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Gulzig slok/ het leeiuvenjong zijn portie naar binnen.

NT u de zomermaanden in aantocht zijn 
N en daarmee de gebruikelijke visite 

van enkelingen en van enkelingen in 
vereeniging aan den onvolprezen Amster- 
damschen Dierentuin, „de” Artis, brengen 
wij als opwekking en aansporing om een 
bezoek niet na te laten een serie 
bijzonder fraaie foto’s van het leven 
in de kooien van het Genootschap 
„Natura Artis Magistra”. De meeste be
langstelling genieten op het oogenblik 
wel de jonge leeuwenwelpjes, die nu 
al aan de flesch zijn. Er bestaat alle 
hoop, dat de dieren een mooi „leeuwen
leven” tegemoet zullen gaan. Werd het 
vorige jaar het leeuwenterras aangelegd, 
ditmaal is een vergrooting van de roof
dierengalerij ’n belangrijke uitbreiding en

/
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De beer beijvert zich de kaak
jes uit het mater te wippen.

'Een die plezier van 
een borrel heeft.

Toekomstig haard
kleedje.

Vadertje Tijger ziet den oppas
ser met de kluifjes aankomen.

Droomend van zon 
en woestijn ligt de 
panter voor zijn 
tralies — zonder 
acht te geven op 

de bezoekers.
J

De Javaansche beer stelt zich in postuur om tot'^> 
de verzamelde menigte een toespraak te houden.

verbetering. De bekwame en 
zorgvolle leiding, welke de 
directeur Dr. Sunier aan 
„Artis” geeft, komt niet al
leen de dieren en het „uiter- 
lijk” van hun verblijf ten 
goede, maar maakt het voor 
de duizenden, die naar de 
Plantage zullen optrekken tot 
een leerrijk en tevens aange
naam genoegen, tusschen de 
rijke verzamelingen van die
ren en planten te verblijven.
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Zeer zeldzaam is de gelegenheid om in Amsterdam het werk van den grootmeester onder 
de Fransche beeldhouwers, Auguste Rodin, te bewonderen. Thans evenwel is het 

gedurende een volle maand mogelijk de machtigste zijner scheppingen hier ter stede te 
bezichtigen. In het Stedelijk Museum zijn een aantal zalen in gebruik genomen om een 
waardige Rodinten- 
toonstelling in te rich
ten, en door de goede 
zorgen van de firma 
Frans Buffa en Zonen, 
van de directie van het 
Stedelijk Museum en 
die van het Rodin Mu
seum te Parijs is men 
er in geslaagd een ex
positie samen te stellen, 
welke een zeer goed en 
vrijwel volledig over
zicht biedt van het 
levenswerk van Rodin. 
Hoewel de tijd der Ro
din verafgoding voorbij 
schijnt te zijn, kan dit 
geen beletsel wezen om 
het waarlijk groote, dat 
deze kunstenaar heeft

I

Gipsafgietsel van het monument 
voorden schrijver Honoré deBalzac.

De dichter Viclor Ihigo.

„Burger mei de sleutels" (uit de 
groep ..De burgers van Galais'*)

geschapen, te blijven erkennen» Helaas 
heeft Rodin tallooze zwakke navolgers 
gehad, en daar zijn werk een periode 
in de beeldhouwkunst afsluit, er de be
kroning van is, kon het wel niet anders 
of het werk van zijn epigonen was 
meestentijds tot mislukking gedoemd. 
Het werk van Rodin, dat aan het einde 
der vorige eeuw slechts langzaam waar
deer ing kon vinden, is ontstaan uit een 
groote liefde tot en kennis van de natuur, 
zonder daar evenwel een slaafsche na
bootsing van te zijn. Rodin bezielde haar 
met zijn gedachten en herschiep haar, 
zooals hij haar wilde zien. Een groot 
aantal voorstudies, teekeningen en aqua
rellen vervolledigen de interessante 
tentoonstelling.
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liet „Nieuwe Werkhuis" aan de Prins Hendrikkade. De houten 
schotten aan den zijmuur waren speciaal aangebracht om den 
mannen alle uitzicht te beletten.

Een der mooie binnenplaatsen.

Een philosoof.

liet tegenwoordige „Armenhuis", dat eens het hoogste 
gebouw van de stad was, aan de Roeterstraat.

 l

Indien gij, lezer, tot de moedigen behoort, die zich geregeld, of wel eens, wagen aan de lectuur van het Gemeenteblad, dat onvolprezen samenstel van dichterlijke zinswendingen en humoristische opmerkingen, dan zal het u niet zijn ontgaan, dat een van onze oudste Amsterdam- sche inrichtingen in haar tegenwoordigen bestaansvorm wordt bedreigd.Mocht ge niet behooren tot degenen, die de scherpzinnige uiteenzettingen van Burgemeester en Wethouders onzer stad weten te waardeeren, dan zijt gij misschien te rekenen tot hen, die het stedelijk nieuws vernemen op het voor- of achter- balcon van een van onze kilometers verslindende trams. Zoo niet, houdt u dan maar niet voor een goeden Amsterdammer.In het Gemeenteblad heeft dan tenslotte gestaan, wat allang werd gefluisterd: „Het Armenhuis gaat weg”.Dergelijke mededeelingen zijn niet al te letter

lijk te nemen en ook niet al te tragisch. Gesloopt wordt het ditmaal tenminste niet. Het „Pesthuys” is nog een „kluif in petto”. Maar tengevolge van de aanstaande slooping van het „Pesthuys”, en het daarmee gepaard gaande onbehuisd zijn van de „Vereeniging tot Hulp voor Onbehuisden”, korter „Jonker” genoemd, zal het Armenhuis aan de Roeterstraat, ten onrechte, maar halsstarrig „Werkhuis” geheeten, naar de landen in „West” moeten verdwijnen, welke juist versch opgespoten zijn.In het nieuwe Armenhuis, dat natuurlijk geheel volgens de (vervelende) eischen des tijds zal worden ingericht, zal het vast niet zoo genoeglijk toegaan als op het oogenblik in het „oude”. Er komen klassen en afscheidingen, en ik neem graag aan, dat zulks nuttig en noodig is, maar in ieder geval is het niet meer dat gezellige, geheimzinnige
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De smederij In de mattenvlechterij.huis, dat al onze sympathie en bewondering had in de jaren, dat we des Zondags met de familie naar „Artis” gingen, en onze route namen via de Nieuwe Heerengracht. Daar zag je des zomers de oudjes buiten zitten op de plaats onder de groene boomen. Het leken allemaal van die gezellige opa’s en oma’s.Toen we dezer dagen directeur Poederbach opzochten, die voor den omgang met zijn menschen, waarvan er velen door de harde slagen van het leven niet de gemakkelijkste 

naturen hebben, werkelijk een tact bezit, die alle paedagogische handboeken te zamen iemand niet kunnen bijbrengen, was hij aanstonds bereid ons het inwendige van het huis, met zijn gemoedelijk en toch sterk georganiseerd leventje van iedere n dag te toonen.

De meester-meubelmaker aan zijn arbeid.
—----- - De herstellenden
koesteren zich in het voorjaarszonnetje.

<1

F

Waar we allemaal geweest zijn, vertellen u onze foto’s. Alle werkplaatsen zijn we door geweest, de ziekenzalen, de waschlokalen, de keukens, de binnenplaatsen, de recreatiezaal (waar de cantine nog een tienduizend gulden per jaar omzet), enz.Wat ons het meeste trof ?De prettige opgewektheid, waarmede het werk werd gedaan. Natuurlijk, vooral onder het slag menschen, dat het „Armenhuis” bevolkt, loopen er wel eens een paar door, die liever lui dan moe zijn, die kankeren en mopperen, en een enkele heetgebakerde wil, al is hij dan ook de tachtig gepasseerd, een robbertje vechten, maar over het algemeen is het werk, dat vanzelfsprekend van lichten aard is, en waarbij geen haast is, een welkome en nuttige afleiding in deze naar hun einde neigende bestaantjes, die anders maar zouden worden volgekletst en worden verbitterd door kwaadspreken en „roddelen”.Het Armenhuis is geen gevangenis of geen huis van bewaring. De verpleegden genieten dan ook een flinke dosis vrijheid. Ze gaan alleen uit, in hun eigen kleeding, kunnen zelfs in sommige gevallen buitenshuis overnachten, en de directeur mag ze niet beletten heen te gaan, als ze hun „ont-
De groole slaapzaal.
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slag” komen halen. Maar hij geeft ’t wel eens met 
een bezwaard hart. Want als soms de een of ander 
met een „boozen kop” wegloopt, is ’t einde meestal 
bedelarij en opzending naar Veenhuizen.

Anderen weten daarentegen het verblijf en de 
verzorging zeer goed te waardeeren. Zij laten zich 
voor een tijdje opnemen, verdienen een zakduitje, 
verdwijnen weer voor een poosje en komen een half 
jaar later weer om opname vragen. Zoo zijn er bij,

„Kiek me maar, je kunt nooit meten maar het nog goed 
voor is9’.

Een pienter viertal.

Aan den mangel.

In den keuken zijn de geweldige ketels in den grond gehoiuod.

die zeven of acht maal een „briefje” kwamen halen 
op de directeurskamer.

Ook een oud hart is wispelturig.

De oorspronkelijke plaats van het Armenhuis 
was de Prins Hendrikkade, ter hoogte waar nu de 
Kweekschool voor de Zeevaart staat. In 1782 
stond daar een reeks huizen, die aan de West- 
indische Compagnie behoorden. Toen het deze 
instelling niet meer zoo voor den wind ging, werd

er het „Nieuwe 
Werkhuis” geves
tigd, alhoewel er 
nooit een „oud” 
schijnt te zijn ge
weest. Mogelijk is 
het, dat deze bena
ming werd gekozen 
om het te onder
scheiden van het 

beroemde „Spin
huis” dat uitslui
tend voor vrouwen 
was bestemd. Oor
spronkelijk werden 
zij opgenomen, die 
zich vrijwillig kwa
men aanmelden, en 
zij, die wregens land- 
looperij of bederarij 
werden opgepakt. 
Vandaar, dat het 
personeel onder

scheiden werd in

suppoosten en provoosten. De beide instellingen 
werden bestuurd door het Regentencollege van 
het „Spin- en Nieuwe Werkhuis”.

Later verdween het karakter van strafinrich
ting. De „misdadigers” werden naar Ommer- 
schans (de eerste strafkolonie) getransporteerd, 
maar het Armenhuis hield langen tijd een kwaden 
naam. En de volksmond is niet gemakkelijk in 
het opnemen van gewijzigde toestanden. Zelfs 
nu, nu het „Werkhuis” al lang niet meer bestaat 
en het Armenhuis verhuisd is naar de Roeter- 
straat, en elk strafkarakter er vreemd aan is, wordt 
het nog wel beschouwd als een bergplaats voor 
„staatsgevaarlijken”.

Het Regentencollege is eveneens al lang uit den 
tijd. Het werd vervangen door het Burgerlijk Arm
bestuur ; in 1927 werd ook dat opgeheven, zoodat 
de instelling nu rechtstreeks onder B. en W., bij
gestaan door een Commissie van Toezicht, is ge
plaatst.

Het zal nog wel even duren, voor het nieuwe 
gebouw in Plan West gereed is. Maar het is toch 
maar jammer, dat dit oude en vertrouwde stukje 
Amsterdam weer gewijzigd moet worden.

„Hulp voor Onbehuisdcn” is er in ieder geval mee 
geholpen. S. v. H.



