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Bij de Kasanga's, een negerstam, die in 
twee eeuwen slonk van tweeduizend op 
honderdvijftig zielen, tengevolge van 
typhus en alcohol, komen nog duivels- 
dansers voor* Des nachts danst een ge
maskerde jongeling in een costuum» dat 
hoofdzakelijk uit een enormdangen sleep 
van stroo bestaat, door het dorp om booze 
vrouwen te straffen. Hij is vergezeld van 
verschillende andere dansers die zorgen, 
dat de duivel niet over zijn sleep struikelt. 
Na afloop van zijn rondgang werpt de 
duivel zich voor den dorpspriester, die 
eenige woorden over hem prevelt, waarna 
de danser haar huis terugkeert. De duivel- 
danser en zijn helpers.

............ ... .
Een danser bij de Pepets* Deze negers behooren tot de volksstammen» 
die zich eeuwenlang tegen de Portugeesche over heer sching hebben verzet. 
Toch drongen de Europeesche invloeden door. De jonge man, die men 
hier ziet dansen» heeft boven op zijn masker een complete zeilboot staan.

MASKER-DANSEN
De beste danser der 
Balanten-jongelingen 
in zijn fantastisch 
costuum.

Oogstdansen bij de Ba- 
lanten. De dansers trek
ken naar het tooneel 
van den strijd want 
in groepen dansen zij 
tegen elkander, om te 
zien welke groep het 
t langste vol houdt*
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Balanten-jongens bij den kikvorschendans. De.. ' 
iongens dragen uit stroo gevlochten ringen om 
armen en beenen en springen op de hurken rond.

Byogo-jongelingen met stierenmaskers (de horens 
zijn zichtbaar), koeienstaarten en dansschort.

707

De trommelaar der 
Balanten. De trom
mel is uit één stuk 
hout gesneden. Hier
mee wordt de avond, 
waarop gedanst zal 
worden, door bepaalde 
slagen bekend ge
maakt.

Byogojongeling zoo - 
als hij deelneemt aan 
de geheimzinnige 

nachtelijke feesten en 
dansen, welke aan 
zijn opname in den 
mannenkring vooraf
gaan,

1

Maskerdanscn der^ 
halfvolwassen Balan
ten -jongelingen.

in Afrika
Tot de merkwaardigste voorvallen, 

welke de Bernatzik-expeditie be
leefde, behoorden ongetwijfeld de 

maskerdansen, welke zij bij verschillen
de volksstammen in Portugeesch Guinea 
kon aanschouwen. Deze dansen worden 
uitgevoerd zoowel door volwassenen 
als door kinderen en vormen een be
langrijk onderdeel van verschillende ieder jaar weerkeerende feesten. 
Hoezeer deze dansen nog werkelijk volksdansen zijn, bewijst wel 
het feit, dat zij op slechts zes kilometer afstand van de door de 
Portugeezen bezette kuststrook door de inboorlingen worden uit
gevoerd. Eerst nadat Dr. Bematzik er met veel moeite in was 
geslaagd om goede vrienden met de verschillende stamhoofden 
te worden, kreeg hij de kans een serie fotografische opnamen te 
maken, die even belangrijk als indrukwekkend mag genoemd worden.
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En hier ziet u,hoe de bewoners van het eiland 
Marken wachten op de genoodigden en de pers.

/

De electrificatie Amsterdam—Monnikendam is thans een 
feit! De oude stoomtram is niet meer, voort aan suist 
de electrische door het waterland! Men ziet op deze 
foto onder welke belangstelling de eerste feestelijk 
oer sierde electrische tram te Monnikendam arriveert.

a hier
EN

Er bestond groote belang
stelling noor de opening der 
nieuwe brug ooer de Kost- 
verlorenvaart te Amsterdam, 
die Nest met het Centrum ver
bindt. De muziek op ’f brugdek.

Maandag had de proefvaart 
plaats van het door de N. V. 
Nederl. Scheepsbouw Mij. ge
bouwde motorschip „Bergan- 
ger", ooor Noorsche rekening 

gebouwd.

De voetgangers, 
die de eersten 

wilden zijn, wachtend 
ooor de opening der 

nieuwe brug over de Kostver- 
lorenvaart te Amsterdam.
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De Rheinbahnkapeïle, de Harmonie van de Düsseldorfsche Tram
conducteurs en Wagenbestuurders, op bezoek in Amsterdam. De 
stoet op hei Damrak te midden van belangstellend Amsterdam,

Dat er belangstelling bestaat voor de Zuiderzeewerken bewijst wel deze foto van een 
excursie van meer dan 700 personen, door de dagbladen „De Nieuwe Dag’ en „De 
Nieuwe Haarlemsche Courant’' daarheen georganiseerd. Een overzicht van de deelnemers 
bij de Sluizen, tijdens de explicatie door lr. Verkerk van de Zuiderzeewerken.

Als een verslagen leger 
lagen de badstoelen 
langs het strand te 
Zandpoort verpreid na 
den orkaan, die vorige 
week langs de Noord
zeekust woedde.

De storm hield vorige 
week een razzia onder 
de tenten van het kamp 
te Zandpoort. Met man 
en macht moest ge
holpen worden, om de 
omgewaaide huisjes van 
zeildoek weer overeind 
te krijgen.

De heer C. Vobner, 
chef van het W. P. Sta
tion te Amsterdam, zal 
1 Oct. a.s. na een 
diensttijd van 45 jaren 
den dienst bij de Nederl. 
Spoorwegen verlaten.

1
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De Zmeedsche 
Sphinx Greta Gar
bo vervulde de rol 
van de danseres 
Grusinskaya.

John Crawford als 
de typiste Fliimm- 
chen met den direc
teur Preysinger. 
(Wallace Beery).

De voormalige 
boekhouder Kringe- 
lein (i joiiel Barry- 
more), gaat, mijl 
z’n levensdagen ge
teld zijn, eens als 
een..Lebernann’ 'van 
z'ri spaarduitjes ge
nieten. Naast hem 
Lewis Stone en 
daarachter John 

Barrymore.

Er wordt beweerd, dat Vicky Baum, de schrijfster 
van MENSCHEN IN HET HOTEL eenigen 

tijd als kamermeisje in een groot hotel heeft ge
diend en haar aldaar opgedane iudnikken in dien 
roman heeft verwerkt. Van roman werd het 
tooneelstuk en van tooneeist.uk film, zoodat dit 
werk verschillende phasen van bewerking heeft 
doorgemaakt. Metro Goldwyn Mayer. die de laatste 
instantie voor hare rekening nam, heeft voor de 
verfilming al haar „stars** bijeengetrommeld om 
de voornaamste rollen te bezetten en zoo ziet 
men een Greta Garbo, ’n Joan Crawford, *n 
Wallace Beery, ’n Lionel Barrymore, (met zijn 
broertje John) en Ti Lewis Stone als hotelgasten 
en |>ersoneel fungceren en langs de lijnen van 
Vicky Baum’s verhaal wandelen, dat topzwaar is 
geworden door de schitterende bezetting. Of ten
slotte de geschiedenis zelf een zuivere weergave 
van het hotelleven is, laten we als niet ter zake 
doende in hei midden, al lijkt het wel zeer on
waarschijnlijk dat een kamermeisje in een hotel 
reeds in eenige maanden zooveel constateert. Hoe 
het ook zij, èn de roman, èn het tooneelstuk en 
misschien ook de film, boden iets nieuws en dat 
kan men waardecren. Op deze pagina plaatsen 
wij eenige foto’s uit deze film, met enkele der 
voornaamste medespdenden.

tooneeist.uk


Allwetter-Creme (De ideale Huid- en Buiten-Crème)

Waarom U nog langer te ergeren aan die 
overtollige haartjes op Uw gezicht en 

Uw armen • Er is immers Eau Taky, waarmee 
ge in een oogwenk die lastposten kunt ver
wijderen • Eau Taky slaat alle andere 
methoden • Het laat geen onaangename 
lucht na, geeft geen hinderlijke roode vlekken 
op de huid en vernielt het haar met wortel 
en al • Het is met recht water met een 
magische kracht • Zelfs de storende zwarte

puntjes zijn er niet meer • Ge krijgt 
een lelie blanke huid, zoo zacht als 
fluweel • Probeer ’t vandaag nog © 
Eau Taky is overal verkrijgbaar tegen 
den prijs van f 1,25 per flacon ©

EAU 
TAKY

Hoofdvertegenw.: Kuypers & Co., Prinsengracht 983, Amsterdam C.

alsmede een inwrijving vooraf mei

IVfcA of NIVEA-OLIE 
maken Uw huid gezond en prachtig bruin. Door Nivea 
en Nivea-Olie verminder! hel gevaar van een pijn
lijken zonnebrand; beide werken in zekeren zin 
„natuurlijk", want ze bevatten het aan het huidvet 
verwante Eucerit, dal in geen ander huidverzorgings- 
middel ter wereld aanwezig is. Ze kunnen derhalve 
niet vervangen worden, noch door luxe-cremes, noch 
door namaak, die als „even goed" aangeprezen worden.

Nivea werkt bij warm weer aangenaam verkoelend; Nivea- 
O I i e beschermt U bij frisch weer tegen een te sterke afkoe
ling, die U een kou zou kunnen 
bezorgen. Dus kunt U ook op een 
triesten zomerdag Uw licht-, lucht
en waterbad nemen; ook dan zult 
U een gebruind uiterlijk bekomen.

De prijzen zijn billijk:
N i v e a in doozen en tuben van 20 tot 90 cents 
Nivea-Olie in (lesschen van 75 en 120 cents 

Pebeco Mij., Sarphatikade 3, Amsterdam-C.

Let echter op één ding:
Nooit een zonnebad te nemen 
met een nat lichaam of zonder 
inwrijving van tevoren!

Alleen NIVEA en NIVEA-OLIE bevatten het de huid verzorgende Eucerit
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Klein-Houthaven te Stockholm
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De sahoonen slaan gebonden.

Scherven brengen Geluk....
heette Susan, was niet jong meer, mooi of aan- 

X / trekkelijk evenmin, maar ze had ’n hart van 
goud. En ze zou in staat zijn geweest den grond 

te kussen, waarop Wisher liep. Vele jaren reeds had 
ze zijn vrijgezellenhuishouding op degroote,schilder
achtige villa, vlak hij het dorpje dat genesteld lag 
tusschen de heuvels, bestuurd en Wisher had ge
zworen, dat hij Susan niet zou ruiten voor de mooi
ste, intelligentste en charmantste vrouw ter wereld. 
Zij was een grootmeesteres in het bereiden van 
lekkere hapjes en een eerste-klas huishoudster, 
maar zij had één eigenaardigheid — Wisher wei
gerde het een fout te noemen, hij beschouwde het 
vergoelijkend ais een lichte schaduw, die over een 
voor de rest volmaakt, huishoudelijk geheel viel. 
Ook de zon heeft immers vlekken....

Het kwam hierop neer, dat het voor Susan wel
haast een onmogelijkheid scheen om kopjes, scho
tels, borden — kortom, alles wat in aanmerking 
kwam om tot een collectie scherven te worden — 
te hanteeren, zonder ze te laten vallen en op elke 
zes stuks steeds gemiddeld één te breken. Die 
ellendige dingen schenen altijd op een geheim
zinnige manier uit haar handen te glippen en met 
het dichtst-bijzijnde harde voorwerp in botsing te 
komen, wanneer Susan ermee bezig was. Wisher 
vond deze „eigenaardigheid” van Susan tamelijk 
kostbaar, maar afgewogen tegen haar tallooze 
goede hoedanigheden, was het eigenlijk de moeite 
niet waard. Hij verzocht haar de behandeling van 
glas, aardewerk en porcelein zooveel mogelijk aan ’t 
tweede meisje over te laten en smeekte met den 
meesten aandrang hem niet voor ieder gebroken 
voorwerp met verontschuldigingen aan boord te

DOOR NORAH COTTERILL
☆

komen, met ’t gevolg, dat hij door Susan’s geringer 
aantal bezoeken aan zijn studeerkamerdeur wel 
minder werd afgeleid, maar er niet in slaagde het 
gerinkel, dat haar werkzaamheden regelmatig be
geleidde, merkbaar te doen verminderen.

Het was in den loop van Juli, dat Wisher, in zijn 
werk verdiept — hij was op weg een schrijver van 
naam te worden — zich vagelijk bewust werd, dat 
het rumoer van in-gruizelementen-vallend aarde
werk luider en veelvuldiger was dan gewoonlijk. 
Daar een toename van glas-porcelein-en aardewerk- 
ongevallen onveranderlijk het gevolg was van huis
houdelijke storingen, trok hij, min of meer afwezig, 
de conclusie, dat Susan in conflict met eenige leve
ranciers moest verkeeren. Tót op een morgen een 
werkelijk geweldig en tot nog toe niet gehoord la
waai — een lawaai als van een aardbeving, dacht 
hij — buiten zijn studeerkamer hem in ontstelte
nis, deed opspringen.

Een tooneel van onbeschrijfelijke verwoesting 
deed zich aan zijn verbijsterde oogen op, toen hij 
de deur openrukte. De hall was bezaaid met het 
meubilair van de ontbijttafel: gebroken glas, porce
lein en aardewerk lagen in alle richtingen verspreid. 
De marmelade kleefde in klodders aan de eiken 
paneelen, uitgebakken spek lag op de lage bank ge
strooid. Onbeheerde messen, vorken, lepels zwom
men ais wrakhout in een rivier van thee.

Temidden van deze puinhoopen, zat Suzan en hield 

in haar deerniswekkenden staat nog een groot blad 
krampachtig omklemd. Haar muts stond scheef, 
haar straks nog sneeuwwitte schort was met pap 
besmeerd en een groote klont boter had zich op het 
midden van haar rug vastgehecht. Jane, het tweede 
meisje, stond wezenloos naar haar te staren en 
wrong haar handen in hulpelooze verslagenheid.

„Groote goedheid ! Susan, wat een toestand 1” 
riep Wisher uit, terwijl hij haar op de been hielp. 
„Wat drommel heb je nu weer uitgespookt ?”

Opgewonden tot schreiens toe, frommelde Susan 
zenuwachtig aan haar schort, tot kleverige eilandjes 
van pap eraf vielen op haar aan strijkijzers niet on
gelijke platvoeten.

