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/Langs het Amstelkanaal staan de achtergevels der 
/ villa’s aan de Apollolaan in een rustig gelid geschaard. 

Welk een verschil met 
de voorname behuizin
gen uit de 17de eeuw.

Moderne kerkbouw. De Vrij-Katholieke Gabrielkerk aan de Deurloostraat.

Modernehotelbouw, het 
Carltonhotel aan de 

Vijzelstraat.
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Poortbouw van onzen 
tijd. Het Amsterdamsch Lyceum aan het Valeriusplein.

Nog een typisch staaltje van Nederlandsche, twintigste-eeuw-—* 
sche bouwkunst is „Huize Lydia” aan het Roelof Hartplein.
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De Oude Zijds Achterburgwal, nabij de Vredes- 
steeg, één der plekjes, waaraan Amsterdam zijn 
bijnaam „Venetië van het Noorden’' heeft te danken.

ovv •v,s 're«öa.v

Het fraaie huis, waar „Ooine Jan" 
woont, op den O. Z. Voorburgwal.

^^Oude huisjes leunen tegen 
den verweerden toren op 
het Oudekerksplein.

Oude pakhuisgevels"^ 
op ’t Prinseneiland.

Het hoekje Oude Zijds Voorburgwal—St. Jansstraat (door reclame 
ontsierd) laat wel duidelijk zien, hoe geheel verschillend het leven 
binnen- en buitenshuis van onze voorvaderen moet zijn geweest 

met dat van thans.

Tr7~einig steden zullen, als de Neder- 
V r landsche hoofdstad, kunnen bogen op 

zoovele nog bestaande architectonische tegen
stellingen. Zoowel om de oude als om de

nieuwe bouwstijlen te 
bewonderen, komt men 
van ver over de gren
zen naar Amsterdam. 
Maar interessanter nog 
wellicht dan „modern " 
en „vroeger" op zich
zelf is liet feit, dat de 
levende demonstra tie 
van het „andere tijden, 
andere zeden" in één 
stad, op weinige mi
nuten afsiands van 
elkander, is te vinden.
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beklaagt.

Zij verrichten hun bezigheden onder de gespannen aandacht va 1 
het publiek, dat geen vrees voor nekkramp blijkt te hebben.

Er is een defect aan de bovenleiding, en binnen 
enkele oogenblikken is een file van trams ontstaan.

De eerste deskundige 
verschijnt ten tooneele.

O^WG

Conducteurs en wagen
bestuurders toonen niet 
het minste medelijden 
met een dame, die zich 
ongetwijfeld over „die 
snerttram.................

Wandelaars en fietsers, die afgestapt zijn, staren vol verwachting naar 
den voorsten motorwagen,..* waaraan het toch heusch niet ligt.

daar ver
re pa ratie- 

is het euvel

öelukkig,
/ schijnt de 

*• wagen. Nu
binnen enkele seconden 
door een paar goede 
vaklui verholpen.

D* belangstelling van den Amsterdammer voor alles, mat 
op den openharen rveg van zijn stad pleegt voor te 

vallen, is bijna spreekwoordelijk. Dezer dagen waren wij 
de toevallige, en gelukkige, getuigen van een tramstoring 
in „West”, welke, alles bij elkaar, zoowat vijf minuten zal 
hebben geduurd. In minder dan geen tijd had zich een groot 
aantal „meelevenden ’ verzameld, die, blijkens de foto's, zeer 
intensief met dit kleine gebeuren 
meeleefden.

De baan is vrij. Ofschoon de slagersjongen het geval nog niet schijnt te vertrouwen, zet het verkeer zich grootendeels toch 
weer in beweging, en kort daarna is er niets meer van het „ongeval** te bespeuren.
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W DE VAANDRIG
VAN DEN KEIZER

Oind dezer maand zal 
deze Metro-Gold- 

wyn-Mayer-film in 
Amsterdam haar pre
mière beleven. Ramon 
Novarro, de bekende 
figuur uit BEN HUR, 
speelt de hoofdrol, 
een vaandrig die om

Het einde.

zijn aanhankelijkheid aan Keizer Napoleon door 
de aanhangers van het huis Bourbon wordt ver
volgd. Na allerhande moeielijkheden belandt hij 
tenslotte onder de vermomming van huisknecht bij 
een bevriende familie waar een logeetje vertoeft, 
dat een heftige koningsgezinde is. Natuurlijk wordt 
hij daarop verliefd, en zij op hem, zonder dat echter 
een van beiden iets van zijn politieke gevoelens 
wil in boeten. Daaruit ontstaan dan weer allerhande 
complicaties, uitstekend geschikt om een allerge
lukkigst einde te bewerkstelligen. Daar het een 
„sprekende film” is worden er ook aardige liedjes 
in „gezongen”. De vaandrig knevelt het 

voorwerp zijner liefde, om 
te verhinderen, dat zij zijn 
plannen in de mar zal sturen

De huisknecht, subsidiair: de vaandrig, meer~subsidiair: Ramon Novarro, zeer^^ 
oneerbiedig kijkend naar het lieftallige logeetje (Dorothy Jordan) en de gastvrouw.

In trvee leege mijnflesschen is 
ruimte genoeg om de „Voorzichtigheid” te herbergen.
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DE KEERENDE KUDDE. (Ceoaert. Fill. Ortho).

LÖaar is mijn Uader?
□
 ZESENTWINTIGSTE HOOFDSTUK 

LIEFDE EN EEN BRIEF 
ien middag belde ik Margery op.
„Kom hierheen als je wilt,” zei ik, „en breng 

de sleutels van Monmouth Avenue mee. Ik heb 
je een paar dingen te vertellen en een paar dingen te 
vragen.”

Ik haalde haar van het station. Mijn plannen 
voor dien middag waren grootsch; zij omvatten, 
naar ik hoopte, de oplossing van het tante-Jane- 
mysterie; zij omvatten ook een ritje door het park, 
en een.... enfin, daar zal ik van vertellen, als het 
aan de beurt komt.

Gepastheidshalve wachtte Edith ons voor het 
huis op. Het was nog gesloten, en had reeds in zoo 
korten tijd een lucht van geslotenheid en mufheid 
gekregen. Bij de deur van het salon liet ik hen 
stilstaan.

„Nu gaan we een soort spelletje doen,” legde ik 
uit. „Een soort van „diefje, diefje, wie vangt ’t 
diefje,” zonder diefje. We zoeken naar een la, 
hoek of kast, waarin berusten, saamgebonden, 
en zonder dat erop gelet is, of ze daar passen of 
niet, een kleine revolver, twee haarborstels en een 
kleerenborstel, twee of drie overhemden, een stuk 
of zes boorden, en een stel nachtgoed, benevens 
een klein plat pakje, zoowat twaalf centimeter 
lang en vijf breed.”

„Jongen, waar praat je toch over?” vroeg Edith.
„Ik praat niet, ik theoretiseer,” legde ik uit. 

„Ik heb een theorie, en die beweert, dat die dingen

DOOR MARY ROBERTS RINEHART

hier zijn. Zijn ze er niet, dan is ’t mijn vergissing, 
maar niet mijn schuld.”

Ik geloof, dat Margery terstond begreep, wat ik 
bedoelde, en daar Edith tot alles bereid was, be
gonnen we het onderzoek. Edith nam de bovenste 
verdieping, want ze was, zei ze, er aan gewend, van 
alles te ontdekken op de kamers van het personeel, 
Margery bleef beneden en ik ging naar de tusschen- 
verdieping.

De eerste tien minuten leverden niets op. In dien 
tijd had ik twee kamers afgewerkt, en nu begon ik 
aan het blauwe boudoir. En daar, op de bovenste 
plank van een hoekbuffet met glazen deurtjes, 
vond ik, wat ik zocht. De heele inventaris was er. 
Ik stopte een klein pakje in mijn zak en riep de 
meisjes.

„Het verlorene is gevonden,” zei ik kalm, toen 
we bij elkaar waren in de bibliotheek.

„Wanneer heb jij wat verloren ?” vroeg Edith. 
„Je wilt toch niet zeggen, Jack Knox, dat je ons 
hier gebracht hebt om je te helpen zoeken naar 
een oude pyama en een paar schuiers ?”

„Ik heb jullie hier gebracht om tante Jane te 
vinden,” zei ik, een brief en het pakje uit mijn zak 
halend. „Zie je, mijn theorie klopt. Hier is tante 
Jane, en daar is het geld uit de leeren tasch.”

