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T enke Szönyi, een jonge Hongaarsche, daagt 
alle hartstochtelijke beoefenaars van yo-yo 

uit, haar het wereldrecord te komen betwisten, 
dat zij de vorige week te Boedapest onder of
ficieel e controle gevestigd heeft. Wel zijn er 
in andere landen pretendenten naar even hooge 
cijfers als de hare, maar daar deze niet door 
eene jury zijn gecontroleerd, kunnen die niet in 
aanmerking komen. Lenke SzÖnyi's record is 
vastgesteld op 2946 maal op en neer rollen van 
de yo-yo met een Iooping-the-loop na iederen 
tienden keer. Wie *t beter kan mag ’t zeggen 
en zich ook voor een officieele jury publiekelijk 
laten examineeren.

Lenke Szönyi voor haar rechters, die 
om de beurt hare prestaties noteerden.

De kampioene, met den 
vermoeiden arm in een 
doek, neemt de oorkonde 
in ontvangst, waarin haar 
prestaties plechtig zijn 
geboekstaafd.

*^Lenke Szönyi na haar 
yo-yo-marathon-rol.

De duizend zijn al overschreden. 
Eén der jury-leden had tot"""», 
speciale taak, de qualiteiten 
der loopings te beoordeelen.
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OVEH

Te Rome is een nieuwe groote 
verkeersweg geopend, de Via 
Imperiale. De drukte op den 
dag der ingebruikneming.

/
Franklin D. Roosevelt, de candidaat van de demo
cratische partij, is gekozen tot president van Amerika, 

liet a.s. voorjaar zal hy lloover opvolgen.

De stemming voor den Rijksdag, 
welke j,l. Zondag in Duitschland 
werd gehouden, verliep ongewoon 
kalm. De Rijkskanselier von Papen 
met zijn vrouw en beide dochters 
op weg naar het stembureau.

De Regeering knielt. Mussolini en zijn ministers 
voor het graf van den Onbekenden Soldaat te 
Rome, bij gelegenheid van de viering van den 
tienden verjaardag der fascistische revolutie.
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VAN

ASUNCION
IVaschoroumen van 
Asuncion in de Rio 
Paraguay.

Zooals een goede Euro
peaan niet denken kan 
zonder te rooken, kan 
de inwoonster van Asun
cion niet wasschen zon
der deze bezigheid.

/

Op een ondiepe plaats 
morden de vuile kleeren 

uitgespoeld.

■S

DE WASCHVROUWENJ
V

rouwen, die de wasch doen — wat is daar eigenlijk voor bijzonders 
aan ? Doen alle vrouwen in alle landen dat niet ? De eene thuis, de an
dere in de gemeentelijke waschiririchting, de derde in de sloot achter 
haar boerderij ?

Maar bij de vrouwen van Asuncion is het toch anders gesteld in dit opzicht. 
Asuncion, de hoofdstad van den Zuid-Ameri-

kaanschen Staat Paraguay, kan namelijk bogen
, ,, , . De masch mordt gedroogd op deop een wasch-college, een wasch-assoctatie, een meZ scherpe sleenen bedekle oel)er, 

van de rivier.

wasch-sociëteit, waartoe alleen de 
uitverkorenen worden toegelaten. 
Want wel doet iedere vrouw in 
Asuncion de wasch, maar daarom 
mag nog niet ieder zich lid rekenen 
van dat kleine elite-gczelschap dat 
het uitsluitend recht heeft de vuile 
kleeren te reinigen in de weinig hel
dere wateren van de Rio Paraguay, 
die langs de hoofdstad stroomt. 
De waschgodinnen van Asuncion 
vormen een besloten gezelschap. 
Sinds eeuwen is daarin slechts 
plaats voor een bepaald aantal 
vrouwen ; sterft er een, dan wordt 
haar plaats ingenomen door het 
naaste vrouwelijke familielied. Een 
andere merkwaardigheid, welke de 
waschvrouwen van Asuncion on
derscheidt van hun Europeesche 
zusters, is, dat de eersten bij hun 
reinigende bezigheden allemaal op



Het waschcollege van 
Asuncion aan den arbeid.

De lingerie 
wordt uit geklopt.

Terwijl de wasch droogt, 
houden de dames zich on
ledig met een modepraatje.

een sigaar kauwen. Geen sigaret, geen 
pruimtabak zal hun lippen beroeren. 
Zij rooken sigaren van een banaanach
tig uiterlijk. En de strafste mannelijke 
rooker kan het in den geur van deze 
havanna’s niet uit houden. Hoestend 
en kuchend neemt hij de vlucht.

Daartegenover staat weer één groote 
overeenkomst met de gezamenlijk was- 
schende vrouwen van andere landen. 
Ook die van Asuncion maken van de 
gelegenheid gebruik om de nieuwtjes 
van de stad eens op hun gemak te bebabbelen.

Maar voor den wereldreiziger is de aanblik 
van deze Indiaansche vrouwen, die met een 
sigaar in den mondhoek de wasch doen, een nieuwe 
sensatie. Vooral als men hem vertelt van de oude 
gebruiken bij dit waschgilde, en als hij ziet, dat 
zeep in dit land een onbekende luxe is.
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Ilerjststemming langs Kerklaan en Zandtaart.

mo^rne
Craijen^

jsterbr11"

Stilte rondom de oude 
kerk aan den Achterweg. lE ii ifi. dl op

Een nieuwe verkeersweg: 
de Heemsteedsche Dreef. HhMHHh
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Bij monde van de dochter laat de def
tige schoonzoon Emma zeggen, dat 
zij voortaan mutsen moet dragen.

EMMA

Ter terechtzitting, beschuldigd Dan moord.

Tiet toedienen Dan de pil, /Daaraan men venijnig 
den dood van den uitvinder milde toeschrijoen.

Emma is de spil van Mr. Smith’s huis
houden. Zonder Emma kan het huis
gezin niet denken en niets doen, want 

Mr. Smith is een uitvinder, die nergens 
anders oog voor heeft, terwijl de moeder 
bij het zooveelste kind is gestorven, zoo- 
dat de huishoudster vader en moeder 
tegelijk is. Als de vader rijk en beroemd 
wordt, komen de kinderen in een ander 
millieu en dezen verlangen dan, dat Emma 
haar moederlijkheid zal afleggen en zich 
wat meer de ondergeschikte zal toonen. 
Dan trouwt Mr. Smith onverwacht met 
haar en blijft op de huwelijksreis dood. 
Als dan blijkt, dat Emma de eenige erfge
name is, beschuldigen bijna alle kinderen 
haar van moord, behalve Emma’s lieveling 
Ronnie, doch die is op reis. Desondanks 
kan Emma geen kwaad van de kinderen 
hooren en als zij vrijgesproken wordt, geeft 
zij aan de kinderen al het geld en zoekt 
zelf een andere betrekking, waar zij spoe
dig weer even onmisbaar is, laten we 
hopen met een beter resultaat, want daar 
eindigt de film. Het tamelijk geforceerde 
gegeven eischte van Marie Dressler sterk 
spel, anders zou de tragiek van het geval 
er onder geleden hebben. Voor haar per
soon was deze rol als ’t ware geknipt en 
daarom zal men dit drama ongetwijfeld 
met vochtige oogen volgen. Metro Gold- 
wyn Mayer beschouwt deze fiim ais een 
der beste Marie Dressler-films, en verge
leken bij hetgeen we voorheen van haar 
zagen, kunnen we deze meening ten volle 
beamen.
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GEWIJDE STIETE
(VOORPORTAAL VAN DE NIEUWE KERK AAN DEN DAM)
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NOORDZEE-NOCTURNE: een zonsondergang, gezien van den haringdrifter.

N VERLEIDING
Nadat Roger was weggegaan, bleef Marion 

Hering nog ’n poosje in de rookkamer zitten, 
als een spinnende poes ineengedoken in ’n 

fauteuil en in een zonnige geluksstemming. Wat was 
alles toch heerlijk ! Er kwam een onuitsprekelijk 
gevoel van dankbaarheid in haar hart ; ze bezat 
alles wat een vrouw kon wenschen.

Marion liet haar sierlijk rond kinnetje in haar 
hand rusten en staarde in het vuur, ja, ze had 
alles wat ze maar verlangen kon : een prachtig 
huis, geld in overvloed en Roger — dien schat 
van een Roger — den besten echtgenoot, die een 
vrouw zich kon denken. De drie en twintig jaren 
van haar huwelijk hadden haar niets dan zegen 
gebracht. En nu had Roger den titel van zijn vader 
geërfd en Tom was verloofd met Kate Mulford, de 
eenigste dochter van een millionnair, en ’t bekoor- 
lijkste meisje, dat dit seizoen haar debuut in de 
groote wereld had gemaakt. Marion’s hart werd 
nog warmer, toen ze aan haar jongen dacht, zoo 
knap, zoo aantrekkelijk en zoo algemeen bemind. 
Hij had de militaire academie heel behoorlijk, 
al was het niet schitterend, afgeloopen en was 
direct luitenant bij de Guards geworden. Hij was 
zoo’n lieve jongen. Alleen jammer, vreeselijk 
jammer, dat hij zoo’n driftkop, zoo’n heet-

door

BARONES ORCZY

hoofd was, zoo gauw geneigd tot ruziezoeken.
Zijn vader was daarom soms erg boos op hem, 

maar hij was nog zoo jong ! Als hij ouder werd, 
zou hij wel verstandiger worden — het was toch 
een schat van een jongen. Ja, de góden waren wel 
goed voor Marion Hering geweest ! En Roger’s 
familie was ook zoo aardig — niet één uitgezon
derd. De oude Lady Hering was een allerliefste 
schoonmoeder, hoewel ze misschien wel ’n beetje 
te veel overtuigd was, dat de Herings verheven 
waren boven alle andere aardbewoners. En dan 
Lucy Furniss, Roger’s zuster, wier zoon Denver 
juist een prachtig examen voor den diplomatieken 
dienst had gedaan — een aardige, knappe jongen. 
Jammer, dat hij en Tom zoo slecht met elkaar 
konden opschieten. Als kinderen al hadden ze 
voortdurend ruzie en nu was het heelemaal mis. 
Maar ze waren beiden de verafgode lievelingen van 
hun ouders en ja, dacht Marion, Tom was nu een

maal verreweg de aantrekkelijkste van de twee 
jongens. Denver zag graag met zijn neus in de boe
ken ; danste niet; de meisjes gaven niet veel om 
hem, maar ze aanbaden Tom !

O ja, Tom was nog niet thuis. Hij was met Kate 
Mulford bij de oude Lady Hering gaan theedrin
ken. Denver Furniss zou er ook zijn ; Marion en 
Roger waren natuurlijk ook gevraagd, maar Roger 
wilde liever naar zijn club en Marion had ’s avonds 
een groot diner om Tom’s engagement te vieren. 
Dus ze had nog heel wat te doen gehad. Nu was 
alles klaar ; ze had nog een laatsten monsteren
den blik over de tafel laten gaan en ze maakte 
zich nu gereed om nog een half uurtje in een ge- 
makkelijken stoel te rusten.

Ze was vermoeid en ze moest in slaap gevallen 
zijn, want plotseling schrikte zij op door de stem 
van den butler, dien ze, op zijn gewone bedaarde 
manier, in de hall hoorde zeggen :

„Ik zal zien, mevrouw, of mylady u kan ontvan
gen. Wie kan ik aandienen ?”

Een bekende stem antwoordde vriendelijk, maar 
beslist :

„O, ik ben er van overtuigd, dat Lady Hering 
mij zal willen ontvangen. Is ze binnen ?”

Toen ging de deur open en Edith kwam binnen.



1098 VRIJDAG 11 NOVEMBER 1932 No. 35Edith ! Lieve hemel, hoe durfde ze hier te komen, ongevraagd en onwelkom ? Marion had zichzelf gezworen, dat ze Edith Ottley nooit meer in haar huis zou toelaten. En nu was ze er toch 1 Ze had zelfs den butler met een glimlachje weggestuurd en de deur gesloten, terwijl Marion als verdoofd rechtop in haar stoel zat en haar zuster aanstaarde, alsof ze een geestverschijning was.Edith kwam wat beschroomd nader. Ze trok haar handschoenen uit en legde ze met haar hand- taschje op de tafel. Toen ging ze bij den haard zitten en vroeg zacht :„Zeg je niets tegen me, Marion ?”Deze woorden brachten Marion weer tot de werkelijkheid terug.„Je had het recht niet om hier te komen, Edith,” antwoordde ze heesch. „Je weet, dat Roger het niet prettig vindt en Tom kan ieder oogenblik terug zijn !”„Zullen ze vinden, dat dit huis door mijn binnentreden verontreinigd is ?” vroeg de andere vrouw bitter, terwijl ze haar zuster aankeek met oogen, wier uitdrukking van tranen en leed getuigde. „ Ik dacht, nu je zoon verloofd is.... ”„Wat heeft dat er mee te maken ?” viel Lady Hering ’n tikje scherp in de rede.„Ik dacht dat dit je misschien wat zachter zou stemmen. We waren altijd zoo goed samen ! Ik dacht, dat misschien....”„Je dacht zeker dat ik alles vergeten had ?”„Niet vergeten,” hernam Edith Ottley, „maar ik dacht, dat je me misschien had vergeven.”Lady Hering liet een schorren lach hooren.„Vergeven !” riep ze uit, met een schamper schouderophalen. „De schande vergeven die je over ons allemaal gebracht hebt, over onze arme moeder, die in het buitenland is gaan wonen, omdat ze het niet verdragen kon, menschen te ontmoeten, die van die afschuwelijke geschiedenis op de hoogte waren ! Over mij, die de vernedering onderging, van door mijn vrienden te worden beklaagd en blootstond aan de hatelijkheden van degenen, die mij mijn positie en mijn geluk benijden. Vergeven ! Je denkt dat Tom’s engagement me zachter stemt ten opzichte van jou.... maar je weet natuurlijk niet dat de ouders van Kate Mulford zich aanvankelijk tegen de verloving hebben verzet, omdat Tom’s moeder de zuster is van die mevrouw Ottley, die zes maanden gevangenisstraf kreeg, omdat ze het parelsnoer van haar vriendin gestolen had 1 Vergeven — ja, jij hebt goed praten....”Marion schreeuwde haar zuster deze bittere verwijten niet toe ; ze verhief haar stem nauwelijks, maar deze klonk, hoewel ze zelfs nu en dan tot gefluister daalde, toch zoo scherp en doordringend, dat ieder woord de andere vrouw als een zweepslag in het gezicht trof.Edith Ottley zuchtte zelfs niet; ze scheen afgestompt voor hatelijkheden en verwijten, die in menigte haar deel waren geweest. Ze zei alleen heel zacht:„Dat weet ik allemaal, Marion. Dacht je soms, dat ik over die miserabele historie niet heb zitten piekeren en tobben tot mijn hersens murw waren en ik me verbaasde, dat ik niet krankzinnig werd ? Maar wat geeft het, om jou dat allemaal te vertellen ? Dat kun jij toch niet begrijpen. Jij kent de verleiding niet....”„De verleiding om te stelen ?” viel Marion haar koel in de rede. „Neen, die ken ik niet, gelukkig. Ik zou liever van honger omkomen.”„Ik wil graag gelooven, Marion, dat je overtuigd bent dat je dat uit principe niet zou doen. Wij zijn beiden in hoogstaande principes grootgebracht. Maar jij was mooi en ik niet. Jij kreeg een rijken man, die je op de handen draagt, ik’n armen, die me.... nu.... niet bepaald aanbad en gestorven is, nadat we een hel op aarde hadden. Jij kon je jongen de beste opvoeding geven, die in Engeland voor geld te krijgen is, ik moest Jim naar een goedkoope school in het buitenland sturen, waar hij verkeerde vrienden kreeg. Jouw levenspad liep langs fluweelige gazons en rozen, maar het mijne voerde langs niets dan distels en steenen, o zooveel steenen.”Marion had zwijgend geluisterd, met gefronst voorhoofd en een lichten trek van minachting om haar fijnen mond.„Dat is alles goed en wel,” zei ze na een korte, pijnlijke pauze. „Maar zoo arm was je toch niet. Je had toch net zoo goed als ik de jaarlijksche toe