B
ij de deur sprak Wardrop den detective met 
een flauw glimlachje toe. „Het regent 
weer,” zei hij, „u kunt beter binnenkomen. 
Maak u over mij maar niet bezorgd — ik 

loop niet weg — en er staat een rustbank in de 
bibliotheek.”

De detective grijnsde, en in het licht van de hall 
herkende ik den man, dien ik twee avonden te
voren gevolgd was naar het politie-bureau.

„Ik denk dat ik ’t maar doe,” zei hij, als excuus 
naar zijn modderige kleeren kijkend, „’t Is toch 
maar een formaliteit.”

Maar hij ging niet op de rustbank liggen. 
Hij zette een stoel in de hall, onder aan de 
trap, en daar lieten we hem, met ’t avond
blad en een lichtje. Het was een zonderlinge 
toestand, om het maar zacht uit te drukken.

DOOR MARY ROBERTS RINEHART

in den Meinacht. Het leek mij ongelooflijk, dat 
bijna op denzelfden tijd den vorigen nacht de kleine 
miss Jane verdwenen was, eenvoudig was meege
sleurd door de vredige duisternis van de lente, en 
dat ik, zoo klaar wakker als ik op dat oogenblik 
was, helder genoeg om de sluipende voetstappen 
van Wardrop te hooren, beneden op het pad,

PProfessor PP riem PP ruitelt

„Plastiek is het eenige. mat den dans bekoorlijk maakt. '

leeren reistasch, donkerbruin van XI Q 
kleur, met koperen beslag. Hij was IN O* 
leeg, alleen ’t spoorboekje zat nog
steeds in den voeringzak. Wardrop wees naar den 
leegen zak aan den anderen kant.

„In mijn tasch,” zei hij vlug, „stond mijn naam 
en adres.”

Ik keek in de zakken aan beide kanten — er 
stond niets in.

„Ziet u wel ?” vroeg hij opgewonden. „Wie mijn 
tasch gestolen heeft, had deze bij zich, om hem 

ervoor in de plaats te zetten. Als we kunnen 
ontdekken, in welken winkel deze tasch ge
kocht is, en 
dief.”

„Er staat
in,” zei ik,

door wien, dan hebben we den

een leverancier 
onderzoek, en 

Terneergeslagen

ik tekort geschoten, —- nu zou ik op 
hoede zijn.
viel onmiddellijk in slaap, geloof ik. Ik 
op geen stukken na, hoeveel later het 
toen ik wakker werd. Ik ontwaakte

TIENDE HOOFDSTUK 
DOODSBERICHT

Xl/ardrop zag er zoo ellendig uit, dat ik 
W hem in mijn kamer riep en hem wat 

whisky met water te drinken gaf. Toen ik 
hem een sigaar had laten opsteken, begon hij 
er wat minder hopeloos uit te zien.

„U hebt u tegenover mij een heel stuk 
beter gehouden, dan ik tegen u zou gedaan 
hebben, in dezelfde omstandigheden,” zei hij 
dankbaar.

„Ik dacht, dat we beter konden overleggen 
over miss Margery, voor we naar bed gingen,” 
antwoordde ik. „Wat ze in de laatste vieren 
twintig uur heeft doorgemaakt, is nog niets, 
bij wat haar morgen te wachten staat. Wilt 
u ’t haar vertellen van haar vader ?”

Hij liep de kamer rond.
„Ik geloof, dat u het beter kunt doen,” 

zei hij eindelijk. „Ik sta in de zonderlinge 
positie van door haar vader verdacht te zijn 
van diefstal, door u van de ontvoering van 
haar tante, en nu door de dolitie en iedereen 
van moord op haar vader.”

„Ik verdenk u nergens van,” verweerde ik 
mij. „Ik geloof niet, dat je heelemaal waarheid 
spreekt, Wardrop, maar dat is ook alles. Ik 
geloof, dat je jezelf in moeilijkheden brengt 
om ieniand anders te beschermen.”

Onmiddellijk beheerschte hij zijn beweeg
lijke trekken. Hij staakte zijn onrustige wan
deling en bleef kaarsrecht voor me staan.

„Ik geef je mijn woord van eer — ik weet niet,
wie meneer Fleming vermoord heeft; en toen ik 
hem dood vond was mijn eerste gedachte, dat hij 
zich aan zichzelf vergrepen had. Daar had hij 
trouwens mee gedreigd dien dag. En als je denkt, 
dat ik hem vermoord heb, dan moet je ook aan
nemen, dat ik hem bestolen heb, anders is er geen 
motief.”

Ik zei hem niet, dat Hunter inderdaad zoo rede
neerde. Ik bracht het gesprek op iets anders.

„Meneer Wardrop, hebt u ooit gehoord van de 
getallen 11 22 ?” vroeg ik.

„11 22?” herhaalde hij. „Nee, niet in eenig 
bizonder verband.”

„Nooit door meneer Fleming over 
spreken ?” hield ik aan.

Hij peinsde.
„’t Is mogelijk,” zei hij. „Uit den aard 

positie van meneer Fleming gingen we 
durend met cijfers om. 11 22.... dat is 
van vertrek van den theatertrein naar Bellwood. 
Zeker niet wat je bedoelt, hè ?”

„Niet precies,” zei ik, en ik begon mijn horloge 
op te winden. Hij begreep den wenk en maakte 
aanstalten om te gaan. „Ik zal je niet langer op
houden,” zei hij, nam zijn regenjas en deed de 
deur open. Met een bedrukt gezicht keek hij naar 
den detective in de hall.

„Gekke toestand in ’t oude, knusse huis,” zei 
hij oneerbiedig, „nou, wel te rusten, en bedankt!”

Ik hoorde zijn zware stappen de hall door gaan 
en ik sloot mijn deur. Ik trok mijn druipende 
jas uit, ging naar het raam en keek naar buiten

hooren

van de 
voort- 

de tijd

dat ik niets gehoord had van een worsteling, en 
zooiets maar had laten gebeuren zonder een vinger 
uit te steken om de oude dame te verdedigen. En 
ze was weg, even onnaspeurbaar alsof ze was 
overgestapt in de vierde dimensie!

Mijn gedachten hielden zich minder bezig met 
de latere gebeurtenissen in „De Witte Kat”. 
Daar was ik nog te dicht bij om er een breederen 
kijk op te hebben. Daarover drong maar één ding 
goed tot mij door: dat ik het ’s-morgens aan 
Margery zou moeten vertellen, en dat ik al wat ik 
bezat zou willen geven, om iets te bezitten van 
Edith’s tact om anderen op slecht nieuws voor te 
bereiden. Het was Edith, die me voorbereidde op 
het feit, dat mijn avondcostuum gehavend was 
door de 
Rockies. 
trekken 
nieuwen
Fred geven. Toen hoefde ze dat van die motten 
alleen maar aan Fred te bekennen.

Ik wou naar bed gaan, toen Wardrop terugkwam 
en aan mijn deur klopte. Hij was nog geheel ge
kleed, en hij had de leeren tasch in de hand.

„Kijk eens hier,” zei hij opgewonden, toen ik 
de deur achter hem had dichtgedaan, „het is mijn 
tasch heelema^l niet! Ezel dat ik was — ik had 
hem nog niet eens goed bekeken.”

Hij gaf mij het ding in handen, en ik hield het 
onder het licht. Het was een gewone Russisch-

motten, terwijl ik op jacht was in de 
Ze vertelde me, dat mijn rok begon te 
rond de schouders en dat ik maar een 
moest laten maken en den ouden aan

geen naam van 
na een nieuw

Wardrop’s gezicht betrok, 
nam hij de tasch weer uit mijn handen.

„Het helpt niet, hoe ik me wend of keer/’ 
zei hij, „ik loop overal vast. Als ik maar een 
beetje hersens had, zou ik wel een uitweg 
vinden, denk ik. Maar ik kan niet denken. 
Wel te rusten, ik zal je nu met rust laten.”

Bij de deur echter bleef hij staan en zette 
de tasch neer op den vloer tegen den muur.

„Als je ’t goed vindt, laat ik hem hier,” zei 
hij. „Er zal wel in mijn kamer gesnuffeld wor
den, denk ik, en ik wil hem graag houden, 
als er later naar gevraagd wordt.”

Ditmaal ging hij voorgoed, en ik deed het 
licht uit. Een invallende gedachte volgend 
zette ik de deur op een kier van zoowat 
een decimeter en zorgde, dat ze niet dicht 
kon vallen, door er een van de groote rosé 
schelpen, die den schoorsteenmantel versier
den, tusschen te zetten. Den vorigen nacht 
was 
mijn

Ik 
weet 
was,
plotseling en zat overeind in bed. Er was 
een klap of bons geweest, want ik voelde de 
trilling nog in mijn ooren. Het begon al iet
wat te schemeren ; het venster zag grauw 
tegen het donker binnen, en vaag kon ik de 
groote omtrekken in de kamer onderschei
den. Ik luisterde scherp, maar het leek dood
stil in huis. Toch stelde ik mij hiermee niet 
tevreden. Ik stond op, trok mijn regenjas 
bij wijze van ochtendjapon en wou op on

derzoek uitgaan.
Het lot scheen het in dat huis op mijn voeten 

gemunt te hebben : met mijn eersten stap trapte 
ik recht op den top van de schelp, en ik viel terug 
op den rand van het bed, zacht een onnet woord 
gebruikend en den bezeerden voet vastgrijpend. 
Eerst toen de pijn wat begon te bedaren, drong het 
tot me door, dat ik de schelp op den drempel van 
de deur had gezet, en dat zij zich dus, terwijl ik 
sliep, een meter of drie verplaatst had !

Toen ik kon loopen, zette ik het ding op den 
schooorsteenmantel, en haar maat van den anderen 
kant ernaast. Toen nam ik mijn kaars en ging de 
gang in. Mijn deur, die ik open had laten staan, was 
dicht; anders was alles, zooals ik het gelaten had. 
De leeren tasch stond nog binnen, juist zooals 
Wardrop hem had neergezet. Door de deur van 
miss Maitland kwamen zekere halfgesmoorde en 
onregelmatige geluiden, dan falsetto, dan weer 
diepe bas, die bewezen, dat de waardige dame sliep. 
Een blik langs de trap toonde mij Davidson, uit
gestrekt in zijn stoel, en hij keek naar mij omhoog.

„Ik bevries,” riep hij voorzichtig, „kunt u me 
niet een paar dekens toegooien ?”

Ik trok een paar dekens van mijn bed en liet ze 
zakken. Hij keek bedenkelijk naar zijn stoel.

„Je hebt geen houvast met dat paardenhaar,” 
klaagde hij .„lederen keer dat ik wegdoezel, droom 
ik, dat ik thuis op de boerderij van den heuvel af 
glij, en als ik wakker word, zit ik op den grond, met 
het eind van mijn ruggegraat zoo krom als een 
vischhaak.”
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Hij draaide zich in de dekens en ging weer 
zitten, maar dezen keer nam hij den voorzorgs
maatregel, zijn beenen op een anderen stoel te 
leggen en zich aldus te verankeren. Toen haalde 
hij een paar appels en een zakmes voor den dag en 
begon er een te schillen en bood mij ook een stuk 
aan.

„In de keukenkast gevonden,” zei hij, een hap 
nemend. „Ik ben van de appelen-partij : eet eiken 
dag een appel en blijf gezond.” Hij zweeg en be
keek de vrucht. „Ik geloof, dat ik dezen keer een 
worm te pakken heb,” zei hij minder opgewekt.

„Ik zal wat halen om hem te verdrinken,” pre
senteerde ik, maar met een gebaar dankte hij.