Ik lei het pakje in Margery’s schoot, en sneed den 
brief open. Ik las voor :

„Mijn lieve nicht, Slot
Ik schrijf aan jou, omdat ik

niet weet, wat ik tegen zuster Letitia zou moe
ten zeggen. Ik loop weg ! Ik — loop — weg ! 
Liefje, ik durf ’t haast niet eens te schrijven 
heelemaal alleen in dit leege huis. Ik heb een 
kopje thee gedronken uit een van je mooie 
kopjes, en een dutje gedaan op je heerlijke 
rustbank, en zoodra ’t donker is, ga ik op 
den trein naar Boston. Als je dit leest, ben 
ik op zee, op de zee, schat, waar ik over heb 
gelezen en waar ik van heb gedroomd en die ik 
nooit gezien heb.

Ik ga werkelijkheid maken van een droom van 
veertig jaren — bijna tweemaal zoolang als jij 
hebt geleefd. Je lieve moeder is overzee geweest, 
voor ze stierf, maar ik mocht nooit, wat ik graag 
wou. Ik hoorde tot de menschen, die oogen 
hebben om te zien en toch niet zien. En daarom 
— ben ik weggeloopen. Ik ga naar Londen en 
Parijs en naar Italië, als het geld, dat je vader 
me voor de parels gegeven heeft, toereikend is. 
Ik heb al een jaar lang circulaires van scheep
vaartmaatschappijen laten komen, en ik heb ’n 
schriftelijken cursus in Fransch gevolgd. Daarom 
vroeg ik altijd, of je Fransche liedjes wou zingen, 
liefje; ik wou ’t accent leeren. Ik geloof, dat ik 
me best zou redden, als ik Fransch mocht zingen, 
in plaats van spreken.

Ik ben bang, dat zuster Letitia gemerkt heeft,



No. 22 VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1930dat ik een paar van de parels genomen heb. Maar — de helft was voor mij, van onze moeder, en ik heb mijn heele leven een ring met een parel willen hebben, maar ik heb hem nooit gekregen. Ik ga een hoed koopen, in plaats van een muts, en kleeren, en aardig ondergoed, en een vlecht. Margery, ik heb al dertig jaar naar een vlecht verlangd.Letitia zal me misschien nooit terug willen hebben. Misschien zal ik niet eens terug willen komen. Ik heb geprobeerd, haar te schrijven, toen ik wegging, maar ik had m’n hand bezeerd op zolder, waar ik mijn kleeren verstopt had, en er kwam bloed op ’t papier. Ik ben aldoor bang geweest, dat Letitia het papier zou vinden in de prullemand, en schrikken zou van het bloed. Ik wou alles netjes achterlaten — vertel dat alsjeblieft aan Letitia —- maar ik was zoo zenuwachtig en gehaast. Ik liep heelemaal naar Wynton en ging daar in een tram. Ik ging hier naar toe. Ik kwam binnen met den tweeden sleutel van je sleutelring. Heb je ’m niet gemist? En ik heb in Bellwood nog zooiets geks gedaan! Ik ging heel zacht de trap af en naar buiten. Ik zette mijn leege tasch — want ik wou in de stad alles nieuw koopen — in ’t portiek neer om de deur achter me te sluiten. Toen hoorde ik iemand opzij van ’t huis, en ik pakte gauw mijn tasch en holde in ’t donker weg.

427

ZOMERWEIDE (Max Baur, Wemigerode)

Je kunt je voorstellen hoe ik opkeek, toen ik vanmorgen de tasch opendeed en zag, dat ’t die van Harry was. Ik maak haar leeg en neem’m mee, want hij heeft de mijne.Als je dit direct vindt, vertel dan de eerste paar dagen niets aan Letitia. Je weet, hoe doortastend je tante Letitia is. Ik zal haar uit Boston een cadautje sturen om haar een beetje te sussen, misschien is ze dan, als ik over een maand of drie of vier terugkom, over ’t ergste heen.Ik ben niet heelemaal gerust over je vader, Margery. Hij is zoo veranderd. Den laatsten keer dat ik hem zag, gaf hij me een stukje papier met een getal erop en hij zei, dat hij daar overal last van had en dat hij er gek van werd. Probeer eens, een dokter bij hem te krijgen. En ik heb een potje met crème in ’t kastje boven den schoorsteenmantel laten staan, waar ik mijn hoed en mijn schoenen verstopt had. Haal dat weg, als je wilt, voordat zuster Letitia het ziet.Vaarwel, lieve nicht. Ik schijn lichtzinnig te worden op mijn ouden dag, maar ik wil toch ook zijden ondergoed dragen, voordat ik dood ga.Je liefhebbende tante Jane.”Er volgde een stilte vol verbazing. Toen begonnen we alle drie vroolijk, onbedaarlijk te lachen. Zoo’n lief, klein oud dametje met haar jeugdig onafhankelijkheidsgevoel en haar vijfenzestigjarig, hongerig, romantisch hart !Toen maakten we het pakje open, wat een droeviger werkje was, want het bevatte Allan Fleming’s laatste hoop op ’t behoud van het publieke vertrouwen.Edith liep naar de telefoon om het nieuws aan Fred mee te deelen, en voor ’t eerst dien dag was ik met Margery alleen. Zij leunde met één hand op de tafel, in de andere hand had zij den brief van tante Jane, een beetje bevend, heel teeder. Ik legde mijn hand op de hare, op de tafel.„Margery !” zei ik. Ze bewoog zich niet. „Margery, ik wou ’t groote antwoord van je hebben. Ik heb je lief — ik kan je niet zeggen hoeveel. Ik zal in mijn heele leven geen tijd genoeg hebben om ’t je te vertellen. Zeg ’t me, Margery, hoor je van mij ?”Ze keerde zich naar mij toe, heel langzaam, en keek me recht in de oogen. „Van jou,” antwoordde ze zacht, en ik nam haar in mijn armen.Edith was nog aan de telefoon.„Ik weet ’t niet,” zei ze. „Wacht even, dan zal ik even kijken.”Ze kwam naar de deur, en Margery probeerde los te komen, maar ik hield haar stevig vast. Op den drempel bleef Edith staan en keek ; toen liep ze vlug naar de telefoon terug.„Ja lieverd,” zei ze hartelijk, „nou net.”
ZOMERKRUID
(Max Baur, Hernigerode)
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Stad en Strand.

Indien het waar is, dat 
de wijze, waarop een man 

en een vrouw elkaar 
een arm geven, een graad 
meter voor hun liefde is, 
dan.... 
met één 
op deze 
overzien
getrokken !

Maar gevolgtrekkingen 
gaan in deze toch maar alleen 
op, wanneer men de „be
trokkenen” van voren heeft

MET p£R

U hebt natuurlijk 
oogopslag de foto’s 
twee bladzijden al 
en uw conclusies

|l r Bi >

4^ OP STR1%

kunnen aanschouwen. En om 
de lezers, en vooral de lieftal
lige lezeressen van de „De 
Stad” de gelegenheid te ontne
men tot oordeelvellingen om
trent de wederzijdsche innigheid 
van de „hij” en de „zij”, kreeg 
de fotograaf de uitdrukkelijke 
opdracht mee, om deze kleine

eerste schuchtere ineenstrengelen der vingers.Het

Een injftig-jarig huwelijksfeest 
van achteren gezien.

Gewoonte is een tweede natuur. 1
..Kift"

levensmomenten alleen van de rugzijde 
te „maken”.

Toch is het waar, dat uit de manier, 
waarop verloofden, verliefden en echt
paren zich over de openbare straat 
bewegen, wel eens iets valt af te leiden 
over hun oogenblikkelijke verstandhou
ding. En daar moogt u onze kieken 
gerust op aan zien. Of is het onvoor-
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zichtig te zeggen, dat het meisje blij is, haar 
landsverdediger weer bij zich te hebben ?

Blijkt uit den gang van de beide oudjes niet 
duidelijk, dat zij een leven lang allerlei lief en 
leed hebben doorgemaakt en tot op den ouden dag 
voor elkander onmisbaar zijn ? Getuigt de ge
balde vuist van de vrouw met de schort niet van 
de inspanning die het kostte, om „hem” mee te 
krijgen bij het gaan koopen van dingen, die be
slist niet langer in het huishouden konden worden 
gemist ? Uw eigen fantasie zal u nu wel verder 
voort helpen bij het bekijken der plaatjes, of 
desgewenscht, de verbeelding van schrijver dezes 
te corrigeeren.

