erg veel van Todd hield — en 
niet, dat zij niet heel mooi had kunnen 
zijn. Maar wanneer hij de moeite had 
genomen, zich vooraf een beeld van 
haar te vormen, zou ’t dat van een 
meisje geweest zijn, dat aardig en 
knap, maar vrij grof was ; vrijmoedig 
in haar optreden en een beetje luid
ruchtig. Verbijstering was op zijn 
gezicht te lezen en sprak uit zijn toon.

„Bent u Kathleen Shannon?”
„Ja.” Zij begreep zijn verwarring en ze deed 

haar genoegen. „Wilt u niet gaan zitten ?”
Hij ging onhandig zitten. Zijn gemak van be

wegen had hij ten eenenmale ingeboet. Hij zat daar, 
wat voorovergebogen, terwijl hij opkeek naar 
haar lief gezicht, waarop de uitdrukking van 
vriendelijke belangstelling elk oogenblik leven
diger werd.

Zij voelde zich wonderlijk aangetrokken tot 
dezen jongen man, met die diepe, tragische smart- 
lijnen in zijn ondanks alles jongensachtig gezicht. 
Er lag een hopeloosheid in heel zijn linksche, 
onbeholpen houding, die een onmiddellijk beroep 
deed op haar moederlijk instinct. Hij was als een 
schip zonder roer, machteloos afdrijvend met den 
stroom; reddeloos verbijsterd door den plotse- 
lingen overgang van het strenge gevangenis
regime naar de vrijheid der buitenwereld, die hij 
ontwend was en waarvan hij niet langer deel 
uitmaakte.

Zij wist reeds een en ander van hem uit Todd 
Shannon’s brief. Maar Todd was niet bij machte 
geweest, de aantrekkelijke persoonlijkheid van den 
jongen in zijn schildering ten volle recht te doen 
wedervaren. Pas wanneer ze naar zijn tengere, 
gebogen gestalte, zijn ingezonken wangen, zijn 
bleek voorhoofd en zijn diepliggende, doffe oogen 
keek, begreep ze hem geheel: zijn lijden en zijn 
verbittering. En ze sprak hem onbevangen toe, 
met een oprechtheid die hem goed deed en ver
warmde.

„U hebt een verschrikkelijken tijd doorgemaakt.” 
Hij sloot heel even zijn oogen. „Ja juffrouw.” 
„Oom Todd heeft me over u geschreven. Hij 

meent, dat ’t u moeilijk zal vallen, u weer aan 
het gewone leven aan te passen, en hij zou graag 
willen, dat ik u daar een beetje bij hielp.”

„Ik kan me heel goed redden, juffrouw.”
„Dat hoop ik. Maar hij scheen toch bezorgd 

voor u te zijn — hij mag u zoo erg, erg graag.”
Bob sloeg zijn oogen op. „Hij heeft een pagode 

voor me gesneden van cederhout. Hij had geen 
ander werktuig dan een scheermesje.”

Het meisje kreunde eventjes. Zij voelde de nuance 
van tragiek in Bob’s stem ; de klank van trots en 

De bekende meelmolen te Zaandijk.

dankbaarheid. En zij trachtte het gesprek een 
andere wending te geven.

„Hebt u al plannen gemaakt voor de toekomst ?”
„Nog niet, juffrouw Shannon.”
„Hebt u wat geld?”
De deemoedig-schuchtere gevangenishouding viel 

als bij tooverslag van hem af. Zijn oogen fonkelden 
haar tegen met een hartstochtelijke woede, die 
haar bijna schrik aanjoeg. „Ja, ik heb geld ! Geld 
van Peter Borden ! Hij geeft me een dak boven 
m’n hoofd en kleeren en geld om me schadeloos te 
stellen — schadeloos te stellen —” Zijn hoog- 
opgerichte gestalte zakte weer ineen en zijn stem 
eindigde in een gefluister. „Ik haat hem.”