„Geen kwestie van,” zei hij waardig, „laat hem 
maar loopen. Hoe staan de zaken boven ?”

„Je bent er niet toevallig een minuut of vijf 
geleden geweest ?” vroeg ik terug.

„Nee, — ik had het druk genoeg met probeeren 
of ik kon blijven zitten, waar ik zat : hoezoo ?”

„Er kwam iemand mijn kamer binnen en daar 
werd ik wakker van,” verklaarde ik. „Ik hoorde 
een klap en toen ik opstond, vond ik een schelp, 
die ik op den drempel gezet had om de deur open 
te houden, midden in de kamer. Ik trapte erop.”

Hij examineerde een stuk appel vóór hij het in 
zijn mond stak. Toen keek hij me met een paar 
schrandere oogen aan.

„Da’s grappig,” zei hij. „Iets in de kamer van 
zijn plaats ?”

„Niets.”
„Waar is de schelp nu ?”
„Op den schoorsteenmantel. Ik wou er niet weer 

op trappen.”
Hij dacht een oogenblik na, maar er kwam niets 

dan een grapje.
„Nee — ik denk niet, dat u er dan nog op trappen 

zult. Net als die oude dame — die zei : conducteur, 
als ik mijn voet op de rails zet, slaat de electriciteit 
me dan niet dood ? En hij zei : nee mevrouw, be
halve als u uw anderen voet tegen den draad 
houdt.”

Ik stond ongeduldig op. Er was voor mij niets 
grappigs in den toestand dien nacht.

„Er is iemand in mijn kamer geweest,” herhaalde 
ik. „De deur was dicht, en ik had ze opengelaten.”

Hij at zijn appel verder op en liet met den groot- 
sten ernst de schillen door een rooster in den vloer 
naast zijn stoel vallen.

„Ik heb hier maar één taak, meneer Knox,” 
zei hij toen, „en u weet welke dat is. Maar als het 
u kan verlossen van de vrees, dat het spookte, 
wil ik u wel vertellen, dat het meneer Wardrop was, 
en dat hij, zoover ik weet, niet éénmaal, maar 
tweemaal in uw kamer is geweest, de laatste ander
half uur. En wat die schelp betreft, — die heb ik 
weggeschopt, toen ik op mijn kousen naar boven 
was gegaan.”

Ik keek hem verbaasd aan.
„Wat zou hij gewild hebben ?” riep ik uit. Maar 

met de openbaring van zijn wetenschap was de 
belangstelling van Davidson ten einde ; hij trok 
de dekens om zijn schouders en huiverde.

„Wie weet”, zei hij geeuwend.
Ik ging weer in bed, maar sliep niet. Ik liet de 

deur wijd open staan, maar er gebeurde niets. 
Eenmaal stond ik op en keek de trap af. Ondanks 
zijn vertoon van slaperigheid hoorde Davidson 
mijn voorzichtige bewegingen en hij groette me met 
een heesch gefluister.

„Hebt u ook quinine ?” vroeg hij. „Ik nies me ’t 
hoofd af.”

Maar ik had het niet. Ik gaf hem wat sigaretten, 
en na me gedeeltelijk te hebben aangekleed, ging 
ik boven op ’t bed liggen wachten tot het licht werd. 
Ik sprong op, toen de zon mij vlak in het gezicht 
scheen en ik hoorde het geluid van miss Letitia’s 
stem uit haar kamer aan den overkant.

„Onzin,” zei ze kijverig. „Denk je, dat ik geen 
reuk heb ? Al ben ik een beetje hardhoorig, daarom 
ben ik mijn andere zintuigen nog niet kwijt! Er 
heeft iemand gerookt.”

„’t Is mijn schuld,” schreeuwde Heppie. „ Ik.. .. ”
„Jij ?” smaalde miss Letitia, „wat doe jij te 

rooken ? Dat is mijn rok niet, ’t is mijn....”
„Ik heb niet gerookt,” gilde Heppie, „u laat me 

niet uitspreken. Ik heb azijn op ’t fornuis gemorst. 
Dat is ’t, wat u ruikt.”

De spottende lach van miss Letitia drong door 
de deur.

„Azijn !” zei ze vinnig „Straks ga je me zeker 
vertellen, dat het azijn is wat Harry en meneer 

Knox in zoo’n kwasterig doosje in hun zak dragen. 
Je hebt mijn muts aan mijn hoofd vastgespeld.”

Ik ging de trap af en zag, dat Davidson weg was. 
Mijn dekens lagen netjes gevouwen op de onderste 
tree, en de paardenharen stoeien stonden weer 
tegen den muur. Ik keek bezorgd rond naar ver
raderlijke asch, maar er was geen flauw spoor op 
de heldere tegels. Klaarblijkelijk was de asch den- 
zelfden weg gegaan als de appelschillen. Het was 
koud een paar dagen later, en de haard in de achter
kamer werd aangelegd, en al behoort het niet tot 
mijn verhaal, miss Letitia en Heppie hebben toen 
het heele huis doorgezocht om te ontdekken, waar 
die lucht van gebakken appelen vandaan kwam, — 
een mysterie dat nooit werd opgehelderd.

Wardrop kwam niet aan het ontbijt. Margery 
kwam beneden, terwijl Bella mij m’n koffie bracht, 
en lusteloos liet ze zich op haar stoel vallen. Ze 
zag bleek en vermoeid.

„Weer een dag!” zei ze neerslachtig. „Hebt u
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We gaan naar buiten, zei mijn pa. 
We houden van natuur, 
Van eigen boontjes, eigen sla 
En huizen zonder buur, 
Met kippen, en wie weet een koe! 
En daar is plenty zon, 
En daar koop jij, zei pa tot moe, 
Niet telkens een japon.
Daar worden jullie dik en groot. 
En speel je op de hei.
Wie stadsmensch blijft, is idioot, 
Wie buiten leeft, leeft vrij!

We stormden dus op buiten los : 
Het was er heerlijk, fijn !
Die groote hei, dat dichte bosch, 
Wat had je daar een gijn !
Maar alles werd ons gauw gewoon, 
En ’s winters was 7 te koud, 
Mijn vader vond het monotoon, 
En moeder werd er oud.
Zoo werd die prachtnatuur een hel, 
En 't buiten ’n groote strop,
We zochten dus voor ons herstel 
Weer ‘n bovenhuisje op.

M. v. W.

( 
( 
( 
( 
( 
( 
(
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(
( 
(

ooit zoo’n eeuwigheid beleefd als de laatste zes- 
en-dertig uur ?”

Ik antwoordde verstrooid ; de plicht, dien ik 
op mij genomen had, drukte mij zwaar. Ik had een 
wild verlangen om mij eraan te onttrekken —naar 
Wardrop te gaan en hem te zeggen, dat het zijn 
taak was en niet de mijne, om dit bedroefde meisje 
nog bedroefder te maken ; dat ik niet, zooals hij, 
het voorrecht had haar te mogen troosten, dus dat 
ik dan ook niet op mij hoefde te nemen, het haar te 
vertellen. Maar ik werd gedwongen om te spreken, 
gauwer dan ik kon vermoeden, want op dat oogen
blik zag ik de schreeuwende kopregels in het 
ochtendblad, dat naast Wardrop’s bord lag.

Zij moest mijn blik gevolgd hebben, want wij 
grepen tegelijk naar het blad. Zij zat er dichter 
bij dan ik, en haar snelle blik had den naam gezien. 
Toen hield ik mijn hand op dien regel en zij bloosde 
van verontwaardiging.

„U moet dat nu nog niet lezen,” zei ik, haar 
verbaasden blik doorstaande, zoo goed ik kon. 
„Laat u mij alstublieft de krant hebben. Ik beloof 
u, dat ik ze aan u zal geven... bijna onmiddellijk.”

„U bent erg bazig,” zei ze, de krant nog vast
houdend. „Ik heb er iets van gezien — het gaat 
over mijn vader.”

„Drinkt u nu eerst uw koffie, toe,” pleitte ik. 
„Dan zal ik ’t u laten lezen — op mijn eerewoord.”

Zij keek mij aan — toen trok ze haar hand terug 
en zat strak rechtop.

„Hoe kunt u zoo kinderachtig zijn 1” riep ze uit. 

„Als er iets in die krant staat, dat.... dat me zal 
hinderen, zal een kop koffie het me dan makke
lijker maken ?”

Toen gaf ik het op. Ik had altijd gedacht, dat 
een mensch beter tegen slecht nieuws bestand was, 
als hij zich eerst met eenige spijs versterkt had, en ik 
had een heel flauwe herinnering, dat Fred Edith 
wat had laten drinken, — thee waarschijnlijk — 
vóór hij haar vertelde, dat Billy achter van ’t hek 
was gevallen en dat zijn lip genaaid zou moeten 
worden. Misschien had ik Margery thee moeten 
aanbieden in plaats van koffie. Maar nu zat ze 
daar, rechtop als een standbeeld, starend naar de 
krant, en ik voelde, dat er geen uitweg meer was : 
ik vertelde haar wat er gebeurd was, zoo voorzichtig 
als ik maar kon.

Hulpeloos stond ik naast haar in haar tranen- 
looze verbijstering, die op mijn woorden volgde, 
en ik vond mijzelf een grooten ezel. Ik had gezegd, 
dat hij per ongeluk door een kogel was getroffen, 
en terwijl ik het zei, hield ik de krant achter mijn 
rug, maar ze wees die verzachting bitter af.

„Per ongeluk !” herhaalde zij. Toen de eerste 
storm van verdriet voorbij was, hief ze het hoofd 
op van haar armen en keek mij aan, met minachting 
voor mijn bewering. „Hij is vermoord ! Dat is het 
woord, dat ik niet zoo gauw kon lezen. Vermoord ! 
En u hebt ze maar stilletjes laten gaan ! Ik ben op 
tijd naar u toe gekomen en u hebt niets gedaan. 
Geen mensch heeft iets gedaan!”

Ik trachtte niet mij te verdedigen. Hoe kon ik ? 
Trouwens, daarna, toen zij rechtop zat en zich de 
vochtige haarlokken uit de oogen streek, was zij 
redelijker.

„Ik meende het niet, wat ik daareven gezegd 
heb, dat u niets gedaan had,” zei ze bijna kinder
lijk, „niemand had meer kunnen doen. Het moest 
zoo afloopen, meer kunnen we er niet van zeggen.”

Maar toen reeds wist ik, dat haar nog leed te 
wachten stond, waarvan zij nog geen vermoeden 
had. Hoe zou het haar aandoen te hooren, dat 
Wardrop onder ernstige verdenking stond ? Hoe 
moest zij zich voelen tusschen haar dooden vader 
en haar verloofde ? Het duurde nog lang, eer ik 
het wist, en in al dien tijd moest ik, die voor haar 
had willen sterven, niet met blijdschap maar al
thans zonder aarzeling, op den achtergrond blijven 
en den kamp aanzien, zonder haar de hand te 
durven toesteken om haar te helpen ; uit vrees, 
dat het minste gebaar zou verraden mijn verlangen, 
haar voor mijzelf te houden.

Zij herstelde zich dien morgen kranig van den 
schok ; zij weigerde naar haar kamer te gaan om te 
rusten — een voorstel, dat, evenals de koffie, 
voortkwam uit het huiselijk leven van mijn broer — 
zij ging naar de veranda en bleef daar zitten in de 
morgenzon, naar het grasveld starend.

