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de bekende Duitsche actrice, die onder auspiciën van het
concertbureau Krauss binnenkort met een eigen gezelschap
een reeks tooneelvoorstellingen te Amsterdam komt geven.
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Moeder en dochter uit een voorname
Singaleesche familie amuseeren zich best.

nder de talrijke Indiërs, die in Londen wonen,

O er studeeren, of hun geld verteren, nemen
de Singaleezen een voorname plaats in. Voor
De regisseur legt de laatste hand aan een
speler, die de rol van rechter moet vervullen.
Een politieagent uit Ceylon bedreigt
een inboorling, die verkiezingspropa
ganda voert (op het tooneel althans).
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Een scène uit ’n inheemsch stuk. De orourvenrollen
morden naar landsgebruik door mannen gespeeld.

Dankbaar publiek.

het meerendeel zijn zij van Ceylon afkomstig en
het is merkwaardig hoe weinig zij zich aan het
Westen hebben aangepast en hoe goed zij in
staat zijn gebleken hun eigen aard en zeden te
behouden. Vooral op nationale feestdagen blijkt
dit. Dan komt hun ingewortelde liefde voor het
tooneelspel weer boven en spelen zij in hun club
allerlei blijspelen, waarin Engelsche personen en
toestanden op satyrieke wijze worden be~
handeld. De leden van de kolonie verschijnen in
inheemsche dracht, waardoor de zaal een interessant en kleurrijk aspect oplevert.
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Door den Italiaan Zanagra werd een aanslag gepleegd op den president der Vereenigde
Staten F. Roosevelt. Het schot trof geen doel; wel werd de burgemeester van Chicago
Cermak zwaar gewond. De beschuldigde werd veroordeeld tot 4 maal 20 jaar gevangenisstraf.

Ondanks het feit, dat Adolf Hitler rijkskanselier is geworden, hebben in Berlijn nog betoogingen plaats van hem vijandig gezinde organisaties. De „Reichsbanner", de socialistische weerbaarheidsorganisatie,demonstreerde in den Lustgarten. Jongensregimenten trekken in ’t gelid.

OVER DE
GRENZEN
Koning Christiaan van Denemarken, de langste vorst
van Europa, bracht een bezoek aan den Franschen minister-president Lebrun. De ontvangst op het FJysée.

Een schoenmaker te Portland in de Vereenigde Staten kwam op het idee zich
een woning te laten bouwen waaruit duidelijk blijkt, welk beroep hij uitoefent.
Het nieuwste Parijsche snufje voor heeren. Een sigaretten-aansteker, welke tevens lucifers
bevat (hij schijnt dus nog al eens te weigeren), sigarettenpapier en wat losse tabak.
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JLet ontstaan van
den carnavalstijd mag
als tamelijk algemeen be
kend worden veronder
steld.
Het gebruik van carna
val vieren dateert uit den
tijd toen geheel het be
schaafde Europa nog het
katholieke geloof beleed.
Toen, in zulk een tijd,
waren kerken maatschap
pij nauwer verbonden
aan elkaar dan thans het
Generale repetitie van Prins Carneval en zijn staf.
geval is, toen vonden de
gebruiken van de kerk
hun terugslag in ’t dagelijksch leven van de burgermaatschappij.
In de katholieke kerk wordt het Paaschfeest voorafgegaan
door een boete- en vastenperiode, welke 40 dagen duurt.
Nu was het een algemeen verspreide gewoonte om den dag,
die aan de zoogenaamde „Groote Vasten” voorafging, vroolijk
door te brengen : carnaval wordt dan afgeleid van de woorden
„carne-vale”, die beteekenen „vaarwel, vleesch”.
Die eene dag van het jaar werd gebruikt om uitgelaten feest
te vieren. Men wilde zichzelf geen teugels meer aanleggen,
maar vrij en onbekommerd die 24 uren door het leven gaan.

Twee schooljongens dragen een
masker, dat vader of
moeder zal opzetten.

Een straattafereeltje,
dat men in carnevalstijd veel te Mainz
kan zien.

De heraut van het Vasten
avond
feest.
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Narrenparlement
in geheime maar
woolijke zitting.

eere, doch alleen in de landen,
die thans nog een overwegend
katholieke bevolkinghebben kan
men den oorspronkelijken aard
en de eigenlijke afkomst van
het feest terugvinden.
Bij ons in Nederland wordt
carnaval nog in Noord-Brabant
en Limburg gevierd ; in de ove
rige provincies is dit gebruik
uitgestorven — tenminste wat
betreft de openbare: viering er
van. Vastenavondbals e. d. in
besloten dansclubs bestaan er
nog heel wat boven den Moerdijk
In het katholieke Rijnland

r
i
)

i
i
I

e

i

Men wilde zichzelf niet meer
herkennen, vandaar de maske
rade, die een diepen zin heeft.
Want door het openlijk aan
nemen en dragen van een
masker, gelijk op carnaval ge
bruikelijk is, ontdoet men zich
van zijn eigen wezen ; men
verbergt het voor 'zich zelf en
voor zijn medemenschen. En
eerst dan bezit de mensch den
moed te zijn wie hij is en zooals hij is. En jammer genoeg isdit nog meestal ’n treurige moed.
In den loop der eeuwen werd
de carnavalsdag uitgebreid tot
een carnavalstijd en in de wijze
van feestvieren veranderde veel.
Uit sommige landen verdween
het vastenavondfeest geheel en
al; in andere hield men het in

Prins Carnaval •— maar
niet de echte wordt de trap
afgeholpen.

De openbare macht
zal ook haar aandeel
krijgen in den algemeenen
spot.

U wordt carnaval
Hf nog lustig geHV vierd. Van somn
mige steden is de
W
carnavalsoptocht
V beroemd, o.a. die,
■ welke door destraf
ten van Keulen
trekt.
Niet minder be
kend zijn de feeste
lijkheden, welke de
burgerij van Mainz
organiseert. Daar
komt het „Narren
parlement” iederen
dag in openbare zit
ting bijeen. Niet al
leen bepalen de
grappenmakers hoe
en waar de open
bare feesten zullen
worden gehouden, in hun bijeenkomsten leveren
zij ook ongezouten critiek op plaatselijke toestan
den, op autoriteiten en op iedereen, die zich in den
loop van het jaar beroemd of belachelijk heeft ge
maakt. Maar in den carnavalstijd mag veel worden
gezegd, wat anders verzwegen moest worden. Heel
de stad neemt met genoegen kennis van de bevelen
en de proclamaties, welke Prins Carnaval, het hoofd
van het Narrenparlement, geeft en uitvaardigt.
Immers hij roept op tot pretmaken en verbiedt
het trekken van lange gezichten ; hij schrijft vroolijkheid voor, en laat de zuurkijkers thuis blijven ;
en aan zulke dictators gehoorzamen niet alleen de
Rijnlanders graag.

Een dronk op het
welzijn van Zijne
Koninklijke Hoog
heid Prins
.
Carnaval.
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*<^Het „kirhoekje”. Een aardige foto van de binnenplaats van het
Ned. Herv. Oude mannen- en vrouwenhuis (waarvan wij de
vorige week een exterieur-foto plaatsten), dat 250 jaar bestaat.

Tengevolge van de weigering van het bestuur der kunstschildersvereeniging „De Onafhankelijken" om een tweetal schilderijen te verwijderen, werd de reeds ingerichte
tentoonstelling van deze groep gesloten en uit het Stedelijk Museum weggehaald.

Het gezelschap van Cor
Ruijs vertoont in het Rika
Hopper-theater het blijspel
„De Zweedsche Lucifer*’.
Cor Ruijs maakt zijn entrée
als Albert Wendel.

Ir. C. H. Claassen, directeur
van het Marktwezen, is eer
vol ontslagen uit den Ge
meentedienst.

Het motorschip „Tricolor**,
dat voorNoorsche rekening
door de Ned. Scheepsbouwwerf te Amsterdam is ge
bouwd, werd met goed ge
volg te water gelaten.
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striemt de regen
en al snijdt de wind...
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Corpulentieontsteet

haar huid blijft mooi!
Met „Zij"-crême verzorgt
zij haar gelaat en regen
noch wind kunnen aan
haar teint afbreuk doen.

door

opeenhoping

van overtollige sub
stanties en hebben forceermiddelen slechts

een tijdelijke uitwerking. Zorg voor een blij
vend normaal gewicht! • 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.

Vanaf 80 cent per pak
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„’Z'j'CRÊME
In prijzen van 20-75ct.

van uw zakennieuws
is van groot belang

voor uw onderneming
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LET OP DEN
DRIEHOEK

Kon van pijn niet slapen
Moest de trap opkruipen..,.
De 61-jarige maakt nu wandeltochten!

WANT

PER KNOT VAN 100 GRAM 34 CT.

EVERLAJTING
EVERLASTING

FABRIEKEN,

HEEZE (N.-B.)

dan blijven baby’s kleeren,
Jan’s jumper en het kussen
in de voorkamer jarenlang
zoo mooi, als U het in ge
dachten zag, toen U breide.
De driehoek, het etiket van
Everlasting, garandeert dat
ze nieuw blijven. Dat ze niet
pluizen, niet krimpen, niet
verschieten en niet verkleuren.

Dit verslag van den „terugkeer”
van een veteraan kan het beste in
zijn eigen woorden worden weerge
geven.
„Het zal ongeveer drie jaar geleden
zijn, dat ik ineens overvallen werd
door een rheumatische zwelling van
mijn rechterknie. De pijn was zoo
hevig, dat ik niet meer loopen kon.
Als ik naar bed ging, moest ik de trap
opkruipen en kon dan niet slapen van
de pijn. Als U bedenkt, dat ik steeds
aan athletiek gedaan heb, zult U be
grijpen, hoe zwaar deze slag voor mij
was. Ik probeerde allerlei behande
lingen, maar met weinig resultaat.
Toen besloot ik Kruschen Salts te
probeeren. Veertien dagen lang nam
ik eiken morgen een dosis in mijn
koffie en omdat ik een kleinen voor
uitgang bespeurde ben ik er sindsdien
steeds mee doorgegaan. Gelukkig kan
ik nu verklaren, dat ik weer zonder
eenige moeite kilometers loopen kan.
Onlangs heb ik zelfs meegedaan aan
een wedloop voor veteranen boven de
40 en ondanks mijn 61 jaren heb ik
het binnen den bepaalden tijd klaar
gespeeld. Dit was mijn eerste wedloop
sinds 35 jaar. Ik voel me tegenwoor
dig opperbest en sta juist op *t punt
voor mijn vacantie een wandeltocht
te gaan maken. Kruschen Salts heeft
mij zooveel goed gedaan dat ik het nu
overal aanbeveel.
W. H. D.”
Kruschen Salts verschaft Uw or
ganisme de noodige hoeveelheid

levenskrachtige zouten. Deze ver
schillende zouten bevorderen o.a.
een regelmatige werking van nie
ren en ingewanden, zoodat U zacht
maar volkomen ontlast wordt van
alle afvalstoffen, die Uw gezondheid
benadeelen. Het gevolg van deze
inwendige zuiverheid is, dat verfrischt en vernieuwd bloed door Uw
aderen stroomt. Het giftig urine
zuur, dat Uw rheumatische pijnen
veroorzaakt, wordt langs den natuur
lijken weg verwijderd en de rheu
matische zwellingen en pijnen hou
den op. En als U eiken dag trouw
blijft aan de „kleine dagelijksche
dosis” Kruschen Salts zal Uw geheele wezen — lichaam en geest —
van de zuiverende, verfrisschende
werking den weldadigen invloed
ondervinden.

is uitsluitend verkrijgbaar bij alle
apothekers en drogisten a f o.go
en ï i.6o per flacon. Stralende
gezondheid voor i cent per dag.
Imp, : N.V. Rowntree Handels Mij.
Heerengracht 209, Amsterdam-C.
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Uit ’t zonnig Spanje. — Als de prachtige oude brug van San Vicente de la Harquera (Santander)
ooor ons opdoemt, voelen mij ons eeurnen ver terugverplaatst in de geschiedenis van dit oude land.

HET HUWELIJKSHANDBOEK
et is nu eenmaal mijn meening, dat de leiding
van de opvoeding in de Vereenigde Staten
moest berusten bij ’t bureau voor weerberich
ten. Ik, Sanderson Pratt, kan voor die meening
goede redenen opgeven; en gij, waarde lezer, kunt me
geen enkele opgeven, waarom onze professoren niet
naar dat weerkundig bureau zouden kunnen wor
den overgeplaatst. Ze hebben immers leeren lezen;
en ze zouden dus heel gemakkelijk de ochtend
bladen kunnen inkijken en dan aan het centraal
bureau een telefoontje geven over het te ver
wachten weer. Maar er is nog een andere kant
aan die kwestie en ik ben van plan u te vertellen,
hoe datzelfde weer mij en Idaho Green een voor
treffelijke opvoeding bezorgde.
We bevonden ons in de Bitter Root Mountains
aan den kant van Montana op zoek naar goud
aders. Een kerel uit Wala-Wala met ’n lange sik
had ons van van alles en nog wat en bovendien van
goede hoop voorzien ; en zoo bevonden we ons
dan aan den voet der heuvels met zooveel voorraad
bij ons, dat we een heel leger gedurende een
vredesconferentie zouden hebben kunnen onder
houden.
Op zekeren dag kwam er een ruiter over de
bergen van Carlos en hield bij ons halt om drie
bussen van onze groenten leeg te eten en ons een
krant van niet al te ouden datum te brengen.
In die krant stond een weerbericht en voor de
Bitter Root Mountains werd er voorspeld : Warm
en helder weer met zwakken, Westelijken wind.
Dienzelfden avond begon het te sneeuwen met
een stevigen wind vlak uit het Oosten. Ik en
Idaho verplaatsten ons kamp naar een oude,
leegstaande hut, wat hoogerop tegen den berg, in
de meening dat ’t maar een Novemberstormpje zijn
zou. Maar toen de sneeuw drie voet dik lag, begon
het eerst in ernst en we begrepen, dat we zouden
insneeuwen. We haalden zooveel mogelijk brand
hout binnen, voordat de sneeuw te hoog kwam
te liggen en we hadden voedsel voor twee maanden
bij ons, zoodat we de elementen hun gang lieten
gaan.
Als ge wilt bestudeeren, hoe iemand ertoe komt
een ander te vermoorden, dan moet ge twee
mannen een maandlang opsluiten in een ruimte

H

DOOR O. HENRY
van achttien bij twintig voet. Daar kan de menschelijke natuur niet tegen.
Toen de eerste sneeuwvlokken vielen, lachten
Idaho en ik nog om elkanders aardigheden en
prezen het goedje, dat we uit een bakblik haalden
en brood geliefden te noemen. Maar na drie weken
verkondigde Idaho hatelijke stellingen tegen
me. 14ij zei namelijk : „Ik heb nooit zure melk
uit een luchtballon in een tinnen pan hooren
druppelen, maar ik veronderstel, dat het hemelsche muziek zou lijken vergeleken bij den stroom
van half verstikte gedachten, die uit jouw spraak
organen te voorschijn komt. Het soort van smak
ken, dat jij bij het eten doet, lijkt veel op het
herkauwen van een koe, alleen is die dame vrien
delijk genoeg om het voor zichzelf te houden en
dat doe jij niet.”
„Mijnheer Green,” antwoordde ik, „omdat je
indertijd een vriend van me geweest bent, zie ik
er tegenop om je te bekennen, dat, als ik de keuze
had gehad om jou tot gezelschap te hebben of een
doodgewonen geelharigen straathond op drie
pooten, een van de bewoners van deze hut op het
oogenblik met zijn staart stond te kwispelen.”
Zoo ging het nog een dag of drie door en toen
gaven we het maar op om tegen elkaar te praten.
We verdeelden het kookgerei en Idaho kookte zijn
kostje aan de eene zijde van den haard en ik aan
de andere. De sneeuw lag nu tot aan de vensters
en we moesten den heelen dag door stoken.
Ge moet weten, dat Idaho en ik nooit veel meer
geleerd hadden dan lezen en op een leitje sommetjes
maken van dit soort : „Als Jan drie appels heeft
en Piet heeft er vijf”. We hadden nooit behoefte
gevoeld aan een universitairen graad, al hadden
we dan ook op ons rondtrekken door de wereld
een zekere hoeveelheid praktische kennis op
gedaan, waarmee we ons in geval van nood konden
behelpen. Maar toen we daar zoo ingesneeuwd
zaten in een hut op de Bitter Root Mountains,
gevoelden we voor het eerst, dat als we Homerus
of Grieksch en breuken en de hoogere weten

