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Park ter_ wereld^
Het mooiste

Hoe gering is de aandacht, welke men in Europa aan ZuidAmerika pleegt te besteden. Zoo nu en dan vangen wij wel
eens een gerucht op van een oorlog tusschen Bolivia en
Peru en dan probeeren wij ons te herinneren, waar ergens op den
atlas die landen geteekend zijn, maar wij slagen er niet in om
ze „thuis” te brengen, of verwijlen in gedachten in Uruguay, waar
die fameuze voetballers moeten wonen, maar meer weten wij van
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is dit
wieniet
in de
dieToch
landen
en een
hun ernstige
culturen fout.
toch Want
eigenlijk
af.gelegenheid was,

Politieke
troistge~
sprekken

Palmenweelde

Het steenen hert, dat onbeweeglijk
op het gewoel onder zich neerziet.

Als er een Argentijnsche
Adonis voorbijslentert,.

maar een glimp te zien van de
grootheid der hier levende rassen, wie maar even
kijken mocht onder den sluier, die een geweldige
en overvloedige schoonheid aan literatuur en
beeldende kunst verbergt, zal onmiddellijk begrij
pen, dat wij verkeerd, ja dom doen met de landen
van Latijnsch Amerika te negeeren als half be
schaafde roofstaatjes.
Spanje en Portugal houden nog het levendigst
contact met die staten, welke hen eens als koloniaal
bezit toebehoorden.
De belangstelling van onze lezers zal zeker opge
wekt worden indien zij in de gelegenheid worden
gesteld af en toe fotografiën te zien uit deze landen,
welke zich eveneens in een heerlijk natuurschoon
mogen verheugen. Wellicht zou men zoo tot een
nadere kennismaking kunnen geraken.
De hoofdstad van Argentinië, waarvan de naam
alleen al een welluidend gedicht is, Buenos Aires
(„de goede luchten”) behoort tot de grootste steden
van Zuid-Amerika. De bevolking is er van zeer
gemengde afkomst. Men vindt er Spanjaarden en
Indianen, evengoed als Mexicanen en Duitschers.
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Ruiters en automobilisten
maken er hun morgenrit.

Dezen hebben zich vroeger
vermengd met de inheemsche
bevolking en het behoeft
dan ook niet te verwonderen,
dat het Argentijnsche volk
van vandaag een
zonderling
(voor
ons gevoel althans)
mengelmoes van
de meest uiteenloopende karakter
eigenschappen be
zit.
Buenos Aires,
de zetel van de
regeering,
is
schitterend ge
legen, in een
klimaat, dat
vrijwel over-

Duioen wonen er bij honder
den in het Palermopark.
’n Jonge amazone
uit het Palermopark.

eenkomt met dat der ge
bieden rondom de Middellandsche Zee. Het is op
en top een moderne stad,
zoowel wat zijn aanleg als
den aard van zijne in
woners betreft.
Tot de heerlijkste plek
ken, niet alleen van Bue
nos Aires, maar van de
geheele wereld, behoort
zeker het reusachtige
„Palermopark”, dat de
grooteontspanningsplaats
van deze fraaie gemeente
is. Men ziet er de prach
tigste bloemen, alle tinten
van boomengroen, alle
soorten palmen, spuitende
fonteinen, kostbare beeld
houwwerken. De aanleg is
werkelijk vorstelijk. Zoo
wel het Parijsche Luxembourg als de Berlijnsche
Tiergarten, of zelfs het
Londensche
Hydepark
zijn maar kleine voortuin
tjes, vergeleken bij de
enorme oppervlakte, die
dit park beslaat. Men zou
het wellicht het best kun
nen vergelijken met het
beroemde Bois de Boulogne in Frankrijks hoofdstad.
Ook „Palermo” is de verzamelplaats voor de elite van
uitgaand Buenos Aires. Luxueuze auto’s en schitterende
raspaarden wedijveren om de bewondering der wandelaars,
men bespreekt en men ,,maakt” er de politiek, men sluit
er een verbond voor het leven en er wordt druk geflirt
door de jongelingschap. Er hangt die ondefinieerbare
atmosfeer, welke ons lichtzinnig doet worden, welke ons
het leven als een kostbaren schat doet erkennen.
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NTiet zonder Qe'
I
vaar was de
|
tocht dien onze
fotograaf ondernam
op het nu uitge
brande mailschip P. C. Hooft. Het resultaat
van zijn opnamen behoeft geen enkele toe
lichting ; iedere foto geeft een indruk van
de vernielende verwoesting welke het vuur
teweeg bracht.

M

Het totaal vernielde achterdek
van de P. C. Hooft,

Eenige totaal uit
gebrande derde klas
hutten.

De muziekzaal Dan de
eerste klasse, één ver
marde massa verbo
gen hout en ijzer.

Dit mas eens het sloependek.
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Aan den Postjesmeg is de nieuwe R.K. Augustinuskerk door
den bisschop van Haarlem, mgr. Aengenent geconsacreerd.
Jan van Riemsdijk, de bekende Velumsche boeren
zanger, treedt vanaf 7 December in het Centraal
Theater op met een eigen cabaretgezelschap.
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UIT DE HOOFDSTAD
1.

De bekende hardlooper Jan
Zeegers keerde meer te Amster
dam terug oan een wereldreis,
nadat hij de Olympische Spelen
te Los Angeles had bijgewoond.
Mr. Dr. C. F. Schoch, ouddirecteur van de Surinaam\
sche Bank en bekend op
A
maatschappelijk en philanii tropisch gebied, overleed
11 op een reis naar Zuid■I Afrika, maar hij herstel
■i van
gezondheid zocht.
i

De heer L. de Haan,
Zaanstraat 86, werk
zaam aan de pakkelpost (Centraal Station)
viert 6 Dec. zijn zil
veren am btsjubileum.

De chansonnier Rik Boersema, die in
de kleine zaal van het Concertgebouw
een internationalen
chanson-avond
gaf, in den geest van wijlen Pisuisse.

Het gezelschap Saalborn geeft in het Centraal Theater een serie
opvoeringen oan het grappige blijspel „De Sabijnsche Maagden
roof'. Elias oan Praag en Louis Saalborn in het tmeede bedrijf.

Harold Lloyd, de bekende Amerikaansche filmacteur, be
zocht Amsterdam en bezichtigde de stad uit de hoogte.
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Den van de meest geliefkoosde kinIj derspelletjes is het vader-en-moedertje spelen. De een is vader, de
ander moeder en als er nog een derde is, is die strijk en zet de
dokter. Deze spelletjes zijn niet alleen een goede oefenschool
voor de kinderen, doch voor verstandige ouders ook zeer leerrijk
daar hun feilen door de kinderlijke uitspraken aan het licht wor
den gebracht. Minder populair, doch zeker niet minder bemind is
het „kindertje" spelen door de ouders, in ’t bijzonder door den
vader. Treedt eens na deze feestdagen een willekeurig gezin bin
nen, waar de zoon des huizes een spoortje of ander mechaniekje
gekregen heeft. Wedden dat men den vader op den grond ziet
zitten bij het spoortje ? En stel dan maar eens de vraag: Wie is
de wissel wachter ? Wie de stationschef? Wie de machinist ? Wie
de stoker? Wie de brugwachter? Wie de conducteur? Dan krijgt
men negen van de tien keer van *t zoontje ten antwoord, dat al
die functies door papa worden bekleed. Het zoontje mag het
alleen voor den dag halen en krijgt een uitbrander wanneer hij
het niet snel genoeg opbergt als het vader verveelt. Bovendien
heeft hij de noodige tikken op zijn vingers geïncasseerd, als hij
bijvoorbeeld door het overhalen van een wissel, een trein die
naar „Londen” moet, bij de canapé terecht laat komen. En zoo
voort. Als de zaken zóó staan, doet men toch verstandig na der
gelijke feestdagen de ouders tot kinderen, en de kinderen tot
ouders te promoveeren. Dan is men tenminste consequent en ge
nieten de kinderen ook de voordeelen,
zooals bijgaande illustraties toonen.

De kindsche kinderen morden door de
miniatuur-ouders naar
school gejaagd
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„Zouden me een koekie Dragen . .. ? We zijn toch zoet geweest f’

„Ja ja.. . het is tegenwoordig werkelijk heel moeilijk je kinderen onder den
duim te krijgen . .. ƒ”
(Foto’s Ufa)

H etwelkis

lang

niet onverschillig

laxeermiddel U neemt
Vele preparaten prikkelen den
darm, of schaden de nieren.
Alseen inderdaad zacht en onschuldig
laxeermiddel worden daarentegen
ook van geneeskundige zijde de

Isfizin -Tabletten
gekenschetst. — Deze kunnen
ook zondereenig bezwaar aan
kinderen
worden
gegeven.
Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar.

— RECTIFICATIE—
Goede Kwaliteit bepaalt de keus!
Wie in het teeken van “4711” kiest, heeft <Je
zekerheid, de beste kwaliteit te krijgen. De
algemeene, groote waardeering, die deze
edele en echte Eau de Cologne sedert vele ge
slachten in alle landen der wereld geniet, is een
sprekend bewijs van haar uitmuntende eigenschappen.
“4711”

door Kwaliteit

het Wereldmerk!

In de advertentie voor NIVEA in de
uitgave van 18 November j.l. staat
een bon, bij inzending waarvan
men 'n gratis monster Nivea Crème
en Nivea Olie ontvangt. Echter
is hierbij verzuimd te vermelden,
aan welk adres de bon moet
worden ingezonden. Dit adres is;

N.V. Mij. "Pebeco"
■Mi Sarphatikade 3, Amsterdam ■ai

Voloéne
4711” Eau de Cologne-Zeep.

per stuk 55 cent

VAN RIJ N S
^MOSTERD

toont Uw kind als U de teere huid steeds met

HIVEA

verzorgt. Nivea geeft verkoeling, genezing,
zachting; ze doel jeuk verdwijnen, waardoor
meden wordt, dat het kind zich krabt en de
beschadigt. Wrijf vóór het naar bed brengen

ver
ver
huid
elke

aangedane plek dik met Nivea in. Uw kind slaapt
dan rustig en onbekommerd.
Vaak doet zich op het kinderhoofdje een leelijke en lastige korstvorming voor, welke eveneens door het dik inwrijven met Nivea verdwijnt.

Nivea is een goed huismiddel, dat in de kinderkamer uitstekende
diensten bewijst, niet alleen voor het kleine kind, doch ook voor
de aankomende jeugd. Nivea voor heel het huisgezin!

Nivea bevat bet aan bet huidvet verwante, de kuid verzor
gende Eucerit. Daarop berust kaar weldadige uitwerking op ket
gevoelige kuidweelsel en is zij eenig in kaar soort. Geen andere
küidcreme bevat dit Eucerit, Nivea is dus niet te vervangen.

In doozen van 20—90 ets.
in tuben van 35 en 55 ets.

NIVEA - de eenige huidcreme, di

beva
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De Zonderlinge Genezing
DOOR REGINALD SANDERS
k heb altijd beter gezichten dan namen kunnen
onthouden, maar toen ik Tobbin zag, herin
nerde ik mij onmiddellijk zoowel den man als
zijn naam. En het was toch een behoorlijk aantal
jaren geleden, dat ik hem het laatst gezien had.
Korporaal Tobbin had tot mijn peloton aan de
Somme behoord. Drie maanden lang hadden we
beiden iederen dag in die vallei van jammer in
doodsgevaar verkeerd. Toen had ik promotie ge
maakt, was overgeplaatst en had hem uit het oog
verloren.
Ik herinnerde me, dat hij een aardige, opgewekte
kerel was geweest, even geliefd bij zijn superieuren
als bij de manschappen, maar ook een man, die
gezond verstand toonde als er een aanval werd
gedaan ; iemand die allerminst een lafaard was,
maar toch nooit zijn leven roekeloos in de waag
schaal stelde.
Sinds het einde van den oorlog heb ik iederen
zomer een soort sentimenteelen pelgrimstocht naar
de slagvelden gemaakt, maar ieder jaar zijn ze
veranderd en nu herken ik zelfs mijn eigen plekjes
niet meer. Ieder jaar heb ik tegen mezelf gezegd,
dat dit de laatste keer was, maar iederen zomer
begint er opnieuw weer een magische kracht in
mij te werken, die mij onweerstaanbaar naar de
overzijde van het Kanaal trekt.
Den laatsten zomer was het weer net zoo ;
onder de brandende Augustuszon ploeterde ik
over de velden en heuvelruggen, waarin zich zulk
een belangrijk deel van mijn leven onuitwischbaar
in mijn ziel heeft afgespeeld.
Op de thuisreis zag ik Tobbin terug. Het was op
de Kanaalboot. Er is een soort hek tusschen de
eerste en tweede klasse en ik had in de buurt van
dat hek een schuilplaats gezocht, om aan de luid
ruchtige toeristen, waaruit mijn medepassagiers
grootendeels bestonden, te ontkomen. Toen ont
dekte ik Tobbin aan den anderen kant.
Twaalf jaren hadden hem maar weinig veranderd.

I

Hij was nog steeds dezelfde pezige kleine kerel,
dien ik op mijn nachtpatrouilles het liefst
bij me had. Hij was precies de man voor zulk
werk.
Hij keek me recht in mijn gezicht en zooals ik
zei, ik wist onmiddellijk wie hij was. Ik klom over
de afscheiding; we drukten elkaar hartelijk de
hand en ik vernam, dat hij evenals ik den pelgrims
tocht had gedaan.
Tien minuten vertelden we elkaar van onze
wederwaardigheden sedert de Somme. Het bleek,
dat hij een paar dagen na mijn vertrek gewond was
en ter verduidelijking stak hij een hand op, waarvan
drie vingers ontbraken.
Overigens scheen het hem na den oorlog goed te
zijn gegaan. Na het overlijden van een geheimzinnigen persoon, dien hij als „den ouden heer”
aanduidde, was Tobbin eigenaar geworden van
„de zaak”. „De zaak” was een lunchroom, zooals
Tobbin het deftig uitdrukte.... een weidsche
naam voor een druk-beklant, fatsoenlijk eethuis
in een volksbuurt.
Pas toen ons gesprek begon te kwijnen, merkte
ik dat Tobbin niet alleen was. Een paar passen
achter hem leunde een man tegen de verschansing
en staarde afwezig over de golven. Hij moest
ieder woord van ons levendig gesprek gehoord
hebben, maar wat de uitdrukking van zijn gezicht
betrof, had hij net zoo goed op zijn eentje midden
in de Sahara kunnen staan. Ik heb nog nooit
zoo’n „dood” gezicht gezien.
Tobbin, die onmiddellijk zag op wien mijn aan
dacht was gevallen, liet zijn stem dalen tot gefluis
ter.
„Dat is Bert,” deelde hij mede.
Ik hoorde iets ondefinieerbaar-treurigs in Tobbin’s anders zoo jolige stem en vroeg me af wat de
oorzaak van dit ongewone verschijnsel kon zijn.
Ik kon-niets aan zijn sloomen metgezel bespeuren,

dat Tobbin’s klaarblijkelijke ontroering recht
vaardigde.
„Bert is met me mee geweest, meneer,” vervolgde
Tobbin. „Maar het heeft niets geholpen. Hij is ook
aan de Somme geweest en hij heeft er geen sikkepit
besef meer van. Weet u, meneer, hij is bij een ont
ploffing opgenomen en neergesmakt of bedolven
of misschien wel allebei, toen de Duitschers een
mijn lieten ontploffen. Hij werd heelemaal niet
gekwetst, maar sindsdien kan hij zich niets meer
herinneren en heeft ook nooit een woord gezegd.
Lichamelijk is hij, om zoo te zeggen, puik in orde,
maar hij heeft zijn spraak en geheugen verloren.”
Mijn vriend Tobbin pauseerde even, schudde
meewarig het hoofd en hernam toen :
„En ziet u, omdat zijn vrouw er zoo’n hartzeer
van heeft, heb ik hem maar eens meegenomen,
om te kijken of het weerzien van de omgeving,
waar hij zijn geheugen is kwijtgeraakt, misschien
zou helpen, maar van die oude omgeving was geen
zier terug te vinden. Ik herkende zelf geen enkel
plekje, dus hoe zou hij ze dan hebben kunnen
herkennen ? We hebben van alles en nog wat
geprobeerd, allerlei kunstjes, die de dokters ons
hebben aangeraden; de onmogelijkste dingen :
voetzoekers achter zijn rug laten afgaan, in het
donker een emmer water in zijn gezicht gooien
en al die soort fratsen meer. We hebben zelfs
geprobeerd hem het brandende eind van een
sigaret in den mond te duwen, maar het eenige
resultaat was, dat de arme stumperd zijn tong
verbrandde en een gezicht trok als een hond,
dien je een pak slaag geeft voor iets, dat hij niet
gedaan heeft. En hij spreekt nog steeds niet en
zich iets herinneren kan hij evenmin. Zijn vrouw
wordt van verdriet oud en grijs vóór haar tijd
en zijn kinderen groeien op met ’n vader, die hen
aanstaart als een steenen beeld, wat ook niet
bepaald ’n pretje is voor zulke schapen. De dokters
zeggen, dat het in zijn herseois zit — hij kan niet
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spreken, omdat hij niet meer weet hoe hij heeft
leeren denken, voordat hij dat ongeluk kreeg —
ik druk me misschien een beetje onbeholpen uit,
maar u begrijpt wel, wat ik bedoel.”
Ik begrijp het en de eerstvolgende weken kreeg
ik telkens op de meest onverwachte oogenblikken
een visioen van het „doode” gelaat van Tobbin’s
vriend Bert, die niet kon spreken, omdat hij niet
meer wist, hoe hij had leeren denken vóór zijn
ongeluk.