Ten laatste verliet ik haar, om aan miss Letitia 
het bericht te gaan brengen van haar zwagers dood. 
Na de eerste verbazing aanvaardde de oude dame 
het nieuws met een berusting, die veel op voldoe
ning leek.

„Doodgeschoten !” zei ze, rechtop zittend, terwijl 
Heppie de kussens achter haar rug schikte, „een 
vreemde dood voor Allan Fleming. Ik heb altijd 
gezegd, dat hij nog eens opgehangen zou worden.”

Na deze woorden verbande zij, naar het scheen, 
de zaak uit haar gedachten en we begonnen over 
haar zuster te praten. Ze was nu niet kribbig en 
het deed droevig aan, dat zij steeds in den verleden 
tijd over Jane sprak. Zij kon er heel rustig over 
spreken — ik veronderstel, dat de heftigheid van 
onze gevoelens afneemt met de vermeerdering der 
jaren, en ze klaagde dat, onder deze omstandig
heden, Jane niet kon worden bijgezet in het familie
graf.

„Daar liggen we allemaal,” zei ze, „met z’n 
elven al, den man van mijn zuster Mary mee
gerekend, hoewel hij er eigenlijk niet bij hoort, 
en ik heb altijd gezegd, dat hij er uit moest, als het 
te vol werd. Het is het beste graf van het Hopedale- 
kerkhof. Je kunt het monument twee mijlen ver 
zien.”

We hielden dien middag familieraad rond de 
rustbank van miss Letitia : Wardrop, die weinig 
deel nam aan de beraadslagingen, en den meesten 
tijd uit het raam stond te kijken — Margery naast 
haar tante, met een arm om miss Letitia’s rimpeli- 
gen hals, en Heppie, die als tolk optrad, en die 
deelen van het gesprek, die zij belangrijk vond, in 
het oor van de oude dame schreeuwde.

(Wordt voortgezet.)
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„Het Legioen der Gedoemden’. Amerikaansche leger- 
vliegers, die gedurende drie uren op ’n hoogte van dertig
duizend voet een tocht in gevechtsformatie volbrachten.

en de man zich in een hoekje neerzette. 
Op ’n wenk van den kroeghouder nader
den een paar onbehouwen, forsche kerels.

„Ik geloof, dat het in orde is met den 
man, boys. Hij kende onze wachtwoorden. 
Hij komt uit Liverpool, en heeft in de 
bajes kennis gemaakt met Danny Long, 
die hem hierheen heeft gestuurd. Maar nu 
wordt hij achtervolgd en hij vreest, dat 
Jack O’Neill, die hem reeds eerder in den 
bak heeft gewerkt, hem op het spoor is. 
Hij vraagt onze hulp?’

Op hetzelfde moment ging de deur 
opnieuw open, en trad een man van het
zelfde kaliber als de rest, ’t lokaal binnen. 
Maar bij nauwkeurige beschouwing zag men 
direct, dat de man geforceerd deed; zijn 
onverschillige houding was pose, zijn

DARK DEVIL™
r, STOUTMOEDIGEdoor P. J. Baljé

Rrrrring.......... ging de
telefoon. Jack O’Neill, 
de beroemde Engel-

*#V VAN

sche detective, nam den hoorn van den haak en 
luisterde:

„Hallo !”
„Met Jack O’Neill ? Prachtig! Je spreekt met 

Dark Devil, je ,,vriend.” Ik zal vannacht het 
genoegen hebben in te breken, en als vanouds ben 
ik zoo vriéndelijk je even van te voren te waar
schuwen. Doe je best, ouwe jongen !” Even klonk 
een onderdrukt gelach door de telefoon. Toen 
vervolgde de stem : „Veel succes, kerel!” Opnieuw, 
en ditmaal luider, schalde een gelach langs den 
draad, toen belde Dark Devil, vlak in Jack O’NeilI’s 
oor, af.

Met een sarcastisch glimlachje legde de detec
tive den hoorn neer. Reeds weken duurde dit 
spelletje. Een geraffineerd misdadiger, die zich 
den schuilnaam Dark Devil had gekozen, maakte 
de Engelsche hoofdstad onveilig en schepte er 
behagen in, den besten detective van Groot- 
Brittannië, een man met een wereldreputatie, 
bij voorbaat zijn wandaden aan te kondigen, ech
ter wijselijk verzwijgend, waar de inbraak zou 
worden uitgevoerd. Het moet gezegd worden, 
dat hij zeer handig te werk ging, en tot nu toe 
was het Jack O’Neill niet gelukt, hem op het spoor 
te komen. Eerst had de groote detective getracht 
te weten te komen, van waaruit zijn tegenstander 
opbelde, doch zonder succes. Eén van de verdere 
bravourstukjes van Dark Devil was, op de plaats 
van de misdaad een kaartje achter te laten, 
waarop een zwarte, grijnzende Duivelskop was 
geteekend, en waarop steeds stond geschre
ven : „Groeten aan mijn vriend, Jack O’Neill.” 
Dit was evenwel het éénige spoor, dat werd ach
tergelaten, en het had evenmin tot een ontdek
king geleid ! Met al zijn bluf bleek de kerel tóch 
een uiterst scherpzinnig individu te zijn, en voor 
het eerst in langen tijd stond de meester detective 
tegenover een tegenstander, die hem tot nu toe 
te glad was afgeweest!

Toen scheen het toeval den detective te hulp 
te zullen komen. Een onlangs gearresteerde boef 
bleek in het bezit te zijn van een kaart, waarop 
de bekende, grijnzende, zwarte Duivel was afge- 
beeld ! ! ! Eindelijk werd een heel klein tipje van 
den sluier, waarin Dark Devil zich geheimzinnig 
gehuld had, opgelicht! Blijkbaar werkte hij met 
helpers. En hoewel de arrestant niets losliet, was 
deze ?kleine vingerwijzing voor Jack O’Neill toch al 
voldoende, om er op voort te bouwen. Nauwkeurig 
werd nagespeurd, waar de boef zich het meest 
ophield, met wie hij had verkeerd, en wat zijn 
gewoonten waren geweest! En men was erin ge

slaagd den grooten detective vrij 
nauwkeurig van ’s mans levenswijze 
op de hoogte te brengen.

Energiek richtte O’Neill zich op, 
en keek nog eens grimmig naar de 
telefoon. In zijn oogen smeulde een 
vuur, dat het ergste voor Dark Devil 
deed vreezen. Een ketting is even 
sterk als de zwakste schakel.... en 
daarom zou de speurder doordrin
gen in „duister Londen”, om aan de 
praktijken van den grootsten schurk 
dezer eeuw paal en perk te stellen ! !

In ’n onooglijk kroegje van White- 
chapel was het uitschot der maat
schappij verzameld. Nu en dan klonk 
een ruwe vloek door het kleine 
lokaaltje, als één der kerels, die aan 
een paar tafeltjes zaten te kaarten, 
zich vergooide, of, wat lang niet 
tot de zeldzaamheden behoorde.... 
valsch speelde ! Anderen leunden tegen de toon
bank en sloegen het ééne glas slechte whisky 
na het andere naar binnen. Weer anderen zag 
men door een deur achter in het café verdwijnen, 
en.... slechts zelden zag men hen terugkeeren !

Plotseling werd de aandacht van alle aanwezigen 
getrokken naar de deur van het kroegje, die met 
een ruk werd opengetrokken en even vlug weer 
dichtgeslagen ! De man, die was binnengetreden, 
leunde met den rug tegen de dichtgeworpen deur 
en hijgde, alsof hij juist hard had geloopen. In 
voorkomen verschilde hij niet van de anderen: zijn 
kleeding was vuil en versleten, zijn gezicht ver
toonde de symptomen, die den waren misdadiger 
kenmerken: lage hartstochten, drankzucht en 
dierlijke instincten hadden er hun kenmerk op 
gedrukt. Tóch werd hij met wantrouwen gade
geslagen, hier en daar trok men een mes, zag men 
handen in zakken verdwijnen, om één of ander 
wapen te omklemmen. Men kende immers den 
nieuw-aangekomene niet!

Deze staarde recht voor zich uit, en vrees stond 
in zijn oogen te lezen. Maar blijkbaar niet voor 
degenen, die in de kroeg zaten, want eensklaps 
scheen hij zich te bezinnen, wierp een snel
len, schichtigen blik achter zich op de gesloten 
deur, en drong toen tusschen de tafeltjes door naar 
het buffet. Zacht sprak hij den waard aan, fluis
terde eenige minuten met hem, waarop deze knikte,

De nieuwste vinding van Hollywood; het poederdoosje, 
waarvan het deksel als spiegeltje dienst doet, wordt op 

den pols gedragen.

oogen monsterden de aanwezigen één voor één, 
en bleven tenslotte rusten op den man in het 
hoekje! Snel wisselden de waard en de twee bij 
hem staande kerels een blik. Nonchalant slen
terden de laatsten op een tafeltje toe, in de rich
ting van den pas-binnengekomene, die geen aan
dacht aan hen schonk, en wiens oogen strak op den 
man in het hoekje gevestigd bleven. Toen de twee 
handlangers van den waard dicht genoeg genaderd 
waren, schudden zij hun nonchalance af, en wier
pen zich onverwachts op den vreemdeling. Een 
felle vuistslag velde dezen neer, en stelde hem 
meteen buiten gevecht. Snel werden zijn zakken 
doorzocht: een revolver, een stel boeien, eenige 
snorren en pruiken, en.... een detective-insigne! 
Er was geen twijfel meer mogelijk, of Tiij was een 
„stille.” Toen de man in den hoek den detective 
had zien vallen, was hij snel nader gekomen. Nu 
bukte hij zich, en rukte triomfantelijk de valsche 
snor van diens gezicht.

„Ik dacht het wel,” mompelde hij, „het is 
Jack O’Neill.” Zijn oogen fonkelden en hij schopte 
den hulpelooze op den grond. Wild trok hij een 
mes, doch de waard trad vlug tusschenbeide.
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„Geen geintjes hier!” beval hij, „Laat hèm maar 
aan ons over!”

„Ik vertelde je al, dat ik Bob Jones uit Liver- 
pool ben,” sprak de man, „en deze ellendeling 
heeft mij achter de tralies gebracht, en mij ver
volgd als een beest. In naam van al onze kame
raden eisch ik, dat die smerige speurder niet meer 
loskomt !”

„Daar kan je d.... op zeggen,” grijnsde èèn 
van de kerels, „maar de „boss” zal moeten be
slissen. Tot zoolang zullen we hem opbergen en 
„inpakken.” Het zal je geen windeieren leggen, 
kameraad, dat jij onzen grootsten vijand hebt 
aangebracht. De „boss” zal tevreden zijn!”

Intusschen werd de detective stevig gebonden, 
en men droeg hem naar de deur, achter in het 
lokaal, waardoor men met hem verdween.

De waard gaf Bob Jones nu een wenk, en ook zij 
verdwenen door het geheimzinnige deurtje.

„Jones!” zei de kroeghouder, „Je lijkt mij een 
geschikte kerel. Kan je wat van het „vak ?”

„’k Zou denken van wèl,” meesmuilde Jones.
„Goed. Ik heb zoo’n idee, dat de „boss” kennis 

met je wil maken, en dat je vanavond zult kunnen 
deelnemen aan een onderneming. Ga met de jon
gens mee, die voor het zaakje zijn aangewezen. Ik 
zal ze bij je sturen, dan kunnen jullie samen 
overleggen.”

Met een vriendschappelijken klap op den schou
der verwijderde de waard zich. Even later kwamen 
een drietal types uit de onderwereld op Jones toe, 
en schudden hem om beurten de hand.

