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Een nederzetting van den stam 
der Atayals in Noord-Formosa

Op weg naar de markt.

BIJ DE

De aanleiding tot het publiceeren van de op deze bladzijden voorkomende foto’s was een van die berichten, welke ons in den tegenwoordigen tijd niet eens meer doen opschrikken. Een „fait divers”, waarvan de portee ons ontgaat, maar dat toch in de wereld, waarin het zich afspeelt, z’n groote beteekenis heeft en z’n oorzaak vond. Het was het volgende :

„Men bericht uit Hongkong, dat 2000 inlanders van den Atayal-stam binnengedrongen zijn in een door ’n honderdtal Japanners bewoond dorp van het eiland Formosa en er talrijke koppen hebben gesneld.”Het feit, dat er in den Indischen Archipel nog koppen worden gesneld, valt niet te loochenen, hoewel door de gestadige uitbreiding van het Nederlandsche gezag het misbruik aan ’t uitsterven is.Maar de Atayal-stam, in het Noordelijk gedeelte van het eiland Forniosa — het schoone — welke
fapansche politie op patrouille 
door het boschrijke kindschap.

Een familie van den Atayal-stam.

naam door de Portugeezen na de verovering eraan werd gegeven, gold van eeuwen her als een der oorlogszuchtigste volksstammen van het sedert 1894 aan Japan behoorende eiland.Van dezen stam ging ook bovengemelde opstandige beweging uit, ofschoon niet valt aan te nemen, dat ze op andere volksstammen zal overslaan, omdat zelfs tusschen de verschillende Atayal- stammen onderling het verkeer zeer gering is. Zoo gering zelfs, dat de gewoonte bestond, en onder de inboorlingen als recht werd erkend, zelfs bij niet-aanverwante buurstammen op koppen te gaan jagen.Wanneer een jonge Atayal dus een bewijs wil geven van zijn moed, of de gunst wil verwerven eener bepaalde geliefde, wanneer hij een oneenig-
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Een hangbrug van bamboe en plan
ken vormt de verbinding tusschen de 
oevers der snelstroomende rivier.

Atayalen op jacht.

’n Schedelverzameling van gesnel
de koppen. Deze worden onder
gebracht in een overdekte ruimte 
naast de vergaderzaal der mannen.

heid wil beslechten of een onheil, hem door den toovenaar voorspeld, wil afwenden, gaat hij op jacht naar een kop, onverschillig of die van een man, een vrouw of een kind is. Immers, iedere gesnelde kop brengt, naar de voorstelling der inlanders, zegen in huis, en stemt de zielen der afgestorven familieleden goedgunstig. Men geeft de voorkeur aan Chineesche of Japansche slachtoffers. Immers, men meent, dat verschillende maatregelen der Japanners de voorvaderen hebben ontstemd. Zoo werd bij voorbeeld aan het invoeren van moderne akkerbouwmethoden de schuld gegeven van een mislukte jacht; de rupsenplaag, welke de velden teisterde, werd veroorzaakt door de zijderupsteelt, de droogte was een straf voor het vellen van boschge- deelten ten behoeve van het oprichten van politiestations.’n Tiental jaren geleden telde de bevolking van Formosa ruim 3 1/2 millioen zielen. Onder Japanschen invloed heeft de handel met de omringende landen en zelfs met het buitenland zich sterk uitgebreid, en heeft de beschaving er grooten vooruitgang gemaakt. Het voornaamste export-artikel is de kamfer, een bron van steeds groeiende inkomsten.Behalve in de feestkleeding, vooral der vrouwen, ontmoet men bij de inlanders geen bewijzen van hoogere beschaving of kunstgevoel. De veelal op palen gebouwde hutten hebben niet het sierlijke van de woningen in onze Oostersche gewesten. Te midden der dichtbeboschte bergachtige omgeving merkt men ze dan ook bijna niet op.De bewoners van het eiland Formosa zijn een jagervolk bij uitnemendheid. Slechts met pijl en boog gewapend, of met een speer, nemen zij het op tegen de meest gevreesde dieren der wildernis.Onze fotoserie geeft van het eiland en zijn zeer bijzondere bevolking wel een interessant beeld.

Hoofdman van den Tso-stam. De lederen 
hoofdbedekking met de afhangende veer 
geeft den krijger wel eenige gelijkenis 
met een Indiaan op 't oorlogspad. Het 
mes, waarmee de inlander hier een stuk 
hout bewerkt, is hetzelfde waarvan men 

zich bedient bij 
7 koppensnellen.
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Een hevige brand vernielde 
de fabriek van de firma 
Krom ie Alkmaar.

De oude fabrieken van de firma Gonnermann 
ie Haarlem zijn door Stork overgenomen en 
zullen binnenkort meer in bedrijf gesteld 
morden. Een opleving van de llaarlemsche 
industrie zal er het gevolg van zijn.

<\t\5EN

L? Wfti

Als professoren grappig morden. Tijdens een boot
tocht vertoonde professor John Read goocheltoeren.

Het echtpaar P. Verdorst-Quist. 
bekende figuren uit de arbeiders
beweging te Haarlem, vierde 
zijn gouden humelijks feest.

Te Amstelveen 
werden 5000 
jonge postduiven los
gelaten voor hun eerste 
oefenvlueht

De heer 
D. Schaap, voorzitter 
van hel schildersgenoot- 
schap Lucas, vierde zijn 
zeoentigsten verjaardag
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Een drietal symbolische 
figuren uit S. P. Q. A.

De regisseur van „Scientia 
Lumen Pacis”, wetenschap 

licht des Vredes", 
Frank Luns, in gesprek 
mei God Merciirius.

Een scène uit het lustrumspel
S. P. Q. A. Prins Maurits 
en zijn soldaten.

Een scène uit „£e Boeuf sur le Toit", dat als maskerspel werd opgevoerd.

De Universiteitsfeesten zijn bij het verschijnen van dit 
nummer achter den rug. Men zou overdrijven door te 
zeggen, dat zij den nauwelijks bestaanden band tusschen 

burgerij en hoogeschool hebben verstevigd. Daarvoor speelden 
zicli de festiviteiten teveel in besloten kring af. Aan het 
Initiatief Comité Amsterdam mag echter niet de eer worden

Zeus op een klapstoeltje.

/

voering van het spel „Scientia Lumen 
Pacis” de beoefening der wetenschap 
aanvaardbaar te maken voor de 
massa. Jammer dat de poging mis
lukte. Van het openluchtspel der 
studenten S.P.Q.A. is een — slecht be
zochte — volksvoorstelling gegeven. 
Op andere avonden waren de prijzen 
te gepeperd. Dit onder leiding van 
Adriaan Hooykaas opgevoerde lus
trumspel vermocht niet te boeien. 
Men begint zoo langzamerhand genoeg 
te krijgen van de spreekkoren-manie. 
De opvoering in het Stadion, welke 
een strijd uitbeeldde tusschen de 
ware en de schijn Wetenschap, was 
evenmin van dien aard, dat de weg
blijvers spijt moeten hebben.Voor hen, 
die er toch wel wat meer van wilden 
zien dan den buitenkant, brengen wij 
hier een aantal foto’s van de beide spe
len. In den Stadsschouwburg werd nog 
de pantomime van Carteau en Milhaud 
„Le Boeuf sur le Toit” opgevoerd. 
Er werd een voor dilettanten alles
zins lofwaardige prestatie geleverd.
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De generale staf!

De ijverige leerling!

Zelfs in het hotel 
wordt de schurk 
achtervolgd, doch 
zijnportefeuille blijkt 
hopeloos leeg te zijn.

De overwinnaar wordt 
gehuldigd!

1

7
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1
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Jn deze film zijn de hoofdrollen toevertrouwd aan jongens en hei 

scenario zou gemaakt kunnen zijn door den schrijver van de welbe

kende jongensboeken Dik Trom, J. Kievit, Een jongen uit een voor

stad van Berlijn wordt op een goeden dag door zijn moeder op den 

trein gezet om naar de Grootstad te gaan voor een bezoek aan zijn 

grootmoeder. In den trein zit een onguur individu die den jongen een bonbon 

met een slaapmiddel presenteert en hem daarna berooft Het gehikt den 

jongen, den diefachiigen vreemdeling te achtervolgen en te achterhalen, 

doch daar hij in de groote stad geheel vreemd is, ziet hij in het eerst 

geen kans, zijn geld terug te krijgen. Kinderen sluiten echter spoidig 

vriendschap en weldra heeft hij dan ook met heel veel jongens kennis 

gemaakt en zijn ongeluk verteld, waarna de heelc bende besluit hun 

nieuwen kameraad te helpen. Dat honderd jongens heel wat mans zijn, 

laat deze UFA-film zien, die met veel kennis van zaken is samen

gesteld, zoodat oud en jong zich er wel mee zullen amuseeren.



Neemt echter nooit een zonnebad 
met een nat lichaam en wrijft U 
zich flink in alvorens Uw huid 
aan licht en lucht bloot te stellen.

♦

Nivea werkt bovendien op warme 
dagen aangenaam verkoelend. 
Nivea-Olie beschermt U bij ongun
stig weer tegen een te sterke afkoe
ling, waaruit een kou zou kunnen 
ontstaan, zoodal U Uw lichaam ook 
op minder lokkende zomerdagen 
in licht, lucht en water kunt baden.

Pebeco Mij.,

gffeoia&fatety wuimit 
maar ook op koelere dagen, als de 

lucht bedekt is, of als er een frissche 

wind staat, die Uw huid schraal 

doet worden, is het raadzaam Uw 

lichaam van tevoren flink met

NIVEA o( NIVEA-OLIE
in te wrijven. Beide bevatten, als 

eenigsfe huidverzorgingsmiddelen 

ter wereld, het aan de huid ver

wante Eucerit; ze zijn derhalve in 

zekeren zin „natuurlijk" en kunnen 

niet vervangen worden, vooral niet 

door luxe- of namaak-cremes, die 

men U wel als „even goed" zal 

willen aanprijzen.

Door Nivea en Nivea-Olie 

vermindert het gevaar van pijnlijken 

inebrand en krijgt U die prachtig 

_ nsde huidkleur die men bij de 

sport beoefenende jeugd zoovaak aan- 

en waarmede wij van vacantie of 

weekend zelf zoo gaarne ferugkeeren. 

Een sportsman schrijft: „Op onzen 
tocht hadden wij dagen dat wij door 
de zon geblakerd werden, maar ook 
triestig weer met veel regen. Uw 
wonderbaarlijke olie hield ons frisch 
bij elke soort van. sport. Als de zon 
gloeiend stak, beschermde Uw 
Nivea ons tegen elk ongemak, 
zooals zonnebrand en verschra
ling der huid.
Nog een ander voordeel.’

beide zijn niet duur! 
Nivea: in doozen van 20 tot 90 cis. 

in tuben van 35 en 55 cis. 
Nivea- Olie: 75 en 720 ets.

Sarphatikade 3, Amsterdam-C.

Alleen NIVEA en NIVEA-OLIE bevatten het de huid verzorgende Eucerit
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Bliksem is de zicht
bare flits van de 

electrische ontlading» 
welke er tusschen een 
zwaar electrisch gela
den wolk en een andere 
wolk of de aarde plaats 
vindt. Wanneer wij een 
vertakte lichtbaan zien, 
nemen wij den weg der 
ontladingsvonken zei- 
ven waar; zien wij 
slechts den weerschijn 
daarvan op de wolken, 
terwijl de eigenlijke 
vonk door de bewol
king onzichtbaar voor 
ons blijft: we spreken 
dan van een weerlicht.

''^Eenvoudige ontlading 
van vertakten bliksem.

Bliksemflits en meer- 
licht temidden van 
een zmare bewolking.

VUUR
Verscheidene gelijktijdige U lïhk
electrische ontladingen.

Kunstmatige bliksem bij een ontla
ding van ongeveer tmee miïlioen volt.

Zeer gecompliceerde vertakkingen van 
een bliksem-ontlading naar de aarde.
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De Gehuurde Cavalier
Ik ben niet gewoon gunsten aan te nemen/’ klonk 

het grof; „als wij terug zijn, kunt u mij opge
ven wat u uitgegeven hebt voorde muilezels en 

de drijvers en voor dat varkensvoer, dat de „gé
rant” van de „osteria” ons heeft voorgezet. Dat 
zal ik u dan terugbetalen en er een bedrag bij
voegen, dat mij in overeenstemming voorkomt 
met uw diensten — die overigens niet getuigen van 
veel bekwaamheid — als gids en organisator van 
excursies.”

Thursoe liep een paar maal met onrustige stap
pen het vertrek op en neer ; het scheen hem moeite 
te kosten,zich te beheerschen.

„Ziezoo, dat zuivert de atmosfeer,” zei hij na 
een pauze. „Nu weten we tenminste, hoe we tegen
over elkaar staan. Ik ben alleen bang, dat u mijn 
voorwaarden nogal hoog zult vinden. Ik doe dit 
soort dingen nooit, als ik er niet royaal voor be
taald word.”

„Ik zal u een behoorlijke belooning geven en geen 
sou meer,” verklaarde Mr. Best onverzettelijk. 
„Als wij het niet eens kunnen worden, ga ik naar 
het kantoor van Cook — Cook is mijn bankier — 
daar zullen ze me wel weten te vertellen, wat het 
gewone daggeld voor tolken en gidsen is. Dat kunt 
u krijgen en zooals ik zeg, geen sou meer.”

Thursoe haalde de schouders op.
„Daar zullen we het morgen nog wel eens over 

hebben,” zei hij kortaf.

p\en volgenden morgen glimlachten de drijvers zoo 
zonnig en ze behandelden hem met zoo veel 

onderscheiding, Thursoe was zoo optimistisch over 
hun kans, dat ze iets belangrijks in het hol zouden 
ontdekken, dat Mr. Best de ongeriefelijkheden van 
den nacht op een harden stroozak en onder ver
rafelde zakken vergat en het voornemen, dat vóór 
hij insliep vasten vorm had aangenomen om da
delijk naar Monte Carlo terug te keeren, niet uit
voerde. Zijn besluit om naar het hol te gaan stond 
vast; de mogelijkheid, om de geleerde wereld door 
een sensationeele ontdekking in verbazing te bren
gen, was te verleidelijk. Zelfs toen hem werd aan- 
gekondigd, dat de rest van den tocht te voet af
gelegd moest worden, kon dat hem niet bewegen 
terug te krabbelen. Na zijn muilezel-ervaringen van 
den vorigen dag gaf hij er zelfs de voorkeur aan 
om te loopen ; hij had meer controle over zijn eigen 
beenen dan over die van een eigenzinnig rijdier. 
Maar al heel gauw kreeg hij spijt, dat hij toch maar 
niet was teruggegaan : het rotsachtige pad was 
buitengewoon steil, onbegaanbaar haast voor

door
Ralph Durand

AA
iemand, die geen geoefend bergklimmer was. 
Maar Marco, hoewel reeds beladen met een rugzak 
vol proviand, trok hem naar boven en Piero, die 
een houweel en een schop droeg, steunde zijn 
tastende teenen van beneden, zoodat hij er ten 
slotte toch niet toe kwam, om te weigeren verder 
te klimmen.

Maar toen ze ten langen leste het hol bereikten, 
zag zijn geoefend oog onmiddellijk, dat hij dezen 
tocht vol moeite en ontbering voor niets had ge
maakt.

„Is het hier ?” vroeg hij, „of is het uw bedoeling 
een mop met mij uit te halen ?”

„Het is hier,” verklaarde Thursoe. „We kunnen 
toch in ieder geval de moeite nemen om aan het 
graven te gaan, zou ik zeggen. Dit hol komt im
mers in elk opzicht overeen met de Garavangrot.”

„Je kunt evengoed hier op zoek gaan naar de 
overblijfselen van een voorhistorisch mensch als 
naar patrijzen op Trafalgar Square,” klonk het 
smalend. „Iedereen, die ook maar ’n greintje be
grip van wetenschappelijk terreinonderzoek heeft, 
ziet direct aan de formatie van het gesteente en 
het gruis op den bodem, dat we hier met een be
trekkelijk jonge vorming te doen hebben.”

„Het spijt me oprecht, dat ik u al die moeite 
voor niets heb laten doen,” zei Thursoe op beleefd- 
verontschuldigenden toon. „Ik geef u mijn eere- 
woord, dat ik dacht....”

Mr. Best, bij wien de herinnering aan de inspan
nende klimpartij en de weinig-behaaglijke nachtrust 
nog versch was en die bovendien heftig verbit
terd was, doordat hij zijn hoop op roem zoo trooste
loos in rook zag opgaan, was niet voor rede vatbaar.

„Houd dien onzin voor je !” snauwde hij.
Thursoe werd weer vuurrood, net als den vorigen 

avond.
„Goed,” zei hij, zich beheerschend ; „als u mijn 

excuses niet wilt accepteeren, neem ik ze terug — 
on voorwaardelijk.”

„U kwam bij mij met een verhaal over een grot, 
die de moeite van een nader onderzoek waard was,” 
hernam hij, „en daarmee bewoog u mij u als gids 
aan te nemen, in de hoop een buitensporige be
looning van mij los te krijgen.”

(Slot)
Thursoe ging zitten, nam een sigaret uit zijn ko

ker en stak die met rustige bewegingen aan.
„In mijn enthousiasme over het hol,” zei hij 

bedaard, „was ik bijna vergeten, dat we vanoch
tend nog verder over het bedrag van *mijn hono
rarium zouden praten. Mijn tarief is tweeduizend 
francs per dag. Daarin zijn alle verdere onkosten, 
zooals huur van muilezels en drijvers en voeding, 
inbegrepen.”

„Praat verstandige taal !” viel Mr. Best scherp 
uit.

„Ik houd niet van discussies over geldzaken,” 
antwoordde Thursoe onverstoord. „Het verschul
digde bedraagt nu drieduizend francs.”

„Denkt u, dat ik iemand ben, die met zich laat 
spelen ?”