Toen werd ik plotseling verrast door een brief
van Tobbin. We hadden elkaar wederkeerig onze
adressen gegeven, omdat ik mijn vriend Sir Roger
Maryat, den beroemden hersenspecialist, het geval
wilde voorleggen. Maar ongelukkigerwijze bevond
Sir Roger zich juist in het buitenland.
Tobbin schreef het volgende :
„Het gesprek met u heeft me aan het denken
gebracht en wat ik heb bedacht, is dit. Als we Bert
eens in net zoo’n soort hol konden brengen, waar
hij was, voordat hij zijn stem en zijn geheugen
verloor, zou het gezicht daarvan hem misschien
kunnen genezen. Je kunt nooit weten, zeg ik maar,
en we mogen niets onbeproefd laten om den armen
kerel te helpen.
Nu had ik verder gedacht, dat, als het niet
vrijpostig is het te vragen, u ons misschien van
dienst zoudt willen zijn, meneer. U hebt natuurlijk
niet de minste verplichtingen tegenover Bert en
tegenover mij ook niet — eerder omgekeerd —
maar Bert is een doodgoeie kerel en hij was een
goed soldaat (hij kankerde wel als de weerlicht,
maar dat was ten slotte niet kwaad bedoeld) en
zijn vrouw, nou, dat is er eentje van de bovenste
plank !
Nou moet u hooren wat ik zoo bij mezelf had
gedacht. Ik dacht, als we eens in mijn kelder een
bomvrije schuilplaats nabootsen met alle smerige
rommel en luchtjes, zooals we die in de loopgraven
gewend waren en dan ik en een paar vrienden van
me en Bert in onze oorlogsspullen. Als u dan zoo
vriéndelijk zoudt willen zijn om ook te komen —
in veldtenue — en orders uitdeelen en vertellen
hoe Spaansch het daarbuiten toegaat en zoo,
weet u, dan zou Bert misschien wakker worden
en als we hem een paar flinke onverwachte schok
ken bezorgen, komt hij misschien ook weer opeens
aan het praten.”
Ik schreef natuurlijk onmiddellijk terug en ver
zocht Tobbin mij te laten weten, waar en wanneer
de voorstelling zou plaats hebben ; hij kon er dan
op rekenen, dat ik mijn best zou doen mijn rol zoo
realistisch mogelijk te spelen.
En zoo geschiedde het, dat ik op een mistigen
herfstavond een taxi aanriep, waarvan de chauffeur,
toen hij mij in de gaten kreeg, zich de oogen uit
wreef, mij vervolgens aangaapte alsof ik een
wonderdier was en eindelijk in zijn verbazing iets
mompelde, dat zich niet leent om hier te worden
herhaald.
Er is heeFwat^noodig om een Londenschen taxi
chauffeur van zijn stuk te brengen, maar een
officier in complete loopgravenuitrusting, terwijl
geen vuiltje zich aan de vaderlandsche lucht
vertoont, is ook warempel geen kleinigheid !
Ik van mijn kant had vooralsnog,bepaald schik
in het geval — een carnavalsgrap — ofschoon het
gerammel van het zware gasmasker, de revolver,
de stalen helm, de heele sfeer van mijn vermom
ming, toch ook wel ernstige gedachten en herin
neringen bij mij opwekten.
Niet zonder dwalen en zoeken vond de chauffeur
het opgegeven adres in het Oosten van de stad,
maar ten laatste kon ik toch uitstappen voor de
helder-verlichte vensters van Tobbin’s établisse
ment. Ik stapte binnen en werd begroet door een
niet onvriendelijk, doch eenigszins verbaasd ge
grinnik van de aanwezige bezoekers. Maar bijna
onmiddellijk wenkte een meisje met een wit
schortje mij, om naar den achterkant van het
zaaltje te komen. Ik liep het middenpad tusschen
de tafeltjes en stoeltjes door, en werd in een keuken
geloodst, waar een doordringende braadlucht hing.
Van ergens achter uit het huis kwam een lawaai,
dat mij eerst in de ooren klonk, alsof een collectie
ijzeren staven van een rotsachtigen heuvel naar
beneden kletterde. Maar neen — nü was ik er,
het klonk als het doffe gekrak van bij bosjes neer
vallende granaten. De veldslag was al begonnen !
In antwoord op het roepen van het meisje
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verscheen in een vierkant gat in den vloer een
bemodderde helm, waaronder zich het groezelige
gezicht, dik met slijk bedekt, van korporaal Tobbin
bleek te bevinden. Zijn uiterlijk beantwoordde
tot den laatsten gesp aan hetgeen een Engelsch
soldaat in de loopgraven van het westelijk front te
zien placht te geven.
Hij had niet meer dan een korten groet voor mij
over en na een snellen blik op mijn uitmonstering,
die zijn groote tevredenheid scheen weg te dragen,
zei hij haastig, blijkbaar niet van zins al te veel
tijd te verspillen met onnoodig gepraat :
„We zijn al zoo’n beetje de ouverture van de
opera aan het spelen, meneer. Dat,” hij maakte
een vaag gebaar in de richting waaruit het lawaai
kwam, „zijn Bert’s vrouw en kinderen en een oude
regenbak. Er is een vriend van me bij, die de echte
geluiden heeft meegemaakt en weet hoe het moet.
Wacht nog een paar minuten als u wilt, dan is het
uw tijd om op te komen en uw woordje te zeggen.”
Toen verdween hij weer langs de trap, die naar
den kelder leidde en ik telde op mijn horloge de
seconden af ; gek, maar ik betrapte mij op dezelfde
zenuwachtige spanning, die ik altijd gevoeld had
bij het enerveerende wachten op het begin van
den aanval, waarvan je met wiskundige zekerheid
wist, dat hij komen moest.
Een kil gevoel van werkelijkheid kroop langs
mijn rug, toen ik mijn voet op de steenen trap
zette ; plotseling vond ik het avontuur heelemaal
niet vermakelijk meer. Allerlei lugubere herinne
ringen doemden in mijn geest op ; dingen, die een
mensch liefst vergeet.
Het eerste, dat mijn zintuigen waarnamen,
was een duffe, klamme misselijk-makende menschenlucht. Die bomvrije schuilplaats was het
werk van een geniaal regisseur : niets immers is
in staat om zoozeer het bewustzijn van tijd uit
te wisschen als een lang vergeten geur.
Onzeker strompelde ik de treden af. In het
sombere, schemerige licht van een paar peukjes
kaars zag ik het welbekende „interieur”: den chaos
van geïmproviseerde meubelstukken, oorlogs
materiaal en soldaten : hier en daar trachtte een
man, blijkbaar afgestompt voor allen angst,
uitgestrekt op een bed van rollen ijzerdraad te
lezen ; een weinig apart stond de korporaal te
praten met een soldaat, wiens hoofd verbonden
was. In een hoek zat Bert op een oude patronenkist, zwijgend en wezenloos voor zich uit te staren.
Toen Tobbin mij zag, sprong hij in de houding
en salueerde. Ik zei dat hij het wel kon gaan zitten,
want dat hij zijn rust hard noodig zou hebben.
Het spervuur kon elk oogenblik beginnen en we
moesten de loopgraaf, hoe dan ook, zien te houden.
Wel stonden er machinegeweren gereed om op de
flanken in stelling te worden gebracht, maar de
mannen moesten er goed van doordrongen zijn,
dat dit de eenige in de nabijheid nog overgebleven
onderstand was, en dat we op dezen vooruitgescho
ven post vrijwel geheel op onze eigen krachtwaren
aangewezen.
Ik vroeg of ze hun handgranaten klaar hadden
en -ze antwoordden allen bevestigend, allen,
behalve Bert. Ik keerde me naar hem toe en vroeg
met een barsche stem, óf hij geen handgranaten
had. En waar was zijn bajonet, voor-den-dit-en
dat ? Dacht hij misschien, dat de oorlog een vacantie-uitstapje van een bewaarschool was ?
Ik bulderde zooals alleen een officier doet, wiens
zenuwen door een langdurig tekort aan slaap tot
het uiterste gespannen zijn. Ik schold hem uit voor
luilak,spijbelenden scheepskok, lamlendigen lafaard.
Maar hij staarde maar, staarde met dien zieligafwezigen blik naar de modder op mijn schoenen,
knipperde tegen het gelige licht en zonk terug in
zijn droom, waarvan geen sterveling den inhoud
kende....

Plotseling werd het roffelvuur heviger, nam
weer af tot het verwijderd trillen leek. In de verte
klonk een zwak gefluit. Zenuwachtige handen
grepen granaten en geweren, het licht ging uit
en vloekend baanden we ons een weg naar de trap.
Ik kreeg een por van een geweerkolf in mijn zij,
en plofte boven op twee worstelende mannen
neer : een vurige straal, een oorverscheurende
knal, die nog ’n heelen tijd bleef nadreunen en de
stank van verbrandend kruit.
Er werd geschreeuwd — „De Duitscher is in de
loopgraaf — kijk uit ! Pas op !” — Nog een knal,
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die hooren en zien deed vergaan en het gekletter
van iets, dat neerviel.
Opnieuw vuurstralen, knallen — minder hevig
dan zooeven, maar elkaar regelmatig opvolgend,
getier en gesmoorde verwenschingen, het hart
brekende gekerm van een gewond menschenkind.
Neen, dit was geen spel meer, dit waste bedrieglijk-echt om spel te zijn. De oude angst voor het
veege lijf had ons weer in zijn verkillenden greep,
de dood scheen weer te loeren en te grijnzen in
alle hoeken. Iedere zenuw in ons lichaam was
pijnlijk gespannen, onze harten schenen stil te
staan, de maskerade leek te veel op de grimmige,
wreede, benauwende werkelijkheid, de herinnering
aan die vreeselijke nachtmerrie van vier eindelooze
jaren was nog te levendig in ons....

Toen was het opeens weer licht, verblindend
licht, nog verschrikkelijker eerst dan de spook
achtige duisternis van straks.
Het duurde even voor ik weer besef van de
werkelijkheid had, voor het tot mij doordrong dat
het lawaai had opgehouden en de electrische
lamp aan de zoldering was aangeflitst.
Trillend en hijgend nog van emotie keek ik om
mij heen. Mijn oog viel op de bleeke gezichten van
de mannen, in wie het angstaanjagend verleden
ook even tot beklemmende en verbijsterende
werkelijkheid was geworden.
Toen zag ik Bert. Hij zat op een patronenkist,
zwijgend en wezenloos voor zich uitstarend!
Ik wischte het zweet van mijn voorhoofd en
liet mij op het bed van rollen ijzerdraad neervallen.
Over de gezichten om mij heen las ik de diepe
schaduw van teleurstelling.
Alles was dus vergeefsch geweest! Geen glimp van
terugkeerend geheugen lichtte in Bert’s oogen : geen
woord kwam uit zijn slap-openhangenden mond !
Tobbin verklaarde lusteloos : „dat we dan maar
wat te drinken moesten hebben,” en even later
verscheen een van de dappere strijders met een
blad dampende koppen.
„Dit is de beste koffie, die we hebben, meneer,”
richtte Tobbin, die iets van zijn gewone opgewekt
heid scheen terug te vinden, zich tot mij. „Hij is
beter dan wat we den klanten geven, al is het dan
ook „thee, koffie en chocolade : allemaal één pot
nat,” zooals we het in Frankrijk plachten te noe
men.”
„Zeg dat wel,” viel de man, die het edele vocht
had gehaald, den spreker bij, „want wat je je
klanten voorzet, heeft zelfs nooit een pot gezien !”
Het was prettig om na het opwindende krijgs
rumoer warme koffie te krijgen, maar na den eer
sten, bescheiden slok reeds besefte ik, dat er iets
niet in den haak was.
De koffie smaakte naar zeep, naar sterkriekende,
groene zeep !
De beleefdheid eischte van mij den kop neer te
zetten en mijn opmerkingen voor mij te houden,
tot Tobbin, die den drank nog niet had geproefd,
zou ontdekken wat er aan zijn tractatie haperde.
Maar dat voorrecht was niet voor onzen gastheer
weggelegd.
Want plotseling klonk van de patronenkist
Bert’s luide, verontwaardigde stem :
„Wel, hel en duivel ; die lammeling van een
kok ! Wij worden naar boven geblazen, naar
beneden geblazen, naar alle kanten geblazen ‘en
die dekselsche vuilpoets geeft ons havermout
met zeep, thee met zeep, en als-tie zelf de kuch
bakte, zou-die ’m ook vol met zeep stoppen !
Zijn schoonmoeder heeft zeker een zeepwinkeltje !
Wat denkt die schooier jandorie wel; is-tie....”
De stroom van Bert’s ietwat-ruige welsprekend
heid was niet te stuiten.
Een maand later schreef Tobbin me :
„Het is nu heelemaal in orde met Bert. Hij is
gisteren uit het sanatorium gekomen, waar u
hem hebt heengestuurd. Eerst wist hij niets meer
van wat na den oorlog gebeurd is, ofschoon hij zich
al het andere wél kon herinneren, maar dat is nu
ook weer zooals het wezen moet en ik moet u ook
van zijn vrouw hartelijk bedanken, meneer.
Nu Bert zijn spraak weer terug heeft, probeert
hij de schade in te halen van den tijd, dat hij niet
kon kankeren. Zijn mond gaat als een watermolen,
meneer ! Maar het is en blijft casueel, zeg ik, dat
een beetje groene zeep in den koffiepot uitgewerkt
heeft, wat we met geen macht en geweld konden
bereiken .. ..”
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Een goede kiek van
Piet, nu eens niet met
gekromden rug over het
stuur gebogen, v. Kem
pen reed tijdens de afK^geloopen week zijn
65sten
zesdaagschen
wielerwedstrijd.

