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De pijp van de stoomboot uit Spanje.

De plaats, maar de onmogelijkste beloften 
van braafheid en beterschap morden gedaan.

 /
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De neuzen tegen de ruiten.

Voorraad, maar de Sint uit putten kan.

De Sinterklaasweek is de tijd, waarin 
de groote menschen al hun best 
doen om zich zelf wijs te maken, 

dat zij om den goed-heiligen man niets 
meer geven, omdat ze er toch niet meer 
aan gelooven. Voor hen is de aardigheid 
er dus af, beweren ze gelaten. Maar 
houdt ze in de gaten, die zoo spreken. 
Dat zijn juist degenen, die in stilte nog 
op een pakje hopen.... en die de 
meeste aanmerkingen hebben als de smaak 
van den Sint niet volkomen met den 
hunnen overeenstemt. Ze worden even 
uitgelaten als de kinderen en ook hun
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„Pol verro achting klopt ons hart”.

Sint, als burger vermomd, inspec
teert het technische speelgoed.

Sint de kindervriend en Pieter
man de kinderrechter van 
beproefde rechloaardigheid.

Een van de fabrieken van dien rijken Sinterklaas,

harten kloppen vol verwach
ting. Voorde kinderen is deze 
week er een van angstige 
spanning en van akelig-je-best- 
doen. Want vader en moeder on
derhouden buitengewoon nauwe 
relaties met den Spaanschen 
Bisschop. Ofschoon — tegen
woordig zijn er ook al ouders, 
die meenen hun kinderen van 
zoon sprookje te moeten be- 
rooven! Jammer!

De menigte, die „er niet meer aan gelooft”, 
f
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De Gemeentelijke Electriciteitswerken organiseeren een

Levie Reens en Rachel Kosman,goede bekenden op de Arnsterdamsche bloemen
markt, vierden het gouden feest van hun bloemenzaak en van hun huwelijk.

tentoonstelling in de Militiezaal aan het Singel. Een 
zinrijke uitnoodiging.

Fraaie effecten worden 
bereikt door glazen 
bloembakken van on
der te verlichten.

☆

*t Visschersmonument, 
dat te Callantsoog zal 
woorden geplaatst, is 
’n beeldhouwwerk van 
mej. Op ’t Land, en 
was tentoongesteld op 
de „St. Lucas”-expo- 
sitie te Amsterdam.

Te IJntuiden werden 
de redders van de be
manning van de „Sa- 
lento”, het Italiaansche 
stoomschip, dat in No
vember 1928 op de 
Nederlandsche kust on
der Bloemendaal is 
vergaan, gehuldigd. De 
heer Loeb van Zuylen- 
burg. consul-generaal 
van Italië, reikt den 
h eer F. Peeters de hoog
ste onderscheiding uit, 
die de Italiaansche Re- 
geering voor dergelijk 
hulpbetoon toekent.
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Charlotte Susa vervult de vroumelijke 
hoofdrol en levert frappant spel.

[Een meesterlijke rvorp.

Een moment van 
ontsteltenis.

'^^Charlotte Susa, een jonge ster 
van de Brifish International.

die menigeen reeds 
kennen zal: In meinem 
Herz ist nur Platz für 
eine, Kannst du mir 
sagen, wie spat es 
ist? en Was machen 
die Madchen wenn 
der Frühling erwacht ?

D ichard Eichberg is de regisseur van 
deze film, die door de Ufa hier 

wordt vertoond, en die ons als een 
thriller wordt aangediend. Het is 
zeker, en uit de proeven op deze 
bladzijde blijkt zulks duidelijk ge
noeg, dat de fotografie in deze span
nende film op een zeer hoog peil 
staat. Hans May, die de muziek er
voor schreef, heeft bijzondere aan
trekkelijkheid weten te bereiken door 
de invoeging van drie
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oen deed Rita juist datgene, wat John 
Worth heelemaal niet wenschte : zij barstte 
in tranen uit en als een heel klein kind 
liet zij zich achterover in den stoel vallen, 

en bedekte haar gelaat met de handen.
John speelde zenuwachtig met z’n horloge. Hij 

had miss Blackstone’s nek wel kunnen dichtknijpen, 
als deze zich tusschen zijn vingers en de gouden 
ketting had bevonden. Bemoeizieke oude vrijster !

„Kom, luister eens naar mij, arm kind,” bemoe
digde hij haar. „Niet huilen asjeblief! Ga rechtop 
zitten en luister naar mij !”

Rita ging aanstonds rechtop zitten. Zij wischte 
haar oogen af.

„De medaille blijft van jou, miss Holiday,” 
ging hij voort. „Niemand kan ze je afnemen. 
Absoluut niemand ! Het was een schande, je bloot 
te stellen aan een scène als deze. Ik betreur die 
van harte. Ik ben miss Blackstone niets dankbaar 
voor haar bemoeizucht. En nu wat je vader be
treft ! Ik meen met zekerheid te weten, dat hij zijn 
onregelmatigheden jiaar best vermogen heeft 
goedgemaakt. Nu kom ik op een ander punt. Bill 
Pock heeft me een bezoek gebracht.”

Rita sloot haar handen vast in elkaar.
„Het schijnt, dat Mr. Pock niet voldaan is over 

de zorg, die miss Blackstone aan je besteedt, en 
we hebben daar een heel gesprek over gehad. 
Ik heb Mr. Blackstone getelefoneerd, maar zijn 
vrouw is ziek, en hij had geen tijd.”

Rita viel hem in de rede, terwijl ze ’n wanhopig 
gebaar maakte met de handen.

„Maar waarom wil hij me hebben, als ik toch ’n 
minderwaardig schepsel ben ?” Haar stem was 
verstikt van tranen, ze kon de woorden nauwelijks 
uitbrengen.

Nu wilde het toeval, dat een van John Worth’s 
geliefde helden Alexander Hamilton was, en het 
flitste door zijn brein, dat men dien grooten Ameri- 
kaanschen patriot een soortgelijke blaam had aan
gewreven, als thans dit kleine meisje.

„Laat mij je iets vertellen van een man, dien ik 
bemin en hoogacht, Rita,” zei hij met heesche 
stem, en hij begon.

Indien Alexander Hamilton door een wonder 
aanwezig had kunnen zijn, terwijl hier hoofdstuk 
voor hoofdstuk zijn levensverhaal werd ontrold, 
dan zou hij beurtelings geweend, zich verheugd 
en getriomfeerd hebben, te zamen met den man, 
die zijn moeilijkheden, beproevingen en successen 
opsomde, en met het donker-oogige meisje, dat 
naar hem luisterde.

Eindelijk zweeg de stem van den spreker en 
plotseling sprong Rita omhoog en John Worth 
opende zijn groote armen en ving haar op. Vóór 
hij nog goed besefte wat hem was overkomen, 
voelde hij twee warme, vochtige lippen tegen 
zijn wang.

Een vaderlijke ontroering welde op in zijn hart. 
Een vast besluit om haar te redden voor smart, 
voor de bekrompen verachting der wereld, was 
zijn hoogste verlangen. De Blackstone’s zouden 
zijn lieve, donkere paardje niet ten onder brengen, 
als er nog een wet was om de verdrukten te be
schermen.

„Ach, lief kind,” mompelde hij, „Rita, dat was 
allemachtig lief van je, ’n ouden man als mij ’n 
kus te geven. Ik wou, dat ik je vader was. Laat mij 
nu nog iets zeggen. Heeft je grootmoeder je niet 
dikwijls gezegd, dat ze verwachtte, dat je een goede 
vrouw zoudt worden ?”

„O zeker,” stamelde Rita. „Ze zei dat nog, toen 
ze reeds zóó ziek was, dat ze nauwelijks kon spre
ken.”

„Dat verwondert me niets,” hernam hij. „Je 
grootmoeder was een voortreffelijke vrouw. Maar 
nu hebben we miss Blackstone lang genoeg met haar 
donkere gedachten alleen gelaten.”

Toen gingen ze tezamen naar bulten.
„’t Spijt me, dat ik u zoo lang heb laten wachten, 

miss Blackstone, ” zei hij vriendelijk tot Hen- 

riëtte. „Miss Rita en ik hadden zóó’n interessant 
gesprek, dat de tijd voorbijvloog, zonder dat we 
het merkten.”

Henriëtte vond, dat Rita er niet zoo verslagen 
uitzag, als na zoo’n lange strafzitting het geval 
had moeten zijn. Zij zag er eigenlijk heelemaal niet 
verslagen uit — eerder het tegendeel — en de 
dame zat er mee verlegen. Zij staarde Mr. Worth 
mét een waterachtigen blik aan.

„Hebt u alles gehoord?” vroeg ze fluisterend.
„Alles, ja,” antwoordde hij, met z’n hand op 

Rita’s arm.
„Een vreeselijke geschiedenis, een vreeselijke 

geschiedenis,” zuchtte Henriëtte.
„Vreeselijk ! Vreeselijk ! Waarom vreeselijk I” 

knalde het van John’s lippen. „Oude koeien, miss 
Blackstone I De moeite niet waard, dat men er 
nog over spreekt!”

„Maar de medaille, Mr. Worth ?” haastte zij zich 
te vragen, „moet Rita daar geen afstand van doen ? 
Dat zou ik graag weten, vóór ik wegga.” Ze wreef 
zenuwachtig met haar zakdoekje langs haar neus.

„Geen kwestie van, miss Blackstone !” En hij 
was nu wel écht John Worth. „Zij heeft ze ver
diend. En het zal niet de laatste prijs zijn, dien ze 
zal winnen, of ik moet me erg vergissen.” Hij ging 
achteruit en wendde zich tot Rita. „Stap in, m’n 
kind, en vergeet niet, wat ik je gezegd heb.”

Miss Blackstone liet een knorrig ,,Goeden 
middag I” hooren en Warren zette den auto in 
beweging.

Een oogenblik bleef John Worth daar zwijgend 
staan, terwijl de auto rond het grasveld cirkelde 
en weldra voortgleed over den straatweg. „Daar 
gaat de gemeenste vrouw van Bradmere,” zei hij 
hardop. „Maar ik zal ze kortwieken. Alle drommels, 
nooit heb ik een aardig meisje zóó’n vod van een 
costuum zien dragen ! Het kan er wonderlijk toe
gaan op dit wereldje, dat is zeker!”