schappen hadden bestudeerd, we ten minste iets
zouden hebben om over na te denken. Ik heb lui
uit die geleerde colleges overal in het Westen in
kampementen zien werken en heb bemerkt, dat
hun geleerdheid minder ballast voor hen was,
dan je zoo op het eerste gezicht denken zou.
Het is zelfs eens in de buurt van de Slangenrivier
voorgekomen, toen het paard van McWilliams
den kolder in den kop kreeg, dat hij een wagen
tien mijlen ver stuurde om zoo’n vreemden snoes
haan te halen, die beweerde, dat hij een botaniker
was. Maar dat paard is toch doodgegaan.
Op ’n morgen, dat Idaho met een stok aan het
morrelen was op een plankje, waar hij anders
niet bij kon komen, vielen er twee boeken van dat
plankje op den grond. Ik vloog erop af, maar
Idaho zag het. Voor het eerst in die week zei hij
iets tegen me.
„Brand je vingers niet !” zei hij. „Al ben je
feitelijk alleen maar geschikt om een slapende
schildpad gezelschap te houden, wil ik je toch
fatsoenlijk behandelen. En dat is meer dan je
ouders voor je deden, toen ze je de wereld lieten
ingaan met de manieren van een ratelslang en het
gevoel van een bevroren koolraap. We zullen erom
opgooien en de winner mag kiezen, welk boek hij
hebben wil. De verliezer.krijgt het andere.”
We goo‘den op en Idaho won. Hij koos zijn boek
uit en ik nam het mijne. Daarop gingen we ieder
in ons eigen hoekje zitten en begonnen te lezen.
Ik ben nooit zoo blij geweest met een goudklomp
van een half pond als met dat boek. En Idaho
bekeek het zijne, zooals een kind een pijp suiker
goed bekijkt.
Het mijne was een boekje van zoowat twaalf
bij vijftien centimeter en heette : Herkiiner’s
Handboek van Noodzakelijke Wetenswaardig
heden.
Ik kan ongelijk hebben, maar ik geloof, dat er
nooit een belangrijker boek geschreven is. Ik
heb het nog ; en ik kan iedereen vijftig keer binnen
de vijf minuten overbluffen met wetenswaardig
heden, die hij niet weet. Of het nu gaat over Salornon of over de New York Tribune ! Herkimer
heeft een artikeltje ovei allebei. Die man moet er
vijftig jaar aan besteed hebben en een milboen
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mijlen gereisd hebben, om al die wetenswaardig
heden bij elkaar te krijgen. Er stond de bevolking
in van bijna alle steden der wereld en de manier
om te zeggen, hoe oud een meisje wel was, en het
aantal tanden van een kameel. Het gaf mededeelingen over den langsten tunnel ter wereld,
het getal der sterren, hoe lang de incubatietijd
van windpokken is, hoe groot de omtrek van een
dameshals behoort te zijn, het veto-recht der
vorsten, de juiste datums, waarop de Romeinsche
aquaducten gebouwd zijn, de gemiddelde tempera
tuur van Maine en Turkestan, de hoeveelheid
zaad, benoodigd om een bunder bieten te ver
bouwen, verschillende tegengiften, het aantal
haren op het hoofd van een blond meisje, hoe men
eieren inmaakt, de hoogte van alle bergen der aarde,
de jaartallen van alle oorlogen en veldslagen,
eerste hulp bij ongelukken, bij zonnesteek, hoeveel
vertinde spijkertjes er in een pond gaan, hoe men
dynamiet, kunstbloemen en matrassen maakt,
wat men doen moet, voordat de dokter er is en
nog honderd andere even wetenswaardige dingen.
Je kon het zoo gek niet bedenken, of Herkimer
wist het.
Ik bleef vier uur aan een stuk in dat boek zitten
lezen. Alle wonderen der beschaving waren erin
gecomprimeerd. Ik vergat de sneeuwen ik vergat,
dat ik en Idaho niets meer met elkaar wilden te
maken hebben. Hij zat stil op een stoel te lezen
met een deels zachten, deels geheimzinnigen blik
van onder zijn borstelige wenkbrauwen.
„Idaho,” zei ik, „wat is het voor een soort boek,
dat jij daar hebt ?”
Idaho moet het ook vergeten hebben, dat we
herrie hadden, want hij antwoordde bedaard
zonder te schelden of te razen.
„Wel,” zei hij, „het schijnt me toe een boek te
zijn van een zekeren Homerus K. M.”
„Homerus K. M. en verder?”
„Wel, anders niets.. .. Homerus K. M.,” zei hij.
„Je bent een leugenaar,” zei ik, denkend, dat
hij me voor den gek wilde houden. „Niemand zet
alleen de voorletters van zijn achternaam op een
boek. Als het nou Homerus K. M. Spoopendyke,
of Homerus K. M. McSweety, of Homerus K. M.
Jones is, waarom zeg je het dan niet als een man,
inplaats van als een kalf, dat een bandje van een
schort dat op een drooglijn hangt afsabbelt, de
laatste letters af te bijten.”
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„Ik heb het je precies verteld, Sandy,” zei Idaho
rustig. „Het is een boek met gedichten door
Homerus K. M. Ik kon er eerst geen touw aan vast
knoopen, maar er loopt toch wel een draad door
heen, als je dezen eenmaal te pakken hebt gekregen.
Ik zou dit boek niet willen missen voor een paar
wollen dekens.”
„Je moogt het houden van me,” zei ik. „Ik heb
liever vaststaande feiten, waar je verstand wat
aan te verwerken heeft en die vind ik in het boek,
dat ik gekregen heb.”
„Wat jij daar hebt,” zei Idaho, „zijn statistieken,
de minstwaardige wetenschap die er bestaat.
Het is vergif voor je geest. Geef mij maar liever
de veronderstellingen en verbeeldingen van dien
ouden K. M. Hij schijnt zooiets van een wijn
reiziger te zijn geweest. Maar hij schrijft dichterlijk
en ik gevoel een diepe verachting voor dien kerel
van jou, die probeert wijsheden uit te kramen in
meters en ellen. Als het erop aankomt de diepste
gronden der wijsbegeerte door de kunst der natuur
uit te leggen, dan wint die oude K. M. het verre
van dien vent van jou met zijn maten en paragraphen en rijtjes en lichaamsomvang en ge
middelden jaarlijkschen regenval.”
Zoo stond het dus tusschen Idaho en mij. Dag
en nacht studeerden we in onze boeken. Die sneeuw
storm had ons goed opgeborgen en nuttige bezig
heid gegeven. Als ge, toen de sneeuw begon te
smelten, naar me toe waart gekomen en me onver
wachts gevraagd had : Sanderson Pratt, wat zou
het kosten om een dak met zink van twintig
bij acht en twintig duim tegen negen dollar vijf en
veertig en een halven cent per kist te bedekken ?
Dan zou ik u dat verteld hebben met de snelheid,
waarmee het licht de lengte van een nieuwen steel
voor een spade aflegt, gerekend op honderd twee,
en negentig duizend mijl per seconde. Hoeveel lui
zijn er, die dat kunnen ? Maak eens, wien van uw
bekenden ge maar wilt, midden in den nacht wak
ker en vraag hem, hoeveel beenderen er in het menschelijk geraamte zijn, de tanden dan uitgezonderd,
of hoeveel stemmen meerderheid er noodig is om
het veto van den gouverneur van Nebraska te over
stemmen. Zou hij u dat kunnen vertellen ? Nou,
probeer het dan maar eens !
Wat voor nut Idaho uit zijn gedichtenboek haal
de, weet ik niet. Idaho prees den wijnreiziger, zoo
vaak hij zijn mond opendeed ; maar ik wist het
zoo zeker nog niet. Die
Homerus K. M. leek mij,
uit wat door middel van
Idaho uit zijn boek tot me
doorgedrongen was, veel
op een hond, die het leven
bekijkt, alsof het een blik
was, aan zijn staart ge
bonden. Na zich halfdood
gerend te hebben, gaat
hij zitten met zijn tong uit
zijn bek, en kijkt naar
dat blik en denkt: Nou,
als ik dien levenmaker
dan niet kwijt kan raken,
dan moesten we dat blik
op den hoek daar laten
volschenken en al de lui
daar op mijn gezondheid
laten drinken.
Bovendien kwam het
me voor, dat hij een Pers
was ; en ik heb nooit ge
hoord, dat Perzië iets be
langrijks voortbracht, be
halve dan Turksche tapij
ten of Maltezer katten !
In het voorjaar vonden
Idaho en ik een goud
ader. Het was onze ge
woonte er dadelijk con
tanten voor te maken en
dan weer verder op^zöëk
te gaan. We deden het
ding van de hand ieder
voor acht duizend dollars.
En daarop zakten we af
naar het dorpje Rosa aa
Uit ’t zonnig Spanje. — Het Waterstraatje (de Calle del Agua) met z’n
karakteristieke huizen, te Seoilla.
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de Zalmrivier, om wat rust te nemen en mensch waardig eten te krijgen en onze baarden te laten
snoeien.
Rosa was geen mijnwerkerskamp. Het lag in een
vallei en was zoo vrij van oproer en besmettelijke
ziekten, als zulk een plaatsje op het platteland maar
zijn kan. Er ging een trammetje tot drie mijlen ver
buiten het dorp en Idaho en ik brachten een week
zoek met in dat trammetje te rijden en in het Sunset View Hotel te gaan logeeren. Daar we nu
zoowel belezen als bereisd waren, werden we al
spoedig opgenomen in de beste kringen van Rosa
en kregen uitnoodigingen voor de deftigste en meest
gekleede bijeenkomsten. Bij gelegenheid van een
pianoconcert met wedstrijd in het eten van ge
braden kwartels ten raadhuize gegeven ten bate
van de brandweer, kwamen Idaho en ik eerst in
kennis met Mevrouw de Ormond Sampson, de
koningin van de groote wereld van Rosa.
Mevrouw Sampson was een weduwe en eigenares
van het eenige huis met twee verdiepingen in heel
het dorp. Het was geel geschilderd en van alle kan
ten was het dadelijk zichtbaar. Behalve ik en Idaho
waren er nog twee en twintig man in Rosa, die er
naar streefden een zeker recht op dat gele huis te
verwerven.
Nadat de zangboekjes en kwartelbeentjes de
zaal waren uitgebracht werd er gedanst. Drie en
twintig van ons troepje holden naar Mevrouw
Sampson toe en vroegen haar om een dansje. Ik
deed een two-step met haar en vroeg verlof haar
naar huis te brengen. Toen sloeg ik mijn slag.
Op weg naar huis zei ze tegen me :
„Staan de sterren vanavond niet helder en schit
terend, mijnheer Pratt ?”
„Rekening houdend met de omstandigheden,”
antwoordde ik, „houden ze zich bijzonder goed.
Die groote, die u daar ziet, staat zes en zestig billioen mijlen van ons af. Dat licht heeft zes en dertig
jaar noodig gehad om ons te bereiken. Met een
telescoop van achttien voet kunt u er drie en veer
tig millioen zien, die van de dertiende grootte inge
sloten, die nog zeven en twintig honderd jaar lang
zichtbaar zouden blijven, als ze op het oogenblik
van den hemel verdwenen.”
„Goeie genade,” riep mevrouw Sa mpson uit,
„dat heb ik nog nooit gehoord ! Wat is het warm !
Ik ben doornat van al dat dansen I”
„Dat is gemakkelijk genoeg te snappen,” zei ik,
„als u weet, dat u twee millioen zweetkliertjes hebt,
die tegelijk aan het werk gezet zijn. Als die zweetbuisjes, die ’n halven centimeter lang zijn, allemaal
aan elkaar werden gezet, zouden ze een lengte heb
ben van zoowat zeven mijt.”
„Geweldig,” zei mevrouw Sampson. „Het lijkt
wel, of u een bevloeiingskanaal aan het beschrijven
bent! Waar hebt u al die geleerdheid vandaan,
mijnheer Pratt ?”
„Door mijn opmerkingsgave, mevrouw Samp
son,” zei ik, „ik houd mijn oogen wijd open als ik
op reis ben.”
„Mijnheer Pratt,” zei zij, „ik voel altijd een
groote bewondering voor een welontwikkeld man.
Onder de schaapskoppen hier in het dorp zijn er
zoo weinig, dat het beslist een genot is, eens met
een ontwikkeld man te spreken. Ik zal me heel ver
eerd gevoelen, als u me thuis komt bezoeken, zoo
vaak u dat gelegen komt.”
En zoo verwierf ik de welwillendheid van de
dame uit het gele huis. lederen Dinsdag- en Vrij
dagavond ging ik erheen en vertelde haar over de
wonderen van het heelal, zooals die gerangschikt
en uit de natuur geregistreerd waren door Herkimer.
Idaho en de andere twee en twintig legden beslag
op de rest van de week voor zoover ze maar konden.
Ik was nooit op de gedachte gekomen, dat Idaho
invloed op mevrouw Sampson probeerde uit te
oefenen volgens het recept van den ouden heer K.
M., voordat ik op een namiddag naar haar toe ging
met een mandje gedroogde pruimen. Ik ontmoette
de dame, toen ze het laantje, dat naar haar huis
voerde, afgewandeld kwam.
„Mijnheer Pratt,” begon ze het gesprek, „die
meneer Green is geloof ik een vriend van u, niet
waar ?”
„Al negen jaar,” antwoordde ik.
„Maak het uit,” zei ze. „Hij is geen gentleman !”
„Maar mevrouw,” zei ik. „Hij is een heel gewone
kerel uit de bergen, met de grofheden en de gewone
fouten van een verkwister en een leugenaar, maar
ik heb onder geen enkele omstandigheid kunnen
constateeren, dat hij geen heer was. Misschien dat
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hij door zijn opzichtige kleeding en zijn verwaand
heid en brutaal optreden minder aangenaam aan
doet, maar inwendig weet ik bij ondervinding,
mevrouw, dat hij niet toegankelijk is voor lagere
driften en misdaden. Na negen jaar omgang met
hem zou ik het niet kunnen velen, mevrouw Sampson, dat hij gekleineerd zou worden en zelf zou ik dat
voor geen geld ter wereld doen.”
„Het is heel mooi en begrijpelijk van u, mijnheer
Pratt, dat u het voor uw vriend opneemt,” zei me
vrouw Sampson, „maar dat neemt niet weg, dat hij
me voorstellen gedaan heeft, die in staat zijn een
dame van haar goeden naam te berooven.”
„Wel, kom, kom nou !” zei ik. „Zou die ouwe
Idaho zooiets doen ? Ik zou het nog eer van mezelf
gelooven ! Ik weet maar een ding, waarom ik hem
wel eens uitlachen kan en dat was de schuld van
een sneeuwstorm. Op ’n keer dat we in de bergen
ingesneeuwd zaten, viel hij ten prooi aan een gek
ken dichter, die misschien zijn gedrag bedorven
heeft.”
„Juist, mijnheer Pratt,” zei mevrouw Sampson.
„Zoolang ik hem nu ken heeft hij niet anders ge
daan dan verzen tegen me opzeggen van een of
anderen dichter, die, naar die poëzie te oordeelen,
heelemaal niet deugt. Hij noemt hem Jake Spear.”
„Dan moet Idaho een ander boek op den kop ge
tikt hebben,” zei ik, „want dat andere was door
een zekeren Homerus K. M. geschreven.”
„Hij had zich daar beter aan kunnen houden,
wat het dan ook voor een boek was,” zei mevrouw
Sampson. „Vandaag loopt het met hem de spui
gaten uit. Ik krijg me daar een bos bloemen van
hem met een briefje erbij. Hoor eens, meneer Pratt,
u weet, wat een dame is en welke positie ik hier in
Rosa bekleed. Zoudt u ook maar een oogenblik
kunnen denken, dat ik in staat zou zijn met een
man naar een bosch te gaan met een kruik wijn en
een brood en gaan zingen en springen onder de
hoornen ? Ik drink bij mijn eten wel eens een glaasje
wijn, maar ik zou het toch niet in mijn hoofd krijgen
om met een kan vol naar het bosch te gaan ? En
hij wou natuurlijk zijn verzenboek meebrengen !
Laat hem maar alleen gaan ! Of anders dien Jake
Spear meenemen. Die zou misschien wel op een
glaasje gesteld zijn. Wat zegt u nu wel van uw
vriend, mijnheer Pratt ?”
„Och, mevrouw, die uitnoodiging van Idaho
was misschien slechts poëtisch bedoeld. Hij meende
het zoo kwaad niet. Het was misschien wat ze
noemen, figuurlijke stijl. Die komt wel in strijd met
wet en orde, maar de post laat ze toch door, op
grond van dat ze niet meenen wat ze zeggen. Ik
zou heel blij voor Idaho zijn, als u het niet zoo
ernstig opnam en laten we nu uit de lagere sferen
der poëzie opstijgen naar de hoogere der feiten en
waarheden. Op zulk een mooien avond als we nu
hebben, moesten we ergens anders over denken.
Al is het hier erg heet,dan moesten we ons te binnen
brengen, dat op den aequator de grens der eeuwige
sneeuw op vijftienduizend voet hoog ligt. Tusschen
den veertigsten en negenenveertigsten breedte
graad ligt die tusschen de vierduizend en negen
duizend voet.”
O, mijnheer Pratt,” zei mevrouw Sampson, „het
is toch zoo heerlijk om u zulke prachtige feiten te
hooren constateeren, na die kletspraat van Jake
Spear.”
„Laten we wat gaan zitten hier langs den weg
op dien boomstronk,” zei ik, „en de hoogdravend
heid van die dichters vergeten. Schoonheid wordt
slechts gevonden in de glansrijke reeksen van vast
staande feiten en wettige maten en gewichten. In
dezen boomstronk, mevrouw Sampson, is meer
wonderlijks verborgen dan in welk gedicht ook. De
ringen in het hout verkondigen u, dat het zestig
jaar oud is. Op een diepte van tweeduizend voet
zou het in drieduizend jaar in steenkool veranderd
zijn. De diepste kolenmijn der wereld ligt in Killingworth, vlak bij New Castle. Een kist van vier
voet lang, drie voet breed en twee voet acht duim
diep bevat precies een ton steenkool. Als een slag
ader doorgesneden is, bindt hem dan af boven
de wond. In het been van een mensch zitten dertig
beentjes. De Tower in Londen heeft in brand ge
staan in het jaar 1841.”
„Gaat u door, mijnheer Pratt,” zei mevrouw
Sampson. „Zulke gedachten zijn zoo oorspronkelijk
en geven zooveel rust. Ik geloof, dat er niets heer1 ij kers is dan de opsomming van zulke feiten.”
Maar eerst twee weken later haalde ik uit Herkimer al wat er voor mij uit te halen was.

Uit ’t zonnig Spanje. — Als uit een
sprookje zijn de stijl en de pracht van den
toren La Giralda te Seoilla.

