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Feestelijke intocht der herders, 
voor 't begin der ruiterspelen.

roovers — uit de

130

Een cowboy pikt in vollen draf uit een 
schaal met munten gevuld, het juiste geld
stuk, dat tevoren van ’zi kenmerk is voorzien

“^ScoWBOYS
V o.nvolledig is bovenstaande 

1 titel eigenlijk. Want het 
gaat ditmaal niet over de 

koene ruiters, — en vaak ook 
hardhandige 
prairiën van 
Texas,’tland 

van den Amerikaanschen cow
boy, maar over de laatstleven- 
den van deze lieden, die even
zeer betrouwbare veehoeders als 
gewiekste veedieven kunnen 
zijn, in Europa.

Het avontuur is vaak dichter 
bij huis dan wij denken. Geheim
zinnige en schuwe Chineezep 
laten wij wonen bij ranke pa
goden in afgelegen hoeken van 
het Hemelsche Rijk, terwijl toch 
het Rotterdamsche Katendrecht 
en de Amsterdamsche Bantam
mer straten zoo vlak in de buurt 
zijn; Zigeuners moeten leven in 
de ontoegankelijke bosschen van 
den Balkan terwijl men „heu- 
sche” vertegenwoordigers van 
dit volkje ieder badseizoen op 
Scheveningen kan aantreffen; 
negers willen wij uitsluitend in 
Soedan plaatsen, terwijl iedereen 
weet, dat hij ze op eiken straat
hoek kan tegenkomen.

Zoo is het ook met de cow
boys. Dank zij de film kunnen 
wij hen niet anders denken dan

schutters of verliefde hoo- 
geschoolrijders. Natuur

lijk wonen zij in Amerika, en zwerven daar over 
eindelooze grasvlakten of galoppeeren langs de 
steilste hellingen van de Rockey Mountains, met 
hetzelfde gemak, waarmede wij tusschen een auto 
en een tramwagen doorfietsen.

Maar dat er onvervalschte cowboys in Europa, 

tusschen de Noordzee en 
de Middellandsche zee 
zouden wonen, tusschen 
Parijs en Nice, lijkt te 
onwaarschijnlijk om waar 
te zijn.

Toch is het zoo. In het 
zuiden van Frankrijk, in 
de Provence, het berg
achtige gebied, waardoor 
de Rhóne zich met moeite 
een bedding wringt, vindt 
men ze nog. Een volko
men geïsoleerd land, deze 
Provence. Bergen aan alle 
zijden en het zijn nauwe 
en slecht begaanbare berg
passen, die toegang ge
ven tot de laagvlakten. 
Eeuwenoude zeden en ge
bruiken bleven hieronaan- 
getast en worden er nog 
beoefend, niet om „folklo
ristische redenen,” maar

Type van een herder. 

uit werkelijke levensbehoefte. Het bestaan 
is er niet gemakkelijk. De grond is er hard 
en onwillig, de arbeid zwaar, het land veelal 
in handen van grootgrondbezitters, die aan 
de Rivièra of in Parijs verblijven. Maar her
vormingen vinden in de Camargue — het 
oudste deel der Provence — niet plaats. Het 
is er alles nog wild en onberoerd. De bever- 
families leven er nog ongestoord in de dalen 
en moerassen en bouwen er hun kunstige 
woningen en bruggen, de paarden leven en 
draven er nog in wilde kudden, in grooten 
getale vindt men er nog de! ongetemde die
ren, sinds eeuwen de trots van de Provence. 

In de eenzaamheid van deze ongerepte



natuur weiden de Proven^aalsche herders hun kudden. 
Zij leven bij hun dieren, al de maanden van het jaar. 
De jaargetijden hebben deze herders als het ware ge
looid ; zij zijn zwijgzaam, ruw, maar eerlijk en trouw.

Slechts eenige malen in het jaar keeren zij naar hun 
dorpen terug. Dat gebeurt bij gelegenheid van groote 
kerkelijke feesten. Zijn deze in de Godshuizen gevierd dan 
begint het groote vermaak, het volksvermaak bij uit
nemendheid van geslacht op geslacht. Dan toonen deze

heid van handelen, tegenwoordigheid 
van geest, evenzeer vereischt als bij 
het Spaansche stierengevecht. En 
wanneer het een herder eindelijk ge
lukt een cocarde met een sierlijken 
sprong te bemachtigen, dan breekt 
een orkaan van jubel onder de dor
pelingen los.

De geestdrift der toeschouwers grenst 
aan razernij. Luide en hartstochtelijk 
klinken de aanmoedigingskreten, even 
fel zijn de teekenen van afkeuring of 
teleurstelling, en als een herder er in 
slaagt om — terwijl hij in volle vaart 
voortgaloppeert — den stier van een 
van zijn kopversiersels te berooven, 
smijt men den overwinnaar bloemen, 
zakdoeken, hoeden, parapluies, tas- 
schen, boodschappenmanden, vruch
ten, en wat al niet meer, van loutere 
begeestering naar het hoofd. Ja, het 
komt voor, dat een toeschouwer der
mate in verrukking raakt, dat hij de 
arena in stormt en op zijn beurt den 
stier wil gaan bekampen. Maar dan 
zijn de ruiters er gauw genoeg bij om 
hem op zijn plaats terug te brengen. 
Zij begrijpen heel goed, dat een „leek” 
hier in groot gevaar verkeert. Alleen 
de beste rijders mogen dan ook aan
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De herders (allen met een soort 
speer gewapend) dingen naar 
de gunst der dorpsschoonen.

Op hun ourige paarden ge
zeten dwingen de cowboys 
ieders bewondering af.

Europeesche cowboys dat zij op even fabelachtig- 
zekere, schijnbaar-woeste, maar in werkelijkheid 
zeer kunstige wijze weten te rijden als hun makkers 
van de Amerikaansche steppen. Ongeloofelijk zijn de 
staaltjes van moed en durf, die zij te paard weten 
uit te halen. Zij zitten in hun zadel gesmeed als 
kozakken en kennen bij hun levensgevaarlijke toeren 
angst noch vrees. Het hoogtepunt van de volks
feesten vormen de stierengevechten. Deze zijn 
van een ander karakter dan in het land aan de 
andere zijde der Pyreneeën. Hier kent men het bloe
dige schouwspel niet van opgereten paardenbuiken, 
van bloedende torero’s. Hier versiert men den kop

van den stier eenvoudig 
met tal van gekleurde 
cocarden. Wel wordt het 
dier opgehitst en opge
jaagd — want de ruwe 
klanten willen hun spel 
alleen spelen, als het ge
vaarlijk is — maar de eer 
bestaat hier niet in het 
dooden van den stier, 
maar in het „afkapen” 
van een cocarde. Doch 
hierbij zijn lenigheid, snel

het wilde feest deelne
men.

Tal van andere kunst
stukken vertoonen zij op 
zoo’n dag natuurlijk nog. 
Hoofdzaak is, dat zij 
hun bedrevenheid in het 
paardrijden weer eens __ 
hebben kunnen demon- 
streeren.

En des avonds keeren 
zij weer terug naar hun 
leven van ontbering in 
de bergen. Deze paarden
sport is hun eenige aflei
ding, hun eenige genoegen, 
hun hoogste trots.

Het is echt „mannen
werk.”
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Eert overzicht van den bourv van de nieuwe groote 
gemeentelijke zweminrichting aan den Zuidelijken wan
delweg, welke binnen afzienbaren tijd gereed zal komen

De huisjes aan het Visscherspad zijn tengevolge van den bouw van de 
Berlagebrug gesloopt. Weer een oud brokje Amsterdam verdwenen.
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De Krommertsloot bij de Krommerd aan den 
Admiraal de Ruytermeg, een plekje maar vele 
Amsterdammers stekeltjes vingen, mordt gedempt.

Voor’t gereed- ' , 5
maken van den oprit bjj *
de Meimebrug over de Kostner- 
lorenkade moet veel zand morden aangevoerd.

„De beroepen' — schilders, tim
merlieden, smeden — poseeren met een 
Volen damsch paartje noorden fotograaf.

Hel echtpaar 
y H. A. Daniels- \ 

Ladigeo, Lijnbaans- 
gracht 78h, vierde zijn 

55-jarige echt oereeniging.

Te Edam is een ambachts
school geopend, melke vooral 
voor de zonen der zuiderzee- 
nisschers bestemd is. De 
autoriteiten bij de opening.

:.w<
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De beide jongemannen die door 
den „tropenkolder" zijn aangegrepen.

Een dans oan,
Haiocüsche schoenen!

Concluta Montenegro die de rol oan Tamea, 
het meisje dat beminde en oerloor, speelde. 

D eeds verschillende malen hebben de Zuid- 
zee-eilanden als décors gediend en iederen 

keer heeft het publiek er zich dankbaar voor 
getoond. Deze zonnige eilanden met hun dito 
bewoners, hun natuurpracht en hun wonder
mooie ligging maken dat de toeschouwers 
reeds bij voorbaat mild gestemd zijn voor het
geen de film als geschiedenis inhoudt. Vanzelf
sprekend is de liefde ermee gemoeid en wel 
tusschen een inboorling een een „witten" man. 
Als deze jongeling op het eiland door klimaat 
en drank ten gronde tracht te gaan aan een 
soort verdriet dat aan zijn liefde is ontsproten, 
komt zijn voormalige verloofde hem redden 
van den ondergang, met als gevolg dat zij 
samen nog lang en gelukkig leven. Ook de 
versmade inboorlinge vindt spoedig troost 
bij een rasgenoot die heur hart gestolen heeft. 
Zooals men ziet: erg ingewikkeld is het pro
bleem dat behandeld wordt niet en daarom is 
het misschien dubbel te waardeeren, dat 
er in deze Metro Goldwyn-film zoo'n prach
tige entourage te bewonderen valt.
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Wie uit de richting Haarlem 
of Zaandam de hoofdstad 

nadert, zal ter zijde van de spoor
lijn een merkwaardige opeen
volging van architectonische 
stijlen ontdekken. Daar zijn de 
huizenblokken van de Bazel, 
schepen in baksteen, een on
ooglijke rij woonhuizen met 
leelijke balconnetjes, de katho
lieke kerk van Cuypers. Hier 
is de uiterste grens van de 
Spaarndammer buurt, een stukje 
Amsterdam, dat vooral merk
waardig is en blijven zal als 
eerste getuigenis van een stre
ven naar beteren woningbouw 
in arbeiderswijken.
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Achterzijde Dan een huizen
rij aan de Oostzaanstraat.

Gezicht op de Hembrug- 
straat vanuit het Zaanerhof.

‘zfr
Uitgeeststraat en 
Spaar ndammerplein.

De Oostzaanstraat



DE STAD AMSTERDA

OnzePinks te rre ize n------------------------- J
‘—p\c Pinkstertijd, het begin van den zomer, heeft zich al sedert jaren gekenmerkt 
I J als de mooiste tijd van onzen zomer. De Pinkstervacantie leent zich dan ook 

het best voor het bescheiden reisje of uitstapje, dat wij ons dit jaar misschien 

nog permitteeren kunnen.
En als U daarbij gebruik maakt van de organisatie, de leiding en de voor- 

d celen welke Onze Eigen Reisvereeniging U biedt, dan zult U tegen 

EEN ONVERGELIJKELIJK MINIMUM AAN KOSTEN 
EEN ONGEËVENAARD MAXIMUM AAN GENOT 

kunnen oogsten van uw Pinksterreisje. PROGRAMMA

T 34.—

JXrX»—iden

welke ecn

< ..—
Over heel het landschap achter den duinzoom tusschen Wassenaar en Bloemen- 

daal heeft het prille voorjaar weer die weelde van kleuren en tinten doen ontlui
ken, die den wijdverbreiden roem vormt van dit merkwaardige Zuidhollandsche 

landschap. Van jaar op jaar stijgt de stroom van vreemdelingen, die juist om dit 
unieke schouwspel in deze maanden voor langeren tijd, of zelfs maar voor een enkelen 
dag ons land bezoekt. En toch zijn er nog Nederlanders te over, die niet of nauwelijks 

deze pracht van ons eigen land naar waarde genoten hebben.

Zondag a.s. werd aangekondigd als
DE GROOTE BOLLEN-ZONDAG

Dat wil dus zeggen, dat in de komende dagen dit kleurenfeest zijn hoogtepunt 
bereiken zal. Vandaar dan ook, dat men te Noordwijk Donderdag j.1. de omvangrijke 
en schitterende vollegronds-Bloemen-tentoonstelling geopend heeft, welke een 

zestal weken geopend zal blijven.
Onze Eigen Reisvereeniging stelt U daarom nu in de gelegenheid, met onze 

onovertroffen luxe-touringcars de geheele bollenstreek te doorkruisen tegen eene 

onvergelijkelijk lage bijdrage in de onkosten.
Wacht daarom niet te lang en geniet van het schoon der bollenstreek, zoolang 

dit op zijn hoogtepunt is.Vertrek : Stationsplein C.S., Amsterdam, bij voldoende deelname, 
gens 9.30 en des namiddags 2.30. De navolgende route wordt gevolgd : Amster
dam Centraal Station, Haarlem, Aerdenhout, Vogelenzang, Noordwijkerhout, Noord
wijk, Sassenheim, Lisse, Haarlem, Amsterdam C.S. Elke rit duurt ongeveer 254 uur* 
Te Noordwijk gelegenheid voor eigen rekening de Bloemententoonstelling te bezich
tigen. Prijs per persoon f 2.—. AANMELDINGEN VROEGTIJDIG N.Z. VOOR

BURGWAL 262, TEL. 33170. AMSTERDAM.

des mor-

Noord-

4 dagen naar Antwerpen en Brussel .............♦ ............
6 dagen naar de Ardennen. ................ ................... ..7 dagen naar den Eifel, de Ardennen en Trier ........................
6 dagen langs den Rijn, naar Taunus en Eifel.......... ..
7 dagen naar Bad Ems, Taunus en Eifel ................................
6 dagen naar het Weserbergland .. ...................................
7 dagen naar Heidelberg en het Schwarzwald .............. ..
4 dagen naar Bad Neuenahr ...................................... ..
8 dagen naar Brussel, Ostende en Londen .......................... .8 dagen naar Parijs, Versailles, de Ardennen en Brussel ..
12 dagen naar de Cóte d’Azur ..................... . .......................
8 dagen naar de Italiaansche meren ......................8 dagen naar Centraal Zwitserland ..................................
8 dagen naar ’t Berner Oberland ...................................... ...
9 dagen naar de Zwitsersche en Italiaansche meren ......6 dagen naar Valkenburg, naar den Eifel, Aken, Spa, enz.Diverse dag-autotochten door ons land tegen vergoeding van pl.m. .... „ <*.