„Ik weet het niet, meneer,” verklaarde ze, haar 
tranen verbijtend. „Mijn voeten gleden onder me 
weg en vóór ik besef had van wat er met me gebeur
de, maakte ik een buiteling van wat-ben-je-me en 
alles vloog van het blad. Het spijt mij erg, meneer,” 
besloot ze jammerend.

Wisher keerde zich om, om een glimlach te ver
bergen en het volgende halfuur arbeidde hij onder 
het gedempte geluid van vegen, plassen en boenen, 
begeleid door woedende vermaningen tot de klaar
blijkelijk in ijver verslappende Jane. Want Susan 
beschouwde het werk als een straf, waaraan haar 
ondergeschikte, wegens gedane zonden en toekom
stige, die zij zonder twijfel nog begaan zou, moest 
deelnemen met éven groote toewijding als zijzelf.

Toen het plassen, boenen en schuren opgehouden 
en Jane zich in het keuken-departement terugge
trokken had, werd er zachtjes aan de deur van de 
studeerkamer geklopt.

In antwoord op zijn tamelijk vermoeid : „Brn-
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nen” verscheen Susan op den drempel. Zij was door-en-door van streek; haar anders zoo vrijmoedige grijze oogcn keken overal en naar alles, behalve naar haar heer en meester.„Wel Susan, wat is er nu weer aan de hand ? Ik hoop niet, dat je mij nu komt vertellen, dat je het Royal-Worcester servies hebt gebroken ?” zei Wisher, spottend en kwasi-verschrikt, ofschoon hij drommels goed wist, dat deze kostbare en in hooge eere gehouden schat zich veilig achter slot en grendel bevond en nooit door andere handen dan die van hemzelf werd beroerd.„Ach neen, meneer,” stamelde Susan, verlegen heen en weer draaiend, „het is.... het is, dat ik u iets moet vertellen.”„Dus het servies niet ? Gelukkig ! Wat is het dan ?” hernam Wisher, met gelatenheid de bekentenis van verdere slachtingen onder zijn breekbare bezittingen tegemoetziende.„Wel — het is zóó,” barstte Susan eindelijk uit. „U zult hebben opgemerkt, dat ik altijd ongelukkiger ben en méér dingen uit mijn handen laat vallen, als ik wat op mijn gemoed heb.”„Ja, dat heb ik zeker opgemerkt,” antwoordde Wisher droogjes.„Nu dan, meneer,” ging Susan voort, van den eenen voet op den anderen overwippend en haar schort verwringend tot een vormelooze massa, „het is.. .. het is.... de melkboer.”„De melkboer?” echoode Wisher. „Wat heeft die op zijn geweten ? Als hij je niet meer aanstaat, kun je immers een anderen nemen. Er zijn minstens evenveel melkboeren als visschen in de zee, verander maar zoo gauw mogelijk, ’t is mij hetzelfde.”„Och nee, meneer!” zei Susan weer, vuurrood nu. „Het is niet, dat hij me niet aanstaat. Ik wilde u vertellen, dat hij mij een voorstel heeft gedaan.”„Een voorstel ?”herhaalde Wisher stom-ver- baasd. „Wat voor voorstel ?”„Om met hem te trouwen, meneer,” bracht Susan hijgend en stotterend uit, bijna bezwijmend van verlegenheid en opwinding.Grondig wakker geschud uit een onmenschlie- vend gebrek aan belangstelling, ging Wisher rechtop in z’n stoel zitten en staarde haar aan.„Trouwen !” riep hij uit. „Drommels-nog-aan- toe, Susan, je wil mij toch niet vertellen, dat je mij gaat verlaten ?”Susan’s gezicht betrok, toen slikte zij en met gesmoorde stem stamelde ze :„Ik zal niet weggaan, als u het niet prettig vindt, meneer. Ik heb hem gezegd, dat ik het eerst aan u zou vragen, en als u „neen” zei, dat het dan ook „neen ” was.”Zij maakte rechtsomkeert, terwijl zij haar schort in een knoedel draaide en weer terugdraaide met bevende vingers, en haar oogen den deurknop zochten door een mist van tranen.Vreemd-ontroerd liep Wisher haar na, hij pakte haar bij de schouders en schudde haar zachtjes.„Wel goeie, beste Susan,” zei hij, „je denkt toch zeker niet, dat ik je geluk ook maar een oogenblik in den weg zou willen staan ? Als je den jongen lijden mag, neem hem dan — aarzel dan geen minuut en ontvang mijn hartelijkste zegenwenschen. Natuurlijk zal ik je meer missen, dan ik je kan zeggen, maar dat doet niets ter zake, daardoor mag je je niet laten weerhouden. Je verdient gelukkig te zijn, en ik hoop, dat hij goed genoeg voor je is.”Hij klopte haar vriendelijk op den schouder en Susan, diep ontroerd, snoof geweldig en veegde met een reusachtigen zakdoek, met groene en gele moesjes omrand, haar tranen weg.„O, dank u wei, meneer,” snikte zij. „Het kost me heel wat om van u weg te gaan — snik — ik zal mij telkens het hoofd erover breken, of uw kleeren wel gelucht en geborsteld zijn en uw pap klaar gemaakt, zooals u ze graag lust — snik — of ze opletten, dat de leveranciers u niet links en rechts afzetten, omdat u zoo goed van vertrouwen bent als een pasgeboren kind — snik —. Maar het schijnt, dat het zoo moet zijn. We worden op onzen volgenden verjaardag allebei acht-en-dertig. Hij heet Ephraïm en ik heb dat altijd een prachtigen naam gevonden, weet u ? Hij zei dat hij niet zoo’n lichtzinnig, jong ding moest hebben, die zijn zuurverdiende geld aan lintjes en kwikjes verdeed — en u weet wel, meneer, dat ik niet van die kracht ben. Degelijkheid is altijd mijn leus geweest en het is de zijne ook. We denken over een massa dingen precies eender; ik zou zeggen, dat het wel zoo bestemd moet zijn.”

„Ik ben er zeker van dat het zoo is,” verklaarde Wisher, met een twinkeling in zijn oogen, die Susan in haar emotie gelukkig niet opmerkte. „En ik hoop dat je mij. de eer zult aandoen uit mijn huis te trouwen,” voegde hij erbij. „Het zal mij een genoegen zijn voor alles te mogen zorgen.”„O meneer, meneer,” snikte de trouwe ziel, die dood-alleen op de wereld stond. En in een onbedwingbare opwelling greep haar door hard werken ruw geworden hand die van Wisher en zij bracht deze aan de lippen : een uitbarsting van dankbaarheid, die den jongen schrijver onmiskenbaar verlegen maakte.Het huwelijkscadeau dat Wisher aan zijn scheidende huishoudster gaf, was van een eigenaardige ironie: een groote porceleinen vaas, grillig gevormd. Diep-blauw en fel-oranje waren de over- heerschende kleuren ; het model scheen edelmoedig en tactvol gekozen met ’t oog op de „breekbare” eigenschappen van de toekomstige eigenares : ruim van omtrek aan den voet, liep het kunstvoorwerp uit in een buitengewoon nauwen hals.Een paar dagen vóór haar trouwen bood Wisher het cadeau met een ondeugenden glimlach aan. Susan, die dol was op mooie kleuren, glom letterlijk van verrukking en wees Wisher’s plagende bewering, dat het ding het geen week heelhuids in haar bezit zou uithouden, verontwaardigd van de hand.„Neen, neen, meneer ; ik zal haar niet breken, hoor. Ik zal haar hoeden als mijn oogappel,” verklaarde zij met de grootste beslistheid.„Nu goed dan, Susan,” schertste Wisher, „we zullen eens zien. Maar denk er vooral om dat je het mij laat weten, ais ze de tweede week van je huwelijk overleeft. Als dit gebeurt, kom je in aanmerking voor een eervolle vermelding van de „Veree- niging tot Behoud van Waardevol Porcelein” !”„U bent me d’r eentje, meneer,” klonk het met een mengsel van toegeeflijkheid en bewondering. „We zullen maar kalmpjes afwachten ; ik zeg altijd maar, wie het laatst lacht, lacht het best.”En met deze wijsgeerige opmerking stevende ze weg, haar schat angstvallig tegen haar borst geklemd.Susan trouwde in een pracht van een hemelsblauwe japon en na afloop van de plechtigheden nam ze afscheid van haar vroegeren meester, om haar nieuwen op de huwelijksreis te vergezellen. Ze zwom in tranen, maar ten slotte wist ze zich toch los te rukken uit de oude, geliefde omgeving en zette zich in de taxi, die het jonge paar naar het station zou brengen, naast Ephraïm, die vol verrukking naar haar keek, ondanks de kwelling van een onwaarschijnlijk-hoogen en stijven boord, die hem dwong ongemakkelijk rechtop te zitten. Maar hij verdroeg deze kwelling overigens met be- wonderswaardige berusting, in de overtuiging dat zijn heerachtig uiterlijk niet kon nalaten zijn bruid te imponeeren.Zoo verdween Susan uit Wisher’s leven en wat meer zegt, door ’n snellen en hoogst-onverwachten samenloop van omstandigheden werd ze zelfs ge- ruimen tijd volkomen vergeten. Want ze was nog geen veertien dagen getrouwd, of er gebeurde iets, dat allen, die den jongen schrijver kenden, eenvoudig paf deed staan. Wisher, die door al zijn vrienden voor een verstokt vrijgezel werd gehouden, raakte plotseling verliefd op het allerbekoorlijkste nichtje van een oud academie-genoot, dat hij toevallig op een dineetje in diens gastvrij huis had ontmoet.Ze was jong en zeldzaam knap, intelligent en geestig, maar bezat evenveel huishoudelijke gaven en kundigheden als een gemiddelde boschnimf.. en deze lieflijke wezens zijn berucht om hun ontstellend gebrek aan huishoudelijkheid ! Maar hoe dan ook, Wisher trok zich daar geen steek van aan, omdat hij letterlijk smóór was van het aanbiddelijke kind : van haar bloesemgezichtje af tot haar kleine dansende voetjes toe. Het was een idylle van liefde-op-het-eerste-gezicht----- r- het duurdeniet lang, of ze waren getrouwd en met jubel in ’t hart voerde hij haar twaalf heerlijke maanden langs wat er in het oude Europa schoon en merkwaardig is.Pas toen hij op het punt stond de terugreis naar Engeland te aanvaarden, dacht hij met plotselinge wroeging aan de goede, zorgzame Susan.Hij had haar niet meer gezien sinds den dag van haar huwelijk. Hij was vast van plan geweest haar 

een plagend briefje te schrijven, als ze hem niet binnen veertien dagen had doen weten dat de vaas, naar haar lotsbestemming, in scherven was gevallen. Maar zijn eigen onverwacht geluk had alle andere gedachten en gevoelens in één woord opgeslorpt.Zoodra hij weer thuis was, informeerde hij naar haar, maar vernam tot zijn teleurstelling dat zij en Ephraïm het dorp hadden verlaten en zich ver- moedelijk in het nabijgelegen stadje Burstanley hadden gevestigd.Hij zette direct zijn nasporingen voort, aanvankelijk echter zonder succes. Het was puur toeval, dat hij haar de week daarop tegen het lijf liep. Hij moest voor zaken in Burstanley zijn en toen hij, om vlugger het station te bereiken, zijn weg nam door een armoedig buurtje, zag hij haar opeens.Het was een achterstraatje met rommelige winkeltjes en stalletjes vol goedkoope waren. Afgetobde vrouwen in schunnige kleeren deden er hun inkoopen : minderwaardige kwaliteit vleesch en onsmakelijk-uitziende groenten. Hij zag een vrouw loven en bieden over een uitgedroogde komkommer, die ten slotte voor luttele centen haar eigendom werd en hij was geschokt toen hij in de arme- lijk-gekleede, magere, slecht-uitziende koopster zijn oude Susan herkende. Ze was zichtbaar verlegen door de onverwachte ontmoeting en deed wanhopige pogingen om haar mandje met goedkoope etenswaren voor zijn spiedenden blik te verbergen.„Wel Susan,” riep hij, „hoe gaat het met je ? Hoe kom je erbij om zoo maar in het niet te verdwijnen, zonder een adres achter te laten, waar je vrienden je kunnen vinden ? Ik bén al dien tijd in het buitenland geweest, anders zou ik je wel eerder hebben gezocht.”Er kwam een diepe blos op Susan’s bleek gezicht.„Ik ben erg blij u te zien, meneer,” zei ze met een stem, waarin onderdrukte tranen klonken. „Ik hoop dat u zich gelukkig gevoelt.”„En of,” was het vroolijke antwoord. „Je moet maar eens gauw komen om de nieuwe meesteres van mijn huis te zien en te bewonderen, Susan. Maar vertel me nu eerst eens hoe het met jou is ? Woon je in deze buurt ? Je vindt zeker wel goed dat ik ’n eindje met je oploop ; ik wil graag alles van je tegenwoordig leven weten.”Susan aarzelde.„Ik heb maar twee kleine kamers, meneer.... ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt, dat ik ’t zoo openhartig zeg, maar ik vind het niet prettig om u mee te nemen.”„Onzin,” besliste Wisher. „Ik ga met je mee.”Het weinig-bij-elkaar-passende tweetal liep de morsige straat af, nieuwsgierig aangegaapt en nagestaard door de dooreenkrioelende vrouwen uit het volk.„Wij zijn met elkaar heel gelukkig, Ephraïm en ik,” vertelde Susan, „daar mankeert niets aan. Maar we hebben bar veel pech gehad. Ephraïm heeft zijn been gebroken en bleef hinken en daardoor kon hij zijn betrekking in de melkzaak van Stenson niet houden. We zijn toen hier op kamers gaan wonen, om dichter bij het ziekenhuis te zijn. Daar heeft hij twee maanden plat op bed gelegen ; ze hebben zijn been geopereerd in de hoop dat hij dan weer heelemaal goed zou kunnen loopen en dat heeft ook wel aardig geholpen. Nu is hij nog loopend patiënt en hij kan geen vast werk krijgen — zoo af en toe verdient hij wat en dan weer ’n poosje niets. En nu hebben we ook nog een baby gekregen”— Wisher onderdrukte een uitroep van verrassing— „en dat maakt dat we ’n beetje aan het tobben zijn. Want begrijpt u wel, op onze spaarduitjes kunnen we de rest van ons leven niet teren.”Wisher schudde meewarig het hoofd.„Maar we laten ons niet zoo gemakkelijk uit het veld slaan,” vervolgde Susan op hoopvoller toon. „Ephraïm en ik hebben allebei vechtersnaturen en we geven het niet op, omdat we een paar klappen hebben gehad.”„Bravo, Susan!” prees Wisher. Hij praatte opgewekt, maar het verhaal van tegenspoed en zorg, dat de goede ziel hem gedaan had, ontroerde hem meer dan hij liet blijken en hij verweet zich, dat hij alleen maar aan zijn eigen zonnig geluk had gedacht en zich al dien tijd niets gelegen had laten liggen aan de vrouw, die zooveel jaren vol toewijding voor hem had gezorgd. Had hij het maar geweten, hij had immers zooveel kunnen doen om haar te helpen....
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Toen deed hij een vraag, die wel heel zonderling 
aansloot hij het relaas van leed, dat hij zooeven 
van haar gehoord had, maar die al een paar dagen 
zijn geest had bezig gehouden.