lage van vijfhonderd pond, die oom ons vermaakt heeft ?”„Vijfhonderd pond per jaar,” riep Edith. „Wat kan ik daarmee beginnen, om Jim’s opvoeding te bekostigen en te zorgen dat hij een behoorlijke positie in de wereld kreeg ?”„Het is in elk geval voldoende om je van stelen af te houden,” vield haar zuster bruusk uit.„Ja, genoeg,” mompelde de veelgeplaagde vrouw, terwijl ze peinzend in het vuur staarde, waarin ze ongetwijfeld visioenen zag oprijzen van zichzelf, zooals ze vroeger was, een vroolijk, onbezorgd meisje, met haar moeder en haar zuster; haar intrede in de uitgaande wereld, toen haar huwelijk en daarna....„Ja,” herhaalde ze peinzend, „genoeg, totdat de verleiding kwam — de échte verleiding. Ik logeerde bij de Waldrons in Buckinghamshire, om er de Kerstdagen door te brengen. Jim kwam voor een dag of drie, vier over. Hij woonde toen met een vriend op een kleine flat in Londen, weet je nog wel, en hij had een goede betrekking als kassier van een bijkantoor van de London en Putney Bank. Die vriend was oneerlijk, door en door wreed en slecht, en Jim was zwak. De menschen zijn nu eenmaal niet allen even sterk en karaktervast. Ze kwamen beiden in slecht gezelschap, er werd grof gespeeld en er moesten schulden betaald worden. In de bank lag het geld als het ware voor het grijpen. En vlak voor die vree- selijke Kerstmis had Jim een tekort van drie duizend pond in zijn kas, terwijl er binnenkort een afrekening moest plaats hebben.Hij was half waanzinnig van opwinding, toen hij bij ons kwam. Eerst kon ik niets uit hem krijten, maar eindelijk, den dag na Kerstmis, bekende hij me alles en smeekte mij hem het geld te bezorgen, daar de verduisteringen binnen drie dagen aan het licht zouden komen. En wat er dan gebeuren zou.... nu, dat kon ik gemakkelijk raden. Hem het geld bezorgen ! Waar moest ik in vredesnaam drie duizend pond vandaan halen ? Ik bezat niets dan mijn jaargeld en ik wist vooruit, dat de advocaten, die ooms nalatenschap beheeren, mij nog geen penny voorschot zouden geven. Drie duizend pond, terwijl Jim wegens verduistering zou worden gearresteerd! Ik telegrafeerde jou, — dat zul je je zeker nog wel herinneren — en je stuurde me tweehonderd pond, wat heel vriendelijk van je was, maar natuurlijk op geen stukken na genoeg. Je zei, dat je Roger niets meer kon vragen, tenzij ik hem precies vertelde, waarvoor ik het geld noodig had. Maar ik kon hem toch niet vertellen, dat mijn zoon een dief was ?Wat een vreeselijke avond was dat.... een foltering was het! De Waldrons gaven een groot diner en ik moest lachen en praten, terwijl ik telkens Jim’s bleek gezicht zag : één oogenblik was het zoo grauw en vertrokken, dat Janet Wal- dron vroeg, of hij ziek was. Na het diner, toen we naar den salon gingen, had ik zoo’n barstende hoofdpijn, dat ik naar mijn kamer liep om aspirine te halen.Je kent het huis van de Waldrons : Op de eerste verdieping is, boven aan de trap, een lange gang, waarop de slaapkamers aan beide zijden uitkomen. Janet’s kamers liggen aan het einde van die gang en de mijne was er vlak naast. Ik kon mijn tube nergens vinden en daar ik in Janet’s kamer licht meende gezien te hebben, ging ik naar binnen om te kijken, of haar kamenier daar misschien was en mij aan wat aspirine zou kunnen helpen. Het licht brandde inderdaad, maar de kamenier was er niet. In de slaapkamer vond ik haar evenmin en ook niet in Lord Waldron’s kleedkamer of in de badkamer. Het scheen een slordig meisje te zijn !Ik liep naar de toilettafel om te zien of ik daar aspirine kon vinden ; ik wist, dat Janet daartegen niet het minste bezwaar zou hebben. En daar lag het collier, dat Lord Waldron haar een paar maanden geleden op haar verjaardag had gegeven, het collier dat zesduizend pond gekost had, zooals hij me indertijd verteld had. Wat ontzettend onattent van de kamenier, dacht ik bij mezelf. Ik nam mij voor, er met Janet over te spreken : het was eenvoudig uitlokken van diefstal. Een collier; iets dat zoo gemakkelijk meegenomen kan worden en verkocht!Waarom bezaten sommige vrouwen zulke dingen, schoot mij toen door het hoofd, nuttelooze sieraden, die zesduizend pond waard waren, terwijl 

het leven van een flinken jongen als mijn Jim voor de helft van het bedrag geruïneerd zou zijn ? En toen kwam opeens, als met een schok, de verschrikkelijke verleiding, om dat collier weg te nemen ; het kostbare stuk, dat Jim zou kunnen redden. Ik praatte mezelf in, dat ik er niemand kwaad mee deed : Janet had zooveel prachtigé juweelen, dat ze het best zonder die parels kon stellen.... en bovendien Lord Waldron was rijk genoeg, om nieuwe voor haar te koopen als ze het verlies erg zou betreuren. Het was afschuwelijk, afgrijselijk, laag, verachtelijk, ik weet het. Maar voor mijn oogen verrees een visioen : Jim, met zijn asch- grauw, zielig gezicht, geboeid weggevoerd tusschen een paar politie-agenten.Er was niemand in de nabijheid, niemand had mij naar boven zien gaan. Met het collier in mijn hand verborgen sloop ik naar mijn kamer. Het geluk diende mij : pas na een week miste Janet het parelsnoer, toen ze het voor een avondpartij wilde dragen. Natuurlijk werd er in alle richtingen gezocht, maar in dien tusschentijd was ik naar Parijs gegaan en had daar de parels voor drieduizend pond verkocht. Ik gaf Jim het geld en zijn verduistering is nooit ontdekt. Ik dacht dat ik absoluut veilig was.Het lijkt me volmaakt nutteloos, je te vertellen, dat ik sinds dien avond geen rustig oogenblik heb gekend. Je zou me waarschijnlijk toch niet gelooven. Maar mijn leven werd een voortdurende kwelling. Ik weet niet, of het berouw, wroeging of schaamte was, wat me kwelde ; ik weet alleen, dat zelfs Jim’s dankbaarheid en genegenheid een foltering voor mij waren. Angst was het niet, want zooals ik zei, voelde ik me volkomen veilig. Niemand zou mij verdenken, dacht ik. Jim had geen flauw idee van wat ik gedaan had : zooals alle jonge menschen accepteerde hij het feit. En hij kon tenslotte niet weten of een of andere oude vriend mij niet geholpen had. Hij was gered, dat was zijn alles-overheerschende gedachte, en ik moet zeggen, dat hij van die vreeselijke Kerstmis af een ander mensch scheen geworden. Hij brak met zijn verkeerde vrienden, legde zich meer op zijn werk toe ; zijn superieuren waren zoo tevreden over hem, dat ze hem na een poos een belangrijke salarisverhooging gaven.”Edith Ottley hield een oogenblik op en staarde weer in het vuur ; de herinnering aan dien vreese- lijken tijd werd haar te machtig. Marion had zich niet bewogen. Ze zat tegenover haar zuster met opeengeklemde lippen en haar kin in de hand gesteund, voor zich uit de staren. Haar strak gezicht drukte evenmin sympathie als ongeduldige ergernis uit. Ze luisterde ; verder niets.Na een paar minuten begon Edith weer te spreken, met een stem, die gesmoord klonk van ingehouden tranen.„En toen volgde de ontdekking. De Waldrons hadden een buitengewoon schranderen detective aan het werk gez.et. Hij had het spoor van de parels tot in Parijs kunnen volgen en de juwelier, die ze had gekocht, herinnerde zich mij. Lord Waldron was meedoogenloos. Zoo zijn mannen soms, als ze iets niet begrijpen, maar vrouwen ook : jij toonde ook geen zweem van medelijden, Marion, hoewel je mijn zuster bent. Ik kan me nu nog niet voorstellen, dat ik de schaamte en schande overleefd heb. Maar véél heeft het niet gescheeld ; het grootste deel van mijn zes maanden heb ik in het gevangenis-hospitaal doorgebracht. De zusters hadden medelijden met mij ; dat had jij niet, Marion, je had alleen maar bittere boosheid voor me. Maar in mijn hart heb ik je je wreedheid vergeven ; je had nooit zorgen gehad ; hoe zou je dan hebben kunnen begrijpen wat ik deed ?”Edith Ottley zweeg.Ze leunde achterover, met haar hoofd tegen de kussens van den stoel ; maar haar oogen waren droog, brandend-droog. Lady Hering pookte in het vuur; daarna leunde ze ook achterover ; haar fijne handen speelden met den mooien jaden ketting om haar hals, dien Roger haar op haar laatsten verjaardag gegeven had.Na een poosje verbrak ze het stilzwijgen.„Ik begrijp niet, Edith, waarom je me wreed vindt. Wat moest ik doen ? Toen jij die vreeselijke schande over ons bracht, moest ik moeder naar het buitenland brengen. Daar kwam Roger bij ons en hij wilde niet, dat ik naar Engeland terugging, voordat.... voordat.... voordat jij.... uit de gevangenis was. Je hebt het over Jim ; denk eens



No. 35 VRIJDAG 11 NOVEMBER 1932 1099

aan Tom ! Het was voor hem ook vreeselijk. We 
dachten zelfs een tijdlang, dat het beter was om 
hem maar niet bij de Gttards te laten gaan, dat~ 
het daar voor hem toch niets dan ellende zou geven 
om wat jij gedaan hebt. En toen begonnen de Mul- 
fords moeilijkheden te maken. Het was allemaal 
even afschuwelijk en erg akelig voor Tom, dat zul 
je zelf moeten toegeven. Gelukkig is kolonel St. 
Lowrie een oude vriend van Roger en hij is bui
tengewoon aardig voor Tom geweest, en Kate 
Mulford is zóó verliefd op hem, dat ze haar ouders 
eenvoudig omver gepraat heeft. Maar als je je er 
even wilt indenken, hoe Tom’s carrière en levens
geluk bijna vernietigd waren door jou en hoe
veel narigheid we hebben doorgemaakt, dan zul 
je kunnen begrijpen, dat mijn gevoelens ten opzich
te van jou niet zoo bijzonder hartelijk zijn.”

„Zelfs niet, nu alles zich ten goede heeft ge
keerd en Tom bij de Guards is geplaatst en het 
meisje heeft gekregen, waarvan hij houdt ?” 
pleitte de andere. „Je hebt nu toch alle reden om 
zachtmoedig en vergevensgezind te zijn.”

„Dat is onzin, Edith,” antwoordde Lady He- 
ring. „Waarom zou ik consideratie met jou ge
bruiken ? Die heb je ook niet met ons getoond toen 
je Janet Waldron’s collier wegnam.”

„Nee,” gaf Edith haast fluisterend toe. „Ik 
dacht alleen aan Jim.”

„Met Jim is nu toch alles zooals het moet zijn, 
niet waar? Er is toch niets uitgelekt van wat 
hij heeft gedaan ?”

„Neen, daarvoor heb ik wel zalig opgepast. Ik 
heb ze geen kans gegeven, achter het motief van 
mijn daad te komen. Iedereen denkt dat ik uit 
minderwaardige hebzucht heb gehandeld, om 
mijzelf te bevoordeelen. Jim heeft zijn betrekking 
bij de bank gehouden en kon daar zelfs vooruit 
komen.”

Er viel een stilte. Edith tuurde met saamgekne- 
pen handen in de vlammen. Lady Hering trappel
de ongeduldig met haar goudleeren schoentje 
op den grond. Ze hoopte vurig, dat Edith maar 
wegging, voordat Roger en Tom thuiskwamen en 
ze pijnigde haar hersens om enkele woorden te 

vinden, die niet al te wreed zouden klinken.
„Nu, Edith,” begon ze tenslotte met een ver

moeiden zucht en ze maakte een beweging, alsof 
ze wilde opstaan.

Mevrouw Ottley keek haar zuster aan, maar 
reageerde niet onmiddellijk op dezen duidelijken 
wenk.

„Je begreep zeker niet,” hernam ze eindelijk, 
op moeilijken, doffen toon sprekend, „waarom 
ik juist vandaag bij je ben gekomen, terwijl ik 
me al dien tijd niet heb laten zien.”

„Ja,” antwoordde Marion droog. „Ik denk niet, 
dat je bent gekomen om me met Tom’s verloving 
te feliciteeren.”

O, waarom ging Edith nu niet weg? dacht Lady 
Hering geprikkeld. Ze hoorde het geluid van 
Roger’s sleutel in het slot van de voordeur en even 
later zijn stem, die Richardson, den butler, vroeg 
of zijn vrouw naar boven was gegaan om zich te 
kleeden. Richardson antwoordde, dat Lady Hering 
bezoek had in de rookkamer. Marion wist zich let
terlijk geen raad ; Roger kon ieder oogenblik bin
nenkomen.

„Maar vertel dan toch wat je verlangt,” drong 
ze aan, niet in staat haar zenuwen langer te beheer- 
schen.

„Alleen dit,” antwoordde Edith opeens resoluut. 
„Jim vindt zijn werkkring op de bank soms erg on
plezierig — om mij natuurlijk — we zouden het 
liefst uit Engeland weggaan — ver weg — en een 
nieuw leven beginnen op een plaats, waar niemand 
iets van ons afweet.. .. ”

„En ?”
„Roger heeft die rubberplantage nog, hè ?”
„Ja, maar als je het hèm vraagt.. .. ”
„Ik kan het hem niet vragen, Marion, maar als 

je een goed woordje voor Jim zou willen doen.... ”
„Neen, ik kan geen goed woordje voor Jim doen,” 

viel Marion haast ruw uit, „en ik wil het ook niet. 
Roger en ik noemen jouw naam nooit meer en ik 
ben niet van plan daar verandering in te brengen. 
Toen ik met een gefortuneerd man trouwde, heb ik 
het vaste besluit genomen, dat mijn familie hem 
nooit ook maar in een enkel opzicht tot last zou zijn. 

Wat hij onlangs heeft gehad, is al erg genoeg en ik 
ben niet van plan om Roger met mijn familie op te 
schepen — nu zeker niet meer. Hoe minder hij van 
jullie hoort, hoe beter.”

„Maar lieve Marion.. ..”
„Neen, Edith, ik doe het gedecideerd niet — en 

daarmee afgeloopen. Ik wil niet liever dan dat, voor 
zoover het Roger of Tom betreft of iemand van de 
Herings, de sluier van de vergetelheid over mijn 
familie valt. En als je nu armoede leed — maar je 
hebt nog je vijfhonderd pond.”

„Ik betaal Janet Waldron ieder jaar tweehon
derd pond, totdat ik het collier heelemaal vergoed 
heb.”

„Dat is van jouw kant niet meer dan behoorlijk,” 
Lady Hering trok de schouders op, „hoewel ik het 
nogal zoo-zoo van Janet vind om het geld aan te 
nemen. Maar in ieder geval houd je toch nog 
genoeg over om van te leven en dan heeft Jim zijn 
betrekking nog. Laat hij zijn best doen om op zijn 
bank verder vooruit te komen ”

„Als je eens wist hoe Jim en ik ernaar smachten 
om Engeland den rug toe te keeren.”

„Dat kan ik me levendig voorstellen. Maar waar
om gaan jullie dan niet naar Australië of naar Cana
da ? Je zou daar heel goed kunnen rondkomen van 
je vaste inkomen en Jim zou er ook wel weer het 
een of ander vinden.”

„Dat zou te riskant zijn, Marion. We zouden een 
zeker bestaan moeten opgeven voor een onzeker. 
Maar als Roger Jim een kans wilde geven.. .. ”

„Je kunt het hem zelf vragen als je wilt,” ver
klaarde Marion vastbesloten. „Ik doe het niet.”

„Marion-lief, doe het terwille van den ouden tijd ! 
Denk eens aan je eigen Tom.”

„Ik verbied je,” viel Marion haar bits in de rede, 
„om Tom’s naam in jouw minderwaardige aange
legenheden te mengen. Tom is gelukkig een eerlijke, 
betrouwbare jongen, een „gentleman” van top tot 
teen. Ik wil niet dat hij, op welke manier ook, met 
jouw Jim in aanraking komt.”

„Ik zal ook geen moeite doen, dat dit gebeurt,” 
antwoordde Edith deemoedig, „ik bedoel alleen....”

(Slot volgt)

Noordzee-roovers: sommige soorten van malvisschen volgen de haringvisschers soms dagenlang, om zich bij het inhalen der netten op den buit te kunnen storten.



Ondergeloopen polders bij Krommeniedijk.

Stalling voor waterfietsen ?

