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een van de grootste Nederlandsche tooneelkunstenaars, die zich als acteur en regisseur een bijzon
deren naam heeft verworven, en die sinds dit seizoen als leider van het Gezelschap Verkade het 
Rika Hopper Theater aan de Plantage Middenlaan bespeelt, viert zijn zilveren tooneeljubileum.
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Hier zien rve de delegatieleiders der 
belangrijkste landen: Van boven naar 
onder: Grandi (Italië), Tardieu (Ir.), 
Nadolny (Duitschl.), Gibson (Amerika), 
Benesj (Tsjecho-Slowakije), Litwinof 
(Rusland), Simon (Engeland), Zaleski 
(Polen).

Ter zijde van de Commissie-Loudon werkt sedert 1928 een Commissie 
onder leiding van den Tsjechoslowaakschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken Benesj. Deze had vooral de veiligheid op het oog. Zonder veilig

heid geen ontwapening. De Commissie-Benesj heeft uitnemend werk verricht 
eensdeels door de Algemeene Akte van Arbitrage voor te bereiden, welke 
beteekenis heeft verkregen,

Voor den Vrede. — Een voltallige 
Volkenbondsvergadering gekiekt.

Men noemt den Finschen Buitenland- 
Minister Hjalmar Procope, als opvolger 
van den aftredenden secretaris van 
den Volkenbond, Sir Eric Drummond.

De bekende 
Amerikaansche journalist 

William Hard kwam naar Genève, om het verloop der 
Ontwapeningsconferentie draadloos bekend te maken.

sedert zij door een aantal groote Staten is ge
ratificeerd ; anderdeels door vraagstukken als 
die, welke betreffen maatregelen ter voor
koming van den oorlog en tot financieelen bij
stand aan den aangevallen Staat in definitieven 
vorm te gieten. Maar ook anderzijds is naar 
het algemeen oordeel de veiligheid in den loop 
der laatste jaren vergroot. Het Permanente 
Hof van Internationale Justitie is, dank zij 
de onderteekening der zgn. facultatieve clausule, 
een Instituut geworden, welks dwingende recht
spraak in rechtsgeschillen door bijkans alle 
Staten der wereld is erkend. Commissiën van 
Verzoening zijn tusschen de landen paarsgewijze 
ingesteld teneinde den eersten schok van een 
plotseling uitbrekend conflict op te vangen. 
Zoo is er een geheel netwerk van middelen be

raamd teneinde te voorkomen, dat, gelijk in 1914 
geschiedde, de wereld plotseling door een oorlog 
kan worden overvallen. De ervaring, die de Volken
bond met het Grieksch-Bulgaarsche grensgeschil 
van October 1925 opdeed, bewees de wenschelijk- 
heid, dat Genève voortdurend met de buiten
wereld op de snelst denkbare wijze zal zijn ver
bonden ; zoodoende is de mogelijkheid van eigen 
vliegtuigen, eigen auto’s van den Volkenbond in 
overweging genomen ; wordt in 1932 het Radio- 
telegrafisch station van den Volkenbond afge
bouwd; wordt een eigen landingsterrein voor de 
vliegtuigen van den Volkenbond voorbereid. Maar 
meer nog : artikel 11 van het Grondverdrag, dat 
preventieve maatregelen voorziet terzake van 
oorlogsgevaar, heeft geleid tot een reeks van vol
machten aan den waarnemenden President van den
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Bonebakker te Amsterdam ge
schonken aan den ooorzilter 
der Ontwapeningsconferentie.

te ’s Graoenhage, het gebouw 
met zijn prachtige bestemming.

De Ontwapeningsconferentie zal
De poort des Vredes. 

(Vredespaleis Den Haag).

Raad en aan den Secretaris- Generaal, waardoor deze in staat zijn al datgene te doen om een uitbarsting te vermijden. Weet men wel, dat de Volkenbond, teneinde voor alle gebeurlijkheden gedekt te zijn en geen tijd te doen verloren gaan, een regel matigen nachtdienst heeft voor het ontvangen en eventueel behandelen van dringende telegrammen? Wat het meest bij al deze maatregelen spreekt, is de erkenning, die daaruit volgt, dat ook rechtsmiddelen de veiligheid kunnen scheppen, waarop de Staten recht kunnen doen gelden.Voldoet het ontwerp, waarop de beraadslagingen der Ontwapeningsconferentie gebaseerd zullen zijn, aan de verwachtingen ? Ja en neen. Het ontwerp is meer schema dan ontwerp, want het bevat niet het meest essentieele deel van een ontwerp: geen cijfers. Die moet de Ontwapeningsconferentie zelve invullen, niet alleen wat aangaat de verhoudingen tusschen de verschillende landen onderling, maar ook wat de bewapening van elk land op zichzelf betreft. Want de Commissie Loudon is tot de erkentenis gekomen, dat maatstaven, gelijk men die vroeger aanwezig meende in b.v. de uitgestrektheid der grenzen of de hoegrootheid der bevolking, onmogelijk aangelegd kunnen worden, omdat het stelsel van verdediging van elk land een op zichzelf staand iets is. Tal van punten, in de Commissie-Loudon besproken, en door de meerderheid in negatieven zin beslist, zullen weer naar voren komen in de voltallige Conferentie. Het staat wel reeds tevoren vast, dat de interdependentie van land, zee- en luchtmacht er een vraag van beteekenis zal uitmaken; het is ook zeer de vraag of men zich zonder meer zal neerleggen bij het stelsel van het ontwerp, dat slechts de vredes-effectieven en niet de geoefende reserves beperkt ; het is evenzeer de vraag

Geen gemeld meer, maar rechtspraak. — 
Het Hof oan Internationale Justitie in 
het Vredespaleis te Den Haag bijeen.er een zijn van groote beteekenis, maar ook van langen duur. Vermoedelijk zal zij, ook terwille van de werkzaamheden, zoo nu en dan door een korte tusschenpooze worden onderbroken. Het welslagen der Conferentie hangt niet van een der landen alleen af; hangt vooral daarvan af of allen zonder onderscheid indachtig zijn de groote belangen die op het spel staan. Meer en meer geeft Amerika duidelijk te kennen, dat het de werkzaamheden der Ontwapeningsconferentie als uitermate belangrijk beschouwt. En waar Europa de groote schuldenaar is van Amerika, waartegenover het wel een Europeesch front van niet-betalen kan vormen, maar ten aanzien waarvan een minnelijke afhandeling der zaken toch meer gewenscht is, lijkt het niet uitgesloten, dat op Amerika’s aandringen zal worden gelet, en dat met Amerika’s voorstel terdege rekening zal worden gehouden. Er staat met deze Ontwapeningsconferentie voor ons verarmd Europa veel, zoo niet alles op het spel, en wij moeten hopen, ondanks alles, dat de resultaten zullen zijn grooter, aanmerkelijk groo- ter dan de weinige verwachtingen, die men er-

of men niet een nieuwe poging zal doen om beperking, event. vermindering te verkrijgen langs den directen weg en niet, gelijk in het ontwerp geschiedt, door den in- directen weg van de beperking of vermindering der totaal-uitgaven. Zoo zijn er tal van vraagstukken, die opnieuw in de Commissiën zullen worden onderzocht; waarover opnieuw de deskundigen hun licht zullen laten schijnen, maar ten aanzien waarvan de documentatie aanwezig is, die de beraadslagingen van de Commissie-Loudon in zoo ruime mate hebben opgeleverd.
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ACTUALITEITEN

- -. rnornF -Kerk op het Amsterdamsche Bagijnhof bestaat ueze maand 325 jaren, Een interieurfoto. Het wapen op den 
preekstoel is een geschenk van stadhouder Willem III.

Men is er in geslaagd den ketel van de veron
gelukte vrachtboot „Stanfries IV” te »•*-*-'
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der Amsterdamsche Gemeentetram, de heer T. E. van

hulde uit Friesland ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
Hollandsche Manége aan de Vondelstraat te Amsterdam.

firma Holkema en 
Warendorff.

15 Februari a.s. herdenken P. Blokker 
en P. Blokker—Veerman hun 55-jarige 

echtvereeniging.

De heer J. H. Gelderen viert 
zijn gouden dienstjubileum 
bij de "

De directeur c_. ____________  ___________ , . ___
Putten, heeft wegens gezondheidsredenen als zoodanig ontslag gevraagd.

Het echtpaar M. Kreeken—Engelhart, 
Jacob van Lennepkade, Amsterdam, 
herdenkt zijn gouden huwelijksfeest.

In den Stads
schouwburg te 
Amsterdam is 
het portret 
geplaatst van 
Louis deVries 
als koningHen- 
drik IV uit het 
gelijknamige 
tooneelstuk 
van Pirandello, 
geschilderd 
door Martin 
Monnicken- 
dam.

Over de Brouwers
vaart te Overveen 
wordt een nieuwe 
brug gelegd. De 

stand der werk- 
J zaamheden.



WAAROM 
PHILIPS 

LAMPEN ?
Een Philipslamp 
mag iets duurder 
zijn dan een zoo
genaamd goedkoo- 
pe lamp, - in het 
gebruik is een 
Philipslamp het 
voordeeligst. Door 
Uw lage stroom- 
rekening heeft U 
het kleine prijsver
schil reeds binnen 
een maand ruim
schoots ingehaald.

Gebruikt „ Philips 
„Argenta”-lampen 
en denkt er aan:

VAN RIJ N S 
on'MOSTERD

Aambeien
In- en uitwendige, zoowel 
bloedende als blinde aambeien 
worden krachtig bestreden door
Aambeienzalf Boom 
Het jeuken bedaart spoedig» 
Alleen echt zoo de verpakking is

voorzien van bijstaand fabrieksmerk» - Verkrijgbaar
in Apotheken en Drogistwinkels a ƒ o»go per potje

Een belangrijk oogenblik...

voor Uu) schoonheid!
Let op als gij Uw zeep

Is het U wel bekend, Mevrouw, dat 
Uw schoonheid voornamelijk afhangt 
van de zuiverheid van Uw zeep?
Die zuiverheid ligt niet alleen in de 
kleur of het uiterlijk, doch hoofdzake
lijk in de samenstelling der zeep. Vóór 
U zeep koopt, dient U dus voorzich
tigheidshalve te weten waaruit deze 
bestaat.
Alle schoonheidsspecialisten bevelen 
een zeepsoort aan, die uit plantenoliën 
is bereid; en zij zijn het er over eens 
dat Palmolive, uitsluitend olijf- en 
palmoliën bevattend, uiterst zuiver is. 
Palmolive bevat geen kleurstoffen, is 
evenmin langs chemischen weg ont
kleurd ; zij behoudt daardoor haar volle 
zachtheid en delicaten geur.

PALMOLIVE
20 ™stuk

H-32-50 AB

Geen eksteroogen»

bij GRIEP
Wacht niet tot de koorts oploopt, als Gij hoest, 
transpireert, U rillerig en als geslagen voelt: dit 
is het moment om Abdijsiroop te gebruiken, omdat 
Abdijsiroop snel en grondig werkt Vanaf den eersten 
lepel ondervindt Gij een buitengewone verlichting. 
Uw hoest verdwijnt, Gij kunt dan de koorts meester 
worden en slapen zonder uitputtende hoestaanvallen.

Oogenblikkelijk zal Abdijsiroop den strijd aanbinden 
met de bacillen, die zich bij U ophoopten. Zonder 
pijn, zonder moeite zult Gij de taaie slijm kwijt 
raken, die bezwangerd is met millioenen ziektekiemen. 
Vraag daarom direct bij Uw apotheker of drogist bij:

Hoest-Griep-Bronchitis-Asthma

'ABDIJSIROOP
Voor de Borst

Overal in kokers v. ♦ 230 Gi. 11.50, ± 500 Gr. 12.75; t lOOOGr. 14.50

Men is er in geslaagd Abdijsiroop 
te „stollen" tot Aodijsiroop 

Bonbons (60 cent) met behoud 
van alle genezende bestanddeelen 

Bespoedig dus Uw genezing en 
gebruik buitenshuis de nieuwe

„Sedert jaren had ik last van eksteroogen en gevoelige 
voeten. Ik probeerde bijna elk middel. Toen las ik eens, hoe 
één zuurstof bad in 3 dagen 13 eksteroogen verwijderde met 
wortels en al, zoodat ze nooit terugkwamen. Zoo ontdekte 
ik Saltrates Rodell, dat elke eksteroog in hoogstens één week 
verwijdert. Nu zijn mijn voeten even sterk en gezond als 
30 jaar geleden en heb ik geen zorg meer met eksteroogen 
en gevoelige voeten.” Saltrates Rodell verdrijft eksteroogen snel 
en pijnloos omdat het water millioenen kleine zuurstof- 
blaasjes bevat, die in de poriën van Uw huid doordringen 
en de eksteroogoplossende zouten direct tot diep in de wortels 
der hardste eksteroogen brengen. Vermoeide en pijnlijke voeten 
vinden direct verzachting. Elk pakket wordt verkocht met 
uitdrukkelijke garantie: Geld terug indien niet tevredenstellend. 
Verkrijgbaar in alle Apotheken, Drog. en Parfumeriezaken
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Gereed om te rammelen.

Het mas niet mogelijk aan. den col- 
leef ante nijver te ontkomen, al zou men 
nrillen vluchten een krantenkiosk.

Hoe meer het naarde „halve 
ton' liep, des te meer plezier 
kreeg ook de telmachine er in.

Amsterdam heeft weer eens van zijn 
bekende milddadigheid kunnen doen 

blijken. Het crisis-comité heeft niet 
vergeefs een beroep gedaan op har
ten en beurzen. Behalve tot de 

gevers past het ook zeker 
een dankwoord te richten 
tot de talrijke dames en 
heeren, die zich bereid ver
klaarden met de bus — de 
collecte bus in dit geval — 
op stap te gaan. Zij hebben 
zich door het gure weer niet 
laten weerhouden en on
danks wind en regen stand 
gehouden. Het resultaat van 
hun activiteit — een mooi 
staajtje van burgerzin — 
is groot geweest, en zal on
getwijfeld aan velen door 
de crisis getroffenen ten 

goede komen.



C&ST
Kent U de geschiedenis Dan het ontstaan der „Orde van den Kouse
band'', de h°ogste ridderorde die er in Engeland bestaat ? Laat ons 
in korte trekken deze zeer interessante historie even vertellen.

Lang geleden, zeshonderd jaar ongeveer, of, laten 
we trachten zoo precies mogelijk te zijn : om
streeks 1344 — geschiedde het, dat zijne Genadige 

Majesteit, Koning Eduard III, eeregast op een schit
terend bal, zijn dans met de schoone gravin van Salis
bury onderbrak, zich bukte en van den grond opraapte 
— een dames-kouseband ! Het was een smal stukje 
donker blauw lint met *n rand van geel ; een sierlijk, 
bevallig voorwerp met een gouden haak en gesp, 
kunstig bewerkt.

De gravin hijgde, bloosde — toen gichelde ze. Zelfs 
schoone vrouwen gichelen bijwijlen ! Een glimlach 
plantte zich voort door de zaal en groeide tot gesmoord 
proesten.

„Honi soit qui mal y pense!” klonk scherp de stem 
van den vorst.

Er zijn wel een dozijn manieren om deze woorden 
te vertalen : „Slecht verga het hem, die ergdenkend 
is,” of „Schande over het hoofd van degeen, die er 
kwaad van denkt.” Hoe dan ook : de jonge pronkers, 
die ijverig Fransch hadden gestudeerd in het vooruit
zicht Eduard II op den troon van Frankrijk te helpen, 
ontdekten plotseling, dat er niets amusants in het 
voorval was en het schampere gelach bestierf op hun 
lippen. De lezer weet wellicht, dat het in die verre 
tijden niet bevorderlijk was voor de gezondheid om 
te lachen, indien niet de koning het eerst lachte.. ..

Zijne Majesteit boog nogmaals, deed den kouseband 
om zijn eigen been — het linker — vlak onder de knie 
en de dans werd voortgezet.

Maar toen deze geëindigd was.... „Mag., mag 
ik mijn kouseband ?” stamelde de gravin in bekoor
lijke verwarring.

„Ik zal u een paar teruggeven, mijn lieve gravin — 
een paar van goud,” antwoordde Zijne Majesteit 
galant. „Misschien zijn er in de koninklijke schat
kamers nog wel enkele juweelen om ze te versieren. 
Het zal een groote eer voor mij zijn, als u dit kleine 
geschenk wilt aanvaarden.”

De gravin maakte een diepe buiging.
Zoo — romantischer kan het niet — ontstond Brit- 

tannië’s hoogste ridderorde : de Orde van den Kouse
band.

Het onderscheidingsteeken ervan is een smal, 
donkerblauw lint met gelen rand ; op het lint gouden 
schilden, waarin de zinspreuk van de orde is gegra
veerd : „Honi soit qui mal y pense !” en de hanger 
stelt St. George voor, gezeten op een wit paard, 
een groote speer drijvend in de bloedroode keel van 
een groenen draak met een geschubden staart.