Hij besteeg peinzend de treden van de stoep, 
niet lettend op de heerlijke omgeving. Eenmaal 
in huis, begaf hij zich onmiddellijk naar de tele
foon. Besluiten en handelen was één bij John 
Worth. Hij belde Willard Blackstone’s villa op en 
door een gelukkig toeval antwoordde dat heer
schap in eigen persoon.

„Hier, Blackstone I” riep Willard met zoetsap
pige stem in het instrument.

„Willard, hier is Worth — John Worth 1”
„Hoe maak je het, John? Wat kan ik voor je 

doen ?” riep Blackstone uit en de luisteraar 
merkte een plotselinge verandering in de stem van 
den anderen man op.

„Hoe maakt Blanche het?” vroeg Worth.

KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE.
Willard Blackstone is gehuwd met de rijke weduwe Blanche 

Rixby. Kort nadat hij de leiding over haar warenhuis op zich 
genomen had, brandde dit af, en sedert dien parasiteert hij 
met zijn beide zusters, de ongehuwde Henriëtte en de weduwe 
Agnes Atherton, mitgaders dezer dochter Stella of Estelle, 
op het vermogen van Blanche. De familie Blackstone tracht 
met alle middelen een huwelijk tot stand te brengen tusschen 
Blanche’s zoon Edmond Rixby, die juist aan de Universiteit 
is afgestudeerd en nu wil gaan schilderen, en Stella, die 
eveneens succesvolle studies beëindigd heeft, maar den eersten 
prijs zich ontnomen moest zien door een eenvoudig meisje, 
Rita Holiday, pleegkind .van den schrijnwerker Pock. In werke
lijkheid is Rita een halfzuster van Stella Atherton, maar heeft,. 
zonder zelfs haar eigen naam te kennen, steeds den naam 
harer vroeg overleden moeder, Holiday, gevoerd, daar Francis 
Atherton dit eerste huwelijk tegenover Agnes en de andere 
Blackstone’s geheim heeft gehouden. Nu Francis overleden 
is, zou Rita eigenlijk boven Stella zijn voornaamste erfgename 
zijn. Maar om elke mogelijkheid van aanspraken te voorkomen, 
ontfutselt Willard Blackstone, op de hoogte van den toestand 
gekomen, aan Rita‘s stervende grootmoeder de acte van het 
huwelijk harer dochter met Francis Atherton. Hij verspreidt 
lasterpraatjes over Rita’s afkomst en vertrouwt haar ter 
verdere opvoeding aan zijn zuster Henriette toe, die ’t kind 
het leven geheel ondraaglijk maakt. Op Edmond, die haar 
enkele malen ontmoette, heeft haar verschijning diepen 
indruk gemaakt. Bij een echtelijken twist over fantastische 
sommen, die Willard voor zich en zijn zusters noodig heeft, 
over de kwestie van den warenhuisbrand en over de geheim
zinnige behandeling van Rita Holiday, wordt Blanche Rixby 
door haar man geslagen en daarna wordt zij ernstig ziek. 
Blanche heeft haar moeilijkheden toevertrouwd aan haar 
notaris John Worth, denzelfde, die Rita Holiday aan het eind 
van haar studie op het college de gouden medaille heeft 
uitgereikt. Henriëtte Blackstone wil nu, dat Rita hem de 

medaille teruggeeft omdat zij die niet waardig zou zijn.

^oman door Grace O^Willer White
„Niet ai te best vandaag,” was ir

het antwoord. IN O. 1O
„Doe haar m’n groeten, ouwe 

jongen, en — neen, hang nog niet op asjeblief. Ik 
heb een woordje met je te spreken.”

Als er nu één ding was, waar Willard niet van 
hield, dan was het een gesprek met John Worth. 
Maar, aangezien hij een gentleman was, kon hij 
den hoorn moeilijk ophangen.

„Heel goed,” was al, wat hij antwoordde.
„Toevallig heb ik Rita Holiday vandaag gezien,” 

ging John voort. „En ik zou je van je voogdij
schap willen ontlasten. Ik heb een zwak voor het 
meisje opgevat en zou haar gaarne weer naar 
school zenden.”

„Waar [heb je haar gezien ?” vroeg Willard op 
snijdenden toon.

Mr. Worth had bijna twee minuten noodig om 
een korte samenvatting te geven van wat was 
voorgevallen.

„Miss Blackstone schijnt niet met den juisten 
geest tegenover miss Holiday bezield te zijn, en 
het meisje zelf lijkt me toe, in ’n moeilijke positie 
te verkeeren.”

„Mijn zuster deed verkeerd met naar u toe te 
komen, meneer,” viel Willard hem op barschen 
toon in de rede. „Natuurlijk, het medaille-incident 
is gesloten, en ik zal zorgen, dat Henriëtte u niet 
opnieuw lastig valt. Maar wat miss Holiday be
treft, zij werd aan mijn zorg toevertrouwd, en ik 
wensch mijn verantwoordelijkheid niet prijs te 
geven.”

Mr. Worth bewaarde eenige oogenblikken het 
stilzwijgen. Daarna zeide hij :

„Maar een minderjarige, die ouder is dan veer
tien, heeft wettelijk het recht, haar eigen voogd te 
kiezen, Willard. Miss Holiday kan van dat recht 
gebruik maken, als ze dat wenscht.”

Wederom klonk aan den anderen kant een 
vinnige, onverstaanbare uitroep.

„Ha, zeker heeft ze dat recht, m’n waarde John, 
met de goedkeuring van het hooggerechtshof,” 
schreeuwde Willard terug. „Rechter Mosely is 
toevallig een van m’n persoonlijke vrienden. ïk 
ben bang, dat als je herrie gaat maken, het ten 
slotte voor miss Holiday veel erger zal worden.”

Zelden liet John Worth zich door z’n veront
waardiging overmeesteren, maar ongetwijfeld druk
ten de volgende woorden, die hij sprak, iets van de 
woede uit, die in hem kookte.

„Willard, ik zou niet graag in strijd met je ko
men,” bulderde hij terug, „maar ’t is onvermijde
lijk, m’n beste kerel, onvermijdelijk. Goeden dag.’

HOOFDSTUK XXIV
RITA’S BOODSCHAP

KTTiss Henriëtte Blackstone had volgens beste 
weten haar plicht gedaan. Dat was één zaak, 

waarop ze trotsch ging. Als John Worth zijn ver
plichtingen jegens de maatschappij en Estelle niet 
kon inzien, dan was dat niet haér fout. Zooals de 
voorzitter van de „Vereeniging voor Huisvlijt” 
herhaaldelijk tegen haar had gezegd: „Miss 
Blackstone, u hebt uw best gedaan; een engel had 
niet méér kunnen doen.”

„Rijd naar het huis van Mrs. Atherton, Warren,” 
beval zij, en haar bittere gedachten namen voor 
de zooveelste maal al haar aandacht in beslag.

Toen zij bij de villa der Athertons stilhielden, 
wierp Henriëtte een nijdigen blik op Rita en 
zeide:

„Jij kunt zoolang in den auto blijven zitten.” 
Dat was het ook precies, wat Rita wenschte 

te doen. Zij kon nu haar gesprek met Mr. Worth 
nog eens overdenken; zij kon trachten zich bewust 
te worden, dat zij niet „vervloekt” was en niet 
veroordeeld om „zak-en-asch-kleeren” te dragen. 
Zij had tijd noodig om te begrijpen, dat de ver
wachtingen, die hij had opgewekt, redelijk en 
mogelijk waren.

Archie, Mr. Willard Blackstone’s chauffeur, 
kwam uit de keuken gewandeld en verscheen om 
den hoek van het huis. Hij knikte Warren toe.
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nam een cigaret, reikte den anderen man het doosje 
over en ging tegen den auto staan leunen.

Hij gunde Rita slechts één blik en ’n afgemeten 
knikje.

„Ben je niet ’n beetje buiten je gewone wijk, 
m’n zoon ?” vroeg Warren, terwijl hij glimlachend 
’n sigaret aannam.

„Het tegendeel is waar !” antwoordde Archie. 
„Dit is een van m’n gewone stopplaatsen. De baas 
heeft me hierheen gezonden.”

Warren begon te grinniken.
„’t Is een heen-en-weer gerij, voor ons alle 

twee,” zeide hij. „Die menschen zijn allemaal bui
ten zichzelf van de zenuwen. Mijn bazin heeft op 
’n geweldige manier het land. Ze heeft dat kuiken 
op de achterbank eens flink de les gelezen,” en hij 
maakte met z’n duim een onhandig gebaar over 
z’n schouder.

„H’m!” gromde Archie, en daarna, zich tot 
Rita wendend, zei hij : „Je hebt m’n sympathie, 
meisje.” Vervolgens weer tot W’arren: „Mrs. 
Blackstone is ziek ! Heel erg ziek ook. En de baas 
wil niet hebben, dat Mrs. Atherton naar Twin 
Hedges komt. Zij hebben wel ’n kwartier door de 
telefoon gekibbeld. Er is iets gaande, of ik heet 
geen Archie meer.”

„Wat is er dan gaande ?”
Geheel verzonken in haar eigen gedachten, had 

Rita maar weinig aandacht geschonken aan het 
gepraat van de twee mannen, maar toen ze Mrs. 
Blackstone hoorde noemen, spitste ze de ooren.

„Ze hebben al drie dokters en twee verpleegsters 
over den vloer,” antwoordde Archie. „Dat zou ai 
voldoende zijn om iedere vrouw naar het graf te 
brengen. Maar wat ik erg naar vind, is dat ze den 
jongeman heelemaal niet hebben laten weten, 
hoe slecht het met zijn moeder gesteld is. Mijn 
opinie is, dat hij thuis behoorde te zijn. Katherine 
heeft ’n beetje voor luistervink gespeeld, en zij 
hoorde één van de dokters zeggen, dat mevrouw 
misschien niet meer tot morgen zou leven. Hoe je 
de zaak ook beschouwt, ze is toch Edmond’s moe
der, waar of niet ? Het gaat mij natuurlijk niet 
aan, maar toch ben ik er beroerd van.”

