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66 VRIJDAG 1 APRIL 1932 No. 3Ja, bloemen zijn mooie „dingen”; ze zijn de meest poëtische voorwerpen op deez’ aarde. Schoonheid bezitten ze van vorm, van kleur en van geur. Ziet men ze prijken op de velden, in de kassen of in de bloemen-étalages, dan maken ze op ons steeds indruk; bekijkt men echter zoo’n bloem op de keper, dan wordt die indruk veelal tot groote bewondering.Verbaasd staan we allen over de fijnheid van samenstelling, over de zuivere schoonheid van ieder deel.Lang kan men zoo’n bloem zien en iets van het Mysterie, waarin we allen leven, wordt ons dan dikwijls bewust, ’t Is geen wonder, dat aan de bloemen veel zorg door de menschen wordt besteed. Bloemen zijn er immers — zoo mogen we ’t toch beschouwen — voor de menschen. Ze kunnen dienen om ons het leven te veraangenamen, om ons innerlijk edeler te maken. Hoeveel vreugd kunnen ze ons schenken, als ze te lachen staan op onze tafel !Een groot Nederlandsch schrijver heeft eens medegedeeld hoe een kleine aanleiding oorzaak kan zijn tot een blijder
Een teedere hand verzorgt de tulpen. 

 /

Voorzichtig morden de 
ontkiemende zaadjes 
over geplant.

De z.g. „dieven” morden uit de azalia verwijderd. 
„Dieven' zijn schootjes die den bloemenbloei belemmeren.
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Orchidee.

Khododendron of Alpenroos.

Latherus.

'Sg geluid? Iemand streek
® bij toeval langs den rand
Bg van een roemer, die

kleurig begon te zingen 
in de ruimte. De 
beroemde lersche

I dichter Buttler / 
Yeats werd eens, / 

F terwijl hij door Lon- / 
dens sombere straten ƒ j| 
liep, getroffen door V 
een klein waterfon- 
teintje, dat achter in |m

een speelgoedzaak tegen K
het licht stond en waar, 
in de sproeiende water- V
straaltjes, zilveren bal- \
letjes dansten. Zijn slui- \
merend dichterstalent 
werd plotseling, en voor y
goed, hierdoor gewekt. Hij \
ontving eenige jaren ge
leden den Nobelprijs voor 
letterkunde ! Zoo kunnen 
ons nu ook een paar 
kleurige bloemetjes, met

hoop. En wat een

Bestemming 
der bloemen.

Deze bloem draagt den sprook- 
jesachtigen naam van „Venus- 
schoentje.

an-
en
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gestemd
nieuwe hoop voor ons hart, 
tot een moediger gedachte.

Het gebeurde hem eens, dat hij zich in
huis bevond. Plotseling hoorde hij echter ’n prachtig, zingend 
geluid in de drukkende stilte ; het gaf hem geluk, moed, 

” was dit

smaak in een aardig vaasje 
op tafel gezet, schijnen als 
een zonnelach in ons vertrek: 
ze kunnen ons gelukkig 
maken. Ze kunnen ons 
dere, beter gedachten 
gevoelens geven.

„Hebt toch altijd 
bloemetje in uw woning 
staan,” raadt ons de volks
dichter Adama van Schel- 
tema aan, en wie kent niet 
dat treffende vers van Guido 
Gezelie : „Een bloempje heb 
ik staan nabij me in de 
oude boekenzak”! En de 
dichters weten wel wat goed 
voor ons innerlijk is, hun 
geesten zijn dikwijls als de 
bloemen, waarvan wij hier 
enkele beelden geven.
_ K. de H.
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Te Egmond aan Zee werd huize 
St.Agnes, een inrichting voorouden 
van dagen, in gebruik genomen.

Het echtpaar D. Doets- 
Kikke hoopt 2Aprila.s. 
zijn gouden huwelijks
feest te herdenken.

Het echtpaar 
P. Wezel-Weeteling te 

Westzaan vierde zijn gouden bruiloft.

De padvinders en padvindsters van het Leger 
des Heils hielden te Haarlem een groote bij
eenkomst. Tal van dorstige monden moesten 

worden gelaafd.

In een woning aan den Durgerdammer- 
dijk brak een lievige brand uit. De 
bewoners redden zich met moeite.

Aan den Genie weg te Sloten 
werd de nieuwe kazerne 
der militaire politie offici
eel in gebruik genomen.

Een aardige foto uit de film „Bobby 
trekt van leer’*, welke deze week in 
de Cinema Royal aan den Nieuwendijk 
draait. Wij verwijzen naar den betref- 
fenden bon in dit nummer.
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Te. Bakkum is de 
nieuwe jeugdher

berg „Konings- 
bosch” geopend in 
tegenwoordigheid 

van tal van trekkers 
en autoriteiten. Dr. 
C. P. Gunning, voor
zitter der Nederl. 
Jeugdherberg Cen
trale, voerde o. a. 
het woord.

In tegenwoordig
heid van burge
meester de Vlugt 
werd de Engel- 
sche kerk op het 
Bagijnhof in ge
bruik genomenals 

„alledag-kerk”.

<^Het vischseizoen is ook 
voor de Amsterdamsche 
Gemeentereiniging ge
opend. De eerste buit.
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Om de aandacht te vestigen op den nood der schippers in de binnenvaar 
werd een „roeidemonstratie” door de Amsterdamsche grachten gehouden.
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V TEGEN
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Een bezonken oordeel.

De triomphator Casanova 
aan den „trog'.

Deze film is in werkelijkheid minder gevaarlijk dan de 
tè royale titel zou doen vermoeden. We zouden, om 

dit waar te maken een gedeelte van den inhoud kunnen 
vertellen, doch dat is reeds volmaakt overbodig, wanneer 
we er op laten volgen, dat de weledele heer Buster 
Keaton de Casanova is. En geen enkele onzer lezers 
acht dit dessinlooze uiterlijk in staat eenzelfde vrouwen- 
veine te hebben als zijn origineelen eigenaar. Keaton is 
in deze film de man, die louter en alleen door het toeval 
in dusdanige perikelen wordt gewikkeld, dat hij in den 
tijd van „effe” zooveel huwelijksaanzoeken, subsidiair 
kansen daartoe, krijgt, dat hij alle records in deze ma
terie radicaal slaat. Misschien valt er uit de geschiedenis 
van deze Metro Goldwyn-film nog een moraal te trekken, 
waarin we ons echter maar niet zullen verdiepen, omdat 
zulks niet de bedoeling is van Buster Keaton, niet van 
deze film en niet van deze pagina. Zij, die Buster Keaton 
kennen, weten tevens ook tot welk genre deze film ge
rekend moet worden. Casanova maakt toilet.



71

Een der kunst- 
rijdsters bij de 

dagelijk sche 
dressuur.

VRIJDAG 1 APRIL
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wereldbekende 
voor Volksvlijt

'en circus is voor de Amster-
i dammers altijd een bijzondere 

attractie: ze laten er iooneel en 
bioscoop voor in den steek. Paar- 
dendressuur, wilde dieren, clowns, 
en „negers” (zoo noemen ze gemaks- 
halve alle Indianen, Marokkanen, 
Arabieren, Chineezen en Maleiers 
te zamen) hebben hun onverdeelde belangstelling. Nu het 
circus Gleich op de puinhoopen van het voormalige Paleis 
zijn tentenstad heeft gebouwd en een reeks voorstellingen komt geven, 
weten wij wel zeker, dat een serie foto’s van dit vermaarde „paarden
spul” onze lezers interesseeren zal. Een bezoek aan „Gleich” beteekent 
een avond vol spanning en afwisseling.

Het ballet krijgt schermles. 
De clomnsgroep van Gleich.

No. 3

,{eu^11 ' an , ~_
gen oan „ ,lranten en

' Puar(ljes en dn>er-

Na afloop der dagtaak spelen 
Arabieren een partijtje 
schaak, waarvoor 
altijd groote be
langstelling z
bestaat. /
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Levensavond,

Hij haalde den reserve-voorraad ammunitie uit 
den hoek, waar hij het verstopt had, en 
stak de helft in zijn zak; toen ging hij 

terug naar de kajuit, gaf de rest van de patronen 
aan Gunga, en wees hem, dat hij de barricade 
moest wegruimen.

Plotseling kwam Helen MacKay uit haar hut.
„Wat gaat u doen ?” vroeg ze snel.
Wallen keerde zich om. Zij stond vóór hem, 

rechtop en vastberaden — maar haar blik was 
naar den vloer, en er was wat kleur op haar 
wangen, die koud en wit waren geweest, toen hij 
haar het laatst gezien had.

Het electrisch lichtje in de kajuit trilde en 
ging uit. Weer kwam de bons van een schot over 
het water, en vol spanning wachtte Wallen een 
seconde, voor hij haar vraag beantwoordde, om 
te zien, of de kogel doel trof. Hij miste. Boven hen 
was het stil op het dek ; maar van vooruit kwam 
er opgewonden geschreeuw. Er ging een trilling 
door het schip, zwaarder sloegen de machines, om 
de snelheid te verhoogen.

„Ik ga naar boven, aan dek/’ zei hij haar. „Ze 
zullen ’t te druk hebben, om op me te letten, en 
’t is donker ook. Gunga zal hier blijven en de deur 
weer vastzetten, als ik weg ben. We moeten weten, 
wat er gebeurt, juffrouw MacKay. Het schip is 
eenmaal geraakt, niet ernstig, geloof ik; maar 

door Frank L. Packard
’t is hier beneden geen plaats, om opgesloten te 
zitten, als er iets ernstigs gebeurt. Ik kom dadelijk 
terug.”

Zonder haar de gelegenheid te geven, om te 
antwoorden, stapte hij het gangetje in, nadat 
Gunga de versperring had weggenomen. Zooals 
hij verwacht had was het daar donker en verlaten. 
Hij ging het trapje opnaar het kleine rookkamertje, 
en vandaar het dek op. Hij kon in ’t eerst niets 
zien. Het was heel donker — er brandde geen 
enkel licht op de Monleigh. In dit opzicht had 
kapitein Laynton, ongetwijfeld geholpen door 
de ondervinding, die hij met de practijken der 
Monleigh had opgedaan, zich aanstonds aan de 
omstandigheden aangepast.

En toen zag Wallen langzamerhand bijna recht 
opzij, als een donkere vlek op het water, alleen voor 
een zeemansoog te onderscheiden, een ander schip. 
Een oogenblik later kwam er uit die vlek een 
groote roode vlam, als om zijn waarneming te 
bevestigen; dan volgde het zware, galmende 
geknal van het kanonschot, en een kogel floot 
over het schip, griezelig dichtbij. Nu geholpen 
door de lichtflits schatte Wallen den afstand 
tusschen de beide schepen op nog geen mijl — 

omtrent de afmetingen van den (Slot) 
vijand kon hij zich geen schatting 
vormen. Maar deed dat er veel toe ? Hij was 
klaarblijkelijk goed gewapend — en het was Ram 
Gulab Singh — de man, die schuld was aan den 
dood van zijn moeder en den dood van zijn 
vader — en naar alle waarschijnlijkheid was het 
nu zijn beurt!

Nog voelde hij in zich die eigenaardige, on
natuurlijke kalmte. Niet dat hij het gevaar onder
schatte — hij en alle anderen aan boord hadden 
een practisch zekeren dood voor oogen. Dat feit 
was hem levendig bewust — het was alleen maar 
een kwestie van wat minuten meer of minder. 
Hij schudde even het hoofd. Natuurlijk zou 
Helen MacKay nooit levend in de handen vallen 
van Ram Gulab Singh....

Hij staarde voor zich uit, luisterend. Hij hoorde 
kapitein Laynton op de brug naar beneden roepen 
door de spreekbuis, woedend den machinist aan
sporend tot grooter snelheid — en toen werd het 
geluid van den kapitein overstemd door het 
geschreeuw van anderen — Larsen en Mott, die 
over de presenning de bemanning orders gaven. 
Dus ze waren alle drie daarboven — kapitein 
Laynton, Larsen en Mott.

In de schaduw van de dekhuizen sloop Wallen 
naar voren, naar een plek onder de brug. Boven
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Sinds eeuwen oerbl'joen de koningen oan Engeland gaarne op het kasteel Windsor, aan de Theems, in de nabijheid oan Londen. Een overzicht pan het slot, dat dateert 
uit den tijd oan Willem den Veroveraar.

zich hoorde hij Larsen opgewonden praten :
„Ze winnen hand over hand ! Als ’t waar is, wat 

Wallen gezegd heeft, en ik geloof niet, dat daar 
nog veel twijfel aan is, dan hebben we geen schijn 
van kans meer.... als die lammeling ons niet 
laat zinken, hebben we hem straks aan boord !” 

„Steek die Morse-lamp aan !” beval kapitein 
Laynton opeens.

„Ja, om hem onze positie te geven !” spotte de 
stem van Mott.

„Die heeft ie toch al,” gromde kapitein Laynton. 
„Maar we zullen ’m wat anders geven. Steek ’m 
aan, hoor je Larsen ? En sein hem dan, als ’t hem 
te doen is om dat zwijn, dat voor Wallen speelt, 
dat ie ’m dan kan krijgen, en.. ..” Zijn stem ging 
verloren in een oorverdoovend gekraak, toen een 
schot, na twee sloepen uit den weg geslagen te 
hebben, het radio-huisje aan lucifershoutjes rukte. 
Toen weer de stem van kapitein Laynton, wild 
schreeuwend : „Gauw! Sein dan ! Zeg ’t hem, 
hoor je me niet! Hij heeft ons in vijf minuten in 
den grond !”