„De vaas, Susan ; hoelang heeft die het uitge
houden ?”

Een glimlach van triomf verhelderde het ver
magerde gezicht.

„Die houdt ’t nog altijd uit, meneer,” verklaar
de ze vol glorie. „Die staat op den schoorsteen
mantel te pronken : er zit zelfs nog geen barst in. 
Maar ik zal niet beweren, dat ze niet een paar maal 
ternauwernood den dans ontsprongen is,” vorgde 
ze er bescheidener aan toe.

„Wel-alle-menschen, wat een ironie van het 
noodlot !” viel Wisher uit. „Waarom heb je dat 
ongeluksding in vredesnaam niet in duizend stuk
ken laten vallen, zooals ik vast gerekend had dat 
je doen zou !”

Susan hoorde deze opmerking, waarvan ze 
overigens geen syllabe begrepen zou hebben, niet. 
Ze was bezig de deur van een onaanzienlijk, ver
vallen, haast krottig huisje te openen, dat in een 
nog ellendiger straatje stond dan waar Wisher 
haar ontmoet had. Hij werd uitgenoodigd een 
kleine kamer binnen te treden, die, ondanks 
het karige en goedkoope meubilair, getuigenis 
aflegde van Susan’s onverzwakte zindelijkheid. 
Maar de totaal-indruk was toch een van heldhaf- 
tigen en aandoenlijken strijd tegen bestendig om 
den hoek glurendende armoede.

Ephraïm, die zijn vroegere, frissche kleur ver
loren had en er ziekelijk en verzwakt uitzag, zat 
naast de wieg, waarin een bloedloos schepseltje 
klaaglijk lag te schreien. Vol verbazing stond hij 
op, toen hij Wisher zag.

*n Hartelijke begroeting volgde en plichtmatig be
wonderde de jonge schrijver den tien-weken-ouden 
baby, die door Susan met den wonderlijken trots, 
die een moeder ook ten opzichte van ’t armzalig
ste kind voelt, uit het wiegje werd getild. Toen 
dit alles achter den rug was, ging Wisher zitten 
en wees naar de groote, diep-blauw en fel-oranje 
vaas, die in haar fraaie weelde van kleuren zoo 
zonderling contrasteerde met de kale omgeving.

„Geef dat ding eens hier, Susan,” verzocht hij.
Zoo voorzichtig alsof het haar kindje was, nam 

Susan het kunstvoorwerp van den schoorsteen 
en liep ermee de kleine kamer door.

Toen werd ze door het noodlot achterhaald : 
wat tien keer als door een wonder achterwege 
gebleven was, geschiedde thans ....

Door de een of andere, niet dircct-verklaarbare 
oorzaak, glipte het pronkjuweel uit haar over- 
angstige vingers, zooals dozijnen glazen en kopjes 
er tevoren uit weggeglipt waren, en lag verbrijzeld 
aan haar voeten.

Ze gaf een gil en barstte toen in een krampachtige 
huilbui uit. Ze was zóó overstuur, dat ze zelfs geen 
aandacht had voor Ephraïm’s onhandige pogingen 
om haar te troosten.

„Mijn vaas.... mijn prachtige vaas,” snikte 
ze wanhopig. „Geen ongeluk, dat mij bespaard 
blijft.. ..”

Wisher legde zacht de handen op haar schok
kende schouders.

„Stil nu maar, Susan,” probeerde hij haar te 
kalmeeren, „maak je toch niet zoo van streek over 
die vaas. Ik kan straks zes nieuwe voor je kóopen, 
die minstens even mooi zijn. Het was me juist 
hierom te doen, ais je het weten wilt. Ik wilde, 
dat je haar kapot zou gooien. Ik vergeef het mijzelf 
nooit, dat ik zóó door mijn eigen geluk in beslag 
was genomen, dat ik vergeten heb je te schrijven, 
wat er voor bijzonders aan die vaas was. Ik had 
me zoo vast voorgenomen dat te doen, als ik niet 
binnen veertien dagen bericht kreeg, dat ze in 
gruizelementen was. Ik had er op gerekend, dat 
dat gebeuren zou : weet je nog wel, dat ik dat heb 
gezegd, toen ik je haar gaf ? Och, och, wat jammer, 
dat je haar niet eerder uit je handen hebt laten 
vallen j Want kijk, Susan....”

Hij bukte, raapte een toegevouweri papier, 
dat tusschen de scherven lag op en overhandigde 
het haar....

Susan kéék met uitpuilende oogen en een 
vuurrood gezicht, ze wendde het hoofd af 'en tkeek 
toen weer, alsof een magische kracht haar oogen

Een moderne godin non den oogst. 

naar het papier trok. Ja, het was er nog steeds, de 
groote letters en cijfers staarden haar aan, alsof 
ze vijfmaal zoo groot waren als in werkelijkheid 
het geval was.... Een bankbiljet van honderd 
pond....

Ephraïm stond op om óók te zien en liet zich 
weer in stoel terugvallen.... zijn mond openend 
en sluitend ais een visch op het droge.

Susan lachte en huilde, lachte opnieuw, stamelde 
en stotterde onsamenhangende woorden, zóó, dat 
Wisher nu eens nauwelijks zijn lachen kon bedwin
gen, dan weer een brok in de keel voelde.

„O meneer,” hoorde hij ten slotte, toen 'hij in 
staat was een touw aan haar ademloozen woorden
vloed vast te knoopen, „’t is misschien zonde dat 
ik het zeg, maar geen engel in den hemel is zoo 
goed als u. Vooruit Ephraïm, lummel die je bent, 
sta op en zeg wat 1 Honderd pond, jongen 1 Het 
lijkt wel Alladin’s wonderlamp : het komt juist 
op tijd, om een aandeel te koopen in de melkerij 
van Stenson — waar wij al zoo lang op 
gehoopt hadden zonder uitzicht, dat het gebeuren 
zou — en naar Littlethorpe te kunnen terug
gaan .. ..”

„Ik ben blij dat jullie van plan zijn terug te 
komen, Susan,” zei Wisher, toen hij er eiTidelijk 
een woord tusschen kon krijgen. „Ik had je straks 
al willen zeggen, dat dat aardige huisje achter in 

den tuin van de villa leegstaat en dat ik geen huur
ders weet, die ik er liever in zou hebben dan jullie. 
Tenminste, als jullie er wat voor voelen.”

„Er wat voor voelen, meneer,” hijgde Susan, „het 
beteekent het paradijs op aarde voor ons !”

Zij drukte haar baby tegen zich aan en zag hem 
in haar verbeelding reeds opgroeien tot een zon- 
gebruinden stevigen jongen, in de weldoende en 
gezond-makende buitenlucht. En voor haar gees
tesoog verrees het beeld van een kleinen, zonnigen 
tuin, vol kleurige bloemen en Ephraïm, weer fleu
rig en sterk, omringd door blinkend-geschuurde 
kannen, haar vroolijk toewuivend, terwijl hij op 
de kar achter de oude bruine merrie klom. 
Het tuig van Betsie zou schitteren in het zonlicht 
en haar bellen zouden tinkelen als zilveren klokjes..

Het was een wonder-heerlijk visioen, na de dagen 
van armoede en tobberij, die nu, goddank, voorbij 
waren.

„De eerste drie jaar vrij wonen,” wekte Wisher’s 
besliste stem haar uit haar gepeins. „Dat is een 
kleine boetedoening van mijn kant, dat ik jullie 
zoo schandelijk vergeten heb, lieve menschen !” 
En toen, met een oolijke twinkeling in de oogen, 
tegen Susan : „maar jij hebt ook een flinke schrob- 
beering verdiend, waarde dame, dat je het in je 
hoofd hebt gekregen een stuk porcelein meer dan 
’n jaar heel te laten.... 1”



Onverwachte schokken en hun uitwerking.

Verraderlijke rad.

1

De carroussel heeft een 
ingang, een vermaaks- 

paleis waardig.
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De mensch heeft eigenaardige behoeften. Eén er 
van is, dat hij noodzakelijk nu en dan moet 
kunnen lachen. Waarom lacht de mensch ? 

Omdat hij anderen, en zich zelf, graag eens „belache
lijk”, dat is vernederd op *n onschuldige manier,ziet. 
Wij lachen om ons zélf en om onzen medemensch, 
wanneer wij of hij in een positie verkeeren, die 
ons onze alledaagsche waardigheid doet verliezen.

Dat kan heel nuttig zijn. Voor ons zelf en voor 
anderen. En het merkwaardigste is, dat de mensch 
dergelijke plaatsen, waar hij aan zichzelf onthuld 
wordt, zelfs gaarne bezoekt. Dat zal ook wel het 
geheim zijn, waarom het Lunapark bij Amster
dam, dat men al gauw „een kind met een lam 
handje” wilde noemen, is opgegroeid tot een 
levenslustigen knaap. De Amsterdammers heb
ben plezier in hem.Ze zijn zelf goedlachsch van natu
re — daarom toeven ze gaarne op die terreinen 

onder Diemen, waarheen 
een heftig hobbelende 

gemeente-autobus hen brengt. 
De populaire „Schlagers” schallen er over het 

heele terrein. Een eigen studio zendt ze uit. De 
lucht davert er van. En daar tusschen door het 
vroolijke gebel, dat alle etablissementen zich 
veroorloven om de aandacht van de bezoekers 

te trekken. Een en ander nog vermengd met 
draai-orgelmuziek, sirenengeloei en open
knalpot gedaver. Een leven als een oordeel. 
Maar dat brengt juist de gezelligheid aan. 

Het doet deugd zooveel opgewekte men- 
schen bij elkander te zien. Daartoe krijgt 
men den laatsten tijd niet dikwijls de ge
legenheid.
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Bejaarde dames worden uitgelaten, heeren op leeftijd wor
den overmoedig en het jongere geslacht valt hier van de 
eene verrukking in de andere.

Want is hier niet de fameuze achtbaan, die in allerlei kron
kels u naar duizelingwekkende hoogten voert, om u het vol
gende oogenblik in zoo'n vaart naar, beneden te brengen, dat 
je van griezelig-heerlijken angst de oogen even sluit en de 
handen in elkaar knijpt ? Een ideale tocht voor wapperende- 
haren-liefhebbers.

Zijn daar niet de woest hobbelende zeilbootjes, die op denk
beeldige golven dobberen ? Nee, ze dobberen niet, ze door
klieven huizenhooge stormzeeën en vallen pardoes naar be
neden. Als u wilt weten of ge geschikt zijt voor het zeeleven 
zou een proefrit je hier aan te raden zijn.

Er zijn autootjes die je zelf besturen kunt en dito's

1
Gelegenheid tot gezond lachen is er in oneridoed.

De gelukkige, die het goede lot bezat.

Bij de berenoerloiing.

cy

De kostschool in de zeilbootjes.

zal

C
IO

waarin ge willoos zijt overgeleverd aan aller
lei duwen, schokken en smijtingen, even onver
wacht als angstig.

Maar de inzittenden amuseeren zich opperbest. 
Ergens verderop vind je een onschuldig uitziend 
rad, dat echter op een gegeven oogenblik al radder 
en radder begint te draaien en de overmoedigen, die 
dachten zich wel vast te kunnen houden, naar alle 
windstreken heensmijt.

Niet minder spannend gaat het toe bij het groote 
wiel, waar men ademloos 
toekijkt of het cijfer



No. 23

nan

718

Bob Ca rem.

Tussrhen 
hemel en aarde.

correspondeeren met uw nummer en u zoo de 
gelukkige bezitter van een Bruintjebeer of Betsy 
de olifant zal maken.

De menschen, die het lachspiegeldoolhof verlaten, 
houden zich aan elkander vast om niet neer te vallen 
van de benauwde pret. Het dwalen is daar al een 
avontuur op zich, maar de gestalten, die uw belangrijke 
persoonlijkheid hier voor de spiegels aanneemt, tart alle 
beschrijvingen. Voor den eenen spiegel zijt ge een 
kogelrond mannetje, wiens mondhoeken tot de ooren 
reiken en wiens middel een van de beroemde Australische 
boomen gelijkt, die dertig menschen niet kunnen omspannen ; 
voor een anderen gelijkt ge een uit de kluiten gegroeiden 
asperge-mensch, met ooren als reuze-runderlappen. Zou het 
geen goed idee zijn om de schoonheids-koninginnen eens voor 
die spiegels te zetten ? Hun bescheidenheid zou het allicht ten 
goede komen.

Wilt u een K.L.M.-voorproef je ; de zweefmolen biedt u er de gelegen
heid toe. Het is „eng”, en je moet geen last hebben van duizeligheid, 
maar het komt een heuschen vliegtocht werkelijk dicht nabij. Alleen 
ontbreekt de gelegenheid om luchtziek te worden.