Warren tipte de asch van z’n sigaret en merkte 
op:

„’t Is ’n kwaad ding voor den jongen Rixby, 
als z’n moeder sterft. Hij heeft te vervloekt veel 
centen om alleen te kunnen staan. Wat de Black- 
stone’s van z’n kapitaal zouden overlaten, dat kun 
je wel uitrekenen, hè ?” en hij lachte grimmig. 
„Wat scheelt Mrs. Blackstone?”

„Hartziekte,” antwoordde Archie bondig. 
„Dat zegt Katherine ten minste. Om de een of 
andere reden wil de baas Edmond niet in de buurt 
hebben. Die oude haan is slim. Maar ik vraag je, 
Warren : als ze van plan is, spoe
dig op te stappen, moest hij dan 
niet wenschen, dat de jongen 
hier was? Wat zeg je daarvan ?”

Warren wierp het eindje van 
zijn sigaret weg en installeerde 
zich nog wat gemakkelijker op 
zijn zitplaats.

„Zeker I” gaf hij toe. „ Ik zou 
bij mijn moeder willen zijn, als 
ze den laatsten adem uitblies, 
maar de Blackstone’s zijn een 
eigenaardig slag. Waar hangt 
de jongen eigenlijk uit ?”

„Hij is naar het atelier van 
Hillard,” antwoordde Archie. 
„Daar leert-ie schilderen. Nou, 
tot ziens, ouwe kerel 1 Ik durf te 
wedden, dat ik juist nog tijd 
heb om ’n fleschje bier te ver
schalken, vóór Mrs. Atherton 
om haar broer zendt.” Met deze 
woorden verdween hij om den 
hoek.

Op dit kritieke oogenblik ver
scheen miss Blackstone op den 
drempel.

„Warren,” riep ze, „breng 
Rita thuis en kom over ander
half uur terug om mij te halen, 
en jij Rita, zeg tegen Emmons, 
dat we precies op tijd moeten 
dineeren, want ik ga daarna mis
schien weer uit.”

Warren tikte aan z’n pet, en 
terwijl de auto zich in beweging 

zette, gingen de gedachten in razende vaart door 
Rita’s hoofd. Zij had genoeg gehoord, om er zeker 
van te zijn, dat iemand Edmond Rixby aangaande 
z’n moeder bedroog. Allerlei emoties woelden in 
haar hart, toen Warren Bright Street naderde.

Plotseling boog zij zich voorover en vroeg met 
heesche stem :

„Warren, kan ik misschien even ’n boodschap 
doen, vóór we naar huis gaan ?”

„Zeker kun je dat, m’n bakvisch, als je ten minste 
je mond houdt tegen het oude mensch,” antwoord
de hij, terwijl hij zijn vaart vertraagde en haar over 
zijn schouder aankeek. „Misschien zou het haar 
niets kunnen schelen, en misschien ook wel. Op 
die rare tante kan men eenvoudig niet aan. Waar 
wil je heen?”

„Naar het atelier van Mr. Hillard,” antwoordde 
zij met bevende stem.

Warren reed den wagen tot bij den trottoirband 
en stopte. Toen keerde hij zich vierkant op zijn 
zitplaats om, trok z’n lippen samen en keek haar 
strak aan.

„Ga je je neus in andermans zaken steken, 
metste ?” vroeg hij. „Nou, soms brengt dat voor
deel, maar soms ook niet.” In zijn hart schonk 
hij z’n goedkeuring aan wat hij vermoedde, dat 
zij van plan was, en hij ging voort: „ Ik weet na
tuurlijk niets van wat je bij Hillard gaat doen, en 
je hoeft het mij ook niet te vertellen. Als er herrie 
van komt, dan zul jij er alleen voor moeten op
draaien. Ik wensch m’n baantje niet te verliezen.”

„O, natuurlijk I” stelde zij hem gerust. „Ik vraag 
je alleen, mij naar het atelier te rijden, dat is alles.”

„Welnu, daar gaat-ie dan,” besloot hij, en hij 
zette den auto in beweging en sloeg Bright Street in.

Rita was nog nooit op het atelier van een schilder 
geweest. Voor miss Blackstone was dat een plaats 
van verderf. Ook Bella had tegen Rita gezegd, dat 
een fatsoenlijk mensch liever zou sterven in z’n 
bed, dan z’n voet te zetten in het huis van een 
kunstenaar.

Nochtans was Rita vast besloten met Edmond 
Rixby te spreken, al moest zij ook door oorden 
van verschrikking waden om hem te vinden.

Terwijl zij in dezen toestand van uiterste zenuw
achtigheid verkeerde, zwaaide de auto den hoek 
van Bright Street om en sloeg noordwaarts Elm 
Road in. Ongeveer halverwege Bright Street 
en Main Street schoot de wagen een particulieren 
weg in en werkte zich den heuvel op.

Al dien tijd kon Rita nauwelijks ademen. Zij 
staarde naar het voorbijtrekkend tafereel, zonder 
er iets van te zien.

De auto stopte, en Warren’s „We zijn er!” 
rukte Rita uit haar doodelijken angst.

Zij stonden vóór een alleenstaand, laag steenen 
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huis, aan alle kanten van erkers en portieken voor
zien.

Warren keerde zich om en zag Rita nieuwsgie
rig aan.

„’t Is nog niet te Iaat om van gedachte te ver
anderen, meisje,” opperde hij. „Bezin vóór je 
begint. De Blackstone’s zullen het waarschijnlijk 
niet goedvinden, dat je je met hun zaken bemoeit.”

Rita legde hare hand op het portier van den auto.
„Maar ik moet het doen, Warren,” mompelde 

zij. „Ik moet nochtans bekennen, dat ik doodsbe
nauwd ben.”

Nadat zij op den grond was gesprongen, wierp 
zij hem nog een vluchtigen blik toe en liep haastig 
in de richting van het huis. In de verte kon zij het 
meer zien liggen en haar gedachten vlogen ijlings 
naar Bill Pock op Evergreen Island. Misschien 
dacht hij op ditzelfde oogenblik aan haar. Misschien 
wandelde Bella nu met kleine Bennie langs het 
water. Tranen wélden naar haar oogen. Hoezeer 
verlangde zij, hen allen terug te zien.

Een bejaarde vrouw deed op Rita’s bellen open.
„Is Mr. Edmond Rixby thuis ?” vroeg zij met ’n 

heel zacht stemmetje.
De vrouw kwam naar buiten op de stoep.
„Als u ’n model bent, moet u doorloopen naar 

het gebouwtje op den heuvel achter het huis, 
klonk haar resolute stem. „Ik denk, dat u Mr. 
Rixby daar wel zult vinden.”

Rita herkende in den man, die aan de deur van 
het gebouwtje verscheen, Harry Hillard. Hij was 
één van de jury-leden geweest, die haar de medaille 
hadden gegeven. Elk ding en elke persoon, die haar 
aan die medaille deden denken, maakte haar bijna 
ziek. Schuchter deelde zij hem mede, dat zij 
Mr. Rixby wenschte te zien.

Met een vriendelijk lachje geleidde Mr. Hillard 
haar naar zijn atelier. Er waren verscheidene 
personen aanwezig — allemaal zonder uitzondering 
mannen, naar zij meende.

Toen zij rondkeek, heelemaal verbluft door de 
schitterende inrichting van het vertrek, kreeg zij 
Estelle Atherton in de gaten, die naast Edmond 
in een vensterbank zat.

„De drommel mag me halen, als dat niet het 
Pock-meisje is I” riep Estelle uit, en op datzelfde 
oogenblik kondigde Harry Hillard aan :

„Eddie, hier is de winnares van de medaille 
en je model I Ze wenscht je even te spreken.”

„Wel, dat noem ik durven I” liet Estelle zich 
hooren. „En willen jullie eens naar dat costuum 
kijken ?”

„Miss Holiday I” zei Edmond, terwijl hij opstond 
en boog.

„Ha, het donkere paardje van Worth I” lachte 
Hillard. On middellijk had hij spijt over z’n afge

zaagde grap. Rita’s bekoorlijk, 
innemend gelaat was papaver
rood geworden. Zoodra hij haar 
verwarring bemerkte, zag hij 
ervan af, haar aan de aanwe
zigen voor te stellen.

Edmond Rixby schoot haastig 
op haar af.

„U wenschte mij te spreken, 
miss Holiday ?” vroeg hij, met 
prettige, hoffelijke vriendelijk
heid.

Niet bij machte een woord uit 
te brengen, knikte zij slechts met 
het hoofd.

„Gaat u asjeblief zitten,” 
Ifuisterde Edmond, terwijl hij 
een stoel voor haar neerzette.

Zij was te nerveus en ook te 
zelfbewust om plaats te nemen; 
met inspanning van al haar 
krachten, lukte het haar met ged 
empte stem te zeggen :

„Ik zou u graag een oogenblik 
alleen spreken, Mr. Rixby.”

„O, uitstekend !” zei Edmond. 
„Kom dan hier binnen.” Hij 
opende een deur aan haar rechter
hand en geleidde haar in een 
kleine spreekkamer.

Haar tong voelde zwaar en 
droog en de woorden schenen er 
aan vast te kleven.

(Wordt voortgezet)
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Tusschen Damrak en Niewendijk.

JT^en „doorkijkje” ontstaat. Het 
jj is er niet, het moet morden 

gemaakt. Het ontleent zijn 
beteekems aan de wijze van 
ruimt eomgrenzing die door archi
tecten. en soms zelf s door moeder 
natuur eigenhandig, zijn aange
bracht. Maar van de laatste 
mogelijkheid hebben me in Amster
dam niet te veel last. Onze 
Groot-Mokumsche doorkijkjes zijn 
allemaal staaltjes van knappe 
architectuur, vervaardigd onder 
toezicht van de Schoonheidscom
missie. Zoo nu en dan ontstaat er 
ook een doorkijk per ongeluk. 
Zonderling genoeg zijn dat altijd 
de aardigste. Ofschoon, om niet 
geheel onbillijk te zijn, moet gezegd 
worden dat onze foto's aan
tonnen, dat onder de velen, die 
Amsterdam hebben volgebouwd, 
er ook waren, die onze stad aan 
aardige hoekjes wisten te helpen. 
De meeste punten zullen aan 
onze lezers wel bekend zijn, maar 
het is een aparte kunst die zoo 
te zien, als hier is gebeurd. Hier 
zijn de „brillen”, waardoor we 
onze straten bekijken.

xAamsc/Jci

De Haarlemmer
poort.