I Binnenkort publiceeren wij een volledig program van deze Pinksterreizen;
wie er belang in stelt, kan echter reeds de uitvoerige gegevens toegezonden krijgen 

op aanvrage aan het bureau van ons weekblad.

»■ i«ïT>ARDENNEN: de rotspartijen van Ivoir, 
aan de Maas tusschen Namen en Dinant.

£^fiAPLUi

.    MM—MM—MI.WIUII1.B I I

De oplossing van de prijsvraag voorkomende in 
het premieboek „Het meisje buiten de muren”. 
Op verzoek van de Administratie der Hollandsche Bibliotheek deelen wij hierbij mede 
dat het gevraagde woord van de paardensprong-puzzle is P.H.O.T.O.G.R.A.P.H.I.E. 

I welk woord dus uit de beginletters der afgebeelde voorwerpen is samengesteld. De 
uitgeloofde prijzen zijn bij loting als volgt ten deel gevallen: de hoofdprijs, een open 
eikenhouten boekenkast, aan den heer A. J. Halkers, Noorderstraat 41, Deventer. De 
overige prijzen, ieder van f 2.50 aan de Dames en Heeren: A. de Jong, Zandpad A20, 
Nieuwersluis; C. van Tent Becking, Gcudakkerstraat 7, Dieren; W. van Grinsven, 
Muntelstraat 21, 's Bosch; B. v. d. Knaap, Rijkestraat 15, Vlaardingen; E. van 
Meverden, Laan van Insulinde 26, Heemstede; G. Oldenkamp, Kinkhorststraat 37, 
Meppel; H. Rookhuizen, Boerhaavelaan 15, Bussum; N. Bitsch, O.L. Vrouweplein 27, 
Maastricht; van Hoboken, Kepplerstraat 203, Den Haag; C. J. de Rooy, Vlasstraat 29, 
Groningen; P. ƒ. Massee, Haarlemmerstraat 165111, Amsterdam en J. A. P. van Wijck, 
van Dishoeckstraat 67b, Vlissingen.
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Een rvoud van boortorens boven de olievelden in de nabijheid van Los Angeles (Ver. Staten).

Hij hield haar staande op den hoek van 
den Stationsweg — een magere, have- 
looze man, die met den dood in zijn 
schoenen scheen te loopen en een vuil wit 

pak, een ouden tropenhelmen een paar ontoonbare 
linnen schoenen droeg.

„Wilt u mij spreken ?” vroeg zij koel en legde 
onbewust den nadruk op mij. De vogelverschrikker 
knikte.

„Ja, dat wil ik,” antwoordde hij bitter. „Alleen 
daarvoor ben ik heelemaal van Bombay hierheen 
gekomen.”

Hij hield even op, alsof hij verwachtte, dat zij 
iets zou zeggen. Maar toen zij bleef zwijgen, her
haalde hij :

„Heelemaal van Bombay. Alleen om jou te 
spreken 1”

„En wat wilt u dan?” vroeg zij beleefd.
„Wat ik wil ?” De man lachte onaangenaam. 

„Neen maar, die is goed. Wat ik wil ?” Zijn oogen 
gleden over de zachtgroene japon, die zij droeg, 
over het bijpassende collier en de groen zijden 
parasol in haar hand.

„Ik wil geld,” zei hij dan bruusk, „geld, beste 
Stella. Wat dacht jij dan, dat ik wilde ?”

Stella’s adem stokte in haar keel. Onderzoekend 
keek ze hem aan. Het maakte haar bang, dat hij 
haar naam gebruikte. En bij intuïtie voelde zij, 
dat zijn komst niet veel goeds voor haar voorspelde.

„Je schijnt me niet te herkennen,” hoorde ze 
hem zeggen. „Mijn geheugen schijnt heel wat 
beter te zijn, dan het jouwe, want ik zag direct, 
dat jij het was, ondanks je mooie kleeren !”

Hij bracht zijn ongeschoren gezicht vlak bij ’thare:

Naar het Engelsch van 
ANTHONY PARSON

„Kijk me eens goed aan, Stella,” drong hij. „Ben 
je Jimmy Lawrence vergeten ?”

De jonge vrouw deinsde achteruit, alsof zij een 
slag in haar gezicht had gekregen. Een paar secon
den lang stond ze hem met open mond aan te 
staren en er was een angstige uitdrukking in haar 
oogen.

„Jim.. .. Lawrence,” bracht ze er eindelijk met 
moeite uit, „jij.... 1”

„Om u te dienen,” antwoordde hij spottend, 
terwijl hij voor haar boog. „Hoewel ik er beroerd 
aan toe ben, héél beroerd !”

Stella stond hem nog steeds aan te staren. Jong, 
chique en door de positie van haar man een der 
eersten van het plaatsje, was ze toch gedurende 
een oogenblik volkomen uit het veld geslagen. 
Jim Lawrence! Het kon niet mogelijk zijn 1 
Maar had ze iets te vreezen ? Hij wilde het haar 
lastig maken, dat zag ze aan zijn wreeden mond.... 
dat las ze in zijn sluwe oogen.

Haar gedachten gingen terug naar zekeren 
morgen in Singapore, nu drie jaar geleden. Toen 
was ze even wanhopig geweest als hij nu. Ze zag 
zichzelf zitten in het armzalige hotelletje bij de 
haven.... schrijvend aan dezen man, waarbij ze 
hem smeekte haar toch te helpen. Zij voelde zich 
plotseling zachter gestemd.

„Wat wil je ?” vroeg ze.

„Geld,” herhaalde hij scherp. „Geld, Stella 1’
„Geld.. .. ?”
„Ja, dan kan ik naar huis teruggaan,” verduide

lijkte hij. „Dit land vermoordt me, het verstikt 
me ! Ik kan er niet vrij in ademen, Stella. Mijn 
stem heb ik voor goed verloren. Ik kan geen noot 
meer zingen. Niemand wil me hebben. Het is 
gedaan met mij.... ik ben gebroken.... een 
wrak.. .. Maar ik móet er weer bovenop komen,” 
vervolgde hij plotseling op geheel anderen toon, 
„en jij zult me daarbij helpen, Stella ! Je móet 
me geld geven. Jij bent nu een rijke vrouw.”

Een ijskoude hand scheen zich om Stella’s hart 
te leggen.

„Geen stuiver krijg je !” riep ze uit met meer 
zekerheid, dan ze in werkelijkheid voelde.

„O, toch wel !” Zijn nrond vertrok tot een naar- 
geestigen glimlach. „Heusch wel,” herhaalde hij 
beslist. „Of dacht je soms dat ik dat heele eind 
hierheen gekomen was, alleen om je „neen” te 
hooren zeggen ?” Hij ging een stap achteruit en 
nogmaals gleden zijn oogen over haar kostbare 
kleeren.

„Herinner je je Singapore nog ?” klonk het toen 
opeens. „Herinner je je dien brief nog, dien je me 
schreef ?”

Een onderdrukte kreet ontsnapte Stella. Zij 
had het dus bij het rechte eind gehad ! Hij wilde 
haar in moeilijkheden brengen.... deze man met 
zijn smerig pak en gehavenden hoed.. .. met zijn 
spottend optreden....

„Dus je bent hierheen gekomen, om me geld af 
te persen, nietwaar ?”

„Je kunt het noemen, zooals je wilt,” verklaarde



138 VRIJDAG 15 APRIL 1932 No. 5

hij schouderophalend, „hoewel ik het liever „zaken 
doen” noem. Luister naar me, Stella, en laten we er 
niet omheen draaien. Ik wil je geen kwaad doen, 
heusch niet, dat zou ik ellendig vinden, maar we 
moeten dit afhandelen. Ik moet en zal uit dit ver
vloekte land komen en daarvoor heb ik vijfduizend 
rupees noodig.”

Zij lachte schel. „Vijfduizend rupees ! Je bent 
gek 1”

„Niet zoo gek, als jij denkt ! Maar laat me eerst 
uitspreken.” Hij wierp een vluchtigen blik om 
zich heen. „Vijfduizend rupees is voor jou niet 
meer dan een druppel uit den Oceaan, sinds je 
met den kolonel getrouwd bent, maar voor mij 
beteekent het leven of dood. Ik ben wanhopig. 
Kun je dat begrijpen ?”

„Ik begrijp het heel goed, maar je moet niet 
denken, dat ik me op ’n dergelijke manier geld laat 
afpersen !”

„O ja, dat zul je toch wel.” Zijn toon-van-over- 
tuiging joeg haar schrik aan. „Dat zul je toch wel, 
want je hebt immers geen keus. Versta mij wel, 
Stella, als je mij dat geld niet geeft, zweer ik je bij 
alles, wat heilig is, dat ik dien brief van je aan je 
man zal laten lezen ! Ik doe het liever niet, want 
ik wil je geen leed berokkenen, maar ik ben wan
hopig en het kan me weinig schelen, wat er verder 
gebeurt. Nu jij.”

„Mijn man zal je het huis uitgooien !”
„O neen, vast niet. Niet als hij dien brief gelezen 

heeft. Hij zal me heusch niet wegjagen, als hij ziet, 
wat jij me drie jaar geleden geschreven hebt !”

„Ik waarschuw je! Hij zal je vermoorden!”
De man zag bleek, maar er was een vastbesloten 

trek om zijn mond.
„Dat geloof ik niet. En trouwens, ai deed hij het 

dat zou jou toch niet helpen, wel ?”
Hij legde zijn hand als liefkoozend op zijn vest

zak.
„Het is zoo’n mooie brief,” ging hij voort, meer 

tot zichzelf dan tot haar. „Ik heb hem in den trein 
nog eens overgelezen. Eigenlijk ben ik gek om er 
geen tienduizend rupees voor te vragen, maar nu 
ja. Ik wil jou geen kwaad doen, Stella, zooals ik al 
zei. Maar het is wel grappig, dat een meisje als jij 
dat allemaal geschreven heeft. Je moet in dien tijd 
wel erg veel van me hebben gehouden.”

„Van jou gehouden hebben ?” viel zij veront
waardigd uit. „O, jij ellendeling...... van jou ge
houden hebben ! Ik haatte je.. .. als je het weten 
wilt!” Ze hield plotseling op.... Ze kon niet 
nadenken. Het was zoo plotseling gebeurd. Het 
was op haar neergekomen als een bliksemstraal 
uit een onbewolkten hemel en het verlamde 
haar hersens.

Ze was ze bijna vergeten, die vreeselijke maanden, 
die ze bij dat tweederangsch tooneelgezelschap had 
doorgebracht. Dat heele deel van haar leven had 
ze voorgoed uit haar gedachten verbannen. Daar 
had ze immers mee afgedaan.... het was dood en 
vergeten. Zij was nu Mevrouw Marchant — de 
memsahib — de vrouw van den kolonel. Haar 
positie was onaantastbaar.

„Ik schreef dien brief, toen ik er even ellendig 
aan toe was, als jij zegt, dat je nu bent !” barstte 
ze plotseling hartstochtelijk uit. „Ik had geen 
enkelen vriend op de heele wereld ; niemand, tot 
wien ik me kon wenden, niemand ! En ik moest 
mijn hotelrekening betalen.... Ik bezat geen 
stuiver en ze dreigden me op straat te zullen zetten. 
Op straat, en dat in een stad als Singapore!” 
Zij huiverde bij het denkbeeld alleen. „Toen dacht 
ik aan jou, herinnerde ik me, dat jij mijn stem 
geprezen had, toen we samen in het operette- 
gezelschap, dat in Ceylon uit elkaar ging, zongen. 
En omdat ik zoo wanhopig was en bang, dat jij 
zoudt weigeren mij te helpen, schreef ik in dien 
brief alles, wat ik maar kon bedenken, om jou tot 
hulp te bewegen. Ja, toen had ik je karakter al 
moeten kennen. Toen had ik al moeten weten, 
hoe jij was ! En jij was gek genoeg, om alles te 
gelooven. Het streelde je ijdelheid, je vleide jezelf 
ermee, dat ik het werkelijk meende !”

„En je zoudt het ook gemeend hebben, als je 
toen niet net ander werk had gevonden, voordat 
ik bij je kon zijn,” bracht hij sarcastisch in het 
midden. „Het was bloot geluk, beste kind, dat je 
het toen niet meer hoefde te meenen ! En in ieder 
geval,” ging hij na een korte pauze verder, „of je 
het meende of niet.... hier staat het zwart op 
wit ’”

„Maar je beweerde, dat je dien brief vernietigd 
had !”

„Ja, dat weet ik,” bevestigde hij. „Ik weet,

Landhuizen met fraaien tuinaan
leg te Pasadena, de voorstad van 
Los Angelos.

dat ik je vertelde, dat ik 
hem verbrand had. En ik 
meende ook eerlijk, dat 
ik dat gedaan had. Maar 
toen ik een maand gele
den uit het ziekenhuis 
kwam en gedwongen was 
het laatste wat ik bezat, 
mijn koffer, te verkoo- 
pen, toen vond ik dien 
ouden brief van jou in 
de voering zitten. Een 
bof voor mij, dat ik hem 
vond ! En ook een bof 
voor jou ; stel je voor, 
dat iemand anders hem 
gevonden had, wat dan?” 

„Ellendige afperser !” 
„Dank je,” beet hij 

haar toe, met een feilen, 
vijandigen blik.

Stella kromp ineen. 
Hoe ver zou hij gaan ? 
Hoe ver durfde hij gaan ? 
Zij wist, dat iemand die 
chantage wilde plegen, 
niet gauw voor iets week 
en dat de eenige manier 
om zijn plannen te ver
ijdelen was om brutaal 
en flink tegen hem op te 
treden. Maar hoe kon ze 
fier en zelfbewust zijn bij 
de gedachte aan dien 
ellendigen brief ? Als zij 
het deed en hij ging er
mee naar Ralph....

Ze trachtte zichzelf in 
de plaats van haar man te 
stellen. Natuurlijk, hij 

zou Lawrence de deur uitgooien, dat stond 
vast, maar daarna.... als hij tijd had om na 
te denken, wat dan ? Het was Ralph bekend, 
dat zij aan het tooneel geweest was, dat had 
zij hem verteld. Maar ze wist, dat hij zich 
haar voorstelde als een soort heilige, temidden 
van het woelige en luidruchtige leven van het 
plankenland. Dat ze aan het tooneel was gegaan, 
beschouwde hij als de gril van een talentvol 
meisje. Hij had er geen idee van wat voor een hel 
het was geweest !

