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Etenstijd.

Het hospitaal-kerkschip „De Hoop'’.

Een zieke wordt in ontvangst genomen.

De koers van „De Hoop” wordt aan boord
van een visschersvaartuig opgenomen.

KER 
EN
ZIEKENHUIS
In de seintabel voor schepen kan men 

vinden, dat twee nationale vlaggen 
boven elkander geheschen beduidt: 

„Ik heb iets mee te deelen.”
Het is naar dit sein, dat men op het 

hospitaal-kerkschip „De Hoop”, dat op 
de Noordzee kruist om de visscherssche- 
pen hulp te verleenen, steeds uitkijkt. 
Want de visschers op hun vaak zware 
tochten bij te staan in geestelijk en me
disch opzicht is het doel, dat de Ver- 
eeniging ten Behoeve van Zeelieden van 
elke nationaliteit, gevestigd te Amster
dam, Oudebrugsteeg 16, zich bij het 
in zee sturen van „De Hoop” heeft ge
steld. De doktershulp wordt meestal

ingeroepen voor lichte gevallen : kiespijn, 
ontstekingen. Maar ieder jaar zijn er ook 
een paar maal ernstige zieken, die van 
boord moeten worden gehaald en dan 
verzorgd worden op „De Hoop”. Dan is 
het voor den patiënt, die de onvoldoende 
behuizing van een visschersboot kan ver
laten, een zegen als het hospitaal-kerk
schip gepraaid kan worden. Soms doen 
zich ook gevallen van besmettelijke ziekte

voor; de betrokkenen worden dan op 
„De Hoop” gebracht en de ziekte blijft 
gelocaliseerd.

Is er om hulp verzocht, dan wendt „De 
Hoop” den steven en nadert zoo dicht mo
gelijk den logger of trawler.

Het gesprek begint dan meestal met een 
langgerekt „Morrege, kapitein”. En op ’t stereotiepe 
antwoord „Morrege, allemaal”, volgt meestal : 
„ Ik heb er een met kiespain; ka-je-die ook hellepe ?” 

Waarop de kapitein van „De Hoop” mededeelt een 
jol te zullen zenden. Deze wordt dan vlug uit de 
davits te water gelaten en rappe handen roeien 
naar de andere schuit. De dominee van „De Hoop” 
is mee gegaan en brengt den kiespijn- of lijder aan ’n 
ander ongemak mee terug. Op „De Hoop” staan 
dokter en verpleger al gereed om hem in ontvangst 
te nemen. Terwijl de beide schepen op eenigen
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Dominee spreekt voor de microfoon.

De verpleger van 
„De Hoop” in zijn apotheek.

■ 4

afstand van elkander ronddob
beren, voltrekt zich in het kleine 
hospitaal, dat tevens als kerk 
dienst doet, het kleine drama. 
Ondertusschen biedt de visscher 
een „broedje” aan, d.w.z. 
zootje versch gevangen visch, 
voor de bemanning van „De 
Hoop”. De eene dienst is 
den anderen waard. Als de 
patiënt weer op dezelfde wijze 
is teruggebracht, begint 
„De Hoop” haar speurtocht 
opnieuw.

De marconist van het 
hospitaal-kerkschip vangt 
het nieuws op van den wal 
en geeft het telefonisch door 
aan de visschersschepen, 
waarvan er vele met een 
ontvanger zijn uitgerust.

Visscherijberichten, mededeelingen omtrent de positie van „De Hoop” in- 
teresseeren alle zeevarenden, ’s Woensdags, en wanneer „De Hoop” op zee moet 
blijven ook ’s Zondagsmorgens, houdt de predikant een spreekbeurt tot de vis- 
scherlieden, die zulks zeer op prijs blijken te stellen. Is „De Hoop” voor den 
Zondag een haven kunnen binnenloopen, dan is er een godsdienstoefening voor 
de visschers, die daar eveneens toeven. Sinds 1912 kruist ,,De Hoop” over de 
baren; het is het eenige schip, dat én hospitaal én kerk is, en de zeeën bevaart. 
Niet alleen op zee, maar ook aan den wal is „De Hoop” een welkome verschijning. 
In vele Engelsche havens krijgt het de beste ligplaats, behoeft geen haven- en 
loodsgelden te betalen, en men brengt nog gratis duinwater aan boord. Vriende
lijkheden, die te meer op prijs gesteld worden, daar men in de Hollandsche havens zoo 
voorkomend niet is. De kosten van „De Hoop” worden door particulieren gedragen.

OP ZEE .De Hoop 
wordt te hulp 
geroepen.

In de hospitaalruimte van „De Hoop '.



Het „ping-pong’-seizoen is wederom geopend. Te Amsterdam 
werd met de officieele competitie van dit spel begonnen.
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De K. N. A. C. organiseert een verkeersweek. Te Amsterdam 
kan men zijn auto gratis aan remproeven onderwerpen.

Prof. Huib Luns en de schilder S. Garf bij het doek van'-^> 
dezen laatste, dat op de najaarstentoonstelling van „Arti” be
kroond werd met de gouden medaille van H. M. de Koningin.