/
Waar de stad 

eindigt.

In de Vijzelstraat.
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Een ,,Westersche** doorkijk.

Z) .

Onder het spoorviaduct aan de Teertuinen.

Het Bcurspoortje. waaraan de oudere Amsterdammer zoo gehecht is.

Een doorkijk op de Eilanden.I

De Rijksmuseumpoorten.



De Negees Geoetee



ES Groeten U.
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/ /

NAAR HET AMERIKAAN5CH
door EVELINE BOS

De gerechtszitting was onderbroken. De leden 
van het Hof waren vertrokken om hun 
middagmaal te gebruiken.

Harvey Warren stond een oogenblik stil, en 
keek naar het beeld der Gerechtigheid, dat boven 
het Gerechtshof was aangebracht ; niet naar haar 
zwaard of weegschaal, maar naar haar blinddoek. 
Er kwam een grimmige uitdrukking in zijn oogen. 
Tegelijk werd Eddie Ritter over het plein naar 
de gevangenis gevoerd, waar hij zijn laatsten 
maaltijd ging verorberen. Eddie keek, alsof ook 
hij niets anders verwachtte. Hij grijnsde vriende
lijk in de richting van Warren, als wilde hij hem 
te kennen geven, dat hij den Officier van Justitie 
geen kwaad hart toedroeg voor zijn pogingen 
hem op den electrischen stoei te krijgen. Gedurende 
het geheele proces had hij dienzelfden vriende- 
lijken, vertrouwlijken, even-geamuseerden glim
lach aan den dag gelegd.

Daar was dan ook alle reden voor, vond Harvey 
Warren, terwijl hij naar Canastego House wan
delde. Met haar blinddoek voor, was de Gerech
tigheid geen gevaarlijke macht voor een moorde
naar, die bovendien nog Sidney Horvine tot ver
dediger had en voor een jury van enkel boeren 
terechtstond. Het kon niet anders, Eddy Ritter 
zou zeker worden vrijgesproken.

In de eetzaal van Canastego-House had de 
jury achter in het groote, leelijke vertrek een

lange tafel voor zich
zelf. Toen Warren 
binnenkwam, stonden 
de leden voor deramen 
achter de tafel, en een 
van hen hoorde hij 
opgewonden verklaren 
dat het beslist nog 
voor zonsondergang 
zou gaan regenen.

Sidney Horvine, die 
bij zijn getuigen a 
décharge zat, scheen 
deze voorspelling ge
hoord te hebben. Zijn 
listige oogjes lachten 
onbeschaamd naar 
Warren, den Officier 
van Justitie. Deze 
groette en nam naast 
Uncle Jimmy Dyke 
plaats.

„Het ziet er waar
achtig naar uit, of 
het gaat regenen,” 
riep Uncle Jimmy op
gewonden uit. Harvey 
Warren viel hem over 
deze uitlating niet 
lastig. Na zes weken 
droogte beteekende 
regen heel wat voor 
Uncle Jimmy — voor
zeker meer dan een 
moordproces, dat toch 
op vrijspraak zou uit- 
loopen. De meeste 
juryleden waren boe
ren, en het viel hun 
dus niet kwalijk te 
nemen, als ze zich 
lieten misleiden door 
de geraffineerde in
trige, waarmee de ver
dediger, Sidney Hor
vine, hen om den tuin 
leidde, en evenmin, 
dat ze zich alleen

Electrisch st rijkijzer.

Moedwillige oergrootingen: of het resultaat oan bepaalde 
manoeuvres met het fotografie-toestel. Damesschoentjes.

maar interesseerden voor den regen, die hun 
dorstige akkers zou laven.

Het was Harvey Warren’s taak het zorgvuldig 
geweven web van leugens te verscheuren. Als 
Eddie Ritter werd vrijgesproken en rustig naar 
zijn moordenaarsbedrijf kon terugkeeren, zou 
dit Harvey Warren’s schuld zijn, en niet die van 
de jury ; zijn schuld, als nog anderen dan die 
arme, oude Jerry Blaine den dood vonden door 
Eddie ; zijn schuld, als de hand der Gerechtigheid 
het zwaard minder vast omsloot.

„Ritter wordt zeker vrijgesproken,” mompelde 
hij, meer tot zichzelf dan tot Uncle Jimmy.

..Natuurlijk,” antwoordde Uncle Jimmy. „Hij 
kan Jerry onmogelijk hebben doodgeschoten. 
Hoeveel keer is nu al bewezen, dat hij op het 
oogenblik van den moord op Coney Island ver
toefde.” Haastiger vervolgde hij : „Het gaat 
regenen, zoo zeker als....”

„Maar zie je dan niet, dat alles op een meineed 
berust ?” vroeg Warren met een plotselingen 
toorn, die minder tegen Uncle Jimmy alleen, dan 
wel tegen de heele jury gericht was : omdat ze 
allemaal precies als Uncle Jimmy redeneerden. 
„Fraser en Blunt hebben Ritter uit het bank
gebouw zien komen. Ze hebben hem positief 
herkend. Je kent hen nu al je heele leven, en je 
weet, dat ze niet alleen op een vermoeden iemand 
aan de doodstraf prijsgeven. Waarom geloof je 
dan die vreemdelingen, die het tegenovergestelde 
beweren ?”

„Hij heeft het niet gedaan,” hield Uncle Jimmy 
vol. „Ze kunnen niet liegen, niet allemaal. Eén 
persoon kan een leugen verzinnen, en die volhou
den zonder zich vast te praten, maar niet zes of 
zeven personen. Neen, sir, Fraser en Blunt hebben 
zich vergist. Dat kan niet anders.”

Horvine kwam naar hun tafel. Warren wist, 
dat het tot zijn tactiek behoorde kameraadschap
pelijk te doen tegen den Officier van Justitie, 
als de jury het zag. Hij wist, dat ze op hem letten, 
en dat, als hij Horvine’s minzame toenadering 
afwees, er nog minder kans was den blinddoek 
van de oogen der Gerechtigheid af te trekken.

„We moeten zien, dat we vanmiddag klaar 
komen !” begon Horvine vriendelijk. Warren 
begreep, wat de ander bedoelde. Slechts een snelle 
vrijspraak kon het proces vóór morgen doen 
eindigen. Horvine legde er extra den nadruk op,
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in de hoop hem kwaad te maken. Want Horvine 
wist, dat een geprikkelde Officier van Justitie 
altijd de jury tegen zich inneemt.

„De jury zal er zoo vlug mogelijk een eind aan 
maken,” antwoordde Uncle Jimmy. Toen ver
volgde hij zonder overgang : „Voor zonsondergang 
hebben we regen, denkt u ook niet?”

Horvine grinnikte. Warren begreep, wat hij 
met dien hatelijken lach bedoelde.

„Iedereen schijnt hier weerprofeet te zijn,” 
spotte Horvine.

„Je wordt dat hier vanzelf,” antwoordde Uncle 
Jimmy. „Het weer maakt en breekt ons. We zijn 
er altijd mee bezig. We staan er mee op, en gaan 
er mee naar bed.”

„Dat is zoo,” antwoordde Horvine. Zijn kleine 
oogjes loerden naar Warren. „Ik denk, dat het 
weer voor jullie heel wat meer beteekent dan voor 
ons.” En naar Warren grinnikend, vervolgde hij : 
„Ik vermoed, dat zelfs een advokaat als Warren 
het van mij wint, als het op het voorspellen van 
weersgesteldheden aankomt.”

Warren deed, alsof hij den steek niet had gevoeld. 
Horvine keerde vroolijk en opgewekt naar zijn 
getuigen terug. Uncle Jimmy schudde bewonde
rend het hoofd.

„’n Knappe kerel, die Horvine”, zeide hij. „Je

maak u erop attent, dat 
uw leven van uw antwoord 
afhangt. Als u den avond 
van den twee en twintig- 
sten April niet op Coney 
Island hebt doorgebracht, 
dan hebt u en al uw ge
tuigen valschelijk gezwo
ren en valt ’t geheele ge
bouw van uw verdediging 
in elkaar. Vertoefde u er 
dien avond daarentegen 
wèl, dan zult u de jury 
ook kunnen vertellen, of 
het dien avond., al dan 
niet........ geregend heeft.
Vertelt u ons dat eens, 
Ritter. Wij menschen van 
’t land interesseeren ons 
immers buitengemeen 
voor het weer....”

Hij zag dat er op Rit- 
ter’s gezicht dikke zweet
druppels verschenen, en 
dat zijn oogen hem vol 
haat en angst aanzagen.

„Het..” Ritter zweeg.

Glazen trechter in een karaft.

„Weest u voorzichtig,” waarschuwde Warren vriéndelijk. 
„Het was mooi weer,” Ritter’s stem klonk mat en schor. 

„Neen.... het regende.” Zijn oogen keken schuw naar de 
jury. „Neen, het was....”

Horvine sprong overeind, maakte onsamenhangende tegen
werpingen, maar de magere, verweerde gezichten van de 
juryleden keerden zich vol argwaan naar Ritter. En ’t kwam 
Harvey Warren voor, toen hij deze gezichten gadesloeg, dat 
de steenen figuur der Gerechtigheid eindelijk haar blinddoek 
liet vallen, en dat de gebeeldhouwde vingers zich langzaam 
maar vast om ’t gevest van het groote, strenge zwaard sloten.

Omgevallen vaas op spiegelglas.

hoeft je heusch niet ongelukkig te voelen, als je 
het niet van hem wint, Harvey. Het kan zelfs 
wel goed zijn, als je het goed bekijkt. Je kunt een 
heeleboel leeren, als je tegen zoo’n knappen vent 
op moet vechten.”

Harvey Warren balde zijn vuisten : het vel 
spande strak en wit om zijn knokels.

„Ik geloof, dat ik al het een en ander geleerd 
heb, Uncle Jimmy,” antwoordde hij. „Je hebt 
gelijk met wat je over Horvine zegt. Hij is zoo 
knap, dat hij me zonder het te willen heeft inge
licht over wat me te doen staat.”

Hij ging naar buiten. Hij hoorde een zacht spot
lachen, toen hij Horvine’s tafel passeerde, maar 
het deerde hem niet meer.