Het wel wat erg uit gestrekte zwem
bad onder het gehucht Bus en Dam,

Zaanland en Schermerland, toch al waterrijke 
gebieden bij uitstek, hebben zwaar door 

overstrooming te lijden en de bewoners van deze 
streken maken onaangename dagen door. Laat 
ons hopen, dat bij het verschijnen van dit num
mer het leed alweer geleden is, en dat men van 
al deze nattigheid niets meer overhoudt dan een 
onaangename herinnering. Twee oorzaken waren 
het, die polders en landwegen deden onderloo- 
pen en de bewoners in hun huizen en hoeven 
isoleerden als strafgevangenen op een eenzaam 
eilandje in den Oceaan, n.1.: de abnormaal hooge 
regenval, en het hooge waterpeil van het IJsel- 
meer. De gemalen werkten op volle kracht, maar 
konden toch niet meer doen dan des gemaals is; 
vooral als men rekening houdt met de ongun
stige windrichting. En hoewel van een waters-
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nood niet kon worden gesproken, ondervonden 
de bewoners toch veel last en schade. Vooral 
in den polder Krommenie was de waterstand 
zeer hoog en rondom het gehucht Bus en Dam 
stonden de landerijen blank zoover als het oog 
reikte. Langs de Nauernasche Vaart, waar de 
molen de ,,Woudaap** (zonderlinge naam in deze 
omgeving waar geen drie boomen bij elkaar 
groeien) zoo goed mogelijk zijn plicht ver

vult, en in den polder 
„Het Woud”, die weer 
in verbinding staat met

Boerenhoeven en hooibergen in de omgeving 
van Uitgeest zijn door het water ingesloten.

De watersnood in de omgeving Dan Krom
menie. Op den achtergrond de spoordijk.

t groote Allernaarder 
meer, lag de water
vlakte over vele hec
taren onrustig kabbe
lend uitgestrekt. Van 
verschillende kanten 
zijn er stemmen opge
gaan om de bemaling 
der Noord-Holland- 
sche polders, waar 
noodig, te modernisee- 
ren, en om middelen te 
beramen, waardoor in 
de toekomst dergelijke 
overstroomingen niet 
meer voor zouden kun
nen komen. Men kan 
niet anders dan wen- 
schen, dat men met de 
hulp der autoriteiten 
hier in slagen zal, want 
hoe ernstig de toestand 
is, blijkt wel duidelijk uit 
onze fotoserie van het 
verdronken land.De wa 
terwolf is nog altijd niet 
heelemaal overwonnen.

land.De
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NIEUWS
Hier ter stede overleed Mr. Alex Wert- 
heim, een bekende persoonlijkheid op 
maatschappelijk en philantropisch gebied.

lil den Plantage Schouwburg gaat op het oogenblik een succesvolle revue 
„Heb je al ge-yo-yod?” Sylvain Poons speelt er een grappige rol in.

Het Russisch Ballet van Monte Carlo, dat 
onder auspiciën van het concertbureau 
Krauss een tournée door Nederland maakt, 
zal a.s. Zaterdag in Carré wegens’t groote 
succes een tweede voorstelling geven. Een 
scène uit „Les Sylphides", ballet in één 
acte, muziek van F. Chopin.

Amsterdamsch

De Royal Horse Guards, een beroem
de Engeische militaire kapel,arriveerde 
in Amsterdam tot het geven van enkele 
concerten. De intocht op het Damrak.



tegen verkoudheid. Doelmatige Publicatie
van uw zakennieuws 

is van groot belang 

voor uw onderneming 
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heeschheid en catarrh zijn de uit de fijnste natuur
producten vervaardigde Wybert-Tabletten, die zelfs 
door de gevoeligste maag verdragen kunnen worden. 
Door de beschermende, verzachtende en verfris- 
schende werking zijn ze buitengewoon geschikt voor 
de dagelijksche keelverzorging, die toch eigenlijk even 
noodzakelijk is als de dagelijksche mondverzorging.

Wybert is alleen verkrijgbaar in de blauw-wit-zwarte 
doozen met het bekende „drieruiten”-merk. Vraagt 
uitdrukkelijk Wybert, want alleen Wybert-Tabletten 
bezitten Wybert-eigenschappen. En bovendien: ze 
smaken uitstekend!

Wybert-Tabletten zijn buitengewoon zuinig in ’t ge
bruik, Een doos van 65 cent met ruim 300 Wybert-
Tabletten is voldoende voor een heele maand, 
wanneer U eiken dag 
En de kleinere doozen 
Dat is toch goedkoop I

10 tot 12 Wybertjes neemt, 
kosten slechts 45 en 25 cent.

V.

SPEELGOEDWINKEL VERKRIJGBAAR
VAN F. 0'75 TOT F, 245'00

Vraagt om dit gratie Boek, 
vandaag nog

Uw jongen moet dit prachtige nieuwe 
Meccano-boek hebben. Het is prachtig 
gedrukt en bevat afbeeldingen en bijzonder
heden van de volledige serie Meccano- 
producten.

Ons depot voor engros zal Uw jongen een 
gratis exemplaar sturen in ruil voor de namen 
en adressen van drie van zijn vriendjes.

St. Nicolaas 
is 

Meccano* 
Tijd

Meccano is het meest boeiend van alle 
spelen voor jongens en het eenigste, waarin de 
belangstelling nooit ontbreekt^ Met een 
Meccano-uitrusting kan Uw jongen practisch 
gesproken alles bouwen, wat hij noodig heeft— 
een rijdende kraan, een auto, een tractor, een 
vliegtuig, een draaibank, een weefgetouw, of 
welk model ook van de honderden, die afge- 
beeld zijn in de Meccano-handleidingen. 
Behalve deze modellen kan elke flinke jongen 
tallooze andere modellen van eigen vinding 
houwen; uitvindingen doen met Meccano is 

het grootste génot ter w’ereld.
zal niet volmaakt zijn zonder 

Meccano.

Verkrijgbaar bij 
apotheken en dro
gisten, vanaf"15 cis.

Pebeco Mij. 
Amsterdam-C.

MECCANO
Voor engros:

HAUSEMANN & HOTTE (Afd. 35) Kromboomuloot 59 AMSTERDAM
MECCANO LIMITED LIVERPOOL ENGELAND

Bi| apothekers en drogisten verkrijgbaar.

mag den darm nief schaden, doch 
moet zacht, aangenaam en daarbij 
toch prompt werken. Al deze 
voordeelen bieden de beproefde 

Istizin - Tabletten. 
Bovendien houdt hun regelende 
werking dagenlang aan.__________

DOOR ’T GEBRUIK VAN

NIVA TANDPASTA
STEUNT GIJ

5 Nederlandsche Industrieën, 
door de voorn, grond
stoffen en de ver
pakking ook

dus t

taise in EIGEN LAND 
te bestrijden.

Groote Tuben................75 ets. i
Kleine Tuben........................ 25 ets. ;

Dr. H. NANNING’s
Pharm. Chem. Fobr. N.V., Den Haag. j

Levensverzekering-Mij. „H AA RLE M” 
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

Doofheid R 
en oorsuizen, ook ouderdoms- 
doofheid, oorverkalking, 
loopende ooren, brommen, 
suizen, fluiten, geraas in het 
hoofd, enz. Vraagt kosteloos 
broch. nr. 6 omtrent genezing.

S. WIJNBERG
Oosterpark 45, Amsterdam

VAN RIJ N S 
o'B" MOSTERD

• ‘ • ... . - • '

■is frduwfef!
Maar, dat is snel verholpen, 
als U direct elastische Hansa- 
plast bij de hand heeft. Men 
legt eenvoudig een stuk in de 
gewenschte grootte op de 
wond en drukt dit op de huid 
vast. Elastische Hansaplast 
ziet er altijd zindelijk uit, ver
schuift niet en kan zelfs even
tueel een bad verdragen. Het 
antiseptische gaaskussentje 
beschermt de wond en werkt 
tegelijkertijd bloedstelpend.

Het snelverband „Elastische Hansa- 
plast“ is op elk lichaamsdeel plooi- 
loos aan te brengen en staat ook 
elke beweging toe, zonder dat het 
trekt of ergens in belemmert.
„Elastische Hansaplast" behoort 
eigenlijk altijd bij de hand te zijn; in 
de huisapotheek, op de werkplaats, 
bij tochten en bij sport of spel.

HET IDEALE SNELVERBAND
lllllllllltlIllllttllIllllHIlllHlllltlIllllllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHillHriliailllHliniinillltlHIliniUIIIIIIItlIllllllllllltlHIirUllllllltlIllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItlIlMHUIIIIIIItflIllR
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hoedje, samengesteld

met veerenfan- 
den voorkant.

Sierlijk
uit kleine veertjes in natuur
lijke kleuren en gegarneerd 
met *n strik van bruin fluweel.

Een nieuw cloche-model van 
taupé-vilt, 
tasie aan

Een modern groen 
fluweelen hoedje, 
waarvan de lijn 
zich geheel aanpast bij de ^vlie
gende^ lijn van het moderne kapsel.

-ik ’K.,

VRIJDAG 11 NOVEMBER

De nieuwste Hoedjes

Het verkleinwoord is hier wel op z’n plaats, 
want hoe meer de winter nadert, hoe klei
ner de hoeden schijnen te worden. En men 

verbaast zich telkens weer over de ontzaglijk 
groote verscheidenheid bij al die nieuwe modellen. 
Het goede daarvan is, dat er ook voor weinig 
geld reeds alleraardigste flatteuze dopjes zijn te 
verkrijgen. Daarom hoeven we echter nog niet 
te denken dat alle hoeden goedkooper zijn, om
dat ze minder materiaal vragen dan de grootere 
modellen.

De nieuwste toques hebben ’n ovalen vorm. Er 
zijn zeer fraaie modellen van ’n doorgestikte wollen 
stof of van fluweel, terwijl ’n opwaarts genaaide 
strik of ’n vleugel er ’n zekere hoogte aan geven.

Ook zacht soepel vilt wordt gedrapeerd tot sier
lijke nauwsluitende hoedjes, die men garneert met 
’n eleganten strik van hetzelfde materiaal.

Kleine vilten hoedjes worden vaak gegarneerd 
met gros grain lint in verschillende kleuren ; ook 
wel met slangenhuid, welke dan een deel van den 
omgeslagen rand bekleedt.

De fluweelen baret is, vooral voor jonge meisjes, 
nog steeds in de mode. Van geribd fluweel zijn er 
aardige ronde modelletjes, de zoogenaamde „bo- 
lero-hoedjes”, in het genre der Tyroler hoedjes — 
een rond bolletje en ’n kleine omgeslagen rand, 
welke aan den linkerkant hoog naar boven streeft 
als ondergrond voor ’n opwaarts piekenden vleugel.

Het spreekt wel vanzelf, dat het kapsel bij al 
deze kleine hoedjes, die jeoo veel van het haar te 
zien geven, ’n groote rol speelt. Er zijn ’n paar 
nieuwe kapsels, waarbij het haar meer van het 
voorhoofd onbedekt laat dan tot dusver.

Er is ook ’n nieuw kapsel voor langer haar, 
met ’n breede platte ondulatie, waarvan één

golf voor het oor ligt en waar
van de uiteinden in breede 
krullen in den nek bijeenge
stoken zijn.

’n Ander nieuw kapsel accen
tueert nog meer de „vliegende” 
lijn. Het slechts even geondu- 
leerde haar wordt geheel naar 
achteren gekamd, zoodat het 
voorhoofd en de ooren onbe
dekt blijven.

Het hierbij afgebeelde groen 
fluweelen hoedje, past zich bij 
die „vliegende” lijn van het 
kapsel geheel en al aan. Bij 
het kapsel is alle haar naar 
achteren gewerkt en bij het 
hoedje is alle garneering verlegd 
naar den achterkant.

Bizonder sierlijk is het hoedje 
van onze tweede afbeelding, 
een Parijsch mcdel van Gaby 
Mono, die het „Reconciliation” 
doopte. Dit hoedje, samenge
steld van kleine veertjes in na
tuurlijke kleuren is gegarneerd 
met een bruin fluweelen strik.

Gaby Mono ontwierp ook het 
kleine cloche-model, dat hierbij 
wordt afgebeeld.

Dit geheel nieuwe model van 
taupé-vilt, met een veerenfan- 
tasie aan den voorkant, een 
voorbeeld van de weinige eenigs- 
zins gerande hoeden, kreeg den 
ondeugenden naam : „Tournant 
dangereux” — „Gevaarlijke 
bocht.” PAULA DEROSE.



Is U een slachtoffer der Rheumatiek?
Verbazend succes van nieuw geneesmiddel.

Een volle 10-daagsche behandeling wordt U absoluut gratis aangeboden.
Indien U aan de folteringen der Rheu
matiek lijdt de Kruissmart kent die Uw 
gewrichten en spieren wringt Uw krach
ten ondermijnt en Uw leven één lang
gerekte misère maakt, kan het lezen 
dezer annonce het begin van verlichting 
van Uw pijnen beteekenen. Doch talm 
niet! Post Uw aanvraag onmiddellijk 
voor een der 10-daagsche behandelin
gen van Mr. Arthur Richards’ verbazing
wekkend nieuw geneesmiddel, die ter
zijde gezet zijn voor lezers dezer cou
rant Gratis en franco thuis. Verzuim 
niet deze unieke gelegenheid te benut
ten. U zal versteld staan over de ver
kregen baat Hoe treurig ook Uw geval, 
zelfs indien U alles heeft geprobeerd 
en dit heeft gefaald, zelfs U als onge
neeslijk is opgegeven, verlies niet alle 
hoop. Mr. Arthur Richards’ wonderlijke 
„Duo-Formula”, waaronder het nieuwe 
geneesmiddel bekend is, heeft keer op 
keer baat gebracht, in gevallen, die als 
hopelooze invaliden waren opgeschre
ven. Wanneer deze groote specialist 
zegt: „Mijn „Duo-Formula” is een goed 
hulpmiddel voor Rheumatiek”, kan U 
verzekerd zijn, dat hij slechts de naakte 
waarheid spreekt. U kan er zeker van 
zijn, dat hij nooit zulke verbazingwek
kende gevallen zou noemen, indien hij 
niet overvloedig bewijs had van de 
echtheid daarvan. Dit laatste is in den 
vorm van duizenden brieven van man
nen en vrouwen, die geheel vrijwillig 
getuigenis afleggen van de verbetering 
van hun pijn en lijden. Deze brieven 

komen van lieden, die jarenlang aan 
het bed gekluisterd waren: tientallen 
daaronder boven de 60 en 70 jaar oud, 
voorheen de folteringen der Rheumatiek 
ten prooi, nu alle levensgeluk weder

Mr, Arthur Richards
ten deel. En wat zij gedaan hebben, 
kan U ook doen! Deze wondere „Duo- 
Formula” Behandeling kan U helpen, 
zoowel als zij hen hielp. Dat is waarom 
wij speciale toebereidselen gemaakt heb
ben waarbij een aantal 10-dagen Be
handelingen gratis en franco zal gezon

Aan COUPON VOOR UWE GRATIS BEHANDELING
MR. ARTHUR RICHARDS, JJXjï lBn Roa<! LONDON W.C. 1, ENGELAND 
Gelieve mij Gratis en Franco en zonder eenige verplichting mijnerzijds Uw speciale 10-daagsche Behandeling te zenden.

Naam en Adres: _________

Velouty de Dixor 
vervangt zoowel 
crème als poeder

JONG
EN
SCHOON
Gretl Theimer, de ge
vierde filmster, weet 
wat er afhangt van een 
goede huidverzorging. 
Neemt U een voorbeeld 
aan haar en gebruikt 
ook VELOUTY DE 
DIXOR, het preparaat 
dat U jeugd en schoon
heid verleent! Het 
maakt gelaat, hals, 
armen en handen don

zig zacht en doet de natuurlijke huidkleur bewaren. 
Verkrijgbaar vanaf 30 cents in alle goede parfumerie- en kappers
zaken in vier tinten: Blanche, Naturelle, Ivoire en Ocre.
GRATIS: Om een monster te ontvangen van de drie voor
naamste kleuren is het voldoende naam en adres 
te zenden, alsmede f 0.25 aan postzegels
aan de Import, voor Nederland: . < *
N.V. v. d. laaken's Handels Mij., 
Leidschekade 98 A, \ V/ i
Amsterdam C. C /ACZ J
Tel. 36372 O’# S INTEEKEN BILJET

Ondergeteekende verklaart zich hiermede te abonneeren 
op „De Stad Amsterdam” a pcr driemaanden i)

r ” f 0.I25 per week 1
9 Doorhalen wat niet verlangd wordt.