Op zekeren nacht schrok ik
wakker door het geschreeuw
van : „Brand 1 Brand 1” Ik
sprong eruit, trok wat kleeren
aan en holde het hotel uit om
van den brand te genieten. Maar
toen ik zag, dat het huis van
mevrouw Sampson in brand
stond, gaf ik een gil van schrik
en holde er binnen de twee mi
nuten heen.
De geheele onderverdieping
van het gele huis stond in rook
en vlammen en alle mannen,
vrouwen en honden uit Rosa
waren erbij, gillend en blaffend
en de brandweerlui in den weg
loopend. Ik zag hoe Idaho met
vier van die lui worstelde om
los te komen. Ze riepen tegen
hem, dat beneden alles in brand
stond en dat het een onmogelijk
heid was om er doorheen te
gaan.... en levend terug te
komen.
„Waar is mevrouw Sampson?”
vroeg ik.
„We hebben haar niet ge
zien,” zei een der brandweer
mannen. „Ze slaapt boven. We
hebben geprobeerd om naar
binnen te gaan, maar we kon
den er niet door en we hebben
nog altijd geen brandladders bij
onze afdeeling.”
Ik liep naar een plek, waar
het vuur den mecsten gloed gaf
en haalde mijn Handboek te
voorschijn. Ik moest bijna lachen van plezier,
toen ik het in mijn handen had.... ik denk, dat
ik een beetje zenuwachtig was.
Ik sloeg bladzijde 117 op : „Wat te doen bij on
gevallen.” Ik liet mijn vinger langs de bladzijde
glijden en ja, daar had ik het. Die goeie ouwe Herkimer had toch ook niets over het hoofd gezien.
Verstikking door het inademen van rook of gas.
Er bestaat niets beters voor dan vlaszaad. Stop
eenige zaadjes in den buitensten hoek van ’t oog ...
ik stak het Handboek weer in mijn zak en hield
een jongen aan, die net voorbij me liep.
„Hier,” zei ik, hem wat geld gevend, „hol zoo
hard je kunt naar den drogist en haal voor een dol
lar vlaszaad. Als je hard loopt, krijg je nog een
dollar voor de moeite.” — „En nu,” riep ik luid
keels, „ga ik mevrouw Sampson halen !”
Ik gooide mijn hoed en jas tegen den grond. Vier
lui grepen me beet en voorspelden me, dat ik nooit
levend uit dat huis kwam, want de vloeren waren
al bijna doorgebrand.
„Maar kerels,” riep ik lachend als een boer die
kiespijn heeft. „Hoe kan ik vlaszaad in iemands
oog stoppen, als ik dat oog niet heb ?”
Ik worstelde me los en rende het huis in. Ik denk
niet, dat het in de hel heeter zijn kan. Ik werd heel
wat beter gebraden dan een der haastig bestelde
kippen, die je in de restaurants krijgt. Tweemaal
viel ik door de hitte en den rook tegen den vloer
en ik zou Herkimer bijna te schande gemaakt heb
ben, maar de brandweerlui hielpen me met hun
straaltje water en zoo bereikte ik de kamer van
mevrouw Sampson. Ze lag bewusteloos door den
rook en ik wikkelde haar in de dekens en nam haar
op mijn schouder. Gelukkig waren de vloeren niet
zoo slecht als ze me voorspeld hadden, anders was
ik er toen vast doorgezakt.
Ik bracht haar een meter of vijftig van het huis
af en legde haar daar op het gras neer. En toen
drongen de twee en twintig aanbidders van die
dame natuurlijk om me heen met emmers water om
haar te redden. En de jongen met vlaszaad kwam
er ook aan. Ik trok de dekens van haar hoofd wat
weg. Ze deed haar oogen open en zei : „Bent u dat,
mijnheer Pratt ?”
„Sst !” zei ik. „Niet praten, voordat u het ge
neesmiddel gehad hebt.”
Ik sloeg mijn arm om haar hals en tilde haar
voorzichtig een beet je op en scheurde den zak vlas

zaad met mijn andere hand open ; en zoo voorzichtig
mogelijk boog ik me over haar heen en liet drie of
vier van die zaadjes in haar ooghoek glijden. Op
dat oogenblik kwam de dorpsdokter aangereden
en maakte veel drukte en voelde mevrouw Samp
son den pols en wilde weten, wat ik met die
krankzinnige dwaasheid voorhad.
„Hoor eens hier, ouwe pillendraaier en kwak
zalver,” zei ik, „ik ben wel geen gediplomeerde
moordenaar, maar ik zal je coch eens laten zien,
waar ik mijn wijsheid vandaan heb.”
Ze haalden mijn jas voor me en ik toonde het
Handboek.
„Kijk nou maar eens op bladzij 117 naar het ge
neesmiddel tegen verstikking door rook en gas.
Vlaszaad in den buitenhoek van het oog, staat
daar immers? Ik weet niet, of het werkt als rook
verdrijver of dat het de nervus-gastro-hippopotamus of zoo in werking brengt, maar Herkimer
geeft dien raad en ik was er in elk geval het eerste
bij. Als je een consult wilt houden, dan heb ik er
niets tegen.” De ouwe dokter nam ’t boek van me
aan en keek er in met behulp van zijn bril en een
lantaarn van een brandweerman.
„Maar, meneer Pratt, u hebt blijkbaar den ver
keerden regel gelezen. Het voorschrift bij verstik
king luidt : „Breng den patiënt in de buitenlucht,
en wel zoo snel mogelijk en leg hem achterover.”
Dat middeltje met vlaszaad is voor „Stof en asch
in het oog” vlak daarboven. Maar in elk geval.. ..”
„Hoor eens hier,” onderbrak mevrouw Sampson
hem. „Ik denk zoo, dat ik in dit geval ook wel een
woordje mee te spreken heb. Dat vlaszaad heeft
me meer goed gedaan dan eenig ander drankje,
dat ik in mijn leven ooit van u gehad heb.”
En ze tilde haar hoofd op en legde het op mijn
arm en zei : „Doe ook nog wat in mijn andere oog,
lieve Sandy !”
En als ge nu soms morgen of ook op een anderen
dag eens in Rosa komt binnengevallen, dan zult ge
daar een nieuw, geel huis zien met mevrouw Pratt,
die eens mevrouw Sampson was, als huisvrouw
en — sieraad. En als ge dan binnen zoudt komen,
dan zoudt ge op een marmeren tafeltje in den salon
een in rood marokijn gebonden boek zien liggen,
„HERKIMER’S HANDBOEK VAN NOODZAKELIJKE WETENSWAARDIGHEDEN”. Over
alle onderwerpen betreffende wijsheid en menschelijk geluk kan het geraadpleegd worden.”

Maar als de laatste étalage-lichten uit zijn, dan geven roe er den brui aan!

NET ECHT
ons splinternieuw costuum — we snakken er naar, u onze droom-van-eenavondjurk af te staan. Rare lui zijn we. U kunt van ons leeren.
Wij zijn de modepoppen. Wij zijn menschen-in-blik, wij zijn geprepareerde en
opgezette menschen. Wij zijn de verheerlijkten, de vlekkelooze góden van een
spiegelend Walhalla, wij zijn de volmaakte mannen en de ideale vrouwen. Wij zijn
altijd indrukwekkend gesoigneerd en vermoeiend elegant, wij lachen altijd stralend en
beminnelijk zoolang er iemand kijkt. Wij zijn „net echt” — als zoovelen van u.
Gij waant ons uw ideaal — wij zijn uw caricatuur. Wij zijn geen copieën van
menschen, wij zijn copieën naar hun maskers. Wij stellen ü niet voor, maar uw
poses, uw fratsen. Wij zijn uw gestolde aanstellerij en uw tastbaar-geworden
affectatie. Wij zijn de pères nobles, die ge zoo graag speelt, van wie de
edelaardigheid afdruipt — wij zijn de keien van gebronsde sportsmen, die
gij u zelf met zoo’n streelend welbehagen waant. Wij zijn de fideele
kerels, die ge u na eiken derden borrel voelt, de toffe jongens, die ge u
zoo luidruchtig verbeeldt te .zijn, de ladykillers, die ge nooit zult worden.
Wij stijven u in den waan, dat men twee buikjes en drie kinnen kan
hebben en tóch een charmeur blijven — dat een overdreven „hoog
voorhoofd” interessant en levenswijs staat
Wij zijn de modepoppen. De vrouwen onder ons kunnen ’t niet helpen,
dat ze allemaal op Greta Garbo lijken. We zouden dolgraag ons haar anders
doen. Maar we zijn geen baas over onszelf. Wij
moeten doen en staan en kijken zooals gij doet,
charmante bioscoopbezoeksters, of althans zooals
We kunnen toch nooit
zóó idioot doen, dat u
merkt hoe me u voor den
gek staan te houden.

1
IGj' hebben
onze heupen
afgeschaft....

Hoppla!
Jetzt komni’ ich!
Wij stijven u in den
maan, dat u tmee
buikjes en drie kin
nen kunt hebben,
en toch een char
meur blijven.

ij zijn de mode
poppen. Wij zijn
de verleiders en
verleidsters, de doodsvij
anden van uw spaarboek
je, de kweelende sirenen,
de scherp-fluisterende Mephisto’s van uw zwak en
ijdel hart.
Het is ons beroep u ten
val te brengen. En toch
zijn we de edelaardigste
en meest belangelooze
schepsels ter wereld. We
dragen onze kostelijke
spullen met bovenaardsche onthechting.
Wij
wenschen niets liever,
dan ons voor u de kleeren van ’t
lijf te laten rukken, ons in uw
belang tot op ’t hemd te laten uitkleeden. Wij stellen daar een eer in.
Wij gunnen u uit de volheid van
ons hart onze warme winterjas,

W

gij denkt en vertrouwt, dat ge doet. Wij moeten uw gelief
koosde houding en mimiek imiteeren : dat wilt u zien en dat
doet u innig goed. We acteeren er wakker op los — we kunnen
toch nooit zóó idioot doen, dat u merkt, hoe we u voor den
gek staan te houden. We zijn uw creaturen, uw schaduwbeel
den, uw aapjes, uw gestalten-in-een-lachspiegel (maar u
lacht niet). Wij volgen u zóó slaafs na, dat ge de illusie krijgt,
dat we u bewonderen. Wij hebben onze heupen afgeschaft, om
dat u getoond hebt, op zulke lichaamsdeelen geen prijs meer
te stellen. Wij zagen onszelf in de lengte door om nóg etherischer te schijnen en staan zóó voor u, verraderlijk glimlachend,
maar u merkt niets. Wij trekken allen onze wenkbrauwen op
als Mariene Dietrich, omdat gij dat óók allen doet — maar
het valt u nooit op, hoe vervelend dat wordt. Wij gaan
met ons drieën op een rij staan en doen en dragen precies
hetzelfde, omdat gij uw best doet, alle individueele verschil
len uit te wisschen en een leger van schablonen-vrouwen in
uniform te vormen — omdat het uw edelst streven is, u te
kappen, tekleeden en óp te maken als al uw zeventien vriendinnen.
Daarom gaan wij op een rijtje staan en parodieeren u en haar

... .me moeten onzen mond verbergen ach
ter boa of corsage
maar u merkt niets 1

net zoo zullen zitten als ons. Wij geven aanschou
welijk onderwijs, hoe ge u wel moet voelen en
gedragen als ge die dingen aan hebt. En wij zijn
zeldzaam-suggestief — ge waant u ook ons
evenbeeld, kranig-vierkant of zonder heupen.
Wij zijn de modepoppen. Wij lijken uw spie
gelbeeld en blijven toch onverbiddelijk „dat
wat je niét hebt “ Maar dat zult ge nooit weten,
F. d'ALBEMARLE
gelukkigen....

Wij zijn de keien van gebronsde
sportsmen

buiten de tralies*..
Wij staan ons
ziek te lachen om
u. Den heelen dag.
Als u meer naar on
ze gezichten keek,
zoudt u het moéten
jjfl
merken. De heer
Mm
met ’t hooge voorhoofd en het buikje
grijnst alleronbeschaamdst om uw
herleefde ijdelheid en zelfver
trouwen ; de toffe jongens hou
den met bovenmenschelijke in
spanning hun tronies éénigszins
in de plooi, en alle juffrouwenzonder-heupen
houden haar
modellen straal voor den mal..*
Er is exquise verachting in
Greta Garbo’s blik over haar
schouder — half-geloken oogen
twinkelen verdacht,
mondhoeken trek
... .de ladykil
ken gevaarlijk — ler, die ge nooit
En als de laatste
zult morden..
etalagelichten uit
zijn, dan barsten
we los. Dan geven
we er den brui van
— dan zijn we ons
zelf. Dan draaien
we eikaars armen
is exquise oerachting in Greta Garbo’s blik over haar schouder
uit hun idiote kron
kels, dan leggen we
onze nobele of sportieve mannelijkheid af
— we moeten onzen mond verbergen achter boa
en onzen béten filmsterren-glimlach — dan
of corsage, maar u merkt niets. U vindt het niet
rossen we ons haar door de war en sjorren
eens ’n beetje eentonig.
onze spullen scheef en zijn naar hartelust
Wat wij van u denken, wij tekijkgestelden in het
ongesoigneerd en onbeminnelijk. Dan zijn
eindeloos panopticum der winkelstraten — wij,
we zoo menschelijk als onze voorbeelden
die ge taxeert naar het smadelijk kaartje — wij,
wanneer ze onder elkaar zijn en geen vreemde
die vandaag vijfen- zeventig gulden, morgen vieroogen dwingen....
achtennegentig waard zijn — kan er iéts zijn, dat
Wij zijn de modepoppen. Wij dragen de
zóó wijsgeerig maakt? Wat wij van u denken, lijkt
kleeren, die ge koopt in de hoop, dat ze ü
akelig veel op wat de apen denken van de kijkers
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minister van Eco
nomische Zaken en Ar
beid, Mr. T. C. Verschuur
heeft te Sassenheim de
tentoonstelling „De aangekleede bloem* ge
opend.

Een fraaie inzen
ding narcissen op
de tentoonstelling
te Sassenheim.

'Va#

Mr. Henri Viotta, de stichter van de Wagneroereeniging te Amsterdam, die een grooten invloed uitoefende
op den ontwikkelingsgang van het muziekleven in de
hoofdstad, overleed op hoogen leeftijd te Montreux.

In een bosch nabij Soesterberg stortte
een militair vliegtuig neer, liet toestel
*"^jverdvernield; de bestuurder tverdgetoond.

BREUKLIJDERS

BLOEDARMOEDE

Dit is
C. H. SCHOLTE.
die. na 22 jaar breuk*
iijderte zijn geweest,
zichzelve enduizenden
anderen van breuk
lijden bevrijdde door
zijn nieuwe uitvinding
van het PATENT

BLEEKZUCHT en alle daaruit voortvloeiende

ZWAKTETOESTANDEN
Dr. H. NANNING’s

HAEMOFERRIN
(STAALHAEMATOGEEN)

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

f 2.60 p. 1/1 flesch - Aangenaam van smaak - f 1.60 p. I 2 flesch

C. H. SCHOLTE

Dr. H. NANNING’s Pkarm. Chen. Fabriek N.V.

Aert v. Nesstr. 105 a - Rotterdam
Waarschuwing. Laat U niets anders
opdringen, want even goed of beter
bestaat er niet.

Uitstekend bloedvormend versterkingsmiddel.
-

Den Haag

AD VERTEERT IN DIT BLAD

Hier ben ik weer

Dalende koopkracht verlangt
herziening van alle prijzen !
Sickesz begreep het, toen hij den
prijs van zijn populairsten reep
met wapentjes voor cadeaux
stelde op 5 cent.
Nu brengt Sickesz ook den prijs
van zijn extra zwaren grooten
reep weer beneden het peil van
1932. Oud-model 10 cent. Thans
ZES cent!

kent mij nog wel van verleden jaar,
ook bij U. U weet het niet meer?

U

was ik

Ik ben llw likdoorn. Gedurende de wintermaanden hield
ik mijn winterslaap, maar nu, zoo tegen het voorjaar, dan
ga ik weer aan het werk. Voelt U me al? Nou, dat’s
goed dan, dat moet ook.

Hier een venijnige prik
Daar een steek
door merg en been
Ook mijn broer is meegekomen en heeft zijn
taak reeds opgenomen

Houdt U van gemengde vruchten
in de chocolade? Probeert dan eens
Sickesz’ Noot-Vruchten reepen
van 5 of 6 cent.

Ik had hem verteld, dat er bij U nog een kleine teen (woning)
leeg stond, op Uw linker voet. U zult hem wel gauw
merken, hij is een harde werker. Wat zegt U? Trannosan
Likdoorn en Eelt Remedy van Prof. Dr. Polland.

SICKESZ

Weg waren ze!

Uw likdoorn verdwijnt onder garantie
Ja, ja, wanneer een likdoorn Trannosan Likdoorn en Eelt
Remedy, de prachtige vinding van Prof. Dr. Polland v. d.
univ. te Graz ziet, dan ruimt hij het veld. De hamerende,
stekende pijn houdt direct op. Ook eeltplekken verdwij
nen geheel. De toepassing ? Zoo buitengewoon eenvoudig:

REBUS

Remedy A op likdoorn, dan hechtpleister
B er omheen. Ziezoo, dat kan niet ver
schuiven. Geen plakkende sokken, geen
opgerolde stukjes pleister meer.

voor de lezers
van dit blad

y
500 der nieuwste Luxe Horloges met verspringende uren bijna GRATIS; geen glas, geen
wijzers, gemakkelijk afleesbaar; in anti-magnetisch chroomnikkel; 10 jaar garantieI

Voor de oplossers van dezen rebus stellen wij 500
Horloges volgens nevenstaande afbeelding beschik
baar tegen vergoeding van ƒ 1.85 voor invoerrechten,
verpakking en administratiekosten. Onze opzet is
deze vinding meerdere bekendheid te geven en op
deze wijze dit practische uurwerk een groote popu
lariteit te doen verwerven. Dit Horloge zal door ons
in den handel worden gebracht tegen een verkoops
prijs van ƒ 6.50. Deze annonce verschijnt slechts
eenmaal in dit blad. De inzending der oplossing
moet geschieden bihnen 7 dagen; na dien datum
zal het Horloge den goeden oplossers worden
toegezonden onder rembours van ƒ 1.85, zonder eenige verdere kosten.
Oplossingen te adresseeren aan de Importeurs

G. MEIJER & Co., Toerijstuin 16 - Rotterdam

Gflrantifi • De absoluut zekere werVUIwllllv» king wordt gegarandeerd.
Wanneer U niet geheel tevreden }
bent, wordt U het bedrag terug betaald. | Na twee dagen de pleisters er af en het
wonder is gebeurd. De likdoorn of eeltrXrrtfic •
doosje een gratis plek is wit en los van de gezonde huid.
• Voetbad van Prof. Dr. Zonder moeite of pijn laat hij zich met
Polland voor een serieuze proef. Versterkt twee vingers gedwee van Uwen voet halen
Uw voetzenuwen. spieren en pezen. en wegwerpen. Tot nimmerwederziens.

I

I

<^7

Trannosan Remedy is in elke goede Drogisterij of Apotheek verkrijg
baar legen slechts 45 cis. per doosje voor 8 likdoorns of eeliplekken.
Koop nog heden een doosje en bevrijd U van Uw kwelgeest.
TrGnnOSCin-Cornnnnv
HUIIIIUJUn ^ompany
Rotterdam - Verlaatstraat 52-54-56

Filialen: Parijs,
Brussel,
Berlijn,
Londen, Zurich,
Innsbruck, Athene
Batavia, Paramaribo,
Singapore'

Trannosan helpt snel en wel

DE GROOTSCHE, BARRE NATUURPRACHT

uan de machtige Amerika.
Ie .dschap is het Noorde

\CHT

van de machtige Amerikaansche gebergten wordt zorgvuldig bewaard in de talrijke domeinen, die men er tot nationale parken verklaarde. — Dit heerlijke berg
landschap is net Noordelijk gedeelte van het Waterton-meer, dat door de Canadeesche regeering met heel zijn omgeving tot nationaal park bestemd werd.
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CARNAVALCOSTUMES
Hoe wijder de rok, des te grappiger het geheel
zal zijn. Wij raden daarom eventueelen „fruitvrouwtjes” aan vele onderrokken te dragen. Bij voorkeur
van die ouderwetsche modellen van gesteven ka
toen met breede kantstrooken. De heu
pen kan men door middel van kussentjes
of een rol watten of kapok een weinig
i
verzwaren.
Een scheiding in het midden van het
haar en grappige ronde blosjes op de
wangen zullen het geheel een
vroolijk en pittig aanzien
geven.
Heeren met komischen aan
leg zullen zich zonder twijfel
tot fig. 3 aangetrokken voe\ len.
'
Voor de broek neme men
een of andere opzichtige, ge
streepte of geruite stof. Voor
het jasje kieze men groen la
ken of flanel met plat wit
piqué kraagje en roode das,
versierd met groote witte nop
pen. Laatstgenoemde zal men
op de stof moeten naaien of
schilderen.
Veel te ruime witte hand
schoenen en een gele pruik
waarop een of ander mal
hoedje rust, zullen ’n amusant
cachet verleenen. Dames die

pnieuw is Zijne Hoogheid Prins Carnaval
in aantocht en menigeen met de voorbe
reidselen, die de aanstaande gecostumeerde
feesten en bals met zich brengen, in vollen gang.
Men neeft de lappendoozen voor den dag gehaald,
de kleerkisten op zolder van boven tot onder
grondig doorsnuffeld....
Er wordt geknipt, gepast, gemeten.... en stil
letjes genoten bij het vooruitzicht aanstonds ge
heel onherkenbaar te zijn en vrienden en verwan
ten heerlijk om den tuin te leiden.
Voor degenen, die dit jaar nu eens niet met oude
lappen te werk willen gaan maar in een spiksplin
ternieuw costuum voor den dag willen komen, ont
wierpen we een viertal niet al te ingewikkelde
pakjes, welke wij hierbij reproduceeren.
Fig. I. brengt ’n Russisch costuum in beeld. Wij
dachten de laarzen rood, de pantalon groen en het
hesje uitgevoerd in geel of oranje satinet, afgezet
met een veelkleurig wollen galon. Het mutsje ver
vaardigd van grijs, wit of zwart imitatie astrakan
met rooden bol.
Degenen die niet zoo buitengewoon slank zijn
en wegens gebrek aan geld of tijd niet zoo heel
veel werk van haar costuum kunnen maken, ra
den wij als „fruit-” of „bloemenvrouwtje” naar het
bal te gaan.
Een wijde gebloemde cretonnen rok, een kleurig
bloesje, een effen blauw schort, een aardig omslagdoekje, een roode zakdoek voor het hoofd en een
mandje met wat sinaasappelen of bloemen behooren tot de dingen, die men gauw genoeg bij elkaar
heeft.