Eddie Ritter had zich prachtig'door het kruis
vuur van Warren’s vragen heengeslagen. Zijn 
antwoorden waren beminnelijk en nauwkeurig. 
De juryleden werden onrustig. Ze hadden alles 
nu al zoo vaak gehoord, en de wolken in het westen 
werden ai zwarter en zwarter en beloftevoller.

„Nog één vraag, Ritter.” De jury werd een 
oogenblik oplettender. Ritter ging rechtop zitten ; 
zijn glimlach was beminnelijker dan ooit.

„Het is maar ’n eenvoudige vraag, maar ik

Stoffer en blik.
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De Bronzen Man
HOOFDSTUK XVII

EEN ONVERWACHTE VRAAG

ot haar verwondering kon Léslie dien nacht 
niet slapen. Dit was zoo iets ongewoons voor 

haar, dat ze ’t toeschreef aan ’t feit, datPercival’s 
pleegkind naast haar lag, want opgewonden door ’t 
vroolijke spel den heelen dag was ’t kleine ding, 
toen ze Leslie boven hoorde komen, uit haar bedje 
gekropen en op bloote voetjes naar ’t jongemeisje 
geloopen met de dringende smeekbede toch alsje
blieft bij moedertje te mogen slapen.

Zoo lag Leslie dus klaar wakker, haar geest was 
zoo druk aan ’t werk, dat ze zich tenslotte ongedul
dig omdraaide en in zichzelf mompelde : „Wat kan 
’t mij ook schelen ? Als die twee mannen samen 
een geheim hebben, gaat dat toch mij niet aan. 
Als Marcia tevreden is met in onwetendheid voort 
te leven, wanneer een enkele vraag van haar alles 
zou ophelderen, waarom moet ik me er dan ’t 
hoofd om breken ?”

En plotseling kwam ’t tot Leslie, dat Marcia 
misschien niets vroeg, omdat ze niets wilde weten. 
Misschien oordeelde ze ’t beter dat ’t geheim 
een geheim bleef. Misschien lag er waarheid in ’t 
spreekwoord: „Je moet slapende honden niet 
wakker maken.” Leslie was zich daar wel van be
wust, maar toch peinsde ze verder.

’t Was allemaal goed en wel, zoolang Marcus 
zich alleen tevreden gesteld had met de mijnen en 
Percival zich opgesloten gehouden had op ’t schier
eiland. Uit ’t oog, uit ’t hart. Maar Marcus was 
getrouwd en werd een persoon van gewicht in de 
streek en de nieuwsgierigheid werd opnieuw opge
wekt. „Stel ik er meer belang in, omdat ook Perci
val er in gemengd wordt ?” vroeg ze zich af. 
„Wat is mijnheer Eastlake voor mij ? Waarom 
noem ik hem in gedachten Percival ? Ach, maar 
dat is nu eenmaal een gewoonte van me. Ik noem 
Marcus toch ook bij zijn voornaam. Kan ’t zijn, 
dat hij in een onverkwikkelijke ruzie gemengd 
werd — en dat hij de verdenking van wat hij mis
deed, op Marcus laat rusten ? Maar dat kan ik niet 
gelooven 1 ’t Is onmogelijk !”

„Jou akelig kind,” riep ze, toen ze uit bed 
gekropen was, voor haar spiegel stond en de waar
heid langzaam tot haar doordrong. „Jij, die altijd 
gezegd hebt, dat je nooit van een man zou kunnen 
houden, tenzij die bewezen had, dat hij alle manne
lijke deugden in zich vereenigde. Jij wordt senti
menteel en stelt je aan over een man met een knap 
gezicht, die nog geen honderd woorden tegen je 
gesproken heeft, en die alleen aan je denkt als 
aan een vluchtige kennis! Dat had ik nooit — nee, 
nooit van je kunnen gelooven ! En hoe gauwer je 
al dien onzin uit je hoofd zet, hoe beter !”

En met een ongeduldig schudden van ’t korte 
blonde haar, ging ze terug naar bed en ’t slapende 
kind tegen zich aandrukkend, probeerde ze aan 
de pret van den afgeloopen dag te denken.

Den volgenden morgen waren alle sporen van ’t 
feest al vroeg weggeruimd en rust heerschte weer 
op Falconer’s Hall. Percival en ’t kind zouden nog 
blijven ; maar Percival kwam niet aan ’t ontbijt; 
Leslie voelde zich opgelucht en toch zou ze niet 
hebben kunnen zeggen waarom. Later, toen ze 
met ’t kind speelde en Marcia met een boek onder 
een boom zat, kwam hij den tuin in. Marcus was 
naar de mijnen, maar werd ’s middags terug ver
wacht. Leslie werd vuurrood, toen ze Percival 
zag aankomen en benijdde Marcia haar kalmte. Haar 
vriendin liet hem plaatsnemen op een ruststoel, 
die al expres voor hem klaar gezet was. ’t Kind 
snelde naar hem toe met een bloemenkrans door 
Leslie gemaakt. Ze zette hem dien op het hoofd en 
juichte:

„Oh, moedertje, moedertje, kijk eens naar Lief
ste. Kijk eens, hoe mooi u hem gemaakt hebt 1”

Percival lachte, nam den krans af en zette dien 
’t kind op.

Leslie was een en al vroolijkheid dien dag.

door E. Everett Green

&
Marcia had haar de laatste dagen stiller gevonden, 
maar daar was nu niets van te merken. Ook Perci
val leefde heelemaal op. Zijn ziekte had hem zijn 
opgewektheid doen verliezen, maar nu kreeg hij die 
terug. Hij vertelde allerlei anecdotes uit ’t verle- 
leden, maar hoe vroolijker hij werd, hoe meer Leslie 
versomberde, want ze begreep nu, dat er waarheid 
school in ’t gezegde van de dame, die ze den vori- 
gen dag had afgeluisterd, dat Percival Eastlake 
in zijn jeugd een heel ander mensch geweest was.

Maar had men hem ooit voor Marcus kunnen hou
den ? Ze kon de gedachte aan de tragedie van dien 
bewusten Februarinacht op Wold Hall niet uit 
’t hoofd zetten. Voor zoover ze wist, was Percival’s 
naam er nooit eerder in genoemd geweest. Zou hij 
even goed zijn alibi hebben kunnen bewijzen, als 
Marcus dat gekund had ?

Een overweldigend verlangen om de waarheid 
te kennen, kwam in haar op. ’t Was laat in den 
middag, voor ze met Percival alleen was.

Marcia was naar den salon gegaan om visite te 
ontvangen, ’t Kind, nog vermoeid van den vorigen 
dag, was in een hangmat in slaap gevallen. Leslie 
was iemand, die altijd handelde naar de ingeving 
van het oogenblik. Plotseling werd haar gezicht 
heel ernstig — streng bijna. Ze keek Percival recht 
in ’t gezicht en vroeg:

„Was Marcus Drummond op Wold Hall dien 
Februarinacht, waarin Luke Raleigh stierf ?” 

Percival keek haar doordringend aan als wilde 
hij tot in haar ziel lezen. Maar zijn antwoord klonk 
rustig en zeker.

„Nee, hij was er niet.”
„U weet dat zeker ?”
..Ja.”
„Wie was er dan ?”
Nog keek hij haar aan.
„Dat moet u aan Marcus vragen — niet aan 

mij.”
„Maar u weet ’t!”
Die woorden waren er uit voor ze het wist. Hij 

antwoordde niet. Een zware last scheen op haar 
neer te komen. Scherp klonk haar volgende vraag.

„Vind u ’t eerlijk, dat een man verdacht wordt 
van een misdaad, die door een ander bedreven 
is ?”

’t Duurde lang voor er antwoord kwam, maar 
toen ’t kwam, klonk ’t overtuigd.

„Ik geloof, dat ’t in sommige gevallen te recht
vaardigen is.”

„Te rechtvaardigen, wanneer een ander beschul
digd wordt,” barstte Leslie uit.

Weer na een lange pauze klonk ’t:
„Soms is het ’t beste en ’t eenvoudigste — soms 

’t eenige middel om ernstige complicaties te voor
komen.”

„’t Is een schande I” verklaarde Leslie vol vuur. 
Ze sprong op en stond kaarsrecht voor den jongen 
man.

Ernstig, met een vragenden blik in de oogen, 
keek Percival haar aan. Verwondering stond in 
zijn blik te lezen, maar geen angst, geen schaamte. 
Opeens zag hij haar gezicht veranderen. Ze kreeg 
een kleur van plezier, haar oogen tintelden. Ze 
deed een paar passen naar voren en strekte de 
handen uit.

„Ennisvale 1” riep ze.
Toen keerde hij zich om en zag Marcia naderen 

in gezelschap van een zeer knap en aantrekkelijk 
jongmensch. Hij keek naar Marcia, maar op ’t 
hooren van Leslie’s stem, blikte hij op. Met een 
paar passen was hij bij ’t meisje en de hartelijkheid, 
waarmee ze elkaar begroetten, scheen een diepere 
beteekenis te hebben.

„Leelijke jongen — waarom ben je niet een paar 
dagen eerder gekomen — dan had je Marcia

kunnen zien in haar glorie van XI iQ 
gastvrouw!” 1NO* 13

„Dat was ook mijn plan toen 
jullie me schreven>van ’t tuinfeest. Maar jullie 
hebt me nooit iets gezegd van die verschrikke
lijke heuvels. Ik ging met mijn auto en dacht 
vroeg genoeg te komen. Maar jawel— ik schoot 
haast niet op — natuurlijk kreeg ik nog pech ook 
aan den auto en ’t duurde twee dagen voor die 
gerepareerd was.”

Lachend zetten ze hun gesprek voort. Leslie en 
Ennisvale waren zulke goede vrienden, dat ze heel 
ongedwongen met elkaar omgingen. Maar hun 
vroolijk gescherts deed Percival pijn, ’t Was of zijn 
hart ineenkromp, toen hij de beide jonge menschen 
samen zag wegwandelen.

Marcia wekte hem uit zijn gepeins.
„’t Is mijn broer, hij is heel onverwachts gekomen. 

Ik had hem aan u willen voorstellen, maar Leslie 
heeft hem voor zich opgeëischt. Hij heeft u niet 
eens gezien. Maar ze zullen wel gauw van hun 
wandeling terugkomen. Ze hebben altijd een boel 
met elkaar te bepraten.”