Weer gingen haar herinneringen terug, naar 
dien vreeselijken tijd, toen zij eenzaam en verlaten 
in dat kleine hotel had gezeten en aan Jim Law
rence schreef. Zóó duidelijk stond de brief haar 
voor oogen, dat het haar een oogenblik toescheen, 
alsof zij dien met letters van vuur geschreven 
had....

Neen, flitste het haar door den geest — het was 
ontzettend dom, onvergeeflijk-lichtzinnig geweest 
om zoo te schrijven. Zij had beter van honger 
kunnen omkomen....

Haar blik, met een smeekbede om medelijden 
erin, zocht den zijnen.

„Het is de eenige manier, Stella,” was het mee- 
doogenlooze antwoord op haar onuitgesproken 
vraag. „Ik kan me de luxe niet veroorloven barm
hartig of ridderlijk te zijn. Geef mij het geld, dat 
ik noodig heb en in ruil daarvoor krijg je je brief. 
En ik zweer je, dat je me nooit zult terug zien. 
Ik wil je geen leed doen, dat heb ik ai eerder 
gezegd, het is absoluut niet mijn bedoeling je 
geluk te vernietigen — integendeel, ik vind, dat 
je alles, wat je ten deel gevallen is, dubbel en dwars 
hebt verdiend,” voegde hij er grootmoedig aan 
toe. „Maar de wanhoop drijft me ; ik vecht voor 
mijn leven, zooals jij toen in Singapore voor het 
jouwe gevochten hebt. Jij gebruikte het eenige 
wapen, dat je tot je beschikking had en ik doe op 
het oogenblik precies hetzelfde. Je hebt me dus 
niets te verwijten. Ik heb meer dan genoeg van 
het leven in dit moordende klimaat, van het zwer
versbestaan en de eeuwige armoede. Dit is mijn 
eenige kans, en ik heb me voorgenomen, daarvan 
te profiteeren, afpersing of niet. Nu, wat is je 
antwoord ? Wil je den brief koopen, of moet ik 
ermee naar den kolonel gaan ?”
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„O, jij lafaard,” stootte ze uit, terwijl ze een 
gewaarwording kreeg, alsof alles voor haar oogen 
ronddraaide.

„Zoek je kracht niet in schelden, geef me liever 
een rechtstreeksch antwoord,” verzocht hij koel.

Er kwam iemand den hoek om, een man in 
officiersuniform en een rilling gleed langs Stella’s 
rug.

„Laat me gaan,” hijgde ze, „daar komt iemand 
aan ! Ze mogen me niet in jouw gezelschap zien.”

„Waar moeten we dan praten ?” Ook Jim 
Lawrence had den militair gezien en behoedzaam 
mat hij den afstand tusschen hen.

„Denk eraan, je lot is beslist, als je me in moei
lijkheden probeert te brengen,” waarschuwde hij 
dreigend.

Stella’s hart bonsde in haar keel. Het was Archie 
Smith, die naderde, een van de officieren van het 
regiment, waarvan haar man commandant was. 
Als het iemand anders was geweest, zou ze meteen 
de koe bij de horens hebben gepakt en om hulp 
gevraagd. Maar Archie Smith was een van Ralph’s 
mannen.... neen, dat risico durfde ze niet loopen.

„Zeg hem, dat hij doorloopt,” fluisterde de 
afperser dringend, ziende dat de jonge man een 
beweging maakte, om op hen toe te komen. „Toe 
dan,” siste hij, toen Stella aarzelde en tegelijkertijd 
ging zijn hand naar zijn vestzak.

Het gebaar miste zijn uitwerking niet en met 
moeite bracht Stella uit:

„’t Is in orde, Archie. Ik kom met een paar 
minuten.” Maar zoodra hij uit het gezicht was, 
vervolgde ze hijgend tot haar kwelgeest: „Ik 
kan hier niet langer blijven staan, ’t Is de tijd, 
dat de menschen naar de club gaan om te lunchen. 
Ik zelf heb daar ook een afspraak.”

„Waar wil je me dan ontmoeten ?”
Stella vocht met haar tranen. Ze voelde zich 

machteloos bij de gedachte aan dien vreeselijken 
brief. Maar in elk geval moest ze nu op de een of 
andere manier van Lawrence zien af te komen.

„Ergens,” zei ze schouderophalend. „Het kan 
me niet schelen waar.”

„Ergens is nergens,” merkte hij kwaadaardig 
op. „Noem een bepaalde plaats.”

Hemel-nog-toe, kon ze hem dan niet kwijtraken ? 
Half ziek van angst, trachtte ze een plaats te be
denken, waar ze hem zou kunnen ontmoeten, 
zonder door iemand gezien te worden. Opeens 
wist ze het — ze was daar meermalen geweest, 
te paard met haar man.

„Neem den weg heelemaal aan het eind van 
dezen.... den Dalhouse weg, heet hij, en volg dien, 
tot voorbij het terrein van de barakken, waar hij 
in ’n smal pad uitloopt. In dat pad zul je’n pri
mitief houten bruggetje vinden. Wacht daar op me.”

„Hoe laat ?” informeerde hij koel.
Stella had het wel kunnen uitschreeuwen. Een 

inlandsch rijtuigje was den hoek omgekomen 
en de eenige inzittende leunde eruit, om dat on
gewone tooneeltje goed te kunnen zien ; de „mem- 
sahib”, die door een bedelaar werd staande ge
houden.

Wanneer kon ze den man ontmoeten ? martelde 
ze haar hersens. Wanneer kon ze uit huis weg
komen, zonder dat Ralph zou vragen, waar ze 
heen ging. Wanneer was Ralph uit? Wacht. .. 
had hij niet gezegd, dat hij vanavond niet thuis 
zou zijn ? Avondoefeningen, meende ze zich te 
herinneren. Ja, hij had het over vroeg eten gehad.

„Laten we zeggen om half tien.”
„Mooi zoo !” Over het ongeschoren gezicht gleed 

een triomfantelijke uitdrukking. Toen greep hij 
haar arm en zei gebiedend :

„Denk erom, Stella, geen kunsten, hoor! Ik 
zal om half tien bij die brug wachten en ik zal 
je brief meenemen. Jij hebt dus de keuze, vannacht 
te gaan slapen met het veilige gevoel, dat je deze 
heele episode zelf begraven hebt.... of de brief 
zal in handen komen van kolonel Marchant.”

Een oogenblik was er een beklemmende stilte, 
toen ging hij verder :

„Nu moet ik je nog iets vragen. Ik heb zelfs geen 
penny om eten te koopen. Geef me wat klein 
geld — maar pas op ; daar komt weer iemand aan.”

Stella zocht gejaagd in haar tasch. Ze had maar 
één wensch: hem kwijt te zijn. Voordat het avond 
was, zou er wel iets gebeuren, hoopte ze vaag. 
Ze zou ongetwijfeld wel iets weten te bedenken, 
waardoor ze van hem af zou komen.

„Maar zorg, dat niemand je daarheen ziet gaan,” 
waarschuwde ze hem heftig. „En denk erom, dat 
je je mond houdt, als je ooit dat geld wilt zien.”

„Je kunt me vertrouwen.” Hij stak het bank
biljet van tien rupees, dat ze hem gegeven had, in 
zijn zak. „Je kunt me vertrouwen, kind,” herhaalde 
hij, terwijl hij links en rechts den weg afkeek, als 
om te zien welken kant hij het beste kon uitgaan. 
Daarop zijn gehavenden tropenhelm afnemend, 
glimlachte hij tegen haar en slenterde weg in de 
richting van den passar.

De stilte en duisternis van een tropennacht.... 
Stella Marchant lag onbeweeglijk in een langen 
rieten stoel. Ralph was gekomen en weer verdwe
nen. De laatste afdeeling van het regiment was 
weg gemarcheerd, de uitrusting van de mannen 
kletterde en de uiteinden van hun sigaretten, in 
onregelmatige cadans op en neer bewegend, 
schenen in de verte ontelbare vuurvliegjes, die 
door elkaar wemelden.

De tuinman had zijn laatsten emmer water 
uit den ouden put gehaald. De bediende had de tafel 
afgeruimd en was onhoorbaar weggegaan.

Zij was alleen.
De zoete lucht van de lelies, die zich om de 

spijlen van de veranda slingerden, drong zwak tot 
haar door. Vóór haar lag de tuin, donker en in ver
droomde rust onder het licht der sterren.

Een lamp van zilver-filigrain hing laag boven 
haar hoofd.

Zij bewoog zich onrustig toen een klok binnen 
acht slagen liet hooren. (Slot volgt.)

Grazende schapen in de Salt Rioer-nallei, aan den bovenloop van den Mississippi.
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[De nachtelijke varigsT.

brengt Want bij voorkeur *s nachts worden de 
netten met vaak kleine, soms groote vangst aan 
allerhande zeevisch binnengehaald — en on
middellijk daarna wordt de haring gekaakt en 
gekuipt, alvorens weer opnieuw het net — de 
vleet — wordt uitgezet» Toch heeft het leven 
op de wijde wateren voor den visscherman zijn 
bekoring en een schoonheid, die de stedeling 
maar weinig vermoedt: de ruimte, de zilte lucht, 
de grootsche natuur zijn hem een behoefte, 
waarnaar trots alle moeite en ontbering zijn hart 
aan den wal blijft haken» Van de lusten en van 
de lasten van het visschersleven willen deze 
foto's een welsprekend beeld geven.

r Rij dalende zon morcït 
koers gezet naar hetioijde 
veld van den arbeid.

r
De zon verzinkt achter
een dreigende kim.______ I

Hard is het leven van! 
het visschersvolk, dat 

de dorpen onzer Noord
zeekust bewoont, en dat 
van geslacht op geslacht 
even trouw blijft aan het 
voorvaderlijk beroep als 
aan de aloude zeden en 
gebruiken. Hard is het 
’even — niet alleen om 
de vele gevaren en de 
groote moeiten, die het be
roep der visschers mede
brengt, maar evenzeer om 
de vele ontberingen in 
nachtrust en in geregelde 
voeding, die het weken
lang verblijf op zee mee-

J /L< 7 ■ _• 1
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—inndsch

TAe zoele regens van de laatste weken en 
de langzaam in kracht winnende voor

jaarszon hebben in onverwacht snel tempo 
de aanvankelijk wat trage bolgewassen den 
bodem uitgedreven» En juist deze week zijn 
allerwegen in Zuid-Hollands Bollenland de 
hyacinthen in bloei gekomen» Datbeteekent 
het hoogtepunt van den bollenbloei: dan 

is de pracht van de wijde, kleurige, geurende velden het heer
lijkst en het volmaakst. Dan trekken uit de hoofdsteden en uit de 
provinciën, uit omringende landen zelfs, de karavanen van auto's 
en fietsers de smalle landwegen langs om te genieten van 
het merkwaardige schouwspel, dat de lente nergens ter 
wereld zoo betooverend biedt als in 't Hollandsche duinlandschap.



Een nieuw middel ter bescherming 
van de tanden is zoojuist ontdekt

In de Pepsodent-Laboratoria is een nieuw materiaal 
samengesteld» hetwelk polijstende bestanddeelen bevat» die 
een algeheelen ommekeer teweeg zullen brengen* De tanden 
gaan meer blinken» de tandaanslag wordt geheel verwij* 
derd» terwijl het materiaal bovendien geheel onschadelijk is*

Zorgt dat Utv mooi

BLONDHAAR
niet verkleurt

alware het slechts ter wille van “hem“!
Hij is de eerste, die het bemerkt, wanneer Uw haar donkerder wordt. 
Voorkomt dit door Roberts Nurblond de speciale shampoo voor 
Blondines : het verhindert het donker worden en geeft reeds donker 
geworden haar den oorspronkelijken lichten gouden glans terug. 
Bevat geen kleurmiddel, geen henna, geen schadelijk bleekmiddel. 
Millioenen malen beproefd! Probeert Roberts Nurblond nog heden! 
Importeurs: Firma B. Meindersma, Den Haag-Amsterdam-Sneek.

PEPSODENT heeft steeds naar verbetering ge
streefd en geeft ook thans weer den toon aan 

door deze nieuwe ontdekking, die drie uitzonder
lijke eigenschappen bezit:
1. Voor het verwijderen van den gevaarlijken 

tandaanslag zou het moeilijk zijn iets beters 
te vinden.

2. Door de uiterst fijne samenstelling zal het 
glazuur meer gaan blinken dan vroeger.

3. Doordat dit nieuwe materiaal beduidend 
zachter is, is het - en dit is zeer belang
rijk - absoluut onschadelijk.

Reeds na een paar dagen brengt het gebruik van 
Pepsodent een algeheele verbetering in het uiterlijk 
Uwer tanden. Pepsodent verschilt thans geheel van 
alle andere bekende merken.

De opzet was: een combinatie van tandaanslag-
GEBRUIK PEPSODENT TWEEMAAL PER DAG - BEZOEK UW TANDARTS MINSTENS TWEEMAAL PER JAAR.

5007

VAN RIJ N S 
^‘MOSTERD

EEN AANHOUDER WINT

GEREGELD
ADVERTEEREN

IS.... WINNEN

I
f' r

B gefaaite wortel

Se< VIJKOJE 
SPON)

Verkrijgbaar bij Apothekers, Drogisten en in zaken voor 
huishoudelijke artikelen. Import.: L. S. A. Bron. Rotterdam 

verwijderende eigenschappen en algeheele onschade
lijkheid, terwijl toch het uiterlijk en de smaak van 
Pepsodent gehandhaafd moesten blijven. Eigenlijk een 
paradox! Een schijnbaar hopelooze taak, waarnaar 
alle tandpasta-fabrikanten gedurende de laatste jaren 
gezocht hebben. Toch is Pepsodent hierin geslaagd.

Het voornaamste doel van Pepsoden' is het ver
wijderen van den tandaanslag. Pepsodent slaagt 
hier thans beter in dan ooit.

Tandaanslag is dat kleverige laagje op Uw tanden, 
Bacteriën verzamelen zich erin en veroorzaken 
bederf. Tandaanslag neemt voedseldeeltjes in zich 
op, waardoor de tanden er dof uit gaan zien. Ver
wijderen van den tandaanslag is een eerste vereischte 
voor schoonheid en gezondheid.

Koopt nog heden een tube. Pepsodent is van een 
wetenschappelijk standpunt beschouwd de beste 

hedendaagsche Amerikaansche tandpasta.

i
 BLOEDARMOEDE

BLEEKZUCHT en alle daaruit voortvloeiende

ZWAKTETOESTANDEN
Dr. H. NANNING’s

HAEMOFERRIN
(STAALHAEMATOGEEN)

Uitstekend bloedvormend versterkingsmiddel.