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

Adres .......................................................................
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den worden aan lezers dezer courant, 
die slachtoffers zijn der Rheumatiek, 
jicht, Lendenrheumatiek, Ischias (Heup- 
Jicht) of eenige andere Urlnezuurziekte. 
Het is om U onwederlegbaar bewijs te 
leveren voor de waarheid van deze be
wering in den vorm van Uw eigen en 
persoonlijke verbetering van Uw lijden. 
Het is duidelijk, dat wij zulk een buiten
gewoon aanbod niet maken konden, 
wanneer wij niet wisten, dat „Duo-For- 
mula” absoluut gunstige gevolgen heeft 
Denk wat dit voor U beteekent. U zendt 
de nevenstaande coupon of een brief
kaart, indien U dit liever is, U ontvangt 
de 10-dagen Behandeling: prettig en 
absoluut onschadelijk om in te nemen, 
zelfs in de ergste en hardnekkigste ge
vallen, U begint verlichting van Uw fol
teringen te gevoelen. Stel U het nieuwe 
uitzicht op het leven voor, dat dit voor 
U opent. Denk aan de onzegbare vreug
de, iederen morgen te ontwaken zonder 
een trekje pijn, verfrischt door een vol
maakte nachtrust, verlangend om uit 
bed te springen voor het werk en de 
vermaken van den dag. Doch talm niet 
Post Uw aanvraag heden nog. Waarom 
een oogenblik langer in smart te leven, 
wanneer het posten van deze aanvraag 
U verlichting kan brengen zonder eenige 
kosten?
Porto naar Engeland: per gesloten en
veloppe 12M cent, op een briefkaart 
geplakt 7H cent

BZPN

Indien gij

WILT VERKOOPEN
OAN MOET UW 

ARTIKEL BEKEND 

ZIJN........................

*
HET MIDDEL

OM BEKEND TE
WORDEN EN TE 

BLIJVEN IS

ADVERTEEREN

Wat een vies weer — 
en daarbij die 
verkoudheid!
Neen, zoo gaat 
het niet langer! 
Liever naar 
huis - en direct 
ASPIRIN.

«AVER) \E 7

Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-band- 
buisjes van 20 tabletten nu fl. —.70 en 
oranjezakjes van 2 tabletten h fl. —.10.

Een gave, fluweelzachte huid.
Door een eenvoudig middel.

Als Uw teint bedorven wordt door puistjes, vetwormpjes 
of uitgezette poriën; als U last hebt van een harde, 
grove huid, bedenk dan, dat dit alles het gevolg is van 
een slechten toestand der kliertjes onder de huid. Radox 
kan Uw huid juist datgene geven wat zij noodig heeft. 
Indien U maar telkens, wanneer U het gezicht wascht, 
wat Radox door het water mengt, wordt dit water rijk 
aan zuurstof en andere belangrijke bestanddeelen. Deze 
stoffen dringen door de opperhuid naar de slecht werkende 
en uitgeputte kliertjes. De verstopte huidporiën zullen 
gereinigd worden en de kliertjes gevoed en tot nieuw 
leven aangespoord. Dan zal de huid weer behoorlijk 
kunnen functionneeren en het natuurlijke gevolg bemerkt 
U al na eenige dagen: dat is een fluweelzachte, frissche 
en jeugdige teint, zonder puistjes of andere ontsieringen. 
Radox is heerlijk geparfumeerd en verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten. Een pak is toereikend voor 
verscheidene weken.

RADOX “
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., Heerengracht 209, 

Amsterdam-C.



De Godin 
der duizend Kollen
Toen kwam er een waarzegster naar hem toe 

— ze was een oude vrouw en had grijs 
haar — zooals ik, o meesteres. Ze was be
roemd in het heele land — net zooals ik, o 

meesteres. Misschien was ik die vrouw wel. Wie kan 
dat weten ?”

„Wat praat je toch — ’t is lang geleden, dat de 
Profeet op aarde leefde/’

„’t Is kort geleden, o meesteres. Duizend jaren 
zijn een dag, en de dag is een oogenblik. Misschien 
was ik die vrouw, die tegen Abd el Mottaleb zeide, 
dat hij tien vrouwelijke kameelen naast zijn zoon 
moest plaatsen en dan het lot moest werpen, wie 
of er gedood moest worden. Het lot viel op Ab- 
dallah, en Abd el Mottaleb moest nog tien kameelen 
brengen. Maar tienmaal viel het lot op zijn zoon — 
en den elfden keer pas op de kameelen. Abd el 
Mottaleb slachtte honderd kameelen ter eere van 
Allah, en zijn zoon was gered. Sindsdien is de prijs 
van een mensch honderd vrouwelijke kameelen, 
o meesteres/’

Nymet Teridek boog haar hoofd.
„Je bent zeer wijs, M’wena,” zei ze zachtjes.
„Ik ben oud, o meesteres, zeer oud — en ik heb 

veel gezien. En ik zie ook nu nog, o meesteres — ik 
zie — beter dan het offer der honderd kameelen is 
het offer van een mensch — het offer van een 
mensch, o meesteres — en de liefde van je heer zal 
niet verkoelen.”

Was de oude krankzinnig ?
Dat was aanzetten tot moord ! Tenslotte is er in 

Egypte toch een wetboek van strafrecht.
Nymet Teridek kreeg een schok. Haar blik gleed 

naar de twee andere negervrouwen.
De Soedaneesche glimlachte, als men dat, wat 

ze deed, glimlachen noemen kan.
„Ze zijn doof en stom, o meesteres,” zei ze een

voudig en trok de onderkaak van een van de twee 
oude vrouwen naar beneden. Er was geen tong in 
haar mond.

Nymet Teridek kreeg spoedig haar zelfbeheer- 
sching terug — ze overwon haar afkeer en kwam 
heel dicht bij de oude.

„Een mensch, zeg je, M’wena ? Werkelijk, een 
mensch ? Moet ik een mensch in deze kamer bren
gen en den slager roepen om hem de keel door te 
snijden — en de oogen van vele menschen om ons 
heen zien het en de mond van vele menschen spreekt 
voor de rechtbank en Mahmoed Bey verliest zijn 
positie — en ik — wat wordt er van mij, M’wena ? 
Je bent zeker krankzinnig.”

De oude vertrok geen spier.
Ze ging ook geen handbreed achteruit.
Ze fluisterde, haar tandelooze mond bewoog. 

Ik verstond geen woord, hoe ik me ook inspande.
Nymet Teridek sperde haar oogen wijd open en 

wankelde achteruit.
De twee vrouwen, het oude, verdroogde monster, 

dat uit de hel scheen te komen en de jonge, elegante 
vrouw, die in een Europeeschen salon enkel door 
haar schoonheid zou zijn opgevallen, staarden 
elkaar aan.

„’t Is, alsof ik Mahmoed Bey hoor spreken,” 
zei Nymet Teridek langzaam.

„Misschien is hij het die uit me spreekt.”
De Egyptische rilde. „Alleen de dooden kunnen 

door den mond van anderen spreken, naar men mij 
gezegd heeft, M’wena.”

„En de stervenden. Niemand weet, hoe lang hij 
leeft. Mahmoed Bey’s leven is zijn liefde voor jou.” 

Er volgde een pauze.
„Wat — wat bedreigt het leven van mijn heer, 

M’wena ?”
De oude haalde haar schouders op.
„Er is sinds lang geen offer gebracht aan de

DOOR

LUDWIG VON WOHL
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KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE: 
Frank Norten heeft van de Engelsche en Egyptische regee- 
ringen verlof gekregen om een jaar lang onder de inboorlingen 
te Caïro te leven. Hij verhuurt zich als gids om vreemdelingen 
rond te leiden. De Syriër Habib Effendi brengt hem in kennis 
met den Zweed Timskjöld en verzoekt hem dezen jongen man 
te brengen naar de geheimzinnige „Tsar*’ in het huis van 
Mahmoed Bey. Norten, die den naam van Kelad ben Shorak 
heeft aangenomen, stemt na eenige aarzeling toe. Ze begeven 
zich er heen in gezelschap van een jong meisje, miss Hilgen, 
dat door Timskjöld het hof wordt gemaakt. Zij slagen er in 
de „Tsar”-plechtigheid in het geheim te volgen. Nymet Teri
dek, de schoone Egyptische, echtgenoote van Mahmoed Bey, 
wil de liefde van haar heer terug winnen; er wordt van haar 

geëischt, dat een offer zal worden gebracht.

Meesteres der heilige dieren. Gij weet het, o mees
teres.”

Nymet Teridek week steeds meer achteruit tot 
ze vlak tegen den wand aanstond, waarachter 
wij stonden.

„Wat — wat weet je van de Meesteres der heilige 
dieren — M’wena ?” hijgde zij.

Maar de oude zweeg weer.
Ze zag er uit, alsof ze in geen jaren gesproken 

had. Nymet Teridek begon in de kamer heen en 
weer te loopen. Ze was doodsbleek.

„Luister, M’wena,” begon ze en stond stil. 
„We zijn ver afgedwaald van de reden, waarom 
ik je hier heb laten komen.... je kent de reden.” 

„Die ken ik, o meesteres.”
„Je weet, dat Mahmoed Bey koel is tegen mij, 

koud als steen.”
Nymet Teridek ademde zwaar.
„Als je M’wena bent — en „Tsar” kunt houden 

— doe dat dan, opdat ik de liefde van mijn heer 
terugkrijg.”

Ik begon zenuwachtig te worden. Hoe zou juf
frouw Hilgen zich houden, bij die lange voorbe
reiding waarvan ze geen woord verstond — en 
daarna ?

Nymet Teridek streek met haar hand over haar 
vochtig voorhoofd. Ze werd kalmer.

„Laten we „Tsar” houden, M’wena,” zeide ze 
mat. „Ik — ik kan niet zonder alle voorbereiding 
het offer voor de Meesteres — voor de Meesteres 
der heilige dieren vinden. Ik wil eerst „Tsar” 
houden, M’wena — misschien helpt dat. Zeker zal 
het me geruster maken. Neem vijf kameelen, 
M’wena.”

De oude boog het hoofd.
„Ik zal „Tsar” houden, o meesteres.”
Nymet Teridek haalde verlicht adem en klapte 

in haar handen.
De dames kwamen weer de zaal binnen en gin

gen op kussens en divans zitten.
Zwijgend en stokstijf zat de oude Soedannegerin 

vóór de twee andere vrouwen, ’t Leken eindelooze 
minuten. Plotseling schreeuwde ze luid.

Ik zag hoe er een schok door de meeste dames 
ging. Het gordijn, dat een afscheiding vormde 
tusschen dit vertrek en het volgende, werd snel 
weggetrokken en een reusachtige kameel kwam 
langzaam op zijn hooge pooten over de kostbare 
tapijten binnen.
IV. „SCHARIA LUCETTI — PRESTISSIMO !” 
TJet dier werd binnengebracht aan lange touwen 
1 1 en was nauwelijks vooruit te krijgen.

Twee dienaressen duwden het van achteren en 
eindelijk stond het midden in de zaal.

Plotseling stonden alle dames 3
op en schoven met haar kussens J
en divans naar voren en naar
opzij, tot ze een niet zeer wijden kring om den 
kameel vormden. Ze waren nu allen opgewonden, 
dat kon men zien. Juffrouw Hilgen naast mij werd 
ook onrustig — dat kon ik hooren aan haar adem
haling.

Het was een zeldzaam gezicht — het groote 
lompe dier midden in die fraaie zaal te zien staan — 
omgeven door een schaar van elegante dames.

Zooals ik reeds zeide, had ik maar één keer een 
Tsar-séance bijgewoond. En toen hadden ze maar 
een paar schapen gebruikt.

Weer ging het gordijn opzij en een man kwam 
binnen, de eenige man in de heele vergadering. 
Het was een korte, gezette kerel met een stieren
nek en erg grove trekken. Hij had een lang mes in 
de hand. De dames stonden op en kwamen vlak bij 
den kameel. De dienaressen trokken zich terug.

Vier dames, waarvan er twee Europeesch gekleed 
waren, pakten het dier aan de riemen, die het om 
zijn lijf had en hielden het vast.

De oude Soedannegerin gaf een teeken. Weer 
klonk de handtrommel, de fluit barstte los in 
een hartverscheurend gegil, dat hoe langer hoe 
harder werd. De man kwam op den kameel af, 
met geoefende hand slachtte hij het dier — hij 
was zeker slager ; het bloed spoot met een krach- 
tigen straal eruit, midden onder de luid krijschende 
vrouwen.

De vier die het dier vasthielden waren er overal 
rood van. De kameel zonk nu op zijn knieën — 
het razende geschreeuw overstemde zijn gereutel. 
De vier vrouwen lieten het dier los, het ging op 
zijn zij liggen, terwijl er nog steeds bloed uit de 
wond spoot. Het moest wel direct dood geweest 
zijn. Alleen trokken de pooten nog stuipachtig.

En nu kwam het afschuwelijkste.
Al deze vrouwen schenen plotseling haar ver

stand verloren te hebben. Ze sprongen heen en 
weer, schreeuwden wild dooreen, stootten ongear
ticuleerde geluiden uit. Een knielde bij het lichaam 
van het doode dier neer en doopte haar handen in 
het bloed.

Het scheen niet alleen zoo — ze hadden werke
lijk haar verstand verloren. En ’t was zonderling — 
deze waanzin had methode.

Ik zag er een, die met een bevelend gezicht 
rondliep — haar hoofd diep in den nek — met 
schitterende oogen. Een andere, die in een soort 
extase schreeuwde, kwam haar in den weg — door 
een welgemikten, zeer krachtigen vuistslag werd 
ze opzij geworpen, en de eerste ging in trotsche 
houding verder. Ze had een bepaalde auto-suggestie 
— verbeeldde zich, dat ze een bepaald iemand 
was. In elk geval een man, dat kon men zien aan 
de heele onvrouwelijke houding en de lange, krach
tige passen, die ze maakte.

Daar was er een, die met gefronst voorhoofd op 
en neer liep. Ook zij deed het met lange passen en 
had haar handen zeer ongracieus op haar rug.

„O,” schreeuwde juffrouw Hilgen naast me, 
„nu draait ze haar snor op — ze draait haar snor 
op.”

Ze kon zich niet meer beheerschen en brak in 
zenuwachtig gelach uit, dat veel op snikken leek.

Ik greep haar hand en drukte die stevig.
Toen kwam ze weer tot zichzelf, en hield plot

seling op met lachen.
Maar het had niets gehinderd.
Het lawaai in het vertrek was zoo oorverdoovend, 

dat men zelfs een kanonschot bijna niet had kunnen 
hooren.

Het was een ware heksensabbat, een helsch
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mengelmoes van de meest krankzinnige bijzonder
heden.

Die vrouwen hielden zichzelf voor wichelaars, 
redenaars, bedelaars, soldaten —

Ze deelden commando’s uit aan onzichtbare 
legers, liepen rond met bedelend uitgestrekte 
hand en een armzalige uitdrukking op haar gezicht 
of hielden luide monologen.... Een vrouw in 
Oostersche kleeding schepte van het al halfgestolde, 
bijna zwarte bloed van den kameel met beide 
handen en smeet het walglijke goed midden in 
het zorgvuldig geschminkte en gepoederde gezicht 
van een jonge, allerelegantst gekleede dame in 
een laag uitgesneden Parijsche japon. De arme 
scheen het in ’t geheel niet te voelen....

Ze danste met haar bloedbesmeerde gezicht 
met de schuchtere en stijve bewegingen van een 
klein meisje in de kamer rond, terwijl ze eentonig 
neuriede.

De trommel werd voortdurend geslagen, de fluit 
gilde er door heen.

Onbeweeglijk, moe, lusteloos zat Nymet Teridek, 
met haar hoofd in haar hand, alsof al dat lawaai 
en duivelsch gedoe om haar heen haar niet aan
ging. Behalve zij was nog alleen de oude negerin 
even onbeweeglijk.

Het hoogtepunt van opwinding was nu bereikt — 
enkele van de vrouwen begonnen te wankelen — 
haar bewegingen werden matter — ze vielen op 
den grond neer. Het werden er steeds meer — de 
helft — ze lagen daar — roerloos — als door den 
bliksem getroffen.

De oude strekte haar arm uit.
De afgrijselijke muziek hield plotseling op — en 

met een ruk vielen allen, die nog stonden, op den 
grond neer, ademloos, uitgeput tot het uiterste.

De plotselinge stilte viel als lood op onze zenuwen. 
Juffrouw Hilgen naast mij scheen er niet te best 

aan toe. Zij ademde onregelmatig en dat was in 
de vreeselijke stilte zoo duidelijk te hooren, dat 
ik naar Timskjöld sloop.

