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De post, die werd meegenomen.

Wederom zijn de postvluchten der K.L.M. 
naar Ned.-Indië aangevangen. De piloten 
Van Dijk en Wiersma in den vroegen mor
genstond, vlak vlak voor hun gevaarvollen 
tocht, gefotografeerd op „Station Schiphol”.

HOO^

De Hollandsche Schouwburg, vroe
ger een „onbezoekbaar” theater, 
is gerestaureerd en ziet er thans 
heel wat aantrekkelijker uit.

Het nieuwe vracht- en passagierschip^. 
„Tjinegara” door de Ned. Scheepsbouw Mij. 
gebouwd voor de Java-China-Japan-Lijn, 
is met goed gevolg van stapel geloopen.

Een witte poes en 
haar kleintjes, be- 
hoorende aan een 
der Artisoppassers, 
weigert hardnekkig 
den emmer, waarin 
zij zich genesteld 
hebben, te verlaten 
voor'n geriefelijker 

verblijfplaats.

De nieuwe boot*-^ 
derhavenpolitie, die 
ook als ijsbreker 
fungeeren kan, is in 
gebruik genomen.
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het concert- 
bekende film- 

14 October

Onder auspiciën van 
bureau Krauss zal de 
acteur Harry Liedtke 
a.s. te Amsterdam optreden in het 
tooneelstuk: „Ein idealer Gatte”. ALLE^

De Hilversumsche architect A. J. W. de Groot heeft 
in een zweminrichting aan de Hollandsche Radingal
daar ’n installatie voor kunstmatigen golfslag doen aan- 
brengen.’t Idyllisch gelegen zwemwater in rust-toestand

Een duidelijk beeld van 
den verwekten golfslag. 

I

De plaats waar de golfslag-installatie is geborgen. Het water in opgaande beweging. Het nieuwe Hilversumsche Raadhuis van architect Dudok nadert zijn voltooiing.
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Het begin. Men is nog tamelijk frisch en genoeglijk.

Hoera ! Hoera ! Hallo ' Hallo / Hoera !

Na anderhalf uur 
is de eenige troost 
een doos bonbons 
van geweldige af
meting, die louter 
uit verveling werd 

leeggegeten.

-V) v IS ZULK EEN
SCHOONE ZAAK

et geduld van deze twee 
nobele figuren, t.w. Con-

chita Montenegro, een beroemde Spaansche danseres, en 
José Crespo, een Spaansche filmspeler, werd wel op een erg 
zware proef gesteld, toen zij in opdracht van de Metro- 
Gold wijn-May er een theater in Buenos Aires moesten op
bellen, alwaar de eerste Spaansche film waarin zij optraden, 
werd vertoond. Van daar uit zou het geluid verder worden

doorgezonden naar een vlieg
machine, die boven Buenos 
Aires cirkelde en waarin ver
schillende bekende persoonlijk
heden hadden plaats genomen. 
Het duurde echter precies zes 
uren, voordat deze moeielijke 
verbinding tot stand kwam. 
Heeft u al eens zes uren lang 
aan een telefoontoestel ge
hangen voordat U aansluiting 
kreeg ? ’t Zal wel niet, want 
zelfs de meest onhandelbare 
en verstrooide telefoniste zal 
zich wel niet aan een dergelijk 
misdrijf durven schuldig maken, 
al probeert men het wel eens. 
De houdingen welke deze twee 
slachtoffers van de kunst en 
de dollars tijdens het lange 
wachten aannamen, geven wij 
in vier foto’s weer, welke 
met een tusschenruimte van 
anderhalf uur zijn genomen.
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kamer. Toen ging hij resoluut die kamer binnen 
en deed de deur achter zich dicht.O p een kleine, vurenhouten tafel naast 

bed lag schrijfmateriaal. Willard, 
bijna even wit zag als de vrouw zelf, 
schreef haastig een paar regels.

„Ik zal het u voorlezen,” zei hij daarna.
Zij stemde toe door haar oogleden telatenzakken. 
Hij begon met heesche stem te lezen : 
„Aan allen, wie het aangaat:
Na mijn dood belast ik Andrew Atherton, te 

Globe, Arizona, met de zorg voor mijn kleindochter 
Rita, totdat zij meerderjarig is.” Maar de 
naam, dien hij geschreven had, was „Willard 
Blackstone” en de aangeduide stad was niet 
„Globe, Arizona”, maar „East Bradmere”.

„Hier moet u teekenen, Mrs. Holiday,” 
drong hij aan en overhandigde haar de pen. 
„Dan is deze zaak ten minste beklonken.”

Hoewel zij bijna niet in staat was, haar 
vingers rond den penhouder te krommen, 
speelde zij het ten slotte klaar, „Mathilde 
Holiday” neer te schrijven.

„Nu ga ik de huwelijksacte opzoeken,” 
zei Blackstone, terwijl hij het papier zorg
vuldig in zijn zak borg.

„Dat is ten minste één ding klaar,” 
troostte hij zichzelf.

Hij ging naar de kast en opende de deur. 
Een stelletje afgedragen kledingstukken 
was er aan haken opgehangen en daar
onder stonden drie paar totaal versleten 
schoenen.

Ha, daar lag ook het taschje 1 Terwijl hij 
zich boog en het ding naar zich toe trok, 
beefden z’n handen.

Z’n oogen begonnen te stralen, toen hij 
een bundeltje brieven te voorschijn had ge
haald, dat was saamgebonden met een geel 
lint. Aanstonds herkende hij het handschrift 
van Francis Atherton. Hij liet het stapeltje 
zonder meer in zijn jaszak glijden.

Het volgende oogenblik bevond hij zich 
weer in de tegenwoordigheid der vrouw, thans 
in het bezit der op perkament geschreven 
acte, die den vrede van de Blackstone-kliek 
bedreigde. Willard was niet zoo dwaas om 
zich te verbeelden, dat hij zonder gevaar han
delde. Goeie genade, dat gevaar was werkelijk 
niet gering 1 Als de vrouw van haar ziekte her
stelde, dan was hij verloren. Maar zij had niet 
één kans op de millioen om nog ooit dat bed 
te verlaten. Een wonder — och kom ! Wonderen 
gebeurden er in deze dagen niet meer. Van onder 
zijn wimpers wierp hij een steelschen blik op haar.

Zij deed haar oogen niet open, terwijl hij het 
papier onderzocht.

Op dat papier werd vastgesteld, dat Lona 
Holiday met Francis Atherton was getrouwd in 
een kleine stad van den Staat New York. Een 
eigenaardige aandoening overviel Willard, toen hij 
de handteekening van Francis Atherton gewaar 
werd. Hoevele malen had hij dien jongensachtigen 
krabbel gezien bij een handteekening op de rug- 
zijdevan Blanche’s chèques! Woede tegen zijn over
leden zwager kookte in zijn hart. De haat tegen dien 
gestorven man, die zijn trotsche zuster Agnes had 
weten te veroveren, begon zich ook uit te strekken 
over de vrouw, die daar op het bed lag, en het meis
je beneden met het glanzend ravenzwarte haar en 
de donkere zigeuner-oogen.

Het papier knetterde in zijn magere vingers. 
Hij staarde de vrouw aan. Langzaam, als kostte 
het haar groote inspanning, hief zij hare oogen op 
naar zijn gelaat.

„’t Is nu heelemaal in orde, nietwaar ?” fluis
terde zij schor.

„Zeker — volmaakt in orde l Dit stuk kan on
mogelijk weerlegd worden. Ik zal den naam 
„Atherton” voor uw kleindochter opeischen.”

O ja, doe datI” viel zij hem fluisterend in de 
rede. — „U — u is wel heel erg goed !”

Hij vouwde de acte zorgvuldig op, gereed om ze 
weg te bergen bij het stuk van de voogdijschap.

„Ik zal dit papier meenemen,” zei hij op een 
toon, alsof hij met deze woorden afscheid wilde 
nemen.

„Neen 1” hijgde zij. „Ik moet — u moet — neen, 

J/3rofessor SP.riem SP.ruttelt:

„Merkmaardig, zoo weinig als die baby 
en ik van gelaatsuitdrukking verschillen.”

neen — o, lieve hemel, wat wilde ik u ook wreer 
zeggen ?”

Zij probeerde zich op te richten. Willard’s pols 
klopte onstuimig en hij vertrok zenuwachtig z’n 
magere vingers, terwijl hij gadesloeg, hoe zij 
daar worstelde en als verstikt in de kussens terug
viel ! Een blauwachtige tint verspreidde zich rond 
haar wijd geopenden mond. Was dit de dood ? 
Hij voelde zich tot in z’n haarwortels verkillen. 
Gejaagd perste hij het gewichtige stuk in z’n zak, 
keerde zich om en liep ijlings de trap af.

Hij stapte de eetkamer binnen en vond deze ledig. 
Waar was het meisje ? Had zij voor luistervink 
gespeeld ? Hij durfde niet heengaan, zonder een 
woord tot haar gezegd te hebben.

„Ben jij dat, Rita ?” klonk een stem, wrevelig 
en ongeduldig, uit een kamer, waarvan de deur 
op een kier stond. „Wie is dat ? Rita !”

Willard hield zich doodstil. Hij wachtte en wist 
zelf niet, waarom. Door het venster zag hij Rita 
Holiday voorbijschieten achter een grooten hond 
aan en hij slaakte een zucht van verlichting.

Wederom riep de stem :
„Wie is daar in de eetkamer ? Ben jij het, Rita ?”

de

Rita kwam hem tegen, toen hij het huis verliet. 
Hij zag zóó bleek, en zijn trekken waren zóó ge
spannen, dat zij ervan schrikte.

„De hond van Wade, Copperhead, maakte jacht 
op onze kippen,” legde zij hem met heesche stem 
uit. Haar ademhaling ging snel ; ’s mans uitpuilen- 

oogen en vale bleekheid deden haar het ergste 
vreezen. „Ligt mijn grootmoeder op ster
ven ?”

„Geen kwestie van 1” haastte hij zich te 
antwoorden. „Omdat ze zoo bleek ziet, denkt 
u zeker, dat ze gevaarlijk ziek is, maar dat is 
niet het geval. Laat Mr. Pock een goeden dok 
ter voor haar halen.”

Daarna staarde hij haar zwijgend aan en 
dat zwijgen duurde angstwekkend lang, 
omdat hij niet wist, welke woorden hij moest 
kiezen voor zijn afscheid.

„Luister eens, m’n beste kind,” zei hij 
eindelijk op zoetsappigen toon. „Je wenscht, 
dat je grootmoeder spoedig beter wordt, 
nietwaar? Natuurlijk wensch je dat! Welnu, 
toen ik haar verliet, sliep ze 1 Ze is heelemaal 
uitgeput en heeft behoefte aan rust. Stoor 
haar niet, als ze u niet roept. Ze zal over ’n 
paar dagen kunnen opstaan.”