Jaren en jaren achtereen lag een dameskouseband 
tusschen tal van andere kostbare en zeldzame reli- 
quieën, ergens in èen afgelegen hoek van het Britsche 
Museum weggestopt. Hij verschilde van de algemeen- 
bekende onderscheidingsteekenen van de Orde van 
den Kouseband alleen door zijn duidelijk-zichtbaren, 
hoogen ouderdom, en doordat de zes gouden schilden 
óm en óm bezet waren met diamanten en robijnen. 
Dit was een van de origineele kousebanden, door Zijne 
Majesteit koning Eduard III aan de gravin van Salis
bury ten geschenke gegeven.

Tot op een goeden dag de kouseband verdwenen 
was.... gestolen blijkbaar.

dien kouseband ver
der gebeurd ? In wiens of 
wier handen is hij terechtge
komen en welke zijn z'n avon
tuurlijke gevallen geweest ? 
Welke romantische geschiede

nis is ten nauwste aan dit, rijk met ju- 
weelen bezette, pronkstuk, verbonden ge
weest ? Waar en door wien is het kleinood 
weder teruggevonden en na hoeveel ver

wikkelingen, de een nog spannender en romantischer 
dan de ander, is dit tenslotte geschied ? Dit zijn 
allemaal vragen, beste lezeressen en lezers, waarop 
het nieuwste premieboek getiteld: „DE GESTOLEN 

KOUSEBAND" IJ in een allerboeiendsten vorm antwoord 
geeft. Niemand minder dan de beroemde romanschrijver 
J acques Tutrelle heeft de geschiedenis van den be
roemden kouseband als onderwerp genomen voor een van 

zijn meesleepende vertellingen. Luister hoe hij een der hoofd
personen, Helen rlamilton, in het privé-vertrek van haar 
vader binnenleidt om haar in de gelegenheid te stellen den 
ouden heer mededeeling te doen van haar.... verliefdheid.

Helen kwam als een wervelwind de kamer binnen ; 
ze was een meisje van het wervelwind-type. Haar 
sterke, jonge spieren waren taai en onvermoeibaar ; 
ze kon een golfbal mijlen-ver volgen, en als ze hem een 
mep gaf, was die raak. Tennissen, paardrijden, chauf- 
feeren.... ze deed het allemaal even goed, en als er 
op een eenzamen weg wat te repareeren was aan haar 
auto stond ze heusch niet met de handen in het haar. 
Een capabele jongedame, Helen, met een zelfvertrou
wen, dat ze van geen vreemde had. Ze zou stom
verbaasd zijn geweest bij de veronderstelling, dat zij 
voor iets — wat dan ook — hulp zou noodig hebben.

„Hallo, paps,” begroette ze haar vader weinig 
eerbiedig. „Heb je het druk?”

„Ja, heel druk.” Hij keek niet op.
„Ik kwam je even vertellen, dat ik een jongen heb.”
„Zoo, zoo,” klonk het verstrooid. „Praat er maar 

eens met je moeder over.”
Helen streek neer op haar bevoorrecht plaatsje op 

een punt van de groote schrijftafel — haar eene been 
liet ze heen-en-weer bungelen en ze vouwde de han
den om haar knie. Haar neus wipte allerliefst omhoog : 
een kleine neus, brutaal, ’n tikje eigenwijs, pikant.

„Ik zeg, dat ik een jongen heb.... ik ben verliefd.” 
herhaalde ze, met iets uitdagend-commandeerends in 
haar toon. „Neem alsjeblief notitie van wat ik zeg.” 
Ze leunde voorover en verfrommelde de met cijfers 
volgekrabbelde blaadjes papier, waarmede haar vader 
bezig was. „Hoort u, wat ik zeg ? Ik heb een jongen.”

„Een jongen ?” herhaalde hij. „Jij ? Poeh ! Je bent 
nog niet veel meer dan een kind !”

„Ik ben een-en-twintig,” protesteerde ze. „Wat 
je maar een kind noemt ! Zeg liever een oude vrijster.”

Thomas Hamilton’s gedachten waren ver weg....
„Waarom vraag je niet, wie het is ?” stoorde de 

gebiedende stem zijn overpeinzingen.
„Wie is het ?” klonk het gehoorzaam.
„Hij is een dichter,” verklaarde Helen triomfante

lijk. „ Ik bedoel : een échte dichter — een,~die zijn werk 
gedrukt krijgt.” Ze vouwde een verfomfaaid blad uit 
een tijdschrift open en streek het glad op haar knie. 
„Moet je toch eens luisteren, Paps — en vergeet vooral 
niet : ik ben de Helen, over wie hij het heeft....”

„Het lijkt een beetje op vloeken,” luidde de nuchtere 
kritiek van haar vader, „ik bedoel met dat telkens 
herhaalde : O, Helen !”

„Maar paps; ik vind het gewoonweg hemelsch ! 
En het gaat ’n heele bladzijde zoo door. Luistert u nu 
verder....”

„Het beste, wat ik ooit in dit genre gehoord heb,” 
viel haar vader haar haastig in de rede. „En zoo origi
neel ! Laat het hier maar liggen, dan zal ik het bij 
gelegenheid nog wel eens op m’n gemak doorkijken. 
Ik heb het nu heusch erg druk.”

„Zou je het niet knal vinden om een dichter in de 
familie te hebben, Paps ? Hij zou gelukwenschen kun
nen dichten voor onze verjaardagen ; en klaagliederen 
als de keukenmeid weggaat. En weet je, paps, ik ben 
gewoon zijn afgod. Dat gaat nu al maanden zoo door — 
die gedichten in de tijdschriften ; ik bedoel, die alle
maal aan mij zijn opgedragen.Toe, mag’ik hem hebben?”

Helen nam het gezicht van haar vader in haar_ 
sterke, jonge handen en dwong hem haar aan te kijken.

„Wie,” informeerde haar vader met eindelijk een 
vleugje belangstelling, „wie is die zeldzame poëet, 
die zijn gedichten warempel gedrukt krijgt ?”

Helen tuitte haar lippen en zwaaide een slanken 
enkel met hevigheid heen en weer.

„Dat is het juist,” zuchtte ze. „Moeder 
zei, dat als ik het je vertelde, je te keer zou 
gaan als ’n woedende stier.”

„Heeft ze dat inderdaad zóó gezegd?”
„Nu ja, ik bedoel.... in elk geval, je zou verschrik

kelijk boos zijn, daar kwam het op neer.”
„Waarom zou ik boos zijn ?” vroeg hij nieuwsgierig, 

„wie is je dichter, die in de uitzonderlijke positie ver
keert zijn werk gedrukt te krijgen ?”

„Zul je niet opspelen als een dolleman ?”
„Wie is het ?”
„Sam Gaunt.”
Thomas Hamilton zat roerloos en keek haar een 

seconde aan met een uitdrukking, alsof alles in hem 
zich spande. Toen kwam hij uit zijn stoel, zijn handen 
saamgeknepen in verbeten woede, zijn mond bewe
gend in ongearticuleerd gemompel, dat geen uiting 
vond in woorden. Helen sloeg hem gade met een han
gende pruillip en diepe teleurstelling in haar saffier
blauwe oogen.

„Daar heb -je het al,” verbrak ze eindelijk het be
klemmende zwijgen, „moeder zei, dat het zoo zou zijn.”

Toen barstte de bui los.
„Neen,” donderde Thomas Hamilton, „neen en 

duizendmaal neen ! Die bleeke garnaal met zijn lange 
haren en afgezakte schouders — de zoon van John 
Gaunt ? Neen !”

Helen glipte van het schrijfbureau en sloeg de armen 
om haar doldriftigen vader; zachte, ronde, bruine 
armen, maar onweerstaanbaar als een sterke staal
kabel. Ze hield hem omvat tot hij ophield tegen te 
stribbelen ; toen keken haar oogen met iets ondeu- 
gends-smeekends in de zijne en er was een vleiende, 
liefkoozende klank in haar stem.

„Toe, paps !” - „Neen.” - „Hè, toe nu !” - „Neen.” 
„Ik wil het zoo vreeselijk graag — toe dan toch — 

dan krijg je een kusje.”
„Neen.”
Helen schudde haar geëerbiedigden vader hard

handig door elkaar, toen liet ze hem los en liep, een 
gevaarlijk vuur smeulend in haar oogen, naar de deur. 
Daar bleef ze staan en stampte kwaadaardig met haar 
elegant voetje. „Ik wil hem hebben !” riep ze woest. 
„Ik wil ! Ik wil ! Ik wil ! En ik vind jou een ake- 
ligen, ouden man....”

Na aldus aan haar gevoelens lucht te hebben ge
geven, ging ze de kamer uit, sloeg de deur met een 
smak achter zich dicht, en bracht het uur dat volgde 
door met te keer te gaan tegen een der dienstboden. 
Het meisje verdroeg het met een berustenden glim
lach — ze was het gewoon.

De verboden vruchten smaken het zoetst en worden 
het vurigst begeerd. Als Thomas Hamilton en John 
Gaunt even schrander en deskundig waren geweest 
op het gebied der menschelijke ziel als respectievelijk 
op dat van spoorwegen- en steenkolenexploitatie, 
zouden zij hebben beseft, dat ouderlijk verzet het 
onfeilbare middel is om twijfelende harten naar elkaar 
te drijven.... Want het onvermijdelijke geschiedde.

Acht-en-veertig uur ploeteren met een rijmwoorden
boek gaven Samuel Gaunt volop gelegenheid zijn geest 
en gemoed te ledigen op papier. Vel na vel vulde hij 
met de aandoenlijke getuigenissen van zijn harteleed 
— hij rijde de woorden aaneen tot een eindelooze, 
grimmige woestenij van bitterheid. Toen — met plot
seling ontwakenden zin voor de practische dingen des 
levens, stuurde hij een telegram aan Helen : Hevig 
verzet van mijn vader. — Sam.”

Het antwoord kwam onmiddellijk. „Van den mijnen 
ook. — Helen.”

Na een uur bereikte Helen Hamilton een tweede 
dépêche: „Laten we samen wegloopen — Sam.”

Het antwoord : „Ik doe mee. — Helen.”
Tien minuten later : „Ontmoet me morgen voor 

lunch bij Sr. Regis. Kunnen dan bijzonderheden 
afspreken. — Sam.”

En als antwoord hierop: „Ik zal er zijn. — Helen.”

Zooals gezegd, dit alles was onvermijdelijk — dui
zenden en duizenden malen, sinds er menschen op 
aarde wonen, heeft hetzelfde plaats gehad. Het was 
dus niet slechts onvermijdelijk, maar ook vrij alle- 
daagsch. Evenwel — en dat is het bijzondere — het 
vormde de inleiding tot de voorvallen, volgend op het 
eerste contact tusschen de levensdraden van Samuel 
Gaunt, dichter, en den Havik, gentleman-avonturier.

bij 
ot 

tege»

TEN SLOTTE NOG DIT. TE BEGINNEN MET DEZEN ROMAN PUBLICEEREN WIL ZOOALS REEDS EERDER IS AANGEKONDIGD. HERHAALDELIJK IN ONZE PREMIEBOEKEN PRIJSVRAGEN 
AAN WELKER GOEDE OPLOSSINGEN WAARDEVOLLE PRIJZEN VERBONDEN ZIJN. IN DIT BOEK WORDEN UITGELOOFD :

Een Open, Eikenhouten Boekenkast, en twaalf geldprijzen van f 2.50 elk.
NA DE BUITENGEWONE AANTREKKELIJKHEID VAN HET BOEK ZELF, EEN ATTRACTIE TEMEER!!



I
I
I

—, HOOFDSTUK I —GELE JACK

I Jen gladde zee ! Stilte — absolute stilte, ter
wijl de bark doodsch over de lange, glazige 

deining rolde — alleen het kraken en kreunen 
van touwen en boomen. Geen adempje wind ; 
alleen een verstikkende hitte, die op het dek bleef 
staan, tot het pek in de naden bobbelde; alleen 
een woestijn van water, dat den onbarmhartigen 
tropischen gloed van de zon weerkaatste en de 
oogen pijn deed.

Er zat in het achterschip een man, in katoenen 
hemd en broek, onder een uitgespannen zeil, op 
een stoel bij het bovenlicht van de kajuit; hij 
hief het hoofd wat op en mompelde met ver
droogde lippen :

„Twintig grein calomel, vierentwintig quinine.. 
magnesia en pepermuntwater op.”

Zijn handen betastten de medicijnen, die op het 
bovenlicht verspreid lagen, naast de medicijnkist, 
en gissende naar de hoeveelheden bracht hij het 
een en ander naar zijn mond. Hij slikte met moeite 
en dook weer in elkaar.

Na een kort poosje hief hij het hoofd weer op, 
en begon op zijn vingers te tellen. Waren het vijf 
of tien dagen, was het een week of een maand, 
dat die windstilte nu al duurde ? Hij wist het niet. 
Hij had alle besef van tijd verloren. Maar hij tobde 
er over, en voor zijn zwakke hoofd leek de vraag 
een levensbelang. In het scheepsboek zou hij ’t 
kunnen nagaan.

Hij had het scheepsboek zelf bijgehouden, en 
mèt de medicijnkist had hij het de laatste 
dagen bij de hand gehouden. Het lag daar 
naast zijn elleboog op het bovenlicht. Hij greep 
het, begon de notities door te zien, 
en streek plotseling stevig met de 
hand heen en weer over zijn oogen. 
De woorden schenen over de blad
zijde te dansen in roode flitsen, 
die in zijn oogballen prikten, en 
sommige woorden en sommige 
datums kon hij heelemaal niet 
lezen.

„Oct. 10. Nog stilte. Hevige 
hitte. Inlandsche bootsman van
morgen ziek geworden.

„Oct. — Bootsman gisteravond 
begraven. Weer vier man ziek. 
We hebben gele koorts aan boord. 
God helpe ons, als we geen wind 
krijgen 1”

Zijn oogen dwaalden langs de 
bladzijde, lazen hier en daar de 
aanteekeningen zonder besef :

„Nog stilte. God zij ons genadig! 
Alle mannen ziek. Chinees, Won 
Su geheeten, in zijn waanzin poging 
tot moord gedaan op eersten 
stuurman Wallen, en daarna over
boord gesprongen.”

Ja, dat herinnerde hij zich. Hij 
was Wallen — Stacev Wallen, — 
de eerste stuurman van de bark 
Upolo. ’t Was een afschuwelijk 
gezicht geweest. De arme bliksem 
was schreeuwend op hem afge
komen, en.... Hij huiverde even. 
Hij wou er maar niet meer aan 
denken.

Wat stond daar?
„De hitte is ondragelijk. Over
levenden te zwak om de 
dooden te begraven. Kapitein 
Mitchell om 2.10 n.m. ge
storven.”

Dat was de laatste notitie. Er 
stond geen datum bij. Hij kon 
zich niet herinneren, of ’t gisteren 
of eergisteren geweest was. Hij 
moest iets in ’t scheepsboek heb
ben overgeslagen, of hij had niet 
goed gelezen — nu wist hij nóg 
niet, hoeveel dagen ’t al zoo stil 
was. Enfin, wat kwam ’t er op
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aan ; en in ieder geval, ’t was tijd om de ronde 
te doen.

De ronde !
Waarom zou hij de ronde doen ? Iedereen was 

dood. Johnson, de tweede stuurman, was vanmor
gen gestorven, al had hij ’t nog niet in ’t scheeps
boek opgeschreven. Waar diende ’t voor ? Er 
was geen scheepsboek meer noodig. Iedereen was 
dood, behalve hijzelf — de andere twee blanken 
en de bemanning, allemaal inboorlingen. En nu 
was ’t met hem ook mis; hij kon niets doen dan 
wachten, tot de koor** zijn laatsten loop genomen 
had — en dat zou nog maar een paar uur duren.

Een stem in hem scheen maar te blijven fluis
teren :

„De ronde ! Je moet de ronde doen.... de ronde 
doen.... ronde doen.”

Twee dagen, of twee nachten, of hoelang, ’t 
dan was, dat Johnson te ziek was geweest om te 
loopen, had hij onophoudelijk de ronde gedaan 
met de medicijnen ; daarom lagen die op het bo
venlicht — dan hoefde hij niet naar beneden.

Maar ’t was nu uit met ronde-doen ; er was 
niemand meer om de ronde te doen — hij was er 
alleen zelf maar.

„De ronde ! Doe de ronde ; ’t is tijd om de ronde 
te doen !” hield de stem vol.

Hij kwam overeind. Ja, dat was zoo ! Toen hij 
den laatsten keer langs het dek was gegaan, had 
Ting Wah nog geleefd. Maar wat zou dat — hij 
zonk moedeloos weer in zijn stoel terug — wat zou 
dat ? De man was nu waarschijnlijk dood ; en in

ieder geval hielpen de medicijnen NT i
geen steek. Lucht was er noodig, IN O* 1 
lucht !

„De ronde ! De ronde doen 1” bleef die inwendige 
stem aanhouden.

Hij kwam wankelend uit zijn stoel, nam wat 
medicijnen, en strompelde naar de reeling. Die 
hield hij vast, om niet te vallen, en zoo tobde hii 
met moeite voort naar het voorschip, waar ook een 
dekzeil was uitgespannen* Hij was recht vooruit 
blijven kijken ; er lagen gedaanten op ’t dek, ver
borgen door wat er maar voor de hand was ge
komen — gedaanten, die er niet moesten liggen, 
en er ook niet gelegen zouden hebben, als Johnson 
en hij op ’t laatst niet te zwak waren geweest, om 
iets anders te doen, dan ze toe te dekken. Hij wou 
niet naar die gedaanten kijken.