Het wandelen met en naast elkaar is een dage
lijks wederkeerend „Lied ohne Wörter”, dat 
niet altijd zonder dissonanten klinkt, maar dat 
door de uitvoerenden met hardnekkige volhar-

„Je zult met me mee”.

Niet verliefd, niet verloofd, niet getrouwd.

Met de ongemenschte „derde” op mandei.

ding steeds opnieuw ten gehoore 
wordt gebracht.

En in welk land ter wereld ge 
ooit mocht komen, overal zal 
het dit lied zijn te.... aan
schouwen. Want als een Congo- 
lees met zijn meisje uitgaat, zal 
hij in (Congoleesche) teederheid 
en hoffelijkheid niet onderdoen 
voor den galanten Parijzenaar, 
die zijn „chérie” naar 
haar woning begeleidt. En 
een „zwijgende” ruzie, die 
een Argentijn heeft met 
zijn vrouw (aangenomen, 
dat dit denkbaar is), zal 
evengoed merkbaar zijn, 
als een gründliche twist 
in een Germaansche Ehe.

Over de Amsterdam- 
sche omgangsvormen in 
de buitenlucht zullen we 
het maar niet hebben,

„Es mar einmal ein treuer Husar'. 

dat is een nogal pijnlijk onderwerp en ook voor 
meer uitvoerige behandeling wel vatbaar. De 
treffende juistheid, waarmede de straatjongen in 
onze hoofdstad bepaalde „wandelende ver
houdingen”, weet te karakteriseeren, is echter 
onovertrefbaar en het meest sprekende bewijs 
tegelijkertijd, dat de menschen bij ons.... pre
cies zoo zijn als overal elders.



(De Laatste Dag van de c
=A;



(Fox Film) 

AG VA^DE QsWaNOEUVRES...
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OUD BRUGGE

en voelde

en zei,

seconde 
opende

geen kwaad, — 
staat vast. Wat 

we spelen ? Mis
kent u soixante-

'n Viertal bijzonder geslaagde foto's van 
de karakteristieke Vlaamsche stad Brugge, 
door haar verleden en schoonheid beroemd 
en daarom altijd geliefd door oudheidkenners 
en kunstenaars. Hiernaast: Een hoekje, dat 
alle schilders in verrukking brengt.

een vliegenden sprong, onder het 
de beambten, op de treeplank 

rijtuig te belanden. Een 
daar vast, hijgend, toen

Bijna ondraaglijk vond Herbert 
Dawlish de gedachte: als die 
kellnerin wat vlugger was 

geweest, zou hij geen moord heb
ben begaan.

Hij had precies tien minuten over, 
zich ontzettend hongerig. Hij liep dus een lunch
room binnen en bestelde een kop thee en een 
saucijzenbroodje. Het kwam maar niet, en Herbert 
werd ongeduldig, keek tienmaal op zijn horloge. 
Toen het broodje en de thee eindelijk kwamen, 
had hij precies twee minuten om het te verzwel
gen en zijn trein te halen.

Toen hij het perron opholde, reed de trein juist 
weg. Hij kneep geërgerd de lippen samen, — hij 
kon zijn gewonen coupé vooraan niet meer halen. 
Dat kostte hem het gezelschap van zijn mede- 
forensen en zijn spelletje kaart!

De trein nam al meer vaart. Dawlish rende, — 
hij mocht blij zijn, als hij nog mee kwam. Het lukte 
hem echter met 
geschreeuw van 
van het laatste 
klemde hij zich 
hij het portier en viel op de bank neer.

De man tegenover hem keek hem aan 
wat men op zulke oogenblikken pleegt te zeggen — 
op ’t kantje af, niet prettig zoo te moeten hollen 
op dien leeftijd, enzoovoort; hij verhaalde zelfs 
van een zekeren Sam Biggs, die minder gelukkig 
was terechtgekomen dan Herbert Dawlish: tusschen 
de treeplank en het perron namelijk.

Herbert Dawlish, op dat moment vrij van iedere 
moordzuchtige neiging, keek den man met het 
gouden hoefijzertje op zijn das eens aan. Hij had ’t 
land aan domme kletskousen, — en dit leek er een 
van ’t zuiverste water. Hij klaarde echter op, 
toen de man een spelletje kaart voorstelde; hij had 
een passie voor kaarten, en stemde dus gretig toe.

„Ik heb kaarten bij me,” zei hij, in zijn zak 
grijpend. Daar kwamen zijn vingers in aanraking 
met iets hards, en met een ietwat verlegen glim
lach haalde hij het te voorschijn. Een revolver op 
het tafeltje leggend, zei hij schertsend:

„Schrik maar niet, — ik ben niet gevaarlijk. 
Ik heb dat ding vandaag in de stad gekocht, — ik 
ben lid van de schietclub in Herne Bay ziet u, 
en er is van de week een revolver-afdeeling be
gonnen. Een heel interessante sport.”

De ander knikte.
„Mag ik?” vroeg hij, en hij nam het wapen op 

en bekeek het met kennersblik. „Heel goed din

getje,” kwam zijn oordeel, 
— „’t is waarachtig ge- 
lajen ook !”

„Eh.... ja, — ik nam 
wat patronen mee. Maar 
’t kan 
de pal 
zullen 
schien 
six; een prachtspel voor 
twee personen.”

„Swa..
„Met andere woorden: 

zesenzestig, ’t Is een 
soort van....”

„Ik weet al chef, — 
zesenzestig. Heb ik vroe
ger wel gespeeld. Ik her
inner me een keer........”

„Wilt u coupeeren ?” 
Herbert Dawlish gaf.
„Hoe hoog zullen we 

zeggen ?” zei hij, met een 
vluggen, taxeerenden blik 
naar het costuum van 
den ander.

„Laten we zeggen vijf 
shilling ’t spel.”

Dawlish verwonderde 
zich. Dat was veel hooger 
dan hij gewend was, — 
maar hij dacht, dat hij 
’t in ieder geval wel zou redden. Hij gaf de kaarten 
bij drieën en tweeën. Het spel begon.

Al heel spoedig werd het Dawlish duidelijk, 
dat de man met het hoefijzertje wel eens meer 
kaarten in zijn handen had gehad. Hij had die 
handige manier van schudden en geven over zich 
waar de kaarten door buigen en knakken. Hij 
likte aan zijn duimen. De kartonnetjes vlogen 
pijlsnel uit zijn gewiekste vingers.

Dawlish betaalde. Vijf — tien — vijftien — 
vijfendertig — vijftig. Hij verloor zes pond. Een 
doffe blos kleurde zijn hooge jukbeenderen. Hij 
verkwikte zich door een flinken teug uit zijn veld- 
flesch, klemde zijn tanden op elkaar en concen
treerde grimmig zijn aandacht.

Lang vóór de trein Chathan had bereikt, waren 
die zes pond er zesenveertig geworden. Dawlish 
ploeterde dolzinnig om zijn verlies goed te maken. 
Een griezelige angst sloot zich om zijn hart, Hij 
had veel verloren, — veel meer dan hij te ver
liezen had. Het was de eerste, en er waren reke
ningen, die hij betalen moest van het geld, dat 
hij verloor.

Toen het zeventig pond was, leunde Herbert 
Dawlish achterover en veegde zich met bevende 
hand het zweet van het voorhoofd. Hij was bleek,

Onder den Lieve Vrowve toren.

van zijn mond niet meer in

mompelde hij, „dat ik door 
al m’n geld kwijt.” 
brak het deuntje af, dat hij

en kon de hoeken 
bedwang houden.

„Ik geloof niet,” 
kan spelen. Ik ben

De handige man 
bezig was te fluiten.

„Is ’t waarachtig? Ja, da’s pech maat! Toch 
wel een aardig spelletje hè ? Zit tenminste wat in.”

Dawlish keek hem neerslachtig, nederig aan.
„Hoor eens,” zei hij, „ik.... ’t is een beetje 

gek ding om te vragen, maar.... zoudt u me 
dat geld terug kunnen geven ? Voor korten tijd be
doel ik natuurlijk. Ik zal ’t u later allemaal be
talen. Maar op ’t moment heb ik.. .. moet ik....”

De handige man had Dawlish aan zitten staren
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met sprakelooze verbazing. Toen opeens brulde 
hij het uit van het lachen.

