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STAD
Het onvoltooide Neder- 
landsche Paviljoen.

/

Een neger professor» die 
aan de Sorbonne nog 
enkele colleges volgt, 
deelt het leven der 

andere studenten.""^

Onder zijn maaltijd 
piekert hij nog over 
de problemen van 
het zijn en morden.

De ingang van het Grieksche 
Paviljoen in de Cité Universitaire.

e onmiddellijke omgeving van 
Parijs, de uiterste rand van 
deze stad, de zoogenaamde 
banlieue, herbergt alles wat in 
een wereldstad aan ellende, 
armoede en misdaad bijeen 
is. De gemiddelde bezoeker 
van de Fransche hoofdstad 
komt hier nooit; hij weet niets 

van de Italiaansche, Spaansche, Russische en 
andere dorpen die hier zijn verrezen. Hij gaat naar 
Parijs om zich te amuseeren en men kan hem 
moeilijk kwalijk nemen, dat hij niet in contact 
komt met den zelfkant der Parijsche samenleving. 

Onder hen, die met andere bedoelingen naar de 
Seinestad reizen, behooren, behalve de vele 
kunstenaars voor wie de Parijsche atmosfeer 
noodzakelijk is om er nu en dan eens diep in te 
ademen, ook de studenten.

Bijna driehonderd jonge Nederlanders, dat is 
waarschijnlijk meer dan menigeen zou vermoeden, 
studeeren aan de Sorbonne, de Universiteit, of 
verblijven voor studiedoeleinden, waarbij hooge- 
school-bezoek niet noodzakelijk is, te Parijs. Voor 
velen van hen was het een aangename tijding, toen 
bekend werd, dat ook een Nederlandsch Studenten

paviljoen aldaar zou verrijzen. Zij wisten toen 
immers, dat zij ook burgers zouden worden van de 
internationale studentenstad, welke aan den 
zuidkant van Parijs, daar waar tot kort na den 
oorlog een breede fortengordel langs de banlieue 
lag, was ontworpen. Op initiatief van de Fransche 
regeering is enkele jaren geleden een begin 
gemaakt’met de stichting van een „Cité Universi
taire*’, waarin ieder land, dat zijn zonen of doch- 
teren in de Fransche hoofdstad een wetenschappe
lijke opleiding liet beginnen of voltooien, zou zijn 
vertegenwoordigd. Met enthousiasme werd dit 
plan ontvangen. De roem van het „Quartier 
Latin” als studentenwijk is lang reeds vergaan en 
sindsdien was de woon- en werkgelegenheid voor 
de studenten, die uit alle oorden van de wereld 
in grooten getale naar hier kwamen, er niet beter 
op geworden.

De Oostersche staten, Japan en China, waren 
de eerste met de inrichting van ’n eigen tehuis. 
Amerika, Zweden en Noorwegen en verschillende
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andere staten volgden. 
En Nederland ? De mooie 
en practische plannen 
van architect Dudok zijn 
jammer genoeg niet ge
heel voltooid. Tengevolge 
van de crisis kwam men 
gelden te kort voor den 
afbouw en eenvoudige 
inrichting van het Neder- 
landsche Paviljoen, dat 
nu als een granieten on
gebruikte familiegrafkel
der boven zijn omgeving 
uitsteekt.

Het leven in de Cité is 
vroolijk en ongedwongen, 
leerrijk en opbeurend. 
Geen beter middel om op 
den duur een wederkee- 
rig begrijpen tusschen de 
volkeren mogelijk te ma
ken, dan de gelegenheid 
voor hen, die eens in be- 
langrijkefuncties hun land 
zullen dienen, om elkan
der in den studietijd te 
leeren kennen en waar- 
deeren, en om samen te 
werken voor eenzelfde 
doel. Een bonte maat
schappij leeft hier aan den 
zoom van Parijs. Waar 
eens forten en krotten 
naast elkander lagen, 
staan nu de sierlijke en

Een Indo-chinees bij zijn 
metenschappelijken arbeid.

In het student en-restaurant; het meisjeshoekje.
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De ping-pongzaal in 
het Japansche Tehuis.

vriendelijke gebouwen en gebouwtjes, 
waarin de studeerende jeugd van alle 
naties is ondergebracht. Haar leefwijze 
is eenvoudig en kameraadschappelijk. 
Eenmaal in hun land teruggekeerd zul
len de studenten met weemoed denken 
aan dien heerlijken tijd, toen zij hun aca
demische wijsheid verwarden met echte 
wijsheid, toen zij vol begeestering waren 
en idealen, waarom zij later misschien 
glimlachen.

Dat ook den Nederlanders het geluk 
beschoren moge zijn hier in het brand
punt der Latijnsche cultuur een studie
centrum te bezitten.
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Een feestelijk versierde stier, die 
aan de rennen zal deelnemen.

STIERENRENNEN OP MADOEZoo geliefd als bij de Balineesche bevolking de hanengevechten zijn, zoo populair zijn de stierenrennen op Madoera, het eiland, dat voor Soerabaja ligt.
•

De politie
terrein.

de koppels of drie stie-

Baboes, de vertrouwde ver
zorgsters der Europeesche kin
deren, zitten achteraf wat te 
praten.

ontbreekt niet 
op het

Door de week dienen de stieren op Madoera voor de beploeging van de akkers en van de rijstvelden, of wel worden zij gebezigd om de karren te trekken, waarmee de inlanders naar de markten gaan.Des Zondags wordt de stier jjr gebruikt als.... renpaard. Hij moet wedstrijd houden met den stier van buurman.Maar de „groote rennen,” hebben éénmaal per jaar plaats. Dan komen, op deze Madoera-derby, de beste stieren tegen elkander uit. Het feest begint met ’n pronkerigen rondgang, waarin de favorieten, die in prachtig versierde tuigen zijn gespannen, mee loopen. Op een trompetsignaal

verzamelen zich van telkens twee ren aan den start. Voor hen ligt de rechte baan, sierlijk omzoomd door palmen en tamarinden. Aangevuurd door het schreeuwen en tieren van den „jockey”, die op een soort slee- plank door de beesten wordt voortgetrokken, gaan de anders zoo goedmoedige stieren meer gelijken op woedende buffels. Als een wervelwind komen de dieren op het einddoel afgestormd en zonder hen in te houden,
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r-*!

Halfbloeden als toeschouwers bij de stierenrennen.

Vol aandacht.

De overwinnaar zingt.

Het in ontvangst nemen van den geldprijs. De inlandsche 
gouverneur draagt een hoofddoek en een tropenhelm.

hij zijn zegelied aan. Het volk 
zingt hem het refrein toe, be
geleid op den gamelan Niet te 
verwonderen is, aldus besluit 
Erwin Berghaus, dat behalve 
de inlanders, die tallooze wed
denschappen bij deze gelegen
heid aangaan, ook de Europe
anen in grooten getale naar 
de stierrennen komen kijken. 
Want dit volksfeest is even 
spannend als prachtig, en wie 
ziet niet graag een trotsch 
en gelukkig mensch door 
zijn bewonderaars en be
wonderaarsters toegejubeld ?

van zijn 
hem den 

de ruggen 
volk, heft

Op de tribune voor de Europeanen. Een 
plaats kost ongeveer een rijksdaalder.■

De rennen. Drie paren rennen 
over de baan. Het meest linksche 
passeert de eindstreep.

zoodat de toeschouwers iedere maal opnieuw met levensgevaar zich 
uit de voeten moeten maken, passeert de renner de eindstreep.

Den geheelen dag komen de koppels tegen elkander uit, zoodat 
tenslotte er nog slechts twee overblijven. Die moeten dan loopen 
om den hoofdprijs. De overwonnene blijft voor dood op. den grond 
liggen, maar de overwinnaar wordt op de schouders 
vrienden naar den inlandschen gouverneur gedragen, die 
prijs in geld ter hand stelt. Dan klimt de kampioen op 
zijner stieren en zoo, hoog staande boven het jubelende
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Het echtpaar P. J. Muller-Voesi. te Am 
sterdam is 1 Mei 55 j aar getrouwd.

Het echtpaar J. Versteeg-v. Norden, 
Lange Raamstraat 40 Haarlem, viert 
7 Mei a.s. zijn diamanten bruiloft.

De leden van het Concertgebouworkest woonden een 
uitvoering van de revue „Das goed bekeken' in Carré 
bij. Dr. Willem Mengelberg bood Buziau een krans aan.

Voor de opening had een officieele 
ontvangst op het Muiderslot plaats. 

/

De burgerij van Bussum bood burgemeester de 
Bordes ter eere van zijn koperen ambtsjubileum een 
bank aan. De burgervader en zijn echtgenoote bij 
het geschenk, dat een sieraad is voor de gemeente.

M. Christiaans en J. 
i Christiaans-v. Stegeren,
I Groote Wittenburger-
I straat 91 LH, vieren
I 9 Mei hun 45-jarige

echtvereeniging.

Door Prins Hendrik werd de"'"^. 
nieuwe jachthaven te Muiden 
officieel geopend. Een over
zicht van de nieuwe haven 
met op den achtergrond het 
Muiderslot.

Siul 111



een, die voor haar heer en 
blaakt en met leede oogen 
attenties verkwist aan een

De koning in gesprek meteen 
zijner hofdames op de strijk
plank. Zij vermijt hem 
de Amerikaansche 
liefde.

e koning van het 
Palace-hotel heet 
Claude en is zoo

als de meeste portiers de vraagbaak voor alle 
gasten en de alleen-heerscher over een uitge
lezen schare dienaars en dienaressen. Onder 
de laatsten is er 
meester van liefde 
ziet, dat deze zijn

Zijne Majesteit voor zijn paleis. 

rijke Amerikaansche. Natuurlijk heet 
die dollarprinses Betty en hoewel zij 
eigenlijk een hertog of een prins wil 
hebben, vindt zij den charmanten 
hotelkoning toch niet onaardig. Deze 
sympathie duurt totdat een echte 
vorst in het hotel afstapt. Oogen- 
blikkelijk hevelt zij haar liefde op 
dezen groote over, maar de vorst van 
het Palace-hotel laat zoo maar niet 
zonder meer zijn toekomstige vorstin 
wegkapen en na een pittige rede
voering verdwijnt de concurrent, stil
letjes, zooals het onder vorsten be
taamt, van het terrein. Betty is woe
dend, maar als zij dan hoort, dat de 
portier een gelijkluidenden naam heeft 
als een kasteel in de buurt, koopt zij 
dat kasteel met alle daaraan verbon
den titels voor hem en .... dan trouwt 
de koning van het Palace-hotel met 
Victoire, het eenvoudige dienaresje. 
Niet, omdat Claude niet genoeg van 
de Amerikaansche houdt, maar omdat 
hij, die zoo’n luxe hotel gewend is, 
niet in een vervallen kasteel kan 
aarden! Deze Fransche FIM-Fihn 
werd gemaakt naar het bekende 
tooneelstuk van Henri Kistemaeckers.

Het regiment kamermeisjes roordt op 
properheid geïnspecteerd door den koning 
van het Palace-hotel.



rJ'Ter gelegenheid van de nationale 
Willem de Zwijger-herdenking 

vond Maandag in Amsterdam een 

aubade van eenige duizenden school
kinderen plaats, welke werd gevolgd 

door een geestdriftige demonstratie 

voor de koninklijke familie, welke 

op het balkon van het Dampaleis 

de zanghulde bijwoonde. Van deze 

grootsche demonstratie brengen wij 

eenige geslaagde foto's.
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De koninklijke familie met burgemeester FF. de 
Vlugt en eenige comitéleden slaan het defdé gade.

„Leoe de koningin'.

200

Willem de Zwijger

Verbroedering tusschen politie en (mei eens ondeugende) jeugd.

Met moeite hielden de hoofdcommissaris (links op den ooorgrond 
met hoogen hoed) en zijn helpers de menigte in bedwang.
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Diana
De atmosfeer was zwaar geladen — bijna 

óverladen — met de gevoelens van twee 
jonge menschen, die zaten op een rustieke 

bank.
Nog maar vijf minuten geleden waren zij ge

wikkeld geweest in een vriendschappelijk gesprek. 
Maar er kan in vijf minuten veel gebeuren, en er 
was hier veel gebeurd. Een grove onbescheiden
heid van Jimmy Anstruther — ja, een domheid.

Hij had éérst de gewichtige vraag moeten 
stellen, die al weken op zijn lippen lag, en daarna — 
als hij het voorrecht kreeg — den kus moeten 
geven ; maar hij keerde de volgorde om, en het 
gevolg daarvan was een ernstige atmosferische 
storing.

„Wat beteekent een kus nu ?” vroeg hij knorrig 
aan Diana, toen de thermometer een streepje 
gedaald was.

„Een heele massa, als hij van den goeden per
soon komt!” was het vlugge antwoord.

Dit was volstrekt niet het antwoord, dat Jimmy 
verwacht had ; het herinnerde hem aanstonds 
aan een serie mannen, die altijd achter Diana 
aanzweefden — hun gezichten vormden een 
ergerlijke processie voor zijn innerlijk oog. Ark- 
wright, Crossley, Bainbridge, Lonsdale, Pen- 
worthy.... zou een van dezen misschien zijn, 
wat Diana „den goeden persoon” verkoos te 
noemen ? Het idee alleen maakte hem woedend.

„O juist,” zei hij ijzig. „Dus ik mag veronder
stellen, dat je niet heelemaal.... vrij bent van 
ondervinding ?”

Ze keerde zich naar hem toe, om verontwaardigd 
te ontkennen, maar bedwong zich juist bijtijds. 
Waarom zou ze dat aanmatigende jongmensch 
die voldoening gunnen ? Neen, dat deed ze niet, 
en hij zou óók niet merken, dat zijn groet haar 
niet onaangenaam was geweest, en alleen het 
onverwachte haar uit haar evenwicht had ge
bracht. Zij trok dus haar wenkbrauwen op, en zei 
langzaam :

„Je moogt veronderstellen wat je wilt, James, 
’t Gaat je in ieder geval niets aan.”

Ze zei altijd James, als ze kwaad was ; anders 
was ’t altijd Jimmy.

„Je wilt toch niet zeggen — je durft toch niet 
te zeggen — dat anderen — andere mannen — 
je gekust hebben ?”

En zij, denkend aan haar vader en haar broer, 
rimpelde het voorhoofd en zei liefjes, maar met 
een tikje schalkschheid :

„Waarom niet ?”
Hij stond op, leunde tegen den stijl van het 

prieel en keek het landschap aan, alsof het geen 
recht had, daar te zijn. Intusschen dacht Diana, 
heimelijk zijn profiel bestudeerend door een sluier 
van lange wimpers, hoe knap hij was, ondanks 
zijn ontstemde gezicht, en dat er niet één man 
met hem vergeleken kon worden ; en toen werd 
ze benieuwd, of hij haar nu vragen zou of niet, 
en of ze hem accepteeren' zou, of hem nog een 
poosje in spanning laten, tot straf, omdat hij 
zooveel vanzelfsprekend vond.

En toen kwam een vreeselijke gedachte. Ver
onderstel eens, dat hij haar heelemaal niet vroeg ! 
Als hij alleen maar eens geflirt had, met haar 
gespeeld — gedacht dat zij, als dozijnen andere 
meisjes, een kus niets van belang vond !

Die gedachte joeg haar het bloed in de wangen ; 
haar blik werd donker, haar bovenlip krulde zich 
verachtelijk. En juist dat oogenblik koos Jimmy 
om zijn studie van het landschap op te geven, 
zich om te draaien en het uitgestelde aanzoek te 
gaan uitspreken.

Maar toen hij haar gezicht zag, bevroor het zijne 
tot een ondoordringbaar masker. Dus ze was nog 
boos ! En over zoo’n kleinigheid 1 Alsof een man 
zich altijd heelemaal beheerschen kon, als hij met 
zoo’n betooverend wezentje als Diana samen was ! 
Enfin, misschien was ’t beter, de zaak vandaag op 
haar beloop te laten, en haar den tijd te geven, om 
uit te pruilen.

Hij kwam naar haar toe en stak een hand uit 
met overdreven beleefdheid.

door Francos Broum

„’t Spijt me, dat ik je beleedigd heb,” zei hij 
stijf ; „maar je hoeft niet bang te zijn, ’t zal niet 
weer gebeuren.”

„Neen,” zei Diana ijzig, een koel handje in de 
zijne leggend, „dat zal ’t zeker niet.”