„O, wat maakt me dat gelukkig, mijn
heer !” riep Rita uit. „De dokter komt zoo 
nu en dan, maar ik geloof, dat u meer voor 
haar gedaan hebt dan welke dokter dan ook 
zou vermogen, aangezien ze sinds haar thuis
komst zoo goed als niet geslapen heeft.”

„Ik geloof, dat ik haar geholpen heb,” ant
woordde hij, „en ik zal over een paar dagen 
terugkomen, wanneer de zaak geregeld is, die 
me vandaag hierheen heeft gebracht. Dan — 
dan zult u reden tot blijdschap hebben.”

Na deze woorden wandelde hij weg en keek 
zelfs niet één keer meer om naar het meisje, 
dat hij van haar recht wilde berooven. Hij 
klauterde in de automobiel en had spoedig 
de snelheidsgrens overschreden, als ging het 
erom, aan ’n zeker verwijtend gefluister te 
ontkomen. Hoe ezelachtig had hij zich ge
dragen door met Mrs. Pock te gaan spreken ! 
Waarom gaf hij toch altijd zoo toe aan z’n 
opwellingen ? Hij had zich heelemaal niet 
die kijfzieke vrouw moeten vertoonen, laat 

staan tegen haar praten. Toch had z’n denkbeeld 
hem deugdelijk toegeschenen — n.1. om Mrs. 
Holiday vóór te zijn, ingeval ze genoegzaam 
herstelde om zelf te kunnen spreken.

Het was geruststellend te kunnen bedenken, 
dat de dingen, die hij Bella Pock had toegefluisterd, 
haar met rechtmatige verontwaardiging hadden 
vervuld, en ook herinnerde hij zich met voldoening 
haar plechtige aanspraak op stipte bescheiden
heid, en haar belofte, dat ze nooit zijn naam zou 
noemen en nooit de bron zou vermelden van de 
boosaardige inlichtingen, die hij haar had verschaft.

HOOFDSTUK XI — BEWOGEN UREN.
Tn het huis der Pock’s had een nieuwe wereldbur- 
A ger zijn intrede gedaan en de kleine Benno was 
een veeleischend persoontje, dat alle aandacht voor 
zich in beslag nam. Hij was de zevende spruit van 
het gezin. In de voorbijgegane jaren waren Bill 
en Bella zes kinderen geschonken en weer van hen 
weggenomen. Zij rustten onder de iepeboomen op 
het kleine kerkhof, dat even buiten het stadje 
lag. Vaak had Rita op haar wandelingen peinzend 
bij deze kleine graven gestaan. Ze waren zoo aan
doénlijk smal en lagen daar zoo eenzaam. Hoe vurig 
had ze nu gebeden, dat de kleine Ben in het leven 
mocht blijven 1
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Haar grootmoeder lag gedurende eenige dagen 
geheel buiten bewustzijn. Toen, op een morgen, 
meende Rita, dat ze boven eenig geluid hoorde. 
Met trillende knieën haastte zij zich de trap op 
naar de ziekenkamer. De oude vrouw leek in een 
diepen slaap gedompeld. Wat was ze bleek 1 
Bleeker dan de peluw, waarop ze lag uitgestrekt ! 
Rita wenschte innig het dierbare gelaat te kussen, 
maar neen, ze mocht zelfs niet op de geringste 
manier de milde sluimering verstoren, die over de 
lieve zieke was neergedaald. Geen oogenblik van 
haar rust mocht haar ontnomen worden.

Eindelijk bewoog zich de gedaante op het bed. 
De ingevallen oogen openden zich.

„Grootmoedertje,” stamelde het meisje met 
gebroken stem, „u zult spoedig beter zijn. Ja zeker 1 
De man heeft het gezegd 1”

De vrouw spande tevergeefs al haar krachten in, 
om overeind te komen.

„Waar is hij heengegaan ?” mompelde zij. „Hij 
had het papier niet moeten meenemen. Hij zou 
het kunnen verliezen. Rita, loop hem achterna. 
Hij is juist de trap afgegaan. Zeg hem, dat ik dat 
papier noodig heb. Zeg hem, dat ik anders niet kan 
slapen. Het is alles, wat ik heb om te bewijzen, wie 
je bent. Hij heeft het tegen mijn zin meegenomen. 
Maar hij zal terugkeeren. Hij zal ons helpen, Rita. 
Hij zal je alles vertellen over je vader en je moeder. 
Wat is dat ? Wie hoor ik daar schreien ?”

„Dat is kleine Benno, grootmoeder, het kindje, 
dat Bill en Bella hebben gekregen.”

Een zwakke hand werd opgeheven, en Mrs. 
Holiday fluisterde :

„Ga aanstonds naar beneden, Rita, en zie, of je 
niet kunt helpen.”

„Dat zal ik doen, maar ik kom aanstonds terug, 
grootmoedertje,” en als een wervelwind vloog Rita 
de trap af.

Rita had wellicht een half uur met den kleinen 
baas op haar schoot gezeten — zij had elk idee van 
tijd verloren — toen de deur openging en Bill 
verscheen. Zóó ontdaan stond zijn gerimpeld ge
laat, dat Rita’s hart op ’n vreeselijke wijze begon 
te kloppen.

„Bill !” hijgde ze.
Zijn tanden klapperden op elkaar. Eindelijk 

gelukte het hem, te stamelen :
„Wie is er ’t laatst hier geweest, Rita ?”
„Een man om grootmoeder te zien,” antwoordde 

zij- „Hij ging naar boven, en grootmoedertje zegt, 
dat hij een papier heeft meegenomen, dat ons toe
behoorde.”

„Wat voor papier ?” vroeg Bill.
„Ik weet het heusch niet. Ze heeft het mij niet 

gezegd.”
Haar armen sloten zich vaster om de baby en op 

ernstigen toon ging zij voort : „Het was iets over 
mijn vader en moeder. Méér heeft grootmoedertje 
niet gezegd. De man zal terugkomen en dan zullen 
we alles weten.”

Bill’s getaand gezicht leek nog steeds als door 
den donder geslagen.

„Heeft hij Bella gezien ?” blafte hij.
„Welnee! Natuurlijk niet I” antwoordde zij. 

„Hij ging naar boven en ik heb beneden in de eet
kamer langen tijd op hem zitten wachten. Maar toen 
zat de hond van Wade eensklaps onze kippen ach
terna en moest ik even naar buiten om hem weg 
te jagen.”

„Weet je zeker, dat hij Bella niet gezien heeft ?” 
drong Bill aan.

„Hij heeft heelemaal niet over Bella gesproken. 
Hij zei alleen, dat het hem speet, dat zij zich niet 
goed gevoelde, maar dat hij gekomen was om groot
moeder te zien. Dat is alles !”

Nog nooit was Bill zóó ontsteld geweest, nog 
nooit had hij zóó op een tragisch kruispunt gestaan, 
niet wetend welken weg hij moest inslaan. Het was, 
of al zijn krachten hem begaven. Zijn rug boog zich 
en zijn tred was langzaam en sleepnd, alsof hij 
een onverbiddelijk onheil zag naderen.

„Bella wenscht je ’n oogenblik te spreken,” zei 
hij somber. „Geef den kleinen kerel maar even 
hier.” Rita keek zóó verschrikt, dat hij op heeschen 
toon voortging : „Die arme Bella is op het stuk 
van fatsoen werkelijk wel wat al te nauwgezet. 
Zij komt er op die manier somtijds toe, rare dingen 
te zeggen.” Hij mopperde binnensmonds nog zacht
jes voort, terwijl hij onhandig ging zitten, met den 
zuigeling over z’n knieën gestrekt. „Ik had nog 
liever ’n schotel ongare stokvisch met ’n pond

Spaansche peper in m’n maag, dan dat ik zat opge
scheept met zoo’n overdreven fatsoenlijkheid, die 
niets anders dan vergiftig onkruid is. Ga nu maar, 
beste meid, maar kom hier terug, als Bella met je 
klaar is.”

In angst en verwarring sloop Rita op haar teenen 
naar de slaapkamer van Mrs. Pock, die nog met 
een lichte griep te bed lag.

Bella hief een zwakke hand op en wenkte haar 
naderbij.

„Maakt Benno het goed ?” vroeg ze zachtjes.
Een knik was het antwoord. Het meisje kon geen 

woord uitbrengen. Een prop in haar keel, die 
zich maar niet liet verzwelgen, belette haar het 
spreken. Een voorgevoel van onheil hield haar be
vangen.

„Ik heb je iets mee te deelen, Rita,” ging Bella 
voort. „M’n fatsoen verplicht me daartoe. Bill 
is het daarin niet met me eens, maar hij heeft onge
lijk. Bill zegt, dat het altijd nog vroeg genoeg is 
om slecht nieuws over te brengen. Maar eenmaal
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De Vrouroelijke Ijdelheid
„ Vrouwen denken enkel aan de mode, 
vrouwen leven enkel voor haar kleeren, 
opschik is hun alles, — ga maar vragen 
aan mijn medesla.... getrouwde heeren. 
Vrouwen zijn een zegen, maar ze kunnen 

je zoo ongelooflijk irriteeren,” 
sprak Jan Grijs, „door 't eindelooze rekken 
van den tijd, dien z' aan toilet spendeeren.”

En zijn vrouw is Zondag tegen zessen 
opgestaan, en aan het werk gegaan, 
koken deed ze, méér dan op een werkdag, 
stoffen ging ze, veegde vloeren aan. 
met een blij gezicht had zij al bijna 
drie uur lang met vuur haar best gedaan, 
toen hij zich amper had gewasschen 
en de handen aan zijn haar ging slaan.

Dan, gelijk een schoolknaap of geleerde, 
die met zijn probleem maar niet kan slagen, 
stond hij lang te zoeken in zijn boorden 
naar 't model, dat 't meeste werd gedragen; 
drie kwartier stond hij zich met het leggen 
uan een [raaien dasseknoop te plagen, 
om vervolgens van zijn Zondagsch jasje 
kalm de fijnste stofjes rveg te vagen.

Na een zorgzaam, streekje aan de schoenen 
en een teeder veegje aan het haar 
volgt de eind-inspectie voor den spiegel, 
met een laatste kneepje hier en daar. 
„Vrouwtje,” riep hij toen, „wil je je reppen ? 
Steeds dat late komen vin ’k zoo naar!" 
„Ja schat," riep de vrouw geduldig, want ze 
stond om kwart voor tien al kant en klaar.

E. STANS.
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moet je het tóch hooren. Ik heb het tegen Pock 
gezegd en ik zeg het ook tegen jou : ik heb altijd 
gedacht, dat er met je ouders iets niet in den haak 
is geweest !” Ze hield even op en liet haar vermoei
de hoofd in de palm van haar hand zinken. Toen 
zei ze : „Rita, je hebt eigenlijk niet het recht, met 
opgeheven hoofd te loopen.”