En toen, in de betrekkelijke stilte, kon Wallen 
duidelijk, ergens boven zijn hoofd, het klikken 
van de Morse-inrichting hooren. Hij tuurde 
ingespannen over de zee, of er een signaal ten 
antwoord kwam ; en dat gebeurde bijna onmiddel
lijk — maar niet in Morse. Het was weer de uit
barsting van het kanon ; en weer het gekraak en 
gescheur van het projectiel, dat nu in den scheeps
romp drong. Er was nu geen twijfel meer aan het 
doel van Ram Gulab Singh, geen twijfel aan de 
strekking van zijn antwoord. Dat ging uit van 
het principe, dat Gunga genoemd had : dat dooden 
niet klikken. Gezien van het standpunt van Ram 
Gulab Singh was die tactiek onberispelijk; hij 
vond het best, dat een schip verdween van de 
oppervlakte der aarde, zoodat er nooit meer iets 
van gehoord werd ; maar dat er één der opvarenden 
zou overblijven, om te rapporteeren, dat het was 
aangevallen in deze wateren, die aanstonds aan 
Ram Gulab Singh herinnerden, kwam hem niet 
te pas !

Het kanonvuur werd heftiger, genadeloozer. 
Wallen ging wat verder onder de brug, om althans 
zooveel mogelijk dekking te vinden. Nu bracht 
iedere seconde een felle, onwerkelijke, verbazing
wekkend filmachtige verandering in het tooneel 
rondom. Twee volgende kogels hadden zich ge
weerd op het sloependek, en het van bak- tot 

stuurboord volgestrooid met spanen en splinters. 
Hij hoorde een stem op de brug iets zeggen over 
vlucht in de sloepen, en een andere stem ant
woordde, dat die allemaal aan puin waren ge
slagen.

Hij greep zich opeens aan een stang vast, om 
steun te vinden. Er was een projectiel ontploft 
diep beneden in het binnenste van het schip, en 
het vaartuig scheen er door te worden opgetild 
van het water. Hij hoorde het knarsen en rammelen 
van vernield machine-werk. Hij zag door het luik 
van de machine-kamer een wolk van stoom naar 
boven schieten. Toen bemerkte hij, dat er geen 
trilling in het schip meer was, en hij begreep, dat 
de Monleigh een hulpeloos ding was, zonder 
macht van beweging, met ontredderde machines.

Het was nu één en al chaos. Hij zag Mott en 
Larsen plotseling op het sloependek verschijnen — 
zich dan naar beneden storten langs de ladders 
naar het voordek. Hij hoorde hen bevelen uit
schreeuwen tegen de matrozen. Hij hoorde kapi
tein Laynton, die nog op de brug stond, beurte
lings gillen door de spreekbuis naar de machine
kamer, en als een dolle den hefboom van de 
machine-telegraaf heen en weer rukken. En nu 
hoorde hij een onheilspellend gejoel van vreugde
kreten over het water komen — en dat gejoel was 
dichtbij.

Wallen ging met de hand over de oogen. Hij 
kon nu het andere schip naderbij zien glijden, 
als een schaduw — behalve wanneer de vlam 
van het kanon door het donker berstte, vinnig 
rood. En nu werd er achter hem een andere vlam 
zichtbaar. Een afgrijselijk gezicht I De stoom, 
die in ontzaglijke massa’s uit de machine-kamer 
drong, werd onder het opwolken doorschoten 
met gele en helroode vlammentongen. Er was 
brand beneden. Een der Chineezen, een stoker, 
naakt tot het middel, beroet, gebrand, gillend 
van pijn, verscheen plotseling op het dek, en wierp 
zich hals over kop van de reeling overboord. En 
de brug, die nu geen macht over het schip meer kon 
uitoefenen, werd geheel verlaten — kapitein 
Laynton en nog een man, waarschijnlijk de kwar
tiermeester, die aan het wiel had gestaan, kwamen 
naar beneden hollen ; de kapiteih ging zijn hut in, 
en de kwartiermeester holde naar het benedendek.

De Monleigh sloeg met een plotselingen ruk 
opzij — Wallen ijlde terug het dek langs. Zonken 
ze ? Hij bleef bij de deur van het opkamertje 

staan, voor een laatsten blik. De stoom, die nog 
opsloeg uit het luik van de machine-kamer, was 
nu doorflitst met dieper geel, donkerder rood. En 
toen kwam het geknal van kleine vuurwapenen, 
die door de bemanning werden afgeschoten — 
en als antwoord een duivelsch massa-geschreeuw 
van heel dichtbij, en met duizend kleine flitsen 
scheen het vuur beantwoord te worden. Ze waren 
nu bijna langszij. Ze maakten zich klaar om 
te enteren !

Onwillekeurig lachte hij. Wat had Gunga ook 
weer gezegd ? „Een gevecht, sahib, dat ik bij 
Allah nog eens wou zien, voor ik sterf I” Nu, 
Gunga had niet tevergeefs tot Allah gebeden ! Hij 
zou zijn gevecht hebben. Ze kwamen aan boord. 
Het was nu licht, er schenen bliksems te schieten 
uit tallooze kleine vuurwapens. Met heele rijen 
kwamen ze langs het dek en de reelings — het 
waren er honderden ! Ja, Gunga zou zijn vecht
partij hebben I Weer lachte hij wild — en toen 
kwam de angst. Hoe zou ’t gaan met haar ?

Wallen’s lippen trokken zich tot een smalle, 
strakke lijn — de volgende seconde was hij het 
trapje af en sloeg hij tegen de kajuitdeur.

„Open, Gunga, vlug !” schreeuwde hij ; en toen 
de deur week : „Juffrouw MacKay — jullie alle
bei — dezen kant op !”

Toen zij hem tegemoet snelden kwam er een 
hevige schok — en met den schok een luider uit
barsting van kreten. Vlug greep hij den arm van 
het meisje, om haar staande te houden. Hij hoefde 
niet te kijken, hij wist, wat het beteekende — 
Ram Gulab Singh was langszij I

Haar geleidend, haar half dragend, ging Wallen, 
met Gunga achter zich, weer naar dek en stormde 
naar voren, naar de brug. Het was een laatste 
wijkplaats, meer niet — eigenlijk kwam het op 
hetzelfde neer, als wanneer ze beneden gebleven 
waren, behalve, dat zij daar vechtende konden 
sterven, en niet als ratten in een val. Hij kon met 
Gunga de brugladders verdedigen, tot de Monleigh 
naar den grond ging of althans tot het heele 
schip in de macht van Ram Gulab Singh was ; 
en de kaartenkamer kon haar tot schuilplaats 
dienen, tot.... tot.... Weer duizelde zijn hoofd 
van angst voor haar, en het scheen zijn stem niet 
te zijn, die schreeuwde, over het afschuwelijk 
tumult rondom :

„Naar boven, juffrouw MacKay! Goed zoo 1 
Prachtig! Nu de kaartenkamer in I” Hij zwaaide
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haar bijna met geweld naar binnen — en draaide 
zich om naar Gunga. „Gunga, neem jij de bak- 
boordladder — ik neem de stuurboord.”

Om hem heen was het een hel. Schreeuwen, 
vloeken, gillen en kreten, het scherpe gesis van 
ontsnappenden stoom, het felle geknetter van 
een vlam, die naar boven schoot door het luik 
van de machine-kamer, en het gekraak en geratel 
van geweren en revolvers vulden de lucht. En 
uitstarende van zijn plaats op de brug zag hij nu 
den grooten donkeren omtrek van een schip, dat 
tegen de Monleigh aan lag, en waarvan maar 
steeds figuren in ’t wit, als een horde duivels 
oversprongen op het dek van het ontredderde 
vaartuig ; en toen er een vlam naar den hemel 
schoot, die het tafereel helder als de dag verlichtte, 
flikkerde het staal van een kris, die werd neer- 
gestooten, en er vertoonden zich donkere grijn
zende tronies, waarin op een onheimelijk wreede 
manier de oogen opschitterden. En hier en daar 
op het dek lagen roerlooze gedaanten uitgestrekt 
op de plek, waar ze neergevallen waren.

Over de presenning turende kon Wallen zien, 
dat de overblijvenden van de bemanning der 
Monleigh al teruggedreven waren tot de ladders 
naar het sloependek. Ram Gulab Singh maakte 
korte metten — en dat moest hij wel. Want nu 
de Monleigh in brand stond, al was dan het vuur 
nog binnenscheeps, was het gevaarlijk voor dat 
andere schip, langszij te blijven liggen.

Wallen’s hand knelde zich om den greep van 
zijn revolver. Daar aan stuurboord stond Laynton 
met twee matrozen te vechten als duivels ; en 
daar, op de onderste stuurboordladder, waren 
Mott en Larsen en nog twee — neen, alleen Larsen 
en twee matrozen — Mott was neergevallen in 
een stootende kris....

Nog zes over !
Wat gebeurde er nu opeens ? Hij begreep het 

maar al te goed. De Maleiers hadden achterom 
weten te komen en vielen de mannen van Mon
leigh in den rug aan. Een vreeselijk gevecht ont
stond, waarop zij allen tot den laatsten man het 
leven lieten.

Wallen’s revolver was leeggeschoten en toen 
hij vooruit sprong, om haar als knots te gebrui
ken, keek hij eensklaps recht in de oogen van 
Ram Gulab Singh.

„Ram Gulab Singh !” riep hij, en hij sloeg met 
al zijn kracht — en miste — en het suizen van een 
kris zong in zijn oor, terwijl hij zich opzij gooide 
om den stoot te ontwijken.

„Je hebt ’t gezicht van je vader, beest!” 
schreeuwde de kerel, en hij zwaaide zijn kling, om 
beter te treffen.

En weer sprong Wallen opzij, maar ditmaal 
ontsnapte hij niet geheel aan den stoot. Hij voelde 
iets nats en warms neerstroomen langs zijn wang, 
hij voelde zijn hoofd duizelend tollen — en toen 
hij achteruit wankelde en zich voelde vallen, 
hoorde hij den triomfkreet van Ram Gulab Singh, 
en weer zag hij het blinken van de kris, die met 
een boog weer op hem toekwam. En toen, in een 
onderdeel van de seconde, die volgde, bracht zijn 
brein, duizendvoudig geprikkeld, verbazingwek
kende feiten tot zijn bewustzijn. De kling, enkele 
centimeters van zijn hoofd, scheen weg te vliegen 
de lucht in, alsof hij den ander uit de vuist werd 
gegrist ; een revolver knalde achter hem, en Ram 
Gulab Singh sloeg met de handen inde lucht; en 
haar stem noemde zijn naam, telkens en telkens — 
en toen wist hij niets meer.

Toen hij zijn oogen opendeed, lag hij in de armen 
van Gunga, en Helen MacKay was bezig, hem iets 
om het hoofd te binden ; en er was een vreemde 
stilte om hen heen — vreemd, omdat het knette
ren van de vlammen stilte was, waar geschreeuw 
en gegil had moeten zijn en duivelsche kreten en 
het rumoer van wapenen en het geroep van 
stervende mannen.

Hij keek half versuft om zich heen.
Zeelui in uniform renden nu langs de dekken, en 

een jonge officier keek hem in ’t gezicht. Wallen 
trachtte hem te herkennen, en in ’t eerst kon 
hij het niet, omdat zijn hoofd duizelig en draaierig 
was ; en toen herinnerde hij zich : het was luite
nant Damon, van de kanonneerboot York, die 
eens met hem op de Tokamahu was overgestoken.

„Dat scheelde maar een haartje, kameraad!

Jnterieur oan de St. Joris kapel op Windsor Castle. 

Maar die Indiër van je zegt, dat ’t niet erg is — 
a’leen een leelijke hoofdwond,” zei Damon, terwijl 
hij Wallen’s hand greep. „Een prachtkerel, die 
Gunga 1 Hij kwam van zijn kant van de brug aan
gerend, en hij schoot Ram Gulab Singh net op ’t 
nippertje van de sokken. Ram Gulab Singh is 
dood, natuurlijk ; en de York zit de rest van die 
duivels op de hielen — hoor je de kanonnen ? 
We hebben twee dagen geleden de heele geschiede
nis van juffrouw MacKay gehoord. De comman
dant heeft mij met een paar sloepen gestuurd om 
te kijken, of er hier nog levenden waren ; hij heeft 
expres mij gestuurd, omdat ik je kende, Wailen — 
om te kijken, of je werkelijk Wallen was.”

„Ik — ik begrijp ’t niet,” zei Wallen zwak.
„Nee, dat begrijp ik !” zei Damon lachend. „En 

we hebben nu geen tijd, om ’t je uit te leggen — 
we moeten zien, dat we in de sloepen komen. Heel 
kort gezegd : juffrouw MacKay heeft dat verhaal 
van je knecht naar Singapore geseind en hulp voor 
zichzelf gevraagd, en ze gaf een lengte en breedte 
op, die ze van den tweeden officier had losgekregen. 
Jullie waren ons een dag voor, maar jullie moeten 
over de elf knoopen gemaakt hebben, anders 
waren we er wel vroeger geweest. Door dat ver
haal van je knecht wisten ze niet, wat ze van dien 
moord op Drankhuis-Sam maken moesten — 
maar ze hebben de Maleiers en de Chineezen 
ingerekend, die hij beschuldigd had, en twee 
hebben er bekend. Nu ben jij buiten verdenking, 
ouwe jongen. Nou — kalmpjes aan ! Probeer maar 
niet om op te staan — ik zal je door een paar 
mannetjes naar de sloep laten dragen.” Hij keerde 
zich om, en snelde het dek langs.