De vlag geruild. Harer Majesteits „Heemskerk" is opge
legd en haar taak overgedragen aan H M Hertog Hen
drik. Beide oorlogsschepen in de naven van Den Helder.
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Het Spaansche ballet, een der 
fraaie scènes uit „O, bedoel 

je dat.”

In het Theater Carré begön 
een serie voorstellingen van 
de revue „O, bedoel je dat”, 
waarin Lou Bandy de hoofd

rol vervult.

Hoe onrustig het was in de 
omgeving van den Dam toen 
dezer dagen vele werkloozen 
protest-optochten hielden 
tegen de voorgenomen steun
verlaging door de Regeering, 
laat onze foto duidelijk zien.

Aan de leerlingen der Amster- 
damsche openbare scholen, die 
door het lot waren aangewezen, 
en met loffelijk ontslag de on
derwijsinrichting verlaten, werd 
op het stadhuis door wethouder 
Baas namens het gemeente
bestuur ’n horloge geschonken.

Meerdere malen zijn er ongelukken voorgekomen tengevolge van den te 
lagen doorgang onder het viaduct Admiraal de Ruyterkade bij de Piet 
Heinkade. Men zal nu verbetering in dezen toestand brengen door het weg
dek te laten zakken. ________ /

Jf

Hl Ut
is
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De vogelvriend 
in het Vondelpark.

Hier boven ruonen 
musschen.
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7 Witte poedeltje ruerd uer~ 
kocht op het Amstelveld.

De vuilnisman is goed ooor zijn paard.

De goudvisschen en ruitte muizen op den 
Grimburgrval zijn allen Amsterdammers bekend.

De mooiste en zeldzame dieren, welke in Amster
dam zijn te vinden, worden verzorgd in Artis. 
Daar wonen de dieren, die men liever niet op 

straat tegen zou komen. De leeuw hoor^ in de 
woestijn of in het hok, maar in geen geval in de 
Ferdinand Bolstraat of haar naaste omgeving.

Op onze asphaltwegen, op onze pleinen en grach
ten, in onze stegen en sloppen komen we de huis
dieren tegen, die wel eens lastig kunnen zijn, maar 
voor wie we toch altijd graag vriendelijk zijn, voor 
wie we het over hebben een oogenblik te blijven 
staan om ze aan te halen of om ze bij hun grappig spel 
gade te slaan. In Amsterdam zijn de dieren popu
lair. Iedereen kijkt met genoegen naar de fiere 
paarden van onze bereden politie ; en voor de hon
den van de dienaren van de Heilige Hermandad 
heeft men graag een bewonderend minuutje over 
— als ze tenminste aan den ketting met hun baas 
meewandelen. Anders kun je beter een straatje 
omloopen.

En geen poes zal in Amsterdam lang behoeven 
te mauwen om binnen gelaten te worden. Er is 
altijd wel een voorbijganger, die even voor het dier 
aanschelt en dan in het trapgat roept: „Juffrouw, 
je kat zit voor de deur.”



VRIJDAG 20 OCTOBER 1933 999No. 32

bokken, honden, duiven, kippen, te koop. Het 
is er altijd een kijken en keuren en menigeen ont
fermt zich daar over een dier, dat anders misschien 
naar een min of meer pijnlijken dood verwezen 
zou zijn geworden.

De dieren vormen een weinig opgemerkt, maar 
toch onmiskenbaar onderdeel van het Amsterdam- 
sche leven Men loopt ze vaak voorbij en let te weinig 
soms op hun gedragingen (behalve natuurlijk weer 
als er een paard uit de gracht gehaald moet 
worden). Wij zouden ze eerst missen, wanneer er 
plotseling een order kwam, dat alle dieren uit de 
hoofdstad moesten worden verwijderd. Maar zoo
ver zal het wel nooit komen. Gelukkig maar, 
want van het dier ondervindt de mensch vaak 
meer eerlijke, trouwe en langdurige vriendschap 
dan van zijn evennaaste.

De oude pantoffels en het mooie demietje.
Speelmakkertjes. 

/
De wijsgeer en de brutale hond.

Waar hebben mij 
elkander meer gezien ?

De vijandelijkheden zijn gestaakt.

Een paar ezeltjes loopen 
er nog rond in de hoofd
stad. Nu en dan komt men 
er onverwacht een tegen. 
Deze stond te droomen in 
de schaduw van de linden 

langs een gracht.'""-*

Vergeten we ook de musschen, deze kwajongens onder 
de vogels, niet. Hun kwetterend gepiep klinkt soms boven 
het stadsrumoer uit. Ze hebben het altijd heel druk met 
hun familietwisten en kwesties van wederrechtelijke toe- 
eigening van korstjes brood en laten zich niets gelegen aan 

het gedoe van de 
menschen.

Bij vele Amsterdam
mers is ook de Maan- 
dagsche dierenmarkt 
op het Amstelveld be
kend. Daar vindt men
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Het Centrum van de Jordaan. (RO2ENGRACHT MET WESTERKERK OP den achtergrond



Poppenmoedertje is eoen naar de echte moeder

Stralenmakersstilleoen,

Loodgietersingrediënten.