Rita staarde haar verschrikt aan. Die woorden 
verjoegen voor het oogenblik alles uit haar gedach
ten : Bella’s grauw en vermagerd gezicht, de baby 
in de keuken en z’n behoeften, haar doodzieke 
grootmoeder op de bovenverdieping — behalve 
het schrikbeeld, dat ze niet meer het recht had, 
met opgeheven hoofd te loopen. Zij kon echter niet 
bevroeden waarom en derhalve zei ze :

„Maar je hebt toch altijd gezegd, dat ik zoo’n 
leuk en vroolijk schepseltje was, nietwaar Bella ? 
En dat je me zoo gaarne om je heen hadt ? Bill 
heeft dikwijls gezegd, dat hij véél van me hield.”

Bella haalde diep adem. Zij was als een heele- 
boel andere menschen : wanneer de plicht roept, 
ontzien zij niets en niemand !

„Zeker, dat is zoo !” gaf zij toe. „Iedereen moest 
wel van je houden. Maar dat heeft er heelemaal 
niets mee te maken.” Mrs. Pock schraapte haar 
keel. „Ik herhaal het : dat heeft er geen steek mee 
te maken ! Om het nu maar ineens te zeggen, Rita : 
je vader is een oneerlijk bankroetier geweest! 

Daarom mag jij je hoofd niet meer rechtop dragen. 
Als Mr. Worth dat geweten had, dan zou de me
daille je neus zijn voorbijgegaan. Ik verzeker het 
je, Rita : voor het kind van zulk een man is er 
eigenlijk geen plaats onder fatsoenlijke menschen. 
Je kunt het ze niet kwalijk nemen, als ze hun hoofd 
omdraaien, als ze je ontmoeten. Jij zult nooit 
trouwen, jongejuffrouw, want geen behoorlijk man 
zou je willen hebben. Als je mijn kind was, dan had 
ik je liever dood gezien. Maar dat is ’n onmogelijke 
veronderstelling, want ik ben te fatsoenlijk. Ga 
nu tegen Bill zeggen, dat hij mij een kop thee 
brengt.”

Als in een droomtoestand ging Rita heen. Haar 
beenen leken niets anders dan bewegende staken, 
haar armen blokken vleesch zonder gevoel. Zij 
had een beangstigende gewaarwording in haar 
oogen, als stond zij op het punt het gezicht te 
verliezen. Ze strompelde als een blinde naar de 
keuken. Al de wondervolle droomen van het leven 
en z’n heerlijkheden waren verdwenen in de scha
duwen van Bella’s donkere slaapkamer. Haar 
triomf op Bradmere’s hoogere-meisjesschool smolt 
weg als zand, dat in een gaatje loopt.

Bill zag haar nieuwsgierig aan, toen zij de keuken 
binnentrad. Hij was juist bezig, z’n zevenden zoon 
onder de wollen deken een heete luier aan te doen. 
Bij het zien van het meisje werd hij tot in het diepst 
van zijn wezen geschokt. Zij leek wel een tragische 
geestverschijning, die van de eene verpletterende 
smart in de andere viel. Zij scheen hem niet eens 
te zien. Haar donkere oogen stonden glazig als bij 
een slaapwandelaarster.

„Rita, och m’n kleine Rita 1” riep hij vol deernis 
uit, terwijl z’n hand de deken gladstreek.

Zij staarde hem aan en huiverde.
Dikke tranen sprongen in z’n oogen. Wat kon 

hij zeggen tot z’n kind, om de kwelling te verzach
ten, die haar wangen en lippen van alle kleur had 
beroofd ?

„Kom maar eens hier bij je vadertje Pock,” zei 
hij met heesche stem. „Ben ik al niet ’n vader en 
’n moeder voor je geweest, toen je nog nauwelijks 
vermocht te loopen ? Kom eens gauw hier en huil 
maar niet, m’n lieveling.”

Huilen ! Zij had geen traan meer te storten, geen 
enkelen. Al haar tranen waren opgesloten achter 
haar verstarde oogen.

In alle kalmte kwam ze naast hem staan, hoewel 
zij de hand niet scheen te zien, die hij haar toestak.

„Trek er je maar niets van aan, Ritie,” bracht 
hij met moeite uit. „Denk er zelfs niet aan. Ik heb 
tegen Bella gezegd, dat een Rita Holiday niet in 
het minst kan gedeerd worden door wat haar vader 
ook mocht misdreven hebben. Bella heeft van de 
een of andere kletskous ’n schandaalgeschiedenis 
gehoord. Ze wilde me niet zeggen, wie die kletskous 
was. Alleen houdt ze staande, dat ze het verhaal 
reeds ’n tijdje geleden heeft gehoord. Het was een 
ellendige tijding, dat kan ik iedereen verzekeren. 
Ik zeg niet gaarne kwaad van m’n vrouw, de hemel 
beware me, maar ze had dat nieuws maar vóór 
zich moeten houden. Een of ander vrouwspersoon, 
dat haar tong maar niet in bedwang kan houden, 
moet haar dien onzin hebben ingefluisterd. Ik 
zou zoo’n mensch wel eens tien minuten met m’n 
knuisten willen bewerken. Ze zou er van lusten ! 
Maar ach, Rita, kijk toch niet zoo treurig 1 Trek 
het je niet aan, lieveling ! Tien tegen één, dat het 
niet waar is. Toe, ga zitten en neem de baby op je 
schoot. Ach, wat ben ik blij met m’n zoon 1 Erg 
dik is hij niet, vind je wel ? De scheelziende wereld 
zou hem misschien ’n beetje mager noemen. Maar 
ik zeg, dat hij een schoonheid is 1 Kijk hem eens 
goed aan, Rita 1 Hij spartelt als een kikkervischje. 
Dat bewijst, dat-ie energie in z’n body heeft, even
als z’n vader. Ach, wat lijkt -ie veel op mij!” Hier 
hield hij op met het bluffen op zijn zevenden zoon. 
Een rilling overviel hem. Hij had z’n mooie speech 
tevergeefs afgestoken. Rita staarde hem met 
wezenloozen blik aan. „Ach, Rita, m’n duifje,” 
riep hij angstig uit, „ach, m’n kleine meid...

Toen zweeg hij. Het was nutteloos, de uitdruk
king op haar gelaat te willen veranderen. Hij zag 
haar smeekend aan. Hoezeer hij het ook haatte, 
een vrouw te zien schreien, thans wenschte hij 
vurig, dat zij zou beginnen te huilen, hoe harder 
hoe beter. Het had hem niets kunnen schelen, al 
had zij geschreeuwd en om zich heen geslagen. Elke 
uitbarsting van woede zou te verkiezen zijn geweest 
boven die angstwekkende verstarring.

(Wordt voortgezet)
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VAN
GOGH

nan

TEMTOONSTELLING
Bloeiende pereboom.

ENKELE
OPMERKINGEN

Ik voel een kracht in mij, die ik ontwikkelen moet, een vuur, dat ik niet mag uitdooven, maar moet aanwakkeren, ofschoon ik niet weet, tot welke uitkomst het moet leiden en over een sombere niet verwonderd zou zijn.”

Stilleven. 'Dit is een citaat uit een van de tallooze brieven, die Vincent van Gogh gedurende zijn leven aan zijn broeder Theo heeft geschreven. Uit deze brieven, die gebundeld in den handel zijn gebracht, leert men den schilder, die thans bij gelegenheid van den veertigsten verjaardag van zijn tragisch sterven gehuldigd wordt, wel het beste kennen. Zoowel zijn strevingen, de bedoelingen van zijn werk, als zijn karakter. Wanneer men thans de bovenverdieping van het Stedelijk Museum doorwandelt, waarvan de wanden met eenige honderden van zijn teekeningen en schilderijen zijn „behangen”, dan komt onwillekeurig de bovenaangehaalde zin in de gedachten. Want naast ieder werkstuk op zichzelf, dat hier te bewonderen valt, is het vooral de ontwikkelingsgang van Van Gogh als

kunstenaar, waarvan men op de expositie een goed overzicht en een sterken indruk verkrijgt. De kracht, waarover Vincent zelf spreekt, komt vooral in het werk uit zijn Fransche periode op ongemeen sterke wijze tot uitdrukking. „Het vuur, dat hij niet mag uitdooven”, laait in de hevige kleuren, welke in zijn landschappen en tuinen branden, voor ons op. En dat zijn leven tenslotte tot een „sombere uitkomst” heeft geleid, herinneren wij ons, als wij het laatste doek zien — een landschap met onheilspellende wolken en een vlucht zwarte vogels — dat hij schilderde enkele uren vóór hij, tengevolge van verstandsverbijstering, de hand aan zichzelf sloeg.Men vraagt zich af, wanneer men dagelijks honderden men- schen zich ziet verdringen voor het werk van Van Gogh, of dit nu wel allemaal „echt” is, of deze verwondering wel achttien karaats is. Of men hier niet te doen heeft met een modegril. Het moge waar zijn, dat de oogen van sommigen voor deze kunst geopend zijn, het blijft desondanks even waar, dat er geen wezenlijk onderscheid bestaat tusschen het publiek, dat thans „op advies” begeesterd voor Van Gogh is, en tusschen de menigte, die jaren achtereen om hem heeft gelachen, of hem „een engerd” vond. Men kan een schilderij beoordeelen of men kan het niet. Men kan een vers begrijpen of men kan het
/ >e aardappeleters
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niet. Een van de twee. Maar leeren dat en 
waarom iets mooi is, is onmogelijk. Er is nu een
maal verschil tusschen de kunst en een reken
sommetje. Het is Vincent van Gogh tijdens zijn 
leven nooit gelukt, meer dan één schilderij ver
kocht te krijgen, maar op het oogenblik zijn zijn 
doeken met geen goud te betalen.

En evenmin als men Van Gogh eert door thans 
exhorbitante prijzen voor een van zijn doeken te 
geven, evenmin wordt de miskenning, die hij — 
der vaderlandsche traditie getrouw — bij zijn 
leven ondervond, goed gemaakt door met een cri- 
tisch gezicht zijn eere-tentoonstelling te bezoeken.

Intusschen mag het een verheugend verschijn
sel worden genoemd, dat van overheidswege deze 
tentoonstelling is georganiseerd. En zeker komt 
den leiders een woord van lof toe voor de wijze, 
waarop zij de zalen hebben ingericht. Het geheel

Zes oude schoenen.

is zeer overzichtelijk, ter
wijl het een gelukkige ge
dachte is geweest om 
verschillende tijdgenooten 
van Van Gogh— Gauguin, 
Pissaro, Millet, Monet e. a. 
— eveneens op deze expo
sitie „onder te brengen.” 
Toch kan men de vraag 
stellen, of dit streven naar 
volledigheid niet de oor-

Portret oan ’n krank- 
zinnigen-oerpleger.

zaak is van een te
veel. Het bezoeken 
van musea en ten
toonstellingen is 
„überhaupt” al een 
vermoeiende bezig
heid en zeker wordt 
het dit, wanneer 
een tentoonstel
ling zoodanige uit
breiding krijgt als 
deze.

Bijzonder geldt 
dit voor de bijeen
gebrachte teeke- 
ningen uit den 
Brabantschen tijd 
van den kunste-

Oude Boer.