„U bent zeker niet iemand, dien ik als speel
kameraad zou verkiezen !” Thursoe nam een ge
makkelijker houding aan en keek bedachtzaam den 
rook van zijn sigaret na, die in blauwe spiralen 
naar de zoldering van de grot krinkelde. Hij keek 
als iemand, die bijzonder veel schik in ’t leven 
heeft.

„Nu moet u eens goed naar mij luisteren, Mr. 
Best,” vervolgde hij op een toon van rustige uit
eenzetting. „Toen u mij in Hotel Splendide zag, 
kwam u onmiddellijk tot de conclusie — heel 
begrijpelijk voor iemand van uw geestesgesteld
heid — dat ik een „gehuurde cavalier” was. Of
schoon uw vermoeden, dat ik dans tegen betaling, 
dus onjuist is, wil ik wel toegeven, dat ik mij met 
een zakelijk doel in het hotel bevond. Ik zocht 
namelijk een slachtoffer om te berooven. En daar 
ik van uw belangstelling in voorhistorische holen 
had gehoord, leek u mij een geschikte candidaat 
om mee te troonen naar deze afgelegen plek.”

„Ik heb er geen flauw idee van, waar u het eigen
lijk over hebt,” viel Mr. Best geprikkeld uit.

„Niet ? Begrijpt u niet, dat ik, inplaats van een 
„gehuurde cavalier” te zijn, zooals u denkt, een 
veel ouder en romantischer beroep uitoefen ; 
om kort te gaan, dat ik een struikroover ben ?”

Met groote inspanning slaagde de heer Best erin, 
een lach voort te brengen als van iemand, die een 
schitterende grap hoort vertellen.

„Ik dacht, dat.... eh.... dat die struik- 
rooversindustrie al meer dan een eeuw geleden 
opgedoekt was....”

Thursoe tikte met zijn pink voorzichtig de asch 
van zijn sigaret.
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„Ik heb haar doen herleven. Ik zei u gisteren, 
dat de wereld sinds den oorlog zoo ongeveer op 
haar kop staat en dat een heirleger van gedemo
biliseerde jongelui geen passenden werkkring kon 
vinden. Wat mij persoonlijk betreft, ik realiseerde 
mij, dat ik óf een nieuwen tak van bedrijf moest 
uitvinden, of een ouden nieuw leven inblazen. 
Ik bezat niet voldoende hersens om iets nieuws te 
bedenken en dus besloot ik de struikrooverij in 
eere te herstellen.”

De gelaatsuitdrukking van Mr. Best was thans 
die van een gemoedelijken, ouden oom, die ter- 
wille van zijn kleine neefjes en nichtjes aan een 
onbenullig spelletje meedoet, maar in zijn hart 
vurig verlangt, dat ze zoo gauw mogelijk naar bed 
zullen worden gestuurd.

„Ik kan een grap even goed waardeeren als 
ieder ander,” zei hij zuurzoet, „en ik geef toe, dat 
u mij aardig bij den neus hebt gehad. Maar nu u 
zich ten koste van mij vroolijk hebt kunnen ma
ken, hebt u er zeker niets tegen, dat we teruggaan 
nietwaar ?”

Thursoe negeerde de opmerking.
„Ik vind, dat ik een uitstekend zakeninzicht 

getoond heb door de keuze van mijn operatie- 
terrein,” ging hij voort. „Ik moest bergen hebben, 
die een goede schuilplaats bieden en een grens om 
te overschrijden in geval van vervolging. De Bal
kan zou ook voortreffelijk geschikt geweest zijn 
voor mijn doel, maar er zijn daar niet voldoende 
menschen, die in aanmerking komen om beroofd 
te worden. Hier heb ik bergen en een grens en 
vlakbij Monte Carlo, een uitgezocht plekje, waar 
de rijke lieden van de vier hoeken der aarde naar 
toe stroomen. Nadat ik het terrein had uitgezócht, 
ben ik het dialect van de streek gaan leeren, ver
zamelde een rooverbende om mij heen en....” 
hij maakte een omvattende beweging met de hand 
— „hier hebt u ons....!”

Marco, Henri en Piero, die veronderstelden, 
dat het gebaar bedoeld was, om hen te betrekken 
in de conversatie, waarvan zij geen woord ver
stonden, knikten en glimlachten.

„Tot dusver ben ik heel gelukkig geweest,” 
vervolgde Thursoe. „Ik ben zoo verstandig altijd 
heel redelijke voorwaarden te stellen, met het ge
volg, dat tot heden mijn slachtoffers er steeds 
de voorkeur aan hebben gegeven, zonder morren 
te betalen, liever dan dat hun vrienden en familie
leden zouden gewaarworden, dat ze zich hadden 
laten ontvoeren door — een onnoozelen „gehuur- 
den cavalier”....”

Thans was Mr. Best rotsvast overtuigd, dat hij 
in handen van een onvervalschten struikroover 
was gevallen. Maar dat beteekende nog niet, dat 
hij zich gewonnen gaf.

„Ik zal u eerder zien hangen, dan dat ik een 
penny betaal,” snerpte hij.

„Het zou eventueel de guillotine zijn,” klonk het 
opgewekt, „als ik aan den Franschen kant van de 
grens werd gepakt. In Italië zijn ze voor dergelijke 
vergrijpen niet zoo royaal met de doodstraf.”

Mr. Best liep naar den rand van het hol, keek 
omlaag naar het laatste stukje haast-loodrechten 
rotswand, dat hij had beklommen en huiverde. Hij 
had niet zonder hulp naar boven kunnen komen, 
en hij wist, dat de afdaling nog bezwaarlijker zou 
zijn. Thursoe naderde hem van achteren, terwijl 
hij naar beneden staarde, legde de handen op zijn 
schouders en duwde de punt van zijn schoen ach
ter zijn knie, waarna hij hem met een handig 
jiu-jitsu-kunstje zacht maar stevig weer tot een 
zittende houding dwong.

„Als er een onderzoek wordt ingesteld, zal dat 
in Frankrijk gebeuren,” zette hij zijn betoog voort. 
„U moet er wel van doordrongen zijn, dat we ons 
op het oogenblik op Italiaansch grondgebied be
vinden. De gemoedelijke grenswachter, die u zon
der pas zijn vaderland heeft laten binnenkomen, 
zal zoo goed als zeker zijn mond houden, uit vrees 
voor straf of berisping en dus, mijn waarde heer, 
zal er nimmer een haan naar u kraaien. U zult 
spoorloos verdwenen zijn. Daarom kan ik u geen 
beteren raad geven dan maar te betalen. Hebt u 
zesduizend francs bij u ?”

„Neen,” snauwde Mr. Best.
„Dat is heel jammer. U hier houden, terwijl ik 

weg ben om uw chèque te incasseeren, beteekent 
uitstel, en iedere dag, dat u langer van mijn gast
vrijheid profiteert, kost u drieduizend francs. 
Bovendien, ik kan u tot mijn spijt in dit hol niet 
het comfort verschaffen, waaraan iemand van uw 

stand en fortuin gewoon is. Wanneer u het noodig 
vindt in contact te treden met vrienden of fami
lieleden, zou het misschien nog niet zoo verkeerd 
zijn de goede, oude gewoonte te volgen en hun een 
van uw ooren te zenden, om hen te overtuigen, dat 
de zaak met den grootsten ernst moest worden 
opgevat. Maar ik zie, dat Piero, die niet veel geeft 
om zijn uiterlijk schoon, mij te kennen geeft, dat 
hij bereid is u een van zijn ooren ter beschikking 
te stellen tegen de matige vergoeding van tien
duizend francs. Dat zou u bewaren voor een ver
minking, die uw aantrekkelijkheid zeker niet ten 
goede zal komen en Piero het kleine beetje kapitaal 
verschaffen, dat hij behoeft om in Zuid-Afrika 
een nieuw en beter leven te beginnen.”

„Ik zal zoo vrij zijn niet op uw voorstellen in 
te gaan. U zult mij niet zoo gemakkelijk bereid 
vinden, om aan uw misdadige eischen te voldoen 
als uw andere slachtoffers. Als ik gladweg weiger 
u ook maar een enkelen sou te betalen, zult u mij 
vroeger of later moeten loslaten en hoe langer u 
mij vasthoudt, hoe ernstiger de gevolgen voor ü 
zullen zijn.”

„Ik zal u desnoods tot in alle eeuwigheid hier 
houden, meneer Best. De kosten voor uw onder
houd spelen geen rol. En mocht het mij ten slotte 
beginnen te vervelen om u te bewaken, welnu, 
op nog geen mijl afstand van hier zijn wel honderd 
plaatsen, waar men een lijk kan verbergen. Het 
eenige, dat gebeuren zou, is, dat na verloop van 
een zekeren tijd uw treurende erfgenamen naar 
den rechter zouden gaan en verzoeken rechts
vermoeden van overlijden vast te stellen. Ik zeg 
„treurende erfgenamen”, ofschoon ik me niet goed 
kan voorstellen, dat er erg veel tranen om iemand 
als u vergoten zullen worden.”

Mr. Best retireerde naar de achterzijde van het 
hol, ging zitten, kruiste de armen en trachtte ver
schrikkelijk vastbesloten te kijken. Thursoe stilde 
zijn honger met grof brood en een stuk steenharde 
kaas — een maaltijd, dien hij deelde met Marco, 
Henri en Piero.... Mr. Best bedankte. Toen ze 
gegeten hadden, maakten de drie Mentoneezen 
een buiging en verlieten de grot.

„Ze zullen tegen den avond terugkomen om 
wacht te houden,” deelde Thursoe mee, „zoodat 
ik rustig kan slapen.”

Mr. Best negeerde de opmerking. Thursoe liet 
zijn beenen over den rand van de grot bengelen 
en kortte zich den tijd met steentjes tegen den berg
wand te gooien. Een uur ging voorbij. Mr. Best, 
heen en weer geslingerd tusschen trots en honger, 
pijnigde zijn hersens met de vraag, of hij ongemerkt 
bij den zak met voedsel zou kunnen komen. Op
eens schrikte hij op door een kreet van zijn cipier.

„Wel-alle-menschen ! Ik zou haast vergeten, 
dat ik beloofd heb voor de Derby in Engeland terug 
te komen.”

Eén moment vroeg Mr. Best zich af, of Thursoe’s 
blijkbare belangstelling in de groote rennen zijn 
gevangenschap zou verkorten. Maar er gebeurde 
iets, dat zijn aandacht een andere richting gaf. De 
jongeman trok zijn jas uit, nam het houweel, dat 
een van de drijvers had achtergelaten en begon 
den harden grond los te hakken.

„Ik heb grooten lust ïi dit werkje te laten doen,” 
zei hij boosaardig. „Nu uw familie geen kosten 
voor uw begrafenis behoeft te maken, kon u eigen
lijk best zelf uw graf delven !”

Mr. Best’s gezicht werd vaal-grauw. Hij haalde 
een chèque-boek van de firma T. Cook Sons te 
voorschijn. Onmiddellijk reikte Thursoe hem ge
dienstig een vulpenhouder.

„Dat is het verstandigste wat u kunt doen,” 
prees hij. „Stel het stuk aan toonder, alstublieft. 
U moet me niet kwalijk nemen, dat ik u hier houd, 
tot ik de chèque geïncasseerd heb, maar ik zal Piero 
sturen om u gezelschap te houden. Dat zal hij on
getwijfeld een bijzonder voorrecht vinden....”

Mr. Best keek hem na tot hij uit het gezicht was 
verdwenen en, alle vrees uit zijn geest bannend, 
begon hij zonder hulp langs den steilen bergwand 
onder de uitmonding van het hol naar beneden te 
kruipen. Het was niet zoozeer het verlangen om 
zijn geld te redden, als de wilde begeerte om te zorgen, 
dat Thursoe het niet in handen kreeg, dat hem deze 
wanhopige poging deed ondernemen om bijtijds 
Monte Carlo te bereiken en de uitbetaling van de 
chèque te verhinderen. Maar hij had er zelf een 
zwaar hoofd in, of die poging zou gelukken.. ..

Hij had ongeveer een mijl van zijn zwaren tocht 

achter den rug, ten koste van een menigte schram
men en builen en totaal geruïneerde kleeren, toen 
hij Piero zag aankomen. Hij had er geen idee van, 
wat de bandiet-muilezeldrijver in den zin had. 
Misschien zou hij hem alleen met de punt van zijn 
dolkmes naar zijn kerker in het hol terugdrijven, 
maar er bestond minstens evenveel kans, dat de 
roover, die, zooals bij zijn beroep behoorde, een 
menschenleven luttel telde en die er geen kennis 
van droeg, dat de losprijs was betaald, den dolk 
op een radicaler wijze zou gebruiken.

Mr. Best had weinig tijd om een plan te beramen, 
maar zijn hersens werkten koortsachtig. Dieven 
zijn hebzuchtig, overwoog hij even snel als ziel- 
kundig-juist en omkooping en verraad spelen 
een groote rol in het leven der misdadigers. Ten
minste, dat had Mr. Best wel eens gelezen. In de 
hoop, dat ook Piero op dit punt de tradities van 
zijn stand trouw zou zijn, griste hij haastig alles 
van waarde, wat hij in zijn zakken had, bijeen en 
toen de Mentonees hem bereikt had, hield hij hem 
een paar uitgestrekte handen voor, waarin een 
bankbiljet van honderd francs, verscheidene klei
nere biljetten, een gouden potlood en een horloge 
van hetzelfde edele metaal.

Piero keek ernaar, alsof hij Mr. Best’s bedoeling 
niet begreep, maar de archeoloog maakte aan allen 
twijfel een einde, door het den muilezeldrijver in 
de handen te duwen. En op Piero’s zwart gezicht 
maakte verwondering plaats voor een glimlach 
van verrukte dankbaarheid. Hij nam zijn hoed af 
met een zwier, een zeventiende-eeuwsch edelman 
waardig, nam Mr. Best’s rechterhand in zijn beide 
ongewasschen, ruige knuisten en drukte er vervol
gens zijn lippen op.

„Monte Carlo !” riep Mr. Best uit. „Zoo vlug je 
kunt.... Vitement.,..”

Piero begreep en hielp den Engelschman verder 
naar beneden.

De lampen werden reeds ontstoken, toen Mr. 
Best, doodziek van honger, woede, uitputting en 
kneuzingen, voor Hotel Splendide van den muil
ezel steeg, die zijn begeleider in de „osteria” voor 
hem had opgepikt.

In den hoteltuin, sprookjesachtig verlicht door 
kleurige lampions tusschen het loof der citroen- 
boomen, was het vol van gasten in keurig avond
toilet, die in afwachting van het diner van hun 
kelken goudbruin vermouth nipten. Aan een 
van de tafels — Mr. Best durfde zijn oogen nauwe
lijks gelooven — zat de rooverhoofdman-gehuurde 
cavalier en de aristocratische heer, met wien hij 
zich in amicaal geprek bevond, was niemand 
anders — hij herkende hem direct van de portret
ten in de geïllustreerde bladen — dan.... de 
Engelsche ambassadeur in Parijs.

Verlegenheid was nimmer een van Mr. Best’s 
kenmerkende eigenschappen geweest. Zoo gehavend 
en bestoven als hij eruit zag, stevende hij op den 
ambassadeur af en vroeg met luider stemme of 
Zijne Excellentie wel wist, met wien hij daar zat 
te praten.

„Zeker,” was het beleefde antwoord. „Ik ken 
Lord Thursoe al van jongs af.”

„Lord Jan Kalebas zult u bedoelen !” schreeuw
de de oudheidvorscher zóó hard, dat alle oogen 
zich op het drietal richtten en zij, die verderaf 
zaten, van hun stoelen ópstonden om te kunnen 
zien wat er gaande was. „Hij is een struikroover, 
een bandiet.... een....”

„Ik geef u de verzekering, dat u het bij het ver
keerde eind heeft,” viel de ambassadeur hem glim
lachend in de rede. „Lord Thursoe is mijn parti
culiere secretaris.”

Lord Thursoe zelf haalde een gezegelde enveloppe 
uit zijn zak.

„Misschien wordt de zaak u duidelijker, als u 
dit gelezen hebt,” zei hij.

Mr. Best sperde den mond open, sloot hem weer, 
sputterde, opende de enveloppe en las :

„Hotel Splendide, Monte Carlo. 
Mr. Best,

Hierbij uw chèque terug. Ik wensch de 
excuses, die u weigerde te accepteeren, niet te 
herhalen. Maar mag ik u misschien den goeden raad 
geven, te trachten in de toekomst wat minder bot 
en wat menschelijker te zijn. Dan zult u zich onaan
genaamheden van de soort, die u thans onder
vonden hebt, besparen.”

Thursoe.”
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Wie is
Als tooneelspeler of revue-artist 

kenden wij hem in Holland nog 
niet, maar zijn films zooals „Drie

dagen in de petoet”, „De privé secretaresse” en tal van andere 
hebben hem ook in Holland een groote populariteit bezorgd. Nu hij 
dus als gast gedurende meerdere weken in ons midden zal zijn, 
willen wij ook graag eens iets meer van hem weten, nietwaar?

In 1914 betrad Felix de „Bühne”, maar na een engagement 
van 8 maanden in de provincie werd hij opgeroepen om mede te 
figureeren in het grootste drama dat de menschheid gekend 
heeft, den oorlog.

Daarna echter is hij opnieuw met frisschen moed begonnen 
en zijn omvangrijk talent stelde hem in staat spoedig een be
langrijke plaats op het tooneel in te nemen en opvallende uitbeel
dingen te geven in Shakespeare- en Schillerstukken. Toch bleek 
hij voorbestemd voor het komische genre, hoewel hij zelf meer 
voelt voor de tragicomedie. In Duitschland is hij door zijn veel
zijdigheid een buitengewoon populaire figuur geworden en zijn 
creatie in „Die Journalisten” waarvan in het „Deutsches Theater” 
een opvoering in een moderne versie werd gegeven, was een 
schitterend succes. Ook zijn vertolking van „Androcles en de

\Trijdagsmiddags werd 
v hij onder groote be

langstelling in Amster
dam ingehaald en reeds ’s avonds slaagden 
de perskamaraden er in hem te spreken te 
krijgen.