Shooi

De schoenpoetser oan den Dam past op de toestellen oan den fotograaf.

’t Eind oan 
den oer jaar

dag.

■*

...x-,
MotorpechstiUeoen.
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Post no. 47 gaf geen antwoord. De wachters van 
46 en 48 beantwoordden het tijdsein wel, de 
telegraaflijn was dus in orde. Fernandez riep 47 

vijf, zes maal op, maar 47 zweeg als het graf. 
Fernandez fronste de wenkbrauwen, het was weer 
mis met 47. Mis.... voor de vierde maal in drie 
maanden tijds. Gewoon om helsch te worden.

Senor Losada, de personeelchef, vloekte in ter
men die hier niet herhaald kunnen worden. Post 
no. 47 werd een nachtmerrie aan de spoorlijn 
Buenos Aires—Valparaïso. Eerst had Hameira 
de vlucht genomen. Hij had den post zonder waar
schuwing verlaten. Een desertie, die in weerwil 
van een twintigjarigen staat van trouwen dienst 
een ontstellend gebrek verried aan verantwoorde
lijkheidsgevoel.

Toen was Polar op 47 geplaatst. Hij hield het 
precies een volle maand uit. Vier uren nadat de 
hoofdconducteur van trein 119 hem zijn salaris 
had uitbetaald, bleek ook hij spoorloos verdwenen.

Martinez, die hem opvolgde, maakte er zich 
gemakkelijker af. Met twee weken achtte hij den

door
John D. davert en

ft
cijns aan zijn plicht en verantwoordelijkheid 
ruimschoots betaald. Hij verdween en post no. 47 
zweeg....

Losada nam er twee tegelijk aan voor 47. Twee 
Roemenen, die voor half geld wilden werken. 
Daarmee dacht hij alle moeilijkheden te hebben 
opgelost. Deserteerde er een, dan was de ander er 
nog. En nu waren zij beiden verdwenen. Post no. 47 
zweeg....

Losada vloekte lang en krachtig. En gaf toen 
zijn orders. „Sein 46 dat hij met trein 212 naar 47 
gaat. Stuur Lopez naar 46. En waarschuw den 
machinist van 212, dat hij aan 46 en 47 stopt.”

Fernandez seinde. „Cuarenta y seis. Ga met trein 
212 naar cuarenta y siete. Cuarenta y siete zwijgt.”

Paulo van post no. 46 vloekte ook toen hij het 
telegram ontving. No. 47 lag midden in het oer
woud en tot tien kilometer in den omtrek trof men 
er geen mensch aan. Het was nu al de vierde maal 
dat hij cuarenta y siete moest vervangen. Dat was 
vier maal te veel voor een man die van gezellig
heid hield. Maar Losada was geen gemakkelijke 
chef. Hij eischte blinde gehoorzaamheid en hij 
stond maar al te spoedig gereed met een bonus 
voor een maand salaris en een netjes getypten 
ontslagbrief.

„Sein presentie,” telegrafeerde Fernandez.
„Begrepen,” antwoordde Paulo. Wat hij er 

verder nog bij dacht, seinde hij maar niet. Vijf 
uur later stopte 212 aan post 46. Lopez kwam 
mee en loste hem af. Paulo beklom de locomotief 
en ging boven op den tender zitten.

„Cuarenta y siete?”.... vroeg de machinist 
veelbeteekenend.

„Juist,” bromde Paulo. „Ze zijn allebei gedrost, 
de duivel zal ze halen.”

Trein 212 stopte aan post 47. Paulo stapte uit 
en trad het seinhuis binnen. Het was ergerlijk 
zooals de Roemenen den post in den steek hadden 
gelaten. Het was een ruïne. De tafel lag omver ge
worpen. Overal slingerden scherven van het koffie- 
servies. Er waren drie ruiten gebroken en het 
papierlint van het telegraaftoestel was moedwillig 
afgewonden en tot een bal ineengefrommeld. 
Midden in het vertrek lag een pet.

Paulo raapte haar op. Hij zou hebben durven 
zweren dat het Hameira’s pet was. Maar Hameira 
was twee maanden geleden al gedeserteerd. Paulo 
inspecteerde het seintoestel. Er mankeerde niets 
aan en gehoorzaam aan zijn instructie legde hij 
de hand op den seinsleutel.

„Van post 47. Ben aanwezig, Paulo,” telegra
feerde hij naar het hoofdkantoor in Buenos Aires.

„Begrepen,” antwoordde Fernandez.
Paulo ruimde brommend den boel op. Hij in

specteerde de kasten en vond levensmiddelen voor 
een week en eenig zilvergeld. Die vondst verbaasde 
hem eenigszins. Waarom hadden de Roemenen 
alles niet meegenomen ?

„Ezels....” bromde Paulo. Hij verliet het sein
huis. Voor hem lag de spoorlijn, driehonderd meter 
achter de hut begon het oerwoud. De bontgekleurde 
papegaaien krijschten in de boomen. Juist alsof 
zij hun ingenomenheid te kennen wilden geven 
met de halsbrekende toeren van een kleinen witkop- 
aap, die aan zijn staart aan een tak te slingeren 
hing.