De Barmhartige Samaritaan. 

naar. De bezoeker ziet zóóveel, dat hij op het laatst 
niets meer ziet. Overigens heeft deze overdadigheid 
misschien ook haar goede zijde. Want mogelijker
wijze maakt zij bij den een of ander een einde aan 
de legende, dat artisten menschen zijn, die het 
begrip „hard werken” niet kennen. De arbeid, 
dien Van Gogh heeft verzet, is ontzagwekkend 
groot.

Het is min of meer mode geworden met den 
naam Van Gogh. te schermen, om bepaalde men- 
schelijke hoedanigheden te propageeren. Men kan 
over de wenschelijkheid hiervan verschillend oor- 
deelen. Verheugend is het in ieder geval, dat deze 
tentoonstelling voldoende is, om ons te leeren, dat 
Vincent van Gogh een groot kunstenaar was, en 
juist daarom een mensch moet zijn geweest niet 
een hart vol begrip voor leven en leed van zijn 
medemenschen.
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Temperatuursverschil

Natuurlijk was Ulric niet z’n echte 
zou tenminste al een heel toevallige 

van omstandigheden zijn als dat zoo 
het is nu eenmaal ’n gewoonte van

De Mummelsee in het Zmarte 
Woud, maar vele Nederlanders 
dit jaar hun vaeantie hielden.

Vrij naar het Ameri- 
kaansch door Eveline Bos

’n Kwestie van

Hoogstwaarschijnlijk zagen slechts weinigen 
van de geregelde bezoekers van restaurant 
„Bucher” Ulric ooit aan ’t werk. Hij was 

al lang voor tien uur klaar, en de groote stroom 
begon pas tegen twaalven.

Ulric was zooiets als de raamdécorateur bij 
„Bucher”.
naam ; het 
samenloop 
was. Maar 
me, om menschen en zelfs plaatsen, die me in- 
teresseeren, zélf een naam te geven. Ik sta, zooals 
de romanschrijvers dat noemen, „alleen op de 
wereld”, en zal dat tengevolge van mijn loopbaan 
ook wel altijd blijven. Ik vind daarom, dat het mij 
best toekomt mijzelf een beetje te amuseeren met 
namen geven.

In ieder geval kwam de naam „Ulric” dadelijk 
in mij op toen ik voor de eerste maal dien langen, 
beenigen kerel aan ’t werk zag. Zijn donker haar 
was dun, en van achter en opzij gemillimeterd. 
Zijn oogen waren ook donker, bruin of groen ;
nogal koude oogen. Het vel van z’n gezicht leek 
strak getrokken om het been, de jukbeenderen 
staken ver uit en hadden datzelfde eigenaardig 
strakke. Ik kreeg altijd den indruk, alsof hij zich 
onder die gespannen huid had samengetrokken 
om er op een gegeven oogenblik als een heel ander 
wezen uit te springen. Men moet wel begrijpen, 
dat Ulric niet was als een van die keurige meneertjes 
die zijde en stof etaleeren ;n modezaken. lederen 
morgen kreeg Ulric een versch blok ijs te bewerken. 
In een lange, witte rubberjas, hooge witrubber 
laarzen en handschoenen, hakte hij er op los. 
Soms werd het een fregat of een schoener met 
volle zeilen, soms een oceaanstoomer met wind
vangers en pijpen, die echte rookwolken achter 
zich lieten.

Ik heb hem dozijnen verschillende zeedieren uit 
het blok zien tooveren, en eens omstreeks Kerstmis 
een gebraden biggetje met een rooden appel in 
zijn bek. Ook werd het soms wel een mandje van ijs, 
dat hij daarna vulde met levende bloemen en 
vruchten, die er wat aardig in weerspiegelden, 
lederen morgen om half tien stond ik even voor 
de ruit stil om Ulric aan ’t werk te zien. In zijn wit 
rubber uitrusting en z’n bleek, beenig gezicht, zag 
hij er altijd koud uit, het leek wel of z’n bloed even 
bevroren moest zijn als de ijsklomp, dien hij be-

werkte. Maar de man was een 
meester in zijn vak, dat viel niet 
te betwisten.

Ik liep meestal na een paar 
minuten door, naar het restau
rant, waar ik gewoonlijk ontbeet. 
Mijn werk houdt mij tot diep in 
den nacht op, daarom ben ik 
nooit zoo heel vroeg present. Ik 
had dat zoo een paar maanden 
lang geregeld gedaan : een oogen- 
blikje kijken, wat Ulric aan het 
maken was, en dan ontbijten bij 
Hartlett, toen ik op zekeren mor
gen iets ontdekte, dat mijn be
langstelling gaande maakte. Er 
zijn hier in Los Angelos verschil
lende restaurants, waar de meis
jes voor het raam wafels en
koekjes en andere heerlijkheden 
staan te bakken, zoodat alle 
voorbijgangers haar kunnen gadeslaan. Bij Hart
lett is dat ook het geval. Ik koos gewoonlijk een 
tafeltje, dicht bij het raam, vanwaar ik het 
bakstertje kon zien, doch meestal was mijn aan
dacht meer bij de menschen, die naar haar stonden 
te kijken, dan bij het meisje zelf. Het is nu eenmaal 
mijn vak, menschen te observeeren — ik ben 
geheim-detective bij het departement van Justi
tie — en het is mij zoozeer tot een tweede natuur 
geworden, dat ik er zelfs buiten mijn werk niet 
meer aan ontkom.

Op den bewusten dag nu, zag ik op een gegeven 
oogenblik een gezicht voor het raam, dat mij bekend 
voorkwam. Waar^had ik dien man eerder gezien? Het 
hinderde mij een beetje, dat ik hem niet kon 
thuisbrengen, daar ik er juist nogal groot op ga, 
dat ik ééns geziene gezichten nooit meer vergeet. 
Er was niets bizonders aan hem, dan dat hij ’n lang, 
mager gezicht had, en somber keek. Wel tien 
minuten lang stond hij onbeweeglijk,met z’n handen 
in zijn zakken, te kijken naar het meisje aan den 
oven.

Den volgenden morgen, op denzelfden tijd, 
stond hij er weer, en toen wist ik het opeens : 
het. was Ulric, de ijs-beeldhouwer 1 Ik moest
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lachen bij het idee, dat die man, die altijd zelf zoo
veel bekijks had, nu naar het werk van een ander 
stond te kijken. Maar het maakte hem mensche- 
lijker in m’n oogen ; ik zag nu, dat hij in z’n gewone 
pakje een mensch was net ais ieder ander, geen 
Noordpool-wezen, dat zich alleen in een bevroren 
omgeving in zijn element voelt.

Een paar dagen later bemerkte ik, dat zijn oogen 
niet meer, zooals in ’t begin, zich vestigden op 
het gebak en den heeten oven met een uitdrukking 
als van een verkleumde poes, die eindelijk een 
zonnig plekje ontdekt. (Geen wonder overigens dat 
hij het, na zijn eigen koud werkje, prettig vond 
om naar zooiets warms te kijken.) Maar nu zag ik 
dat Ulric’s oogen van het gebak hun weg hadden 
gevonden naar het meisje. Hij stond daar al dien 
tijd letterlijk verslonden in den aanblik van haar 
opgewekt, verhit gezichtje. Niet op zoo’n manier

Keulen: Oude huizen 
aan den Rijnoever.

dat je lust voelde den kerel een opstopper te ver
knopen, dat heelemaal niet.

Het was of hij iets in haar wilde vinden, wilde 
ontdekken. Maar er lag ook iets hulpeloos in dien 
blik.

Ik had het meisje nooit eerder met aandacht 
opgenomen, ik zou niet eens hebben kunnen zeggen 
of ’t wel iederen dag hetzelfde was geweest. Vanwaar 
ik zat, zag ik haar van achteren en zij droeg, net als 
andere meisjes in het restaurant, een wit schortje 
en een zwarte jurk.

Maar nu ik op haar lette, zag ik dat het een 
frisch kind was, met zachtblond haar, dat in 
grappige kleine krulletjes onder den witten 
hoofdband uitsprong. Haar huid was bizonder 
blank, en zij was niet mager, mollig eerder. Toen 
ik klaar was met m’n ontbijt ging ik zelf voor het 
raam staan kijken om te zien of ik kon ontdekken 
wat Ulric zoo in haar boeide.

Het was geen mooi meisje, maar het was prettig 
om naar haar te kijken. Haar wimpers en wenk
brauwen waren donkerder dan heur haar, en haar 
oogen blauw natuurlijk, nogal licht blauw, van een
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kleur, die erg goed bij haar blonde teint en haren 
kwam. Het soort van meisje waarvan iedere 
dominee zegt, dat zij een goede huisvrouw en een 
goede moeder zal worden, kalm, opgewekt en 
evenwichtig, maar vooral, hoe zal ik het zeggen — 
gul — dat lijkt mij het beste woord ervoor, ’t Was 
een warm werkje, dat zij te verrichten had, en 
ik had een beetje medelijden met haar, zooals 
ze daar druk bezig was boven dien smoorheeten 
rooster. Maar dat was natuurlijk juist een van de 
dingen, die Ulric hadden aangetrokken.

Sinds dien dag bleef ik dikwijls naar haar staan 
kijken, en ik noemde haar „Hulda” in mijn ge
dachten. Op zekeren dag was ik wat vroeger klaar 
dan gewoonlijk en toen ik het restaurant verliet 
stond Ulric nog voor het raam te kijken. Ik ging 
naast hem staan. Zijn oogen hingen weer onafge
broken aan haar met dien vreemden, zoekenden 
blik.

Hulda scheen ons niet te zien. Die meisjes raken 
er op den duur wel zoo aan gewend,dat zij niet meer 
letten op de menschen, die naar haar staan te 
kijken. Maar af en toe moeten zij toch wel even naar 
het publiek kijken, dat is iets wat je niet laten 
kunt in dergelijke omstandigheden, geloof ik. 
Zoo ging het met Hulda ook. Zij keek op en door 
het raam juist in de oogen van Ulric. Haar oogen 
,waren groot en keken frank, zonder aarzeling. 
Maar een oogenblik later sloeg zij ze weer neer, nam 
den lepel weer op en bloosde, ’n Diepe blos, die tot 
zelfs onder haar witten hoofdband kroop. Het 
kwam mij voor, dat Ulric er een beetje van opkik
kerde. Ik had ’n gevoel alsof ik geen recht had om 
dat te zien, of ik een indringer was en maakte mij 
gauw uit de voeten.

