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Lang Eiland is het grootste brok, dat oan het 
eiland Krakatau na de uitbarsting van 1883 ooerbleef.

De talrijke erupties, die eene sinds jaren weer sterk verhoogde activiteit van den Krakatau 
bewijzen, trekken de belangstelling niet alleen van de vulcanologen, maar van geheel 
het Indische en Hollandsche publiek. — Voor zoover bekend, vond de eerste uitbarsting 

van den vulkaan, die een eilandje vormde in Straat Soenda, plaats in Mei 1680. Eene veel 
heviger uitbarsting was de tweede, die van 26 en 27 Augustus 1883. Was op den 26sten 
Augustus Krakatau nog ca. tien mijlen groot, om 10 uur van den volgenden morgen waren 
er na de geweldige explosie nog slechts vier en een kwart mijl van over. Bij de over- 
stroomingen, welke door de catastrophe veroorzaakt werden, vonden veertigduizend men- 
schen den dood. Reeds zijn er van de tegenwoordige activiteit vele foto’s verschenen. De 
afbeeldingen, welke de fotodienst der K. N.I. L.M. ervan wist te nemen, vonden wij echter 
te verrassend en belangwekkend, dan dat wij ze onzen lezers zouden mogen onthouden.

Een onderzeesche uitbarsting oan denzelfdeu krater werpt tientallen 
meters hoog stoom- en gaskolommen en gloeiend gesteente de lucht in.

De onderzeesche krater in een moment oan rust. De kokende 
massa laat slechts kleine hoeveelheden gas en verder stoom ontsnappen.
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VAN en Daar
Om aan den kost te komen trekt eeri""^ 
buitenlander met dezen monsterkinder- 
magen door de mereld. Hier staat hij 
op het Haarlemmerplein te Amsterdam.

De Zilvervossen fokkerij te Vogelenzang, 
„De Tiltenberg’', rvordt naar Noordmijk 
verplaatst. Een der „verhuisdieren”.

l

De Pluimveevereen. „Halfweg 
en Omstreken* hield een 
nationale tentoonstelling te 
Halfmeg. De heer Smit, secre
taris der tentoonstelling, keurt 
een 1 en prijsminner Engelschen 

kropper.

Nog een prijsminner, een-^ 
z.g. „ Vlaamsche Reus”.

De gebroeders Fokker te Bussum construeerden een vliegfiets. Na aanvankelijk 
succes kmam bij een volgende proefneming de „machine'* in de boomen terecht.

Aart het Singel te Amsterdam is de Kerstboomenmarkt in Dollen garig'"^.
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Erna, de dochter, vertelt 
Moeder Krause van haar 
„gelukkige kennismaking".

KRAUSE’S

De jonge arbeider Mat, 
de oerloof de van Erna, 
l

• eooo

Bruiloft in 
een der 

huurkazernes.

Een dagje 
buiten.

FAeze nieuwe Fim-film is 
er een zonder „happy 

end**, in tegenstelling tot 
hetgeen de titel zou doen 
vermoeden. De „weg naar 
het geluk” is in dit geval 
de lijdensgeschiedenis van 
een arbeidersvrouw, welke 
eerst met haar luguberen dood 
eindigt. Desondanks komen 
er in de film aardige en vroo- 
lijke oogenblikken voor: 
momenten uit het leven van 
Moeder Krause s kinderen, 
en deze zijn voor haar ook 
de tijdstippen, waarop zij 
haar kommer en zorgen ver
geet. De film 
speelt in Ber
lijn en is ge
ïnspireerd op 
de teekeningen 
en verhalen 
van den ver
maarden kun
stenaar Hein- 
rich Zille.



(Roman door Grace Q^Iiller White

enriëtte ontdekte Rita en Warren in de 
zitkamer van Mrs. B&ckstone.

„Ha, ’t is fijn ingericht hier, hè?” 
hijgde zij. „Men kan wel zeggen, dat 

Blanche in een bedje van rozen heeft geleefd. 
Rita, sta daar niet zoo wezenloos ! Zet dat valies 
op den vloer, en jij, Warren, ga terug naar Gable 
Terrace voor de rest van de dingen, die ik heb 
ingepakt. Morgen komt Emmons. Zeg dat ze naar 
het magazijn van Wardell over die blikjes conser
ven telefoneert. Goeie genade, ik ben door-en-door 
uitgeput.”

Op dat oogenblik ging de deur, die naar Blanche’s 
slaapkamer voerde, open/ en verscheen Edmond 
Rixby op den drempel. Hij zag eruit als een wande
lend lijk.

„Wat moet toch al dat spektakel beteekenen, 
tante Hetty ?” vroeg hij met doffe stem.

„Spektakel ? Wel, ik merk heelemaal niets van 
spektakel, Edmond !” antwoordde zij met ’n boos 
gezicht. „Ik blijf voorgoed hier, en aangezien je 
moeder nu toch niets meer aan deze kamers heeft, 
zou ik ze graag zelf in gebruik nemen, ’t Zijn de 
gezelligste kamers van het huis. Mijn eigen huis 
ga ik gemeubeld verhuren. Warren, zeg tegen Ber- 
tha, dat ik de kamfer vergeten heb. Die ligt op 
den schoorsteenmantel in de huiskamer.”

Warren boog en wachtte op verdere orders.
Edmond staarde Henriëtte verbluft aan. Zijn 

oogen waren rood en gezwollen.
De voortvarende Rita stond op het punt naar 

hem toe te snellen.Zij wenschte hem vast te houden, 
opdat hij niet tegen den grond zou smakken.

Hij slikte verschillende keeren, alsof er een brok 
in zijn keel zat.

„Maar u kunt deze kamers niet in bezit nemen, 
tante Hetty,” verklaarde hij ten slotte nadrukke
lijk. „Niemand kan dat!”

Henriëtte trok haar lippen samen en fronste 
de wenkbrauwen.

„Wel, heb ik óóit? Heb ik óóit zoo iets gehoord?” 
kraste zij. „En waarom niet, jongeman, als ik 
vragen mag ?” Haar hoofd ging krampachtig op 
en neer, terwijl zij hem die vraag stelde.

Edmond legde zijn hand op den rug van een 
stoel. Hij wankelde onzeker op zijn voeten. In zijn 
doordringende blauwe oogen lag een uitdrukking 
van afgrijzen. Het scheen den diepgeschokten 
jongeman toe, dat het hart van de wereld tot 
marmer was versteend.

„Deze kamers behooren aan mijn moeder,” 
stelde hij nog eens nadrukkelijk vast. „Niemand 
zal ze in bezit nemen. Niemand — ook ü niet, 
tante Hetty I Ik was juist maatregelen aan ’t tref
fen om ze af te sluiten, toen ik u hier buiten hoorde. 
Die kamers — zij zijn gewijd aan haar nagedachte
nis. In ’s hemelsnaam, ga weg, tante Hetty !”

„Hoor nu zoo’n jongen eens aan !” liet Henriëtte 
zich verontwaardigd hooren. „Heb ik óóit? Heb 
ik óóit ?” Zij gaf drie scherpe tikken op haar gelief
koosde wrat. „Nee nóóit!” antwoordde ze tot 
zichzelf. „Edmond, je vergeet ten eenenmale, tot 
wie je spreekt. Je moeder heeft je totaal bedorven, 
maar nu zul je ’n anderen toon moeten aanslaan. 
Warren, als je naar beneden gaat, zeg dan tegen 
mijn broer, dat hij hier komt. Rita, neem dat 
bruin-lederen valies, zet het in de andere kamer, 
en blijf daar.”

Wat kon Rita anders doen dan gehoorzamen ? 
Het bittere gevoel tegen de vuurroode Henriëtte, 
dat haar hart in opstand bracht, vond zijn oorzaak 
niet in haarzelf. De pijn in haar binnenste gold den 
jongeman, die sidderend en met gebogen hoofd 
daar stond. Met het valies in de hand sloop zij 
langs hem heen en durfde niet opkijken, terwijl 
zij verdween in het ruime slaapvertrek van Mrs. 
Blackstone.

Intusschen deed Warren z’n boodschap aan Mr. 
Blackstone, die met kwaad humeur naar hem luis
terde.

„Het is belachelijk, dat zij in deze omstandighe
den hier komt, Warren,” gromde hij. „Kun jij haar 

bijgeval niet óverhalen om weer naar huis te gaan?” 
Warren was niet zonder gevoel voor humor.
„Ik ?” verbaasde hij zich. „Ik, Mr. Blackstone ?” 

en hij lachte hartelijk. Maar ondanks dien lach 
voelde hij een vleug van sympathie voor den man. 
„Zij wil nu eenmaal komen, meneer,” ging hij 
voort, „en ik behoef u niet te zeggen, dat wanneer 
zij iets wil, zij ook weet door te zetten. Ze is hier
heen gekomen, zoo gauw ze maar kon, en nu is 
ze boven met dat wicht.”

„Met dat wicht bedoel je zeker Rita Holiday ?” 
vroeg Willard, vol geprikkeldheid en angst, terwijl 
hij zijn wringende handen achter zich verborg.

De chauffeur knikte en Willard wuifde hem met 
een handbeweging weg.

Gedurende eenige minuten na Warren’s vertrek 
bleef Blackstone stokstijf staan. Eindelijk ! Einde
lijk was hij genoodzaakt, van aangezicht tot aan
gezicht Rita Holiday te ontmoeten. Hij had aldoor 
geweten, dat dit uur naderkwam, maar het was nog 
zóó plotseling gekomen, dat hij onvoorbereid was. 
Toch bleef hij gelooven in zijn gelukkig gesternte. 
Tot dusver was hij een stortvloed van schokkende 
gebeurtenissen te boven gekomen met geen ander 
letsel dan ietwat geschokte zenuwen. Ongetwijfeld 
zou hij zich kunnen handhaven tegenover een 
onwetend meisje, dat nog geen twintig was.

Met ’n gesmoorde verwensching verliet hij z’n 
kamer en steeg de trap op. Grimmig zette hij z’n 
tanden op elkaar. Zoodra Blanche’s nalatenschap 
was geregeld, zou hij naar het buitenland trekken. 
Van familie-gekibbel had hij tot walgens toe genoeg.

Toen hij het weelderige appartement van zijn 
vrouw binnentrad, zag hij daar Edmond staan, 
kaarsrecht en doodsbleek. Een serie blazende adem
tochten, die allemaal een karakteristieke verwen
sching meevoerden, ontwelde aan de lippen van 
zijn zuster.

„Wat is er gaande, Hetty ?” vroeg Willard 
kortaf.