Dicht aan den rand van het woud lag een niet 
te herkennen voorwerp. Het leek wel een lichaam 
en het maakte Paulo’s nieuwsgierigheid wakker. 
Hij slenterde er heen en begon plotseling sneller 
te loopen. Ginds lag een man....

Tot zijn ontsteltenis herkende Paulo een der 
Roemenen. Hij lag op zijn zijde, met het gelaat 
op den grond. De armen waren gebroken en lagen 
over elkaar gevouwen naast het hoofd.

Paulo keerde hem om en bevoelde het gelaat. 
Het was koud en stijf. De man moest al uren dood 
zijn. De hals vertoonde eenige zwart gekleurde 
vlekken, de indrukken van een knellenden 
gfeep.

„Gewurgd,” mompelde Paulo verschrikt. Hij 
trachtte zich een voorstelling te maken van wat 
er gebeurd was. De twee Roemenen moesten ruzie 
hebben gekregen. Zij hadden gevochten en een 
hunner had er het leven bij ingeschoten. De ander 
was gevlucht, daar viel niet aan te twijfelen. Paulo 
keerde haastig naar het seinhuis terug. Zijn tele
grafisch verslag was kort, maar het liet aan duide
lijkheid niets te wenschen over.

„Van post 47. Een der Roemenen dood gevon
den aan den rand van het woud. Hij is gewurgd, 
de ander is gevlucht. Verzoeke instructies. Paulo.”

De instructies kwamen tien minuten later. „Berg 
den doode. Morgen komt er een detective met 
trein 212 mee. Losada, hoofdkantoor.”

Uit de jongste republiek. Spinnend volks
meisje uit de omgeving van Madrid.
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Uit de jóngste republiek. De schilder- 
achtige kleederdracht uit Salamanca.

Het vooruitzicht een geheelen nacht met een 
doode in het seinhuis te moeten vertoeven, stond 
Paulo allesbehalve aan. Maar er viel niet te spot
ten met Losada en een onaangename nacht was 
te verkiezen boven een onmiddellijk ontslag.

Hij begaf zich naar buiten om den doode naar 
het seinhuis te sleepen. Halverwege op weg naar 
het woud, bleef hij perplex staan. De doode was 
verdwenen, alleen een paar vlekken geronnen 
bloed wezen de plaats nog aan, waar hij gelegen 
had....

Paulo holde naar het seinhuis terug. Met beven
de vingers hanteerde hij den seinsleutel.

„Van post 47. Doode spoorloos verdwenen. Ver
zoeke instructies. Paulo.”

De gal scheen Losada over te loopen. „Je lijdt 
aan hallucinaties of je bent dronken. Een doode 
wandelt niet, houd je aan de eerste instructie. 
Losada, hoofdkantoor.”

Paulo mompelde een verwensching. De eerste 
instructie luidde den doode te bergen, er zat dus 
niets A»ders op dan hem te gaan zoeken. Hij ver
liet het seinhuis en begaf zich naar het woud. Zijn 
verschijning werd door de papegaaien begroet 
met een oorverdoovend misbaar. Om zijn ergernis 
te luchten schoot hij zijn revolver op de dieren 
leeg.

Speurend onderzocht hij den bodem. Afgebroken 
takken en uiteengerukte lianen wezen hem een 
duidelijk spoor. Het slingerde zich tot diep in het 
woud en eindigde op een kleine, open vlakte. 
Paulo keek verwonderd in het rond. De grond was 
platgetreden en toch was er niets te zien dat de 
aanwezigheid van een mensch verried.

Paulo’s zoekende blik ontdekte tusschen de 
boomen een vormloozen hoop. Hij ging er op af 
en bleef verpletterd van schrik staan. Daar lagen 
Hameira, Polar en Martinez. Onherkenbaar ver
minkt en reeds half verteerd, maar duidelijk te 
herkennen aan hun uniform en aan dat noodlottige 
nummer op hun kraag en hun pet : 47. Naast en 
bovenop hen lagen de twee Roemenen. Allebei 
met zwarte vlekken in den hals, gewurgd....

De angst sloeg met weerhaken op Paulo in. 
Er was geen mensch in den omtrek te zien en toch 
had hij het gevoel, dat hem achter eiken boom een 
vreeselijk gevaar beloerde. Hij kwam tot zichzelf 
en nam met groote sprongen de vlucht. Rennend 
bereikte hij het seinhuis. En sidderend legde hij de 
hand aan den seinsleutel.

„Van post 47. Hameira, Polar, Martinez en de 
beide Roemenen gevonden. Allen gewurgd. Ver
zoeke onmiddellijk assistentie. Paulo.”

Het antwoord kwam prompt drie minuten 
later. „Wacht morgen trein 212 af, kan geen extra 
trein voor je inleggen. Houd de oogen open. Losada, 
hoofdkantoor.”

Het was vijf uur. Trein 212 zou eerst over zeven
tien uur post 47 aandoen. En al dien tijd stond hij 
bloot aan het gevaar overvallen te worden door 
een moordenaar. Er viel niet aan te twijfelen : het 
oerwoud diende tot schuilplaats voor een ondier 
in menschengedaante. De man moest bezeten zijn 
van een dierlijke drift om te dooden en post 47 
zou niet veilig meer zijn, voor deze beestachtige 
moordenaar onschadelijk was gemaakt.