I 2.60 p. I I flesch - Aangenaam van smaak - f 1.60 p. 1/2 flesch
Dr. H. NANNlNG’s Pharm. Ckem. Fabriek N.V. - Den Haag

Tien jaren maagzuur.
Voordat hij het middel ertegen vond.

DE KLEINE HELPERS
zoowel voor de berei
ding van soepen, voor 
’t afmaken van groen
ten,sausen,jus enz ,als 
voor drinkbouillon, 

Veel menschen lijden onnoodig. 
Deze man ook. Als hij io jaar ge
leden geweten had wat hij nu weet, 
zou hem heel wat narigheid be
spaard zijn.

,,/A moet een paar waardeerende 
woorden over Kruschen Salts schrijven. 
Tien jaren heb ik aan maagzuur 
geleden. Ik probeerde zoowat van 
alles, totdat een vriend mij aanried 
Kruschen Salts eens te probeeren. 
Ik neem het nu twee maanden in en 
het doet mij genoegen te kunnen 
zeggen, dat ik geen last meer van 
zuur heb gehad. W. BA

Kruschen Salts neutraliseert 
spoedig het maagzuur, ontneemt 
het alle pijnlijke eigenschappen en 
drijft het zacht uit het lichaam. En 
door uw afvoerorganen tot volmaakt 
geregelde werking aan te sporen 
voorkomt Kruschen, dat dit scha

delijke zuur zich ooit weer ophoopt. 
Daarna zult u geen last meer hebben 
na uw maaltijden. Kruschen Salts 
zal u inwendig schoon houden. 
Zuiver en versterkt bloed wordt 
naar elk deel van uw lichaam ge
voerd. U zult zich wonderlijk ener
giek en goed voelen. Zoo gezond 
en vroolijk als een mensch zich bij 
mogelijkheid maar voelen kan.

is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a f 0.90 en 
f i.6o per flacon.
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.

zijn:

aouiujo*®lfl,OK
Onthoudt het: 

Maggl’s Bouillonblokjes 
helpen bezuinigen! '

Asthmalijders
Het
Astbmapoeder Boom 
geeft bij inademing direct ver
lichting bij Asthma en daaruit 
voortkomende borstbenauwd- 
heid en borstbeklemming* 

de verpakking is voorzien vanAlleen echt zoo x ___ ö _
bijgaand fabrieksmerk. Verkrijgbaar in Apotheken 

en Drogist winkels a ƒ 1.25 per doos.
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Mussolini heeft bevel gegeven tot het droogleggen van de Pontinische moerassen, nabij Rome. Tot 
nu toe mocht het niet gelukken deze ongezonde meren te dempen. Thans is echter de 

-------- zaak op grootsche wijze aangepakt. De tractors in slagorde geschaard.

r'' %

Meher Bab, een 58-jarige Indische prediker, is op zijnet 
doorreis naar Amerika te Londen aangekomen. Hij gaf 
een kinderpartij maar sprak niet. Hij converseerde door 
middel van het losse alphabet, dat naast hem ligt.

UIT
VREEMDE
LANDEN

Als de lente in Japan op komst is, worden de warenhuizen in de groote steden 
Dan boven tot onder „behangen' met reusachtige, gekleurde zonneschermen.

De Engelschen, die niets liever gaan zien dan 
deftige trouwstoeten, hebben dezer dagen kun
nen genieten van de plechtige huwelijksvoltrek
king tusschen den zoon van den LordMayor van 
Londen en mejuffrouw Marjorie du Cros. De 
bruid, vergezeld van haar vader, stapt in de 
statiekoets, om naar het stadhuis te rijden.



ALS HET LENTE WORDT IN LOCARNO,



LOCARNO, AAN HET LAGO MAGGIORE
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DE TWEE-KLEURENMODE
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Namiddagtoilet 
in twee tinten 

blauw oan 
zachte wollen 
stoft met kraag
je van Griek- 
sche tule.

Toilet van blauwe crêpe mongole, mei 
aparte garneering van kant in dezelfde kleur.

Avondtoilet voor jongedame van lila met zacht rosé tafzijde.

Bij de pas'ontworpen modellen voor den komen
den zomer zijn zeer veel combinaties van twee 
kleuren, een mode die wel eenigszins geïnspi

reerd schijnt te wezen door den nood onzer tijden. 
Natuurlijk zijn er nog altijd ’n groot aantal vrou
wen voor wie het geld nauwelijks een rol speelt, 
maar veel grooter is zeer zeker het aantal dergenen, 
die in onzen tijd meer dan ooit moeten rekenen. 
Het zou mogelijk kunnen wezen, dat de 
mode-ontwerpers ook aan haar gedacht 
hebben, al valt dit te betwijfelen. Maar in 
elk geval zullen velen onzer juist met déze 
mode haar voordeel kunnen doen.

Het is mogelijk van twee aftandsche toi
letjes weer één nieuw modieus geheel te 
maken; het is mogelijk een ouderwetsch 
japonnetje weer te moderniseeren door er 
wat nieuwe stof in ’n bijpassende kleur bij 
te nemen ; het i^ook mogelijk twee kleine 
coupons, die anders haast nergens toe zou
den kunnen dienen, te verwerken tot een der 
meest moderne toiletten.

Het blauw speelt in dit seizoen een groote rol, 
wat zeker ’n aangenaam verschijnsel is, daar deze 
kleur de meeste vrouwen flatteert.

Er zijn combinaties van zwart met blauw, kana
riegeel met blauw en zoo al meer, maar ook ver
schillende tinten van blauw worden met elkaar ge
combineerd, bijvoorbeeld marine-blauw met licht
blauw, of, zoöals het in een Fransch modeblad 
wordt uitgedrukt : „het blauw van den hemel met 
het blauw van de zee !”

Zwarte kant wordt gecombineerd met witte 

kant, ofwel zwarte kant wordt gedeeltelijk gevoerd 
met zwarte en gedeeltelijk met witte of blauwe, 
cerise of zachtgroene zijde.

Bij een complet kunnen japon en mantel geheel 
verschillend van kleur zijn, maar in de garneering 
van beide moei door een enkel toetsje de „saam- 
hoorigheid” worden aangegeven, ofwel de mantel 
wordt gevoerd met dezelfde zijde waarvan ook de 
japon vervaardigd is.

Meestal zijn de kleuren zóó samengesteld, dat 
de donkerste kleur voor den hoogopgaanden rok 
genomen wordt en de lichtere tint voor de taille 
of voor het grootste gedeelte daarvan. Soms is ook 
de taille alleen maar gegarneerd met een lichte ge
kleurde stof en bestaan de mouwen geheel of ge

deeltelijk uit diezelfde stof. Er zijn echter 
ook toiletten, waarbij de garneeringskleur 
zich ook op den rok doet gelden.

Ook uit utiliteits-oogpunt kunnen de 
kleurencombinaties zeer gewenscht zijn ; dat 
neemt echter niet weg, dat men zich, even
eens om practische redenen, beter tot één 
kleur bepalen kan wanneer men zich een 
nieuwe japon moet aanschaffen.

De twee-kleurenmode toch zal, hoogst
waarschijnlijk, niet van zoo heel langen duur 
wezen, zoodat we er nu best van kunnen 
profiteeren wanneer dit ons juist van pas 
komt. Weten we echter vooruit, dat we een

nieuwe japon ’n heelen tijd zullen moeten dragen, 
dan zal het allicht economischer wezen wanneer 
we die in één kleur nemen, of wanneer we het con
trast alleen zoeken in den glanzenden en den doffen 
kant van crêpe satin, bijvoorbeeld, wat immers 
ook nog in de mode is.

Op bijgaande foto’s zien we vooreerst een toilet 
van crêpe mongole, gegarneerd met kant, welke 
op geheel bijzondere wijze is verwerkt in de taille, 
met hoogen Stuart-kraag. Men zou zulk een japon 
ook geheel van kant kunnen vervaardigen, waarbij 
dan de afstekende voering van schouderstuk en 
bovenmouwen het verlangde kleurencontrast zou 
kunnen geven.

Zeer elegant is ook het tweede toilet, een creatie 
van Dupony Maguin, in twee tinten van zachte 
wollen stof, met een kraagje van Grieksche tule.

Het avondtoilet van lila en zacht-rose tafzijde 
wordt gelanceerd door Maison Passy.

Dit aardig gegarneerde toiletje is bizonder ge
schikt voor ’n jong meisje. PAULA DEROSE.



Voor
Vrouwen

Engelsche 
Ziekte 

is een bewijs 
van tekort aan 
kalk.
Zon - en Kalzan 
zullen helpen.
(Wanneer lever
traan wordt ge
bruikt, dan de le
ve» traan enKalzan 
om den anderen 
dag te gebruiken.)

Slechte Tanden
duiden in veel gevallen op een kalkgebrek in het lichaam

is Kalzan zeer be
langrijk, omdat het 
regelend werkt. Het 
is wederom ’t kalk- 
gebrek in het lichaam, dat 
de oorzaak is van de sto
ringen en pijnen. Daar 
Kalzan de benoodigde kalk 
toevoegt in de juiste samen
stelling zullen de bezwaren spoe
dig verminderen. De pijn ver
dwijnt, de zwakte wordt over
wonnen, Kalzan herstelt langs 
geheel natuurlijken weg het 
euvel. Daarom is Kalzan dan 
ook geheel en al onschadelijk. 
Het kan geen kwaad, maar 
moet U helpen.

Tanden zijn levende deelen 
van ons lichaam, zij hebben 
voedsel (kalk) noodig en wan
neer zij te weinig van dit voed
sel krijgen worden zij zwak. 

Dit zijn de tanden, die ondanks 
de beste zorg steeds weer pijn
lijk zijn en last geven, tanden 
die nooit mooi wit en hard zijn. 
Gebruik eens eenigen tijd Kalzan, 
het kalkvoedsel, dan zult gij be
merken, dat Uw tanden sterker 
worden, witter en harder.

Zwakke en „moeilijke” 
kinderen, lijden heel 
dikwijls aan kalkge- 
brek in het lichaam. 
Niet alleen „het uit de 
kracht groeien”, maar 
ook de lastigheid en 
humeurigheid der kin
deren zijn er dikwijls 
een gevolg van.

„Blijkt,daler iets 
in het lichaam 
niet in orde is. 
dan is kalkge- 
brek waarschijn
lijk de oorzaak 
of een medeoor
zaak”,

schrijft Dr. H. F. B. 
W., te Londen.

Vóór baby komt 
heeft de verwachtende moeder 
meer kalk noodig dan gewoon
lijk. De beenderen, ja zelfs de 
tanden van het verwachte kind 
worden lang voor de ge
boorte gevormd.

Door het gebruik van Kalzantablet- 
ten zult gij veel pijn kunnen 

voorkomen en langen tijd 
in het bezit kunnen 

blijven van een 
goed gebit.

^Kalkgebrek
in het lichaam wordt

overwonnen met

KALZAN
•< Het Kalkvoedsel

Bij alle Apothekers en Drogisten a 
f 1.25 en f2.25

Kinderen 
„Een hangerig 
moeilijk kind 

is een kind, 
wiens gestel 
niet in orde 
JS , schreef 

een bekend 
dokter.

Na een groot aantal „moeilijke” 
kinderen onderzocht te hebben 
kon hij verklaren:
„Ik vond al spoedig, dat vele 
zoogenaamde lastige kinderen 
kalkarm bloed hadden.”

Kalk, veel kalk is noodig en daar
in voorziet Kalzan. Ook hier weer 
dus: op natuurlijke wijze voor
ziet Kalzan in een voedsel
gebrek.

„Meer niet ?” zult ge vragen. 
„Neen, meer niet”, maar 
wanneer dat voedselgebrek 
zou blijven bestaan, zou de 
moeder er onder lijden 
door het uitvallen van 
haren en tanden, door 
onpasselijkheid en 
zwakte, terwijl het 
verwachte kind be
vattelijk zou blij
ken voor,.Engel
sche ziekte”
Begin dus vroeg
tijdig met Kal
zan - tabletten, 
(te gebruiken 
± 6maanden 
voor de ge
boorte). -

Elk dezer kwalen 
toont, dat *t lichaam 
te weinig kalk be
vat en zal daarom 
door Kalzan doel
treffend worden be
streden.

Typische kenteekenen 
van een kalkgebrek in 
het lichaam zijn o.a.:

Winterhanden 
Nachtzweet
Huiduitslag, welke ontstaat 

door zoogenaamd „kwaad 
bloed”.

Netelroos
Langdurige verkoudheden 
Neusbloedingen en andere 

overvloedige bloedingen.
Haaruitval
Losraken van tanden in 

groeiende kinderen en ver
wachtende moeders.

Hardnekkig tandbederf
(ook wanneer voor goede 
reiniging wordt gezorgd).

Uw I ’ • \ ___________
nemen. Daarom kookt gij ze. Uw lichaam kan 
gewone kalk en enkelvoudige kalkverbindingen even
min opnemen. Neem daarom Kalzan, het kalkvoedsel, 
waarvan bewezen is, dat het goed door het lichaam 
wordt opgenomen.

lichaam kan bijv, rauwe aardappelen niet op-

En een andere dokter schreef 
in de „Dental Cosmos” van 
Oct. 19*8:

Hierlangs afknippen.

Gratis

,,De proefnemin
gen met Kalzan 
hebben mij duide
lijk gemaakt van 
hoe groot belang 
Kalzan is voor 
het verbeteren van 
den lichamelijken 
toestand.”

Dr. A. B., te G. Vraag 
Gratis 

Monster

„Een kind van drie tot der
tien jaar heeft evenveel kalk 
noodig als twee volwassenen, 
want het kind heeft extra kalk 
noodig voor de vorming der 
beenderen en weefsels.”

Geef Uw kind dus Kalzan- 
tabletten, dan geeft gij het de 
benoodigde kalk in een sma- 
kelijken en geschikten vorm, 
terwijl de kalk ook werkelijk 
wordt opgenomen. Uw kind 
wordt dan gezond en min

der „moeilijk”

Het feit, dat Kalzan-tablet- 
ten door kinderen als een 
zeer bijzondere lekkernij 
worden gegeten, toont, dat 

hun geheele lichaam om 
kalk, vraagt.

Wij zenden U een monstertube Kalzan met interes
sant boekje over de Kalktherapie gratis toe. Zend ons 
deze coupon en sluit 5 ct. postzegel voor portokosten 
bij. VUL IN :

Naam: ..
Adres : .