Piet v. Kempen thuis in Brussel, v. Kempen heeft een Belgische vrouw en geeft bovendien de voorkeur
aan de Belgische hoofdstad,omdat hij daar op de Winterbaan geregeld kan trainen. Op onze kiek vermaakt
het echtpaar v. Kempen zich met de radio; een geweldig toestel, dat één van de vele behaalde prijzen vormt.

Het spreekt bijna vanzelf
dat Piet v. Kempen zijn
zoon de geheimen van het
„vak** tracht te openbaren .
De It-jarige v. Kempen Jr.
'moet zich reeds
een dankbar.*
leerling tcor.cn.

v. Kempen s trots. Deze groote luxe Excelsior-wagen is Van Kempen’s eigen
dom. Piet is een groot renner, doch op straat fietsen, daar houdt hij niet van
/

piet v. Kempen heeft den niet onaardigen
bijnaam van „Zesdagenkoning". Hij werd
niet minder dan 22 maal eerste in de zesdaagsche wielerwedstrijden om niet te spreken
van de tweede en derde plaatsen, welke
hij gedurende zijn wielerloopbaan bezette.
Tegenwoordig viert hij zijn triomphen met
den snel naar voren gekomen Tilburgenaar.
Jan Pijnenburg, die alleen nog maar in
routine misschien iets van zijn grooten partner
behoeft te leeren. IFij plaatsen hier een
aardige serie kiekjes van den „Zwarten Piet".

DOOR L. G. MOBERLY
Herinnert ge U, belangstellende lezer, nog dien prachtigen roman „Geoffrey, mijn echtgenoot”, welken de Hollandsche Bibliotheek eenige maanden geleden voor onze
abonnees als premie beschikbaar stelde? Ja? Welnu,
van dezelfde schrijfster, L. G. Moberly, komt thans
wederom een boek uit, onder den titel „De verdwenen
erfgename’'. Meer behoeven wij U niet te zeggen!
Zoo Uw antwoord evenwel ontkennend mocht luiden,
dan willen en moeten wij U thans op het hart drukken
de gelegenheid, die U thans geboden wordt om voor
bijna geen geld een mooien, spannenden roman aan
te schaffen, met beide handen aan te grijpen. Dan is
het de hoogste tijd, dat U met het werk van deze ge
vierde schrijfster in kennis komt, waartoe het thans
aangeboden boek wel buitengewoon geschikt is, want
hierin komen haar bewonderenswaardige talenten zoo
goed tot hun recht, dat U werkelijk U zelf te kort
doet door dit bijzondere boek onachtzaam voorbij te
gaan. Diegenen, die reeds eerder romans van Moberly
lazen, behoeven geen aansporing tot aanschaffen, die
zijn er als de eersten bij, daarvan zijn we vast over
tuigd. We laten thans een episode volgen uit „De
verdwenen erfgename" om U, al is het dan een zeer
klein en onvolledig, voorproefje te geven van dit boek,
waarin felle haat en alles verdragende liefde om den
voorrang strijden, het boek ook welks inhoud in een
nevelig waas van geheimzinnigheid gehuld is ... Zooals
bekend wordt dit prachtwerk voor onze lezers beschikbaar
gesteld tegen de uiterst geringe vergoeding van slechts
17% cent voor een ingenaaid, of 70 cent voor een
gebonden exemplaar in luxe prachtband. Onze bezorgers
zijn verplicht U geregeld onze premieboeken aan te
bieden, denkt daaraan. Franco toezending per post
volgt na toezending van postwissel groot 22% of 80 cent,
resp. voor een ingenaaid exemplaar of een gebonden
in luxe prachtband.

eslie Farrant stond in haar atelier bij het helle
licht, dat zich vlak naast den haard bevond,
geheel en al verzonken in de beschouwing
van het schilderij, waaraan zij zoojuist de laatste
hand gelegd had.
De wind huilde om het gebouw met akelig gegier,
alsof millioenen verloren geesten om medelijden
smeekten ; de regen kletterde tegen de ruiten met
een scherpen, fluitenden toon, en door de ramen,
welke niet door gordijnen bedekt waren, zag Leslie
de wolken in woeste vaart langs het grauwe zwerk
schieten. Een glimlach kwam op haar gelaat — een
merkwaardig, hard, vreugdeloos glimlachje, dat
haar mooie lippen iets wreeds, spottends gaf.
„Beter dit weer dan al die zon,” zei zij hardop ;
toen keerde zij zich van de buitenwereld af en liet
opnieuw haar blik goedkeurend langs haar ezel
glijden. Even later werd er zachtjes op de deur ge
klopt ; ze werd langzaam geopend, waarna het ver
schrikte gelaat van het kleine dienstmeisje zicht
baar werd.
„O, juf,” stamelde zij, „ik ben zoo bang. Ik heb
nog nooit van mijn leven zoo’n bar weer meege
maakt. Ik durf niet naar bed. Luister toch eens
naar dien wind ! Het lijkt wel of er buiten menschen staan te schreeuwen !”
„Nu, als je niet naar bed durft, moet je opblij
ven ; dat is het eenige, dat er op zit,” antwoordde
haar meesteres kortaf. „En doe me nou een plezier
en blijf niet in die open deur staan. Kom binnen,
ga zitten en houd je gezicht.”
Na een angstigen blik op uet gezicht van haar
meesteres geworpen te hebben — een gezicht, dat
slechts weinig minder schrikaanjagend was dan
de storm zelf — sloop Minnie naar het verste hoekje
van het atelier. Zij ging op het uiterste puntje van
een stoel zitten en na nog even schichtig in de rich
ting van juffrouw Farrant gekeken te hebben,
gleed haar blik naar het venster, welks geweldige
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afmetingen haar steeds weer schrik aanjoegen.
Haar meesteres scheen haar bestaan geheel en
al vergeten en er heerschte verscheidene minuten
stilte in het atelier, welke stilte slechts verbroken
werd door het gehuil van den storm, die elk oogenblik in kracht toenam. Toen, geheel onverwacht,
hoorden de twee zwijgende vrouwen in het atelier
zware voetstappen op het pad, dat naar ’t huis
leidde ; en bij ’t vernemen van dit regelmatige,
doffe geluid kon Minnie een lichten gil van angst
niet onderdrukken.
„Zij stappen, alsof zij een lijk met zich dragen !”
riep zij uit, terwijl zij van den stoel overeind rees.
„Wat kan dat zijn ? O, wat kan dat zijn?” Haar
meesteres keek met een minachtend lachje op haar
neer.
„Wie zou het nu in zijn hoofd halen, met dit
weer een lijk naar dit huis te dragen ?” spotte zij.
„Doe mij een genoegen en schei uit met dat
krankzinnige gegil. Vooruit, doe de deur open.”
„Dat durf ik niet. O, dat durf ik niet, juffrouw.
Ik durf niet naar de deur,” gilde het meisje, dat
zich nog verder in het atelier tegen den muur drong.
Haar woorden waren nog niet verklonken, toen
een zwaar geklop op de buitendeur door het huis
weergalmde. Het geluid ontlokte Minnie opnieuw
een gil ; haar meesteres keek haar aan en een spot
tend lachje gleed over haar gelaat. Zonder een
woord te spreken verliet zij het atelier en ging naar
de voordeur. Snel ontsloot zij de deur en wierp haar
wagenwijd open.
Buiten in de duisternis stonden vier mannen, die
tusschen zich in een baar droegen, waarop iemand
scheen te liggen, die zorgvuldig toegedekt was. On
willekeurig kwamen juffrouw Farrant Minnie’s
woorden omtrent een lijk weer in de gedachte.
Maar voor zij een woord kon uiten, zei de man, die
het dichtst bij haar stond, op beleefden toon :
„Ik bied u mijn verontschuldigingen aan, dat
wij u nog zoo Iaat storen. Bij den overweg heeft
een spoorwegongeluk plaatsgehad, en de dame, die
hier op de draagbaar ligt, is zoo ernstig gewond,
dat ik haar niet dorst te vervoeren. Ik herinnerde
mij, dat ik uw huis gezien had, toen ik den weg
door de heuvels volgde, en ik heb het daarom ge
waagd deze dame hierheen te brengen en u te vra
gen haar onderdak te willen verleenen.
„Wie bent u ? Wie is zij ?” De twee vragen volg
den elkander snel op en dokter Thornton trachtte
in de duisternis te ontdekken, wat voor een soort
vrouw het was, die zulk een zonderling antwoord
gaf op zijn toch zeer menschelijk verzoek.
„Ik ben Thornton — Dirk Thornton van Lonsbury,” antwoordde hij, „maar wie de arme vrouw
is, die er zoo ernstig aan toe is, daarvan heb ik niet
het flauwste idee. De arme vrouw ligt op haar
uiterste. Kunnen wij haar binnenbrengen ?”
„Ik geloof niet, dat er iets anders opzit,” luidde
het grimmige antwoord van Leslie, en hoewel ze
opzij ging om de mannen door te laten, kreeg Dick
den indruk, dat zij liefst de deur voor hun gezicht
had dichtgeworpen.
„Waar kan ik ergens een divan vinden ?” vroeg
dokter Thornton kortaf, de ongastvrije ontvangst
van de eigenares van het huis negeerend, en Leslie
knikte in de richting van het atelier, waar een bank
vrijwel de geheele ruimte langs een der muren in
beslag nam. Voorzichtig droegen de vier mannen
hun last het atelier binnen en ze legden de bewustelooze vrouw op de aangewezen bank neer, zoo
dicht mogelijk bij het vuur. Toen trok dokter
Thornton het kleed weg en het licht der lamp viel
op het spierwitte gelaat en op het weelderig, prach
tig haar van de gewonde.
„U blijft zeker ook hier ?” vroeg Leslie op koelen
toon, zonder ook maar een blik op de patiënte te

werpen, nadat de dokter zich van haar afgewend
had en het atelier doorliep. „Ik weet niets af van
ziekte en wat daarmee verband houdt. Ik heb er
een afschuw van.”
„Ik zal alles doen, wat noodig is,” antwoordde
dokter Thornton. „Daarna moet ik den patiënt be
zoeken, die mij heeft laten roepen. Ik was op weg
naar hem toe, toen het ongeluk plaats had ; daar
het een dringend geval gold, durf ik niet langer hier
te blijven dan strikt noodzakelijk is. Zoodra het
mij mogelijk is, kom ik hier terug.”
Leslie boog het hoofd en Dick, die haar tersluiks
gadesloeg, maakte bij zichzelf de opmerking, dat
hij zelden een mooier gelaat gezien had, dan wel
een, dat door zijn zonderlinge harde uitdrukking
iets zóó aparts had. De oogen, die de zijne ont
moetten, waren zoo koud als ijs ; zij misten alle
warmte of ook maar het geringste menschelijk ge
voel. Om den welgevormden mond lagen koude,
harde trekken en het scheen den dokter toe, alsof
het geheele gelaat uit marmer gehouwen was.
„Het doet mij genoegen te vernemen, dat u weer
terugkomt. Ik kan geen enkele verantwoordelijk
heid op me nemen,” vervolgde zij op denzelfden
koelen toon als voorheen. „U kunt mij enkele wen
ken geven ten aanzien van uw patiënt, maar ik
waarschuw u nogmaals, dat ik niets van ziekten of
zieken afweet.”
„In een ernstig geval als dit kunnen wij slechts
doen, wat in ons vermogen ligt,” antwoordde
Thornton op ernstigen toon. „Het is best mogelijk,
dat de arme vrouw nooit meer haar bewustzijn te
rugkrijgt. Zij is er zoo slecht aan toe, als zulks
slechts het geval kan zijn. Haar leven hangt aan
een zijden draadje. Zij is hoogst ernstig gewond.
Mocht zij tot zichzelf komen, geef haar dan een
paar slokjes brandewijn met water te drinken. Ik
hoop toch, dat u dat in huis hebt ?”
„Zeker heb ik brandewijn in huis,” antwoordde
zij. „En ik zal probeeren uw instructies op te vol
gen. Maar wellicht ten overvloede herhaal ik, dat
ik niets van ziekte of zieke menschen weet.”
„Dat komt er niets op aan,” riep dokter Thorn
ton uit, zijn wrevel en toorn niet langer meester,
„er zit niets anders op, dan dat ik deze arme ziel
aan uw hoede toevertrouw, tot ik terugkom. Ik
kan hier niemand achterlaten. De mannen, die de
gewonde hier gebracht hebben, zijn dringend op
het terrein der ramp noodig en hebben hun han
den meer dan vol. Ik vertrouw, dat u voor uw medemensch doen zult, wat in uw vermogen is.”
„O zeker, ik zal doen, wat ik kan,” antwoordde
zij zonder een zweem van belangstelling of mede
lijden. „Maar het zal mij een pak van het hart zijn,
als u hier weer terugbent.”
Dokter Thornton haalde ongeduldig de schou
ders op, maar gaf geen antwoord meer. Nog een
maal ging hij naar de sofa terug, waar hij even
zwijgend naar de vrouw, die daar bewusteloos terneerlag, bleef kijken ; toen draaide hij zich plotse
ling om en hij verliet snel het huis.
Gedurende al den tijd, dat Thornton in het
atelier was geweest, had de eigenares van het huis
de stille gedaante op de sofa nauwelijks een blik
gegund. Maar nu, nadat zij Minnie, die al dien tiji
met groote oogen en sidderend van angst in ’n
hoekje van het atelier had gestaan, weg had gezon
den om brandewijn te halen, liep zij het groote
atelier door naar de plek, waar haar onverwachte
gast lag. Terwijl zij haar oogen liet rusten op de
fijne, regelmatige trekken en de wolk van weelderig
haar der gewonde, kwam haar een lichte kreet over
de lippen en vloeide alle kleur uit haar gelaat weg.
„Jij !” zei zij met ingehouden adem. „Jij — en
hier bij mij ?”

In dit boek bevindt zich wederom
een prijsvraag voor welker goede
oplossingen een groot aantal prach
tige prijzen (hoofdprijs verstelbare
fauteuils met kussens) beschikbaar
wordt gesteld.

De uitslag van de prijsvraag voorkomende in het premieboek „Een onberaden stap”
Op verzoek van de Administratie der Hollandsche Bibliotheek deelen wij hier
den uitslag mede van de prijsvraag, voorkomende in „Een onberaden stap”.
Het gevraagde spreekwoord is: „WIE KWAAD DOET, KWAAD ONTs
MOET”. De prijzen zijn ten deel gevallen aan: G. G. Nijhof, Javastraat 151,
Enschede, de hoofdprijs, zijnde EEN OPEN EIKEN BOEKENKAST; de
overige prijzen, f 2.50 elk aan:
Mej. Koppers, Diergaardesingel 71a, Rotterdam; — P. J. Kruysman, Nolthenius-

laan 46, Apeldoorn; — J. Gieles, Schildereinde 69, Den Burg (Texel); M.
Schoenmaker, Groote Noord 138, Hoorn : — H. de Vos, Camstraburen 79,
Leeuwarden; — Mej. M. Doremaien, Westwal 2, Den Bosch; — A. Osti, B. 284,
Koudekerke: — Mej. J. Steegmans, Caumerdalschestraat 45, Heerlen; — J. A.
Lipmann, Veemarktstraat 93, Groningen: — C. Jacobs, Nieuw Milligen 29, Post
Garderen; — L. v. Dommelen, Mamixlaan 82, Amersfoort; — J. Horward, Gen.
van Hamsingel 13, Breda.
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Pas aangevoerd uit het oerwoud.

iet dezen keer alleen, maar bij herhaalde gele
genheden hebben wij in de Novembermaand
met de meeste stelligheid dit onverbiddelijke
standpunt verkondigd. De tijden zijn er soms niet
naar om overbodige uitgaven te doen, nietwaar, of
we zijn niet in de stemming of we hebben ’t te druk,
ons hoofd stond niet naar ’t verzinnen van dien
grappigen nonsens, naar flauwiteiten met touw en
lak en krantenpapier, naar rompslomp en bered
dering ....
Hoe is ’t ons daar bij vergaan ? Ons besluit bleef
onwrikbaar de tweede, de derde, de vierde week
van November. Zoo na den twintigsten begon de
drukte in de winkels ons te irriteeren bij onze
dagelijksche inkoopen. We vonden de menschen
om ons heen ’n beetje kinderachtig en belachelijk
en onszelf de eenzame wijzen, die zichzelf maar
al te moeizaam onbewogen een weg baanden door
die kermis van pakken-zeulen en geldverknoeien.