„We hebben gehoord, dat je van de partij zal 
zijn. Om geen opzien te baren, gaan we afzonderlijk 
naar de plaats, waar de slag wordt geslagen. Kom 
om 12 uur op den hoek van Kensington Road, 
bij Willy Hopkins. Daar spreken we verder af. 
Weet je het te vinden ?”

„Zeker,” beaamde Jones, „ik zal er zijn.”
„Goed, laten we dan nu vijf minuten na elkaar 

opstappen.”
„Allright. Maar eerst nog een woordje, jongens. 

Wat hebben jullie met Jack O’Neill gedaan ? Die 
kerel staat voor niets, je moet met dat sujet op
passen ! Ik ben niet gerust, vóór ik weet, dat hij 
veilig opgeborgen en stevig gebonden is.”

De schurken lachten. „Ga maar even mee, dan 
kan je je „vriend” nog even zien. Ik geloof niet, 
dat je voor hem vrees behoeft te koesteren.”

Door een nauw gangetje bereikten zij een hok 
van ongeveer drie meter in het vierkant. Vastge
bonden op een stoel, zat daar de detective, het 
hoofd op de borst gezonken. Bobby Jones grin
nikte. Hij trad op den stoel toe en trok de touwen 
nog wat strakker aan, zoodat de detective even 
kreunde van pijn.

„Jij zal geen vlieg kwaad doen!” bromde Jones 
tevreden. Toen gaf hij den hulpelooze een slag 
vol in het gelaat. En valsch-grijnzend zagen de 
vier boeven de wanhopige pogingen van hun ge
vangene, om zich van zijn banden te bevrijden, 
en hoe zijn oogen van woede fonkelden....

Reuzen der techniek. Een hoogoven 
van de Krupp-iverken te Essen.

Toen Bob Jones bij 
Willy Hopkins binnen
trad, vond hij daar zijn 
drie mede-spitsbroeders 
reeds zitten.

„De „boss” is er nog 
niet,” zeiden ze, „maar 
hij kan ieder oogenblik 
komen.”

„Jullie spreekt steeds 
over den „boss.” Wie is 
eigenlijk onze geheim
zinnige aanvoerder ?”

In stomme verwonde
ring keken ze hem aan. 
„Wat? Je weet niets eens 
wie de „boss” is ? Maar 
’t is waar, je komt uit 
Liverpool.” Ze bogen zich 
over tafel naar hem toe, 
en fluisterden met ont
zag in hun stem : „Tóch 
zal je daar ook wel eens 
van Dark Devil gehoord 
hebben, niet ?”

Bob Jones’ boeven
tronie werd èèn breede 
glimlach. „Dark Devil! 
Dark Devil is de „boss”, 
en onder zijn leiding staat 
vanavond de „zaak”? 
Wel, dat kan mooi wor
den. Want wat Dark 
Devil onderneemt, mis
lukt nooit, heb ik meer 
dan eens gehoord!”

„Dan heb je goed ge
hoord !” klonk plotseling 
’n beschaafde stem achter Jones, zoodat deze zich 
verschrikt omdraaide. „Maar wie bén jij, man
netje, ik heb jou nog nooit bij de „jongens” ge
zien.” De man, die onhoorbaar was binnengetre
den, zag er als een gentleman uit, doch er was een 
koude blik in zijn onbetrouwbare oogen en zijn 
mond was wreed, met dunne, sluwe lippen. Hij 
keek Jones scherp aan.

Toen men hem het avontuur vertelde, en het 
buitenkansje met Jack O’Neill, klaarde zijn gezicht 
allengs op, en vergenoegd wreef hij zich de handen. 
„Kolossaal!” grijnsde hij, „M’n goeie vriend Jack 
in onze handen. Ik kan nauwelijks iets bedenken, 
dat mij meer plezier kon doen, dan juist dit ! 
Kranig werk!”

Hij schudde Jones de hand. „Dus jij bent een 
kameraad uit Liverpool, en je hebt aanbevelingen 
van Danny Long ? Ik moet zeggen, je debuut is 
verbazend gunstig.” Hij wierp een vluggen 
blik op z’n horloge, en stond op.

„Eèn uur, jon
gens, we moeten 
aan den slag ! Het 
wordt een zwaar 
karweitje, want er 
is een conciërge in 
huis. Dien zullen 
we eerst „stil” moe
ten maken! Een 
werkje, dat ik aan 
jullie overlaat, Har- 
ry en Jack? Jij, 
Steve,zult de wacht 
moeten houden. Ik 
zelf zal met onzen 
nieuwen vriend 
hier, langs den ach
terkant van het 
huis binnendringen. 
Jullie kent het 
signaal ! Vooruit, 
op stap ! !”

Bob Jones stapte 
met Dark Devil 
mee. Ze spraken 
niet, voor ze den 
achterkant van een 
fraai heerenhuis

hadden bereikt. Elkaar helpend, klommen ze toen 
op de hooge schutting. Dark Devil nam de lei
ding, liep op een achterdeur aan, die hij na een 
korte bewerking opende. Een donkere gang gaapte 
hen tegen, en zacht slopen ze het huis in. Dark Devil 
scheen van de situatie uitstekend op de hoogte te 
zijn, want zonder aarzelen ging hij op zijn doel 
af. Plotseling stond hij evenwel doodstil.... Van 
de straatzijde klonk een schril fluitje....

„Vervloekt!” siste Dark Devil verwonderd, 
„Onraad ! Hoe is dat mogelijk ?” Hij doofde zijn 
zaklantaarn en beduidde Jones, dat ze terug 
moesten. Buiten weerklonken schoten !

Vlug snelden zij door het huis en den tuin, 
werkten zich over de schutting, doch nauwelijks 
stonden zij in het nauwe slopje, of een kogel suisde 
hun langs de ooren. Ook aan den achterkant was 
politie!! Iemand snelde op hen toe..

Met een vloek trok Dark Devil zijn revolver, 
maar vóór hij er gebruik van had kunnen maken, 
wierp.... Bob Jones zich op hem, en sloeg hem 
het wapen uit de hand. In een minimum van tijd 
had de verraste misdadiger de handboeien aan, en 
stond hij hulpeloos tusschen twee politie-agenten.

„Laffe verrader!” siste hij Jones toe. „Wat be
taalt men je voor je verraad.... ?”

Glimlachend keek Jones hem aan.
„Laat ik even een misverstand ophelderen, 

„vriend” Dark Devil ! Ik ben Jack O’Neill! Ik 
liet mij door mijn helper Tobler volgen, enscè- 
neerde een klopjacht, en won zóó het vertrouwen 
van jouw gespuis. Tobler speelde de rol van Jack 
O’Neill, die door mij ontmaskerd werd. We lieten 
hem gebonden achter, doch om mijn „haat” tegen 
Jack O’Neill te demonstreeren, keek ik zijn tou
wen na, en sloeg hem in het gezicht. Het verschafte 
mij de sympathie van je helpers, en mijn helper 
Tobler.... een vlijmscherp mesje! Bovendien 
kon ik hem zachtjes den naam Hopkins en Ken
sington Road toefluisteren, terwijl men dacht, dat 
ik hem verwenschte ! Voila tout? Tobler zorgde 
natuurlijk voor de rest! Hij had tijd zat, om Scot- 
land Yard te alarmeeren, en bij Hopkins op de 
loer te liggen.

Ditmaal ben je er ingevlogen, Dark Devil! ’t Ge
noegen, Jack O’Neill gevangen te weten, heeft je 
overmoedig en onvoorzichtig gemaakt, anders had je 
wel ’n beter onderzoek naar „Bob Jones” ingesteld!”

Wat men met zich mee kan dragen !! Een sterk vergroote afbeelding van 
een vloo, zooals zij te zien is op de Hygiënische tentoonstelling te Dresden.
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De Gebrandmerkte
DOOR OCTAVUS ROY COHEN

K
athleen was een veel te sterk karakter om 

te betreuren, wat ze had gedaan; te 
zeker van zichzelf om erover te tobben, 
of ze misschien ook de grenzen der con

ventie had overschreden. En, wat het gewichtigst 
was van alles, ze kende zichzelf. Zij had Bob 
Terry lief; ze besefte nu, dat ze hem had 
liefgehad, bijna van het oogenblik waarop hij 
Carmody’s kantoor was binnengestapt, bleek, 
gebroken en verbitterd. Haar moederlijk instinct 
was opengebloeid op datzelfde moment, en zij 
was onophoudelijk over hem en zijn lot gaan den
ken, omdat ze elke smartelijke bizonderheid kende 
van den strijd, dien hij te strijden had. Zijn situatie 
maakte diepen indruk op haar om de hopelooze 
onrechtvaardigheid ervan. Alle onbeschaamde 
nieuwsgierigheid, die de maatschappij tegenover 
den ex-gevangene aan den dag pleegt te leggen, 
zou op hem worden geconcentreerd ; en het in
gekankerde wantrouwen jegens ieder, die tegen 
wil en dank tusschen de grijze steenen muren van 
een gevangenis heeft geleefd. Nu en dan zou de 
wereld zich als bij toeval herinneren, dat de man 
toch eigenlijk onschuldig was, maar het feit bleef 
bestaan, dat hij levenslang gebrandmerkt was en 
voorgoed verschillend van alle anderen....

Het geluid van zijn stem bracht haar terug tot de 
realiteit van het oogenblik.

„Wil je werkelijk met me trouwen, Kathleen ?” 
Zij ontweek de vraag niet. „Ja.”
„Oh —”
Hij wendde zijn hoofd af en staarde voor zich 

uit ; maar of hij in het verleden of in de toekomst 
staarde, wist zij niet. En omdat zij een rasechte 
vrouw was, vroeg zij hem uit :

„Wil je me hebben, Bob?”
„Of ik je hebben wil ?” Hij keerde zich met een 

ruk weer naar haar toe en zij zag een wereld van 
ontroering in zijn anders zoo doode oogen. „Of 
ik —? Goede God! Kun je daaraan twijfelen ? 
Heb je dat niet geweten — altijd ? Van het eerste 
oogenblik dat ik je zag in Carmody’s kantoor ? 
Heb je het niet gevoeld, elke seconde dat we samen 
waren ? Och, ik kan niet behoorlijk praten. Ik 
heb vergeten, hoe ik dat doen moet — maar hier
over kan ik wel het minst
— over jou en mij —”

Zij trok figuren op 
het tafelkleed met haar 
smallen vingertop, en 
een weemoedig glimlachje 
speelde om haar lippen.

„ Ik verwacht oom Todd 
over een week,” zei ze. 
„Hij zal verrast zijn.”

„Zal hij?”
„Misschien niet,” ant

woordde zij ernstig. „Hij 
houdt zooveel van ons 
allebei.”

„We zullen het hem 
samen vertellen.”

„Ja. Hij zal er gelukkig 
mee zijn.”

„Dat zal hij. Vreemde 
man — Todd.”

„Vreemd. En sympa
thiek. Van nature eerlijk, 
van nature rechtschapen
— en toch met een won
derlijken kneep in zijn 
karakter, die hem soms 
parten speelt. Hij doet 
dingen, die hij niet doen 
moest — misschien zal 
hij ze weer doen.”

„Niet wanneer hij ons 
heeft —!” Hij brak 
plotseling af en zag haar 

aan. „Wanneer zullen we trouwen, Kathleen ?”
En nu liet al haar dapperheid haar plotseling 

in den steek en was zij het, die haar gezicht af
wendde. De bespreking van hun liefdesaangelegen
heden was zoo rustig, bijna zakelijk verloopen in 
dit overvol restaurant. De plotselinge gedachte 
aan een nabij huwelijk deed haar hart stilstaan — 
zij werd rood en daarna heel bleek. Een paar 
minuten lang was zij niets dan een gewoon, schuch
ter meisje.