„De lady voelt zich niet wel, Effendi,” fluisterde 
ik. „Misschien is het beter, dat we weggaan.”

De Zweed staarde mij aan met afwezigen blik.
„Is het afgeloopen?” vroeg hij.
De woorden kwamen heel langzaam, het leek 

of hij in een droom sprak. Ik kende dat — toen ik 
voor ’t eerst „Tsar” had gezien, was het mij net 
zoo gegaan. De barbaarsche, stuitende gebeurtenis 
heeft deze als ’t ware verlammende uitwerking.

Misschien is het, omdat we instinctief den ouden 
oorsprong van dien cultus aanvoelen — wij Noor
derlingen hebben een eigenaardig gevoel voor 
traditie.

„Het is nog lang niet afgeloopen, Effendi,” fluis
terde ik. „Het duurt misschien nog den heelen 
nacht door. Ze zullen dadelijk weer beginnen.”

Een zwerm van dienaressen was nu bezig met 
de bewuste looze ei uitgeputte vrouwen — er 
werden aromatische vloeistoffen over haar ge
zichten gesprenkeld, ververschingen werden bin
nengebracht.

Het lijk van den kameel werd naar buiten ge
dragen. Midden in de zaal zat roerloos de oude 
Soedannegerin, alsof de gebeurtenissen om haar 
heen haar in ’t geheel niet aangingen.

Haar als gebeeldhouwd en met een leerachtige 
huid overtrokken gezicht had een wreede en 
geheimzinnige uitdrukking. Het geleek op dat 
van een fakir.

Verschillende keeren in mijn leven had ik zulke 
personen ontmoet, bijna altijd waren ze mijn 
vijanden geworden.

Nauwelijks was deze gedachte in mij opgekomen 
of de oude draaide plotseling haar gezicht in mijn 
richting. Eerst schrok ik — maar toen schaamde 

ik me en dacht 
er aan, dat ik
immers door een 
dichten muur 

van houtsnij
werk van haar 
gescheiden was, 
waardoorheen’ik 
haar wel kon 
zien, maar zij 
mij niet.

Maar onmid
dellijk daarna 
kreeg ik ’n schok 
van schrik. Heel 
langzaam kwam 
de oude op den 
wand af, ze hield 
haar oogen ge
floten.

De breede vleu
gels van haar 
platten neus 
blies ze op — 
ze snuffelde. Ze 
rook ons I

Bliksemsnel 
overlegdelk.Zou 
ik het teeken 
geven? Maar ik 
kon niet vrij 
en ongehinderd 
overleggen. Ik 
had een gevoel 
alsof er ’n zwaar 
gewicht op mijn 
verstand druk
te, alsof ’t iets 
was, dat er aan 
hing, en dat ik 
niet kon af
schudden.

De oude kwam 
steeds naderbij 
— en haar han
delwijze was niet

Tiroler bruidspaar in 
de traditioneele klee- 
derdracht, zooals die 
in het museum van 
(nnsbriick wordt be
waard. 

onopgemerkt gebleven — ze werd nagestaard — 
allen staarden haar nu na.

Slechts één enkelen keer had ik een dergelijk 
gevoel gehad. Dat was, toen een oeroude, aange
schoten mannelijke olifant in Nigeria langzaam 
op me af kwam — en ik was alleen en had geen 
wapens. Alleen en ongewapend — dat was ook het 
gevoel, dat ik nu had. Voor een oud vrouwsper
soon I De negerin bleef nu staan. Ze was ten hoogste 
twee passen van ons verwijderd.

„Hier!” schreeuwde ze plotseling schel. „Hier 
zijn spionnen — houd ze vast!”

Nauwelijks was ze begonnen te spreken toen ik 
mijn heele energie weer door me heen voelde 
stroomen, als iets warms, levends, dat bij mij hoor
de, van mezelf was. Ik gaf het afgesproken fluit- 
teeken, pakte Timskjöld bij zijn schouder, sloeg 
mijn arm om de bijna bewustelooze juffrouw 
Hilgen heen en rende, zoo hard ik kon. We moesten 
rechtsom. Achter ons klonken nu stemmen — 
voetstappen — geschreeuw — geraas — getier — 
gestommel — de hel was losgebroken.

Iets raakte tusschen mijn beenen en ik viel met 
kracht op den grond. Timskjöld, die zichzelf weer 
meester was, wilde me ophelpen. Half gek van 
angst liep juffrouw Hilgen door.

„Vooruit, verder,” schreeuwde ik tegen den 
Zweed. „Ik kom wel.”

Hij liep door, onwillekeurig gehoorzamend.
Ik stond op — mijn hoofd dreunde van den 

harden smak, dien ik gemaakt had en ik zag sterre
tjes.

Maar ik rende verder, terwijl achter mij de 
stemmen dreigend naderbij kwamen.

Goddank — daar was de trap.
Van het jongemeisje en Timskjöld was niets 

te zien. Ik vloog de treden op — de achterdeur 
stond wijd open.

Nog altijd geen schepsel.
Ik rende door het park.
Het hek stond ook open.
Ik was op straat. Daar liep Timskjöld radeloos, 

aldoor op en neer. Hij schoot op me af.
„Heb je miss Hilgen gezien ?” schreeuwde hij.
„Neen — ze was toch bij u ?”
„Ze rende nog voor mij uit — ze was vreeselijk 

bang.... als ze maar niet — maar daar is ze 
immers! Halt — miss Hilgen — halt!”

Twintig passen van ons stond een auto stil. 
Een gewone taxi, die zich in beweging zette.

„Ze moet heelemaal gek van schrik zijn,” zei 
Timskjöld, „ze heeft zich niet eens omgedraaid. 
Kom mee !”

We renden zoo vlug we konden, achter den auto 
aan. Bij de volgende bocht was deze natuurlijk al 
ver voor. Maar wij vonden een andere taxi en 
reden er met volle vaart achteraan.

Toen we de groote Nijlbrug gepasseerd waren, 
hadden we de andere bijna ingehaald. Maar een 
brave verkeersagent zorgde er voor, dat een do
zijn auto’s, karren en ezels tusschen ons kwam.

Op het Opera-plein stopte de eerste auto voor 
het Hotel Continental. Wij ook en sprongen eruit.

In drie passen was Timskjöld bij den voorsten 
auto.

„Dat was nog eens een jacht!” lachte hij. 
„Weet u, ik ben blij, dat u....”

Hij kwam niet verder, trok een onzegbaar dom 
gezicht en deed een paar passen achteruit: uit 
den auto stapte een volkomen vreemde jonge 
dame in avondtoilet, die Timskjöld van top tot 
teen opnam met een verachtelijk gezicht en zonder 
een woord te spreken langs hem heen het hotel 
inging.

Timskjöld keek haar na — en keek toen mij aan.
Ik kon niet lachen.
„Mijn God — waar is miss Hilgen ?”
Ik maakte een beweging in de richting van on

zen auto. Timskjöld begreep me.
„Denzelfden weg terug, chauffeur — zoo vlug 

mogelijk !”
De chauffeur was een jonge Italiaan, dat zijn 

de hardste rijders van de wereld. Hij liet grinnikend 
zijn witte tanden zien en schoot vooruit als een 
kanon.

Het viel noch aan Timskjöld noch aan mij op, 
dat ik hoogst onbehoorlijk bij hem zat — in plaats 
van voor bij den chauffeur. De Zweed was ver
schrikkelijk opgewonden. „Als die schurken haar 
iets gedaan hebben,” mompelde hij in zichzelf. 
„Als ze haar iets gedaan hebben.... !”

Voortdurend spoorde hij den chauffeur nog tot
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grootere haast aan. Dat was koren op diens molen 
en hij raasde als een bezetene.

’t Scheelde een haar of we hadden bij de kruising 
voor het Arabische Museum den verkeersagent 
aangereden.

Kasr — el Nil.. .. Ghezira.. ..
Alles leek een karikatuur — zoo vloog de om

geving langs ons heen.
Hier het huis van Mahmoed Bey. We lieten 

den chauffeur wachten.
Maar nu we weer op onze eigen ongevleugelde 

beenen stonden, begonnen we toch te overleggen.
Moesten we binnendringen ? En zoo alles 

toegeven ? Onszelf in ’t ongelijk plaatsen ?
Was het dan wel zeker, dat juffrouw Hilgen 

hier teruggehouden was ? Maar — waar zou ze 
anders zijn ?

Eenige seconden stonden we zwijgend en be
sluiteloos. Maar toen maakte — zooals zoo vaak 
in ’t leven — iets onverwachts ons besluit on- 
noodig.

Als een schaduw dook een gedaante voor ons op.
Hafid, de tuinman.
„U zoekt de lady van den Effendi,” fluisterde 

hij. „Ze is weggebracht — in den auto van mijnheer.” 
Ik staarde hem aan.
„Wat zeg je daar ?”
Hafid keek angstig om.
„U moet gauw weggaan,” mompelde hij. „Als 

de knechten u zien .... de lady van den Effendi —”
„Waar hebben ze haar heen gebracht — vlug !”
„Ik weet het niet — de chauffeur is met haar 

weggereden — naar de stad. Direct nadat u weg 
was ! Hij reed achter u 1”

Natuurlijk ! In onzen onzinnigen ijver om den 
voorsten auto in te halen, hadden we op een wagen 
achter ons niet gelet.

„Hoe heet de chauffeur ?”
„Ali Achmed.”
„Wat is het voor een auto ?”
„Hij is groot — zeven menschen kunnen er in 

zitten — ”
Een paar vragen en antwoorden duidden op 

een Packard-limousine. Vermoedelijk dezelfde, 
waarin Mahmoed Bey dien middag aan juffrouw 
Hilgen Cairo had laten zien. Maar hijzelf was toch 
op reis, in Alexandrië.

„Heeft ze zich niet verzet ?”
Hafid draaide met z’n hoofd als een angstige 

vogel. „Ze kon niet — ze was gebonden, en er was 
een prop in haar mond.”

„Zoo.... zoo...
Ik had geweldigen zin om den kerel tegen den 

grond te slaan, maar dat zou wel het verkeerdste 
geweest zijn, wat ik had kunnen doen.

De man was onze belangrijkste getuige.
„Je zult dat alles voor den rechter moeten 

getuigen, als de lady niet weer ongedeerd in haar 
hotel komt,” zei ik ernstig.

„Alle duivels,” onderbrak Timskjöld me heftig; 
hij kon zich niet langer beheerschen. „Als je me 
niet zegt, wat er gebeurd is, trap ik de deur in en 
rook hier de heele bende uit !”

Ik had met den tuinman natuurlijk Arabisch 
gesproken, en het duurde hem te lang.

Ik maakte een afwerende beweging met m’n 
hand. —

„Drie pond, als je zegt, waar de auto naar toe 
gereden is !”

„Ik weet het niet, ik weet het werkelijk niet — 
wallahi, Effendi, kijkt u me niet zoo aan....”

„Vijf pond .. ..”
Hafid dacht na.
„Geef ze hier,” zeide hij.
Ik haalde het geld te voorschijn. Hij stopte 

het in zijn zak.
„Scharia Lucetti,” fluisterde hij daarna.
„Het hashish-huis ?”
Hij knikte.
„De Scheitan (Satan) zal je halen, als je gelogen 

hebt !”
Met een paar woorden bracht ik Timskjöld 

op de hoogte.
„Scharia Lucetti — prestissimo !” (zoo snel 

mogelijk)
De Italiaan trok een leelijk gezicht.
Timskjöld gaf hem een half pond.
Hij bedankte en gaf vol gas.
„Wat willen ze daar met haar uitvoeren?” vroeg 

hij met verstikte stem.
Ik haalde mijn schouders op, zelf begreep ik ook 

niet veel van het geval.

Zuid-Tiroler wijnbergenbewaker, in 
het volle ornaat zijner maardigheid.

Een geur van uien, talk en 
vleesch en van duizenderlei 
kruiden kondigde mij aan, dat 
we in de mij sinds maanden 
zoo bekende omgeving waren. 
Wij reden door nauwe straten, 
waarin de lichtbundel van onze 
taxi de eenige verlichting was.

Eindelijk hielden we stil en 
stapten uit. Na een korte aar
zeling zonden we den auto weg. 
Hij kon ons niet veel meer van 
nut zijn.

Ik kende het hashish-huis in 
de Scharia Lucetti maar heel 
oppervlakkig. Als ze ons maar 
binnenlieten — . Jammer, dat 
het zoo donker was. Er kon 
met geen mogelijkheid worden 
vastgesteld of hier een auto 
had stilgestaan of niet.

Ik krabde met mijn vinger
nagels aan de deur.

„U speelt den grooten mijn
heer, die eens een hashish-hol 
wil leeren kennen, Effendi — 
ik leid u rond !”

HET GEHEIMZINNIGE PAK

Een kleine dikke Italiaan 
deed de deur voor ons open. 
Er werd wat heen en weer 
gepraat, tenslotte liet hij ons 
ook binnen.

In de eerste kamer ging het, 
zooals bij al deze lokalen, zeer 
ordelijk toe. Volgens de wet. 
Een half dozijn Italianen, Levan- 
tijnen en twee Arabieren zaten 
aan ruwe houten tafels en dron
ken wijn en brandewijn, of rook
ten de nargileh, de waterpijp.

Om het vertrouwen van den 
waard te winnen moesten we 
hier iets gebruiken.

Ik wilde dat tegen Timskjöld 
zeggen, maar ik schrok toen ik 
hem aankeek.

Hij was wit als de muur ach
ter hem en beefde over zijn 
heele lichaam.

„Is de Effendi —”
„Als ik denk — als ik denk —, 

dat ze miss Hilgen hierheen ge
bracht hebben — onder dit 
tuig — ik —”

„We moeten ons erg beheer
schen, Effendi — erg voorzichtig zijn. Als de 
lui een vermoeden krijgen —”

Ik kon mijn zin niet afmaken.
De Zweed had den waard ontdekt, die met 

glazen en een flesch uit een zijvertrek kwam.
In een paar passen was hij bij hem.
„Spreekt u Engelsch ?” 
De waard zei verbaasd ja.
„Waar is de jongedame, die ze voor een kwartier 

bij u gebracht hebben ?”
De Italiaan zette groote oogen op.
„Welke jongedame, signor ?”
Eer ik het kon beletten, had Timskjöld den waard 

bij zijn keel gepakt.
„Spreek — schurk ! Waar is ze ?”
Zelfs wanneer de waard iets wist — en zelfs als 

hij had willen spreken — hij zou dat niet gekund 
hebben. Timskjöld kneep zijn luchtpijp dicht, 
dat hij blauw werd in zijn gezicht. Hij leek wel 
krankzinnig en schudde den Italiaan zoo als een 
terrier een rat.

Ik zag de hand van den Italiaan naar zijn zak 
gaan en pakte hem vlug de revolver af, die hij 
al op vuren gezet had.

Timskjöld smeet den man vijf passen verder in 
een hoek.

„Wil je nu soms spreken ?”
Het scheen of hij heel rustig was, maar in zijn 

oogen lag een bepaald waanzinnige blik.

De waard brak los in een stroom van scheld
woorden. ’t Is onnoodig te zeggen, dat allen waren 
opgestaan en naar ons keken. Door drie, vier 
andere deuren drongen verwaarloosde, in vodden 
gekleede gestalten naar binnen. Een vrouwenstem 
krijschte iets. En dat was de laatste druppel voor 
Timskjöld’s zenuwen. Hij sloeg met zijn armen 
om zich heen alsof het molenwieken waren en 
raasde in de richting, waaruit de vrouwenstem 
geklonken had.

Terstond drongen allen achter hem aan. Ik 
werd gewoonweg meegetrokken door den ver
warden klomp menschen. In de volgende seconde 
kon er, moest er een ongeluk gebeuren.

Aan een luizig uitzienden bandiet, die een mes 
uit zijn laars trok, gaf ik in ’t voorbijgaan een 
trap in zijn rug, dat hij vooroversmakte.

De ruimte daarnaast was blauw van rook. 
Men bespeurde den eigenaardigen geur van has- 
hish — ook de zoetachtige lucht van opium. 
Het was er om te stikken. Op primitieve houten 
rekken lagen de rookers naast en boven elkaar, 
ongeveer als in de derde klasse van een mail
boot.

Timskjöld’s angstige blik zocht alles af — 
juffrouw Hilgen was daar niet. Zooals men wel 
begrijpen kon. Als ze werkelijk daar in huis was, 
dan hadden ze haar goed verstopt.

(Wordt voortgezet.)