Henriëtte hijgde en wenschte, dat zij haar kamfer 
niet vergeten had.

„Edmond zegt, dat ik deze kamers niet kan be
trekken, Will,” klaagde ze en streek meteen langs 
haar neus. „Maar ik zal ze natuurlijk wil betrekken. 
Wie zou dat anders moeten doen dan ik ? Willard, 
kijk me eens recht in de oogen. Wie is hier baas, jij 
of die aap van ’n jongen, die daar met z’n rug naar 
z’n tante toe staat ? Onbeschaamdheid !” 
Willard aarzelde. Hij wierp ’n blik op Edmond. 
Hetty raakte aan z’n trotsche autoriteit door haar 
vraag, wie de baas was in het huishouden. Zij 
wekte de vrees weer op, die Blanche’s dood gelaat

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 en die bijzonder met haar ingenomen is. Op haar 
sterfbed waarschuwt Blanche haar zoon Edmond, niet te 
trouwen met Estelle. Na haar begrafenis trachten Willard 
Blackstone’s zusters beiden de plaats van meesteresse op 

Twin Hedges, Blanche’s villa, in te nemen. 

in zijn angstig brein had gezaaid. \ ] i n 
Zon Edmond opstandig worden 1NO* lö 
en heel de familie Blackstone
den rug toekeeren ? Hij moest stand houden. Hij 
mocht den jongen in niets toegeven.

„Wel natuurlijk ben ik de baas hier I” antwoord
de hij op ondubbelzinnige wijze, en het fluweelige 
in zijn stem was ’n beetje ruw geworden. „Edmond, 
ik sta verrast over je gedrag.”

Edmond wankelde, alsof iemand hem een slag 
had toegebracht.

„Papa 1” protesteerde hij. „U zult toch zeker niet 
toelaten, dat iemand hier z’n intrek neemt en deze 
plaats ontwijdt, zoo spoedig nadat — nadat zij is 
heengegaan ? Dat moogt u niet doen, papa ! Ik 
zou het niet verdragen 1 Als iemand dan deze ka
mers moet hebben, waarom ik niet ? Er zijn een 
heeleboel ongebruikte kamers in het huis. Tante 
Hetty kan ze krijgen, als ze wil, maar deze niet.”

Willard keek hem recht in de smeekende blauwe 
oogen.

„Maar dat is onzin, beste jongen,” betoogde hij 
zachtjes. „Je laat je gevoel de overhand krijgen op 
je gezond verstand. Je tante wil deze kamers nu 
eenmaal erg graag hebben. Waarom zouden we 
haar wensch niet inwilligen ?” Zijn zalvende stem 
sprak de woorden langzaam uit, alsof hij spijt had 
over zijn beslissing. „Je moeder zou de eerste zijn 
om toe te geven, als we het haar konden vragen. 
We hebben volstrekt geen behoefte aan familie
ruzie in dezen zwaren tijd. Dwaze gevoelsover
wegingen zullen je moeder niet terugbrengen, 
beste jongen.”

Hij onderbrak z’n woorden, aangezien Edmond 
zich plotseling omkeerde en de kamer verliet. 
Broeder en zuster hoorden hem ijlings de trap af- 
loopen.

„Je handelingen getuigen van zéér slechten 
smaak, Hetty,” merkte Willard ijzig op. „Ik kan 
je gerust zeggen, dat ik ze van harte afkeur.”

Miss Blackstone liet een verbitterd: „Wel, 
heb ik óóit?” hooren. Daarna riep zij: „Rita, 
kom uit die kamer tn ga naar beneden. Familie
twisten zijn niet voor jouw ooren bestemd.”

Willard rekte zich tot z’n volle lengte uit. Het 
beslissende moment was ten slotte gekomen.

Rita hoorde miss Blackstone’s bevel met ontstel
tenis aan. Zij wischte de tranen uit haar oogen. 
Als ze enkel maar de gelegenheid had gehad om 
vertroostende woorden tot Edmond te spreken, 
als vergoeding voor de woorden, die hij tot haar 
had gesproken ! Zij verscheen in de tegenwoordig
heid van de Blackstone’s, die haar nijdig en wan
trouwend aanstaarden en maar al te blij waren 
om iemand te kunnen vernederen in de kamers, 
die het heiligdom waren der gestorven vrouw.

„Ga naar beneden naar de keuken en maak jezelf 
nuttig zoowel als aangenaam,” snauwde Henriëtte 
en haar neus liet een piepend gesnuif hooren.

Toen bemerkte Rita de aanwezigheid van Wil
lard Blackstone. Een electrische schok ging door 
haar heen van het hoofd tot de voeten. Stom
verbaasd bleef zij als aan den grond genageld staan.

Willard dwong zijn oogen, haar rustigen, don
keren blik te ontmoeten, en zoo stonden zij daar, 
met de blikken in elkaar geboord, totdat Henriëtte 
een gesmoord kuchje liet hooren. Zij keek van haar 
broer naar Rita, en daarna van Rita weer terug naar 
Willard.

„Ha, juist!” riep ze opgelucht uit. „Nu herinner 
ik me. Jullie hebt elkaar nog niet ontmoet, hoewel 
dit in de gegeven omstandigheden al lang had moe
ten gebeuren. Willard, dit is Rita Holiday. Rita, 
m’n broeder, Mr. Blackstone.”

De heesche, ongelijkmatige stem verbrak de 
betoovering, die Rita bevangen had gehouden. Zij 
kwam eenige schreden naar voren, met vlammende 
oogen en doodsbleek gelaat.

„Waar is het papier, dat u van mijn grootmoeder 
hebt meegenomen, mijnheer ?” Ze had zich in haar 
volle lengte opgericht en eischte hooghartig. „Ik 
heb het noodig. Ga het halen en geef het mij.”

Willard sterkte z’n moed met de gedachte, dat 
het geluk nog altijd aan zijn zijde was. Niemand,
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behalve Hetty, was getuige geweest van z’n ontmoe
ting met het meisje. Een oogenblik sloeg hij haar 
aandachtig gade en werd zich bewust, hoe verruk
kelijk mooi zij was. Het was jammer, zoo’n exo
tische bloem te moeten vertrappen. Laten we recht 
doen aan Willard. Een hevig verlangen beving hem, 
zich om te keeren, naar beneden te gaan en z’n 
brandkast op te zoeken; maar slechts tot de deur 
van z’n brandkast kwamen z’n gedachten, niet 
er in. Daar lag het bewijs verborgen, dat Agnes en 
Estelle in maatschappelijke duisternis zou werpen. 
Meester als hij was in de kunst der gelaatsuit
drukking, dwong hij zich tot ’n bestudeerde ver
bazing.

„Op welk papier zinspeel je, beste kind ?” vroeg 
hij- „Je grootmoeder gaf mij geen ander papier 
dan het stuk, waarin ze mij tot je voogd maakte.” 
Hij hield op en bestudeerde haaf oplettend. „Ik 
was heel erg geschokt, toen ik den dood van je 
grootmoeder vernam. Het spijt me, dat ik toen 
niet in staat was naar je toe te komen en je te 
helpen. Ik ben heel blij je wederom te ontmoeten, 
Rita. Ik ben van plan geweest even naar m’n zuster 
te komen om je te spreken, maar op ’t laatste oogen
blik werd ik verhinderd. Ik hoop, dat je een goed 
meisje blijkt te zijn. Hoe staat het daarmee, Hetty?’

Willard Blackstone liet z’n verleidelijksten glim
lach op Rita spelen.

Terwijl Henriëtte morrend toegaf, dat Rita 
geen kwaad kind was, maakte het meisje zich vol 
verslagenheid tot een antwoord gereed. Zijn hou
ding keerde alles onderstboven. Hij had bevestigd 
wat Bill haar had gezegd. Haar vertrouwen in 
haar grootmoeder was nochtans in ’t geheel niet 
geschokt.

„Grootmoeder zeide me, dat u een papier had 
meegenomen. Zij wilde, dat ik u achterna liep om 
het terug te krijgen, maar u waart toen al wegge
reden,” hield zij halsstarrig vol. „Ik wil dat papier 
hebben.”

„Rita 1” barstte miss Blackstone met donderen
de stem los, „ga die slaapkamer binnen en sluit 
de deur.”

„Dat doe ik niet, miss Blackstone 1” weigerde 
Rita. „Uw broer bezit iets, dat mij. toebehoort, en 
ik wil dat hebben. Het is een of ander document. 
Hij heeft het van m’n grootmoeder weggenomen. 
Zij zeide, dat in dat stuk vermeld stond, wie ik 
ben, wie mijn vader —”

„M’n lieve Hetty,” kwam Willard tusschenbeide, 
terwijl hij z’n woorden eindeloos rekte, „ik geloof, 
dat miss Holiday aan ’t fantaseeren is. Ik herhaal, 
dat ik niemendal van zulk een papier weet. Per
sonen in haar positie zijn in staat, zich dingen te 
verbeelden, die niet de minste waarheid 
bevatten 1 Och —” en hij begon te lachen, 
„dat idéé fixe van ’n,,onbesproken afkomst” 
laat haar nu eenmaal niet met rust. Mis
schien zouden we evengoed —”

Spontaan en als door plicht gedreven 
sprong Henriëtte overeind en greep Rita 
bij het oor, nog vóór Willard zijn zin tot 
een einde kon brengen.

Ondanks haar protesten werd Rita in de 
slaapkamer gesleept en de deur voor haar 
neus dichtgeworpen.

Rood tot de wortels van heur haar keerde 
Hetty naar haar broeder terug. Zij sloeg 
aldoor zachtjes tegen de wrat op de rechter
zijde van haar neus.

„Wat bedoelde zij met dat papier, Will ?” 
vroeg zij achterdochtig, terwijl zij wederom 
plaats nam.

Nu het ergste voorbij was, verlangde 
Willard vurig wèg te komen.

„Ik heb niet het minste idee, Henriëtte,” 
antwoordde hij. „Waarschijnlijk was haar 
grootmoeder aan ’t ijlen en klemt ze zich vast 
aan ’t een of andere krankzinnige ding, dat 
de vrouw zeide. Hetty, lieve, je moet noch
tans maar eens stappen doen om die Rita 
het lieve mondje te snoeren. Haar beschul
diging zal slecht voor mij klinken, als zij 
ze tegenover iemand anders uit.”

Voldaan over z’n woorden haalde hij z’n 
schouders op en liet z’n zuster met open 
mond achter op den drempel, dien hij juist 
was gepasseerd.

Misschien voor de eerste maal in haar 
leven bevond Henriëtte zich in een moeilijk 
op te lossen positie. Willard had van „het 
idéé fixe van ’n onbesproken afkomst” ge

waagd, toen Rita haar onbeschaamden aanval 
deed.