Paulo ging met koortsachtige haast aan het 
werk om zijn leven te beveiligen. Hij sloeg de tafel 
uit elkaar en spijkerde de planken voor de gebro
ken vensters. Vervolgens sloot hij de deur en 
barricadeerde haar. Inmiddels viel de duisternis 
in. Uit vrees voor een doodelijk schot durfde hij 
geen lamp te ontsteken. Zoo wachtte hij in doods
angst den nacht af.

Fernandez scheen medelijden met hem te heb
ben. Totdat ’s avonds om tien uur zijn dienst 
afgeloopen was, gaf hij elk half uur een seintje 
door.

„Post 47. Acht uur dertig. Alles in orde ?” 
„Van post 47. Dank u, alles in orde,” seinde 

Paulo terug. Dat regelmatig terugkeerend bewijs 
dat men hem niet vergat, deed zijn moed herleven. 
Maar na tienen zweeg ook het telegraaftoestel. 
De uren verstreken heel langzaam. De nacht had 
het oerwoud met stomheid geslagen. Geen gerucht 
deed zich hooren dan het zachte suizelen van den 
wind.

Paulo’s zenuwen waren tot het uiterste gespan
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nen. Maar langzamerhand verslapte zijn waak
zaamheid. Zijn oogen vielen dicht en zijn hoofd 
zonk op het telegraaftoestel. Uit die lichte slui
mering werd hij plotseling opgeschrikt door een 
zwak gerucht. Hij was onmiddellijk klaar wakker 
en luisterde scherp toe.

De angst verlamde hem, er sloop iemand om de 
hut heen. Voor de deur hield het gerucht op. Er 
werd aan den knop gedraaid, toen bleef het weer 
stil....

Paulo geloofde krankzinnig te zullen worden. 
Voor de deur stond de onbekende moordenaar, 
overleggend hoe hij binnen zou komen. En hij 
bezat niets dan een leeggeschoten revolver, waar
mee men zich zelfs niet tegen een aanvallenden 
hond kon verdedigen.

Weer klonken er schuifelende voetstappen. 
Vervolgens een geluid aan den wand of iemand 
zijn schouders stond te schuren. Aan het venster 
gleed bliksemsnel een schaduw voorbij. Voor een 
ondeelbaar oogenblik vertoonde zich een donker, 
ruigbegroeid gelaat voor het venster. Paulo zag er 
alleen de oogen van, groote, vlammende oogen, 
die hij nog nooit in een menschengelaat gezien 
had.

De schreden naderden opnieuw de deur. Weer 
werd er aan den knop gedraaid. En plotseling 
gebeurde het vreeselijke. De deur werd opengerukt 
met een bijna bovenmenschelijke kracht. De 

stuntelige barricade werd in een oogenblik tijds 
uit elkaar geworpen.

Paulo liet een gebrul hooren van angst. Hij zag 
met katachtige behendigheid iemand op zich toe
springen. Zijn hand omklemde het seintoestel. 
Hij rukte het los en hief het op. Met alle kracht, 
waarover de wanhoop hem de ^schikking gaf, 
sloeg hij toe. Hij hoorde een licht gekraak, den val 
van een lichaam en een kort, dierlijk gebrul. Het 
ging in een zwak gerochel over, dat plotseling 
ophield....

Paulo wankelde ; hij trachtte zich overeind te 
houden, maar zijn krachten begaven hem. Hij 
zakte door zijn knieën, viel met zijn voorhoofd 
op den grond en bleef bewusteloos liggen.

En ’s morgens om negen uur meldde Fernandez 
doodsbleek aan Losada: „Alles in orde, alleen 
post 47 zwijgt.... ”

Het legertje detectives dat ’s morgens met trein 
212 van Buenos Aires meekwam, vond Paulo met 
een lichte hersenschudding op den vloer van de 
seinhut. Naast hem lag een geweldige gorilla, 
van de familie der Primates. Het seintoestel zat 
diep in de hersens geslagen. De spoorlijn was van 
een vreeselijke 5 moordenaar verlost en het zwijgen 
van post no. 47 had voorgoed een einde genomen.



Autoverkeer langs 
de Porte St. Denis.

No. 32

Voor de Madeleine-kerk. Vijf rijen dik spoeden taxi’s 
antobussen en particuliere wagens zich voort. De 

lichtsignalen worden automatisch gegeven.