„Nou, die is rijk,” merkte hij op. „Dat moet 
ik aan de vrouw vertellen, als ik thuis kom. Ze 
zal zich een mik lachen. Nee hoor maat, niks! 
Ik ben geen toevlucht voor onbehuisden.”

„Ik geloof, dat u me niet goed begrijpt,” pleitte 
Dawlish in doodsangst. „Laat ik ’t u even uit
leggen. Kijk....”

„Toe, maak nou geen flauwsies, jog, — zal ik 
je eens wat zeggen ? Je moeder had je een kinder
meisje mee moeten geven. Zeg, — wat....”

„Je handen omhoog,” zei Dawlish, met een 
vinnigen blik van achter zijn revolver, — „voor
uit, — heelemaal in de hoogte!”

Zelfs op dat moment had Dawlish nog geen 
plan om te moorden. Hij wou den kerel alleen 
schrik aanjagen, om hem te bewegen, hem het geld 
terug te leenen. Hij was wanhopig. Hij had een
voudig den moed niet, naar huis te gaan en bij 
zijn vrouw aan te komen met het verhaal: zeventig 
pond verloren. Maar vuurwapens zijn gevaarlijk 
speelgoed. De oogen van den handigen man ver
nauwden zich. Hij deed plotseling een sprong. 
En Dawlish, zijn oogen sluitend, haalde den trek
ker over.

De dood kan ontzettend vlug en plotseling 
komen. In één korte seconde reisde Dawlish met 
een lijk. Het had een akelig blauw plekje midden 
in het voorhoofd, en het was langzaam op den 
vloer gezakt als een volle baal. Dawlish dwong zich 
met geweld tot bezinning en ging uitdenken, wat 
en hoe.

Hij stond op het punt, het lichaam uit den coupé 
te schuiven, de spoorbaan op, toen hij een arm- 
band-horloge zag. Een inval van het oogenblik 
volgend, zette hij dit horloge terug op vijf uur 
vijftig. Hij rekende er op, dat het horloge op het 
moment van den schok zou gaan stilstaan, en 
als het horloge stilstond op vijf uur vijftig, — als 
het lijk tenminste niet direct gevonden werd, — 
zou men de conclusie trekken, dat de man met 
een vroegeren trein had gereisd.

Toen dit gebeurd was, deed hij het portier open, 
keek voorzichtig naar voor en naar achter, en 
dan, terwijl de trein ongeveer zestig kilometer 
maakte, schoof hij het overschot van den handigen 
man naar buiten.

Ragfijne gevels weerspiegelen zich in het stille water.
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Oude gevels leunen in vervallen straatjes tegen elkander.

Venner, de man van Scotland Yard, reisde den 
volgenden morgen met den trein van acht-veertig 
naar de stad. Hij en twee anderen groetten Daw
lish met uitgelaten kreten, zooals gewoonlijk. 
Dat viertal had tien jaren lang iederen dag (Zon
en feestdagen uitgezonderd) in den forensentrein 
zitten kaarten.

„Vooruit ouwe jongen — kom op met de kaar
ten,” riepen ze. „Waar heb je gisteravond uit
gehangen ?”

„Verlaat,” zei Dawlish. „Moest ’m op een hol
letje halen. Krant gelezen ? Die moord in den 
trein van vijf-tien ?”

Smith, die met de kaarten van Dawlish zat te 
geven, knikte. „Niet veel over van dien stakker,” 
zei hij, „geen gezicht meer over, zeggen ze. Of
schoon, — hij zal er wel niet veel meer van gevoeld 
hebben. Jij weet er zeker alles van, Venner, buiten 
de kranten ?”

Venner glimlachte kalm.
„Ik hoor een massa,” zei hij, „waar ik niet over 

spreken mag. Ik heb het lijk zelfs gezien, een paar 
uur na den moord. Ze hebben me met een auto 
van Herne Bay gehaald.”

„Wacht,” zei Smith, „verkeerd gegeven. Kaart 
te min.” Hij gaf opnieuw, kwam weer niet uit 

en keek de kaarten na. 
„Je hebt maar een half 
spel, ouwe heer,” zei hij 
tot Dawlish, „’t ongeluks- 
aas is er niet.”

Smith noemde schop
penaas altijd ’tongeluks- 
aas, omdat schoppen in 
het taaltje van de kaart
legsters ongeluk betee- 
kenen.

„Zeker nog in mijn 
zak,” zei Dawlish.

Maar de moeite van het 
zoeken werd hem door 
Venner bespaard. De 
man van de Yard keek 
plotseling ernstig, terwijl 
hij een speelkaart uit 
zijn eigen zak haalde.

„Neen,” zei hij, „hier 
is ’t, als ik me niet ver
gis.”

Hij legde schoppenaas 
op het tafeltje, — het 
aas, dat vermist werd 
uit het spel van Daw
lish.

„Ja, dat is ’t waar- 
achig!” riep Smith. „Hoe 
kom jij daaraan, ouwe 
valschspeler ?”

Venner keerde zich op
zij en zag Dawlish aan. 
Dan legde hij een hand 
op diens arm.

„Dawlish,” zei hij, „ik 
vind ’t verschrikkelijk 
zuur.... maar ik moet 
’t wel doen. Je bent ge
arresteerd. Dat aas heb 
ik in de mouw van den 
vermoorden man gevon
den.”
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De Gebrandmerkte
DOOR OCTAVUS ROY COHEN

H
eb je geen verdenking?” vroeg Merriwether. 

Borden’s stem had een metalen klank. 
„Ik ben bereid, je alles mee te deelen, 
wat ik weet, Merriwether — maar ik kan 

hier geen verdenkingen uitspreken.”
„Precies wat ik dacht. Nu, ik ben zoo scrupuleus 

niet. Ik zal je vertellen, waar de obligaties zijn. Die 
fijne jonge ex-gevangene van je heeft ze.”

Niemand sprak. Er was niemand, die ’t 
niet volkomen met Merriwether eens was, 
al keurden ze ook de ruwe wijze af, waarop hij 
sprak.

„We weten niet, of hij ze heeft.”
„Dat doen we wel. Laat ons aannemen, 

dat jij een eerlijk man bent. Dan was er maar 
één man, die ze kon wegnemen — en dat is 
die Terry.”

„Ik zou zooiets niet graag beweren, wan
neer ik er niet zeker van was.”

„Bah I Je maakt me misselijk. Je weet ’t 
beter dan wij. En onthoud dit nu eens goed, 
Borden : ik heb geen steek te maken met je 
betrekkingen tot dezen jongen man. Je kunt 
je filantropische neigingen botvieren zooveel 
je maar wilt — zoolang je dat niet doet met 
mijn geld. Die jonge man ging op de eerste 
plaats naar de gevangenis, omdat jij hem er 
heenzond. Maar of (hij er nu èl of niet on
schuldig in ging — één ding staat vast : hij 
kwam er uit als een misdadiger. Val me niet 
in de rede ! Je weet, dat, wat ik zeg, waar is. 
Je nam hem op in je eigen huis : een prach
tige geste ; sociologisch misschien erg aan 
te raden. Maar dom, oer-dom. Dan neem je 
twee honderdduizend dollar van ons geld en 
legt dat binnen zijn bereik. In een gammele 
kamer-brandkast van verouderd model. Hij 
kan ’t je misschien zelfs hebben zien doen.”

„Hij was op dat tijdstip in de aangren
zende kamer,” zei Borden koel.

„’t Wordt al fraaier en fraaier. Terry steelt 
de obligaties. Jij hebt er geen schade van. Er 
was geen cent van jou in die* brandkast. Je 
geeft toe, dat al jouw geld tot ’t laatste toe 
vastzit in de onderneming. Er bestaat geen 
mogelijkheid, dat je ons het geld kunt terug
geven. En ik ben niet van plan, met m’n han
den in m’n schoot te blijven zitten omdat 
jij een ezel bent geweest.” De anderen fronsten 
hun voorhoofd om hun afkeuring van Merri- 
wether’s wijze van spreken te kennen te geven ; 
maar ze knikten toch toestemmend.

„Jonas heeft gelijk,” zei Horace Lambert. „Alles 
wel beschouwd, Peter, was de helft van dat geld 
van hèm. De andere; helft behoorde aan ons. We 
hebben ’t recht, alle maatregelen te nemen, die tot 
terugvinding ervan kunnen leiden.”

„Wat zijn jullie van plan ?” vroeg Borden.
„Terry te arresteeren 1” snauwde Merriwether. 