„Nee, zoo iets heb ik nog nóóit gehoord,” moest 
zij herhaaldelijk bekennen, terwijl zij vinnig Blan- 
che’s met juweelen versierden waaier hanteerde.

Toen stond zij op, ging naar de slaapkamerdeur 
en opende die. Zij staarde de schreiende Rita met 
’n vochtig oog aan.

„Jongedame,” zeide zij met dat onaangename 
rommelen in haar stem, „ditmaal ben je een beetje 
te ver gegaan. Je hebt mijn broeder ’n dief genoemd 
— ’n Biackstone ’n dief 1 Het is zooals hij zeide, 
je verlangt vurig, een afkomst te bezitten, die nu 
eenmaal niet voor je is weggelegd. Je schijnt ver
geten te zijn, wat ik je gezegd heb over de zure 
druiven en de slechte tanden. Huilen helpt je 
niets, Rita 1 Houd daar nu mee op, asjeblief 1 
Versta je me ? Terwijl ik nu even beneden ga 
telefoneeren, moet je maar wat in dit boek met 
„Leerrijke Verhalen” lezen. Zie me aan, meisje 1”

Maar dat was Rita eenvoudig onmogelijk. Ze 
was een bezwijming nabij en haar gelaat rustte op 
haar arm.

„Welnu, gil dan zoo lang als je wilt,” snauwde 
miss Blackstone. „Het zal niemand kwaad doen 
als jezelf. Maar ik wil je voor één ding waarschu
wen, Rita : spreek nooit meer tegen iemand over 
dat belachelijke papier. Versta je mij, meisje ?”

Geen antwoord van Rita.
Henriëtte hield den kostbaren waaier van Blanche 

nog steeds vast in haar vingers geklemd, als vreesde 
zij, dat een onzichtbare hand hem zou weggrissen. 
Zij wuifde er haar verhitte gelaat koelte mee toe.

„Foei, ik ben heelemaal buiten adem 1” gromde 
zij. „Rita, waag het niet, deze kamer te verlaten, 
tot ik terug ben. Als m’n zuster Agnes hoort, dat 
ik hier ben, zal ze aanstonds komen aanzetten, 
en als ze eenmaal binnen is, krijg ik er haar nooit 
meer uit. Lees dat boekje, kind 1 Het verhaal, dat 
ik je heb aangewezen 1 Je zult daaruit leeren, dat 
je niet de eenige op de wereld bent, die zich over 
haar ouders heeft te schamen.”

Daarna stapte zij fier de kamer uit en Rita 
hoorde den sleutel in het slot omdraaien onmiddel
lijk nadat de deur zich had gesloten.

HOOFDSTUK XXVII
IN DEN STORM

iss Blackstone’s in leder gebonden boekje glipte 
ongemerkt van Rita’s knie. Een soort ver

lamming had zich van haar spieren meester ge
maakt. Zij zat ineengedoken in een stoel, met het 
gezicht nog steeds begraven in haar arm.

Bekendmaking
Vanaf heden is bij onze bezorgers, agenten en 
administratie, alléén voor abonné’s, verkrijgbaar 

een nieuw werk uit onze romanserie:

HET GODSGERICHT
door R. Murray Gilcrist. Deze geschiedenis speelt 
zich hoofdzakelijk af in een rustig Engelsch dorp 
en boeit den lezer door de spannende verwik
kelingen en het bijzonder tragische slot. Doet nog 
heden uw bestelling. Opdat U vooral met het 
oog op het aanstaande Kerstfeest dit pracht
boek in uw bezit hebt. Wij garandeer en U als 
altijd eenige genot volle avonden. Ingenaaid kos
ten deze boeken 15 cent, ingebonden 70 cent. 
Wanneer toezending per post verlangd wordt, 
gelieve men respectievelijk 5 en 10 cent aan 

postzegels in te sluiten.

Gedurende die onbeschrijfelijk bittere weken 
bij Bella, toen de vrouw met haar liefdeloos ge
praat Rita’s ziel tot bloedens had gegeeseld, had 
zij nog de vaste hoop behouden, dat er onver
wachts redding zou opdagen en het verleden van 
haar ouders geheel zou worden opgehelderd. O, 
de vreemdeling zou zeker terugkomen, gelijk hij 
beloofd had ! Hij wist alles over haar vader, over 
haar familie. Maar nu was al die hoop vervlogen, 
gedood door Blackstone’s ontkenning. De eene 
donkere vraag na de andere rees in haar geest op, 
en zij had er.geen antwoord voor. Waarom had hij 
gelogen ? Er zat een doel achter die leugen. Rita 
was verstandig genoeg om dat te weten, en zij wist 
ook, dat zij niet kon vechten tegen een man als 
Blackstone. Haars vaders reputatie, haar eigen 
toekomst werden begraven onder zijn macht, zijn 
weelde en zijn familie-naam.

Zij hoorde iemand de aangrenzende kamer bin
nentreden. Met onvaste bewegingen rees zij over
eind. De persoon, die binnentrad, liet een met 
weerzin uitgesproken „foei !” en daarna een „poe !” 
hooren. Niemand behoefde de bevende Rita te ver
tellen, dat Henriëtte aan de andere zijde van de 
gesloten deur stond.

Bijna onmiddellijk daarop sloeg een klokje in 
de nabijheid zes uur en meteen weerklonk het zware 
gegalm van de klokken der East Bradmere kerk.

Rita was geheel van streek. Zij had een vrcese- 
lijken angst voor iedereen, die den naam Black
stone droeg. Het leken wel duivels, die haar wond
den met hun horens en haar trapten met hun 
hoeven. In haar wanhoop keek zij uit naar een 
plaats, waar zij zich kon verbergen. Als zij onder 
het bed kroop, zouden zij haar ontdekken en weg
sleuren. De kast was niets veiliger. Ais een bezetene 
trok zij een van de hooge vensterdeuren open, die 
de kamer sierden. Een woest verlangen om te ont
snappen dreef haar voort. Ha, daar was ’n erker, 
’n knusse, gewelfde erker met ’n vroolijk gestreept 
scherm en bevallige ornamenten, het geliefkoosde 
plekje blijkbaar van een uitgelezen vrouw.

Steelsgewijze trad Rita naar voren en sloot de 
deur zóó zachtjes, dat zelfs tot haar eigen ooren 
het geluid niet doordrong.

Het regende nog altijd en er woei een hevige 
wind. Verderop strekte zich, verder dan haar oog 
kon reiken, de eindeloos lijkende oppervlakte 
van de baai uit. Heel haar droeve wezen schreeuw
de ernaar om bij het bewogen water een toevlucht 
te vinden. O, kon ze maar ergens heenvluchten — 
kon ze maar wégkomen van haar kwelduivels 1

Zij tuurde naar den grond beneden haar. Eén 
verdieping van een groot huis vormde den afstand 

tusschen haar en het grasveld. Zonder 
aarzeling sloeg Rita één van haar tengere 
beenen over de leuning. Daarna, als een 
menschelijke vlieg, gleed zij langs een breeden 
pilaar naar beneden, en het volgende oogen
blik stond zij op den grond.

Hoewel het nog maar zes uur was, begon 
het reeds donker te worden. Maar wat kon 
het ongelukkige meisje de neerstroomende 
regen schelen, of de duisternis, of het 
schorre gekrijsch der meeuwen, die tegen 
elkaar hun schreeuwen uitstieten te mid
den van het gedempte bruisen van het 
meer.

Toen zij aan den rand van het water 
was gekomen, voelde zij zich kalmer, omdat 
zij nu niet alleen ver van de Blackstone’s 
was, maar omdat overal in het rond haar 
vrienden waren, vrienden, die niets afwisten 
van zure druiven en slechte tanden en al dat 
liefdeloos gepraat. De wijde weenende hemel, 
de jagende wolken, de struikgewassen, 
die hier en daar hun wortels in den zandigen 
bodem’ hadden durven slaan, de heerlijk 
krijschende meeuwen, die zich niet hoefden 
te bekommeren over afkomst en reputatie, 
waren haar vrienden, Na dezen tragischen 
avond zou haar geest zich meer dan ooit 
één voelen met die vriendenschaar.

Zij keerde zich om en staarde door de 
boomen tegen de woning der Blackstone’s 
op. Vaag stond deze daar, als een kalme 
dreiging, en zag barsch op haar neer. Elk 
oogenblik kon een duivelachtige Blackstone 
uit één dier massieve deuren te voorschijn 
komen om haar te bespieden. Terwijl zij 
neerhurkte op den zandigen grond, huiverde 
zij over heel haar lichaam. (Wordt voortgezet)
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Scène uit „Doctor Faust” (ontm. G. Brugman)

„De kanselier*'

Scène uit „De dood als 
Peter”, bemerking uan W. Snit- 

muziek nan Richard Heuckenroth.
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DEOen zonderlinge gewaarwording bekruipt dengene, wien het vergund is cv.. te nemen achter de coulissen van een Marionettentheater. Hij is terecht gekomen 
in een fantastische miniatuur-wereld, waar koningen en hofnarren, geleerden en 
straatzangers, duivels en feeën, op en door elkander liggen als één groote bonte 
berg, of levenloos en lang ”^ar bengelen als ter dood veroordeelden

na een massa-executie.
^“imzinnige

1

*

'Hl

schoeisel, of te struikelen 
over hun slappe beenen, 
terwijl de zeis van den 
„Dood” griezelig langs 
zijn wenkbrauwen streelt. 
Het is wel iets, waar je 
even aan moet wennen, 
en heel lang moet men 
hier wel vertrouwd zijn 
om zich uitdrukkingen 
te kunnen veroorloven 
als :

„Til het linkerbeen van 
den Koning eens een 
beetje op. Zoo, goed, en 
nu zijn kop een tikje 
naar rechts.”

„Wil de professor weer 
niet stilzitten vandaag ? 
Laat hem maar staan, 
achter de tafel zie je 
zijn rare beenen toch 
niet.”

„Hier, pak den Dood eens aan, dan zal ik den 
dokter eens op zijn plaats zetten.”

Het is een vreemde maar mooie wereld, die 
waarin de marionetten leven. Want marionetten 
zijn geen doode poppen, zij zijn integendeel onder 
de hand van hun bespeler het levend geworden 
karakter van hetgeen zij voorstellen.

Hun die bezieling te schenken is de kunst 
van den marionettenspeler. Daarvoor is meer 
noodig dan kennis van de techniek, van het 
bewegen der marionetten, daarvoor is zielkun
dig inzicht, begrip van het inwendig leven, 
noodzakelijk.