Overbodig te zeggen, dat er een echt-ouderwetsche stoomcaroussel 
is, met veel vergulde engelen, met steigerende paarden en veel muziek ; 
dat u in het hippodrome een ritje kunt maken op paarden, die nog 
niet schrikken, al zou een granaat vlak naast hun ooren 
uiteenbarsten, en dat er verder alle heerlijkheden te vinden 
zijn, die men op een ouderwetsche kermis — waarvan 
wij helaas te lang verstoken zijn — kan aantreffen.

Maar het onwaarschijnlijkste moet u voor 
het laatst bewaren. Dat zijn de verrichtin
gen van Bob Carew. Hij is een 
motormensch, een motorduivel. 
Hij vliegt op een zwaren In 
dianmotor met een vaart van 
tachtig kilometer tegen de steile 
wanden van een ton op en rent 
met zijn knallende machine 
door de „baan”. Hij knippert 
niet eens met de oogen. Maar 
wel verricht hij nog allerlei 
toeren op zijn machine, rijdt 
met losse handen en haalt nog 
meer van die kunststukken uit, 
waarnaar nu eenmaal normale men
schen met normale zenuwen niet 
kunnen kijken.

Dames scholen doodsbleek weg 
achter den rug van hun eegaas, die
zelf ook pips om den neus werden ; menig 
dapper man klom met knikkende knieën 
van de tribune naar beneden, nadat hij 
deze toeren had zien verrichten. De rijder 
moge zich overtuigd houden van onze

bewondering, en van onze ver
wondering, dat hij nog in leven 
is. Want roekeloos spelen met 
het leven is deze demonstratie 
zonder twijfel.

Maar aangezien de meeste 
Nederlanders verstand 
hebben van motorrij
den — of doen alsof — 
zullen weinigen hun 
nieuwsgierigheid om dit 
motor-monster bezig te 

zien, kunnen be
dwingen.

Maar afwisseling 
biedt het Lunapark 
zeker in voldoende 
mate en de gezonde 

vroolijkheid, 
die wij thans 
zoozeer be
hoeven, kan 
men er op
doen bij fus
ten tegelijk.
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Amerikanen, die het niet eens zijn met de politiek van-de tegenwoordige regeering. hebben en
kele der voornaamste staatslieden o.a. president Hoover, zoogenaamd begraven, en mei in een 
zeer rommelige omgeving, zooals men op de foto ziet. Veel zal het mei niet helpen, maar het is 
toch een zeer duidelijke methode om de afkeuring over het beleid der betrokkenen te uiten.

Het begin van een hooge reis: prof. Piccard uit Brussel op 7 
vliegveld bij Ziïrich op weg naar zijn ballon, maar mede hij dui
zenden meters hoog de lucht in naar de stratospheer zal stijgen.

No. 23

geholpen.

Rin Tin Tin, de hond, die met zijn schranderen 
snuit in vele films is verschenen, is gestorven. 
Verdienstelijker dan zijn filmloopbaan lijkt ons zijn 
merk gedurende den oorlog, maar hij als Roode- 
Kruishond bij het lazaret merk heeft

hen eigenaardig kerkhof, of liever urnenhof, is aan
gelegd in de omgeving van Hamburg. In hel mid
den is ’n groote vijver, daaromheen is in groote 
cirkels plaats voor de armen, roaarin de asch be
waard wordt van degenen, die in het nabijgelegen 
crematorium verascht zijn.

Buitenland
Honderdnijfendertig cylinders maren noodig 
om het. gas te vervoeren, waarmede de bal
lon van professor Piccard gevuld werd.
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£>e Zomerbruid 
en de Bruidsmoeder

Het bruidstoilet van onze afbeelding is er een, 
waarbij sleep en sluier en bloemen de hoofd
rol spelen en de japon zelf, héél eenvoudig 

genomen, als ’t ware alleen maar den achtergrond 
vormt voor de veie meters zijde, die in den sleep 
verwerkt werden, voor de kostbare kant van den 
sluier en voor de kostelijke witte lelies, tot een 
meesterstuk van bloemistenkunst bijeen gegaard.

Bij de allermeeste bruiden, waar de entourage 
minder kostbaar is, speelt de bruidsjapon zelf wel 
degelijk een groote rol, en wel op tweeërlei manier : 
de bruidsjapon moet haar cachet hebben als zoo
danig, èn zij moet na de bruiloft met succes kunnen 
dienen als avondjapon.

Voor de bruidsjapon geldt de ongeschreven wet : 
eenvoudig en decent.

De nieuwste Parijsche bruidstoiletten hebben 
weinig of in het geheel geen sleep, terwijl de sluier 
eenigszins sleepend is. De taille wordt hoog ge
nomen.

Voor een slank bruidje werd een toilet ontworpen 
met een zeer wijden rok, in de taille ingerimpeld 
en met een „kop” daarboven uitstaande. Een om 
de taille gewonden lint wordt van voren met een 

strik bevestigd. Dit toilet heeft ’n tamelijk hoogen 
ronden hals en lange nauwsluitende mouwen 
met korte pofmouwtjes daaroverheen.

Een ander der allernieuwste bruidstoiletten 
heeft een langen, zeer wijden rok en lange wijde 
kanten ballonmouwen. Daaroverheen een strak 
lijfje met schootje, waarop aan 
den achterkant een breede vlin- 
derstrik ; korte vleugelmouwtjes 
over de wijde kanten mouwen
heen. || '7? v S

De robe van onze tweede af
beelding, ontworpen door Maggy 
Rouff, zou zeker een prachtig ; ||8 1 .
toilet vormen voor een bruids- .
moeder. In plaats van kant zou 
men voor dit model ook ander 
materiaal kunnen nemen, b.v. 
zwarte georgette. De wijde vleu- 
gelmouwen zijn zeer flatteerend J
— mits de bruidsmoeder niet 
te veel van haar slankheid heeft* I 
ingeboet. |||i

Ook voor de bruidsmeisjes * 
worden natuurlijk speciale toi- f;

>

Een kostbaar bruidstoilet.

letten ontworpen. Daar is ’n model met strak bovenlijf, 
waarop, ter hoogte van de heupen, de zeer wijde rok met 
een ruche is aangezet. Twee fluweelbandjes, met strikje van 
voren, omspannen de taille en ’n cape, van achteren in ’n 
ronding over de taille reikend en van voren kort, met een 
grootcn strik opzij gesloten, voltooit het geheel.

Een ander model voor bruidsmeisjes heeft op den niet 
zeer wijden rok drie zeer ruim aan weerskanten ingerim- 
pcldc banden, pofmouwtjes met eenzelfde versiering van 
twee smallere banden en hoog om de taille een breede flu- 
weelen ceintuur, door twee uitknipsels van de taille ge
schoven en van achteren gestrikt. Bij dit jeugdige model
letje wordt een kapje van bloemen gedragen, eenzelfde 
kapje als de bruid, in ’t wit, over haar sluier draagt.

Voor koele dagen werden er verder voor de bruids
meisjes nog aardige korte jasjes ontworpen, met half lange 
mouwen, evenals den onderkant van het manteltje om
zoomd met bont.

Modenieuwtjes voor den Herfst
Tn de nieuwste modeplaten vinden we een reïncarnatie 
1 van de ouderwetsche jabot. Er zijn ronde, nauw den hals 
omsluitende kraagjes van twee met ’n smal valencienne- 
kantje afgezette ruches met ’n jabot van dezelfde ruches, 
in vele lagen over elkaar vallend. Er zijn platte kraagjes 
met ’n soort befje aan den voorkant en weer andere 
kraagjes, van voren eindigend in ’n paar lange slippen.

Er is ook ’n heel nieuw rug-décolleté, dat verkregen 
wordt door een op den rug toegeknoopte namiddagjapon 
voor een deel open te laten, waardoor dan de japon 
wordt veranderd in ’n avondtoilet.

Over het algemeen zijn veel der nieuwe toiletten voor den 
herfst tamelijk hoog gesloten aan den hals.

PAULA DEROSE.
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De wandelsportvereeniging 
ian Pastoors te Haarlem 

ield Zondag j.1. een 45 K.M. 
rit. Het wandelend gezel
schap, direct na den start 

gekiekt.

Eysker, de bekende discuswerper en kogelstooter, was Zon
dag te Haarlem in beide nummers weer de primus inter pares. 
Bij het discuswerpen verbeterde hij zelfs het Ned. record. Op 
onze kiek denkt Eysker een moment niet aan nieuwe records.

De finale 800 M. hardloopen te Los Angeles. Moment na den 
start. Geheel links op de kiek de Engelschman Hampson, 
die winnaar werd in 1 min. 49.8 sec. (Olympisch record).

Öe atletiekwedstrijden 
Haarlem Rest van Nederland. Mo

ment uit de estafette 4 x 100 M., gewon
nen door V. en L., Den Haag» in nieuwen recordtijd.
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De datnes sneller dan ooit.Bijna alle bestaande records wer
den door de dames (niet de Hollandsche) te Los Angeles ver
beterd. Onze foto geeft een moment weer uit den door miss 
MtldredDidrikson(U.S.A.)in 11.8 sec. ge wonnen 80 M. hordenloop

Fotonieuws van de Olympische Spelen te Los An
geles. Eén van onze weinige successen. Mejuffrouw 
Schuurman wint haar serie 100 M. hardloopcn

De athletiekwedstrijd Haarlem-Rest van Nederland. Een fraai kiekje van 
den start 100 M. hardloopen, gewonnen door Jansen (Rest) in 11.4 sec.

*s Wereld sterkste sprinters. Een bijzonder kiekje van de 100 M. finalisten aan 
den start te Los Angeles. Van Ln.r. Yosika (Japan), Joubert (Z. Afrika), Metcalfe 
(U.S.A.), Simpson (U.S.A.), Jonath (Duitschland) en Tolan, winnaar (U.S.A.)
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Adelaars op hun nest — in het Acadia National Park der ïereenigde Staten, maar zij in de natuurreservaten voor uitsterven behoed morden.

De Spitale = Methode
Wel, als ik je goed begrepen heb, ben je dus 

vroom geworden,” wendde inspecteur Shuld 
zich tot zijn keurig gekleeden bezoeker.

Bob Spitale, een van de meest beruchte boeven 
uit de New Yorksche onderwereld, keek den in
specteur ernstig aan.

„IJ moet er niet mee spotten, mr. Shuld,” 
antwoordde hij rustig. „Als iemand zich voorge
nomen heeft het leven eens op een andere manier 
aan te pakken, behoeft hij daarom nog geen kwij
lende kwaker te zijn. De kwestie is maar dat ik 
genoeg heb van de business.”

„ Jammer dat je er niet eerder genoeg van hebt 
gekregen,” merkte Shuld droog op.

Spitale maakte een onrustige beweging en wierp 
den inspecteur een donkeren blik toe. Vervolgens 
boog hij zich een weinig voorover, als wilde hij 
daarmee den indruk van zijn woorden versterken.

„Nu geen verwijten, Shuld, ik ben niet hier 
gekomen om een preek van je aan te hooren. 
Dat ik me niet eerder uit de business heb terug
getrokken, komt omdat het leven van de vlakte 
me te zeer aantrok. Het hield me gevangen, ik 
kon er niet van loskomen. Nu wil ik den anderen 
weg eens op, den degelijken weg, zooals jullie hem 
noemen, ’k Ben veertig jaar, het is nog lang niet te 
laat.Jullie hebben me bij elkander veertien jaar ach
ter de tralies weten te zetten en dat is veel te veel 
voor één menschenleven, je kan me gerust geloo- 
ven. Eergisteren ben ik los gekomen uit de,,Elvira”, 
je weet dat mijn laatste vonnis twee jaar was. 
’k Ben in dien tijd aan een geregeld leven gewend, 
ik wil het nu zien vol te houden. Maar jullie moeten 
me helpen, anders komt er geen bliksem van terecht. 
Mijn uitgaanskas heb ik aan nieuwe kleeren be
steed en nou zit ik aan den grond als een slak.”

Bob Spitale’s betoog was rustig en krachtig en 
inspecteur Shuld voelde zich aangegrepen door 

Door JOHN D. CLAVERTEN 

den ernst, die er van uitgegaan was, hoewel zijn 
langdurige omgang met misdadigers van allerlei 
soort hem zeer sceptisch had gemaakt ten opzich
te van hun „bekeering”, zooals hij de reclassee- 
ringspogingen noemde. Bob was een van de be
kendste en vernuftigste inbrekers, zijn onfeilbare 
methode om een brandkast of kluis te openen, 
was als de „Spitale-methode” berucht geworden 
en had zoowel de bankdirecties, de kluizenbou- 
wers als de politie vaak tot wanhoop gebracht.

Shuld was doorkneed in alle misdadigerstrucs, 
hij was een goed menschenkenner en niet gemakke
lijk te misleiden. Terwijl Spitale sprak, had hij 
hem scherp in het oog gehouden en geen spoor van 
onzekerheid bij den pas ontslagen misdadiger ku.i- 
nen ontdekken. Spitale wist wat hij wilde en het 
was duidelijk, dat hij recht op zijn doel afging. 
Shuld twijfelde er niet aan, of de man meende 
wat hij zei, hij scheen eindelijk genoeg te hebben 
van het ongelukkig leven, dat zich verdeelde tus- 
schen de ,,Elvira”-gevangenis en het wisselvallig 
bestaan van de onderwereld.

„Heb je plannen, Bob ?” wendde hij zich plot
seling tot zijn bezoeker.

Spitale haalde diep adem en knikte hem ge
decideerd toe.

„Ik wil in victualiën gaan handelen. Er is in 
Hoboken een flinke business over te nemen. De 
eigenaar heeft er genoeg van en je weet, dat ik een 
hoop relaties heb in het havenkwartier, ’t Zijn 
wel geen first class kennissen, maar ze kunnen 
me in aanraking brengen met de kantoren en de 
gezagvoerders van de rivierschepen en de sleep- 

booten. ’k Heb er vijftienduizend dollars voor 
noodig en die moeten jullie me verschaffen.”