N

„Als me elkaar eens een
fauteuil cadeau gaven ?"

Sint doet
zyn inkoopen.

De laatste dagen vóór December kregen we
pas ’t gevoel, of alles om ons heen toch wel scheen
te wezen, zooals ’t nu eenmaal zijn moest, en er
met ons, juist met ons, iets niet in den haak was.
Of al die gonzende, krioelende, menschelijke bijen wijs en gelukkig
waren en wijzelf de eenzame dwazen.
Maar we bleven bij ons besluit, als mannen. En het was niet eer
dan op den middag van den vijfden December, toen we toevallig in
die winkelstraat moesten zijn om een paar nieuwe slobkousen, dat
we ons hebben overgegeven — plotseling, op genade of ongenade.
We hebben ons op den stroom een groot warenhuis laten binnen
dringen en we hebben gekocht — wild, hartstochtelijk en roekeloos
— van alles, van alles, pakken en doozen en trommels en bussen en
een rol pakpapier en touw, véél touw. We hebben een taxi naar huis
moeten nemen, omdat er van tijdig bezorgen geen sprake meer zijn
kon, en we hebben den chauffeur een absurde fooi gegeven en ons
zeer gelukkig gevoeld.
Het zit in ons Hollandsche bloed. Het heeft geen nut,
het te negeeren. Het is een koorts, die op komt zetten, het
is een roes, die uitgevierd wil zijn. We zijn in Holland ge
boren — daarom moeten we begin December naar de winkels,
zooals de trekvogels naar de pyramiden.
O, die dag van ontgoocheling, toen we Sinterklaas verloren,
zooals men een vriend verliest, toen zijn gestalte, zoo tast
baar en vertrouwd als van een huisgenoot, in nevel vervluch
tigde, omdat het raadsel ons ontsluierd werd ! Het was een slag
voor onze kinderlijke illusies. Maar eigenlijk hebben wij erbij
gewonnen. Van Sinterklaas’ gunstelingen werden we zelf Sinter
klazen. In de plaats van de verloren illusie trad die andere :
één dag de goede genius te zijn, de milde gaven-strooier
de wonderdoener....
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dat Sinterklaas
zal bezorgen.

„als Sinterklaas dit eens voor je zou rijden.

Sinterklaas zijn — dat is droomen vervullen, gebeden verhooren, luchtkasteelen doen kristalliseeren tot zalige werkelijkheid.. .. dat is de macht tot gelukkig maken. In de
kinderoogen glanst het vredig vertrouwen, dat Sinterklaas
alles kan.... En wij, arme crisis-Sinterklazen, wij reiken
vèr boven onze ingeteerde krachten, omdat we het hart niet
hebben, die verwachting te beschamen, dat wonder te ver
storen ! Om de illusie : de hunne èn de onze. Wij kunnen alles
— wij moeten alles kunnen — wij zijn Sinterklaas ! Een goed,
heilig man, al is het maar voor één dag. We hebben daar
naar te handelen.
En daarom dóén wij aan Sinterklaas, elk jaar weer, al
hebben we onszelf met dure eeden het tegendeel bezworen.
Om één dag van almacht, één dag van koningschap, waar
op jong en oud naar ons opzien en van óns de vervulling van
den heimelijken hartewensch verhopen. Eén dag millionnair —
al vrat de malaise ondichtbare gaten in onze portemonnaie
— één dag Sinterklaas, de algoede
Dat dóén we !
F. D’ALBEMARLE

Tmee die ook besloten hadden er dit jaar „niet aan te doen'.
. ’n Poppenregiment, dat er op macht door de

diverse schoorsteenen te morden neergelaten.

St. Nicolaas
is
Meccano*
Tijd

De tandpasta, die de beste uit
werking heeft, is tevens de meest
onschadelijke.
R zijn tandpasta's, die wèl reini
... de tandaanslag wordt geheel
gen maar tevens de tanden
verwijderd.
beschadigen. Andere zijn onschade ... de tanden worden blinkend wit.
lijk. maar reinigen niet voldoende.
... d*e tanden worden gereinigd en
Pepsodent reinigt èn is tevens
gepolijst op een voor het gla
onschadelijk.
zuur onschadelijke wijze.

E

Dank zij een nieuwe ontdekking
der Pepsodent Laboratoria bevat
Pepsodent drie bijzondere eigen
schappen: . . •

Koopt nog heden een tube Pepsodent.
Het is absoluut onschadelijk, zelfs voor
het t’erste glazuur. Het is de hedendaagsche wetenschappelijke tandpasta.

Meccano is het meest boeiend van
alle spelen voor jongens en het
eenigste, waarin de belangstelling
nooit ontbreekt. Met een Meccanouitrusting 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 afgebeeld zijn in de Meccanohandleidingen. Behalve deze modellen
kan elke flinke jongen tallooze andere
modellen van eigen vinding bouwen ;
uitvindingen doen met Meccano is
werkelijk het grootste genot ter
wereld.
St. Nicolaas zal niet volmaakt zijn
zonder Meccano.
IN ELKEN GOEDEN
SPEELGOEDWINKEL VERKRIJGBAAR
VAN F. 0 7S TOT F. 245 00

Vraagt om
dit gratis
Boek
vandaag nog
Uw jongen moet dit prachtige nieuwe
Meccano-boek hebben. Het is prachtig
gedrukt en bevat afbeeldingen en bijzon
derheden van de volledige serie Meccanoproducten.
Ons depot voor engros zal Uw jongen
een gratis exemplaar sturen in ruil voor
de namen en adressen van drie van zijn
vriendjes.

Voor engros :
HAUSEMANN & HOTTE (AM. 3S)
Kromhoorn sloot SI
AMSTERDAM
Gefabriceerd door Meccano Limited. Liverpool, England.

MECCANO
HY MACWIJH

ABONNEERT

U OP DIT BLAD

Onze Magazijnen te Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam zijn de
grootste, best gesorteerde en meest
modern ingerichte in Nederland.

Door concentratie van den inkoop
zijn onze verkoop-prijzen uiterst
laag gesteld. -............ ; ....

X

X

ondank, zijn dage

lijk,che
van

Ruim 80 verschillende verkoop*
afdeelingen, Lunchroom, Daktuin l),
Leesbibliotheek, Rijkspost-,Telefoonen Telegraafkantoor, Bagagedepot
van de Nederl. Spoorwegen, Eigen
Auto*besteldienst, Kapsalon1) enz.

DEN HA,

en Rotterdam.

wandeling

«enige

uren!

Corpulentie ontstaat

door

opeenhoping

van overtollige sub-

stanties en hebben forceermiddelen slechts

een tijdelijke uitwerking. Zorg voor een blij

Wacht niet tot de koorts oploopt, als Gij hoest,
transpireert, U rillerig en als geslagen voelt*, dit
is het moment om Abdijsiroop te gebruiken, omdat
Abdijsiroop snel en grondig werkt Vanaf den eersten
lepel ondervindt Gij een buitengewone verlichting
Uw hoest verdwijnt, Gij kunt dan de koorts meester
worden en slapen zonder uitputtende hoestaanvallen.
Oogenblikkelijk zal Abdijsiroop den strijd aanbinden
met de bacillen, die zich bij U ophoopten. Zonder
pijn, zonder moeite zult Gij de taaie slijm kwijt
raken, die bezwangerd is met millioenen ziektekiemen.
Vraag daarom direct bij Uw apotheker of drogist bij»

Hoest-Griep-Bronchitis-Asthma

vend normaal gewicht I • Drinkt de welsma
kende Dr. E. Richter's Kruidenthee, die Uw

gewicht op natuurijke wijze zonder dieet tot
het normale terugbrengt en op peil houdt.

Dr. E. RICHTER’!
KRUIDENTHEE
Verkrijgbaar bij apoth. en drog.
Per pak f 1.50, extra (sterk) f 1.75

BREUKLIJDERS
Dit is
C. H. SCHOLTE.
die, na 22 jaar breuk
lijder te zijn geweest,
zichzel ve enduizenden
anderen van breuklijden bevrijdde door
zijn nieuwe uitvinding
van het PATENT

LUCHTAPPARAAT.
Duizenden dankbetuigingen. Vraagt
kosteloos om het boek met afbeel
dingen en prijzen.

C. H. SCHOLTE
Aert v. Nesstr. 105 a - Rotterdam
Waarschuwing. Laat U niets anders

AMSTERDAM

DEN HAAG

ROTTERDAM

opdringen, want even goed of beter
bestaat er niet.
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Wegenaanleg in NoordHolland. In aansluiting
op de verbeteringen van
deHeemsteedsche Dreef
wordt nu een nieuwe hef
brug gebouwd over de
Ringvaart, waardoor ’n
snellere verbinding met
den Haarlemmermeer
zal worden verkregen.

Sleetje rijden op de straatheili
gen voor het station te IJmuiden.

z
o
Het echtpaar Krom, Brouwerstraat Haar
lem, was dezer dagen vijftig jaar gehuwd.
Te Egmond aan Zee werd onder
groote deelneming het stoffelijk
overschot van Kr.Dekker begra
ven, die bij het stroopen in de
duinen door een jachtopziener
was aangeschoten en aan de
gevolgen overleed.

Een kijkje op de Langendyker hoolstreek, waar
de sloten goede en goedkoope verkeerswegen zijn.
In Broek op Langendijk, en in andere plaatsen van de Streek,is de zuurkool-industrie nu in volen gang. De kool ondergaat diverse bewerkingen voor zij „zuur” is. De boormachine in werking.

N

IN HET STILLE, OUDE I

T STILLE, OUDE EDAM
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Een breiwerk voor „hem”
Gebreide Heerenpullover
zonder mouwen

st. afhalen, 6 r. ♦. Van *
tot * herhalen tot de laat
ste 4 st. Verder : 1 bruine
st. afh., 3 r.
9de toer, met bruine
wol : 1 r., aver. tot den
laatsten st., 1 r.
Deze beide toeren 2
keer herhalen.
14de toer, met bruine
wol : r.
Men herhaalt dan dit
heele patroon nog 4 keer.
Vervolgens breit men 2
keer de beide lste toeren
en nog 1 keer den lsten
toer, waarna men aan de
armsgaten begint als
volgt.
lste toer; Met bruine
wol : 8 st. afkanten, r.
breien.
2de toer : 8 st. afkan
ten, 1 r., 41 aver., 5 st.
aver., afkanten, 41 aver.
1 r.
Nu breit men het pa
troon verder op de laatste
42 st., waarbij men, aan

e hierbij afgebeelde pullover is gebreid in
twee kleuren vierdraads „Cycle” wol — effen
bruin en beige gemêleerd. De pullover wordt
gebreid op aluminium naalden no. 3x/2. Breit men
hierbij zóó, dat er van het goed uitgestreken brei
werk 6 steken op de 21/2 c.M. komen, dan wordt
de lengte, van den schouder af gemeten, 55 c.M.
en de omtrek onder de armen 95 c.M.
Men begint met de bruine wol, aan den onder
kant van het voorpand, waarvoor men 104 st.
opzet, breit eerst ’n toer 1 r. 1 aver. met de bruine
wol en vervolgens 2 toeren met de gemêleerde en
2 toeren met de bruine wol 1 r. 1 aver. Deze 4
toeren herhaalt men nog 6 keer en meerdert 1
st. in den laatsten toer.
Dan begint men met de gemêleerde wol aan het
blokkenpatroon.
lste toer : 1 r., 2 aver, * 1 bruine st. af halen,
6 aver. ♦. Van ♦ tot ♦ herhalen tot de laatste 4
st. Dan 1 br. st. afh. 2 aver. 1. r.
2de toer : r. breien met bruine wol. Deze beide
toeren herhaalt men nog 2 keer.
7de toer : met bruine wol : 1 r., 1 aver. tot den
laatsten st. 1 r.
8ste toer : met gemêleerde wol : 3 r., * 1 bruine

D

Gebreide heeren
pullover zonder
mouwen. Model
Patons & Baldwins,

De pullover in zijn
geheel.
Model
Patons <S Baldivins.
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den kant van het armsgat, om den
anderen toer, 1 st. mindert en tege
lijkertijd mindert men aan den kant
van den hals 1 st. in iederen toer,tot
men nog 31 st. overhoudt.
Verder mindert men, aan weers
kanten van de naald, nog 1 st. om
den anderen toer, tot er nog 21 st.
overblijven. Dan mindert men verder,
om den anderen toer, alleen aan
den kant van den hals tot men nog
18 st. overhoudt.
Men breit nu door zonder minderen
tot men in ’t geheel 9 keer het ge
heele patroon heeft gebreid. Dan breit
men nog 4 toeren in patroon en be
gint dan af te schuinen voor den schou
der. Men laat, aan den kant van het
armsgat, 6st. op de naald staan, keert
het werk omen breit de naald uit. Den
daaropvolgenden toer laatmenl2st.
op de naald, keert het werk om, breit
de naald uit. Dan kant men alle st. af
met bruine wol en breit den 2den
schouder hieraan tegenovergesteld.
De rug wordt precies eender ge
breid als het voorpand tot aan de
armsgaten. Dan kant men 8 st. af voor
het armsgat en in den daarop volgen
den toer weer 8 st. voor het andere
armsgat. Hierna mindert men 1 st.
aan het einde van iedere naald tot

men nog 71 st. overhoudt. Men werkt dan
recht door, in patroon, tot men het geheele pa
troon 9 maal heeft gebreid. Dan breit men nog
3 toeren, waarna men de schouders afschuint als
volgt : men laat 6 st. op de naald, keert het werk
om en laat ook aan dezen kant 6 st. op de naald
staan. Bij de volgende toeren laat men aan weers
kanten 12 st. op de naald staan en vervolgens 18
st. Dan breit men de naald uit en worden alle
st. afgekant met bruine wol. — Nu wordt de
linker schoudernaad dicht genaaid en begint men
aan de halsafwerking.
Voor de halsafwerking neemt men, langs het
open stuk dat men nu heeft, 150 st. op, waarbij
men van voren in ’t midden ’n paar stukken over
slaat, en begint aan den rechterkant van het werk
te breien met bruine wol. Men breit aldoor 1 r. 1
aver. en wel : 2 toeren bruin, 2 toeren gemêleerd,
2 bruin, 2 gemêleerd, 1 bruin en kant den boord
dan af met bruine wol, waarna men ook den 2den
schouder dicht naait.
Voor de afwerking van de armsgaten neemt men
120 st. op en begint te breien aan den rechten
kant, aldoor 1 r. 1 aver, evenals bij de armsgaten :
2 bruin, 2 gemêleerd, 2 bruin, 2 gemêleerd, 1
bruin. Afkanten met bruin.
Nu wordt de pullover onder ’n vochtigen doek
goed uitgestreken, waarna men de zijnaden dichtnaait.
De bij dezen pullover behoorende sportkousen
hoop ik de volgende week te bespreken.
THÉRÈSE.