„We weten, dat hij het deed — en, wat drommel, 
ik geloot, dat we het kunnen bewijzen ook. Hij heeft 
ééns in de gevangenis gezeten, en ik denk niet, 
dat hij erop gesteld zal zijn, er nóg eens heen te 
gaan. Ik veronderstel, dat ’t daarginds niet zoo 
pleizierig is. En nadat we hem onder handen 
genomen hebben, zullen we hem aanbieden, hem 
vrijuit te laten gaan, wanneer hij de obligaties 
terugbrengt. Doet hij dat niet —”

„Beschouw je zijn schuld niet wat M te veel als 
vanzelfsprekend, Jonas ? Veronderstel eens, dat 
onze firma Bob Terry voor de tweede maal een 
groot onrecht aandoet ? De hemel weet, dat we 
hem al ééns ten gronde hebben gericht.”

„We doen dat dezen keer niet. Ik wéét, dat hij ze 
genomen heeft.”

„Je weet niets.”
„Of hij deed het — of jij deed het. Jij bent, naar 

mijn overtuiging, eerlijk. Terry is dat niet. Hij 
heeft drie jaar doorgebracht in de gevangenis, 

waar zijn eenige omgang bestond uit misdadigers. 
Sedert hij vrij is, heeft hij als een parasiet in je huis 
geleefd. Zijn eenige werkelijke vriend was die Shan- 
non, die zijn cel heeft gedeeld. Een gevonniste, 
schuldig bevonden roover. Hij trad in dienst bij 
John Carmody. Carmody haat jou — en heeft je

. 7!rofessor SP.riem SP.ruttelt:

„Een tientje ? Ik hoop je nog eens mijn vriend te mogen 
noemen en daarom leen ik je nu niet.”

altijd gehaat sinds die schorsingshistorie. Het 
spreekt vanzelf, dat Carmody dit plannetje op 
pooten heeft gezet. En dat beteekent, dat we die 
obligaties nooit zullen terugzien, tenzij Terry ze 
ons verkiest terug te geven ; en dat zal hij nooit 
verkiezen, tenzij we hem ertoe dwingen.” De 
opgewonden voorzitter keek de rij van zijn mede
commissarissen langs. „Heb ik gelijk, heeren?”

Zij knikten. Het speet hun voor Borden. Ze be
wonderden hem en begrepen zijn positie. Maar 
Merriwether had gelijk.

Borden sprak zacht en rustig.
„En de plannen zijn ?”
„Mag ik je verzoeken, het vertrek een oogenblikje 

te verlaten, Borden ?”
„Zeker.” Hij liep de kamer uit, tenger en kaars

recht. Alleen zijn oogen verrieden, wat hij door
stond.

In minder dan tien minuten riepen ze hem terug. 
De gezichten van de commissarissen waren hoog
gekleurd, maar hun lippen waren vastberaden 
opeen geklemd. Zij gaven het woord aan Merriwe
ther, en ’s mans schrapende, onaangename stem 
klonk door de rookerige commissarissenkamer.

„We hebben de zaak overwogen, Borden. We 
weten, dat jij die obligaties niet gestolen hebt — 
en we weten ook, dat Terry het wel deed. We sym-

pathiseeren met je gevoelens ten XI ey £* 
opzichte van dezen jongen man. IN O* 2-0 
Maar daar is een practische grens,
waar die sympathie ophoudt. Dit is dan, wat we 
besloten hebben te doen — om onze eigen belangen 
te verdedigen: Wij zullen je precies twee en zeventig 
uren geven om deze obligaties aan ons te restituee- 
ren. Drie dagen.”

Borden sloot zijn oogen — toen opende 
hij ze weer.

„Èn als ik dat niet kan?”
„In dat geval,” snerpte Merriwether, 

„zullen we Terry onverwijld doen arresteeren. 
En we zullen er behoorlijk voor zorgen, dat 
hij veroordeeld wordt.”

VIJF EN DERTIGSTE HOOFDSTUK

Mijn waarde Bob,
Wil je zoo vriendelijk zijn, vanavond 

een kort onderhoud met me te hebben ? 
Ik zal je om acht uur verwachten.

t.è.t.
Peter Borden

Voor de twaalfde maal las Bob Terry den 
brief over. De brief, die verbijsterend was 
door zijn kalme zekerheid, en, om dezelfde 
reden, ook irriteerend. Waarom moest Borden 
hem dit verzoeken, en ’t als vanzelf-sprekend 
beschouwen, dat hij erop in zou gaan ? Hij 
liep naar Kathleen’s kantoortje en legde 
het papier vóór haar.

Zij las het en keek rustig naar hem op.
„Je gaat natuurlijk, nietwaar ?”
„Waarom zou ik gaan ?”
Zij glimlachte. „De vraag is maar : Waarom 

zou je niét gaan ?”
Bob fronste zijn wenkbrauwen. „Ik —ik 

begrijp je niet, Kathleen.”
„Waarom niet ?”
„Om verschillende redenen. Op de eerste 

plaats, dacht ik, dat je tegen me uit zou val
len om wat ik gedaan heb” —

„Ik wist, dat je dat verwachtte. Maar ik 
was alleen maar rechtvaardig — of trachtte, 
dat te zijn. Ik ben er — of dat al of niet goed 
van me was, wil ik nu in ’t midden laten — 

nooit al te levendig tegen in gegaan, wanneer je 
ervan sprak, je rekening met mijnheer Borden te 
willen vereffenen, en ik heb dus niet het recht, 
je nu te veroordeelen. Maar wat betreft dit 
onderhoud, waarom hij je verzoekt — ik zie 
niet in, wat dat je zou kunnen schaden.”

„Het zou —”
„Luister eens naar me, Bob ; mijns inziens ben 

je verplicht, hem aan te hooren. Tenslotte is hij de 
man, die voor dit alles zal moeten boeten. Je zegt, 
dat je heelemaal veilig bent — dat ze de obligaties 
niet kunnen vinden, noch bewijzen, dat jij ze hebt. 
Mijnheer Borden staat voor den financieelen 
ondergang.... en dat beteekent heel wat voor een 
man op zijn leeftijd, die zijn fortuin langzaam en 
zorgvuldig heeft opgebouwd, een menschenleven 
lang. Ik zou er heengaan, Bob.”

Hij aarzelde. Toen viel hij uit : „Als ik niet 
dócht, dat je dat zeggen zou?”

„Omdat je, van ’t begin al, nog geen oogenblik 
hebt gezegd of gedaan, wat ik verwachtte of 
begrijpelijk kon vinden.”

Ze wierp haar hoofd achterover en lachte, en Bob 
bezat niet genoeg opmerkingsgave om te hooren, 
dat er niet de minste vroolijkheid in dien lach was. 
Ze nam zijn hand en drukte die krampachtig, daarna 
keerde ze terug tot haar schrijfmachine. De jonge 
man zag op haar neer ; ze scheen zoo zeker van 
zichzelf, zoo vast overtuigd van ieder woord, dat 
ze zei, dat ’t hem verbijsterde.

Hij begreep, dat het onderhond was afgeloopen.
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Hij had haar raad gevraagd en dien gekregen. 
Hij drentelde de kamer uit als een kleine jongen» 
En toen hij naar zijn eigen kleine pijpenlaatje van 
een kantoortje terugging, ontmoette hij John 
Carmody. Carmody glimlachte ondoorgrondelijk^ 

„Je moet je vandaag wel erg in je schik voelen, 
Terrv.”

„Ja, mijnheer?*
„Ik heb gehoord, dat ’t vanmorgen warm is 

toegegaan op de vergadering van commissarissen. 
Zij gaven Borden drie dagen om de obligaties te 
voorschijn te brengen?’

Bob’s oogen leefden op. „Denken ze, dat hij ze 
gestolen heeft ?”

„Dat in geen geval. Maar dat maakt geen verschil 
voor Jonas Merriwether. Hij zou liever afstand 
doen van zijn twee oogen, dan van ’n honderddui
zend dollars.”

„Wat zullen ze doen — met mijnheer Borden ?” 
„Ik weet ’t niet. Hem het vuur aan de schenen 

leggen, natuurlijk. Hem maatschappelijk en finan
cieel ruïneeren.”

„En ik?”
Weer kwam er een glimlach om Carmody’s 

dunne lippen. Het paste in zijn plan, om de waar
heid voor dezen goedgeloovigen jongen man te 
verbergen.