Er was één gedaante, nog maar één, die niet 
was toegedekt, en daarnaast knielde hii neer. 
Ting Wah leefde nog.

„Medicijn,” zei Wallen heesch.
De Chinees duwde zijn hand weg.
„Niet kan nemen,” antwoordde hij zwakjes. 

„Mij afgeloopen.”
Wallen spande zich uit aHe macht in, en keek 

den ander scherp aan. Dat eigenaardige rood even 
boven en even onder de oogen was nu weg, de 
huid was koud en vochtig. Het liep klaarblijkelijk 
naar het einde ; maar zooals het onder bepaalde 
omstandigheden wel meer gebeurt — de ziekte 
had de geestvermogens van den man niet aange
tast.

„Hoor eens ouwe jongen,” zei Wallen opgewekt 
met zijn gebarsten lippen, ,,je kunt nooit weten. 
Hou je flink ! Neem de medicijn maar in.” Hij boog 

zich voorover, om zacht het hoofd 
van den ander op te lichten, en 
terwijl hij dit deed tuimelde hii 
zelf bijna over het dek.

Er kwam opeens een glans van 
dankbaarheid in de oogen van den 
Chinees.

„Gij goed man,” fluisterde hij. 
„Gij allemaal goed man. Maar niet 
kan nemen — toch afgeloopen 
nu.” Weer duwde hij de medicijn 
van zich af, en toen plukte hij aan 
Wallen’s mouw, in een po-ging, 
om het hoofd van den stuurman 
dichter bij zijn lippen te brengen.

De man ging hard achteruit. Met 
een vriendelijk lachje boog Wallen 
het hoofd.

„Wat is er ?” vroeg hij.
„Luister !” zei Ting Wah. „Mis

schien gij sterven ook. Misschien 
neen. Toch ik vertellen — gij 
goed man — laatste nacht gij 
brengen medicijn heelen nacht. Gij 
goed man — ik — ik — ver
tellen..

Zijn stem verstierf van zwakte, 
„ja ?” drong Wallen.
De man probeerde te spreken, 

probeerde nog eens, maar het ging 
niet.

Wallen voelde zijn hoofd suizen, 
misselijkheid opkomen.

„’t Is goed, Ting Wah, ’t is goed 
hoor,” zei hij sussend. „Praat maar 
liever niet.”

Maar nu, met wanhopige krachts
inspanning, hief Ting Wah zich op 
zijn elleboog.

„Ja, ik spreken !” hijgde hij. 
„Maar moet spreken vlug. Ik hier, 
Won Su hier, nog vier hier alle
maal Chinaman komen aan boord 
en maken bemanning op schip hier 
om samen vermoorden u.”

Het wrong en trok in het gezicht

Het borstbeeld oan Joh. Seb. Back te Ber- 
ijn — met sneeuivpruik en hermelijnen mantel.
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van den man, een jammerlijke strijd om de zwakte 
en de uitputting weg te vechten, die hem overwel
digden. Wallen keek den ander een seconde aan, 
alsof hij meende, hem niet goed verstaan te heb
ben — toen begreep hij de volle beteekenis van 
de woorden van den Chinees, en er kwam een 
pijnlijke, zenuwachtige prikkeligheid over hem, 
te erger door zijn eigen zwakte.

„Om mij te vermoorden, Ting Wah ?” riep hij 
uit. „Waarom ? Je — je weet niet meer wat je 
zegt, hè ? Je meent ’t niet !” De elleboog van den 
Chinees gleed geleidelijk onder hem vandaan en 
zijn oogen gingen dicht. De medicijn viel uit 
Wallen’s hand op het dek en hij greep den zieke 
vast, hield hem overeind. „Ting Wah ! Ting Wah !” 
riep hij, en hij schudde den man om hem bij bewust
zijn te houden. „Wat bedoel je ? Ting Wah, hoor 
je me niet ? Waarom wou je mij vermoorden ?”

Er kwam geen antwoord. De man was.. .. Neen, 
nog niet ! Ting Wah’s lippen bewogen. Wallen 
boog het hoofd nog dieper om de woorden op te 
vangen :

„Drankhuis Sam — Singapore — hij weet — 
hij doet het.”

Dat was alles. Het was nu voorbij. Met groote 
inspanning richtte Wallen zich op en tastte naar 
de reeling om steun.

Zes Chineezen hadden dienst genomen op het 
schip, om hem te kunnen vermoorden. Waarom ? 
Hij lachte op een verdwaasde manier. Wat kwam 
’t er op aan ? Ze waren allemaal dood, die zes.. . 
en alle anderen.... er over een paar uren was hij 
ook dood. Hij lachte weer, zenuwachtig. Die 
Drankhuis-Sam uit Singapore, wie dat dan zijn 
mocht, kon tevreden zijn !

Hij keek langen tijd over de reeling naar een der 
sloepen,die rees en daalde met de deining, en telkens 
bonkte tegen den scheepswand. Hoe kwam die 
sloep daar in ’t water ?

O ja, nu wist hij ’t weer. Gisteren — was het gis
teren ? — had hij begrepen, dat er nog maar één 
kans was : het geteisterde schip te verlaten ; en het 
was hem gelukt de sloep uit te brengen en neer te 
laten. En toen was hij te zwak geweest om John
son, en twee van de Chineezen, die toen nog leef
den, in de boot te krijgen —- en dus lag de sloep 
daar nu nog. En nu had hij er ook niets meer aan ; 
hij had geen kracht genoeg meer, om te roeien, èn 
hij zou veel rustiger sterven, waar hij nu was.

Hij sleepte zich langs de reeling terug naar het 
achterdek, en viel weer in zijn stoel neer. Zes Chinee
zen hadden zich laten aanmonsteren, om hem te 
kunnen vermoorden ! Dat was geen prettige ge
dachte, zelfs al waren ze nu alle zes dood, — en al 
zou hij zelf óók gauw dood zijn.

O ja, hij geloofde best, wat Ting Wah gezegd 
had ! En dat niet alleen om dien wilden aanval van 
Won Su — al had hij toentertijd gedacht, dat Won 
Su in waanzin handelde. Herinneringen van jaren 
her, die plotseling kwamen opdringen in zijn geest, 
gaven hem reden genoeg, om zonder aarzeling aan 
de mededeeling van Ting Wah te gelooven.

Uit de trillende hittegolven, die walmden langs 
het dek en zoo griezelig bleven hangen over die be
dekte gedaanten, die daar niet hadden moeten lig
gen, vormde zich gedeeltelijk een ander beeld. Het 
was een steenen huis, een grijs steenen huis, al
leenstaand, zonder buren, ’n eenzame stille wo
ning. Ja, hij herkende het ! Nu nog scheen het een 
kilte over hem te brengen — dat koude, sombere, 
doodsche huis, dat zijn best had gedaan, zelfs het 
minste lachje weg te knijpen uit zijn jeugd, met 
zijn eeuwige stille, broedende geheimzinnigheid. 
Daarom was hij weggeloopen, tien jaar geleden, 
toen hij veertien was.

Van dat huis waren al zijn vroegste herinnerin
gen.

Zijn moeder was daar niet ; hij had zijn moeder 
nooit gezien. Er was niemand geweest dan zijn va
der, en die groote, donkerbruine Oostersche knecht 
waar zijn jongenshart voor beefde — alleen die 
twee en hijzelf. Hij had er nooit iemand anders ge
zien. Er kwam nooit iemand naar het huis. Gunga 
de knecht deed de noodige boodschappen in het 
nabije dorp.

Zijn vader had zijn heele opvoeding in handen 
gehouden. Maar er had nooit de minste intimiteit 
tusschen zijn vader en hem bestaan. Hij was alleen 
geweest, heel alleen.... hij herinnerde zich hoe hij 
nog heel jong, zichzelf iederen avond in slaap had 
gehuild, omdat hij altijd zoo alleen was en zoo 
bang.

Hij had zijn vader maar één keer ondervraagd. 
Hij herinnerde zich de doodelijke bleekheid, die 
toen over dat sombere, zwijgende gezicht gekomen 
was, den ijzeren greep aan zijn schouder, den 
heeschen hartstocht in zijn vaders stem.

„Je bent te jong om ’t te begrijpen,” had zijn 
vader gezegd. „Als ’t tijd is, als je ouder bent, zul 
je ’t te weten komen. Tot zoolang moet je me nooit 
meer iets vragen.”

Duizelig zwaaide Wallen heen en weer in zijn 
stoel. De zon leek op een bal van vloeibaar vuur, 
die vlak boven het dekzeil hing, en alle hitte scheen 
zich te verzamelen in een cirkel, waarvan zijn 
hoofd het middelpunt was, en het zeil, dat beschut
ting had moeten verleenen, was een martelend 
brandglas.

Hoe lang moest dat nog duren !
Wat een afschuwelijke lucht hing er over het 

schip ! Of verbeeldde hij zich dat maar ! Waar had 
hij ook weer aan zitten denken ? O ja, die zes Chi
neezen, die hem waren komen vermoorden, en het 
grijze huis met al die tralies en sloten, waarin zijn 
vader en Gunga iederen avond de sleutels hadden 
omgedraaid, en de kettingen rammelden tegen de 
deuren, als de twee mannen ze vastlegden.

Hij hief de hand op en ging er vlug, alsof hij 
schrok, mee over zijn oogen. Wat kwam het hem 
weer helder voor den geest.... die nacht.... 
alsof het nu gebeurde, alsof hij het in werkelijkheid 
opnieuw beleefde !

In het diepst van den nacht een zware slag 
door dat zwijgende huis.... en bevend had hij 
rechtop gezeten in bed. Toen een schreeuw, de 
knal van een revolverschot, en de echo’s van het 
schot, rollend en rommelend door het huis, dood
schrik sloeg in zijn jonge hart. En hij was het bed 
uit gekropen, naar buiten de gang in en de trap af, 
in zijn nachthemd.

En halverwege beneden was hij blijven staan vol 
afschuw.

Beneden, in de hall, had de forsche figuur van 
zijn vader gestaan, met een kandelaar in de hand, 
en op den grond had een gedaante uitgestrekt ge
legen, roerloos, en Gunga, met een revolver, had 
zich gebogen over het Ding, dat niet bewoog. 
Toen was zijns vaders stem gekomen, op een 
vreemden toon van groote spanning :

„Kijk nog eens, Gunga ! Heeft hij één vinger 
aan de linkerhand ?”

En Gunga had het hoofd geschud, toen hij ant
woordde :

„Ik heb gekeken, sahib, en de hand is heel.”
Als verstijfd had hij daar gestaan op de trap, 

een jongen van veertien, en Gunga had het Ding 
in zijn armen opgetild en was er mee weggegaan ; 
en de groote gestalte van zijn vader, in een pyjama, 
had een heelen tijd onbeweeglijk gestaan, en zich 
toen omgekeerd, naar de trap, en hem gezien, en 
plotseling had hij een wilden, onnatuurlijken lach 
laten schallen door het huis.

„Ben jij daar, Stacey ?” had zijn vader geroe
pen, lacherig, maar toch wat ontdaan. „Nu, dan 
zal ik je eens wat zeggen. Ga nooit naar ’t Oosten ! 
Goed onthouden, ga nooit naar ’t Oosten !” En 
toen was zijn vader kalmer geworden, en zijn ge
zicht had streng gestaan, terwijl hij naar boven 
wees. „Ga naar je bed !” had hij scherp bevolen. „Ga 
direct weer in je bed !”

„Ja,” zei Wallen hardop tot zichzelf, „dat zei 
hij : Ga nooit naar ’t Oosten, ga nooit naar ’t Oos
ten !”

Maar hij was toch naar ’t Oosten gegaan, en zes 
Chineezen waren op de Upolo gekomen, om hem 
te vermoorden. Zijn vader had gelijk gehad, toen 
hij hem dien raad gaf. Hij ging op een bezorgde 
manier met zijn hand over het voorhoofd. Nu wès 
hij in ’t Oosten. Hoe was dat gebeurd ? Hij was 
kort na dien nacht weggeloopen van het grijze 
huis in Californië, en hij had nooit meer iets 
van zijn vader gehoord.

Hij was in San Francisco gekomen, op zee ge
gaan. Hij was na dien tijd altijd op zee geweest, op 
allerlei schepen, en hij was aardig vooruit geko
men. Hij had zijn stuurmans-diploma al.

Maar dat was nog geen verklaring voor zijn aan
wezigheid in de Java-zee en voor die zes Chinee
zen. Hij was vierde officier op de Tokamahu ge
weest, toen ze in Shanghai kwamen, een paar 
weken geleden. Een mooi schip, die Tokamahu, 
het grootste passagiersschip van de vloot, maar 
een vierde officier verdient maar heel weinig.

Toen had hij aan den wal kapitein Mitchell 

van de Upolo ontmoet, en kapitein Mitchell had 
hem overgehaald, als eerste stuurman op de 
Upolo te komen, voor dubbel zooveel, als hij ver
diend had. De Upolo voer op koopvaardij door de 
Java-zee en de Banda-zee.... dat had zijn vader 
bedoeld met naar de Oost gaan, met een mail
boot Shanghai onderweg aandoen, was heel wat 
anders.

En toen hij bij kapitein Mitchell dienst had ge
nomen, had hij geen oogenblik aan zijn vader ge
dacht. Dat was heelemaal niet vreemd, ’t Was 
tien jaar geleden, dat zijn vader hem gezegd had, 
niet naar ’t Oosten te gaan.

Wat brandde die zon afschuwelijk door het zeil ! 
Ze scheen door zijn schedel te priemen en te boren, 
en deed ontzettende pijn. Hij kon er natuurlijk 
aan ontsnappen, door naar beneden te gaan, dan 
had hij het dek tusschen zijn hoofd en dien mar
telenden bal van vuur, die er altijd was, en een 
akelig dofrood waas bracht over het zeildoek 
boven zijn hoofd ; maar in de kajuit kon een 
mensch geen adem halen.

De kajuit was niet te bewonen — daar was ka
pitein Mitchell, en kapitein Mitchell was dood.

Waarom werkten zijn hersens zoo in een cir
keltje ? Nu was hij weer met kapitein Mitchell 
bezig. Kapitein Mitchell had hem overgehaald, zijn 
post op het mailschip op te geven, en in ’t Oosten 
te gaan kruisen. Zou kapitein Mitchell iets hebben 
uit te staan met die zes Chineezen ? Of met Drank
huis-Sam uit Singapore ? En waar waren die zes 
Chineezen aan boord gekomen — ook in Shanghai?

Als hij zich dat kon herinneren, wist hij meteen 
of kapitein Mitchell de hand had gehad in dat ge- 
meene plan. Had Johnson niet iets gezegd over 
nieuw volk ? Maar dat inlandsche scheepsvolk wis
selde voortdurend, ’t Was een heel eind van Sin
gapore naar Shanghai.

Wie was die Drankhuis-Sam ? Wat had Ting 
Wah ook weer gezegd ? „Drankhuis-Sam — hij 
weet — hij doet ’t ?”

„Hij weet — hij doet ’t — hij weet — hij doet ’t”
— de woorden begonnen rond te rennen door zijn 
brein in dolle, eentonige herhaling — en toen kwam 
er een wilde, onbarmhartige woede in hem op, en 
het groote, goedgebouwde mannenlichaam rees op 
uit den stoel, en met opgeheven vuist stond hij te 
zwaaien op zijn voeten.

Ze hadden hem ! Niet op de manier, die ze ge
dacht hadden.... maar ze hadden hem. En hij 
kon niet vechten — er was niemand om tegen te 
vechten -— hij kon alleen maar sterven als een ge
vangen rat, terwijl die Drankhuis-Sam op duizend 
mijl afstand zat te lachen.

„Hij weet — hij doet ’t” — de woorden schoten 
als vuur door zijn hersens. Hij schreeuwde het uit, 
en de nagels van zijn vingers sneden in de palm 
van zijn hand. Hij kon niets beginnen tegen dien 
duivel in Singapore, dien hij nooit gezien had — 
hij kon alleen maar sterven.

De opgeheven arm viel langs zijn zijde, alsof hij 
hem te zwaar werd, en een matte bleekheid kwam 
over zijn gezicht. Hij wankelde, greep zich vast 
aan het bovenlicht, en viel voorover op dek. Het 
waren weer die duizeling en misselijkheid.

De kracht van den aanval nam na een poosje af; 
maar hij bleef nog lang liggen, waar hij gevallen 
was, slap en uitgeput. Hij scheen geen macht meer 
te hebben over zijn gedachten. Eén ding slechts 
bleef hij duidelijk en standvastig beseffen : als de 
roode bal, dien hij nu zien kon tusschen het hakke
bord en den rand van ’t zeil, weg was, was hij óók 
weg.

Dan was ’t in ieder geval voorbij. Misschien al 
vroeger. Medicijn ? Nu en dan, op een vage, vluch
tige manier, schoot het woord hem te binnen, maar 
het bezat geen bepaalde beteekenis — het ergerde 
hem alleen maar, omdat ’t telkens terugkwam en 
geen zin had.

Hij kwam overeind en hing aan het bovenlicht 
van de kajuitstrap. Medicijn — o ja, dat betee- 
kende het : dat goed daar. Hij stak er wat van in 
zijn mond. Een mensch hoorde medicijn in te ne
men.