DIT HEEFT U NOODIG

VOOR 'N HEELE JUMPER

Natte voeten....
dan

ASPIRIN
/T\

/
A \
BAYER

V

e

7

Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabletten nu fl. — .70 en
oranjezakjes van 2 tabletten a fl. —.10.

ffef Geheim
van haar fraaie,
zachte huid en
haar mooie teint,
ligt in het geregel
de gebruik van

JA -Everlasting breit enorm uit! En iedere
knot Everlasting weegt zijn volle honderd
gram. Wat dit zegt? Dit: een meter breikatoen
weegt haast niets. Als men U een paar gram
minder voor Uw geld geeft, scheelt het al
meters en meters. Wij garandeeren dat
iedere knot Everlasting zijn honderd gram weegt!

fn prijzen van 20,
30,45,60 en 75 ct.

PER KNOT VAN 100 GRAM 34 CT.

EVER LAJT INC
EVERLASTING

FABRIEKEN,

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

H E E Z E (N.-B.)

Mllllllllilllllllllllllllilllilffl

Indien

gij

De belangrijkheid van het zout—

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

Cerebos Zout
Verkrijgbaar bij alle kruideniers en eomestibles zaken in kleine f middel en
groote bassen f ook in sierlijke zoutstrooiers voor tafelgebruik.

WILT VERKOOPEN
DAN MOET UW

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

*
HET MIDDEL
OM BEKEND TE

WORDEN EN TE
BLIJVEN IS

ADVERTEEREN
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SPORT

A.F.C, wint na een spannenden strijd met 3-2 van Hercules. Het
moment waarop de Amsterdammers hun winnende doelpunt scoren

VAN ZONDAG
kenner zeker geer, grooten indruk kon vestigen,
daarna Bonneveld en tenslotte Hoeboer. En thans
is men, misschien wel noodwendig, weer tot de
oude liefde teruggekeerd, hetgeen niet wegneemt
dat het doelverdedigers-vraagstuk voorloopig

nog wel een van de grootste zorgen der elftal
commissie zal blijven.
Het elftal, dat Zondag vrij behoorlijk voldeed,
heeft Ajax weer op de tweede plaats gebracht.
Kans op het kampioenschap achten wij echter vrij
wel niet aanwezig. Stormvogels heeft nu uit de
helft van het programma 16 punten gehaald en
wanneer de tweede helft er den IJmuidenaren maar
slechts 12 zou brengen, dan is dit o.i. voorde Vogels
reeds voldoende om beslag op den titel te kunnen
leggen. En 12 punten uit 9 wedstrijden schijnt voor
de IJmuidensche ploeg een peuleschilletje.
Blauw Wit heeft wederom een nederlaag geleden
en ditmaal een stevige ook. Met 0—4 werden de
zebra’s in Delft geklopt. Nu zal wel niemand op
een overwinning van de Amsterdammers hebben
gerekend, doch met dit al komt Blauw Wit toch
meer en meer op den bodem van den put te zitten.

Jan de Boer weer in den goal. Zondag verdedigde De Boer
tegen Sparta het Ajax-doel weer. Op onze kiek ziet men hem
in actie bij een der Spartaansche aanvallen.

en vrij sterk gewijzigd Ajax-team heeft Zondag
na een spannenden strijd van Sparta gewonnen.
De grootste verrassing was wel het weder uit
komen van Jan de Boer, ’n prettige verrassing overi
gens, ook al omdat wij er van overtuigd zijn dat Jan
de Boer nog steeds de beste doelverdediger is, waar
over de Ajacieden de beschikking hebben. Met hun
zoeken naar een geschikt vervanger voor deze
belangrijke plaats, zijn de roodwitten tot op heden
niet erg gelukkig geweest. Eerst Keijzer, van wien
men na een sensatieberichtje in één der bladen
wonderen verwachtte, doch wiens keepen op een

E

Hilversum klopt West-Frisia met 6—2. Spelkiek uit
dezen doelpuntenrijken strijd. De West-Friesche
keeper in actie bij een hoogen voorzet op zijn doel.

De korfbalwedstrijd Blauw Wit—Westerkwartier te Amsterdam. Moment voor den korf van
Westerkwartier. Blauw Wit won de match met 3—1.

Een goede wedstrijd van A.F.C. tegen Hercules. Nog een
moment uit deze kamp. De Utrechtenaren in den aanval.
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Hermes D.V.S. houdt de
Stadionmenschen onder
aan gezelschap, doch de
Schiedamsche Combinatie
heeft nog talrijke thuis
wedstrijdenvoor den boeg
en zal daarbij wel vast
houden aan haar goede
gewoonte om het meerendeel van die thuismatches
in overwinningen om te
zetten.
Uit de tweede klasse is
ditmaal weinig nieuws te
melden. Noch Zeeburgia
in de ééne, noch D.W.S.
in de andere afdeeling
kwamen in actie.
Wel was T.O.G. er bijna
in geslaagd de Whites een
genoegen te doen door
E. D. O. in bedwang te
houdetf, doch de Haar
De dameshockeywedstrijd Rood-Wit—Amsterdam te Haarlem, welken de
Amsterdamsche dames met 1—0 wonnen. Spelkiek voor *t Amsterdamsche doel.
lemmers gingen ten slotte
toch nog met 'n 2—1 -over
winning huistoe. D.E.C.,
stand, maar zagen zich niettemin met 1—2 geklopt.
dat met V.V.A. in bedenkelijke omstandigheden
In de andere afdeeling was het nog stiller. Slechts
verkeert, zag zoowaar kans ten koste van H.R.C.
twee wedstrijden vonden hier plaats, waarbij echter
een punt aan het magere totaal toe te voegen.
de zeer belangrijke tusschen Velox en H.F.C. Het
De V.V.A.’ers boden W.F.C. krachtigen tegen
zwak gewaande H.F.C.-team blijft vriend
----en vijand verbazen. Velox werd op eigen
grond met 3—1 geklopt en good old
H.F.C. blijft dus de leiding behouden,
met D.W.S. als meest gevreesd concur
rent. De achterstand der D.W.S.’ers be
draagt slechts één punt, zoodat de span
ning er hier voorloopig nog wel in zal
blijven. Velox is nu meer
achter geraakt, doch wij
kennen dit Utrechtsche
team te goed om maar
te veronderstellen dat het
Haarlem en Amsterdam
alleen om den buit zal
laten vechten.
Een veel voorkomend, doch
nog weinig gefotografeerd ge
val. Over of naast, meestal
komt de bal bij zoo’n mislukt
schot in de tribune terecht.
Het Europeesche biljartkampioenschap over 3 banden te
Amsterdam. Het materiaal
moet in orde zijn.Zittend Pap
(Hongarije), links de Spaansche deelnemer Puigvert.
AjaxkloptSparta met2-I.Cohen,de
Rotterdamsche keeper, maakt een
aanval der Ajacieden onschadeiijk.^
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Geen onaardige entourage. Jeugdig publiek in de apenkooi
bij den korfbalwedstrijd Blauw Wit—Westerkwartier. De
favorieten hebben gedoeld.

A.F.C. weerde zich tegen Hercules uitstekend
en smaakte het genoegen de beide punten aan den
Wandelweg te houden. A.F.C. had ze noodig en
moet er nog veel meer hebben om het degradatie
spook in zijn gezicht te kunnen uitlachen.
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ine van Waveren beweerde altijd, dat zij vol
strekt niet bijgeloovig was, maar niettemin
hechtte zij ’n onheilspellende beteekenis aan ’t
bezit van paarlen, zelfs al waren ’t waardelooze na
maaksels. Op Sint Nicolaas-avond zat zij eenzaam
en verveeld op haar kamertje te lezen, toen na een
kort tikje aan de deur haar hospita binnentrad.
„Een pakje voor u, juffrouw van Waveren, het
schijnt nogal kostbaar te zijn, want ik heb moeten
teekenen voor ontvangst,” viel zij met de deur in
huis.
„Een pakje.... voor mij ?” vroeg Tine verrast.
„Voor u, natuurlijk een surprise,” antwoordde
juffrouw Koks. Zij legde een klein doosje op tafel,
dat voorzien was van twee zware lakzegels en ver
liet met een vriendelijk knikje de kamer.
Tine bekeek het kleine pakket van alle zijden.
Er was niemand in of buiten de stad, van wien zij
een surprise verwachten kon en toch liet haar vol
ledig adres geen twijfel aan de goede bestemming
over. Aarzelend verbrak zij de zegels en tot haar
groote verbazing kwam er uit het papier een smaak
vol versierd kunstlederen etui te voorschijn. Zij
opende de sluiting en tegelijk ontsnapte haar een
zachte kreet van verrassing : het etui bevatte een
collier van zacht-roomkleurige paarlen, onberispe
lijk van vorm en alle van gelijke grootte.
Tine geloofde aanvankelijk te droomen, maar de
klokslag van zeven uur deed haar plotseling begrij
pen, dat het zoo vroeg in den avond nog geen tijd
was voor zulke betooverende fantasieën. Tegelijk
begreep zij echter, dat er een kapitale vergissing
in het spel moest zijn met het collier. Zij had geen
andere dan oppervlakkige kennissen en daaronder
was er niet een, die kapitaalkrachtig genoeg was
om zulke exquise geschenken om zich heen te
strooien.
Voor een werkloos typiste als zij, die al drie
maanden lang op haar spaarpenningen teerde, was
de verzoeking om zoo’n kostbaar collier, dat duide
lijk aan haar geadresseerd was, onder zich te houden
buitengewoon groot, maarTine aarzelde geen oogenblik te doen wat zij haar plicht achtte. Een etiket
in het etui vermeldde den naam van een juwelier
uit de stad en na het collier weer te hebben inge
pakt, kleedde zij zich en waarschuwde haar hospita,
dat zij even uitging.
Haastig repte zij zich door de drukke winkel
straten en tien minuten later trad zij met snelkloppend hart de juwelierszaak van de firma Krieger binnen.
„Zou ik meneer Krieger even mogen spreken ?”
verzocht zij den eleganten jongeman, die haar vroeg
wat zij wenschte.
„Dat ben ik zelf, dame,” kreeg zij beleefd ten
antwoord.
Met zenuwachtige gebaren haalde Tine het etui
te voorschijn.
„Meneer Krieger, er moet een vergissing hebben
plaatsgehad,” begon zij met onzekere stem. „Een
kwartier geleden ontving ik dit collier, maar het
kan onmogelijk voor mij bestemd zijn.”
De juwelier keek haar verbaasd aan en met een
blik op het collier begon hij plotseling te lachen.
„U is juffrouw Tine van Waveren, Dreeflaan
19?” informeerde hij geamuseerd.
„Jawel, dat ben ik,” antwoordde Tine verbaasd.
„Welnu, dan is alles in orde, juffrouw, het
collier is uw eigendom,” verzekerde Krieger.
„Maar ik zeg u toch, dat het een vergissing moet
zijn, meneer,” hield Tine aan. „Ik ken niemand die
me zoo’n surprise kan sturen en.... of is het collier
misschien een imitatie ?” viel zij zichzelf plotseling
in de rede.
„Het is echt als geen ander ter wereld, juffrouw.
Zuivere Sulu-paarlen, een kostbare surprise,”
antwoordde Krieger vroolijk.
Tine keek hem aan of zij meende, dat hij niet
goed bij het hoofd was.
„Maar wie is de schenker dan toch ?” viel zij
eindelijk met een dwaas glimlachje uit.
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De jaarlijksche Sinterklaas-optocht, zooals die
volgens de traditie te Zürich gehouden wordt.
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zich werkelijk bezwaard gevoelt met die surprise,
welnu, dan lijkt het me het beste, dat u hem zelf
om een verklaring vraagt,” besloot de jongeman
vriendelijk.
Tine kwam onmiddellijk tot een besluit.
„U hebt misschien gelijk, meneer, wilt u me het
adres van dien heer geven ?” verzocht zij. Terwijl
zij het adres noteerde, pakte Krieger het etui
opnieuw in en een oogenblik later was Tine op weg
naar de woning van den haar onbekenden million
nair. Hij bewoonde een schitterend heerenhuis
op een der stadsgrachten en na te hebben aange
scheld, werd zij ontvangen door een bediende in
livrei, wien zij meneer Donkervoort te spreken
verzocht.
„Meneer is de stad uit en komt eerst overmorgen
terug,” antwoordde de bediende beleefd en zonder
aarzelen.
„De stad uit ?” vroeg Tine teleurgesteld. Zij
geloofde den man niet en hernam : „Het is voor
een zeer belangrijke aangelegenheid, hij heeft
vanmiddag nog opgebeld naar de firma Krieger,
is hij werkelijk niet thuis ?”
„Neen, hij is om vijf uur vertrokken, juffrouw,”
viel de bediende met een beleedigd air uit.
Tine zag de deur voor haar neus dichtvallen
en langzaam liep zij naar huis terug. De zonderlinge
geschiedenis van het paarlencollier liet haar geèn
oogenblik met rust en hoe langer zij erover nadacht,
zooveel stelliger werd zij overtuigd, dat er een of
andere geheimzinnige toeleg achter verborgen lag.
„En dan lachen ze me nog uit, als ik beweer
dat paarlen onheil beteekenen,” mompelde zij
geërgerd, denkend aan haar vermoeienis en aan
den last, dien ’t ongelukkige collier haar bezorgde.
Zuchtend betrad zij haar huis en ternauwernood
in de gang, kwam juffrouw Koks haar tegemoet.