„Ze denken heelemaal niet aan jou, in verband 
met deze zaak. Je bent volmaakt veilig.”

Bob haalde diep adem. Ik ben blij, dat ik u dat 
hoor zeggen, mijnheer Carmody. Ik begon me een 
beetje angstig te maken.”

Hij liep door, en Carmody staarde hem na. 
Daarna ging de tengere, kleine advocaat het 
privé-kantoor van Lispelende Willie Weaver bin
nen. De kaalhoofdige reus stond op om zijn pa
troon te groeten. Zijn stem klonk in heesch gefluis
ter.

„Merriwether maakt ’n leven als een oordeel, 
John.”

„Tegen Borden ?”
„Uh-huh.”
„Wil hij Borden laten arresteeren ?”
„Duivels, nee. Hij heeft het begrepen op den 

jongen, Terry. Ze weten allemaal, dat hij ’t zaakje 
gejat heeft.”

„Zullen ze hem de politie op zijn dak sturen ?”
„Weet niet. Ze zijn er op ’t oogenblik niet ver af. 

Als ze te weten konden komen, waar de paperassen 
waren —”

„Goed !” Carmody leunde gespannen naar hem 
over. „Span Mulcahy ervoor, om dat zaakje op te 
knappen, Willie. Laat hem uitvinden, waar Terry 
de obligaties heeft. De een of andere bankkluis, 
vermoed ik — en onder een gefingeerden naam. 
’t Moet een klein kunstje zijn, er achter te komen. 
Visch het voor me uit. Dan zal ik maken, dat 
Merriwether ’t te weten komt.”

Willie grinnikte. „Je hebt zeker een vervloekten 
hekel aan dien jongen, niet, John ?”

„Trek je eigen conclusies, Willie. Maar niet 
hardop?’

Dien heelen namiddag werd Bob Terry gefolterd 
door onzekerheid. Hij wenschte vurig, dat hij vol
doende kracht mocht bezitten, om Borden’s ver
zoek om een onderhoud af te slaan, maar al dien 
tijd wist hij, dat hij gaan zou. En vijf minuten over 
achten ging hij door de voordeur van het groote 
huis.

Lois stond onder aan de trap, toen Bob binnen 
kwam. Zij zag er onbeschrijfelijk bekoorlijk uit in 
haar sluike witte japon, en haar oogen schenen 
ongewoon groot en schitterend. Bob stond onbe
weeglijk, staarde haar aan, en las de smeekbede in 
die wijd-open, blauwe oogen. Toen draaide ze 
zich om. Zonder een woord of een gebaar of een 
groet, en liep naar boven. Bob wierp zijn hoed op 
den kapstok en ging naar de bibliotheek.

Peter Borden stond op en kwam hem enkele stap
pen tegemoet. Op ’t eerste gezicht van den man 
kreeg Bob een schok. Borden was zichtbaar ouder 
geworden. Er waren groeven in zijn gezicht, die er 
nog nooit geweest waren. Zijn gewone zekerheid 
was weg. Toch lag de grootste waardigheid en 
moed over geheel zijn wezen, en Bob voelde niets 
van de triomfantelijke vreugde, die hij had ver
wacht.

En toch was dit het oogenblik, waarnaar Bob 
had uitgezien sedert dien donkeren dag. waarop 
Borden’s met heldeie stem uitgesproken getuigenis 
hem naar de gevangenis had gezonden, om te boe
ten voor een daad, waaraan hij onschuldig was. Hij 

had de uren geteld tot aan dit ééne uur; hij had 
gedroomd van het tijdstip, waarop Borden voor 
hem in het stof zou kruipen.

Hij had den man gebroken. Met één enkelen 
slag had hij hem neergeveld. Maar Borden kroop 
niet in het stof. Hij ontmoette Bob’s blik vast en 
welwillend. Hij wees den jongen man een stoel aan 
en ging zelf tegenover hem zitten. Toen volgde er 
een lange stilte ; Borden’s oogen rustten verwijtend 
op Bob’s gezicht.

Bob schoof zenuwachtig op zijn stoel heen en 
weer. Zijn zenuwen waren tot het uiterste gespan
nen ; eindelijk verbrak hij plotseling de stilte.

„Wel ?” snerpte hij. „Wat is er ?”
Borden’s stem klonk zachter dan Bob ze ooit 

gehoord had.
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Er is geen rechtgeaarde stad, 
Waarin traditie leeft,
Die niet met trouwen burgerzin 
Naar ’n Raadhuiskelder streeft.

Een kelder onder ’n oud gebouw. 
Met bogen, tin en bier.
Waarin de bovenaardsche ernst 
Eens omslaat in pleizier.

Door ’n burgemeester ingewijd. 
Door ’t stadsbestuur behoed.
Eu die door ’t officieel cachet 
Vanzelf wel loopen moet.

Hoe kwam hel dat die kelderpret 
Nog insloeg bovendien ?
Kan uitgaan van het nieuw geslacht 
liet daglicht niet meer zien ?

Of voelen onze dames, dat
Haar charme — zoo licht bezeerd! — 
hi koele kelderatmospheer
Meer wordt geconserveerd.

Of rilt men voor een nieuwen krijg. 
Die in de lucht geschiedt, 
Zoodat ’n étage in den grond 
De beste schuilplaats biedt.

Of vindt men. dat ons slechte meer 
Niet meer zoo erg’lijk is.
Wanneer men pijp en pils geniet
In dichte keldernis ? ....

Zoo’ri zwaar probleem kan men alleen 
Met groote wijsheid aan;
Wij moesten dus, — zij schuilt in ’t vat — 
Eens naar den kelder gaan!
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M. v. H'.

„Ik zou graag één ding van je willen weten, Bob. 
Werkelijk. Er zijn details, die we buiten beschou
wing kunnen laten. Lois heeft met me gepraat, en 
me verteld, dat je hebt toegegeven, dat je de obli
gaties wegnam. Nu zou ik alleen maar graag 
willen weten, of je van plan bent, de zaak tot het 
uiterste te drijven.”

„Dat ben ik!” Evenals bij het gesprek met 
Lois trachtte Bob tevergeefs, zich op te zweepen 
tot rechtmatigen toorn. „En waarom niet ? Kunt 
u begrijpen, dat ’t dit is, waarop ik al dien tijd ge
wacht heb. Ik accepteerde uw aanbod om hier te 
komen wonen niet, omdat ik zoo op u gesteld was, 
of omdat ik getroffen was door uw mooie praatjes 
over „goedmaken”, wat u had gedaan. Ik kwam hier, 
omdat dat me in nauwer contact met u bracht, 
me beter gelegenheid gaf, uw gewoonten en be
langen te leeren kennen en zóó te weten te komen, 
hoe ik u het best kon treffen. Wel — het heeft goed 
geholpen. Ik ben er achter gekomen — en ik heb 
het gedaan !”

Borden boog het hoofd.
„Ja — je hebt het gedaan, Bob. En je hebt me 

inderdaad zeer zwaar getroffen. Zwaarder dan je 
zelf weet.”

„Ik heb er geen berouw’ van.”
„Dat veronderstel ik geen oogenblik. Misschien 

zou ik juist voelen zooals jij, in het omgekeerde 
geval. Het is alles zoo heel anders dan wat ik tot 

nu toe heb meegemaakt — ” Borden sprak zoo 
vriendelijk als een vader, die tevergeefs tracht, 
zijn weerspannigen zoon te begrijpen. „Ik vraag 
me alleen af, of jijzelf er iets van begrijpt. Kan ik 
een oogenblik ongehinderd doorspreken ?”

„Al dat praten verandert er niets aan?’
„Maar je wil naar me luisteren, nietwaar ?”
„Ja?’ ‘
Borden’s woorden kwamen niet langer moeilijk 

en afgebroken. Ze vloeiden regelmatig en gemak
kelijk.

„Ik had dit moeten voorzien, Bob. De reden, 
waarom ik dat niet deed, was, dat ik te zeer te goe
der trouw was, bij wat ik trachtte voor je te doen. 
Ik verwachtte geen oogenblik, dat je bizonder 
dankbaar zou zijn voor de kleine materieele dingen, 
die ik je gaf, maar ik vergiste mezelf toch in 
zooverre, dat ik meende, dat je de bedoeling zou 
vatten, waarmee ik dat alles deed. Nooit in mijn 
leven heb ik zoo verlangend naar iets uitgezien 
als naar jouw terugkomst van daarginds. Daarop 
geef ik je mijn woord van eer.