Deze kunst is een oude, die in den loop der

„Apache” (ontm, G, Brugman)
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Andere scène uit „De Dood als Peternaar het sprookje 
van Grimm (ontrv. K. Scheikker).

eeuwen slechts weinig aan verandering onderhevig 
was, en zeker niet groote omwentelingen, als 
bijvoorbeeld het tooneel doormaakte, heeft gekend. 
In sommige landen is zij jong, in andere oud, in 
eenige zeer verbreid, in andere nauwelijks be
kend. Het meest verbreid is het marionettenspel 
in Tsjecho-Slowakije, waar niet minder dan 2700 
marionettentheaters te vinden zijn. Ook Rusland, 
Duitschland en Italië hebben een beduidend aantal 
theaters en voorstellingen. In ons land is dit niet 
het geval. Toen voor ongeveer zeven jaar geleden 
een Duitsch Marionettengezelschap hier te lande 
een reeks voorstellingen gaf met groot succes, 
werd hier ook de mogelijkheid beproefd en het 
resultaat was verrassend en bemoedigend. De

Parodie op het „Zonnelied” van Cath. van Rennes 
(decor vun Tom Nit).

Amsterdammer J. M. O. Brugman stichtte 
zijn theater „De Olijf-Tack”, dat zich van meet 
af mocht verheugen in de belangstelling van 
kunstenaars en publiek.

Deze belangstelling in den beginne nog gering 
is thans dermate uitgegroeid, dat „De Olijf-Tack” 
in het winterseizoen avond aan avond door het 
geheele land optreedt. Het programma wordt 
gevormd door tal van speciaal voor marionetten 
geschreven stukken. Vele kunstenaars van be
teekenis hebben voor het marionettentheater 
geschreven, o.a. von Goethe, terwijl Haydn muziek 
voor marionetten heeft gecomponeerd.

Het marionettenspel is drama. Het streeft 
naar hetzelfde doel als het „groote” tooneel, 
maar wendt andere middelen aan. Men kan een 

marionet het best verge
lijken met een ruwe 
houtskoolschets van een 
portret, waaruit dikwijls 
meer ziel spreekt dan uit 
een gedetailleerd schil
derstuk. Zoo ook is bij 
de marionet van beslis
sende beteekenis de 
korte, onmiddellijk in de 
roos treffende, actie en 
de wijze van typeering. 
Actie ontvangt de mari
onet van zijn bespeler, 
die, zooals gezegd, meer 
moet kennen, dan be
kwaam aan de touwtjes 
trekken, hetgeen overi
gens zoo eenvoudigniet is.
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„Lakei” (ontrv. G. Brugman).
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De Professor (ontrv. G. Brugman).

„De Fratellini’s” (ontrv. G. Brugman).

Hij moet de bewegingen, 
welke hij zijn marionet laat 
maken, beheerschen en leiden. 
Zoo moet hij de essentie van 
het wezen, dat de marionet 
voorstelt, aangeven. Typeering 
verkrijgt de marionet van 
dengene, die hem snijdt — 
een kunst op zich zelf — 
en van hem, die hem beschil
dert en kleedt. Hier kan de 
fantasie zich vaak vrijer uit
leven dan in de tooneelspeel-

Negerdans (ontrv. G. Brugman).

kunst, immers de marionet behoeft niet altijd 
een persoon voor te stellen, hij kan ook een 
levend voorwerp zijn, gelijk dat ook bij de 
teekenfilm bekend is. En bij bespeling, èn bij 
typeering doen zich bijzondere moeilijkheden 
voor, welke alleen vakmanschap en langdurige 
oefening kunnen overwinnen.

Bij een opvoering worden de rollen voor di
verse personen gelezen. Dat men hier ook niet 
Jan en Alleman voor kan gebruiken is duidelijk. 
De spelers bevinden zich op een brug, een ver
hoogde stellage, welke achter of over het tooneel 
loopt, waarop de poppen zich bevinden. De achter-

grond wordt gevormd door het decor- 
doek. Van belang bij marionettenuit
voeringen is ook de belichting, zoodat 
het den lezer duidelijk zal worden, dat 
bij een voorstelling nog betrekkelijk veel 
geschoold personeel noodzakelijk is. Wie 
in de gelegenheid is, of komt, een opvoe
ring van een marionettentheater bij te 
wonen, * verzuime haar niet. Hij zal kennis 
maken met een kunst, die hem ontroert 
door haar subtiliteit en haar eenvoud 
tegelijkertijd.
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Zalmoisscher aan een der zeer Dele meren, welke Lapland rijk is.
so'os
* HET

ONHERBERGZAME LAPLAND
De mannelijke bewoners oan Lapland zijn bijna 
allen kundige rendierleiders, een beroep, dat Deel 
moed en groot weerstandsoermogen oereischt. 
I
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Zetf*u>o*d
DOOR 

HENDRIK LINDT

Jan Wezepe sloot zorgvuldig 
de deur der schamel-inge- 
richte slaapkamer. Knersend draaide de sleutel 

tweemaal in het slot.
„Zoo!” mompelde hij wezenloos.
Hij leunde een oogenblik met zijn schouder tegen 

den deurpost. Het draaide hem voor de oogen.
Drommels, dat goedje was koppig 1
„Een, twee, drie, vier.... zestig omwente

lingen maakt die kamer in de minuut I” wist 
hij nog te spotten.

Toen zakte hij neer op den rand van het bed.
Ja, als hij zoo stil bleef zitten, werd het een 

beetje beter. Gelukkig maar 1 Hij zou anders niet 
eens bij het kraantje kunnen komen....

Jan Wezepe richtte zich langzaam op. Voetje 
voor voetje schoof hij door de kamer, vechtend 
tegen den mist, die voor zijn oogen kwam, tegen de 
duizeligheid, die zijn denkvermogen verstoorde. 
Hij zette een klein tafeltje dicht bij het hoofdeind 
van het bed en plaatste er de whiskeyflesch op.

Even nog ging hij zitten. Daarna waggelde hij 
naar het gaskraantje in een hoek van de kamer. 
Hij draaide het open. Zacht fluitend stroomde 
het gas er uit.

„Ouderwetsch, maar gemakkelijk !” spotte We
zepe. „Zoo’n gasleiding door het geheele huis. 
Doe zooiets maar eens met electriciteit!”

Zwaar viel hij neer op het bed en terwijl hij 
zich met moeite oprichtté, schonk hij zijn glas 
tot den rand toe vol.

Hij lachte eens zenuwachtig. Ja, nu was hij 
dronken. Hij was het niet vaak geweest in zijn 
leven en deze keer zou meteen de laatste zijn. 
Zachtjes stroomde het gas de kamer in uit het 
openstaande kraantje. Al had hij het gewild, dan 
zou Jan Wezepe het niet meer hebben kunnen



No. 40 VRIJDAG 19 DECEMBER 1930 793sluiten. Zijn machtelooze ledematen weigerden hem hun dienst.„Dit is dus sterven!’’ dacht hij, terwijl hij de oogen sloot.Hij was nu heel rustig. Een wonderlijk zwaar gevoel doortrok zijn ledematen en tegelijkertijd was het of een floers zich spande voor zijn oogen. Toen werd alles donker voor hem....Hoe lang het geduurd kon hebben? Jan Wezepe wist het zelf niet. Maar toen hij weer de beschikking kreeg over zijn denkvermogen voelde hij, hoe hij langzaam ontwaakte. In de kamer was alles nog juist als daarnet en hij constateerde, dat het gaskraantje nog steeds openstond. Het uitstroomende gas hinderde hem echter volstrekt niet, want hij voelde zich volkomen helder.Met een tuchtigen sprong wipte hij het bed uit, maar tegelijkertijd deed hij een ontdekking, welke hem van schrik onbeweeglijk deed staan. Daar in het bed, dat hij zoo juist had verlaten, lag een man.Jan Wezepe verzamelde allen moed, die in hem was en trad een stap nader. Het leed geen twijfel, het was een doode, die daar lag. Er ging een schok door hem heen, toen hij het gelaat herkende: dit lijk.... was hijzelf.Nu begreep hij ook alles. Hij was de geest, die zoo juist het stoffelijk omhulsel had verlaten en die nu vrij-uit gaan kon, waarheen hij wilde. Meubels en deuren, ze waren geen hinderpalen meer op zijn weg.En plotseling besefte hij, dat hij er nu ook getuige van zou kunnen zijn, als straks zijn vrouw van het bal thuiskwam en hem hier dood zou vinden. Het gaf hem een dolzinnige vreugde. Aan een zóó volmaakte wraak had hij bij zijn leven niet durven denken.Jan Wezepe ging naar het trapportaal. Ja, hij had het goed gehoord, er klonk gestommel en een gedempt gerucht van stemmen bij de voordeur. Dat moest zijn vrouw zijn, die thuiskwam. Met een schellen lach nam zij afscheid van den man die haar begeleid had.Stil ! Nu zou zij de trap opkomen en boven.. .. Wezepe grijnsde van wraakzuchtig genoegen. Ja, daar kwam zij aan. De vreugderoes van het feest, dat zij achter den rug had; was op haar gelaat te lezen. Haar gezicht was verhit en rood

Lappenkinderen leeren hun Lapsche les.