Den dag daarop moest ik de stad uit en het 
duurde drie weken voor ik weer in Los Angelos 
terugkwam. Ik had het al dien tijd veel te druk 
gehad om mij ook nog maar het bestaan van Ulric 
en Hulda te herinneren. Den eersten morgen echter 
dat ik weer door de South Spring Street liep, schoot 
mij alles weer te binnen. Voor „Bucher” stond ik 
stil, en toen ik Ulric zag, merkte ik direct, dat er 
iets aan hem veranderd was. Hij was een beetje 
dikker geworden en zijn vel scheen niet meer zoo 
strak om zijn gezicht getrokken. Hij werkte aan de 
zeilen van een plezierjacht. Opeens keek hij door het 
raam naar buiten, iets wat ik hem nog nooit had 
zien doen. En meer nog: hij glimlachte tegen iemand,

Ik schrok en dacht een moment, dat het lachje 
voor mij bestemd was. Herkende hij zijn dagelijk- 
schen bewonderaar na een afwezigheid van drie 
weken ? Maar toen bemerkte ik opeens, dat er 
iemand vlak voor mij stond. Onopvallend deed
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Het liefelijke dorp Gernsbach aan het riviertje de Murg in het Zwarte Woud.

ik een stap vooruit en keek de rij kijkers langs. 
Daar stond Hulda. Zij droeg een donkerblauw, 
nauwsluitend mantelpakje, en ’n donkerblauw 
vilthoedje, waaronder haar oogen ook donkerder 
leken. Haar blik was strak op Ulric gericht en 
ze lachte rustig en blij terug tegen hem.

Ik kon daarna niet langer blijven kijken. Het 
was mij of ik er *t recht niet toe had. Ik liep door 
naar mijn restaurant, en al spoedig kwam Hulda 
het meisje aan het fornuis vervangen.

Toen ik klaar was en de straat op ging, stond 
Ulric voor het raam. Ik deed mijzelf geweld aan 
om door te loopen, maar ik kon niet, ik moest 
blijven staan. Hulda was druk bezig, en deed net 
of ze niet wist, dat hij daar stond. Maar hij wist, 
dat ze dadelijk zou opkijken en lachen. Ik wist het 
ook en al verwenschte ik er mijzelf om, ik bleef 
erop wachten..................

Er kan heel wat gebeuren in drie weken, en het 
viel mij niet moeilijk mij voor te stellen hoe of het 
gebeurd was. De dingen gingen heel snel in hun 
werk daarna.

Een paar dagen later was er. bij „Bucher” geen 
Ulric te zien. Niets anders dan een uitgehold stuk 

ijs, en daarin een paar oesters. Ik ging er binnen 
en vroeg aan het meisje, dat mij bediende, wat er 
met hem gebeurd was.

„O, die ijsbeer?” antwoordde zij gedienstig. „Ja. 
die is weg. Hij beweerde, dat hij een baan had ge
kregen op een ranch in Californië. Ik denk, dat het 
hem op den duur toch te koud werd, altijd met het 
ijs om te gaan.”

Hulda was ook verdwenen, zooals ik wel gedacht 
had.

„Zij is getrouwd,” antwoordde het meisje, dat 
mij iederen morgen m’n broodje en m’n koffie 
bracht, op mijn vraag. ..Het was een lief kind, ik 
hoop dat ze een goeien man heeft getroffen. Zij 
vertelde ons, dat ze naar Californië gingen, ergens 
waar ’n jong echtpaar gevraagd werd. Zij hield erg 
van den buiten, ze kwam van het land, ziet u. 
Ik mag lijen, dat het hun daar goed gaat.... ”

Ik was een beetje van streek van binnen, hoe 
een verstokte vrijgezel ik overigens ook ben. Het 
stemde me ook weemoedig, te bedenken, dat Ulric 
en Hulda nooit zullen weten, dat ik alles heb gezien 
en mecgeleefd en dat ik ze van ganscher harte 
geluk wensch.............

De Rijn bij Coblenz.
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De Bronzen Man
D

e bronzen man heeft een eerlijken mond, 
Marcia — maar een bronzen uitdruk
king, als je zoo iets tenminste zeggen kunt. 
Iedereen weet, wat een ijzeren wil is, dus 

denk ik wel, dat men ook een bronzen hebben 
kan.”

„Je praat een hoop nonsens, Leslie.”
„Hij kende je, Marcia. Herinner jij je hem heele- 

maal niet ? Waar kan hij je gezien hebben ?”
„Ik weet ’t heusch niet. Maar toch komt iets in 

hem me bekend voor. Ik weet niet, waar ik hem 
gezien heb of wanneer ; maar wanneer hij spreekt, 
komt een vage herinnering bij me op. Iets in zijn 
bevelende manier van optreden komt me bekend 
voor, maar toch geloof ik niet, dat ik hem ooit 
gesproken heb.”

Leslie brandde van nieuwsgierigheid, maar hoe 
graag Marcia ook wilde, ze kon haar toch niets 
meer vertellen. En even later stond de man zelf 
voor de beide meisjes en Marcia keek hem in ’t 
gezicht, en voelde duidelijker, dat ze hem al eerder 
gezien had.

„Hebt u een oogenblikje tijd voor me?” vroeg 
hij en Marcia stond op en ging hem voor naar ’t 
balcon, waar ’t heerlijk was op den zachten lente
avond.

„Herkent u me?” vroeg hij, toen ze tegenover 
elkaar stonden ; ze schudde ’t hoofd, toch scheen 
ze zich niet zeker te voelen.

„Heeft uw verstuikte voet u nog veel last be
zorgd ? Ik heb er altijd naar willen informeeren, 
maar ik had er destijds geen gelegenheid voor.”

Plotseling herinnerde ze zich 
alles levendig. _________

„De bruine Boy !” riep ze.
Toen zwegen ze allebei, ze ston

den vlak naast elkaar ; duidelijk 
zag Marcia ’t heele tafereeltje 
voor zich, ze herinnerde zich hoe 
de bruine Boy haar verteld had, 
dat hij op zekeren dag terug zou 
komen om met haar te trouwen. 
Een rilling doorhuiverde haar, 
toen ze bedacht, hoe dit plan ’t 
heele leven van dezen man scheen 
te hebben overheerscht. Dertien 
jaren lang had zij nooit meer 
een gedachte voor hem over ge
had ; maar hij had gewerkt en 
een vast plan ten uitvoer gebracht; 
en eindelijk zat zij gevangen als 
een vlieg in ’t web van een spin 
als ’t ware. Iets als angst kwam 
in haar hart. Was er niet iets 
vreesaanjagends in ’t volhardende 
karakter van dezen man ?

„U maakt me bang !” zei ze 
opeens. „Hebt u van dat oogen- 
blik af er steeds aan gedacht?”

„ Ik durf gerust te zeggen, dat er 
geen dag voorbij gegaan is, of ik 
heb aan u gedacht,” antwoordde 
hij ernstig.

Marcia nuiverde licht. Dit was 
geen liefde, jongens van zestien 
jaar beminnen niet zoo krachtig, 
maar ’t heerschzuchtige, ’t ver
langen te willen nemen, wat ze 
graag hebben, kan op eiken leeftijd 
komen.

„Ik vertelde u, dat u bij me 
hoorde — of iets dergelijks. Ik heb 
’t van ’t allereerste oogenblik af 
gevoeld. Zelfs onze namen hooren 
bij elkaar.”

„Ik ken uw naam niet,” fluis
terde ze.

„Ik heet Marcus Drummond. 
Tot u ’t me dien dag zei, wist ik 
niet, dat de naam Marcia bestond. 
Maar onmiddellijk vond ik het

door E. Everett Green

een geschikten naam voor — mijn vrouw?’
Dat woord sprak hij na een korte pauze en met 

een stem, die haar vreemd in de ooren klonk, 
want ze wist niet, welke emotie hem beheerschte. 
Weer huiverde ze en deed een pas achteruit. Hij 
merkte ’t en nam weer ’t woord :

„Maar alhoewel ik dit besluit vormde en er hard 
voor gewerkt heb, wil ik geen vrouw trouwen 
tegen haar wil. Als je me niet tot je echtgenoot 
wilt, Marcia, heb je ’t maar te zeggen — en ik 
ga. Men heeft me verteld, dat je mijn aanzoek 
zonder aarzelen hebt aangenomen en in geen enkel 
opzicht gedwongen bent ; anders was ik vanavond 
niet gekomen. Als mijn tegenwoordigheid je on
aangenaam is, zal ik me onmiddellijk terug trek
ken en je zult me nooit meer zien.”

Terwijl hij sprak, wist ze, dat hij woord zou 
houden, en ze zag alle dingen, die zooveel be- 
teekenden voor haar en de haren, langs haar heen 
glippen. Dat mocht niet. Hoewel haar hart onbe
wogen was, voelde ze toch iets als bewondering 
(vermengd met vrees) voor dezen man, die zoo 
zeker was van zichzelf, zoo recht op zijn doel af
ging en toch dat doel wilde opgeven op ’t minste 
woord van haar. Zij had ook haar besluit genomen
— ze wilde hem trouwen om haar familie te helpen
— ze zou zich evenmin terugtrekken.

Bij de „openluchtrvinkels* in de Jordaan.

Ze hief ’t hoofd op en keek hem XI a 
recht in’t gezicht.’t Was een eigen- IN O* JL 
aardige blik, dien deze twee men- 
schen met elkaar wisselden ; ’t was meer een meten 
van twee tegenstanders even voor ’t duel dan een 
blik van liefde tusschen een paar verloofden.

„Je moet niet weggaan,” zei ze, „tenminste niet 
op mijn verzoek. Als je met me trouwen wilt, 
stem ik toe zonder dat dwang is uitgeoefend — ik 
stemde toe uit vrijen wil. Een ding kan ik je toe
staan, meer heb je niet gevraagd. Liefde is niet in 
den koop besloten.”

„Liefde kan wachten tot we getrouwd zijn, 
Marcia,” antwoordde hij. „Ais ik je dan niet 
kan leeren om van me te houden, ligt de schuld 
aan mij, niet aan jou. ’t Sentimenteele gevoel, 
dat de meesten liefde noemen en waar de meeste 
engagementen op gebaseerd zijn, geldt voor mij 
niet.”

Ze zweeg. Zeker bezat die man kracht en origi
naliteit. Was hij werkelijk een krachtig iemand 
uit vroegeren tijd ?

„Ik wil je op mijn eigen manier winnen,” ver
volgde hij. „Al jaren heb ik je van verre gade
geslagen. Je bent — wat ik voelde, dat je worden 
zou — anders dan andere vrouwen. Echte liefde 
heb je nog nooit voor een man gevoeld. Daarom 
wilde ik niet bij je komen met woorden van liefde. 
Wat heb ik je in mijn persoon aan te bieden ? Jij 
bent heel mooi, ik ben eenvoudig en ruw. Jij bent 
van hooge geboorte, ik niet. Jij hebt beschaving, 
verfijning, ontelbare gaven. Ik ben een man van 

feiten en cijfers. Maar één ding heb 
ik aan je voeten te leggen — on- 
metelijken rijkdom. Ik kan je een 
leven geven ais een prinses. Ik kan 
jou en de jouwen alle geldzorgen 
ontnemen. Ik vraag je niet om 
me te trouwen om wat ik ben, 
maar om wat ik heb. Anderen kun
nen je dat beter vertellen dan ik. 
’t Contract is gesloten, je hebt 
besloten je er aan te houden. 
Goed. Wat ik heb, zul je precies 
weten vóór we trouwen, Marcia. 
Wat ik ben, hoop ik je later te 
leeren?’