Wallen hief de hand op naar de oogen, en hij 

raakte de andere hand, die nog, minder handig om
dat ze beefde, aan zijn verband bezig was.

„Je.... je hebt ’t geseind.... die geschiedenis,” 
zei hij opgewonden. „Dus.... je hebt me tóch 
geloofd !”

Ze schudde het hoofd.
„Ik -- ik wóu ’t gelooven — o, ik wóu ’t zoo 

graag,” zei ze ernstig. „Alleen.... ik....”
En toen boog haar hoofd zich dieper, heel 

dicht naar het zijne; en zijn wang raakte de 
hare — en die was nat van de tranen.

„Helen !” fluisterde hij.
„Allo 1” riep Damon, terugkeerend. „Gauw de 

boot in 1 De commandant heeft gezegd, dat ik 
je aan wal moest brengen en wachten, tot de 
York terugkwam ; maar er is daarginds een man — 
een Schot — die van den wal is gekomen met een 
groote prauw — ik ben hem gepasseerd, toen we 
hierheen kwamen — da’s beter dan drie mijl 
roeien. Hij kan natuurlijk niet langszij komen — 
dat is te riskant, terwijl ’t vuur zoo voortvreet — 
maar hij wacht op ons. Hij zei, dat hij je kende, 
Wallen.”

En toen, als om de woorden van Damon te 
bevestigen, riep er een krachtige, diepe stem over 
het water :

„Hé daar, Wallen ! Hier is MacKnight van 
Arroe, Wallen ! Gaat ’t goed, man ?”

En Wallen hief het hoofd op. Hij was duizelig 
en heel zwak ; maar de schijn der vlammen deed 
die betraande oogen van haar schitteren — en 
die oogen glimlachten in de zijne.

„Ja,” riep hij, en zijn stem klonk blij en stra
lend uit het donker, naar MacKnight van Arroe. 
„’t Gaat goed, MacKnight! Alles wel !” einde
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de parken is hervat.Een zeker teeken, dat de lente begonnen is. De conversatie in

DE NIEUWE

Laat bloemen urv 
lentelolk zijn.

Ieder jaar opnieuw zien wij het gebeuren, en 
ieder jaar opnieuw schenkt het ons blijdschap 
en nieuwe kracht.

Wij mogen dan al geen verwondering of bewon
dering meer hebben voor het feit dat iederen mor
gen de zon opgaat, wij mogen zóó vertrouwd zijn 
geworden met de sterren, dat wij ze verduisterd 
hebben met, en vervangen hebben door, lichtrecla
mes, wij mogen daf 1 zoozeer zijn uitgekeken op 
de kwartieren van de maan, dat wij dit hemel
lichaam weggesloten hebben achter kluisdeuren, 
die de muren van onze wolkenkrabbers zijn, wij 
kunnen zóó genoeg hebben van de veldbloemen, 
dat wij ze door kunstbloemen meenen te moeten 
vervangen — dit alles kon toch niet verhinderen, 
dat iedere nieuwe lente, zelfs iedere aarzelende aan
kondiging van een nieuw voorjaar, ons hart ver- 
teedert, en maakt, dat wij het leven met minder 

somberen blik bezien en moediger dan voor
heen tegemoet treden.

Het nieuwe leven in de natuur, hoe poover 
het zich dan ook in de groote stad moge 
openbaren, heeft toch de belangstelling van 
den stedeling. En het aanschouwen hiervan 
doet hem verlangen naar inniger contact met 
alles wat van „den buiten” is.

Doch aangezien de polders 
zijn volgebouwd met huizen
rijen en de bosschen werden 
omgehakt en vervangen wer
den door villaparken, moet 
de stadsmensch meestal uren 
reizen vóór hij een strookje 
„ongerept” aantreft. En

De banken in de plantsoenen krijgen hun op
schrift: „De bank is droog, u kunt gaan zitten."

Ondanks de eerste koestering van de lentezon 
duiken de eenden diep in hun veeren iveg.



No. 3 VRIJDAG 1 APRIL 1932 77omdat dit weer te bezwaarlijk is, heeft men besloten „de natuur” binnen den stadsmuur te halen. Onvolprezen zal het Amsterdamsche Vondelpark blijven — maar altijd waar blijft ook de klacht van den grooten dichter, naar wien de schoonste tuin der hoofdstad werd genoemd:„Waar groeien eiken te Amsterdam ? O kommerzieke beurs,Waar nooit genoeg en binnen kwam Wat mist die plaats al geurs.”

Jong lenen.

Tegen den lyd, dat fietsers 
en automobilisten naar buiten 

zwermen, wordt de wegenver- 
betering extra ter hand genomen. Klassikale crocusbewondering.

De stadsmensch, en zeker die van 1932, kan geen eik meer van een linde, geen beuk van een berk onderscheiden. De eenige ,,geurs,” die hem belang inboezemt, is de benzine, waarvan hij op een kwartier afstands kan ruiken of het Shell of A. P. C. of nog een ander merk is.Maar zet dienzelfden mensch eens op de fiets, in een trein en laat hem rijden door het ontwakende voorjaarsland. Merkwaardig en leerrijk om te zien hoezeer en hoe snel hij dan verandert. Hij verschiet van belangstelling, om zoo te zeggen.

Hij zal van zijn rijwiel afstappen om een paar dotterbloemen te plukken, hij zal uit het coupéraampje gaan hangen om langer te kunnen genieten van de sierlijke arabesken die het jonge veulen springt — hij zal plotseling de groote schoonheid van het Hol- landsche landschap begrijpen en hij zal er, op zijn asphaltwegen teruggekeerd, heimwee naar krijgen.Ach ja, men kan de cafétafeltjes buiten zetten, en de zomerhoedjes in de etalages plaatsen, de markiezen vast laten ophangen en de cano opverven, de jas uitlaten en de open tram uit de remise halen, de voorjaarsaanbiedingen kunnen uw brievenbus binnen regenen en uw bontjasje kunt ge in de kamfer leggen, zoo immers viert de armzalige stedeling Lente’s wederkeer — wat heeft dat te beteekenen, vergeleken bij het openbloeiende madeliefje, dat haar kroontje ontsluit en haar gouden hartje aan de verwonderde menschenoogen toont?
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De z.g.n. Schermer poort te Alkmaar.

Rij de Ooerboschbrug te Heemstede.

Dorpsiveggetje, de 
Planeenscheioeg, te 
Huizen.

Gezicht op de Her
vormde kerk te 

Huizen (N.-H.i.
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Het eiland Dassen (Afrikaansche 
Westkust) is één pinguin-dorado.

Zoo slijten ze kalm hun 
levensdagen in Poolland.

De pinguïns breken door.

Concert in majeur.

Poolt afereel: de pinguïncommissie 
„Hoe zullen me die lui ontvangen ?*

\ienroum, melke parfum sebruiki u

pen vogel waaraan in onze streken weinig aandacht 
wordt geschonken, is de pinguïn. Mogelijk kan men 

dit verklaren door z'n totaal ontbreken in de Europeesche 
landen. De meeste menschen nemen aan als zou de pin- 
guin slechts enkel binnen de witte cirkels van de uiteinden 
der aarde kunnen leven. Algemeen erkend Pooldier, zal 
het u denkelijk wel verbazen, dat het pinguïnendom twee 
voorname kolonies — en wel in warme streken-bezit: een 
op de eilandjes van Nieuw-Zeeland (Australië) en een aan 
de Zuid-Afrikaansche Westkust („ Dasseneiland” genaamd). 
In de verschijning van dezen raren vogel — aldus mogen 
we hem gerust noemen — ligt iets onweerstaanbaar- 
komisch . . . iets geheel en gansch origineels. Dikke leder
achtige taai-taai-pooten — gewoonlijk ’n weinig in boog

staand — torsen met moeite (zulks 
neemt men het best waar aan hun 
kwakkelgang) een gothisch-neigen- 
den paascheibuik; deftig tilt op 
zijn beurt dit zilverwit-bepluimde 
lichaamsdeel, via een kort ge
drongen kwabhals, het donkere, 
van geleerdheid plat welvende 
hoofd. De stevige pluimstaart, die 
hem nagenoeg dezelfde gemakken 
schenkt als deze eens kangeroes, 
staat lang niet onaardig, terwijl daar
entegen z'n vliezige vinarmen, met 
hun nabootsen van ontmoedigde 
orkestmeestersbewegingen, schriel 
en petieterig tegen het welgedane 
lijf afsteken. Resten ons nog alleen: 
de oogen. Lezers, past op! Als ge 
’t geluk mocht beleven deze ooit 
met de uwe te mogen kruisen, ziet 
dan toe, hoe ze in zijn kop draaien, 
want, weet het wel, de pinguïn is 
een schalksche knaap, schalkscher 
nog dan de papegaai, en hij is in 
staat, u op zijn vogelenmanier te 
bedotten. Oordeelt nu zelf, aan de 
hand dezer opnamen, of pin
guïns geen „lollige” beesten zijn.
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Mode-Shows
en Mode-Etalages

Xi7e komen zoo langzamerhand wél op de hoogte 
™ van wat er in den komenden zomer zal worden 

gepjagen. In verlokkende winkeletalages worden 
ons de nieuwste snufjes getoond en in de ver
schillende mode-shows werden al die nieuwigheden, 
door elegante mannequins gracieus gedragen, 
ons nóg verlokkender voorgesteld.

Meer en meer worden ons op dergelijke mode- 

lersch Haakwerk

Avondtoilet van zwarte taf zijde met pélérine*^ 
van nijlgroen fluweel, gevoerd met zwart.

Zwart fluweelen japon met garneering 
van kant en hermelijnen kraag.

tentoonstellingen nu ook modellen getoond van 
Hollandsche modehuizen, gedragen door Holland- 
sche vrouwen, wat we zeer zeker een verblijdend 
verschijnsel mogen noemen. Niet alleen ijveren wij 
volgaarne voor het Nederlandsche fabrikaat, maar 
ook zijn juist deze modellen meer aangepast aan 
den Hollandschen smaak en geven ze ons, omdat 
ze door Hollandsche vrouwen gedemonstreerd 
worden, een zuiverder kijk op datgene, wat we 
zelf met succes zouden kunnen dragen. En met 
vreugde heeft men kunnen constateeren, dat ook 
op de Hollandsche ateliers buitengewoon smaak
volle modellen vervaardigd worden.

Naast de vele modetinten, welke voor dit sei
zoen worden aangegeven, domineert nog altijd het 
zwart, soms in vereeniging met wit of met de een 
of andere zachte kleur.

Hierbij afgebeeld zijn twee zwarte avondjapon
nen van het modehuis Francis. Het eerste model 
van zwart fluweel is gegarneerd met witte kant en 

heeft ter verdere opluistering een 
kraag van wit hermelijn.

Het tweede model, van zwarte taf- 
zijde, herinnert in zijn strengen een
voud sterk aan vroegere tijden. De 
hoog gesloten cape van nijlgroen 
fluweel is met zwarte zijde gevoerd, 
evenals de ruche, die zoo sierlijk 
het geheel omsluit. Bij dit toilet is 
de ceintuur tamelijk laag aangebracht, 
wat bij de meeste nieuwe toiletten 
niet het geval is.

Meestal is de ceintuur zóó hoog, 
dat ze op de een of andere wijze 
moet worden vastgehouden. Het 
beste kan dit wel gebeuren door een 
lus van voren bij de gesp, een lus, 
die door de gesp bedekt wordt en dus 
niet zooals op [zij aangebrachte lussen 
te zien komt.

Het elegante hoedje van onze derde 
afbeelding van zeer fijn zwart stroo 
heeft een cache peigne van kleine 
fluweelen bloemetjes.

PAULA DEROSE.

TJet Iersche haakwerk dat nu in 
wol gewerkt zoozeer in de mode 

is, kunnen we best zelf maken. Het is 
samengesteld uit verschillende kleine 
figuren, welke later met elkaar ver
bonden worden door lusjes van losse steken met 
hier en daar ’n picot er tusschen.

Men ziet er niet alleen kraagjes en manchetten 
van, maar ock meer uitgebreide japon- 
garneeringen, bijvoorbeeld: een kanten 
schouderstuk en kanten ondermouwen. Ook

Hoedje Dan fijn zwart stroo met cache 
peigne Dan kleine fluweelen bloemetjes.

geheele blouses worden van zulke gehaakte 
figuren in elkaar gezet.

Zulk handwerk is peperduur; het is dus wel 
echt de moeite waard om het zelf te doen, temeer, 
daar het ’n prettig werkje is en men gemakkelijk 
in ’n verloren kwartiertje het een of andere onder
deeltje ervoor kan haken. Men neemt er heel fijne 
zefirwol voor en ’n bijpassende stalen haakpen.

Hieronder zal ik de beschrijving geven van een 
roset, waarvan we in ons volgend nummer een foto 
zullen geven, tegelijk met die van nog ’n paar 
andere figuren voor lersch haakwerk.