Nu was Jimmy Anstruther een heethoofdig 
jongmensch : hij gaf een antwoord, dat werkte als 
olie op het vuur.

Hij vatte haar tengere vingers in een pijnlijken 
kneep, boog zich over haar heen en sprak met kalme 
beradenheid, des te kalmer, omdat hij inwendig 
kookte.

„Nee,” zei hij, met een kneepje bij ieder woord, 
„want - den - volgenden - keer - zal - ik - jou - niet 
- kussen - maar - jij - zult - mij - kussen !”

Toen Diana haar straffend woord uitsprak, was 
hij al aan ’t einde van het pad langs den rozentuin, 
en zij keek, half lachend, half schreiend, naar haar 
pijnlijke vingers.

Na vijf minuten, toen ze zich zeker voelde, dat 
James niet terug kwam, stond ze langzaam op, en 
ging naar het landschap staan kijken, met even 
groote onverschilligheid, als hij het gedaan had ; 
misschien zelfs zag zij het heelemaal niet, want 
haar hart was vol woede om de flirthouding van 
den hoogwelgeboren heer James Anstruther.

„Maar hij krijgt zijn trekken wel thuis !” beloofde 
ze zichzelf, toen ze terugliep naar haar voorvader
lijk huis. „Ik zal hem nooit laten merken, dat ik 
wat om hem geef. Ik zal nog aardiger zijn dan 
anders, maar” — ze bereikte de hall, slingerde haar 
hoed op een oude eiken kast, en schikte voor een 
spiegel haar haar — „maar ik zal zorgen, dat hij 
geen minuut met mij meer alleen is 1”

Na een maand van ingespannen pogen, om eenige 
oogenblikken met Diana alleen te zijn, moest Jim
my bekennen, dat hij over de heele linie geslagen 
was — en hij vond de vrouwen wreed.

Zij liet hem nooit heelemaal los. Met vrouwelijke 
kunstvaardigheid wist ze hem voortdurend in haar 
nabijheid te houden, haar glimlachjes onpartijdig 
verdeelend tusschen hem en de anderen. En als hij 
ooit, spijtig om haar houding, dreigde los te breken, 
zag ze hem aan met een blik, die hem hulpeloos 
betooverde, en hij bleef zich scharen in de rij van 
haar satellieten, terwijl hij zichzelf inwendig uit
schold voor gek, voor een zwakken dwaas.

En toch — hij vond Diana in dien tijd van plage
rig ontwijken aantrekkelijker en begeerlijker dan 
ooit.

Zoo stonden de zaken, toen Diana, op een avond 
na het diner, er genoeg van had, alleen in het salon 
te zitten, en besloot, naar het heiligdon te gaan, 
dat haar broer zijn „hol” noemde. Het was een klein 
maar prettig gemeubeld vertrek ; Diana had er zoo
veel uurtjes zitten praten, over boeken en over 
menschen, met den eenigen levenden bloedverwant, 
dien zij nog bezat, dat zij van dat knusse kamertje 
was gaan houden, en haast niet hebben kon, dat 
$en derde er binnendrong.

Eerst toen zij over den drempel en een eindje de 
kamer in was, bemerkte ze, dat zij ditmaal de in
dringster was, en dat zij een levendig gesprek tus
schen haar broer en Jimmy Anstruther had ge
stoord.

„O,” zei Diana, en zij bleef blozend staan, „ik 
wist niet, dat jij hier was.”

Zij ergerde zich, dat ze gebloosd had, — en Jim
my lachte gelukkig, en zei, toen ze zat:

„We waren aan ’t wedden. Martin beweert, dat 
zelfs de meest geoefende inbreker hier niets kan 
beginnen, zonder ontdekt te worden. Dat heb ik 
betwist — ik heb zelfs aangeboden, zelf voor roover 
te komen spelen. Wat vind jij, Diana ?”

Diana trok de wenkbrauwen op, keek naar de 
twee mannen en glimlachte langzaam.

„Ik ?” zei ze. „Ik weet, dat Martin alle mogelijke 
maatregelen genomen heeft — dus ik stem voor 
hém. Maar wat wou je rooven, Jimmy ?”

Martin glimlachte.
„Zoover waren we nog niet. Misschien kun jij 

iets noemen, Di ?”
Diana keek naar den haard en dacht na.
„Wat zeg je van den afgod Massapoetrie ?” vroeg 

ze, na een korte stilte.
Martin sloeg goedkeurend met de hand op de 

knie.
„Uitstekend 1” riep hij. „Prachtig. Wat zeg je 

er van, Anstruther ?”
„Nou,” zei Jimmy grinnikend, „als ik toch begin, 

kan ik net zoo goed iets van waarde pakken. Dus 
we zullen zeggen den afgod Massapoetrie.”

„En wie verliest betaalt honderd pond?” vroeg 
zijn gastheer.

Jimmy knikte.
„Nog voorwaarden ?”
„N-nee.... ik geloof ’t niet — behalve een tijd- 

grens. Zullen we zeggen een week ? En je kunt ’s 
morgens of ’s middags of ’s nachts komen — dat is 
allemaal ’t zelfde.”

„Dacht je dat ?”
„Ik weet ’t. Als je ’s nachts komt, ontdekken we 

je zeker, en als je overdag komt, laten we je geen 
halve seconde alleen .... Zie je,” ging Martin voort, 
tot zijn zuster sprekend, „Anstruther had beweerd, 
dat een man door alle bezwaren heen zijn zin kan 
krijgen, als hij eenmaal iets vast genoeg besloten 
heeft.”

„O ja, beweert hij dat ?” zei Diana peinzend. 
„Breng je die theorie altijd in practijk, Jimmy ? 
En komt ’t altijd uit ?”

Er lag in de vraag een spottende klank, — Jimmy 
keek haar scherp aan, en iets in haar houding gaf 
hem moed.

„Nee, ik breng die theorie niet altijd in practijk,” 
zei hij, „maar ik kan nu twee groote slagen slaan, 
en ik hoop ’t er door te halen. De ééne is ’t 
annexeeren van den afgod, en de andere.. ..”

Hij zweeg en keek nadenkend naar het brandende 
einde van zijn sigaar.

„Ja ?” zei Diana zacht, „de andere ?”
„Gaat over een afgod, die nog veel kostbaarder 

is.”
„O,” zuchte Diana, en weer keek ze strak naar 

den haard.
Martin glimlachte. Hij was te schrander, om zich 

in dat tusschenspel te mengen, maar hij genoot er 
toch van.

„Weet je, waar ’t afgodje staat ?” vroeg hij 
Jimmy.

„O ja,” gaf die ten antwoord. „En ik heb altijd 
gevonden, dat je er nogal onvoorzichtig mee was. 
Wie zet er nu een beeldje, dat opgepropt zit met 
juweelen, in een ongesloten kast in een salon ! Je 
moedigt er gewoon de misdaad mee aan I Verbeeld 
je eens, dat iemand met een verborgen misdadig 
instinct opeens zoo’n onbewaakten schat gewaar 
wordt ?”

Martin glimlachte.
„Je vergeet Dago,” zei hij. „Die vliegt iederen 

vreemde naar de keel, als hij ook maar een vinger 
naar den afgod uitsteekt. We hebben er hem op 
afgericht, zie je.”

„O ja, natuurlijk ; daar dacht ik niet aan. Maar 
ik ben geen vreemde — Dago zou m^den afgod weg 
laten nemen, en er met zijn staart bij staan kwis
pelen.”

„Precies. Daarom zullen we je ook geen oogenblik 
alleen laten, als je overdag komt. Als Di en ik uit 
zijn, laten we je door Bates in ’t oog houden. Ik 
ben niets bang voor mijn honderd pond, Anstru
ther.”

„We zullen zien,” zei Jimmy.
Hier bracht Diana de conversatie in andere 

banen.
„Martin is morgen den heelen dag naar stad, 

Jimmy. Wil je thee bij me komen drinken ?”
Jimmy, met een duizelig gevoel van plotseling 

naar den hemel verplaatst te zijn, begon zijn ant
woord te stamelen, maar Diana sprak alweer.
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Die vlugge passage nog *ns even doornemen ?

„Tante Elsbet komt, en omdat Martin er niet is, 
kun jij me helpen om ’t haar gezellig te maken. 
Wil je ? Je weet, dat ik tante Elsbet niet gezien 
heb sinds ik heel klein was, en ik ben atijd doods
benauwd voor haar geweest. Misschien,” ging ze 
lachend voort, „had ik een beetje angst voor haar 
sappige dialect.”

Met een plof kwam James Anstruther weer op de 
aarde terecht. Teleurstelling bewolkte zijn gezicht, 
toen hij keek naar een groot portret in olieverf, dat 
boven den schoorsteenmantel hing. Het stelde een 
forsche, oudachtige dame voor, met een fluweelen 
hoedje en een bril. Om den strakken mond lag een 
humoristische trek, die bijna dwong tot een glim
lach van sympathie. Jimmy had die afbeelding van 
tante Elsbet altijd bewonderd, maar nu keek hij er 
knorrig naar.

„Hoe laat wou je me hebben ?” zei hij.
„Graag om vijf uur. Dan zal tante Elsbet zoo- 

wat komen. Dank je wel, hoor, Jimmy.”
„En ik kom om vier uur....” Maar dat zei Jim

my niet tegen Diana. Hij zei ’t bij zichzelf, toen hij 
naar huis reed door de koele nachtlucht, en voor 
de honderdste maal de woorden repeteerde,waarmee 
hij Diana’s hand zou vragen.

Het was nog lang geen vijf uur — volle twee uren 
ervóór zelfs — toen een oud rijtuigje, getrokken 
door een mager paard, het breede grintpad opreed. 
Diana, die bezig was de bloemen te schikken op 
de kamer van de verwachte logée, keek met teleur
stelling en schrik naar het naderende voertuig. 
Hoe kon een mensch zoo onbescheiden zijn, om 
twee uur te vroeg te komen ?

Zij haastte zich naar haar eigen kamer, en had 
juist haar toilet met groote snelheid voltooid, toen 
het meisje kwam zeggen, dat juffrouw Scott in 
het salon zat te wachten.

Ze vond haar tante stijf rechtop op de canapé 
zitten, met een koffertje naast haar, dat ze met 
haar rechterhand stijf vasthield. Er stond met 
groote witte letters „E.S.” op geschilderd. Dago 
lag tevreden, maar waakzaam, voor haar voeten 
uitgestrekt.

„Jij bin zéker mijn nichie, wór,” zei tante Elsbet, 
met een scherpen, waardeerenden blik door haar 
stalen bril. „Je bin ’n heele meid eworre, hoor. 
Je was nog maor zo’n kleen dingske, as ik je de 
laoste keer zien hê.”

Zij liet het koffertje los, stak Diana een hand 
met zwarten handschoen toe en hief ’t gezicht op 
naar Diana. Het meisje drukte de lippen op de 
aangeboden wang en vroeg, of tante nu naar haar 
kamer wou, of eerst liever nog een oogenblikje 
bleef zitten ?

„Ik zal nog maar ’n bietje hier zitten blieven,” 
kwam het antwoord, „en met je praoten, maske- 
lief, waant je bin best de moeite waord om te zien. 
Ik ha nooit kenne glooven, da zo’n kleen maske 
zó’n moi vraake kon worre.”

Diana lachte en streelde de hand, die nog steeds 
de hare vasthield.

„’t Spijt me zoo, dat er niemand aan ’t station 
was, om u te halen,” zei ze. „Ik verwachtte u met 
den trein van tien voor vijf, ziet u, en ik was van 
plan, zelf met den auto te komen.”

Tante Elsbet hief verschrikt de handen op.
„Praot mijn niet over öto’s,” zei ze. „Ik hê d’r 

noit in’zeten, en ik gao d’r ok noit in zitten. Ik 
was veuls te blij, dat ik da karretje trof.” Haar blik 
viel op den hond aan haar voeten. „Da’s ’n moi 
biest,” zei ze. „Hoe hiet ie?”

„Dago,” glimlachte Diana.
De hond deed één oog open, keek naar tante 

Elsbet en sloeg langzaam met zijn staart op den 
grond.

„Hij is al dol op me,” zei tante Elsbet, „da zijn 
bieste altijd — bieste en kinders,” voegde ze er ge
moedelijk bij. Toen viel haar blik op een groot 
portret in zilveren lijst. „Wie is da?” vroeg ze.

Diana bloosde gloeiend.
„Dat ? O, dat is James Anstruther — een goede 

vriend van Martin.”
„En zeker ’n goeie vrund van jou ök ?”
Diana lachte, zacht en beverig.
„O ja — ik ken hem al van mijn vijftiende jaar 

af.”
Tante Elsbet knikte.

„Dan wor’t wel oit mier as ’n goeie vrund vor je, 
hè schatje ?”

„Vast niet!”
Het antwoord klonk zoo beslist, dat tante Elsbet 

er van schrok.
„Maag — je ’m nie, maske ?” vroeg ze.
„O jawel, maar eh.. .. je kunt iemand wel graag 

mogen, zonder.... aan iets diepers te denken.... 
en in ieder geval ..” Ze zweeg en bloosde nog 
dieper.

Tante Elsbet grinnikte.
„Allah — je doe je eigen zinnigheid maor, wór 

maske ? En aas je me nou ’n half uurtje wou laote 
uutruste.... ik ben mü van de lange reis.... neeë, 
ik gao liever nog nie nao m’n kaomer.... as ik hier 
effen ’n oogske mag toedoen.... as je dan oóver ’n 
haalf uurke terugkomt, bin ik zó frisch as botter.”

Om half vijf kwam Diana, in haar fraaiste huis

gewaad, de trap af, om te gaan zien, of haar tante 
al wakker was, toen ze, den hoek omgaande, bijna 
tegen Bates aanbotste.

Bates was de buttler, en toen Diana hem aankeek 
bleef ze met een schok staan ; de man zag er bleek 
en verschrikt uit; hij hijgde van opwinding.

„Wat is er, Bates?” vroeg Diana. „Iets niet in 
orde ?”

„De afgod !” hijgde Bates. „Hij is weg, juffrouw 
— gestolen !”

Diana staarde.
„Onzin 1” riep ze. „Ik heb hem zelf nog gezien, 

toen ik met juffrouw Scott zat te praten, een klein 
uur geleden.”

„Juffrouw Scott is ook weg,” vulde Bates aan, 
en hij schudde geheimzinnig het hoofd. „De keuken
meid heeft haar ’n half uur geleden de laan in zien 
gaan, met een koffertje....”
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Diana keek verslagen naar Bates, en rende toen 
naar het salon.

Een seconde later stond zij voor de pronkkast, 
maar de plaats, waar de afgod gestaan had, was 
leeg. Hij was inderdaad weg.... en tante Elsbet 
was ook weg. Alleen Dago lag nog languit vóór de 
canapé. Wat kon er gebeurd zijn ?

Toen dacht Diana aan Jimmy’s woorden : „Ver
beeld je, dat iemand met een verborgen misdadig 
instinct opeens zoo’n onbewaakten schat gewaar 
wordt!”

Lieve hemel ! Als tante Elsbet zoo’n instinct 
had — als ’t zoo krachtig was opgekomen, dat ze 
’t niet weerstaan kon ? Diana had van zulke geval
len gelezen.... En Dago was direct zoo in tante 
Elsbet gevallen — hij had haar stil laten gaan.. .. 
Ja, het kon niet anders — tante Elsbet was de dief. 
Ze leed misschien aan kleptomanie. Ze had de be
koring niet kunnen weerstaan. Waarschijnlijk was 
ze nu al op weg naar Londen, met den afgod.

Op dat oogenblik hoorde Diana het zoemen van 
een auto, die voorreed. Ze wendde zich vlug tot 
Bates.

„Dat zal meneer Anstruther zijn. Laat hem maar 
dadelijk binnen.”

In haar verwarring vergat zij haar voornemen, 
ieder tête-a-tête met Jimmy te vermijden. Eerst 
toen hij voor haar stond, onberispelijk gekleed, met 
een eigenaardig lachje om den mond en een zekeren 
glans in zijn blauwe oogen, dacht zij er aan.

„Bates 1” riep zij, en haar stem klonk hijgend, 
alsof ze hard geloopen had. De butler bleef op den 
drempel staan. Maar koel sneed de stem van Jimmy 
door de lucht.