O

er voor alles „knap”
uit willen zien kunnen
niet beter kiezen dan’n
Spaansch costuum in den
geest van fig. 4. De sier
lijke japon van wit of
geel satinet, van onderen
met zwarte kantstrooken
versierd, de hooge kam,
de zwarte mantilla en de
traditioneele roode rozen
zijn uiterst flatteus.
Ook bij dit toilet is het
dragen van meerdere on
derrokken zeer aan te be
velen.
Een heel gelukkig ef
fect zal men verkrijgen
met een wijde onderjurk
van stijf wit gaas, waarop men eenige strooken
tarlatan naait en waarin
men ter hoogte van de
heupen een hoepel of
vlechtwerk van laiton
aanbrengt. Vele dames
zullen zich ongetwijfeld
afvragen hoe men een
hoofdtooi, gelijk den hier
bij afgebeelde, op ’n pagekopje kan bevestigen. Ook
ik heb dit meer dan eens 3
gedaan, totdat ik mij 3

eenige dagen geleden met de vraag tot een jong
Spaansch vrouwtje wendde en mij liet uitleggen,
hoe men dit vraagstuk gewoonlijk in Spanje oplost.
Ziehier het antwoord :
Het haar wordt van achter in het midden ge
scheiden. Aan weerszijden van de scheiding wordt
een lok haar met een vetertje (vlak tegen de hoofd
huid) stevig vastgebonden (Zie fig. A). Vervolgens
wordt tusschen de twee verkregen steunpunten,
door middel van haarspelden, een streng valsch
haar of een wollen vlecht bevestigd, waarin de kam
gestoken kan worden (fig. B.).
Draagt men over de kam een mantilla, dan is
het onnoodig het hulpmiddel te maskeeren. In
het andere geval zal men den onderkant van het
kapsel met een paar groote bloemen moeten be
dekken.
Bij nader inzien is de oplossing van het probleem
dus niet zoo héél ingewikkeld en naar men zegt
stevig en betrouwbaar, zoodat men een geheelen
avond kan dansen zonder angsten uit te staan
om kam of mantilla te verliezen.
„’t Is maar
MARGUERITE
een weet,
weet/”’
zegt een van
HAGEDOORN.
onze
HolJlimi
landsche ko
mieken zeer
terecht.
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De Prijs van haar Liefde
DOOR

CHARLOTTE

BRAME

(leruimeu tijd geleden —- onze troume lezers zullen het zich stellig herinneren
hebben
mij een prijsvraag uitgeschreven, die als inzet had: „Welk van de laatste acht verschenen
premieboeken vond U het mooist?” Het resultaat van deze enquête mas, dat de trvee
romans: „Lady Demer's geheime huwelijk” en „Het geheim van de slotgracht” met
groote meerderheid als de trvee mooiste boeken door onze lezers roerden aan geduid. En
beide boeken maren van een en dezelfde schrijfster: Charlotte Brame. liet ligt dus voor
de hand, dat me. bezield met de bedoeling om een boek te brengen, dat bij iedereen in den
smaak moest vallen, onze keus meer eens Heten vallen op een merk van deze gevierde
schrijfster. We zijn er dan ook van overtuigd dat zij. die indertijd de bovengenoemde boeken
lazen, met graagte dezen roman ter hand zullen nemen en dat degenen, die toen nog niet
tot onze getroume afnemers behoorden, deze kans zeker zullen aangrijpen om met het merk
van Charlotte Brame in kennis te geraken. Hier volgt een kleine episode uit den boeienden
roman : „De prijs van haar liefde”.
och Narn was een dier uitgestrekte, schilder
achtige Schotsche nieren, door bergen omringd,
welker rotsmassa’s zich in de klare wateren weer
spiegelden. Vooral het water was bijzonder mooi,
want het leek wel, alsof het voortdurend verander
de. ’s Morgens vroeg, wanneer de zon begon te
schijnen, leek het een spiegel van vloeiend goud :
later op den dag, wanneer de zon hooger en hooger
aan den blauwen hemel klom, was het als één
diepblauw tapijt ; en ’s avonds, wanneer in ’t
westen de zon was onder gegaan, weerkaatste het
water in de karmozijnen en purperen hemelglanzen
in zijn fulpen diepten. In heel het goede oude
Schotland was misschien geen sprookjesachtiger
meer te vinden dan Loch Narn.
Tusschen twee heuvels in lag een smalle, donkere
kloof. Vandaar uit had men een schitterend
vergezicht op de zee en op de moerassen, op de
bergen en de bosschen.
In de stilte van zekeren zomeimorgen werd
opeens de zwakke klank gehoord eener melodie,
gezongen door een vrouwenstem, helder en muzi
kaal, en met een bijna hartstochtelijken onder
grond, alsof een gekerkerde ziel opluchting vond
in dit gezang.
Aan een boomstam, dicht bij den waterkant,
lag een bootje gemeerd.
De zangeres rees uit de schaduw van de duis
tere kloof op tegen den zonnigen, klaren ochtend
hemel. Zij geleek wel de koningin van berg en
meer.
Ze was slank en rijzig, maar tevens waardig en
gratieus, volmaakt van lichaamsbouw, blakend van
gezondheid ; haar mooi gevormde armen waren
sterk en gespierd. Het dagelijksch verblijf in de
open lucht en de voortdurende lichaamsbeweging
hadden aan deze nakomelinge van een edel ras
die gezondheid en kracht geschonken, welke een
fortuin op zich zelf beteekenen.
Het meisje liep op de boot toe, maakte haar los
en sprong er in. Dan nam ze de roeispanen ter hand
en roeide snel over de blauwe wateren van het
meer. Ze had een betooverend schoon gelaat ;
in haar donkere oogen gloeiden hartstocht en
vurigheid, en haar bijna zwarte blikken pasten
zich wonderwel aan bij haar donker uiterlijk en
zonverbrand gelaat. Ze was eenvoudig, ja zelfs
bijna arm gekleed, maar haar Schotsche omslag
doek borg in zijn plooien iets betooverends, want
geen koningin droeg ooit haar staatsiekleed met
grooter gratie. Een klein, Schotsch mutsje sierde
haar donkerblonde hoofd.

L

Snel roeide ze voort over het meer en ze keek
naar het spatten van haar riemen ; dan, aan den
overkant aangekomen, maakte zij de boot vast ;
ze nam er een boek uit, dat zij had meegebracht,
en begaf zich naar een inzinking in den met struik
gewas begroeiden heuvel. Ze lachte met al den
eenvoud en de zorgelooze gratie van een kind.
„Nu ben ik precies even eenzaam als Robinson
Crusoë op zijn verlaten eiland,” sprak ze bij
zichzelf.
Ze sloeg het boek open en begon te lezen, terwijl
rondom haar de bijen over de heidestruiken zoem
den, de bontgevleugelde vlinders dartelden van
tak tot tak en de zon scheen op de blanke, open
geslagen bladzijden van haar boek.
„Waarom zou ik eigenlijk gedichten lezen ?”
dacht Beatrix Lennox. „Ik leef hier als ’t ware
midden in een gedicht! Kunnen gedrukte woorden
ooit zoo’n mooie geschiedenis vertellen als wat ik
hier om me heen zie ? Ach, als iemand ter wereld
volkomen geluk smaken wil, moet hij een morgen
alleen doorbrengen hier op Loch Narn !”
Ze had niet de gewone behoefte van een meisje
aan gezelschap. Ze had nog nooit bij zichzelf
gedacht, dat de plaats, waar ze zich bevond, zeker
tweemaal zoo mooi zou wezen, wanneer er iemand
bij haar was en haar bewondering kon deelen. Ze
was volmaakt gelukkig zoo alleen. Eigenaardig
was ’t te zien hoe ze nergens bang voor was —
zelfs de wilde vogels fladderden om haar heen.
Inderdaad was Beatrix Lennox de ongekroonde
koningin van deze eindelooze, ongestoorde een
zaamheid.
Ze legde haar boek terzijde. Hoe kon ze lezen,
met zulk een zonneschijn op het water, over de
purperen heide, over de verre heuvelrijen en het
moeras. Van zichzelf bezat prins Charlie’s dochter
een dichterlijke ziel, ontvankelijk voor alles wat
schoon was, er van houdend met hartstochtelijk
heid, en het begrijpend met dezelfde dichterlijke
verbeelding als wijlen haar vader. Ze keek eens
om zich heen en liet dan met een zucht van vol
doening zich in de heide glijden.
„Moeder praat altijd over huiskamers of bou
doirs ; ik weet echter zeker, dat geen zaal door
menschenhand gemaakt het halen kan bij deze
heerlijke plek. Is de hei geen schitterend tapijt,
zijn de heuvels geen fraai gedecoreerde muren
en is de blauwe hemel geen prachtig plafond ? Soms
zou ik willen, dat deze heuvels zich samenvoegden
tot een ruimte, waaruit het onmogelijk zou zijn
te ontsnappen.”
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Ze keek naar den kant, waar in de verte de zee
glinsterde in den zonneschijn.
De klank van een bel aan den anderen kant van
het meer deed haar opschrikken. Glimlachend
sprong zij overeind.
„Weer een morgen voorbij 1” sprak ze peinzend,
„een morgen vol droomen 1 Ik zou wel eens willen
weten of het voor de menschen prettiger is te leven
in een droom dan in werkelijkheid ?” ging Beatrix
Lennox voort. „Wat ken ik eigenlijk voor men
schen. Ik kan ze bijna tellen op de vingers van
één hand. Ik ken mijn moeder, en ik ken Margaret
Macpherson, de huishoudster ; ik ken den predi
kant van Ersedale, mijnheer Stewart, en John
March, den kruidenier, die eens per week met z’n
roodharig knechtje naar de Grange komt. Voorts
ken ik de weduwe Campbell en.. .. mezelf!.. ..
Wrcht eens,” voegde ze er met ernstigen blik bij,
„ken ik mezelf werkelijk ? Ik ben Beatrix Lennox,
de dochter van prins Charlie. Ik ben van ouden
Schotschen adel en van een ras, dat wel sterft,
maar zich nooit gewonnen geeft. Dat is immers
de wapenspreuk van het huis Lennox ; moeder
zegt, dat het eens geborduurd stond op alle
Schotsche banieren : „Lennox sterft, maar zwicht
nooit.” Ook ik zou getnakkelijker weten te sterven
dan toe te geven.”
En ze wierp haar trotsche hoofd achterover,
terwijl in haar trekken onversaagde fierheid te
lezen was.
„Ken ik mezelf waarlijk?” peinsde ze verder.
„Ben ik goed of slecht, als ’t er op aan komt ? Hoe
zouden menschen van de wereld me noemen :
goed of slecht? Dat zou ik wel eens willen weten.
Ik ben trotsch en hartstochtelijk. Margaret zegt
altijd, dat ik een echte Lennox ben, geestvol en
onafhankelijk. Is het werkelijk een bewijs van
onafhankelijkheid de wereld te haten en alle valschheid, alle laagheid, alle leugen en alle bedriegerij
te verachten ? Ik zou nooit een lage daad willen
bedrijven om mezelf van den dood te redden. Is
dat onafhankelijkheid ? Of zou Margaret denken,
dat ik niet goed ben, omdat ik altijd de eenzaam
heid opzoek ? Mijn moeder zegt altijd, dat de
lieden, die mijn vader geruïneerd hebben, hem in
zijn ongeluk in den steek lieten. Ik heb liever
andere vrienden. Ik houd van bloemen : ze geven
mij haar schoonheid en haar geur zonder er iets
voor terug te vragen — ze vergiftigen mij niet,
wanneer ik heur zachte blaadjes aan de lippen
druk. De vogels zijn m’n vrienden, in hun gezang
klinkt geen enkele valsche noot. Toch zegt Margaret
dat ik van alle menschen houden moet. Maar dat
zou ik toch niet graag doen. Het waren immers
menschen, die koning Charles ter dood brachten ;
menschen, die de schoonste koningin van Schotland
vermoordden ; menschen, die den dood veroor
zaakten van koningin Marie Antoinette ; menschen,
die lachten en grinnikten, wanneer de mooiste en
edelste menschen, mannen en vrouwen, van
Frankrijk hun hoofden op het schavot legden.
Neen, geen enkel vogeltje zingt van pleizier,
wanneer een ander sterft — o, nee ! Ik kan er niets
aan doen, maar ik heb ’n hekel aan de menschen,
en ik haat de wereld, die zij gemaakt hebben !”
Weer lachte ze, een open, vrijmoedigen lach.

De prijs voor een ingenaaid exemplaar is slechts
17 y2 cent — een bedrag dat een ieder kan be
steden
voor een gebonden boek in prachtband
70 cent. Toezending volgt ook bij ontvangst van een
postwissel, groot 22\/2 en 40 ct., resp. voor een ingenaaid
en luxe exemplaar. Onze bezorgers zijn verplicht U
het werk direct na de verschijning aan te bieden.
Laat deze unieke gelegenheid niet voorbijgaan.

Uitslag van de Prijsvraag voorkomende in het premieboek „De eer van zijn Vader**
Op verzoek van de Administratie der Hollandsche Bibliotheek deelen wij hier den
uitslag mede van de prijsvraag, voorkomende in „De eer van zijn Vader”. De
gevraagde woorden zijn: Engeland, Horde, Wild, Wier, Woerd, Hit, Waar, ter
wijl de geheele zin luidt: DÉ WAARHEID WIL NIET GEHOORD WORDEN.
De hoofdprijs, zijnde een prachtige verstelbare Fauteuil met kussens, viel ten
deel aan: H. J. Leferink, Heeckerenlaan 5T^Sutphen. De overige prijzen,
ƒ2.50 elk, aan: H. Budding, Hartmanlaan 6, Soest; Mej. L. Rolloos, Rozenburg
straat 3, Kralingen , T. Grotendorst, v. Beuningenplein 21 III, Amsterdam; W.
Thönissen, Berg 213, Montfort; Mej. R. Bruinsma, Bouwmeesterstraat 45, Arn

hem ; H. Leeftink, Wijnkamp 39, Goor; G. ter Braak, Geraniumstraat 5, Zwolle;
H. Freij, Middenstraat 67, Sappemeer; Mej. A. Fremouw, Moerakkerstraat 44,
Deventer; B. Boering, Groningerstraat 133, Assen; S. Woudstra, Dr. Camphuisstraat 200, Dokkum; A. Nomden, Tange Alteveer K 290, Onstwedde; M. Terpstra, le Parkstraat 8, Huizum; Mej. A. v. d. Linden, Lange Schijfstraat 26, Til
burg; Th. J. Allers, • Ampèrestraat 72, Den Haag; A. P. Egberts, Jansstraat 7,
Velp; K. Netel, Rochdalestraat 19, Alkmaar ; Mevrouw D. Elstrodt-Metman, Falckstraat 2 d, Den Haag; Wed. J. Behage, Stationsweg, Goes; E. J. Ruijken.Oldenzaalschestraat 199, Hengelo.

KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE: Tijdens de bezetting van
het Duitsche stadje Kehl door de Fransche troepen wordt de daar woonachtige
leeraar Alfons Paoli Schwartz gearresteerd. Hij wordt er van beschuldigd, Franschman zijnde (hij is op Corsica geboren), in 't Duitsche leger gediend te hebben.
Schwartz, wiens ouders Duitschers waren, en die altijd in Duitschland leefde, was
onbekend met de bepaling, dat ieder die op Fransch grondgebied wordt geboren
als Franschman wordt beschouwd. Na twee jaar in voorarrest te hebben gezeten,
wordt hij veroordeeld tot verbanning naar Guyana. Tijdens het transport maakt
hij kennis met Germaine Lecoux, die van spionnage beschuldigd is. Schwartz
wordt overgebracht naar St. Martin de Ré. Vandaar wordt hij aan boord gebracht
van het schip, dat hen naar Guyana voert. Zijn definitieve bestemming blijkt ten
slotte het Duivelseiland te zijn, waar ook Dreyfus eens gevangen zat. Na eenigen
tijd op dit eiland te hebben doorgebracht, probeert Schwartz met enkele andere
bannelingen te ontvluchten. Hun poging mislukt echter.

oo volgde op den tegen
slag de troost! Na de
mislukte vlucht twee
EEN DOODENEILAND
bewijzen van trouw en
kameraadschap !
EN TWEE MENSCHEN.
Schwartz voelt zich door
dien troost sterk genoeg, om de
opgelegde hechtenis te doorstaan. Hij weet nu, dat hij leven moet. Hij weet,
dat er een terugweg voor hem zijn moet, van het Duivelseiland naar het
leven. Hij wil dien weg bewandelen, dus moet hij uitharden....
Schwartz meldt zich het eerste aan, om de celstraf te ondergaan. De
anderen dralen, willen het gevreesde moment zoolang mogelijk verschuiven.
Er moet er toch één de eerste zijn !
Er is namelijk voor zwaar arrest maar één cel. Evenals de twee cellen
voor lichte hechtenis bevindt die zich in het oude Dreyfus-huis, binnen de
muren, die zooveel jaren de zuchten en de vertwijfeling van den onschuldige
hebben omgeven.
De twee cellen voor lichte hechtenis zijn tenminste nog een béétje luch
tig, maar de wand van het „cachot”, waarin nu
banneling Schwartz zijn veertien dagen moet uit
zitten, ligt in de volle straling der zon. Die muur
is zoo heet als de deur van een oven, en in de
enge, donkere ruimte met dien geringen luchttoe
voer kan een mensch ternauwernood adem halen.
Schwartz ligt maar op zijn brits en is tot geen
beweging in staat. Zijn hart klopt wild, zijn herse
nen koken ; alle bloedvaten dreigen te springen.
De nachten brengen maar weinig opluchting —
en na ’n korten slaap begint de wand weer gloed
uit te stralen, want buiten is de zon opgegaan.
De wandelingen — iederen dag ’n half uur —
geven niet veel ontspanning. De gevangene is door
de zweetkuren in de cel zoo afgemat, dat hij nau
welijks meer loopen kan.
De andere ballingen probeeren met heni in
contact te komen ; ten slotte weten zij cigaretten,
boeken en een petroleumlampje bij hem binnen te
smokkelen. Nu kan Schwartz zich den tragen tijd
tenminste met lezen verkorten. Nu hoeft hij niet
meer te denken, eeuwig te {denken ; want het is
een marteling, dat onafgebroken, ontzettende
nadenken.
Urenlang leest hij, liggend op zijn brits, bij
’t schijnsel van het flakkerende lampje, tot de
petroleum op is, en er zoo’n vette walm in de cel
hangt, dat hij wel ophouden móét.
En dan zijn de veertien dagen om. Uitgeput
en ellendig komt hij buiten en wankelt naar zijn
huisje. Daar wacht hem een groote verrassing.
Germaine Leroux heeft weer geschreven. Nog is
het slechts een kort teeken van leven uit het
tuchthuis te Rennes :

XXII. EEN TUCHTHUIS,

Z

„Vriend ! Het verwondert mij, dat ik niets
van u hoor. Bent u ziek ? Of bent u „afge
zwaaid ?” Ik hoef u wel niet te verzekeren, dat
het laatste mij verheugen zou. Het lijkt mij
trouwens heelemaal niet onmogelijk.... Als deze

brief u nog op het Duivelseiland vindt, zal hij u toonen, dat ik u niet
vergeet. Uwe Germaine.”
De jonge vrouw vermoedde, dat haar lijdensgenoot intusschen een
poging om „af te zwaaien” gewaagd had. Dat zij hem op het Duivelseiland
vond, verwonderde Schwartz volstrekt niet, want daar gingen alle levens
lange „Politieken” heen.
Een briefwisseling tusschen Rennes, in Oost-Frankrijk, en het Duivels
eiland ! Welk een weg moeten die brieven afleggen ! Twee maanden blijven
ze onderweg, want vele oogen der censuur doorsnuffelen ze, en een strenge
directie laat ze ook wel eens ongepost, uit „opvoedkundige gronden”. De
menschen moeten maar voelen, dat ze in een tuchthuis en op een doodeneiland zijn !
Schwartz beantwoordt de brieven, schrijft, dat hij nog niet heeft kunnen
verhuizen, en begin 1924 krijgt hij weer antwoord uit Rennes, een brief, dien
Germaine kort voor Kerstmis had verzonden. Die luidt :
„Beste vriend ! Zooeven ontving ik uw brief. Er is nu toch geen kwes
tie van slapen, dus zal ik den avond met u passeeren. — Dank voor uw har
telijke woorden. Maar u hebt last van verveling. Is ’t niet zoo ? Laat mij dan
eens als een grootmoeder met u spreken. Mag best, want ik word deze maand
vierentwintig. — Nu dan : lees kranten, en schrijf dan alles op. Uit uw hoofd.
Dat is een goede stijloefening, en de tijd gaat voorbij. Blijft er dan nog tijd
over, dan grijpt u uw eigengemaakte mandoline en speelt uw mede-ballingen
tien of twaalf uur de Serenade van Toselli voor, of „Madelon”. Gevolg :
ontzettende ruzie ; u trekt u vertoornd terug in uw wigwam, en schrijft mij
een brief. En dan, om slaap te krijgen, probeert u een van mijn brieven te
lezen. U zult eens zien, hoe de tijd dan opschiet. — Maar nu in ernst. U bent
nog altijd bang voor nieuwe grillen van ons lieve oompje ? Ja, men moet
zulke lieve familie nooit te veel vertrouwen. Mijn lieve moeder is nog gezond,
maar Gabriele, mijn zuster, schijnt me alleen nog maar te schrijven, als ze
absoluut niet meer weet, wat ze anders moet doen. Meer nieuws weet ik niet.
En nu ik. Ik verveel me afgrijselijk. Ik heb niet zoo’n vasten wil en zoo’n
innerlijk evenwicht als u. Maar hier verveelt
zich alles en iedereen. Mijn heele omgeving is
verveling. — Bovendien zitten we nu in den win
ter. Geen blaadje meer aan de boomen, geen
schijntje groen meer in ’t stukje plantsoen op de
binnenplaats. Een orkaan heeft laatst het
restantje weggeveegd. Een dikke, sombere nevel
omhult alles. Een echte murenatmosfeer. Een
mensch zou kunnen gaan denken, dat de wereld
er over dacht, te vergaan. — Als ik weer eens
tegen mijn raam opklim, wat ik graag doe, om
dat ik dan steeds aan u moet denken, zie ik
buiten niets dan kale velden ; geen stemmetje van
een vogel — niets. Alleen uilen krassen door de
lange avonden.
Mijn ziel is zoo treurig.... ’t lijkt wel, of
ook uit mijn ziel al het leven geweken is. Maar
neen, uw brief heeft me weer springlevend ge
maakt. Dus een dood is het toch niet. Het is
alleen maar een invriezen, een winter in ’t hart,
zooals het nu ook winter is in de natuur. Over
een paar maanden wekt de zon alles weer op. Ééns
moet toch het leven weer overwinnen, en de vrij
heid is één met het leven.
Er gaat een nieuw jaar beginnen. Zal dat
ons de vrijheid brengen, en daarmee het leven ?
’t Is Zondag vandaag. Ik heb een hekel aan
de Zondagen in ’t tuchthuis, omdat het gezang
van mijn medegevangenen in de kapel mijn ziel
pijnigt. Die zwaarmoedige gezangen klinken als
klachten van terechtgestelden, wier stemmen
roepen uit het donker van koude graven. Nee, vlug
een ander onderwerp !

Alfons Paoli Schwartz in de uniform
van Duifsch soldaat, tijdens den oorlog.
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Het oude Dreyfushuis aan
strand van hef
Duivelseiland. — Teekening van Schwartz.

Als u geen Duitsche kranten moogt hebben, zal ik u „Le Journal” stu
ren. Dat is betrekkelijk nogal neutraal. Als ik vrij was, kon ik u boeken en
zoo zenden, maar hier gaat dat natuurlijk niet. Wie van ons beiden het eerst
weer vrij komt, zal den ander niet in den steek laten. — Waarschijnlijk echter
zullen wij tweeën even lang moeten smachten, want op onze passen staat
hetzelfde.
Maar denkt u ’s avonds, in het blauwe uur op uw eiland, alstublieft ook
eens aan Uwe Germaine.”
Het Duivelseiland kent geen „blauwe uren”, geen zachte schemering.
Maar Schwartz denkt aan Germaine. Hij schrijft haar, dat hij zich met wis
kunde en sterrenkunde bezighoudt. Het is hem een troost, met zijn lotgenoote te kunnen spreken, al liggen er meer dan zevenduizend kilometers
tusschen hen beiden. Maar wat is dat voor de ziel ? De lichamen kan men
boeien, verbannen, opsluiten ; de zielen en de gedachten nooit ! Hun zielen
kennen geen hindernis van muren, cipiers, haaien en golven.
Nog vóór Schwartz haar laatsten brief beantwoord heeft, ontvangt hij
er weer een.

„Beste vriend! Vanmorgen vroeg kreeg ik uw brief. Het doet me pleizier,
dat u gezond bent, en druk in de getallen en berekeningen zit. Mooi zoo ! Daar
gaat de tijd tenminste mee om. — En dan : geef muzieklessen ! Zonder boe
ken en zonder draaglijk instrument ! Ik heb een kleine studie hierbij geschre
ven, voor uw leerlingen. Ik schreef die, terwijl ik op de vensterbank zat —
een gewoonte, die ik niet meer af kan leeren.
U houdt er den moed in, zie ik. Gelukkig maar. Had ik óók maar een
stukje hemel en een beetje natuur. Maar neen — rondom grijze muren. Troos
teloos ! Om op de been te blijven houd ik me op ’t oogenblik bezig met de
tweede-rangs literatuur. Daar is veel moois bij. Natuurlijk heb ik thuis een
aardig bibliotheekje, want een goed boek is voor mij een genot, dat ik niet
gemakkelijk kan missen. — Ik houd ’t meeste van dichters, wier talent door
ongeluk en uiterlijke moeilijkheden versterkt werd. Die ontroeren me vooral
nu, nu ik moet leven tusschen vier muren, tusschen die vier ontzettende
muren, die aldoor dichterbij schijnen te komen, altijd enger worden, om me
eindelijk dood te drukken. En dan gaat de tijd zoo traag, zoo traag....
Vergeef me, dat ik niets doe dan klagen. Ik kon niet anders. Met een
luchtig vertellenden toon had ik mijn zielsverdriet toch niet heelemaal kunnen
omsluieren. Schrijf mij ! Een langen, langen, langen brief.. ..
Uwe Germaine.”
De „booze oom”, de wettige overheid, is ’t met die briefwisseling niet
eens. De balling Schwartz en de „levenslange” Germaine Leroux krijgen
bericht, dat alleen aan familieleden geschreven mag worden. En gehoorzaam
maakt Germaine Schwartz tot haar neef.

„Beste neef! Je laat niets van je hooren — en Gabriele heeft ook niets
van je ontvangen ! Hoe komt dat ? Heimwee ? Of is ’t schip met de brieven
vergaan ? Waarschijnlijk zit onze „oom” er weer achter. Mijn moeder is
bijna blind, je begrijpt, al die tranen....
Je nicht Germaine.”
Nu is alles weer goed, en de booze oom kan zich alleen maar verwonde
ren over de interessante brieven tusschen die twee „bloedverwanten”. Er
zijn brieven bij, die alleen een muziekkenner ontcijferen kan. De twee levens
langen wisselen hun meeningen en ervaringen uit. Maar Schwartz is moede
loos geworden ; Germaine leest in zijn brieven, dat hij haast geen hoop meer
heeft, nog ooit weg te komen van het Duivelseiland.

„Tusschen de regels van je laatsten brief door heb ik gelezen, dat je er
op rekent, voorgoed op het Duivelseiland te blijven. Als je nu maar gauw
weer verstandig wordt ! Dat zou te erg zijn ! En ik heb net zoo goed levens
lang als jij. Het zou erg zijn, voor jou en voor mij....
Wat ik doe ? Ik droom den heelen dag. Soms verbaas ik me, dat er zoo
veel droomen in zoo’n kleine €el kunnen. Zeg eens op, meneer de philosoof,
waaruit bestaan droomen ? Bereiken zij ooit het land, waar zij naar smach
ten ? Vertel me, zijn ze Leven ? Zullen ze ooit en ergens vorm en gestalte aan
nemen, of sterven ze al bij hun geboorte ?
Zal mijn wil niet als een dood lichaam om mij heen zweven in deze kleine
cel ? Zal mijn wil niet langzaam maar zeker wegschrompelen tot niets, wijl
er in het tuchthuis geen wil geduld wordt ? Zullen mijn gedachten die opge
slotenheid overleven, zonder de frissche lucht van wat afwisseling, hoe klein
dan ook ?
O mijn God, wat is die opsluiting afschuwelijk !
Maar stil — stop 1 — want het klagen begint weer. Neem me niet kwa
lijk, ik kan niet anders. Klagen is de spil, waar nu mijn heele leven om draait.
De onzichtbare gevangenis is even bitter en nog afgrijselijker dan de muren,
die mij beletten moeten te vluchten.
Je begrijpt me, is ’t niet, omdat je mijn vriend bent. Je begrijpt toch
alles, zoo’n scherpzinnig getallenmensch ? Ik heb een hekel aan cijfers. Geef
mijn heimwee maar een cijfer, dan kan ik ’t niet meer uitstaan. Toe, toe, schrijf
me, schrijf me! Je brieven zijn ’t leven voor me. Je woorden zijn het vergeten
voor me, de zonneschijn. Schrijf me, goede kameraad.”

De jonge vrouw voelt, dat haar brieven den banneling Schwartz gedeel
telijk steunen en verblijden, gedeeltelijk echter terneer slaan. Zij gaat dus
haar best doen, niet meer haar eigen gedachten neer te schrijven — zij rede
neert over muziek, kunst en wetenschap. Zij bezit een meer dan middel
matige ontwikkeling en weet die goed te gebruiken.
Midden April 1924 schrijft zij, gedwongen optimistisch :
„Beste neef! Ik weet niet, of ’t door de.lente komt of door de herboren
zon — maar alles lijkt me opeens heel anders, veel lichter, niet meer zoo troos
teloos erg. Stel je eens voor, als ik, oudergewoonte, in ’t raam klim, zie ik
ergens in een tuin twee boomen.
Denk je eens goed in — twee boomen !
De eene is een linde, geloof ik ; de andere een kastanje, want er steken
steile, trotsche kaarsen tusschen de bladeren op.
Zie je, alleen om die twee boomen al, waarvan ik de kruinen kan zien,
is het leven de moeite waard. Als ik sterf, heb ik ze niet meer. En ooit zal
ik die breede, vochtige bladeren weer kunnen betasten, en urenlang bewonde
rend voor dien boom mógen staan, zonder dat een cipierster me nijdig toe
roept : „Allez”. Denk je eens in — dat hebben we eens gehad, zooveel vrij
heid, en dat zullen we wéér krijgen. Jij zult vrij zijn, dat weet ik, en ook ik
zal vrij zijn.. ..
Schrijf me, schrijf me je hoop, je gedachten en je treurigheid. Tot
wederziens, — versta je ? tot wederziens ! Moed en vertrouwen ! Dapper
zijn, mijn vriend !”

Schwartz begrijpt. Hij begrijpt, dat er achter die woorden een bittere
troosteloosheid schuilt. Hij heeft de ziel van die jonge vrouw doorzién en
voelt, dat zij haar laatste restje moed forceert, om haar moedeloosheid onder
woorden van opgewektheid te verbloemen. Zij lacht met een lijdende ziel,
om den vriend troost te geven. Maar nu zal hij óók anders schrijven. Hij zal
alles van den vroolijken kant bekijken, en het Duivelseiland voorstellen als
een sprookjesachtig verblijf, als een hemel, en zijn mede-ballingen als enge
len. Zóó schrijft hij, en de vrouw antwoordt:
„Beste neef! Mijn antwoord op je brief spreekt zoo’n heel andere taal,
dat je me niet meer begrijpen zult. Jij zweeft boven al het leelijke uit, je
bent als een nachtegaal, die ook met doode oogen, en in een kooi, nog zingt.
Je aanvaardt het leven, zooals het valt, en ik schrei, ik verzet me tegen alles.

Het nieuwe Dreyfushuis met de opzichterswoning
op den achtergrond ~~ Teekening van Schwartz.
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Dan ga ik zitten en ik schrijf je brieven, die gewild vroolijk en opgewekt
zijn, krampachtige brieven, met een krampend hart geschreven. En onderwijl
bloedt mijn hart heel langzaam, heel langzaam dood.. ..
Werken ? Ja, werk is levensmoed. Maar ik geloof niet meer aan ’t nut
van levensmoed. Ik voel me oud, met mijn vierentwintig jaren. Het gewicht
van mijn vroegere ervaring drukt me loodzwaar. Was dat dan allemaal ver
keerd en vruchteloos ? Zelfs de muziek heb ik niet meer, om tenminste in de
vrijheid te kunnen gelooven.
De muziek, de heilige muziek ! Die bekommert zich niet om sleutels,
reglementen, tuchthuismuren en afgeknipte haren, want zij is vrij. Muziek
is vreugde en bevrijding. Maar niet meer voor mij. Ik doe alleen werk, dat me
den tijd kan korten. Denken kan ik niet meer, want het verlangen naar vrij
heid laat al ’t andere in me sterven.
De staatslieden, die op ’t oogenblik in Parijs aan ’t stuur zitten, hebben
mooie beloften gedaan — ook beloften van gratie op groote schaal. Maar
er is niets van terecht gekomen — de afstand schijnt groot te zijn tusschen
de lippen en den rand van den beker. Zij hebben den vrede niet lief, zij begrij
pen den vredeswil van de heele wereld niet, die staatslieden, die welgedane
burgers, die militairisten, die mannen, die van den oorlog leven !
Maar waarom denk ik dat allemaal? Ik wil niet meer denken. Jij bent
sterk en dapper, en ik ben zoo zwak en moedeloos. Geef me je sterke hand !”

Een paar weken later schrijft Gabriele, in opdracht van haar zuster
Germaine :
„Uit naam van Germaine deel ik u mede, dat zij zich een zware straf
op den hals heeft gehaald en daarom niet schrijven kan. Zij had die moge
lijkheid voorzien, en mij vroeger reeds gevraagd, u in zoo’n geval te berichten,
dat zij steeds aan u zal denken en geen seconde twijfelt, of zij zal u nog we
derzien. Met de beste wenschen, Gabriele Leroux.”

Eenige weken later mag Germaine zelf weer schrijven. Zij vertelt over
de ondergane straf en zegt, dat zij haar zuster een standje heeft gemaakt,
omdat die zoo kort en zoo nuchter geschreven had, zoodat de vriend op het
Duivelseiland zich misschien veel te angstig heeft gemaakt. Verder schrijft zij:
„In Rennes is ’t nu zomer. Onze ellende is nog zwaarder te dragen, als
buiten de zon lacht, en nu en dan zorgeloos kindergeschreeuw over de grijze
muren heen komt. Wat moet dat ontzettend zijn voor de gevangenen, die
zelf moeder zijn !
Het ongeluk houdt niet van de zon — laf verbergt het zich voor de zon —
het schaamt zich. Alleen goede menschen houden van de zon.
Mij blijft de zon ontzegd, omdat de wetten der menschen het zoo willen.
Ik weet niet, welke vreemde weerzin van het leven erin mij is komen nestelen,
en mij worgen wil.
Mijn bloedverwanten ? Die begrijpen me niet. Wie kan een tuchthuisboevin begrijpen ? Een levenslange ? Niemand dan een andere levenslange,
iemand, die hetzelfde pak leed moet dragen.
Belachelijk, dat men vroeger de levenslangen aan den ketting lei. Of de
zielesmart geen zwaarte en ketting genoeg was !
Ja, mijn lieve bloedverwanten hebben me weer geschreven, na de weken
van schrijfverbod, en ze hadden me niets te zeggen dan vodderijen. Ze heb
ben meneer A gesproken en mevrouw B op de thee gehad. Meneer A zei dit
en mevrouw B dat. Flauwiteiten, kinderachtigheden, prullerijen ! En over
mij en mijn lot.... niets, niets! Hoogstens raadgevingen: „Houd je goed,
en voeg je naar de discipline, want je hebt gezondigd tegen het vaderland
Germaine ! Hoe kón je ook in verstandhouding treden met den vijand, Ger
maine ?
Ze weten heel goed, dat ik ’t deed, om
dien waanzinnigen oorlog te verkorten, om
menschenlevens te redden. Op mijn manier.
En wat de militaire wetten „verstandhou
ding met den vijand” noemen, daar heb ik heel
andere ideeën over. Wie is de vijand? De
Duitschers, die voor Reims en Verdun en
Soissons stonden, en precies zoo dapper en
trouw gestorven zijn als onze soldaten ?
Ik wou ze allemaal redden, en alle
krijgsoperaties onmogelijk maken. Vind je
me overdreven ? Neen, jij begrijpt me, lijdensgenoot !
„Heb geduld !” schrijven ze me. Wat ’n
ironie ! Met andere woorden: ik moet hier
blijven, hen niet meer lastig vallen — ik ben
immers de schandvlek der eerzame familie
Leroux ?
Neem me niet kwalijk, dat ik me boos
maak
jij bent ook zoo kalm en verstandig.
Ligt het geheim van je zielskracht misschien
ergens, waar ik ’t tot nu toe niet gezocht
>
heb? In den godsdienst misschien? Of heb je
andere bronnen van kracht? Wacht jij niet
even gloeiend en smachtend als ik op den
Messias, die ons genade zal brengen ?
Ik heb zorgen, mijn vriend, groote zware
zorgen. Wees in gedachten bij me....”