Ik dacht, dat ik succes had — Hoe het zij, degene, 
die je dit heeft aangeraden — en ik ben overtuigd, 
dat dit Carmody was — heeft het plan met duivel- 
sche slimheid in elkaar gezet. Laat ik je duidelijk 
maken, dat dit geval me financieel ruïneert, ik 
pleit geenszins voor mezelf. Ik neem de zaak zelfs 
heel wat rustiger op dan jij jouw ongeluk indertijd. 
Ik moet echter pleiten voor Lois. Zij verbood mij, 
dit te doen, maar niettegenstaande dat, voel ik mij 
er toch toe gedwongen. Onthoud, dat, wanneer ik 
ten gronde ga, zij in mijn ondergang deelt. Ten
slotte is zij voor dit alles niet aansprakelijk. Bob.”

„En ik was niet aansprakelijk, toen ik naar de 
gevangenis ging.”

„Dat is waar.” Borden aarzelde. Hij zat onbeweeg
lijk, met ineengeklemde handen. En toen hij weer 
sprak, was dit geen voortzetting van wat hij reeds 
gezegd had.

„Ik veronderstel, dat je je afvraagt, wat ik van 
plan ben, Bob.”

„Ja.”
„Ik heb er heel veel over nagedacht. Je zult je 

herinneren, dat ik, toen die moeilijkheden tusschen 
ons rezen, nu vier jaar geleden — dat ik toen heel 
wat gezegd heb over plicht en plichtsbesef. Je 
haatte die twee woorden — en dat doe je nog, ver
onderstel ik. Maar ik zie me gedwongen, ze nog
maals te gebruiken.

Toen je bij ons kwam, trachtte ik, er niet veel 
over te praten. Ik hoopte, mijn gevoelens door 
daden beter te kunnen vertolken dan door woorden. 
Maar ik maakte je toch duidelijk, dat ik voelde, 
dat ik de volle verantwoording droeg voor jouw 
toekomst.

Ik besef even duidelijk, als jijzelf dat doet, dat 
je een eerlijk en rechtschapen man was, toen je 
naar de gevangenis ging — en dat je altijd even 
eerlijk en rechtschapen zou zijn gebleven. Toen ik 
te weten kwam, dat je onschuldig was — en vrij — 
had ik er eenig idee van, wat de gevangenis van je 
moet hebben gemaakt. Ik hield mezelf voor, en 
ik hield jou voor, dat, onverschillig wat je ook in 
de toekomst doen zou, het allemaal voor mijn re
kening kwam. Jouw daden waren de mijne. Indien 
je uit de gevangenis kwam als een verharde mis
dadiger — dan was dat mijn schuld, en alle misda
den, die je zou kunnen begaan, waren mijn misda
den. Omdat ze niet begaan zouden zijn, wanneer 
ik je niet eerst onrecht had aangedaan.

Het zal je misschien verwonderen, Bob, dat ik, 
van aangezicht tot aangezicht met een bijna spook
achtige verwezenlijking van mijn theorie — even 
serieus en vastbesloten blijf. Laten we de dingen 
bij hun naam noemen : Jij hebt twee honderd
duizend dollar aan obligaties gestolen. Ik veroor
deel je niet. Ik ben bedroefd — en gekrenkt — 
maar ik veroordeel je niet alleen niet; ik neem de 
volle verantwoording op mijn schouders. Je zou 
dit nooit gedaan hebben zonder mijn oorspronke
lijke fout. Als je wéér steelt — en nóg eens weer — 
dan zal het altijd weer mijn schuld zijn.

Wat ik vanavond doen wilde, is je dit duidelijk 
maken. Ik wilde je ook nog omtrent iets anders 
geruststellen. Je zult waarschijnlijk door rnijn 
mede-commissarissen gearresteerd worden, als ver
dacht van den diefstal van deze papieren.”

Bob keek op, met een verwonderde vraag in zijn 
oogen.

„Ja, Bob —- dat is onvermijdelijk -— of bijna 
onvermijdelijk. < (Wordt voortgezet)



436 VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1930 No. 22

VRO UWENLE VEN
Namiddagtoilet van zwart 
crêpe georgette met sier
lijk geborduurd kraagje.

regen of wind, dapper den weg opgaan, dubbel van den stralenden zonneschijn, die tusschen de buien door soms zoo heerlijk verrassen kan — en die vaak alweer verdwenen [is, als de voor- zichtigen er eindelijk toe besloten hebben om het er maar op te wagen! MONICA

den eenvoud, welke nog wordt verhoogd door het sierlijke geborduurde kraagje.Dergeüjke kraagjes, manchetten, jabots doen het handwerk als garneering der vrouwelijke kleeding weer herleven. Ook de moderne blouses zijn meer dan ooit versierd met handwerk in den vorm van opengewerkte randen, borduursels en fijne kant. PAULA DEROSE

Va cantieregenOp gewone dagen kunnen we den regen nog wel eens aanzien met verzoenende gedachten. Als we een tuin hebben, zijn we er ’n enkel keertje zelfs blij mee; anders zijn we misschien menschlievend genoeg om te bedenken, dat het „goed weer voor de boeren” is. Maar wie is er ooit tevreden met regen in z’n vacantietijd ?Nu is het waar, dat ’n groot deel van ons vacantie-genoegen afhankelijk is van het weer — en dat dit nu juist een factor is, waar tegenover we, met al ons kunnen en al ons willen, volkomen machteloos zijn. We kunnen dus niets doen om het weer te veranderen, we kunnen er ons enkel tegen wapenen.Menschen, die alleen bij mooi weer willen uitgaan, die in huis zitten kniezen als ’t buiten regent, die, werkeloos en willoos, in ’n ongezellige kamer verdrietig naar natte leege straten zitten te kijken, zullen zeker een gruwelijk vervelende vacantie hebben, wanneer ze toevallig slecht weer treffen.Mooie boeken, ’n aardig handwerkje zijn echter heel geschikte wapenen tegen vacantie-regen en vooral ook een uitrusting, waarmee men regen en wind trotseeren kan.Wie er op uittrekt met stevige schoenen aan, liefst nog beschermd door overschoenen en donkere kousen, ’n flinke regenjas en ’n hoedje dat door geen hemelwater bederven kan, die kan ook aan een wandeling in den regen nog heel wat genoegen beleven en heeft in elk geval meer afwisseling, dan wie stilletjes thuis blijven zitten.Bovendien genieten zij, die ondanks

Oude motieven in 
de moderne kleedinfe.

Combinatie voor het strand, 
of aardig speelpakje in huis.

Meer dan elders worden in Parijs de zeer lange japonnen gedragen, met allerlei in snit en gar- neering dat herinnert aan modes uit vervlogen tijden. Het zijn niet enkel de lange, wijde rokken en de verhoogde taillelijn, welke aan vroegere modes doen denken. Het zijn ook de kleine pélerines, de vele strooken en strikken en nog zoo veel kleinigheden meer — en

*

Zomertoilet van crêpe de chine 
met kleine pélerine en eigen
aardig aangezetten strook.

vooral ook de wijze, waarop de strooken worden aangezet.Denk u bijvoorbeeld een japon, geheel strak om de heupen en alleen van onderen wijd uitvallend, met drie wijd uitvallende, rond geknipte strooken, waarvan de onderste over den grond sleept en de bovenste onder de heupen begint, boven elkaar gezet aan den achterkant van de japon, zoodat het geheel sterk herinnert aan de tournures van den verleden tijd.Denk u nog zoo’n namaak-tournure op een Parijsch avondtoilet met tamelijk langen sleep — een driehoek van stof, waarvan het middengedeelte in stijf op elkaar liggende plooitjes is genaaid, zoodat een ruim vallende strook de driehoekige „tournure’' versiert, waarvan het bovengedeelte strak aansluit bij de taille.Op een der hierbij gaande afbeeldingen is de strook zoodanig aangezet, dat er een „schootlijf je” wordt gevormd, eveneens sterk herinnerend aan oude modes.Het tweede toiletje, van Wellv zwart door coupe
het modehuis Soeurs, van georgette, is materiaal en van een verf ij n-

Het enveloppe-model met drie knoopen, om tusschen de beentjes gesloten te worden, maakt, dat het pakje gemakkelijk zelf te maken is.Het aantrekken over het hoofd is eenvoudiger dan het stappen in de pijpjes en het optrekken.De draagbanden, welke over de schouders loopen en op den rug s^menkomen, voorkomen het afzakken.We kunnen linnen of wollen stof nemen voor het broekje, en indien we het nog speciaal voor het strand of bosch willen maken, is het ’t alleraardigste gemaakt van gebloemde cretonne en een wit linnen blouse.De linnen blouse is ook zeer eenvoudig te maken,daar het lastige inzetten in de armsgaten vervalt doordat het bovengedeelte der mouwen aangeknipt is (ki-

D. L.
mono) en we dus een recht mouwtje kunnen aanzetten.Een bruin of lila broekje met een crème blouse staat ook lief.

Prachtig helder linnengoed, zonder al 
het zware werk van vroeger. 