„Nog niet, Bob.”
„Waarom niet ?”
„We moeten wachten.”
„Waarop ?”
„Op jou. Je moet tot jezelf komen. Je moet het 

een of ander doen. Ik heb je lief Bob, en ik zou je 
voor niets ter wereld willen kwetsen — maar kun je 
niet begrijpen, dat ik niet zou kunnen leven van het 
geld, dat Peter Borden je gaf ?”

Bob voelde, hoe hij rilde. Voor ’t eerst, sinds 
hij de gevangenis verlaten had, ondervond hij een 
gevoel van schaamte over zijn ongewone positie 
in den huize Borden. Hij at het brood en woonde 
onder het dak van den man, dien hij van alle 
menschen het meest haatte. Hij bezat niets, dat 
hem niet door dien man gegeven was, en het feit, 
dat dit billijk en redelijk was, veranderde niets aan 
het geval.

„En als ik nu iets ging uitvoeren ? Als ik aan ’t 
werk ging voor Carmody ?”

„Dan — zoodra je zelfstandig was geworden 
en me hebben wilde, zou ik bij je komen.”

Hij keek haar recht in de oogen en zij huiverde 
van het onheilspellend vuur, dat in de zijne smeul
de : „Je weet één ding nietwaar, Kathleen — ik 
haat Peter Borden.”

„Ik weet het.”
„Van den dag dat hij mij naar de gevangenis 

zond, zwoer ik mijzelf, dat ik nog slechts zou leven 
voor één doel : mijn rekening met hem te vereffe
nen. Dat is mijn idée-fixe geweest, sinds ik vrij 
kwam. Misschien is het niet bizonder heldhaftig — 
maar dat is ’t eene ding, dat ik doen zal, wanneer 
ik mijn passiviteit afschud. Zooveel als ik van je 
houd, Kathleen — en je wéét het niet, hoeveel
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door persoonlijke ervaring had lee-
ren beseffen, wat het zeggen wil, te lijden. Ik weet 
niet, hóe ik het zal doen. Ik weet niet, wanneer. 
Maar indien ik nog één enkele ambitie over heb, 
dan is het die. En ik zou me van jou onmogelijk 
kunnen voorstellen — dat je het niet begreep.”

„Ik begrijp het.”
„En je sympathiseert ermee?”
„Neen, Bob. Maar ik kan je een zeer mensche- 

lijke bekentenis doen — een biecht bijna. Wanneer 
ik in jouw omstandigheden verkeerde, dan — 
dan zou ik hetzelfde voelen als jij nu, en ik zou tegen 
mijn eigen wraakzucht een even harden strijd te 
voeren hebben als nü tegen mijn drang, ook hierin 
aan je zijde te staan. Ik mag deze gevoelens niet 
met je deelen, maar geloof me, Bob, mijn liefde 
voor jou is er niet minder om.”

Bob steunde het hoofd in de handen en zuchtte. 
„Dus het komt hierop neer, Kathleen, dat je niet 
de mijne wordt, eer ik me van dit idée-fixe, hoe 
dan ook, bevrijd heb ? Ik mag je niet openlijk 
mijn verloofde noemen ?”

„We zullen het aan Todd vertellen, wanneer hij 
vrij komt, Bob. Maar aan niemand anders.”

„Heel goed. En ik zal wachten, tot hij er is, en 
ik de dingen met hem kan bepraten, eer ik definitief 
Carmody’s aanbod aanneem.”

Zij verlieten samen het restaurant. Bij het over
steken van de straat drukte hij licht haar arm, 
terwijl hij haar met den zijnen steunde —en zij beef
den beiden van ontroering. En opeens bleef hij op 
het trottoir stilstaan en riep een taxi aan. Zij keek 
verwonderd naar hem op.

„Een taxi, Bob?”
Hij antwoordde niet. Zij stapten in den wagen 

en hij gaf het adres op aan den verbaasden chauf
feur, die niet gewoon was, te worden aangenomen 
voor een rit langs drie blokken huizen.

De Bob Terry binnen in de taxi was niet de 
schichtige, indolente Bob van de laatste paar 
maanden. Hij had de taxi aangeroepen met een 
vooropgezet doel. De tijd was kort. Zijn hand om
sloot de hare. Toen legde hij ze zachtjes, maar 

beslist om haar schouders 
en trok haar tot zich met 
’n vastberadenheid, die 
zij niet had verwacht.

Zij koketteerde niet. 
Eén eeuwigheid lang za
gen ze elkaar in de oogen ; 
toen sloot zij ze onder 
zijn kus.

Zij nam afscheid van 
hem bij den ingang %ran 
het reusachtige kantoor
gebouw en haar oogen 
glansden, toen ze hem 
nazag, zooals hij zich ’n 
weg door de menigte 
baande met een langen 
veerkrachtigen stap, dien 
ze nooit te voren van 
hem gezien had. Ze ging 
het gebouw binnen en 
steeg met de lift naar de 
étage, waar de reeks ver
trekken van Carmody 
gelegen was. Willie Wea- 
vers lispelde een groet 
door de open deur van 
zijn kantoor. Kathleen 
ging aan haar machine 
zitten en raakte de toetsen 
aan. Maar dit was blijk
baar het geluid, waarop 
John Carmody gewacht 
had. De deur van zijn
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kamer ging open en zijn smalle, broze gestalte 
stond naast den lessenaar van het meisje.

„Goed nieuws, Kathleen ?”
Zijn zijige stem bracht haar terug tot de werke

lijkheid.
„Bedoelt u omtrent Bob Terry ?”
„Ja?'
Ze keek op naar haar werkgever. Haar eigen 

gezicht straalde van het nieuw-gevonden geluk — 
en ’t zei hem alles, wat zij had willen verzwijgen.

„Het beste nieuws van de wereld, mijnheer 
Carmody ; eenvoudig het allerbeste nieuws van 
de wereld.”

Hij begreep. — En evenmin als het meisje ooit 
vermoed had, welke ge
voelens hij jegens haar 
koesterde, evenmin kon 
zij beseffen, welk ’n ko
kende golf van woede in 
zijn binnenste opbruiste 
en zijn stem verstikte. Hij 
boog slechts even en ging 
met stijve, afgemeten 
passen terug naar zijn 
eigen kamer.

Hij stond alleen naast 
zijn bureau : een tengere 
en verschrikkelijke figuur. 

ZESTIENDE HOOFD
STUK

John Carmody beheersch- 
te zijn aandoeningen 
volkomen. Er waren er, 

die beweerden, dat hij 
geen temperament had 
— maar zij hadden on
gelijk. Zijn innerlijk leven 
was kleurig en onstui
mig, maar Carmody zelf 
was zich hiervan bewust 
en controleerde zijn im
pulsen met koel, scherp 
verstand. Hij was niet 
ongeduldig. Zijn leven 
lang had hij de kunst van 
afwachten verstaan — 
maar nu scheen het, alsof 
hij te lang gewacht had.

Kathleen had hem haar groote nieuws verraden, 
even duidelijk alsof ze het hem in woorden had 
meegedeeld. Carmody wist alleen nog maar niet, 
hoe ver de zaak reeds gevorderd was. Maar hij 
begreep, dat alles slechts ’n kwestie van tijd kon 
zijn. Kathleen was zeer klaarblijkelijk verliefd op 
Bob Terry — of geloofde zelf, dat zij dat was. 
Carmody deed haar de eer, onmiddellijk aan te 
nemen, dat Bob Terry niet in gebreke kon blijven, 
die genegenheid te beantwoorden.

Zóó lag de situatie vóór hem — zoo doorzichtig 
als kristal — en in spijt van den vloed van bitter
heid en teleurstelling, die hem dreigde te overwel
digen, kon zijn veldheersbrein niet nalaten, de 
volmaakte medewerking der omstandigheden toe 
te juichen.

Tot op dit oogenblik had Carmody werkelijk 
een vriendschappelijke belangstelling in Bob 
Terry gevoeld. De jongen was wreed en onrecht
vaardig door het noodlot vervolgd ; de bittere 
beker was hem aan de lippen gedrukt en hij was 
gedwongen geworden tot drinken. Hij scheen tegen
woordig geen positieve impuls meer te kennen 
behalve zijn hartstochtelijk verlangen naar wraak
neming op Peter Borden.

Daar was de tweede schakel in den feilloos 
gesmeden keten. Carmody haatte Borden met mee- 
doogenlooze felheid. Borden had hem schrik aan
gejaagd. Het had allen schijn gehad, alsof diens 
bemoeiingen in verband met Carmody’s schorsing 
met succes bekroond zouden worden, en Carmody 
had eenige weken van de ondraaglijkste ellende 
gekend, terwijl de zaak hangende was. Hij was als 
overwinnaar uit den strijd te voorschijn getreden, 
maar met ’n onverzoenlijken wrok tegen den rnan, 
die hem dit alles had aangedaan. En nu gaven 
Terry’s bevrijding uit de gevangenis, zijn opneming 
in den huize Borden en zijn verbittering tegen 
Borden zelf Carmody als ’t ware het weergalooze 
wapen in de hand, waarnaar hij zoolang wachtend 
had uitgezien.

Hier, zoo scheen het, werd hem de verlokkende 
kans geboden, Borden letterlijk alles aan te doen, 

wat hij maar zou wenschen — en dit te doen zonder 
ook maar de minste risico te loopen. Zijn eenige 
taak was, het plan in elkaar te zetten ; Bob Terry 
zou er de ijverige en gewillige uitvoerder van zijn. 
En over enkele dagen zou er nog een tweede bond
genoot bij de hand zijn : Todd Shannon stond op 
’t punt, vrij te komen.

Todd was als marionet te gebruiken. Hij liet 
zich leiden door zijn aandoeningen — hetzij van 
afkeer of van genegenheid. De bonkige, traag- 
denkende kerel zou geen bezwaren maken, zich aan 
de zijde van Carmody en Bob Terry te scharen in 
deze campagne tegen Borden. Hij kon even ge
makkelijk over het bord heen en weer geschoven 
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worden als een schaakfiguur — en met even weinig 
gevaar voor opstandigheid of tegenspraak.

Carmody’s probleem was nu echter plotseling 
tweevoudig geworden. In betrekking tot Borden 
was de situatie vrijwel dezelfde gebleven, maar het 
scheen hem nu, dat hij niet alleen had af te rekenen 
met Peter Borden, maar tegelijkertijd ook Bob 
Terry in zoo groote moeilijkheden moest brengen, 
dat deze er zich onmogelijk uit zou kunnen redden.

Carmody had met zichzelf uitgemaakt, dat Terry 
van het tooneel moest verdwijnen. Dat hij op die 
manier een ontluikende liefde jammerlijk zou 
trachten te verwoesten, liet hem koud. Een geweten 
had hij niet ; zijn oogen staarden altijd fel en strak 
naar de resultaten van zijn machinaties ; de midde
len waren eenvoudig kwesties van détail.

John Carmody wilde Kathleen voor zich. Hij had 
haar gewild,vóór hij Todd Shannon welbewust naar 
de gevangenis deed gaan. Hij had haar op subtiele 
wijze het hof gemaakt van den dag, dat zij in zijn 
dienst trad als stenografe — om later tot privé- 
secretaresse op te klimmen. Zijn wikken en wegen 
der omstandigheden waren volkomen juist gewreest.