„Kunt u dat heusch niet raden?” vroeg de
juwelier plagend.
Tine was woedend op zichzelf, omdat zij begon te
blozen en op haar ontkennend hoofdschudden
hernam de jongeman : „Och, er is me geen geheim
houding opgelegd, dus ik kan het u wel vertellen,
juffrouw. Meneer Donkervoort, de scheepsbouwer,
heeft het besteld. Hij zag het gisteren in de vitrine
liggen en vanmiddag informeerde hij telefonisch
naar den prijs. Hij gaf toen opdracht om het collier
vanavond om zeven uur te laten bezorgen bij juf
frouw Tine van Waveren, Dreeflaan 19. Hij zei er
uitdrukkelijk bij, dat het een Sint Nicolaas-surprise
was en dat het daarom stipt op tijd bezorgd moest
worden. Is de zaak nu voldoende opgehelderd,
juffrouw ?” besloot de juwelier glimlachend.
Tine had verbluft geluisterd en schudde krachtig
ontkennend het hoofd.
„Neen, de zaak is me nog duisterder geworden,
meneer.... ik ken meneer Donkervoort heelemaal
niet en ik weet zeker, dat hij ook mij niet kent,”
sprak zij beslist. „Als u mij een genoegen wilt doen,
belt u dien meneer dan even op, ik weet zeer beslist
dat hier een vergissing in het spel moet zijn.”
Krieger keek plotseling verschrikt en maakte
een afwerende handbeweging.
„Het spijt me, juffrouw, maar ik meng me liever
niet in de privé-aangelegenheden van een goeden
cliënt. Meneer Donkervoort is millionnair en mijn
voornaamste afnemer ; ik ben bevreesd hem voor
het hoofd te stooten, als ik hem hiermee lastig val.
De bestelling en uw adres lieten aan duidelijkheid
niets te wenschen over, dus kan er mijns inziens
van een vergissing geen sprake zijn. Maar als u
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„Er zit een meneer op u
te wachten, juffrouw,” fluis
terde zij, met een haastig
gebaar naar een deur in de
gang.
„Gut,de millionnairsoms?”
spotte Tine.
„Een millionnair ?” vroeg
de hospita verbluft. „Neen,
het is een bediende van een
juwelier ; hij komt het pakje
terughalen dat ik straks heb
aangenomen.”
„Zie je nu wel, die ezels,”
mompelde Tine verstoord.
Zij haalde het etui uit haar
tasch en trad op de deur toe,
waarachter de bediende op
haar wachtte. Op het punt
om binnen te treden, met
de hand reeds aan den deur
knop, viel haar plotseling een
zeer vreemde gedachte in.
Inwendig lachte zij erom,
maar de inval was tegelijk
zoo verontrustend, dat zij
er on mogelijk toe komen
kon de deur te openen. Geruischloos trad zij terug en
liep naar de keuken.
„Is het dezelfde meneer,
die het pakje gebracht heeft?”
vroeg zij de hospita haastig.
„Neen, het is een ander,
maar hij komt me erg bekend
voor; ik geloof warempel,
dat hij hier ergens in de
buurt woont,” antwoordde juffrouw Koks.
„Dan.... dan is mijn ingeving misschien niet
eens zoo dwaas,” viel Tine met een zenuwachtigen
glimlach uit en haastig, met een helder begrip
van wat haar te doen stond, vervolgde zij: „Laat
hem nog even wachten, zeg niet dat ik thuis ben
geweest, ik ben direct terug.__ ”
De hospita verbaasd achterlatend, verliet zij het
huis en snelde opnieuw naar den juwelier. Opge
wonden betrad zij den winkel. Meneer Krieger
stond ’n dame te woord, die een zegelring wenschte
en van achter kwam een bediende te voorschijn,
die vroeg waarmee hij haar van dienst kon zijn.
„Ik wensch meneer Krieger even te spreken,”
begon zij zenuwachtig.
„Meneer Krieger is....”
„Zeg hem dat het gesprek geen uitstel duldt, het
betreft vermoedelijk een oplichting,” hernam
zij dringend.
De bediende keek zeer verbaasd en fluisterde
Krieger iets in, waarop deze verbleekte en de dame
met een excuus aan zijn assistent overliet. In het
kleine kantoortje achter den winkel kwam Tine
onmiddellijk tot een verklaring.
„Meneer Krieger, ik ben bij Donkervoort geweest,
maar meneer is om vijf uur de stad uitgegaan. Nu
ik thuis kom, zit er iemand te wachten die zegt
namens u te komen, om het collier terug te halen.”
„Wat zegt u ?” viel Krieger hoogst verbaasd uit.
Hij herademde, toen hij het etui in Tine’s handen
zag, maar zijn opwinding was er niet door bedaard.
„Ik heb niemand gezonden, juffrouw, er moet hier
oplichting in ’t spel zijn. Wacht u even, als u wilt,
dan zat ik onmiddellijk politie opbellen.”
Terwijl zij op de aankomst van een rechercheur
wachtten, liet Krieger zich alles nog eens verhalen.
„Ik weet zeker, dat er iets niet in orde was met
deze surprise, maar ik dacht aan een gewone ver
gissing, meneer. Toen ik thuiskwam en hoorde,
dat u iemand gezonden had, dacht ik dat de zaak
opgehelderd was. Maar op het laatste oogenblik
bezon ik me en kreeg ik achterdocht. Ik had uit
uw woorden begrepen, dat het collier nog niet be
taald was en toen ik hoorde dat de paarlen door een
anderen bediende werden teruggehaald....”
Krieger onderbrak haar met een zenuwachtig
gebaar.
„Ik heb maar een bediende, den jongeman dien u
in den winkel hebt gezien. Hij heeft de bestelling
van meneer Donkervoort opgenomen en het collier
bezorgd. Maar als het de bedoeling was een schur

kenstreek uit te halen, blijft het toch een raadsel,
waarom men er u in heeft gemengd. Of heeft u
misschien iemand onder uw kennissen, die....”
„Neen 1” viel Tine hem verontwaardigd in de
rede. Geen van haar kennissen achtte zij tot zoo’n
daad in staat en zeker zou geen hunner het wagen
haar medeplichtig te maken aan een boevenstreek.
De komst van den politieauto onderbrak het opge
wonden gesprek en nadat de rechercheurs waren
ingelicht en zij een plannetje hadden ontworpen
om den oplichter in de val te lokken, reed het kleine
gezelschap met den grootsten spoed naar de Dreeflaan.
De rechercheurs en Krieger traden geruischloos
het huis binnen en Tine stelde haastig juffrouw
Koks op de hoogte. Al haar moed verzamelend,
betrad zij eindelijk de kamer, waar de oplichter
haar wachtte. Haar blik viel op een onberispelijk
gekleeden jongeman, die bij haar binnenkomst haas
tig opstond.
„Goedenavond, juffrouw, ik ben door meneer
Krieger gezonden om het collier terug te halen,
dat hier verkeerd bezorgd werd,” begon hij vol
maakt rustig.
Hij kwam niet verder, want plotseling ging de
deur open en traden drie heeren binnen.
„Jack van Donk,” viel de juwelier verschrikt uit.
De jongeman verbleekte en greep zich even aan
den stoel vast, maar plotseling beheerschte hij zich
en kwam onbeschaamd naar voren.
„Aha, kennen de heeren elkaar ?” vroeg een der
rechercheurs haastig.
„Mijn vroegere bediende, twee maanden geleden
ontslagen,toen ik hem na eenige kleinere diefstallen
betrapte op het stelen van een kostbaren ring,”
helderde Krieger met verstikte stem op. „Ik begrijp
de geschiedenis al; hij was met al mijn relaties op
de hoogte en de gewoonten van meneer Donker
voort kennend, bestelde hij telefonisch een sur
prise voor juffrouw van Waveren.”
De rechercheurs wisselden een snellen blik en
keken vervolgens naar Tine, die zich bleek en
bevend aan de tafel had vastgeklampt.
„Wat heeft deze juffrouw met die geschiedenis
uit te staan ?” vroeg een der rechercheurs op
barschen toon.
Jack van Donk scheen absoluut niet onder den
indruk te zijn en begon onbeschaamd te lachen.
„Ik zal hej kort maken,” begon hij vlug. „Ik
moest een adres hebben om het collier te laten
bezorgen. Mijn eigen kennissen durfde ik er niet

in te mengen, doch elk ander adres was goed, mits
het vertrouwd was. Ik ken deze juffrouw heel goed,
want ik heb een jaar hier tegenover op kamers
gewoond. Daarom gebruikte ik haar naam en adres.
Alles leek me zeer eenvoudig : ik liet een pakje bij
haar afgeven en een kwartier later zou ik het zelf
terughalen. De Sint Nicolaasavond bood me de
gunstigste gelegenheid voor een surprise....”
„Een mooie surprise, die je deze dame op den
hals hebt geschoven,” hoonde een der rechercheurs
en op den oplichter toetredend, boeide hij hem snel
de polsen. Vijf minuten later was het heele gezel
schap in een tweetal auto’s op weg naar het politie
bureau. Het opmaken van het proces-verbaal
nam geruimen tijd in beslag en nadat eerst de
juwelier had mogen vertrekken, verliet eindelijk
tegen tien uur ook Tine het politiebureau. Vermoeid
en zenuwachtig kwam zij thuis en begaf zich ter
stond naar bed.
„Een heerlijke Sinterklaasavond, met heel veel
schitterende verrassingen,” zuchtte zij met be
traande oogen en spottend besloot ze : „En dan
zijn er nog menschen, die ontkennen dat paarlen
onheil beteekenen .... ”
Tine vergiste zich. Den volgenden morgen kreeg
zij al heel vroeg den volgenden brief.
„Geachte Mejuffrouw. Dank zij uw activiteit
ben ik bewaard voor een schadepost van negen
duizend gulden. Het komt me alleszins billijk voor
een belooning van duizend gulden te uwer beschik
king te stellen, die ik u verzoek wel te willen aan
vaarden. Daarenboven bied ik u een betrekking
op mijn kantoor aan; betrouwbare krachten als u
zijn tegenwoordig te zeldzaam om er geen dank
baar gebruik van te maken. Een en ander acht ik
slechts een geringe vergoeding voor het gemis van
het kostbare collier, dat u gisteravond als sur
prise ontving. In afwachting van uw geëerd bezoek,
verblijft met hoogachting, Uw dw. Fred Krieger.”
Tine vouwde den brief langzaam dicht en met een
diepen zucht van verlichting en blijdschap liet zij
zich ontvallen : „Geïukspaarlen, heusche gelukspaarlen, jammer dat ik die niet mocht behouden.”
Tine van Waveren hoefde het gemis van haar
geïukspaarlen niet lang te betreuren. Ze werden
haar vier maanden later om den hals gehangen
door Fred Krieger zelf, op den dag toen zij hem
haar jawoord gaf. En vanaf dien dag had zij een
bijzondere voorliefde voor roomkleurige Sulupaarlen, omdat zij haar een geluk hadden gebracht,
waarvan zij nooit had durven droomen.
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gelegenheid

DeCccKi
der duizend Ka Hen
n wat deed hij ? Zonder mij een woord te
zeggen nam hij een jongedame mee, die hij
op de reis hierheen had leeren kennen,
overigens een Duitsche dame, mr. Norton.”
„En die is verdwenen ?”
„Ze werden ontdekt en moesten vluchten. Daar
bij verloor mr. Timskjöld de dame, die voor hem
uit liep, uit het oog, en tot nu toe is het hem niet
gelukt, haar te vinden. Ik gaf hem een inspecteur
van politie mee, maar niemand heeft iets gezien
zoogenaamd. Ik vrees, dat de zaak in zijn geheel
in handen van den Duitschen consul zal moeten
gegeven worden. Het politieonderzoek is erg moei
lijk, omdat het hier het huis betreft vaneen zeeraanzienlijke Egyptische persoonlijkheid, en de onder
neming van mijnheer Timskjöld en de dame wette
lijk niet toelaatbaar was.”
„Wat gelooft u, dat de dame overkomen is ?”
De Syriër trok met een gebaar van twijfel zijn
schouders op.
„Dat kan men natuurlijk niet weten. Er bestaan
vele soorten van mogelijkheden. Prettig zijn ze
geen van alle.”
„Ik begrijp dat volkomen. Wat zal mr. Tims
kjöld doen ?”
„Hij heeft dozijnen menschen de opdracht ge
geven, om de stad af te zoeken, hij zelf was den
heelen dag onderweg, ging met politiebeambten
mee. Niets, heelemaal niets ! Voor een uur is hij
teruggekomen. Hij ziet er vreeselijk uit, de arme
kerel, hij trekt het zich erg aan.”
„Dat is te begrijpen. De dame was immers
onder zijn geleide.... ”
De Syriër glimlachte even.
„Dat is het niet alleen, denk ik. Het schijnt,
dat hij niet geheel onverschillig was voor de jonge
dame.”
„Arme kerel!”
„Het spijt mij heel erg.”
„Wie was de dame eigenlijk ?”
„De dochter van een Duitschen geleerde, mr.
Norten. Uit Berlijn, voor zoover ik weet. Ze
heette Edith Hilgen.”
„Hm. Hebt u de een of andere persoonlijke
meening over wat miss Hilgen overkomen is ?
Heeft de een of andere mogelijkheid meer kans
dan een andere ?”
„Dat is moeilijk te zeggen, mr. Norten. Heel
moeilijk.”
„Hm — we moeten er nog eens ovér spreken.
Ik zou graag kennis maken met mijnheer Tims
kjöld — natuurlijk stel ik belang in het lot van mijn
landgenoote.”
„Hij zal boven zijn. Misschien kunnen we even
naar boven gaan.”
Maar toen we door het achterste deel van de
hal liepen, zag ik Timskjöld aan een klein tafeltje.
Er zaten twee dames bij hem.
De eene was oud en blijkbaar in een onderge
schikte positie. De andere was.... Nymet Teridek.
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VIII.

NYMET TERIDEK

Uet kostte mij eenige moeite mij goed te houden.
1 1 Daar zat hij, de ongelukkige verantwoorde
lijke, de liefhebbende jongeman vol zorgen, aan
één tafel met de vrouw, die de verdwijning van
de arme kleine juffrouw Hilgen volgens alle waar
schijnlijkheid op haar geweten had.
Daar zaten ze en dronken thee onder het toe
zicht van een soort Egyptische chaperonne.
Wat kon er gebeurd zijn ?
„Habib Effendi,” zei ik zacht en haastig. „Als
dat mijnheer Timskjöld soms is, dien ken ik
uit Parijs !”
De Syriër draaide zich om.

DOOR

LUDWIG VON WOHL
AA
KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE:
Frank Norten heeft van de Engelsche en Egyptische regeeringen 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. Tijdens de wreede
Tsar wordt het gezelschap echter ontdekt. Juffrouw Hilgen
wordt ontvoerd en nu beginnen Kelad en Timskjöld een wilde
jacht om haar op te sporen. Zonder resultaat zoeken de beide
mannen haar in een door een Italiaan gedreven café. Er zijn
echter aanwijzingen, dat juffrouw Hilgen in een pak verpakt
naar een onbekende plaats is vervoerd. Tijdens een onderzoek
in het huis van Nymet Teridek maken zij nader kennis met
deze vrouw. Doch ook zij kan of wil geen inlichtingen geven.
Daarna brengt Kelad een bezoek aan M*wena,de oude oppas
seres, die de „Tsar” heeft geleid. Hier komt hij op het ver
moeden, dat juffrouw Hilgen geofferd zal moeten worden aan
de godin der heilige dieren, als slachtoffer van een fanatieke
godsdienstige sekte. De oude heks tracht tevergeefs Kelad te
hypnotiseeren. Kelad legt nu zijn vermomming af en speurt
als Frank Norten verder.

„Dat is hij inderdaad,” zei hij verrast. „Hij is
niet alleen.... maar dat.... dat is immers.... ”
„U wilt wel zoo vriendelijk zijn mij voor te
stellen,” onderbrak ik hem snel. „Mijnheer Tims
kjöld zal me namelijk niet herkennen — we hadden
maar heel oppervlakkig kennis gemaakt. Ik wist
niet eens precies hoe hij heette.”
Met zichtbaren tegenzin ging Habib Effendi op
de tafel af en boog.
Niet bepaald met een verheugd gezicht stond
Timskjöld op.
„Madame, mag ik u Habib Effendi voorstel
len.”
In zijn toon lag een soort afweer.
Maar de Syriër hield zijn woord.
„Mr. Timskjöld, hier is Mr. Norten, die u in
Parijs ontmoet heeft.”
De Zweed staarde mij aan.
„Ik ben nooit in Parijs geweest!”
„Wat, hoe is dat mogelijk ? Werkelijk niet ?
Hoe kan een mensch zich toch door een gelijkenis
vergissen ! Ik zou er een eed op hebben durven
doen, dat ik u in het Claridge-hotel ontmoet heb.”
„Ik ben werkelijk nooit in Parijs geweest,”
herhaalde Timskjöld een beetje ongeduldig.
Ieder welopgevoed mensch met Jact had zich
nu moeten verontschuldigen en terugtrekken.
Maar ik was door mijn verkeer met inboorlingen
gedurende een half jaar de goede vormen wat
ontwend.
„Ook goed,” zei ik dus, met een beminnelijken
glimlach. „Des te meer stel ik het dan op prijs
om nu kennis met u te maken. Stelt u mij als ’t
u blieft aan madame voor ?”
Timskjöld kreeg een kleur van ongeduld.
„Ja — neemt u me niet kwalijk — hoe was ook
weer uw naam ?”
„Norten, Mr. Timskjöld, Frank Norten uit
Duitschland.”
Timskjöld stelde mij voor.
Ik kreeg een koel hoofdknikje en had weer de
beste gelegenheid om me, ’t een of ander stamelend,
terug te trekken. Maar zeker was ik volkomen on
toegankelijk voor alle fijngevoeligheid geworden!
„Erg prettig, om u te ontmoeten,” zei ik en