De aanlegsteiger en de vischplaats van het
Duivelseiland, —• Teekening van Schwartz.
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Schwartz is in gedachten bij haar. Hij weet, dat die jonge vrouw nooit
de lange jaren van gevangenschap doorkomt, als zij niet telkens moreel
gesteund wordt. Hij deelt haar mee, dat de Duitsche regeering zijn zaak in
handen heeft genomen en voor zijn begenadiging werkt.
Als een man — een Duitscher nog wel — genade kan krijgen, zal men
dan in Frankrijk, het land der galanterie, een jonge Fran^aise de vrijheid ont
houden ? Ook zij zal de gulden vrijheid terug erlangen, verzekert hij haar.
Maar die brief werkt op Germaine niet kalmeerend — haar ziel is te
diep gewond. Bijna boos antwoordt zij :

„Beste neef! Je brief doet me pleizier voor jou. Je hoopt gauw naar
huis te komen. Gefeliciteerd. Dan ben jij gered, en ik wensch je een prettige
verhuizing. — Een poos geleden dacht ik nog eerder weg te komen dan jij,
omdat jouw stuk rots onbereikbaar scheen voor gratie, en nu zul jij ’t eerste
vrij komen.
Ik zal je eens wat moois vertellen : ik zal heel zeker je verlossing betreu
ren, want mij wordt er een troost door ontnomen, de schrale troost, dat
iemand, dien ik graag mag, net zoo vegeteert als ik. Begrijp je zooiets ? ’t
Is niet erg christelijk gedacht, maar je moet van mij niets beters verwachten.
En toch, als ’t aan mij lag, bleef je geen vierentwintig uur meer op je eiland,
op gevaar af, dat ik mijn lieven en o zoo verren kameraad voor goed verloor.
Maar je bént nog niet dood voor me — d.w.z. vrij — dus ik hoef nu nog
niet te rouwen. Daar zal ik later nog tijd genoeg voor hebben.
Ik heb heimwee vandaag. Van mijn tafel af zie ik niets dan de stevige
tralies van mijn venster. Daarachter moet de blauwe hemel zijn, de zonnige
verte, de vogels, de menschen, de natuur ! Men moet de natuur liefhebben.
Ik heb de natuur lief en mag haar niet liefhebben.
Waar is de zon en waar is de vrijheid ? Wie nooit gesmacht heeft in
lange, martelende, hopelooze onvrijheid weet niet, hoe zoet de vrijheid zijn
kan. Maar als eens mijn handen het groote geluk der vrijheid zullen voelen,
dan eerst zal ik dien regel van Musset goed begrijpen : „Iedere mensch is
een leerling, de smart is zijn meester”....
Geeft mij de zon — weest menschelijk en geeft mij zon ! Hier zal ik nog
stikken ! Maar hier is de school van het wachten. Men leert wachten in het
tuchthuis. Men leert geduld.
Ik ben een dagboek begonnen, maar ik ben er direct weer mee opgehou
den, hoewel mijn geest de oefening van het schrijven en nadenken vraagt.
De geest is een zeer gevoelig instrument, dat goed onderhouden moet wor
den, anders roest het.. .. Is ’t geen vreugde, alles te kunnen toevertrouwen
aan het papier ? Alles nog eens te lezen, voorbije gedachten, voorbije hoop,
die gedeeltelijk vervuld werd, gedeeltelijk op ontgoocheling uitliep. Maar
ik wil daar niet meer aan doen. Alles is me te veel. Niets kan de zon voor me
vervangen, de zon, die nu de tuchthuismuren van buiten warmt, terwijl ik
’t hier koud heb. Zon wil ik hebben, zon ! Ik huil om zon. Ik huil.. ..
Lieve vriend, mijn brief is zoo droevig, dat ik hem maar eindig, al mag
ik nog wel een kantje schrijven. Tegen den volgenden postdag, over vier
weken, hoop ik al die booze gedachten, al die zwarte motten uit mijn ziel ge
schud te hebben. Dan zal ik je uitvoeriger schrijven. Bovendien komt nu
de nacht, buiten voor mijn tralies.
De zon schijnt onder te zijn gegaan. Het laatste schemerlicht dringt in
mijn cel.
Ginds, bij jou op het Duivelseiland, brandt ze nu nog hoog aan den
hemel, de heerlijke zon.
Voor een gevangene is de zonsondergang meestal nog treuriger dan de
zonsopgang.
Ik moet eindigen. Je Germaine.”
(Wordt vervolgd)

Kinderen......
slap ., prikkelbaar ..
• ••••••• .zulke
kinderen fleuren

nooit te laat!
Als 20.000 schoonheids-experts een
parig het gebruik van Palmolive aan
raden voor ’t behoud van een jeugdige,
frissche teint, is het niet te laat - maar
ook nóóit te vroeg! - om naar dat advies
te luisteren.
Jarenlange ervaring heeft bewezen, dat
Palmolive zeep door haar bizonder groot
gehalte aan olijf- en palmoliën een ver
jongenden, verzachtenden invloed op
de huid heeft. Hier volgt ons recept
voor de verrassende „twee minuten
behandeling”:

Masseer *s morgens en ’s avonds gezicht
en hals twee minuten met het over
vloedige schuim van Palmolive en warm
water. Daarna afspoelen: eerst met
warm, dan met koud water. Dat is alles.
Een kleine moeite dus - maar met
groote resultaten!

20cent

op met Kalzan,
het kalkvoedsel!
Een bekend Engelsch kinderarts
schrijft x

„Kinderen die lijden aan
kalkgebrek worden zenuwachtig en
prikkelbaar. Zij leeren moeilijk en
missen de kwieke opgewektheid van het
dóór en dóór gezonde kind".
Door uw kind eens eenigen tijd Kalzan te
geven, zult ge het kalkgebrek opheffen en zoo, op
logische wijze, zijn zenuwachtigheid, geprikkeld
heid en slapte bestrijden. Met Kalzan zullen
energie en levenslust snel terugkeeren en door de
betere werking van zenuwen en spieren zullen
moeilijkheden van velerlei aard (onoplettendheid,
wispelturigheid, enz.) overwonnen worden.
Gij zult verrast bemerken, hoe het kind op
fleurt, zijn bleekheid en slapte verliest en... hoeveel
beter zijn eetlust wordt. Alleen met Kalzan echter
hebt gij de zekerheid dat de toegediende kalk ook
werkelijk het lichaam ten goede komt, terwijl de
kinderen de Kalzantabletten heerlijk vinden.
Begin nog heden Kalzan te geven.

3 voor 50 ct.

H-33-74 A-B

KALZAN
Vraag
gratis
monster

„Ik verloor
1 Kilo
per week”

Het Kalkvoedsel
In alle Apoth. en Drog. i f 1.25 fn f 2.25.
Wij zenden U een monstertube Kalzan
met interessant boekje over den invloed
van Kalzan op het gestel, gratis toe.
Zend ons deze coupon nog vandaag (in
open envelop is het porto lHct.) VUL IN :

zegt een der tallooze
tevreden verbruiksters
van Facil,
(Mej C. L.)

0.6

Naam:

Adres
Adresser

---------------------------------------------------

N V. WULFING « Co., Oosteinde 1-3, A dam (C.)

DRAAG GEEN BREUKBAND!
Na 3O-jarige ondervinding heb ik een Breukverband-Apparaat voor mannen, vrouwen en kinderen
gemaakt, hetgeen breuklijden verhelpt.

Ik zend het op proef!
Indien U bijna alles beproefd het t, kom dan tot mij. Waar anderen
gefaald hebben, daar heb ik mijn grootste succes gehad. Zend
onderstaande coupon heden en ik zal U gratis mijn.geïllustreerd boek
over breuken en hare behande
ling toezenden, waarin ook
mijn

Facil is verkrijgbaar
in apotheken en dro
gisterijen a f 3.- p. buis
van 100 pastilles voor
een vermageringskuur
van 3 weken.

Bre ukverband-Apparaat

FACIL

weinig

“NUGGET”
doel de heele schoen
glimmen-

BOOM’SAAMBEIENZALFBOOM'S
Ui
N
M
M
PQ

ZuMirt - Brvtn - Donkerbruin en andere kleuren

Aambeien
In- en uitwendige, zoowel
bloedende als blinde aambeien
worden krachtig bestreden door

Aambeienzalf Boom
Het jeuken bedaart spoedig.
Alleen echt zoo de verpakking is
voorzien van bijstaand fabrieksmerk. - Verkrijgbaar
in Apotheken en Drogist winkels a ƒ 0.90 per potje

3
N
>
f

BOOM’SAAMBEIENZALFBOOM'S

Levensverzekering’Mij• „HAARLEM”
Haarlem - Wilsonspïein 11 - Opgericht 1873
I

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

is afgebeeld met de priizen, ook de
namen van vele personen, die het
beproefd hebben en hoogst dank
baar zijn. Het geeft directe verlich
ting, wanneer al het andere niets
hielp.
Ik maak het volgens Uw maat
en zend het V toe met absoluten
waarborg, dat het U voldoen zal,
of ik zend U het geld terug. Ik heb
den prijs zoo laag mogelijk gesteld,
zoodat rijk of arm het koopen kan.
Ik zend het op proef ten bewijze dat
hetgeen ik zeg, waarheid bevat. U
alleen oordeelt en indien U eens mijn
geïllustreerd boek gelezen hebt, zult
U even verrukt zijn als mijne dui
zenden patiënten wier schriftelijke
dankbetuigingen voor U ter inzage
liggen. Vul onderstaande gratis
coupon in en post die nog heden.

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

—GRATIS INFOR M ATI E-COUPON—.
C. E. BROOKS ( 2191 D) Singel 25 - Amsterdam

Gelieve mij te zenden, franco per post, in onbedrukte enveloppe,
zonder eenige kosten of verplichtingen mijnerzijds, Uw geïll. boek
en volledige inlichtingen betreffende Uw Breukverband-Apparaat.

Naam:....................................................................................................
Adres: ................................................................................... .........
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Goed werk van Blauw Wit in
Haarlem, waar tegen R.C.H. 1—1
werd gespeeld. Een zeer eigen
aardig geval voor het doel der
Haarlemmers.

De wandelclub „De
Actieve Tippelaars”
hield Zondaghaar eer
sten marsch over 30
K.M. Kiekje na den
start bij Schinkelhaven.

e gang van zaken in afdeeling I is voor Blauw Wit niet
ongunstig. Zondag werd in Haarlem een winstpuntje op R.C.H.
behaald en het is wel jammer dat de wedstrijd H. B. S.—
H.D.V.S. geen doorgang kon vinden. Was dit wel het geval geweest, dan
had men ongetwijfeld een duidelijker beeld van de verhouding
gekregen.
Hoe het ook zij, Blauw Wit is op den goeden weg. Er zal
echter nog hard, ontzettend hard moeten worden gewerkt in de
laatste wedstrijden, want het heeft geen nut te ontkennen dat
de zebra’s door enthousiasme zullen moeten bereiken wat hun
door gebrek aan techniek niet mogelijk is.
Veel bijzonders gebeurde er verder in afdeeling I niet. Daar
D.H.C. zich in Velsen door V. S. V. zag geklopt, heeft Feijenoord

D

Ajax heeft niet veel moeite met Haarlem en klopt deze roodbroeken met 6—1. Kiekje voor het doel der gasten.

thans het kampioenschap voor het
grijpen.
Spannender is de race om de
bovenste plaats in afdeeling II.
Ajax won Zondag met klinkende
cijfers van de Haarlemsche roodbroeken, die in De Meer geen
grootschen indruk maakten. Vooral
het spel van de Haarlemsche middenlinie liet te wenschen, hetgeen
temeer op viel omdat juist Anderiesen c.s. een besten dag had
den.
De Stormvogels bevestigden hun
herstel, waarvan wij vorige week
reeds repten, door een klinkende
overwinning op D. F. C. in Dor
drecht. Wel behooren de Dordtenaren niet tot de sterksten, doch
D. F. C. thuis of D. F. C. uit is een
groot verschil. Daarom ook mee
nen wij dat de Vogels bewezen
hebben dat er thans weer geducht
rekening met hen dient te worden
gehouden.
Daar beide kopclubs blijven win
nen wordt het a.s. treffen tusschen Ajax en Stormvogels in De
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BLIJMOEDIGHEID!

Een aardige 2e klasse wedstrijd tusschen A.F.C. en
H.F.C., welken de Haarlemmers met 7—4 wonnen.
Een der talrijke doelpun
ten voor good old H.F.C

^kenmerkt de Ovo-gebruikers. Op hen heeft de tijd
geen invloed. Zij haasten en arbeiden net zoo
hard als U; alleen zij zijn er tegen bestand, doordat
ze dagelijks voor het naar bed gaan en aan het
ontbijt een kop Ovomaltine drinken. Ovomaltine is
een smakelijke, krachtengevende drank, een extract
uit de beste natuurproducten. Een kop Ovo heeft
k8O°/o meer voedingswaarde dan een kop melky
Ir
Dat zegt toch wel iets. Ook is het niet duur
wL Voor 70 ct. heeft U reeds een busje. /A

Wederom ’n nederlaag voor Z.F.C.
Ditmaal klopte ’t Gooi de Zaankanters in eigen huis met 2—3.
Kiekje voor het Hilversumsche
doel. Keeper Cohen ontneemt den
Zaanschen aanvallers een kans.

De Spartaan klopt Baarn met 5—2. Spelkiekje voor het doel der gasten. De Spartaanspeler schijnt stellig van plan zijn ren
met een doelpunt te besluiten.

In café De Ijsbreker werd Zondag een biljart
wedstrijd gespeeld tusschen de biljartvereeniging „Riche" uit Tilburg en „Rembrandt”, Am
sterdam. „Riche” bestaat slechts uit 5 leden,
die tezamen meer dan 300 jaren tellen. Kiekje
vóór den strijd. In hemdsmouwen de Tilburgenaren, v.l.n.r. J. Daniels, H. Daniels, M. Denteneer, L. van Riel, J. Donders. Daarachter de
heeren Davidson, Groenteman, Gobets, Buiten
kant en Kleerekooper van Rembrandt.

doet de hoele schoen
glimmen.
ZuKirt - Brtin - Donkerbruin

en andere kleit ren

Meer steeds belangrijken Meer en meer blijkt
echter dat Ajax dien wedstrijd zal moeten win
nen, wil men een hernieuwd kampioenschap in
De Meer gaan vieren.
Wat de tweede-klassers betreft is A.F.C. er
niet in kunnen slagen D.W.S. een handje te hel
pen. De roodbaadjes lieten zich met sprekende
cijfers door H.F.C. kloppen en daar D.W.S. zelf
in Utrecht een veertje liet, kan good old H.F.C.
zich wel vast op de promotiewedstrijden gaan
prepareeren.
In de andere afdeeling behield Zeeburgia zijn
klein kansje door een moeilijk verkregen over
winning op Alcmaria in de kaasstad.
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De verkochte
bruid vóór den
verkoop (Aane
mie Soerensen).

De man, die
gek doet voor
zijn beroep.

Hans en zijn
tivee-paardenkracht en.

DE VERKOCHTE
Hans, de postiljon van de diligence, de
eigenlijke uitverkorene van de lieve Marie.
1
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Ometana, de beroemde Tschechische componist/is de geestelijke vader van deze opera,
die voor het eerst in 1866 te Praag werd
opgevoerd. Het duurde geruimen tijd alvorens
dit werk ook in de Duitsche taal voor het
voetlicht kwam. Dit geschiedde in 1893 in
Weenen. Meer dan de niet onvermakelijke
geschiedenis waardeerde men de voortreffelijke
muziek en het is dan ook jammer, dat deze
opera in Holland niet zóó de belangstelling
heeft als het werk wel verdient. De film
brengt thans deze compositie onder ’t publiek
en al heeft men voor de verfilming eenige
détails moeten veranderen, de groote lijn is
behouden gebleven en zij die De Verkochte
Bruid op het witte doek hebben gezien en
gehoord, hebben een tamelijk zuiveren indruk
van het oorspronkelijke werk gekregen.
Het geheele geval speelt zich af op 'n kermis
in een groot dorp in Bohemen in 1895 en
behandelt de geschiedenis van twee jonge
menschen, die met elkaar willen, doch niet
mogen trouwen. Door handigheid en list
trachtten zij hun doel te bereiken en alles
zou vlot van stapel geloopen zijn, indien een
misverstand ’n voorspoedige vereeniging van
het tweetal niet kw’am verhinderen. Daar men
ook in die jaren al een Happy End kende,
behoeft men wat dit betreft niets te vreezen, en
eindigt deze CITY-Film, zooals men dat van ’n
goede film verwacht, d.i. tot volle tevredenheid.

Na zijn 40— jaar heeft de man
het recht egoïst te zijn
Want tusschen zijn 20ste en 40ste jaar verbruikte hij
3 4 zijner levenskrachten voor het welzijn van anderen
Hij heeft gestreden en geleden, ge
streden voor het welzijn zijner vrouw,
gezwoegd voor de toekomst der kin
deren. En in dezen harden strijd, dag
in, dag uit, gedurende 20 jaar, offerde
hij drie kwart zijner levenskracht.
1
1
1
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1
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heid. De wetenschap toont duidelijk
aan, dat het zaak is, dat men van af
zijn 35ste a 40ste jaar nauwkeurig op
zijn gezondheid let, want het is mo
gelijk, dat dan de bloeddruk als ge
volg van beginnende aderverkalking
belangrijk toeneemt.
Terwijl de coffeïne hartkloppingen
en een toestand van nerveuse ge
jaagdheid kan veroorzaken, bevordert
Koffie Hag zoowel een goede functie
van het organisme als een gezonde,
diepe en natuurlijke nachtrust. Hag
is gegarandeerd coffeïnevrij en vol
doet aan de strenge eischen der Ne-

40 jaar. •. drie kwart der levensenergie verbruikt. Het oogenblik
om aan eigen welzijn te denken!