Zijn blik bleef bij het scheepsboek, dat open voor 
hem lag. Hij keek er met een zekere onrust naar, 
ging telkens met zijn hand over de oogen. Wat was 
dat voor een boek ? Wat moest het daar ? Had hij 
zitten lezen ? Hij kon niet lezen, als hij ziek was.

’t Was heet vreemd 1 Nee — nu wist hij ’t weer
— hij had er in geschreven. Telkens als er een stierf, 
schreef hij ’t op in dat boek. Hij wist niet goed
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waarom, hij herinnerde zich alleen, dat daar ’t 
boek voor was.

En nu waren ze allemaal dood, en hij was ook 
gauw dood ; dus hij moest zijn eigen naam ook nog 
opschrijven, voordat hij niet meer schrijven kon. 
Hij wist ’t nu weer heel goed — daar was het boek 
voor.

Hij viel met een ruk naar voren, en greep de 
vulpen, die in een gescheurd pakje quinine was 
gerold. Hij wankelde, terwijl hij zich over het 
boek boog. Een zenuwtrekking- van zijn hand 
dreef de punt van de pen in de bladzijde en er 
kwam een vlek.

Hij schudde ernstig het hoofd.
’t Was vreemd, dat die pen niet meer wou schrij

ven, zooals hij vroeger gedaan had — hij scheen 
maar over ’t blad te zwerven, en — hij wachtte 
even, en weer ging zijn hand over zijn oogen — ’t 
was ook vreemd, dat hij zijn eigen naam niet meer 
bedenken kon !

Hij was de eerste stuurman, dat wist hij, maar — 
o ja, nu schoot zijn, naam hem te binnen. Hij 
schreef ingespannen. Het was klaar, hij liet de pen 

vallen, en staarde naar wat hij geschreven had, met 
het hoofd knikkend :

„Vandaag gestorven. S. Wallen, eerste stuur
man.”

Hij las de woorden hardop, en knikte weer. Het 
was de waarheid. Als die vervloekte zon, die hem.. 
door ’t zeil heen martelde, weg was.. .. dan was 
de dag voorbij.... en dan was hij dood.

Zijn blik zwierf langs het dek — en zijn oogen 
gingen wijd open van vrees. Wat waren die gedaan
ten daar ? Hij begon in zichzelf te mompelen, en 
schreeuwde het plotseling uit. Het was een vloek- 
schip.

Er was enkel verschrikking om hem heen. Ze 
kwamen nu allemaal overeind die gedaanten, en ze 
kwamen naar hem toe, schreeuwend om medicijn.

Weer schreeuwde hij, hij tuimelde naar de ree- 
ling, en in de verwarring van zijn geest bukte hij 
zich diep, om zich te verbergen voor den troep doo- 
den, die als duivels tierden om medicijn — toen 
rende hij gillend naar de plek, waar de sloep in rij
zen en dalen eentonig bonkte tegen den wand van 
het schip.

Een nieuwe kracht, een kracht van waanzin, van 
razenden angst, was in hem. Hij slingerde zich over 
den rand, sloeg de boot los, greep naar de riemen 
en trok als een dolle de sloep weg van het schip. 
Op honderd meter afstand stond hij op, en schudde 
beide vuisten, en gilde uitdagend — nu konden ze 
hem niet meer krijgen. Maar waarom niet ? Als ze 
hem eens achterna kwamen zwemmen ! Hij viel 
weer op de bank en trok woedend aan de riemen.

En toen werden de slagen langzaam trager, er 
viel een riem weg uit zijn greep.... met een kreun 
tuimelde hij voorover op den bodem van de sloep.. 
en alles was zwartheid.

TWEEDE HOOFDSTUK
OP WEG NAAR POB1.

„Maar man,” betoogde de Schotsche koopman, 
„je bent nog doodzwak ! Je bent zoowat dood ge
weest, en ik kan nog niet zeggen, dat je er al erg 
ver vandaan bent. Wacht nog een beetje — over 
een maand, of misschien twee maanden, komt er 
wel weer een.”

Wallen, die midden in ’t golfijzeren 
winkeltje stond, den inboorling aan
kijkend, die even tevoren was bin
nengekomen, schudde het hoofd.

„Ik moet weg, MacKnight,” zei hij 
ernstig. „We behoeven er niet meer 
over te praten. Wat zei hij, dat het 
voor een schip was ?”

MacKnight stelde een vraag in de 
taal van den inlander.

„Hij zegt, dat ’t een groote rook- 
boot is,” vertaalde de koopman ; „dat 
zal ongeveer beteekenen, dat ’t zoo’n 
miezerig kustvaardertje is, dat geen
eens ruimte heeft voor z’n eigen 
kakkerlakken. Laat ’m schieten, man. 
Wat beteekent nu een maandje of 
zoo — dan ben je weer sterk, en enfin, 
ik vind het ellendig, om je te laten 
gaan !”

Wallen, nog bleek en mager, schud
de weer beslist het hoofd, al brach
ten de woorden van den ander even 
een glimlach van sympathie om zijn 
lippen. Zes weken geleden had een 
prauw uit het dorp hem op zee opge
pikt, en voor de deur van dezen man 
met zijn groote hart gebracht. Hij 
dankte zijn leven aan MacKnight.

„Praat maar niet, MacKnight,” 
antwoordde hij. „ik moet heusch weg.” 

„Natuurlijk die zwarte duivel in 
Singapore!” riep de koopman uit, 
zijn verschrompelde gezicht opheffend 
en met kracht aan zijn baard trekkend.

Opeens keerde hij zich om naar den 
inboorling. „Ruk op jij !” riep hij 
woest, en toen vielen zijn twee han
den op Wallen’s schouders. „Doe nu 
geen dwaasheden, Wallen ! ’t Is niet 
goed, dat je gaat. Geloof mij, man.... 
’t is twintig mijl dwars over ’t eiland, 
dat weet je, en dat alleen.... En ’t is 
geen gewone koopvaardijer, daar is ’t 
de tijd niet voor — ze komen alleen 
water halen en zooiets, en met zons
opgang trekken ze weer weg.”

„Ik kan er met zonsopgang zijn, 
MacKnight,” zei Wallen rustig.

Even staarde de Schot hem aan, 
toen vielen zijn handen van Wallen’s 
schouders.

„Goed, ga dan maar, en loop maar 
meteen naar den bliksem!” zei hij 
ruw, achter in zijn keel, om zijn ge
voelens te verbergen — en zich om- 
keerend stapte hij naar buiten.

Er waren niet veel toebereidselen 
te maken — heel weinig zelfs.

Heel het aardsche bezit van Wallen 
bestond uit de kleeren, die hij aan 
had — en die dankte hij nog aan de 
edelmoedigheid van den koopman.

De resten van Carnaval.

(Wordt voortgezet)
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Dingen, die gebeuren.De motor 
weigert en de trein nadert.

De verkeersagent zet alles netjes 
op rijtjes. De moedigsten schouderen 
hun fiets en beklimmen de brug.
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Aan de Linnaeusstraat. De trein is gepasseerd, de boomen zijn 
„op”, en voetgangers zonder of met fietsen, autobussen, vracht
auto’s, bakfietsen, alles rept zich om den verloren tijd in te halen.

vervelend en gevaarlijk, als lang
durig zijn.

Of meent u, Noorderling, Zuider
ling, bewoner van onze Westersche 
gebieden, dat het aangenaam is in het 
vaderlandsche klimaat een beetje te 
wachten aan den overgang Linnaeus
straat ? Het motregent. U hebt haast, 
maar het goederentreintje blijft treite
rend rangeeren. U bent per fiets. U 
moet afstappen. Binnen enkele 
minuten staat ge ingesloten door 
tientallen lotgenooten, door taxi’s en 
vrachtauto’s, door voetgangers en 
sputterende motorfietsen. Als ge 
genoeg hebt staan kleumen, uw vin
gers geen stuur meer kunnen omklem
men, uw teenen stuk voor stuk dood 
zijn, gaan de boomen op. Zegen uw 
gesternte als ge levend, althans heel
huids, de Watergraafsrneersche dreven 
kunt betreden.

Inderdaad, er is een luchtbrug. 
Maar hoe bedreven wij van kinds af 
ook mogen zijn in het trappen loopen, 
uw rijwiel, uw zware boodschappen- 
tasch, uw persoonlijkheid over dit ge
vaarte heenbrengen, kan u een hart- 
aandoenir.g bezorgen. De meeste

Er is een, op het eerste gezicht onwaarschijnlijke, 
maar bij nadere beschouwing toch wel juiste, 
overeenkomst tusschen een internationale con

cessie in Shanghai en het fraaie stadsgedeelte, 
dat wij Amsterdam-Oost noemen.

Een concessie van de Chineesche havenplaats is 
een groot dorp, op zichzelf — van „Oost” kan men 
ten opzichte van Amsterdam beweren, dat het 
een stad op zichzelf is ;

in de concessie van Shanghai wonen rustige 
menschen — ook onze Oosterlingen hebben 
zich zelf, ondanks alles, in bedwang ;

door de concessie van Shanghai rollen de treinen 
van pantserauto’s — door „Oost rollen de goede
rentreinen ;

op de grens van de concessie van Shanghai 
houden soldaten, geweer aan den voet, de wacht — 
aan de grens van Oost wachten de burgers, fiets 
of parapluie aan den voet;

in de concessie zuchten de bewoners : „wanneer 
zal er een einde aan dezen toestand komen” — 
in „Oost” zuchtten zij (die er nog toe in staat zijn) 
„er mag zeker geen verandering in dezen toestand 
komen” ;

wie eenmaal in de concessie zit, komt er voor- 
loopig niet uit — wie eenmaal ons schoone „Oost” 
binnenkwam, is ook nog zoo best niet af ;

de concessie is beschermd door prikkeldraad
versperringen — „Oost” is verdedigd door spoor- 
boomen ;

en niet alleen in Shanghai wonen Chineezen.
Lezer, u begrijpt, waartoe dit vergelijkingsmate

riaal dient. Om, zoo dit al noodig moest zijn, nog 
eens aandacht te vragen voor het isolement, 
waarin een belangrijk gedeelte van Amsterdam 
verkeert, dank zij het feit, dat het door eenige

druk bereden spoorlijnen wordt 
doorsneden. Op verzoek van 
lezers hebben wij ons ,,fotogra
fisch” nog eens overtuigd van 
de onhoudbare toestanden aan 
de overgangen. Vooral op de 
spitsuren, als de kantoren uit
gaan, veroorzaakt het treinver
keer opstoppingen, die even

gebeuren.De
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burgers wachten liever; vijf, tien, 
twintig minuten.
De verkeersagent houdt er de orde 
in. Hij maakt rijtjes van de men- 
schen, de fietsen, de auto’s. Hij is 
een groot volksopvoeder, hij laat geen 
ergernis blijken, doet wat hij doen 
kan. Als de overwegwachter eindelijk 
„ophaalt”, tracht „de manchet” de 
menigte Amsterdammers, die men op 
zulk een oogenblik voor wilde 
Bedouïnen zou houden, nog van dienst 
te zijn. Maar het lukt meestal niet. 
Nauwelijks is de eene stroom verzwol
gen of langzaam en onafwendbaar als 
het noodlottige guillotinemes zakt de 
spoorboom weer. Piet van Kempen 
moge groot zijn, meerdere eer aan 
den fietsenden hoofdstedeling, die met 
zijn neus op het voorwiel (ongeveer 
tenminste) nog juist onder den boom 
doorglipt. Hulde dezen onbekenden 
rijwielkunstenaars.

En niet alleen aan de Linnaeus- 
straat heerscht zulk ’n toestand. Bij 
de Muiderpoort, bij de Oosterpark- 
straat (waar we het mochten aan
schouwen, dat in een kwartier tijds de 
boomen vier maal open en weer dicht 
gingen) en op tal van andere punten 
van Oost is het evenzoo gesteld.

Aan de Ruischstraat. De fruitkoop
man schijnt uit ervaring te weten 
dat het nog wel „even duren zal.**
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Een peuter-locomotiefje en drie 
wagons, die de bevolking van 
„Oost**uren kunnen „bezighouden.**

Als de boomen aan deOver-Amstelstraat 
naar boven zijn gegaan. Haastige fietsers 
glippen tusschen stoep en bus weg.

Aan den overweg, naast het station Muiderpoort. Onafgebroken 
trekken de bewoners van de Oost-lndische buurt hier 

voorbij — slechts ieder kwartier belem
merd door gesloten boomen

Men zegt, dat er een comité van actie bestaat, 
dat vergaderingen houdt om de autoriteiten er 
opmerkzaam op te maken, dat hier een oplossing 
moet gevonden worden — men zegt ook, dat er 
geen te wachten is, omdat Weesperpoort en Mui
derpoort toch zullen verdwijnen — maar wij vree- 
zen, dat vóór het zoover is er een commissie be
noemd zal zijn.

En dan wee uw Amsterdamsch gebeente.
Voorloopig ? Voorloopig, liever de concessie van 

Shanghai.



Let op den oranje band. Prijs 75 ets.

Bijna dagelijks duiken producten dikwijls 
van twijfelachtige en duistere herkomst op, 
welke somtijds onder fraaiklinkende na
men op de markt gebracht worden.

Daarom oogen open en schenk Uw vertrouwen 
aan het product, dat reeds meer dan 30 jaar 
een op den voorgrond tredende plaats in 
de geneesmiddelenschat inneemt en door 
bijna alle doktoren tegen verkoudheden, 
rheumatiek en griep enz. aanbevolen wordt.

ASPIRIN
eenig op de wereld

»Ik zal maar weer eens inschenken.
Ik weet ’t uit een ervaring, die lang niet van gisteren 
is. Niets valt er zoo ’s wintersavonds meer in den smaak 
dan een geurige kop Van Houten’s Cacao. Voor ’t geld 
behoeft niemand ’t te laten - minder dan één cent 
per kop. In zoo’n ouderwetschen ketel kan je ze ’t beste 
klaar maken; als ze gereed is nog even op een zacht 
vuurtje laten trekken, dat verhoogt den fijnen smaak.«

Van Houtens
CACAO 

zfvüïc(eejêiM& Ut 'tfie&taO,

Een teint van
Een verrassend nieuw idee op 
het gebied van gelaatspoeder

Een wetenschappelijk onderzoek heeft nu een een
voudige en gemakkelijke manier doen ontdekken om 
het poeder den geheelen dag op het gelaat te houden. 
Deze wonderbaarlijke ontdekking zal iedere vrouw in 
staat stellen haar teint frisch en mooi te houden — 
zonder het minste spoor van glimmen — gedurende 
den geheelen avond, al danst ze ook in de warmste 
balzaal. Het bestanddeel, dat de oorzaak is van dit 
verrassende verschil, is schuimcrème, en de patent
rechten voor het gebruik daarvan zijn tegen enorme 
kosten door Tokalon verkregen. Daarom is Poeder
Tokalon, het beroemde Parijsche poeder, het eenige echte schuimcrème- 
gelaatspoeder. Het geeft het gelaat een onberispelijke teint, die niet 
aangetast wordt door het ergste winderige of regenachtige weer. Iedere 
schoonheids-prijswinnares van de laatste jaren heeft dit bijzondere soort 
poeder gebruikt. Senorita Yolande Pereira, Miss Universe 1930, verklaart: 
„Dit eenvoudige teintgeheim stelde mij in staat ƒ 50.000.— te winnen en 
hielp mij de schoonheidskoningin van de wereld te worden.”

De compactes Tokalon bevatten nu schuimcrème. Poeder en rouge zijn beiden zeer 
adherent. Iets nieuws, iets anders, iets beters.

Gratis. — Tengevolge van een speciale overeenkomst met de fabrikanten, kan iedere 
lezeres van dit blad nu een nieuwe Coffret de Beauté de Luxe verkrijgen, bevattende een 
doos poeder Tokalon, poeder de riz met schuimcrème (vermeldt de gewenschte kleur), 
monsters van vier gangbare kleuren poeder om ze op het gelaat te probeeren, alsook een 
tube crème Tokalon, Biocel (voedsel voor de huid, rosé kleur), ’s avonds vóór het naar 
bed gaan te gebruiken, en een tube crème Tokalon (witte kleur, niet vet) voor den dag. 
Zendt 30 cents (in 5 postzegels van 6 ets.) voor porto-, verpakkingskosten enz., aan de 
Fa. B. Meindersma, afd. 9 C, Westerbaenstraat 154-158, Den Haag.

A D VE R TEE ff T IN DIT BLAD

Door concentratie van den inkoop 
zijn onze verkoopsprijzen uiterst 
laag gesteld. ■ • 1..- ■

grootste, best gesorteerde en meest 
modern ingerichte in Nederland.

Onze Magazijnen te Amsterdam, 
Haag en Rotterdam zijn de

Ruim 80 verschillende verkoop* 
afdeelingen, Lunchroom, Daktuin 1), 
Leesbibliotheek, Rijkspost*,Telefoon* 
en Telegraafkantoor, Bagagedepot 

de Nederl. Spoorwegen, Eigen
Auto*besteldienst, Kapsalon1) enz.

in Den Haag en Rotterdam.
2) Alleen in Rotterdam.

AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM
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Nadat de plaats, waar de Engelsche onderzeeboot M 2 was gezonken, kon 
worden vastgesteld, werd op die plek, aan boord van een kruiser, een rouw
dienst gehouden voor de zoo tragisch om het leven gekomen bemanning.