„Ga je gang maar, Bates,” zei hij langzaam. „Ik 
wil juffrouw Diana een paar minuten alleen spreken 
— en je hoeft je geen zorg meer te maken over den 
afgod. Ik ken den dief, en ik heb Massapoetrie veilig 
meegebracht. Ik wil er juffrouw Diana alles van 
vertellen.”

En terwijl Bates verdween zette James Anstru
ther voorzichtig een koffertje op de canapé, waar 
tevoren tante Elsbet Scott had gezeten.

Zelfs nu begreep Diana nog niet. Ze staarde naar 
het koffertje, en naar de witte letters — vaag be
greep ze, dat Jimmy de weggeloopen tante ontmas
kerd moest hebben—... maar hoe en waar en wan
neer ?
• „O, Jimmy,” riep ze, hem aankijkend met bedroef
de oogen, „ ze schijnt aan kleptomanie te lijden —

tante Elsbet bedoel ik — vind je ’t niet érg ? Ze 
kwam vroeger, dan ik gedacht had, en toen ver
dween ze, maar waar zou ze nu zijn ? En hoe heb 
je..

„Ze zei nou wel op weg zijn hier naotoe, denk ik 
— en ze zal wel benuwd zijn, wat ’n moi grót maske 
je worre bin, waant je was nog maor zo’n kleen 
dingske, as ze je de laoste keer zien het, wór?”

In twee stappen was Jimmy naast haar en hij 
greep haar beide handen.

„En as Jimmy Anstruther je vor ’t eerst zien hê, 
Diana,” ging hij voort, „was je nog maor ’n kleen 
maske, zoo hoog als z’n hart. ..en je bin d’r zó in 
gegroeid, dat hij niet meer léven kan zonder jou ...”

Toen gaf Jimmy het taaltje op en sprak gewoon, 
en vlug, verder :

„Vergeef ’t me, Diana, maar liefde zoekt list, en 
.... je hebt me ’n hondenleven gegeven de laatste 
maand, is ’t niet ? En ik had mijn weddenschap 
met Martin over den afgod, dus toen je vertelde, 
dat tante Elsbet kwam, was de verzoeking me te 
sterk — vooral als ik dacht aan den kus, dien ik je 
beloofd had, dat je me geven zou — en je hebt me 
gekust, is ’t niet, Diana ?”

Diana, sprakeloos van verbazing, maar nu
ten volle begrijpend, zonk neer op 
de canapé, half verontwaardigd strijdend 
tegen den groeienden lust om te lachen. 

„Rakker!” zei ze eindelijk — maar 
met zoo’n klank, dat de rakker zich ge
rechtigd voelde, naast haar plaats te 
nemen.

„Ik heb den éénen afgod terugge
bracht, Diana,” zei hij ernstig, „maar 
ik wou den anderen hebben „om te 
houden”, als je wilt.... en ik wil ’m 
graag een beetje gauw hebben, Diana.”

De woorden waren luchtig, maar het 
gezicht van den jongen man was bleek, 
terwijl hij op haar antwoord wachtte. 
Want hij was, bij al zijn optimisme lang 
niet zeker van Diana. Ze had den laatsten 
tijd zoo nukkig gedaan.

„Pijnig me niet, Diana,” vroeg hij. 
„Over vijf minuten komt tante Elsbet, 
en ik wil aan haar voorgesteld worden 
als je aanstaande man. Ik wou je dien 
dag in ’t prieel al vragen, maar je was 
zoo ontzettend gepiqueerd— alleen...”

Hij zweeg, en haalde berustend de 
schouders op.

„Alleen om een kus ?” vroeg Diana 
zacht. „Enfin, als je ’t goed beschouwt” 
— ze trok haar wenkbrauwen op — „wat 
beteekent nu eigenlijk een kus ?” -

„Een heele massa — als je hem van 
den goeden persoon krijgt,” antwoordde 
hij vlot.

Met stralende oogen hief Diana haar 
gezicht op naar het zijne.

„Dat ben ik volkomen met je eens ; 
dus je moogt me voortaan zoo dikwijls 
kussen als je wilt, Jimmy.”

De afgod Massapoetrie was één der hu- 
welijks-geschenken, die de bruid en de 
bruidegom zes weken later kregen van 
den broer van de bruid. Jimmy werd dus 
dien dag inderdaad de gelukkige bezitter 
van twee afgoden.

De ware Elsbet Scott kwam in een zeer 
moderne taxi en werd een vurige be
wonderaarster van James Anstruther. 
Toen ze hoorde, daf hij verloofd was 
met haar nicht, noemde ze hem een 
zeer gelukkig jongmensch, en uit dank
baarheid, zei ze, mocht hij wel iets 
bijdragen voor haar talrijke goede werken 
in ’t Noorden — waarop Jimmy haar 
oogenblikkelijk een cheque van honderd 
pond beloofde.

In later dagen, toen zij tante Elsbet 
beter kenden, lieten ze haar een gala
voorstelling bijwonen van het heele af- 
goden-drama, en tante Elsbet genoot 
ervan. Er was maar één ding, zei ze, dat 
Jimmy nooit zou leeren, zoo schrander 
al hij was — namelijk de moedertaal, 
zooals zij die sprak.

H/J houden de langzame nog niet eens bij!
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Rembrandt’s eerste gang was naar het Rijks- 
museum om een onderzoek in te stellen 
naar de restauratie vanDeStaalmeesters.Wij 
kiekten den kunstenaar toen hij in gedach
ten verzonken tot den ingang was genaderd.

VOOR DE

'N VRIJE 
DAG

De „Bond tot Bevorde
ring en Verdediging 
van de Belangen der 

Amsterdamsche Standbeel
den” was zoo beleefd ge
weest ons uit te noodigen 
zijn jaarvergadering bij te 
wonen.

De bijeenkomst vond on
geveer drie weken geleden 
plaats op een zeer laat uur 
en in een verborgen schuil
hoek fvan Amsterdam, waar
van wij verzocht werden 
de ligging niet nader aan

De heer Thorbecke, die een merkwaar
dige overeenkomst met oud-minister 
Colijn toonde, ging eerst de Poort van 
Cleve binnen, alvorens op de publieke 
tribune een raadszitting bij te wonen.

te duiden, omdat 
hieruit voor den 

Bond moeilijkheden met de 
autoriteiten zouden kunnen 
voortvloeien.

Het gezelschap was klein, dus select.
„Daar heb je hem,” hoorden wij de diepe bas

stem van den heer Joost van den Vondel roepen, 
toen wij de zoldertrap opklommen. Er volgde een 
geschuifel van stoelen, de aanwezigen sprongen 
overeind, maar lieten een teleurgesteld „hèèè” 
aan hun monden ontsnappen toen wij het slechts 
bleken te zijn.

Men verwachtte n.I. bezoek van een Russischen 
adellijken heer, die zich te Zaandam bevond en 
toegezegd had de vergadering wel met zijn hooge 
tegenwoordigheid te willen opluisteren.

„Zouden we maar niet beginnen?” vroeg de 
populaire sportman Jan met de Handjes, die merk
baar zat te rillen in zijn sportbroekje.

Niemand antwoordde. Het standsverschil is 
in den Bond nog niet overwonnen.

Weer kwam er iemand de trap op en de heer 
Van den Vondel repeteerde nog gauw even eenige 
Russische begroetingszinnen, waarmede hij den 
voornamen gast wilde verwelkomen.
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Czaar Peter wilde van zijn nuttigen ar
beid niet scheiden. Bij een bootenhuis 
aan den Amstel timmerde hij rustig door. Voor ’t concertgebouw, waaruit zijn instrument 

zoo lang werd geweerd, gaf de harmonica
speler van Zuid een nummertje: „Oh, Mona”.

■ '

Domela Nieuwenhuis maakte zich verdienste
lijk met het verkeer te regelen op den Dam. 
Onze fotograaf arriveerde juist toen de nieuwe 
verkeersagent een overtreder wilde nazetten.

x-*..

Stop
’t Was echter weer valsch alarm. Een telegram

besteller reikte met een gezicht van „waar heb 
ik jou meer gezien,” den heer Thorbecke, als zijnde 
het meest duidelijk de heer van het gezelschap, 
een formulier toe.

„Hij kan zeker opeens niet,” smaalde de heer 
Domela Nieuwenhuis en met het gebaar dat hem 
zoo populair gemaakt heeft schudde hij zijn vuist 
in de richting Zaandam.

„Pardon,” merkte de ^eer Thorbecke op. „Het 
betreft hier een bericht van verhindering van ons 
aller vriendin Naatje. Zij wenscht de vergadering 
echter veel moed bij het nemen van besluiten.”

Zenuwachtig bleef men wachten en van louter 
agitatie ging de harmonicaspeler uit de Apollo- 
laan op zijn instrument zitten.

„Een onaangename manier heb je om grappig 
te zijn,” ruziede de heer Rembrandt van Rijn, die 
merkbaar was geschrokken.

„Hou jij je mond hè, ga anders vannacht maar 
kalken,” snauwde Jan met de Handjes.

„Sportproleet,” zei de heer Rembrandt uit de 
hoogte.

„Nee, moet je hem hooren,” smaalde Maarten 
Harpertszoon Tromp. „Zorg liever dat je schilde
rijen geen vernis noodig hebben.”

„Heeren, heeren,” suste de heer Jan Rudolf 
Thorbecke, „is dat nu liberaal ? De tijden zijn 
werkelijk te moeilijk om persoonlijke veeten te 
gaan uitvechten. We moeten eensgezind zijn.... ”

„... .en het gezag hooghouden,” viel de schrijver 
van Palamedes hem sarcastisch in de rede.

„Precies wat ik altijd gewild heb,” viel Tromp, 
die geen gevoel voor ironie heeft, hem ernstig bij.

„U wilde toch maar niet onder De Ruyter die
nen,” zeide de Domela, die zijn vaderlandsche ge
schiedenis terdege kende.

J. R. Thorbecke gaf een klap op de tafel met 
deel negen van zijn „Onuitgesproken Parlemen
taire Redevoeringen” en hernam, maar nu krachtig:

„Heeren, ik stel voor niet langer te wachten 
op Czaar Peter en maar te beginnen. 

< (algemeene instemming.) U weet waar-
\ voor wij hier bijeen zijn, ik kan mïj
\ dus bepalen tot enkele korte opmer-

*^Jan met de Handjes begaf zich naar 
\ het Zwembad Zuid. Zijn fraaie spron- 
\ gen hadden veel belangstelling.
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kingen. Zooals ik zeide, de tijden zijn ernstig. Aller- 
wege wordt het Nederlandsche product bedreigd 
en de arbeidsmarkt is steeds dunner bevolkt. Het 
kan dan ook geen verwondering baren, dat wij, als 
Amsterdamsche standbeelden, en dus als mannen 
van meer dan gewone beteekenis, bijeen zijn ge
komen, om de gevolgen van de economische crisis 
te bespreken. Wij, standbeelden, zijn naar den 
achtergrond geduwd. Van erkenning van onze 
verdiensten is geen sprake meer den laatsten tijd. 
Het intellect raakt in de verdrukking en de hoogste 
praestaties worden het eerst vergeten. Wat staat 
ons nu dus te doen ? Mij dunkt dit is duidelijk. 
Wij moeten ons zelf wederom inschakelen in het 
productie-proces, wij moeten blijk geven van onze 
aanwezigheid, ons bestaansrecht bewijzen.”

De heer Domela Nieuwenhuis: „U hebt veel 
van uwe beroemde helderheid van betoogen inge
boet”

De heer Thorbecke : „Ik zal op deze interrupties 
thans niet ingaan.”

DeStadhuisfamilie nam den zandbak 
in den Vondelparkspeeltuin in bezit.

De Harmonicaspeler zet 
in : „Das gibt’s nur ein- 
mal, das kommt nicht 
wieder.” (Tijdens dit lied 
komt de Familie van de 
Binnenplaats van het 
Stadhuis met strakke 
trekken en beenen bin
nen).

„Wie zijn dat?” infor
meerde de heer Thor
becke.

„Die heb ik nog nooit 
gezien,” verklaarde Rem- 
brandt.

De huisvader van de 
groep gaf opheldering.

Na 7

En ons Gemeentebestuur, inschikkelijk als altijd, 
stond de gevraagde gunst toe. Onmiddellijk werd 
onze Redactie door den heer Thorbecke gewaar
schuwd en ziehier hoe de Amsterdamsche stand
beelden hun eersten vrijen dag doorbrachten.

„Heeren, ik en mijn familie staan op een plein
tje tusschen vier muren. Niemand kent ons, maar 
dat is minder. Wat wij noodig hebben is meer 
zon en meer frissche lucht.”

„Doe zooals ik,” raadde Jan met de Handjes 
en liet ten teeken van zijn overdadige gezondheid 
zijn biceps zwellen.

De discussie verliep en het duurde lang voor men 
besloten was een adres te richten aan den Gemeen
teraad waarin het toestaan van een dag vacantie 
per week, om de bevolking opnieuw te overtuigen 
van het groote nut der door de Amsterdamsche 
Standbeelden te propageerde ideeën, met klem 
werd bepleit.

Daarna haastte men zich naar de diverse stand
plaatsen terug.

Joost van den Vondel telde de 
voertuigen op het Leidscheplein 
maar bracht er niets van terecht. 
Hij kan niet„ghebeteren dat hij* van 
starren droomt**. Waarschijnlijk zal 
hij zich een test onderzoek moeten 
laten welgevallen.

De heer Jan met de Hand
jes (staande en den Romein- 
schen groet brengend) „Zeer 
goed. Heil, heil....” (hij 
gaat zitten).

De heer Thorbecke: „Ik 
zal dus nu het hoofdpunt 
van ons program formulee- 
ren : „Meer vrije tijd” (al
gemeen applaus). „Het ge
meentebestuur zal einde
lijk eens moeten begrijpen, 
dat wij maar niet steeds 
kunnen blijven staan en 
werkeloos toezien, (geroep : 
we zijn daar taxichauf
feurs) dat onze ideeën ver
keerd worden uitgelegd. Wij 
eischen vrijen tijd om te too- 
nen, dat wij nog precies de
zelfden zijn als vroeger, en 
dat wij als echte Hollan
ders ook zullen blijven 
vasthouden aan ons mooi, 
fier, geheiligd „Vroeger.”

Maarten Harpertszoon Tromp verliet 
de Marinewerf en begaf zich naar het 
Naardermeer om wilde eenden te 
schieten.Hij werd echter spoedig gesom
meerd zijn oude vuurwapen in te leveren
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onderwijs voldoende. Correctie van gemaakt werk. Na goeden afloop 
diploma's. Velen verwierven door onze diploma’s goede positie of 
bijverdienste. Vraag adressen.

Abonneert IJ op dit blad

REGENBOOG
WNT Vraagt GRATIS onze monstercol- 

iectie aan, bevattende 800 kleuren 
O in o.a. Zephir-, Parel-, Shetland-.

Sport-, Gezondheids-WOL enz. 
W* voor kousen, sokken, jumpers,
" babykleertjes, badpakken enz.

vanaf 12 ct. per 50 gram 
Verkoop uitsl. aan particulieren 

N.V. Amsterdamsch Verzendhuis van 
Garens, Heerengracht 154 6, A’dam C.

Sproeten
komen vroeg 
in ’t voorjaar, 
koopt daarom 
tijdig

t Pot 90 ct. Tub« 50 et. Zeep 60 ct. 
Bi) Uw Drogist.

EEN AANHOUDER WINT

GEREGELD
ADVERTEEREN

WINNEN

Mijn 
wordt
Een der Duizenden, die door F a c i I 
slank geworden zijn, schrijft:

Er is een tijd geweest, aat 
mijn gewicht tot mijn groote 
ergernis aldoor maar toenam. 
Ik probeerde slank te worden 
door veel te loopen, maar 
zonder resultaat. Toen werd 
mij weer Facit aanbevolen 
en eindelijk begon ik een kuur 
daarmee. In korten tijd werd 
mijn gewicht geleidelijk minder 
en thans bemerk ik weer, dat 
mijn slankheid mij benijd wordt.

In mijn vreugde zend ik U 
dit schrijven. U moogt echter 
natuurlijk niet mijn naam 
eronder zetten.

Uw dankbare A. J.
• Facit is verkrijgbaar in apo- 
5 the ken en drogisterijen a f 3.- per 

buis van 100 pastilles voor een 
vermageringskuur van 3 weken. 

FACIL
drogisterij
100 pastil!<

Armen onbruikbaar bij vochtig weer
Rheumatiek maakte werken tot een kwelling.... 