„Wij.... ik ?” viel Shuld verbluft uit.
Bob Spitale kwam een oogenblik uit de plooi 

en begon te lachen.
„Stel je gerust, mr. Shuld, ik heb geen aanslag 

op je eigen portemonnaie in den zin,” spotte hij. 
Ernstiger ging hij voort : ,,lk zal je de geschiedenis 
eens zakelijk uiteen zetten. Kijk eens, het is geen 
kunst om me die vijftienduizend dollar te verschaf
fen door middel van ’n „kraak”. Dat zal je me 
toegeven. Maar dan maak ik m’n handen weer vuil 
en verzeil ik weer naar de „Elvira” om ze schoon 
te wasschen. Ik weet een beteren weg. „Automatic 
Steel Works” en „Montgomerry Brothers” zijn 
als de dood zoo bang voor de „Spitale-methode”, 
nietwaar ? Ze hebben nog nooit kans gezien een 
kluis of een kast te bouwen, waarvan ik het slot 
niet kon openen. Geef je dat toe, mr. Shuld ?”

„Ja, je bent zooiets als een nagel aan hun dood
kist, evenals aan de onze,” stemde de inspecteur 
grijnzend toe.

„Wel, het doet me plezier het te hooren,” lachte 
Spitale luidruchtig. „Maar laten we nu geen gek
heid maken, de zaak is te ernstig en voor mij staat 
er te veel mee op het spel. Ik heb een plannetje 
gemaakt. Steel Works en Montgomerry hebben 
jarenlang naar de „Spitale-methode” gezocht. 
Zij berust op een klein gebrek aan hun sloten. 
Versta me goed : geen fout, maar een onvolko- 
mendheid in de constructie. Steel Works en Mont
gomerry hebben goede vaklui, maar ik ben een 
betere ; het gebrek dat hun ontgaan is, heb ik 
ontdekt en weten te benutten, mijn „kraken” 
leveren er het bewijs voor. Welnu, Shuld, ik ben 
bereid hen de „Spitale-methode” te verkoopen en 
hen te demonstreeren, hoe ze het gebrek met 
weinig moeite kunnen herstellen. Dat moet hun
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heel wat waard zijn, ik vraag echter niet meer dan 
ik beslist noodig heb : vijftienduizend dollars 
voor m’n victualiënzaak. Lijkt je mijn voorstel 
aannemelijk, ja of neen ?”

Spitale keek den inspecteur, die opmerkzaam 
en verrast had toegeluisterd, met een blik vol ge
spannen verwachting aan. Shuld stond van zijn 
stoel op en liep even zijn bureau op en neer. Toen 
bleef hij plotseling voor Spitale stilstaan.

„Het idee is goed en de voorwaarden zijn aan
nemelijk, zeer aannemelijk zelfs/’ viel hij beslist 
uit. „Ik ben er zeker van, dat de Montgomerry 
en de Steel Works zonder aarzelen zullen happen. 
Maar nu een vraag : waarom kom je met dit voor
stel bij mij ?”

„Dat is gauw gezegd, Shuld,” antwoordde Spitale 
rustig. „Ik kan onmogelijk zelf met mijn voorstel 
bij de belanghebbenden komen.’k Moet iemand van 
gezag, een betrouwbaar persoon als bemiddelaar 
hebben. Anders konden ze allicht geloovcn in een 
poging tot oplichting of iets dergelijks. Luister 
eens. ’k Heb gisteren gehoord, dat de Lloyds een 
nieuwe kluis voor hun safes hebben laten bouwen. 
Zij moet voorzien zijn van Steel Works’ nieuwste 
patentsloten. Ik ben bereid de „Spitale-methode” 
aanschouwelijk te maken voor alle belanghebben
den en belangstellenden, zelfs jullie kunnen iets 
van me leeren wat het vak betreft. Stelt u zich met 
de lui in verbinding die er zich voor interesseeren, 
dan ben ik geholpen en Steel Works en hun soort- 
genooten kunnen hun constructie verbeteren. 
Maar voor je je moeite voor een en ander geeft, 
wil ik je iets zeggen : binnen acht dagen moet de 
zaak beslist zijn. *k Heb tien dagen optie op dien 
victualiënhandel, binnen den gestelden termijn 
moet ik mijn vijftienduizend dollars hebben, anders 
houd ik mijn mond en zal ik zien me op ’n andere 
manier te redden.”

Spitale’s blik versomberde even en schouder
ophalend besloot hij : ,,’t Zou me verd.... spijten, 
Shuld, maar als het zaakje mislukt, kan je 
wel alvast ’n kamer in „Elvira” voor me be
stellen.”

Shuld was getroffen, werkelijk getroffen. Hij 
was van alle markten thuis en toch had hij nog 
nooit ’n misdadiger, een berucht misdadiger, ont
moet, die zichzelf op een gevaarlijk kruispunt 
van zijn levensweg zoo volkomen gelijk bleef als 
de gevreesde Bob Spitale. De kerel meende het, 
hij had den tijd in ,,Elvira” wel benut om na te 
denken....

„Spitale, ik doe met je mee, ik zal je helpen,” 
viel de inspecteur uit. „Je methode moet die lui 
wel wat waard zijn. Ik zal hen aanschrijven en 
aandringen op een onmiddellijke beslissing. Zoodra 
ik antwoord heb, schrijf ik je. Waar woon je, weer 
aan het oude adres in Ohio ?”

Er kwam iets van verlegenheid in Spitale’s 
oogen.

„Neen, hm, u begrijpt.... hm, ik vond het maar 
beter me daar niet meer te laten zien, Shuld. ’k 
Ben weliswaar geen zwakkelingetje, waarvan ze 
kunnen zeggen, dat hij met een vochtigen vinger 
mee te nemen is, maar ik vond het beter het ge
vaarlijke Ohio en zijn gelegenheden te ontwijken. 
Je weet wel, dat ik er ’n hoop vrienden heb zitten 
en van het eene komt het ander. Als ik zou zeggen 
dat ik het nou ’ns op ’n andere manier wilde pro- 
beeren, zou ik uitgelachen worden. En.... wel, 
laat ik erover zwijgen. Shuld, ik heb Ohio in den 
steek gelaten, af....”

Hij nam een bloc-note uit zijn zak en noteerde 
een adres in Sharonstreet, een fatsoenlijke straat 
in een middenstandswijk. Shuld knikte tevreden 
en reikte Spitale de hand.

„Ik zal er voor zorgen, Bob. Zoo gauw ik iets 
hoor, zal ik je schrijven, ook als de zaak af mocht 
springen, wat ik me niet kan voorstellen. Houd je 
nu bij je goede voornemens, Spitale, je bent nu 
quitte met de politie en zorg nu quitte te blijven. 
Tot ziens en good luck !”

Spitale verliet merkbaar opgelucht en tevreden 
het bureau en Shuld belde een typiste. Opgewekt 
dicteerde hij haar den volgenden brief :

„Geachte Heeren, Bob Spitale, de beruchte 
inbreker, is eergisteren uit de „Elvira” ontslagen. 
Hij schijnt met goede voornemens bezield te zijn en 
heeft de onderwereld vaarwel gezegd. Teneinde een 
victualiënhandel te kunnen overnemen, waarvoor 
hij vijftienduizend dollar noodig heeft, is hij bereid 
de beruchte „Spitale-methode” te verkoopen. 
Zij schijnt te berusten op een constructicgebrek

VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1932

aan de kluis- en brandkastsloten en Spitale beweert, 
dat dit door een kleine wijziging in de constructie 
kan worden weggenomen.

Indien u zich — ook financieel — voor de 
„Spitale-methode” interesseert, gelieve u zich om
gaand met ondergeteekende in verbinding te stel
len. Spitale’s reclassibiliteit schijnt nu boven twij
fel verheven, waarom ik bedrog uitgesloten acht. 
Hoogachtend, Burney Shuld. Inspecteur van den 
Veiligheidsdienst.”

Shuld gaf de typiste een drietal adressen op, 
waarheen de brief gezonden moest worden en 
nadat het schrijven gepost was, wachtte hij onge
duldig het antwoord af. Drie dagen later berichtte 
hij Bob Spitale dat diens voorstel door de belang
hebbenden aangenomen was en dat de vijftien
duizend dollars door een consortium van bankiers, 
assuradeuren en slotenfabrikanten bij elkander 
was gebracht. En tenslotte deelde hij den beruchten 
misdadiger nog mee, dat hij voornemens was de 
demonstratie bij te wonen en verzocht hij hem, daar
voor een dag vast te stellen.

Voor Bob Spitale’s demonstratie bleek groote 
belangstelling te bestaan. In den zwaar-betonnen 
kelder van Lloyds, waarin de Steel Works een 
enorme kluis hadden gebouwd voor de cliënten 
van de bank, was eenige dagen later een aantal 
heeren verzameld. Assurantie-experts, bankdirec
teuren, sloten- en staalfabrikanten, ingenieurs en 
politie-autoriteiten bespraken druk den afloop van 
Spitale’s proef, waarbij de meeningen sterk ver
deeld bleken.

Het leek haast onmogelijk, een ingewikkelde 
slotconstructie als die van Lloyds’ kluisdeur te 
openen zonder haar te kennen en toch deed Spita
le’s reputatie velen twijfelen. De moderne sluitin
gen kwamen het volmaakte nabij, maar het zou 
niet de eerste maal zijn, dat de Spitale-methode 
het volmaakte belachelijk had gemaakt.

De heeren hadden al een kwartier ongeduldig, 
gewacht, toen de beruchte inbreker eindelijk ver
scheen. Hij werd door een bediende den kelder 
binnengeleid. Onwennig in dit voorname gezel
schap en een beetje beschaamd naar het scheen, 
namnBob zijn hoed af en zette zijn tasch met gereed
schap neer. Om hem op zijn gemak te stellen, reikte 
inspecteur Shuld hem de hand en de leiding op zich 
nemend, informeerde hij, hoe Bob voornemens was 
te werk te gaan. Spitale ontweek verlegen de vele 
onderzoekende en nieuwsgierige blikken, die hij op 
zich gericht voelde en keek uitsluitend den inspec
teur aan. In dit gezelschap liet hij den gemeen- 
zamen toon tegenover Shuld varen en nam een 
houding aan, alsof deze zijn meerdere was.

„Ik ken de constructie van dit slot natuurlijk 
niet, mr. Shuld,” gaf hij den inspecteur ten ant
woord. „Eerst als ik het geopend heb, zal ik kun
nen zeggen welk gebrek eraan kleeft. Ik stel u 
daarom voor eerst het bewijs te leveren, dat ik 
deze deur zonder verbreking kan openen. Is dat 
goed ?”

„Ja, ja, uitstekend, prachtig,” kreeg Spitale 
van alle kanten ten antwoord.

Bob werd merkbaar verlegen onder dien bijval 
en met afgewenden blik ging hij voort : „Vervol
gens zal ik het gebrek aanwijzen en een eenvoudige 
verbetering in de constructie aangeven, waarmee 
de sluiting werkelijk volmaakt wordt. Dat kan ik 
echter zóó niet doen, want het slot is ingebouwd. 
Maar misschien heeft een van de fabrikanten voor 
deze gelegenheid wel een teekening ervan meege
bracht.”

„Ja, die heb ik bij me,” klonk de zware stem van 
den directeur van de Steel Works.

Spitale scheen tevreden te zijn en trok zijn jas 
uit. Zijn gereedschapstasch openend, trad hij voor 
de zware kluisdeur. Hij verloor geen tijd met een 
nutteloos oppervlakkig onderzoek, maar concen
treerde ai zijn aandacht op het slot, dat hij on
middellijk met fijngevormde instrumenten, die 
in niets op sleutels leken, begon te bewerken.

De heeren drongen zich op een hoop om hem 
heen, doch eenmaal met zijn werk bezig, scheen 
Spitale geheel zijn omgeving vergeten te zijn. Hij 
probeerde het eene instrument na het andere en liet 
telkens moedeloos het hoofd hangen, om na eenig 
nadenken zijn geluk opnieuw te beproeven. Hij 
was langer dan een half uur bezig, toen de span
ning, waarin de aanwezigen waren komen te ver- 
keeren, zich eindelijk baan brak in een zacht ge
mompel.
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„Het lukt niet.... het lukt hem wel... niet.... 
wel.... wacht even, ’t is Spitale....” klonk het 
over en weer verward dooreen.

Allen hielden hun blik met een strakke uitdruk
king gevestigd op Spitale’s smalle handen, die nu 
eens ongeduldig heen en weer vlogen van de tasch 
naar het slot en dan weer, voorzichtig tastend en 
met de vingers vol gespannen verwachting, het 

Jnwendig mechanisme van de sluiting trachtten 
na te gaan.

Plotseling liet Bob een scherp gefluit hooren. 
Er versprong iets in het mechanisme, Spitale 
wrong even en met een geluid als een helderen 
hamerslag sprongen de zes zware sloten van de 
kluisdeur terug. Tegelijk begon door het hecle 
gebouw de alarminrichting te rinkelen.

„Wonderlijk.. .. geniaal.... verschrikkelijk...” 
klonk het van allen kant.

Spitale glimlachte even, wischte zich het voor
hoofd af en trok met inspanning van al zijn krach
ten de stalen deur open.

„Einde van het eerste bedrijf, heeren!” kondigde 
hij laconiek aan.

De inbreker scheen allengs rustiger te zijn ge
worden, zijn optreden was zeker en doelbewust 
en geheel onder den indruk van dit verbluffende 
staaltje van technische bekwaamheid, scheen 
iedereen het vanzelfsprekend te vinden, dat Spitale 
de leiding nam.

„Nu zullen we eens onderzoeken, waar het gebrek 
zit in dit vernuftig product van de mechaniciens 
van de Steel Works,” hernam hij.

Hij nam zijn tasch op en trad de kluis binnen, 
waarvan de deur met een zingend geluid dichtviel. 
Hij begon nu het mechanisme aan de binnenzijde 
te onderzoeken, terwijl de heeren in den kelder, 
met iets als verbijstering in hun blik, elkander aan
staarden.

Slechts twee minuten later kwam Spitale weer 
te voorschijn en terwijl hij de kluisdeur weer in hef 
slot liet terugvallen, wendde hij zich met een Bau
wen glimlach tot Shuld.

„U ziet het, de methode is onfeilbaar, mr. Shuld. 
Als we nu ergens rustig kunnen spreken, zal ik 
graag het tweede deel van mijn belofte inlossen en 
een constructieverbetering aanwijzen, die mijn 
methode beslist doet falen.”