Tengevolge van een hevige ontploffing had in de mijnen nabij Charleroi 
een ramp van ernstigen omvang plaats. Niet minder dan 16 arbeiders 
kwamen daarbij om het leven. Het eerste lijk wordt naar buiten gebracht.

o 
o u.

De Duitsche filmactrice 
Ca mi Ha Horn verblijft 
methaarAmerikaansche 
collega Virginia Routh 
en haar vader in Zwit
serland om er de win
tersport te beoefenen.

Het groote jaarlijk- 
sche Carnavalsfeest 
te Nice is in vollen 
gang. Een geweldi
ge kikker, die op 
een praalwagen in 
den carnavalsstoet 
werd medegevoerd.





A. Klopfenstein

EJ A-DELBODEN
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Japon van donkerblauwe wollen ge
ribde stof, met wijd uitvallende plooien 

aan den vóórkant, glad heupstuk en geraniumrood 
borduursel voor het bovengedeelte van taille en mouwen.

NIEUWE MODES VAN HET KOMENDE VOORJAAR

Stilstand op modegebied bestaat niet meer in 
onzen tijd. Er worden niet enkel nieuwe mo
dellen gelanceerd bij een nieuw seizoen, maar 

heel het jaar door houdt men zich onledig met 
het ontwerpen van allerlei détails, welke lang
zamerhand een geheel ander aanzien geven aan 
wat „men” draagt. Zoo hebben nu allerlei kleine 
veranderingen ons langzaam 
voorbereid op de nieuwe 
lijn voor het komende voor
jaar. Want we krijgen een 
nieuwe lijn.

Bij de allernieuwste toilet
ten wordt de taille eenigs- 
zins vernauwd, om schou
ders en heupen wordt alles 
strak gehouden en de ruimte 
vangt pas aan bij de knieën 
ongeveer. Voor namiddag
en avondjaponnen wordt die 
ruimte meestal beperkt 
enkel tot den voorkant of
wel tot de achterzijde. Ge
heel nieuw, voor meer ,,ge- 
kleede,” toiletten zijn de 
schootjes, welke soms naar 
één kant gearrangeerd wor
den en die iets jeugdigs en 
élégants geven aan een 
overigens eenvoudige japon. 
Ook de vele fraaie lingerie- 
garneeringen welke de mode

voorschrijft zijn zeer flatteerend. Garneeringen van 
fijne opnaaisels en biais komen nog steeds op den 
voorgrond en het zijn juist deze garneeringen, die ’n 
verfijnd cachet kunnen geven en waarbij we, wan
neer we zelf onze kleeren maken, met geduld en 
accuratesse zeer veel succes kunnen hebben. Een 
groote rol spelen hierbij ruitvormig opgenaaide biais.

Nijlgroene japon met de moderne garneering van fraai gegroupeerde 
fijne opnaaisels. Zwart laken mantel met astrakankraag en manchetten.

Aan aparte mouwgarneeringen schijnt bij het ontwerpen der 
nieuwe modellen met bizondere voorliefde te zijn gewerkt. Er 
is hier allerlei nieuws, niet alleen bij mantels, maar ook bij de 
japonnen. Soms zijn de mouwen enkel wijd bij de ellebogen, soms 
zijn daar aparte wijd poffende gedeelten ingezet, ofwel liet 
ondergedeelte van de mouwen is in afstekende kleur genomen ; 
bijv, bij een groene japon zijn de mouwen van af den elleboog 
zwart; of wel ’n zwarte japon heeft witte ondermouwen. Ook 
zijn vaak de mouwen geheel wijd, terwijl ze nauw aansluitend 
worden bij den pols.

Ook zijn er veel heerenmodellen met piqué revers, veel 
leeren ceintuurs, veel samenstellingen van verschillend materiaal 
— verschillende stoffen, ofwel stoffen met borduursels of haak- 
of breiwerk in afstekende kleuren.

De lengte der japonnen blijft vrijwel onveranderd. Overdag 
zijn ze tamelijk kort, d.w.z.: reiken ze halverwege tusschen 
knie en enkel, de namiddagtoiletten worden iets langer genomen 
en de avondtoiletten zijn zeer lang, soms zelfs eenigszins sleepend.

Nieuwe voorjaarsmantel van gemêleerde wol
len stof met origineelen kraag en mouwen.

Voor mantels werden allerlei nieuwe modellen 
ontworpen en vooral op het gebied van kragen 
en mouwen brengt de mode ons allerlei nieuwtjes. 
Er zijn bewerkelijke modellen, maar ook veel 
eenvoudige Engelsche mantels, waarvoor allerlei 
nieuwe stoffen werden verwerkt en waarbij vaak 
garneeringen van leder kragen en mouwen sieren 
en bizonder fraaie ceintuurs het geheel opluis
teren. En dan zijn er nog pelerines en kleine schou- 
derkragen — nieuwigheden op allerlei gebied.

Onze eerste afbeelding vertoont een der nieuwe 
toiletten, ’n model van Kuschnitzky & Gerstl, 
tamelijk eenvoudig, maar toch geheel apart, door 
de garneering van geraniumrood borduursel op 
de blauwwollen geribde stof. De rok heeft enkel 
aan den voorkant wijd uitvallende plooien en ’n 
glad heupstuk. De bovenhelft van de taille en het 
bovengedeelte van de mouwen bestaan uit rood 
borduursel. Ik stel me voor, dat we voor ons zelf, 
naar dit model, ook ’n gezellige warme jurk zou
den kunnen maken indien we in plaats van dit 
borduurwerk ’n eenvoudig breiwerk of haakwerk 
maakten in afstekende kleur.

Het tweede model, van Blanche Lebouvier, 
geeft een voorbeeld van ’n bizonder fraaie plooi- 
tjes-garneering, welke deze nijlgroene japon tot 
een waar kunstwerk maakt, ’n Zwart laken man
tel met astrakan kraag en klein zwart hoedje wor
den bij deze sierlijke japon gedragen.

Numero drie vertoont een nieuwen voorjaars- 
mantel van grijs-witte gemêleerde wollen stof 
met zeer origineelen kraag en mouwen. Het model 
werd ontworpen door het modehuis Kuschnitzky 
& Gerstl.

PAULA DEROSE.
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familiebadvocaat heeft n.1. 
verzwegen» uit liefde voor 
des huizes. Uit zijn eigen

In de advocaten kamer van het 
gerechtsgebouw. Rechts : Felix 
Bressart en Hermann Thimig.

No. 48

7

l)e weledele heer procu
ratiehouder heeft ook zijn 
momenten nan ontspan
ning. Hier ziet men hem als 
voorzitter-vaandeldrager 

nan een rijrnielnereeniging.

In deze amusante speelfilm, die naar 
het gelijknamige tooneelstuk van 
R. Bernauer en R. Oesterreicher werd 

vervaardigd, spelen o.a. Felix Bressart 
en Hermann Thimig, de beide sym
pathieke artisten, die in de film De Privé- 
secretaresse zoo’n groot succes hadden, 
Het gegeven van „Het Konto X” zal 
er ongetwijfeld toe bijdragen, die repu
tatie zoo niet te versterken, dan toch 
zeker te handhaven. Zooals men weet, 
is het de geschiedenis van een adellijke 
familie, die onbekend is met het feit, 
dat zij haar geheele vermogen verloren 
heeft. De 

debacle 
dochter

*^Het beruchte konto.

Op de kegelbanen.

1

zak onderhoudt hij de 
familie en het konto daar- 
voor staat in zijn boeken 
met X aangegeven. Al
leen de trouwe bediende 
kan maar niet hebben dat 
zijn baas zoo idioot is en 
laat op de meest onge
legen oogenblikken zijn 
waarschuwende stem 
hooren, wat tot aller
hande conflicten aanlei
ding geeft. Aan het slot 
is hij het nog, die niet 
alleen de situatie, doch 
ook twee vermogens redt. 
Genoeglijk, vlot spel, 
amusante dialogen en 
goede opnamen maken 
deze film, die door de 
N.V.Remaco te Amster
dam wordt uitgebracht,tot 
een prettige ontspanning.
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Voor de Amsterdam- 
sche eerste klassers 
heeft de competitie 

haar belangrijkheid ver
loren. Ajax is kampioen 
van afdeeling I eri heeft 
Zondag dien titel eer aan
gedaan door maar even
tjes met 7—0 van Hermes 
D.V.S. te winnen. Als de 
roodwitten nu maar vol
doende kruit droog hou
den om straks in het kam- 
pioenstornooi te kunnen 
benutten. Bijzonder inte-

Een groote overwinning van 
Z.F.C. op Xerxes (0-5). Spel- 
kiek uit deze ontmoeting voor 
het doel van Xerxes.

ressant is de strijd in de 
onderste helft van deze 
afdeeling geworden, waar 
vier ploegen met 13 pun
ten staan, die elk nog 
slechts één wedstrijd te 
spelen hebben. Als over
zichtschrijver zou je het 
haast betreuren dat er 
geen Amsterdamsch team 
in dat gezelschap huist. 
H.V. V. en ’t Gooi ontmoe
ten elkaar nog te Hilver
sum, H.B.S. speelt nog 
thuis tegen Stormvogels 

ontvangt 
op Span- 

Schiedam- 
nu nog in

Vergeefsche pogingen var. Xerxex. Niet één 
maal wisten Lagendaal en zijn mannen de 
verdediging van Z.F.C. ‘ 
ziet hen hier in dien

te passeeren. Men 
hopeloozen strijd.

Het zwaard van Damocles, dat 
het hoofd der arme H.F.C.’ers

en Sparta
H.D.V.S. nog 
gen. Zelfs de 
mers kunnen 
de knel komen

zoo lang boven 
heeft gezweefd, 

heeft zijn doel niet gemist. Zondag j.1. is het pleit 
in het nadeel der Haarlemmers beslecht, die 
thans hun plaats in de eerste klasse te verdedigen 
krijgen tegen D.H.C. en Gouda of Neptunus. De 
strijd om het kampioenschap wordt in deze afdee
ling bepaald interessant. V.S.V. heeft zoowaar 
de leiding genomen, doch daar de Velseroorders 
nog bij D.F.C. op visite moeten, hebben de Dordte- 
naren ook nog kans en Feijenoord en Z.F.C. niet 
minder. Hier speelt zich dus het spannende slot 
in hoogere regionen af.

Blauw Wit tracht zich een zoo goed mogelijk 
plaatsje op de ranglijst te verschaffen. Zondag 
wonnen de Stadionbewoners met 3—-1 van V.U.C.

Spelmoment uit den wedstrijd Blauw-Wit-V.U.C. welke met 3-1 
door de Amsterdammers werd gewonnen. Voor ’t doel van V.U.C.

De wedstrijd Blauw-Wit-V.U.C. Een afgeslagen aanval der Blauw Witters.
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Generaal John J. 
Phelan (official).

Een gewichtig moment. Schmeling en Jack Scharkey teeke- 
nen het contract voor hun treffen te New York in Juni a.s. 
Voorste rij van links naar rechts: James Farley (official) 
Jack Sharkey, James Johnson (official), Max Schmeling en

Onder groote belangstelling werd Zondag te Bloemen- 
daal de wedstrijd der beide proefelftallen van den 
Ned. Hockey-Bond gespeeld. Overzicht tijdens het 
spel, dat door het A team met 5—2 werd gewonnen.

Een eigenaardig voetbalmo- 
ment. De wedstrijd R.C.H.— 
H.B.S. te Haarlem.
Aanval der R.C.H.’ers 
op het doel van H.B.S.

Ajax te Schiedam gehuldigd. Voor den wed
strijd tegen H.D.V.S. hadden de Ajacieden 
van hun tegenstanders een bloemenhulde in 
ontvangst te nemen, ter eere van het behaalde 
afdeelingskampioenschap. De Bruin overhan
digt op onze kiek de bloemen aan Volkers.

Ook voor Blauw Wit is er weinig meer aan den 
verderen gang van zaken gelegen. Een goed slot is 
intusschen al zoo half en half de inzet voor een 
volgend seizoen.

In de tweede klasse spant het onderaan alleen 
nog maar. Bij het kampioenschap van Haarlem 
heeft thans in de andere afdeeling E.D.O. den titel 
bemachtigd, zoodat de Spaarnestadmenschen ter
dege in hun kampioenen zitten. Voeg hierbij nog 
het feit, dat H.F.C. degradatiewedstrijden moet 
spelen, dan blijkt wel duidelijk hoe spannend het 
competitieslot voor Haarlem is.

Spartaan heeft vriend en vijand verrast door 
zijn groote overwinning op W.F.C. De Spartanen 
kunnen den dans nog ontspringen, hoewel het hun 
heel wat moeite zal kosten. V.V.A. weerde zich 
tegen H.R.C. ook al kranig, doch bracht het niet 
verder dan tot een puntloos gelijk spel.

In de andere afdeeling klopte A.F.C. zoowaar 
Zeeburgia. Spelen de ruodbaadjes nu hun laatsten 
wedstrijd tegen Zandvoart maar gelijk, dan is het 
degradatiegevaar weer afgewend. Zandvoort 
schijnt het slachtoffer te zullen worden, daar zoowel 
Baarn als B.F.C. wonnen. Laatstgenoemd team 
won van T.O.G., dat ook nog niet geheel veilig is.
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fat Tlö^dlotti^e
Altijd als Philip Wood de magazijnen van den 

Londenschen antiquair Christie bezocht, 
voelde hij zich aangetrokken tot een klein 

houten beeldje, dat in een der vitrines prijkte. Het 
was oud. Egyptisch snijwerk, een menschelijke 
gestalte voorstellende met den kop van een jak
hals. Er ging een onweerstaanbare bekoring van 
het beeldje uit en op zekeren dag kon Philip 
zijn nieuwsgierigheid niet langer onderdrukken en 
informeerde hij naar bijzonderheden omtrent 
deze antiquiteit.

Bereidwillig nam de bediende het beeldje uit 
de vitrine en plaatste het voor Philip op de toon
bank.

,/t Is een van de mooiste voorbeelden van de 
antieke Egyptische civilisatie, sir,” legde de be
diende uit. „Zooals u ziet, is het geheel ongeschon
den en de ouderdom is vrij nauwkeurig op 3500 
jaar te bepalen.”

„Vijf en dertig eeuwen ?” viel Philip Wood 
verbaasd uit. „Waar leidt men dien ouderdom uit 
af ?”

„Uit deze hiëroglyphen op het voetstuk, sir. 
Zij beteekenen : „Met eigen hand. Amènhotep, 
van het Setihuis”. Het is een soort waarmerk 
van den kunstenaar, die het vervaardigde, vermoe
delijk een priester of arts. Het Setihuis was een 
opleidingsschool voor de priesters en, artsen en het 
werd gesticht door den Pharao Seti I, ongeveer 
vijftien eeuwen voor Christus’ geboorte. De ruïnen 
van het Setihuis maken nog altijd een bijzondere 
bezienswaardigheid van Thebe uit.”

„Wat stelt het eigenlijk voor ?” vroeg Philip 
geïnteresseerd.

„Het is een afgodsbeeldje van Toth, den bescher
mer van de artsen in de esoterische leer van het 
Egyptische pantheïsme. Hij stond de afgestorve
nen op hun weg door het doodenrijk naar het 
Elysium met goeden raad terzijde en men had

DOOR JOHN D. CLAVERTEN

hem een heilig dier toegewijd, den jakhals. Dit 
roofdier kwam in het oude Egypte in grooten ge
tale voor, het zwierf op de doodenvelden en 
werd daarom als beschermer der graven be
schouwd tegen plunderende roovers, die den mum
mies hun kostbaarheden ontnamen. Ter onder
scheiding van de andere góden werd Toth gewoon
lijk met den kop van den jakhals afgebeeld,” be
sloot de bediende.

„Wat is de prijs van dit beeldje ?” informeerde 
Philip, geboeid door hetgeen hij vernomen had.

„Lord Westbury vraagt er vijftig pond voor, 
sir.”

„O, is het eigendom van Lord Westbury ?” 
vroeg Philip verrast. „Waarom wil hij er afstand 
van doen ?”

De bediende haalde de schouders op en glim
lachte spottend.

„Lord Westbury is een beetje bijgeloovig, sir. 
Men zegt, dat het bezit van het beeldje den eige
naar noodlottig is. Inderdaad is er een geschiedenis 
aan verbonden, die eenigen grond geeft aan dit 
bijgeloof, maar die daarom toch geenszins bewijst, 
dat de dood van de vroegere bezitters aan het beeld
je zou moeten worden toegeschreven.”

„Mag ik die geschiedenis eens hooren ?” ver
zocht Philip nieuwsgierig.

„Wel, sir, zij is spoedig verteld. Dr. Carver, 
een der medewerkers van Howard Carter en Lord 
Carnarvon bij de ontdekking van Tuth-Ankh- 
Amen’s graf, bracht het beeldje mee uit Egypte. 
Hij woonde in Amerika en nam het mee naar zijn 
land. Een jaar later stierf hij tengevolge van een 
auto-ongeval op den straatweg tusschen San An- 
tonio en Houston. Het beeldje kwam in bezit van 
Sir Archibald Reid, eveneens een Egyptoloog. 

Eenige maanden later stierf hij aan bloedvergif
tiging, veroorzaakt door een insectenbeet.