Met deze woorden strekte hij 
zijn hand uit en nam de hare, die 
ijskoud was en trilde. Hij bracht 
haar vingers naar zijn lippen en 
drukte er een kus op. Zonder ver
der nog iets te zeggen, liet hij haar 
daarop alleen — liep de kamer 
door. Even later zag ze hem op 
straat, waar hij vlug doorliep.

Verwonderd staarde ze hem na 
en keek toen naar de hand, die 
hij gekust had. Wat bedoelde hij 
met zijn laatste woorden ? Hielden 
die een belofte in of een bedrei
ging ?

HOOFDSTUK V

EEN HUWELIJK IN MEI

T eslie redde de situatie en lady 
St. Barbe was er ’t meisje 

dankbaar voor. Van ’t begin af 
hield Leslie vol, dat dit huwelijk, 
hetwelk eigenlijk een zakenover
eenkomst was tusschen twee 
vaders, buitengewoon romantisch 
was; en nadat ze gehoord had, 
dat Marcus Drummond de jongen 
was die dertien jaar geleden Marcia 
uit een gevaarlijken toestand had 
gered, had ze een basis gevonden 
voor haar stelling.

„Toen hij zestien was, raakte hij 
zijn hart kwijt en nu komt hij de
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belöoning vragen voor zijn trouw/' zei ze. „’t Is 
romantisch. Ik zou heel erg trotsch zijn, als een 
man zoo lang op mij gewacht had. Hij vertelde 
Marcia, toen ze nog maar een klein kind was, 
dat hij terug zou komen om haar te trouwen — 
en dat gebeurt nu 1”

Men luisterde gretig naar dit verhaal en Marcus 
Drummond werd ineens beroemd in den kring, 
waarin hij door zijn verloving gekomen was. ’t 
Irriteerde hem, dat de gebeurtenis, welks herinne
ring hij dertien jaren lang als iets heel moois en 
teers in zijn hart had 
omgedragen, nu het 
onderwerp van ge
sprek uitmaakte in de 
diverse salons. Drie 
dagen later was ’t de 
heele omgeving door. 
Den vijfden dag kwam 
hij bij Marcia en vroeg 
haar :

„Wil je over drie 
weken met me trou
wen ?”

Verschrikt keek ze 
hem aan. Hij was on
aangediend bij haar 
binnengekomen, maar 
dat recht had hij nu. 
Voor het eerst zag ze 
hem in het volle dag
licht , en onmiddellijk 
herinnerde ze zich wat 
Leslie gezegd had. 
„Een bronzen man 1” 
Ja, daar leek hij op, 
zooals hij nu voor 
haar stond. Zijn haar 
en zijn oogen, zijn 
teint, de kleur van 
zijn pak, ’t was alles 
brons; en de krach
tige trekken drukten 
de onbuigzaamheid uit 
van een hard metaal, 
alhoewel heel diep in 
de oogen er toch iets 
schuilde, dat bewees, 
dat de man ook voor zachtere gevoelens vatbaar 
was.

Marcia voelde een eigenaardige trilling door 
haar heen gaan, ’t Was een vreemde gewaarwor
ding voor haar. Een minuut lang zei ze niets, toen 
vroeg ze rustig :

„Als je wilt, zal ik vandaag over drie weken met 
je trouwen.”

„Op één en twintig Mei ?”
■Ja.”
Uit macht der gewoonte haalde hij een notitie

boekje uit zijn zak en schreef den datum op. 
Achterover geleund in haar stoel, sloeg Marcia 
hem gade en had net ’t gevoel of ze droomde. Hier 
stond een man, met wien ze alles en alles bij elkaar 
genomen nog geen half uur gesproken had (die 
episode uit haar kinderjaren niet meegerekend) 
en die kalm een aanteekening maakte voor de 
plechtigheid, die hun beider levens voorgoed aan 
elkaar zou smeden. Van dien dag af zou ze zijn 
bezit zijn. Zijn huis werd ’t hare ; maar haar leven 
behoorde hem toe. Ze begreep, dat hij een factor 
was, waar rekening mee gehouden diende te worden. 
Hij was geen persoonlijkheid, die men gemakkelijk 
opzij kon schuiven. Zij had om bijzondere redenen 
dezen bronzen man tot haar echtgenoot gekozen — 
en ze kon niet meer veranderen.

Hij deed ’t boekje dicht en borg ’t weer in zijn 
zak. Opnieuw keek hij haar aan.

„Nog een vraag, Marcia. Sta je op de gebruike
lijke huwelijksreis? En heb je eenige voorkeur, 
waar je naar toe wilt ?”

Van nu af ging alles even gauw. Marcia had 
moeite om haar gedachten te concentreeren en 
de kalmte te toonen, waarmee ze hem steeds 
behandelde. Een huwelijksreis ! Ze antwoordde 
met een wedervraag.

„Heb jij een voorstel?”
„Ja : een terugkeer tot een eenvoudiger methode. 

Onze voorvaderen wisten niets van een huwelijks
reis. Een man bracht zijn vrouw regelrecht naar 
’t huis, dat hij voor haar gereed gemaakt had ; 
en daar begonnen ze hun huwelijksleven van ’t 
begin af. Falconer’s Hall is klaar. Voor meer dan 

een jaar heb ik ’t al voor je in orde gebracht. Ik 
kan niet lang’ achtereen weg van de mijnen. Er 
broeit daar iets, zooals je misschien weet, ’t Is 
beter, dat de baas in de buurt is.”

Marcia’s belangstelling werd opgewekt. Hier 
stond een man, die mannenwerk te verrichten had 
— een man, wiens rijkdom hem niet weerhield 
zelf mee aan te pakken.

„Wil je niet gaan zitten, terwijl we dit alles 
bespreken ?”

Hij ging tegenover haar zitten, kaarsrecht en 

Het Gein bij Abcoude,

onbuigzaam, zooals Marcia in zichzelf zei. Tot nog 
toe was hij haar een raadsel. Hij behoorde tot een 
wereld, waarin zij nog een onbekende was ; toch 
zou diezelfde wereld binnenkort tot op zekere 
hoogte haar wereld zijn. Ze wilde hem dus eenige 
inlichtingen vragen.

„Ligt Falconer’s Hall dicht bij de mijnen ?”
„Nee ; twee heuvelruggen liggen er tusschen. 

Je merkt er niets van ’t bedrijf. Mijn vader heeft 
’t landgoed eenige jaren geleden gekocht — ter- 
wille van moeder. Nu is ’t van mij. ’t Is een mooi 
huis. Ik geloof wel, dat ’t naar je zin zal zijn. Daar 
zul jij de absolute heerschappij voeren. Ik zal je 
niet te veel lastig vallen, Marcia. Ik begrijp heel 
goed, dat je vooral in ’t begin niet te veel op mijn 
gezelschap gesteld zult zijn. Ik zal me niet aan je 
opdringen. Je kunt ’t huis vullen met je eigen 
vriendinnen, als je dat wilt, en je kunt je leven naar 
je eigen zin inrichten. Ik heb ’t altijd heel druk. 
Ik ben genoodzaakt een groot deel van ’t jaar 
in een klein huisje van me te wonen vlak bij de 
mijnen. Ik voel me daar meer thuis dan op Fal
coner’s Hall, waar ik me altijd meer als logé voel. 
Ik zal genoegen nemen met ’t zelfde leven — ik wil 
de gast zijn van mijn vrouw, telkens, waanneer ze 
naar mijn gezelschap verlangt.”

Hij keek haar aan en zijn oogen stonden vroolijk. 
Een oogenblik stond duidelijk de bruine Boy haar 
voor den geest, zooals die haar jaren geleden op
geruimd te hulp gekomen was.

„Maar ik bedoel — ik begrijp je niet goed. 
Falconer’s Hall is toch van jou.”

„Op ’t oogenblik wel. Na mijn huwelijk niet 
meer. Dan is ’t van jou, Marcia. Jouw huis. Ik 
hoop, na verloop van tijd ook mijn tehuis. Maar 
dat hangt heelemaal van jou af.”

„Maar je zult er wonen, ’t Wordt —” ze zweeg 
en werd vuurrood. Dapper echter maakte ze haar 
zin af. ,/t Wordt ons huis.”

Zijn oogen straalden nog meer ; maar zijn stem 
klonk even koel als eerst.

„Dat hoop ik, Marcia. Zeer zeker wordt ’t ons 
huis in de oogen der wereld, we zullen daar jouw 
kennissen ontvangen, op de wijze, zooals jij dat 

verkiest. Maar ik wil, dat je van ’t begin af zult 
begrijpen, dat mijn eischen ten opzichte van jou 
gering zijn. Ik stel me heel weinig illusies voor. 
Ik wil jou hebben, jij verlangt niet mij, maar de 
dingen, die ik in mijn macht heb jou te geven. Jij 
geeft mij veel meer dan ik jou en ik apprecieer je 
offer. Als ik door mijn bezigheden dikwijls op Wold 
Hall word opgehouden, zullen je gasten me niet 
missen, noch mijn afwezigheid vreemd vinden.” 

Een zwijgen trad in en Marcia hoorde duidelijk 
’t tikken van haar horloge en ’t kloppen van haar 

eigen hart, dat in haar 
ooren zoo luid klonk, 
dat hij ’t ook hooren 
moest, meende ze. 
Maar hij stond op. Hij 
had gezegd, wat hij 
te zeggen had en nu 
ging hij. Ook Marcia 
stond op en nam de 
haartoegestoken hand. 
Ze vroeg zich af of hij 
haar een kus zou ge
ven ; maar hij deed ’t 
niet. Zij was ’t, die 
de beslissende woor
den sprak.

„Dus zullen wij met 
den gewonen gang van 
zaken breken, Marcus 
en niet op huwelijks 
reis gaan. We gaan 
recht naar Falconer’s 
Hall en beginnen —” 
Ze wachtte even voor 
ze ’t bezittelijke voor
naamwoord uitsprak 
— „ons nieuwe leven 
daar.”

„In orde,” ant
woordde hij kort en 
ging weg.

Maar toen ze alleen 
was, vond Marcia in 
den stoel, waarop hij 
gezeten had, ’n collier 
van de kostbaarste 
parels en een diaman

ten ring, die aan alle kanten licht uitstraalde.
„Hij is werkelijk een ideaal minnaar!” riep 

Leslie, toen zij alles gezien en gehoord had. „Zei 
ik niet, dat hij niet van dezen tijd is ? Hij doet 
werkelijk allerlei onverwachte dingen, die heele
maal niet meer tot de conventie gerekend worden, 
Om te beginnen trouwt hij in Mei, wat men in 
onze kringen niet meer doet, omdat men die maand 
te algemeen vindt. Verder heeft hij den moed de 
conventie met voeten te treden en niet op een hu
welijksreis te willen ; en hij geeft zijn vrouw de 
teugels van ’t bewind om zelf een nederig dienaar 
te worden. Marcia, als je niet begrijpt hoe ’n ideaal 
man je krijgt, verdien je een pak slaag. Ik vind 
zijn hart een schatkamer van allemaal romantische 
ideeën. Ik geloof, dat ik hem veel beter zou appre- 
cieeren !”