EINDELIJK dan kunt U zich 
*— ontdoen van alle ontsierende 
overtollige haren op nek, bee- 
nen en armen.
Het ideale ontharingsmiddel is 
gevonden: het is Eau Taky !
Het scheermes dat de haren 
zelfs nog dikker deed terug- 
keeren en de huid irriteerde 
heeft voor altijd afgedaan.
Alle onsmakelijke en moeilijk.te 
gebruiken crèmes, die dikwijls 
zeer onsmakelijk rieken en niet 
geheel ongevaarlijk bleken heb
ben eveneens hun onbruikbaar
heid getoond.
Met Eau Taky alle voordeelen: 
RADICAAL. — De haartjes zijn 
tot in de wortel verdwenen.
SNELLE WERKING. — In minder 
dan twee minuten hebt gij resul
taat, zoodat ge ze kunt zien 
verdwijnen.
GOEDKOOP. — Met de kleinste 
hoeveelheid bestrijkt gij de 
grootste oppervlakte, en ver
dwijnen de dikste en het meest 
in het oog loopende haren. 
SCHOONHEID DER HUID. — 
Bij gebruik van Eau Taky ont
haart gij U, zonder achterlating 
van roode plekken, en zonder 
eenige onaangename geur. 
Probeert Eau Taky.
Overal verkrijgbaar voor den 
prüsvan Fl. 1.25 per flacon.

Generaal Agent: 
Kuypers & C°, 

Prinsengracht 983, 
Amsterdam.

TAKY

NEDERLANDSCH FABRIKAAT • SINDS 1830

’T IS BUITENGEWOON!

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

gemaakt, hetgeen breuklijden verhelpt.

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

gefaald hebben, daar heb ik mijn grootste succes gehad. Zend 
onderstaande coupon heden en ik zal U gratis mijn geïllustreerd boek

En niet alleen, dat STARK’s 
C. F. H. - tandpasta buitengewoon 
goed is, buitengewoon werkzaam, 
buitengewoon snel desinfecteerend, 
- STARK’s C.F.H. is ook buiten
gewoon goedkoop! Een kloeke 
tube met de patentsluiting - 25 
ets.! Een extra groote tube - 
natuurlijk óók met den gepaten- 
teerden dop - voor 35 ets.! Is er 
nu nog één excuus om met een
verwaarloosd gebit rond te loopen?

Vg^^TANDRASTA
15 GOED 

en toch GOEDKOOP

Onze Gradis-
Ongevallen-
Verzekering

Wij vestigen nogmaals de 
aandacht onzer lezers op 
onze verzekering. Vele 
bladen verzekeren hun 
lezers tegen ongelukken, 
hun overkomen in spoor 
of tram, wat natuurlijk 
maar zelden voorkomt! 
De abonné’s van ons blad 
zijn verzekerd tegen alle 
ongelukken, die hun 
kunnen overkomen, en dat 
tegen hooge bedragen 
gaande tot

2000 Gulden
bij algeheele, levenslange 
invaliditeit. — Bij dood 
wordt den nabestaanden

600 Gulden
uitgekeerd, terwijl mindere 
bedragen zvorden betaald 
bij kleinere ongevallen. 
Onze polis-voorwaarden 
kennen slechts enkele 
weinige uitzonderingen !

over breuken en hare behande
ling toezenden, waarin ook mijn 
Bre ukverband-App a raat 
is afgebeeld met de prijzen, ook de 
namen van vele personen, die het 
beproefd hebben en hoogst dank
baar zijn. Het geeft directe verlich
ting, wanneer al het andere niets 
hielp.

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

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

heden.
—GRATIS INFORMATIE-COUPON__

C. E. BROOKS ( 2191 D ) 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: ....................................................................................................

ADVERTEERT IN DIT BLAD

Voor ieder, die genoeg

Een
DUBBELE
DOSIS
De Witt’s 
pillen

van zijn rheumatiek heeft I
Als U nog steeds lijdt aan rheuma
tiek, aan ischias, aan spit, aan pijn
lijke gewrichten, vul dan onderstaanden 
bon in. De Witt presenteert U gratis 
een anti-rheumatiek-kuur! Reeds enkele 
De Witt’s pillen gaven in vele ge
vallen merkbare resultaten Hier echter 
is een dubbele dosis,, die U 
niets kost! Neem nu het besluit, 
een nieuw, een verjongd mensch te

worden, vrij van pijn, zonder het ge
voel van versleten-zijn! En mocht U 
na de eerste dubbele dosis nog De 
Witt’s pillen noodig hebben, dan kan 
iedere apotheker, iedere drogist U 
deze leveren tegen f 1.- en f 2.- per 
flacon. Maak gebruik van dit zeld
zame aanbod !

Prijs f. 1 en f. 2 p. flacon

De WITT’S PILLEN

,Dat noem ik prijsverlaging!
Dat is geen half werk! En weet je, wat me het meeste 
pleizier doet: dat het Goud-Etiket zoo goedkoop is 
geworden. Ik heb onmiddellijk een bus besteld. Voor 
m’n kopje 's morgens en 's avonds en voor de kinderen 
Bruin-Etiket met die zachte, volle smaak. En als er feest 
is een bus van dat krachtige, pittige Goud-Etiket. Dat 
is een cacao....en nu voor zoon prijs!!! Bovendien nog 
het Eigen Tijdschrift... ik kan het bijna niet geloovenü"

CDATIC E- c- de WiU & Co., Afd.16
UKAIIa Prinsengracht 983, A’dam 
Zendt mij gratis en franco monsters 
De Witt’s pillen.
Naam
Adres....................................................

met ct. franfceeren 18

” 0.3>,

Poi,dsb

”°-2o

*
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De eerste nederlaag van 
D.H.C. Zondag verloren de 
Delftenaren in Zaandam 
met 6—3 van Z.F.C. Spel
kiek voor 't Zaansche doel.

Zondag organiseerde de A.V.A.C. een propagandawandeltocht door 
de Zaanstreek. Kiekje van den start der deelnemers aan *t „Tolhuis".

Zeeburgia
in Haarlem XM 
met 1-3 door
E.D.O. geklopt. 
Spelkiek uit dezen 
belangrijken 2e klasse 
wedstrijd voor het doel 
der Whites.

A
jax heeft het Zondag tegen West Frisia niet gemak
kelijk gehad. De Enkhuizer ploeg heeft uitstekend partij 
gegeven en tot kort voor het einde was het resultaat 
van den strijd onzeker, ondanks het feit dat Ajax -reeds 
tijdens de eerste helft de leiding had genomen.

Mede door de nederlaag van Stormvogels in Amsterdam 
hebben zich weer nieuwe gezichtspunten voor de Ajacie- 

k den geopend. Veel zal er nu afhangen van den Zondag
\ a. s. te IJmuiden te spelen wedstrijd Stormvogels-Ajax. 
\ ■ Treffen de Ajacieden de Vogels in een conditie zooals
\ wij ze verleden week tegen D. F. C. zagen, dan zal er
\ meer dan gewone activiteit van de roodwitte spelers 
1 worden gevergd, wil Ajax met de overwinning naar de 
1 hoofdstad terugkeeren.
1 Blauw Wit heeft Feijenoord in Rotterdam uitstekend 
1 partij gegeven, doch werd wederom geklopt. Het oude 
1 liedje. Feijenoord schijnt min of meer uit vorm geweest 
I te zijn, een kwaal overigens, waaraan deze Rotterdam- 
I mers elk seizoen eenigen tijd laboreeren. Natuurlijk wil 
I dit nog niet zeggen dat Blauw Wit, dat geheel onderaan 
I staat, om die reden van de Feijenoorders had moeten 

;j| winnen. Eerlijk gezegd hadden wij deze twee punten 
HtlWo bij voorbaat reeds afgeschreven en met ons ongetwij- 
Qrao feld talrijke trouwe Blauw Wit-vrienden eveneens.

Hilversum op 
eigen grond met 

0—2 door K.F.C. ge
klopt. Moment uit deze 

match voor rt doel van K.F.C. 
dat de Hilversummers niet ver

mochten te doorboren.

Spartaan houdt H.F.C. in bedwang. Aardig spelmoment uit 
de match tusschen H.F.C.-ers en Spartanen in den Polder, 
v. d. Meulen onderbreekt een aanval der roodbroeken.
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De selectiewedstrijden van den 
N. H. B. te Hilversum. Overzicht 
van den strijd tusschen de ploegen 
B en C. Zooals men ziet gaat het 
met de belangstelling voor dit 
mooie spel nog steeds crescendo.

Het 6de lustrum van de bekende hoofdstedelijke korfbalclub 
D.T.V, Foto tijdens de receptie in het Carltonhotel. De heer 
de Wilde (geheel rechts) voorzitter van den Amsterdamschen 
Korfbalbond, complimenteert *t bestuur van D.T.V., bestaande van 
1. n. r. uit de heeren: J.v. Amerongen,D. Smit, W. H. Nagei(voorz.), 
W. N. v. Zoest, ]. W. Rogge, S. Buzaglo en J. W. v. Zoest

De vergadering van het N. O. C. in hotel Krasnapolsky. 
Het nieuwe bestuur na de verkiezing van majoor Couvee 
(Hippische Sportbond), die den heer P. W. Waller ver
vangt. Van 1. n. r. K. J. Lotsy, Kapt. v. Rossum, Baron Schim- 
melpenninck v.d. Oye, Jhr. Quarles v. Ufford en mqj. Couvee.

Thans heeft H. F. C. nog 
de leiding met 11 punten, 
op den voet gevolgd door 
D.W.S. en Velox, elk met 
10. Men vraagt zich intus- 
schen af wat Bloemendaal 
van plan is na in Amster
dam van D.W.S. en nu op 
eigen veld van1 Velox te 
hebben gewonnen. Veel 
krachtsverschil is er in 
deze afdeeling ook al niet 
en de strijd om den begeer
den titel zal spannender 
dan ooit worden/vooral als 
het aantal candidaten nog 
met clubs als Bloemen
daal e.d. wordt uitgebreid.

Zondag j.1. werden in descherm- 
zaa! Aerts de voorwedstrijden 
gehouden om den persoonlijken 
kampioenstitel floret. Moment 

uit den kamp tus
schen Olam 

(voor) en 
Knocke.

De vraag is nu maar wat de toekomst brengen zal. Moge
lijkheden zijn er nog voldoende.

De tweede-klassers hebben over ’t algemeen keurig 
werk geleverd.

Daar is vooreerst de bijzonder fraaie overwinning 
van V.V.A. op Kinheim in Velsen. Daar hebben de rood
zwarten de stoutste verwachtingen overtroffen. Tot loon 
voor het goede werk is de laatste plaats nu voor een 
ander. Helaas is D.E.C. deze andere. De D.E.C.’ers wer
den in Alkmaar met 7—2 geklopt. Niets voor D.E.C. 
om zoo in de lagere regionen te huizen en wij vertrouwen 
dan ook dat’t verblijf daar niet vanlangdurigenaardzalzijn.

T. O. G. deed beter werk. De T.O.G.’ers wonnen in 
Den Helder van H.R.C. met 4—3. Men wint nu eenmaal 
heel moeilijk in de provincieplaatsen en daarom kan het 
resultaat van T.O.
G. ook gerust als 
zeer fraai worden 
aangemerkt.

In de andere af
deeling is er voor 
D.W.S. wel eenigs- 
zins reden tot jui
chen. Daar is voor
eerst de overwin
ning der D.W.S.’ers 
zelf, welke niet zon
der moeite aan den 
Wandelweg op A. 
F.C. werd bevoch
ten. Andere clubs 
staken den Polder- 
bewoners echter de 
behulpzame hand 
toe. Dit deed voor
eerst Spartaan, dat 
er in den Polder 
zoowaar in slaagde
H. F.C. in bedwang 
te houden. De Good 
Old moest met een 
puntloos gelijk spel 
genoegen nemen.

Vooral Bloemen
daal hielp de D.W. 
S/ers in hun stre
ven om hetverloren 
terrein te herwin
nen.Deze club zond 
n.1. Velox met een 
kleine nederlaag 
naar Utrecht terug.



Beschadigt Uw tanden niet 
met scherpe tandpasta’s.

Een nieuwe ontdekking beschermt beter het glazuur, maakt de tanden 
blinkend wit en verwijdert den tandaanslag op voortreffelijke wijze.

SOMMIGE tandpasta’s verwijderen misschien den 
tandaanslag, maar dan loopt het glazuur kans 
beschadigd te worden. Andere pasta’s zijn vol

komen onschadelijk, maar zij verwijderen den tand
aanslag niet afdoend. Maar Pepsodent verwijdert den 
tandaanslag èn is bovendien absoluut onschadelijk.

Een nieuw reinigend en polijstend materiaal, eerst 
onlangs ontdekt, maakt Pepsodent geheel ver
schillend van andere tandpasta's. Het is tweemaal 
zoo zacht als de reinigende en polijstende materialen, 
die men gewoonlijk in tandpasta’s aantreft. De samen

Verkrijgbaar 
ia 2 maten 
Groote tube 
en Super tube 
Vergelijk den 

inhoud.

5015*
Dt nieawt 

hedendaagsche Amerikaansche Tandpasta.

I
Waterbouwkunde . 

Wegenbouw. . 
Scheepsbouw . 
Verwarmingst. 
Chauff. - Mont. 
Koeltechniek . 
Radiotechniek 
Meubelmaker. 
Metselaar .... 
Schoenmaker . 
Etaleur............
Stenografie. . 
Nederlandsch.

Belonb. . . 
Werktuigk.........
Gastechniek . . . 
Machinist..........
Electrotechn. . . 
Loodgieter .... 
Timmerman . . . 
Schilder............
Wagenmaker . . 
Analist...............
Boekhouden . . 
Handelsconresp. 
Fransch - Duitsch - Engelsch. 

sroefles gratis. 
Opleiding 
N.O. akten 
en andere 
diploma’s.

Geïllustreerde prospectus en

ITMC
HKVEKSW

MONSTER VAN EEK 
MIDDEL TEGEN 

HUIDAANDOENINGEN
De jeuk, veroorzaakt doorekzeem 
of andere huidaandoeningen, 
kunt ge in enkele seconden doen 
bedaren. De eerste druppels 
D.D.D. stillen direct het jeuken, 
dringen diep in de poriën door 
en dooden de ziektekiemen, die 
zich daar bevinden. Deze genees
krachtige vloeistof wordt met 
succes aangewend bij alle aan
doeningen derhuid en hoofdhuid. 
Koop een flacon van 75 ct. of 
f 2.50 bij Uw apotheker of drogist, 
of vraag per briefkaart een gratis 
monster aan de D.D.D. Com- 
pany, A dam, Aid. 64 C-l 1

DÜD. GENEESMIDDEL
tegkn HUIDAANDOENINGEN

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

Verkrijgbaar in de meeste Apotheken 
en Drogist winkels a f 1.25 per doos.

stelling is uiterst fijn. Dank zij deze karakteristieke 
eigenschappen wordt het volgende bereikt:
... de tandaanslag wordt geheel verwijderd. 
... de tanden worden blinkend wit.
... de tanden worden gereinigd en gepolijst 

op een voor het glazuur absoluut on
schadelijke wijze.

Iedere tube Pepsodent bevat dit nieuwe materiaal. 
Koopt nog heden een tube. Pepsodent heeft een on
schadelijke en zachte werking. Uw tanden zullen er 
veel beter gaan uitzien.

Agenten: 
N.V. Rowntree 
Handels Mij. 
Heerengr. 209 

Amsterdam

Hoeveel wilt U aan 
Gewicht verliezen?

Begint nog heden een vermageringskuur 
met F a c i l-Pastilles. Volgt de gebruiks
aanwijzing nauwkeurig op en bepaalt zelf, 
hoeveel U aan gewicht wilt verliezen.

Facit is verkrijgbaar in apotheken en 
drogisterijen a f 3.- per buis van 100 pas
tilles voor een vermageringskuur van 3 weken.

f 100.000 VOOR U?
21 November vangt de Staatsloterij aan met een 
hoofdprijs van ƒ100.000 en nog honderden andere prijzen. 
U kunt daaraan deelnemen met twee 1/20 van de Staats
loterij en bovendien nog 3 wettig geoorloofde loten zonder 
nieten. Dus 5 winkansen. Maandelijksche storting slechts 

ƒ2.50. Vraagt nog heden inlichtingen aan
SCHAFRAAD’S ADMINISTRATIEKANTOOR 

Weerd 13, Leeuwarden - Tel. 5196 - Giro 51733 
Wij garandeeren U een prijs!