Adresseer Q
N. V. A. WULFING & Co’» Chem.Prod.,Oosteinde I. Am sterdam

Bon
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„Amsterdam" hockeykampioen van Nederland. Hierbo
ven. het team, dat Zondag door een 5-0 overwinning op 
P. 11’. definitief beslag legde op den kampioenstitel.

VAN ZONDAG
De kampioenswedstrijd Ajax-P. S. V. in het Stadion. Een 
der weinige gevaarlijke momenten voor het doel van Ajax.

SPORT
Het was Zondag mis in het Stadion. Storm 

en regen, vooral veel regen, welke het veld 
zoo vet als spek maakte. Toch was de Sta- 

dionvlakte bespeelbaar, doch het spreekt vanzelf, 
dat het spel der 22 voetballers niet weinig leed 
onder het meedoogenlooze spel der ontketende ele-

Spelmoment uit den hockeywedstrijd Amster
dam—Enschede (4-1). Amsterdam valt aan.

menten. Neen, zoo is er in het Stadion niet veel aan.
Het spel der Zuidelijke kampioenen, die vorige 

week nog Feijenoord in bedwang hadden weten te 
houden, viel danig tegen. Achter ging het vrij goed, 
doch voor was het spel der lampenmenschen zoo 
primitief, dat de verdediging van Ajax er maar 
heel weinig moeite mee had. Bovendien werd de 
Zuidelijke aanval lang niet altijd zoo door zijn 
middenlinie gesteund als het behoorde. Schutters 
telde Philips nagenoeg niet. In de voorhoede ont
brak v. d. Broek, waardoor de stuwkracht geheel 
scheen te zijn weggenomen.

Bij Ajax was het ook maar zoo zoo. Een onoog
lijk doelpunt in de eerste helft, met meer geluk 
dan wijsheid gescoord en vervolgens na de rust 
nog twee goede goals, dank zij uitstekend indi
vidueel werk van den linksbuiten Mulders. Overi
gens kreeg het publiek weinig reden tot juichen 
en was er zelfs in het geheel geen aanleiding om 
door interessant spel in het veld de natte narig
heid wat te vergeten.

Ajax en Philips in actie om het kampioenschap van 
Nederland. Spelmoment voor hei doel der Zuidelijke kam
pioenen, waar Bouman zich een goed keeper toont.
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Voetbalnieuws uit lagere regionen

Floretschermen voor dames en heeren om de Coppa d'ltalia bij Paoli te Amsterdam. De partij 
tusschen fieber (links) en Ch. Knoek.

Aartswoude behaalde eenige weken geleden het kampioenschap der 3e klas 
D.N.H. V.B.

Intusschen is Ajax’ positie met zes punten uit 
drie wedstrijden buitengewoon goed te noemen. 
Niet vergeten mag hierbij echter worden, dat van 
deze zes punten er vier op Veendam werden be
haald, een prestatie, waartoe tenslotte elk team in 
deze competitie in staat is. Neen, het zwaarste 
werk, uit naar Enschede en naar Philips komt nog. 
Maar voor zoover het de Zuidelijke kampioenen 
betreft, zullen deze dan toch heel wat beter moeten 
spelen dan Zondag j.l. Geschiedt dit niet, dan heeft 
Ajax in Eindhoven ook geen last.

Feijenoord, wanneer wij aannemen dat de strijd 
om den titel tenslotte tusschen Amsterdam en 
Rotterdam uitgevochten zal moeten worden, heeft 
die zware wedstrijden in de provincie gehad. In 
elk geval kan men wel aannemen, dat de wedstrij
den tusschen Amstel- en Maasstad buitengewoon 
belangrijk zullen worden.

Hiermede is de heele voetbalgeschiedenis vrij
wel verteld. De meeste terreinen werden afge
keurd en waar het veld nog goed was, achtte de 
scheidsrechter het vaak beter niet te spelen. Zij, 
die in het Stadion de geweldige regenvlagen heb

ben getrotseerd, zullen dit 
achteraf zoo gek nog niet 
vinden.

☆

Vlak achter het Stadion 
troffen de hockey-spelers het 
nog slechter. Die kregen de 
regenvlagen zonder eenige 
beschutting, zooals men dat 
noemt, van de eerste hand. 
Niettemin is er gespeeld en 
heeft Amsterdam wederom 
het kampioenschap van 
Nederland behaald. Onze 
gelukwenschen! Na de 4—1 
overwinning in Enschede 
is thans een 5—0 zegepraal 
in eigen omgeving gevolgd. 
De cijfers laten aan duide
lijkheid niet veel te wen- 
schen. De wedstrijden om 
het Nederlandsche kam
pioenschap hebben een waar
dig besluit gevormd van 
een uitstekend seizoen.

S. A. V M. kampioen der 3e klasse A. V. B. 1931-’32. Deze kampioenen scoor
den in hun competitie 128 goals en kregen er slechts 14 tegen. Van den 
le-klasser Avog werd voor den K. N. V. B.-beker met 4-2 gewonnen. De

S. A. V. M.ers schijnen ons inderdaad wat te sterk voor de 3e klasse.

nieuwe clubgebouw van S. L. T. O. Een keurig stuk werk, door de 
S. L. T. O.-leden zelf gebouwd.

De Meteoor-Junioren, kampioen der afdeeling I Junioren-competitie var» 
denA.V.B.

De beide Zesdagen- 
kouingen Piet van Kempen en Jan 
Pijnenburg, die zich vorige week 
tijdens den Parijschen Zesdaagsche 
bijzonder hebben onderscheiden.

De artisten blijven niet achter. Op onze kiek de heeren der Bouwmeester- 
Revue, met in hun midden Siem Nieuwenhuizen. De vereeniging heeft den 

naam Louis Bouwmeester aangenomen.
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Wanstaltig en verschrompeld, als een be
angstigende droom uit een vergeten ver
leden, lag de mummie in de rijkvergulde 

sarcophaag, die in het midden van de hooge col
legezaal was geplaatst. Er omheen zaten een aantal 
studenten gegroepeerd, die beurtelings hun blik 
gevestigd hielden op den ouden professor, die aan 
het voeteneinde van de sarcophaag stond en op 
het bruinkleurige, misvormde gelaat der vrouw, 
wier laatste rust, na eeuwenlangen doodslaap, aan 
de weetgierigheid der moderne wetenschap was 
opgeofferd. '

Leslie Russell kon zijn oog niet van de mummie 
afhouden. Van de voordracht van den professor, 
waarin de doodenvereering in het oude Egypte 
behandeld werd, drongen slechts nu en dan brok
stukken tot hem door, die hem thans geen belang 
inboezemden. Eerst tegen het einde van het college 
vroeg Leslie Russell met een vreemden klank in 
zijn stem :

„Zijn er bijzonderheden omtrent deze mummie 
bekend, professor ?”

„Slechts weinige,” antwoordde de professor. 
„Zij werd gevonden in een grafkamer van den tem
pel van Hathor, nabij de ruïnen van het oude 
Thebe, de Ramsesstad. Blijkens de hiëroglyphen, 
die aangetroffen werden op de wanden, bevatte de
ze sarcophaag het lichaam van Nefert Amin, 
gestorven op den 29sten Tybi van het negende 
regeeringsjaar van den Peraa Ramses II, welk 
tijdstip ongeveer overeenkomt met het jaar 1350 
voor onze tijdrekening. Deze mummie is dus 33 
eeuwen oud. Vermoedelijk was Nefert Amin een 
prinses uit het Huis van Ramses 1 en is zij als jong 
meisje gestorven. Zekerheid omtrent een en ander 
zouden wij slechts kunnen putten uit het Dooden- 
boek, dat aan de gestorvenen werd meegegeven 
naar het Elysium, de velden der gelukzaligen.”

„En heeft men het Doodenboek niet aan de 
mummie ontnomen, professor?” hernam Russell 
met gespannen verwachting in zijn blik.

„Neen, het rust nog op de plaats waar de pries
ters van de Necropolis het hebben geborgen : 
tusschen de dijen en de windsels van de doode,” 
gaf de hoogleeraar ten antwoord. „De Egyptische 
professor Selim Agha, die de grafkamer in de tem- 
pelresten ontdekte, heeft ons de mummie ten 
behoeve van het onderwijs geschonken op de 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat men haar niets 
zou ontnemen en haar rust eerbiedigen zou. 
Daarom wordt deze sarcophaag dan ook niet 
tentoongesteld, de mummie zal in het bezit blijven 
van de medische faculteit. Wenscht u thans 
nog iets anders te vernemen ?”

„Neen, ik dank u, professor,” antwoordde de 
student, terwijl hij ging zitten.

Met een groet verliet de hoogleeraar de college
zaal.

Hoewel Leslie Russell er eerlijk zijn best voor 
deed, gelukte het hem niet meer de mummie van 
Nefert Amin uit zijn gedachten te verdrijven. 
Hij was een hartstochtelijk verzamelaar van Egyp
tische curiosa, een deugd of ondeugd, die hij had 
geërfd van zijn vader, die een bekend Egyptoloog 
was geweest. Zijn werkkamer was een klein museum 
van uitgelezen zeldzaamheden, die alle afkomstig 
waren uit de grafkamers van Gizeh, Thebe en uit 
het Dal der Koningen. Hij bezat een kast vol 
beeldjes, amuletten en papyri, met de studie waar
van hij zich vaak maandenlang onledig hield en 
die zijn liefde voor het oude Egypte en zijn drang 
om de geheimen der Oudheid te achterhalen, tot 
een blinden hartstocht opzweepten.

Als elke geboren verzamelaar was Leslie Russell 
met de bereikte resultaten nimmer geheel te
vreden, steeds weer ontdekte hij tekorten in zijn 
verzameling en was hij erop uit, deze zoo goed 
mogelijk te completeeren. De aanschouwing van 
de mummie had de begeerte in hem opgewekt, deze 

in zijn bezit te krijgen en eerst na langen tijd te 
hebben nagedacht, gaf hij dit verlangen als on
vervulbaar op.

Van de mummie dwaalden zijn gedachten naar 
het Doodenboek. Onder de papyri, die hij bezat, 
bevonden zich veel fragmenten van dit handschrift, 
doch een compleet manuscript had hij nooit in 
handen kunnen krijgen. Het denkbeeld, dat de 
mummie zoo’n kostbaar en zeldzaam bezit onder 
zich had, hinderde en verontrustte hem en nog voor 
het avond geworden was, had zich het plan bij 
hem vastgezet, zich van het Doodenboek meester 
te maken.

Vanaf het oogenblik, dat Leslie Russell het met 
zichzelf daaromtrent eens was geworden, zon hij 
op middelen om zijn voornemen uit te voeren. 
Het stond voor hem vast, dat hij het vurig begeerde 
manuscript slechts door diefstal zou kunnen be
machtigen en even zeker wist hij, dat de daad 
reeds na eenige uren tijds ontdekt zou worden. 
Het een noch het ander deed hem terugdeinzen, 
alleen de vraag, hoe hij zou kunnen voorkomen dat 
de verdenking op hem viel, gaf hem een oogenblik 
zorg.

Russell verwierp het eene plan na het andere, 
doch eindelijk, tegen het vallen van den avond, 
sprong hij geagiteerd op : hij had een middel ge
vonden de Universiteit binnen te dringen en eenmaal 
zoover, leek al het andere hem slechts kinderspel 
toe. Met een zucht van voldoening nam hij hoed en 
jas en begaf zich naar het Universiteitsgebouw. 
In de nabijheid daarvan stelde hij zich verdekt 
op met het gezicht naar het groote hek en toen hij 
den portier van zijn laatste ronde door het gebouw 
zag terugkeeren om den toegang af te sluiten, kwam 
hij haastig te voorschijn.

„Och, Brower, ik heb vanmiddag iets vergeten 
mee te nemen, zou ik het nog even kunnen halen ?” 
vroeg hij, den portier een shilling in de hand stop
pend.

De man tikte aan zijn pet en knikte bereidwillig.
„Ga uw gang maar, mr. Russell, ik kan nog wel 

even wachten.”
Russell betrad het gebouw, doch inplaats van 

naar de collegezaal, begaf hij zich naar een deur 
aan het einde van de gang en schoof den grendel 
hiervan terug. Daarna spoedde hij zich weer naar 
den uitgang, waar hij een kort praatje met den 
portier aanknoopte en vervolgens naar huis terug
ging. Zijn oponthoud in het gebouw had niet langer 
dan twee minuten geduurd, niemand zou er aan 
denken hem te beschuldigen in dien tijd een mum
mie te hebben beroofd. Nu Russell het welslagen 
van zijn plan zoo goed als verzekerd wist, werd 
hij geruster en op een divan gelegen, wachtte hij 
kalm het middernachtelijk uur af. Toen stond 
hij op, kleedde zich en stak een paar gummi- 
handschoenen bij zich. In de schaduw der huizen 
zoo goed als gevrijwaard voor een herkenning, 
liep hij voort tot aan de achterzijde van het univer
siteitsgebouw. Na een spiedenden blik om zich 
heen te hebben geworpen, heesch hij zich aan den 
lagen muur op en met een sprong stond hij het 
volgende oogenblik in den tuin. Op zijn teenen 
sloop hij naar de ontgrendelde deur en na deze te 
hebben geopend, glipte hij als een schaduw het 
gebouw binnen.

Hier eerst voelde Leslie Russell zich op zijn gemak; 
hij wist, dat er zich niemand in het gebouw ophield 
en hij verheugde er zich in, eenige uren ongestoord 
te kunnen werken. Hij verzuimde geen enkelen 
maatregel om verdenking te voorkomen en na zijn 
schoenen te hebben uitgedaan, trok hij zijn gummi- 
handschoenen aan. Vervolgens begaf hij zich naar 
boven en trad het leermiddelenkamertje binnen, 
waar hij wist, dat de mummie bewaard werd.

Door de hooge vensters viel een zilverig licht 
naar binnen, waarbij hij alle voorwerpen in het 
vertrek duidelijk onderscheiden kon. In een hoek 
bii het raam ontdekte hij de sarcophaag en zonder 

aarzelen liep hij erop toe. Terwijl hij met voldoening 
constateerde, dat hij in het geheel niet zenuwachtig 
was, nam hij de glasplaat van de kist en plaatste 
deze voor het raam. Vervolgens boog hij zich over 
de mummie heen, nam haar in zijn armen en legde 
haar op den vloer. Zij woog niet meer dan vijftien 
a achttien pond, schatte Russell en zich naast de 
mummie neerzettend, begon hij haar voorzichtig 
te onderzoeken.