Gehaakte roset. Men haakt een rondje van 23 
losse st. en haakt daaromheen 30 vaste st. 2de 
toer: 3 vaste st. in de eerstvolgende 3 st. ♦, 8 
losse st. 3 st. overslaan, 3 vaste st. in de eerst
volgende 3 st. van den vorigen toer. Van ♦ af her
halen tot het einde van den toer.

3de toer: 3 vaste st. op de 3 vaste van den 
vcrigen toer*, 12 vaste st. om de 8 losse st. heen, 
3 vaste st. op de 3 vaste van den vorigen toer. 
Van ♦ herhalen.

4de toer: 3 vaste st. op de 3t vaste van den vori
gen toer, ♦, 16 losse st., 3 vase op de 3 vaste van 
den vorigen toer. Van ♦ herhalen.

5de toer: 3 vaste st. op de 3 vaste van 
den vorigen toer, ♦, 22 vaste st. om de 16 
losse st. heen, 3 vaste st. op de 3 vaste van 
den vorigen toer. Van ♦ herhalen.

Hiermee is het rosetje klaar. Zooals u zien 
zult, is het ’n héél eenvoudig werkje. Ter 
verduidelijking zullen we, zooals ik reeds 
beloofde, in ons eerstvolgend nummer ook 

nog ’n foto ervan geven en dan tevens 
nog ’n paar a ndere figuurtjes afbeelden 
en beschrijven.

Wie verlangend is om met het werkje te 
beginnen kan nu vast ’n aanvang maken 
met deze rosetjes. Wil men, bijvoorbeeld, 
’n blouse haken, dan zijn er heel wat 
figuurtjes noodig, maar zoo’n blouse is dan 
ook bizonder mooi. Men haakt ze liefst met 
korte mouwtjes en met ’n boord van vaste 
haaksteken of ’n eenvoudig breiwerk om 
de taille. Ook kan men de dunne zijden 
onderblouse lange mouwen geven, waar 
dan de korte kanten mouwtjes klokkend 
overheen vallen.

Thérèse.
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De Kattenburgerkade.
Brug aan het Witten

burgerhoofd.

Een der talrijke een
dere straten — de 
Kleine Wittenburger
straat, gezien door 
een fabriekspoort.

Open water achter de 
Nieuwe Oostenburgerstraat.

Kattenburger- en Witten- 
burgerbuurten behooren tot 

de volkrijkste van Amsterdam. 
Mooie wijken kunnen het bezwaar
lijk worden genoemd, maar — even
als in de Jordaan — vindt men 
hier het echt bedrijvige, gezellige 
Amsterdamsche leven, waarvan al
tijd zoo'n groote aantrekkingskracht 
uitgaat. Mogen de grauwe huizen
rijen al weinig belangwekkends 
bieden, de bewoners, die zich er 
tusschen bewegen en hier vaak van 
geslacht op geslacht wonen, zijn 
van het soort, waarvan bij uitstek 
geldt: „ruwe bolster, blanke pit". 
En dat blijft toch het voornaamste.
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E.D.O. klopt H.V.V. met 5—3. Moment 
uit de match voor het Haarlemsche 
doel. De reserve-doelman/ an E.D.O., 

v. Roon, weerde zich kranig.
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laag van Philips in Enschede. De start der Zuide
lijke kampioensploeg valt danig tegen. De Weste
lijke kampioenen zijn momenteel nog ongeslagen, 
hetgeen voor zoover dit Ajax betreft nog niet veel 
zegt, aangezien de Amsterdammers nog slechts 
Veendam als tegenpartij hadden. Oogenschijnlijk 
gaan de kansen uit naar Feijenoord. Of een al te 
groot optimisme betreffende Ajax gewettigd is, 
meenen wij te moeten betwijfelen. De roodwitten 
hebben in hun Paaschtournooi zelfs weinig fraais 
te zien gegeven.

Dit Paaschtournooi leverde overigens een ecla
tant succes op voor Z.F.C., dat er in slaagde den 
eersten prijs weg te sleepen, waarbij het zoowel 
Wimbledon als het sterke Duitsche Altona onder 
zich liet.

De kampioenscompetitie heeft tijdens de Paasch- 
dagen te Rotterdam en te Enschedé gedraaid. 

Zondag klopte Feijenoord de Noordelijke kampioe
nen met niet minder dan 8—1, waarmede de Veen
dammers hun derde nederlaag in successie te slik
ken kregen en met hun 13 goals tegen en 1 doel
punt voor den indruk vestigen niet in dit gezel
schap thuis te behooren. Inderdaad is het Noorde
lijke spel minnetjes en men kan er dan ook van op 
aan, dat de Veendammers in dit uitverkoren ge
zelschap de kous op hun kop zullen krijgen.

Min of meer verrassend is ook de groote neder-

Het Paaschtournooi van Ajax. De doel
man van Wimbledon onderbreekt een 
aanval in den wedstrijd tegen Z.F.C

In Haarlem werd de belangrijke wedstrijd tusschen H.V.V. en 
E.D.O. gespeeld. Door de overwinning van E.D.O. hebben deze 
tweede klassers weer een aardige kans gekregen. Voor H.V.V. ziet 
het er minder gunstig uit. Toch is er o.i. nog geen reden voor den 
Leeuw van Wassenaar om te wanhopen. Wanneer straks E.D.O. 
van Haarlem wint en H.V.V. klopt verder thuis E.D.O. en uit 
Haarlem, dan blijven de Hagenaars nog behouden. Ook is er straks 
nog de mogelijkheid van een beslissings-wedstrijd.

Altona is Ajax de baas. 
Eén der gevaarlijke aan. 
vallen der Duitschers. 
Bonneveld heeft het 
nakijken.
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H.V.V. heeft tegen E.D.O. vrij behoorlijk spel 
vertoond. Het was zelfs geruimen tijd beduidend 
beter dan dat der tweede klassers, die echter over 
den meesten ausdauer bleken te beschikken.

In de andere afdeeling won D.H.C. andermaal, 
dit keer van Qouda uit. Wij zijn er van overtuigd

De bekende pikeur Bas Schippers wordt 1 April 75 jaar. 
Reeds 55 jaar beoefent hij dezen tak van paardensport en 
nog steeds vindt men den kranigen veteraan opzijn post.

Draverijen te Hilversum op 2en Paaschdag. Overzicht 
van de baan, tijdens de race om den Bussumprijs.

De motorwedstrijden in het sportpark 
te Alkmaar. De Amsterdammer G. J.v. 
Dijk won het hoofdnummer 351-500 c.M3

dat de Delftsche ploeg het ditmaal verder 
brengt dan tot de poorten der eerste klasse. 
Gouda zal er nu ook in Delft wel aan moe
ten gelooven en H.F.C............. Wij hebben
er na de groote nederlaag van eenige weken 
terug niet veel moed op.

Grasbaanraces in het sportpark te Alkmaar.
Start van de senioren klasse 251-350 c.M3 

/
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Brown, de butler, hield zijn blik met gespannen 
verwachting gevestigd op het plafond, waar
boven de bibliotheek van lord Fitzgerald ge

legen was. Hij was volmaakt kalm en zelfs geen 
zenuwachtige trek op zijn breed, gladgeschoren 
gelaat verried, dat hij zich zooeven aan ’n misdaad 
had schuldig gemaakt. De stilte daarboven werd 
minuten lang door geen gerucht verstoord, doch 
eindelijk drongen het geschuifel van een stoel en 
het geluid van een paar wankelende passen tot 
hem door.

De spanning in Brown’s blik werd grooter, om 
echter terstond te verdwijnen, toen hij boven zich 
den val van een zwaar lichaam vernam. Een zwakke 
zucht van verlichting ontsnapte hem en toen de 
stilte bleef aanhouden, begaf hij zich na eenige 
minuten naar boven.

In de bibliotheek vond hij lord Fitzgerald ter
zijde van de schrijftafel liggen, met in zijn linker
hand een vel papier en in de rechter een vulpen. 
Brown schonk aan het een noch aan het ander 
eenige aandacht, doch bukte zich over het bewe- 
ginglooze lichaam heen om zich te overtuigen, dat 
zijn meester dood was. Met een voldanen blik stond 
hij op en plaatste zich voor de schrijftafel, waarop 
’n aantal beschreven vellen papier verspreid lagen.

„Een en ander over Vrijhandel,” las Brown 
luid en met een grijns voegde hij eraan toe : „My- 
lord is vrijhandelaar af.”

Een whiskyglas van de tafel nemend, verliet 
hij de bibliotheek en spoelde het glas onder het 
fonteintje in de gang zorgvuldig schoon Vervolgens 
zette hij het weer op zijn oude plaats, boog zich 
opnieuw over den doode heen en nam uit diens 
broekzak een bos sleutels, met een waarvan hij een 
vakje van de schrijftafel opende. Hij nam er een 
rol banknoten uit, sloot het deurtje dicht en stak 
toen de sleutels weer in den zak van den doode.

Zich bij de deur plaatsend, liet hij zijn oogen 
onderzoekend door het vertrek dwalen, waarna 
hij met een tevreden hoofdknikken de bibliotheek 
verliet en zich naar het souterrain begaf. De keu
ken binnentredend, knikte hij Mary, het kamer
meisje, dat hem met angstige oogen aanzag, gerust
stellend toe en zette zich tegenover haar op ’n stoel.

„’t Is gebeurd, het gaf heelemaal geen moeilijk
heden,” sprak hij kalm.

„Dood ?” vroeg het meisje schor.
„Komt nooit weerom,” antwoordde Brown 

met een spottenden glimlach.
„En het geld ?” informeerde het meisje met een 

lichte trilling in haar stem.
„Gevonden, twintigduizend pond.”
Hij streelde het meisje over de hand en vervolg

de : „Je weet nu wat je te doen staat, hè ? Op den 
gewonen tijd, om negen uur, breng je mylord het 
souper. Je krijgt geen antwoord op je kloppen 
en je opent de deur. Het licht brandt en je ziet 
mylord bij de schrijftafel liggen. Je schrikt en 
je belt den dokter op. Dat is alles, wat je te doen 
hebt, de rest volgt dan vanzelf. Misschien wordt de 
politie erin gehaald, misschien ook niet. Dokter 
Craighton is een oude suf kous, waarschijnlijk 
schrijft hij den dood aan hartverlamming toe.”

„En als de politie er wel in gemengd wordt ?” 
vroeg het meisje met zwakke stem.

„Dan verklaar je zooals ik gezegd heb. Al het 
personeel is gisteren naar Londen vertrokken om 
het huis in orde te maken voor mylords komst. 
Ik werd tegelijkertijd ontslagen, niet omdat mylord 
ontevreden over me was, maar omdat hij in Londen 
een anderen butler heeft. Ik ben vanmorgen in 
de vroegte vertrokken, nadat mylord hartelijk 
afscheid van mij heeft genomen. Voor ik heenging, 
vertelde ik je, dat ik naar Liverpool ging, van waar
uit ik naar Australië dacht te vertrekken. Dat is 
alles, wat je te zeggen hebt, Mary,” besloot Brown.

„Kunnen ze me anders niets vragen, Bert ?” 
vroeg het meisje angstig.
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„Neen en als ze soms vragen., van mylords 
financieele aangelegenheden weet je niets af, of 
hij veel of weinig geld in huis had is je onbekend. 
Hij heeft vanavond om zeven uur bezoek gehad van 
iemand, dien je nooit eerder hebt gezien, je herinnert 
je alleen, dat hij een donkere overjas, een donkeren 
gleufhoed en lichte slobkousen aan had. Is er nu 
nog iets anders, Mary ?”

„Neen, ik weet het nu wel,” gaf het meisje ten 
antwoord. „Dus jij gaat me....”

„Ik ga met mylords Chrysler naar Harwich. 
Daar neem ik morgenavond de boot naar Hoek 
van Holland en vandaar ga ik met de Zuid-express 
naar Weenen. Alles is tot in de puntjes geregeld, 
liefste, er kan geen kink in den kabel komen. Jij 
blijft gewoon in betrekking, het heele personeel 
zal over een paar dagen wel ontslagen worden. 
Je zegt, dat je een dienst zoekt in de stad en zoo 
spoedig je vrij bent kom je me achterna. Alles 
in orde, Mary ?”

„Ja,” gaf het meisje ten antwoord, terwijl ze 
Brown’s voorbeeld volgde en opstond.

„Dan ga ik nu, lieveling ; je zult je goed houden ?’ 
vroeg Brown, het meisje omhelzend.

„Ja, Bert, ik zal mijn best doen,” stelde Mary 
hem met een glimlach gerust.

„Vaarwel.... neen, tot ziens dan, over een of 
twee weken,” besloot Brown.

„Tot ziens, tot ziens, Bert....”
„In Weenen,” vulde Brown aan en zijn mede

plichtige verloofde een 
laatsten kus gevend, 
verliet hij op de hem 
eigen rustige en waar
dige wijze de keuken. 
Hij begaf zich naar bo
ven, kleedde zich en 
sleepte zijn koffer 
naar de garage, waar
in een fonkelnieuwe 
Chrysler stond, geheel 
op moderne wijze toe
gerust en voorzien van 
een radio-ontvang-ap- 
paraat. Hij plaatste 
den koffer in den wa
gen, vulde het benzine- 
reservoir en zette zich 
achter het stuur. De 
motor sloeg onmiddel
lijk aan en nadat hij 
den auto naar buiten 
had gebracht en de 
garage weer gesloten 
had, reed hij met ma
tige snelheid het park 
uit en den weg op, om 
vervolgens de Ooste
lijke richting in te 
slaan: op Harwich aan.