De heele uitgaande wereld stelde belang in ’t 
huwelijk van Marcia Defresne. Men mompelde 
wel in stilte, dat lord St. Barbe beter werd door ’t 
huwelijk van zijn dochter met den rijken Marcus 
Drummond. Maar toch was er een romantisch 
tintje aan. De sterke persoonlijkheid, zoowel 
van vader als van zoon, trok de aandacht en wekte 
ieder’s nieuwsgierigheid en ’t feit, dat de bruigom 
zooveel jaren op zijn bruid had gewacht bracht hee
le drommen belangstellende, kijkgrage toeschou
wers naar de kerk, waar ’t huwelijk voltrokken 
werd. Hoe vlug de voorbereidingen ook hadden 
moeten gaan, in ’t resultaat merkte men er niets 
van. De bruid met haar twaalf bruidsmeisjes 
waarvan Leslie Moncrieff de voornaamste was, 
wekte ieder’s bewondering. De couranten schreven 
kolommen vol over de diverse toiletten, de 
uitgebreidheid van het' diner en de kostbare 
cadeaux.

Marcia bewoog zich als in een droom, maar geen 
oogenblik verloor ze haar kalmte. Haar antwoord 
in de kerk was duidelijk te verstaan ; haar houding 
gedurende ’t diner en de verschillende speeches 
was onberispelijk. Marcus Drummond zelf gedroeg 
zich, zooals men dat van een man van brons kon 
verwachten.

(Wordt voortgezet)
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Gebreide Olifant
Af kortingen: t. ~ loer, st. steek.

De olifant wordt gebreid van blauwgrijze wol. 
Het beestje bestaat uit twee zijstukken, 
een onderstuk, staart, oorcn en zolen. 

Men breit aldoor rechts.
Zijstuk. 15 st. opzetten, 2 t. breien. 3de t. 1 st. 

meerderen in den eersten st., aan ’t eind van de 
naald 20 st. bij opzetten, voor achterpoot. 1 t. 
breien ; 5de t. : in den eersten st. 1 st. meerderen, 
Ode t. breien; deze beide laatste toeren Smaal 
herhalen ; 3 t. breien. 20ste t. 19 st. afkanten, 
naald verder afbreien ; 20 t. breien. 41ste t. 1 st. 
meerderen in den Isten st., op het einde van de 
naald 19 st. bij opzetten voor voorpoot, 1 t. breien. 
43ste t. 1 st. meerderen in Isten st., 1 t. breien. 
Deze beide t. 1 keer herhalen ; 11 t. breien. 58ste 
t. : 25 st. afkanten, de naald uitbreien. 59ste t. 
2 laatste st. samen breien, 1 t. breien. Deze beide 
t. 1 keer herhalen, 2 t. breien. 65ste t. : bij het 
begin van de naald 2 st. samen breien, in laatsten 
st. 1 meerderen, 1 t. breien. Deze beide t. 2 maal 
herhalen. 71ste t. : bij begin van de naald 2 st. 
samen breien, aan het einde 12 st. bij opzetten 
voor de slurf ; 1 t. breien. 73ste t. aan het begin 
van de naald 2 maal 2 st. samenbreien, 1 t. breien. 
Deze beide t. 1 keer herhalen. 77ste t. : bij het 
begin van de naald 2 st. samenbreien. 78ste *t. : 
breien tot de laatste 6 st., dan 3 maal 2 st. samen
breien. Afkanten.

Het tweede zijstuk wordt precies eender gebreid.

Onderstuk. Men begint aan den voorkant door 
2 st. op te zetten. 2 t. breien ; 3de t. in beide 
steken meerderen, 1 t. breien ; aan het eind 
van de naald 23 st. bij opzetten voor voorpoot,
1 t. breien en aan het einde der naald 23 st, bij 
opzetten voor 2den voorpoot. 14 t. breien. 21ste t.: 
19 st. af kanten bij het begin ; 22ste t. evenzoo. 20 
t. breien. Aan het einde van den 42sten t. 19 st. 
bij opzetten voor achterpoot. 43ste t. evenzoo. 14 t. 
breien. 58ste t. 20 st. afkanten bij het begin van 
de naald, 59ste t. evenzoo. 60ste t.: aan weers
zijden van de naald 2 st. samenbreien, 1 t. breien ; 
deze beide t. 1 keer herhalen. Afkanten.

Ooren. 8 st. opzetten, 1 t. breien, 2de t. aan 
weerskanten van de naald 1 st. meerderen, 1 t. 
breien. Deze beide toeren 2 maal herhalen, 8 t. 
breien ; 16de t. aan weerskanten van de naald
2 st. samen breien, 1 t. breien. Deze beide t. 3 keer 
herhalen. 24ste t. : 1 st. breien, 2 maal 2 st. samen 
breien, 1 st. breien. Afkanten.

Zolen. 3 st. opzetten, 1 t. breien, 2de t. aan 
eiken kant van de naald 1 st. meerderen, 1 t. 
breien. Deze beide toeren 1 keer herhalen, 2 t. 
breien ; 8ste toer, aan eiken kant van de naald 
2 st. samen breien, 1 t. breien. Deze beide toeren 
1 keer herhalen. Afkanten.

Staart. 8 st. opzetten, 24 t. breien, 25ste t. aan 
eiken kant van de naald 2 st. samen breien, 2 t. 
breien. Deze 3 t. 1 keer herhalen. Afkanten.

Hei zadeldek je breit men van fijne glanzende 
helroode wol of van 
rood D.M.C. garen. 
Men zet er 20 st. voor 
op en breit 50 t., af
wisselend rechts en 
averechts, zoodat er 
aan den goeden kant 
enkel rechtsche steden 
te zien komen. Het 
kleedje wordt dan met 
blauw D.M.C. garen 
omhaakt. Een geel zij
den koord aan weers
zijden doorgeregen en 
beneden in een kwast 
eindigend geeft er 
mede iets fleurigs aan.

Het opmaken. De 
verschillende deelen 
worden aan elkaar 
genaaid, waarbij de 
slurf aan den boven
kant wat wordt in
gehaald ; de zolen 
worden in de poo- 
ten genaaid. De rug 
laat men open tot

De verschillende deelen van 
den gebreiden olifant; van 
links naar rechts; boven:zool, 
oor, helft van den romp, 
beneden: onderstuk, staart.

Gebreide olifant.

pooten, kop en achterdeel goed gevuld zijn. 
Voor de pooten knipt men van stevig karton 
een rondje, iets grooter dan een halven gulden, 
dat men op de zolen schuift eer men begint 
te vullen. De olifant staat dan stevig op zijn 
dikke pooten. Het vullen moet met zorg ge
schieden, waarbij het breiwerk zooveel mogelijk 
wordt uitgerekt. Is alles stevig opgevuld, dan 
wordt de rug dicht genaaid, de staart dicht ge
naaid en evenals de ooren op de juiste plaats aan
gezet. ’n Paar gitten kralen dienen ais oogen en 
’n draad dikke witte ijswol geeft de slagtanden 
aan.

Het prettige van dit gebreide speelgoed is, 
dat het elastisch blijft, wat er voor onze kleuters 
iets levends aan geeft. THéRèSE.

Uitgaanfesjurk
’n Jurk voor feestelijke gelegenheden, voor 

’n verjaarspartijtje, ’n bruiloft, ’n bezoek aan 
schouwburg of concert — hoevelen zijn er die zich 
slechts eens in ’t jaar of misschien nog minder de 
weelde van zoo’n toiletje kunnen veroorloven !

Dan moet er zorgvuldig worden overwogen wat 
’t langste mee kan, wat niet te veel aan mode on
derhevig is en wat niet zoo opvallend is, dat ieder
een, bij den eersten oogopslag al, terstond de jurk 
herkent 1

Toch vindt men het dan nog niet aangenaam 
telkens weer met een en hetzelfde toilet te moeten 
aankomen en daarom lijkt het volgende me een 
goed plannetje voor jonge meisjes en jonge vrouw
tjes.

Begin het nieuwe seizoen met een witte avond
jurk. Wordt die smoezelig, verf ze dan in een of 
ander teer kleurtje en na een poos kan de japon 
dan nog eens worden overgeverfd in een donkerder 
tint; zoo heeft men telkens weer iets nieuws en het 
verven behoeft niet veel te kosten, daar men dunne 
zijden stoffen, wanneer men precies de op de daar
voor in den handel zijnde pakjes verf aangegeven 
gebruikswijze in acht neemt, zeer goed zelf kunt 
verven.
Voor alle voorzichtigheid probeert men echter 
steeds eerst de kleur met een lapje van de japon- 
stof, eer men er de geheele jurk aan waagt.

P.D

S406-27
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Nog een aardig spelmoment uit den wedstrijd Blauw Wit- 
Fijenoord. Een vinnige aanval der Zebra's.

Blauw Wit klopt in het Stadion Fijenoord met 2-1. Een 
interessant moment uit deze kamp. De gebr. Bul van Fijenoord 
hebben Smit op krachtige wijze het bezit van den bal ontzegd.

De Blauw Witter schijnt er niet erg over te spreken.

Blauw Wit heeft het sterke stukje uitgehaald om 
Feijenoord, dat doorgaat voor één der sterkste, 
zooal niet de sterkste ploeg van het land, met 

een 2—1 nederlaag naar Rotterdam terug te sturen. 
Een fraaie prestatie van de zebra-ploeg, welke 
dit resultaat voornamelijk dankt aan het enthousi
asme, waarmede de zaken worden aangepakt. 
Men leze hieruit niet, dat het Stadion-team dit 
enthousiasme als eenig wapen bezit, doch de 
blauw-witten weten daar waar de techniek te kort 
schiet, dit gedeeltelijk gemis door hun vurig spel 
goed te compenseeren. Dat deze ploeg een rol 
gaat spelen in den strijd om den kampioenstitel 
moet vooral na den wedstrijd van Zondag j.1. wel 
haast voor zeker worden aangenomen. Wie de 
anderen zullen zijn ? Feijenoord ooK in elk geval. 
Blauw Wit heeft thans twee lastige wedstrijden 
achter den rug en het is zonder puntenverlies 
gegaan. Een heel goede start weer....

De Zaansche Zesstedenloop. De deelnemers passeeren Assendelft.