Tot hij het juiste middel vond!
Hier volgt een merkwaardig voor

beeld van de wijze waarop vochtig 
weer de gewrichten kan aantasten 
van iemand, die vatbaar is voor 
rheumatiek.

„Ik heb heel erg aan rheumatiek 
geleden,” schrijft ons iemand, „en 
heb zoo erge pijnen in mijn gewrich
ten gehad, dat het haast niet te dra
gen was. Het was altijd het ergst op 
regenachtige dagen. Dan kon ik een
voudig mijn armen niet gebruiken en 
het werken was mij werkelijk een 
marteling. Ik probeerde twee verschil
lende middelen tegen rheumatiek, 
maar ik was na de kuur nog altijd 
even slecht. Toen zei men mij dat ik 
Kruschen Salts moest probeeren en 
nadat ik een flacon gebruikt had, 
voelde ik verbetering. Dus ging ik er 
natuurlijk mee door en nu ben ik 
aanmerkelijk beter en ik heb me in 
geen jaren zoo best gevoeld. Gewoon
lijk voelde ik me zoo lusteloos en lui, 
maar dat ik weer kan werken is nu 
een pleizier voor me geworden in
plaats van een schrik. S. B.”

Het organisme van den lijder be
vat een teveel aan urinezuur, wat 
de oorzaak kan zijn van rheumatiek. 
Dit kwaadaardige urinezuur kan 
ontstaan, doordat de inwendige 
organen onvoldoende werken. Kru
schen Salts nu spoort de afvoer- 
organen dusdanig aan, dat elk spoor 
van afvalstoffen regelmatig en vol
komen verwijderd wordt. Kruschen 
maakt en houdt U inwendig schoon 
en zuiver. En Uw geheele wezen — 
lichaam en geest — ondergaat deze 
verfrisschende werking.

is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a f 0.90 
en f 1.60 per flacon. Stralende 
gezondheid voor 1 cent per dag. 
Imp. : N.V. Rowntree Handels Mij. 
Heerengracht 209, Amsterdam-C



^LENTEFEEST

De onmetelijke bloemenzee.

Tulpenvelden nabij Vogelenzanj

TT Tekenlang reeds trekken er iederen
▼ ’ zonnigen dag, dien de lente ons 

geeft, maar vooral op de Zondagen 
bij tienduizenden de voetgangers, de fietsers, 
de auto’s door Hollands duinstreek, waar 
de bloei der bolgewassen een feest van 
kleuren aanricht, zooais nergens ter wereld 
in zulk een omvang gevonden wordt. Zoo
wel de steeds groeiende faam als het immer 
eenvoudiger, sneller en goedkooper ver
keer doen van jaar tot jaar den bezoekers
stroom groeien. En van de opschriften der 
autobussen, die men er ontmoet, is het af 
te lezen, dat er heinde en ver in den lande 
geen oord meer is, of de bewoners nemen 
zoo’n vroolijken lentedag te baat om ééns 
ten minste dat merkwaardig bloemenfestijn 
mee te vieren. Om niet te spreken nog 
van de steeds talrijke buitenlandsche tou
ringcars, die men er ontmoet. Het bijzonder 
zonnige lenteweer, dat Avij geruimen tijd 
achtereen genoten hebben, is oorzaak ge
weest, dat zoo kort na elkander de ver
schillende bollensoorten in bloei gekomen 
zijn, en vandaar, dat het slechts zelden 
mogelijk is, zooveel tegelijkertijd in bloei 
te treffen als dit jaar. Met dat al is het 
voor de bollenkweekers, als voor zoovelen, 
geen gunstige tijd, en hoe mooi het gewas 
zich ook laat aanzien, prijzen en verkoops- 
mogelijkheden zijn slechter dan ooit, Wie 
dus in zijn feeststemming de geuren en 
de kleuren van het bollenland overvloedig 
mee naar huis voert, steunt daarbij, in 
hoe geringe mate ook, nog eenigermate 
een wel typisch Nederlandsch „fabrikaat”.



Hyacintenkeuring

Bloemenverkoop- 
stertjes houden u 
overal hun geuren- 
de bouquetten voor

Narcissenveld aan den voet der duinenrij. 
Hyacintenveld onder $assenheim.

I' "-Ijl iïïi

ln het schilder achtige No yrdrvijksche 
duin heeft men een ivedsch over
zicht op de omringende landstreek, 
die geheel met bollenvelden bedekt is. 
I
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VROUWENLEVEN
JURKJE, MANTELTJE EN MUTSJE

De hierbij afgebeelde modelletjes zijn ge
breid met 3-draads krimpvrije „Halcyon”- 
wol op aluminium naalden no. 2x/2.

Het jurkje. Men begint aan den onderkant van 
het voorpand, waarvoor men 131 st. opzet en breit 
eerst 4 toeren rechts.

5de toer : * 1 r., 2 keer den draad om de naald 
slaan. Van ♦ herhalen tot den laatsten st. 1 r.

6de toer : r. breien en de omgeslagen lussen van 
de naald laten glijden.

1de en 8ste toer : r. breien.
Deze 4 laatste toeren 3 keer herhalen. Vervol

gens :
lste toer : 1 r., * 4 r., 1 aver. Vanaf ♦ herhalen 

tot de laatste 5 st. 5 r.
2de toer : 1 r., 4 aver. Telkens herhalen tot den 

laatsten st. 1 r.
Deze beide toeren herhaalt men tot het werk, 

van het begin af, 17 a 18 c.M. lang is. Men eindigt 
met den 2den toer.

In den daaropvolgenden toer : ♦ 2 maal 2 st. 
samenbr., 3 st. samenbr. Van * af 8 keer herhalen, 
2 maal 2 st. samenbr., 1 r. *♦ 3 st. samenbr., 2 
maal 2 st. samenbr. Vanaf ♦♦ 8 keer herhalen.

3 toeren r. In den daaropvolgenden toer: lr., 
* draad omsl., 2 st. samenbr. Vanaf ♦ herhalen tot 
het einde van den toer.

3 toeren r. In den 3den toer 1 st. minderen. Ver
volgens :

lste toer : 1 r., * 4 r., 1 aver. Van * af herhalen 
tot de laatste 5 st., 5 r.

2de toer : 1 r., 4 aver. tot den laatsten st. 1 r.
Deze beide toeren 3 keer herhalen.
Men gaat door met dit patroon, maar in de 2 

eerstvolgende toeren kant men 2 st. af aan het 
begin van de naald, voor de armsgaten. Verder 
mindert men om den anderen toer nog 1 st. aan 
weerskanten van de naald, tot er nog 46 st. overblij
ven.

Nu herhaalt men nog 1 keer den 2den toer en 2 
keer den lsten en den 2den.

In den daaropvolgenden toer breit men 18 st. 
in patroon, kant 10 st. af en breit de naald uit in 
patroon. Op de laatste 18 st. breit men verder als 
volgt :

1 ste toer : 1 r., 4 aver. — 2 keer herhalen — 1 r.,
1 aver., 1 r.

2de toer : 1 r., 2 aver. samenbr., verder in pa
troon tot het einde van den toer.

3de toer : in patroon.
4de toer : 1 r., 2 r. samenbr. ; in patroon tot het 

einde van den toer.
Men herhaalt den 3den en den 4den toer 1 keer, 

dan nog 1 keer den 3den toer. Tot slot 4 toeren 
zonder minderen. Afkanten.

Het tweede schoudertje wordt op dezelfde wijze 
gebreid, hieraan tegenovergesteld.

Het rugpand. Ook hiervoor worden 131 st. opge
zet en men breit precies als bij het voorpand tot aan 
de armsgaten. Dan kant men 2 st. af aan het begin 
van de eerstvolgende 2 naalden en mindert verder 
aan weerskanten van de naald, om den anderen 
toer 1 st., tot er nog 50 st. op de naald staan. Dan 
breit men 1 toer zonder minderen en vervolgt aldus:

1 ste toer : 1 r., 2 aver. samenbr. ♦ 4 r., 1 aver. Van 
♦ af 3 keer herhalen, 4 r. Omkeeren.

2de toer : 5 r., * 4 aver., 1 r. Van *af 3 keer her
halen, 1 r.

3de toer : 1 r., 2 samenbr., 3 r., ♦ 1 aver., 4 r. 
Vanaf ♦ 3 keer herhalen.

4de toer : 5 r., ♦ 4 aver., 1 r. Vanaf ♦ 3 keer herh.
5de toer : 1 r., ♦ 4 r., 1 aver. Vanaf ♦ 3 keer herha

len, draad omsl., 2 st. samenbr., 2 r.
6de toer : als de 4de.
1de toer : 1 r., ♦ 4 r., 1 aver. Van * af £ keer her

halen, 4 r.
8ste toer : als de 4de.
7den en 8sten toer 1 keer herhalen.
11 de toer : als de 5de. 12de toer : als de 4de.

7den en 8sten toer 1 keer herhalen, 7den toer 
nog 1 keer herhalen.

16de toer : 1 st. afkanten, 1 r., 1 aver., 1 r., ♦ 4 
aver., 1 r. Vanaf ♦ 2 keer herhalen.

11de toer : 1 r., ♦ 4 r., 1 aver. Vanaf ♦ 1 keer her
halen, 4 r., 2 aver. samenbr., 1 r.

18de toer : 1 r., 2 aver. samenbr., 3 aver., 1 r.,
* 4 aver., 1 r. Vanaf * 1 keer herhalen.

19de toer : 1 r., ♦ 4 r., 1 aver. Vanaf * 1 keer her
halen, 2 r., 2 samenbr., 1 r. Afkanten.

Nu zet men 4 st. op voor ’n overslagje en breit 
de overgebleven st. op dezelfde naald in patroon 
tot de laatste 3 st. Dan breit men 2 st. aver. samen, 
1 r.

Men breit nu dezen schouder tegenovergesteld 
aan den eersten, op dezelfde wijze, echter zonder 
knoopsgaten. De 4 st. voor het overslagje breit 
men aldoor r. Is ook deze schouder klaar, dan 
naait men de schoudernaadjes dicht, en met den 
rechterkant naar zich toe breit men 54 st. rondom 
de halsopening. Men breit 1 toertje r.

2de toer : 1 r., ♦ draad omsl., 2 st. samenbr. Vanaf
♦ herhalen tot den laatsten st., 1 r. Dan losjes af
kanten.

De mouwtjes : 27 st. opzetten.
1 ste loer : 1 r., ♦ 4 r., 1 aver. Vanaf * herhalen 

tot den laatsten st., 1 r., 2 st. bij opzetten.
2de toer : 1 r., 2 aver., ♦ 1 r., 4 aver. Vanaf * her

halen tot den laatsten st., 1 r., 2 st. bij opzetten.
Men breit zoo door, in patroon, en zet aan het 

einde van eiken toer 2 st. bij op, tot men 47 st. op 
de naald heeft. Dan breit men verder aldus :

lste toer : 6 r., ♦ 3 r., 2 st. samenbr. Vanaf * 
herhalen tot de laatste 6 st. 6 r.

3 toeren r.
5de toer : ♦ 1 r., 2 keer draad omsl. Van ♦ af 

herhalen tot den laatsten st. 1 r.
6de toer : r. breien en de lussen laten vallen.
1de en 8ste toer : r. 9de toer : als de 5de. 10de 

toer : als de 6de.
11de toer : ♦ 3 r., 2 st. samenbr. Van * af herha

len.
12de toer : r.
13de toer: 1 r., ♦ 2 st. samenbr., draad omsl. 

Van ♦ af herhalen tot den laatsten steek, 1 r. Losjes 
afkanten.

Het tweede mouwtje wordt precies eender 
gebreid. Men naait dan de mouwtjes in de jurk, 
strijkt het werk voorzichtig onder ’n vochtigen 
doek en naait daarna de zijnaden dicht. Het over
slagje wordt met onzichtbare steken vast ge
hecht, de knoopsgaten worden omwerkt, knoop
jes aangenaaid en ’n zijden lintje geregen door 
de open toeren langs halsje en mouwtjes en in 
de taille.

Het bijbehoorend manteltje.
Dit wordt in hetzelfde patroon gebreid. Men 

begint met het linkervoorpand, waarvoor men 
65 st. opzet en breit 4 toeren r.

5de toer: ♦ 1 r., 2 keer draad omsl. Van ♦ her
halen tot den laatsten st. 1 r.

6de toer: r., lussen laten vallen. 1de en 8ste 
toer: r. Deze 4 toeren 3 keer herhalen. Verder:

lste toer: 1 r., ♦ 4 r., 1 aver. Van ♦ herhalen tot 
de laatste 4 st. r.

2de toer: 4 r., ♦ 1 r., 4 aver. Van ♦ herhalen tot

den laatsten st., 1 r. Deze beide toeren 6 keer her
halen.

toer: 1 r., ♦ 2 st. samenbr. Van ♦ herhalen 
tot de laatste 4 st. r., 3 toeren r.

19de toer: ♦ 2 st. samenbr., draad omsl. Van
♦ herhalen tot den laatsten st., 1 r., 3 toeren r.

23ste toer: 1 r., * 4 r., 1 aver. Van * herhalen 
tot de laatste 4 st. r.

24ste toer: 4 r., * 1 r., 4 aver. Van * herhalen tot 
den laatsten st., 1 r.

Beide laatste toeren 3 keer herhalen. Aan het 
einde van den laatsten toer 20 st. bij opzetten voor 
’t mouwtje. Dan in patroon verder breien tot 
het werk 24 c.M. lang is, eindigend met een toer 
als de 23ste.

In den daaropvolgenden toer: 12 st. afkanten 
voor het halsje, 2 aver., 1 r., * 4 aver., 1 r. Van ♦ 
herhalen tot het einde van den toer.

Men breit verder in patroon en mindert, om 
den anderen toer, aan den kant van het halsje 
tot er 40 st. overblijven. Men laat deze steken op 
de naald tot het rechtervoorpand op dezelfde wijze 
is gebreid, waarbij de voorkanten natuurlijk tegen 
elkaar aan moeten komen. Is het rechtervoorpand 
even ver gebreid als het linker, dan breit men, 
met den linkerkant van het werk naar zich toe 
en dus beginnende bij het mouwtje, aldus : * 1 r., 
4 aver. Vanaf * herhalen tot het einde van den 
toer, dan 31 st. bij opzetten voor het ruggetje en 
op de steken van het linkervoorpand breiende 
als volgt : * 4 aver., 1 r. Van ♦ herhalen tot het 
einde van den toer.

Verder : 1ste toer: 1 r., * 4 r., 1 aver. Van ♦ 
herhalen tot de laatste 5 st., 5 r.

2de toer: ♦ 1 r., 4 aver. Van ♦ herhalen tot den 
laatsten st., 1 r.

Deze beide toeren herhalen tot het mouwtje 
16 c.M. breed is, eindigend met den 2den toer.

Men breit verder in patroon en kant aan het 
begin van de eerstvolgende 2 naalden 20 st. af.

Nu herhaalt men den lsten en 2den toer nog 
3 keer en nog 1 keer den lsten toer. Verder 3 
toeren r.

4de toer: 1 r., ♦ draad omsl., 2 st. samenbr. 
Van ♦ herhalen tot het einde. 3 toeren r.

8ste toer: 3 keer : 1 r. 1 st. meerderen, ♦ in eiken 
st. 2 st. br. tot de laatste 6 st., dan 3 keer : 1 st. 
r., 1 st. meerderen.

9de toer: ♦ 1 r., 4 aver. Van * herhalen tot den 
laatsten st., 1 r.

10de toer: 1 r., * 4 r., 1 aver. Van ♦ herhalen 
tot de laatste 5 st., 5 r.

Beide laatste toeren 6 keer herhalen. 3 toeren r.
26ste toer: ♦ 1 r., 2 keer draad omsl. Van ♦ 

herhalen tot den laatsten st., 1 r.
27ste toer: r. breien en de lussen laten vallen. 

2 toeren r. Deze 4 toeren 3 keer herhalen. 1 toer r. 
Afkanten,

Voor het halsje, aan den rechterkant 68 st. op
nemen. 1 toer r. breien.

2de toer: 2 r., * draad omsl., 2 st. samenbr. 
Van ♦ herhalen. Losjes afkanten.

De manchetten. Aan den rechterkant, onder aan 
de mouwtjes, 40 st. opnemen. 1 toer r. 1 toer 
gaatjes. Losjes afkanten.

Onder ’n vochtigen doek strijken, zijnaden dicht
naaien en zijden lintjes door rijgen.