BESTELBRIEF:
Ondergeteekende (Naam en voornaam) ............................... .
Beroep ..................f......... Wonende..................................
Straat......................................... No.................................. ..
*) verzoekt toezending van een Combinatiecontract. Het 
bedrag a ƒ 2.50 plus ƒ 0.50 voor zegel verzonden per ...... 
*) verzoekt toezending van een uitvoerig prospectus.
*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. Handteekening:

Gebroken door haar man’s dood.
Vreeselijke vlagen van neerslachtigheid. 

Nu vroolijkheid, slaap en eetlust teruggevonden.
Toen het verdriet haar trof, werd 
de gezondheid van deze vrouw ge
knakt. Alles wees er op, dat zij 
spoedig geestelijk en lichamelijk een 
wrak zou worden. Toch, in nog geen 
twee maanden, heeft zij haar ge
zondheid en energie weer terug 
gekregen. Hoe zij deze verandering, 
teweegbracht, beschrijft zij hier
onder zelf:
„Na den dood van mijn man, nu 
eenige maanden geleden, ging mijn 
gezondheid hard achteruit. Ik had 
vreeselijke vlagen van neerslachtig
heid en het was me onmogelijk te 
eten of te slapen. Ook leed ik aan 
rheumatiek. Toen besloot ik Kruschen 
Salts te probeeren en nu heb ik de 
„kleine, dagelijksche dosis1’ bijna 
twee maanden lang genomen. In dien 
tijd is mijn gezondheid flink vooruit 
gegaan en de rheumatische pijnen 
zijn absoluut verdwenen. Ik ben nu 
veel vroolijker en eet en slaap ook 
beter.”
De meest voorkomende oorzaak van 
neerslachtigheid is hoofdzakelijk 
constipatie - een verzwegen klacht - 
omdat de lijder zich er zelden van 
bewust is. Maar dat beteekent een 
gestadige ophooping van lichaams- 
giften, die langzaam en zeker den 
geest versuffen, de energie smoren, 
de zenuwen ondermijnen en de 
algeheele geestkracht dooden.
Kruschen Salts nu maakt hardlijvig
heid ten eenen male onmogelijk, 
Kruschen zorgt dat lever en nieren 
op natuurlijke wijze hun functie 
vervullen; zij verwijderen zacht 
- maar zeker - werkend., alle giftige 
afvalproducten en verzekeren zoo

doende een zuiveren bloedsomloop. 
En daarom zult u, als u regelmatig 
Kruschen Salts gebruikt, nooit weten 
wat neerslachtigheid beteekent, en 
evenmin last hebben van „zenuwen" 
of moedeloosheid.

^USCShalts
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a ƒ0.90 en 
ƒ 1.60 per flacon.
Nu is het de meest geschikte tijd 
dit alles eens zelf te ondervinden 
— op 't oogenblik kunt u Kruschen 
Salts probeeren op onze kosten. 
Want door heel Holland zijn onder 
de apothekers en drogisten duizen
den flacons Kruschen verdeeld, die 
verpakt zijn met een gratis proef- 
flacon. U kun tdeze gratis proefflacon 
gebruiken zonder de gewone flacon 
Kruschen te openen. En als u na 
deze proef niet volkomen tevreden 
bent, kunt u de groote flacon terug 
brengen bij den winkelier waar u 
haar kocht, en hij zal u uw ƒ 1.60 
(uw geheele uitgave) zonder om
wegen terugbetalen. Maar vergeet 
niet, dat de gratis proefflacon alleen 
verpakt is bij de groote maat van 
ƒ 1.60 en dan nog slechts voor een 
beperkten tijd.
Gaat dus naar uw apotheker of 
drogist, voordat hij deze groote 
proefpakken uitverkocht heeft.
Imp. : N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.

Zal ik het U verraden?
Waaraan ik mijn mooien teint te danken heb? 
Nu dan, het is geen geheim.
Vele mooie vrouwen gebruiken net als ik, dagelijks 
Crème Mouson en hebben daaraan hun mooie, 
matte teint te danken. Want Crème Mouson voedt en 
verjongt de huid, zij dringt bij voortdurend gebruik 
tot in de onderste lagen van het weefsel en geeft 
aan de huid die onvergefelijke bekoring, die één 
der hoofdfactoren van de schoonheid der vrouw is. 
Probeert U heden nog Crème Mouson, hoe eerder 
U er mede begint, hoe eerder U de resultaten kunt 
bemerken.

....
Waarschoonheid overwint, heeft 
Crème Mouson geholpen.

CPEME 
MOUSON

Als nacht- en reinigingsmiddel COLD CREAM MOUSON
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Te Midden-Beemster had de begrafenis plaats van den 
heer Smit, zijn vrouw en zoon, de drie slachtoffers, die bij 
't vreeselijke auto-ongeluk te Ilpendam om 't lenen kwamen.

De dichter-zanger Koos Speenhoff viert zijn^* 
dertigjarig jubileum. Een aardige opname 
van den populairen jubilaris tijdens zijn op
treden in het Rembraudt-theater te Haarlem.

Een misvormde hand ? Neen, een zonderlinge suiker
biet, geteeld door den heer Krijgsman te Krommenie.

De populaire trekschuitooerder P. o. 
Nierop te Edam, die in zijn leven zijn 
schuit al 40.000 K.M. heeft voort ge
trokken, vierde zijn gouden bruiloft.

II. M. „Heemskerk” vertrok voor een oefenreis 
van zes roeken uit de haven van Nieuwediep.

Te Amstelveen is de a.s. Kweekschool voor 
Officieren van ’t Leger des Heils bijna voltooid.
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Maleische Schrik-krab. Het mannetje, dat er minder stekelig uitziet.

De
door

H. EITTINGTON OWEN

Jenny was sinds vijf jaar bij Limington en Co. 
Eric Lane was er één jaar. Ze zagen elkander 
eiken dag. Hun verhouding was vriendschappe

lijk, meer niet. Jenny was’n vrij mager meisje, met 
onregelmatig gezichtje, bruine oogen en een slordig 
„bobbed kopje”. Niet het genre meisje, om een 
jongeman als Eric aan te trekken.

Toen kwam Marna Jines op kantoor. Ze was 
een ongewoon mooi en innemend meisje en na 
twee maanden beroemde Eric zich er op, dat hij 
de eenige was, niet uitgezonderd de leden van de 
directie, die Marna niet min of meer het hof maakte.

Ze zaten op dezelfde afdeeling en zagen elkander 
heele dagen, maar nooit ontstond tusschen hen de 
kameraadschappelijke sfeer, die tusschen Jenny 
en hem bestond.

Marna kwam ’s morgens, frisch als een bedauwde 
bloem, zooals de boekhouder had gezegd, die poë
tische bevliegingen had sinds haar komst. Het 
eenvoudigste japonnetje stond haar goed; hoewel 
ze veel scheen uit te gaan, naar hartelust snoepte 
en rookte, scheen haar teint er nooit onder te 
lijden, zoomin als haar mooie figuurtje. Ze werd 
verwend door alles wat man was op een manier, 
die de andere meisjes razend jaloersch maakte.

Eric groette haar stijfjes en sprak zoo weinig 
mogelijk met haar. Hij beweerde, dat haar vol
maakte schoonheid irriteerend op hem werkte.

„Net een reclame voor zeep of tandpasta”, zei 
hij. En de vrouwelijke kantoorleden zorgden wel, 
dat Marna dit te weten kwam !

Sindsdien placht zij met Eric te flirten, of beter 
gezegd : zij trachtte het te doen, maar ze stootte 
af op zijn koude beleefdheid.

Als Marna ’s morgens kwam, was er bijna altijd 
iets voor haar : een ruikertje bloemen, een zakje 
bonbons, een boek, waarover ze gesproken had.... 
Men hoorde haar vaak spreken over „een nieuw 
stuk, dat ik gisteren gezien heb”, over „heerlijk 
heb ik gedanst”, of over autotochtjes en leuke 
pretjes op vrije dagen. Ze werd Dinsdags voor een 
bezoek aan de opera uitgenoodigd door een zekeren 
John en Woensdags danste ze met den boekhouder, 
ze werd Donderdags van kantoor afgehaald door 

een meneer in een 
imponeerenden auto 
en Vrijdags vertelde 
ze, dat ze twee uitnoo- 
digingen had moeten 
afzeggen, omdat ze 
nu eens een avondje 
rustig thuis wou zijn 
en lezen.

„Dat meisje werkt 
op m’n zenuwen,” zei 
Eric op een dag, „Jen
ny, kind, ga met me 
lunchen. Ik heb be
hoefte aan de nabij
heid van een meisje, 
dat me juffrouw Mar
na en haar successen 
doet vergeten 1”

Jenny stemde gaar
ne toe en luisterde 
glimlachend naar zijn 
gemopper over Marna. „Zoo erg is zeniet,” zei ze 
toen vergoelijkend, „maar ze gaat graag uit 
en dat is toch geen wonder, als je jong bent. We 
willen allemaal wel eens plezier hebben, maar we 
krijgen er niet dikwijls kans toe.” Ze glimlachte 
een beetje triestig. Eric keek haar aan en dacht, 
dat het tactloos en gemeen van een meisje als 
Marna was, met haar pretjes en veroveringen te 
pronken. Daarom noodigde hij Jenny uit, met hem 
naar een theater te gaan. Het was voor Jenny 
een zeldzaam feest en hij deed ook al zijn best, 
om het zoo aardig mogelijk voor haar te maken. 
Bloemen en bonbons, uitstekende plaatsen en na 
afloop een klein soupertje. Toen men het op kantoor 
hoorde, werd het een sensatie. Marna keek ver
baasd. „Ik zou hem wel eens beminnelijk willen 
meemaken,” zei ze glimlachend tegen Jenny, 
„maar ik krijg geen kans !”

Sinds Marna op deze afdeeling was, had de 
jongste directeur eensklaps een opvallend in
teresse voor die afdeeling. „Eerstdaags gaat ze 
met hem óók uit !” zei Eric, toen hij op ’n
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’N WANDELENDE TUIN
fJe/ pantser der Maleische Schrik-krab is bezaaid 

met stekels en doorntjes, welke aan dit dier een 
allerzonderlingst uiterlijk geven. Daardoor wordt het 
aan allerlei kleinere zeediertjes, koralen, mosselen, en 
aan algen en zeewier mogelijk gemaakt, er zich aan 
vast te hechten, zoodat de trage krab spoedig gaat 
gelijken op een wandelend gesteente. Vooral de vrou- 
welijke dieren, die meer bescherming noodig hebben, 
en die nog meer dan de mannelijke ditos bezaaid 
zijn met stekelige uitwassen, hebben van deze natuur
lijke camouflage door de pararieten veel nut. Soms is 
hun pantser zoo dik en hard, dat het zelfs met een 
hamer moeilijk te breken is. Desondanks spelen de 
reusachtige inktvisschen het klaar, het pantser te ver
morzelen. Mei hun van zuignappen voorziene grijp
armen omklemmen ze hun prooi en kraken met de 
sterke, op een papegaaiensnavel gelijkende kaken de 
schaal stuk. Om aan deze monsters te ontkomen ver
bergen de krabben zich dan ook in den levenden 
dierentuin, die steeds rond hun grillig gevormde li
chamen aangroeit, zoodat het geheel ten slotte gaat 
gelijken op een wandelenden dieren- en plantentuin, 
levens is hun dit bedrieglijke masker van dienst, wan
neer zij op hun beurt andere dieren, die ze als voed
sel noodig hebben, moeten verschalken, en als den 
nood aan den man komt, zijn ze er niet afkeurig 
van, de beschermende lijfwacht op te offeren aan hun 
eetlust, aldus naar krabbenmeening blijkbaar het aan

gename met het nuttige vereenigend.

Tetrodon hispidos, een van de 80 soorten kogelvisschen of Gym- 
nodontes. Deze vischsoort bezit het vermogen om de krop met lucht 
te vullen en drijft dan als een bal aan de oppervlakte van het water.

dag Jenny had uitgenoodigd voor een kopje 
thee, „het is een „vamp”, zooals ze dat in 
Amerika noemen, ze haalt uit de bewondering 
van haar aanbidders zooveel voordeel als ze 
maar kan 1”

„Dat geloof ik heusch niet,” zei Jenny 
goedig, „weet je, ze doet heelemaal niet haar 
best om de mannen te bevallen, het gaat van
zelf ; als ze haar een paar dagen zien, worden ze 
verliefd.”

„Ze zijn gek,” zei Eric met overtuiging.
Hij ging nu vaak met Jenny uit en op kantoor 

begon men met een glimlachje over die beiden te 
spreken.

Toen gebeurde het op een dag, dat Eric in een 
autobus tegenover Marna kwam te zitten. Ze zag 
er allerliefst uit, met haar eenvoudig mantelpakje 
en leuk hoedje en haar frisch gezichtje. Ze groette n 
elkander stijfjes, maar na eenige' ©ogenblikken 
merkte hij, dat ze zenuwachtig werd. Plotseling 
boog ze zich naar hem toe en zei : „Neemt u mij 
niet kwalijk, zoudt u mij een kleinigheidje willen



VRIJDAG 11 NOVEMBER 1932No. 35leenen, ik heb mijn beursje vergeten.” Ze zag er rood en ongelukkig uit. Hij antwoordde koeltjes : „Natuurlijk ! Hoeveel wilt u hebben ?”„Als u maar tot morgen een kleinigheid geeft, ik heb niets bij me en moet toch wat eten tusschen kantoortijd.”Eric nam de gelegenheid te baat. „Er is toch altijd wel iemand, om u een lunch aan te bieden 1” zei hij boosaardig, „u verstaat de kunst wel, zich iets te laten geven !”Marna week terug, alsof hij haar geslagen had. Ze was opeens heel bleek. „Waarom denkt u zoo leelijk over mij?” vroeg ze, „ik doe niemand kwaad, en ik kan het niet helpen, als ze mij naloopen, me van alles aanbieden en me uitnoodigen.”„En die uitnoodigingen pleegt u gewoonlijk aan te nemen,” zei Eric spottend.„Waarom zou ik niet? Ik ga alleen nooit lang achter elkander met denzelfden man uit, juist om te voorkomen, dat er moeilijkheden ontstaan. Maar waarom zou ik op mijn kamer zitten ? Ik heb geen familie hier, ik ben heelemaal alleen,en ik neem nooit andere geschenken aan dan wat bloemen of boeken....”„Ik vroeg u geen verklaringen,” zei Eric, „alstublieft, hebt u hieraan voorloopig genoeg ?”Op dat oogenblik kwam de conducteur. Marna stond eensklaps op.„Ik heb mijn beursje vergeten,” zei ze, „ik zal wel uitstappen.”Van drie kanten klonken mannelijke stemmen : „Mag ik misschien.... permitteert u dat ik.... Blijft u toch zitten !”Marna ging weer zitten en nam dankend het aanbod van een der galante heeren aan, terwijl Eric zich woedend achter een krant verschool.Jenny merkte in de volgende dagen zijn slechte stemming op.„Ik ben geen gentleman,” bekende hij haar, „dat hindert me zoo !”„Hoezoo ?” vroeg Jenny verbaasd.„Ik heb een meisje kwetsend behandeld, toen

Maleische Spinkrab, begroeid met kleine schelpdiertjes en koralen.

ze mij om hulp vroeg. Ronduit gezegd : Marna. Natuurlijk is het mijn schuld niet, dat ik haar nietkan uitstaan, maar in diè omstandigheden had ik niet aan mijn antipathie mogen toegeven !”Ze lunchten samen en hij trachtte het geval uitvoerig uit te leggen en te verklaren, wat hem hinderde. Ten slotte boog Jenny zich naar hem over, legde haar hand op de zijne en zei: „Je moet haar je excuses aanbieden.”Hij keek haar ongelukkig aan. „Ja, dat zal wel moeten. Verduiveld hard, als je iemand niet kunt uitstaan.”„Ja, maar het meisje trekt zich die geschiedenis aan, heb je het niet gemerkt ? Gisteren vond ik haar zoo zenuwachtig, ze had zelfs tranen in de oogen.”Eric staarde haar aan.Onzin, zij kan mij ook niet uitstaan ! Maar.. .. ja, ik zal natuurlijk excuses maken, hoewel ik haar alleen mijn eerlijke meeninggezegd heb en....” 