van opwinding, haar oogen schitterden onnatuurlijk.„Het zal haar tegenvallen,” gromde Jan Wezepe, „als zij straks de kamer binnenkomt!”Zij bemerkte hem niet, onstoffelijk als hij was, terwijl hij boven aan de trap stond en haar nauwkeurig gadesloeg.Wezepe zag, dat haar gezicht nu in een ernstiger plooi kwam. Blijkbaar bereidde zij zich al voor op de ontmoeting met haar echtgenoot en den woordentwist, die onvermijdelijk moest komen.Zij legde haar hand op den deurknop en trad de 

slaapkamer binnen. Er kwam een misprijzende trek op haar gelaat.„Afschuwelijk, wat een gaslucht!” viel zij uit. „Natuurlijk heeft dat uilskuiken van een Jan hier of daar een kraantje open laten staan....”Zij draaide den schakelaar van het electrische licht om. Op hetzelfde oogenblik floot zij zachtjes tusschen de tanden. Zij had het lichaam van den dooden Wezepe bemerkt, dat daar op het bed lag uitgestrekt.„Ah zoo, is het hem dat ! Er was toch anders wel een methode te bedenken geweest, die een minder onaangename lucht in de kamer achterlaat...” De geest van Jan Wezepe beefde van woede. Dit was dus de wijze, waarop zij zijn dood opnam !„Als ik dat eerder had geweten, Pierre,” vervolgde zij, terwijl zij een klein medaillon opende en lachend naar het zich daarin bevindende mannenportret keek, „hadden wij ’t feest hier nog wat voort kunnen zetten !”..Jan Wezepe kon zich niet langer beheerschen. Als een tijger sprong hij op z’n vrouw af en terwijl hij haar met deeenehand het medaillon ontrukte, greep hij haar met de andere bij de keel.Een hevige worsteling volgde. Plotseling struikelde hij over den poot van een stoel en met ’n dreunenden slag vielen beiden op den grond.Een oogenblik was Jan Wezepe als verdoofd. Toen keerde langzaam z’n bewustzijn weer terug.In de rechterhand hield hij een kussen geklemd, in de linker de halvestui- verstukken, die hij vergeten had in den muntmeter te doen....
Lappenfamilie 
voor de hut.
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De Bronzen ManZe zag met een enkelen oogopslag, dat iets hem hinderde en ze strekte haar handen naar hem uit, maar wachtte tot hij zou beginnen te spreken.„Wat hoor ik allemaal over Marcus, Marcia?” vroeg hij. „Jij hebt er natuurlijk ook over hooren spreken.”„Waarover, Ennisvale ?”„Over die misdaad op Wold Hall, waarvan Marcus beschuldigd is, hoewel ’t schijnt, dat hij een alibi —”„Maar dat is bewezen !”„Dus je weet ’t ? Dan verwondert ’t me, dat je er zoo kalm over spreekt. Wat zegt Marcus er van tegen jou ? Ik heb gehoord dat hij zijn bekenden er met geen enkel woord over gesproken heeft. Hij zwijgt, en ’t blijkt, dat hij zoo gevreesd wordt, dat men er nooit over durft spreken tegenover hem. Maar achter hem om praat men genoeg.”„Wat zeg men dan?”„Dat ’t er op Wold Hall een paar jaar vreemd is toegegaan. Dit vreemde eindigde met een moord en de moordenaar is nooit ter verantwoording geroepen. Ik beweer, dat als Marcus Drummond niet aan den moord schuldig is, hij zich wel aan andere misdaden zal hebben schuldig gemaakt. Ik begrijp niet, dat er na den moord niet meer ruchtbaarheid aan gegeven werd. Nu praten de menschen er genoeg over. Vertel me eens, Marcia, wat weet jij er van ? Je weet, dat ik graag ’t beste van Marcus wil denken. Maar toen hij in onze familie wilde trouwen, had hij moeten zorgen, dat hij jou een onbevlekten naam had kunnen aanbieden. ’t Was al vernedering genoeg voor een Defresne om met een Drummond te trouwen, maar we hadden toch minstens ’t recht te verwachten, dat de naam Drummond onbesmet was.”Marcia werd om beurten rood en bleek. Ze steunde haar elleboog op den schoorsteenmantel en keek haar broer aan. Leslie Moncrieff, die juist de kamer binnenkwam, hoorde de laatste opgewonden woorden van den jongen man.„Wat is er?” vroeg ze.Haar binnenkomen verbrak de spanning. Ennisvale begroette haar, even klaarde zijn gezicht op. Maar ’t was slechts de stilte, die den storm voorafging, want toen de eerste begroeting voorbij was, zei hij tegen ’t jonge meisje :, Ik heb verschillende praatjes gehoord en wil onderzoeken of ze waarheid bevatten. Weet jij er iets van ? Weet je, dat Marcus een ver van smetteloos verleden achter zich heeft en dat alleen zijn geld hem voor de gevangenis heeft bewaard ? Zijn alibi schijnt bewezen, maar waarom is alles zoo geheimzinnig met betrekking tot hem ? Weet jij iets van de geschiedenis?”„Ik heb wel iets gehoord,” antwoordde Leslie met ’n vluggen blik op Marcia, „maar dorpspraatjes hebben niet veel aantrekkingskracht voor me.”„’t Zijn meer dan dorpspraatjes. ’t Is een leelijke geschiedenis, die opheldering behoeft. Ik ben geen man om van een molshoop een berg te maken ; ik vraag alleen een verklaring. Marcia, je man heeft die hoogstwaarschijnlijk aan jou gegeven. Je hoeft niet te herhalen wat hij allemaal over dat onderwerp verteld heeft. Maar ik vraag je alleen, is deze verklaring je voldoende en zou hij dat ook voor anderen zijn ?”Marcia wierp ’t hoofd in den nek en haar donkere oogen begonnen te gloeien.„Ik heb Marcus nooit om een verklaring gevraagd,” zei ze heel rustig, maar met iets hooghartigs dat Ennisvale nog nooit in zijn zuster gemerkt had. Verwonderd, verontwaardigd zelfs, keek hij haar aan.„Bedoel je, dat je deze praatjes ook gehoord hebt, maar dat je niets gevraagd hebt ?”„Precies.”„Maar, Marcia, dan doe je heel verkeerd.”Ze sloeg de oogen niet neer, maar ze antwoordde ook niet.

door E. Everett Green
V ■„Ik weet, wat je denkt,” barstte Ennisvale opeens uit. „Je denkt, dat, al vraag je er naar, ie toch geen antwoord krijgt. Je man zou je toch niet in zijn vertrouwen nemen.”„Mis I” riep Marcia en in haar toon lag iets van triomf. „Integendeel, ik weet, dat ik maar een enkele vraag heb te stellen om een bevredigend en uitvoerig antwoord te krijgen.”„En waarom vraag je ’t dan niet?”„Omdat, als ’t beter was, dat ik ’t wist, mijn man ’t me zeker verteld zou hebben.”,„Geloof je dat?”„Ja.”Ongeduldig haalde Ennisvale de schouders op.„Ik heb je vroeger nooit voor dwaas versleten, Marcia.”Ze antwoordde niet, bleef alleen kaarsrecht staan. Ze wist, dat haar broer driftig kon zijn en dat zelf- beheersching niet zijn sterkste eigenschap was. Maar een oogenblik later was hij zichzelf weer.„Neem me niet kwalijk, Marcia, ik had dat niet moeten zeggen. Maar ik heb reden om boos te zijn. Vertel me dit — geloof je, dat, als je hem een vraag zoudt stellen, Marcus je die naar waarheid zou beantwoorden ?”Haar stem was heel kalm, toen ze zei :„Daar heb ik zijn woord op. Hij heeft me zelf gezegd, dat ik hem vragen kon, wat ik wou. En voor de rest, ik geloof niet, dat mijn man met leugens kan omgaan.”„Dan —” sprak Ennisvale, „ligt je weg duidelijk voor je. Morgen neem ik je mee naar Wold Hall en daar zul je hem om een verklaring verzoeken. Ik zal tevreden zijn, als jij dat bent. Tenminste, ik zal ’t probeeren. Natuurlijk, als je me de heele geschiedenis kunt vertellen —”„Dat is onmogelijk, Ennisvale, want ik ben niet van plan Marcus iets te vragen.”„Wil je niet ?”„Neen, ik weiger absoluut.”„Je wilt dus niet met me mee naar Wold Hall ?”„Neen.”„En de reden?”„Ik vertrouw mijn man volkomen. En hiermee beschouw ik de zaak als afgedaan.”Ze keerde zich om en statig als een koningin verliet ze de kamer.Hulpeloos keek Ennisvale Leslie aan. „Is ze gek ?”„Ik weet ’t niet — een beetje misschien ; maar ’t is een edel soort krankzinnigheid. Oh, Ennisvale, zie je ’t dan niet aankomen ? Als je ’t niet ziet, wil ik ’t je in je stemming van vandaag niet duidelijk maken.”Somber bleef hij voor zich uit staren, toen barstte hij uit :„Als zij ’t niet wil, dan doe ik ’t zelf !”HOOFDSTUK XXIHET WOEDEN VAN DEN STORMTAe twee mannen stonden vlak tegenover elkaar 

U inde werkkamer van Wold Hall,waar Ennisvale zijn zwager was komen overvallen. Dat was nu een half uur geleden, de avond viel, maar daar de kamer door de brandende haardblokken in den haard fel verlicht werd, merkte men dat niet.Ennisvale had een kleur en hij keek boos. Marcus daarentegen was even bedaard als altijd. Op geen enkel punt had hij zijn tegenstander iets toegegeven. Geen woord — geen enkele blik, waardoor hij zich had kunnen verraden.„’t Spijt me, dat je ’t zoodanig opneemt,” sprak Marcus rustig, zijn stem was koud als staal. „Ik ontken niet, dat er ’t een en ander gebeurd is in ’t verleden, dat me spijt. Maar ik geef geen enkele 