De windsels voelden aan als droog, verdord blad 
en waar hij erin neep, ontstond een deuk, waarbij 
zich een knappend geluid deed hooren. Russell 
had voldoende zekerheid omtrent de plaats waar 
hij het Doodenboek zoeken moest en een schaar 
te voorschijn halend, begon hij het verdroogde 
weefsel ter hoogte van de rechterknie van de mum
mie los te maken. Hij ging met de uiterste voor
zichtigheid te werk, zoodat het langer dan een uur 
duurde, voor hij het windsel zoover had verwijderd, 
dat het dorre been bloot kwam te liggen.

Er steeg een vage, zoete geur uit het weefsel 
op, die een vreemde bekoring voor hem had en die 
hij telkens weer met welbehagen opsnoof. Nadat 
hij nog eenige minuten had doorgewerkt, raakte 
de punt van zijn schaar een hard voorwerp en 
verrast legde hij de schaar naast zich neer. Met 
zijn vingers in het weefsel tastend, haalde hij even 
later een voorwerp voor den dag, dat hem een 
zachten uitroep van vreugde ontlokte.

Het was een klein, gouden Schebti-beeldje met 
spade en zaadbuidel en versierd met turkooizen, 
bloedjaspis en groen en blauw gekleurd vloeispaath. 
Russell wist, dat deze beeldjes zeer zeldzaam waren, 
zij werden den doode meegegeven om hem in het 
Elysium behulpzaam te zijn bij het zaaien en 
oogsten en het Doodenboek bedreigde eenieder 
met een vloek, die den doode van deze onontbeer
lijke hulp beroofde.

Leslie Russell stak het kostbare beeldje zonder 
aarzelen in zijn zak en ging daarna met zijn werk 
voort. Het duurde niet lang meer, of hij legde voor 
de tweede maal de schaar neer : hij had het weefsel, 
waarin het dijbeen gewikkeld was, geheel door
geknipt. Voorzichtig boog hij de snede uiteen en 
een oogenblik later tastte hij met bevende hand 
naar de opeengeperste papyrusbladen, die bloot 
kwamen te liggen.

De zoete geur was, hoe meer hij de mummie ont
blootte, allengs doordringender geworden en Russel 
constateerde met eenige bevreemding, dat zij hem 
slaperig maakte. Diep ademhalend overwon hij 
zijn loomheid en maakte het manuscript met de 
uiterste voorzichtigheid uit de windsels los. Het 
was een vinger dik en het bestond uit vijftien è 
twintig papyrusvellen, die den vorm van het dij
been hadden aangenomen.

Volkomen gerust omtrent zijn veiligheid, haastte 
Russell zich volstrekt niet, zich met zijn kostbaren 
buit in veiligheid te stellen ; op zijn gemak boog 
en streek hij het manuscript glad en trachtte 
vervolgens in het schemerige licht de eerste 
hiëroglyphen te ontcijferen.

„Ha em re’ em per em rhoe” las hij.
„Boek van den Uitgang in den Dag”, vertaalde 

hij. Het was het gebruikelijke opschrift van het 
Doodenboek, dat de voorschriften bevatte, hoe de 
doode zich in de onderwereld op zijn weg naar de 
42 doodenrechters te gedragen had en waarin de 
formules, gebeden en antwoorden stonden aan
gegeven, waarvan de overledene gebruik moest 
maken tegenover de góden en bewakers, die hij 
ontmoeten zou voor hij „maa cheroe”, waarheid
sprekende, was bevonden.

Voor Leslie Russell de ontcijfering der hiëro
glyphen vervolgde, streek hij zich met de hand over 
het voorhoofd en sloot hij even de oogen. Er kwam 
een doffe pijn in zijn hoofd opzetten en het slaperig 
gevoel werd allengs sterker. Met een ruwe beweging 
zette hij die onbehaaglijke aandoeningen van zich 
af en concentreerde zijn aandacht op ’t manuscript.
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„Het Boek van Nefert Amin, dochter van 
Ramses 1, Peraa van het land van Egypte, dat 
zich naar de uitspraak van het Orakel van Amon 
aan de bewoners van Marea en Apis uitstrekt tot 
aan de grenzen van de jaarlijksche overstroonüng 
van den heiligen Nijl; zuster van Ramses, nicht van 
Mernephtah, lieveling van Hathor, de godin met 
het schoone aangezicht, die de schenkster is van 
elke reine levensvreugde : het Doodenrijk inge
treden op den 21 en Tybi van het 9e regeeringsjaar 
van Ramses, den Verhevenen ; gebalsemd naar de 
voorschriften van Ptah, onder toezicht van den 
hoogepriester van het Seti-huis, gelegen in de 
Necropolis van Thebe en bijgezet in den tempel 
van Hathor op den 29en Paophi, den dag van het 
Feest van het Dal der Graven.”

Zoover was Leslie Russell met de vertaling van 
de inleiding gevorderd, toen hij plotseling het 
manuscript liet zakken; de slaap dreigde hem te 
overmannen en met geweld trachtte hij zijn oogen 
open te houden. De zwoele geuren, die thans uit 
Nefert Amin’s mummie tot hem opstegen, benamen 
hem bijna den adem en het hoofd afwendend, 
trachtte hij door eenige malen diep te zuchten 
zijn loomheid te verdrijven.

Plotseling trok hij zijn been terzijde, hij had 
het gevoel, alsof de mummie hem had aangeraakt. 
Met een spottenden glimlach keek hij in het ver
dorde, misvormde gelaat van wat eens een jonge, 
schoone vrouw was geweest. Dit gelaat, hoe onher
kenbaar verminkt ook,trok hem thansonweerstaan- 
baar aan en zonder dat hij er moeite voor deed 
zijn fantasie wakker te schudden, voerde zijn ver
beelding hem al verder en verder van de werkelijk
heid weg. Als gefascineerd bleef zijn blik op de turf- 
achtige, schijnbaar gerookte gelaatstrekken rusten, 
waarin allengs het leven scheen terug te keeren.

Benauwd, transpireerend en zwaar hijgend bleef 
Russell roerloos zitten staren, doch plotseling 
maakte hij een beweging van schrik : Nefert Amin 
had haar oogen opgeslagen....

Russell begon ingehouden te lachen, een spot
tenden, uitdagenden lach. Hij wendde zijn blik af 

om aan de betoovering te ontkomen, maar toen 
hij eeh oogenblik later Nefert Amin opnieuw 
in het gelaat keek, slaakte hij ’n zachten kreet van 
ontsteltenis : de oogen van de voor 3300 jaar ge
storvene waren werkelijk geopend en er lag zelfs 
leven en bezieling in haar blik.

Ruw sloeg hij met de hand van zich af en weer 
ontsnapte hem een kreet : hij had Nefert Amin’s 
droge, dorre hand aangeraakt, beenig als een 
skelet en uitgeteerd als een oude spons.

„Vervl....” wilde Russell uitroepen, maar 
verstijfd van schrik bleef hij halverwege in het 
woord steken. Nefert Amin’s armen, dood, stijf 
en aan gerimpeld leer gelijk, strekten zich naar 
hem uit, niet liefkoozend en als in verwachting, 
maar treiterend langzaam en vol onheilspellende 
dreiging.. ..

Zijn laatste krachten inspannend, kwam Leslie 
Russell met een kreet om hulp overeind, maar 
voor hij nog een stap naar de deur had kunnen 
doen om te vluchten, richtte ook Nefert Amin 
zich op en plaatste zich voor hem. Russell 
deinsde terug met saamgeperste lippen en uitpui
lende angstoogen, maar Nefert Amin volgde hem. 
Een inwendige stem zette hem aan, zich van dat 
spookbeeld, dat aan een opstanding der dooden 
deed gelooven, te bevrijden en plotseling de hand 
opheffend, gaf hij Nefert Amin een woedenden 
slag in het misvormde gelaat.

De uitwerking was vreeselijk : het volgende oo
genblik voelde hij ’zich omklemd door een paar 
krachtige armen, die hem met geweld naar den 
grond trokken en waaruit hij zich vergeefs trachtte 
te bevrijden. Met een schorren kreet van woede 
en angst begon hij plotseling te wankelen en terwijl 
hij in Nefert Amin’s oogen een uitdrukking van 
hoon en haat zag verschijnen, viel hij languit 
op den vloer.... in de armen van Nefert Amin, 
die met een droog, knappend geluid verpulverd 
werd....

Leslie Russell werd ’s morgens gevonden met 
een waanzinnigen glimlach om zijn bloedelooze 

lippen. Rusteloos liet hij zijn vingers glijden 
door een hoopje geurig stof : Nefert Amin’s laatste 
resten.Zijntalrijken,doodelijk verschrikten vrienden 
een wezenloozen blik toewerpend, verhaalde hij 
in afgebroken, onsamenhangende woorden, hoe 
hij Nefert Amin, Ramses’ dochter en de lieveling 
van Hathor met het schoone aangezicht, tot leven 
had gewekt en dat zij hem uit wraak had willen 
vermoorden.

De vrienden schudden het hoofd, Russell’s 
verzamelmanie kennend, hadden zij de reden van 
zijn aanwezigheid op deze plaats geraden, maar het 
ging hun begrip te boven, hoe hij in dezen waan
zinnigen toestand gekomen kon zijn. Eenigen 
hunner haalden reeds de legende van de „wraak 
der Pharao’s” uit het stof te voorschijn, toen plot
seling de oude professor verscheen.

On middellijk bij zijn binnentreden snoof hij den 
zoeten doordringenden geur op die in het vertrek 
hing, waarbij zijn oogen vreemd begonnen te lichten.

„Ramen openen,” gebood hij en een medelijden- 
den blik op Leslie Russell werpend, vervolgde hij : 
„Mr. Russell heeft zijn ongeoorloofde daad met 
een zware boete moeten betalen, mijne heeren, 
hij lijdt aan kyphi-vergiftiging. Het kyphi was 
een reukwerk van de Egyptenaren en volgens 
het bewaard gebleven recept van Diaskorides werd 
het bereid uit wijn, mastik, honig, asphalt, myrrhe, 
hars, rozijnen, baccula, juniperi en nog enkele 
andere ingrediënten. Door toevoeging van een 
bepaald vergif veroorzaakte men een bedwelmende 
uitwerking, die evenals het overmatig opium
gebruik de hersenen aantastte en hallucinaties 
te voorschijn riep. Het kyphi werd vaak geofferd 
aan de godin Hathor, die in de esoterische leer van 
’t pan-theïsme den hartslag van de vrouwen regelde 
en de draden weefde die man en vrouw tezamen bond.

Dit kyphi, mijne heeren, onder en tusschen de 
windsels van deze mummie aangebracht, is onzen 
vriend Russell noodlottig geworden : voor de 
heiligschennis aan haar gepleegd, heeft Nefert 
Amin zich 3300 jaar na haar dood nog op vreese- 
lijke wijze gewroken....”

Een openluchtschool in Bagdad. Nog heden ten dage ontvangen in Irak de kinderen ondermys in lezen en schrijven op deze gezellige manier.
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IV. OP VERBODEN TERREINHevig ontsteld over dit onverwachte geluid, 

keek Dolf om. Ongeveer drie meter van hem 
verwijderd stond een jong mijnwerker met open 
hemdkraag en opgestroopte mouwen.

Voor den tweeden keer dien dag keken twee 
jeugdige menschenkinderen elkaar diep in de oo- 
gen, doch thans waren het tegenstanders. De nieuw 
aangekomene was een weinig ouder dan Dolf en 
veel zwaarder gebouwd. Hij had een hoekig gelaat, 
donker uiterlijk en een paar oogen, die weinig 
goeds voorspelden.

Eva had een lichten kreet geslaakt, doch was 
meer geschrokken dan bevreesd. Voor het eerst in 
haar leven zag zij twee mannen in vijandige hou
ding tegenover elkaar staan, ieder oogenblik bereid, 
voor haar te vechten.

„Hugh, wat doe je hier?”
„Die vraag wilde ik juist aan dit heerschap stel

len,” antwoordde Purdey.
Dolf was opgesprongen. Hij keek zijn tegenstan

der onderzoekend aan en kwam tot de gevolg
trekking, dat zijn kansen niet bepaald schitterend 
waren.

„Mijn naam is Hudson,” begon hij vriendelijk. 
„Ik kwam hier juist voorbij en zag, dat deze juf
frouw door een of andere oorzaak verdriet scheen 
te hebben. En daarom....”

„En daarom bood u aan, haar ergens heen te 
brengen, nietwaar ?” viel Hugh hem in de rede.

Eva wilde iets zeggen, doch haar tong weigerde 
den dienst. Ze keek Dolf aan en vond hem nog 
sympathieker dan te voren. Ze begreep niet, 
waarom Hugh zoo ruw tegen hem was uitgevallen. 
Juist op dit oogenblik strekte Dolf de hand uit en 
sprak glimlachend :

„Het spijt me werkelijk, dat ik mij bemoeid heb 
met dingen, die mij niets aangaan, mijnheer.... 
mijnheer....”

„Daar is geen sprake van,” riep Eva. Ze werd 
nu werkelijk boos op Hugh. „Ik zat juist met dezen 
heer te spreken, toen jij langs kwam en vroeg, 
wat er gebeurde. Maar het heeft werkelijk niets 
om het lijf. Vooruit, Hugh, geef mijnheer de hand !”

Hugh Purdey strekte slechts onwillig de hand 
uit. Hij had er een vaag idee van, dat iets niet 
volkomen in den haak was en het uiterlijk van den 
goedgekleeden vreemdeling droeg er allesbehalve 
toe bij, hem gerust te stellen. Waarheen wilde hij 
Eva brengen en waarom wilde hij haar van het 
kamp verwijderen ?

„Wij maken juist een rij-tochtje door het ge
bergte,” hernam Dolf vriendelijk. „We zijn met 
een gezelschap van vijf personen. Mevrouw Martin 
heeft haar enkel verstuikt en dus zijn wij genood
zaakt een paar dagen hier te blijven kampeeren. 
Het gezelschap bestaat uit den heer en mevrouw 
Martin, hun beide dochters en mij. We komen alle 
vijf uit Londen.”

Deze mededeeling scheen Hugh Purdey weer een 
weinig gerust te stellen. Hij vertelde een en ander 
van het bedrijf in de mijn en toen hij een oogenblik 
zweeg, zei Eva :

„Ik ga naar het kamp.”
„Zouden wij de mijn mogen zien ?” vroeg Dolf.
„Met genoegen,” antwoordde het jonge meisje. 

„Het is al maanden geleden, dat we het laatst 
bezoek hadden. Het is hier vreeselijk eenzaam, 
nietwaar Hugh ?” liet ze er op volgen en ze keek 
daarbij den jongen mijnwerker aan.