Zij legde haar hand licht op zijn arm. „Ik geef u 
volstrekt geen gelijk, maar ik begrijp u,” zei ze, 
en hij knikte dankbaar. Het deed hem zoo goed, 
met iemand te spreken, die tenminste iets van hem 
begreep. Lois beklaagde hem — en Lois kon hem 
niet begrijpen. Maar dit meisje kon dat wel. De 
schaduw van de gevangenis was over haar eigen 
familie gevallen, en zijzelf had daar onschuldig 
onder geleden. Hij bleef naar haar kijken ; ze zat 
wat voorovergebogen, met groote glanzige oogen, 
een en al vriendelijkheid.

„U is heel hartelijk voor me, juffrouw Shannon.”
„Ik mag u,” antwoordde zij, volmaakt onbe

vangen en openhartig. „U hebt een moeilijken weg 
achter u, en die vóór u ligt, zal nóg oneffener zijn. 
Ik begrijp, dat u tot nog toe eigenlijk nog geen tijd 
hebt gehad om eens rustig na te denken en uw eigen 
verbitterden gemoedstoestand eens kritisch te 

bezien. Maar soms, Bob Terry, kan het een groote 
steun zijn, te praten met iemand, die meevoelt en 
begrijpt. Als ik die iemand zou mogen zijn, zou dat 
me oprecht blij maken.Ik geloof,dat dót oom Todd’s 
bedoeling was, toen hij u naar me toestuurde. 
Misschien zouden we samen, u en ik, uw probleem 
kunnen oplossen.”

„Ik tob nergens over. In zekeren zin heb ik vol
strekt geen zorgen. Ik heb alles, wat ik maar bij 
mogelijkheid noodig zou kunnen hebben.”

„Maar u voelt u ellendig. U haat Borden, en 
zoolang u dien haat niet hebt leeren overwinnen, 
zult u niet gelukkig kunnen worden.”

„Ja, ik haat Borden. En den een of anderen dag 
zal ik met hem afrekenen. Dat heb 
ik me zelf beloofd.”

Zij schudde afkeurend het hoofd en 
opende haar lippen om te antwoorden, 
maar op ’t laatste oogenblik bedacht 
ze zich. Ze had genoeg menschen- 
kennis, om te zien, dat de jonge man 
bezeten was door slechts één gedachte, 
één wensch — één obsessie. Peter 
Borden had hem een onherstelbaar 
onrecht aangedaan, en zoolang Borden 
daarvoor niet betaald had met eigen 
smart en schade, ’in plaats van met 
geld dat hij nauwelijks miste, zou 
Bob Terry niet voldaan zijn. Hoe af- 
keurenswaardig ook, ze was in zijn 
omstandigheden toch ook weer zoo 
begrijpelijk, deze zucht naar weer
wraak en vergelding — en hij stond 
nog zoo dicht bij de vreemde, ver
wrongen mentaliteit der gevangenis. 
Zijn wereld was niet langer verdeeld 
in goed en kwaad: hij onderscheidde 
nog slechts wat mogelijk was en on
mogelijk; hij kende slechts twee tegen
stellingen : ontsnapping en opsluiting.

Zij had reeds begrepen, dat hij inder
tijd naar de gevangenis moest zijn 
gegaan als een heel andere persoon
lijkheid dan hij nu was : hooggestemd 
en gevoelig voor indrukken, en ze 
wist iets van de ellendige ruwheid 
en grofheid van gevangenisindrukken. 
Ze waren ingekerfd in zijn ziel — en 
drie jaren lang had hij zich om steun 
en troost moeten wenden tot ver
harde, vaak onverbeterlijke boos
doeners. Het feit zelf van zijn onschuld, 
van het onrecht, hem aangedaan, 
was oorzaak, dat dit alles slechts te 
dieper en wreeder wondde en zijn ver
bittering bijna ongeneeselijk maakte.

John Carmody kwam binnen door 
de verbindingsdeur met zijn privé- 
kantoor — kwam binnen zonder klop
pen. Hij stak zijn hand naar Bob 

Terry uit, terwijl hij zich met een paar korte 
woorden voorstelde.

Weer kreeg Bob Terry een schok. Het was toch 
ondenkbaar, dat deze onopvallende, bijna negatieve 
persoonlijkheid met die rustige stem de groote, 
de machtige, de gevreesde John Carmody was! 
En toch, wanneer men hém nauwkeuriger bestu
deerde, schenen zijn kalmte en zijn tenger uiterlijk 
de gedachte aan zijn bijna onbegrensde macht juist 
te verlevendigen.