Gelukkig wist ik reeds wat meer van den mensch 
Bressart zoodat het eerste interview, dat weinig

nieuwe afspraak maakte 
persoonlijke indrukken 
land te hooren. 
die Felix Bressart ?

Leeuw”, de bekende satyre van Show,bij de „Volks- 
bühne” werd door pers en publiek geestdriftig 
ontvangen. U ziet dus, dat Bressart als kunstenaar 
veel presteert en hierom dus ongetwijfeld de groote 
belangstelling, die voor zijn optreden hier is gewekt, 
zal rechtvaardigen en bevredigen. Om nog heel 
even uit de school te klappen, kan ik u dan nog 
medcdeelen dat de bekende scène uit de privé- 
secretaresse.... u weet wel, daar in de portiers
loge, ook in de revue ten tooheele wordt gebrachL 
De film.... in *t echt dus.

Dit alles wat betreft den kunstenaar Bressart. 
Maar wie is nu Felix ? De mensch Bressart.
Hij is niet de hoekige, verbaasd ziende portier 

uit de loge, hij is niet de jan-ongeluk-soldaat uit 
„Drie dagen in de Petoet” en toch is er in al déze 
figuren iets van hem. Hij is niet de stille, zwijgzame 
jongeman met de licht vermoeide trekken en de 
even vochtig-melancholieke oogen in het lichte 
beige pak, met sporthemd en stoffige schoenen, 
zooals wij hem in Carlton troffen, direct na zijn 
aankomst alweer gereed voor zijn plicht. Neen 
hij is meer....

„Herein!.... Ach sind Sie es?....” 
„Entschuldigen Sie wenn ich store....” 
„Gar nicht... Setzen Sie sich, bitte. Na... und?” 
Zoo was de ontvangst. Hartelijk, eenvoudig en
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Felix na een fuif,

„Wat waren uw eerste films ?” 
„Soldatenkluchten, drie achter 

elkaar....”
‘ . „En succes ?”

' / „Reusachtig.,. veel teveel...
. Toen ze dan ook aan >n vienle

vZ '' den beginnen, heb ik ervoor be-
/ V dankt en gezegd... ich kann schon

was besseres machen... en ’t is ge
lukt ook.” Even glijdt ’n tevreden 
en voldane trek over zijn gezicht.

„Welke film heeft u zelf het liefst, ik bedoel dan na
tuurlijk welke rol ?”

„Mijn rol in Konto X.... ’t Stuk zelf is hier in Hol
land óók gespeeld, hoor ik.”

„Ja.... Hoe staat het echter in Duitschland met 
het tooneel in ’t algemeen ?”

Even buigt hij zich vertrouwelijk voorover en fluis
tert : !

„Ach so.... Ja, dass weiss ich nicht.... das heisst, 
ich weiss es wohl aber ich rede lieber nicht darüber.”

„Dan weet ik al genoeg.”
Even vertrekt ’t gezicht tot den bekenden vragenden 

moedwillig-dommen trek, dien wij uit de films zoo goed 
kennen en antwoordt hij :

„Genug?.... Donnerwetter, würde ich doch etwas 
gesagt haben ?....”

Ais h’j echter merkt dat ik hem „door” heb, ver
volgt hij:

„De toestanden in

warm, toen ik hem tusschen het 
vermoeiende, doorloopende re- 
peteeren, dat hij van één tot 
negen Juli onafgebroken doet, 
aantrof.

„Mag ik eens nieuwsgierig 
zijn ?”

„Doch.... Ich bitte.”
„ Is u getrouwd ?”
„Ja.... und sogar glück- 

lich.... Merkwürdig was ?”
Een fijn spotlachje speelt om 

de smalle lippen van den iets 
te breeden mond en de smalle 
ovale oogen tintelen van fijnen 
humor. Ik lach ook.

„En hoe vindt u ’t nu hier?”
„Pardon.... ich 

nicht?....”
„Wie fühlen Sie

in Holland?”
„Ich fühl’ mich 

glücklich, so glücklich wie noch 
nie.”

Zonder dat ik ’t wist heb ik den inzet gebracht 
van een zijner scènes in de revue en vroolijk is hij 
er op ingegaan, maar het is mijn bedoeling niet 
om nu dit onderwerp aan te roeren, ik wil hem zelf 
peilen, den mensch kennen.

„Is uw vrouw niet hier?”
„Neen, nog niet.... maar ze komt wel.”
„Maar was ‘t niet veel aardiger geweest als u samen 

gekomen waart, samen ontvangen, of vond u....”
„Ich kann nur begeistert sein überden Empfang 

.... aber trotzdem ist es ermüdend.... besonders 
für ’ne schwache Frau.... Schreiben Sie das 
aber nicht auf.”

„Hoe is u er eigenlijk toe gekomen te gaan fil
men ?”

„Ich bin gar nicht dazu gekommen.” 
„Hoe is het dan mogelijk ?” 
„Zufall.... Merkwürdig was ?” 

naar veel oplossingen gezocht, doch de eenige 
die men gevonden meent te hebben is het begrip 
grootere zalen en lagere prijzen.”

„’t Idee is niet kwaad en er is toch niets tegen 
wel ?”

„Toch wel.... ik ken die groote zalen.... het 
„Grosses Schauspielhaus” bijvoorbeeld, maar als 
ik daar Androcles en de Leeuw moest spelen, dan 
zou ik me voelen als een leeuw in een circus.... 
neen,geef mij de kleine intieme zalen.__ für mich
ware es gar nicht zu halten.”

„Gelooft u ook niet dat de belangstelling voor 
het tooneel sterk benadeeld is door de sprekende 
film ?”

„O ! Nein.... gar nicht.”
„Hè., niet?”
„Nein, nur der Besuch.... Veel menschen 

die vroeger naar den schouwburg gingen om eens 
een „Ausgang” te hebben.... prefereeren nu de 
„Kino”, maar dat waren ook niet de tooneellief- 
hebbers.... Tonfilm ist nie Konkurrenz für’s 
Theater.... ’t Is goedkooper.... aber bei feier- 
lichen Angelegenheiten geht der Liebhaber dóch 
in’s Theater.... Maar de auteurs hebben het genot 
te exclusief gemaakt.... men eischt tè veel van 
het publiek, want de massa kan on mogelijk de 
diepzinnige psychologische problemen waardee- 
ren.... Das Theater kann nur leben wenn es im 
Stande ist das Publikum die einfache Freude 
erleben zu lassen.”

„Speelt u het liefst met een constanten partner 
of tegenspeelster ?”

„Nein.... jeder Partner oder Partnerin ist mir 
gleich, wenn sie oder er nur gut ist.”

„U zult ‘t dezer dagen wel druk 
en dus vermoeiend.”

Meine Arbeit ermüdet mich 
ach nein, das darf■ aber....

■ sagen.”
■ „Wat
■ „Nein,
| auf.... und ich
I „En als ik
I schrijven ?” In spanning

zijn antwoord en spitste mijn geheugen om 
het later niet te schrijven, maar.... te 
tikken.

„Na, gut.... Ich meinte.... Ich freue mich 
uber die Interesse des Publikums und der Presse 
aber man sollte die auf meiner Arbeit konzen- 
trieren.... Oft freut es mich dass man mich kennt 
.... aber es kann auch ’mal ’ne Freude sein, 
unbekannt zu sein.... Mijn figuur en uiterlijk 
maken helaas dat men mij bijna overal herkent 
en de nieuwsgierigheid.... nietwaar.. .. Bedauere 
wenn ich vielleicht unhöfflich....”

„Wel neen.... eerlijkheid is niet onhoffelijk.... 
maar een goed verstaander heeft aan een half 
woord genoeg.... Ik zal mijn nieuwsgierigheid 
dus verder bedwingen .... Veel pleizier in Holland, 
misschien hoor ik nog wel eens van u....”

„Ware es nur im Tonfilm,” lacht hij.
„Also........ Hals und Beinbruch.... und....

auf wiederhören !”

■ L' 1iirj ■
i
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tiet "best bijkomende oog 
tvordi uitgezócht om het 

verschil tusschen het ge
zonde en hel glazen oog zoo 
klein mogeliik te doen zijn.

De eigenaresse imn een meun? oog be
ziet zichzelf met eritischen glazen Hik.

De glazen oogen-fabrikatie heeft in de landen» welke bij den laatsten oorlog 
betrokken waren. *n grooten omvang aangenomen — helaas, mag men 
wel zeggen. Maar niet alleen de oorlogsverminkten, ook de misdeelden, 

die door een of ander ongeluk het gebruik van een of soms zelfs van beide ’ 
oogen verloren hebben, komen tot den „oogenmaker”. En ook bij deze bestel
lingen speelt de ijdelheid een rol, want ieder weigert een oog, dat hem of haar 
niet staat. De fabrikant moet dan ook terdege rekening houden met smaak e* 
zelfs met.... mode.
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DeNationaal-socialisten demonstreeren nabij 
Munster en vermaakten zich na afloop met ƒ 
het uitvoeren van Beiersche volksdansen./

Te Londen overleed vrij plotseling ex-koning 
Manuel II van Portugal. De monarch werd 43 
jaar oud en leefde sinds 1908 in ballingschap.

Het echtpaar Puls—v. d. Veen, Bootenmakersstraat 150, Zaan
dam, was 7 Juli 1.L 40 jaren getrouwd.

Burgeroorlog in Duitschland? Het „Ijzeren Front*’, de af- 
weerorganisaties van sociaal democraten en communisten 
tegen de Hitlerianen, hield een massa-demonstratic in 
den Lustgarten te Berlijn.

B'J1TENM/Vör 
FOTO'S
Engelsche sterrekundigen en hunne dames bezoch
ten het observatorium te Greenwich. Een der 
gasten beziet door den telescoop den sterrenhemel.

Het echtpaar P. Haan— de Ruiter te De Rijp vierde zijn 
gouden huwelijksfeest.
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EEN LAVEN bEL-VROUWTJE

MET bE KINbEREN
OP VACANTIE

kunt steken. D. D. L.

Het welriekende lavendel-vrouwtje is bedoeld voor de toilet-tafel of op een kastje. Het is gevuld met de geurende gedroogde lavendel- bloempjes, lavendelkruid of -stengels, welke men uit eigen tuin plukt, of koopen kan bij een drogist.We koopen een klein porseleinen of steenen kopje met bovenlijfje eraan vast en armpjes erbij of reeds eraan. Zoo’n popje kunt u al heel goedkoop krijgen tegenwoordig, en we nemen een klein soort, omdat ons lavendelvrouwtje niet te groot moet worden. 20 c.M. totaal lijkt mij al hoog genoeg, en het popje moet dus niet veel grooter zijn dan 7 c.M. Kunt u het popje niet precies 7 c.M. krijgen, dan zorgt u altijd, dat het onderstuk twee maal zoo lang wordt als het stuk van het hoofd tot aan het middel.We zagen nu eerst een cirkel van 6 c.M. middellijn, en plaatsen er een balkje op, hetgeen geschroefd wordt, dit balkje wordt dus twee maal zoo lang als het steenen popje, en het vormt de stevigte voor het onderstuk.Het popje wordt nu stevig vastgemaakt op het balkje; heeft u een popje, dat niet op het hout is te bevestigen, dan wordt dit later op of tusschen het goed genaaid. Vervolgens knippen we een cirkel van mousseline-stof in wit of zacht lila uit, even grooter dan de houten cirkel, en 'daarna een rand stof voor den opstaanden kant, welke het zakje vormt. De hoogte van dat lapje stof is even meer dan het balkje, en de omtrek van den cirkel plus de naad is de breedte.Dit lapje wordt aan den cirkel genaaid en de einden samengenaaid, zie fig.B. Nu worden ’t plankje en het popje met het balkje in het zakje geschoven tot onder op den cirkel van stof. Als u de maten goed neemt, dan voegt alles goed, en het zakje heeft nu een harden bodem zoodat de vorm behouden blijft. Nu vullen we het zakje stijf op met het geurende kruid, en we halen het in om den bovenkant van het balkje en binden het erom vast. U kunt het hout wel even insnijden, dan blijft het stevig vastzitten. Nu wordt de pop aangekleed, ze krijgt een ruim rokje en een strak jakje met korte pofmouwtjes van gebloemde zacht lila mousseline, het strookje wordt op den rok gezet en is van witte voile, ook het in plooien geschikte^ halsdoekje is van witte voile. De gedrapeerde korte overrok, welke van voren schuin wegloopt is van donker lila mousseline. U kunt inplaats van mousseline ook een andere soepele stof nemen. Het model voor den hoed ziet u op C.Cl is het randje, hetwelk stijf gemaakt is linnen of dun karton, C2 de rest van den hoed, de bol welke aan den rand komt, een rechte bies met een cirkel-
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vormigen even ingehaalden bol. Dit hoedje kunt u van donker of licht lila stof maken, en vaststrikken met lint. De pop draagt aan haar arm een klein mandje. Misschien bent u in ’t bezit ervan, anders kunt u dit wel hier of daar heel goedkoop koopen.Het mandje kan opgevuld worden met gedroogde la- vendeltakjes, doch wilt u het welriekende vrouwtje nog practisch gebruiken, dan vult u het mandje op met een klein paars speldenkussentje, zoodat u er alle rondzwervende spelden en naalden op

Wie nog geen schoolgaande kinderen heeft, kiest voor zijn vacantie allicht ’n tijd buiten de Augustusmaand, wanneer ’t overal minder vol en dus rustiger is. Heeft men echter reeds schoolgaande kinderen, dan moet er natuurlijk rekening worden gehouden met hun vacantietijd. Voor de reeds grootere kinderen is dit meestal ook geen bezwaar ; zij vinden het integendeel wel prettig wanneer ze, aan het strand, in ’t bosch of op de heide veel speelkameraadjes hebben.Het zijn echter juist de kleineren, zij die nog niet naar school gaan, die in de vacantie onze bizondere zorgen behoeven. Het begint al in den trein,waar we de kleintjes naar buiten laten kijken en ze, om ze zoet te houden, opmerkzaam maken op al de koetjes en de schaapjes, die we voorbij vliegen. We vergeten dan vaak, dat we op die manier echter te veel vergen van de nog zoo teere kinderoogen, en we behoeven ons er niet over te verbazen, wanneer zoo’n kindje ten slotte lastig wordt en misschien zelfs treinziek.Véél beter is het de kleintjes zoo rustig mogelijk te laten zitten of liggen.Het gebeurt herhaaldelijk, dat onze kinderen .van hun vacantie weinig of niets profiteeren. Een der voornaamste oorzaken daarvan is wel, dat de regelmaat,waaraan de kinderen thuis gewend waren, in de vacantie nog al eens te wenschen overlaat. Men neemt het dan in Se vacantie zoo nauw niet. De maaltijden worden genomen al naar het uitkomt en de kinderen blijven langer op dan gewoonlijk, „omdat ze hier heerlijk genieten van de tenlucht.”Toch is het zeer veel belang,stipte regelmaat voor etenstijden en slapenstijden ook in de vacantie wordt volgehouden. De kinderen nemen in de vacantie, wanneer ze die elders doorbrengen, toch al zóó veel nieuwe in-

zoo bui-van dat
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werkelijk noodig om bij hen heen niet overstuur teze
drukken in zich op, dat ze die nauwelijks te verwerken weten. Den soliden achtergrond van het gewone regelmatige leven hebben al het ongewone om raken.Er is, ook voor kleine kindertjes, wel niets heerlijkers denkbaar dan ’n vacantie aan zee, waar water en zand — en is er kostelijker speelgoed voor kinderen op warme dagen ? — in overvloed zijn. Laten we echter, vooral waar het onze kleintjes betreft, zorgvuldig oppassen voor een teveel.De teere kinderhuid mag niet terstond voor langen tijd aan de felle zon worden blootgesteld. Slechts héél langzamerhand laten we de kleintjes wennen aan het schelle licht en de brandende stralen, die dan ten slotte een weldoende uitwerking hebben.Ook dwinge men de kinderen nooit in het water te gaan. Pas als ze er vanzelf toe komen, of wanneer ze zich althans zonder tegenzin laten meenemen om met de bloote voetjes in het water te plassen, zullen ze daar echt plezier in krijgen. Er zijn grootere kinderen daarentegen, die hun angst voor het water nooit hebben kunnen overwinnen, omdat ze in hun prille jeugd gedwongen werden het water in te gaan, waar ze zich, met hun zwakke beentjes, zoo hulpeloos ongelukkig voelden.Hebben de kleintjes eenmaal hun angst overwonnen, dan wordt de ijver soms weer al te groot en heeft moeder ervoor te waken, dat haar peuters niet te lang in ’t water blijven. Zij zorgt er dan ook voor, dat de kleinen na zoo’n bad flink worden afgedroogd om ze dan even ’n warm jasje aan te trekken, totdat de bloedsomloop weer is hersteld.Wanneer we op al dergelijke kleinigheden letten, behoeven we niet te vreezen, dat al het ongewone van den vacantietijd onzen kinderen kwaad zal doen. We hebben dan integendeel alle kans, dat ze daar ten volle van zullen profiteeren om nieuwe krachten op te doen voor de komende weken en maanden van minder vrijheid en minder zon en lucht. L. T.
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Keizerin Marie~Louise, met den 
jongen koning nan Rome. Het slot „Schonbrunn” te Weenen, maar 

prins Napoleon zijn leven in afzon
dering en eenzaamheid moest slijten.