ging ongegeneerd zitten. Ik wenkte
NJri
A
zelfs den braven Habib Effendi
V
om mijn voorbeeld te volgen.
De Syriër, die het geval erg pijnlijk vond,
schraapte zijn keel en wilde iets mompelen over
„verhinderd zijn.” Maar ik pakte hem bij zijn
arm en plantte hem vroolijk en ongedwongen op
den eersten den besten stoel, waar de Egyptische
chaperonne nog juist haar tasch van weg kon trek
ken.
„Ik heb van het betreurenswaardige ongeluk
gehoord, dat u gisterennacht overkomen is,”
zoo viel ik krachtig en zonder me te bedenken met
verschillende deuren tegelijk in huis. „Mag ik
vragen, of u iets vernomen hebt over de jonge
dame ? Haar lot interesseert me, ik ben tenslotte
haar landgenooT.”
Timskjöld, die een zichtbaren schok had ge
kregen bij mijn woorden, kon alleen kort en af
werend „helaas neen” zeggen.
„O,” zeide ik, „dat spijt me toch heusch.”
Onderwijl sloeg ik Timskjöld stilletjes gade.
Ja, hij was bleek en zag er uitgeput uit.
Er waren diepe donkere kringen om zijn oogen.
Zijn breede, sterke, jongensachtige handen tril
den zenuwachtig als na een groote inspanning.
En het wonderlijkst was dit: eer hij antwoord
gaf, keek hij steeds eerst Nymet Teridek aan,
alsof hij haar om toestemming vroeg.
Zij wisselden een paar onbelangrijke woorden.
„Kent u elkaar al lang?” vroeg ik nieuwsgierig.
„U bent zeker ook erg bezorgd, madame, over het
lot van de arme juffrouw Hilgen ?”
In stilte had ik reuzenpret over den opdringerigen vent, dien ik, een plotselinge ingeving vol
gend, aan de tafel van deze menschen gezet had.
Het was geen kwaad idee. Als opdringerige
vent kon ik vragen stellen, zooveel ik wilde, en
zoolang ik maar niet buiten de grenzen van de
minste beleefdheid ging, moesten ze mij ook ant
woorden.
„We kennen elkaar sinds gisteren,” antwoordde
Timskjöld kortaf. Hij maakte op mij een geheel
onnatuurlijken indruk, alsof hij nog slechts een
soort opgewonden automaat was.
„Madame woont in de buurt van de plaats,
waar miss Hilgen verdwenen is en was zoo vrién
delijk mij op te zoeken om naar de jongedame te
informeeren.”
„Hoe vriendelijk ! En wat gelooft u, als ik mag
vragen.... wat zou er met miss Hilgen gebeurd
zijn ?”
Timskjöld’s lippen werden als een smalle streep.
Ik zag, dat hij op het punt stond in woede uit
te barsten, en keek terstond met vriendelijke
nieuwsgierigheid naar de Egyptische, alsof ik de
vraag tot haar gericht had.
En zij antwoordde ook :
„Ik ben heel bang, dat de arme jongedame niet
meer zal gevonden worden —”
„U gelooft dus werkelijk —”
„Dat miss Hilgen dood is, ja.”
Timskjöld beet de tanden op elkaar, zoodat
zijn wangspieren in bevende inspanning uitstaken.
En ook hij zeide, als onder een zwaren druk :
„Ja.... dood.”
Dat klonk zoo automatisch, slaafsch, gedwon
gen.
Ik moest denken aan de oude Soedannegerin
en haar hypnotischen aanslag op mij.
Dat was het dus, wat ze met Timskjöld gedaan
hadden ! Hem ingepraat, gesuggereerd, dat Edith
Hilgen dood was, om te maken, dat hij ophield
met zijn lastige nasporingen ! Dat was de eenige
verklaring ook voor het bezoek van Nymet
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Het onvermijdelijk gevolg hiervan is natuurlijk een geweldige na
vraag naar deze schitterende premie, die wij voor slechts 80 cent
ter beschikking stellen van onze abonné's. Ofschoon wij met de
oplage op een zeer ruime verspreiding gerekend hadden, mindert
de voorraad zienderoogen, zoodat het gevaar niet denkbeeldig
is, dat wij binnen afzienbaren tijd tal van gegadigden zullen
teleur moeten stellen. Daarom raden wij een ieder, die zich in
het bezit wil stellen van dit kostelijk werk, hetzij voor zich
zelf of om het met St. Nicolaas of Kerstmis ten geschenke te
geven, allerdringendst aan dit zoo spoedig mogelijk te doen,
teneinde niet de kans te loopen dat hij te hooren krijgt
uitverkocht!! U weet het, nietwaar, het Kerstboek, ten
deele in twee en drie kleuren uitgevoerd, de twee losse
kleurplaten en de schitterend mooie vierbladige wandkalender, dit alles te zamen, als premie voor onze
abonné's, voor slechts 80 cent.

Het is verkrijgbaar bij onze bezorgers, agenten of op ons Hoofdkantoor.
Franco toezending volgt na ontvangst van postwissel groot 90 cent.

Pakjesavond

Geschenkenavond

Vreugde en gezelligheid in den huiselijken kring. Aan
allen wilt ge gaarne van Uw sympathie getuigen door
welgekozen geschenken. Daar moet iets van Boldoot
bij zijn, uit Boldoot’s Sint-Nicolaascollectie, die dit jaar
ruimer keuze biedt dan ooit te voren: de sinds eeuwen
beroemde Boldoot Eau de Cologne in uiterst verzorgde
verpakking; bovendien in fraaie etuis, waarin tevens
nog Boldoot’s fijnste toiletzeep.
Smaakvolle en daarbij nuttige geschenken, in ruime
sorteering en in prijzen naar ieders beurs. Laat Uw
winkelier U de Boldoot**collectie eens toonen. U vindt
daarin zeker juist dat wat U zocht.
Halve Kropflacon Imperiale ft 1.30 Veritable (sproeisl.) fl 0.80
Heele Kropflacon Imperiale fl 2.30 Veritable (sproeisl.) fl 1.30
Monopole flacon Imperiale fl 3.30 Veritable (sproeisl.) fl 1.90

Luxe etui's met Eau de Cologne en Zeep
Flacon met 1 stuk zeep Imperiale,. . fl 1.65 Veritable fl 1.—
Flacon met 2 stukken zeep Imperiale fl2.~ Veritable fl 1.25

Uw Sint-Nicolaasgeschenk

Eau de Cologne
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Teridek. Zij moest Timskjöld onder haar invloed
krijgen. Wie was die dichtgesluierde vrouw, die
er bij zat, zonder een woord te spreken ? Men kon
nauwelijks haar oogen zien.
’t Was overigens verbazingwekkend, hoe mo
dern de schoone Egyptische was. De gesluierde
was chaperonne, goed. Maar toch.... bij een
vreemden heer in zijn hotel komen, met hem
in de hal theedrinken !
Wat voor tegenstellingen in die vrouw!
De in Parijs opgevoede voorname Egyptische
laat zich natuurlijk niet meer opsluiten. Haar eigen
zuster misschien gaat alleen met een dichten sluier
en in geval van nood het huis uit. Aan een bezoek
in een hotel valt heelemaal niet te denken !
Een hotelbediende kwam naar onze tafel toe
en overhandigde Nymet Teridek een brief.
In had er goed genoeg naar gekeken, uit mijn
ooghoek, om gezien te hebben, dat er geen post
zegel op was. Hij was dus door een boodschapper
afgegeven. Ze maakte het couvert open, las den
brief en stopte hem daarna zorgvuldig in haar
taschje.
Maar ze vertrok geen spier.
Dadelijk daarna stond ze op, nam een beetje
verlegen, maar toch met een zeldzaam doordrin
genden blik van Timksjöld afscheid, gaf mij een
zeer koel knikje en ging heen met haar gesluierde
chaperonne. Met een haastig gemompeld excuus
nam ik ook afscheid en volgde haar zoo weinig
opvallend als mogelijk. Habib Effendi moest het
maar verder stellen met den braven Timskjöld.
Goddank — ze nam geen auto.
Op het Opera Square was ze twintig passen
van mij af. In het vuur van mijn vervolging botste
ik op tegen een man, die me terstond hulpvaardig
beetpakte en me voor vallen behoedde.
„Geef me mijn horloge terug, o Moelei ibu
Masoed,” vroeg ik beleefd en keek lachend in zijn
schelmengezicht, dat bleek werd.
„Komt er haast wat van — spaar mij en jezelf
de politie !”
„Waar zou ik —”
Ik nam hem bij zijn arm, hij was geheel ont
hutst.
„Geef me mijn horloge terug, jij grootste aller
zakkenrollers ! Vlug. Ik heb beter werk voor je,
dat meer opbrengt!”
Half verdoofd van verbazing gaf de brave kerel
me het horloge terug, dat hij met de behendigheid
en vlugheid van een aal uit mijn zak had getrok
ken, terwijl hij mij zoo behulpzaam ondersteunde.
„Zie je die dame daar voor ons ?” fluisterde ik,

terwijl ik naast hem doorliep. „Die met den klei
nen donkergrijzen hoed en de schoenen uit slangenvel. Ze heeft een tasch — een kleine roode tasch.
Breng me die tasch, Moelei ibu Masoed, en alles
wat er aan geld in is, hoort aan jou.”
Hij keek mij een oogenblik vol twijfel aan.
„Vlug — haast je wat.”
Moelei ibu Masoed verdween. — nog altijd per
plex.
Ik haalde den voorsprong, dien Nymet Teridek
intusschen had gekregen, weer in.
De vrouwen liepen misschien tien of twaalf
passen voor mij uit. Van Moelei ibu Masoed was
niets te zien. Was hij er vandoor gegaan ? Had ik
mij vergist in hem ?
Uit een zijstraat drong nu een ezelkaravaan te
voorschijn — de kleine, slim kijkende dieren droe
gen reusachtige vrachten suikerriet.
„Ha.... hah....”, schreeuwden de drijvers en
klapten met hun zweepen. Alle menschen, die in de
straat waren, moesten tegen den muur gaan staan.
Een groote automobiel was hulpeloos bekneld
in dit kluwen van ezels, suikerriet en drijvers.
Als Moelei ibu Masoed nog binnen een cirkel
van tweehonderd meter was, dan liet hij zich
deze gelegenheid niet ontgaan.
Ik had mij niet in hem vergist.
Hij- kwam mij met een totaal argeloos gezicht
tegen, groette mij beleefd en overhandigde me de
tasch, die in zijn lange smalle vingers haast ver
dween.
Ik wilde haar tersluiks openmaken. Hij maakte
een kleine afwerende beweging met zijn oogen.
„Niet noodig,” zeide hij. „Ik heb het geld.”
„Mijn compliment, Moelei ibu Masoed. Maar
misschien vind je goed, dat ik nazie, of dat erin
is, wat ik zoek!”
Brief en couvert waren erin.
„Ik dank je, Moelei ibu Masoed.”
Zijn brutale, vroolijke schavuitengezicht grijns
de.
„Wie bent u, Effendi ?”
„Dat gaat je eigenlijk geen zier aan. Maar ik zal
het je zeggen. Ik ben dezelfde, met wien jij en Ibu
Fedat en Hammed el Maloef voor een paar dagen
bij Jacoeb Azriel in de Sharia es Sikkit dadelwijn
gedronken hebben.”
Ik liet hem staan in de vaste overtuiging, dat
hij er zeker nooit zoo stom had uitgezien.
Er was iets voor noodig om Moelei ibu Masoed te
overdonderen. De Egyptische zakkenrollers — en
Moelei was een van de grootste — zijn een heel
bijzonder gilde.

Ze zijn georgani
seerd, hebben hun
geheime vergaderingen
en doen van tijd tot
tijd ook op oorspron
kelijke manier van zich
spreken.
Toen bijvoorbeeld
de groote volksheld
der Egyptenaren Saad
Zagbloel Pasha uit de
Engelsche gevangen
schap op Malta terug
keerde — het was in
1919, ’t is dus al een
heele poos geleden —
wilde men hem in
Caïro op reusachtige
wijze ontvangen. De
in Egypte om haar
onvriendelijkheid wei
nig populaire politie
mocht zich op dezen
dag, den zegedag der
natie, niet laten zien
— dat werd van het
stadsbestuur verkre
gen.
Natuurlijk was men
bang voor een massaeditie van diefstallen
en inbraken, daar de
heele bevolking van
Cairo als één man aan
de ontvangst wilde
deelnemen en de huizen op die manier onbe
schermd waren.
Toen verscheen in de Egyptische kranten de
volgende advertentie: „De zakkenrollers en in
brekers van Caïro verklaren plechtig, dat ze op
den dag van Zagbloel Pasha’s intocht niets, hoe
genaamd niets zullen ondernemen. De burgers
van Caïro moeten geheel onbezorgd Zagbloel
gaan begroeten.”
En ze gingen, vol vertrouwen — het werd een
ontzagwekkende demonstratie voor den ouden
volksheld, „Vader Saad.” Ze sneden de banden
van zijn automobiel met dolken stuk, zoodat deze
maar heel langzaam kon rijden. De menschenmassa, die achter den auto volgde, was zoo groot,
dat velen met hun voeten de aarde niet meer raak
ten. En den volgenden dag constateerden de
kranten, dat er ook niet één enkele diefstal was
aangegeven !
Moelei ibu Masoed was een typische vertegen
woordiger van deze zonderlingste zakkenrollers
ter wereld.
Ik bekeek nu den brief en het couvert nader.
Gewoon zakenpapier, geen adres op het cou
vert, alleen Nymet Teridek’s naam.
De heele brief zelf bestond maar uit een paar
woorden.
„In orde. Om zes uur gaat de zending naar L.”
Dat was alles en niets.
Ik keek op mijn horloge — kwart voor zes.. ..
Toen nam ik een taxi en reed naar het station.
Bij het informatiebureau hoorde ik, dat er om
zes uur twee treinen vertrokken, de eene naar
Alexandrië, de andere naar Assoean.
De trein naar Alexandrië was een directe zon
der eenig tusschen-station. Die naar Assoean
stopte ongeveer een dozijn keeren, o.a. in Luxor.
Dat was dus waarschijnlijk het „L.” van den
brief.
Ik nam een perronkaartje en slenterde langzaam
den trein langs, die volgens Engelsche manier
met zijn platform op gelijke hoogte met het per
ron lag, zoodat men niet, zooals bij ons in Duitschland, een soort bergtoer moest leveren om hem
te beklimmen.
Het was nog zeven of acht minuten voor het
uur van vertrek. Koffers en kisten van allerlei
soort en grootte werden in den bagagewagen ge
laden.
Zou de zending van Nymet Teridek daarbij
wezen ? Ik wisselde een paar vriendelijke woorden
met den bagagemeester, gaf hem een cigaret en
een vijfpiasterstuk en bekeek daarbij eens heel
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goed de lading van zijn wagen. Er was niets op
vallends bij : Koffers — doozen — kisten — altijd
weer kisten.
Ook nu werd er weer een ingeladen, heel voor
zichtig, alsof er glas in was. De bagagemeester
grinnikte.
„Service of antiquities,” zei hij en wees er met
den duim naar. De antiquiteitendienst verzond
deze kist.
„Waarheen ?”
„Naar Luxor, Effendi.”
Mooi zoo. Dat was overigens niets bijzonders.
Maar ik was zeer scherp van gehoor geworden.
De antiquiteitendienst stond onder Mahmoed
Bey, die op dat tijdstip in Alexandrië was.
Ik bekeek de kist oplettend. Ze was groot, vier
kant, met ijzers beslagen. Geen luchtgaten.
Ik bleef tot het uur van vertrek, er gebeurde
niets.
Ontmoedigd keerde ik naar het NewKhedivial-hotel terug,gebruikte een weelderig diner
en klom, alweer in beter humeur daardoor, voor
het eerst sinds een half jaar in een fatsoenlijk,
schoon opgemaakt, lelieblank en zacht bed.
Den volgenden dag tegen één uur ’s middags —
de ochtend was langzaam voorbijgegaan vol be
sluiteloosheid en aarzelingen — las ik kranten.
Eerst een Duitsche, — daarna een Engelsche —
eindelijk een Arabische.
„Luxor. Naar men ons meldt werd in de berg
plaats van de Service of Antiquities te Luxor van
morgen een inbraak gepleegd. De ’s morgens aan
gekomen mummie van den stalmeester van Seti I,
die van Caïro naar Luxor was teruggetranspor
teerd, werd gestolen. Van de inbrekers tot nu toe
nog geen spoor.”
Dus toch, dacht ik en wierp opgewonden de
krant op tafel. Nu moest ik me haasten.
Ik ging naar den portier. „Ik moet met den
eersten trein naar Luxor. Wanneer gaat die ?”
„Om zes uur ’s middags.”
Zes uur!
„Goed — laat een biljet voor mij halen en stuur
dan mijn rekening naar boven.”
De gedachte, die mij al op den dag van de „Tsar”seance had besprongen en ontsteld, nam steeds
tastbaarder vormen aan.
Ik had te doen met een bende van duivels. Al
leen één ding was me niet heelemaal duidelijk.
Een menschenoffer moet levend worden gebracht.
Lijken worden niet geofferd.
Hoe kwam het dan,
dat de kist met de
mummie van den stal
meester van Seti I geen
luchtgaten had ?
Peinzend ging ik de
trap op naar mijn
kamer.
IX. HET SPOOR
NAAR LUXOR.