„Natuurlijk,” stemde Percival rustig toe, en 
Marcia hoorde niet den pijnlijken klank in zijn 
stem.

„Als hij niet pas een auto had, die hem natuur
lijk heelemaal in beslag neemt, had ik hem al wel 
eerder verwacht,” vervolgde Marcia, want ze be
gon nu pas goed te beseffen, welk een gunstige 
wending ’t lot van haar broer genomen had na 
haar huwelijk en tengevolge daarvan.

Een paar maanden geleden zou een automobiel 
een onmogelijke luxe geweest zijn. Nog verwonder
de ze er zich over en ze was van plan Ennisvale 
een zusterlijke berisping te geven voor zijn ver
kwisting. Ze was wel nooit van plan haar vader of 
haar broer rente te vragen van de hypotheek, 
maar toch mocht hij niet te roekeloos leven.
. Toen ’t tweetal terugkwam, liep Percival’s 
pleegkind tusschen hen in en had ieder bij de hand 
vast.

Zoo gauw ze Percival in ’t oog kreeg, maakte 
ze haar handjes los en vloog op Percival toe. 
„Liefste” riep ze, „dat is mijn ridder en hij heeft 
beloofd me mee te nemen op zijn stalen ros.” 
Percival lachte en gaf Ennisvale een hand. De 
jonge man keek zoo stralend of de heele wereld 
van hem was. Niettegenstaande zijn verdriet, 
voelde Percival zich toch aangetrokken tot den 
vroolijken jongen, waarvan hij nauwelijks kon 
gelooven, dat die een jaar ouder was dan zijn sta
tige zuster.

„Uw nichtje heeft onmiddellijk vriendschap met 
me gesloten,” zei hij. „Ik hoop, dat u ’t ook doet. 
Ik wil alle vrienden en kennissen van mijn zuster 
leeren kennen en ik heb gehoord dat u een huis
vriend bent.”

„Lady Marcia doet me te veel eer aan,” ant
woordde Percival rustig ; „maar wel durf ik me er 
op te beroemen, dat Marcus en ik van onze kinder
jaren af boezemvrienden zijn geweest.”

Leslie’s oogen begonnen te fonkelen, toen ze 
deze woorden hoorde. Ze stond een weinig apart 
en zachtjes mompelde ze ’t woord „vriend”.

„Huichelaar”, dacht ze en haar oogen schoten 
vlammen.

HOOFDSTUK XVIII

EEN VRAAG

f^)P den zachten zomeravond leunde Leslie over de 
balustrade van ’t balcon en schrok plotseling 

uit haar gemijmer op door de stem van Marcus.
„Waar sta je zoo ernstig over te denken, Leslie ?” 
„Ik weet het niet. Ik geloof eigenlijk aan Estelle 

Enderby. Ze interesseert me, omdat men beweert, 
dat ik heel veel op haar lijk ; hoewel jij ’t me nooit 
gezegd hebt.”

„Voor zoover ik weet, is ’t me ook niet opgeval
len, wel had ik een vaag idee, dat je me aan iemand
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deed herinneren ; 'maar ik dacht er niet verder 
over na.”

Ernstig, onderzoekend, keek ze hem aan. Wat 
was ’t toch in dezen man, dat haar zoo aantrok ? 
De wetenschap, die ze nu in zich omdroeg, dat hij 
zich al eenige jaren had laten Celasteren, omdat hij 
een ander wilde beschermen ? En ’t verlangen 
kwam in haar op haar best te doen om hem en zijn 
vrouw tot elkaar te brengen en ze zei: „Marcus, 
mag ik je een heel onbescheiden vraag stellen ? 
Vind jij, dat je Marcia goed behandelt ?”

Geen man zou Marcus een dergelijke vraag heb
ben durven stellen. Leslie schrok van haar eigen 
stoutmoedigheid. Maar nu ze eenmaal a gezegd 
had, moest ze ook b zeggen.

„Wil je je niet wat duidelijker uitdrukken ?” 
vroeg hij kalm.

„Goed,” antwoordde ze, beurtelings rood en 
bleek wordend. „Ik had je er al eerder over willen 
spreken, maar jij bent niet de man dien men 
gemakkelijk kan waarschuwen. Weet je, dat je je 
aan gevaar blootstelt, als je hiermee verder gaat ? 
En vind je ’t eerlijk tegenover Marcia om risico 
te loopen — terwille van een gevoel van eer ?”

Zijn oogen schenen door haar heen te kijken, 
maar geen spier van zijn gezicht vertrok. Hij leunde 
tegen de balustrade en zei rustig:

„Ik vind niet, dat je nu duidelijker bent.”
„Ik meende, dat je me zonder verdere uitlegging 

wel zoudt begrijpen.”
„Dan vergis je je. Op welk gevaar doel je? 

En wie heeft je bang gemaakt ?”
„Ik zeg niet, dat ik bang ben ; maar als je ’t 

weten wilt, zal ik ’t je wel zeggen. Ruth Raleigh 
heeft me gewaarschuwd. En hoewel ze ’t niet zei, 
geloof ik toch, dat ze haar vader bedoelde.”

„Oh,” antwoordde Marcus, „dat is een oude 
geschiedenis.”

„Hoe langer men op wraak bedacht is, hoe 
zwaarder de slag kan treffen,” meende Leslie, 
„nieuwe wapens kunnen gebruikt worden. Waarom 
blijf je den man beschermen, die Luke Raleigh 
vermoord heeft ?”

Ze hijgde van opwinding en toen hij niet ant
woordde, barstte ze plotseling uit:

„Je weet, dat hij niet in je alibi gelooft. Hij is 
je ergste vijand. Ebenezer Raleigh kan meer kwaad 
stoken dan je misschien vermoedt.”

„Ik geloof ’t niet. Ik ben tamelijk goed op de 
hoogte van zijn plannen. Hij kan ’t me wel lastig 
maken, maar hij zal me niet overvallen. Intusschen 
dank ik je wel voor je waarschuwing en Ruth Ra
leigh voor haar goeden raad. 
Maar — zij weet alles.”

„Wat weet ze ?” vroeg 
ze ademloos.

„Wat dien nacht op 
Wold Hall gebeurd is.”

„Ze weet dus, dat je er 
niet was ?”

„Dat is tegenover de 
heele wereld bewezen.”

„Ze weet dus, wie er 
wel was?”

„Zeer zeker. Ze was er 
zelf ook.”

„Waarom vertelt ze 
dan niet, wat ze weet ?”

Glimlachend keek hij 
haar aan.

„Waarom vraagje haar 
dai zelf niet ?”

„Zeg jij ’t me,” smeek
te Leslie vurig. „Er is 
een geheim, en ik wil ’t 
weten — oh, ik moet ’t 
weten ! Zeg ’t me — wil 
je me niet vertellen, wat 
’t allemaal beteekent ?”

„Ik zal ’t Marcia zeg
gen — wanneer ze me er 
naar vraagt,’? antwoordde 
Marcus nog altijd even 
bedaard. „Ze heeft ’t 
recht om ’t te weten — 
als ze dat wil. Die beslis
sing staat aan haar. Je 
zuit wel begrijpen, Leslie, 
dat zoolang ik er nog

£)<? s//7/e getuigen.

niet met mijn vrouw over gesproken heb, ik ’t 
met niemand anders kan doen.”

Na dit gezegde vond ze hem nog sympathieker. 
Ze wist, dat hij gelijk had. Maar haar nieuwsgierig
heid was nog grooter geworden. Ze wist, dat ze 
van hem niet wijzer zou worden. Maar toch kon ze 
nog niet zwijgen.

„Als je jezelf noodeloos aan gevaar blootstelt 
om welke oorzaak dan ook, doe je Marcia onrecht. 
Je leven, je veiligheid, behooren niet alleen aan 
jou. Je moet aan haar denken, als je ’t niet aan 
jezelf doet.”

Weer keek hij haar aan met denzelfden door
dringenden blik van een oogenblik geleden.

„Denk je dan — dat Marcia — er belang in 
stelt ?” vroeg hij langzaam en nadrukkelijk.

Leslie wierp haar hoofd achterover ; haar oogen 
kregen iets uitdagends.

„Dat kun je haar beter zelf vragen,” antwoordde 
ze. Toen liet ze hem alleen in ’t maanlicht, een 
indrukwekkende gestalte, een standbeeld van 
brons, en ze ging terug naar de kamer, waar ze 
Marcia met Ennisvale had achter gelaten. Ennis- 
vale had nog nooit een geheim voor zijn zuster 
gehad, ook nu had hij niets te verbergen. Ze hadden 
druk en vertrouwelijk zitten praten en Marcia zag 
er opgeruimder uit dan ze in lang gedaan had.

Ennisvale stond op om Marcus te zoeken en 
Marcia keek hem glimlachend na. Daarna wendde 
ze zich met stralende oogen tot haar vriendin.

„Heeft hij ’t jou ook verteld ? Ik had er geen idee 
van. Zijn auto is een cadeau van Marcus. Aan een 
kant ben ik blij, want Ennisvale kan zich nog niet 
zulke groote uitgaven veroorloven. Marcus be
schouwt Ennisvale net als een eigen broer. Dat 
zegt hij zelf.”

„Aardig van hem,” stemde Leslie in. „Marcia, 
ik zeg je nog eens, dat je een gelukkige vrouw bent. 
Je beseft niet half je geluk.”

Marcia antwoordde niet. De tijd, dat ze op zulk 
een gezegde half lachend, half spottend iets terug 
gezegd had, was voorbij. Marcus was niet langer 
een koning uit een schaakspel — een stroopop, 
waarmee geen rekening behoefde te worden gehou
den. Hij begon nu een deel van haar leven uit te 
maken, wat ze eerst niet mogelijk had geacht. Maar 
hieraan dacht Marcia niet op dat moment.

„Ennisvale heeft me iets verteld,” zei ze.
Leslie lachte, liep naar de piano en sloeg een 

paar toetsen aan. Marcia liet haar even doorspelen, 
ging toen naar haar vriendin toe en legde de hand 
op haar schouder.

„ Is ’t waar, Leslie ?” vroeg ze.
Leslie draaide zich als een wervelwind om ; haar 

gezicht gloeide, maar ’t was, alsof ze plotseling iets 
waardigs in haar houding kreeg.