De volgende eigenaar was kolonel Aubrey Her- 
bert, die plotseling door een beroerte werd getrof
fen. Daarop kreeg Lord Westbury het in zijn bezit, 
de vader van den tegenwoordigen eigenaar. De 
dood van den ouden Lord was inderdaad tragisch. 
Hij ging reeds jarenlang gebukt onder aanvallen 
van zwaarmoedigheid. In een vlaag van verstands
verbijstering sprong hij drie maanden geleden 
uit het venster van zijn studeerkamer in St. Ja
mes Court. Al deze sterfgevallen hebben het geloof 
doen ontstaan, dat het bezit van het Toth-beeldje 
ongeluk aanbrengt. Voor iemand, die vrij is van 
bijgeloof zeggen die sterfgevallen niets, men kan 
ze allemaal tot de natuurlijke rekenen of aan een 
noodlottigen samenloop van omstandigheden toe
schrijven. Maar in elk geval vond de tegenwoordige 
Lord Westbury er aanleiding in om het beeldje 
zoo mogelijk te verkoopen.

Zooals u wel begrijpt, is de prijs, dien hij ervoor 
vraagt, bespottelijk laag, voor een liefhebber 
van Egyptische antiquiteiten is het minstens het 
driedubbele waard,” besloot de bediende.

Philip Wood had het beeldje in de hand genomen 
en beschouwde het peinzend. Hij was vrij van 
bijgeloof en de geschiedenis van de sterfgevallen 
had geen bijzonderen indruk op hem gemaakt. 
Hij had al langen tijd den heimelijken wensch ge
koesterd het beeldje te bezitten en de gevraagde 
prijs was inderdaad laag te noemen. Plotseling 
een besluit nemend, zette hij het weer neer en haal
de zijn portefeuille voor den dag.

„Pakt u het maar in, ik zal den prijs, dien u ge
noemd hebt, betalen,” voegde hij den bediende toe.

„Wil ik het u laten bezorgen, sir ?”
„Neen, ik zal het meenemen,” besloot Philip. 

„O ja, wa t is ook weer de beteekenis van de 
hiëroglyphen ?”
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„Met eigen hand. Amènhotep van het Setihuis.” 
„Mooi, „met eigen hand”, ik zal het onthouden. 

Alsjeblieft, vijf biljetten van tien pond, heeft u 
het gezien ?”

Zijn nieuw verworven bezit in de hand nemend, 
verliet Philip Wood den winkel en begaf zich 
regelrecht naar zijn huis in Hampton.

Eenigszins tot zijn verwondering en wrevel moest 
Philip constateeren, dat Mabel, zijn vrouw, zijn 
bewondering voor het Toth-beeldje niet deelde. 
Zij had er zelfs ’n heimelijken afkeer van en toen 
Philip haar, onvoorzichtig genoeg, de geschiedenis 
van de sterfgevallen had verteld, groeide haar af
keer tot werkelijken angst.

Zij verzocht hem zelfs het beeld weg te sluiten, 
zoodat zij het niet meer behoefde te zien en hoewel 
Philip protesteerde en haar om haar bijgeloovigen 
angst uitlachte, eindigde hij toch met haarzintedoen. 
Dat wegsluiten bleek bovendien nog om een andere 
reden raadzaam te zijn. Pum, een geweldige bul
dog, legde een besliste vijandschap voor deze 
antiquiteit aan den dag en het was voldoende 
hem het beeldje te toonen, om hem razend van 
woede te maken. Hij sprong tweemaal tegen zijn 
meester op om het met zijn tanden te bemachtigen 
en eerst nadat Philip het in zijn boekenkast had 
weggesloten, gelukte het hem den hond tot be
daren te brengen.

De aantrekkelijkheid van zijn bezit ging daar
mee goeddeels voor Philip verloren, inplaats van 
het beeldje een eereplaats in zijn studeerkamer te 
kunnen geven, was hij verplicht het weggesloten te 
houden. Toch kon hij zich soms urenlang in de 
aanschouwing van Toth met den jakhalzenkop 
verdiepen; als Mabel ’s avonds naar bed was, zette 
hij het beeldje vaak op zijn schrijftafel en hoe 
langer hij het dan bekeek, hoe meer hij zich onder 
den invloed voelde komen van een geheimzin
nige, bijna angstige bekoring.

Vooral de hiëroglyphen trokken zijn aandacht, 
hij teekende ze na en herhaaldelijk moest hij den
ken aan een drietal woorden, die toch volstrekt 
geen bijzondere beteekenis hadden : „met eigen 
hand”, het waarmerk van den kunstenaar, wiens 
werk zelfs na vijf en dertig eeuwen nog niets van 
zijn schoonheid had ingeboet.

Philip’s studeerkamer had uitzicht op een Hin
ken tuin, het lievelingsplekje van Mabel, waar zij 
bij voorkeur de middaguren doorbracht. Er waren 
eenige kunstmatige rotspartijen aangebracht, die 
bekoorlijke zitjes boden met een uitzicht op de 
heuvelachtige verten achter Hampton.

Op een zonnigen herfstmiddag betrad Philip 
de studeerkamer en wierp de tuindeuren open. Een 
blik in den tuin overtuigde hem ervan dat zijn 
vrouw er niet was, wel bespeurde hij Pum, die zich 
lui lag te koesteren in het milde herfstzonnetje. 
Op zijn boekenkast toetredend, zocht hij er een 
werk uit over middeleeuwsche rechtspleging en 
daarbij dwaalde zijn blik onwillekeurig af naar de 
beeltenis van Toth.

Gedachteloos nam hij het beeldje in handen en 
na het eenige oogenblikken te hebben beschouwd, 
stond hij op het punt om het weer op te bergen, 
toen plotseling Pum op hem toesprong. Voor hij 
zijn kostbaar bezit buiten zijn bereik had kunnen 
brengen, had de hond het reeds bemachtigd en zijn 
tanden in het brooze snijwerk zettend, liep hij er 
den tuin mee in.

„Pum, kom hier,” gebood Philip verschrikt, 
terwijl hij den hond naliep.

Pum rende den tuin rond, keerde terug naar het 
grasperk voor de studeerkamer en liet het beeldje 
vallen. Woedend begon hij met zijn groot, sterk 
gebit het te bewerken, en bijna stikkend van boos
heid, liep Philip andermaal op hem toe.

„Verdoemd,” vloekte hij, „kom je hier, ellendige 
hond? Hier, zeg ik je, hier....”

Pum ontweek hem en nam het beeldje mee. 
Philip wierp hem met een grooten steen, doch hoe
wel de hond even jankte van pijn, keerde hij toch 
niet bij zijn meester terug.

Na een nieuwe vergvefsche poging om zijn eigen
dom te redden, verloor Philip plotseling zijn zelf- 
beheersching. Met een onderdrukten vloek liep hij 
zijn studeerkamer in en greep een geweer van den 
wand. Het was geladen met fijne hagelpatronen 

Amazone.

en hij wist dat Pum doodelijk bang was voor het 
afgaan van het schot.

Op den drempel van de deur riep hij den hond 
nog eenmaal naar zich toe en toen dit zonder uit
werking bleef, legde hij plotseling driftig op hem 
aan. Eerst op het laatste oogenblik bedwong hij 
zijn opwelling om den vernieler neer te leggen, hij 
hief het geweer op en richtte recht voor zich uit. 
Hij meende even iets wits in de verte te zien, maar 
zonder zich rekenschap ervan te geven wat dit 
kon zijn, drukte hij plotseling af.

Op hetzelfde oogenblik geloofde hij een zwakken 
kreet te hooren, maar bespeurend dat Pum, door 
den knal verschrikt, het Toth-beeldje liet vallen, 
schonk hij er geen aandacht aan. Haastig liep hij 
op het grasperk toe, nam het beeldje op en onder
zocht het. Pum’s scherpe tanden hadden ’t snijwerk 
deerlijk gehavend en versplinterd en boos en 
geërgerd borg Philip het beeldje in de boekenkast.

Vervolgens greep hij naar de zweep om Pum te 
straffen. De hond rende den tuin door en met groo- 
te sprongen ging Philip hem achterna. Plotseling 
werd zijn oor getroffen door een angstigen kreet 
en verschrikt liep hij achter de rotsen om, vanwaar 
hij meende dat het hulpgeroep geklonken had. Hij 
hoefde niet mevr dan een paar passen te loopen, 
toen zag hij Mabel uitgestrekt liggen, bewusteloos 
en met bloedend gelaat....

Doodelijk verschrikt nam hij haar op en droeg 
haar het huis binnen ; hij begreep on middellijk, 
welke ramp hij veroorzaakt had : in de overtuiging 
verkeerend dat er niemand in den tuin was, had 
hij alle voorzichtigheid uit het oog verloren en op 

het oogenblik dat hij het schot had gelost, moest 
Mabel, verborgen achter de rotsen, zijn opgestaan 
om te zien wat zijn w jedende uitroepen tegen den 
hond te beteekenen hadden. Zijn schot had haar 
precies in het gelaat getroffen....

Tien minuten later stond de dokter over Mabel 
gebogen, terwijl Philip met een wanhopigen blik 
op zijn vrouw neerkeek. Het onderzoek van den 
dokter duurde lang en toen hij zich eindelijk op
richtte, wierp hij Philip een medelijdenden blik toe.

„Uw vrouw verkeert niet in levensgevaar, mr. 
Wood, maar nochtans is haar toestand hoogst 
ernstig. Zij zal onmiddellijk naar het ziekenhuis 
moeten, het is te hopen dat het gelukt de hagel
korrels te verwijderen. Ik moet u echter voorbe
reiden op een noodlottig gevolg van deze verwon
dingen, de gezichtszenuwen zijn vernietigd.... 
uw vrouw zal altijd blind blijven....”

Philip keek den dokter eenige oogenblikken met 
een niet begrijpenden blik aan, toen drong plotse
ling de vreeselijke beteekenis van deze uitspraak 
tot hem door en viel hij met een schorren, wanho
pigen kreet voorover op het bed....

Hoewel Philip Wood hemel en aarde heeft be
wogen om zijn vrouw het gezicht terug te geven, 
zijn alle moeiten en kosten tevergeefsch geweest : 
Mabel is blind gebleven. Het noodlottige Toth- 
beeldje heeft hij verbrand, maar als hij zijn vrouw, 
tastend langs de wanden en de meubels, haar weg 
ziet zoeken, dringen hem de tranen in de oogen en 
denkt hij aan de woorden van Amènhotep uit het 
Setihuis: „met eigen hand....”
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ÜÜÜIL__ voor / 2. Pcr haW iaar b‘i vooruitbetaling.

HANDTEEKENING _..................................................................
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Verkoudheid 
Keelpijn-Griep 
met FORMAMINT

REGEN en kou maken de keel gevoelig voor infectie en 
ontsteking. Neem daarom op het eerste teeken van 

keelpijn Formamint. Na een paar Formamint tabletten zal 
de kriebeling en de pijn verdwenen zijn, want Formamint 
vernietigt de gevaarlijke bacteriën, die ontsteking van de keel 
veroorzaken, geneest zoodoende keelpijn en beschermt U 
tegen besmettingsgevaar (Influenza, Diphtherie, Griep, enz.) 
Geef Formamint ook aan de huisgenooten en de kinderen, 
zoodra gij bij Uzelf een begin van verkoudheid meent te 
bespeuren. Formamint zal hen beschermen tegen het ge
vaar door U te worden aangestoken.
Zorg tijdig, dat gij Formamint in huis hebt - koop nog 
vandaag een verpakking bij Uw Apotheker of Drogist.

FORMAMINT
De keelontsmettende tabletten.

In alle Apoth. en Drogist, a Fl. L- per verp.

FR15CH EN WAKKER MET t~2TABLETTEN PRU5PER DOOS ÖOCT3
IN APOTHEKEN EN DROGISTERIJEN

Vraagt prospectus en gratis monster b/h Verkoopbureau v. Nederland 
van DALLKOLAT - POSTBUS 679 AMSTERDAM 
Let op den naam KOLA DALLMANN, namaak bestaat.



G
rit van Heeden kende haar goed — die voorhoofdplooi, die het teeken was van tante Alice’s opperste afkeuring van iemand of iets, dat haar mishaagde.Eigenlijk was de aanblik der vormeloos dikke, slapende dame allerdolst. Maar Grit had op dit oogenblik weinig zin voor komische situaties.Ze nam haar tante bij de schouders beet en schudde haar uit alle macht dooreen.„Tante Alice ! Tante Alice !”„Ja — wat is er dan, Joseph ?” gaf de tante slaapdronken ten antwoord.„Ik ben het toch. Grit ! Word wakker, tante !”Opnieuw schudde zij de nog steeds half verdoofde oude dame door elkaar. En ditmaal hielp het. De tante zat plotseling kaarsrecht overeind in bed.„Wat is er toch aan de hand ?” vroeg ze uiterst ongeduldig. „Wat bezielt je toch eigenlijk, Grit, om zoo zonder meer in mijn slaapkamer binnen te dringen — hoe kom je er eigenlijk heelemaal in ? De deur was toch gesloten en....”Hier brak de tante haar woordenstroom af.Ze had nu eindelijk de oogen geopend en de leege kamer gezien.Haar gezicht nam een uitdrukking aan van zulk een grenzelooze verbazing, dat Grit ondanks haar hoofdpijn en ondanks het griezelige van het heele geval hardop begon te lachen.„Wat moet dat ?” riep mevrouw Ollendorf streng. „Wie heeft.... ”Opnieuw brak ze den zin af.Haar oogen rolden onrustig in hun kassen op en neer.Het was duidelijk, dat ze nog niet heelemaal in staat was, den indruk te verwerken van het too- neel, dat zich aan haar oogen voordeed.Op dat oogenblik klonk buiten de kamer een woedend schreeuwende mannenstem. Onmiddellijk daarop verscheen stampvoetend en tierend, met dieprood gezicht en van woede fonkelende oogen, de heer des huizes, oom Joseph, de bankier Joseph M. Ollendorf.„Ik ben bestolen,” brulde hij met een stem, waarvan men het kleine, dikke mannetje met den spaarzaam behaarden schedel volstrekt niet verdacht zou hebben.„— schandelijk bestolen! Het is....”De woede maakte hem opeens bijna sprakeloos. Hij begon zenuwachtig te kuchen.„Ach ! — deze kamer ook al ! Alles u verdwenen, alles is weg ! De heele villa is leeggeplunderd, al het meubilair — alle tapijten, alle schilderijen — de duivel hale de — ”De rest verstikte in een woedend gemompel. Oom Joseph zag er uit, alsof hij in het volgende oogenblik zou barsten.Nu verschenen achter hem ook de bleeke gezichten van Jean, den huisknecht, en van Mary, de dienstbode.Jean heette eigenlijk Hans en Mary luisterde naar den echt Duitschen naam Marie. Doch mevrouw Ollendorf vond dat ordinair en had ze, toen ze ze aannam, tegelijk maar omgedoopt.Jean en Mary was het al niet veel beter vergaan dan hun mijnheer, hun mevrouw en het nichtje.Ook op hun slaapkamer stond alleen nog het bed. De rest was verdwenen, tot zelfs de verzameling van filmster-prenten met „eigenhandig” geschreven autogrammen, die Mary’s trots waren. Ze had roode, beschreide oogen en snikte van tijd tot tijd zachtjes.Jean gedroeg zich als een man, hoezeer het verlies van zijn sigaren hem ook aan het hart ging. Meer dan honderdvijftig stuks, bij kleine beetjes en niet zonder ontzaglijk veel listen en moeite onopvallend „bijeengegaard”....Er heerschte een algemeene verslagenheid. Hun spaarcentjes, die met de kasten, waarin zij 