De goede eigenschappen, het fijne
aroma en de heerlijke, pittige smaak,
bij de beste koffiesoorten zoozeer
geroemd, komen daardoor bij Koffie
Hag nog meer naar voren.

1
1
1

LEEFTIJD: 30

40

50

20 jaar • . . het hart is jong, de
slagaderen elastisch. Vooruit in
den strijd om het bestaan.

60

derlandsche warenwet, m.a.w. Koffie
Hag is ontdaan van coffeïne, het
schadelijke bestanddeel, dat door een
ongewenschten prikkel op den duur
den weerstand van het zenuwstelsel
verslapt.
De bewerking van Koffie Hag beteekent een veredeling der koffieboonen. De ruwe boonen ondergaan
eerst een ingenieus zuiveringsproces
en daarna wordt het schadelijke be
standdeel, de coffeïne, verwijderd.

De bloeddruk neemt belangrijk toe,
vooral van af 35 - 40 jaar, hetgeen
wil zeggen, dat het hart meer ar
beid moet verrichten om hetzelfde
te presteeren.

De nuchtere waarheid zegt ons: zijn
haar is vergrijsd aan de slapen, zor
gen hebben voren in zijn gelaat ge
groefd. Zijn hart heeft niet meer die
kracht van 20 jaar geleden, zijn slag
aderen verloren haar jeugdige soepel

Vanavond een kop van die goede
koffie Hag • . . natuurlijke koffie,
maar zonder coffeïne.

Neem vanavond eens de volgende
proef: drink na een gezonden maal
tijd één of twee koppen sterke Koffie
Hag, bij voorkeur kort voor het naar
bed gaan. Levert daarbij ons pro
duct niet een bevestiging van zijn
goede eigenschappen op, dan nemen
wij het pakje tegen vergoeding der
kosten gaarne terug
Koffie Hag is in alle goede Kruide
niers- en Comestibleszaken verkrijg
baar. Maar denkt U er goed om:
„Hag en coffeïnevrij”, daarop komt
het aan. Dat is de waarborg voor
echtheid en kwaliteit!

DETREKKING NADERT SNEL! Haast U! Haast U!
S BESTUUR:
Prof. Dr. A. H. M. J. V. ROOY,
Hoogleeraar aan de Gemeen
telijke Universiteit te A’dam.
Dr. M. DE HARTOGH,
Lid van den Gemeenteraad
van Amsterdam.
Dr. JOH. G. SALOMONSON,
Vrouwenarts.
Dr. F. v. d. ZANDE,
Kinderarts.
Dr. L. HEIJERMANS,
Directeur v. d. Gemeente
lijken Geneeskundigen- en
Gezondheidsdienst.
A. ANDRIESSE.
ROSA MANUS.
Mevr.W. C. B. POTHUIS-SMIT,
Lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal.
P. J. M. VERSCHURE,
Lid van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland.
Prof. Dr. W. VOGELSANG,
Hoogleeraar in de Kunst
geschiedenis aan de Univer
siteit te Utrecht.
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KOOPT NOG HEDEN LOTEN DER

LOTERIJ MOEDER EN KIND
(Goedgekeurd bij Besluit van Justitie
d.d ll-2-’32 No. 709. Aantal loten 50.000)

1e Prijs een

LANDHUIS ter waarde van f 7000

2e

FIAT AUTO ter waarde van f 2500

De loterij, welke U

VEEL BETERE KANSEN

een

biedt, dan welke loterij ook
3e

n

4e

zz

AMEUBLEMENT ,a„ f 800
N ieuwste Philips Radio Installatie

een

EN VERDER

4996

WAARDEVOLLE PRIJZEN

Loten verkrijgbaar
BIJ
GEBR. GERZON’S MODEMAG.
VROOM & DREESMANN.
ALLE AMST. KIOSKEN.
Fa. HIRSCH & CIE.
SIG.KIOSK v. DAM, MUNTPL.
EN BIJ DE ADMINISTRATIE
N.Z. VOORB.WAL 276, A’DAM
EN BIJ ALLE BEKENDE DEBITANTEN IN NEDERLAND.

iedere 10 loten een prijs!!

Prijs per lotl gulden!

U KUNT OOK STORTEN OP POSTGIRO
REKENING 43635, VAN N.V. REMACO
TE AMSTERDAM, WAARNA U DE LOTEN
FRANCO WORDEN TOEGEZONDEN.

NIorgeneoneert.

DE NEDERLAAG VAN DE FRET
ir Randall, de onderstaatssecretaris, ontving
Charley Dane in zijn werkkamer van ’t Depar
tement van Buitenlandsche Zaken. Charley
Dane, bijgenaamd „de Fret” was een der beste
krachten van Geheimen Diplornatieken Diensten in
zijn betrekking koerier, spion en detective tegelijk.
Sir Randall wees hem bij zijn binnenkomst haastig
op een stoel en begon op zijn gewone vlugge
manier te spreken.
„Mr. Dane, ik heb een opdracht voor u. Wij
verwachten een koerier van den Dalai Lama van
Thibet, die in den loop van de volgende maand
vanuit Lhasa naar Londen zal vertrekken. Wij
hebben den Dalai Lama doen weten, dat wij
voor een reisgeleider zullen zorgen en het is uw
taak den koerier vanaf den Dzjilepla-bergpas naar
hier te begeleiden.”
De Fret boog zwijgend en sir Randall bestu
deerde even een blad papier.
„De koerier heeft voorstellen bij zich voor een
verdrag, dat van het hoogste belang is voor de
Engelsche politiek in het Oosten,” ging hij voort.
„Wij hebben reden te vermoeden, dat spionnen
van andere mogendheden hier de lucht van ge
kregen hebben. Het is dus niet onwaarschijnlijk,
dat getracht zal worden den Thibetaan de voor
stellen afhandig te maken. U zult ervoor moeten
waken, dat dit niet gebeurt. De opdracht is moeilijk,
want de koerier heeft Thibet nog nooit verlaten
en hij kan dus een gemakkelijk slachtoffer zijn
voor hen, die hem willen berooven. Ik verlang
van u, dat u vanavond nog naar Calcutta vertrekt
met het stoomschip „Portland” en vandaar den
trein neemt naar de Dzjilepla-bergpas. Die pas
vormt de natuurlijke grens tusschen Sikkem en
Thibet. U wacht daar in een karavansera op
de aankomst van den koerier, geleidt hem naar
Calcutta en scheept hem in op het stoomschip
„Sunderland”. In Marseille debarkeert u en neemt
den trein tot Hoek van Holland. Daarvandaan
keert u met de „Harwich” naar Engeland terug.”
Terwijl sir Randall sprak, had de Fret alles
woordelijk opgeteekend in een stenografiesysteem,
waarvan hij alleen den sleutel bezat. Toen zijn
lastgever uitgesproken was, stelde hij haastig
eenige vragen.

S

Door

John D. Claverten
„Hoe heet de koerier, sir?”
„Lu Tao Sen,” antwoordde sir Randall, een
papier bestudeerend.
„Spreekt hij Engelsch ?”
„Zeer slecht, maar Thibetanen zijn zwijgzaam.
Deze koerier is daarenboven een lama uit de
Potal-a in Lhasa, het paleis van den Dalai Lama.
Die monniken zijn gebonden door een gelofte niet
te spreken, dus zal er van een geregelde conver
satie geen sprake zijn. Nog iets : hij mag, om
wantrouwen te voorkomen, niet bemerken, dat
hij bewaakt wordt, mr. Dane.”
De Fret knikte. „Reist hij alleen, sir?”
„Ja, gereserveerde hut en coupé, alles eerste
klas en voor onze rekening.”
„Is het de bedoeling, dat hij niet uit het oog
verloren wordt, sir?”
„De bedoeling is, dat het ontwcrp-verdrag
zonder door vreemde handen te zijn aangeraakt
in Downingstreet komt,” formuleerde sir Randall
scherp de kern van de opdracht.
De Fret stond onmiddellijk op en boog. „Ik
zal ervoor zorgdragen, dat stipt aan dien last
wordt voldaan, sir,” beloofde hij en met een bui
ging voor den onderstaatssecretaris, verliet hij
haastig diens werkkamer.
Een maand later maakte de Fret aan de Thibetaansch-Sikkemsche grens kennis met Lu Tao
Sen. De man had een onooglijke gestalte, een
dom Mongoolsch gelaat en hij weigerde de Fret
een hand te geven. Dane voelde er zich in het
geheel niet door beleedigd, hij begreep dat de
lama öf dit beleefdheidsvertoon niet kende, óf
door een of andere geheimzinnige gelofte gebonden
was, dit te verloochenen.
De bagage van den man bestond uit een gloed
nieuwe citybag, die met vier lederen riemen ge
sloten was en een reusachtigen gebedsmolen, die
voortdurend in draaiende beweging werd gehouden.
Nadat de Fret zich had voorgesteld en de lama
zijn identiteitskaart had bestudeerd, waarvan hij

geen woord begreep, naar Dane overtuigd was,
vroeg hij den monnik of hij zijn bagage mocht
overnemern
„No,” antwoordde de lama laconiek.
„Sir, u heeft nog nooit in Europa gereisd, u
weet dus niet hoe gemakkelijk het valt, u te be
rooven,” hernam de Fret en met aandrang ging
hij voort : „IJ hebt belangrijke papieren bij u,
zou het niet voorzichtiger zijn, fndien ik ze tot
Londen bij me hield.”
„No,” antwoordde de monnik nogmaals.
De Fret haalde wanhopig de schouders op, hij
begreep met een ezel te doen te hebben, dien hij
nooit tot andere gedachten zou brengen.
„Zullen wij ons dan maar naar den trein begeven,
sir ?” hernam hij ten einde raad.
„Yes,” gaf de lama toe.
De Fret vergezelde hem naar het station en
deed hem plaatsnemen in een gereserveerden coupé.
Zelf nam hij in een naastgelegen coupé plaats,
die eveneens gereserveerd was. Gedurende den
tocht naar het station had de Thibetaan geen
woord gesproken en de wonderen van het moderne
vervoer aanschouwde hij met een onaandoenlijk
heid, die Dane’s ergernis opwekte. Alles wees er
duidelijk op, dat Lu Tao Sen het liefst alleen ge
laten werd en van geen conversatie hield en dit
was voor de Fret om wanhopig te worden.
Dane kende maar één manier om iets veilig
over te brengen : het zelf te doen. De lama zou,
zooal niet gedurende de treinreis in EngelschIndië, dan toch aan boord van de „Sunderland”
of tijdens de treinreis in Europa een gemakkelijke
prooi worden voor vreemde spionnen en dit beteekende een mislukking van zijn opdracht.
Terwijl de trein voortsnclde, dacht de Fret
ernstig over een middel na om de kostbare pa
pieren op clandestiene wijze in zijn bezit te krijgen.
Sir Randall had hem uitdrukkelijk gezegd, dat
slechts het ontwerp-verdrag en niet de persoon
van den lama van het hoogste belang was voor
Engelands politiek en dit deed hem eindelijk
besluiten, een poging te wagen om den Thibetaan
de papieren ongemerkt afhandig te maken.
Hij trad in de loopgang en bespiedde den lama
op onopvallende wijze. Tot zijn groote verbazing
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was de man ernstig bezig met lucifers te spelen,
waarmee hij verschillende legpuzzles vormde.
Telkens als hij de oplossing gevonden had, teekende
hij deze in figuurvorm aan in een klein, zwart
notitieboekje, dat voor minstens de helft gevuld
scheen te zijn met luciferspuzzles.
„Groote hemel, en zooiets wordt uitgezonden
als koerier voor een aangelegenheid van het hoog
ste belang,” mompelde de Fret minachtend. Hij
begreep, dat hij dubbel voorzichtig moest zijn
met de bewaking, zoolang hij de dépêches nog
niet in handen had en met groeiende ergernis
bleef hij tersluiks het puzzelen gadeslaan.
De lama hield zich urenlang met dit kinder
spelletje onledig, doch eindelijk scheen hij er
genoeg van te hebben en stond hij op. De Fret
trok zich snel terug en een oogenblik later zag hij
Lu Tao Sen in de loopgang verschijnen. Met zijn
gebedsmolen in de hand liep hij langen tijd op
en neer, zonder ook maar een enkelen blik op
zijn omgeving te slaan. Plotseling verdween hij in
zijn coupé en toen de Fret een oogenblik later
in de gang trad, was de lama alweer met zijn
puzzles bezig.
Dane had veertien uren voor zich om zijn slag
te slaan. Eenmaal aan boord van de ,,Sunderland”
zou de kwestie zich veel gecompliceerder voordoen
en zou hij wellicht zijn toevlucht moeten nemen
tot een inbraak in de hut. Bovendien kon een
ander hem voor zijn aan boord en daarom was
het van het hoogste belang, dat hij de dépêches
in bezit nam voor zijn aankomst in Calcutta.
De Fret zat niet zoo spoedig verlegen om een
middel om iemand te berooven. In den wereld
oorlog had hij zich op dit speciale gebied van den
spionnagedienst niet geringe verdiensten verwor
ven. Maar hoe hij het aan moest leggen, om ie
mand, die ongenaakbaar bleek te zijn, zonder
geweld te fouilleeren en te berooven, was hem
vooralsnog een raadsel.
Het stomme toeval — een schromelijk, on
vergeeflijk verzuim noemde de Fret het — kwam
hem te hulp. Nadat de lama zich door een bediende
van den restauratiewagen een eenvoudig avond
maal had laten brengen, hetwelk hij haastig
nuttigde, temperde hij het licht en legde zich
gekleed in de kussens te slapen. De Fret stond
hem op de gang te bespieden en tot zijn onuit
sprekelijke voldoening constateerde hij, dat de
Thibetaan vergat de deur te sluiten.
„De slag is gewonnen,” mompelde Dane triom
fantelijk en zich terugtrekkend in zijn coupé,
bleef hij langer dan twee uren wachten voor hij
het waagde zijn voornemen ten uitvoer te
brengen.
De trein ratelde voort en de Fret stond eindelijk
op. Uit zijn vestzak haalde hij een doosje te
voorschijn, waaruit hij een kleine tube nam, die
hij met de grootste voorzichtigheid behandelde.
Hij wachtte het oogenblik af, waarop de inlandsche conducteur de ronde aanving in een anderen
wagon en sloop toen de gang op.
Snel temperde hij het licht door het te bedekken
met de zwartzijden schermpjes en legde zijn hand
op den knop van de coupédeur, waarachter de
lama sliep. Hij drukte zachtjes en zonder het min
ste gedruisch ging de deur open. Op zijn teenen,
met den hoed diep in het voorhoofd gedrukt, trad
hij binnen en sloop op den Thibetaan toe. De
man lag te slapen met half geopenden mond en
snel de tube opheffend, perste hij een tweetal
miniem-kleine druppels curare tusschen de
lippen.
Onmiddellijk bukte hij zich en wachtte het
resultaat af. De lama proefde in zijn slaap even
met de tong, maar hij bewoog zich niet en bleef
rustig ademhalen. De Fret wachtte een volle
minuut voor hij zich oprichtte. Hij nam de hand
van den Thibetaan in de zijne en liet haar weer
vallen. De man was geheel ongevoelig en Dane
wist, dat hij minstens een uur in dien toestand
van' verdooving zou blijven. Eerst dan zou het
gif door de nieren verwerkt zijn en het zou geen
enkel spoor nalaten of nadeelig gevolg hebben.
De Fret haastte zich niet, maar nam wel de
uiterste voorzichtigheid in acht. Hij fouilleerde
den lama van top tot teen en vond niets dan twee
volgeschreven notitieboekjes met legpuzzles, die

IPa/ een herrie maken die lui!

hij minachtend in Lu Tao Sen’s zakken stopte.
Eindelijk onderzocht hij den gebedsmolen. Hij
bevatte geen ander schrift dan het eenige Thibetaansch gebed, het „Om mani padme hum”,
het middelpunt van het mystiek denken en droomen van alle bewoners van Thibet, die in de
wijsheden van den Kandschur en den Tandschur
gelooven.
Verzekerd dat hij niets verzuimd had bij zijn
onderzoek, greep de Fret de citybag en verdween
ermee in zijn eigen coupé. De riemen waren ver
zekerd met kleine koperen sloten, maar het kostte
Dane slechts geringe moeite om deze te openen.
Hij ontsloot de tasch en slaakte een zachten kreet
van vreugde : in zijn hand hield hij een groot
pakket, geadresseerd aan het Engelsche ministerie
van Buitenlandsche Zaken.
Hij borg het pakket in zijn binnenzak, legde er
met een grijns een paar kranten voor in de plaats
en sloot alles weer goed af. Toen bracht hij de
tasch naar den coupé van den lama, trok de deur
dicht en keerde naar zijn plaats terug.
„Aan de opdracht is zoo goed als voldaan, de
Fret heeft den slag gewonnen,” mompelde hij,
en voldaan sloot hij de oogen.
De terugreis naar Londen had een voorspoedig
verloop. Lama Lu Tao Sen was, overal waar hij
zich vertoonde, het middelpunt aller belangstelling.
Op de onmogelijkste plaatsen was hij bezig met
zijn luciferspuzzles en als hij bemerkt dat men hem
gadesloeg, toonde hij zich als een idioot verheugd,
omdat hij weer een nieuwe puzzle had uitgedacht
of opgelost.
'
Twee maanden na zijn vertrek uit Londen betrad
de Fret op een morgen het kabinet van den onder
staatssecretaris. De lama wachtte in de anti
chambre en met een voldaan gelaat deponeerde
Blane het pakket, dat het ontwerp-verdrag be
vatte, op de schrijftafel van sir Randall.
„Dat is de zekerste manier om iets over te
brengen, sir : het zelf te doen,” sprak hij met een
veelbeteekenenden blik.
Sir Randall glimlachte. „Vermoed de koerier
niets?” informeerde hij.
„Absoluut niets, sir,” verzekerde Dane. „De
ezel was gedurende de reis zoo verschrikkelijk
onachtzaam, dat er wel honderd gelegenheden
voorkwamen om zijn citybag van den inhoud
te berooven. Het zou me heusch niet verwonderen,
als ik nog navolgers had gehad. De man is een
botte idioot, hij houdt zich of met zijn gebeds
molen óf met luciferspuzzles bezig.”
Sir Randall keek hoogst verbaasd.
„Met luciferspuzzles.... en moeten we met
zoo iemand confereeren en onderhandelen ?”