De uitdrukking op Hugh’s gelaat verried zeer 
duidelijk hoe hij over het bezoek dacht. Hij sprak 
echter geen woord en volgde zwijgend het meisje, 
dat inmiddels den weg naar’t kamp had ingeslagen.

Toen ze ongeveer tweehonderd meter hadden ge- 
loopen, vroeg hij plotseling :

„Wat had dat te beteekenen ?”
„Wat bedoel je ?”
„Dat weet je even goed als ik. Die kerel kuste je.”
„Deed hij dat werkelijk? Misschien heb ik het 

door mijn huilen niet gemerkt.”

„Daarop zou ik geen eed durven doen !” riep 
Hugh, die hoe langer hoe nijdiger werd.

Ze bleef eensklaps staan en keek hem scherp aan.
„Indien je er geen eed op durft doen, dan kun je 

zwijgen, Hugh! Bovendien zou ik graag vernemen, 
wat je hier te zoeken had. Je weet, dat het ver
boden terrein is....”

„Ik begin in te zien, waarom ik er niet mag 
komen,” viel hij haar in de rede.

„Dat is een onbeschaamdheid, Hugh ! Heb je 
geen manieren ?” è

„In dergelijke gevallen : neen !”
Een oogenblik bleef ze naar den grond kijken.
„Hugh,” sprak ze ten slotte, „ik geloof, dat we 

er nu eens een einde aan moeten maken.”
„Waaraan ?” vroeg hij angstig.
„Je weet wel, wat ik bedoel. Ik zag het reeds lang 

aankomen, maar nu stlfet mijn besluit vast : 
tusschen ons beiden is alles uit.”

„Eva, dat is dwaasheid !”
„Mijn besluit staat vast, Hugh !”
„Een besluit, dat nog niet bestond, voordat 

die kerel hier in de buurt kwam. Ik zal hem ver
moorden !”

„Je zult niemand vermoorden en indien je het 
probeert, dan maak je je slechts belachelijk. Bo
vendien is het mij een raadsel, hoe je de onbe
schaamdheid kunt hebben, een terrein te betreden, 
dat altijd mijn persoonlijk eigendom is geweest en 
voor ieder verboden was. Je zag iets, waarin niet 
het minste kwaad stak en indien je je behoorlijker 
had gedragen, dan zou er niets gebeurd zijn. En 
nu vertel je, dat je iemand gaat vermoorden. Wat 
een dwaasheid !”

Zelfbewust en hoog opgericht stond ze voor hem. 
Ze was een echte dochter van het woud, te trotsch 
om zich door iemand de wetten te laten voor
schrijven. Ze wist, dat het voorgevallene van zoo- 
even tusschen Hugh en haar een scheiding had 
veroorzaakt, die niet te overbruggen was. Welis
waar vergeleek ze Hugh nog niet met den goedge
kleeden jongeman van Londen, maar ze was zich 
onwillekeurig bewust, dat deze laatste de vensters 
had geopend van haar verbeelding. En zonder 
dat ze haar gedachten uitsprak, begreep Hugh, 
wat er in haar binnenste omging.

„Dus omdat die vreemde kerel hier kwam en je 
kuste, wil je niets meer van mij weten ?” vroeg 
hij schamper lachend.

Ze wilde antwoord geven, bedacht zich echter 
en liep zwijgend het pad af.

V. VERGELIJKINGEN
ü uim een half uur bleef Dolf in diep gepeins 

zitten op de plaats, waar Eva en Hugh hem 
hadden verlaten. Eindelijk stond hij op en reed te
rug naar het kamp van de familie Martin.

Onderweg dacht hij na over de ontmoeting en 
stelde daarbij onwillekeurig een vergelijking op 
tusschen Jenny en Eva.

Jenny was koel, nuchter, zakelijk en berekenend.
Julie, de verstandige oudere zuster, had gepro

beerd, Jenny te verontschuldigen. „Ze is slechts 
uiterlijk zoo bedaard, doch gevoelt innerlijk even 
warm als ieder ander jong meisje,” had ze op 
zekeren avond tot Dolf gezegd. „Jenny kan geen 
uiting geven aan hetgeen in haar binnenste omgaat, 
Dolf.”

Hij had gehoopt dat de reis door het gebergte 
een gunstigen invloed zou uitoefenen op Jenny. 
Het zien van de verheven schoonheid der natuur 
moest zelfs den meest nuchteren mensch in gloeien
de bewondering brengen.... Doch bij Jenny was 
dit niet het geval geweest.

Dien middag had hij haar gekust en hij was bijna 
geschrokken over haar ijzige kalmte. In plaats van 
deze spontane uiting van liefde te beantwoorden, 
had ze hem verbaasd, bijna verwijtend aangekeken. 
Eigenlijk mishaagde haar deze uiting van liefde 
niet, doch het lag niet in Jenny’s karakter, haar 
gevoelens te laten blijken.

En nu ? Nu had hij bij een stil riviertje een aller

bekoorlijkste bosch-fee ontmoet, een TsJzx O 
fee, die weende omdat ze zoo al- 
leen en van alle liefde verstoken
was. Op dit oogenblik zag hij nog heel duidelijk 
haar betraande oogen en haar goudkleurige lok
ken. „Eva, Eva,” mompelde hij onwillekeurig. 
„Wat een prachtige naam !” Hij had nog nooit een 
meisje ontmoet, dat Eva heette.

Langzaam reed hij terug in de richting, waar hij 
de familie Martin had achtergelaten en kwam 
eindelijk aan een open plek in het woud, waar 
Jim, de gids, bezig was de groote tent op te trekken.

Achter hem stond de heer Martin, die zijn stijf 
geworden beenen wreef. Jenny maakte een teeke- 
ning in haar schetsboek en Julie die de rol van 
huismoeder op zich had genomen, groette hem met 
de hand, toen hij naderbij kwam.

„We kunnen hier zooveel forellen vangen als we 
willen, Dolf,” riep ze hem toe. „Vind je het hier 
niet prachtig ?”

Hij moest toegeven, dat men inderdaad geen 
mooier plekje had kunnen vinden.

„Dolf,” zei Julie even later, toen ze met hem 
naar de rivier liep om een paar forellen voor het 
avondeten te vangen, „waarom spreek je niet met 
Jenny ? Is er iets tusschen jullie voorgevallen ?”

„Neen.”
„Je zegt het op een toon, die je woorden tegen

spreekt. Enfin, dat is jouw zaak. Waar ben je 
vanmiddag geweest ?”

„Een paar mijl stroomafwaarts ; ik ben dicht bij 
het gouddelverskamp geweest.”

„Heb je iemand gesproken ? Je ziet er uit...
„Als iemand die jokt, nietwaar ?” viel hij haar 

lachend in de rede.
„Klets niet en vertel liever, wie je gezien hebt.”
„Een jongedame, die Eva heet, en een jong- 

mensch, dat naar den schoonen naam van Hugh 
luistert.”

Julie, die haar aanstaanden zwager wel kende, 
keek hem wantrouwig aan en vroeg :

„Eva ? En hoe nog meer dan Eva ?”
„Eva Stevens. Haar vader is de eigenaar van 

de mijn. Zij is de eenige vrouw in het kamp en.... 
hm.... hm.... voelt zich erg ongelukkig.”

„En jij troostte haar natuurlijk,” viel Julie hem 
met echt vrouwelijke scherpzinnigheid in de rede.

„Dat is te zeggen ....”
„Deed je het soms niet?”
„Misschien wel iets van dien aard, maar dan kan 

ik je onmiddellijk verzekeren, dat er niets bijzonders 
is voorgevallen. We gaan haar allemaal een bezoek 
brengen. Vooruit, Julie, kijk me niet zoo on- 
geloovig aan; ik heb je de zuivere waarheid 
verteld.”

En een vroolijk deuntje fluitend liep hij naar 
zijn tent om voor het avondeten een weinig toilet 
te maken.

Bij de rivier ontmoette Julie den gids.
„Jim,” zei ze tot hem en ze ging naast hem 

in het gras zitten, „hoe heet de eigenaar van de 
mijn ?”

„Stevens, juffrouw.”
„Heeft hij familie?”
„Voor zoover ik weet, bestaat er nog geen 

mevrouw Stevens. Maar wel is er een zekere 
juffrouw Eva.”

„Een aardig meisje?”
„Het mooiste meisje ten noorden van de Fraser 

River. Maar u moet weten, dat ik nog nooit 
zuidelijker ben geweest....”

Hij wilde nog iets zeggen, doch wees plotseling 
naar een prachtige forel, die dicht bij het oeverriet 
zwom. Gedurende het eerstvolgende half uur 
sprak geen van beiden een woord. Ze maakten 
een paar prachtige visschen buit en toen ze weer 
naar het kamp terug slenterden, hernam Jim :

„Met die juffrouw Eva is het een eigenaardige 
geschiedenis, juffrouw. Men beweert, dat de oude 
Stevens haar jaren geleden in het gebergte vond, 
toen ze bijna lag te sterven van honger en gebrek. 
Bovendien is er nog een jongeman in het kamp,
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die zijn geld in de onderneming heeft gestoken. 
De vraag is, of hij zijn geld ooit terugziet.”

Julie glimlachte.
„Gaat het zoo slecht met de mijn ?”
„Dat durf ik niet ronduit beweren, juffrouw. 

Stevens zweert bij alle heiligen, dat hij dubbel en 
dwars de rente verdient, maar ik durf mijn hand 
niet in het vuur leggen voor dien eed. Hij zit op 
ontzettend hooge kosten en het inkomen is uiterst 
gering.”

„Zou hij ons toestaan, de mijn te bezichtigen ?”
„Ik denk het niet, juffrouw.”
Julie vroeg niets meer. In het midden van het 

kamp brandde een helder vuurtje en tien minuten 
later had ze de grootste der gevangen forellen 
gebakken.

Na den eten begaven Dolf, Jenny en Julie zich 
te voet op weg naar het gouddelverskamp. Jenny 
had van haar zuster reeds gehoord, welke ont
moeting Dolf dien middag had gehad, maar daar
over maakte ze zich niet het minst ongerust. 
De aangenomen dochter van een mijnwerker kon 
geen ernstige concurrente zijn.

Zwijgend volgden de drie jonge menschen het 
pad, waarop Dolf eenige uren te voren Eva had 
ontmoet, en weldra zagen ze het gouddelverskamp 
aan den voet van een heuvel liggen.

De bezoekers hadden juist een der eerste hutten 
van het kamp bereikt, toen ze eensklaps bleven 
staan ; een jong meisje kwam op hen toe en nauwe
lijks werd Jenny haar gewaar, of ze uitte een 
lichten kreet van verbazing.

Het vreemde meisje droeg een korten rok, 
hooge rijlaarzen en een soort jachthemd, dat aan 
den hals open was. Haar zeldzaam mooi gezicht 
was door de zon licht-bruin gekleurd.

Ze had een prachtige gestalte, lichtblauwe oogen 
en goudkleurige lokken, die nog nooit in aan
raking waren geweest met de handen van ’n coiffeur.

Dit natuurkind had geen kunstmatige schoon- 
heidsmiddeltjes noodig om het hart van een man 
te veroveren ; Jenny Martin zag het met den 
eersten oogopslag.

VI. EEN NIEUWE WEG

T7 va kon slechts met de allergrootste moeite 
haar verbazing onderdrukken. Ze keek naar de 

prachtige japonnen der vreemde dames, naar haar 
hoeden en fijne laarsjes. Doch het meest verbaasde 
ze zich over den eigenaardigen toon, waarop deze 
dames spraken. Vooral Jenny had haar grootste 
belangstelling.

Dolf was de eerste, die het zwijgen brak.
„Hebt u nog onaangenaamheden gehad, juf

frouw Eva ?” vroeg hij.
„In ’t geheel niet. Waarom vraagt u dat?” 
„Ik dacht, dat uw jonge vriend van plan was, 

mij te vermoorden.”
„Ach, hij was een beetje verbaasd en opgewon

den. Hij betrad den weg, waarop hij geen recht 
had.”

„Waarom niet ?”
„De weg is mijn persoonlijk eigendom.” 
„Uw eigendom ?” vroeg Julie verwonderd. 
Het meisje knikte.
„Dan had hij zeker geen recht om kwaad te zijn,” 

merkte Dolf op. „Bent u met hem verloofd?”
Eva schudde haar gouden lokken.
„Neen,” antwoordde ze op stelligen toon. 
„Dat is vreemd,” mompelde hij. „Luister eens, 

Eva,” liet hij er iets zachter en vertrouwelijk op 
volgen, „er is iets, dat ik je vanmiddag vergat te 
vertellen.”

„Wat dan ?” vroeg ze.
„Dat je het liefste meisje bent, dat ik ooit ge

zien heb.”
Eva werd vuurrood en stamelde : „Dat mag u 

niet zeggen. En bovendien is het niet waar.”
Maar Dolf dacht er anders over. Jenny en haar 

zuster waren verder gegaan, zoodat hij ongestoord 
met Eva kon spreken.

„Het is de zuivere waarheid, Eva. En wat ge
beurt er morgen ?”

Haar lippen trilden.
„Ik denk, dat we morgen prachtig weer krijgen,” 

zei ze, naar den Westelijken horizont kijkend.

„Neen, lieveling, dat bedoel ik niet. Wat zullen 
we morgen doen ?”

Het hart klopte haar tot in de keel en een nooit 
gekend gevoel van geluk maakte zich van haar 
meester. Maar dat mocht hij niet merken.

„Wat mij betreft, hetzelfde werk van iederen 
dag : goudmonsters onderzoeken, stofgoud was- 
schen en een weinig voor het huishouden zorgen. 
Indien er dan nog tijd overschiet, lees ik ’n boek 
en..........”

„En anders niet?” vroeg hij.
„Misschien denk ik nog wat over mijzelf en over 

de mijn.”
„Waarom heb je daarover zooveel zorg ?”
Ze keek naar den grond en zweeg.
„Gaat het zóó slecht met de mijn ?” vroeg Dolf. 

Ze knikte.
„Dan moet ik je morgen ergens spreken. Het 

moet, Eva !”
„Je schijnt niet bang te zijn, door iemand ver

moord te worden,” sprak ze glimlachend.
„Voor het zoover komt, zijn wij reeds lang over 

alle bergen, Eva.”
Over alle bergen ! Ze keek hem aan met een blik, 

dien hij nauwelijks begreep, doch die hem het bloed 
onstuimig door de aderen joeg.

„Waar en wanneer zullen we elkaar ontmoeten?” 
vroeg ze fluisterend.