Brown reed den ge- 
heelen nacht doordon
der zich evenwel te 
haasten. Hij had de 
laatste dagen het ge- 
heele wegennet bestu
deerd, zoodat hij zijn 
route blindelings vol
gen kon. Tot midder
nacht had hij, rustig 
achter het stuur geze
ten, geluisterd naar ’n 
concert, uitgezonden

Aan de kust van den staat 
Florida in de Vereen. Staten 
wordt de sponsenvisscherij druk 
beoefend. Door een duiker mor
den de sponsen bovengebracht.

No. 3

vanuit Royal Albert Hall. Toen de stem uit den 
aether zweeg, liet hij zijn gedachten den vrijen 
loopen zijn koel-beredeneerd brein, waarin anders 
geen plaats was voor fantastische droomerijen, 
tooverde hem thans vergezichten voor oogen, die 
een glimlach van vreugde en voldoening om 
zijn scherpgesneden lippen te voorschijn riepen.

Hij was vrij en rijk, vrij en rijk. Wat die twee 
woorden aan bevredigd verlangen beteekenden, 
wist hij alleen. Jarenlang had hij gewacht op een 
gelegenheid als deze : een kans om zich met één 
slag onafhankelijk en rijk te maken. Hij had er 
zijn heele leven naar ingericht, overal rondgekeken 
en gespeurd en de kansen berekend, die aan den 
eenen kant het fortuin, aan den anderen kant de 
strop hem bood.

Het „hennepen venster”, het wurgende touw, 
dat aan alle aardsche verwachtingen een einde 
zou maken, had tot dusverre zwaarder gewogen 
in de schaal der kansberekening dan het uitzicht 
op vrijheid en fortuin, maar heden, neen, gisteren, 
was de schaal naar de andere zijde overgeslagen. 
Toen hij er getuige van was geweest, dat lord 
Fitzgerald twintigduizend pond ontving, had hij 
de kansen opnieuw berekend en had hij alle om
standigheden nog eens nagegaan en de uitkomst 
had hem doen besluiten, niet langer te wachten 
om zich zijn deel van het fortuin en het geluk in 
de wereld te verzekeren. De kans op een vrij uit
zicht vanuit het hennepen venster was thans gelijk 
aan nul, het uitzicht op een vrij, onbezorgd en 
zoet leven noteerde honderd.

Dat leven wachtte hem aan de zijde van Mary. 
Mary was het eenige geluk in zijn bestaan, het zwak, 
waartegen zelfs zijn koelberekenend verstand het 
moest afleggen. Hij hield van Mary meer dan van 
zichzelf en Mary hield van hem met volmaakte 
zelfverloochening, die in den grond toch eigenlijk 
niets anders was dan een toegespitst egoïsme.

Bert Brown liet over al deze dingen luchtig zijn 
gedachten gaan. Er was niets in de toekomst, 
dat hem bezorgd maakte en in het verleden., 
wel, wat kon er in het verleden zijn, dat hem angst
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inboezemde? Lord Fitzgerald’s dood soms? Kom, 
zooiets onbeteekenends als een moord had hij allang 
voorzien als een middel om een fortuin te verwer
ven en gewetenswroeging kende hij niet. En wat 
kon er nog anders zijn in het verleden, dat hem de 
toekomst deed vreezen ? Niets immers ! Hij had 
altijd correct geleefd, zeer correct geleefd en geen 
gebeurtenis in het verleden wierp een schaduw op 
het heden. Of het moest zijn....

Brown verlegde zijn handen aan het stuurrad.
„Of het moest zijn de herinnering aan dat Zi

geunermeisje.... ” mompelde hij met gefronste 
wenkbrauwen.

Nu ja, de herinnering aan Zita — hij wilde het 
zichzelf wel bekennen — boezemde hem nog wel 
eens heimelijken angst in. Want de woorden, die 
zij hem had toegevoegd, toen hij op het punt stond 
haar te verlaten, na haar te hebben bedrogen, 
hadden iets van een voorspelling gehad. Die woor
den ....

„Je zult je leven onbevredigd voortsleepen naar 
een einde, dat slechts weinigen ten deel zal vallen 
en dat iedereen zal doen huiveren,” had Zita ge
zegd. En met nadruk had zij eraan toegevoegd : 
„Je zult jezelf tot ongeluk worden en als de tijd, 
waarvan ik spreek, aangebroken zal zijn, zal je 
nog eenmaal aan mijn woorden denken. Maar 
weet dat een doode stem mij wreken zal....”

Hij had gelachen om die woorden en om de som
bere voorspelling, die ze inhielden, maar toch had 
hij er onwillekeurig rekening mee gehouden, als 
hij de kansen berekende van de gelegenheden, die 
hem geboden werden..

Nu wist hij, dat hij zich noodeloos ongerust had 
gemaakt. Lord Fitzgerald was dood, niemand 
vermoedde ook maar in de verste verte, dat hij 
zijn moordenaar was en hij was met een fortuin op 
weg naar Harwich, waar de dageraad van een 
nieuw leven voor hem aanbrak.

Droomend van de luchtige en lustige toekomst, 
die hem wachtte, reed Brown den donkeren nacht 
door. Halverwege Cambridge en Ipswich sloeg hij 
den weg in naar Harwich, waar hij tegen zeven uur 
in den morgen aankwam. Hij zocht een klein restau
rant op, waar hij op zijn gemak en overvloedig 
ontbeet, waarna hij opnieuw in den wagen plaats 
nam en naar de kantoren van de Harwichlijn reed.

Hier voorzag hij zich van een ticket naar Hoek van 
Holland en om van alle formaliteiten af te zijn, 
begaf hij zich vandaar naar de douaneloods, om 
zijn koffer te laten onderzoeken -en aangifte van 
de Chrysler te doen.

De lange, schrale ambtenaar, die hem te woord 
stond, was in weinige minuten tijds met zijn onder
zoek gereed en met een gebrom gaf hij te kennen, 
dat alles in orde was.

„De boot vertrekt eerst te middernacht, rijdt 
u den wagen maar in de loods op den steiger,” 
ried de man hem aan.

Brown knikte en achter het stuur plaatsnemend 
reed hij den steiger op tot voor de deur van de 
garage. Er kwam een slordig gekleede man op hem 
toe, gevolgd door een soort gentleman, die door 
Brown voor een stuurman werd aangezien.

„Bagage voor de „Harwich, Sir ?” vroeg de 
garageknecht.

„Ja, voor de boot,” antwoordde Brown.
„Wilt u dan even het benzinereservoir leeg laten 

loopen ?” verzocht de man. Hij bood Brown een 
emmer aan en terwijl deze het reservoir aftapte, 
merkte de stuurman op : „Pracht van een wagen, 
Sir.”

„Ja, het nieuwste model,” gaf Brown ten ant
woord.

De woorden waren nog maar ternauwernood 
over zijn lippen, toen vanuit den auto een aantal 
heldere gongslagen weerklonk.

„Wat is dat ?” vroeg de stuurman verbluft. 
Brown grinnikte.
„Acht uur Greenwich, uitgezonden door Daven- 

try,” gaf hij ten antwoord.
„Dat ’s verd.... aardig gevonden,” meende 

de stuurman, een bewonderenden blik in de coupé 
werpend.

„Nieuwste uitgave,” merkte Brown droogjes op.
Hij plaatste zich naast den stuurman voor de 

coupédeur en wees op de holle keel van een kleinen 
loudspeaker, die pruttelende geluiden doorliet.

„Dat is het heele geheim, zie je,” hernam hij ver
genoegd.

„Ik zie het,” gaf de ander ten antwoord met 
een klank van bewondering in zijn stem.

De stuurman stak zijn handen in zijn zak en 
wendde zich reeds af, toen zich plotseling de stem

’n ÖDerzicht Dan de sponsenvangst 
van een dag wordt op de kade 
gedeponeerd. Zooals men weet be- 
hooren de sponsen tot 't dierenrijk.

uit den loudspeaker deed 
hooren.

„Hulloh, hulloh, hier 
politieberichten van Da- 
ventry, van Daventry, 
dames en heeren....”

De stem kwam helder 
en duidelijk door en de 
stuurman wierp Brown 
een bewonderenden blik 
toe. Brown knikte vol
daan en glimlachend bleef 
hij luisteren.

„De politieautoriteiten 
van Milford, Milford, in 
Wales, verzoeken de op
sporing en aanhouding 
van Albert Brown, Albert 
Brown, oud acht en twin
tig jaar, die gisteravond 
tusschen zeven en acht 
uur een moord heeft ge
pleegd op Lord Fitzgerald, 
Fitzgerald, op Milfords- 
castle, Brown is gevlucht.” 

Brown keek den stuur
man glimlachend aan en 
strekte de hand uit om 
den motor af te zetten.

„Aardig hè ?” merkte 
hij rustig op.

„Wacht even, Sir,” ver
zocht de stuurman koel, 
terwijl hij zijn hand be
schermend op den schake
laar legde.

„In een nieuwen auto, 
merk Chrysler, geheel 
luxe uitgevoerd en voor
zien van ’n radio-installa- 

tie,” ging de stem uit den loudspeaker voort. 
„Vermoed wordt, dat Brown zal trachten zich naar 
het continent in te schepen. Politie- en havenauto
riteiten worden verzocht, zich na aanhouding van 
verdachte onmiddellijk in verbinding te stellen 
met de politiecommissaris van Milford in Wales..” 

Brown luisterde glimlachend toe en terwijl de 
stuurman eindelijk zijn hand van den schakelaar 
afnam en in zijn zak stak, herhaalde hij vriendelijk : 

„Aardig, hè ?”
„’n Prachtige uitvinding,” antwoordde de stuur

man, zijn hand weer te voorschijn halend.
Weer maakte Brown een rustige beweging om 

den schakelaar om te draaien, doch plotseling keek 
hij op. Hij blikte in den dreigenden loop van een 
browning en verbleekend vroeg hij : „Wat heeft 
dat te beteekenen, Sir ?”

„Dat beteekent, dat het uit is, Albert Brown,” 
antwoordde de ander vast. „Ik ben de inspecteur 
Moore van de recherche en ik geloof, dat ik geen 
kwaden dag heb vandaag....”

„Maar hoe.... wat.... ik..” stamelde Brown, 
voor een oogenblik van zijn stuk gebracht.

„Hoe en wat ?” grijnsde de inspecteur. „Wel, 
we kregen een uur geleden telegrafisch kennis 
van de misdaad, doch bijzonderheden ontbraken 
nog. Alleen wisten we, dat Lord Fitzgerald zijn 
verhandeling over Vrijhandel beëindigd had met 
de regels: „Ik voel me niet goed, Brown heeft 
vergif in mijn whisky gemengd.” Je hebt werk 
van ’n beunhaas geleverd, beste jongen, mylord 
hield het bewijs van je schuld in zijn hand.”

„Van mijn schuld in zijn hand..” herhaalde 
Brown verbluft.

„Juist,” beaamde de inspecteur voldaan en met 
een glimlach vervolgde hij : „de stem uit den aether 
heeft je verraden, mijn vriend, en nu zullen we 
ons best doen je te brengen, waar je thuishoort, 
onder de galg, met je hals in het hennepen ven
ster..”

Bert Brown, de rustige, zelfverzekerde butler 
en plannenmaker, dacht één enkel ogenblik aan 
de woorden van Zita, het bedrogen zigeunermeisje 
en stak toen den inspecteur beide handen toe om 
zich te laten boeien.