verklaring — aan jou. Dat hoofd- ’N T j £* stuk uit ’t verleden is gesloten. IN O* Een persoon in heel de wereld heeft ’t recht om ’t te weten en dat is mijn vrouw. Heb je volmacht van haar ?”Deze vraag kwam er onverwacht uit, ze werd op heel anderen toon gesteld. Ennisvale voelde ’t verschil. Maar hij wilde zakelijk blijven. Hij wilde zich niet tot zachtere gevoelens laten verleiden.„Ik kom niet namens^haar. Zelf wil ze de vraag niet stellen, die ik me, als haar broer, genoodzaakt voel wel aan je voor te leggen. Ik ben haarwettige beschermer —”„Neem me niet kwalijk,” antwoordde Marcus en ’t leek of zijn gestalte zich nog meer rechtte, „haar wettige beschermer ben ik.”„En je bedriegt haar — en weigert haar recht teerkennen.”„Ik bedrieg haar niet en ik wil haar geven, wat ze vraagt. Als ze zoo verstandig is om niets te vragen, leg ik me daar graag bij neer.”„En jullie leeft voort, terwijl een kloof jullie gescheiden houdt, wat haar ongelukkig maakt!” barstte Ennisvale uit. Nog wist hij zich in te houden, maar hij voelde, hoe zijn verontwaardiging de overhand kreeg.’t Gezicht voor hem verried geen enkele emotie. Marcus stond met zijn rug naar ’t vuur ; ’t schijnsel viel op Ennisvale’s gelaat, dat rood was en opgewonden. Misschien was hij de eenige in de familie, die niet wist, waarom Marcia met dezen man getrouwd was en onder welke voorwaarden. Ze had niet gewild, dat men ’t hem vertellen zou. Ze wilde niet, dat hij zou weten, welk een verandering ’t in zijn leven maakte, dat zij de hypotheek in handen had. Hij wist wel, dat hun omstandigheden veel gunstiger geworden waren na ’t huwelijk van zijn zuster, maar Ennisvale was een geboren aristocraat en was ten volle overtuigd, dat Marcus ’t meest bij ’t huwelijk gewonnen had. Hij had een lady Defresne tot vrouw gekregen. Zijn familie werd daardoor veredeld, zooals zijn geld dat nooit had kunnen doen. Als Marcus Drummond dat niet begreep, was ’t alleen, omdat hij van afkomst een plebejer was. Was hij niettegenstaande zijn onbuigzaamheid en ijzeren wil in zijn hart ook nog een lafaard ? Was hij bang voor openbaarmaking ? Ennisvale overdacht de heele situatie. Zijn brein werkte razend vlug. Er was maar een heel korte pauze, voor hij weer sprak. Maar in dien tijd was zijn toon heelemaal veranderd. Van een impulsieve woede had hij een ijzige koelheid aangenomen, zelfs klonk er minachting in door.„Ik begin ’t nu te begrijpen,” zei hij langzaam. Weer gaf Marcus geen antwoord. Hij wilde geen ruzie maken met den broer van Marcia. Hij mocht Ennisvale graag. De jongeman had iets jongensachtig openhartigs, wat den ouderen man aantrok. Niettegenstaande zijn verontwaardiging zag hij er dien avond heel jong uit.Hij leek juist zooveel op Marcia, dat haar echtgenoot zijn zwager niet de deur kon wijzen, zooals hij stellig een ander zou gedaan hebben.„Aan Marcia wil je dus de heele geschiedenis vertellen, maar je bent bang haar met je schuldig geheim te bezwaren. Heb ik tot zoover gelijk ?” „Als ’t geheim een schuldig geheim is — maar dat laat ik aan je zuster ter beoordeeling over — dan heb je gelijk.”„Een geheim, waarin sprake is van een moord, beschouw ik zeer zeker als een schuldig geheim,” sprak Ennisvale.nog steeds zijn uiterste best doend om kalm te blijven. „En een man kan gerust zijn vrouw in vertrouwen nemen, daar zij de eenige is in heel de wereld, die niet tegen hem mag getuigen. Ik feliciteer je met je scherpzinnigheid.”Een oogenblik heerschte doodsche stilte in de kamer, alleen verbroken door de zware ademhaling der beide mannen. Toen nam Marcus ’t woord :„Heb je nog iets anders te zeggen ?”„Neen.”
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„Dan wil ik je, daar de avond valt, niet langer 
ophouden ; tenzij je vannacht mijn gast op Wold 
Hall wilt zijn?’

„Dank je, maar ik ga weg. Bij je terugkomst zul 
je me ook niet op Falconer’s Hall vinden. Ik neem 
dus de gelegenheid te baat je voor de tot dusverre 
genoten gastvrijheid te bedanken.”

„Falconer’s Hall is ’t huis van Marcia,” antwoord
de haar man bedaard. „Je moet haar bedanken, 
mij niet. Herinner je dat in de toekomst. Dit huis 
is van mij, ’t andere van haar.”

Een bijtende opmerking sprong Ennisvale naar 
de lippen, maar hij sprak die niet uit.

Een korten tijd nog staarden ze elkaar aan, toen 
keerde Ennisvale zich om en zonder een woord tot 
afscheid verliet hij de kamer. Marcus bleef staan 
als eerst, onbeweeglijk, zijn lange gestalte voor ’t 
vuur wierp reusachtige schaduwen op de zoldering 
en den tegenover staanden muur. Zijn mond was 
strak als in ’t gezicht van een bronzen standbeeld.

Percival zat eenzaam naast ’t vuur, de October- 
storm gierde om ’t huis, soms leek ’t op ’t klagend 
geschrei van een kind, dat in de duisternis ver
dwaald is.

Zijn pleegkind was in bed en sliep gerust. Perci
val was al een paar maal naar haar kamer gegaan 
om zich er van te overtuigen, dat de storm haar 
niet wakker gemaakt had. Nu zat hij te droomen 
en voor hem op den schoorsteen stond een portret 
de beeltenis van een mooi jong meisje in baltoilet. 
Dit portret was ’t eigendom van zijn pleegdochter
tje, die het van ’t origineel had afgesmeekt. De 
mooie oogen schenen recht in de zijne te blikken ; 
de lippen waren even vaneen als klaar tot luchtig 
gescherts — ’t heele gezicht lachte. Rechts onder 
’t portret stond in kloek handschrift: ,,Leslie 
Moncrieff.”

Den laatsten tijd had hij haar dikwijls 
gezien. Terwille van ’t kind was hij meer 
dan eens naar Falconer’s Hall gegaan. 
Eens op een prachtigen Septemberdag, 
den verjaardag van het kleine ding, hadden 
Marcia en Leslie den heelen dag op ’t 
schiereiland doorgebracht, roeiend op ’t 
meer, alle mooie plekjes bezoekend en ’t 
kind had genoten. En sindsdien klonk de 
echo van haar vroolijke stem Percival 
voortdurend in de ooren. Vanaf het 
moment, dat hij met Ennisvale had ken
nis gemaakt, begreep hij, dat ’t meisje 
nooit de zijne kon worden. Iedereen 
meende, dat ze met Marcia’s broer ver
loofd was.

Plotseling werd hij in zijn overpein
zingen gestoord door het opengaan van een 
deur. Ennisvale, verwaaid en verregend, 
stond op den drempel, Percival’s gezicht 
klaarde op. Hij strekte zijn hand ter ver
welkoming uit.

„Ik ben verdwaald in den storm. Ik 
had naar Dale Farm willen gaan, maar 
kon geen hand voor oogen zien. Ineens 
zag ik licht branden — en ik vond mezelf 
vlak bij je huis.”

„Natuurlijk blijf je logeeren,” zei Per
cival en strekte zijn hand al uit naar de 
bel. „Je moet maar gauw iets warms drin
ken en een paar pantoffels van me aan
trekken. Ik ben blij, dat je me gezelschap 
komt houden. Op deze stormachtige avon
den voelt ’n mensch zich dubbel eenzaam.” 

Ennisvale was doodmoe van zijn langen 
tocht in ’t noodweer. Zijn gezicht was 
bleek en stond ongewoon ernstig en ter
wijl hij zijn groc dronk, keek hij zijn 
gastheer aan en vroeg :

„Heb je nieuws?”
„Nee, door ’t slechte weer hebben we 

als gevangenen op ’t eiland geleefd. Is 
er iets niet in orde ?”

„Daar ben ik bang voor. Wat ik allemaal 
hoor en zie, staat me niets aan. Weet je, 
dat ik niet meer op Falconer’s Hall logeer ? 
Ik heb verschil van meening gehad met 
Marcus. Ik heb hem ter verantwoording 
geroepen — je kunt je wel voorstellen met 
welk resultaat.”

’t Gezicht van Percival veranderde van 
uitdrukking.

„Hebben jullie ruzie met elkaar gehad ?” 
„Dat niet precies; maar’k heb mijn hart’ns 

gelucht. Ik vertelde hem, dat de geheimzinnigheid 
nu lang genoeg geduurd had en dat de tijd gekomen 
was om terwille van Marcia de heele zaak op te 
helderen, ’t Is afschuwelijk, dat hij zijn naam in 
verband laat brengen met een zoo afschuwelijke 
misdaad — tenzij hij werkelijk de dader is en in 
dat geval had hij nooit met mijn zuster mogen 
trouwen.”

„Dat mag je niet zeggen I” riep Percival.
Onderzoekend keek Ennisvale den ander aan.
„Jij bent zijn vriend ; ik zou wel eens willen 

weten, hoeveel jou bekend is.”
„Ik weet genoeg om Marcus van elke schuld, 

misschien een te sterk eergevoel uitgezonderd, 
vrij te pleiten. Ik voor mij acht den tijd gekomen, 
om te spreken. Maar ’t zal moeilijk zijn om hem 
daarvan te overtuigen.”

„Weet je dan ook, dat die half krankzinnige, 
gevaarlijke Ebenezer Raleigh met alle middelen 
die hij verzinnen kan, een samenzwering op touw 
heeft gezet ? De bijzonderheden weet ik niet alle
maal —”

„Dat is al lang zijn bedoeling geweest,” vertelde 
Percival. „Marcus weet ’t. Hij heeft al maanden 
in stilte gewerkt en wil nu voordeel trekken uit een 
voorbijgaande ontevredenheid van het werkvolk. 
Maar ik geloof niet, dat Marcus onvoorbereid is.”

„En moet mijn zuster zich dan angstig maken, 
moet haar misschien zelf nadeel berokkend wor
den of moet ze weduwe worden voor ze nog een 
jaar getrouwd is geweest ? Want wie weet, als er 
eenmaal moeilijkheden komen, waar die mee 
zullen eindigen, ’t Komt hier op neer, Eastlake, 
óf Marcus is schuldg en wil liever elke risico loopen 
dan zich te verraden, waarin hij misschien van zijn 
standpunt uit, gelijk heeft; óf hij is niet schuldig 
en in dat geval handelt hij als een krankzinnige ; 

Gereed voor de vlucht'.

en terwille van zijn vrouw moet hij de waarheid 
vertellen, hoeveel dat dan ook van zijn trots of 
van zijn koppigheid gevergd is.”

Percival was heel ernstig, ’t Duurde lang voor 
hij sprak en toen zei hij langzaam:

„Zelf heb ik den laatsten tijd ook dikwijls zoo 
gedacht. Ik vind, dat ’t nu te ver gaat. Ik zal 
er Marcus over spreken. Of ik hem zal kunnen over
tuigen, is een andere zaak.”

„Hij moet overtuigd worden 1” antwoordde 
Ennisvale onstuimig. „Of jij moet zelf spreken, 
Percival. Misschien is dat nog ’t beste.”

Maar ’t gezicht van Percival verried niets, ’t 
stond even strak nu als dat van Marcus altijd. 
Weer voelde Ennisvale zich uit ’t veld geslagen.

Den volgenden morgen aan ’t ontbijt vroeg ’t 
kind ineens :

„Liefste, wat is een ontploffing ?”
„Waarom vraag je dat, schatje ? Wat weet jij 

van zulke groote woorden ?”
„Mark heeft ’t me verteld. Gisteren kwam hij 

naar me toe. Hij zei, dat Ebenezer een ontploffing 
ging veroorzaken in de mijnen van grooten Marcus. 
Hij wist niet wanneer, maar dacht wel, dat ’t 
gauw zou gebeuren. Hij zei, dat ’t net op onweer 
zou lijken eir dat de mijn daarna misschien ver
woest zou zijn. Is ’t niet verschrikkelijk stout 
van hem ? Ik vroeg ’t Mark, maar hij wou geen 
antwoord geven. Zou ’t vandaag al gebeuren en 
zou groote Marcus ’t heel erg vinden ?”