Het Adelaarsjong

Portret nan den hertog van Reichstadt 
in den leeftijd nan vijftien jaren.

hertog van Reichstadt, aldus was de titel, welke 
het Oostenrijksche hof hem had verleend, was 
zwak van natuur en een sleepende ziekt < 
maakte hem vele maanden van het jaar on
machtig tot het verrichten van de groote daden, 
waarover hij zelf peinsde en waarvoor de 
vorsten van Europa vreesden. Den 22sten Juli 
1832 stierf hij, in den jeugdigen leeftijd van 
een en twintig jaren. Zijn kort, tragisch leven 
verleende aan tal van schrijvers de stof voor 
hun drama’s, waaronder dat van Rostand, 
„L’Aiglon”, wel het bekendste is. Nu, op den 
honderdsten jaardag van zijn sterven, kan 
men niet anders dan met weemoed denken 
aan den jongen prins, die bestemd scheen 
eens het lot van Europa te wenden.

lVTadat Keizer Napoleon voor de tweede 

maal een huwelijk had gesloten, thans 
met Marie-Louise, de dochter van den 
()ostcfirijkschen keizer, werd hem een zoon 
geboren, Napoleon, Frans, Joseph, Karei. 
Het voortbestaan van de dynastie Bonaparte 
scheen verzekerd. Maar het lot beschikte 
anders! Bij Waterloo werd de machtige 
hecrscher verslagen, en St. Helena. het 
eiland in den Atlantischen Oceaan, werd 
zijn laatste toevluchtsoord. Zijn zoon, dien 
hij den trotschcn titel „koning van Rome” 
had verleend, was nog eerst een knaapje* 
van drie jaren, en moest de rest van zijn 
leven slijten onder de strenge, hatelijke 
bewaking van de edellieden te Weenen, 
waar zijn grootvader hem een paleis had 
geschonken. In ballingschap droomde de 
.jonge Adelaar” ervan, de glorie van zijn 
vaders naam te doen herleven en den troon 
van Frankrijk te kunnen bestijgen. Maar de

De grafkelder in de kerk der paters Capuc'ynen te Weenen, 
maar de stoffelijke overblijfselen nan den zoon nan keizer 
Napoleon en nan keizerin Marie-Louise werden bijgezet.

Doodenmasker nan den 
hertog van Reichstadt.
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Zondag won A. C. C.t tegen de verwachting in, 
met flink verschil den cricketwedstrijd van V. R. A. 
Overzicht van deze „derby”, welke op het veld 
aan den Zuidelijken Wandelweg werd gespeeld.

Veel succes. De jeugdige Willy den 
Ouden neemt afscheid van familie en ken
nissen voor haar vertrek naar Amerika, 
waar wij hopen dat zij overwinnen zal.

*\Het vertrek der Nederlandsche deelneming 
aan de Olympische Spelen te Los Angeles. 
Het gezelschap vlak voor de afvaart ge
kiekt aan boord van het s.s. Statendam 
hetwelk Zaterdag j.l. afvoer.

Nieuws uit de zwemwereld. 
Zaterdag j.l. werd op de 
binnenplaats van de zwem
inrichting aan den Heili
genweg een demonstratie 
gehouden met de „Hol- 
land”springplank. Deze 
kan n.1. steeds naar 
het gewicht van de(n) 
springer(ster) worden 
afgesteld.

Onderlinge wedstrijden van 
de studenten-rijvereeniging 
H.O.R.S. op het terrein der 
Bantamme Stallen te Bus- 
sum. De heer Proost tijdens 
’t nemen van een hindernis.



De atletiekwedstrijden op de Sintelbaan. Kiekje tijdens 
de 110 M. hordenrace, welke door den Haarlemmer W. Kaan 
binnen zijn eigen recordtijd in 15.3 sec. werd geloopen.
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Zweefvliegen te Egmond aan Zee. Na een goed ge
slaagde vlucht (zie boven) kwam het toestel, dat door 
den Duitscher Wendling ingevlogen was, met den duin
rand in aanraking en werd geheel vernield. Wendling 
zelf kwam met den schrik vrij.

De nationale athletiekkampioenschappen op de Sintel
baan te Amsterdam. Berger wint voor den V. en L.- 
man Jansen het nummer 200 M. hardloopen in 22.2sec.

Te Zandvoort werd Zondag op de banen der 
Kennemer Golf en Country Club de wedstrijd 
Nederland-Frankrijk gespeeld, welke in een 
7-1 overwinning der Franschen eindigde. De 
heer Delcourt van Krimpen, één der weinige 
Hollanders die eenig 
succes boekte in een 
zware duinstreek.

Fotonieuws uit denA.V.B.Het eerste 
elftal van de A.V.V. „Het Westen’*, 
opgericht 23 October 1929, speelde 
in het jaar 1929-1930 in den A. V.V.B., 
ging toen over naar de derde klas 
A.V.B. waar het in het seizoen 
1931-32 op de tweede plaats eindig
de en door het spelen van promo- 
tie-wedstrijden thans overgaat naar 
de tweede klas A.V.B.
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Frank Shennock, de dranksmokkelkoning, liep 
zenuwachtig zijn privé-kantoor op en neer. 
Berry Wood, zijn compagnon, volgde hem met 

peinzenden blik, totdat Shennock zich plotseling 
neerzette en hem bezorgd aankeek.

„Van wien weet je ’t ?” vroeg hij kortaf.
„Van Stims,” antwoordde Wood. „Hij is goed 

ingelicht en zal ons niet bedriegen. Buiten den 
Staat New-York is alles veilig, maar daarbinnen 
zijn bijzondere maatregelen genomen. De veilig
heidspolitie heeft opdracht speciaal te letten op het 
uitgaand vervoer, het lijkt erop of ze er de lucht 
van hebben gekregen.”

„Daar hoeven ze geen fijnen neus voor te hebben,” 
merkte Shennock schamper op. „Een kind kan 
begrijpen, dat met zulke dagen het hek van den dam 
is. Vooral in Chicago.”

De millionnair speelde nerveus met zijn vingers 
en hernam plotseling : „Daar zitten we met onzen 
voorraad. Een eeniger gelegenheid om er van af te 
komen doet zich niet zoo spoedig meer voor. Bijna 
tienduizend afgevaardigden wonen het Congres 
volgende week bij. ’k Heb van vierduizend „Speak- 
Easies” bestellingen genoteerd, in totaal vijf 
millioen flesschen whiskey en absinth. De kleinste 
geheime kroeg slaat duizend flesschen in. Wat 

, volgende week de Republikeinen niet opdrinken, 
blijft staan voor de Democraten. Die houden 
drie weken later hun verkiezingscongres, ’k Heb 
alles in orde gemaakt, het transport is tot in bij
zonderheden geregeld. En nu komen die vervloekte 
verscherpte orders ertusschen. Wat kunnen we er 
in vredesnaam nog aan doen ?”

„Niets!” viel Berry Wood gedecideerd uit. 
„Aan omkooping behoeven we niet te denken. 
Driekwart van den Veiligheidsdienst is misschien 
bereid een oogje dicht te doen, maar de rest ziet 
dubbel. En scherp dat verzeker ik je, nadat ik 
zoo een en ander van Stims gehoord heb.”

„Konden we dien kerels maar iets anders te doen 
geven I” wierp Shennock wrevelig op. „Een of 
ander zaakje waaraan ze hun handen vol zouden 
hebben. Maar wat gebeurt er tegenwoordig nog in 

door John D.Clöverfen
New-York, waarom de politie zich druk zou moeten 
maken ? De stad schijnt bevolkt te zijn met zende
lingen en kwakers.”

Hij verzonk een oogenblik in gepeins en stond 
plotseling met een sprong op zijn beenen.

„Berry, ik heb het : een gelukkige vondst !” 
barstte hij los. „We zullen ze helpen en hun iets 
anders te doen geven dan den handel achterna te 
rijden. Wacht even, ja, verd...., ik heb het! Een 
allemachtig schitterend idee !...

„Wel, wat dan ?” vroeg Wood verrast.
„Kidnapping!” antwoordde Shennock met een 

grijns.
„Wat, kinderdiefstal ?” hernam de ander ver

bluft.
„Kidnapping,” herhaalde de millionnair beslist. 

„We zullen den beruchtsten kidnapper van New- 
York in den arm nemen : Joe Warren. Hij is wel 
voor dit soort business te vinden, vooral als er geen 
gevaar bij is....”

Hij boog zich vertrouwelijk naar zijn compagnon 
over en zette hem met gedempte stem het plotseling 
opgekomen plan uiteen. Berry Wood knikte een 
paar maal goedkeurend en toen de millionnair uit
gesproken was, stond hij grijnzend op.

„Schitterend ! Inderdaad een schitterend idee !” 
viel hij uit. „Ik zal er direct werk van maken, de 
zaak moet vanmiddag nog geregeld zijn.”

En zijn compagnon grinnikend toeknikkend, 
verliet hij haastig het kantoor.

Een paar uur later zette Joe Warren, bijgenaamd 
de „Kidnapper”, een van de gevaarlijkste kinder
dieven van New-York, zich met een glimlach in 
den fauteuil neer, dien Shennock hem aanbood en 
wachtte nieuwsgierig af, voor welke business men 
hem ontboden had. De smokkelkoning schonk hem 
een „Snowball” in, nam vervolgens plaats en viel 
met de deur in huis.

„Je weet, dat volgende week in Chicago het ver

kiezingscongres van de Republikeinen gehouden 
zal worden ?”

Joe knikte en Shennock vervolgde: „Ik moet 
deze week nog duizenden „Speak-Easies” van drank 
voorzien. Alles is voorbereid, ook het vervoer. 
In Hoboken liggen twintigduizend kisten conserven 
opgeslagen, bedorven conserven, bestemd voor 
het destructiebedrijf in Chicago. ’t Is allemaal 
whiskey en absinth. Dat moet morgen over, het 
moet! Alles is veilig, alleen de Veiligheidsdienst 
van den Staat New-York dreigt me in de wielen te 
rijden. Ik moet op de een of andere manier hun 
aandacht zien af te leiden, hun iets te doen geven, 
waarmee zij zich eenige uren aangenaam bezig 
kunnen houden, begrepen ?”

„Goed begrepen,” bevestigde Joe Warren kort. 
Hij was geen man van veel woorden en spiegelde 
zich bij alles in het gezegde, dat spreken zilver is en 
zwijgen goud. Langzaam genietend, dronk hij 
zijn „Snowball” op, stak een sigaret aan en beduid
de den millionnair met een hoofdknikje, dat hij ver
der kon gaan.
i „Die manier waarover ik sprak,heb ik gevonden,” 
hernam Shennock. „Als ik me niet bedrieg, is het 
een schitterend idee en daarbij zeer eenvoudig. 
Jij moet me helpen ; wat zou je zeggen van kid
napping ?”

„Te gevaarlijk op het oogenblik,” antwoordde 
Joe Warren onmiddellijk en op stuggen toon. 
„De Veiligheidsdienst is geweldig actief en de 
Senaat heeft de maximum-straf op kidnapping 
pas tot vijftig jaar verhoogd. Als er zich bij de 
uitvoering een kleine vergissing met een revolver 
voordoet, zit je meteen op den electrischen stoel.”

„Neen, noch voor het een, noch voor het ander 
hoef je bang te zijn,” hernam de millionnair beslist. 
„De vader van het kind verleent zijn welwillende 
medewerking; is het nu nog gevaarlijk, Joe 
Warren ?”

De kidnapper keek den millionnair verrast aan. 
„Ik begrijp je niet,” viel hij hoofdschuddend uit. 
„Wel, ’t is toch heel eenvoudig,” hernam Shen

nock grijnzend. „De bedoeling is, dat morgen tegen
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één uur de geheele New-Yorksche veiligheidsdienst 
gealarmeerd wordt. Om half twee vertrekken mijn 
wagens van Hoboken en dan zullen ze den weg vrij 
hebben. De recherche zal er niet aan denken een 
wagen met conserven te onderzoeken, als ze iets 
veel belangrijkers omhanden heeft. Ik heb een 
aardig plannetje opgemaakt: je kunt morgen mijn 
dochter ontvoeren....”

„Uw dochter?” vroeg Joe een weinig verbluft. 
De millionnair wreef zich grinnikend de handen. 
„Ja, Flower, een leuke meid, negen jaar geweest. 

Ze mag natuurlijk nergens van weten. Wij zullen 
het hier zoo regelen, dat Flower’s gouvernante 
te laat aan de schooi is ; laat een van je handlang
sters het kind opwachten en meenemen. Zet haar 
in een auto en breng haar naar Sharon, ik heb daar 
een landhuisje, dat op het oogenblik onbewoond is.” 

’n Kort gebaar van zijn bezoeker onderbrak 
hem.

„Zal het kind gewillig meegaan, mr. Shennock ?” 
informeerde Joe, wiens belangstelling voor deze 
vreemdsoortige business merkbaar was toegenomen.

„Ja, ze is niet argwanend,” antwoordde de 
millionnair. „Als de gangster voorgeeft, dat de 
gouvernante verhinderd was door een ongesteld
heid of zooiets en dat zij door ons gezonden is, 
zal het kind haar gelooven. Als zij eenmaal in den 
wagen zit, ben je klaar. Ze brengt in Sharon dik
wijls het week-end door, zij is er volkomen thuis 
en dus zal zij zich niet ongerust maken. De vrouw, 
die haar gezelschap blijft houden, kan zeggen, dat 
zij tegen den avond door ons wordt afgehaald. 
Moeilijkheden zal zij in geen geval veroorzaken.... ’

„En u doet vervolgens aangifte van de ont
voering ?” vroeg Joe nadenkend.

„Natuurlijk, dat hoort bij het programma,” 
viel Shennock geamuseerd uit. „Mijn vrouw en ik 
zetten den heelen Veiligheidsdienst op stelten, dat 
kan je gerust aan ons overlaten. Zoodra het donker 
is haal ik Flower terug. Mijn eigen spionnen 
zullen zorgen dat niemand me volgt. Als het kind 
weer thuis is, bel ik de politie op, verklaar dat de 
ontvoerders zich telefonisch met me in verbinding 
hebben gesteld en dat ik persoonlijk met hen onder
handeld heb. Gevaar is er dus niet aan verbonden 
voor je en je dollars....”

„Hoeveel?” onderbrak Joe Warren plotseling.
„Tienduizend; de helft onmiddellijk, de rest 

morgenavond. Je hebt slechtere business aan de 
hand gehad in je leven.”

De kidnapper schudde afwijzend het hoofd.
„Vijf en twintig mille,” antwoordde hij kortaf. 
Shennock werd een oogenblik boos en stond met 

een vloek op.
„Je bent gek, vijf en twintig mille 

voor zoo’n karweitje,” viel hij uit.
„Zoek dan een ander,” antwoordde 

Joe schouderophalend en eveneens 
opstaande voegde-hij eraan toe : „Er 
kunnen zich allerlei verwikkelingen 
voordoen en ik voel er niets voor om 
voor een handvol dollars mijn vrijheid 
op het spel te zetten. Goedendag.... ”

Shennock bespeurde, dat de kid
napper werkelijk wilde vertrekken en 
haastig hapte hij toe.

„Goed, vijf en twintig dan,” viel 
hij uit. „Maar volg mijn instructies 
dan ook nauwkeurig op. Ga nog even 
zitten, we zullen nog eens repeteeren 
en ik zal je mijn adres in Sharon 
geven. Schenk je nog ’n Snowball in, 
zoo’n schitterend idee is wel waard dat 
er ’n extraatje op genomen wordt.... ”

Toen Joe Warren een half uur 
later Flatiron-park verliet, waarin 
Shennock’s villa gelegen was, bleek hij 
in een bijzonder goede stemming te 
zijn. Fluitend zette hij zich achter 
het stuurrad van zijn auto en hij ver
waardigde zich zelfs te stoppen voor 
’n grijnzenden neger, die midden op 
den weg ging staan om hem kauwgom 
aan te bieden. Hij gaf den man een 
fooi en zong halfluid een paar regels 
uit een negersong, den schlager van 
Harlem, den zwaïten vierhoek in het 
hart van New York, waarin het neger- 
bloed stroomt en klopt.

De zon in het steegje'

„Komt naar Harlem, naar Harlem, waar alles en 
allen zwart en hartstochtelijk zijn....”

De neger knikte hem bijna onmerkbaar toe en 
toen de auto van Joe Warren uit het gezicht was 
verdwenen, stak hij de pakjes kauwgom in zijn 
zak en ging van verre zijn meester achterna.

Mr. Shennock had bepaald plezier van zijn schit
terend idee. Om half een had hij in de grootste ont
steltenis den Veiligheidsdienst telefonisch kennis 
gegeven, dat zijn dochtertje Flower door een on
bekende dame van school was afgehaald en nog niet 
thuisgekomen was en reeds een half uur later was de 
heele politiemacht van New York gealarmeerd.

Op den Broadway en de Avenue’s stormde het 
publiek zenuwachtig op de krantenjongens af, die 
nog geen uur na de aangifte bulletins met vetge
drukte koppen verkochten en schreeuwend en 
gesticuleerend de aandacht van de menigte tot 
zich trokken.

„Kidnappers maken New York opnieuw onvei
lig ! De negenjarige Flower Shennock uit de school 
ontvoerd ! De millionnair en zijn vrouw doodelijk 
ongerust en bedroefd ! Een oproep om te onder
handelen aan de kidnappers ! Is de politie van den 
Staat New York wel bekwaam en voldoende actief? 
Ongerustheid en een gevoel van onveiligheid in 
de hoogste kringen ! Kidnappers aan het werk, 
New York in angstige spanning !....”

Het publiek werd er zenuwachtig van en de 
politie begon het hoofd te verliezen. De eerst
volgende uren kreeg zij op alle bureaux duizenden 
aanwijzingen te verwerken, die een heel leger vei
ligheidsbeambten op de been brachten om ze een 
voor een na te gaan. Het regende klachten van 
ongeruste ouders, die eveneens plotseling hun 
kinderen misten. Vervolgens kwam er een milde 
stroom dankbetuigingen los van opgetogen ouders, 
die hun kinderen weer gevonden hadden.