Hij kende het meisje en besefte, dat zij niet ge
makkelijk te winnen zou zijn. Op de eerste plaats 
was ze te gezond en te natuurlijk, dan dat ze zich 
door allerlei speculaties en weelde-droomen reeds 
vertrouwd had kunnen maken met ’t idee van een 
huwelijk met haar patroon ; en op de tweede plaats 
stond zij eigenlijk te hoog om haar volle, diepe 
liefde te kunnen schenken aan iemand van wien zij 
zóóveel wist, en zóóveel zwijgend afkeurde, als van 
hem, Carmody....

Wat hij nu trachtte te bereiken, was, haar te 
imponeeren met zijn eigen grootheid en genialiteit
— haar te vervuilen met bewondering voor zijn 
geest en zijn macht, die haar zijn gemis aan licha
melijke kracht zouden doen vergeten. Zij moest 
hem niet leeren beschouwen als een zwakkeling 
naar het lichaam, maar als een reus naar den geest
— de meester van een stad — van een district — 
bijna van een staat. Hij wenschte, dat ze zou zien, 
hoe hij de raderen in beweging zette, de touwtjes 

aantrok, dat ze zijn korte bevelen zou hooren en 
hun vérstrekkende uitvoering aanzien. Hij wenschte, 
dat ze hem zou zien in al zijn glorie : als meester 
van menschenwegen en menschendaden, en dan — 
wanneer zij overweldigd zou zijn door zijn uit
gestrekte macht en in haar bewondering zijn 
schamele verschijning had leeren vergeten — 
dan was het tijd genoeg om haar te laten weten, dat 
hij haar liefhad met blinden hartstocht, haar lief
had, zóó verlangend en juist daardoor zóó be
hoedzaam, dat hij in ’t geheel geen stappen deed 
uit vrees één onjuisten stap te zetten.

Hij had in spanning de uitwerking van zijn sys
teem gadegeslagen. Het meisje zag —- toen begon 

ze te begrijpen — ten
slotte te bewonderen; zij 
bewonderde zijn genie, 
zijn veldheerstalent, ook 
al was zij het niet eens 
met alles wat hij deed. Hij 
had reeds langen tijd 
geleden bemerkt, dat zij 
onder den findruk kwam 
van de macht, die hij ten 
toon spreidde. En toen 
stond hij plotseling voor 
een blinden muur van on
persoonlijkheid. Zijn plan 
was zóó goed geslaagd, 
dat zij hem had leeren 
beschouwen als een soort 
van natuurkracht in 
plaats van als een man. 

Maar hij wist, dat er 
tenminste geen andere 
man in haar leven was, 
en daarom schikte hij zich 
erin, te blijven wachten, 
gevrijwaard voor jaloe
zie, steeds vast vertrou
wend op een gelukkigen 
uitslag van zijn beleg.

Nu waren de dingen 
veranderd. Door de een 
of andere onverklaarbare 
oorzaak was Kathleen 
verliefd geworden op Bob 
Terry. Carmody’s lippen 
krulden zich minachtend. 

Hij vreesde Terry, en haatte zichzelf om zijn 
talmen. Maar bovenal vreesde hij Terry — en een 
sardonisch glimlachje speelde om zijn dunne, 
beweeglijke lippen. Hij wilde Terry nu op zijn 
kantoor hebben — hij wenschte het sterker 
dan ooit tevoren. Hij wilde den jongen onder 
zijn bereik hebben, geheel tot zijn orders; hij 
wilde alles gereed hebben om elk oogenblik de 
gunstige gelegenheid te kunnen aangrijpen, zoodra 
die zich voordeed. Hij wilde Kathleen’s aan
dacht vestigen op het levendig contrast tusschen 
zijn eigen macht en overwicht en de passieve be
sluiteloosheid van Bob Terry.

Hij drukte driemaal op den schelknop op zijn 
lessenaar. Een paar seconden en de deur ging open 
om de herculische gestalte van den Lispelenden 
Willie Weaver door te laten, met zijn glimmend, 
kaal hoofd, zijn bespottelijk breede schouders, 
zijn goedmoedigen grijns. Weaver alleen had Car
mody’s volle vertrouwen.

„Ga zitten,1 Willie.”
„Met pleizier.” De reus liet zich neer in een stoel 

en haalde een sigaar te voorschijn. „Wat scheelt 
eraan ?”

„Niets.”
„Och kom nou, baas!”
Carmody glimlachte wrang. „Er scheelt niet 

precies iets aan,” ontweek hij, „maar sommige 
dingen beginnen vasten vorm aan te nemen. 
Ik heb inlichtingen noodig, betrouwbare, positieve 
inlichtingen.”

„Ik ben de man, die je d’r aan helpen kan.”
„Het is Borden — zooals gewoonlijk. Ik heb me 

laten toefluisteren, dat hij met z’n heele maat
schappij nogal in de penarie zit. Wat weet jij daar
van ?”

„’n Heeleboel. Ze staan er goed en stevig voor, 
natuurlijk, maar ze hebben geen contanten en 
kunnen er ook geen krijgen. Ze hebben de huur op 
de oude perceelen laten afloopen en de nieuwe zijn 
niet klaar — door een of andere strubbeling met 
den aannemer.

(Wordt voortgezet)
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VRO UWENLE VEN
DE BRUID EN
DE BRUIDSMEISJES

et is begrijpelijk, dat, nu de japonnen alle 
langer zijn geworden, en de toiletten voor 
bizondere gelegenheden extra lang, de mo

derne bruidsjapon bijna den grond raakt. De korte 
bruidsjapon met den langen sleep, die er eigenlijk 
geen deel van uitmaakt, was trouwens ’n onding, 
En ik geloof, dat wij allen het er wel over eens zul
len wezen, dat de lange japon aan ’n bruid meer gra

Bruidstoilet van witte tule, geborduurd met zilver. De toiletten der bruidsmeisjes, van zacht 
rosé georgette, hebben een gracieuze garneering van kleine luchtige strookjes.

tie, meer lieflijkheid geeft, dan ’t ultra-korte rokje, 
en meer in overeenstemming is met den ernst 
en de waardigheid, die we op den grooten dag in 
het leven eener jonge vrouw van haar verwachten.

De moderne bruidsjapon behoeft geen sleep en 
kan dus zóó gemaakt worden, dat ze later geschikt 
is voor feestelijke gelegenheden. De sleep, welke nu 
echter eenmaal behoort bij ’n rechtgeaard bruids- 
toilet, wordt gevormd door den extra langen sluier.

Wit blijft, ondanks allerlei pogingen om ver
schillende zachte pasteltinten in plaats daarvan 
populair te maken, de aangewezen kleur voor het 
bruidstoilet. In plaats van wit wordt ook wel ivoor 
genomen, en vaak wordt het doode wit eenigszins 
verlevendigd door een zacht rosé onderjurk, die 
vaag doorschemert op de witte bruidsjapon.

Het bruidstoilet van onze afbeelding is van 
zijden tule, geborduurd met zilver. De lijn van de 
japon is zeer eenvoudig gehouden, ’n Groote berthe- 
kraag met zilverborduursel garneert de taille.

De bruidsmeisjes van onze foto dragen japon
netjes van zacht rosé georgette, buitengewoon 

sierlijk met de wijde mouwen, de aardige pele
rines en de garneering van smalle ruches. Groote 
hoeden voltooien het geheel van deze jeugdig- 
bekoorlijke toiletjes.

Het is niet noodzakelijk, dat de bruidsmeisjes 
op ’n trouwpartij precies hetzelfde gekleed gaan, 
wel draagt dit natuurlijk bij tot de schoonheid 
van het geheel. En het is in elk geval aan te bevelen, 
dat de bruidsmeisjes met elkaar overleg plegen 
betreffende de te dragen kleeding. De beide toilet
jes dienen toch met elkaar te harmonieeren.

Kantstof is voor 
zulke feestelijke gele
genheden steeds bizon- 
der geliefd en voor 
wie de eigen toiletten 
gaarne zelf maakt, 
zeker aan te bevelen.

Kantstof, immers, 
heeft als ’t ware de 
garneering in zich zelf, 
behoeft dus slechts 
op de meest eenvou
dige manier te wor
den aangewend.

Een gladde japon 
van kantstof bijvoor
beeld, met een enkele 
strook en een rond 
geknipten kraag of 
pelerine, vormt ’n be
koorlijk geheel. Zoo’n 
pelerine kan over de 
armen worden ge
dragen, doch kan ook 
aansluitend worden 
gemaakt onder den 
arm, wat haar dan ’t 
aanzien geeft van een 
luchtig sierlijke bolero.

Ook ’n combinatie 
van kant en zijde of 
van kant en tule kan 
een buitengewoon ele
gant effect maken.

Bij zulke doorzich
tige toiletten, welke

liefst lang genomen worden, reikt de onderjurk 
slechts even over de knieën, wat aan het geheel een 
aparte losheid verleent.

PAULA DEROSE.

WAT WE KUNNEN 
MAKEN VAN EEN 
KLEIN VLAK RAAM

Indien u zoo’n onbeduidend 
raam in uw zitkamer heeft, 
dat nogal hoog ligt, zoo’n 

raam, waarvan men denkt niet 
veel te kunnen maken, dan 
volgt hieronder een oplossing.

Maak aan beide kanten van 
het raam boekenplanken. Ze 
zullen een soort van nis vor
men voor een zitje. Hierbij

past u lange gordijnen tce, met een val, hetgeen 
aan uw venster een beter aanzien zal geven. De 
teekeningen geven het enkele raam aan en hoe 
de boekenplanken het kunnen verbeteren.

Houdt u van mooie kleuren, en u wilt vrij te 
werk gaan, dan is hiervan wel wat leuks te maken. 
De boekenplanken kunnen b.v. van buiten zwart 
en van binnen hard oranje zijn, het gordijn ook 
oranje, doch ook de kleur jade-groen kunnen we 
toepassen ; dit zal gedistingeerder staan.

Per slot van rekening kunt u alle kleuren ge
bruiken, welke in de kamer passen.

De tweede teekening laat zien, hoe we een 
dergelijk raam in een slaapkamer kunnen ver
fraaien. De eene kast kan al uw lievelingsboeken 
bevatten, terwijl een gordijn, van hetzelfde pa
troon als de venster-gordijnen, de al te oude boe
ken, indien u die heeft, maskeert.

In het zitje onderin een bergplaats voor schoe
nen enz., en het rechter gedeelte kunnen we als 
toilet-tafel gebruiken. We zetten er onze toilet
artikelen op, en we hangen er ’n aardigen spiegel 
boven, terwijl we in de kast nog verschillende 
toiletbenoodigdheden en andere dingen kunnen 
bergen.

En is het tevens geen verrukkelijk zitje gewor
den ? AMETHIST.

LTZ4-KC
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0 NIEUWS
De heer W. C. J. Harting 
was 40 jaar werkzaam 
op’sRijks Marinewerf te 

Amsterdam.

DE FEESTELIJKHEDEN 
TE BEVERWIJK, waarvan 
wij de vorige week reeds 
eenige foto’s reproduceer
den, werden besloten met 
een fraai en welgeslaagd 
bloemencorso. Hiervan 
brengen wij thans nog een 

tweetal plaatjes.

Het echtpaar P. P. Kuppers—Bleyenberg, Gasthuisvest 17, 
Haarlem, is 26 Mei a.s. 50 jaar getrouwd.

Fr 7kfliliii twi
l 11 *

Hun gouden huwelijksfeest herdenken 16 Mei H. Joffer 
en F. Visser te Winkel (N.H.)