„Ik weet, wat je zult moeten doormaken, Terry,” 
zei John Carmody vriendelijk. „En ik weet, dat je 
Todd Shannon’s vriend bent. Den een of anderen 
dag zul je met jezelf tot klaarheid komen en mis
schien zul je dan een betrekking wenschen. Ik heb 
genoeg verstand van menschen en gevangenissen 
om jou en je probleem te begrijpen. Als de 
tijd komt, dat je ernaar verlangt, aan ’t werk 
te gaan, zou ik willen, dat je eens met me 

' kwam praten. Ik kan hier een plaaats voor je 
inruimen.”

Hij keerde zich om en was verdwenen — nog 
vóór Bob Terry zijn mond kon opendoen om hem te 
bedanken. En toen kwam er een overweldigend 
gevoel van dankbaarheid over den jongen man.

„Waarachtig!” stiet hij uit. „Die man is een 
wonder !”

Maar Kathleen Shannon antwoordde niet. Ze 
staarde naar de deur, waardoor John Carmody 
verdwenen was en ze scheen diep in gedachten — 
en niet vrij van bezorgdheid.

(Wordt voort gezet)
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VROUWENLEVEN
De zoom Dan den rok.
Groote hoeden.De zoom van den rok is iets, waarover de Parijsche couturiers het nog niet eens zijn. We), wat betreft de eenvoudige kleeding voor den dag en het avondtoilet. Bij de sport- kleeding en wandeljaponnen valt de rokzoom ’n handbreedte ongeveer ander de knie — daarin zijn de modekoningen eensgezind. En de avondtoiletten lang en liefst hier of daar slepend — ook dat is iets, dat een uitgemaakte zaak schijnt.Maar dan zijn er de namiddagtoiletten, de japonnen voor visites, voor schouwburg, voor meer feestelijke gelegenheden. En hier komen de verschillen.Sommige modekoningen lanceeren ook voor den namiddag de min of meer slepende gewaden. In sommige Parijsche modehuizen reikt de zoom 

Avondtoilet van rosé chiffon, de cape 
omzoomd met beige vos, gedragen 
door Mary Astor in een nieuwe film.

der japonnen rondom tot de enkels, andere houden den ongelijken rokzoom, kort op zij, of van voren, en dan ofwel van achteren, ofwel op zij neervallend, tot hij bijna den grond raakt. Ook zijn er toiletten met een kleine puntige verlenging van voren en een dito grootere aan den achterkant. En Redfern lanceert een namiddagjapon met een gladden rok, ’n handbreedte onder de knie reikend, waar van achteren, ter hoogte van de heup een paar wijd uitvallende pa- neeien zijn gezet aan de breede, naar beneden in punten uitloopende ceintuur. Die naast elkaar geplaatste paneelen, tot aan de enkels reikend, uitwaaierend bij iedere beweging van de draagster, welke sterk doen denken aan ’n zwaluwenstaart, zijn niet gevoerd en dus, als de meeste rokverlen- gingen, doorschijnend.De half lange mantel is eigenlijk aange-