Om twee uur liet de „doodelijk ongeruste” mr. 
Shennock bekend maken, dat hij de opsporing 
van zijn dochtertje beloonen zou met tienduizend 
dollars, waardoor de agitatie aanmerkelijk steeg. 
De politie nam grootscheepsche maatregelen en liet 
de grens bewaken en de kust afzetten. Mr. Shen
nock’s villa in Flatironpark werd belegerd door 
een nieuwsgierige menigte en een groote massa 
journalisten en fotografen.

En ondertusschen verlieten meer dan honderd 
vrachtauto’s, hoog beladen met kisten „bedorven 
conserven”, ongehinderd den Staat New York 
en zochten hun weg naar Chicago, om de „Speak- 
Easies” te voorzien van whiskey en absinth, een 

hartige versnapering voor de Republikeinsche 
en Democratische Congresleden, die zouden moe
ten uitmaken, of de eerstvolgende President „droog 
of nat” moest zijn....

Mr. Shennock en zijn compagnon rustten onder 
het genot van een „Snowball” van de vermoeienis
sen uit en maakten zich vroolijk over de conster
natie, die het schitterend idee alom had verwekt. 
Shennock’s blik dwaalde telkens naar de klok en 
nu en dan betrapte hij zich op het verlangen, dat 
het spoedig donker genoeg mocht zijn om Flower 
van Sharon af te halen. Hij hoefde echter zóó lang 
niet te wachten.

Tegen vier uur werd hem een briefje gebracht 
dat hij gedachteloos openscheurde en begon te lezen.

„Waarde mr. Shennock. Het programma is 
geheel afgewerkt zooals door u aangegeven, alleen 
in het laatste bedrijf van de tragi-comedie heb ik, 
terwille van het sloteffect, een kleine wijziging 
aangebracht. Uw idee was werkelijk schitterend, 
maar ik heb nog een schitterender. U kunt Flower, 
die het overigens best naar haar zin heeft bij mijn 
vriendin, terug krijgen tegen betaling van ’n half 
millioen contant, ongeveer de helft van de winst, 
die u aan het schitterend idee te danken hebt.

Aangifte bij de politie zou erg schadelijk zijn voor 
uw gezondheid en bovendien nutteloos voor de zaak 
waarom het gaat: als u dezen ontvangt, is Flower 
allang in veiligheid. Als u in mijn eisch toestemt, 
plaats dan binnen vier en twintig uur een adverten
tie in de New Yorksche bladen, ik doe u dan nog 
wel weten, hoe en waar u Flower terug kunt krijgen. 
Uw vriend Joe.” u

Mr. Shennock sprong wild op, raasde en tierde 
een uur lang en verwenschte duizendmaal in dien 
tijd zijn schitterend idee. Gloeiend van veront
waardiging zwoer hij Joe Warren eeuwige wraak, 
maar na een slapeloozen nacht waren zijn begrippen 
omtrent de eeuwigheid grondig gewijzigd. Want 
zoodra hij ’s morgens was opgestaan, belde hij 
koortsachtig ongerust alle bladen op en Joe Warren, 
die in Harlem, New York’s zwarte stadsdeel, 
grinnikend het „hartstochtelijke hart van Man
hattan” bezong, las in de middageditie de volgende 
advertentie i

„Bedorven conserven. In orde, laat me 
onmiddellijk weten hoe je het geregeld wilt 
hebben. Maak spoed, zou de business vandaag 
nog afgewikkeid willen zien. Afzender bedor
ven conserven.”

„In orde,” echode Joe en binnensmonds voegde 
hij eraan toe : „Het was een schitterend idee, alleen 
het laatste bedrijf, dat deugde niet.”



Hoe ziet
U eruit in
adcostuum?

Mei 1932.
Daar ik niet wil hebben, dat mijn vrienden mij 

weer met mijn overtollige kilo’s plagen en daar 
ik voor eenige jaren met goed gevolg „Facit” 
gebruikt heb, verzoek ik U hiervan weer 2 buizen 
te willen afzenden aan mijn adres.........G. K.

F a c i I is verkrijgbaar in Apotheken en 
Drogisterijen a f 3.- per buis van 100 pas
tilles voor een vermageringskuur van 3 weken.

VAN RIJ N S 
^MOSTERD

25 JULI
Aanvang Staatsloterij

NU moet ge het doen!
In één moment van handelen ligt dikwijls *s menschen geluk

Leg daarom dit blad niet terzijde, en stel niet uit tot morgen, 
maar overweeg en ge zult tot de conclusie komen, dat men 
door iets uit te stellen geen stap verder komt.

Welnu dan, indien ge ons maandelijks f 2.50 toezendt, stellen 
wij U in de gelegenheid
Ten eerste : Om voortdurend twee 1/20 van de Staats

loterij te spelen. Geen slaapnummers. Bij elke Staats
loterij, dus om de vier maanden, ontvangt men nieuwe 
nummers.

Ten tweede: Een 23/4% lot Stad Parijs, zonder nieten 
(wettig geoorloofd), waarvan twee trekkingen per jaar.

Ten derde : Een lot Noord-Hollandsch Witte Kruis, zon
der nieten, (wettig geoorloofd), waarvan twee trek
kingen per jaar.

Ten vierde: Een lot Hollandsche Grondcredietbank, 
zonder nieten, (wettig geoorloofd), waarvan zes trek
kingen per jaar.

Ten vijfde : Ontvangt men de trekkingslijsten van de drie 
loten zonder nieten gratis en franco thuis, na elke trekking. 
Dit is wel geen winkans, maar een persoonlijke contröle. 

Trekkingslijsten Staatsloterij verschijnen in alle bekende bladen.

CAdverteeren
IS BEKEND BLIJVEN

Zes bekende Nederlanders
hebben in de kolommen van dit blad verklaard, hoe zij 
van hun pijnen in ledematen, gewrichten^ spieren en 
zenuwen bevrijd zijn geworden door het gebruik van Togal- 
tabletten. Eén van deze verklaringen luidde o.a.:

„Ik heb Togaltabletten ge
bruikt, het resultaat was wer
kelijk prachtig en verrassend. 
Ik was sedert jaren rheuma- 
tieklijder en kon niet meer 
knielen of loopen. Ik voelde 
pijn en stramheid in de 
rechterknie en na het gebruik 
van eenige flacons Togal
tabletten was de pijn en 
stramheid geheel verdwenen. 
Ik werd leniger in al mijn 
ledematen en kon als vroeger 
weer knielen en uren in de 
bosschen wandelen. Nu is de 
herfst en de winter voorbij en 
door doelmatig gebruik van 
Togaltabletten ben ik totaal

van de rheumatiek bevrijd gebleven. Daarom kan ik allen 
rheumatieklijders met veel vertrouwen de Togaltabletten 
aanbevelen”.

Iedereen moet Togal op zak of in huis hebben, want 
Togaltabletten regelen den bloedsomloop en verwijderen 
alle onzuiverheden zooals infectueuse bacteriën of urine
zuur. Dat is dan ook de reden, dat Togal evengoed helpt 
tegen hoofd-, kies- en zenuwpijn, als tegen de pijnen in 
ledematen, gewrichten, spieren en zenuwen, ook genaamd 
rheumatiek, spit, jicht, ischias, alsmede tegen alle verkoud. 
heidsziekten. Een ander groot voordeel van Togal is. dat 
het gebruikt kan worden ook door die personen, die geen 
andere medicamenten kunnen verdragen, want Togal is 
onschadelijk voor hart, maag en nieren. Bij alle Apoth. en 
Drog. a ƒ0.80.

REISRUBRIEK
Deze rubriek komt in een gecombineerde oplaag van 225.000 ex. Voor adv. wende men zich tot de adm. v. d. blad

HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ 
(Trekking 3 maal per jaar).

f 100.000 f 50.000 f30.000
Af 25.000 2 i f 20.000 1 i f 15.000
Af 10.000 5 A f 5.000 1 i f 3.000
a f 2.000 11 i f 1.500 75 A f 1.000

HOOFDPRIJZEN STAD PARIJS 
(Trekking 2 maal per jaar) 
f 10.000 f 2500.

HOOFDPRIJZEN WITTE KRUIS 
(Trekking 2 maal per jaar) 

f 10.000. Elk jaar 2500 prijzen.
HOOFDPRIJZEN HOLLANDSCHE GROND

CREDIETBANK.
(Trekking 6 maal per jaar).

f 120.000 f 72.000 f 60.000
f 48.000 f 36.000 f 30.000

Men ontvangt na algeheele betaling de volle loten Parijs, 
Witte Kruis en Hollandsche Grondcredietbank, welke zonder 
nieten zijn, in eigendom, terwijl men gedurende de termijn
betaling de voortdurende winkans geniet op 2 1/20 van de 
Nederlandsche Staatsloterij, een lot Stad Parijs, een lot Witte 
Kruis en een lot Hollandsche Grondcredietbank.

Wij mochten reeds zeer dikwijls tot ons genoegen de Hoofd
prijzen aan de gelukkige winnaars uitkeeren, buiten de talrijke 
kleine prijzen.

DOCH VERGEET NIET !1!
Al deze winnaars hebben één en denzeifden weg gevolgd 
en hun prijs daaraan te danken, doordat zij het invulformulier 
plus eerste termijn hebben opgezonden aan het reeds meer dan 
30 jaren bestaande

Schafraad’s Administratiekantoor
Weerd 13 - Leeuwarden - Tel. 51»6. Giro 51733 - Box «.

Vult daarom onderstaand invulformulier in en zendt dit aan 
ons op met f 2.50 (verhoogd bij de eerste storting met 50 cent 
voor zegel) en U ontvangt de vijf winkansen direct toegezonden.

Namen der prijswinnaars worden niet bekend gemaakt, 
dus geheimhouding verzekerd.

BESTELBRIEF (hier afknippen en invullen)

Aan Schafraad’s Administratiekantoor
Weerd 13, Leeuwarden

Ondergeteekende (naam en voornaam)..........................................

wonende te...................................  .........................
bestelt hiermede een Combinatiecontract voor f 2.50 per maand.
Het bedrag voor eerste storting plus zegel verzonden per...........

Brengt gelukkige dagen door in Hotel D A D D A A 7 
„TAMINA” in het heerlijk gelegen DMU IaMVJIMZ. 
Pensionsprijs voor zeven dagen incl. kurtaxe en bediening 

f 42.50 en f 47.50

BERGüN “ HOTEL KURHAUS
(Graubündcn). Voor den Familiehotel met prachtig park. Vernieuwde 
wind beschut strandbad. Tennisbanen. Pension vanaf Zw. Frs. 11.—

Zwitserland - Graubünden
Pension in alle prijsklassen 

vanaf Zw. Fr. 7.-
Electrisch verwarmd strandbad

HOTEL DU MYRTHE 
BELVÉDÈRE AU LAC 

bij Locarno Str. water - Pension vanaf fr. 7.-

GRIMMIALP grand HOTEL
BERNER OBERLAND Ideaal Zomerverblijf
1260 Meter boven zee Natuurpark, Pension 

Fr. 11.-. - Tennis, Garage, Postauto. - Vraagt prosp.

VACANTIE VOOR

Prospectussen 
door de Kurverein

IEDEREEN 
aan het Vierwoudstedenmeerte 

HERGISWIL
Lugano-Paradiso hotel Victoria au lac

(Zuid-Zwitserland) gerenommeerd familiehotel, direct
aan het meer. Pensionsprijs voor 

kamers m. uitz. o/h. meer, m. balc. Zw. fr. 12—13 bij 1e klas 
bediening. Prosp. direct op aanvraag. C. JANETT, eigenaar. 
Filiaal: „Hotel Suvretta Arosa”, Pension vanafZw.fr. 11.—

RJIPI HUTAI Brunigroute Obwalden (Zwitserland)
MCLUn I AL KURHAUS MELCHTAL
900 M. boven zee Voll. pension vanaf fr. 6.-. Zorgv. bed.

REICHENBACH
712 M. boven zee

K I E N T A L
1000 M. boven zee

G R I E S A L P
1500 M. boven zee
ZWITSERLAND

Hotels in alle prijs
klassen.
Verlaagde prijzen. 
Prosp. door het Ver- 
kehrsbüro in Kiental.

Handteekening ...........................................................

vanafZw.fr


KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE.

D
at behoeft u ons niet te zeggen/1 zei Jennifer 

met een glimlachje. „In dat opzicht heeft 
de Rio-agent ons reeds een en ander ver
teld.”

„Ik hoop, dat hij er eveneens bij heeft vermeld, 
dat er eenige voorwaarden bestaan/’ zei Martin 
Sondes rustig.

„Hoe bedoelt u ?”
„Dat ik niet van plan ben iets te ondernemen, 

wat niet volkomen in den haak is of, liever gezegd, 
is te veroordeelen.”

Jennifer was even getroffen door deze opmer
king en voelde zich eenigszins ongerust. Lang
zaam zei zij :

„Het eerste, wat wij gaarne van u wenschten, 
kapitein, is het bevrijden van een man uit de ge
vangenis.”

Martin keek haar even onderzoekend aan en zei 
toen: „Een man, die in Fogasta in de gevangenis 
zit ?”

„Dat geiooven wij wel. Toen hij ons het laatst 
schreef, bevond hij zich daar in „Morro”. Wij be
grijpen, dat het niet gemakkelijk zal zijn, doch..”

Martin Sondes maakte een afwerende handbe
weging. Terwijl hij haar recht in het gelaat zag, 
vroeg hij : „Wat was het voor een misdaad ?”

„Misdaad 1” riep zij opgewonden uit. „Het was 
een onrechtvaardige gevangenneming.”

„Dat is meer dan waarschijnlijk !” Er kwam een 
grimmige lach op Martin’s gelaat. „Recht is nu 
niet een van de kenmerkende eigenschappen der 
Republiek Fogasta. Toch zijn er gevallen, die in
derdaad volkomen verantwoord en rechtvaardig 
zijn behandeld.”

„Maar hij is van onzen stand,” protesteerde zij.
Op het gelaat van Martin Sondes kwam een 

eigenaardige, sombere uitdrukking: „Daaronder 
kan men de slechtste menschen vinden,” zei hij.

Jennifer keek hem verbaasd en verstoord aan.
„Indien hetgeen ik heb gehoord waar is, kapi

tein Sondes, dan moeten de Zuid-Amerikaansche 
gevangenissen ongenietbaar zijn. Voor een blanke 
moeten ze den dood beteekenen.”

„Volkomen waar,” stemde Martin toe. „Zelfs 
een hond zou er niet in kunnen blijven leven, Miss 
Daun.”

„En toch aarzelt u een Engelschman daaruit te 
bevrijden ?”

„Ik aarzel niet, miss Daun ; ik wensch alleen te 
weten of ik een dergelijke daad in elk opzicht met 
mijn geweten overeen kan brengen.” Er kwam een 
harde uitdrukking in zijn oogen. „Ik ken een of 
twee Engelschen, miss Daun, voor wie zelfs een 
Dago-gevangenis nog te goed zou zijn.”

Jennifer keek hem verontwaardigd aan en wierp 
hem tegen : „Dat zegt u van uw eigen landge- 
nooten ?”

„Miss Daun,” zei hij, „ik help niemand, wien dan 
ook, ontsnappen, zelfs niet uit een Zuid-Ameri
kaansche gevangenis, indien hij zich daarin be
vindt voor een misdaad, die ik verafschuw.”

„Kapitein Sondes,” zei Jennifer, „ik spreek van 
mijn halfbroer.”

Martin Sondes haalde zijn breede schouders op. 
Dat verhinderde niet, dat een man gemeen kon zijn 
en veranderde ook niets aan zijn opvatting. Zijn 
houding droeg er niet toe bij, om Jennifer’s vrien
delijkheid te verhoogen. Het was Bevis, die rustig 
opmerkte :

„Dwalen wij niet van ons punt af ? Uw beden
kingen slaan niet op ons geval. De misdaad, die deze 
jonge man bedreef, was een politieke.”

„Dat,” zei Martin Sondes, „verandert de zaak. 
Wilt u mij de bijzonderheden vertellen ?”

„Zijn wij hier gekomen om eerst een examen af 
te leggen ?” vroeg Jennifer.

„Wij vragen kapitein Sondes om eenig risico te 
loopen,” zei Bevis rustig. „Het is daarom volkomen 
op zijn plaats, dat hij precies weet waarom.” Hij 
wendde zich tot Martin. „Wij kunnen u niet zoo 
heel veel bijzonderheden vertellen. Het schijnt, dat

Te Saluce in Zuid-Amerika arriveert een klein gezelschap 
Engelschen, bestaande uit de heeren Paul Glen, Bevis Probyn, 
de dames Jennifer Daun en Lilias Seyler Zij voeren een 
groote hoeveelheid goud met zich mede, waarop de roof
zuchtige bevolking loert. Het gezelschap scheept zich in aan 
boord van de Evelyn Hope, welke onder bevel van den wak
keren kapitein Sondes staat. Rooverbenden onder aanvoering 
van Pascobas en Cipriano probeeren het schip te benteesteren. 
Dank zij het krachtige optreden van Sondes wordt dit ver

hinderd en men kiest zee naar Fogasta.

de halfbroer van miss Daun geheel langs wettelijken 
weg een mijnconcessie had verkregen in Fogasta. 
Met andere ondernemers kwam hij overeen, dat zij 
te zamen zouden weigeren een nieuwe mijnbelas
ting te voldoen. Zij meenden, dat deze onwettig 
was en volkomen in tegenspraak met de bij het ver- 
leenen van de concessie gemaakte afspraken met 
het gouvernement. Bij dit verzet werd de jonge 
man gevangen genomen. Hij werd gebracht voor 
een partijdige rechtbank en veroordeeld tot twin
tig jaar gevangenisstraf. Zooals men ons vertelde, 
moest dit gelijk staan aan *n terdoodveroor
deling.”

„Dat beteekent het ongetwijfeld,” zei Martin 
rustig, „indien wij hem niet bevrijden.”

„Ah !” riep Jennifer uit, met een diepen zucht 
van verlichting. „U wilt hem dus bevrijden?” 