„Morgenochtend om acht uur, op het einde van 
jouw weg ; ik breng alles mee voor de lunch. Is 
dat goed, lieveling ?”

„Ja,” fluisterde ze en ze vroeg zich angstig af, of 
aan het einde van haar weg het begin lag van een 
nieuw pad.

Vil. RIVALEN
npoen Dolf en Eva bij de mijnschacht kwamen, 
1 werden zij door Jenny ontvangen op’n manier, 

die niet den minsten twijfel liet hoe zij over de bei
de anderen dacht. Ze negeerde Dolf volkomen en 
sprak nauwelijks een woord tot Eva.

Ook Hugh Purdey was aanwezig. Hij scheen 
zich slechts met de grootste moeite te kunnen be-
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heerschen en het was aan de bezadigde Julie te 
danken, dat het niet tot een uitbarsting kwam.

„Juffrouw Stevens,” vroeg ze, „gaat u iederen 
dag in de mijn?”

„Ja, zeker, juffrouw.”
„En bent u nooit bang ?”
„Daarvoor bestaat geen enkele reden. Indien u 

wilt, kunt u van mij een ouden rok krijgen om zelf 
eens een kijkje in de mijn te nemen. Het zou jam
mer zijn, indien uw japon vuil werd.”

„Heel graag,” sprak ze aarzelend.
„En u ?” vroeg Eva, zich tot Jenny richtend.
„Natuurlijk ik ook,” antwoordde deze, doch haar 

woorden klonken minder hartelijk dan die van Julie.
Juist op dit oogenblik klonk uit de diepte der 

mijnschacht een helder signaal. De stalen kabel, 
waaraan de kooi hing, kwam in beweging.

Anderhalve minuut later was de kooi boven en 
werd de traliedeur geopend door een man, die een 
brandende mijnwerkerslamp in de hand droeg. Hij 
bleef staan en keek vragend naar Eva.

„We hebben bezoek gekregen, vadertje,” sprak 
het jonge meisje. „Het gezelschap kampeert bij de 
rivier.”

Stevens knikte de anderen vriendelijk toe en 
vroeg: „Hebt u nog meer vrienden hier?”

Jenny vertelde hem, dat haar vader en moeder 
nog in het kamp waren.

„Ik ben echt blij, dat Eva een beetje gezelschap 
heeft,” zei hij vriendelijk. „Alleen vrees ik, dat zij 
u niet veel kan laten zien.”

„Voor ons is alles nieuw,” merkte Julie op.
„Prachtig,” antwoordde Stevens. Hij keek naar 

den westelijken horizont en vervolgde : „Het zal 
gauw donker zijn en aangezien u het woud niet 
kent, zou ik u willen raden, zoo spoedig mogelijk 
naar uw kamp terug te keeren.”

De drie jongelieden namen afscheid en hadden 
na een half uur het kamp bereikt. Julie en Jenny 
begaven zich onmiddellijk naar haar tent.

Julie lag reeds in haar opvouwbaar en makkelijk 
te verplaatsen ledikant, toen Jenny begon te spre
ken.

„Hoe vind je dat meisje?”
„Bijzonder mooi. En ik denk, dat ze een groote 

aantrekkingskracht uitoefent op de meeste man
nen.”

„Heb je niets bijzonders gemerkt?”
„Wat bedoel je?”
„Tusschen haar en Dolf ! Ik ben niet blind en jij 

bent het evenmin.”
„Ik kan er geen kwaad van denken, Jenny.”
„Ach kom ! Je begrijpt evengoed alles als ik.”
„Verklaar je nader,” sprak Julie geduldig.
„Indien ik je iets vraag, wil je dan eerlijk en 

naar beste weten antwoorden ?”
„Indien'het mij mogelijk is: ja!”
„Wat kan ik doen om Dolf bij mij te houden ?”
Het was een harde vraag. Jenny, de trotsche, on

genaakbare Jenny, had Dolf lief, doch wilde het 
nooit laten blijken. En nu ze een dreigend gevaar 
vreesde, moest ze haar pantser van ongenaakbaren 
trots afwerpen en Julie om raad vragen.

„Ik geloof niet, dat je iets kunt doen, Jenny.”
„Dan zou ik dus met de handen in den schoot 

moeten blijven zitten ? Dat is onmogelijk !”
„We blijven slechts drie dagen hier, Jenny.”
„In drie dagen kan er met Dolf zeer veel gebeu

ren.”
„Wil je Dolf dan werkelijk houden, als er inder

daad iets ernstigs gebeurt ?”
Uit het andere bed kwam een diepe zucht en 

Julie strekte haar hand uit.
„Het is een moeilijk geval, Jenny, maar ik ben er 

van overtuigd, dat Dolf je oprecht lief heeft. Hij is 
nu in een min of meer romantische stemming, maar 
zal er nooit aan denken, met die mijnwerkersdoch- 
ter te trouwen. Begrijp je dat zelf niet ?”

„Ik begrijp slechts, dat ik niet voor hem besta, 
zoolang hij in de buurt van dat meisje is. Ze heb
ben den middag in eikaars gezelschap doorge
bracht..........”

„Best mogelijk,” viel Julie haar zuster in de rede. 
„Maar binnen een week heeft hij haar vergeten.”

Julie’s kalme toon scheen haar gerust te stellen.
„Wat zal er morgen gebeuren?” vroeg zij.
„We blijven morgen den geheelen dag bij elkaar 

en in het ergste geval vraag ik hem of hij met mij 
meegaat forellen vangen.”

liet ,koningskasteeï', een rotspartij in 
het National Park nabij Yellon>stone.

„Je bent een engel, Julie. Ik zou je graag een ge
noegen willen doen.”

Julie zuchtte bijna onhoorbaar. Ze wenschte van 
harte, dat iemand haar een genoegen deed. Maar 
wat kan men doen voor een meisje met een stil, 
ernstig karakter, een leelijken neus, en droomen, 
die wel nooit in vervulling zouden gaan ?

Het was ruim negen uur, toen ze den volgenden 
morgen wakker werden. Jim, de gids, zat bij het 
vuur zwijgend zijn pijp te rooken.

„Is mijnheer Hudson al op?” vroeg Julie.
„Ja, zeker juffrouw. Mijnheer Hudson heeft al 

ontbeten en is om half acht vertrokken ; in zijn 
rugzak heeft hij een lunch meegenomen. Ik heb 
nog nooit in mijn leven gezien, dat een man zoo 
dunne sneetjes brood voor zijn lunch gebruikt als 
mijnheer Hudson.”

VIII. DE LAATSTE HOOP
D eeds vroeg in den morgen waren Stevens en 

Purdey hard aan ’t werk. Toen de laatste een 
oogenblik rustte en zich het zweet van ’t voorhoofd 
wiesch, zei Stevens langzaam :

„’t Is zwaar werk, Purdey.”
„We komen nauwelijks aan de kosten,” bromde 

de ander.
„Eva heeft uitgerekend, dat we samen precies 

voor acht dollars per dag uit den grond halen.”
„Goed dat je over Eva spreekt ; ze deed gister

avond erg vreemd.”
„Misschien een beetje opgewonden over het be

zoek. Aardige menschen, vind je niet ?”
„Best mogelijk. Ik vraag me af, of we ooit uit 

dit hol komen.”
„Dat mag de hemel weten ! De ader was bij de 

oppervlakte beter dan hier.”
„Maakt Danks het je niet lastig ?”
„Ja, hij verlangt salaris en dat kan ik hem niet 

kwalijk nemen. Maar ik heb waarachtig geen geld!”
„Ik evenmin,” zei Hugh. „Waarom laten we niet 

de zaak in den steek en gaan ons geluk elders be
proeven ?”

Stevens’ gelaat betrok. Dezelfde onaangename 
gedachte hield hem reeds wekenlang bezig, doch 
hij wilde nog niet gelooven, dat het einde reeds na
bij was.

Dikwijls genoeg had hij in een dergelijk stadium 
van wanhoop verkeerd, maar dan was altijd zijn 
oude hoop, zijn rotsvast vertrouwen weer boven
gekomen ; een vertrouwen dat ieder rechtgeaard 
gouddelver blijft bezielen tot het laatste oogenblik 
en hem aan een eenmaal begonnen onderneming 
bindt totdat er niets meer uit te halen is.

(Wordt voortgezet)
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I



De belangrijkheid van het zout—

Gezondheid
Zoolang de wereld bestaat is het zout 
onmisbaar geweest voor de gezondheid. 
Men gebruikt'het dagelijks in zijn voedsel. 
\\ anneer. U zout koopt, kies dan het 
beste : Cerebos zout, zuiver—droog en 
het loopt gemakkelijk uit de strooier-bus. 

Cerebos Zout
Verkrijgbaar bij alle kruideniers en comestibles zaken in kleine, middel en 

groote bassen t ook in sierlijke zoutstrooiers voor tafelgebruik.

UWE JONGENS

BETERE STANDING

h zijn onze prijzen 
zeer voordeelig

in

ONZE KLEEDING

Wij hebben ons 
op veel betere 

k wal iteit en 

afwerking 

toegelegd

DE stofzuiger, welke zóó volmaakt 
van constructie is, dat hij door iede- 
ren vakkundigen installateur met 
warmte en overtuiging wordt aan
bevolen. Vraagt uw installateur om 
gratis demonstratie!

Volta...de Dienstknecht in uw huis

Er zijn plaatsen waar rooken hinderlijk, 
ja zelfs gevaarlijk kan zijn. Dit behoeft 
voor den harstochtelijken rooker geen 
opoffering te beteekenen. Waar men niet 
mag rooken, neme men een stukje Wrig- 
ley’senmenvoelthetgemisniet.Wrigley’s 
bevordert de speekselafscheiding, zoo
dot de keel niet droog wordt, houdt de 
tanden schoon, zuivert de adem, is 
goed voor maag en spijsvertering. Boven
dien „na een stukje Wrigley’s smaakt de 
volgende sigaar of sigaret des te beter/* 
Twee soorten: P.K. (zuivere pepermuntsmaak) 
en Spearmint (pittige kruizemuntsmaak). 5 cent 
per pakje. hm-4

WRIGLEY
Een Reclamebegrooting

is niet volledig, indien

De Stad Amsterdam ff
niet bij de bladen is 'ff 

opgenomen ff

Witte Tanden: Chlorodont
de heerlijk verfrisschend smakende pepermunt tandpasta Tube 35 cent en 60 cent



U, kooftyt••••

Omdat Balatum zoo goed is, wordt het nage
maakt. En er worden winkeliers gevonden, 
die niet schromen vloerbedekking, die geen 
Balatum is, als Balatum te verkoopen.

Maar toch kunt U makkelijk onderscheiden of 
U echt Balatum koopt dan wel namaak, die U 
niet verlangt te koopen. Want echt Balatum 
wordt schrift el ijk gegarandeerd en 
het is Uw goed recht deze garantie van Uw 
leverancier te verlangen.

Doch bovendien bevindt zich aan dit garantie- 
formulier een v e r z e k e r i n g s r e cvu . waar
door U voor drie volle jaren geheel kosteloos 
voor den geheelen inhoud^van bet vertrek 
waar Balatum ligt - dus meubelen, stoffee-

ring, kleeding incluis - tegen brand en diefstal 
bent verzekerd.
Wanneer Uw leverancier U geen garantiefor- 
mulier en geen verzekeringsreeu kan ver
schaffen, dan kunt U als zeker aannemen, dat 
U niet met echt Balatum - met Polis Balatum - 
te doen heeft.
Echt Balatum - Polis Balatum - garandeert U 
volle tevredenheid van een mooie, duurzame 
en goedkoope vloerbedekking en bovendien 
premievrijdom voor brand- en diefstal verzeke
ring over drie volle jaren.

Eischt daarom Polis Balatum met gratis-ver- 
zekeringsre^u van een der bekendste assu- 
rantiefirma’s: Is. Franco Mendes te Amsterdam.

catalogus B

Het Instrument, dat U 
zoudt willen bezitten, 
bevindt zich in onzen 
voorraad. Komt U eens 
kennismaken ?

BENDER
PIANOS-VLEUGEIS-RADIO-GRAMOFOONS

AMSTERDAM Spui 12. h. N. Z. Voorburgwal
ROTTERDAM - ARNHEM - BREDA - LEIDEN

4

De weg 
is slecht wan 

neer men lijdt aan

LIKDOORNS 
r Verwijder ze met 

CETSIT O

R OYA L Vrijdag 15, Zaterdag 16, Maandag 18, Dinsdag 19
NIEUWENDIJK 154

15 t/m. 21 April 1932

BON
geldig voor 1 plaats

Balcon f 0.30 Parterre f 0.40 
Frontbalc. - 0:50 Parket. - 0.60 
Stalles -0.70 Ben.loge-0.80 
Avondvoorstelling van 7 uur 15 
of Zondagmiddag 1 en 3% uur

◄
•s

BRANDT"'*
L

4 A__ K 1 k

die lamp 
goedkoop ?

Er bestaan lampen, die 
wellicht een paar dubbel
tjes goedkooper zijn, maar 
Philips lampen branden 
guldens goedkooper I

De verstandige kooper geeft 
graag een paar dubbeltjes 
uit om

PHILIPS 
argenta

guldens te ver
dienen. Koopt lam
pen, die goedkoop 
branden. Philips 
lampen!

1 PHILIPS
„ARGENTA”

töo is fias ührf

I1TE

'^°RJ«MtlNDERSMA

ADVERTEERT IN DIT BLAD

> en Donderdag 21 April 1932 (voor de 
eerste avondvoorstelling) en Zondagmiddag van 1-4 uur stellen wij voor de abonné’s van 
dit blad wederom een groot aantal plaatsen beschikbaar voor de vertooningen van het 

spannende, sensationeele filmwerk:

Het geheim van den derden nacht"
Een Ufafilm met Gerda Maurus en Hans Stüwe.

In drie geheimzinnige nachten speelt zich de handeling van deze intens spannende film af: 
le nacht: bankinbraak; 2e nacht: overval op ’t goudtransport; 3e nacht: moord in DeZilveren Kogel 

TOEGANG 18 JAAR
... ........... - -.......      1 DIRECTIE WEEKBLAD ,„DE STAD AMSTERDAM" | ... ..........  —------------------------------- ---------- ------------

NIEUWENDIJK 154

//

15 t/m. 21 April 1932

BON
geldig voor 1 plaats

Balcon f 0.30 Parterre f 0.40 
Frontbalc. - 0.50 Parket - 0.60
Stalles - 0.70 Ben.loge - 0.80 
Avondvoorstelling van 7 uur 15 
of Zondagmiddag 1 en 3y2 uur

i
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