wezen om bij zulke lange japonnen te worden gedragen —- en dat is nu weer iet$, waar de dames over ’t algemeen niet aan willen.De strijd is nog onbeslist en intusschen kiest ieder wat het beste overeenkomt met eigen smaak, beurs en omtandigheden.Eert toilet, bijvoorbeeld, van een lengte als het hierbij afgebeelde, mogen we met zijn slanke lijnen heel mooi vinden in de praktijk zou het ons zeker niet bevallen. En we laten het, wat betreft de lengte tenminste , dan ook liefst in filmland, waar het door Mary Astor werd gedragen in een nieuwe film.De groote hoeden maken opgang. Ze zijn voor den zomer zeker ook meer geschikt dan de kleine modelletjes. Zóó groot als de hoed van onze eerste afbeelding zullen de meesten onzer er echter wel geen kiezen voorloopig.Ook Panama-hoeden, die heerlijk lichte en prac- tische dracht voor warme zomerdagen, wordenweer gedragen, modieus geplooid en omgeslagen en eenvoudig gegarneerd met zwart of donkerblauw lint. PAULA DEROSE
Een aardig odthoedje.De schetsen toonen ons, hoe we van ’n ouden breedgeranden, of cloche vilthoed een aardig klein viltdopje kunnen maken.De eerste schets toont uw vorm in tweeën gevouwen over de lengte. De pijltjes wijzen, waar het midden van den voorkant is.We beginnen met den bol van den rand af te snijden ; knip dezen 1 cM. boven den rand af.Knip, vervolgens het gedeelte van den bol over het voorhoofd weg, zooals met de stippellijn is aangegeven, ongeveer 2^ a 3M, c.M.Wanneer u den rand van den bol verwijderd heeft, zet den bol dan op, trek hem achterover tot in den nek. Is de bol te wijd, maak dan 1 of 2 plooitjes (die naar boven smaller wordend totniets uitloopen) in het midden van achteren.Wanneer men den bol op heeft, moeten, zooals op de schets, de wenkbrauwen zichtbaar zijn.Is de bol te laag in den nek, dan kunnen we daar ’t vilt even wegsnijden,mooi met ’t model meeloopend. Ga dan verder met den rand precies in tweeën te vouwen, knip midden-achter door,en geef middenvoor met een speld aan. Bevestig den c.M., welke opslaat, van binnen aan den bol; speld dien mid- den-voor vast.Draai dan den rand tegen den bol en speld dien ook van voren.

Houd vervolgens ied-er eind van den rand boven den tuit van een ketel stoomend water en speld geheel in de rondte de opstaande c.M. van binnen tegen den bol.Begin van voren, laat het vilt lenig worden in den stoom, zoodat ge het kunt rekken en vouwen. Bestudeer het plaatje van het afgewerkte hoedje en u zult zien, dat we den rand terugvouwen, alleen van voren, en dat de leuke vouw juist boven uw rechter wenkbrauw komt. U kunt dit gemakkelijk doen met het door stoom weeke vilt.Als u het zoo geleidelijk trekt om te vervormen, gebruik dan zooveel mogelijk spelden om het model er in te houden.We rekkeii en vouwen net zoo lang, totdat het model ons bevalt.Als alles goed vastgespeld zit, wordt het aan elkaar genaaid ; we gebruiken daarvoor precies bijpassende zijde en zorgen, dat de steken niet zichtbaar zijn.Het overblijvende stuk van den rand van achteren knippen we er af en naaien den achterkant netjes en stevig tegen elkaar.Dit deel van den rand wordt neergeslagen tegen den nek. Een kapje komt van binnen voor afwerking.Een andere manier om den rand aan den bol te zetten is, den opstaanden centimeter tegen den bol aan te naaien. Dit zien we ook toegepast bij het andere modelletje, waarvan de rand geleidelijk naar achteren smaller geknipt wordt. De uiteinden tegen den bol a?n, het linkere'inde onder het rechter.De rand, welke van voren opgeslagen is, krijgt opzij een slag en de zij- en achterkant loopen verder naar beneden-door.
VOOR EEN IDEALE VERZORGING 
VAN GELAATSHUID EN HANDEN/'S O.

...
NV LEVER S ZEEP MAATSCHAPPIJ VLAARD1NGEN
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Nu Denis toch weer de oude is gebleken, be
schikken we over een verdediging, welke den toets 
der vergelijking met die van de beste continentale 
ploegen glansrijk kan doorstaan. Dat geeft in 
elk geval voor de twee belangrijke wedstrijden te
gen de Belgen in Mei a.s. een tamelijk groote zeker
heid.

Er valt echter nog wel meer goeds van ons elftal 
te vertellen. Het is niet de verdediging alleen ge
weest, die Zondag de kastanjes, of althans één 
kastanje, uit het vuur heeft gesleept. De mid- 
denlinie heeft de Italianen geweldig op de huid

VAN ZONDAG

ook op

Het Nederlandsche elftal, dat Zondag 
tegen de Italianen gelijk speelde. V.l.n.r. 
v.d. Heijden, De Kreek, v. d. Broek, 
Kools, v.d. Meulen, v.d. Wildt, Breitner, 
Landaal, v. Kol, W. Tap en Denis.