„Ik zal het probeeren,” zei Martin Sondes. Hij 
richtte zijn blik op Jennifer en een glimlach speelde 
om zijn lippen. „Dergelijke handelingen kan ik 
niet als een misdaad aanrekenen. Het is heel wat 
anders, dan wat zich meestal in deze streken af
speelt. Ik ben bereid mijn best te doen om dien 
man, dien Daun, uit zijn moeilijke positie te ver
lossen.”

„Daun is zijn naam niet,” zei Jennifer. „Hij is 
mijn halfbroer, weet u.... Hij heet Ronald 
Buckingham.”

„Ronald Buckingham,” zei Martin peinzend, 
„dien naam heb ik hier nog nooit gehoord.”

„Ik veronderstel ook wel niet, dat u al de Engel
schen hier zult kennen,” zei Paul, een weinig ver
waand.

„De meeste wel,” zei Martin, „ofwel persoonlijk, 
ofwel, dat ik van hen heb gehoord. Ons volk is hier 
niet zoo sterk vertegenwoordigd of wij weten wel 
iets van elkaar af.”

„Dat zou van nut kunnen zijn bij het tweede 
geval., waarvoor wij uw hulp wenschen,” zei Jenni
fer. „Doch nu eerst over de bevrijding. Mijn broer 
is er in geslaagd een aan ons gerichten brief buiten 
de gevangenis te smokkelen. Hij vertelde van den 
vreeselijken toestand, waarin hij zich bevindt, doch 
ook dat zijn bevrijding kan worden bewerkt, indien 
wij bereid waren flink om te koopen. Hij scheen 
er zeker van, dat....”

„Daarin had hij volkomen gelijk,” viel Sondes 
haar in de rede. „Met omkoopen kan men alles in 
deze streken bereiken. U zult veel moeten uitgeven, 
indien de tasschen althanseenflinke som bevatten.”

„Wij hebben zeven duizend pond in Engelsch 
goud bij ons.”

„Dat is een flinke som. Indien Cipriano daar ook 
maar eenigszins vermoeden van heeft, zullen wij er 
de gevolgen wel van ondervinden op onzen weg van 
hier naar Fogasta.” Hij fronste het voorhoofd en 
zei nadenkend : „Een rijke, jonge vrouw.. ..”

Jennifer werd vuurrood en zei met een zweem van 
trots in haar stem : „Mijn vader — niet die van 
Ronald, daar deze arm was — liet mij veel geld na. 
Ik ben bereid alles in het werk te stellen, mijn half
broer te verlossen uit den vreeselijken toestand, 
waarover hij mij heeft geschreven.”

„ Ik dacht alleen aan het feit, miss Daun, dat wij 
om u voorzichtig moeten zijn. U is van groote waar
de — door een losprijs, dien men voor u zou willen 
betalen, en ik denk wel, dat onze vriend Cipriano 
en de schipper van die motorboot, Pascobas, dat 
heel goed zuilen inzien.”

„Mijn broer is van meer belang,” zei Jennifer uit 
de hoogte.

„Zonder twijfel,” merkte Sondes \T o 
weer op. „Doch tegelijkertijd zullen 1NO« J 
wij rekening moeten houden met
u. Ik denk, dat het ’t beste is, indien u in een 
of andere haven, laten wij zeggen Belem, wacht, 
terwijl ik verder dat zaakje in orde breng.”

„Neen, kapitein Sondes, ik vergezel u,” zei Jen
nifer vastbesloten.

„U hebt geen idee van de gevaren, waaraan u 
zich bloot stelt,” zei hij nadrukkelijk. „Het zijn 
er vele, die ten slotte kunnen voeren naar den dood, 
om maar niet eens te spreken van ziekte en geva
ren op zee, afwezigheid van elk gemak, ruwe be
handeling — alle factoren, die voor een meisje van 
uw opvoeding en stand zeer onaangenaam zijn.” 

„Kapitein Sondes,” zei Jennifer vastberaden, 
„ik heb met mijzelf uitgemaakt, dat ik — persoon
lijk — een actief deel zal hebben in de bevrijding 
van mijn broer.”

„Een meisje van uw stand — en schoonheid — 
heeft niet het recht in deze onherbergzame landen 
te reizen, te midden van menschen, die ruw en on
beschaafd zijn,” zei hij grimmig.

„Ik ben bereid alle gevolgen op mij te nemen,” 
zei zij koel.

Zachtjes klonk Lilias’ stem nu : „De kapitein 
vindt bovendien, dat die dwaze vrouwen hem al
leen maar in den weg kunnen staan.”

„Inderdaad,” zei Martin kalm.
„Ondanks dat ga ik toch mee,” zei Jennifer.
„En ik zou het niet gaarne willen missen”, 

klonk Lilias’ stem weer, „afgezien van het feit, 
dat Jennifer toch een beschermster bij zich moet 
hebben.”

Martin Sondes keek Jennifer een oogenblik zwij
gend aan. Toen zei hij rustig : „Wat wenscht u 
verder ?”

Jennifer slaakte wederom een zucht van verlich
ting. Zij had gevoeld, dat zij haar wil had gezet 
tegen dien van dezen man, en hoewel zij dapper van 
zich af had gesproken, was zij er voor zichzelf niet 
zeker van geweest, dat zij de overwinning zou beha
len. Zij weifelde even met haar antwoord, voordat 
zij in staat was den draad van het gesprek weer op 
te nemen. Toen zei zij : „Het tweede is, dat wij een 
schelm wenschen te achtervolgen en te straffen.”

Zelfs de onbewogen Martin Sondes was even ver
wonderd. Na een oogenblik zei hij • „Wat bedoelt 
u daar precies mee, miss Daun ?”

„U zei zoojuist,” vervolgde Jennifer, „dat er 
hier enkele Engelschen zijn, die ons volk te schande 
maken door de lage en gemeene daden, die zij 
bedrijven. De man, dien ik wensch op te sporen, is 
een van hen. Een schurk, kapitein Sondes, dien ik 
een rechtvaardige straf wil laten ondergaan.”

„Zijn naam ?” vroeg Martin Sondes, volmaakt 
kalm.

„Wij kennen zijn naam niet — tot dusverre,” 
zei Jennifer. „Doch als wij mijn broer hebben be
vrijd, zullen wij dien vernemen.”

„Staan zijn gemeene daden in verband met uw 
broer ?”

„Mijn broer was zijn slachtoffer.”
„Ga verder, miss Daun,” verzocht Sondes kalm.
„En al weet ik zijn naam nog niet,” zei Jennifer 

met groeiende opwinding, „ik weet wel, wat hij mijn 
broer heeft aangedaan, kapitein Sondes. Vanaf het 
oogenblik, dat hij in Zuid-Amerika voet aan wal 
zette, is hij door dien man vervolgd. Al hetgeen 
mijn broer heeft moeten lijden, de mislukking van 
al zijn plannen, heeft die man op zijn geweten. Hij 
is een lafaard, een schurk en een van de grootste 
schelmen, die in deze streek leven, verklaarde mijn 
broer.”

„En toch heeft uw broer zijn naam niet ge
noemd ?”

„Waarom zou hij dat hebben gedaan ? Dat zou 
ons daar in Engeland toch niet verder geholpen 
hebben. Doch zijn brieven toonden volkomen aan, 
hoe die man hem het leven hier ondraaglijk heeft 
gemaakt. Kapitein Sondes, door de daden van dien
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kg «f
<2 c <c.__________

60 97a
31 21
34 46
42 57
71 217
77 173
57 93
44 68
68 208
81 119a
23 196
50 83
84 121
24 198
31 22
32 36
42 58
49 77
61 97
81 120a
53 87
47 211
84 122
31 23
42 59
32 37

doel der reis
2 S Aanvangs

punt
Eindpunt 9
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Boot. Auto 

Boot

50—

16 Juli
18 Juli
18 Juli
18 Juli
18 Juli
i8 Juli
20 Juli
22 Juli
22 Juli
22 Juli
23 juli
23 Juli
23 Juli
25 juli
25 Juli
25 Juli
25 Juli
25 Juli
27 Juli
2Q Juli
30 Juli
30 Juli
30 Juli

i Aug. 
i Aug.
8 Aug.

Bad Neuenahr-Eifel 
Ardennen-omgeving 
Luxemburg-Ardennen 
Rijn-Eifel-Taunus 
Rüdesheim-Rijn
Londen 
Heidelberg-Stuttgart 
Bad Ems-Taunus 
Saksische Schweiz 
Parijs-Versailles 
Valkenburg-Spa-Luik 
Schwarzwald, Freiburg 
Parijs-Versailles 
Zwolle-Giethoorn 
Ardennen-omgeving 
Ardennen-omgeving 
Rijn-Eifel-T aunus 
Weserbergland-Vlotho 
Rijn en Eifel 
Parijs-Versailles 
Wernigerode-Harz 
Westfalen-Rijn-Taunus 
Parijs, Versailles, etc. 
Ardennen-omgeving 
Rijn-Taunus-Eifel 
Ardennen-omgeving

4
6
7
6
7
5
7
7
9
5
5
7
8
6
6
6
6
6
7 '
5
7
8
8
6
6
6

Utrecht 
R’dam 
R’dam 
Utrecht 
Utrecht 
Vlissingen 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
R’dam 
R’dam 
Utrecht 
R’dam 
Utrecht 
R’dam 

1 R’dam 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
R’dam 
Utrecht 
Utrecht 
R’dam 
R’dam 
Utrecht 
R’dam

Zevenaar 
R’dam 
R’dam 
Utrecht 
Nijmegen 
Vlissingen 
Utrecht 
Utrecht 
Oldenzaal 
R’dam 
R’dam 
Nijmegen ’ 
R’dam 
Utrecht 

l R’dam 
R’dam 
Utrecht 
Utrecht 
Zevenaar 
R’dam 
Utrecht 
Oldenzaal 
R’dam 
R’dam 
Utrecht 
R’dam

3e

3e 
3e 
3e 
3e 
3e 
3c

3e

3e

2-3c

3e
3e

i 3C
3e
3C

2-3e

Auto
Auto
Auto

2e Boot

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto
Auto
Auto

55~
72 5°
68 —

4250

77 50

55 —
68 —

77 50
55 —
68 —

59—

59—

6750
6250
95—
8250

12250
55—
7250

6250

53—

4750
85-
55—
80-
8250

35—

Daar is juist 

één reisje 
bij, dat

voor U
geknipt is

Naar Arnhem.
Vertrek van N. Z. Voorburgwal 262, Zondagmorgen (bij 

voldoende deelname) 8 uur, via Utrecht, De Bilt (verpoozing). 
Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Wageningen, (be
zichtiging uitzichttoren a 10 ct. per persoon), Arnhem, Velp 
(lunch), bezoek aan Rozendaal en het landgoed. Bezoek aan 
Sonsbeek, vervolgens via Ede, Renswoude, Woudenberg, 
Amersfoort (verpoozing), Soestdijk, Laren naar Amsterdam. 
Thuiskomst ongeveer 18.30.

Prijs f 4.— per persoon. (Lunch voor eigen rekening). 
Vertrekdata : 10 Juli ; 31 Juli ; 14 Augustus ; 28 Augustus ;

4 September.

------  Rolandseck aan den Rijn.

<Kdot u out plan 
al klooit I

*

AUTOTOCHT LANGS DEN RIJN, 
HET TAUNUS- EN EIFELGEBIED 

EN ODENWALD
Duur : 6 dagen. Aanvangs- en eindpunt : Utrecht. 
Reissom f 68.—. bij minimum deelname van 26 personen.
ie Dag. Vertrek des morgens te 8.3c van Utrecht C. S. via Bilthoven. Zeist, Drie

bergen, Arnhem, Nijmegen naar Kleef. Lunch in Hotel , .Bollinger,” daarna voort
zetting van den tocht via Geldern, Krefeld naar Köln am Rhein, korte bezichtiging 
van Köln en den Dom, daarna naar Bonn am Rhein, Diner en logies in Hotel 

„Continental.”2e Dag. Na ontbijt en kerkbezoek voortzetting va n den autotocht naar Königswinter, 
per bergspoor naar de Ruïne „Drachenfels.” Terug wandelen door het romantische 
Nachtegalenda!. Daarna via Bad Honnef, Niederlahnstein naar Koblenz. Lunch in 
„Zur Klause,” Rheinboulevard. Vervolgens na kort bezoek aan Koblenz o. a. 
Deutschen Eek met standbeeld van Kaiser Wilhelm den ten, via Boppard, St. Goar> 
Bingen naar Rüdesheim. Diner en logies. Des avonds bezoek aan den beroemden I „Felsenkeller.” j

3e Dag. Na het ontbijt terug naar Bingen en vervolgens door het Nahedal via Bad 
Munster am Stein, Kreuznach, Wörrsradt, Oppenheim naar Darmstadt. Lunch. 
Des namiddags via Eberstadt, Zwingenberg. Bensheim naar Heidelberg. Diner 

en logies.4e Dag. Des morgens na het ontbijt bezichtiging van Heidelberg, Altes Schloss, H. 
Geistkirche, Universiteit etc. Lunch. Des namiddags via Mannheim, Worms, 

Rheinhessen naar Wiesbaden. Diner en logies,5e *Dag. Na het ontbijt vertrek van Wiesbaden via Schlangenbad, Bad Langen- I 
schwalbach. Nassau, Bad Ems, Koblenz naar Bad Neuenahr. Lunch. Daarna bezichtiging van Kurpark en Kurhaus en vervolgens via Ahrweiler, Altenahr, Schuls, 1 
Münstereifel, Euskirchen, naar Düsseldorf. Diner en logies. Des avonds naarVariété 

voor eigen rekening.6e Dag. Des morgens na het ontbijt bezichtiging van Düsseldorf, o.a. Rheinboulevard, 
Planetarium, Èhrenhof met diverse Musea, Rheinterrasse met Rheingoldsaal, 
Hofgatten, Wilhelm Marxhaus, Königsallee etc., vervolgens naar Wesel. Lunch 
in Restaurant „Lippschloss.” Daarna vertrek naar Arnhem. Diner en verder naar 

huis. Aankomst te Utrecht circa 20.30.

‘&igen ïïeisueiecnicpng be- 
spaart a op de eetrte plaats:

DE WINST, welke een reisbureau, of
DE CONTRIBUTIE, welke eene reisvereeniging 
behoeven om te kunnen floreeren : personeel en ad
ministratie betalen wij voor u, en u bent automatisch 

____  lid onzer reisvereeniging. zonder eenige contributie, 
zoolang u abonné bent van ons weekblad.

I

LUXE 
DOOR

EEN EXTRA I
VACANTIEREIS (
NAAR WEENEN 
EN BOEDAPEST 
Dank zij bijzondere relaties zijn wij in de 
gelegenheid, onzen lezers in den vacantietijd 
een buitengewoon attractie-volle reis naar 
het hart van Europa — naar Weenen en 
Boedapest — aan te bieden tegen een bijzon
der billijken prijs. De reis duurt 11 dagen, 
van 22 Augustus tot 2 September a.s. In 
een volgend nummer publiceeren wij de 
nadere bijzonderheden, doch thans reeds 
kan men aan ons bureau alle gewenschte 
inlichtingen bekomen. Deze reis biedt een 
prachtige gelegenheid tot een bezoek van 
pleegouders aan hun Oostenrijksche en (of) 
Hongaarsche pleegkinderen.

Naar Arnhem en Nijmegen.
Vertrek van het Centraal Station, Zondagmorgen (bij vol

doende deelname) 7.30 via Utrecht, De Bilt (verpoozing) 
Leersum, Amerongen, Wageningen (bezichtiging uitzichttoren 
a 10 ct. per persoon), Arnhem, Velp (lunch), Nijmegen (bezoek 
Valkhof, Mooi Nederland, Berg en Dal, Duivelsberg). Ver
volgens terug naar Amsterdam via Arnhem, Ede (verpoozing), 
Renswoude, Woudenberg, Amersfoort, Soestdijk, Laren, 
Amsterdam. Thuiskomst ongeveer 18.30.

Prijs f 4.75 per persoon. (Lunch voor eigen rekening). 
Vertrekdata : Zondag 17 Juli ; 7 Augustus; 21 Augustus ; 

11 September.

Naar de Pyramide van Austerlitz en het Gooi.
Vertrek van het Centraal Station, Zondagmorgen (bij vol

doende deelname) 10 uur, via Vreeland, Utrecht, De Bilt 
(verpoozing), Soesterberg, langs het vliegveld, Oud-Leusden, 
Pyramide van Austerlitz, lunch. In den namiddag via Wouden
berg, Amersfoort, Soest, Laren, Naarden naar Amsterdam. 
Thuiskomst ongeveer 18.30.

Prijs f 4.— per persoon. (Lunch voor eigen rekening).
Vertrekdata : Zondag 24 Juli; 21 Augustus.
Voor deze autotochten behoeft u zich slechts aan te melden 

bij de Administratie van „De Stad Amsterdam,” N.Z. Voor
burgwal 262, Amsterdam. Telefoon 33170.
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De eerste lach.

man heeft het leven van 
mijn broer vele malen in ge
vaar verkeerd. Telkens weer 
moest hij een stad ontvluch
ten, juist op .het moment, dat 
een of andere onderneming 
goed ging, omdat die man 
weer verscheen. Mijn broer 
heeft belangrijke transacties 
moeten opgeven, het weinige 
geld, dat hij bezat, verloren 
— in het kort, hij werd ver
volgd, totdat hij volkomen 
geruïneerd was. O, ik kan u 
niet vertellen, wat de arme 
jongen heeft moeten door
staan.”

„Gaat u verder,” zei Son
des. „Ik begrijp het misschien 
beter dan u wel denkt.... 
Alles wat u mij nu vertelt, 
past precies bij het type, dat 
ik op het oog heb. Hoe heeft 
uw broer zich de vijand
schap van dien man op den 
hals gehaald ?”