* ♦*
Wegens plaatsgebrek moet de beschrijving van het 
bijbehoorende mutsje tot de volgende rveek blijven 
liggen. THÉRÈSE.
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Een reclame-begrooting 
is niet volledig, wanneer

van onze moderne nieuwe modellenen CONDITIES

DE MEEST TOONAANGEVENDE STAD DER WERELD 
Verdubbelt het genoegen van Uw bezoek daardoor, dat 
U in een van deze goed ingerichte hotels logeert. Prijzen 
voor elke beurs.

Grosvenor Hotel Sï&wu
Het Grosvenor Hotel ligt naast het Victoria station en 
heeft een privé-ingang aan het perron ; portiers wachten 
aan alle treinen. Als het modernste van alle stationshotels 
van Londen, overziet het den tuin van het Buckingham 
Palace. i-Pers. kamer vanaf 12/6, 2-pers. kamer vanaf 18/6.

Hotel Great Central
Marylebone Road N. W. 1 

Dichtbij Baker Street station, Hyde Park en het winkel
centrum van het Westend. Warm en koud water in alle 
slaapkamers. Slaapkamer, bad en ontbijt vanaf 10/6 d. 
Prijzen (alles inbegrepen) vanaf 20/- per dag. Prijslijsten 
op verzoek van den manager.

Tuscan I A 1 Shaftesbury Avenue 
11UIC1 Londen W. 1

In het hart van de meeste bezienswaardigheden der stad 
gelegen. Centrale verwarming, warm en koud water in 
iedere kamer. Garage aansluitend. Slaapkamer, bad en 
ontbijt vanaf ro/6d. De meeste comfort, laagste prijs.

Inlichtingen betreffende reizen naar de Britsche Eilan
den, een zakkalender der gebeurtenissen en andere 
brochures zijn aan alle reisbureaux verkrijgbaar.

Reist 's nachts via HOEK VAN HOLLAND en overdag via 
VLISSINGEN. Inl. en Prosp. betr. GOEDKOOPE RETOURS 
bij de Reisbureaux en de S. M. „Zeeland” te VLISSINGEN

ueiniq 
“NUGGET” 

doel de heele schoen 
glimmen.

Zuarl-Brtin-Donkerbruin en andere Meuren

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

gemaakt, hetgeen breuklijden verhelpt.

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

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

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

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

heden.
__ GRATIS INFORMATIE-COUPON- 

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

»1■E STA
AMSTERDAM

niet bij de bladen is 
opgenomen
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VRAAG! EEN ADRES
van een zieken of eenzamen Nederlander om daarheen 
geregeld Uw nummer van „De Stad” te kunnen zenden 
aan: J. P. C. MEEUWSE, Viietstr. 2, Amsterdam (Z.) 
Strooken (zonder postzegel) worden dan toegezonden.

Piano- en Knop-Accordeons
met onbreekbare zilverstaal tongen, zwevende mensuur, 3- en 
4-korig met registers in wit en gekleurd perloid, versierd met 
mozaïk en semilie diamanten. Zeer concurreerende prijzen 1

N. V. HEES & Co. - HAARLEM
KRUISSTRAAT 33

ABONNEERT U OP
DE STAD AMSTERDAM

Levens verzekering-Mij. „H A ARLE M ” 
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

-• 1

vroeger
F3-

mans

vroeger

thans

De Groote fz2.25
voldoende voor me'ér dan 2 maanden

De Kleine r'1.25
voldoende voor 1 maand

oo ziet de groote flacon Silvi
krin Haarwater er uit en hij kost 
thans een stuk minder dan vroeger. 
Dat scheelt nog eens. Tot aan den 
hals gevuld met het schuimende 
Silvikrin Haarwater: de volle maat.

Uw Drogist en Kapper verkoopen 
Silvikrin en zij zuilen U zeggen: 
„Neemt U Silvikrin, dat is goed 
en Professoren en Doet, over de 
geheele wereld bevelen het aan."

Silvikrin is vervaardigd volgens 
patent Nr. 378.695. Dames zijn en
thousiast over Silvikrin haarwater. 
Het haar wordt niet vèt, het teerste 
knpsel blijft prachtig mooi, golvend 
en glanzend.

In eiken cubieken centimeter Silvikrin 
zijn millioenen levende, actieve haar
cellen verzameld, hunkerend om 
ook op Uw hoofd nieuw weelderig 
haar te laten groeien

Zet hen aan het werk. Dagelijks 
inwrijven, dat is het geheim, daarvan 
groeit Uw haar weer en dat doet 
ook Uw hoofdzenuwen goed.

Tryptophaan is in Silvikrin Haar
water verwerkt, de raadselachtige 
stof van Prof. Dr. Hopkinsl Zonder dit 
is haargroei onmogelijk. Silvikrin 
voedt de verzwakte haarwortels. De 
roos verdwijnt, nieuw haar verschijnt. 

Maar wacht niet, tot de kwaal erger 
is. Aan den slag met Silvikrin. De 
dop van den flacon er af en begin 
met den Dagelijkschen Druppel,dan 
gaat Uw haar weer leven, dan groeit 
het weer. Koop direct een flacon I 

Is Uw haar nog gezond, verzorg het 
dan met Silvikrin Haarwater, met dit 
prachtige, verkwikkende, schuimen
de haarwater. Ah, dat doet goed, 
dat knapt op

SilvikrinUw haar te dun
Zend den uitgeknipten flacon met Uw naam en cdres in open enveloppe met 1% cent gefrankeerd aan Silvikrin 
Laboratorium, Verlaatstraat*52-54-5ó en U ontvangt de brochure „Ons Hoofd haar" gratis en franco.



E
bent en wat

North niet

bureau van

„----  en

n weet je dat allemaal zeker — uit de eerste hand ?”
„Ja, ik weet het zeker.”

i „’t Spijt me voor je, Beverly. Ik zal mijn best doen, om ’t zoo 
makkelijk mogelijk voor je te maken.”

Zij keek naar hem op. „Ik weet, dat je dat doen zult. Ik voel ’t.” 
„Omdat ik echt medelijden met je heb,” ging hij voort. „Ik weet niets 

van je — en ik zal nergens naar vragen. Maar ik weet wel, wat je bent.”
„Wat dan?”
„Een dame, ’t Kan me niemendal schelen, waar je geweest 

je hebt doorgemaakt — het goede bloed verloochent zich niet.”
„Bloed ! Beschaving! Dat zijn dingen, die voor Andrew 

meetellen.”
„Kan ik me indenken. Maar wij tegenover elkaar....” 
Andrew North verscheen, en wenkte hen. Zij betraden het 

den burgerlijken rechter — een duf, stoffig vertrek, vol boeken en papieren. 
Er waren een dozijn mannen in het vertrek en een paar knappe typistjes, 
die met welwillende nieuwsgierigheid naar het bruidspaar keken.

De twee waren het aanzien wel waard : Alan Beckwith, meer dan zes 
voet lang, slank maar goed gebouwd, met een scherp besneden gezicht onder 
ruig haar ; het meisje tenger en elegant — een karakteristiek jong paartje ; 
en er was niemand in het vertrek, die iets aanvoelde van het droevige drama, 
of het hopelooze glanzen zag van Beverly’s oogen, of den strakken trek van 
den mond.

Een beweeglijk, welgedaan mannetje — trotsche bezitter van een aan
stelling als notaris — kwam op hen toe en stelde zich voor. Zijn snerpende 
stem kraste op Alan’s zenuwen; een tamelijk overbodige poging, vond hij, 
om den vreemden toestand te ontdoen van het laatste draadje romantiek. 
Op zijn bevel reikten zij elkaar de hand ; zijn hooge stem klonk schril het 
vertrek door, alsof het mannetje ervan overtuigd was, dat de toeschouwers 
hem belangrijker vonden dan het jonge paar. Toen hij naar den ring vroeg, 
reikte Andrew North Alan een doosje van rood pluche. Met een woord van 
dank nam Alan het aan — hij had totaal om geen ring gedacht. En toen 
nam hij de hand van Beverly in de zijne, en schoof hij den ring aan den vierden 
vinger.

En toen, als van verre, kwam het neusgeluid van den notaris : 
dus verklaar ik u tot man en vrouw.”

Man en vrouw 1 Plotseling was heel de rommelige omgeving vergeten, 
de toeschouwers waren als verwaasd — Alan zag neer in een fijn gezichtje, 
naar hem toe geheven, een gezichtje van teere zachtheid — maar met een 
vaste, onverzettelijke lijning van den mond.... Zijn vrouw! De handen, 
die hij vasthield, waren ijskoud. Toen hoorde hij de snerpende stem van den 
notaris : „Nu, meneer Beckwith, moet u uw bruid niet kussen ?”

Alan voelde, dat hij stond te beven. Hij keek het vertrek rond, in de 
glimlachende, verwachtende gezichten. Toen keek hij weer naar Beverly — 
ze stond daar lijdzaam, gewillig, onverschillig.

Zijn lippen raakten de hare. En zonder dat hij zelf goed wist, wat hij zei, 
sprak hij :

„Veel geluk, Beverly.”

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Felicitaties — de eene luid en rumoerig, de andere zacht en onverwacht 

ernstig ; een ietwat ruw grapje van den ambtenaar, die de plechtigheid had 
geleid ; koude, klamme handdrukken van Andrew North 
— toen waren zij weer buiten, in de taxi.

Avond. Reeds spuwden de groote kantoorgebouwen 
hun stroom van vermoeide werkers uit. Trams en bussen 
waren volgepropt met mannen en vrouwen, die vochten 
om ruimte, om adem te kunnen halen. Weer was ’t werk 
voor een dag beëindigd — de zwerm van menschelijke 
bijen was op weg naar de korven. Alan vond het iets 
raadselachtigs — iedere man en iedere vrouw repte zich 
naar een bepaalde bestemming, naar ’n bepaalden persoon 
of bepaalde personen ; zoo deden ze vanavond, zoo hadden 
ze gisteren en den avond daarvóór gedaan, en zoo zouden 
ze morgen weer doen, en een niet te tellen reeks van avon
den daarna. Het leek hem iets nietigs, iets zonderlings. 
Zonder het zelf te weten, sloot hij zijn vingers om het 
handje van Beverly. Het lag koud en weerloos in zijn hand.

Zijn gedachten waren verward, en niet geheel onplei- 
zierig. Er bestond een zekere band tusschen hem en zijn 
bruid — zooal geen band van wederzijdsche waardeering, 
dan toch een van gemeenschappelijke ellende. Zij ston
den volkomen en onvoorwaardelijk onder het gezag van dien 
eigenaardigen man, die met hen meereed, dien ongevoe- 
ligen, ondoorgrondelijken Andrew North, die hen tweeën 
uit al die menschen had uitgekozen — die hen bij elkaar 
had gebracht, hun lot aaneen gebonden. Het leek Alan 
ongeloofelijk, dat hij nu getrouwd was met een vrouw, die

KORTE INHOUD VAN HET 
VOORAFGAANDE.

Alan Beckwith. door honger ge
dreven, wil zelfmoord plegen. Hij 
wendt zich tot den bendeleider 
Andrew North om op zijn naam 
een levensverzekering af te sluiten. 
Met de gelden van de polis zullen 
dan na zijn dood zijn schulden be
taald moeten worden. North wijst 
dit voorstel af. Hij biedt Beckwith 
echter aan een levensverzekering 
voor hem te sluiten van 100.000 
dollar. Alan Beckwith krijgt dan 
20.000 dollar contanten, maar moet 
na dertien maanden uit het leven 
verdwijnen. Het resteerende bedrag 
valt dan aan North toe. De polis 
komt te staan op naam van een 
vrouw, Beverly Ames, met wie Alan 
Beckwith op aanwijzing van North 
moet trouwen. Beckwith stemt toe. 
Hij maakt met zijn aanstaande 
vrouw, die op een onverklaarbare 
wijze in de macht van North is 

geraakt, kennis.

Lk
DOOR OCTAVUS ROY COHEH

hij een uur tevoren nog nooit gezien had, van wier bestaan hij 4
veertien dagen geleden zelfs niets had vermoed.

Zij gleden door het drukke verkeer van den laten namiddag, naar een 
der bescheiden woonwijken der stad, een nieuwen aanleg van rustige flats en 
bescheiden villaatjes. Eindelijk stopte de auto voor een der grootste flat
gebouwen, dat er nogal imposant uitzag ; en toen zij uit de taxi stapten, 
gaf North hun ieder een sleutel. „Jullie woning,” zei hij. „Als jullie je nu 
even aan den portier gaan voorstellen, dan kunnen we naar boven gaan.”

De portier keek hen aan met een zekere vroolijkheid. Hij scheen te merken, 
dat zij bruid en bruigom waren. In de lift zei North kalm tot Alan : „Bever
ly’s koffer is al hier. Jij kunt in den loop van den avond wel even pakken, en 
je bagage hier brengen.”

Op de zevende verdieping stapten zij uit. North wees hun de deur van 
de flat, en Alan sloeg die deur open. Toen kwam er een onweerstaanbare 
aandrang over hem. Hij tilde het tengere figuurtje 
zette haar over den drempel. Zij bloosde.

„Waarom deed je dat ?”
„Een oud gebruik.” Hij was verlegen. „Neem me

’t zonder erg.”
De kamers waren helder verlicht. In de hall hing

van zijn vrouw op en

niet kwalijk — ik deed

een geur van gebraden 
vleesch. En toen kwam er iemand te voorschijn, die glimlachend groette.

Klaarblijkelijk een dienstbode — een groote, knappe vrouw, die klaar
blijkelijk over lichaamskracht beschikken kon. Zij had een grijze japon aan 
en een wit schort, en glom van zindelijkheid.

„Zoo zoo, daar hebben we zeker meneer en mevrouw Beckwith. Allebei 
welkom. Ik ben Ellen, keukenmeid en binnenmeisje enzoovoort.”

Zij gaven haar de hand. Alan mocht haar aanstonds — met haar wat 
vrije, gemakkelijke manieren, haar spraakzaamheid, haar duidelijke bekwaam
heid. Hij was tevens een beetje verwonderd om de zorgzaamheid van North, 
en hij glimlachte om de moederlijke manier, waarop de vrouw met Beverly 
omsprong.

„Komt u maar meteen mee naar uw kamer, mevrouw Beckwith, dan 
kunt u u een beetje opknappen voor ’t diner. Ik heb ’t vandaag eens extra 
lekker gemaakt, al zeg ik ’t zelf.” Trots leidde ze hen de gang door, naar 
de laatste kamer. „Als u ’t goed vindt, meneer North....”

North knikte ernstig. „Neem ze maar over, Ellen.”
Zij gingen een kamer binnen, die niet groot was, maar gezellig gemeu

bileerd. Door een open deur zagen zij den glans van zilver en nieuw linnen, 
waarmee de tafel gedekt was. „Ik heb voor drie gedekt, mevrouw Beckwith. 
Ik dacht, dat meneer North misschien mee zou blijven eten.”

Ik zal blijven, Ellen.” Het was North zelf, die antwoordde.
het, alsof er voor het oogenblik een vreemde opwinding 
over Beverly was gekomen ; haar lippen waren gaan 
glimlachen, en haar oogen tintelden. Alan zag het met 
verbazing — en toch voelde hij zichzelf ook niet onbewogen. 

Beverly zette haar hoed af, zoodat haar fraaie, korte 
kapsel zichtbaar werd. En nu zij hem aankeek, met een 
flauw lachje, zoodat alleen de fijne lijntjes aan de hoeken 
van 
dat 
dat 
nog

En toen leek

haar oogen hem aan ’t drama herinnerden, zag hij, 
zij nog niet veel meer was dan een kind — een kind, 
door het leven verre van vertroeteld was, maar toch 
heel jong in jaren.
„Wat een prachtige woning !” riep zij uit. „En ik 
echt honger. Ik geloof, dat we ’t best met elkaar >>heb

zullen vinden.
Ellen stak haar twee handen uit. „Denk ik ook, 

Laat Ellen alles maar voor je beredderen, dan 
mooie kopje nergens zorg over te hebben. En 
Zij bukte zich naar Beverly’s hoofd en fluisterde 
toen, met een blik naar de twee mannen, leidde

schatje. 
hoeft je 
nu....” 
even, en
zij het meisje de andere kamer binnen.