„Waarom vraag je me dat, Marcia ?”
„Niet om me in je vertrouwen te dringen, Leslie, 

als je me dat niet vrijwillig geven wilt; maar je 
wist alles van mijn — verloving, waarom mag ik 
dus niets weten van de jouwe, die me zoo heel veel 
pleizier zou doen ?”

„Je loopt den tijd vooruit, Marcia.”
„Maar misschien niet zoo heel veel vooruit 1 

Ennisvale hoopt ’t. ’t Is altijd de wensch geweest 
van moeder — en van mij ook. Leslie, is ’t waar ? 
Worden we zusters ?”

Leslie lachte; ze begon door de kamer te dansen, 
als wilde ze den ernstigen blik niet ontmoeten van 
Marcia. Deze voelde, dat er toch iets niet heelemaal 
in orde was.

„Laten we toch alsjeblieft ’t leven niet te ernstig 
opvatten!” riep Leslie, maar haar vroolijkheid 
klonk opgeschroefd. „Dat is juist de grootste aan
trekkingskracht van Ennisvale ; hij neemt ’t leven 
niet te zwaar. Daarom passen we zoo goed bij elkaar. 
Is er een geschikter huwelijk denkbaar ? Je moeder 
wil ’t; je vader vindt ’t goed. Ik heb wat geld ; 
en nu de bezittingen niet langer bezwaard zijn,kan 
hij Ennisvale ook een behoorlijk jaargeld uitkeeren. 
We mogen elkaar graag, hij begint me nu ’t hof te 
maken en doet dat werkelijk leuk, haast weet hij 
zichzelf te overtuigen, dat dit nu ’t echte is 1 Wat 
kun je dus nog meer verlangen ?”

Maar Marcia’s gezicht bleef ernstig. Niettegen
staande zij met open oogen een „huwelijk zonder 
liefde” gesloten had, klonk er toch een valsche 
toon in Leslie’s scherts. Maar toch hield ze van 
Ennisvale! Marcia had gezien, hoe hartelijk ’t 
meisje haar broer begroet had. Meer nog, ze was 
overtuigd, dat ’t Percival Eastlake ook opgevallen 
wras. Daarom had Marcia de verloving al verwacht, 
maar nu was ze niet voldaan over Leslie.

Leslie viel op een stoel neer en sloeg de handen 
boven ’t hoofd ineen, een geliefkoosde houding van 
haar, wanneejr ze zich thuis voelde.

„Oh, Marcia, ’t is allemaal zoo vanzelfsprekend. 
Een heel geschikt huwelijk met een beminnelijk 
jongmensch I Ik word een vroolijke jonge gravin 
en later de statige slotvrouwe. Kun je je iets beters 
indenken ? Zeg, Marcia, wat is ’t nu eigenlijk, iets 
prachtigs of iets bespottelijks ? Vertel jij ’t me, 
wrant zelf weet ik ’t niet.”

(Wordt voortgezet)
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KINDERKLEEDING
We hebben een periode gekend, 

waarin de kleeding voor dames en 
die voor kinderen niet veel van 
elkaar verschilden. Mama droeg 
kinderkleeding in ’t groot. Maar ge
lukkig, dat het nu niet andersom 
geworden is! De vrouwenmode is 

veranderd; ze is vrouwelijker 
geworden en „grootemensch”- 
achtiger, maar de mode voor 
onze kleintjes is kinderlijk ge
bleven.

Willen we aan de kleertjes 
onzer kinderen genoegen beleven,

Wat blijft er 
van den hoed 

over als het kapsel 
zichtbaar gedragen wordt
Jarenlang bedekte de hoed het voorhoofd 

en de oogen, en het kapsel onder den hoed 
speelde bijna geen rol meer. Zelfs zag men 
het gelaat vaak glad eronder te voorschijn 
komen, zonder dat ook maar één dartel 
krulletje zichtbaar was.

De mode van heden doet meer en meer het ideaal der natuurlijke 
schoonheid herleven. De vrouw in smoking van eenige seizoenen 
geleden is weer geworden een lieftallige verschijning in haar 
vrouwelijke kleeding en manieren. Al het mannelijke is van 
haar verdwenen, sinds ze weer de echt vrouwelijke japonnen met 
strookjes, ruches en kanten draagt. De gladde jongenskop heeft 
natuurlijk het veld moeten ruimen voor de allerliefst gefriseerde 
en gelokte kopjes,die nu eenmaal bij de vrouwelijke kleeding passen.

En nu de vrouw weer het haar laat golven over de ooren 
en over den wang, is ze er trotsch op en wil ze het kapsel ook 
overal en aan iedereen toonen en zoo komt het, dat het hoofd
deksel op het oogenblik 
ding beschouwd wordt.

In Parijs spreekt men 
over „LaCoiffure”,omdat 
de hoed met het voor een 
groot gedeelte zichtbaar 
gedragen kapsel één ge
heel vormt. Het zacht ge- 
onduleerdehaar wordt vrij 
gelaten en de lijn van den 
schedel komt meer uit. De 
hoed moet geheel passen 
bij de snit en de kleur 
van het haar. Onbedui
dende fluweelen, vilten en 
chenille dingetjes,die nau
welijks meer den naam 
van hoofddeksel verdie
nen, om de eenvoudige 
reden, dat ze het hoofd 
bijna niet meer bedek
ken, kunnen een ware 
creatie vormen, als een 
vakkundige vrouwenhand 
ze opzet, op de juiste 
wijze achterover weet te 
trekken en met aparten 
smaak soms opzij weet te 
drapeeren. Het stelt aan 
de moderne vrouw bijzon
dere eischen, en het hangt 
van haar smaak en artis- 
tiekcn aanleg af, ’t kapje 
in den juisten vorm pas
send bij het gelaat te 
krijgen.

Huisjasje van lichtblauwe wollen stof, met gar- 
neering en grappige applicaties van wit wollen stof.

D. v. L.

niet meer als een op zichzelf staand

jurk van zacht groen crêpe de chine met garneering 
van smal wit lint en wit kraagje met groene biais.

Licht-blauw crêpe dechine jurk 
met geplisseerde strookjes.

dan dienen we altijd te 
letten op enkele dingen. 
Kinderkleertjes moeten 
gemakkelijk zitten, ze 
moeten niet èl te veel 
worden opgesierd en ze 
moeten liefst vervaardigd 
worden van waschbaar 
materiaal. ’n Mooie, 
feestelijke jurk mag geen 
bron zijn van angst voor 
de kleine draagster, om
dat iedere vlek erop de 
oorzaak worden kan van 
een drama — het schrik
beeld van moeder, jam
merend om de mooie 
jurk, die nu voorgoed 
bedorven is, mag geen 
donkere schaduw werpen 
op het plezier van onze 
kleintjes als ze op ’n ge
zellig partijtje zijn. Na
tuurlijk moeten ze leeren 
netjes te wezen, maar wij, 
die zelf immers ook nog 
wel eens ’n ongelukje 
hebben, moeten niet uit ’t 
oog verliezen, dat zij de 
voorzichtigheid nog moe-

ten leeren. Dus, waschbare jurken en 
pakjes rijn voor onze kleintjes de meest 
aangewezene. En er is immers allerlei 
waschbaar materiaal, dat voor kinder
kleertjes uitermate geschikt is. De vlin
derachtige jurk, die door de jaren heen 
voor onze kleinsten de meest geschikte 
bleek — het korte lijfje met den wijd 
aangezetten rok — blijft zich ook nu nog 

handhaven. Een aardige variatie daarvan is 
deze : de gladde pas reikt op den rug bijna tot 
aan de taille, wordt van voren echter naar het 
midden toe afgerond ; ook de halsopening heeft 

van voren een kleine insnijding en waar de punten 
elkaar ontmoeten wordt een sierlijke strik aange
bracht, welke in ’n paar lange einden neerhangt. 
De opgaande lijn van den pas geeft iets bizonder 
sierlijks aan dit eenvoudige jurkje, dat vooral 
aardig is wanneer het van gebloemde stof wordt 
gemaakt met effen biesjes rondom langs den pas, 
langs de korte mouwtjes en van onderen langs 
het rokje.

Meer bewerkelijk zijn de beide kinderjurkjes 
van onze afbeeldingen. Het eerste, ontworpen door 
Fairyland, is vervaardigd van zacht groen crêpe 
de chine. Het van boven ingerimpelde rokje, van 
onderen uitgeschulpt, heeft een garneering van 
smal wit lint, waardoor een sierlijke rand wordt 
gevormd. Het kraagje is wit met groene biais, 
waarvan ook de afsluitende strik vervaardigd is.

Licht blauw crêpe de chine vormde het materi
aal voor de tweede jurk, van Belin. De garneering 
bestaat uit geplisseerde strookjes en een geplis- 
seerden pas, op geregelde afstanden vast gestikt. 
Een bundeltje smalle biais hangt van voren neer 
van ’n klein bouquetje.

En w-.?zegt ge van het gezellige huisjasje, dat 
zoowel kleine jongens als meisjes kunnen dragen, 
over de pyama heen, wanneer ze nog even bene
den mogen komen na het bad, of wanneer ze ’n 
beetje ziekjes zijn, en zoo al meer?

Gizaud ontwierp het in lichtblauwe wollen stof, 
terwijl kraag, manchetten, ceintuur en de grappige 
geappliceerde hondjes van wit wollen stof zijn. 
Die hondjes, die iedereen gemakkelijk genoeg zal 
kunnen namaken, zijn eenigszins gewatteerd en 
met witte zijde, in den knoopsgatensteek, op de 
zakken en onder op den kleinen peignoir geappli- 
ceerd. Het kopje heeft ’n paar kralen voor oogen, 
’n paar steekjes voor neus en bek en ’n stevig 
aangehaald halsbandje van steelsteken.

PAULA DEROSE.
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Ajax wint in een matigen wedstrijd met 
3-1 van H.B.S.Spelmoment uit deze match 
Twee Ajacieden spelen den bal, terwij 
van Kesteren appelleert voor buitenspel

Spelmoment uit den wedstrijd 
Ajax-H.B.S, te Amsterdam. 
Rambonnet onderbreekt op het 
laatste moment een snellen 
aanval der Ajacieden en komt 
daarbij in een eenigszins onge
makkelijke positie.