„Goed gemikt,” merkte hij koel op en rustig 
liet hij zich wegleiden....
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Belangrijk!
Het steeds stijgend succes onzer premie-romans heeft ons reeds eenige malen genoopt de oplage hiervan aanmerkelijk te 

verhoogen hetgeen mede ten gevolge heeft dat wij vele duizenden nieuwe, enthousiaste premieboekklanten gewonnen 
hebben. Om nu aan de tallooze aanvragen die wij van deze zijde mochten ontvangen te voldoen hebben 

wij besloten van vroeger verschenen romans een herdruk te doen verschijnen. Aangezien echter de oplage van dezen 
herdruk uiteraard beperkt is raden wij al diegenen die deze romans indertijd niet hebben aangeschaft, omdat zij nog onbekend 
waren met de goede qualiteiten en den meesleependen inhoud dezer boeken of om andere redenen, dringend aan zich ten spoedigste 
in het bezit te stellen van deze schitterende romans die als premie voor onze lezers worden beschikbaar gesteld tegen den ge- 
ringen prijs van 171/2cent ingenaaid en 70 cent, in luxe-prachtband. Voor deze week stellen wij het volgend tweetal verkrijgbaar: 

MANNEN VAN STAAL, door Charles Alden Seltzer en 
GEESTEN EN SPOKEN IN PENRUDDOCK, door Russell Warren

in9uiïuddockMawwi wm
ïftaal is een titel die zeker zeer sug

gestief genoemd mag worden, 
maar desondanks nog niet vol
komen den boeienden spannen
den inhoud met zijn sterk ro- 
mantischen inslag weergeeft. 
Misschien dat de naam des 
schrijvers, Russell Warren, den 
trouwen lezers onzer premie- 
boeken nog meer zegt; wie 
herinnert zich niet zijn prachtig 
boek „De boodschap over het 
graf*? Laten wij over dezen 
schitterenden roman niet meer 
vertellen, schaft hem, zoo gij 
hem nog niet in uw bezit hebt, 
aan en breng er eenige koste
lijke avonden van ontspanning 
mee door!

is een meesterwerk van den 
beroemden schrijver Charles 
Alden Seltzer, Dit prachtige 
boek behelst de geschiedenis 
van een meisje dat terecht 
komt op een ranch, een groote 
hofstede in de prairiën van 
het wilde westen. Haar lot
gevallen, temidden der cowboys 
en de ruwe deels brute, deels 
goedmoedige bewoners der on- 
metelijke vlakten en woeste 
bergen zullen niet nalaten den 
lezer van het begin tot het 
einde te boeien. Verzuim daar
om zeker niet dit frissche en 
spannende boek aan te schaffen.
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I
k liep dus in allerijl naar zijn kamer. Hij stond 
daar precies zooals hij nu nog voor u staat, al
leen wat properder, en wilde zich juist gaan sche
ren. Maar nauwelijks had hij gehoord wat er aan 

de hand was, of hij liep me warempel onderste
boven en snelde de trappen af. In drie, vier groote 
sprongen was hij buiten en verdween spoorloos 
in den donkeren nacht/’

„Ja ; ondanks al mijn haast, kwam ik toch nog 
goed terecht, en precies op het juiste oogenblik. 
Ik had geen tien seconden later moeten zijn 1” 
meende Jimmy,

Grit drukte hem zwijgend, doch innig dankbaar 
de hand.

„Meneer Patterson en ik,” vervolgde madame 
Diane haar relaas, „liepen zoo snel onze voeten — 
of laat ik liever zeggen, mijn voeten me dragen 
konden, achter hem aan. Ongeveer bij villa Bellevue 
meen ik, werd het me te kras. Ik heb nooit lang 
achtereen hard kunnen loopen. Vandaar, dat ik 
ook zoo’n slechte tennisspeelster ben : lang geen 
Suzanne Lenglen !.... Enfin, ik viel flauw.... 
en toen ik weer tot me zelf kwam, lag ik op den 
rijweg — stelt u zich voor — en ik was alleen. 
Doch ofschoon ik verschrikkelijk bang was, liep 
ik toch verder, tot dat huis, dat echter eer een 
afbeelding van den duivel, dan een Madonnabeeld 
op zijn gevel diende te dragen....”

„Ik heb u bijna tot aan het huis gedragen,” 
lachte Geoffrey Patterson geamuseerd. — „Daar
om kwam ik ook zoo laat! Pas toen ik dat leven 
als een oordeel hoorde, en dat gebrul als bij een 
voetbalmatch, heb ik u aan den kant gelegd, en 
ben ik naar de woning gesneld.”

„Waarom bent u niet onmiddellijk doorgeloo- 
pen ?” vroeg Diane, bijna op een toon van verwijt 
en lichten spot. „In de eerste plaats is het niet 
netjes met mij in uw armen zoo maar weg te loo
pen, en tweedens scheelde het maar een haar of 
u was te laat gekomen om mijnheer Beckett het 
leven te redden.”

„Ja, maar ik kon u toch ook niet alleen op den 
weg laten liggen,” verdedigde Geoffrey Patterson 
zich met een voor hem ongewone heftigheid. 
„Bovendien — u bent zoo’n lichte last, dat ik u 
tot aan het einde van de wereld zou kunnen dragen, 
zei hij complimenteus.

Waarop Diane de Bellières hem een'vriendelijken 
glimlach schonk.

„Ik geloof....,” begon Grit van Heeden.
„Wat geloof je, kindje ?” vroeg Jimmy, haar 

onderbrekend. Hij had zijn arm om haar heen 
gelegd.

„Ik geloof, dat het nu toch eindelijk eens tijd 
wórdt, dat ik madame de Bellières voer haar hulp 
bedank !”

En Grit maakte zich uit Jimmy’s omhelzing 
los, nam Diane’s hoofd tusschen haar beide han
den en kuste haar hartelijk op beide wangen.

„En verder....”
En hier kreeg haar gezicht een bijna plechtige 

uitdrukking, vol ernst en overtuiging.
„En verder geloof ik, dat de muurschildering 

op den gevel toch wel met volle recht een Madonna 
was....”

Jimmy Beckett scheen dezelfde meening te zijn 
toegedaan. Want hij nam Grit in de armen en gaf 
haar een kus.

In hemdsmouwen !
Midden in Monte Carlo!

XIV. DAT IS BIJNA NOG HET LEUKSTE 
/Goedenavond,” zei Jymmy Beckett.

Ollendorf maakte zwijgend een korte buiging.
„Met wien heb ik de eer?” vroeg hij.
„Mijn naam is Jimmy Beckett.”
Ollendorf deinsde onthutst achteruit.

„Wat ? — U is wel brutaal, mijnheer !” schreeuw
de hij woedend. „Hoe durft u zich vermeten ?.... 
Ik zal u.... ”

„Maakt u niet zoo’n drukte, mijnheer Ollendorf,” 
zei Jimmy gemoedelijk. „Maak niet zoo’n drukte. 
U zult niets, volstrekt niets, en mij zult u heele- 
maa! niets. Ik neem het u volstrekt niet kwalijk, 
dat u me niet hebt herkend, ofschoon we een poosjè 
geleden, bij consul Aschweiler, met elkaar hebben 
kennis gemaakt. Maar ik moet u er op attent 
maken, dat ik niet van geschreeuw houd. Want ik 
heb zwakke zenuwen, en herrie kan ik onmogelijk 
verdragen.”

„Mijnheer — u bent —”
Jimmy haalde een groot kaliber revolver uit 

den zak en legde die met nadruk voor zich op tafel. 
Toen eerst ging hij zitten.

De bankier zweeg, werd kalm als een lam en 
staarde angstig van de revolver naar het vroolijk 
glimlachende gezicht van den man tegenover hem.

„Ziet u wel, ’ sprak Jimmy. „En luister nu eens 
goed naar me, m’n waarde nietsnutter van een 
geldmagnaat ! — Kalm ! — kalm blijven, alstur 
blieft,” met een gebaar naar zijn wapen. „Ik kom 
tot u in uw hoedanigheid van voogd van mejuf
frouw Grit van Heeden — en ik heb de eer, u 
om haar hand te vragen.”

De bankier tastte naar de schel.
Jimmy nam z’n browning op.
Ollendorf ging weer zitten.
„Wat is dit voor een comedie ?” vroeg hij 

gekweld.
Jimmy keek hem ernstig in de oogen.
„Hoeveel is er nog over van de anderhalf millioen 

welke mejuffrouw Van Heeden van haar vader 
heeft geërfd ?”

De bankier wierp hem een steelschen blik toe, 
maar gaf geen antwoord.

„We moeten elkaar vandaag nu eens geen knollen 
voor citroenen verkoopen of elkaar maar wat wijs 
trachten te maken,” vervolgde Jimmy onver
stoorbaar. „Wat zou u er van zeggen, wanneer ik 
juridisch de bewijzen zou overleggen, dat u....”

„Houd op alstublieft,” sprak Ollendorf gedwee.
Een week geleden zou hij dezen man geen ant

woord waardig gekeurd hebben.
Maar vandaag — ’t was hem allemaal eender. 

Niets kon hem meer schelen.
Hij liet het hoofd in de handen rusten.
„Ik wil u een voorstel doen,” sprak Jimmy na 

een oogenblik op zoo vriendelijk mogelijken toon.
Van Grit van Heeden had hij gehoord, dat de 

oude bankier niet slecht kon zijn — wel een 
zwakkeling en een lichtzinnig, speelziek man, al 
was het dan ook lichtzinnigheid in den hoogsten 
graad en een tot verkeerde daden leidende speel
woede I En Jimmy kreeg medelijden met hem.

„Ik zal met Grit van Heeden trouwen. U zult 
er uw toestemming toe geven — plus het half 
millioen, dat nog voor haar vast ligt. Van de rest 
van haar erfdeel wil zij afzien — wanneer u haar de 
woninginrichting afstaat, die u hier gekocht hebt.”

„Maar ik heb geen enkel meubelstuk meer! 
Alles werd me op weg naar Duitschland ontstolen, 
gewoonweg ontstolen 1” schreeuwde de bankier.

„Dat is niets erg,” zei Jimmy met een beminne
lijk glimlachje. „Die meubelen scharrel ik wel weer 
voor u op. En verder kan ik u deze verheugende 
mededeeling doen : aan den lieven Thrasipoulos 
en zijn edelen vriend Tawill Bey behoeft u geen 
rooden duit te betalen — de heeren hebben valsch 
gespeeld. Laat u uw cheque maar inhouden. Die 
behoeft niet gehonoreerd te worden.”

Met een ruk veerde Ollendorf in de hoogte.
„Is dat waar?” riep hij uit.
„Kalm aan, kalm aan !” zei Jimmy vaderlijk. 

„Natuurlijk is dat waar, anders zou ik het niet 

zeggen. Zijn we het dus eens, ja of (Slot) 
neen ?”

De gedachten warrelden bankier Ollendorf door 
het hoofd.

Wanneer hij dezen gewieksten kerel zijn nichtje 
niet gaf, zou hij niet aarzelen hem aan te klagen 
wegens verduistering — en hij scheen van zijn 
manipulaties meer af te weten dan....

„Goed,” sprak hij, „maar — zal Grit —”
Jimmy begon hartelijk te lachen.
„Maak u daarover maar niet bezorgd. Grit zal 

— Ik heb met haar al alles geregeld en alles is in 
orde.”

De oude Ollendorf schudde verbaasd den 
grijzen kop. De heele zaak kwam hem zoo onge
looflijk voor — maar ja — was het ten slotte 
óók niet ongelooflijk, dat hij, die enkele weken 
geleden nog over millioenen beschikken kon, op 
het oogenblik.... natuurlijk, als hij dien Ooster- 
schen valsch-spelers en oplichters geen cent be
hoefde te betalen — wel, dan had hij nog een half 
millioen over — en verder geen schulden — dat 
was de redding — de stroohalm.

Maar wat dom van dien Beckett, die toch klaar
blijkelijk goed op de hoogte was, zich tevreden 
te stellen met een geldsom op de Deutsche Bank, 
en een woninginrichting, die hij zelf niet had, die 
men hem eenvoudig afhandig gemaakt had, hoe., 
ja, dat mocht de duivel weten....

„En opdat u niet zou gaan gelooven,” vervolgde 
Jimmy nuchter — „want ik ben overtuigd, dat u 
anders zware moreele bedenkingen tegen ons 
huwelijk zou laten gelden — dat ik zoo’n aartsdom 
zakenmannetje zou zijn, om met een half millioen 
tevreden te zijn, terwijl ik — nu — laten we zeg
gen : meer kon bezitten — zie hier —”

Jimmy diepte uit zijn breede binnenzakken 
eenige stapeltjes bankbiljetten op —

„Wat beteekent dat?”
„Dat is de koopprijs, dien markies de Brissac 

heeft bedongen en losgekregen — door tusschen- 
komst van den taxateur — hola — daar kruipt 
me zoowaar zijn baard uit den zak — ” Hij raapte 
hem op, streek hem zorgvuldig glad en stak hem 
weer bij zich.

„Wat — u — was u dat — ?”
„Zeker, zeker! Die pret heb ik me veroorloofd. 

Een oogenblikje. — Wilt u zoo vriendelijk zijn, 
uw arm daar even weg te nemen, ik wilde graag 
even telefoneeren. Een gesprek met Lyon aan
vragen — daar heb ik namelijk de drie goederen
wagens met de meubels op een zijspoor laten ran- 
geeren. Ik zal maar order geven, ze tegelijk maar 
door te sturen hierheen. Ten slotte zijn ze nu mijn 
eigendom....”

„Hoe zegt u? Hebt u zelf den inboedel.... ?”
„Natuurlijk ! Dacht u nu werkelijk, dat er zooveel 

dieven tegelijk kwamen, om een heele woning
inrichting in één nacht te verdonkeremanen! 
Dan heeft u een verkeerd idee van heeren inbrekers. 
In ieder geval kunt u het zich tot een eer rekenen, 
dat ik alles zonder meer overneem ! In het alge
meen houd ik er van, zelf mijn keuze te doen en te 
koopen wat me bevalt. Maar u hebt, bij de inrich
ting van uw woning, blijk gegeven van zooveel 
voornamen smaak — vooral die Perzische en 
Turksche kleeden zijn uitstekend, prachtig van 
kleur en dessin — en die schilderijen van Adriaen 
Brouwer en Corot —”

„Perzische — Turksche kleeden — een Adriaen 
Brouwer en een Corot — maar waar hebt u het 
nu eigenlijk over — dat is toch —”

„Maar m’n beste man ! U had toch allang moeten 
merken, dat het niet om drie verschillende inboe
dels gaat, maar om één en dezelfde woningin
richting, om uw eigen ouden — maar zeer hoog- 
gewaardeerden inboedel — uit Grünewald!”
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Joseph M. Ollendorf had er genoeg van. Hij had 
een gevoel alsof hij door den grond zou zakken, 
en liet zijn gepijnigd hoofd diep over de tafel han
gen, terwijl Jimmy Beckett doodgemoedereerd 
zijn telefoongesprek met Lyon aanvroeg.