Toen Alan alleen was, kwam de oude gedwongenheid 
weer over hem. De eene onwerkelijkheid was zoo snel op 
de andere gevolgd, dat hij nog geen tijd had gevonden, 
er zich bij aan te passen. Hij keek naar den man, die voor 
hem stond — klein en stug en stil. Hij sprak met een 
zekere vormelijke stijfheid:

„Ik waardeer het allemaal zeer, meneer North.”
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„Spreek er maar niet over.”
„Ik hoop, dat mijn vrouw....”
„Beverly? O, die zal ’t best redden. Aardig kind.”
Er schoot Alan een blos in de wangen. Hij had er geen reden voor, en 

toch nam hij ’t North kwalijk, dat die op zoo familiaren toon over zijn vrouw 
sprak. Het was een schrille herinnering aan haar slavernij. Toen hoorde hij 
de stem van North weer :

„Hier heb je vijfhonderd dollar, Beckwith, daar zul je vanavond wel 
mee toe kunnen. Kom morgenochtend om tien uur bij me thuis, dan heb ik 
negentienduizend vijfhonderd voor je klaarliggen. Die kun je dan meteen op 
je eigen rekening deponeeren. Zoo goed ?”

„Uitstekend.”
Toen kwam opeens de vraag :
„Hoe vind je haar, Beckwith?”
„Mijn vrouw?” Weer zoo’n opwelling van ergernis. „Ik geloof vast, dat 

we ’t best met elkaar zullen vinden.”
„Wat praat mijn jonge vriend koel! Enfin, ik geef je natuurlijk vol

komen gelijk. En van nu af aan kun je precies naar je eigen zin leven — dertien 
maanden lang. Ik wensch je een massa pleizier.”

„Dank u wel.”
De deur van de andere kamer ging open, en Beverly en Ellen kwamen 

weer binnen. Onmiddellijk verdween nu de ontzaglijke dienstmaagd in het 
geheimzinnige keukenkwartier, om een paar minuten later trots weer op 
te duiken, een schotel dragend, waarop een groot stuk vleesch lag, gegarneerd 
met champignons. Toen kwamen er andere schotels, eenvoudige, gezonde en 
smakelijke gerechten : nieuwe aardappelen, spinazie, rijst en croquetjes. 
Midden op de tafel stond een reusachtige vaas met rozen. Beverly en Alan 
zagen die tegelijk, en samen lazen zij het kaartje :

„Aan het bruidspaar — met hartelijksten gelukswensch.”
Zij begrepen, wie dit gedaan had. North aanvaardde hun dank met een 

knikje, en Alan verbaasde zich om de wrange koelheid van den man. Ten
minste — was het wel wrangheid ? Misschien was het zijn ernstige bedoeling, 
hen die dertien maanden zoo gelukkig mogelijk te maken. Zij namen plaats 
aan tafel, Alan aan het hoofd, Beverly tegenover hem en Andrew North 
tusschen hen beiden. In volkomen eenvoud vroeg Alan den tafelzegen. Bij 
het „amen” hief hij het hoofd op, en zag, dat de anderen naar hem zaten te 
kijken. Welke aandrift had er hem toe gebracht, die eenvoudige huiselijke 
ceremonie te verrichten? Welke lang vergeten herinnering.... Hij haalde 
diep adem. Tenslotte was het Andrew North gelukt, van de kleine flat een 
knus tehuis te maken.

Het maal had voortgang in een atmosfeer van vreemde spanning. Het 
was North, die het gesprek leidde — voorzoover er dan gesproken wérd. Hij 
was rustig, beleefd en bescheiden. Zij spraken over het weer, hij beval hun 
een paar films aan, die op ’t oogenblik liepen, en hij besprak de verdiensten 

van het plaatselijk tooneel en van een opera-gezelschap, dat binnenkort 
een week in den grooten schouwburg zou komen optreden. Hij praatte ge
moedelijk over alle onderwerpen, die in den gezelligen omgang tusschen 
vreemden besproken plegen te worden.

Alan en zijn vrouw antwoordden zoo beleefd als zij konden, maar de 
conversatie kostte inspanning. Er was een reactie ingetreden : de gedwongen
heid van den dag was voorbij, en een blijvende toestand was begonnen. Zij 
beschouwden North nu reeds als een buitenstaander — Alan van zijn kant 
voelde de tegenwoordigheid van dien man als een nogal griezelige herinnering 
aan de vreemde omstandigheden van hun huwelijk.

Ellen bleek inderdaad zoo bekwaam te zijn, als zij er uitzag. Schotels 
verschenen en verdwenen, vlug en stil. Een bruidstaart kwam het laatste, 
met een flesch zeldzamen wijn. North stond op :

„Op jullie beiden !”
Er was in zijn houding en in zijn stem niet de minste ironie. Toen Alan 

den toast dronk, keek hij zijn vrouw in de oogen, maar zijn gedachten waren 
bij North. Wat dacht die man op ’t oogenblik ? Het scheen geen mensch te 
zijn — hij maakte grapjes van helleven en van de levensellende. Toen verweet 
hij zichzelf oneerlijkheid. Hij moest erkennen : North had dezen toestand niet 
gezocht, en maar half gewild. Hij, als Alan Beckwith, was zelf bij North ge
komen — hij was met open oogen op het plan ingegaan, tegen den raad in 
zelfs van den man, die nu de eigenaar was van zijn leven.

Na het diner begonnen de mannen te rooken. Beverly nestelde zich in 
een makkelijken stoel onder een leeslamp ; ze leek heel tenger, uiterst fijn 
en broos. Haar bruine oogen waren gericht naar het magere, sprekende gezicht 
van Alan, en hij zag er een peinzenden glans in. Nu en dan wendde zij haar 
blik naar North — en als zij dit deed, week de zachtheid en kwam er een groote 
bitterheid voor in de plaats — een vlam van onverzoenlijken haat en niet 
te stillen vrees.

Eindelijk stond North op om heen te gaan. Ellen was al lang verdwenen. 
North boog, gaf hun beiden de hand, en de deur ging achter hem dicht. Een 
paar seconden bleven Alan en Beverly roerloos staan, toen keerden zij zich 
om en liepen terug naar de huiskamer.

De klok op den schoorsteenmantel wees half tien. Van buiten kwam het 
geratel en het geschetter van het verkeer, de schrille belgeluiden van trams, 
de schreeuwen van auto-claxons. Ergens uit de verte klonk rauw geschreeuw 
van opgeschoten jongens, en het geblèr van een muziek-machine uit een goed
koop café.

Er hing in de woning een sfeer van diepe rust en onverstoorbaren vrede. 
Het bovenlicht in de huiskamer was uitgedraaid, en het vertrek lag in het 
zachte schijnsel van de leeslamp. Hun figuren — zij tenger, hij lang en slank — 
waren als schaduwen in het zwakke licht, toen zij naast elkander in de deur
opening stonden.

Het was, alsof het geroezemoes van het bezige leven door het vertrek

Zeewind.
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De duinpan.

van Andrew North was buitengesloten. Het woord „Einde” was geschreven 
onder het levensverhaal van Alan Beckwith, en toch.... vreemd.... daar
mee was er een nieuw hoofdstuk begonnen, een naschrift.

Hij voelde een tevredenheid, die hij zelf niet begreep. Dertien maanden 
leken zoo’n lange tijd — hij kon geen angst koesteren voor het onvermijdelijke, 
terwijl het onvermijdelijke nog zoo ver weg lag. Het tegenwoordige scheen 
zichzelf genoeg te zijn.

Beverly liep de kamer in. Alan schrok op uit zijn stille stemming, begreep, 
dat hij had staan droomen.

Het drong tot hem door, in een gouden vloed van twijfel en onzekerheid 
en verbazing, dat hij alleen was met zijn vrouw.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Zij kroop weer diep in den gemakkelijken stoel onder de leeslamp, en hij 
ging dicht bij haar zitten, en keek ernstig naar haar. Er was een onmiskenbare 
gedwongenheid en een niet geringe verlegenheid tusschen hen.

Zoo bleven zij langen tijd zitten zwijgen. Hij keek maar naar de soepele 
lijnen van haar kleine, fijne figuurtje, en zij zat met vasten blik naar hem te 
staren. Er was zoo veel te zeggen — en er waren zoo weinig woorden, om het 
uit te drukken. Hoewel zij elkaar volslagen vreemd waren, had de kleine no
taris met de fluitstem hen gemaakt tot man en vrouw, en in die verhouding 
deelden zij nu deze woning. Alan voelde, dat hij met haar spreken moest over 
hun verhoudingen — maar terwijl zij zoo in zijn gezicht zat te kijken, was dat 
niet gemakkelijk. En toen knikte zij, alsof ze zijn gedachten had gelezen, en 
even kwam er een zweem van een glimlach om haar lippen.

„Ik denk er precies zoo over,” zei ze zacht.
Ondanks zichzelf lachte hij. „Dank je wel, Beverly. Ik wist er heusch 

geen raad mee.”
„Dat zag ik.”
„En begreep je, wat ik zat te denken ?”
„Ja. Je keek naar me en je was benieuwd, hoe het nu gaan zou. Je pro

beerde je in te denken, dat ik echt je vrouw ben.”
„Ja, precies.... En ik zat te denken, hoe ik met je aan moest.. . .van nu 

af.”
Zij bloosde licht. „En wat is de conclusie ?”
„Ik weet het niet. Eerlijk gezegd heb ik bijna niet kunnen denken — ’t 

is allemaal veel te vlug in zijn werk gegaan. Nog maar een paar dagen geleden 
stond ik op ’t punt, om zelfmoord te plegen. Je weet misschien niet alles 
over mijn contract met North....”

„Ik weet heel wat.”
„Goed, dan zul je je zelf kunnen voorstellen, wat ik in mijn hoofd en 

in mijn gevoel heb doorgemaakt. Een paar wieken geleden wanhopig, uitge
hongerd, koud, door en door ongelukkig — en nu zit ik op mijn gemak, ik heb 
goed gegeten, ik heb een prettige woning.. .. en ik ben getrouwd. Ik moet 
mezelf nu en dan in den arm knijpen, om me te overtuigen, dat ik het zelf ben.”

„Geen wonder.... Maar, Alan”— met een zachte ontroering hoorde hij 
haar voor ’t eerst zijn voornaam gebruiken ; zacht en volkomen natuurlijk was 
die van haar lippen gekomen — „maar, Alan, je zult toch heusch aan ’t denken 
móéten. We zijn bij elkaar ; en we moeten bij elkaar blijven. Nu jij.”

Hij voelde zich gedrukt door een groote schaamte. „Ik begrijp je niet 
goed, Beverly. Vind je ’t van belang, hoe ik er over denk ?”

„Ja — natuurlijk.”
Hij zweeg even, en peinzend keek hij haar aan.
„Ik heb me natuurlijk een voorstelling willen vormen van de vrouw, die 

de zeer twijfelachtige eer zou genieten, mijn vrouw te worden. Wat North zei.. 
eh.. .. enfin, dat hij er zoo gerust op was, dat ze hem niet bedotten zou.... 
gaf me ’t idee van een grof blond mensch met een schorre stem, en opgedirkt 
en lawaaierig.... een mannetjesputter...?’

„En ze was.... ?”
„Jij — jong, knap, fijn, beschaafd, onberispelijk.”
Zij sloeg de oogen neer.
„Waarom denk je dat ?”
„Ik dénk ’t niet — ik weet ’t.” ~
„Oordeel je niet een beetje voorbarig ? Is ’t niet een beetje onzinnig, 

me.... zoo over me te denken, terwijl ik onder zulke omstandigheden met 
je getrouwd ben ?”

„Ja ! Maar ik kan er niets aan doen. En,” zijn trekken werden zachter 
en zijn stem kwam smeekend tot haar, „als ik me vergis, doe dan je best om 
me niet teleur te stellen....”

„Ik vind ’t heel lief van je, Alan. Maar om nu op ons uitgangspunt terug 
te komen : hoe staan we tegenover elkaar ?”

„We moeten hier samen wonen,” antwoordde Alan, en het verwonderde 
hem zelf, dat hij zoo ronduit spreken kon. „North wil hebben, dat we een beet
je met andere menschen omgaan, dan.... dan kan er later nooit beweerd 
worden, dat we geen normaal gelukkig paar geweest zijn. En we moeten een 
beetje veel samen uitgaan ook. Maar verder lijkt ’t me het beste, dat we alle 
twee onze onafhankelijkheid houden. Jij kunt jouw weg gaan en ik den mijnen. 
Ik beloof je, dat ik me zoo weinig mogelijk aan je zal opdringen, en dat ik 
heelemaal niet probeeren zal, baas over je te spelen of onbescheiden vragen 
te stellen of zoo....”

„Dank je. Zoo zou ik ’t ook het liefste hebben. Mijn karakter zullen we er 
maar niet te veel inhalen — je bent vanavond in een gevoelige bui. Morgen of 
overmorgen, als je tijd hebt gehad, om na te denken, zul je wel inzien, dat er 
iets aan me mankeeren moet — dat er een heel ernstige reden moet zijn, dat 
ik zoo absoluut gehoorzaam aan de bevelen van North. Ik wil over die redenen 
liever niet spreken. Zóóveel mag ik zeker wel voor mezelf reserveeren. Maar 
verder” — en hij bewonderde de open, eerlijke manier, waarop ze hem aankeek 
— „verder moet ik me in ’t volste vertrouwen aan jou overlaten. Ik weet, dat 
ik met een heer te doen heb.”

Hij boog het hoofd. „Dat zal ik probeeren te bewijzen, Beverly. En wat 
je bent, of misschien geweest bent....” (Wordt vervolgd^



Is uw teint 
nog frisch 
- en jong?
Strijk eens met den rug van 
uw hand over uw huid . .. 
Voelt zij nog zacht en stevig 
aan? Of is uw teint minder sensitief, min
der soepel geworden ? Waarom zou u toe
staan dat de frischheid en aantrekkelijkheid 
der jeugd u ontvluchten? De dagelijksche 
toepassing van Palmolive kan, dank zij de 
rijke hoeveelheid olijf- en palmoliën 
welke bij de bereiding dezer zeep worden 
gebruikt, wonderen voor u doen.
Pas onze beroemde „twee minuten”-be- 
handeling toe en u zult met vreugde 
bemerken, dat uw teint haar vroegere 
aantrekkelijkheid
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Asthmalijders!
Het Asthmapoeder BOOM 
geeft bij inademing direct ver
lichting bij Asthma en daaruit 
voortkomende Borstbenauwd- 
heiden Borstbeklemming. Alleen 
echt zoo de verpakking is voor
zien van bijstaand fabrieksmerk.

Verkrijgbaar in Apotheken en Drogistwinkels a 
ƒ 1.25 per doos. Op aanvraag gratis en franco 
een monsterdoosje. Fa. A. M. BOOM, Arnhem 8.

BOOMSASTHMAPOEDERBOOMS
> co H
x> •u 
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BOOMSASTHMAPOEDERBOOMS

BREUKLIJDERS
Dit is
C. H. SCHOLTE. 
die. na 22 jaar breuk
lijder te zijn geweest, 
richzelve enduizenden 
anderen van breuk- 
lijden bevrijdde door 
zijn nieuwe uitvinding 
van het PATENT 
LUCHTAPPARAAT.

Duizenden dankbetuigingen. Vraagt 
kosteloos om het boek met afbeel

dingen en prijzen.

C. H. SCHOLTE
Aert v. Nesstr. 105 a - Rotterdam
Waarschuwing. Laat U niets anders 
opdringen, want even goed of beter 

bestaat er niet.

DE ASPACA VRUCHTENDROPSROLLEN

NEDERLANDSCH FABRIKAAT

LONDON CARAMEL WORKS - BREDA

GRATIS voor 
Bloemenliefhebbers 

een ex. van de fraai 
geïllustreerde uitgave: 

De Verzorging van 
Kamerplanten 
door G. D. DUURSMA, 
medewerker Floralia, 

EEN LEERZAAM BOEKJE 
VOOR BLOEMENLIEFHEBBERS 
Zend 10 cent aan postzegels 
en U ontvangt het franco. 
ZAADNOORDIJK, Groningen

Die leelijke vetpuistjes kunt U
wegvegen

wanneer U ze even behandeld hebt met het meest een
voudige, natuurlijke middel: Radox. Geen pijnlijk en 
gevaarlijk uitknijpen meer. Met deze gemakkelijke Radox- 
methode kunt U de vetpuistjes onmiddellijk en volkomen 
verwijderen. U mengt daartoe een theelepel Radox in 
een glas goed warm water en bet de aangetaste plekken 
hiermede gedurende eenige minuten. Droog nu af met 
een zachte handdoek en U kunt de vetwormpjes een
voudig wegvegen. Gebruik hierna wat goede cold cream. 
Zorg dan, dat de vetwormpjes voor goed wegblijven door 
voortaan steeds wanneer ge Uw gezicht wascht, wat 
Radox door het water te mengen. Radox voegt aan het 
waschwater een hoeveelheid zuurstof toe, welke door de 
huidporiën dringt en deze grondig reinigt. En die zuive
rende, geneeskrachtige zuurstof maakt het ontstaan van 
huidontsieringen als vetwormpjes, puistjes, uitgezette 
poriën etc. verder onmogelijk.
Radox is heerlijk geparfumeerd en verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten. Een pak is toereikend voor 
verscheidene weken.