De Parijsche verkeersagent In de zijstraten wordt druk geparkeerd,
met stafje en fluitje.

in verkeers-of teekenen die nooit de IN PARIJS
aan wij en ar- i of wij ge-

Tot dat besluit moet men wel komen, wanneer men de pogingen nagaat, die in het werk worden gesteld om ons duidelijk te maken hoe wij op straat het minst elkanders bestaan in gevaar brengen. Denk eens aan de maatregelen, die onze wakkere verkeerspolitie te onzen gerieve heeft genomen. Wij zijn onderworpen . verkeerstellingen, worden beschermd tegengehouden door men met manchetten door stopborden ; worden tot stilstand bracht door gekleurde strepen en door monster- punaises ; wij worden in het rechte spoor gehouden door roode, groene en gele lichten, door vernuftige belsystemen en door verkeersdrempels ; aan den ingang van iedere straat is een dozijn borden opgehangen, waar wij van kunnen lezen op welke uren wij er wel of niet door mogen, en hoesnel : „paddestoelen”en vluchtheuvels maken ons tot
telijk, en als gevolg van onze hardleerschheid vraagstukken.Zooals er kinderen zijn, die nooit algebra kunnen leeren, zooals er jonge dames zijn, Mondscheinsonate leeren spelen, zooals er honden zijn, dienooit kunstjes kunnen verrichten, zoo schijnen wij het merkwaardige menschensoort te zijn, dat niet weet wat rechts- houden, uitkijken, oversteken, voorrang j verleenen, e.d. is. een soort van tweebeenige steenbokken, zóó sierlijk huppelen wij van klip tot klip —en nog schijnt het allemaal niet te helpen.Dan maar verkeersweken ! Wie herinnert zich niet de schoone dagen van de Veilig Verkeer-week ? Vrachten drukwerk torsende staken wij over onder leiding van moederlijk blikkende agenten ; touwen waren langs ons pad gespannen, als waren wij „het huwelijk van den dag”, waarvoor een nieuwsgierige menigte op een afstand moest worden gehouden. Onze remmen werden gratis nagezien, wij werden vertroeteld als babies, die voor het eerst uit rijden gaan. Zeven dagen achtereen niets dan vriendelijkheid van verkeersagenten, die de overige 358 dagen van het jaar niet nalaten hun teveel aan vrijmoedigheid te demonstreeren. Maar ook dit heeft blijkbaar nog niet voldoende geholpen voor de Amsterdamsche harde hoofden, want nu hebben

Het schijnt, dat wij, Amsterdammers, met onzen bedaar den, vriendelijken, ietwat langzamen aard, met onzen afkeer van „kouwe” drukte, en met onze voorkeur voor : „zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet”, toch maar slecht kunnen leeren ons behoorlijk te gedragen op verkeersgebied. Het heeft er veel van of wij de eenige lieden in Europa zijn, die het nooit zullen leeren ; wij schijnen een liefhebberij te hebben om elkander op kruispunten in gevaar te brengen ; wij schijnen ons te gedragen als een troep Zoeloe’s of Hottentot- ten, die voor het eerst van het oerwoud naar de gecultiveerde wereld zijn overgeplaatst en die zich even dom aanstellen als wij zouden doen, wanneer wij ons met een kapmes een weg door een tropisch bosch moesten banen. Het heeft er veel van of wij uit alle hoeken van de stad samenstroomen naar Munt, Leidscheplein, Koningsplein, Dam, Rembrandtsplein, om op de drukste uren daar het verkeer in de war te sturen, opzet-
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„Wanneer ik,” aldus onze zegsman, „na een wedstrijd in 
het stadion stadwaarts ga en in een file van twee 
rijen auto’s rechts af wil slaan, krijg ik geen kans. Nie
mand die me de gelegenheid geeft voor langs te gaan. Maar 
als ik in Parijs in een autorij van 12 of 14 wagens breed 
„er uit” moet, dan wacht iedereen op me. Ik behoef maar even 
een hand uit te steken en iedereen is bereid te stoppen.

De onderlinge beleefdheid van de menschen voor elkander is 
ginds grooter dan hier. En de verkeersagenten hebben niet 
zoo’n behoefte plastische standen aan te nemen. Met hun 
wit stafje en hun fluitje regelen zij een verkeer, dat tien en 
twintig maal intenser is dan op het drukste punt van 
Amsterdam. Als wij hier wat meer op elkander en wat minder 
op de bepalingen letten, dan zouden er heel wat minder palen, 
lampen, borden, strepen en spijkers noodig zijn.

En het is de vraag,” aldus deze automobilist, „of men niet 
beter gedaan zou hebben ons een verkeersopvoeding te geven, 
die méér steunt op voorkomendheid en vriendelijkheid dan 
op reglementen.”

Nu de K.N.A.C. wederom in Amsterdam, en door heel het 
land, een verkeersweek organiseerde, leek het ons niet onaardig 
met een serie Parijsche foto’s iets te laten zien van het ver
keer in de Fransche hoofdstad. De lezer oordeele zelf.

de Place de 1’Opéra 
in de Leidschestraat.

Het
wordt geregeld door een agent te 
paard en dooreen op een platform.