Toen de bankier tenslotte weer opkeek, was er 
zelfs een lichte glimlach op zijn gezicht te bespeu
ren, en het was met een toon van eerbiedige hoog
achting, dat hij zich ten slotte tot Jimmy wendde 
met de vraag :

„Zou ik u een voorstel mogen doen, mijnheer 
Beckett ?”

„Ga uw gang,” zei Jimmy wantrouwend.
„Zou u er niets voor gevoelen, mijnheer Beckett, 

als compagnon in mijn bank-onderneming te 
treden: Ollendorf, Rosenbacher en Co. zouden 
zich zeer gevleid gevoelen.... ”

Het souper op het prachtige jacht van Geoffrey 
Patterson was afgeloopen.

In de kombuis klonk het gerammel van afge- 
wasschen borden, lepels en vorken. De tweede 
stuurman liep slaperig op de commandobrug op 
en neer.

De jonge Engelschman stond aan de reeling 
en rookte peinzend zijn korte pijp. Hij stond met 
z’n gezicht naar den zeekant, en niet naar de haven
kade, en hij had daar z’n goede redenen voor. 
Achter hem klonken riemslagen, die steeds zwakker 
werden, en ten slotte geheel wegstierven. De gasten 
waren verdwenen.

Komaan ! ’t Was een heerlijk souper : de schapen
bout was onverbeterlijk geweest. Daar had de kok 
een zwak voor.... en hij zelf óók, dacht Patterson.

Toch was hij ondanks alles niet bijster goed 
geluimd. Hij deed voortdurend zware halen aan 
zijn pijp, en de sprookjesachtige sterrenhemel, 
de glinsterende zeespiegel en het lichtgetintel 
langs den wijden kustboog schenen al bitter weinig 
indruk op hem te maken. Hij was niet in z’n 
humeur. Af! Hij gevoelde zich eenzaam ! Verlate- 
ner dan ooit !

„Je bent toch een ezel!” peinsde hij. „Je wist 
heel goed, dat je bij dat meisje nooit ook maar de 
minste kans zou hebben. Ze heeft het je duidelijk 
genoeg, en meer dan eens, gezegd. Wat mankeert 
er dus eigenlijk aan ?”

Velen voor één.

Eigenaardig. Zeer eigenaardig eigen
lijk. Dat hij daaraan denken kon zon
der wrok en zonder pijn ; zoo rustig, 
alsof hij dacht over: uitgaan of thuis
blijven.

DM was ’t hem dus niet....
Het was dat ellendige gevoel van 

eenzaamheid. Was hij niet lang genoeg 
alleen geweest ? Meer dan lang ge
noeg 1 Veel te lang!

Gisteren had hij een radio-telegram 
ontvangen, dat de Bolton Wanderers, 
bij wie hij een groot aantal goede 
kennissen had, tegen de Oxford-ploeg 
zouden spelen. Eigenlijk moest hij 
den uitslag reeds in zijn cabine kun
nen vinden. Bij elke andere gelegen
heid zou hij uren achtereen bij den 
marconist in de kajuit hebben ge
zeten, om den uitslag van den wed
strijd te vernemen.

Een vervelende dag was het van
daag !

Zou hij niet liever naar Londen 
terugvaren, om heel het elftal te gaan 
halen en er een reuzentrip mee te gaan 
maken, waarheen, dat deed er niet 
toe?

Maar op hetzelfde oogenblik lach
te hij om z’n eigen gedachten en 
ingevingen. Het Wanderers-elftal! 
Waarom maar niet tegelijkertijd het 
heele Lagerhuis en de Lord Mayor van 
Londen er bij ? Als iemand zich alleen 
gevoelt, beteekent dit toch nog niet, 
dat hij verlangt naar het luidruch
tig gezelschap van een stelletje voet
balsterren, die niets anders kunnen 
dan lekker en veel eten en drinken 
(als ze niet in training zijn), dan voet
ballen (als ze in training zijn) en dan 
moppentappen (dit laatste altijd!), 
Neen, dan werd hij liever kluizenaar 
of Hindoefakir met de punt van z’n 
niet bepaald kleinen neus als eenig 
voorwerp van z’n belangstelling.

Een afschuwelijk vervelende dag 
vandaag!

Geoffrey Patterson stak ontevreden 
de handen in de zakken van zijn 
plusfours, en begon wat te neuriën, 
verschrikkelijk valsch, met z’n nog 
altijd eenigszins schorre jongensstem. 
Een oude, in de danstempels en 
cabarets reeds lang vergeten schla
ger: „I want to be happy....”

Alleen deze vijf woorden herinnerde 
hij zich nog maar. Meer niet. Maar 
was dat ten slotte niet genoeg. „Ik 
wil gelukkig zijn....” Was zijn stem
ming dan niet precies — niet meer of 
niet minder — zooals deze woorden 
uitdrukten ? En telkens opnieuw her
haalde hij het deuntje. Op eenmaal 
gevoelde hij echter duidelijk en klaar 
als de dag, dat zijn gedachten steeds 
terugkeerden naar’n bepaald oogenblik.

Madame Diane. Het huis met de Madonna^* 
schildering op den gevel. Het gevoel dat hij haar 
ranke, vederlichte lichaam droeg.

En wat was ze opgewekt geweest, vanavond, 
tijdens het souper. Ze was met de anderen reeds 
lang aan wal. Hm ! Als ’n mensch er toch eens 
eindelijk toe kon komen, om op het juiste oogenblik 
z’n mond open te doen. Maar — hm, hm....

„Meneer Patterson !”
Hij keek om.
„W — wie — wat — wie — hoe komt u — ik 

dacht, dat u aan wal was, madame ?”
„N-neen. Nog niet.”
„O !” 
„Ja.” 
Stilte. Langdurige stilte.
„Hebt u — hebt u iets vergeten?” bracht hij 

er met moeite uit. „Dan zal ik u onmiddellijk —” 
Een handbeweging onderbrak hem.
„Ik kreeg opeens de ingeving, weet u, dat ik dat 

jonge paar liever maar alleen terug moest laten 
roeien.”

„— Ik geloof, dat u gelijk hebt, madame.”
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„Het zou ten slotte weinig tactvol geweest zijn, 
ziet u —”

„Ik geloof, dat u gelijk hebt, madame —”
„En toen dacht ik, dat u het misschien wel 

aardig zou vinden, als ik u nog ’n poosje gezelschap 
hield.’*

„Een schitterend idee van u, madame.”
„Op die gedachte zou u nooit gekomen zijn, 

is het wel ?”
„Ik — hm. Ik heb er juist den heelen tijd over 

gedacht, madame —”
Ze lachte: een parelend lichte lach.
„Dat is in ieder geval beter dan niet.”
Stilte.
„U hebt toch een boot aan boord, die me straks 

naar den wal brengen kan, nietwaar?” vroeg ze 
eindelijk met haar weekste stem.

Nu heeft ieder mensch minstens eenmaal in zijn 
leven een helder oogenblik. Geoffrey Patterson 
pakte het bij de horens.

„Neen, *t spijt me, die heb ik niet!” sprak hij droog.
„W — wat zegt u ?”
„Ik bedoel — dat ik heelemaal geen boot heb 

om u terug te brengen.”
„Wat moet dat beteekenen ? Daar hangen toch 

twee — drie — vier booten —”
„Die zijn allemaal lek,” verklaarde de jeugdige 

Engelschman op den meest positieven toon ter 
wereld.

„N-neen !”
„J-jaü Allemaal lek!”
„Maar dat is onmogelijk ? Hoe kom ik dan van 

boord ?!”
„Laat me even nadenken,” sprak hij. — „Hallo.

’n Idee. De eenige mogelijkheid.”
_______ ?”

„We loopen uit en varen naar Napels. Daar is 
een haven, waar je ten minste fatsoenlijk aanleggen 
kunt. Wat zegt u daarvan ?”

„------------- !! ?”
„Tot zoolang bent u mijn gast. Mijn jacht is uw 

jacht! Mijn matrozen zijn uw matrozen! Mijn 
kajuit is — ik bedoel — ik wil zeggen — ik vind 
het een schitterend idee!”

„U is krankzinnig!”
„Best mogelijk,” gaf hij peinzend toe. „Maar ik 

zou het zéker zijn, als mijn booten niet lek waren !” 
_______ ? i”» 1 •

„Madame Diane —”
„_  _  _  ja 2”
„Wilt u — wilt u — wilt u —”
„U moet beslist iets aan uw spraakgebrek laten 

doen meneer Patterson ; u moet er beslist iets aan 
laten doen.”

„Wilt u dan werkelijk niet mijn gast zijn ? Ik 
spreek in ernst! ”

„In ernst ?” vroeg ze langzaam en beteekenisvol.
Hij keek haar aan. Ze glimlachte.
Hij nam haar handen. Zij trok ze niet terug.
„Een schitterende dag vandaag!” beweerde 

hij geestdriftig.
„Vindt u niet ?”
Madame Diane hief haar sierlijk puntig neusje 

naar hem op. Ze gaf geen antwoord.
„Vindt u niet ?” herhaalde Geoffrey Patterson.
Het was een geluk, dat de wachthebbende matroos 

toevallig den anderen kant opkeek.

„Je bent dus wezenlijk en waarachtig getrouwd?” 
Max Wallroth schudde ongeloovig het kale hoofd.

„Niets meer aan te doen,” lachte Jimmy Beckett 
wat hem een zachte terechtwijzing bezorgde van 
zijn schoone, van geluk stralende vrouw.

„En Ollendorf.... ?”
„Speculeert op het oogenblik nog slechts erg 

voorzichtig — hij begint er weer langzaam boven 
op te komen. Voetje voor voetje.”

„En Geoffrey Patterson ?”
Jimmy lachte en keek z’n vrouw eens aan.
„Dat is bijna het leukste nog. Gisteren kregen 

we een kaart van hem. Uit Algiers. Daar ligt hij 
thans met zijn jacht.... ook getrouwd, m’n waar
de, getrouwd met.... ja, met Diane de Bellières, 
die een paar dagen bij hem te gast was. Onderweg 
getrouwd, in Napels, geloof ik ! En nu maken ze 
samen een reis om de Middellandsche zee !”

„Wat je zegt ? !”
„Ja, en —”— hier werd Jimmy bijna ernstig — 

„en ’t is niet de domste streek van z’n leven !”
„Hij had niet beter kunnen doen !” bevestigde

Een Door neten.

Grit met warmte. „Diane is zulk een lieve vrouw 
voor hem. Ze kan hem nog zoo echt bemoederen ; 
want wat leiding nu en dan, vooral van een levens- 
ervaren vrouw als zij is, kan Geoffrey nog wel ge
bruiken ! Ik vind het gelukkig voor hen beiden !..”

„En jelui twee ? Zóó maar in allerijl in het huwe
lijksbootje gestapt. Waarachtig, je hebt er geen 
gras over laten groeien !”

„Ja — nog in Monte Carlo. Drie weken ver
loofd geweest. Lang genoeg. Zalige tijd, nietwaar 
Grit ? Maar, laat ze spreken : ik heb altijd van 
tempo gehouden, of niet ?”

„Gelukkig wel, ja! Anders stond ik nu niet hier !”
„En wat gaan jullie nu beginnen?”
„Hoor eens, m’n waarde Wallroth, daar maak ik 

me de laatste maanden geen zorg over! Ik heb 
wel wat anders te doen. Geloof me ! Eerst gaan 
we wat rondneuzen, zoo’n beetje overal — ’n paar 
keer maken we kris en kras de reis om de wereld. 
Hier en daar zijn nog wel een paar mooie plekjes, 
waar we nog nooit geweest zijn. — En daarna ? 
Wel — misschien neem ik ten slotte werkelijk het 
voorstel van den ouden Ollendorf nog wel aan, 
en ga ik bankiertje spelen ! Misschien ook niet. 
Daar moet ik nog eens rustig over slapen ! Als 
ik denk —”

„Wat denk?”
„Dat ik een paar maanden geleden naar Europa 

reisde met het vaste voornemen om me eindelijk 
eens een poosje echt te vervelen ! In Europa ! 
Wat een dronkemansidee !”

Max Wallroth glimlachte zuurzoet.
„Ik heb mijn leven lang nog niet anders gedaan.” 

sprak hij.

„Geloof een deskundige als ik, Wallroth ! Europa 
is het interessantste deel van de wereld.... Zeg 
eens, wat scheelt er eigenlijk aan ? Daar staat me 
die kerel opeens met een gezicht als een oorwurm, 
die het niet gebeteren kan....”

„Jullie hebt goed praten,” bromde Max Wallroth.
„Bij jullie is alles in orde. Jullie bent gelukkig en 

tevreden — Hebt elkaar gevonden. Hartelijk geluk 
gewenscht tusschen twee haakjes ! Maar ik, arme 
tobber....”

„Wel — jij, arme tobber ? —”
„Ik ben er over geschoten bij die heele geschie

denis. Ik heb gezwegen als een Egyptische mum
mie.. ..”

„Welnu : je kunt nft toch je hart wel ophalen, 
zou ik zoo zeggen....”

Max Wallroth maakte ’nkomisch afwerend gebaar.
„Moet ik die geschiedenis werkelijk vertellen ? 