Tk verkleedde
me
* voor de reis en pakte
mijn koffers. Twee
handkoffers, ’n groote
en een iets kleinere
— de groote nog net
zoo, dat hij in den
coupé meekan — vor
men altijd mijn bagage
op reis.
Alleen wanneer ik
langer dan drie maan
den weg blijf, komt
daar soms opgegeven
bagage bij.
Binnen drie kwar
tier was ik klaar.
De huisknecht bracht
me mijn biljet en de
rekening en ik betaal
de. Ik had nog veel
tijd en ging naar het
Shepheard-hotel
om
te lunchen, in de hoop,
dat ik Timskjöld zou
aantreffen. Hij kwam
tegen drie uur in de

Streelende wijst

hal, juist toen ik klaar was met eten en een
cigaret wilde opsteken.
„Goedenmiddag, Mr. Timskjöld.”
„Goeienmiddag,” antwoordde hij geheel afwe
zig en wilde me voorbijloopen.
Ik ben overtuigd, dat hij mij heelemaal niet had
herkend. Hij staarde in de ruimte.
„Mr. Timskjöld — een paar woorden, als ’t u
blieft.”
Met tegenzin keerde hij zich om.
Er kwamen rimpels in zijn voorhoofd.
„Ach, u.... Mr........Mr....”
„Norten. Ja. Ik moet u een minuut spreken,
beste vriend.... ziet u.... ”
Ik glimlachte tegen hem, alsof ik hem het een
of andere onbelangrijke nieuws te vertellen had,
dat hij bepaald moest aanhooren en trok hem in
weerwil van zijn tegenspartelen met mij mee naar
een hoek van den rooksalon. Hier was het tamelijk
leeg.
Alleen een paar Amerikanen zaten er te praten,
hardop en door hun neus, zooals deze lieden dat
plegen te doen.
Timskjöld zette een haastig verwachtend gezicht,
ongeveer als wilde hij zeggen : „Maak nu voort —
schiet op — en laat me dan alsjeblieft met
vrede.”
„Ik heb een spoor ontdekt, Mr. Timskjöld,”
zei ik, maar nu ernstig en zonder voor idioot te
spelen.
„Ik weet tamelijk zeker, waar ze juffrouw Hilgen
naar toe getransporteerd hebben — en ik geloof ook,
dat ik vermoed, wat ze met haar voor hebben
Timskjöld’s gezicht was een studie waard.
De tegenstrijdigste gewaarwordingen waren
erop te lezen.
„U hebt.... u gelooft, dat....”
„Meer.... ik weet.”
De Zweed draaide zijn hoofd om.
„Het is doelloos,” zei hij. „Miss Hilgen is dood.”
Ik leunde achterover in mijn stoel.
„Hoe weet u, dat juffrouw Hilgen dood is?”
vroeg ik bruusk. „Heeft mevrouw Nymet Teridek
dat tegen u gezegd ?”
Timskjöld staarde mij aan ais een wild dier.
„Wat wilt u eigenlijk van mij ?” vroeg hij zacht
jes. „Wat geeft ir het recht, mij hier....”
„Dat zal ik u nu zeggen. Het schijnt wel
hoog tijd te wezen, dat u wordt ingelicht. Ik heet
Frank Norten. Zoo staat mijn naam tenminste in
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de registers van mijn land. Maar eergisteren nog
heette ik Kelad ben Shorak.... ”
„....Kelad ben.... maar dat is immers....
dat is....”
„... .de Arabische gids, die met u mee is gegaan
naar die ongelukkige „Tsar”-geschiedenis, waarbij
Miss Hilgen verdwenen is. Ja.”
„U.... u bent....”
„Maar man 1 Kom toch weer tot jezelf 1 Ja —
ik heb voor mijn studies maandenlang onder de
inboorlingen geleefd. Ik zou dat leven ook nog
langer hebben voortgezet, als de verdwijning van
MissjHilgenmij niet gedwongen had om te handelen.
De jongedame is het slachtoffer geworden van een
bende, die een bepaald half godsdienstig doel op
’t oog heeft — de een of andere krankzinnige eeredienst, of zooiets steekt erachter. De oude Soedannegerin, die laatst in de villa de zaak onder haar
leiding had, is een lid van die bende — waarschijn
lijk is ook Mahmoed Bey er lid van, heel zeker in
elk geval mevrouw Nymet Teridek....”
Timskjöld stoof op.
„Wat bazelt u daar !”
„Als ’t u blieft, beste mijnheer Timskjöld, geen
onnoodige opwinding. Ik weet, wat ik weet. Bij
voorbeeld. . .. waarom Nymet Teridek Miss Hilgen
liet wegbrengen en waarheen. Welk doel ze daar
mee op ’t oog heeft en welke middelen ze aanwendt
om dat te bereiken. Gisteren probeerde de oude
heks, de negerin, mij te hypnotiseeren. Bij mij is
het wel niet gelukt....”
Hij glimlachte ironisch, met een vermoeid,
slaperig air van meerderheid.
„Dat is immers onzin, fantasie. U hebt te
veel sensatieromans gelezen, Mr. Norten. Laat u
als ’t u blieft mevrouw Nymet Teridek erbuiten.
Juffrouw Hilgen is dood — weet u, dat ik door
vijftig menschen de heele stad liet afzoeken ? Ze
is heel zeker dood.”
Zijn onverschilligheid maakte me boos.
„Ik kan uw houding niet begrijpen, Mr. Tims
kjöld,” zei ik scherp. „Hoogstens zou ik me kunnen
voorstellen, dat de poging van de bende om onaan
gename speurders om zoo te zeggen weg te hyp
notiseeren bij u beter gelukt is, dan bij mij. Maar ik
geef toe, dat het voor u moeilijker was om tegen
stand te bieden, daar mevrouw Nymet Teridek
gebruik maakte van haar mooie oogen....”
Langzaam stond Timskjöld op. Zijn oogen
fonkelden. Ik stond ook op.
(Wordt voortoezet)

op Sinterklaasavond . • •
Jongens .... wat een feest .... Sinterklaas zelf op bezoek!
Maar eerst komt er voor iedereen een kop heerlijke, dam
pende chocolade-melk. „Dat hoort bij den Sinterklaasavond',
zegt Tante Jet. „Wat is er voor gezelligheid aan zoo'n feest
als er geen Van Houten’s Cacao bij komt?'

Inderdaad, ge kunt den kinderen geen grooter plezier
doen, dan op Sinterklaasavond Van Houten*s Cacao te
schenken. Dat is een goed, oud gebruik, dat brengt de
echte, ouderwetsche gezelligheid in huis op dien prettigsten avond van het jaar.
Vroolijke, smullende kinderen, in spanning van wat
er komen zal. Zorgt dat ge Maandag een bus Van
Houten’s Cacao in de kast hebt. Bestelt nog heden
bij Uwen winkelier

Van Houtens

><UI,\orc

BLOEDARMOEDE
BLEEKZUCHT en alle daaruit voortvloeiende

ZWAKTETOESTANDEN
Dr. H. NANNING’s

HAEMOFERRIN

(STAALHAEMATOGEEN)

Uitstekend bloedvormend versterkingsmiddel,

f 2.60 P. 1 I flesch - Aangenaam van smaak - f 1.60 p. 12 flesch
Dr. H. NANNING’s Pharm. Ckem. Fabriek N.V.

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 onvergetelijke 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.

CREME
MOUSON
Als nacht- en reinigingsmiddel COLD CREAM MOUSON

ABONNEERT U OP
DE STAD AMSTERDAM

BOOM’s Laxeerpillen
verdrijven overtollig gal en
slijm en bevorderen en
regelen een goeden stoel
gang, Alleen echt zoo de
verpakking is voorzien van
bijstaand fabrieksmerk. Ver
krijgbaar in Apotheken en
Drogistwinkels è 30 en 55
cents per doosje.

-

Den Haag

Radio in Uw huis.
Wat een genot en wat een
gemak, tenminste als tech
nische handen Uw inrichting
hebben verzorgd. Wij leve
ren U radio en . . . radio
met service! Daarom, voor
radio naar

BENDER
-

Nooit zonder hoofdpifn
Nu er volkomen vrij van.

Een vrouw schrijft ons: „Ik zou
piano vleugels radio gramofoons
iedereen, die aan hoofdpijnen lijdt,
willen aanraden om Kruschen Salts
Amsterdam, Spui 12, hoek N.Z. Voorburgwal.
te nemen. Voordat ik Kruschen ge
Rotterdam Arnhem
Breda - Leiden
bruikte, was ik bijna nooit zonder
hoofdpijn. Maar sinds ik het nu
regelmatig neem, heb ik nauwelijks
meer hoofdpijn gehad, waar ik uiterst is uitsluitend verkrijgbaar bij alle
Na 3O-jarige ondervinding heb ik een Breukver- dankbaar voor ben, want hoofdpijnen apothekers en drogisten a f 0.90
band-Apparaat voor mannen, vrouwen en kinderen kunnen iemand zich werkelijk ziek en ƒ 1.60 per flacon.
gemaakt, hetgeen breuklij den verhelpt.
doen voelen. Eiken morgen voor mijn Stralende gezondheid voor één cent
ontbijt neem ik steeds die kleine per dag.
dagelijksche dosis Kruschen Salts in Nu is het de meest geschikte tijd
Indien U bijna alles beproefd hebt, kom dan tot mij. Waar anderen
dit alles eens zelf te ondervinden
gefaald hebben, daar heb ik mijn grootste succes gehad. Zend een glas warm water, en ik voel me — op ’t oogenblik kunt u Kruschen
Mevr. A. E. D." Salts probeeren op onze kosten.
onderstaande coupon heden en ik zal U gratis mijn geïllustreerd boek nu uitstekend.
over breuken en hare behande
Hoofdpijnen kunnen gewoonlijk Want door heel Holland zijn onder
ling toezenden, waarin ook
mijn
worden toegeschreven aan een de apothekers en drogisten duizen
Br eukverband- Apparaat
slechten toestand van de maag en den flacons Kruschen verdeeld, die
is afgebeeld met de prijzen, ook de
aan een gestadige ophooping in het verpakt zijn met een gratis proefnamen van vele personen, die het
organisme van achtergebleven afval flacon.Ukunt deze gratis proefflacon
beproefd hebben en hoogst dank
stoffen, die het bloed vergiftigen en gebruiken zonder de gewone flacon
baar zijn. Het geeft directe verlich
de algeheele gezondheidstoestand Kruschen te openen. En als u na
ting, wanneer al het andere niets
benadeelen. Verdrijf deze giften — deze proef niet volkomen tevreden
hielp.
voorkom dat ze zich ooit weer bent, kunt u de groote flacon terug
Ik maak het volgens Uw maat
kunnen vormen — en u zult nooit brengen bij den winkelier waar u
en zend het U toe met absoluten
meer eenige last hebben. En dat is haar kocht, en hij zal u uw ƒ1.60
waarborg, dat het U voldoen zal,
de manier, waarop Kruschen Salts (uw geheele uitgave) zonder om
of ik zend U het geld terug. Ik heb
verlichting brengt voor hoofdpijnen, wegen terugbetalen. Maar vergeet
den prijs zoo laag mogelijk gesteld,
niet, dat de gratis proefflacon alleen
vlug en blijvend.
zoodat rijk of arm het koopen kan.
Kruschen Salts helpt de natuur om verpakt is bij de groote maat van
Ik zend het op proef ten bewijze dat
uw lichaam volkomen te zuiveren ƒ 1.60 en dan nog slechts voor een
hetgeen ik zeg, waarheid bevat. U
van alle achtergebleven, verstop beperkten tijd.
alleen oordeelt en indien U eens mijn
pende afvalstoffen. Begin morgen Gaat dus naar uw apotheker of
geïllustreerd boek gelezen hebt, zult
direct met „de kleine dagelijksche drogist, voordat hij deze groote
U even verrukt zijn als mijne dui Photo v. d. heer C. E. BROOKS dosis0 Kruschen Salts Dan zult u proefpakken
uitverkocht
heeft.
zenden patiënten wier schriftelijke die zich zelf en duizenden anderen heel gauw hebben afgedaan met al Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij.,
dankbetuigingen voor U ter inzage van breuklijden bevrijdde. Indien uw hoofdpijnen.
Heerengracht 209, Amsterdam C.
liggen. Vul onderstaande gratis breuklijden de, schrijf dan nog
heden.
coupon in en post die nog heden.

V-

KpuSSalts

DRAAG GEEN BREUKBAND!

Ik zend het op proef!

—GRATIS INFORM ATIE-COUPON—

Levensverzekering-Mij. „H A ARLEM”

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.

Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Naam:................................................................................................
Adres: ............................................................................

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen
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No. 38
Temidden Dan de voorbijgangers
blijft hij staan om het spannend
feuilleton beter te kunnen genieten.

Tn geen land worden
zooveel kranten gele

zen als in Spanje. Voor

’n ochtendblad verwaar
loost de Spanjaard in
normale tijden reeds zijn
plicht of zijn ontbijt; in

dagen van politieke woe
lingen verwaarloost bij
zelfs zijn gezin voor een

nieuwsblad. Hoe intens ’n

Madrileen kennis neemt

van de nieuwtjes van den
dag, blijkt wel uit onze

interessante fotoserie.

KRANTENLIEVEND SPANJE
Vader, die zijn zoon
naar school brengt, doet
het al kranten lezende

De politieagent is om een hoekje gevlucht om even zijn lijfblad in te zien.

De misselmachter van de
stadstram, die in den avond
op zyn post zijn krantje leest.

De macht voor de kazernepoort
doodt den tijd met krantjes lezen.
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Op het feest düii St, Catherina nieren de Parijsche jonge meisjes
feest. Een vroolijk troepje maakt rondedans op de Place Vendóme.

Leo Trotzki, eens
een der machtigsten
in de Sonjet-Republiek, werd wegens oppositie oerbannen. Hij sprak in Kopenhagen
ooor een groote vergadering over: „Wat is de beteekenis der October-reoolutie

VAN HEINDE EN VERRE

De plechtige intocht oan
Gustaaf Adolf, zoon oan den Zweedschen
Kroonprins, en Prinses Sybille oan Coburg, die na hun huwelijkreis in Stockholm aankwamen.

Het nieuwste Amerikaansche
laat tol een nolgenden morgen
Staten comfortabele treinen,
kan worden. De trein keert

snufje: nacht-danstreinen. Van 's anonds
rijden op enkele trajecten in de Vereenigde
met een restauratie-rijtuig waarin gedanst
weer naar het station ban vertrek terug.
Het Kerstmannetje is te Berlijn aange
komen en uraagt den weg aan 'n Schupo.

LOST LAKE IN OREGON