„Hij schreef, dat hij hem 
eens in verband met een on
eerlijke zaak had ontmaskerd. 
Die man heeft het hem nim
mer vergeven en zwoer, dat 
hij hem zou vervolgen, ver
volgen tot aan het graf. En 
hij heeft zijn best dan ook 
gedaan. In een van zijn 
laatste brieven schreef mijn 
broer, dat hij lichamelijk en 
geestelijk gebroken was door 
alles wat hij heeft moeten 
doormaken.”

„Waarom weerstond uw broer hem niet ?” vroeg 
Martin gespannen.

„Mijn broer is lichamelijk niet sterk, wij zijn niet 
allen hetzelfde wat dat betreft,” zei zij, terwijl zij 
hem aanzag.

„Zelfs iemand van verfijnde opvoeding zou in 
staat zijn een dergelijken kerel te weerstaan”, zei 
Martin met ’n grimmigen glimlach. „Deze streek 
is overigens geen plaats voor zwakkelingen, miss 
Daun.”

„Is dat een reden, waarom die schurk vrijuit zou 
kunnen gaan, kapitein Sondes ?” riep Jennifer 
uit, met een uitdrukking van angst op haar gelaat.

„Neen,” antwoordde hij kort. „Ik — ik zal u iets 
vertellen, miss Daun. Sinds ik mij hier bevind, 
strijd ik tegen het type van een schurk, zooals u mij 
hebt beschreven. Zij bestaan tot onze schande ; 
ik ken ze — ik haat ze— en ik bestrijd ze. Zij zijn 
de oorzaak van al de vijandschap er achterdocht, 
die er tusschen de verschillende rassen bestaan, 
rassen, die met elkaar in vriendschap zouden kun
nen leven. Een schurk van dat allooi vernietigt 
in één dag al het eerlijk opgebouwde werk, dat door 
vertrouwensvolle menschen in twintig jaar is ge
wrocht. Ik weet het 1 Aan een eenzame kreek in 
Brazilië woonde een Indianenstam. Zij hadden mij 
oprecht behandeld en ik dreef al jaren lang in de 
grootste vriendschap handel met hen. Een minder
waardige schurk, met wien ik was bevriend ge
raakt, maakte misbruik van het vertrouwen, dat 
die menschen in mij stelden. Zij behandelden hem 
met de verheven en eenvoudige gastvrijheid, die zij 
immer ook ten opzichte van mij hadden betoond. 
Waarom ? Omdat hij mijn vriend was—mijn vriend I 
Doch hij bedroog ze, bestal ze, pleegde moord — 
erger nog. Daarna vertrok hij met de noorderzon. 
En toen ik weer tot hen terugkeerde, schoten ze 
op mij. Zij konden niet langer vertrouwen stellen 
in iemand van mijn huidskleur, zij waren vijanden 
geworden. En kon ik hun dit verwijten ? Neen 
nietwaar.... Doch de man, die dat vertrouwen 
heeft gedood — ik heb gezworen, dat, indien ik 
hem ooit zal vangen, ik geen genade zal 
kennen.”

Terwijl hij sprak, was het of zijn figuur nog groo- 
ter werd en uit zijn oogen straalde het licht der 
vergelding. Naast hem schenen zij in het niet te 
verzinken, deze menschen van verfijnde bescha
ving. Zij staarden hem ademloos aan. Geheel zijn 
wezen verried grootheid, een grootheid, die onver

saagd streefde naar eerlijkheid, rechtschapenheid 
en recht. Hij mocht dan ruw en openhartig zijn, op 
het kwetsende af, de kracht, die thans van hem 
uitstraalde, was ver verheven boven de onbenul
lige, vaak beuzelachtige vormelijkheden, die het 
leven in de beschaafde wereld zoo menigvuldig ver
toont. Lichamelijk was hij groot en sterk en zijn 
innerlijke eigenschappen deden hiervoor niet onder.

Gedurende een oogenblik staarde hij met klaren, 
onverzettelijken blik naar de donkere zee, die door 
de patrijspoorten van het achterschip zichtbaar 
was. Toen herkreeg hij wederom zijn gewone hou
ding en hij zei met een grimmigen lach :

„U ziet, dat ik wat ze noemen een excentriek ben. 
Ik draag steeds de gedachte bij mij, dat het bestaan 
van oprechte menschen op de wereld voor een groot 
gedeelte wordt bedorven door dergelijke schelmen. 
En ik mag persoonlijk zijn, wat men maar wil den
ken, ik kan niet stil blijven zitten en tegelijkertijd 
het bewustzijn bij mij dragen, dat dergelijke men
schen onheil stichten. Het lijkt mij niet goed daarin 
maar lijdelijk te berusten, en dat doe ik dan ook 
niet. Wanneer ik een dergelijk mensch ontmoet, 
vervolg ik hem onophoudelijk en meedoogenloos. 
Er is zoo’n.... Doch wat doet dat er toe. Wat 
er wel toe doet, is dit, miss Daun, dat het noodig 
was mij voor uw plan te winnen. Indien u er op uit 
is om een schurk te straffen, dan sta ik onvoorwaar
delijk aan uw zijde. Wij zullen dien kerel straffen, 
al moeten wij daarvoor van Kaap Hoorn naar Groen
land varen en weer terug. En als wij hem eenmaal 
in handen hebben, veronderstel ik wel, dat hij het 
gelag zal betalen.”

Jennifer, met schitterende oogen, strekte haar 
hand uit: „ Is dat onze afspraak, kapitein Sondes?” 
vroeg zij zacht.

„Dat is onze afspraak,” antwoordde hij, terwijl 
hij haar hand drukte.

„En mijn broer ?”
„Ook voor dien geldt onze afspraak,” lachte hij 

en plotseling had hij iets jongensachtig over zich 
— iets aantrekkelijks. „Wij halen hem uit de ge

vangenis, al hebben ze hem verborgen op een plaats 
midden in de eenzame wildernissen vanFogasta.... 
Natuurlijk onvoorziene omstandigheden en onge
lukken voorbehouden—ik ben slechts een mensch.”

„Wel iets meer, geloof ik,” zei Jennifer, terwijl 
op haar schoon gelaat een uitdrukking lag, die op 
Sondes meer indruk maakte dan hij voor zichzelf 
wel wilde erkennen. „Ik weet nu, dat wij gelukkig 

zijn geweest, een man als u aan te treffen om te 
helpen.”

Toen Martin Sondes zich dien avond te bed be
gaf, vroeg hij zich af, in hoeverre hij zelf geluk had 
gehad, doordat een dergelijk mooi schepseltje 
zich aan zijn hoede had toevertrouwd.

IV. DE MEESTER.

1-4et was na middernacht, toen het geluid van 
1 1 snelle voetstappen op het dek Jennifer en de 
andere leden van het gezelschap deed ontwaken.

In de warmte en duistere stilte van den tropi- 
schen nacht scheen het gerucht Jennifer een pani- 
schen schrik te hebben bezorgd. Zij voelde bijna, 
hoe de Dago’s een overval op het schip hadden ge
pleegd en zag reeds den sinisteren Cipriano haar hut 
betreden met een groot, lang mes dreigend in de 
vuist.

Haar schrik bedaarde. Ten slotte maakte het 
geluid niet den indruk, dat er werd gevochten. Er 
werd niet geschreeuwd, er klonk geen schuifelen van 
voeten en er werd niet geschoten. In plaats hiervan 
hoorde zij het roepen van den stuurman vanaf het 
dek, het zachte antwoord van Topi, het kloppen op 
de deur van den kapitein en toen den vluggen doch 
vasten tred van Martin Sondes vanuit zijn hut naar 
het dek.

Ook het kalme spreken van Bevis en Paul, die 
zich naar het dek begaven, gaf haar een zekere ge
ruststelling. Snel schoot zij wat kleeding aan en ze 
ging eveneens naar boven.

In het eerst zag zij niets bijzonders. De maan 
overgoot de zwaar-golvende zee met haar zilveren 
stralen. Langs de haven zag zij de wuivende kronen 
der palmen, wieromtrekken sterk afstaken tegen den 
hemel. Onder de boomen stonden de vierkante, wit
te huizen, waar hier en daar achter een venster nog 
een licht flikkerde.

Van verre, van den wal, klonk het zachte geluid 
van een guitaar, en nog verder, uit de wildernis, 
klonk het diep geblaf van een wilden hond. Alles 
was vredig, rustig en schitterde in het zachte licht 
van de maan. Wat kon er dan plaats vinden ?

Zij voegde zich bij Bevis en Paul, die op het 
achterdek stonden. Zij hadden zich voorover gebo
gen om beter een groep mannen te kunnen onder
scheiden, die blijkbaar op het dek bezig waren.

„Wat is er ?” vroeg zij.
Paul strekte zijn hand uit en wees naar den ingang
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van het vooronder. „Het rookt daar/* zei hij. 
„Brand 1”

Plotseling zag zij nu ook langzaam rook opstijgen 
van de plaats, waar ’s middags de opstandige be
manning ingedreven was.

„Brand,” fluisterde zij verschrikt. „Hoe komt 
dat ?”

Vlak in hun nabijheid klonk een stem. Het was 
de stuurmansleerling, die daar bezig was, doch 
door de duisternis niet door hen was opgemerkt.

„Het is een boevenstreek,” zei hij, „maar geluk
kig niet zoo heel gevaarlijk. Die smeerlappen daar 
beneden hebben het schip in brand gestoken.”

Zij gingen allen naar voren, waar de mannen 
bezig waren ’n slang uit te rollen en de groote pomp 
op te stellen. Een windvlaag kwam over den schoe
ner. De rook werd neergeslagen, terug in het voor
onder. Onmiddellijk daarop klonk uit de bekrom
pen ruimte ’n dierlijk gehuil van angstige stemmen.

„Kunnen zij er niet uit ?” riep Jennifer met af
schuw uit.

„Zij komen er niet uit,” klonk de grimmige stem 
van Martin Sondes. „Is de pomp klaar, Lincoln ?”

„Ja, kapitein 1” klonk het antwoord van den 
stuurman.

„Groote goedheid,” riep Paul Glen uit, „zij wor
den doorgerookt als wespen in een wespennest.” 

„U kunt ze dan de eerste hulp bieden,” klonk 
wederom de kalme stem van Martin Sondes.„Breng 
die slang eens hierheen, Harry. Prachtig, Dick. 
Mr. Glen, aan de pomp.”

Wederom behandelde deze bruut Paul als een 
gewonen dekknecht. „Hoor eens,” gromde hij, „ik 
ben niet....’

„Van plan om te gaan debatteeren,” viel Martin 
Sondes hem in de rede. „Volg mijn orders op, dat 
is veel beter.”

Paul Glen werd woedend. Hij zou dien kerel wel 
eens even op zijn nummer zetten. Doch Bevis Pro- 
byn zei kalmeerend : „Gebruik in vredesnaam je 
verstand. Het gaat hier om een kwestie van leven 
en dood.”

„Hij wil zeker, dat ik hem eerst mijn bedoelingen 
en plannen een week tevoren in een beleefd briefje 
kenbaar maak,” zei Martin Sondes afgemeten. Hij 
wendde den woedenden Paul zijn rug toe en met een 
katachtigen sprong was hij op de plek, waar het 
voorste luik lag. Hij draaide den ventilator, die zich 
daar bevond, snel om en bracht zijn mond voor de 
opening.

„Hallo, jullie daar beneden, luister eens, indien 
je er ten minste nog prijs op stelt om je mislukte 
levens te redden.”

Als bij tooverslag bedaarde het rumoer, dat van 
beneden opklonk. De stem van den schipper ging 
verder:

„Jullie zijn opgesloten in deze ruimte, en goed 
ook, dat verzeker ik jullie. Welnu, jullie blijven 
daarin opgesloten. Daarom lijkt het mij beter, dat 
jullie geen enkele poging meer ondernemen om je 
leven in veiligheid te stellen. Een betere oplossing 
lijkt het mij, dat jullie, die mijn schip in brand heb
ben gestoken, het vuur weer dooven, of anders — 
verbranden.”

Op deze woorden weerklonk een wilde uitbarsting 
van schrik en woede. Gillende stemmen verkondig
den, dat zij al aan ’t verbranden waren. Op Sondes’ 
scherpe aanmaningen hield het rumoer wederom op.

„Ja, jullie zult verbranden,” riep hij, „verbran
den als ratten in een val. Maar ten slotte kunnen 
jullie nog kiezen.”

Uit het vooronder weerklonk de scherpe knal 
van een revolver. Een kogel drong door het dek aan 
de andere zijde van den ventilator, precies op de 
plaats, waar Sondes zou hebben gestaan, indien hij 
hem niet had omgedraaid.

„Wanneer jullie dien man hebben gebonden, wil 
ik weer met jullie spreken,” riep hij nogmaals door 
den ventilator. „Maar daar zou ik mij maar mee 
haasten, als ik jullie was, want anders zijn jullie 
doorgerookt. Ik sluit alle ventilatie af. Wanneer hij 
gebonden is, laat het dan maar even weten.”

Kalm en met overleg stapte hij over het luik en 
sloot allen luchttoevoer af, waardoor de dikke rook 
als het ware werd ingemaakt in de kleine ruimte, 
waar zich al de mannen in bevonden. Een luid 
rumoer klonk weer op, doch nu van een ander ge
halte — het was nu het schreeuwen van een man 
en de geluiden van een vechtpartij. Sondes liep 
onverstoorbaar naar het middendek en bleef daar 
staan, terwijl de stuurman met de brandslang kwam 
aandragen. Martin Sondes scheen volkomen onbe

wogen onder het bewustzijn, dat op weinige voeten 
achter hem weldra een doodsstrijd zou moeten wor
den gestreden.

Jennifer, die alles met wijdopen oogen had aan
gezien, kon het niet langer uithouden. Deze wreed
heid ging alle perken te buiten.

„Kapitein Sondes!” riep zij uit. „Kapitein 
Sondes !”

Martin zag voor het eerst, dat de meisjes aan het 
dek waren. Met gefronst voorhoofd keek hij om 
over zijn schouder.

„Gaat u naar beneden,” riep hij terug. „U staat 
hier in den weg.” In den weg ! Jennifer had den 
man wel kunnen slaan. Verontwaardigd riep zij :

„Kapitein Sondes, dergelijk barbaarsch optreden 
is ontoelaatbaar. Uw geheele bemanning te dooden 
— te vermoorden ! Het is ongehoord. Ik sta dat 
niet toe.”

„Klaar bij die pomp daar ?” schreeuwde Sondes. 
„Vooruit dan.” Van het achterschip weerklonk het 
geluid van de handpomp, de slang liep vol en gaf 
water.

„Kapitein Sondes, hebt u mij niet verstaan?” 
riep Jennifer angstig uit.

„Mr. Probyn,” zei Sondes, „laat de vrouwen naar 
beneden gaan. En direct.”

Hij wendde zich naar het vooronder, waar het 
rumoer van het vechten had opgehouden. Jennifer 
deed drie snelle stappen voorwaarts en bleef vlak 
voor hem staan. Haar lieftallige gestalte in het volle 
maanlicht trilde van woede.

„Hoe durft u 1” riep zij uit. „Hoe durft u mij op 
deze wijze te behandelen ! Ik heb u bevolen....”

„U hebt hier op dit schip niets te bevelen, Miss 
Daun,” zei hij. „Dat doe ik.”

Hij keek haar recht in de oogen.
„Hoe durft u 1” riep zij wederom uit. „Ik wil 

niet, dat die mannen worden vermoord.”
„Geeft u er de voorkeur aan zelf te worden ver

moord ?” vroeg hij. „In dat geval zou ik kunnen 
doen wat u wenschte. Doch u bent niet alleen. Daar 
zijn nog mijn stuurman, mijn matrozen en ik. Wij 
zijn niet van plan ons op te offeren om een dwaze 
gril van een meisje. 
Gaat u naar bene
den en bemoeit u er 
zich verder niet 
mee, Miss Daun.”

Plotseling klonk 
een luid geschreeuw 
uit het vooronder. 
De mannenschenen 
tot razernij te zijn 
gebracht.

„U is een bruut 
en een lafaard!” 
beet het woedende 
meisje den kapitein 
toe. „Ik wil niet 
hebben, dat die 
arme mannen wor
den omgebracht als 
— als ratte ”

Hij glimlachte 
grimmig: „Ieder
moment, dat u 
langer met mij blijft 
redeneeren, Miss 
Daun, veroorzaakt, 
dat hun kans om 
den dans te ont
springen geringer 
wordt. U hoort ze 
schreeuwen en gil
len. Dat bewijst, 
dat zij zijn inge
bonden en uit hun 
netelige positie be
vrijd willen wor
den. Doch u blijft 
liever met mij hier 
een beetje praten, 
nietwaar ?”

Zij deed een stap 
terug, een woeden
den trek op het 
gelaat.

„Ga dan naar 
hen toe,” riep ze 

De eerste traan.

hartstochtelijk uit. „En verwijt mij niet uw onge
voeligheid.”

„U kunt dergelijke dingen voorkomen,” zei hij 
rustig, zonder zich te bewegen. „U komt bijna op 
een roekelooze wijze mijn werk onderbreken, om
dat u in het geheel niet op de hoogte is. U houdt 
mijn plan om die mannen en onszelf te redden tegen, 
wederom omdat u niet op de hoogte is. En ten 
slotte tracht u mij dat nog te verwijten.”

„Die mannen wachten om gered te worden, 
kapitein Sondes.”

„Dat zal ook gebeuren, wanneer u aan mijn bevel 
gehoorzaamt.”

„Kapitein Sondes,” riep zij hem toe, „u speelt 
op een weloverwogen wijze met mij in een geval, 
waar het gaat om leven en dood.”

„Ik speel niet met u,” zei hij grimmig. „Ik tracht 
u iets te leeren. Ik maak u duidelijk, dat het on
juist is tusschenbeide te komen. Die schurken heb
ben het schip in brand gestoken, in de hoop, dat 
wij wederom naar den wal zouden terugkeeren, in 
de hoop, dat zij daardoor zouden kunnen ontsnap
pen, in de hoop ons vertrek daardoor te kunnen 
vertragen. U weet reeds, wat dit beteekent. Be- 
rooving en dood voor ons allen. Ik heb mijn plan
nen vastgesteld om de situatie zoo aan te pakken, 
dat onze veiligheid is verzekerd, doch nu komt u, 
en....”