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

Amsterdam-C.
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De Zeeburgia-ploeg, welke Zondag den beslissingswedstrijd 
tegen Kinheim met 2-1 won en thans met H.F.C. en BI. Wit aan 
de promotie- en degradatiecompetitie van afd. I mag deelnemen

en degradatiecompetitie 
van afdeeling I zijn dus 
wel heel groot. Voorloopig 
krijgen we in het Stadion 
en in De Meer, waar Zee
burgia op ’t Ajax-terrein 
zijn wedstrijden zal spelen, 
heel wat te zien. Zondag 
starten Blauw Wit en 
H.F.C. in het Stadion.

De beslissing ten op
zichte van de laatste 
plaats in 2 A is thans even
eens gevallen. Zoowel 
D.E.C. als V.V.A. wonnen 
hun laatsten wedstrijd, 
hetgeen echter voor de 
D.E.C.-ers den genadeslag 
beteekende, daar zij reeds 
een punt achterstand 
hadden.

SPORT
VAN ZONDAG

No. 7

Spelmoment uit den beslissingswedstrijd Kinheim— 
Zeeburgia op het „Haarlem’Merrein. De Amsterdam- 
sche verdediging, welke bijzonder goed speelde, onder

breekt een aanval der tegenstanders.

VRIJDAG 28 APRIL 1933

Te Rotterdam is Zondag de jaarlijksche ontmoeting tusschen 
het hoofdstedelijk en Rotterdamsch twaalftal gespeeld. Spel
moment uit dit treffen, dat met 4-2 door de Amsterdammers 

, werd gewonnen.

O.V.V.O. en Hollandia, de beide derde klasse kampioenen, 
speelden Zondag hun eersten promotie-wedstrijd, welke on- 
Deslist (2-2) eindigde. Spelmoment uit deze ontmoeting voor 
het Hoornsche doel.

De derde-klassers, O.V.V.O. en Hollandia, zuilen 
het tegen dezen degradatiecandidaat echter niet 
makkelijk hebben. Reeds kwamen O.V.V.O. en 
Hollandia tegen elkaar in actie, welke wedstrijd 
onbeslist 2—2 eindigde.

Tenslotte willen wij nog in een enkel woord 
vooruitloopen op ’t resultaat van den voor Amster
dam en Haarlem zoo belangrijken strijd om het 
eerste-klasse-plaatsje.

Wij hebben nu zoowel Blauw Wit als Zeeburgia
en H.F.C. in actie gezien. Heel groot is het krachtsverschil niet. 
Aan den wedstrijd, welken Zeeburgia Zondag speelde, kan 
men niet te veel waarde hechten, daar de zenuwen hier 
tamelijk sterk overheerschten, iets, dat trouwens in de promotie- 
en degradatiecompetitie zelf ook wel eens het geval kon zijn. 

Zeeburgia heeft een uitstekende verdediging, welke het 
den zwakken aanval van BI. Wit niet makkelijk zal maken. 
Goede schutters ontbreken, hetgeen het geringe aantal doel
punten in de gewone competitie wel bewijst. H.F.C. treft het 
niet, dat het zoo lang heeft moeten wachten voor de beslis
sende strijd aanvangt. Verder schept de 6—2-overwinning van 
Blauw Wit op A.D.O. weer verwachtingen ten opzichte van 
de zebra’s. Neen, deze losse gedachten besluiten met een voor
spelling durven wij toch niet.

Het belangrijkste nieuws uit de korfbalwereld is wel 
dat Zondag voor de 21ste maal de vertegenwoordigende

Ajax heeft Zondag zijn laatsten competitie
wedstrijd tegen D.F.C. met 4—1 verloren. De 
Ajacieden eindigen op de 2de plaats mét nog 

vijf punten minder dan het leidende Stormvogels. 
Overigens was het treffen tusschen Amsterdam 
en Dordrecht in De Meer maar van heel weinig 
belang meer.

In Haarlem, waar Zeeburgia tegen Kinheim 
om het kampioenschap der tweede klasse A 
kampte, stonden grootere belangen op het spel. 
De Zeeburgianen, die zich tevoren tweemaal door 
de Velsensche club hadden laten slaan, wonnen 
thans verdiend met 2—1 en sleepten door dezen 
uitslag den titel in de wacht.

De hoofdstedelijke belangen in de promotie

De A.V. 1923 bestaat 10 jaar en organiseert thans onderlinge 
wedstrijden om de prestaties der leden te kunnen toetsen. Óp 
onze foto het geheele A.V. ’23 gezelschap, ruim 40 athieten.
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D.E.C.'s fraaie 5-1-overwinning op 
T.O.G. vermocht de roodbroekjes 
niet meer te redden. Ook bij deze 
ontmoeting was onze fotograaf in 
actie. Hij maakte er bovenstaand 
spelmoment voor 't doel van D.E.C.

De promotiewedstrijd Amster
dam Zuid-Rhoda (3-0). Kiekje 
uit deze korfbalmatch. Een 
aanval op het doel van Rhoda.

VRIJDAG 28 APRIL 1933

V.V.A. stelde zich Zondag door een 3-1 overwinning op Alcmaria 
Victrix veilig. Kiekje uit dezen strijd voor *t Alkmaarsche doe!.

Te Zaandam besloot Z.F.C. Zondag de 
competitie met een 3-2-overwinning op 
H.D.V.S. Spelmoment uit deze ontmoeting.

De hoofdstedelijke wandelsportvereeniging „All correct 
Tippelaars*’ organiseerde Zondag een 50K.M. marsch naar 
Monnikendam, Volendam en Edam. De deelnemers op de 
brug over *t Noord-Hollandsch Kanaal over ’t IJ.

twaalftallen van Rotterdam en Amsterdam elkaar 
om den Maasstadbeker hebben bekampt. In 
tegenstelling met vorige jaren regende het nu 
eens niet en hieraan zal het voor een groot 
deel toe te schrijven zijn, dat het vertoonde spel 
in dezen wedstrijd van zulk een uitnemend gehalte 
was. Eindelijk zijn de Amsterdammers er dan 

toch in geslaagd aan de Rotterdamsche 
hegemonie sinds 1928 een einde te maken 
door op het Henegouwerplein een 4—2-zege 
te behalen. Gedurende de eerste helft zag 
het er allesbehalve naar uit, dat de hoofd- 
stedelijken een dergelijk resultaat zouden 
behalen. Hun middenvak was gedurende 
deze periode als gevolg van het trage spel van 
den D.V.D.-er Meyer totaal de kluts kwijt
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en het was maar goed, dat 
de beide Westerkwartier- 
heeren benevens de da
mes Teysse en v. d. Brug
ge in de verdediging zoo 
in vorm waren en daar
door de stormloopen der 
Rotterdamsche aanvallers 
glansrijk het hoofd wis
ten te bieden. Dit vak 

'heeft trouwens een be
langrijk raandeel in deze 
zege gehad daar zij het 

waren die in de laatste 5 minuten, toen de 
stand 2—2 was, door twee fraaie doelpunten van 
mej. Teysse en Siebenlist, Amsterdam in veilige 
haven brachten. Opmerkelijk was het, dat 3 van 
de 4 doelpunten door dames gescoord werden ; het 
zooeven genoemde en twee van Mej. Moos en Mej. 
Dijkman. Zonder twijfel pleit dit voor de produc

tiviteit van de Amsterdamsche dames. 
Zoo is dan de Maasstadbeker, die 
na afloop door den heer Heyboer 
uitgereikt werd, na lange afwezigheid 
weer eens in Mokum teruggekomen.
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Alle machines zijn nauwkeurig ingesteld, zoodat ze van alle 
houtblokken welke er langs schuiven, precies evenveel af beitelen. 
Als de beelden twintig, dertig keer of nog meer voorbij de 
machines zijn geweest» ontstaan zoo langzamerhand de koppen, 
die precies gelijk zijn aan het oorspronkelijke beeld.

Begin en einde naast elkaar — het blok 
hout en het machinaal voltooide beeld.

G AR

WORDT

/ 
Het Garbo-beeld van den beeldhouwer 
Peter Fechner, dat als model dient 
voor de massa-productie in de fabriek. De man, die Greta Garbo vier maal in zyn armen droeg.

Een ietwat griezelige foto van de oogen-beitelmachine.

blik de meeste vraag is. Wie het is doet er minder 
aan toe. Op deze pagina ziet men, hoe de beelden-in- 
massa worden gemaakt: ze worden dagelijks bij hon
derden in den door den beeldhouwer ontworpen vorm 
gegoten, of op een band langs de schaaf- en beitel- 
machines geleid, welke precies gesteld zijn volgens het 
beeld, dat als model dient.

/^*reta Garbo, de Zweedsche film- 
speelster die de beste reclame 

maakt omdat ze zoo geheimzinnig 
alle publiciteit en reclame ontwijkt, 

is beroemd, en omdat er massa’s menschen zijn, 
die voorliefde hebben voor beroemdheden en 
deze voorliefde willen toonen door 't bezit van 
portretten, speldjes of borstbeelden, zorgen han
dige zakenmenschen ervoor, dat aan dit verlangen 
voldaan wordt. Resultaat is een Greta Garbo- 
grootbedrijf, waarin haar beelden bij duizenden 
gemaakt worden op de manier, welke in de 
moderne industrie gebruikelijk is, d.w.z. aan het 
begin van den langzaam voortschuivenden band 
’n brok hout of een stuk ijzer, en aan het 
einde ’n „sprekend gelijkend” beeld van Greta 
Garbo, en morgen misschien van een kampioen 
hardlooperof een record-boomsnoeier. Velen van 
de toekomstigs koopers zullen waarschijnlijk 
niet precies de verdiensten van de geportret- 
teerden kunnen vaststellen, om maar niet te 
spreken van hun beteekenis voor *t tegenwoor
dige leven en de wereldgeschiedenis, en dat is 
misschien niet noodig ook, want men is dikwijls 
al tevreden als men het beeld van de beroemd
heid slechts bezit, alleen omdat het een beroemd
heid is. Voor de fabrikanten is het alleen van 
belang, naar welke beroemdheid op het oogen-
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De resultaten van een trek met het net. Een water
massa, schuimend van de opgepropte haring. Ruw geschat 
zijn meer dan 100.000 haringen in één keer gevangen.

Een beeld van de drukte in en om de haven van Den Oever, waar auto's 
uit alle deelen van het land, en zelfs uit het buitenland, de haring afhalen.

Haringvangst nabij WieringenZooals te verwachten was, werd dit jaar in de Waddenzee in de buurt van den 
afsluitdijk een groote massa haring aangetroffen. De haring toch heeft de oude

Overzicht van den haven Den Oever te Wieringen.

*<^Zoo overvloedig is de haring, dat zij tot vlak bij den wal komt. 
Een jongeman, belust op een bakzootje, kan ze met de hand 
grijpen en heeft in enkele minuten een maaltje bij elkaar.

gewoonte willen volgen om voor het kuitschieten 
de Zuiderzee op te zoeken en is daarbij vast- 
geloopen tegen den dijk. Op een klein oppervlak 
komt nu alle haring samen, die zich vroeger over 
de Zuiderzee verspreidde. Een aantal visschers 
van Wieringen en andere plaatsen hebben aan 
dezen haringovervloed een buitenkansje gehad. Zal 
volgende jaren dit buitenkansje terugkeeren? Velen 
hopen het, niemand kan het thans met zekerheid 
zeggen. Of de haring zijn trekweg zal wijzigen, 
na een of meermalen „het hoofd te hebben ge- 
stooten”, of de thans afgezette en in groote massa’s 
ronddrijvende haringkuit tot ontwikkeling zal 
komen, dat zijn nog open vragen. De toekomst 
zal het antwoord geven en dat antwoord is voor 
de visscherij van groot gewicht.
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Drink GEZONDHEID

met volle 
teugen...

flesch Hero „Perl" bevat 2 groote 
glazen vol gezondheid! De grondstof
fen - rijp Hollandsch fruit - worden 
geleverd door de Natuur zelf. Niets 
van het goede, dat vruchten bevatten, 
gaat bij de bereiding verloren. De 
gouden kleur, de geur en de fijne smaak 
zijn natuurlijk! Wie Hero „Perl" drinkt 
lescht niet alleen z’n dorst, doch doet 
ook een weldaad aan z'n gezondheid. 

Bedenk dat wanneer gij Uw kinde
ren of gasten iets te drinken geeft.

WAARM HI WING 
Hero „Peel" is een zuiver 
Natuurproduct, zonder 
eenige chemische toevoeging. 
De gouden kleur en de 
zuivere, frissche smaak zijn 
er door de natuur aan ge- 
géven. Hero „Perl" bevat 
geen alcohol.

Zuiver vloeibaar Hollandsch fruit 
- ideaal ook voor sportsmen!

Pavet der T)ranken
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HET GEHEIM VAN 
TORRIO’S GANG

Dean Milton duwde krachtig de toegangsdeur 
open van de Openbare Bibliotheek. Tegelijk 
deinsde hij even achteruit, zijn oor was ge

troffen door een pijnlijken kreet. In de deurope
ning verscheen een jongedame, die hem boos en 
verontwaardigd aanstaarde.

„Kijk voortaan beter uit uw oogen, please,” 
beet zij hem nijdig toe.

Dean stamelde een excuus, dat door de jonge
dame hooghartig genegeerd werd. Zij wreef met 
een pijnlijk gezicht haar arm, raapte haar taschje 
op en verdween, met een laatsten vernietigenden 
blik op Dean, in de lift.

Dean keek haar beschaamd na, doch toen zij 
verdwenen was, haalde hij de schouders op. Het 
was eigenlijk de moeite niet om zich druk te maken 
om de verontwaardiging van de jongedame ; haar 
brutale oogen en het opzichtig geschminkte gelaat 
lieten er geen twijfel aan over, of zij behoorde tot 
Chicago’s meest beruchte achterbuurten.

Een weinig voorzichtiger nu, betrad hij de hall 
van de bibliotheek. Op den grond, vlak voor de 
deur, ontdekte hij een rosé gekleurd briefje. Hij 
raapte het op en keek het zonder veel belang
stelling in. De inhoud had echter zijn volle aan
dacht.

„Betty. We komen vanavond om acht uur 
bijeen in de Schofield Flower Shop in Clarkstreet. 
Zorg dat je er ook bent, deze brief dient als toe
gangsbewijs. Robin.”

De nietszeggende inhoud zou aan een onschul
dige invitatie van de een of andere club hebben 
doen denken, als de linkerbovenhoek van het 
briefje niet voorzien was geweest van de afbeelding 
van een gebroken dollar. Het was de zegelafdruk 
van Torrio’s gang, een der beruchtste misdadigers- 
benden van Chicago.

Dean begreep onmiddellijk welk een kostbare 
vondst hij in handen hield. Als speciaal reporter 
van „The Chicago Herald” zat hij al langer dan 
een jaar achter het bendewezen aan, met even 
weinig succes als de officieele politie. De gevaar
lijke jacht had hem weliswaar een overvloed van 
sensationeele copie opgeleverd, maar tot de ge
heimen van de gangs had hij nog nooit door kunnen 
dringen.

De inhoud van het briefje, dat hem door een 
gelukkig toeval in handen was gekomen, opende 
een wijd en veelbelovend perspectief. Dean kende 
de Schofield Flower Shop. Het was een eerste-klas 
bloemenzaak en ongetwijfeld het langgezochte 
hoofdkwartier van Torrio’s gang. Als de politie 
haar medewerking verleende, moest het mogelijk 
zijn een grooten slag te slaan en op de voornaamste 
leden van Torrio’s gang de hand te leggen.