Mr. Springs, de directeur van de Lloyds, deed 
haastig een stap naar voren.

„Boven heeren ; het vergadervertrek van de 
commissarissen biedt ruimte genoeg,” merkte 
hij op.

Haastig verlieten de heeren den kelder, gevolgd 
door Shuld en Spitale. Boven gekomen fluisterde 
de inbreker den inspecteur iets in het oor, waarop 
deze rondkeek en de hand uitstrekte.

„Tweede of derde deur rechts, geloof ik,” wees 
hij aan.

Terwijl Spitale terugging volgde Shuld de ande
ren naar de vergaderzaal. De heeren waren nog 
steeds niet van hun verbazing bekomen en onge
duldig keken zij telkens naar de deur, verlangend 
de oplossing van het geheim te vernemen.

„Waar blijft die kerel ?” vroeg de directeur van 
de Steel Works eindelijk.

„Hij wilde even zijn handen wasschen, ik heb 
hem de toiletten gewezen, sir,” antwoordde 
Shuld.

Het wachten duurde zoo lang, dat mr. Springs 
en de inspecteur eindelijk opstonden. Zij verlieten 
het vertrek en lieten de anderen in opgewonden ge
sprek achter. Weer duurde het geruimen tijd voor er 
iemand verscheen, maar plotseling werd de deur 
opengeworpen. Op den drempel stond mr. Springs, 
doodsbleek en heftig met de armen zwaaiend. Ver
schrikt stonden allen op, maar nog voor iemand iets 
had kunnen vragen, viel Springs met gebroken 
stem uit :

„Heeren, de schurk is.... van de toiletten.... 
naar buiten gegaan.... Die Spitale-methode.... 
was onfeilbaar.... nu is hij er met zijn tasch en 
een half millioen aan banknoten vandoor....”

Toen Shuld, doodelijk ontsteld, op zijn bureau 
terugkeerde, vond hij het volgende laconieke 
briefje.

„Waarde Shuld ! Dank voor je hulp ; die kleine 
zaakjes met ’n hoop risico begonnen me te ver
velen. Ik zag maar één middel om voor ’n minuut 
in Lloyds’ kluis te komen : het gebruikte. Treur 
niet, je hebt waar voor dat half millioen dollar : 
een verbeterde uitgaaf van de Spitale-methode.”
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De „ooenvinnaar" maakt een 
eererondje op een ezeltje.

I
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toeschouwers.De studenten 
spelen met den stier 
als met een jongen

/Een dwaze mothode om 
den stier te ooerwinnen.

Iedere Universiteit heeft haar oude 
gebruiken en die van de Portii 
geesche Hoogeschool te Coimbra 

zijn al heel vermakelijk. Aan het 
einde van het studiejaar houden de 
studenten in de groote stedelijke 
arena een onschuldige parodie op de 
in Zuid-Europa zoo verbreide stie
rengevechten. In de zonderlingste 
costumes uitgedost trekt de jeugd 
achter een jongen stier aan. wiens 
hoorns zijn voorzien van „schok- 
brekers”, zoodat alle ongelukken uit
gesloten zijn. De toreadors stellen 
zich zoo dwaas en zoo onhandig 
mogelijk aan, terwijl aan het einde 
van de vertooning een groote ge- 
costumeerde_rondgang wordt gehou
den. Natuurlijk amuseert het publiek 
zich kostelijk met deze jolige dwaasheid



KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE.

D
eze brieven hebben voor haar niets anders 
dan de volle waarheid kunnen bevatten. 
Zij gelooft onomstootelijk in hetgeen hij 
haar heeft geschreven. Denk jij, dat je daar 

zonder meer iets aan zult kunnen veranderen ?” 
Martin zag, dat hij hoe langer hoe meer in het 

nauw werd gedreven. Moedeloos zei hij : „Maar 
de feiten bewijzen toch, dat al hetgeen in die brie
ven stond, gelogen is.”

„Feiten,” spotte zij. „Welke feiten ? Wie zal 
haar die feiten vertellen ?”

„Ik kan dat,” zei hij aarzelend, en wederom 
lachte zij hem openlijk uit.

- „Jij !” zei zij. „En jij bekleedt in dit geheele 
geval reeds de rol van den schelm, den oplichter ! 
Jij fungeert als de gemeene leugenaar, die er 
steeds op uit is om Ralph ten onder te brengen ! 
Beste Martin, hoe kun je nu zoo dwaas zijn ? Je 
weet, dat ieder woord, dat je zult uiten in dit 
verband, reeds te voren veroordeeld is. Jouw waar
heid.... zal niets anders dan verachting inboe
zemen.”

Hij stond met zijn handen om de reeling gekiemd. 
Een bittere trek lag op zijn bleek gelaat.

„Zij moét mij gelooven !” hield hij aan.
„Ga het haar dan nu vertellen — en wacht af !” 

fluisterde zij hem gejaagd toe. Hij bewoog zich 
niet. Haar blik rustte op zijn gelaat en zij zag den 
strijd, die er op te lezen stond. Zij stak haar hand 
uit en liet deze op zijn arm rusten.

„Je kunt het haar niet vertellen, Martin,” zei 
zij zachtjes. „Dat is niets voor jou. Je kunt haar 
dien schok niet laten ondergaan. Je kunt haar 
ideaal niet doen ineenstorten ; je kunt haar het 
karakter niet onthullen van dengene, dien zij 
liefheeft — zelfs al zou je worden geloofd. Je kunt 
haar dien slag niet toebrengen.. Je bent sterk, 
roekeloos en zonder vrees, Martin, doch dat kun 
je niet doen.”

Hij stond als aan het dek vastgeklonken. Hij 
wist, dat zij gelijk had. Gisteren zou hij in staat 
zijn geweest Jennifer zonder meer alles te onthul
len — doch vandaag, neen. Hij kon haar dat leed 
niet laten ondergaan. Hij kon Jennifer geen pijn 
veroorzaken. Wat kon hij dan doen ?

Lilias ging dichter bij hem staan, liefelijk en 
verleidelijk, en murmelde :

„Een prettig probleem, vind je niet, Martin? 
Je hebt je woord gegeven, dat je iemand zou helpen 
bevrijden, die zich in de gevangenis bevindt en 
dien je er ten slotte liever in zag omkomen. Doch 
nu zal je hem bevrijden. En als je dat hebt gedaan, 
zal hij je aan Jennifer bekend maken als den man, 
die hem steeds heeft vervolgd met het doel hem te 
ruïneeren — en zij zal je voor eeuwig vervloeken. 
Een prettig probleem.”

Hij zag haar in de oogen.
„Wie ben jij ?” vroeg hij. „Een vrouw of een 

duivel, dat je zooveel behagen schept in een der
gelijke situatie ?”

De grimmige vastberadenheid op zijn gelaat, 
zijn woede schenen haar te voeren tot een uit
dagende en tartende houding, die aan het roeke- 
looze grensde.

„Een duivel, zooals een vrouw wordt, wanneer 
haar liefde afkeer ontmoet, Martin,” antwoordde 
zij hem fier, en hij wist, dat zij volkomen de waar
heid sprak.

Hij deed een paar stappen terug.
„Ik geloof, dat het beter is, indien wij dit ge

sprek staken.”
„Geloof je mij niet,” zei zij met een hunkerenden 

blik in haar oogen. „Geloof je niet, dat ik het meen 
— liefde.”

„Liefde,” zei hij stijf. „U moet niet op die wijze 
spreken, Miss Seyler.”

„Ik moet dat wèl doen,” fluisterde zij hem toe. 
„Zie je niet in, Martin, dat ik thans de waarheid 
spreek ?”

„Ik geloof niet, dat u volkomen begrijpt, wat u 
thans zegt,” antwoordde hij gereserveerd.

Te Saluce in Zuid-Amerika arriveert een klein gezelschap 
Engeischen, 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 bemeesteren. 
Dank zij het krachtige optreden van Sondes wordt dit ver
hinderd en men kiest zee naar Fogasta. Daar wil men een 
halfbroer van Jennifer, Ronald Buckingham, uit de gevangenis 
bevrijden. Evenwel wordt het schip door Pascobas opnieuw 
achtervolgd. Met groote moeite ontsnapt men uit de haven 
naar voile zee. Daar begint de achtervolging opnieuw. De 
Evelyn Hope weet echter in een kreek te ontsnappen. Door 
een groot waagstuk uit te halen gelukt het aan Sondes en 
Jennifer de machines van hun achtervolgers onklaar te maken. 
Tusschenden kapitein en miss Daun groeit een wederzijdsche 
genegenheid, tot woede van Lilias Seyler. Zij weet dat de 
halfbroer van Jennifer dezelfde isalsRalphFetton.de grootste 
vijand van Martin Sondes, en iaat zich dat in den loop van 
een gesprek ontvallen. Na langen zelfstrijd besluit Sondes den 

tocht terwille van Jennifer voort te zetten.

„Dat weet ik wèl,” fluisterde zij hem weer toe. 
„Het heeft mij overwonnen.... Tot nu toe wist 
ik het nog niet, doch nu — ja.. .. Het is absurd. 
Het is dwaas — doch het is zoo.”

Zij stond voor hem, de handen naar hem uit
gestrekt.

„Martin,” hijgde zij. „Martin.... Zie je het 
niet ? Ben ik niet meer waard dan dozijnen andere 
meisjes ? Martin, wil je het niet zien ?”

„Wat ik u verzoeken mag, Miss Seyler,” zei hij 
rustig. „U laat zich veel te veel door opwinding 
medesleepen.”

„Laat jij je dan ook medesleepen,” hijgde zij. 
Hij wilde heengaan, doch zij weerhieid hem. „Laat 
mijn liefde niet onbeantwoord. Wij passen bij el
kaar. Voel je dat dan niet ? Ik kan strijden als een 
oermensch ; strijden met jou, aan jouw schouder. . 
doch voor jou. Ik zal strijden — liever strijden 
dan toe te staan, dat een of andere salonheld mij 
huwt! Begrijp je het niet, Martin, mijn geheele 
wezen roept om jou.”

Eén oogenblik greep zij zich aan hem vast.
Zij zag den onverzettelijken blik in zijn oogen 

even verzachten — doch niet verzwakken. Met een 
verbijsteringwekkende beleefdheid zei hij :

„(J doet mij werkelijk een te groote eer aan, 
Miss Seyler.”

Haar hartstocht was ineens omgeslagen in haat. 
Zij wendde zich met zooveel kracht van hem af, 
dat zij tegen de verschansing aanbotste.

„Dus dat is.. .. niet goed genoeg.. .. Een lage, 
gemeene bruut als jij. . ..”

Iemand trad snel naderbij, iemand, die haar 
val tegen de verschansing verkeerd had uitgelegd. 
Zij zag, dat het Paul was. Oogenblikkelijk wist zij in 
hem den man, die bereid zou zijn te straffen voor 
de afwijzing, die zij had ontvangen.

Luid riep zij uit: „Paul ! Paul ! Die bruut — 
bescherm mij !”

Paul kwam aangerend, de vuisten gebald.
Jennifer en Bevis verschenen eveneens ; zij 

kwamen vanachter een dekhut aangesneld. Jen
nifer riep : „Paul ! Paul!”

„Die ellendeling,” siste Paul. „Hij belecdigt 
Lilias voor mijn oogen.”

Hij wierp zich op Martin. Hij maakte een be
weging om hem neer te slaan. Zijn linkervuist was 
op het hoofd gericht en de rechter wilde de kin 
raken. Martin’s handen bewogen zich onverklaar
baar snel doch zeker. De vuisten van zijn aanvaller 
bereikten hun doel niet. Martin nam Paul bij de 
armen en wierp hem tegen de verschansing. De 
kalmte en zekerheid, waarmee dit geschiedde, 
hadden Paul moeten waarschuwen. Doch het 
drong niet tot hem door. Jennifer riep hem nog
maals, doch reeds was hij weer in den aanval, 
trachtende Sondes zoo goed mogelijk te treffen.

Hij wist, wat hij moest doen. Een goede training 
en flinke kracht maakten zijn stooten gevaarlijk. 
Die ellendeling zou wel inbinden, wanneer hij een
maal onderlag. Doch hij ging niet onder. Sterke 
armen weerden bliksemsnel de vakkundig geplaat
ste stooten af. Het volgende oogenblik waren hun 

armen in elkaar gestrengeld, zoodat NT fA 
Paul niets konuitrichten. Martin LN O» Jz 
Sondes sprak hem heel kalm
toe : „Je doet dwaas. Houd daar nu dadelijk mee 
op en verdwijn.”

Doch Paul was voor geen rede vatbaar en rukte 
zich los.

„Niet voordat ik je flink heb afgestraft,” hijgde 
hij en hij stootte wederom in de richting van de 
kaak.

Martin, op zijn hoede, wist den slag te ontwijken. 
Hij schudde even het hoofd. Toen boog hij zijn 
rug. Zijn linkervuist werd opgericht en ... . Paul 
was tegen het dek geslagen.

Jennifer kwam snel naderbij, aan een groote 
opwinding ten prooi.

„Paul ! Kapitein Sondes • Dit moet on middellijk 
ophouden,” riep zij uit.

„Nu niet,” zei Martin rustig. „Hij moet een les 
hebben. En het is beter, dat dit nu geschiedt. Hij 
heeft er als het ware om gevraagd.”

Paul was weer op de been.
„Ga uit den weg, Jennifer,” riep hij. „Ik zal met 

dien bruut eens en voor altijd afrekenen.”
Hij mat zijn man en ging weer tot den aanval 

over. Hij vocht nu voorzichtiger. De krachtige 
stoot, waardoor hij was gevloerd, had hem iets 
gezegd. Thans ondernam hij zijn aanval volgens 
alle regelen der kunst. Hij sprong om Martin heen 
en verrichtte schijnaanvallen, die hem van de 
zijde van zijn instructeurs en vrienden in Londen 
den grootsten lof hadden doen inoogsten. Zijn 
vuist schoot uit naar de kin van zijn tegenstander, 
doch raakte niets. Daarentegen veroorzaakte 
een zware treffer op zijn kaak, dat hij voor de twee
de maal op het dek terecht kwam.