De twee mannen keken over tafel heen elkaar 
aan, toen met een onderdrukten uitroep stond 
Ennisvale op.

HOOFDSTUK XXII

DE WRAAK
Ren lang, dof gerommel werd gehoord en ’t 
^leek of’t huis op z’n grondvesten dreunde. 

Marcia keek op van haar schrijfbu
reautje en Leslie vloog naar ’t raam. Maar 
vandaar uit was niets te zien ; alles was 
weer stil en de grond dreunde niet meer. 

„Wat was dat ?” vroeg Marcia.
„’t Leek net een flauwe aardbeving. Als 

er een gasfabriek in de buurt was, had ’t 
een kleine ontploffing kunnen zijn, maar—” 

„De mijn!” viel Marcia in de rede en ze 
werd heel bleek, „’t Is een ontploffing in 
de mijnen!”

„Maar Marcia, ’t is zoo ver weg. Zouden 
wij dat kunnen hooren ?”

„Ja, langs den straatweg is ’t ver weg; 
maar linea recta is ’t veel korter. Leslie, 
ik ben overtuigd, dat er in de mijn iets 
gebeurd is. Ik ga er onmiddellijk naar toe 
om te zien of ik helpen kan. Misschien is 
hulp dringend noodig.”

Ze belde en een oogenblik later stond 
de butler al op den drempel.

„Wat was dat lawaai, Block ? Heb je ’t 
gehoord?”

„Ja, mylady. Ik dacht, dat ’t een soort 
ontploffing was. Maar er is hier niets in 
de buurt —”

„De mijnen, Er is daar een ontploffing 
geweest. Ik weet ’t heel zeker. De auto 
moet dadelijk voorkomen. En laat de huis
houdster hier komen. Als er een ongeluk 
gebeurd is, zullen we ’t noodige met ons 
mee moeten nemen. Gauw, ik wil over een 
paar minuten weg.” En toen de man zich 
weghaastte, vervolgde ze: „Ik kom 
vanavond niet terug, maar blijf op 
Wold Hall.”

De man verdween en Leslie vroeg : 
„Maar, Marcia, wat zal Marcus zeggen ?” 
„Mijn plaats is bij mijn man, wanneer hem 

gevaar dreigt,” antwoordde de jonge vrouw 
rustig. „Je neemt me immers niet kwalijk, 
dat ik van je weg loop, Leslie, maar, je 
weet, ik behandel je als een zuster.”

„Ik ga met je mee.”
Marcia keek haar aan.
„Maar Leslie, wie weet, wat voor vree- 

selijks je zien zult, en Wold Hall is niet 
als Falconer’s Hall. De inrichting is heel 
eenvoudig en daar ben je niet aan 
gewend.”

„En jij gaat zelf.”
„Ik ga naar mijn man.”

(Wordt voortgezet)
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/-^Pelden werd er zooveel bont gedragen als op ’t oogenblik. 
/y is een mantel niet geheel van bont vervaardigd, dan is 

hij er overvloedig mede gegarneerd. Zoowel voor het één 
als voor het ander genieten de kortharige bontsoorten dit jaar 
verreweg de voorkeur.

Voor de ochtenduren zijn er sportieve veulenmantels, welke 
van groote zakken, een peau de suède ceintuur of leerincru- 
staties zijn voorzien. Verder aardige tweedmantels met hoog- 
opstaande kragen van langharig bont, caracul of astrakan 
in bijpassende tint.

Voor den namiddag is er, behalve de stofmantels met rijke
bontgarneering, een uitgebreide 
wanz-, nertz- en bisammantels. 
taille een weinig ingenomen, 
van volumineuze bontkra
gen voorzien en van achte
ren langer dan van voren.

Wat de kragen betreft, 
deze zijn meestal in con- 
trasteerende tint. Soms zijn 
ze van hetzelfde bont als de 
mantel. Zwarte astrakan- 
mantels worden niet zelden 
met ’t zelfde materiaal in 
grijs gegarneerd. Op verschil
lende modellen wordt de 
bontkraag vervangen door 
een cape, bolero, sjawl of 
das van bont. Breitschwanz, 
de mooie, fluweelachüge 
bontsoort, die zich zoo uit
stekend tot drapé’s en in 
crustaties leent, vindt meer 
en meer bijval. Behalve na
middag- en avondmantels 
worden er alleraardigste 
mantelcostumes van ver
vaardigd. Verder dient deze 
soepele bontsoort ter ver
vaardiging en garneering van 
hoeden, tasschen en schoe
nen. In het laatste geval 
meestal in combinatie met 
box-calf of lakleder. Iets ge
heel nieuws op het gebied 
van bontmantels zijn de 
korte bontjasjes van astra
kan, welke niet zelden van 
hoed en mof van hetzelfde 
materiaal vergezeld zijn. 
Van moffen gesproken, er 
wordt alle mogelijke moeite 
gedaan deze weer in de mode 
te brengen. Gonpy lanceert 
groote moffen van vos en 
lynx. Een ander modehuis 
brengt lange nauwsluitende

collectie astrakan-, breitsch- 
Deze zijn meestal aan de

Breitschrvanz' namiddag- 
mantel met voskraag 

en moumgarneering.

Elegante 3/4 nertz-man
tel met breeden overslag.

moffen, welke ver over 
den onderarm vallen en 
als ’t ware „manchet” 
vormen.

Bontgarneeringen op 
japonnen maken meer 
en meer opgang. Zwarte 
namiddagjaponnen zijn
aan de halsopening 
vaak met wit herme-

Namiddagschoen en tasch van 
zmart breitschrvanz en lakleder.

lijn versierd. Ook op 
avondtoiletten wordt veel bont toegepast, in den 
vorm van bontrandjes, bontzoomen, bolero’s, 
capes en dergelijken.

Wat de avondmantels betreft, deze zijn, wan
neer niet geheel uit bontvellen samengesteld, 
vervaardigd van velours, brokaat of van dezelfde 
stof als de japon, waabij ze gedragen worden. 
Haast zonder uitzondering zijn ze rijk met vos, 
sabel, lynx en hermelijn gegarneerd. Vooral de 
laatstgenoemde bontsoort is voor de avonduren 
zeer in trek. Er worden behalve somptueuze 
capes en mantels allerbekoorlijkste pelerines, 
bolero’s en, tot de taille reikende, jasjes van 
vervaardigd, welke boven de lange, vaak slepende 
avondtoiletten een aardigen, feestelijken indruk 
maken.

MARGUERITE HAGEDOORN

Daar „Vrouw Mode” nu eenmaal gebiedt, dat 
alle onderdeelen van ons toilet in kleur en 
lijn overeenstemmen, vinden wij het vanzelf

sprekend zoo’n bij elkaar harmonieerend. garnituur 
te bezitten. Het hierbij afgebeeld garnituur, ver
sierd met mozaiekborduursel, vertoont ’n apart, 
origineel cachet, en heeft ’t voordeel nogal goed
koop te zijn mits.. wij het zelf vervaardigen. En 
waarom zouden wij dat niet doen, daar de vervaar
diging geen enkele moeilijkheid biedt. Er is hier 
geen lastig uittellen van kruisjes of steekjes, zooals 
bij de meeste dergelijke patronen, doch een ge
makkelijk te volgen werkwijze, welke zeer vlug op
werkt. Wij hebben noodig een lap etamine van 
38 c.M. lengte en 28 c. M. breedte. Deze knippen 
wij in den aangegeven vorm. Dan verdeelen wij 
den geheelen lap in driehoeken, met een draad 
roode wol. Deze driehoekjes behoeven heusch 
niet sekuur dezelfde grootte te hebben hoor, want 
juist de onregelmatigheid maakt het zoo apart. 
Dus geen angstig overwegen of een hoekje wel 
grooter is dan het andere. De afgeteekende drie
hoekjes vullen wij nu met gekleurde wol in den 
kruissteek. De aangewezen kleuren hiervoor zijn 
rood, zwart, en brons. Daar de voor- en achterkant 
van de tasch doorloopend geknipt is, wordt de 
bewerkte lap etamine — nadat deze van een 
voering voorzien is — dubbel geslagen en dicht- 
gestikt. Waar het hoekige gedeelte begint, krijgt 
de tasch treksluiting. Diegenen, die de tasch groot 
en ruimer willen hebben, dienen zijstukjes in te 
zetten. Een passend gekleurd zijden lint voltooit 
de tasch. De sjaal — die dezen winter zeer gezien 
zal zijn — bestaat uit donker laken. Om het 
patroon hierop te borduren rijgen wij een reep 
etamine op, welke later, als het borduurwerk 
klaar is, draad voor draad wordt uitgetrokken. 
Door de uiteinden van de stof in reepjes te knippen 
verkrijgen wij een aardige franje. Het geheel zou 
niet compleet zijn zonder bijbehoorende hand
schoenen; daarom bewerken wij de kappen daar
van op dezelfde wijze als sjaal en tasch. De geringe 
moeite, die het vervaardigen van dit garnituur 
oplevert, zal ruimschoots beloond orden door 
het elegante cachet, dat het aan onze winterkleeding 
zal verleenen. ETA.
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De belangrijke tweede klasse „derby'’ D.W.S.—De Spartaan.
Met 5—2 werden de Spartanen geklopt. Een aardig kiekje 

van twee koppende tegenstanders.

Sport Dan Zondag
De resultaten van den afgeloopen Zondag geven 

ook dit maal weer geen reden tot groote tevre
denheid. Het is tegenwoordig steeds Blauw 

Wit, dat roet gooit in ’t hoofdstedelijke voetballers- 
eten. Nu weer werd met 0—2 verloren van E.D.O., 
dat Zondag in het Stadion heusch geen wonderen 
verrichtte. Het zat Blauw Wit niet mee, doch 
dit neemt niet weg, dat van het door onderlinge 
ruzietjes verzwakte E.D.0 niet verloren had 
mogen worden. En met dit al is Blauw Wit hard
op weg om van kampioenspretendent een candi- 
daat voor de bedreigde plaats te worden. Oogen- 
schijnlijk is het nog lang niet zoo ver, doch wat is 
tenslotte het verschil nog met nummer laatst ? 
A.D.O. heeft 6 punten uit 8 wedstrijden, H.V.V. 7 
uit 9 ontmoetingen en Blauw Wit staat met 11 
punten uit evenveel gespeelde wedstrijden nog 
steeds vrij hoog. Slagen de Hagenaars er echter 
in, de minder gespeelde matches in overwinningen 
om te zetten, dan wordt de toestand voor onze 
stadionclub ineens uitermate precair. Daar moet 
onmiddellijk verbetering komen.