In het vooronder barstte plotseling een wanho
pig gegil los. Jennifer huiverde. „Dat is voldoende, 
kapitein Sondes,” riep zij uit. „Doet u snel wat u 
van plan was te doen en....”

„Zoodra u weer beneden bent, zal ik aanvangen,” 
zei hij kalm. „Niet eerder.”

Jennifer wendde zich om en ging snel heen. 
Lilias, zachtjes glimlachend, volgde.

VII. PASCOBAS’ HANDELWIJZE.
Niet voordat de meisjes uit het gezicht waren 

verdwenen, bewoog Martin Sondes zich. Doch 
toen hij eenmaal aanving, hadden zijn bewegingen 
een buitengewone snelheid en zekerheid.

(Wordt* voort gezet.)
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Verkrijgbaar bij Apothekers, Drogisten en in zaken voor 
huishoudelijke artikelen. Import.: L. S. A. Bron. Rotterdam

Doorzilien
Zonnebrand en Stukloopen 

I van Huid en Voeten

PUROL
verzacht en geneest jw

^Doos J0-60 en 90 ct. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten

INR OOGWENK
IS DE JEUK 

VERDWENEN! 
Misschien komt het U overdre
ven voor, tóch is het waar, dat 
ge de ondragelijke jeuk, die door 
huidaandoeningen veroorzaakt 
wordt, direct kunt bedaren. De 
eerste druppels D.D.D. — een 
beroemd geneeskrachtig 
middel tegen huidaandoeningen 
— brengen dadelijk verlichting. 
D.D.D. dringt diep in de poriën 
der huid en doodt daar de ziekte
kiemen. D.D.D. is geen vettige 
zalf, maar een heldere vloeistof. 
Het wordt met succes aangewend 
tegen ekzeem, uitslag, brand en 
andere aandoeningen der huid. 
Koop nog heden een flacon van 
fO.75 of f2.50 bil Uw Apotheker 
of Drogist C-6

DOD GENEESMIDDEL
TtMH HUIDAANDOENINGEN

M.OOSTWOUD 
FRANEKER

Rustig en kalm, 
beheerscht in Uw denken, 
handelen en spreken zult 
ook gij zijn na het gebruik 

van
Mijnhardt’s 

Zenuwtabletten 
Buisje 75 cent. 

Bij Apothekers en Drogisten.

Bekend maken wat ge 
hebt aan te bieden, 
is omzet vergcooten

12 Jaar lang hevige maagpijnen!
Hoe Mevrouw v. d. B. deze voor goed kwijt raakte.

Een opgetogen brief uit Arnhem:

„Deel Uhierdoor mede, dat ik reeds jaren Asthmalijder ben (benauwd 
op de borst) ook reeds jaren Uw Asthmapoeder geregeld gebruik en 
is het mij een groot genoegen U te kunnen verklaren, dat geen poeder 
mij meer verlichting geeft dan juist UW POEDER, en geef uil 
erkentelijkheid U daaarüan kennis en de vrijheid zulks te adüerteeren.

A. S. POSTHUMUS, Groningen 
St. Geertruida Gasthuis, Peperstraat 27".

BOOM’s ASTHMAPOEDER
geeft bij inademing direct verlichting. Verkrijgbaar in Apo
theken en Drogistwinkels a ƒ 1.25 per groote verzegelde 
doos. Men lette op den naam Boom. Op aanvraag gratis 
en franco een proefdoosje. Firma A. M. BOOM, Arnhem 12

Hoe ik op 60-jarigen leeftijd 
van mijn rimpels bevrijd werd 
en er in geslaagd ben 20 jaar jonger te schijnen.

„Mer dit schrijven wil ik u mijn 
allerhartelijksten dank betuigen voor 
de schitterende resultaten, die ik door 
het gebruik van Kruschen Salts ver
kregen heb.
Ik leed namelijk meer dan twaalf 
jaar aan maagpijn. Wat ik daar al 
niet mee afgesukkeld heb is haast niet 
te gelooven. Van alles heb ik al gepro
beerd, doch zonder resultaat; *t werd 
steeds erger. Bij 't minste wat ik at of 
dronk had ik vreeselijke maagpijn, 
gevolgd door brakingen, tot -al het 
eten er weer uitkwam. Ik had dan 
ook al lang alle hoop op herstel op
gegeven, toen ik op zekeren (voor mij 
gezegenden) dag, bij mijn gehuwde 
dochter te Amsterdam zijnde, van 
deze den raad kreeg ’t eens met Kru
schen Salts te probeeren. Op haar 
aandringen kocht ik fn klein potje 
en ziet, waar ik zelf al heelemaal niet 
meer op rekende, gebeurde. Reeds na 
twee weken gevoelde ik mij al een 
hoop beter. De maagpijnen werden 
minder, en ik kon al zonder dat ik er 
verder last van had het een en ander 
gebruiken. Nog durfde ik niet aan een 
algeheele beterschap te gelooven. Dat 
was volgens mij te mooi om waar te 
zijn.
Wie schetst echter mijn blijdschap 
en dankbaarheid nu ik met vreugde 
kan getuigen, dat ik werkelijk door 
't gebruik van Kruschen Salts geheel 
van mijn maagbezwaar af ben. Ik 
gebruik 't nu ruim acht maanden vol
gens voorschrift, eiken morgen een 
theelepeltje in de thee, en ben nu van 
alle pijnen af. Ik kan weer alles mee 
eten zonder er later hinder van te 
hebben. Ik voel mij een geheel ander 
mensch. en zie er ook veel beter uit

sinds ik met Kruschen Salts begon
nen ben. Ik zal dan ook Kruschen 
Salts bij al mijn kennissen aanbevelen 
en raad, een ieder aan het eens met 
Kruschen Salts te probeeren. Ik geef 
u het recht dezen brief in zijn geheel 
of gedeeltelijk naar eigen goeddunken 
te publiceeren en noem mij, uw dank
bare patiënt,

B. v. d. B., Arnhem."

Wat Kruschen Salts deed voor Mevr, 
v. d. B., deed het reeds voor tallooze 
anderen, en.*., dat kan het ook 
doen voor u. De „kleine dagelijksche 
dosis’* spoort de maagsappen aan tot 
betere werking, veroorzaakt een ge
regelde, gezonde spijsvertering en 
zorgt, dat de afvalstoffen eiken dag, 
zacht en volkomen, uit het lichaam 
verwijderd worden.
Reeds spoedig nadat u met Kruschen 
Salts begonnen bent, zullen de maag- 
stoornissen uitblijven. U zult zich 
algemeen veel gezonder en opge
wekter voelen en van uw voedsel 
kunnen genieten zonder die afschu
welijke pijnen naderhand. En boven
dien zult u ondervinden dat herstel 
door Kruschen blijvend is !

^^Salts
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a f 0.90 en 
f 1.60 per flacon.
Imp.: N. V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam (C.)

Ja. Nu kunt U voor f 1.25 
ontdekken, wat Williams 
Shaving Service beteekent. 
Williams biedt U ter kennis
making een flacon A q u a 
Vel va * (f 1.25), het welrie
kende gezichtswater voor na 
*t scheren en een Shaving 
Stick in den blijvenden Mar- 
belitehouder, mooi, roestvrij, 
hygiënisch, een echt mannelijk 
toiletgerief, ter waarde van f 1.-, 
ontvangt U gratis bij de flacon. 
Een zeldzame aanbieding.
Een nieuw vulstuk voor Uw Mar- 
belitehouder kost slechts 60 cent.

Williams
SHAVING SERVICE

Deze zeldzame aanbieding is verkrijgbaar in alle goede 
zaken en mocht Uw leverancier geen voorraad hebben, schrijf 
dan aan KUYPERS 6 Co.. Prinsengracht 983. Amsterdam

Ik heb den leeftijd van 60 jaar bereikt, dien leeftijd, 
waarop de vrouw niet meer poogt aantrekkelijk te lijken. 
Maar ik heb den lust gehad, uit pure nieuwsgierigheid het 
resultaat van Crème Tokalon, voedsel voor de huid, de be
roemde Parijsche crème, te probeeren op mijn gerimpeld en 
door verschillende weersinvloeden bedorven gezicht. Stelt 
u zich mijn verrassing voor, toen men mij na de behande
ling van één maand zeide : „U wordt jonger”.

Aangemoedigd door deze opmerking ging ik met dit 
middel door en na vijf maanden stond ik verwonderd, en 
allen, die mij zagen, getuigden, dat ik er uitzag als een 
vrouw van 40 of 45 jaar. Mijn teint is frisch en bekoorlijk, 
licht-rose en ik heb bijna geen teekenen van rimpels. Dat 
is wonderlijk.

Hiernaar te oordeelen zouden er, als alle vrouwen alleen 
Crème Tokalon, voedsel voor de huid, gebruikten, geen 
oude grootmoeders meer zijn.

N.B. De schrijfster van bovenstaanden brief wenscht, 
dat haar naam niet gepubliceerd wordt, maar de origineele 
tekst ligt ter inzage. Wij garandeeren voor 10.000 gulden 
dat Crème Tokalon, voedsel voor de huid, de weldadige en 
buitengewoon voedende bestanddeelen bevat, die de be
kende specialisten als onmisbaar voor uw huid verklaren 
om deze blank, frisch, krachtig en zonder den minsten rim
pel te behouden. Gebruik Crème Tokalon, voedsel voor de 
huid, rosé kleur, des avonds vóór het slapen gaan en de 
witte crème des morgens. Gij zult verwonderd zijn over de 
verbetering, zelfs na één nacht. Gunstige resultaten wor
den gegarandeerd óf het betaalde gerestitueerd.

Witte Tanden: Chlorodont
de heerlijk verfrisschend smakende pepermunt tandpasta Tube 35 cent en 60 cent
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Een der nele landelijke 
bruggetjes te Dirkshorn. De Middenweg met R, K. 

Kerk te Ileer-Hugomaard.

Ifoerderij-idylle te 
lieer- llugowaard.

PRO^^
p/z



„THE MARMET” DRAAG GEEN BREUKBAND!
PHOTO VAN ZENUWCELLEN. GEZIEN DOOR EEN MICROSCOOP

De „Lichtste Wagen" der wereld.
Alléén verkrijgbaar bij

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

OPRUIMING : 
Kinderwagens vanaf f 223° 
Vouww. m. kap „ -15.—

Ik wil Sanatogen gebruiken 
totdat mijn zenuwen sterker zijn

Duizenden menschen - even critisch gestemd als gij - 
hebben ondervonden dat hun besluit: „Ik wil met 
Sanatogen een proef nemen" een gelukkigen ommekeer 
in heel hun leven heeft gebracht.
Vroeger vermoeid en slap, genieten zij 
thans een krachtige gezondheid. Zij 
voelen zich dóór en dóór gezond en 
sterk - in staat den geheelen dag hard 
te werken en toch ’s avonds onver
moeid en frisch van hun vrijen tijd te 
genieten.

Iedere cel in Uw lichaam ondervindt 
de opwekkende, versterkende werking 
van Sanatogen. Maar Sanatogen’s groote 
kracht ligt in zijn versterkende werking

op de zenuwen. Het is de phos- 
phorus - welke in Sanatogen ge
combineerd is met het bloedver- 
sterkende melkeiwit - waaraan 
de zenuwen nieuwe kracht en 
energie ontleenen.

Dit maakte, dat het beroemde 
standaardwerk van Prof. Whitla 
„The Elements of Pharmacy, Ma- 
teria Medica & Therapeutics”, 
schreef:

»»In alle vormen van zenuwverzwakking 
Is Sanatogen het aangewezen voedsel**

In alle Apotheken en Drogisterijen vanaf fl 1.- per bus.

ICC Sigaren a f <5.-
(10 ets. kwaliteit) midden-groot penaalmodel in fijne Su- 
matra of Vorstenlanden, rechtstreeks van de fabriek 
Engelschesteeg 12, A’dam. Voor het afhalen van sigaren 
geopend van 8 tot 6 uur. Franco door geheel Nederland.
S. Vigevenc ~ Amsterdam
Engelschesteeg 12 - Telefoon 97327

Na 3O-jarige ondervinding heb ik een Breukver- 
band-Apparaat voor mannen, vrouwen en kinderen 

gemaakt, hetgeen breuklijden verhelpt.

Ik zend het op proef!
Indien U bijna alles beproefd hebt, kom dan tot mij. Waar anderen 

gefaald hebben, daar heb ik mijn grootste succes gehad. Zend 
onderstaande coupon heden en ik zal U gratis mijn geïllustreerd boek 
over breuken en hare behande
ling toezenden, waarin ook mijn 
Breukve rband-Apparaat 
is afgebeeld met de prijzen, ook de 
namen van vele personen, die het 
beproefd hebben en hoogst dank
baar zijn. Het geeft directe verlich
ting, wanneer al het andere niets 
hielp.

Ik maak het volgens Uw maat 
en zend het U toe met absoluten 
waarborg, dat het U voldoen zal, 
of ik zend U het geld terug. Ik heb 
den prijs zoo laag mógelijk gesteld, 
zoodat rijk of arm het koopen kan. 
Ik zend het op proef ten bewijze dat 
hetgeen ik zeg, waarheid bevat. U 
alleen oordeelt en indien U eens mijn 
geïllustreerd boek gelezen hebt, zult 
U even verrukt zijn als mijne dui
zenden patiënten wier schriftelijke 
dankbetuigingen voor U ter inzage 
liggen. Vul onderstaande gratis 
coupon in en post die nog heden.

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

1500 Drogisten 
en Parfumeriezaken verkoopen 
vandaag een [rm Nieuw Artikel

Trannosan-Odorex
de laatste vinding van Prof. Dr.Polland

medicinale Indien gij

WILT VERKOOPEN
DAN MOET UW 

ARTIKEL BEKEND
ZIJN........................

EPERSB 
MUNT
ONDU CONTQOU Wi I 
UCT LAÖOtlAJOftlUM DC ■ 
C.PANNCNBOQG £N ■ 
oa.w.j.ooooNöoscM ■ 
Tfe GRONINGEN.------ M

ook in rollen
1A.5AN SlOOTEN-LEEUWNIDEN

HET MIDDEL
OM BEKENO TE 

WORDEN EN TE
BLIJVEN IS

ADVERTEEREN

Overdadige transpiratie is niet Uw 
euvel alleen. 95 van de 100 dames 
lijden eraan. U merkt het ook bij 
anderen, maar pijnlijk is het, dat U 

de onaangename lucht bij Uzelf niet waar* 
neemt en dat deze stof geeft tot praatjes. 

Overdadig transpireeren berust op een 
ziekelijke vergrooting van de teere zweet- 
kliertjes, die hoe langer hoe erger wordt.

1500 Drogisten en Parf. in Nederland 
hebben gisteren met één slag Trannosan- 
Odorex ontvangen en verkoopen het van
af vandaag. Het is dus ook in Uw plaats 
verkrijgbaar. Kijk naar de etalage-reclame. 

Trannosan-Odorex brengt de ziekelijke 
zweetkliertjes tot normale, haast onmerk
bare, gezonde functie. De teerste japonnen 
kunt U weer dragen.

Levensverzekering-Mij. „H A ARLEM”
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

HOOG
en

DROOG
op een

5 cents

Aspaca
Vruchtenrol

ASPACA
De echte

VRUCHTENROLLEN
worden alleen gefabri 
ceerd door de
N.V. LONDON CARAMEL 
WORKS BREDA

Het is ongezond, deze transpiratie geheel 
te onderdrukken, zooals sommige middelen 
doen, het is zelfs levensgevaarlijk.

Gebruik voor Uw eigen bestwil nooit mid
delen, die de transpiratie onderdrukken. 
Gebruik Trannosan-Odorex van Prof. Pol-

Het gebruik is zeer eenvoudig. U kunt U 
weer vrij bewegen in gezelschap. De 
donkere plekken op Uw kleeding zijn ver
dwenen. Een heerlijke bevrijding van Uw 
langdurige kwaal. Ondervind de verfris- 
schende, opwekkende werking bij de 

eerste toepassing.
land,denhoogleeraarv.d.Univ.teGraz. 
De geur (odor) verdwijnt onmid- 
dellifk bij de eerste toepassing 
en keert niet terug.

Trannosan Company

Stel niet uit tot Uw kwaal ongenees
lijk is. Koop nog heden een flacon 

voor den geheelen zomer.

T O II.

Flacon voor den 
geheelen zomer

Zl.80
rret BON voor Vapo

Trannosan Tegen Transpiratie



LOSSE NUMMERS
15 CENT DE STAD AMSTERDAM 12E JAARGANG No. 17

8 JULI 1932

Aan den voet van den Zeedijk te Volendam
DE STAD AMSTERDAM
GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD

Red. en Adm.; N.Z. Voorburgwal 262. Tel. 33170. Postrekening 97946. Abonnementsprijs : p. week 12Vs cent • 
per kwartaal BIJ VOORUITBETALING ƒ1.625; per post ook voor Ned.-Indie ƒ 1.75: Voor het overige 
buitenland ƒ2.25 of ƒ2.50: Losse nummers 15 cent. Voor advertentiën wende men zich tot de Administratie van 
dit blad. Al onze abonnè’s zijn gratis verzekerd tegen ongelukken. (Uitkeeringen ƒ30.— tot ƒ2000.—)

OPLAGE BOVEN 90.000 EX.


	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322701.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322702.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322703.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322704.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322705.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322706.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322707.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322708.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322709.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322710.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322711.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322712.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322713.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322714.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322715.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322716.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322717.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322718.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322719.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322720.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322721.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322722.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322723.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322724.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322725.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322726.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322727.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322728.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322729.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322730.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322731.tif
	Y:\Originals\De Stad Amsterdam\AM322732.tif