Dean’s repertersinstinct ontwaakte en dit deed 
zijn hart sneller kloppen. Hij verliet haastig de 
bibliotheek en reed naar het hoofdbureau van den 
Geheimen Veiligheidsdienst, waarvan hij den chef 
te spreken vroeg. Men verwees hem naar een in
specteur, dien hij zeer goed kende en die in Chi
cago’s onderwereld bekend stond als een hard
nekkig jager op verdacht wild.

„Wat zegt u hiervan, mister Murrey ?” vroeg 
Dean, den inspecteur het briefje toonend.

Inspecteur Murrey maakte een gebaar van ver
rassing en er kwam een zonderlinge gloed in zijn 
oogen.

„Dit vond u in de Openbare Bibliotheek ?” 
vroeg hij met een stem, waarin eenige opwinding 
klonk.

„Juist, inspecteur, en het is hoogstwaarschijn
lijk verloren door de vrouw, die ik in de haast 
de deur bijna tegen het hoofd wierp.”

„Kent u die vrouw?” hernam Murrey.
Dean schudde ontkennend het hoofd. „Nooit 

gezien, maar ik twijfel er niet aan of ik zou haar 
herkennen als ik haar ontmoette.”

Murrey kuchte eens en bleef langen tijd na-

DOOR MORTIMER HEURTER

denken. Plotseling scheen hij zich zijn bezoeker te 
herinneren.

„U wilt dezen brief zeker wel hier laten, mister 
Milton ?” hernam hij. „We zullen in alle stilte 
een onderzoek instellen en naar bevinding han
delen. Torrio’s bende is ons tot nu toe door de 
vingers geglipt, maar deze brief biedt ons een goede 
kans de hand op haar te leggen.”

Zijn stem klonk weinig overtuigd, alsof hij sterk 
aan het succes van zijn onderneming twijfelde. 
Dean daarentegen was zeker van zijn zaak.

„Als het nu niet gelukt de bende te knippen, 
gelukt het nooit,” wierp hij haastig tegen. „Als 
het verlies van dien brief hen op het laatste oogen- 
blik niet van hun voornemen om daar te verga
deren, doet afzien, twijfel ik er niet aan of de 
bende zit in den val. Het ligt toch zeker in uw be
doeling vanavond een inval te doen in de Scho
field Flower Shop ?”

Murrey knikte bevestigend en Dean hernam met 
schitterende oogen : „Mag ik van de partij zijn, 
inspecteur ?”

Weer kwam die zonderlinge gloed in Murrey’s 
blik. „Ik heb er niets op tegen, maar de gevolgen 
zijn voor uw eigen rekening,” antwoordde hij. „Er 
zal wel gevochten worden en ook verdwaalde ko
gels treffen wel eens doel. Ik wil geen verantwoor
ding op me nemen, maar als u erop staat mee te 
gaan, wel, het laat mij onverschillig, mister Milton.”

Dean stond verheugd op. „Waar mag ik me bij 
u aansluiten ?” vroeg hij.

De inspecteur dacht even na. „Zorg vanavond 
om zeven uur aanwezig te zijn in Maxwellstreet 
no. 19. Dat is een verlaten huis, daar zullen we 
een voor een samenkomen en ons verkleeden als 
achterbuurtbewoners. Ik zal zorgen, dat de straat
deur openblijft, loop dus regelrecht naar boven. 
Voor u heengaat, nog één voorwaarde. U spreekt 
met niemand over dezen brief en evenmin over 
onze afspraak, zelfs niet met uw chefs, begrepen ? 
Ik wil zelfs de geringste kans op verraad voor
komen.”

Dean knikte bevestigend. „Allright, mister 
Murrey, u kunt erop rekenen, dat ik zwijgen zal 
als het graf,” beloofde hij, en den inspecteur de 
hand drukkend, verliet hij haastig het bureau.

Maxwell Street was gelegen in Little Heli, 
aan de Noordzijde van Chicago en aan de grens 
van de Italiaansche wijk. Het was een zeer beruchte 
buurt, waarin zich maar zelden de politie vertoonde 
en waarin gesurveilleerd werd met gepantserde auto’s.

Dean’s verschijning viel hier niemand op. Hij 
was gekleed als een zwerver en zijn slenterende 
gang kon bij niemand eenige verdenking wekken. 
Voor het aangeduide huis bleef hij even staan. 
Het lag donker en somber tusschen de bewoonde 
krotten, waarin het uitschot van Chicago op 
elkander gepakt woonde als sardines in een blik.

Voor Dean naar boven ging, voelde hij even naar 
zijn revolver. Hij was bij zijn omzwervingen op 
alles voorbereid en ging voor niets uit den weg. 
Als „lumberjack” in de bosschen van de lumber- 
trust, had hij geleerd zijn vuisten en zijn browning 
te gebruiken en meer dan eens had hij aan zijn 
tegenwoordigheid van geest en bliksemsnel han
delen het behoud van zijn leven te danken gehad.

Gerustgesteld ging Dean naar boven. Het huis 
stonk muf naar vermolmd hout en de trappen 
toonden neiging om onder zijn g wicht te bezwijken. 
Op de eerste verdieping brandde geen licht, op 
de tweede evenmin. Maar op de derde etage viel 
een lichtstraaltje onder de deur door. Zonder eenig 
vermoeden van gevaar, klopte Dean aan. «.

„Binnen,” klonk een zware mannenstem.
Dean opende de deur. Tegelijk waarschuwde 

een voorgevoel hem op zijn hoede te zijn. Achter 

een zware tafel zaten twee mannen, ongure typen 
uit de onderwereld. Een hunner knikte hem toe en 
verwelkomde hem.

„Kom nader, Dean Milton, zooals je ziet hebben 
we je verwacht.”

Wat nu volgde, gebeurde zoo bliksemsnel, dat 
Dean Milton het zich later maar vaag herinneren 
kon. Een inwendige stem waarschuwde hem, dat 
zijn leven op het spel stond en met een sprong was 
hij bij de tafel. Met al zijn kracht wierp hij het 
zware meubelstuk om en tegelijk kraakte een schot. 
Dean voelde een brandende pijn in zijn arm en het 
volgende oogenblik had hij zijn revolver getrokken. 
Hij geloofde in den blinde weg te vuren, maar de 
uitkomst bewees het tegendeel.

Met een vloek zakte een der aanvallers ineen. 
De ander lag luid kreunend onder de tafel en deed 
zelfs geen poging om er onderuit te komen. Voort
durend bedacht op een aanval, stelde Dean een 
haastig onderzoek in. Een der bandieten lag met 
een gebroken been, de ander had een schotwond 
in de longen.

Dean wist bij ervaring dat het vergeefs zou zijn, 
de kerels te ondervragen. Zij waren ongetwijfeld 
handlangers van Torrio’s gang, die zich liever 
lieten dooden dan iets te verraden. Dean durfde 
zelfs niet gissen, hoe de bende op de hoogte kon 
zijn gekomen van zijn komst. Hij dacht aan een 
onvoorzichtigheid van Murrey bij het uitreiken 
van de instructies of aan verraad van een der 
lagere politiebeambten. Het was voor geen mensch 
in Chicago een geheim, dat verschillende ambtena
ren en politici met de gangs heulden en hen de 
beschermende hand boven het hoofd hielden. 
Maar wie die corruptieve ambtenaren waren, liet 
zich slechts vermoeden, doch nooit zeker weten.

Dean begreep dat de gehuurde moordenaars 
voor minstens een paar uren onschadelijk waren. 
Hij deed het licht uit en daalde behoedzaam de 
krakende trappen af, elk oogenblik verwachtend, 
dat een schot uit het donker een eind aan zijn 
leven zou maken. Er gebeurde echter niets en met 
een zucht van verlichting verliet hij het huis. Hij 
trok de deur dicht en keek op zijn horloge. Het 
was pas tien minuten over zevenen en er ‘was dus 
nog alle tijd om overleg te plegen met Murrey, 
die er blijkbaar op het laatste oogenblik van af had 
gezien, met zijn mannetjes naar Maxwell Street 
te komen.

Met een taxi liet hij zich naar het bureau van 
den Veiligheidsdienst brengen. Inspecteur Murrey 
was afwezig en eerst na lang aandringen gelukte 
het hem toegang te krijgen tot den chef. Opgewon
den vertelde Dean van zijn ervaring en sprak de 
vrees uit, dat Murrey en zijn mannen in een val 
zouden worden gelokt.

Mr. Dalton was onmiddellijk een en al belang
stelling. Hij liet zich de voorgeschiedenis nog eens 
uitvoerig verhalen en nam toen direct maatregelen 
voor een overval in de Schofield Flower Shop.

„U wenscht zeker mee te gaan, mister Milton ?” 
vroeg hij Dean tenslotte.

„Heel graag,” antwoordde Dean.
Mr. Dalton knikte. „Ik heb er niets op tegen, 

maar wij zullen nog even moeten wachten. Na 
acht uur hebben we kans de geheele bende te 
knippen, tenzij Murrey ons voor geweest is.”

Hij zei het op een zonderlingen toon, die Dean 
even deed opzien.

„Heeft u redenen om daar aan te twijfelen ?” 
vroeg hij.

Mr. Dalton haalde de schouders op. „Men weet 
niet meer waaraan men twijfelen moet, maar zeker 
niet aan het bestaan van een geheim met betrek
king tot Torrio’s club. Het gerucht wil dat de gang 
onder leiding staat van een Italiaan, maar....”

Hij brak den zin af en bleef met een raadsel- 
achtigen blik rondloopen. Eerst toen de klok acht 
uur sloeg, verbrak hij het zwijgen.
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„We zullen gaan, mister Milton,” waarschuwde 
hij.

Op de binnenplaats van het bureau stonden vier 
gepantserde auto’s. Zij waren volgepakt met be
ambten van den Veiligheidsdienst en reden een 
voor een uit. Aan de toegangen van Clarkstreet 
stapten de agenten uit. Zij waren in het burger ge
kleed en slenterden als onschuldige wandelaars de 
straat in.

Mr. Dalton, een tweetal inspecteurs en Dean wa
ren de eersten, die de Schofield Flower Shop be
reikten. Er brandde volop licht in den winkel en 
niets deed vermoeden, dat zich hier het hoofdkwar
tier van een der geheimzinnigste gangs be
vond.

Zwijgend en snel trokken de detectives zich voor 
den winkel samen. Dalton trad alleen binnen en 
door de spiegelruiten glurend wachtten de ande
ren het meest gunstige moment af om handelend 
op te treden.

Vanuit de achterkamer kwam een bediende 
den winkel in. Dalton trad hem met de handen in 
de zakken halverwege tegemoet, doch toen de 
man vlak voor hem stond, grepen zijn vingers 
bliksemsnel naar diens keel. Tegelijkertijd stormden 
de agenten binnen.

Dalton wierp hen den bediende als het ware 
in de armen en snelde het huis in. Dean volgde 
hem op den voet.

In de kamer zagen zij nog juist een man door 

een deur verdwijnen en het volgende oogenblik 
klonk er een schot.

„Ze zijn gewaarschuwd/’ zei Dalton grimmig. 
Hij gaf den man die op den uitkijk had gestaan een 
hevigen stomp in de maagstreek en juist toen hij 
de gang inrende, werd er aan het eind een deur 
geopend. Er klonken schoten en Dalton slaakte 
een kreet van pijn. Maar hij gaf het niet op en 
met Dean en den detective achter zich viel hij een 
groot vertrek binnen.

Alles was donker, maar de revolvers spuwden 
vuurroode tongen uit en hier en daar klonk een 
vloek of een angstige uitroep. Een draagbaar 
zoeklicht joeg de duisternis op de vlucht.

„Handen op, geef je over!” brulde Dalton.
Van achter en onder 

een breede eikenhouten 
tafel uit doken gemas
kerde koppen op.

„Handen op, overge
ven,” gelastte een diepe 
stem.

Die stem deed Dean 
even opzien. Zij kwam 
hem bekend voor, maar 
hij zocht zich tevergeefs 
te herinneren, waar hij 
haar meer had gehoord. 
De detectives sprongen op 
de bandieten toe en boei
den hen. Toen rukten zij 
hen de maskers af.

Dalton monsterde hen 
een voor een, maar geen 
der mannen scheen hem 
bekend voor te komen.

„Wie van jullie is Tor- 
rio ?” vroeg hij eindelijk.

Niemand antwoordde.
„Welnu, wie is jullie 

leider, verd....,” viel hij 
boos uit.

Nog kwam er geen ant
woord, maar Dalton ving 
een blik van een der man
nen op. Hij bukte zich en 
wees de detectives onder 
de tafel. Zij trokken er 
een man onderuit, die he
vig bloedde uit een schot
wond in den hals.

Dalton liep op hem toe 
en trok hem het masker 
van het gelaat. Er ging 
beweging door de detec
tives en hier en daar klonk 
een kreet van ontstel
tenis. Dean keek als ver
stijfd naar den grond. 
Voor hem lag inspecteur 
Murrey, badend in zijn 
bloed en buiten bewust
zijn.

Dalton wendde zich 
plotseling af. „Dat was 
het geheim van Torrio’s 
gang, de Veiligheids
dienst had zelf de leiding,” 
zei hij somber en met 
groote schreden liep hij 
de gang in.

Het geheim van Torrio’s 
gang was een vol etmaal 
de sensatie van Chicago. 
Dean Milton was de held 
van den dag, maar hij 
overleefde zijn roem niet 
lang. Vier dagen na de 
ontdekking van het ge 
heim werd hij vanuit een 
voorbijsnellenden auto 
neergeschoten : Torrio’s 
gang had den dood van 
haar leider gewroken....

Langs de steile ravijnen oan 
het Schotsehe hoogland.
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Om de vijfjaren worden in 
— de Vlaamsche stad Gent de

zgn. „Gentsche Floraliën” 
gehouden, een bloementen

toonstelling, waaraan verschillende landen hun mede
werking verleenen. Ditmaal vieren de Floraliën hun 125- 
jarig bestaan en de inzendingen zijn prachtiger dan ooit. 
Een algemeen overzicht van de Nederlandsche inzending.

KroonprinsLeo- 
pold van België 
en Prinses As- 
trid bezochten 
deze wereldbe
roemde bloe- 
menexpositie.

De heerlijke 
seringen uit 
Aalsmeer.

Na het proces tegen de Engelsche 
ingenieurs derVickersfabrieken, dat 
te Moskou werd gevoerd. Van links 
naar rechts de heeren Monkhc - 
en Nordwall (de tweede met zijn 
vrouw, die van haar Russische 
nationaliteit heeft afstand gedaan), 
veroordeeld tot verbanning buiten 
Rusland, en de heer Gregory, de 
eenige Brit die werd vrijgesproken. 
Bij hun aankomst te Londen werden 
de beschuldigden door een groote 
menigte opgewacht en toegejuicht.
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zingen
waarvan het uitsluitend uit oud-officieren bestaande Don
Kozakkenkoor, dat onder leiding staat van Serge Jaroff, wel 
een van de bekendste is. De discipline en de zang-techniek 
van het Kozakkenkoor zijn onovertroffen. Zacht, romantisch.

zingen

Onder de vele
Russen, die door
de revolutie uit 

hun land verdreven werden, waren ook 
duizenden Kozakken, die zich over de 
geheele wereld verspreidden. Uit de 
vroegere zang-ensembles, die in de ver
schillende legercorpsen der Kozakken 
bestonden, groeiden enkele vaste koren,

Kozakken

Het Don Ko
zakkenkoor 
oan Serge 

Jaroff tijdens 
een concert 
ooor de ge
luidsfilm.

De dirigent, 
Serge Jaroff.

waarvan het uitsluitend uit oud-officieren bestaande Don 
Kozakkenkoor, dat onder leiding staat van Serge Jaroff, wel 
een van de bekendste is. De discipline en de zang-techniek 
van het Kozakkenkoor zijn onovertroffen. Zacht, romantisch, 
weemoedig klinken hun Russische melodieën, uitbundig hun 
Kozakkenliederen, dreunend als de galop van hun paarden. 
Men zal hun beroemden zang kunnen hooren, nu zij ’n tournee 
door ons land maken. 29 April a.s. treden zij op in het 
Muziek-Lyceum te Amsterdam, onder auspiciën van het 
Concertbureau Krauss.
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Men zal hun beroemden zang kunnen hooren, nu zij ’n tournee 
door ons land maken. 29 April a.s. treden zij op in het 
Muziek-Lyceum te Amsterdam, onder auspiciën van het 
Concertbureau Krauss.
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