1597
viel hij verontwaardigd uit. Met een ruk verbrak
hij de zegels van het pakket en haalde den inhoud
te voorschijn. Bijna tegelijk verbleekte hij.
„Wat is dat.... allemaal onbeschreven vellen
papier?” ontsnapte hem in de grootste ontstel
tenis.
De Fret greep zich vast aan de schrijftafel en
keek verdwaasd van de waardelooze papieren
naar sir Randall op.
„Dan.... dan moet het pakket verwisseld
zijn, voor die ezel de grens van Sikkem over
schreed,” stamelde hij geheel verslagen.
Sir Randall kwam plotseling tot zichzelf. „Haal
den man hier, hij moet, neen, hij kan misschien
uitleg geven. Lieve hemel, een zaak van het hoogste
belang, wereldbelang.... wie weet in wiens
handen....”
Hij rukte aan zijn boord om vrijer te kunnen
ademen en het volgende oogenblik traden de Fret
en zijn reisgezel binnen. De lama boog het hoofd
voor den onderstaatssecretaris en deze liep haastig
op hem toe.
„Dat geheime verdrag, sir....” begon hij met
verstikte stem.
Het oog van den zonderlingen Thibetaan viel
op de onbeschreven bladen en over zijn gelaat
verspreidde zich een breede grijns. Tegelijk haalde
hij een tweetal notitieboekjes te voorschijn, de
zelfde boekjes, die de Fret in zijn handen had
gehad en minachtend weer had weggestopt.
„Puzzleschrift, monsieur,” begon Lu Tao Sen
in uitmuntend Fransch. „De sleutel is drie. Van
de eerste puzzle — zes lucifers — drie aftrekken.
Blijft drie. Kop naar beneden beduidt kolom,
kop naar boven beduidt zooveelste woord. Het
cijfer eronder verwijst naar den regel.”
„Welke kolom, welke regel, welk woord,
monsieur ?” vroeg sir Randall verbluft.
„Van het avondblad van „The Times” van
20 October, monsieur,” antwoordde de lama.
„Op die wijze is het geheele ontwerp-verdrag
samengesteld, dat mijn heilige meester, de Dalaï
Lama, aan Zijne Majesteit den Koning wenscht
voor te leggen....”
Sir Randall keek verbijsterd en de Fret ge
loofde door den grond heen te zullen zinken van
schaamte. De lama, de botte idioot, had zich
onophoudelijk met puzzelen beziggehouden om
zijn boekjes met den sleutel van het geheime
verdrag een onschuldig aanzien te geven en hij
had den waardeloozen rommel aan de Fret over
gelaten.
Charley Dane keek met een diep ongelukkig
gezicht naar sir Randall op. Zijn oogen spraken
een duidelijke taal : hij had voor het eerst in zijn
leven een verpletterende nederlaag geleden....
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REIZEN IN DE ZEVENTIENDE EN IN DE TWINTIGSTE EEUW
In het Rijksmuseum te Amsterdam wordt op het oogenblik tentoongesteld een schilderij, dat vervaardigd is door Jacob van Ruisdael en Thomas de Keyser te zamen. In de reiskoets, die
rijk is versierd en het monogram van den eigenaar draagt, zijn afgeheeld de Amsterdamsche burgemeester Cornelis de Graeff (1599—1664) en zijn echtgenoote Catharina Hooft. De beide
zoons van het echtpaar volgen te paard. De hofstede Soestdijk rijst op den achtergrond tusschen het geboomte op. Dat fraaie doek is in bruikleen afgestaan door het museum te Dublin.

Voor de honderdste maal vertrok van het vliegterrein Schiphol te Amsterdam een postvliegtuig van de Koninklijke Luchtvaart-Maatschappij voor een tocht naar Ned. Indië. „De Kwartel”
vroeg in den morgen gereed om „ruimte te kiezen.”

WINTER IN ZWITSERLAND

AROSA

ONSCHADELIJK omdat het zacht is tweemaal zoo zacht als andere tandpasta's!
Pepsodent tandpasta biedt Uw tanden de grootst moge lijke beveiliging. Het bevat n.1. een nieuw
reinigend en polijstend materiaal, dat onschadelijkheid paart aan een goede uitwerking.

Sporthotel „Hof Arosa"

----------------------------- Het comfortabele Home voor den sportgast.
1800 Mtr.
Centrale ligging. Stroomend water in alle
boven zee
kamers. Volledige pensionprijs Zw. Fr. 12.50

Mannen zijn onredelijk. • •

Er zijn tandpasta's, die den tandaanslag verwijderen,
maar het glazuur aantasten. Andere zijn volkomen
onschadelijk, maar verwijderen den tandaanslag niet
op afdoende wijze. Pepsodent verwijdert echter
den tandaanslag èn is tevens absoluut onschadelijk.

aantreft, die bederf en andere kwalen veroorzaken.
Daarom moet dezen aanslag worden verwijderd.
Om Uw tanden te beschermen en hun fraai uiterlijk
te behouden, is het noodzakelijk, dat dezen aanslag
verwijderd wordt.

Dank zij dit _nieuwe reinigende en polijstende ma
teriaal, is Pepsodent geheel verschillend van alle
andere tandpasta’s. Dit materiaal is tweemaal zoo
zacht als wat in andere tandpasta’s wordt aange
troffen. Het is uiterst fijn van samenstelling en bezit
drie uitzonderlijke eigenschappen: (1) het verwijdert
den tandaanslag grondig; (2) het polijst het glazuur
der tanden tot ze blinkend wit worden; (3) het
reinigt en polijst zonder het glazuur der tanden
aan te tasten.

Het voornaamste streven van Pepsodent is altijd
geweest dezen tandaanslag te verwijderen en
Pepsodent is hiertoe beter in staat dan welke andere
tandpasta ook.

Koopt nog heden een tube. •
HANDtLSMtPK

■
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De Tandpastu die den aans/ag
Tandaanslag is gevaarlijk. Het neemt voedsel- en
rookdeeltjes in zich op, terwijl men er bacteriën in

verwijdert
Groote tube ƒ0.75. Dubbele tube ƒ1.25
5018

oe zeer „hij” zich ook over Uwe flinkheid in de
huishouding verheugt — de sporen van het werk
ziet hij toch niet graag aan Uwe handen. Verwaarloost
U zich niet — bewaart U voor Uwe handen het teere,
meisjesachtige voorkomen, dat hem boeide — destijds,
toen U elkander leerde kennen. Dit is zoo eenvoudig,
indien U slechts het juiste middel aanwendt. Kaloderma-Gelee verhindert beslist het roodworden en
springen der handen en maakt ook ruwe huid in één
nacht weder glad en blank. Wat er ook van Uwe han
den wordt geeischt door huiselijke bezigheden, beroep
of sport — hoe zeer ze ook aan weer en wind zijn bloot
gesteld, ze zullen door Kaloderma-Gelee het fijne,
verzorgde voorkomen behouden ofweder terugkrijgen.

H

EEN AANHOUDER WINT
GEREGELD
ADVERTEEREN

IS.... WINNEN

GEVRAAGD:
THUISBREIERS(STERS) op onze snelrondbreimachine „LAMA”. Bijverdienste ƒ 8.— tot

ƒ 15.— per week. Vast werk-contract voor Uw
geheele leven. Personen, die over ƒ 50.— a ƒ 60.—
kunnen beschikken, gelieven te reflecteeren
Vraagt condities, Afd. R 13,
HANDELSONDERNEMING „LAMA
Jekcrstraat 13, Telefoon 91048, Amsterdam-Z.

Hoe vindt U zoo'n instrument?
34 toetsen, 80 bassen, zilverstaal
tongen in wit of licht getint perioid.

Is dat niet iets voor U?
Wij ruilen desgewenscht uw oude Harmonica in,
onverschillig welk fabrikaat, voor f 25. — en het
restant kunt U betalen in 18 maandelijksche ter
mijnen van f 10.—. Zendt nog heden uw oude
Harmonica op en bestel een nieuwe bij de

■ 111
Haarlem, Kruisstr. 33

Ueens het volgende: Wrijft U — steeds na het
wasschen, zoolang de huid nog vochtig is — een weinig
Kaloderma-Gelee op den rug van de hand, de ge
wrichten en de vingers. Masseert en kneedt Uflink een
minuut lang en U zult bemerken, dat na afloop hier
van de huid het gelee volkomen heeft opgezogen en
reeds in deze enkele seconden merkbaar gladder en
elastischer is geworden. Laat U Kaloderma-Gelee
’s nachts werken en let U eens op het resultaat!

Onovertroffen tegen gesprongen handen

Kaloderma- Gelee
ter verzorging der handen

F • W O L F F &SOHN-KARLSRUHE

Wilt gij een succesrijk Spreker worden?
Evenals ik een vat beoordeel naar zijn geluid, of het gebarsten is of niet, zoo beoordeel ik de menschen naar hun
gesprek, en besluit daaruit of- ik
- met een dwaas of- met een wijze
.....
DEMOSTHENES
te doen heb

Wat zoudt
GIJ
zeggen ?

Deze waardevolle
eigenschap wordt

ALTIJD en
OVERAL
zult gij van deze
eigenschap party
kunnen trekken.

De Cursussen van DALMEIJER’S
EFFICIENCY INSTITUUT zijn wereld*
beroemd. Zij worden gevolgd door meer dan
50000 personen in Nederland, 0-en W. Indië,
België, Zuid-Afrika en de heele wereld over
waar Hollanders wonen. Iedere Cursist is een
Propagandist; al Ie Cursisten zijn eenstemmig
in hunnen lof over de zéér bijzondere uit
werking, niet liet minst ook op ue levens
wijze, het karakter, het werk, de persoon
lijkheid en het maatschappelijke succes.

VOLG GIJ OOK DEZEN CURSUS

«Is

GIJ en UW WERK worden er beter van!
Wij hebben attesten in overvloed van per
sonen, die ons onderricht gevolgd hebben
en daarover bijzonder voldaan zijn. Deze
origineele attesten liggen eiken werkdag van
10 tot 4 uur voor belangstellenden ter inzage.

‘ft

eene verhooging van sa
laris verdiendet en zeker
wildetzijndie
te krijgen?

Hieronder laten wij enkele personen aan het woord
van de duizenden, die steeds bereid zijn aan iederen
belangstellende getuigenis af te leggen omtrent ons
onderricht en het succes, dat zij er door behaald hebben.

fik Kü plotHIJ seling
werdt geroe
pen om eene
groote verga
dering toe te
spreken ?

DE BEKWAAMHEID

IN HET PUBLIEK TE SPREKEN
ft

AIS

idee hadt en
de omstan
digheden te
gen U waren?

Ak
een
HIJ bijzon
der lastig ge
val hadtgoed
te maken?

AIS SV

wonden cli
ënt tot beda
ren brengen
moest of an
ders zijnklandizie zoudt
verliezen ?

Ale gij eene
mooie
betrekking
voorü wildet
veroverenden
U tegenover
scherpe
mededinging
zoudt bevin
den ?

w

heeft menige schitterende loopbaan geopend.
Waarom kan de eene mensch een auditorium letterlijk
onderste boven praten, terwijl een ander, die hetzelfde onder
werp behandelt, weinig of geen indruk maakt? Waarom kan
dikwijls iemand met veel minder kundigheden de veelgezochte
positie veroveren, terwijl anderen, die er meer aanspraak op
maken, buiten blijven staan? Waarom „gelooft” men in iemand
en heeft men geen vertrouwen in een ander, die toch even
bekwaam is in zijn vak?
Wat telt is

niet alleen WAT gij te zeggen
hebt, doch HOE gjj het zegt.
De wereld is vol prachtige koopwaren, die stroppen worden
door „opnemers van bestellingen” in plaats van „verkoopers”;
vol van goede menschen, die minder verdienen, veel minder
dan zij waard zijn; vol van ideeën, die voortdurend de neder
laag lijden; alles doordat zoo menigeen die goddelijke gave
van de spraak, die ’s menschen grootste wapen is, niet weet
te gebruiken.

De prettige verteller wint m
gezelschap alle harten.

Cursist No. 14249, van beroep Timmerman, schrijft
ons uit Oude Tonge: „Uwe cursus, welke ik gevolgd heb,
is werkelijk interessant en in één woord prachtig.
Bij ernstige studie is het ver te brengen in bovenge
noemde eigenschappen en ook op mij heeft deze niet
nagelaten een gunstigen invloed uit te oefenen.
Cursist No. 14704, van beroep Architect, schrijft ons
uit Assen : „Ofschoon mijn uitspraak niet bepaald on
beschaafd kon heeten, heb ik toch zeer veel uit Uw
spraaklessen geleerd en reeds menigmaal de goede uit
werking daarvan ondervonden; door mijn snelle spreken
dacht ik slordig, sprak meer dan ik later verantwoorden
kon, enz. enz. Uw methoden kwamen mij reeds
meermalen in critieke momenten te hulp en ik
ondervond daarvan de nuttige inwerking en remmenden invloed. Het spijt mij, dat ik niet vijf jaar eerder
Uwe lessen gevolgd heb, zonder twijfel ware dan veel
meer bereikt en nu ontdekte domheden niet begaan.”

Laat ons U leeren
hoe gij de juiste woorden op het juiste oogenblik, op doel
treffende wijze voor de vuist weg kunt spreken. Laat ons
u leeren, hoe gij overtuigingskracht in uwe woorden kunt
leggen; hoe uwe verlegenheid te overwinnen; hoe uw denk
vermogen en uitbeeldingskracht tegenover elk gehoor te
beheerschen en zonder voorbereiding te kunnen benutten.

Cursist No. 8566. Hoofd eener school, schrijft ons :
„Ik volgde tot heden van Uw cursus 6 lessen en kan
reeds twee prachtige successen boeken. Dit voorjaar
kreeg ik een uitnoodiging om als spreker op te treden
op een Provincialen Landdag in Overijsel. Vroeger zou
ik voor zulk een uitnoodiging, uit vrees, steeds bedankt
hebben, nu nam ik het aan, en werkelijk heit ging best.
Sedert 12’2 jaar werk ik als hoofd der school te....
met veel genoegen, maar het plaatsje is afgelegen, het
is eigenlijk een negorij zonder conversatie. Ik heb acte
Fransch en Landbouwacte gehaald, maar solliciteeren
naar een andere plaats bleef zonder resultaat. Vorige
maand solliciteerde ik naar het mooie landbouwdorp....
en werd daar wonder boven wonder benoemd uit 60
sollicitanten. Dit succes dank ik voor een groot deel aan
uw cursus. Mijn optreden, mijn voordracht zijn flinker
geworden. Had ik Uw cursus niet gevolgd, dan had ik
uit vrees voor al het nieuwe weer bedankt. Gelukkig
heeft het verstand de overwinning behaald en heb ik
de benoeming aangenomen.”

De vrijmoedige spreker is de aange
wezen leider in ’t vereenigingsleven.

Cursist No. 13931, Landbouwer, schrijft ons uit
Goudswaard : „Ik kan tenminste bij mezelf opmerken,
dat ik goed vooruit ga. Ook mijn stem is al veel
beter en duidelijker geworden en ik krijg ook meer
persoonlijkheid.”
Cursist No. 14038, Accountant, schrijft ons uit Rot
terdam : „Intuïtief voelt en denkt m.i. ieder min of
meer ontwikkeld individu, die rekenschaD geeft van zijn
daden, in den geest als in Uw lessen uitgedrukt, en de
bijzonder waarde van Uw lessen ligt nu daarin, naar
mijn meening, dat die gedachten als stelsel in hem
worden versterkt en verder opgewekt. De sluier, die
hem voorheen belette helder te zien en zich reken
schap van zijn daden te geven, wordt daardoor
als het ware weggerukt.”

Hij

Om promotie te kunnen maken
moet men zijn denkbeelden kun
nen uiteenzetten en verdedigen.

Wie speechen kan
is de getapte man.

De succesvolle reiziger weet
méér overredingskpacht te
ontplooien dan zijn collega’s.

De invloed van uwe woorden wordt voor een groot deel bepaald door uwe PERSOONLIJKHEID. Zoowel bij het spreken voor volle zalen als onder vier oogen,
tegenover werknemers als tegenover werkgevers, op partijen als in zaken, is

Persoonlijkheid Nummer 1
Tegelijkertijd met uwe bekwaamheid in liet vrijmoedig, logisch spreken onder alle omstandigheden en tegenover iedereen, wordt door liet zéér bijzonder
onderricht van het DALMEIJER’S EFFICIÊNCY INSTITUUT uwe Persoonlijkheid ontwikkeld en versterkt tot ren nooit gedachte hoogte. De open ruimte,
die school en opvoeding in de ontwikkeling van den modernen mensch hebben gelaten, wordt overbrugd. I)e klacht van onzen tijd is: „Kon ik toch maar
spreken!” De meeste menschen twijfelen aan zichzelf en huldigen d* meening. dat redenaars speciaal uitverkoren personen zijn. Hoewel wij leven in de 20e eeuw,
verkeeren milliocnen nog altijd in de verouderde dwaling, dat men bij het aanleeren van de kunst van vrijuit te spreken, met schier onoverwinbare moeilijkheden
te kampen zou hebben. Wij zijn bereid een ieder, die hierin (en dus in zichzelven) belangstelt, van het tegendeel te overtuigen. Volgens geheel nieuwe methoden,
en uitsluitend PER POST, wordt door ons iedereen, die met zijn gezonde vijf zinnen en spraakwerktuigen is toegerust, opgeleid tot den logischen denker en
vrijmoedigen, invloedrijken redenaar, die tegen eiken kring van hoorders is opgewassen.

Aan DUIZENDEN hebben vrij de gave van
OVERTUIGEND SPREKEN - voor de vuist weg bijgebracht; ook U kunnen vrij dit leeren.

Cursist No. 12378, van beroep vleeschhouwer, schrijft
ons uit Scheveningen: „De studie zelf vind ik een waar
genoegen, omdat alles zoo stelselmatig in elkaar zit
en de theorie, wetenschappelijk en streng logisch als ze
gebouwd is, moet inslaan.”
Cursist No. 6001, Directeur van een Hypotheekbank,
schrijft ons : „Het geld, dat ik aan dezen cursus gege
ven heb, is goed besteed. Ik heb een beteren kijk op
personen en omstandigheden gekregen, maar bo
venal is mijn zelfvertrouwen sterk toegenomen.”

Hierlangs afknippen en als brief zenden aan
het Bureau van „De Stad Amsterdam”
N.Z. Voorburgwal 262, Amsterdam.
Ondergeteekende verzoekt toezending der
Brochures, waarin volledige inlichtingen
omtrent de methode van een „SUCCESRIJK
SPREKER** te worden, benevens over de verdere
Ontwikkeling der Persoonlijkheid, uitvoerig
voorkomen. Links bovenaan op de envelop
ZCtten :
„SUCCESRIJK SPREKER**.

Het onderst, s.v.p. in DRUKLETTERS invullen.
Naam •

Beroep:
Straat:

Plaats:

Leeftijd:
No»:

Sta. 24-2-’33

Insluiting van 18 cent AAN POSTZEGELS ter
tegemoetkoming in de portokosten is niet
noodzakeiyk, doch zal op prjjs gesteld worden.