Langzaam stond hij weer op. Het duizelde hem 
en hij kon maar niet gelooven, dat het Martin 
Sondes was, die daar breed en vierkant, kalm en 
rustig in elk opzicht, het verdere verloop stond 
af te wachten. Nimmer had hij meegemaakt, dat 
tegenstanders een dergelijke, haast geringschatten
de houding aannamen, indien zij hem, Paul Glen, 
als aanvaller hadden. Het maakte hem woedend. 
Hij dook, met de bedoeling een onweerstaanbare!! 
maagstoot toe te brengen, doch wederom raakte 
hij niets. Integendeel drong het langzaam tot hem 
door, dat hij op een voor hem onverklaarbare 
wijze weer languit op het dek lag. Hij bleef liggen 
en zag door een waas de groote figuur van Sondes 
eenigszins over hem heengebogen. Hij bleef meer 
dan tien tellen liggen, den termijn, waarbij volgens 
de officieele regels der bokskunst de gevallene 
heeft verloren.

„Jij schurk !” uitte Paul, ondanks dikke gezwol
len lippen, zijn weder oplaaiende woede. „Jij ge
meene, lafhartige schurk !”

„Dat moet je zeggen als je staat,” zei Martin. 
Hij strekte zijn rechterhand uit, greep Paul bij 
den schouder en trok hem met een korten vluggen 
ruk overeind. De kracht, die hij hierbij toonde, was 
afdoende. Met knikkende knieën en ziek van pijn 
en vrees leunde Paul met het hoofd achterover 
tegen de verschansing.

„Ga nu verder met je opmerkingen,” zei Martin 
hem.

„Ik geloof, dat het genoeg is, kapitein Sondes,” 
zei Jennifer zacht. „U hebt hem verslagen.”

Martin sloeg geen acht op haar. Hij zag Paul 
met koelen blik aan, en wachtte totdat de jonge 
man zou spreken. Hij gaf hem een volle halve mi
nuut de gelegenheid en zei toen :

„Het is gewoonte in deze streken, iemand voor
goed het zwijgen op te leggen, als hij heeft gehan
deld zooals jij, Paul Glen. Ik ben volkomen be
reid, dit ook met jou te doen. Ik ben echter even
eens bereid, je wat milder te behandelen en je zóó 
te tuchtigen, dat je minstens een week het bed moet 
houden. Je moet leeren, dat men hier heerscht op 
grond van kracht xm recht. Begrijp mij goed, ik 
ben bereid, zonder genade met je af te han-

isalsRalphFetton.de
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De Lomer ging
al half voorbij!

Maar de stille, stralende laat-Augus- 
tusdagen en de nazomer, dien wij 
tegemoet gaan, leenen zich zoo 
heerlijk voor een rustig comfor
tabel ontspannings-reisje.

Oud- Heide Iberg.
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Had u in eenig jaar meer 
behoefte aan ontspanning dan 
in dezen ingespannen tijd?

Zorq, dat u frissche indrukken, een 
mooie herinnering, hernieuwde zenuwen 
hebt om dezen zwaren winter op te 
kunnen teren.

kostelijke reisprograms ?
Welnu — de reissom is 
toch onvergelijkelijk laag, 
wanneer U profiteert van

Onze Eigen Reisvereeniging?

Alle hier genoemde reizen gaan definitief door, 
gaven zich reeds genoeg mede-abonnées op. II kunt 
nog met hen mee.

Maar meldt u dan omgaand aan!

Op Zaterdag 3 September. Per luxe reiswagen buitengewoon gezellig
WEEKEND NAAR DUSSELDORF, KEULEN, BONN, BAD NEUENAHR, 

AKEN, VALKENBURG, NIJMEGEN, AMSTERDAM.
Duur: 3 dagen. Aanvangs- en eindpunt t Amsterdam. Reissom f 24.50.

In deze reissom is begrepen : Autocar, Voeding, Hotels, Entree’s.
ie Dag. Des namiddags 14 uur vertrek van Amsterdam N.Z. Voorburgwal 262 via Vecht, Utrecht, Arnhem, 

Emmerik naar Wesel. Bij aankomst aldaar diner in het Hotel-Restaurant „Lippeschloss”, daarna via Duisburg 
naar Düsseldorf. Rondrit door de stad o.a. Graf Adolphstrasse-Konigsallée, Hofgatten-Wilhelm Marxhaus-Rhein- 
boulevard-Stadhuis e.a. Diner en logies.

2e Dag. Na het ontbijt voortzetting autotocht naar Keulen, rondrit door de stad, bezoek aan den Dom. Be
zichtiging HohenzoRernbrücke, etc. daarna via Bonn, Godesberg, Mehlem, Remagen, Bad Neuenahr naar Rech 
a.d. Ahr. Lunch in Hotel „Appel”, vervolgens Altenahr met bezoek aan de Ruïne Schloss Altenahr met prachtig 
panorama over het Ahrdal en op de rotsen. Via Blankenheim, waar de oorsprong is van de Ahr, Schleiden, Mon- 
schau naar Aken. Korte rondrit door de stad en ten slotte naar Valkenburg. Diner en logies.

3e Dag. Na het ontbijt bezoek aan Valkenburg^ O.a. Gemeente-grot, Ruïne, Romeinsche Catacomben. 
Daarna voortzetting van den tocht via Roermond, Venlo, Nijmegen, Lunch. Huiswaarts via Arnhem, Ede, 
Amersfoort, Amsterdam. Aankomst te Amsterdam circa 19 uur.

Zie toch niet op tegen 
de kosten: wij besparen 
wij bezuinigen voor u! 
Wij verzekeren u dubbel 
genot, maar voor halve 
kosten

Premie
Zoolang u abon- 
né bent van ons 
blad, bent u auto
matisch lid van de 
door ons gestichte 
Reisvereeniging.
U betaalt daar
voor geen enkele 
contributie: per
soneel en admini
stratie betalen wij 
voor u!

UITSTAPJES DOOR ONS EIGEN MOOIE LAND
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 : 28 Augustus ; 4 September.

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 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 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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delen, en indien iets dergelijks zich weer zou voor
doen, zal ik niet aarzelen dit te doen. Goede ma
nieren en opvoeding zullen je dan niet kunnen vrij
waren. Heb je mij begrepen ? Ik ben meester hier.”

„Doch niet zoover, dat je naar willekeur vrouwen 
kan beleedigen,” zei Paul, ondanks alles en Martin 
fronste zijn wenkbrauwen diep. Hij deed een stap 
voorwaarts.

„Ga je gang,” riep Paul uit. „Je kunt met mij 
doen wat je wilt, doch zoolang er nog leven in mij 
is, zal ik trachten te voorkomen, dat je optreedt 
zooals daarstraks tegenover Miss Seyler.”

Het scheen alsof Martin hem wederom te lijf 
zou gaan. Doch toen hij zijn vuist reeds had op
gericht, scheen plotseling de beteekenis van Paul’s 
woorden tot hem door te dringen. Hij keek ver
wonderd voor zich uit. Hij liet zijn handen zakken. 
Lilias glimlachte spottend. Zij kende haar man. 
De opmerking, dat hij iets had gedaan, waardoor 
hij haar had beleedigd, was diep kwetsend voor 
hem, doch zij wist, dat hij te veel ridderlijkheid 
bezat om zich te vrijwaren ten koste van haar. 
In dit opzicht kon zij op hem vertrouwen. En zij 
had gelijk. Martin deed een paar passen terug. 
Hij zei :

„Je moet nog veel leeren, Glen, voordat je in
derdaad met succes krachtig kunt optreden.”

Lilias begon bijna hardop te lachen. Wat een 
dwazen waren die mannen toch in hun ridder
lijkheid. Daar had je nu Martin Sondes, die zich 

zonder meer een blijvende impopulariteit onder 
zijn passagiers zou laten welgevallen, alleen en 
uitsluitend om haar niet in opspraak te brengen. 
Wanneer de mannen immer zoo bleven handelen, 
konden vrouwen als zij altijd zeker zijn van de 
overwinning.

Doch plotseling stierf de glimlach weg op haar 
gelaat. Jennifer sprak. En met haar heldere, dui
delijke stem zei zij :

„Je hebt ongelijk, Paul. Kapitein Sondes heeft 
Lilias niet beleedigd.”

„Doch.. ik.... ik hoorde.. dat.. dat zij riep,” 
antwoordde hij stomverbaasd.

„Desondanks heeft kapitein Sondes haar niet 
beleedigd. Je kunt mijn woorden gelooven.”

„Maar Jennifer — werkelijk....”
„Ik zeg je de waarheid.”
Paul staarde verward van Jennifer naar Martin 

Sondes en toen naar Lilias.
Deze zei spottend :
„Ik heb toch geroepen, nietwaar Paul ?”
Nu verscheen een vastberaden uitdrukking op 

Jennifer’s gelaat.
„Kapitein Sondes heeft haar niet beleedigd, 

Paul. Integendeel, hij heeft haar met de grootste 
hoffelijkheid behandeld,” hield zij vol.

„Ik meen toch,” zei Lilias boos en wellicht een 
weinig bevreesd, „dat ik misschien beter in staat 
ben daarover te oordeelen.”

„Ook ik kan erover oordeelen,” zei Jennifer 

(Jit ons sclioone Insulinde. Een landschap nan het rijke 
eiland Bah niet op den achtergrond den Batoer-vulkaan.

koeltjes. „Ik heb het gehoord, en Bevis ook.”
Paul keek naar Bevis en Bevis knikte instem

mend. Woedend zei Lilias :
„Je hoorde slechts wat je wilde hooren.” Zij 

vroeg zich af, wat zij dan wel zouden hebben 
kunnen vernemen.

„Ik kan herhalen, wat wij hebben gehoord,” 
zei Jennifer zeker. „Het begon met iets van : 
„Wij passen bij elkaar” — en nadien was ieder woord 
duidelijk verstaanbaar. Moet ik soms verder gaan?”

Lilias haalde haar schouders op. .
„Wanneer er luistervinken zijn, heeft men 

immer het nadeel aan zijn zijde,”zei zij minachtend. 
Zij trad op Paul toe, sloeg haar arm om zijn schou
ders en zei : „Kom, Paul, wij zijn nu eenmaal in 
de minderheid.”

Zachtjes maakte Paul zich van haar los en wierp 
haar een eigenaardigen blik toe. Toen wendde hij 
zich tot Martin Sondes.

„Ik ben een groote ezel geweest, Sondes,” zei 
hij. „Ik vraag excuus.”

Hij ging alleen naar zijn hut.

XV. VERWIKKELING.

KAartin bracht de ergste tieuminuten door van 
de geheele reis, toen Paul, Bevis en Lilias waren 

vertrokken.
Jennifer bleef alleen met hem achter. Jennifer 

wilde hem niet laten gaan. Zij was besloten te 
trachten hem aan het spreken te krijgen. En ter
wijl hij haar opnam, zooals zij daar onschuldig, 
bevallig en aantrekkelijk voor hem stond, wist hij 
reeds zeker, dat hij het haar nimmer en nimmer zou 
kunnen vertellen. Zou hij haar het ware karakter 
van Ralph Felton kunnen onthullen ? Neen. Zou 
hij kunnen vertellen, wie hij zelf was ? Neen. 
Zou hij kunnen zeggen, dat hij de reis niet wenschte 
te vervolgen ? Neen, want dan zou hij verplicht 
zijn, al het andere eveneens mede te deelen. Niets 
kon hij doen. In elk opzicht was hij hopeloos ge
bonden.

Zij viel on middellijk met de deur in huis.
„Wat scheelt er aan, Martin ?”
„Hoe bedoelt u dat, Miss Daun ?” was alles wat 

hij kon uitbrengen, hetgeen tevens kenmerkend 
was voor den toestand, waarin hij zich bevond.

„Dat is reeds een deel er van,” zei zij rustig glim
lachend. „Gisteravond was ik Jennifer en thans 
noem je mij Miss Daun, Martin.”

Jennifer! Martin ! Dat maakte alles duizend
maal erger. Hij stond voor haar, zich radeloos af
vragend wat hij moest zeggen.

„Mag ik misschien aan je vragen, dat je vrijuit 
spreekt ?” vroeg zij. „Zit Lilias er tusschen ?”

Neen, Lilias had er niet veel mee te maken, al
thans, zij was niet de groote oorzaak. Hij zou kun
nen toegeven, dat.. .. Maar neen, dat zou slechts 
naar de reden voeren, en de ware reden wenschte 
hij tot eiken prijs te verzwijgen. Doch wellicht kon 
Lilias een middel zijn, waardoor hij van zijn belofte 
kon worden ontslagen.

„Noem het in het algemeen wrijving, die reeds 
vanaf den aanvang bestaan heeft,” sprak hij met 
onzekere stem. „Doch — nu — is het tot een uit
barsting gekomen. Dat moest een of anderen keer 
gebeuren. Ik had direct moeten inzien, dat ik niet 
de man wasdom met u allen die onderneming ten 
uitvoer te brengen.”

Zij staarde hem aan zonder te begrijpen.
„Wat — wat wil je daarmee te kennen geven ?”
„Ik meen toch wel, dat het duidelijk is. Dat 

soort van zaken is aan een groot risico onderhevig, 
wanneer een man als ik in contact kom met men- 
schen van uw slag. Er is geen enkel punt van over
eenkomst tusschen ons allen.”

Zij bewoog zich zoo, dat haar schaduw werd 
verplaatst en het licht van de maan ten volle op 
zijn gelaat viel.

„Wil je met dit alles te kennen geven, dat je 
van je contract wenscht te worden ontslagen ?” 
vroeg zij verbaasd.

„Ik geloof, dat het ’t beste voor allen zou zijn,” 
zei hij langzaam.

„Dat is je geen ernst,” bracht zij met moeite uit.
„Integendeel, Jennifer,” zei hij zoo kalm moge

lijk.
„Het is ondenkbaar.”
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„Desondanks zou ik je willen vragen, mij van 
mijn verbintenis te ontheffen.”

„Maar zie je dan niet in, dat het onmogelijk is. 
Zelfs al zou er verder nog wrijving bestaan.... 
Doch dat zal niet meer gebeuren, Martin. Wij 
zullen Lilias Seyler, en Paul zoo noodig, in Fogasta 
wel kwijt zien te raken.... Wij moeten nu door
zetten.”