Een kijkje in de Rue Royal. Schijnbaar een chaos. Maar men let 
op elkander en blijft gemoedelijk, wanneer er’n aanrijding dreigt

Op de Champs Elysées. Een 
onafgebroken autofile van vijf 
rijen aan weerskanten trekt 
hier voorbij. Toch is het niet 
moeilijk hier over te steken.

verkeer op het Opéraplein

komen, dat Amsterdam 
zoo’n oude stad is en dat 
dit „oude” oorzaak is van 
de bijzondere regelingen. 
In oud-Parijs zijn de 
straten en pleinen nog 
heel wat smaller en ge
vaarlijker en daar ver
keert men niet gedurig in 
doodsangst een of andere 
bepaling te overtreden. 
Het groote verschil ligt 
hierin : bij ons is alles 
gereglementeerd, en niets 
aan het eigen initiatief 
overgelaten ; in Parijs 
wordt veel meer aan het 
zelfstandig optreden van 
chauffeurs en voetgangers 
overgelaten en houdt men 
veel minder star vast aan 
de bestaande bepalingen. 
Hoe vaak hebben wij 
niet van menschen, die in 
Parijs vertoefden, ge
hoord. dat het overste
ken daar veel veiliger is 
dan hier. Het verkeer is 
daar „menschelijker”, zei . 
ons iemand, die met zijn 
auto even goed thuis is 
op 
als

Voor het Opéragebouw. Een 
der drukste punten van Parijs.

Het aantal fietsers is betrekkelijk 
klein in Parijs. Maar op de drukste 
boulevards rijden zij rustig te mid
den der auto's.

A.N.W.B. en K.N.A.C. de taak van de verkeers
politie overgenomen en overstelpen ons met aan
wijzingen en vermaningen, welke altijd vee’ van 
standjes weg hebben.

Wij kunnen natuurlijk niet genoeg dankbaar 
zijn voor al deze zorgen, maar wij zouden toch wel 
eens willen weten, waarom in een stad met beperkt 
verkeer — in vergelijking met Londen, Parijs, 
Berlijn— zulk ’n overvloed van maatregelen noodig 
is. Niemand zal toch in ernst kunnen volhouden, 
dat wij dommer zijn dan andere grootstadbewoners 
of minder handelbaar ?

Laat men ons ook niet met het verhaal aan-
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Het Van Heutz-monument, waaraan reeds lang wordt gewerkt, 
is grootendeels verstopt achter een lange en hooge schutting. /

werkzaamheden in het Rokin bestaan voor- 
ng in het aanleggen van een nieuwe rioleering.

. » -r 5 \\A

f 1*1 oogenblik achter de Am-CZ l \ 1 sterdamsche schuttingen? En waarom
moeten alle veranderingen en verbeteringen, die 

1 J VL Amsterdam worden toegebracht, aan de zoo bekende1^^ nieuwsgierigheid der inwoners worden onttrokken? Wie heeft er nu
geen belangstelling voor de Rokin-demping, wie niet voor den bouw van het 

huis, dat „De Bisschop” zal vervangen ? Het Gemeente-bestuur, subsidair de Dienst der 
Publieke Werken, moest het op prijs stellen, dat wij zoo meeleefden met de gedaante
verwisselingen van Groot-Mokum inplaats van alles te verstoppen. Wij hebben daarom 
zelf maar een achter-de-schuttingen-expeditie georganiseerd, en ziehier het resultaat.

Op het kruispunt Vijzelgracht- Weteringschans wordt druk gewerkt aan de verbreeding van de bestaande brug. De 
eigenljjke demping volgt later.



Huidverzorging 
onder de huid, 

dat is de moderne huidverzorging! Ook U kunt de 
huid van onderaf vernieuwen, stevig maken en ver
jongen, als U de huid beslist vaak met CrèmeMouson 
inwrijft. Alleen Crème Mouson dringt zoo diep in de 

I poriën van de huid, dat zij haar diepste celweefsel bij
den opbouw en bij hei spannen kan ondersteunen.

Crème Mouson is er niet mede tevreden alleen de 
huidoppervlakte in te vetten, maar wordt geheel en 
al door het huidweefsel geabsorbeerd. Zij maakt de 
huid zoo zacht als zijde, frisch. en gezond, zonder een 
onaangenamen vetglans daarop achter te laten.

_____________________________________CRÈME
MOUSON

FOLTERENDE PIJN IN DEN ARM
Na 5 dagen hielp het juiste middel reeds!
Een dankbare brief uit Den Helder:

„Ongeveer een jaar had ik geen 
leven door de vreeselijke pijnen die 

• ik leed in den arm. Onder mijn 
werkzaamheden ging 't eerst wel, 
doch wanneer ik even tot rust kwam 
was het niet uit te houden van de 
pijn en omdat het mij eenigszins 
verlichtte, hield ik mijn arm in de 
hoogte. Zoo zat ik steeds bij de 
tafel te kreunen, maar als de nacht 
kwam dan begrijpt U, dat dit een 
moeilijke houding was. Mijn arm 
geheel in de wol gepakt, ging ik met 
den arm omhoog zoo den nacht in. 
Maar o, als die arm kwam te liggen, 
dan ontwaakte ik steeds door de
zelfde pijn. Aan uitgaan was geen 
denken: in kerk of gezelschappen 
kon ik toch slecht den verkeersagent 
spelen. Alles heb ik geprobeerd. 
Niets hielp. Steeds werd mij Kru- 
schen Salts aangeraden, maar ik 
kon maar niet gelooven, dat dit zou 
baten. Nu, dat dan ook nog maar 
eens geprobeerd! En werkelijk, na 
'n dag of vijf zei ik tegen mijn man: 
„Nu, of dat nu van Kruschen komt 
weet ik niet, maar ik ben een geheel 
ander mensch.'’ Steeds is het beter 
geworden tot ik een week of zes na
dien geheel beter was. Nu neem ik 
het al een maand of negen in en 
ben weer zoo flink en gezond! Ik 
weet mijn geluk niet, ’s Morgens 
een halven theelepel in een kopje 
thee is mij onmisbaar en ik zou het 
voor geen geld willen missen! Ik heb 
het al menigeen aangeraden. Men 
had gezegd, dat het zenuwrheuma- 
tiek was en ik er nooit af zou komen, 
maar gelukkig liep dit anders.