Orsi, de vroegere links-^. 
buiten der Argentijnen, be- 
kend uit het Olympische 
voetbaitournooi, langs de 
lijn. Steeds was Kools in 
zijn nabijheid, zoo 
deze kiek.

Waarin Denis zijn tegenstanders steeds de baas is. — 
Dr. Bauwens laat Baloricieri en Denis tossen. De gewoonte 
getrouw begon onze aanvoerder met een overwinning.

SPORT

De Italiaansche voetbalploeg met reserves, gekiekt voor den wedstrijd tegen het Hollandsche team op Zondag j.I.

De Nederlandsche voetbalploeg heeft tegen het sterke Ita- 
liaansche team een hoogst eervol resultaat weten te 
verkrijgen. Weliswaar kunnen onze Italiaansche tegen

standers zich gelukkig achten met de wetenschap, dat zij in 
den wedstrijd van Zondag het beste voetbal hebben gespeeld, 
doch hiermede is een match nu eenmaal niet beslist. De 
doelpunten wegen nog steeds het zwaarst en het elftal, dat 
wij Zondag op de kampioenen van Europa hebben afgezon
den, is in elk geval in staat om er voor te zorgen, dat de 
tegenpartij, welke dan ook, het in goals maken niet zco heel 
erg ver zal brengen.

Baloncieri en Denis in een kopduel. Van der Meulen staat gereed om in te grijpen.
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Petten af! De Post-Har- 
monie begroet den door 
v.d. Broek gescoorden ge

lijkmaker.

v. d. Meulen verdedigde Zondag tegen de Italianen zijn doel 
op solide wijze. Op deze kiek zien wij hem een hoogen voor
zet onderbreken. Magnozzi en Orsi stormen toe. Op den 

achtergrond Kools.

Eén gevaarlijk moment voor het ltaliaansche 
weet, op den grond liggend, v. d. Broek het scoren

De heer Jan van den Bergh, die tien jaren directeur van het Stadion was, werd bij deze gelegenheid in „Americain” te Am
sterdam door vele autoriteiten uit de sportwereld gehuldigd.

gezeten. Orsi b.v. had tegen Kools een bepaald 
onplezierigen middag en het pleit niet weinig voor 
het uitstekende spel van den N.A.C/er, dat hij 
ondanks die speciale bewaking, welke hem was op
gedragen, nog gelegenheid vond om voldoende 
aandacht aan zijn voedende taak te schenken. Hij 
was Zondag wel de beste half.

De wijzigingen, indien ze er tenminste nog ko
men, zullen zich dan ook wel tot den aanval be
perken, want hoewel dit onderdeel als geheel niet 
is tegengevallen, zijn er toch ook geen daverende 
dingen van te verwachten. Over de bezetting der 

val aan te merken hebben, 
is het betreffende Tap, 
die het nog maar steeds 
niet kan afleeren, ook den 
derden man te passee- 
ren, wanneer hij er twee 
verlakt heeft. Maar juist 
die derde is hem natuur
lijk altijd te vlug af. Dit 
moet Tap toch zoo zacht
jes aan zelf ook wel inzien.

midvoorplaats b.v. zal men het nog wel niet eens 
zijn. De Deventenaar de Kreek, die er Zondag debu
teerde, is geducht tegengevallen, en *t zou ons al 
zeer verwonderen, wanneer deze speler ook in het 
elftal van 4 Mei a.s. wordt gekozen. Het is welis
waar n»^ altijd juist het bij één enkele proef
neming 3 laten, doch wij hebben den indruk 
gekregen, dat men dezen Oosterling te hoog heeft 
aangeslagen. Zijn spelverdeeling b.v. is absoluut 
onvoldoende, en hij heeft nog te weinig macht over 
den bal, om zich bij ’n internationalen wedstrijd
in het vereischte snelle tempo schietkansen te 
scheppen. Als wij dan verder nog iets op den aan-

De wedstrijd Holland-Italië. Goal! v.d. Broek heeft met een ge
weldig schot het ltaliaansche doel doorboord.