„Zelfs dan....” begon hij wanhopig, doch zij 
viel hem opgewonden in de rede.

„Vragen om ontslagen te worden van een ver
bintenis, omdat er een weinig wrijving heerscht, 
is niets voor jou, Martin. Dat weiger ik te gelooven. 
Er zit meer achter.”

Er zit meer achter — hij zou kunnen lachen. 
Indien zij het slechts wist !

„Er zit niets achter,” zei hij. „Ik wensch niet 
verder te gaan.”

Wederom staarde zij hem aan.
„En om geen enkele reden — alleen omdat je 

het minder aangenaam vindt ?”
„Iets dergelijks,” antwoordde hijx terwijl hij 

haar niet durfde aanzien.

verre onbekende zijden. Bovendien was de per
soon van Jennifer begeerlijk in verband met 
een hoogen losprijs, die voor haar zou kunnen 
worden verkregen. Hierbij had hij de gevaren, die 
zich zouden voordoen bij de pogingen om Ralph 
Felton uit de gevangenis te krijgen, nog buiten 
beschouwing gelaten. Hij moest, hij kon niet 
anders dan haar beschermen.

Zij zei:
„En omdat wij de onderneming moéten voort

zetten, moeten wij je ook aan je woord houden.”
Hij boog het hoofd en antwoordde kort : 
„Goed. Ik zal verder met je meegaan.” 
Het was nu vast en onvermijdelijk afge

sproken.
Hij zou een man bevrijden, dien hij oneindig veel 

liever in de gevangenis zou laten zitten. Hij zou 
door dienzelfden man worden belasterd en nadien 
zou Jennifer hem, Martin, haten. Doch het lot 
lag er nu eenmaal. Hij had zijn woord gegeven. 
Wat er ook ten opzichte van hem persoonlijk ge
schiedde, hij moest Jennifer beschermen.

XVI. GEBONDEN HANDEN.
NTu hij zijn houding had bepaald, was Martin 

Sondes weer zichzelf tijdens de lange vaart langs 
de rivier'naar Fogasta, doch hoe meer zij het 
onregelmatig gebouwde plaatsje naderden, des te 
lastiger werd hij. Dat wil zeggen, Lilias Seyler vond, 
dat hij lastig werd. Zij vond hem te aanmatigend.

Hij vroeg zijn passagiers zich zoo weinig moge
lijk te vertoonen. Hij, de stuurman en de blanke 
matrozen onderhandelden zoo veeL mogelijk met 
de vele kleine booten, die langszij den schoener 
kwamen en allerlei waar te koop aanboden, zoodat 
zij heel dikwijls slechts aan de hoede van den boots
man waren toevertrouwd.

„Hij behandelt ons als een stelletje school
kinderen,” zei Lilias bitter.

„Hij zal er ongetwijfeld zijn reden voor hebben,” 
zei Paul koel. „Het zal voor ons bestwil zijn.”

„Aha, ik merk het al, je bent ook tot den vijand 
overgeloopen,” spotte zij.

Paul gaf geen antwoord, doch haalde zijn schou
ders op. ('Wordt voortgezet)

Haar adem ging snel, zij kon een 
snik bijna niet weerhouden. Zij wend
de zich half om en leunde over de 
verschansing om haar gelaat voor hem 
te verbergen. Weldra zei zij echter 
weer met verstikte stem :

„Ik begrijp heelemaal niet, waarom 
je zoo plotseling van gedachten bent 
veranderd. Ik veronderstel, dat ik geen 
recht heb, daarnaar te informeeren. 
Maar ik heb toch wel het recht, er op 
aan te dringen, dat wij niet hulpeloos 
worden achtergelaten. Wij moeten 
iemand anders van jouw capaciteiten 
hebben, die ons verder voorthelpt. 
Zou je denken, dat het mogelijk was 
een dêrgelijk iemand te vinden ?”

Martin wist, dat hij in het nauw 
was gedreven.

„Bedoel je in Fogasta?”
„In Fogasta of elders, waar zoo’n 

man liet vlugst zou kunnen worden 
gevonden. Bestaat er eenige mogelijk
heid, dat een plaatsvervanger wordt 
gevonden ?”

„Wij kunnen het probeeren,” ant
woordde hij gelaten.

„Dat is slechts tijdverspillen. Geloof 
jij, dat een dergelijk mensch on mid
dellijk kan worden gevonden ?”

„Neen,” antwoordde hij bijna in 
wanhoop.

„Geloof jij, dat wij de bevrijding 
van mijn halfbroer kunnen bewerk
stelligen zonder zoo’n man ?

„Neen.”
„Geloof je, dat het veilig voor ons 

zou zijn om alleen te gaan ? Zullen wij 
in staat zijn het gevaar te omzeilen ?” 

Wederom antwoordde hij: „Neen.” 
Zij zag hem recht in het gelaat.
„Je zult dus toch wel moeten toe

stemmen, dat het onmogelijk is, je 
van je verbintenis te ontslaan ?”

„Je zou het idee kunnen opgeven,” 
zei hij in groote wanhoop.

Zij richtte zich op en staarde hem 
in verbazing aan.

„Dat kunnen wij geheel buiten 
beschouwing laten,” riep zij uit. „Dat 
weet je wel. Het is een heilige plicht, 
dien ik aan mijn broer ben verschul
digd. En nu wij zoo ver zijn....”

Nu zij zoo ver waren, nu Jennifer 
zoo ver was, moest hij wel meegaan. 
Hij kon haar niet blindelings aan het 
gevaar blootstellen. Hij kende dit 
maar al te goed. Er zouden maar al te 
veel dieven zijn, die zich gaarne van 
de zevenduizend pond zouden willen 
meester maken. Dit gevaar bestond 
van de zijde van de inwoners van 
Fogasta, van de zijde van Cipriano en 
zijn helpers, en nog van vele tot dus-

Uit ons schoone Tnsulinde. — Terrasoormige 
rijstvelden met enkele pinang-palmen in Karo- 

landen op Sumatra s Oostkust.



Vacantiebrief 
van een 

slanke Dame
\ nu passen ze weer prachtig*

In de Badplaats...........1932.
Zendt U mij s.v.p. nog een buis Facil. Door de 

laatste heb ik 4 K.G. aan gewicht verloren en 
nu wil ik voorkomen, dat het goede vacantie-eten 
mijn gewicht weer zou doen toenemen... C.T.P.

Facil is verkrijgbaar in Apotheken en 
Drogisterijen a f3.- per buis van 100 pas
tilles voor een vermageringskuur van 3 weken.

Zomer in Zwitsei
Alle inl. door Publicitas A.G.,Auslandsdienst, Lausanne (Zwitserland)

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 Ie klas 
bediening. Prosp. direct op aanvraag. C. JANETT, eigenaar. 
Filiaal: „Hotel Suvretta Arosa”, Pension vanaf Zw. fr. 11.— E«WIN

WASH

Adverteeren doet verkoopen!

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

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

Correcte 
HCtzlzCn 
invloed 1 
onheil.
Wij wa 
kelijk vc

voor voeten, die 
jinfr hebben zich 
lof juiste wijze te 
m JPreventor- 

Deze schoenen 
*n corrigeerenden 
voorkomen verder

irschuwen nadruk- 
Jr namaak.

Een prachtvii 
twee maten.
Door de speciale leestconstructie heeft het voorvoet- 
gedeelte Van Preventor schoenen een extra ruimte, 
die voortoopig door 'n reserve wordt geneutraliseerd. 
Bij groeiende voeten ontstaat alleen bij den bal van 
den voet en bij de teenen gebrek aan ruimte.
Door het wegnemen van de reserve worden de 
schoenen 3/4 maat ruimer, terwijl het achterge
deelte onveranderd blijft.
Daardoor blijft de juiste sluiting om enkel en hiel 
gewaarborgd, terwijl de voorvoet zich weer vrij 
kan bewegen.

te rreventor schoenen met

f W Dus geen knellende of te vroeg afgedankte
schoenen meer dank zij

Jre ven tor
Haar arm verstijfd door rheumatiek. DE JUISTE SCHOEN VOOR GROEIENDE VOETEN

Het juiste middel hielp weer. N.V. „WOTANA” SCHOENFABRIEK, NIJMEGEN
„Jaren heb ik aan rheumatiek ge

leden. Er kwam een tijd, dat ik haast 
niet meer loopen kon door de pijn in 
mijn voeten. De duim van mijn lin
kerhand was zoo stijf, dat ik hem al
leen kon buigen met behulp van mijn 
rechterhand. Ik was te bang om naar 
bed te gaan, omdat mijn rechterhand 
en -arm tot de elleboog altijd ver
stijfd werden en de pijn was ondrage
lijk totdat ik weer circulatie in den 
arm kon krijgen. Ik begon met voor 
het ontbijt een halven theelepel 
Kruschen Salts te nemen in een glas 
warm water, en ik kan U verzekeren 
dat ik een heel andere vrouw gewor
den ben. Ik vertel aan iedereen wat 
ik neem en hoe gelukkig ik daarmee 
ben. Mevr. W. A. B.”

Kruschen bevat zes minerale 
zouten, welke lever, nieren en maag 
aansporen tot beter werken. Het

gevolg van deze inwendige gezond
heid is een versterkte en verfrischte 
bloedstroom. Giftig urinezuur wordt 
verwijderd langs den natuurlijken 
weg en de rheumatische pijnen stop
pen. En wanneer U voortgaat met 
Kruschen zal Uw geheele wezen — 
lichaam en geest — deze zuiverende 
werking ondergaan

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).

Preventor schoenen
N.V. Oudkerks Schoenhandel, Kinkerstraat 307-309 
Firma v. Dekkens, Schoenhandel,

Commelinstraat 72 en Tsaar Peterstr. 9
Firma A. Vos, Haarlemmerdijk 182
Firma J. Bos, Landbouwstraat 55
Firma A. Piller, Javastraat 17

zijn verkrijgbaar bij:
Firma A. H. Os, Witte de Withstraat 68
Firma A. Wiegel, Middenweg
Firma P. v. d. Hulst, Jacob van Lennepstraat 30
Firma J. G. Peeters, Maasstraat 69
Firma A. de Lange, Utrechtschestraat 127

VAN RIJN'S 
IK MOSTERD

ICC Sigaren a t 6.-
(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 ~
En&elschesteeg 12 ~ Telefoon 47327

Witte Tanden: Chlorodont
de heerlijk verfrisschend smakende pepermunt tandpasta Tube 35 cent en 60 cent
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’n Aardig hoekje 
Zuid- Schannoude.

in Achter de dorpshuisjes 
van Truisk.

De molen van Oostmoud.

Apenhorn
Bij het kerkje

HOEKJES
EN GAATJES



DRAAG GEEN BREUKBAND!
Na 30-jarige ondervinding heb ik een Breukver- 
band-Apparaat voor mannen, vrouwen en kinderen 

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

GRATIS 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: ..................................... ...................................... t................................................

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

heden.

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

PUNLUKE HUID?
WAAROM

LANGER LllDEN?
Krabben en wrijven maakt het 
jeuken erger. Ge beschadigt de 
huid en kunt ’s nachts niet slapen. 
Koop een flacon D.D.D. De 
eerste druppels doen de jeuk 
reeds bedaren en bezorgen U een 
rustigen slaap. D.D.D. brengt 
altijd verlichting, omdat het diep 
in de poriën dringt en daar de 
ziektekiemen doodt. Het is geen 
vettige zalf, maar een heldere 
vloeistof. Het wordt met succes 
aangewend tegen ekzeem, uitslag 
en andere huidaandoeningen. 
Koop nog heden een flacon van 
75 ct. of ƒ2.50 bij Uw apotheker 
of drogist. C-12

DDD GENEESMIDDEL
TEGEN HUIDAANDOENINGEN

LUIERMANDEN

en WIEGEN bij 
P. F. L. DE RIDDER 
alleen Hartenstr., Amsterdam 

Telefoon 43193

Scherk Face Lotion is slechts echt in ori- 
gineele flacons met het opschrift Scherk.

Mystikum poeder, de beroemde 
Scherk poeder.

SCHERK

Probeert U het
vertentie met Uw adres en 15 
aan de fa. S. Blindeman & Co., v. Baerle- 
str. 89, Amsterdam. U ontvangt dan een 

gratis proof fle ichjc-

BEN DERcatalogus 8

PIANOV-VLEUGELS-RADIO-GRAMOFOONS 
AMSTERDAM Spui 12, h. N. Z. Voorburgwal

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

ROTTERDAM - ARNHEM - BREDA - LEIDEN

Een aardig overzicht van de dansdemonstratie op het dak van 
't Carlton hotel te Amsterdam, door den heer Cor Klinkert met

In het ketelhuis der Zeepfabrieken van de firma Jan Dekker te 
Wormeroeer brak einde vorige week'n hevige brand uit,diegroote 
schade berokkende. Het dak van het totaal uit gebrande ketelhuis.

Een der beide auto's, welke Zondagavond tusschen Halfweg 
en Haarlem in onzachte aanraking met elkaar kwamen, 
waardoor enkele personen min of meer ernstig gemond werden.

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

Sinds onze laatste opgave 
keerden wij, tengevolge onzer

GRATIS
ONGEVALLEN
VERZEKERING

de volgende bedragen uit aan:
Wed. M. v. Leeuwen, Bleekstr. 44,

Vlaardingen .............................. f 600—
Wed. C. Bouwman, Stolwijkersluis

Gem. Gouderak.......................... 600—
Wed. G.Vonk, Zeeburgerdijk 69hs,

Amsterdam-O.............................. - 600—

f 1.800.—
Vorig totaal bedrag -260.011 —

Nieuw totaal.......... f 261.811. —

INTEEKEN BILJET
Ondergeteekende verklaart zich hiermede te abonneeren

ei j a _, j m . f 1.625 per drie maandenop „De Stad Amsterdam a —:--------- ’)
f0.125 per week

•1 Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Naam .................................................................................

Adres ...................................................... ;.........................

Bovenstaand inteekenbiljet s.v.p. ra invulling afgeven aan ons Bureau. 
N. Z. Voorburgwal 262. of per post toezenden in open enveloppe 
met postzegel van l1/, cent gefrankeerd.

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