ze bewaard hadden, verloren gegaan waren, en hun kleeren moest de familie hun natuurlijk vergoeden — maar hoe zou het met de autogrammen en de sigaren moeten gaan....„Ach, jij met je verduivelde fratsen,” had Jean, op dit oogenblik meer „Hans” dan ooit, gezegd, toen Mary hem huilend om raad vroeg, hoe te handelen met de verloren geraakte autogrammen.„Laat je een autogram geven door mijnheer Ollendorf!”En toen had Mary in een woedenden uitval geantwoord, dat de handteekening van Harry Liedtke of zelfs van Henny Porter haar meer waard was dan die van mijnheer Ollendorf. En voor de rest had ze overal maling aan !Waarop Jean minachtend den neus had opgetrokken, en als zijn meening te kennen had gegeven, dat de handteekening van bankier Ollendorf op zoo’n kleine cheque voor hem meer beduidde dan alle film-engelen bij elkaar in hoogst eigen persoon, en dat hij vijfhonderd mark gespaard geld in zijn kastlade had gehad.Mary wist heel goed, dat het op z’n hoogst dertig konden zijn geweest — want Jean was altijd bijzonder voorzichtig en bracht alles direct naar de spaarbank — maar ze zweeg, en rekende met hartstochtelijke vastberadenheid na, hoeveel er, met eenigen goeden wil, in haar eigen kastla had kunnen liggen. Het resultaat was zeer bevredigend voor haar.Voor het voornaamste slachtoffer van de heele geschiedenis, den heer des huizes, verschenen beide gedienstigen juist op het goede oogenblik.Hij brulde er op los als een gewonde stier: „Jean, nog eens, alle drommels nog toe, heb ik je niet gezegd, dat je onmiddellijk de politie zou telefoneeren ? Onmiddellijk, direct, heb ik gezegd. Wat sta je daar te suffen, ongeluksvogel! Mary, loop toch naar den portier ! Hoe konden die meubels nu in *s hemelsnaam weggesjouwd worden, zonder dat het uilskuiken er iets van gemerkt heeft? Die.... Straks zal het nog uitkomen, dat hij met die dievenbende onder één hoedje speelt! Wat....”„Neemt u me niet kwalijk, mijnheer de directeur. ...” Jean’s plechtige toon stak allerkomiekst af tegen de razende opgewondenheid van Ollendorf. „Ik heb zooeven met de politie getelefoneerd. Een commissaris en verschillende beambten zijn reeds onderweg.... ”„De portier heeft me verteld,” viel Mary in, alvorens de bankier gelegenheid had om op adem te komen, „dat vanmorgen om half zeven de verhuiswagens voorgereden waren, en dat hij er bijzonder scherp op had gelet, dat de verhuismen- schen niets beschadigden. Alleen de vleugelpiano had ’n klein knauwtje gehad — onbeteekenend overigens — en van een van de groote, witte Chineesche vazen was een schilfertje gestooten. En een van de sjouwerlieden had met het bronzen Venus-beeld — of hoe heette die prinses — tegen de trapleuning aangebotst, wat een klein schrammetje had gegeven, maar anders was er niets ernstigs gebeurd.... ”„Wat een idioot!” brulde Ollendorf. „Dat, dat beest van een portier! Die stomme ellendeling ! Wie heeft er hem een woord over gerept, dat ik ging verhuizen ? Wie ? vraag ik !”Mary, die deze vraag, hoeveel moeite ze ook deed om na te denken, niet kon beantwoorden, deed bescheiden en verlegen een stap achteruit.Zich onophoudelijk het hoofd afwisschend, waarop het klamme zweet in groote druppels parelde, liep bankier Ollendorf de ledige kamer op en neer.Had hij toch een paar weken geleden maar gehoor gegeven aan het betoog van dien kleinen, praatzieken verzekeringsagent en een polis ge

nomen.... ja, natuurlijk, om de T\Jo 4heele woning tegen diefstal te ver- ÏNU* xzekeren, zou hij een aanzienlijke premie hebben moeten betalen — en juist op dien dag waren de Gelsenkirchnerfondsen zoo sterk gedaald. Was het niet om stapelkrankzinnig te worden ?Mevrouw Ollendorf was er slechts na geruimen tijd in geslaagd, om de ramp in al haar ernst en uitgestrektheid te overzien.Op het oogenblik bevond ze zich in een geweldige huilbui en stiet van tijd tot tijd jammerkreten uit als : „O, mijn sieraden ! Mijn kostbaarheden ! Mijn juweelen ! Mijn dierbaarst bezit!”Grit hield zich met haar tante bezig, liep naar de eerste de beste waterkraan, bevochtigde er, bij gebrek aan een handdoek, haar zakdoek, dien ze in een zakje van haar pyama bij zich droeg, en maakte er een kouden omslag van.Toen viel het haar opeens op, dat de eigendommen van haar tante allemaal gestolen waren, terwijl haar eigen bezittingen met bijna pijnlijke nauwkeurigheid netjes naast elkaar in een hoek van haar kamer waren gedeponeerd . Waarom had de dief die niet aangeraakt ?Op dat moment kondigde Jean de komst aan van den commissaris van politie.De kleine gebrilde heer maakte in zijn vrij nauwzittend colbertje eer den indruk van een hoofdonderwijzer. Doch wie opmerkzamer toezag, ontdekte twee scherpe, verstandige oogen achter de brilleglazen en een energieken trek om den breeden, dunnen mond.Hij groette den bankier, drukte in hoffelijke bewoordingen zijn deelneming uit en beloofde al het mogelijke te zullen doen, om de „geplunderde villa”, zooals hij het met ’n fijn spotlachje uitdrukte, weer heelemaal te installeeren.Daarna ving het onderzoek aan naar mogelijk achtergelaten sporen, terwijl zijn menschen er voor zorgden, dat niemand ongezien het huis kon verlaten.Inderdaad vond hij overal de afdrukken van verschillende zware, smerige werkschoenen, waarvan hij de omtrekken zorgvuldig op papier natee- kende.„Minstens acht of tien sjouwerlieden en pakkers !” zei hij koel. „Waar is de portier ?”Hahnel, de portier, werd gehaald. Hij kwam tegelijk met zijn sidderende, onophoudelijk de handen aan haar voorschoot drogende eega, en werd aan een scherp verhoor onderworpen.„Het waren drie verhuiswagens, mijnheer de commissaris, van de maatschappij Saxonia, zooals de man zei, die er bij was. Maar er stond niks op de wagens....”„Wat voor een man ?”„Die met den eersten wagen kwam, een groote, zware kerel met een hangsnor. Schulze zei hij, geloof ik, dat ie heette, nietwaar ouwe ?”De portiersvrouw knikte levendig.„Nou — en die Schulze vertelde me, dat ze om half zeven besteld waren om de meubels weg te halen en ze te transporteeren naar de nieuwe villa in Dahlem, die de directeur pas gekocht heeft. En toen heb ik direct gezegd, dat hij alle verantwoording voor de zaak maar voor z’n rekening moest nemen, want dat ik wist, hoe bijzonder voorzichtig mijnheer de directeur altijd met zijn meubelen was. Nou.... en ze hebben ook zoo voorzichtig mogelijk gewerkt, en zoo zacht geloopen als ze konden ! Maar van één vaas is een schil fertje afgestooten, en de piano heeft een deukje gekregen aan den achterkant.... dat is alles..”„Heeft mijnheer de directeur je dan verteld, dat hij ging verhuizen ?”„Nee-ee — dat eigenlijk wel niet!”En de heer Hahnel zette een armezondaarsgezicht om medelijden mee te krijgen.„Dat is het juist!” riep de bankier, rood van woede. „Er is geen mensch hier in huis, die je
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Van 13-20 Februari:
ROODE-BON WEEK
1 roode telt voor 5 witte

Alléén dit merk het echte!
Prijzen: 25 ct, GROOTE 40 ct, 
EXTRA GEVULD 45 ct

ADRES VOOR DEN HANDEL; PRINSENGRACHT 742

WINTER IN ZWITSERLAND

SPORTHOTEL 
"HOF AROSA" 
1800 METER BOVEN ZEE

verplichting!
NEERLANDS GROOTSTE

] ÖPeC/AALZAAK VOOO,

TAPUTEN-BEDDEN ■ 
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DAMES-CONFECTIE 
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Levensverzekering-Mij. „H AA RLE M” 
Haarlem ■ Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

Het aangename en gezellige 
Hotel in het centrum van de 
sportplaats Arosa. - Volledig 
pension vanaf Frs. 12.50

Doelmatige Publicatie 
van uw zakennieuws 
is van groot belang 

voor uw onderneming 
llllllllllllllllllllllllll

Een Meisjesgezicht 
verliest ook bij guur en schraal weer nimmer 
de frissche teint en soepele gaafheid, wanneer 
men zich tot gewoonte maakt het ’s avonds 
met een weinig ,,Zij”-Crême in te wrijven.

DRAAG GEEN BREUKBAND!
Na 3O-jarige ondervinding Heb ik een Breukver- 
band-Apparaat voor mannen, vrouwen en kinderen 

gemaakt, Hetgeen breuklijden verhelpt.

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 
onderstaande coupon heden en ik zal U gratis mijn geïllustreerd boek 
over breuken en hare behande
ling toezenden, waarin ook mijn 
B reu kve r ban d«App a raat 
is afgebeeld met de prijzen, ook de 
namen van vele personen, die het 
beproefd hebben en hoogst dank
baar zijn. Het geeft directe verlich
ting, wanneer al het andere niets 
hielp.

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 gesteld, 
zoodat rijk of arm het koopen kan. 
Ik zend het op proef ten bewijze dat 
hetgeen ik zeg, waarheid bevat. U 
alleen oordeelt en indien U eens mijn 
geïllustreerd boek gelezen hebt, zult 
U even verrukt zijn als mijne dui
zenden patiënten wier schriftelijke 
dankbetuigingen voor U ter inzage 
liggen. Vul onderstaande gratis 
coupon in en post die nog heden.
__ GRATIS INFORM ATI E-COUPON—

C. E. BROOKS ( 2191 C ) Singel 25 - Amsterdam 
Gelieve mij te zenden, franco per post, in onbedrukte enveloppe, 
zonder eenige kosten of verplichtingen mijnerzijds, Uw geïll. boek 
en volledige inlichtingen betreffende Uw Breukverband-Apparaat. 
Naam:...................................................................................... ..............
Adres: .....................................................................................................

Photo v. d. heer C. E. BROOKS 
die zich zelf en duizenden anderen 
van breuklijden bevrijdde. Indien 
breuklijdende, schrijf dan nog 

heden.

VRAAGT EEN ADRES
van een zieken of eenzamen Nederlander om daarheen 
geregeld Uw nummer van De Stad” te kunnen zenden 
aan: J. P. C. MEEUWSE, Vlietstr. 2. Amsterdam (Z.) 
Strooken (zonder postzegel) worden dan toegezonden.

INTEEKEN BILJET
Ondergeteekende verklaart zich hiermede te abonneeren 
op „De Stad Amsterdam” a i)F f 0.125 per week
’) Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Naam

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

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

Mejuffrouw

BLONDINE
zoudt U Mevrouw willen 

worden ?
Maar laat dan niet Uw kans voorbijgaan door 
Uw mooie blonde haar mat en kleurloos te 
laten worden. Roberts Nurblond, de speciale 
Shampoo voor blondines, voorkomt het 
verkleuren en geeft ook reeds donker ge
worden haar den oorspronkelijken lichten 
gouden glans terug. Bevat geen kleurmiddel, 
geen henna, geen schadelijk bleekmiddel. 
Millioenen malen beproefd! Probeert Roberts 
Nurblond nog heden! Importeurs: l'irma 
B.Meindersma,DenH aag-A ms ter dam-Snee k.

Onverwacht nam haar gewicht af
Tegelijk met haar Ischias genezing* 

In 3 maanden 16 pond lichter
Zwaarlijvigheid en ischias gaan 

vaak samen. Bijna altijd komen zij 
voort uit een en dezelfde oorzaak : 
een organisme beladen met opge
hoopte afvalstoffen, als een oven, 
die met asch en roet gestookt zou 
moeten worden.

Als deze afvalstoffen zich kunnen 
ophoopen, krijgt u last van urine
zuur en tegelijkertijd loopt u groote 
kans ongezond en overdreven dik 
te worden. De zes zouten in Kru- 
schen Salts helpen uw inwendige 
organen eiken dag de bedorven en 
giftige afvalstoffen uit het lichaam 
te verwijderen. Dan, langzaam maar 
zeker, verdwijnt ook die overmatige 
corpulentie. De pijnen van ischias 
en nieren houden op. U voelt zich 
wonderlijk gezond en flink, kortom 
beter dan u zich ooit te voren 
gevoeld hebt.

Wat een aangename verrassing 
voor deze vrouw ! Haar grootste 
kwaal was ischias, en zij nam Kru- 
schen Salts om hiervan te genezen. 
En Kruschen Salts heeft haar niet 
teleur gesteld. Integendeel, niet 
alleen dat zij zich veel en veel beter 
voelde, zij merkte ook dat ze lang
zaam maar zeker haar overmatige 
corpulentie kwijt raakte. Leest eens 
haar eigen brief, hoe het gebeurde:

„Jaren lang leed ik hevig aan 
ischias en nierpijnen. Dit jaar nog 
heb ik midden in mijn werk op den 
grond gelegen van de pijn. En als 
de pijn over was kon ik me pas weer 
bewegen. Tot ik op een goeden dag 
uw advertentie las en besloot Kru
schen Salts eens te probeeren. Ik 
gebruikte het ongeveer een maand, 
toen mijn kennissen me al begonnen 
te zeggen, dat ik er zoo goed uit zag. 
Tegelijkertijd verloor ik mijn lastige 
dikte en nu, nadat ik drie maanden 
Kruschen gebruikt heb, weeg ik 
150 pond in plaats van 166. Ik 
ben op een moeilijken leeftijd voor 
vrouwen, en over het minste of ge
ringste maakte ik me vroeger kwaad, 
maar nu is dat allemaal voorbij. 
Deze week nog maakte mijn man 
de opmerking, dat mijn humeur 
tegenwoordig zooveel beter was. Ik 
zegen den dag, waarop ik met 
Kruschen begon en zal het altijd 
blijven gebruiken. Mevr. F. L.”

is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a ƒ 0.90 en 
ƒ 1.60 per flacon.
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.

Een abonnement voor weinig 
geld en dan nog een gratis 
verzekering op den koop toe.

Al onze abonné’s zijn gratis 
verzekerd tegen ongelukken

hun overkomen in of buiten de 
uitoefening van hun beroep.

UITKEERINGEN:
bij levenslange invaliditeit . . .
bij dood...........................................
bij verlies van 1 hand, voet of oog 
bij verlies van 1 duim of wijsvinger 
bij verlies van een anderen vinger

ƒ 2000.®
» 600.®
® 300.®
® 60.®
« 30.®

Zie de Polissvoorwaarden.
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In de zoogenaamde Cox grotten, nabij Cheddar, Somserset, in Engeland, bevinden zich eenige onderaardsche druipsteengrotten, die eerst in 183? roerden ontdekt. De grot 
is verdeeld in „kamers”, waarvan er hier eene is afgebeeld. De aangebrachte electrische verlichting der stalactieten kan het geheel doen flonkeren als een sprookjespaleis.

over verhuizen heeft gesproken, en jij, lompe 
ezel, kijkt rustig toe, hoe m’n heele huis van boven 
tot onder wordt leeggedragen !”

De hjeer Hahnel kroop in z’n schulp als een taks
hond, die een pak slaag krijgt.

De vrouw begon te huilen.
Mevrouw Ollendorf, die nog steeds in bed lag 

— ze droeg uit principe nooit *n pyama, en kon 
dus onmogelijk te voorschijn komen — zat nog 
steeds zachtjes te schreien. En Mary, die een mee
lijdend hart had, en bovendien haar maag voelde 
jeuken — want het liep naar half één — begon 
eveneens te schreien om mevrouw gezelschap te 
houden. Ze vormden een ontroerend duo en de 
commissaris werd zenuwachtig.

Doch vooraleer hij nog een vraag stellen kon 
aan den volkomen versuften portier, sprak een 
heldere, jonge stem in den hoek van de kamer :

„Doet u alstublief maar geen moeite meer, 
mijnheer de commissaris 1 Ik weet al, wie de dief 
is !”

Allen keerden zich om.
Daar stond Grit, doodsbleek, met moeite adem 

halend, maar met rustig, beheerscht gelaat.
Ze hield een papier in de hand.
„Ik weet, wie de dief is,” herhaalde ze. „Hij 

bevond zich gisteren onder de gasten bij consul 
Aschweiler in de Tiergartenstrasse. Hij heet 
Jimmy Beckett!”

VI. „IK HEB VERHUISWAGENS NOODIG. 

T-Tet valt niet te ontkennen, dat Jimmy Beckett, 
A A toen hij bij den hoek Fasanenstrasse en Kur- 
fürstendamm uit den gezichtskring van Grit van 
Heeden verdwenen was, er plotseling stevig den 
pas in zette.

Met een paar fiksche stappen trad hij op een 

taxi toe, gaf den chauffeur een adres op en sprong 
in den wagen.

Hoofdschuddend reed de taxi-bestuurder van 
zijn standplaats weg. Want adres en klant kwamen 
heelemaal niet goed bij elkaar. Wat moest die 
elegante heer in rok in de buurt van de Mulack- 
strasse ? En het moest nog vlug gebeuren ook.. ..

Tja, wat ging het hem ten slotte aan. Als hij 
z'n vrachtje afgeleverd had, was hij immers van 
alles af!

De auto suisde de Tauentzienstrasse door, boog 
vervolgens in de richting van de Lützowplatz af 
en raasde midden door den nachtelijk stillen Tier- 
garten.

Een kwartier rijden — dan stond hij stil. Jim
my Beckett stapte uit en betaalde. •

Hij stond midden in de beruchtste achterbuur
ten van Berlijn.

De vervuilde, verwaarloosde straat was slechts 
spaarzaam verlicht; dreigend stond daar het 
diep zwarte front der armoedige huizenrij.

Zoemend maakte de taxi rechtsomkeert en 
reed weg.

Het was, alsof met het roode achterlicht ook 
het laatste restje beschaving in den donkeren 
nacht verdween.

Jimmy Beckett monsterde de omgeving eens 
en trad dan op een huis toe, waarvan de verlichte 
keldervensters als kwade, hongerige oogen de 
straat in staarden.

Hij liep de uitgesleten houten trap af en betrad 
het kelderlokaal van Wilhelm Krawuttke. De 
lucht was er zoozeer met rook bezwangerd, dat 
men wanhopig ademen moest naar een restje 
onbedorven zuurstof.

Half verdoken in het rookgordijn zaten eenige 
kerels met nekken als stieren en een paar felge- 
schminkte meisjes.

Toen Jimmy binnentrad, werden de tot dan toe 
niet bepaald geruischloos gevoerde gesprekken 
als met één slag afgebroken.