Ajax bracht het er 
minder goed af. Wan
neer de rood-witten 
bij Stormvogels op 
visite komen, wordt er 
altijd een spannende 
kamp geleverd. Of de 
vogels nu al bovenaan 
prijken of onderaan de 
ranglijst bengelen, het 
doet er weinig toe. 
Thans nu de IJmuide- 
naren nogal met hun 
elftal sukkelen lag een 
overwinning voor Ajax 
schijnbaar voor het 
grijpen, doch ten slotte 
heeft deze wedstrijd in 
het geheel geen uit
zondering gemaakt op 

diverse voor-

Een snelle Fijenoord-aanval in den wedstrijd tegen Blauw 
Wit op Zondag j.1.

gangers. De IJmuider vogels hebben gedurende 
een flink deel van den speeltijd zelfs voorgestaan. 
Eerst tegen het einde bekroonde ten Have goed 
individueel werk met een doelpunt, dat Storm
vogels de overwinning deed ontgaan. Zoo heeft 
Ajax’ eerste schrede op het glibberige competitie- 
pad wel iets minder opgeleverd dan men in Amster- 
damsche kringen hoopte.

Ondanks den grooten regenval kon in de tweede 
klasse een tamelijk volledig programma worden 
afgewerkt.

Zeeburgia kon tengevolge van terreinafkeuring 
zijn overwinningenreeks niet voortzetten. Overi
gens zijn de successen der hoofdstedelijke tweede 
klassers maar matig. Het valt trouwens niet te

Een spannende strijd in het Stadion. Smit (men vindt hem hetzij voor of achter op elke 
kiek van Blauw Wit) bedreigt de Rotterdamsche verdediging.

verwonderen, dat het vrij 
sterk gehandicapte team 
van D.E.C. beneden de 
verwachtingen blijft. Ons 
valt het gelijke spel van 
de rood-witten in Wor- 
merveer niet tegen.

Wat A.F.C. bezielt, is 
ons een raadsel. De ge
ruchten over deze ploeg 
waren tegen den aanvang 
van het seizoen alles
behalve gunstig, terwijl 
voorts het gepresteerde 
in de A. R. O. L.-wed- 
strijden nog geen stof 
tot optimisme gaf. Thans 
verbazen de roodbaadjes 
echter vriend en vijand 
door hun dikke Over
winningen. Met 6—2 werd

Zondag Alcmaria in eigen home geslagen. Zouden 
de A.F.C/ers werkelijk van plan zijn om het op een 
kampioenschap aan te sturen? Met Zeeburgia 
staan zij er werkelijk goed voor, ofschoon men ten 
opzichte van de Wandelwegbewoners een groote 
reserve in acht moet nemen vanwege hun bekende 
wisselvalligheid bij het voetbalspel.

In de andere afdeeling veroverde Spartaan 
een puntje op Zandvoort. Wij gelooven wel, dat de 
roodbroeken zoo'n voordeeltje, al is het ook 
wat klein, kunnen gebruiken.

Tegenover deze geringe winst staan de neder
lagen van D.W.S. in Utrecht, waar de jongste 
tweede klassers met 4—1 klop kregen en die van 
V.V.A., dat zich op eigen veld zoowaar met 2—0 
door B.F.C. liet kloppen. Wij hadden na het 
roemrijke begin wel iets beters van de V.V.A/ers 
verwacht.
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Het IJscooerkoopertje.

Het echtpaar P. Visser-de Boer te 
Den Helder hoopt 7 October a.s. zijn 
30-jarige echt oereeniging te herdenken.

\ ----- Tijdens de winkelweek-
feesten te Schagen werd een 

Parapluie-optocht” gehouden. Drie jeugdige deelneemstertjes.

Te Wijk aan Zee is het niéuwe 
zoeklicht ten dienste nan het 
reddingswerk officieel in ge

bruik genomen. .

De Hanen nan Halfweg is nol bedrijvigheid, daar de 
bietencampagne deze week meer is aangevarigen.

•i i i X.- :r /rl hB
1 ' M ' tr

IIIF imniF ÏT-r viêrS'• Ry~ 7 * *''
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De badgasten zijn verdreven —in minder dan 
geen tijd — van de Californische badplaats 
Venice. In de onmiddellijke nabijheid van het 
strand werd n.1. petroleum ontdekt, De bad
stoelen hebben plaats gemaakt voor boortorens.

Nauwelijks is het Chrysler Building voltooid of er verrijst 
te New York een nog machtiger wolkenkrabber op het 
kruispunt van de vijfde en de vieren dertigste straat» Het 
gebouw zal 200 voet hooger worden dan de Eifeltoren.

Een ondernemend hotelier heeft in de 
Italiaansche Alpen een oud restauratie
rijtuig als café-restaurant ingericht.

Een nieuwe Amerikaansche sport is het 
hoefijzer werpen. Zij wordt beoefend 
door de smeden van Los Angelos.

De Japansche Geisha’s, tot voor kort beroemd om hun"^ 
getrouwe beoefening der nationale dansen,krijgen thans 
ook onderricht in de moderne „steps'* en dergelijke.

Cleveland (Ohio) verwierf de daar be
staande „Holland Club” den eersten prijs in 
het bloemencorso, dat ter gelegenheid van 
de beroemde Gordon Bennet ballonwed- 
strijden werd gehouden. Een trouwe lezer 
van ,,De Stad” in het Verre Westen zond 
ons deze foto.



ZENDT BRIEFKAART

Cursus Zelfontwikkeling, Bosb. Toussaintstr. 46 C, Amsterdam.

om gratis proefles: Fransch, Duitsch, Engelsch, Ned. Taal met Rekenen.
Boekhouden, Schoonschrijven, Steno, Alg. Ontwikkeling. Elk vak ƒ 0.65 

per maand. Vraagt gratis proefles en inlichtingen aan:

AANKONDIGING
VAN PHILIPS

u
Moeders

nemen voor de roode, ge
smette of ontstoken huid 
van de kleine, uitsluitend 
het beste middel en dat is

Doos 30 en 60, tube 80 ct.

Prof. Dr. J. van EBBENHORST 
TENGBERGEN zegt:
„Door het uitschakelen der 
kortste ultraviolet-stralen kan 
de dikwijls bij kwartslamp- 
bestraling gemaakte fout van te 
sterke bestraling niet gemaakt 
worden, integendeel kunnen 
wij zonder schade en zonder 
te sterke prikkels te veroor-
zaken het nuttige agens lang 
laten inwerken, waardoor deze 
lamp na eemge voorlichting bij 
uitstek geschikt is geworden 
voor huisgebruik."

Het Asthmapoedervan Apotheker 
BOOM geeft bij inademing direct 
verlichting bij Asthma en daaruit 
voortkomende Borstbenauwd- 
heid en Borstbeklemming.

Verkrijgbaar in de meeste Apotheken en Drogist- 
winkels a ƒ 1.25 per groote gesloten blikken doos.

VANGT DE ZOMERZON

L
Gedeponeerd
^Handelsmerk

PHILIPS ULTRASOL VER

Philips vond een nieuwe bron
van Ultra-violette stralen

Zoo versterkend als de zon in Augus
tus, zoo heilzaam is de werking van 
Philips Hoogtezon, de „Ultrasol” - 
het populaire apparaat voor den van 
zon verstoken modernen mensch.

Ook U krijgt te weinig zonlicht en 
Uw vacantie is lang niet toereikend 
om dit tekort van een geheel jaar in 
te halen.

Waarom dan alleen rekenen op een 
vluchtigen, wisselvalligen zomer? 
Neemt dagelijks een heilzaam zonne
bad met Philips Ultrasol - de genees
krachtige lichtbron voor ieder huis
gezin.

PRIJS Fl. HO.—
COMPLEET

II
Verwijder vetwormpjes op deze 

prettige manier.
„Kort geleden schreef ik U over de groote moeite, die ik had om 
vetwormpjes te ü er W ij deren en U ried mij aan de Radoxbehandeling 
eenigen tijd vol te houden. Ik ben dankbaar, dat ik het deed, want 
ik ben nu geheel van die leelijke ontsiering verlost. Ik ga er nog 
steeds mee door mijn gezicht af te sponzen met Radox en ik neem 
nu een halven theelepel Radox op een kop heet water. Mijn huid 
heeft nu geen enkel vetwormpje meer en is zacht als fluweel.” 

C. B. te L. 
(Origineele brief ter inzage).

Ook Uw teint kan frisch en mooi worden op dezelfde gemakkelijke 
manier. Om vetwormpjes te verwijderen doet men een theelepel 
Radox in een kop heet water en behandelt met dit mengsel de 
aangetaste plek gedurende eenige minuten. Daarna afdrogen met 
een zachten handdoek en de vetwormpjes zijn verdwenen. Gebruik 
na deze behandeling een weinig goede cold cream. Rimpels worden 
verwijderd door een theelepel Radox door een kop gefiltreerde, zure 
melk te mengen en met dit mengselde huid iederendagte behandelen. 
Radox is heerlijk geparfumeerd en verkrijgbaar bij alle apothekers 
en drogisten a ƒ 1.25 per pak. Een pak is toereikend voor ver
scheidene weken.
Imp. N.V. Rowntree Handelsmaatschappij, Keizersgr. 124, A’dam (C). 
Voor Indië verkrijgb. bij fa. J. v. Gorkom & Co., Djocja en hare filialen.

Hollandsche verpakking waarborgt echtheid

GRATIS PROEFAANBOD
Op ’t oogenblik kunt U Radox probeeren op onze kosten. Door 
heel Holland zijn namelijk onder de apothekers en drogisten 
duizenden pakken Radox verdeeld, die verpakt zijn met een gratis 
proefpakje. U kunt dit gratis proefpakje gebruiken, zonder het gewone 
pak Radox te openen. En indien U, na het proefpakje gebruikt te 
hebben, met ’t resultaat niet volkomen tevreden bent, brengt dan 
het gewone pak Radox ongeschonden terug naar den leverancier, 
bij wien U het gekocht hebt. Hij zal U onmiddellijk en zonder om
wegen Uw (geheele uitgave) ƒ 1.25 terugbetalen. Maar vergeet niet, 
dat het gratis proefpakje slechts voor een beperkten tijd verkrijg
baar is. Gaat dus naar Uw apotheker of drogist voordat hij deze 
groote proefpakken uitverkocht heeft.

Adverteeren
IS BEKEND BLIJVEN

Levensverzekering-Mij. „HAARLE M”
Haarlem * Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

Dr. H. NANNING’sKINADRUPPELS
(VOLKOMEN ALCOHOLVRIJ)WEKKEN DEN EETLUST OP

en maken het gebruik van dure versterkingsmiddelen 
in den regel onneodig. WACHT U VOOR NAMAAK 
en let op den naam „ï)r. H. banning" buiten op 
de roode doos en op de flacon. - Prijs f 1.30.

STOK’s RIJWIELEN
/JA met kettingkast, drager, tasch en

&AAB B bel.3 jaar garantie. Betaling vanaf

ƒ5.—p. mnd. ALLE MODELLEN.

BURGERS E.N.R., SIMPLEX en NED. KROON 
RIJWIELEN VANAF f 67.50

Wagenaarstr. 55- 59 J. M. Coenenstr. 1
Papaverweg 7—7 a J. v. Galenstr. 174/6


	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304001.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304002.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304003.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304004.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304005.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304006.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304007.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304008.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304009.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304010.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304011.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304012.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304013.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304014.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304015.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304016.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304017.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304018.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304019.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM304020.tif