Voor waór vertellen ? Kom kerel! Daar gelooft 
toch in z’n heele leven geen sterveling aan !”

Onze nieuwe Roman
Nu de avonturen van Jimmy Beckett, die 
onze lezers zeker met spanning zullen hebben 
gevolgd, teneinde zijn, is het ons een genoegen 
als nieuwe vervolgroman te kunnen aankondigen

DE GOUDEN VONDELING 
een der beste werken van den veel gelezen 
Engelschen schrijver SINCLAIR MURRAY.
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5Qper p°n^-

Verkade

MONSTER VAN EEK 
MIDDEL TEGEN 

HUIDMNDOEHIHGEH
De jeuk, veroorzaakt doorekzeem 
of andere huidaandoeningen, 
kunt ge in enkele seconden doen 
bedaren. De eerste druppels 
D.D.D. stillen direct het jeuken, 
dringen diep in de poriën door 
en dooden de ziektekiemen, die 
zich daar bevinden. Deze genees
krachtige vloeistof wordt met 
succes aangewend bij alle aan
doeningen derhuid en hoofdhuid. 
Koop een flacon van 75 ct. of 
f 2.50 bij Uw apotheker of drogist, 
of vraag per briefkaart een gratis 
monster aan de D.D.D. Com- 
pany, A dam. Afd. 64 C-ll 

DDD GENEESMIDDEL 
TtctN HUIDAANDOENINGEN

ZONDER DIEET
ben ik in korten tijd 20 pond 
lichter geworden door een een
voudig middel, hetwelk ik ieder
een gaarne mededeel. Schrijf aan 
Mevr. Noto Haadinegoero, 
SA 5, Torenstr. 8, Den Haag

Nou is 
zij de baas!

Maar laat haar maar vegen, schuren, zeepsoppen en poetsen. 
U kunt terwijl wat beters doen.... met Winter spreken over dat 
wat U wilt vernieuwen. Het komt in orde, hoor!

VOORDEELIGE AANBIEDINGEN:
Prima Axminsterkarpetten 3 x 41/, ........ f 47.50 
Ie kwaliteit Bouclé 3 x 4*/2......................................................f 32.50
Tapis-Belgekarpetten, prima wol............................................f 17.50
Loopers, cocos, bouclé enz. vanaf.......................................f 0.85
Overgordijnen in diverse soorten vanaf.............................f 14.50
Tafelkleeden, wol, moquette, velours enz. vanaf. . . f 6.95 
Divankleeden, idem vanaf......................................................f 13.75
DE NIEUWSTE KLEUREN EN HOOGST MODERNE PATRONEN. 

ZEIL, LINOLEUM EN FELTEX, MATTEN, VITRAGES, EN MYSTÉRES 
enz. enz. in enorme keuze en lage prijzen. 

Gratis leggen van Zeil en Linoleum.
Bedragen tot f 250.- ZONDER VOORUITBETALING!
Vraagt de nieuwe voorwaarden, ze zijn eenvoudig VERRASSEND.

GEOPEND TOT 8 UUR, ZATERDAGS TOT 10 UUR.

WINTER AMSTELSTR. 24 
AMSTERDAM 
TELEFOON 43545 
FILIAAL DER NV. V.H. 
CARl LOEB & Co., ADAM

Fietsen op 63-jarigen leeftijd.
Hoe zij dit doet?

„Ik heb groot vertrouwen in Kru
schen", schrijft een 63-jarige vrouw. 

„Gedurende de afgeloopen 3 jaar 
heb ik geen enkele keer overgeslagen 
's morgens bij het ontbijt een klein 
beetje te nemen, de flesch staat altijd 
op tafel. Ik weet zeker dat ik het 
aan Kruschen te danken heb, dat ik 
op 63-jarigen leeftijd nog zoo levendig 
en flink ben, zoowel naar lichaam 
als geest. Ik fiets en rijd veel auto, 
en veel van mijn vrienden vragen 
mij het recept, waardoor ik mijn 
goede gezondheid en energie heb. Ik 
zeg altijd: „Kruschen Salts en 
werk." Mevr. J. H. W."

Kruschen is een combinatie van de 
zes zouten, die het lichaam noodig 
heeft om het gezond en flink te 
houden. Een klein beetje iederen 
morgen in den eersten kop thee of 
koffie spoort lever en nieren aan tot 
krachtiger werking. Zóó ingenomen 
is Kruschen smaakloos. U bemerkt

geen enkel verschil in den smaak 
van uw thee, maar na een paar keer 
bemerkt u wel een aanmerkelijke 
verbetering in uw gezondheid. Uw 
oogen worden helderder, de kleur 
komt op uw wangen terug, elke 
functie van uw lichaam wordt 
krachtiger uitgevoerd en hoofdpijnen 
en moeheid verdwijnen. Kruschen 
Salts maakt u „fit** en houdt u 

fruSCSs

is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a ƒ0.90 en 
ƒ 1.60 per flacon.
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.

Hierop letten!
Poeders en tabletten zijn alléén 
echt, als de verpakking voor
zien is van den naam Mijnhardt. 
Let bij het koopen daar speciaal 
op, want dit alleen garandeert 

U de echtheid.

cpT OOP DIT BLAD
abohitebr

Vrouwenhanden
blijven ondanks alle huishoudelijke 
arbeid gaaf, zacht en blank door 

PU ROL

Levensverzekering Mij. „HAARLEM” 
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

LIJDERS AAN MAAGPIJN 
maagkramp, zuur, hartwater 
en slechte spijsvertering zullen 
baat vinden bij het gebruik 
van het reeds meer dan 
40 jaren in den handel zijnde 
Maagpoeder Boom 
Alleen echt zoo de verpakking is 
voorzien van bijstaand fabrieksmerk.

Verkrijgbaar in de meeste Apotheken 
en Drogistwinkels è ƒ 1.25 per doos.

NiveB: doozen ven 15—90 cis., tuben van 35 en 55 
Nivea-Olie: llessdhen ven F5 en 120 ets.

Vóór het scheren
en wel vóór het inzeepen behoort men zich steeds met

NIVEA u NIVEA-OLIE
in te wrijven, niet te sterk, want dat houdt de schuimvorming tegen! Men 

kan zich ook 's avonds al inwrijven. De huid wordt 
dan soepel, de baard zacht en men heeft geen last 

meer van ruwe, opengesprongen huid.
Ook hef uitscheren van den nek bij bobbed hair gaat 

aangenamer bij het gebruik van Nivea.
Alleen Ni vea en Nivea-Olie bevatten kef huidver- 

zorgende Eucerit.
PEBECO MIJ., AMSTERDAM-C.
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V
an het dagelijksch leven, gelijk zich dat in 

ons Indië afspeelt, hebben weinig menschen 

een voorstelling, die de werkelijkheid nabij komt; 

voor de schoonheid van landschappen, tempels, 

dansen, gebruiken, hebben wij vaak nog te weinig 

aandacht. Daarom reproduceeren wij hier met des 

fe meer genoegen enkele zeldzame foto’s, welke 

van een en ander een fraaie getuigenis zijn.

Gezicht op de Lamponybaai aan 
de Zuid-Westkust van Sumotra.

Javaansche marktkoopman 
met zijn groote aarden potten.

Een detail van een Boedha-tem- 
pel op Bali, nabij Singaradja.



Bijzondere 
prestaties 
tegen 
bijzondere 
prijzen

Van buiten zien alle lam
pen er ongeveer hetzelfde 
uit. Maar op den dunnen 
gloeidraad binnen in den 
ballon en de zuiverheid

Slechts enkele dagen!

maakt het inbrengen zeer ge
makkelijk. Verkrijgbaar bij alle 
Apotheker* en Drogisten a 
f 1.75 per doosje van 12 stuks.

Dr. H. NANNING’a 
Zetpillen tegen 

Aambeien
werken pijnstillend en genezen 
in korten tijd de ontstoken 
slijmvliezen. De

Hol- 
pro- 
voor

Hier zijn drie 
landsche N. S. F. 
ducten, die elk 
zich iets bijzonders 
presteeren. De prijzen 
zijn even laag als de 
prestaties groot!

oe Hilversum 3 
geeft een krachtige 
ontvangst van alle 
Europeesche zenders 
van beteekenis.
Prijs slechts fl. 135.—

De N. S. F. 4 
is reeds jaren beroemd 
om zijn bijzondere 
eigenschappen» en zal 
dat altijd blijven.
Prijs slechts fk 155.—

De Hilversum 5, 
het modernste N. S. F. 
product, overtreft de 
hoogste eischen. Toe-* 
stel en luidspreker 
ineen. „Super-induc* 
tie"-schakeling.
Prijs slechts fl. 275.—

Zaterdag
avond

2 April, 8 u. 
PREMIÈRE

SENSATIE- 
NUMMERS

. AMSTERDAM VOORVOLKSVLUT

WOENSDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

TWEE VOORSTELLINGEN
’s MIDDAGS OM 2*4 EN ’s AVONDS OM 8 UUR.

Werkloozen, voorzien van stempelkaart, betalen halve prijzen. Ook 
kinderen half geld. — Lage prijzen. Alleen zitplaatsen.
Vanaf 9 uur ’s morgens gelegenheid tot kaarten halen aan de circus- 
cassa’s en bij Sigarenmagazijn Martijn van Dam, Reguliers- 
breestraat 46, Tel. 32137 en filialen: Heiligeweg 20, Tel. 37920, 
Galerij Westeinde, Tel. 36823, Nieuwendijk 78, Kiosk Muntplein, 
lederen dag van 9 tot 18 uur :
BEZOEK AAN DE STALLEN EN GROOT DIERENPARK. 
Gratis concerten: 11—12 (Zondags 10—12), ’s middags bij 2 voor
stellingen 1*4—Andere dagen 4—5. ’s Avonds alle dagen 7—8 uur. 
GLEICH IS HET GROOTSTE CIRCUS VAN EUROPA. 
Electrische centrale en verwarmingsinstallaties aan de onderneming 
behoorende, met de meest moderne technische uitvindingen.

HET CIRCUS IS GOED VERWARMD’!’!
Circustelefoon Amsterdam 34441

CARO BRAUNBERGER
Manicuren 75 ct.. Pedicuren ƒ 1.—
Nic. Maesstr. 80. Tel. 21833-37345

SPROETEN komen vroeg in’i 
voorjaar. Koop tijdig 

SPRUTOL 
Pot 90ct.Tube 50ct Zeep6Oct Bij alle drogisten

van het edelgas waarmee 
de ballon gevuld is, komt 
het aan! Die gloeidraad 
kan zuinig met stroom 
omgaan of hij kan 
stroom verslinden.

Gratis demonstratie 
door:

N.V. Instrumenthandol 
v.li. Fa. P. GEERVLIET 
Radio Technisch Bureau

Oude Spiegelstraat 3 
en

Technisch Bureau
DUYVENÉ & REMMERS

1e V. Swindenstr. 47-49
Filiaal Nassaukade 379

Adverteeren doet verkoopen

LUIERMANDEN

en WIEGEN bij 

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

Telefoon 43193

Uw likdoorns kwi|t 
onder garantie

Al is de pijn van Uw likdoorn ook nog zoo hevig, Trannosan 
Remedy stopt ze onmiddellijk en vooral... den likdoorn 
bent U kwijt.

Trannosan Likdoorn cn Eelt Remedy is de nieuwe, prach
tige vinding van Prof. Dr. Polland van de Universiteit Graz. 

Hoe hardnekkig ook Uw weerprofeet (likdoorn) of eeltplek 
den tand des tijds hebben weerstaan, tegen Trannosan Remedy 
zijn ze machteloos. Zij verdwijnen binnen twee dagen 
De pijn houdt onmiddellijk op, zoodra de Remedy er op komt. 
Het lijkt een wonder. Neem de proef en verwijder U kwelgeesten. 

Gcir*CilltlC * ontvangt het geld terug, als deze Remedy 
......................... . 11 *■ niet helpt. In elk doosje vindt U een Garantie- 
Bewijs. Niemand op de wereld kan U dit geven, alleenTrannosan. 

GratlSS e^e ^°°s een 9ratis Voetbad van Prof. 
■............ . .... Dr. Polland tegen transpireerende en brandende
voeten voor een serieuze proef. Trannosan Voetbad is 
bereid uit 14 minerale zouten met zuurstof en koolzuur, die bij 
het baden actief worden Versterkt spieren, pezen en zenuwen.

Trannosan Likdoorn en Eelt Remedy (met gratis voetbad) 
in elke goede Drogisterij of Apotheek tegen 45 cents per 
doosje voor veelvuldig gebruik.

Trannosan Company - Rotterdam
Fabriek en Kantoor: Filialen in : Parijs - Brussel - Berlijn - Londen 
Verlaafstr. 52-56 Zürich - Batavia - Paramaribo - Singapore 

Trannosan helpt snel en wel 
11b

Een wonder
hoe de zon eiken morgen nieuw leven wekt 
en nieuwe schoonheid schept. Een wonder 
ook, hoe eiken dag opnieuw één enkele be
handeling met „Zij’-crême nieuw leven en 
nieuwe schoonheid schenkt aan Uw huid

Koopt een guldens 
besparende Philips 
lamp.

PHILIPS
„ARGENTA”

'xJuA VCws VU-! v.

Til. qb^o

JOü ttMTis pas Mat VAN RIJN S 
^‘MOSTERD
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