DE LOOSDRECHTSCHE PLASSEN BEDREIGD. De 
gemeente Amsterdam zal de Loosdrechtsche plassen 
voor waterwinning gaan gebruiken, waardoor dit 
prachtige stuk natuur wellicht verloren zal gaan.

De bekende variété-artist Harry Woodward vierde 
als zoodanig zijr zilveren jubileum.
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De heer L. C. Keereweer. de bekende^^ 
dirigent van vele Amsterdamsche Mannen
koren, vierde zijn zestigsten verjaardag.

Uit de

l/Ö

Het

DE Y-VEREN. In den gemeenteraad 
zal een voorstel aanhangig worden 
gemaakt om de veergelden voor auto's 
af te schaffen. Een enkele foto is 
voldoende om te bewijzen, dat daar
mede 'n belangrijke bron van inkomsten 
voor de gemeente zou verloren gaan.

■ö

vb?Hoov

AMSTELRUST wordteen 
modem sportpark. De 

„Stichting Sportpark Am- 
stelrust” zal het buitengoed 
van dien naam een ander 
aanzien geven. Behalve 
'n volledige sportinrichting 
komt er een kampeerge
legenheid, een openlucht
theater enz. Ook werkt de 
VerdotBehoud van Natuur
monumenten aan het plan 
mee. „Huize Amstelrusf’.

kampeerterrein mei 
cantine.

De aanleg voor een zwem
bassin is reeds begonnen.

Een mooi laantje, waarin 
vele zeldzame vogels broeden.
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Hetinternationale tennis-
tournooi van D.D.V. Over
zicht tijdens de doublé 
van de dames Rollen

Ahead hebben gelezen, is niet veel overgebleven. Wat baat het een elftal, 
wanneer het in het veld al zeer goed voetbal speelt en daarbij zelfs wordt 
gesteund door een middenlinie, welke een juiste opvatting heeft van het 
spel der middenspelers, zonder dat een aanval mede aanwezig is, die weet, 
hoe doelpunten moeten worden gemaakt. Hiermede is direct al het raadsel 
opgelost, waarom Ajax met overtuigende cijfers van een tegenstander 
won, die in het veld niet minder was en misschien zelfs wel de grootste 
helft van de anderhalf uur speeltijd op de Ajax-helft heeft geopereerd, 
als maar zonder succes, trachtend de Amsterdamsche verdediging, waarin 
van Kol nog wel ontbrak, te passeeren. Neen, dan bleken de Ajax-voor- 
waartsen heel wat beter voor hun taak berekend. Vooral in de tweede 
helft waren van Reenen en zijn mannen bij eiken aanval een bedreiging 
voor den lang niet zekeren keeper Halle.

Deze wedstrijd bood een goede gelegenheid om een vergelijking te maken 
tusschen den midvoor van ons nationale team, de Kreek, en een meer- 
genoemden candidaat voor die plaats, van Reenen. Welnu, die vergelijking 
is absoluut in het voordeel van den Ajacied uitgevallen, wat aan één 
kant heel jammer is, omdat we Zondag a.s. in Antwerpen in elk geval de 
Kreek nog in het elftal zullen hebben. Wij hebben over den Go Aheadman

Sport van Zondag
T_Iet was Zondag een hoogst belangrijke voetbal- 
* ‘‘‘dag. Niet alleen dat de kampioenswedstrijden, 
vooral die te Amsterdam, van veel invloed waren 
op het a.s. Nederlandsche voetbalkampioenschap, 
doch de promotiecompetitie, welke die om den 
Nederlandschen kampioenstitel in belangrijkheid 
misschien nog overtreft, liep in beide afdeelingen 
ten einde.

V.U.C. slaagde er hierbij in, het eerste-klasse- 
schap te behouden, terwijl Haarlem na een kort
stondig lijden in de eerste klasse, plaats moest 
maken voor hét jonge K.F.C. Zoo is het dus ge
schied, dat de club, die nog nimmer een kampioen
schap van de tweede klasse op haar naam had, 
volbracht, waartoe stereotype afdeelingskampi- 
oenen als D.E.C., D.H.C. en Fortuna nimmer in 
staat bleken. Er zit pit in het Zaansche ploegje, en 
zij die nu reeds beweren, dat K.F.C. geen elftal 
heeft om zich in de eerste klasse te handhaven, 
moeten niet uit het oog verliezen, dat het gepro
moveerden tweede-klassers in de hoogere afdeeling 
op een enkele uitzondering na aanvankelijk steeds 
goed ging. Is het aan den eenen kant jammer,

Couquerque en Kea Bou- 
man tegen mej. Peitz en 

mej. Krahwinkel.

De A.A.C. opent het sei-*^ 
zoen. Kiekje tijdens de 
wedstrijden van Zondag 
j.1. C. Berger (H.A.V. 
Haarlem) wint de 100 M.

Vergeefsche pogingen van De Kreek. Go Ahead slaagde er 
tegen Ajax wederom niet in te scoren.

Bij den wedstrijd Ajax-GoAhead in het Stadion. Halle, de doel- 
verdediger van Go Ahead, onderbreekt een aanval.

nog nimmer enthousiast kunnen schrijven en doen 
dit ook nu niet. Wederom is het spel van de Kreek 
ons tegengevallen. Van Reenen beschikt over een 
grootere snelheid en een goed schot. Bovendien 
kan hij tegen een stootje, allemaal factoren, welke 
een midvoor bij eiken aanval uitstekend van pas 
komen. Bij de Kreek ontdekten we ook nu 
weer heel weinig van dit alles. Wij gelooven niet, 
dat de Boer één gevaarlijk schot van den Go 
Ahead-midvoor te stoppen heeft gehad. Het is te 
hopen, dat onze midvoor Zondag in Antwerpen 
zal toonen, dat wij ons in hem vergissen. We zul
len zeker één van de eersten zijn om het te erken
nen.

Ajax is er na de overwinning op de Oostelijke 
kampioenen goed voor komen te staan. Nog twee 
lastige wedstrijden, Willem II en Blauw Wit in 
het Stadion, wachten den roodwitten. Wanneer die 
gewonnen worden, gelooven wij, dat het voldoende 
zal zijn. Velocitas, dat eigenlijk thans nog de beste 
papieren heeft, zal tegen Willem II, Blauw Wit en 
Go Ahead toch wel een paar puntjes laten.

Blauw Wit is na de nederlaag tegen Willem II 
vrijwel uitgeschakeld. Wel kan men het op papier 
nog zoo uitrekenen, dat de zebra’s er nog komen, 
doch zij zijn daarbij zoozeer afhankelijk van het
geen buiten hen om gebeurt, dat wij de Stadion- 
club practisch uitschakelen.

dat een vereeniging met een geschiedenis als Haar
lem uit de hoogste regionen van onze voetbal
maatschappij moet verdwijnen, men kan de klei
neren moeilijk stuiten in hun drang naar boven. 
Wij hopen, dat het kranige K.F.C., aan hetwelk van 
deze plaats onze hartelijke gelukwenschen, zich 
een waardig vervanger van de Haarlemsche 
roodbroekenploeg zal toonen.

De tweede kampioenswedstrijd tusschen Ajax 
en Go Ahead is intusschen wederom in een over
winning voor de Amsterdammers geëindigd, die 
daarmede o.i. wel bewezen hebben, dat zij een 
tikje hooger moeten worden aangeslagen dan de 
Oostelijke kampioenen. Van al het schoons, dat 
wij na den eersten kampioenswedstrijd van Go De wedstrijd K.F.C.-Haarlem, welke voor de Zaankanters promotie en voor de roodbroeken degradatie beteekende. De Koog- 

sche doelman onderschept een aanval der Haarlemmers. Breeuwer schijnt te appelleeren; waarvoor is ons niet duidelijk.
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F. Westendorp van Laga minnaar van het 
sciffnummer.

Triton, de Utrechtsche studentenploeg, won het hoofd
nummer (oude vier) van de Universiteitswedstrijden.

Triton, na de overwinning. De Utrechtsche studs maren
zoo verheugd met hun overwinning dat zij de boot lieten 
kantelen en zwemmend den oever moesten bereiken.

Aardig overzicht op het Noordzee- 
kanaal bij den strijd der achten.

Tien tegen één, dat geen 
antwoord volgt - zij ligt 
immers al een minuut in 
bed ... en haar matras 
is ’n van Veen’s STALEN 
Gezondheidsmatras.
Een prachtmatras - zakt 
niet door tot een kuil, 
maar steunt het heele

van Veen’s STALEN 
Gezondheidsmatras
1 persoons 21*°
2 persoons 2640

lichaam - piept niet • 
veert ook aan de kanten.

Franco levering door 
’t geheele land.

VAN VEEN’S 
BEDDEN MAGAZIJNEN 
A’DAM, Hartenstraat 18-20 bdDam 
Ceintuurbaan 354 hoek».d. Heiststrwt 
Haarlemmerstr 74-76o dierenmarkt

i

p-KLIERZIEKTE—i
is een vorm van tuberculose. 
Verwaarloost deze kwaal dus 
niet. Leest wat Dr. J. H. VAN 
GRAFHORST, arts, schrijft 
in zijn brochure: „Wenken 
en raadgevingen bij de be
handeling van tuberculose en 
scrofulose”, over de gunstige 
resultaten, verkregen met 
gramdtae. Deze brochure, 
die o.a. talrijke attesten bevat 
van geneesheeren en gewezen 
patiënten, wordt U, op aan
vrage, in gesloten enveloppe, 
gratis toegezonden door de 
Pharm. Ond. Dr, J. H. VAM 
GRAFHORST, Scheveningen, 

Alkmaarschestraat A 9

VACANTIE!
Abonné’s, die „De Stad Amsterdam” 
aan hun vacantie*adres wenschen 
te ontvangen, kunnen dit opgeven 
aan ons kantoor en aan de bezor* 
gers; tegenwoordig » en vacantie* 
adres opgeven en voor de week* 
abonné’s het abonnem.sgeld 
van 12 | ct. p. w. bij voegen.
Aan opgaven zonder by* 
voeging van het verschut* 
digde bedrag wordt 
geen gevolg gegeven.

De 
Administratie

INTEEKEN BILJET
Ondergeteekende verklaart zich hiermede te abonneeren 
op „De Stad Amsterdam” a per dric ,roaandcn *)

t 0.12° per week
Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Naam .............................................................

Adres ...................................................................
Bovenstaand inteekenbiljet s.v.p. na invulling afgeven aan ons Bureau. 
N. Z. Voorburgwal 262, of per post toezenden in open enveloppe 
met postzegel van 1 l/a cent gefrankeerd.

De Administratie van „DE STAD AMSTERDAM”
N.Z. VOORBURGWAL 262

DE STAD AMSTERDAM 
iimiuitiiiiH GEÏLLUSTREERD weekblad IIIIIIIIIIUIIII

Red. en Adm.: N.Z. Voorburgwal 262, Tel. 33170. Postrekening 97946. Abonnementsprijs: p. week 12 % cent; 
per kwartaal BIJ VOORUITBETALING./ 1.625; per post ook voor Ned.-Indië f 1.75; voor het overige 
buitenland: ƒ2.25 of ƒ 2.50; losse nummers 15 cent. Voor advertentiën wende men zich tot de Administratie 
van dit blad. Al onze abonné’s zijn gratis verzekerd tegen ongelukken. Uitkeeringen f 30.— tot / 2000.—

OPLAGE BOVEN 100.000 EX.
Aangesloten bij het Bureau voor 
Oplaagcontróle — Amsterdam
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