Scorphaena. behoorende tot de familie der draken" 
koppige visschen, waarvan er meer dan 250 soorten be
staan. Ze leven voor het grootste deel in de tropische zeeën

„Je hebt haar gezegd, wat je ongeveer aan mij zegt, als je met me uit bent,” zei Jenny kalm, „is het je zelf nooit opgevallen, hoè vaak je dat alles zegt ? Mij wel! Om eerlijk te zijn geloof ik, dat je alleen met mij uitgaat óm dat alles te kunnen zeggen. Een man die voortdurend beweert dat hij niét verliefd is op een vrouw, daarmee moet het erg gesteld zijn !”„Je bent absoluut gek!” raasde Eric. „Ik hou niet van zulke plaatjesschoonheden en verwende prinsesjes, ik hou van meisjes zooals jij....”„Laat dat,” zei Jenny ernstig, „het is niet eerlijk, Eric. Gelukkig dat ik te veel hersens heb om je te gelooven. Maar als ik zoo dwaas was geweest, verliefd op je te worden in deze weken, dan zou je in staat zijn met me te trouwen, om Marna te bewijzen, dat je niét verliefd op haar bent!” Eric keek haar verbluft aan en toen zij begon telachen, wist hij niets beters te doen dan maar mee te lachen.Hij maakte excuses tegen Marna en noodigde haar uit, een avond met hem naar den schouwburg te gaan. Ze dankte koel en weigerde. Hij bracht haar een doos bonbons mee, ze verdeelde die onder de andere meisjes, hij gaf haar bloemen en ze liet ze op haar tafel liggen, toen ze naar huis ging.Op een dag, toen zij het kantoor verliet, liep hij haar na in de gang en zei: „Ik heb nu genoeg gedaan om mijn spijt te betuigen, geloof ik.”„Ja, u hebt u werkelijk uitgesloofd,” zei ze ijzig, „nu kunt u met een gerust hart weer over me kwaad spreken, omdat ik in mijn eenzame leven wel wat genoegens wil hebben, en spotten om de mannen, die mij aardig vinden..,, zoo’n reclame voor tandpasta 1”Eric keek haar aan. Ze zag er heel boos uit, maar haar stem had een onzekeren klank gehad en haar oogen waren vochtig.„Marna,” zei hij, „ik ben een dwaas. Het helpt me toch niet. Ik raasde alleen uit afgunst, ziedaar, ik geef mijn wapens af. Nu kun jij me uitlachen en aan iedereen vertellen, dat je me mijn domheid betaald hebt gezet. Wil je met me uitgaan vanavond ?”Hij wachtte gelaten op haar gewoon „neen”.Marna opende haar lippen, sloot ze weer en antwoordde toen na een oogenblik : „Ik heb vanavond een afspraak !”„Dat verwachtte ik,”zei Eric, bleek en berustend. „Maar die zal ik afzeggen,” voegde Marna erzachtjes bij.



Een prachtwerk, waarover wijzelf, zoowel 
wat inhoud als uitvoering betreft, zeer te
vreden zijn. Dat wil toch heel wat zeggen!

.. /

Het bestaat uit een, met de meeste zorg verzamelde reeks 
verhalen en artikelen, die stuk voor stuk de belangstelling 
overwaard zijn en die op overvloedige wijze, ten deele in 
twee en drie kleuren, met de schitterendste foto*s en illus
traties verlucht zijn.
In waarheid, redactie en techniek hebben hier een staaltje 
geleverd van hun prestatievermogen, waarover slechts één 
roep zal zijn : Dit Kerstboek is HET Kerstboek !
Want wij spreken niet te boud als we beweren, dat dit 
Kerstboek van inhoud het rijkst is, van afwerking het voor
treffelijkst en.... in prijs het laagst van al water op dit 
gebied in ons land % verschijnt.
Waaruit de inhoud zooal bestaat :

Omwille van het Kerstfeest
een buitengewoon vlot geschreven Kerstverhaal, zich afspelend 
in de millioenenstad New-York.

'Dit 

ü fat

Het wonder der zeventien Kameelen 
een sprookje en puzzle tegelijk, door de meesterstift van 
Herman Moerkerk geïllustreerd*
Een van scherpzinnige opmerkingsgave getuigend opstel over

De ernst van het Kinderspel
waarbij elke foto een schilderijtje is*
Een onvergelijkelijk humoristisch verhaal, getiteld :

Zeg 't met spreekwoorden
door Estet, waarin de gesprekken tusschen de optredende 
personen hoofdzakelijk uit spreekwoorden bestaan.
Een schets

Aan het Loket
door Moerkerk raak en fijntjes in kleuren geïllustreerd.
Een kostelijk, van humor tintelend verhaal, dat de titel draagt

Het Koningspaar van Mercuria
Een zeer interessant en leerrijk artikel over

De Kozakken voorheen en thans 
geschreven door den meest gezaghebbenden auteur op dit 
gebied, Emilian Smétanic Klinsky, schrijver van een standaard
werk over het Kozakkendom. Het vele hierbij gepubliceerd 
illustratiemateriaal mag zeker uniek genoemd worden ’

Een Kerstvertelling
van Felix Timmermans, door hem zelf geïllustreerd* 
Goede wijn behoeft geen krans !

Eiffel en zijn toren
een kerncollectie foto*s en een interessante beschrijving van 
dezen, weldra jubileerenden, ijzeren reus.

Een praatje over Schaduwbeelden
is de titel van een door Hans Reuter, aan de hand van 
markante foto*s, geschreven bijdrage over silhouetten en 
hun geschiedenis*
Een door onze teekenaarster, mej. Damen, in drie kleuren 
geïllustreerd sprookje

Het Appelboompje
Dat er

Niets nieuws onder de zon
is, laat U een volgend artikel zien.

Twee Chineesche verhalen
De Mandarijn en De halve Kat

wederom in drie kleuren geïllustreerd, zooals dat alleen 
Herman Moerkerk vermag !
Een volgende bijdrage laat U zien, dat er waarheid schuilt 
in het gezegde

Een ongeluk komt zelden alleen
E* Stans, wegens zijn geestige verzen in „De Humorist** 
welbekend, laat U genieten van zijn rijm- en dichtkunst met 
een gedicht, dat

Géén Kerstgedicht
heet en geschreven is in Juli*.** De plaatjes in drie kleuren 
vormen hier een prachtige aanvulling !
Een uitermate boeiende Kerstvertelling

De Keten der goede Daden
zal U van den eersten tot den laatsten regel in haar ban houden* 
En dan.... de clou van dit boek! P. Inda (achter welken 
toepasselijken naam een onzer beste medewerkers schuil gaat), 
houdt een causerie over

Apengezichten en Apenmanieren
De hierbij behoorende collectie foto*s van apen, de meest 
uiteenloopende typen in de meest gevarieerde poses, mag 
werkelijk zeldzaam genoemd worden ’ Alleen om deze foto
reeks, waaronder meesterstukken van de beroemdste dier- 
fotografen, is dit Kerstboek het aanschaffen meer dan waard !
Ten slotte nog een vroolijk Kerstverhaal

Veel te slim
dat een genoegelijk slot vormt van deze kernverzameling ver
halen en artikelen.
U ziet het, afwisseling genoeg l Een rijke verscheiden
heid van ontspannings- en leerrijke lectuur 1 Terwijl 
we nog niet eens gesproken hebben van de schat van foto*s 
en platen die, buiten de reeds genoemde, in dit schitterend 
extra Kerstnummer zijn ondergebracht : afbeeldingen van 
winterlandschappen van eerste-klas Hollandsche meesters uit 
verschillende tijdperken, een serie pracht-houtsneden van 
Dirk Nijland, enz. enz.
Doch dit is nog niet alles ! Als extra bijlage ontvangt U 
bovendien een tweetal schitterend uitgevoerde vierkleuren
platen, te weten :

Zomerlandschap
naar de schilderij van Willem Roelofs en

Winterlandschap
van B. O. Koekkoek.
En als klap op de vuurpijl : een wondermooie, hoogst 

artistieke Wandkalender 
tevens verjaardagkalender, bestaande uit vier bladen in drie
kleurendiepdruk uitgevoerd, een sieraad voor iedere salon 
of huiskamer*
Dit alles, het beste wat er op Kerstnummer-gebied in 
ons land gepresteerd wordt, stellen wij als extra premie 
voor onze lezers beschikbaar tegen d^ uiterst geringe 
vergoeding van slechts

80 ets.
Wij raden iedereen aan zich ten spoedigste, voor het onher
roepelijk te laat is, want de voorraad is beperkt, voor zoo*n 
belachelijk klein bedrag dit Kerstboek met toebehooren aan 
te schaffen bij onze bezorgers, agenten of ons Hoofdkantoor.
Dit Kerstboek is een rijke bron van genot en ont
spanning ; dit Kerstboek beteekent een kostelijk bezit 
voor U of een schitterend geschenk voor verjaardag 
of St. Nicolaas. Dit Kerstboek is HET Kerstboek !
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Als het stopbord niet gauw genoeg 
draait, brengt de chauffeur met zijn 
toeter een ,,haast symphonie" ten gehoore.

Zoo’n machine voor je 
deur is meer dan een kalm 
mensch verdragen kan.

De motorfiets-uitlaatpijp,die al menigeen naar 
het raam heeft doen snellen in de vrees, dat 
er een gewapende opstand was uitgebroken.

Boven het rumoer der straten 
gilt nu en dan de fluit van 
'n vert rekkenden oceaanstoomer.

TILT
Straten ver hoort men 
hem „aankomenratelen'.

Lustig rammelend komt de auto 
met melkbussen ’s morgens om 
half zes onder uw raam voorbij.""'*

Als wij in Amsterdam na de over de 
heele wereld bekend geworden ver- 
keersweek eens een „stil te week” in

voerden? Wie weet zou dat geen prachtige 
resultaten hebben, zoodat wij. na eenige 
oefening, over het Muntplein konden loopen, 
zorgeloos als een kind in een herfstbosch. 
Nu automobilisten, fietsers en voetgangers 
zóó uitstekend geïnstrueerd zijn, dat men 
tegenwoordig over onze afgebakende kruis
punten kan gaan, bijna zonder op- of om

kijken, kunnen de verkeerssignalen waar
schijnlijk ook beperkt worden. Want deze zijn 
de grootste rustverstoorders — en naast hen 
moeten worden genoemd heimachines, vracht
auto’s, knalpotten, trambellen e.a. Meer stilte 
terwille van onze zieken in hun kamers, van 
de zenuw zieken op straat, terw ille van de ver
moeiden — en terwille van het kleine deel 
der Amstcrdamsche menschheid, dat denkt.



IKSTUDEEDDE OOK B'J DE

LAAG MAANDELIJKSCH LESGELD. — GEEN VOORUITBETALING. 
ELKE WEEK EEN LESZENDING. - CORRECTIE VAN GEMAAKT 

WERK. - IEDER, DIE ALLEEN DE LAGERE SCHOOL HEEFT BEZOCHT. 
KAN ONZE CURSUSSEN VOLGEN EN HET GESTELDE DOEL BEREIKEN.

A-CURSUSSEN: voor Heeren: kommies, politie-diploma, 
maréchaussée, militaire politie, verpleger, 

besteller, spoorweg-beambte, keurmeester van waren, hulp- 
keurmeester (voor slagers), verkooper, winkelbediende, chef- 
winkelbediende, filiaalhouder, étaleur, administrateur enz. 
voor Dames: verpleegster, kraamverzorgster, verkoopster, 
winkeljuffrouw, chef-winkeljuffrouw, filiaalhoudster, privé - 
secretaresse enz.
Inlichtingen gratis. Vermeld geboortedatum. Na volbrachte 
studie hulp bij sollicitatie.

Vraag inlichtingen omtrent onze NIEUWE CURSUSSEN:
étaleur (étaleeren, plakkaatschilderen, blokschrift enz.); kraamverzorgster (voor ongehuwde en gehuwde dames); 
administrateur en prlvé*secretaresse (volledige kantooropleiding: boekhouden, handelscorrespondentie, stenografie).

B-CURSUSSEN: voor beginners, zoowel Heeren als
Dames: praktij k-diploma boekhouden 

(dubbel-boekh.), stenografie (systeem Groote), alg. ontw., 
Ned. taal, Fransch, Duitsch, Engelsch, rekenen, handels- 
rekenen, warenkennis, aardrijkskunde, natuurkunde enz. 
voor gevorderden: Nederlandsche-, Fransche-, Duitsche- 
en Engelsche handelscorrespondente»
De B-cursussen zijn voor jong en oud. Nieuwe atlassen, 
boeken en woordenboeken gratis in eigendom. Na goeden 
afloop diploma’s. Velen verwierven door het diploma 
boekhouden goede positie of bijverdienste. Vraag adressen.

^^DANKBETUIGINGEN
J. H. K. te B. Tot mijn genoegen kan ik u mede- 
deelen, dat ik 10 September 1932 geslaagd ben voor 
het politie-diploma. Wat ik op het schriftelijk en 
op het mondeling gedeelte heb gekregen, is 
door de lessen der ,,Asso” ruimschoots be
handeld. Ik dank u en alle leeraren zeer voor de 
opleiding die ik heb genoten....

J. M. te A. Als oud-cursist deel ik U mede, dat ik 
ben aangesteld als agent van politie te A. Ik ben 
zeer tevreden over de lessen en over de manier, 
waarop U me steeds hebt behandeld.
B. G. P. v. B. te U. Hierdoor laat ik u weten, dat 
ik 22 Augustus 1932 ben aangesteld als leerling-ver- 
pleger te Heemstede.

J. P. V. te St. J. Hiermede heb ik het genoegen u 
mede te deelen, dat ik met ingang van 1 September 
benoemd ben als correspondent op het bankierskantoor, 
waar ik thans werkzaam ben. Uw zeer practische 
lessen hebben mij in zoo'n korten tijd reeds in staat 
gesteld daarnaar te solliciteer en, wat wel bewijst, dat 
ze van prima gehalte zijn.

B. den H. te M. Tot mijn groote vreugde deel ik 
u mede, dat ik 10 September 1932 ben geslaagd voor 
het politie-diploma, hetgeen in de eerste plaats zeker 
wel te danken is aan de uitstekende lessen, die ik van 
uw Instituut heb ontvangen. Zij bevatten juist dat
gene, wat voor een a.s. politieman voor het examen 
noodig is te weten. Er werd mij niets gevraagd, 
wat niet in uw lessen voorkwam.

J. B. te M. Door dezen deel ik u mede, dat ik ben 
aangesteld als kantoorbediende in een groothandel 
in suikerw., enz. Hoofdzakelijk door uw diploma boek
houden viel de keus op mij....
L. V. te M. Mijn diploma stenografie heb ik in 
dank ontvangen. Direct na ontvangst van uw diploma 
kreeg ik een betrekking hier ter stede als steno-typiste. 
Nogmaals mijn hartelijken dank.
J. P. H. te A. Bij het einde van den schriftelijken 
cursus Duitsch, betuig ik u mijn dank voor de gegeven 
lessen. Door dezen cursus ben ik in staat gesteld, het 
boek „Der Weg zuruck” (De weg terug) van E. M. 
Remarque, zonder moeite in het Duitsch te lezen. 

H. v. d. H. te W. ..... dat ik ben benoemd tot 
kantoor houder-besteller bij de posterijen te A.
N. L. te G. Nu reeds, doordat ik uw cursus heb 
gevolgd, heb ik een mooie betrekking gekregen als ver
koopster bij de Firma G. Ik zal uw cursus dan ook 
iedereen aanbevelen.

H. K. te B. Door dezen kan ik u tot mijn genoegen 
mededeelen, dat ik per 1 Augustus 1932 ben aange
steld als leerling-verpleegster aan deHaagsche Kraam
vrouwenkliniek. Ik dank u zeer voor uw goede lessen.

J. R. te Z. Tot mijn genoegen kan ik U mededeelen, 
dat ik door het diploma boekhouden, dat ik bij U 
behaalde, ben aangesteld tot Secretaris van de af- 
deeling van den R. K. J. Boerenstand.

Ch. H. S. te A. Het is mij een genoegen, de „ASSO”, 
door welke ik op voorbeeldige wijze werd opgeleid, te 
kunnen mededeelen, dat ik 17 September 1932 ge
slaagd ben voor het politie-diploma. Ik dank dit 
resultaat alleen en uitsluitend aan den schrif
telijken cursus van de „ASSO”......

kLees deze 
advertentie 
nauwkeurig. 
Wij hebben voor U 

SPECIALE 
CURSUSSEN.

Opmerking: Op verzoek verzwijgen wij de volledige namen en adressen. De oorspronkelijke 
brieven zijn echter op ons kantoor ter inzage. Bezoek steeds welkom.
Zend onderstaanden bon, duidelijk ingevuld, in gesloten enveloppe met postzegel van 6 cent 
aan ons en wij sturen U gratis alle inlichtingen. — DOE HET HEDEN!

Ik verzoek zonder eenige verplichting inlichtingen omtrent den cursus voor;

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

Straat en nr.:.................................... Woonplaats :..........................................................

Ouderdom: ...................................................................................................................................................

Vat moed en zet U tot den arbeid!
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