Eigenaardig, dat hij ’t 
desondanks maar niet 
kan laten.

V. d. Broek werd 
eerst goed actief, toen 
hij dat juweeltje van 
een doelpunt had ge
scoord. Dat was werke
lijk een goal van’t oude 
beproefde Hollandsche 
maaksel. Zoo’n doel
punt, dat de schaal 
ineens in het voordeel 
van een elftal kan doen 
overslaan. Het is al 
weer eenige jaren ge
leden, dat we op dit 
soort goals in Tap’s 
glorieperiode patent 
hadden. Zou die tijd 
terugkeeren ? Dit is 
juist, wat wij noodig 
hebben. Een enthou
siaste verdediging, 
welke er voor zorgt dat 
het spel van de tegen

standers uiteen wordt gerukt, en dan een aanval, 
waarin spelers, die doelpunten maken op een mo
ment, dat ze nooit worden verwacht. Dat zijn de 
grondslagen voor overwinningen op sterkere tegen
standers, zooals b.v. ook de Italianen waren.

Het heeft er thans wel den schijn van, dat we de 
magere jaren achter den rug hebben. Onze tamelijk 
geschokte reputatie op de internationale voetbal- 
markt is Zondag weer zoo ongeveer in evenwicht 
gebracht. Na de twee wedstrijden tegen België 
kunnen de papieren boven pari staan.



Ik
werd 

slank 
zooals ik mij dat ge- 
wenscht had — vertelde 
een dame ons — en ik 
ben tevreden met de 
twee F a c i 1-kuren, die 
ik de laatste twee jaar 
doorgemaakt heb* Ik 
heb de gebruiksaan
wijzing nauwkeurig ge
volgd en nooit eenig 
nadeel, van welken aard 
dan ook, gemerkt, of
schoon ik bij iedere kuur 
zeer veel in gewicht af
genomen ben. Ik ga nu 
mijn derde F a c i 1- 
kuur beginnen en ver
zoek U daarom mij 
nogmaals een buisje te 
zenden.

Indien U de gebruiks
aanwijzing nauwkeurig 
volgt, kunt U hetzelfde 
doen — ieder jaar een 
F a c i 1-kuur doormaken 
en daardoor slank wor
den, zonder dat U er 
eenig nadeel van merkt.

F a c i 1-Pastilles zijn 
verkrijgbaar in alle 
apotheken en drogiste
rijen a ƒ 3*— per buisje 
van 100 pastilles voor 
een vermageringskuur 
van 3 weken. Gebruiks
aanwijzing, tabel van 
normaal lichaamsge
wicht en ook tevreden- 
heidsbetuigingen van 
lieden, die met behulp 
van F a c i 1 slank 
geworden zijn, zijn aan 
iedere buis toegevoegd*

HUISVROUWEN
k. U maakt Uw huis

SCHOON 
maakt het ook 

LICHT!
w/
Groote 
schikte 
lichtinstallatie in orde te brengen, 
leege fittingen te vullen en oude 
lampen te vervangen door nieuwe.
Groote schoonmaak - hèt moment 
om een betere verlichting in te 
voeren, Philips verlichting: Philips- 
Argenta!
Huisvrouwen, neemt nü lampen in 
voorraad! ’t Handigst is een assor
timent van 6 stuks, ons bekende 
„huisje vol licht

schoonmaak - een ge- 
gelegenheid om Uw

GOEDEN 
MORGEN

van Veen’s STALEN 
GezondheidsmatraS
I persoons 21*°

*2 persoons 26*°
Franco levertng door 

’t geheele land.

Dat is ’n uitvin
ding - die van 
Veen's Stalen Ge- 
zondheidsmatras - 
zoo vast men daar
op slaapt ...
Een prachtmatras
- zakt niet door 
tot een kuii, maar 
steunt het heele 
lichaam-piept niet
- veert ook aan de 
kanten.

. ij

Indien Uwe bestaande 
installatie niet in een 

-voldoend aantal licht
punten voorziet, kunt 
U door middel van 
„verdeelstekers” en 
meervoudige fittingen 
toch een goede ver
lichting van Uwe ka
mers bereiken.