Jimmy, de elegante Jimmy, in avondkostuum, 
manteljas en hoogen hoed, slenterde onverschil
lig op de toonbank toe en zei :

„Goeienavond !”
„G’navond,” antwoordde de kroeghouder, Wil

helm Krawuttke, op een toon, waarop een ander 
gezegd zou hebben : „Wat doe je hier ? Maak 
dat je wegkomt!”

Jimmy glimlachte vriendelijk.
„Is „Dikke Max” al hier?” vroeg hij dan koel.
De waard keek hem met een. loenschen blik 

van onmetelijk-diep wantrouwen in de oogen.
„Wat moet je dan wel van hem hebben ?” 

luidde de wedervraag, met een stem, welke klonk 
als het gerommel van naderend onweer.

„O, niets bijzonders,” zei Jimmy. „Maar toch 
wou ik hem wel even spreken, zie je.”

„Zóó, zóó 1 Maar hij is er niet.”
„Hij is er wel !” voegde Jimmy den brommen- 

den Krawuttke toe. „En als ie er niet is, moet hij 
in elk geval onmiddellijk verschijnen !”

„Wat moet je toch van Dikken Max ?” krijschte 
een vrouwenstem ergens op den achtergrond.

Jimmy maakte een buiging voor het rookgordijn, 
dat hem van de bezitster der schelle stem scheidde.

„Neemt u het mij niet kwalijk, wanneer ik u 
dat nog even verzwijg,” verzocht hij beleefd. 
„Dikke Max mocht eens nijdig worden, als ik het 
vertelde....”

„Klets niet zoo, kerel !” sprak opeens een heesche 
stem vlak naast hem.

Daar stond achter hem een ware kolos van ’n 
kerel, als ’t ware louter vleesch en spieren, met 
’n belachelijk klein petje op den machtigen, kaal- 
geknipten schedel.
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„Je hebt met Dikken Max geen bliksem te 
maken, versta je ! Maak dat je d’r uit komt, be
grepen !”

Jimmy keek den reus belangstellend aan.
„Ik zou je een goeden raad willen geven,” zei 

hij op vaderlijken toon. „Drink jij je biertje maar 
leeg, vader, en bemoei je maar met je eigen zaken. 
Geloof me, doe je dat niet, dan kom je maar in 
moeilijkheden. Ik meen het uitstekend met je !”

„Goed, en nou d’r uit!” zei de kolos met schorre 
stem, en hij greep toe.

Maar hij greep in de lucht.
En een oogenblik later haakte Jimmy voor de 

tweede maal den handgreep van zijn wandelstok 
van een stevig been los.

„Dat wordt ’n beetje eentonig,” dacht hij, en 
hij drukte de punt van zijn lakschoen stevig in 
den dikken buik van den op den grond uitgestrek- 
ten reus.

„Blijf kalm liggen, mannetje, anders bezorg ik 
je een maagverzakking,” sprak hij koeltjes.

En terwijl hij z’n voet nog met wat meer kracht 
neerzette, keek hij uitdagend om zich heen.

Niemand verroerde zich.
De hier aanwezige elementen, wier heele leven 

een aaneenschakeling was van misdaden, linke 
streken en vechtpartijtjes, hadden in de smiezen 
gekregen, dat het geen nieuweling was, dien ze 
daar hadden bezig gezien.

In de hersens van al deze typen was het duide
lijk, dat hier een mannetje stond, die wist, wat zij 
wisten, en nog wel iets meer ook.

Misschien wel zoo’n heele groote, die naar dia
manten van vijf of zes karaat niet eens ’n poot 
uitstak, en niet bang was om in de grootste ban
ken een krakie op touw te zetten....

Afwachten was dus de boodschap — misschien 
viel er voor den een of ander nog wel wat af — in 
elk geval zou het stom zijn, om ’n blauwe boon te 
riskeeren — want de gare jongen hield op het oo
genblik allebei z’n handen onder z’n avondmantel 
— een poederkwastje zou hij daar zeker wel niet 
in hebben — en zoo’n pieper gaat zonder moeite 
door zulke zijden voering en dunne mantelstof. 

Daarvoor behoefde hij dat glimmende ding er 
niet eens uit te halen....

„Dus....” zei Jimmy eenigszins verstoord, 
„waar is Dikke Max ? Ik heb geen tijd om lang 
op dien slamiel te wachten !”

„Hier ben ik,” kreunde de reus, nog steeds op 
den vloer uitgestrekt.

„ Wa-a-a-t ?” zei Jimmy en hij trok zijn lakschoen 
terug. „Ben jij — ben jij Dikke Max ?”

„Ja, natuurlijk 1” mompelde de reus en hij richt
te zich met moeite weer overeind.

„Dat ben ik ! U hebt merg tot in uw teenen, 
mijnheer-eh-eh....”

Jimmy glimlachte slechts.
„Als je je een beetje eer aan me voorgesteld 

had, behoefde dat niet gebeurd te zijn. Maar 
luister eens — ik heb je wat te zeggen.. ..”

En hij fluisterde den reus ’n paar woorden in 
het oor. Deze keek hem verrast aan, nam Jimmy 
eens van kop tot teen op, en zei tenslotte :

„Dat is een aanbeveling, mijnheer. Dat bevalt 
me wel. Kom maar mee, mijnheer!”

Tevreden grijnzend volgde Jimmy Dikken Max 
in een nevenvertrek.

Eerbiedige blikken zagen beiden na. Dat moest 
ongetwijfeld een geheid zakie zijn, dat die fijne 
met z’n hoogen hoed en z’n lakschoenen daar aan 
Max had ingefluisterd. De Dikke was compleet 
de hoffelijkheid zelf geworden. En dat waren ze 
niet van hem gewend.

In het nevenvertrek stonden een tafel en een 
paar stevige stoelen, waarvan zelfs geen athleet 
zoo gemakkelijk een poot had kunnen afbreken — 
want stevigheid was in den kelder van Wilhelm 
Krawuttke een allereerste vereischte.

En de waard bracht een dikbuikige flesch en 
twee waterglazen.

„Heel gemoedelijk,” zei Jimmy en hij berook 
de flesch eens.

Jenever — verduiveld. Negentig procent alco
hol. Maar daar achtte hij zijn keel toch te goed 
voor.

Hij verzocht om een „licht”. De waard bracht 
een glas en maakte toebereidselen, om zich zonder 

verdere plichtplegingen mee aan tafel te zetten. 
Maar Jimmy behoefde slechts de wenkbrauwen 
op te trekken, en reeds trok hij zich tactisch terug, 
waardig als een Lord.

Een kort stilzwijgen.
„Ik heb verhuiswagens noodig,” klonk het dan 

bescheiden uit den mond van Jimmy Beckett.

August Grigoleit uit de Döberitzerstrasse was 
een tip-top zakenman.

Het was niet voor niets, dat Dikke Max wat 
met hem ophad. Men kon zich werkelijk op Gri
goleit verlaten, en dat wilde ten slotte wat zeggen 
in dezen tijd.

Maar des te meer moest men zich voor hem 
in acht nemen, als men hem ’n loer wilde draaien.

Want de oude liet niet met zich spotten. Had 
geelemaal geen zin voor humor : geen sikkepitje. 
En juist daarom was het voor Dikken Max geen 
onverdeeld pretje, op dit oogenblik met August 
Grigoleit in dezelfde kamer te moeten zitten.

De reus draaide zijn kleine pet tusschen zijn 
worstvingers rond en staarde verlegen naar den 
vloer.

August Grigoleit liep met groote, ongeduldige 
stappen de kamer op en neer.

Hij was zichtbaar. opgewonden. De vouwen in 
zijn perkamenten schedel schoven onophoudelijk 
uit en in elkaar, en hij kauwde zenuwachtig en 
woedend op de punten van zijn snor, nu eens links, 
dan weer rechts.

,Jk wil alles weten,” bromde hij. „Alles! Toe, 
spuug je gal uit, mispunt. Waar zijn mijn wagens 
op het oogenblik ?”

Doodelijk verlegen haalde de reus zijn breede 
schouders op.

„Kerel !” brulde de oude razend, „ik wil weten, 
waar op het oogenblik mijn drie wagens zijn ! 
Met de bullen uit de villa ! Bullen, die misschien 
een half millioen waard zijn. Misschien wel een 
heel ! Waar zijn ze !”

Dikke Max zweeg, en zijn gezicht vertoonde 
de eerlijke verdrietigheid van een ten onrechte 
gestraften bulldog.

August Grigoleit 
merkte wel, dat hij 
zoo niet verder kwam. 
Hij liet zich in zijn 
ouden, kaalgeworden 
leunstoel vallen, waar
in hij al zijn zaken, 
groot of klein, bered
derd had — en sinds 
meer dan twintig jaren 
was hij onbetwist de 
beste heler in Berlijn.

En wijl hij niet de 
fout beging van de 
meeste collega’s in zijn 
beroep —- hij zette de 
„jongens” niet al te 
zeer af — werd hij ook 
nooit verraden.

Bovendien had hij 
buitengewone relaties. 
Binnen de twee uur 
— namelijk van drie 
tot vijf uur ’s mor
gens — had hij de be- 
noodigde verhuiswa
gens ter beschikking 
van Dikken Max kun
nen stellen. Eerst had 
hij natuurlijk moeten 
weten, waarvoor hij 
ze noodig had. En toen 
had de Dikke hem van
zelfsprekend in geuren 
en kleuren verteld van 
zijn onderhoud met 
z’n nieuwen „patroon”. 
Jimmy heette hij, pre
cies alsdienieuwedans, 
die zoo in de mode was, 
en het was een reuze- 
toffe jongen, waar ie 
mee kennis had ge
maakt.

(Wordt voortgezet)

Een andere foto van de grotten 
van Cheddar: de bevroren rivier.



t Uro huid

U gelieve mij franco en gratis 1 monster 
N IV E A te zenden.

Prijzen van Nivea: Doozen 15, 20, 40 en 90 ets.
Tuben 35 en 55 ets.

Nivea-Olie: Flesschen 75 en 120 ets.

N 245

. NIVEA
als het koud en guur is, opdat 
ze niet gaat barsten of springen.

Wrijf U w huid eiken avond, 
vóór het naar bed gaan, gron
dig met Nivea in. Het weefsel 
wordt veerkrachtig, de huid ge
zond en sterk. Weer en wind 
zullen U niet meer deren.

Wrijf gezicht en handen echter 
ook overdag in, alvorens U zich 
naar buiten beg eelt. De creme 
laat geen glans achter en be
zorgt U dat jeugdige, frissche en 
gezonde uiterlijk wat wij allen 
zoo gaarne bezitten.

Het verschil met luxe cremes:
NIVEA: grootste werkzaamheid, 

niettemin goedkooper

(S. V. P. duidelijk naam en adres vermelden)

Uitknippen en zenden aan: PEBECO MIJ., Sarphatikade 3, AMSTERDAM-C.

Voor lichaamsmassage NIVEA OLIE, vooral na het baden.
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PHILATELIE
ZEGELS VAN MOOI NEDERLAND?

IWlSm
--vJI

..  r^Si Mi qWI
HELwaai

oode Kruis-post
zegels en Liefda- 
digheidspostzegels 

zijn reeds meerdere 
jaren bekend. Ze heb
ben tot doel de kas 
van bepaalde vereeni- 
gingeri te stijven door 
kleine, maar talrijke 
bijdragen, waarvoor 't 
publiek over t alge
meen gemakkelijk te 
vinden is. Alleen reeds 
de philatelisten, die 
gebrand zijn op dergelijke, vaak 
zeer aardige zegels, zijn legio. 
Echter ook voor reclame-doelein- 
den wordt de philatelie in den arm 
genomen en rn verschillende lan
den hecht men groote waarde aan 
een artistieken zegel, zoowel als 
propaganda voor het land zelf als 
voor de verschillende instanties, 
waarvoor hij wordt vervaardigd. 
België, Frankrijk, Egypte. Italië

gaan daarin voor. C 
in Nederland kennei. 
we sedert eenigen tijd 
een poging om op het 
gebied der stedenre
clame een collectie aan 
te leggen van ,,Mooi 

Nederlandzegels 
waarvan reeds een be
langrijke serie bijeen is. 
De voornaamste ge
bouwen of industrieën 
zijn op deze zegels in 
beeld gebracht, zooals 

de op deze bladzijdemen op 
gereproduceerde zegels kan zien. 
Op verschillende postzegel-ten 
tentoonstellingen verwierven de
ze ontwerpen reeds grooten 
bijval en we twijfelen dan ook 
niet, of nog tal van gemeenten, 
voor wie reclame naar buiten 
zeer gewenscht of noodzakelijk is, 
zullen het nut van deze zegelre- 
clame op den duur leeren inzien.

No. 48



ZOO’N ONTVANGST 
VIEL NOG GEEN 
RADIOTOESTEL TEN DEELI

„HILVERSUM
De nieuwe verrassende vindin^^l^r 
der Nederlandsche Seintoesteï- 
lenfabriek. De langverwachte 
volmaking der Radiotechniek 
door toepassing van een nieuw 
principe: __ . —SUPER-INDUCTIE
Super-lnductie, dat is t Selectivi
teit èn kwaliteit van weergave* 
„Hilversum 5" stelt U.in staat 
de programma's van elk station 
op de volmaaktste wijze zonder 
de minste bijgeluiden van andere 
zenders te volgen, „Hilversum 5" 
is de hoogste technische pre
statie van heden. Wij zullen 
de „Hilversum 5 "gaarne eens 
bij U thuis laten nooren.

Prijs met ingebouwden electro- 
dynamischen luidspreker 

Ft. 275
Graus demonstratie door:

N.V. INSTRUMENTHANDEL 
v. h. Firma P. GEERVLIET 
Radio Technisch Bureau 

Oude Spiegelstraat 3 
en

Technisch Bureau 
DUYVENÉ & REMMERS 

le van Swindenstraat 47-49
Filiaal Nassaukade 379

„THE MARMET”

De „Lichtste Wagen" der wereld. 
Alléén verkrijgbaar bij

P. F. L. DE RIDDER 
alleen Hartenstr., Amsterdam 

OPRUIMING :
Kinderwagens vanaf f 22.5©
Vouww. m. kap „ -15.—

Zijt gij reeds abonné oan 
dit blad?,,. Zoo niet, 
abonneert ü nog heden !

Guur weer!

Doos30-60,Tube 80ct. Bij Apoth.en Drogisten.

Silvikrin is het gehe
van

Friedl Dotza

Welk een pracht is gezond Haar! Dui
zenden vrouwen weten het reeds, dat 
heerlijk en gezond glanzend haar alleen 

mogelijk is door Silvikrin, de geniale vin
ding van Dr. Weidner. Silvikrin bevat al de 
stoffen (Cystine, Cysteïne,Tyrosin en Tryptophaan) 
die de verzwakte, uitgeputte haarwortels voor 
den groei noodig hebben. Meen niet, dat U 
door mechanische hulpmiddelen Uw haar terug 
kunt krijgen, dus bijv, alleen door masseeren 
of kammen. Gebruik Silvikrin. Maak Uw ver
langen werkelijkheid. Laat U de heerlijke Sil- 
vikrin-preparaten nu direct zenden:

Silvikrin Haarwater voor 2 maanden 
Silvikrin Shampoon voor 12 hoofd- 
wasschingen en de schitterende 
gratis Haarwaterspuit (vaporisator).

U bereikt ermede: Een weelde van gezond, 
golvend haar. Post den bon nog heden.

Deze mooie zwaar ver-

BREUKLIJDERS
Dit is
C. H. SCHOLTE, 
die, na 22 jaar breuk
lijder te zijn geweest, 
zichzelve enduizenden 
anderen van breuk- 
lijden bevrijdde door 
zijn nieuwe uitvinding 
van het PATENT 
LUCHT APPARAAT.

Duizenden dankbetuigingen. Vraagt 
kosteloos om het boek met afbeel

dingen en prijzen.

C. H. SCHOLTE
Aert v. Nesstr. 105 a - Rotterdam
Waarschuwing. Laat U niets anders 
opdringen, want even goed of beter 

bestaat er niet.

Weelderig

De charmante Friedl Dotza van de Hirsch Operette gebruikt 
voor haar haar Silvikrin. Kan het haast anders. Elke vrouw die 
waarde hecht aan goed verzorgd haar, zoekt immers naar het 
beste en vindt het tenslotte ook: Silvikrin. Het heerlijke haar
water, de heerlijke, rijk schuimende Shcmpoon, zij bevatten 
beiden puur Silvikrin, en zijn buitengewoon prettig in ’t gebruik.

Aan Silvikrin Laboratorium
Verlaatstraat 52-5Ó Rotterdam BON
Zend mij franco per post het pakket inhoudende:

1 groo4en flacon Silvikrin Haarwater ƒ 3.00
voldoende voor 2 maanden

2 pakjes Silvikrin Shampoon - 0.90
voor 12 hoofdwasschingen

1 Haarwaterspuit (Vaporisator) Gratis

Samen voor . ƒ3.90

Naam :...............................................................................................................

Straat: ................................................................................................................

Plaats: .......................................................................................... F D 55

Zend mij het pakket door bemiddeling van mijn drogist of kapper, 
wiens adres ik hierbij insluit. (Doorhalen indien niet gewenscht).

haar door Silvikrin Het beste dat de
wetenschap kent.
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