Dit krijgt U met

RinsoEen product der Sunlight Zeepfabrieken
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VOETBALSTROOMINGEN

nu eenmaal niet allesIsde er Weeners echter buiten echter nog voldoende

Het voetbalseizoen nadert. Zondag gaven de scheidsrechters van Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam 
den eersten stoot <Tp de velden van V.V.A. en Wilh. Vooruit. Haarlem won het tornooi, na Den Haag en 
vervolgens Amsterdam te hebben geklopt. Hierboven de finalisten. Haarlem (donker shirt) en Amsterdam.

scheidsrechters-voetbaltornooi te Amsterdam. Spel
moment uit den wedstrijd Haarlem—Amsterdam. Voor het 

doel der gastheeren.

King Soccer’s terugkeer is nog slechts 'n kwestie van enkele weken. Zelfs is er reeds, wanneer onze lezers dit nummer in handen krijgen, o.a. door Ajax naar hartelust getrapt tegen de Weensche prof-club Rapid, welke hier in het land voor een vijftal wedstrijden een slordige tienduizend pop komt wegsleepen. Men zou zoo zeggen, dat het daar botertje tot den boom moet zijn bij die Oostenrijksche beroepsvoetballers, doch naar verluidt moet van genoemd bedrag eerst nog de schuld aan Ajax worden betaald van het laatste bezoek der Amsterdammérs. ’t goud wat blinkt.Laten we de trip van beschouwing, dan zijn teekenen, welke er op wijzen, dat Koning Voetbal uit zijn zomerslaap is ontwaakt, of dat zijn dienaren in elk geval bezig zijn hem wakker te maken.Dit geschiedt altijd in den vorm van verschillende vergaderingen. De afdeelingen van den K.N.V.B. zijn reeds druk bezig. Wij maken hier gewag van, omdat op de agenda van eenige van die 

Politie-athletiek te Haarlem. J. Hoe! 
(A.P.S.V.) wint de 400 M. hardloopen

Politie-Athletiekwedstrijden te Haarlem. Zaterdag j.1. orga
niseerde de Haarlemsche Politie-Sportvereeniging wedstrijden, 
waaraan verbonden de Nederl. politie-kampioenschappen. 
G. Post ma (Amsterdam) won het nummer discuswerpen.

afdeelingsvergaderingen weer eens een teer punt wordt aangeroerd, n.l. dat der promotie-eti degradatiewedstrijden.rt Heeft ons eigenlijk verwonderd, dat men er niet eerder over is begonnen. Men zou ongetwijfeld thans een voorstel tot wederinstelling hebben ingediend, indien men ze eenige jaren geleden had afgeschaft. Dat blijft in elk geval een eeuwigdurende strijd tijdens het bestaan van de voetbalsport.Men hoeft zich hierover niet te verwonderen. Wanneer b.v. een club aan de poorten der eerste klasse heeft geklopt, zonder toegelaten te zijn en zoo’n vereeniging heeft toevallig iemand in haar midden die niet op zijn mond is gevallen, dan zal hij op de eerstvolgende bijeenkomst van de vroede voetbalgemeenschap daarover in bedekte termen zijn teleurstelling uiten en naar iets zoeken dat de kans in de toekomst voor hem vergemakkelijkt. De meeste en gemakkelijkste promoties zijn steeds op de Algem. Vergadering van den N.V.B. gemaakt. Door haar tusschenkomst promoveerde destijds de geheele Noordelijke tweede klasse en zij was het die den stoot gaf tot promotie van ongeveer de helft der Overgangsclubs, zoodat we thans met het belachelijke aantal van vijftig eersteklassers zitten opgescheept. Van die vijftig eersteklassers zijn er zeker 25, die men niet veel hooger moet aanslaan dan de beter geplaatste tweede- klasseclubs, zoodat eigenlijk de pogingen van dien kant om de promotie- en degradatiewedstrijden te doen vervallen, nog zoo gek niet zijn.Kans van slagen hebben de voorstellers o.i. 

echter niet. Misschien is dit wel het beste, gezien (wij zeiden het reeds) over een paar jaar de wind toch weer uit den anderen hoek zou komen. Wanneer we nog eenigen tijd aan de thans bestaande regeling vastzitten, is men misschien vergeten dat er een tijd is geweest,gedurende welken men zonder extra-wedstrijden kon promoveeren.Overigens kunnen we ons levendig indenken, dat. men b.v. van D.H.C.-zijde thans pogingen in het werk stelt om het huidige stelsel te doen verdwijnen. De Delftenaren zijn niet alleen diverse keeren zonder verder succes tweede-klasse-kam- pioen geweest, doch hebben bovendien de laatste maal zoo plezierig promotie-gevoetbald, dat drie maanden rust nog te kort zullen blijken om alle gekneusde lichaamsdeelen weer intact te krijgen.

Wanneer je dat zoo eens meemaakt, laat het zich verklaren, dat je naar een wat beter geplaveiden weg zoekt om tot het voetbaldorado te geraken.Maar.... succes voorspellen wij den voorstanders van dien breeden weg niet, en wij zien toch ook eigenlijk niet in, welke onbillijkheid er schuilt in het feit, dat de zwakste eerste-klasser zijn plaats krijgt te verdedigen tegen de sterkste club uit de tweede klasse. Dat dit wel eens gebeurt op een weinig propagandistische wijze is erg jammer, doch de tweede-klassers weten het best, dat het in hun eigen omgeving ook nog al eens warm kan toegaan.
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1

De nieuwe stookinrichting van den „Hortus Botanicus” te Amsterdam is bijna 
voltooid. Het stadsbeeld heeft ter plaatse wel eenige wijziging ondergaan.

Met corpseer werd te Amsterdam begraven de brandwacht van 
•Rooyen, die door een noodlottig toeval van een ladderwagen was 
gevallen. De stoet op weg naar de Oosterbegraafplaats.

Te Enkhuizen zijn de 
voorbereidingen voor 

'«s^de groote Zuiderzee- 
tentoonstellingin vollen 
gang. Een der hoofd
paviljoens in aanbouw.

Het echtpaar B. Pruim- 
Rood, Vrolikstraat 
te Amsterdam, was 10 
Augustus j.1.60 jaar ge
trouwd. De man is 83, 
de vrouw 85 laar oud.

Te Bergen werd een zeer geslaagd bloemencorso gehouden, waaraan door 
talrijke zomergasten werd deelgenomen. De praalwagen „Romeo en Julia”.

Twee schattige deelneemstertjcs aan den Bergenschen optocht
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De Turk Zaro Agha beweert de oudste man ter wereld 
te zijn, en den leeftijd van 156 jaar te hebben bereikt. 
Aangezien hij nooit een druppel alcohol zegt te 
hebben gedronken, wordt hij in Amerika rondgeleid 
als levend bewijs voor de heilrijke geheelonthouding.

Een zomerhoedje als beschutting 
tegen Amerikaansche hittegolven.

Deze pootige klas bestaat uit toekomstige New-Yorksche 
politieagenten. Zij ontvangen hun laatste instructies voor 
zij hun dikwijls zwaren plicht in de wereldstad aanvangen.

< < * •'

Het mooiste meisje van de wereld is de Amerikaansche Miss Golf. 
Deze beeltenis is niet van Miss Golf, maar van het op-een-na- 
mooiste-meisje-van-de-wereld, n.l. Marianne Mirica. De ongeluk

kige is Roemeensche van geboorte.

Een zeer buitenlandsch paard wandelde 
dezer dagen door de straten van Berlijn.

Te Bayreuth is overleden Siegfried, de zoon van den beroemden componist Richard 
Wagner. Hij had zijn leven gewijd aan het uitvoeren van zijn vaders werken.
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