In de schermzaal Paoli te 
Amsterdam werd Zondag een 
aanvang gemaakt met de wed
strijden personeel kampioen
schap Floret voor heeren en 
dames. Onze fotograaf kiekte er 
de dames Teeringk en Admiraal 

/

SPORT c
ZO^

op, ofschoon er nog aller
minst reden is om den 
moed te verliezen. Zon
der kleerscheuren komen 
ook Feijenoord en Sparta 
er gewis niet af. Als 
men ons echter op den 
man af vraagt, welke de 
sterkste ploeg is in af
deeling II, dan antwoor
den wij onmiddellijk: 
Feijenoord. Wij gaan 
zelfs nog verder door te 
beweren, dat deze Rotter
dammers momenteel over 
het beste team uit de 
Westelijke contreien be
schikken.

De Amsterdamsche 
tweede-klassers hebben ’n

De hoofdstedelijke voetbalsupporters kunnen 
met de resultaten van Zondag tevreden zijn. 
Ajax slaagde er in op eigen veld mét 3—1 van 

H.B.S. te winnen, terwijl Blauw Wit in Den Haag 
nog beter werk deed en A.D.0. daar in eigen huis 
met dezelfde cijfers klop gaf. Zoo eindigde dus 
het voetbalgevecht tusschen hoofd- en hofstad 
in een algeheel succes voor de Amsterdammers.

Of het vertoonde spel der Ajacieden hunzelf 
en den talrijken vrienden der roodwitten wel zooveel 
voldoening zal hebben geschonken als het behaalde 
resultaat, meenen wij te moeten betwijfelen. 
Vooropgesteld dient, dat de zwarte Hagenaars, 
eens behoorende tot de fine fleur van het Neder- 
landsche voetballerscorps, maar een heel matige 
tegenpartij bleken te zijn. Het medespelen van 
Denis vermocht hieraan niet veel te veranderen. 
Vernietten was zijn collega in vele opzichten de 
baas.

Ajax verscheen niet geheel op zijn sterkst, doch 
het wederoptreden van v. Reenen compenseerde 
het gemis van Anderiessen Jr. toch zeker wel. 
Van Reenen heeft zich weer geducht geweerd en 
smaakte het genoegen een tweetal doelpunten 
voor zijn club te scoren, beide in de eerste helft. 
Veel bijzonders valt er overigens van het sportieve 
gevecht in De Meer niet te vertellen. Ajax zal in 
de komende wedstrijden voor heel wat heeter 
vuren komen te staan en indien H.B.S. niet beter 
kan dan het Zondag vertoonde, eindigen de zwarte 
Hagenaars ongetwijfeld in de onderste helft van 
de ranglijst.

Z.F.C. won ook weer en flink ook. De strijd 
tusschen Zaandam en Amsterdam duurt dus 
onverminderd voort, waarbij de Zaankanters 
zich met den kleinen voorsprong gelukkig kunnen 
achten. D.F.C. raakte weer wat meer op den achter
grond door aan V.U.C. een kostbaar puntje te 
verspelen. Waar ook Excelsior won, wordt H.F.C.’s 
positie meer en meer bedenkelijk.

In de andere afdeeling zag Blauw Wit zijn 
poging om de leidende clubs uit Rotterdam wat 
meer nabij te komen niet geslaagd, ondanks 
het feit dat de zebra’s tegen A.D.O. in Den Haag 
keurig werk leverden. Maar Feijenoord en Sparta 
blijven winnen met een regelmaat, welke tot de 
groote uitzonderingen in deze afdeeling behoort. 
Zoo schieten de Stadionbewoners natuurlijk niet

Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum der gym- 
nastiekvèreeniging „Keizer Otto” te Naarden plaat
sen wij bovenstaande foto, waarop temidden van het 
sportieve gezelschap Majoor Doorman, de bescherm
heer. Leider van „Keizer Otto” is de heer Botesz* 

verbazend slechte beurt gemaakt. Allereerst liet 
A.F.C. zich op eigen terrein met niet minder dan 
0—4 door Alcmaria kloppen. Dat resultaat is 
al heel weinig in overeenstemming met de mooie 
positie, die ze reeds op de ranglijst innamen. 
Dit is echter lang niet alles. Dat D.E.C. zich in 
Wormerveer door W.F.C. zou laten kloppen, lag 
eenigszins in de lijn der verwachtingen. De positie 
van de stereotype 2e klasse kampioenen is thans 
van dien aard, dat het gevaar niet mag worden 
onderschat. T.O.G. verloor met 2—1 de „derby” 
tegen Zeeburgia.

In de andere afdeeling bereidde D.W.S. zijn 
grooten aanhang een zeer onaangename Sint 
Nicolaassurprise door op eigen grond met 2—5 
van Velox te verliezen. Dat geeft de kampioens
kansen een geduchten knauw. V.V.A. verloor ook 
al, n.I. van B.F.C., terwijl Spartaan er in Zand- 
voort voor zorgde, dat althans één schamel puntje 

naar de hoofdstad ging, 
’t Is alles bijeen wel 

heel wat minder dan 
redelijk mocht worden 
verwacht.

Kampioenschap ge
wichtheffen te Haar
lem. De zwaarge
wicht kampioen 

H. Verheijen.
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Engelsche kostschoolmeisjes van het Pengwern Col
lege houden iederen dag hun evenwichtsoefeningen.

Type van het Amerikaansche meisje van heden. 
Een universiteitsstudente bij het boogschieten.

Een eeresaluut in de lucht aan 
de vlag der Vereenigde Staten.

Hoog mater te Parijs. De bekende Zouaaf aan de 
Pont d’ Alma neemt een bad in het Seine-water.

De duurte in Italië. De fascistische regeering voert een 
strijd tegen de duurte. De menigte voor een 
warenhuis, dat gedwongen werd alle 
prijzen met twintig procent 
te verlagen.
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(foto M.G. M.)

Meisjes uit een land, Waar het in de wintermaand sneeuwt.
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HET SCHUCHTERE TRIO.

DRAAG GEEN BREUKBAND’
Na 30sjarige ondervinding heb ik een Breukverband«apparaat voor 
mannen, vrouwen en kinderen gemaakt, hetwelk een breuk geneest.

Ik zend het op proef!
Indien U bijna alles beproefd hebt, kom dan tot mij. Waar anderen 
gefaald hebben, daar heb ik mijn grootste succes gehad. Zend onder

staande coupon heden en ik zal U 
gratis mijn geïllustreerd boek over 
breuken en hare genezing toezenden, 
waarin ook mijn Breukverband- 
Apparaat is afgebeeld met de prij
zen, ook de namen van vele personen, 
die het beproefd hebben en hoogst 
dankbaar zijn. Het geeft directe ver
lichting, wanneer al het andere niets 
hielp. Denk er wel aan, dat ik geen 
zalven, geen harnassen en geen leu
gens gebruik. Ik maak het volgens 
Uw maat en zend het U toe met 
absoluten waarborg, dat het U voldoen 
zal, of ik zend U het geld terug. Ik 
heb den prijs zoo laag mogelijk ge
steld, zoodat rijk of arm het koopen 
kan. Ik zend het op proef, ten bewijze 
dat het waar is wat ik zeg. U alleen 
oordeelt en indien U eens mijn geïll 
boek gezien en gelezen zult hebben, 
dan zult U even verrukt zijn als mijne 
duizenden patiënten, wier brieven op 

1 mijn kantoor zijn opgeborgen.
Vul onderstaande gratis coupon in 
en post die nog heden.

Dit is C. E. BROOKS, die reeds 
meer dan 30 laren breuken ge
neest. Indien breuklijdende, 
schrijf hem dan nog heden.

GRATIS INFORMATIE-COUPON
C. E. BROOKS (2191 B) Singel 25, AMSTERDAM

Gelieve mij te zenden, franco per post, in onbedrukte enveloppe, 
zonder eenige kosten of verplichting mijnerzijds, Uw geïllustr. 
boek en volledige inlichtingen betreffende Uw Breukverband- 
Apparaat en Uwe kostelooze Proef-aanbieding.

Naam: ...................................................................................... -.............

Adres: .................................................... -•----- —-.................................

Le vens ver zeker ing-M ij. „HAARLEM”
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

\Jjuü cyijjuM. PHILIPS, ERRES EN DUCRETET
toestellen, diverse modellen. Prijzen vanaf f 125.—

BETALING VANAF f 7.50 PER MAAND
Demonstratie gratis

STOK’s RADIO-AFDEELING
Wagenaarstraat 55-59 - J. M. Coenenstraat 1
Papaverweg 7-7 a - Jan v. Galenstraat 174-76-78

Gemeente- en Rijkspersoneel speciale conditiën

3-d#*elige matros, pe
luw, 2 kussens - primo 
kapok en linnen tijken 
15 joor garantie

Gezondheidsmatras . 
helpt

Doofheid
en oorsuizen, ook ouderdoms- 
doofheid, oorver kal king, 
loopende ooren, brommen, 
suizen, fluiten, geraas in het 
hoofd, enz. DE genezing. 
Vraagt kostel. brochure nr. 6.

S. WIJNBERG
Oosterpark 45, Amsterdam

w

Voor f 5. 
maand zoo’n pracht 

Instrument
Vraagt onzen Catalogus

No. 93

HAARLEM
Kruisstraat 33

Zoo’n van Veen’s Ideaal Bedstel - een 
heerlijk veerkrachtige kapokmatras, die nooit 
uitzakt, nooit een kuil vormt . . . daaronder 
nu nog zoo’n van Veen’s STALEN 
~ .... dat slaapmiddel

voor iedereen . . . ’

VAN VEEN’S
BEDDENMAGAZIJNEN
AMSTERDAM. Hortenstraat I8-2O bd Dam. 
Ceintuurbaan 354 hoek v. d. Helststraat, 
Haarlemmerstraat 74-76 od Heerenmarkt

MUNTEN UIT DOOR.: .
SOLIDE BOUW 
SCHITTERENDE AFWERKING 
PRACHTVOLLE MODELLEN 
EN LAGE PRIJZEN

ENGEL5CHE van,,*)}™ 
BAKWAGENSAF "XX- 

FERD.BOLstr.i^^

Nerveus en Overspannen 
Onrustig en Slapeloos

Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkende

MIJNHARDT’S Z ENUWTABLETTEN
I

o
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