VAN VEENs
BEDDENMAGAZIJNEN 

AMSTERDAM, Hartenstraat 18-20 
bd Dam, Ceintuurbaan 354 hoek 
van der Helststraat, Haarlemmer
straat 74-76 o d Heerenmarkl.

Pertussin ARGENTA
I het middel bij Kink- 

" hoest, Asthma en 
ziekten der Adem
halingsorganen .

Alom verkrijgbaar ƒ 2.— per 
flesch.

Het beste licht bij ’t laagst verbruik
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A S S O
Rosendaalschestraat 240, Arnhem * Dir. J. van der By
A-Cursussen t kommies, politie-bcambte, maréchaussee, verpleger, verpleeg
ster, besteller, spoorweg-beambte, hulpkeurmeester (voor slagers), enz. Vlugge 
opleiding per brief. Laag lesgeld. Inlichtingen gratis. Vermeld Uw geboortedatum. 
B-cursussen, voor beginners: praktijk-diploma boekhouden, Fransch, 
Duitsch, Engelsch, Alg, ontwikkeling, Ned. Taal, Rekenen, Aardrijkskunde, enz. 
De B-cursussen zijn voor personen van iederen leeftijd en kosten J15—. Betaling 
in gedeelten. Woordenboeken en atlassen gratis in eigendom. Lager Onderwijs 
voldoende. Correctie van gemaakt werk. Velen verwierven door het bezit van 
diploma boekhouden een goede positie of bijverdienste. Vraag namen en adressen I

VOOR HERSTELLENDEN
EN TER VOORKOMING VAN
OVERSPA N NING

VITOPHOS
HET VERSTERKINGSMIDDEL

VOOR AJL1LEN
VERT.: n.v. AMSTERD. CHININEFABRIEK

VAN RIJ N S 
^«‘•MOSTERD

Levensverzekering-Mij. „HAARLEM”
Haarlem - Wiisonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

Wat
alweer nieuwe zolen ?♦

De eenvoudigste en goed
koopste manier om dit vraag
stuk op te lossen is: Geef 
hem Goodyear zolen.
Ze zijn waterproof en bui
tengewoon sterk.

Neem geen risico, maar . .

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

Aan huis te ontbieden.
K. SIKKES - ZAANDIJK

Indien gij

WILT VERKOOPEN
DAN MOET UW 
ARTIKEL BEKEND 
ZIJN........................

¥

HET MIDDEL
OM BEKEND TE 
ZIJN EN TE BLIJ
VEN IS

ADVERTEEREN

VOOR SLECHTS l1/- CT.
noodig om deze annonce uitgeknipt in open 
enveloppe als drukwerk aan ons op te zenden, 
ontvangt U uitvoerige brochures over het

HERSTEL VAN UW HAARGROEI
. Vermeldt naam en adres op de achterzijde der 

enveloppe en adresseert aan: (St. A’d.)

Dr. H. NANNING’S

GOO
VAN ROSSUM 6 Co. ROTTERDAMDEN HAAG AMSTERDAM

DOELMATIGE PUBLICATIE
VAN UW ZAKENNIEfÜWS
IS VAN GROOT BELANG

VOOR UW ONDERNEMING

DE STAD AMSTERDAM
IBliltlHHHHI geïllustreerd weekblad ihhhihihiii

Wasch Uw haar t

I
eens met Purolzeep. U zult dan zien hoe 
mooi, zacht en roosvrij uw haar wordt.

Purolzeep is evenals Purol verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten.

eens met Purolzeep. U zult dan zien hoe 
mooi, zacht en roosvrij uw haar wordt.
Purolzeep is evenals Purol verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten.

Red. en Adm.: N.Z. Voorburgwal 262, Tel. 33170- Postrekening 97946. Abonnementsprijs: p. week 12% cent; 
per kwartaal BIJ VOORUITBETALING ƒ 1.62 5; per post ook voor Ned.-Indië ƒ 1.75; voor het overige 
buitenland: ƒ2.25 of ƒ 2.50; losse nummers 15 cent. Voor advertentiën wende men zich tot de Administratie 
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