Ajax maakt het heel wat beter. De roodwitten 
kwamen van het nieuwe V.U.C. veld in Den Haag 
met een 9—0 overwinning terug. De zwartwitte 
Hagenaars hebben zich dus niet kunnen herstellen
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van het slechte spel, dat zij verleden week tegen 
H.B.S. te zien gaven. Integendeel, hun optreden 
tegen Ajax schijnt nog minder te zijn geweest. 
Op de Ajacieden heeft het althans al bijzonder 
weinig indruk gemaakt, waarvan de uitslag vol
doende getuigt. Voor de Meer-club was het een 
fortuinlijke dag. Hun eigen overwinning, gevoegd 
bij het gelijke spel van Z.F.C. tegen Excelsior, is 
oorzaak, dat de achterstand op de Zaandammers 
nog slechts één punt bedraagt.

Onze voorspelling van eenige maanden geleden 
schijnt intusschen bewaarheid te worden. Was het 

D.W.S. klopt Spartaan met 5-2. 
Spelmoment tijdens dezen, on
der groote belangstelling ge- 
speelden wedstrijd. Ook deze 
kiek is genomen voor het doel 

van D.W.S.

toen nog tamelijk gevaar
lijk om het aantal kam- 
pioenscandidaten te be
perken tot Z.F.C. en Ajax, 
nu gaat het er toch meer 
en meer naar uitzien, dat 
één van dit tweetal de ge
lukkige zal'zijn.Wijlzouden 
tenminste niet weten wie 
hier nog voor een groote
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verrassing kon zorgen. D.F.C. werd wederom ge
klopt en heeft thans een achterstand op de leiders 
van resp. 4 en 3 punten. Wij geven toe, dat dit 
geen beletsel behoeft te zijn, doch wanneer men 
de laatste uitslagen van het Dordtsche team be
kijkt en daarbij de doelcijfers eens onder de loup 
neemt, dan constateert men toch een te groot ver
schil om D.F.C. met betrekking tot den begeerden 
titel nog au serieux te nemen.

*
Op den wedstrijd V.V.A.-Velox 

na kon een volledig tweede klasse 
programma worden afgewerkt. In 
2 A werden zoowel A.F.C. als T.O.G. 
geslagen, resp. door Hollandia en 
West Frisia. De fut schijnt er bij de 
reds ineens geheel uit te zijn. Een 
overwinning van de stoere Enkhuizer- 
ploeg op T.O.G. lag meer in de lijn 
der verwachtingen. Zeeburgia slaagde 
er in de eens zoo gezochte „derby” 
tegen D.E.C. met 2—1 te winnen, 
waardoor de Zeeburgianen hun kleine 
kans behielden. D.E.C. zoowel als 
T.O.G. komen nu weer in het ge
drang.

In de andere afdeeling werd de 
belangrijke kamp tusschen D.W.S. en 
De Spartaan met flinke cijfers door 
de thuisclub gewonnen. Spartaan is 
hierdoor voorloopig als kampioens- 
candidaat van het lijstje geschrapt. 
Niettemin zijn er in deze afdeeling nog 
altijd vier clubs, die aanspraak op den 
titel maken. De rest behoort tot de 
degradatiecandidaten. In de onder
ste regionen is de strijd n.1. niet 
minder spannend.

Een in hooge mate interessante voetbaldans, gedemonstreerd voor 
het H.F.C.-doel in den met 1—0 door de Haarlemmers gewonnen 
wedstrijd tegen Stormvogels. Ook de scheidsrechter prof. Snapper 
kan zich blijkbaar aan de bekoring van het moment niet onttrekken.

Te Haarlem werden Zondag worstelwedstrijden gehouden om het kampioenschap van West-Neder-( 
land. Moment tijdens de ontmoeting tusschen Massop en Beekman.

De weg van een veldlooper gaat zelden over rozen. Wel ontmoet hij op zijn langen weg 
vaak obstakels van diverse soorten. Op bovenstaande kiek nemen eenige deelnemers 

aan A.V.A.C.'s veldloopen een natte hindernis.
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de Grenzen _

Te Los Angelos, Californië, is hel grootste ziekenhuis 
ter wereld geopend. Er is plaats voor TïOO patiënten ■

Een liefhebberijs welke in ons land al aan 
het afnemen is, komt in verschillende 
steden van Cahfomië in gebruik. n.l. 
wedstrijd op stelten tusschen schooljongens.

De zgn. „Kerstmarkten' zijn in de 
straten van New York begonnen.

Een bijzondere opname uit het geheimzinnige Thibet. Lama-priesters bij een dans, die den strijd 
tusschen goed en kwaad worstelt.

De film „lm Westen Nichts Neues”, naar het bekende 
boek van Remarque vervaardigd, is in Duitschland 

aandringen der Nationaal-Socialisten 
verboden. Een groep „Ilitleri- 

anen' demonstreert vóór 
het filmoerbod.



“ Hoor w«e*
Waarom? Bent U bang om verkouden te worden? 
Regen, sneeuw, wind, ’n wispelturig zonnetje - wat 
doet het er toe, als ge Uw doosje Wybert op zak 
hebt ’n Paar Wybert-tabletten nu en dan - en de 
microbe heeft al bij voorbaat het spel verloren. 
Wybert nemen 1 Dat is genoeg om de lucht die 
U inademt te zuiveren en om de slijmvliezen te 
bedekken met een frisch, verzachtend laagje waar 
de microbe niet door kan. Dan kunt U gerust 
uitgaan - Wybert waakt over Uw welzijn.

Uitsluitend in origineele 
blauwe doozen a 25, 45 en 65 ets.

- gorgelZorg voor Uw keel 
dagelijks droog met Wybert
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Grootste prijs 
in het geluk
kigste geval: 
een Millioen 
Rei dis mark

De Weg 
naar

Rijkdom
gaat door de

De prijzen 
zijn door 
den Staat 

gegarandeerd

Hamburger Staatsloterij
Van 90.000 Loten zullen in 6 klassen op 36076 prijzen vallen, 
verder 7 groote premies, zoodat de kans op winnen zeer gunstig is. 

Uitgeloot zullen worden:

12 Millioen 746.260 Reichsmark
Door een besluit der Regeering is het winstkapitaal en ook het 

aantal prijzen beduidend hooger geworden.
Eene zoo gunstige gelegenheid, door deze geldloterij spoedig een 
vermogen rijk te worden, mag — vooral in dezen tijd — niemand 

laten voorbijgaan.
Hoogste prijs in het gelukkigste geval 
Een Millioen Reichsmark 
Hoofdprijzen en Premiën Reichsmark

PRIJSLIJST VAN SOEPEN
der N.V. Fijne Vleescbwaren en 

Conservenfabrieken van
ANTON HUNINK - DEVENTER

Hofleverancier
1/1 L. 
ƒ 0.40
- 0.45
- 0.45

Huishoud Groentensoep ...
Erwtensoep met Kluif.....
Erwtensoep met Worst ...
Bruine Boonensoep

met Saucijsjes.........
Extra Groentensoep .......
Hoendersoep (veel kip).....
Kalfssoep ...............
Ossensoep ...............
Kerrysoep ...............
Londonderrysoep .. ..............
Oxtailsoep .............................
Tomatensoep .........................
Schildpadsoep ...........

Vraagt uwen winkelier deze soepen!
Zoo niet voorradig, vraagt ons om inlichtingen

1/2 L. 1/4 L. 
/ 0.22 y2
- 0.25
- 0.25

ƒ o.ï8
- 0.18

Kruisstraat 33

500.000
300.000
200.000
100.000
90.000
80.000

70.000
60.000
50.000
45.000
40.000
35.000 enz.

Prijs per lot voor de le klas, met inbegrip van 
porto en trekkingslijst:

Reichsmark:
of Gulden:

Geheel Lot
34.50
20.50

Half Lot
17.50
10.50

Kwart Lot
9.-
5.40

De prijs der loten blijft in alle klassen dezelfde. — Officieel 
trekkingsplan wordt gratis toegezonden. Verzending der loten 
tegen vooruitbetaling, in geld, per aangeteekenden brief of per 
postwissel, desgewenscht ook onder rembours. Daar de eerst
volgende trekking reeds spoedig zal plaats vinden, wordt omgaande 
bestelling verwacht, uiterlijk tot den 6den januari

aan de Hauptkollekte der Hamburger 
Staatslotterie von

Samuel Heckscher senr.
Hamburg 402 - Dammtorstrasse 14

-------------------- Hier afknippen --------------------
Bestelbrief

Gelieve te zenden...... lot a Reichsm.
Gulden

Naam: ................ .....................................................
Adres: .................... ...... .... ....................................
het bedrag è ƒ...... verzonden per postwissel,
ingesioten in bankpapier 
gelieve bedrag per rembours te heffen*

Niet gewenschte doorhalen.

- 0.45
- 0.75
- 0.75
- 0.75
- 0.75
- 0.75
- o.75
- 0.75
- 0.75
- 0.85

0.25
0.45
o.45
o.45
o.45
o.45
o.45
o.45
o.45
0.50

0.18
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.30

enkel
dit d

is in staat U tegen verliezen en onaangename 
situaties te beschermen.
In beslissende oogenblikken, bij inspannende 
onderhandelingen en vermoeienden gedachten- 
arbeid houdt K. D. het hoofd helder, verleent 
wilskracht, concentratie en geestesfrischheid. 
1 a 2 tabletten K. D. zijn voldoende om on
middellijk elk gevoel van vermoeidheid of slaap 
te overwinnen.

KOLADALLMANN
Vraagt prospectus en gratis monster bij het Verkoopkantoor voor Nederland van 
Dallkolat, Postbus 679, Amsterdam. Doos 80 ets., verkrijgbaar in Apotheken en 

Drogisterijen. Let op den naant KOLA DALLMANN.

Leer ook l W kinderen het ge
not van goede muziek kennen 
door hen een goed instrument 
te leeren bespelen. Dat is door 
niets te vervangen. Komt U ons 
eens raadplegen bij de aan
schaffing van een piano of 
orgel. Uw oude instrument 
ruilen wij in.
Onze Frankenbach-piano koM slecht» f 595 - oteuw.

AMSTERDAM GOES
Raadhuisstr. 43-50 Lange
Utrechischestr. 119 Kerkstr. 4!

HAARLEM HILVERSUM
Ged. Oudegr «OS Vaartweg 13

ROTTERDAM
v. Oldenba< neveitstr «12

MUNHARDT’S
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