Mej. M. O., Den Helder."
Wat Kruschen Salts deed voor 

Mej. M. O. was : het kwaadaardig 
urinezuur verdrijven, dat de kwel
lende rheumatische pijn veroor
zaakt. En Kruschen zal haar ook 
verder bewaren voor de verschrik

kingen van rheumatiek. Want de 
dagelijksche „dosis” zal haar orga
nisme in een perfecte conditie 
houden, zoodat schadelijke stoffen 
als urinezuur zich nooit meer 
kunnen ophoopen.

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. 
Let op dat op het etiket op de 
flesch, zoowel als op de buitenver
pakking de naam Rowntree Handels- 
Maatschappij Amsterdam voorkomt.

Op het oogenblik kunt U Kruschen 
Salts probeeren zonder dat het U 
iets kost. Er zijn namelijk onlangs 
onder de apothekers en drogisten 
een aantal flacons Kruschen ver
deeld, die alle verpakt zijn met 
een gratis proefflacon. U kunt deze 
gratis proefflacon gebruiken zonder 
den gewonen flacon Kruschen te ope
nen. En indien U na deze proef niet 
volkomen tevreden bent, kunt U den 
grooten flacon ongeschonden terug
brengen naar den apotheker of 
drogist, bij wien U deze gekocht 
hebt. Hij zal U Uw geheele uitgave 
(f 1.60) onmiddellijk en zonder om
wegen terugbetalen. Maar vergeet 
niet dat de gratis proefflacon alleen 
verpakt is bij de groote maat en 
slechts voor een beperkten tijd ver
krijgbaar is. Gaat dus nu naar Uw 
apotheker of drogist voordat hij 
deze ,,Groote Proefpakket!” heeft 
uitverkocht.

Was voor geen geld te koop-

Verwijder tandaanslag - Een eerste ver- 
eischte voor het behoud Uwer tanden.

Wat is deze tandaanslag, die ons van 
onze tanden berooft ? Een kleverig 
laagje, dat door het speeksel gevormd 
wordt. Het kleurt de tanden geel. Het 
bevat millioenen verrottingsbacillen. 
Zij scheiden zuren af, die het glazuur 
der tanden oplossen zooals andere zuren 
gaatjes in hout of stoffen bijten.
Om tandaanslag te bestrijden moet ge 
Pepsodent gebruiken inplaats van 
gewone tandpasta’s. Waarom? Omdat 
de goede werking van een tandpasta 
uitsluitend afhankelijk is van het polijs
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tende materiaal, dat erin verwerkt is. 
Het nieuwe polijstende materiaal in 
Pepsodent is een van de meest opzien
barende ontdekkingen van dezen tijd. 
De wijze, waarop ieder spoor van tand
aanslag wordt verwijderd, is een open
baring ! Algemeen wordt erkend, dat 
dit materiaal tweemaal zoo zacht is 
ais dat, wat in gewone tandpasta’s 
verwerkt wordt.
Gebruik Pepsodent beslist tweemaal per 
dag en bezoek Uw tandarts minstens 
tweemaal per jaar.

Het nieuwe PRESTO zeeppoeder wordt bereid 
volgens de nieuwste ervaringen der moderne 
techniek uit de beste grondstoffen.

Hierdoor voldoet PRESTO aan alle eischen, die 
aan een prima zeeppoeder gesteld kunnen worden.

Let vooral op onze volgende annonce, die den 
PRESTO slagzinwedstrijd aankondigtl
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EEN ENGEL ONDER OORLOGIWRAKKEN boobHORNA PATTERIOM

L
aat hem toch met rust, halve gare. Die flauwiteiten....”

Een man, wien een been was afgezet, en de ruggegraat verdraaid, 
en die zeven eervolle vermeldingen had, vroeg de attentie der 
menigte.

„Hé, slachtoffers van Mars, luister ! Ik zit een vragenlijst in te vullen 
voor ontheffing van belasting — heeft een goocheme advocaat opgemaakt — 
hier heb je vraag tien. Bent u zestig dagen in den oorlog geweest?”

Geschreeuw en gejouw. „Zestig dagen 1” Zij zwegen, om even een balans 
van kwetsuren op te maken, in die zaal vol reddeloos verminkte menschen, 
en toen barstten zij weer uit. „Zestig dagen I Geef hem z’n vet ! En niet te 
zuinig.”

„Moet je aan Jenny laten zien. Die lacht zich krom.”
„Wat is de volgende vraag, jog ?” Het beloofde rijk te worden.
„Vraag elf : Is er toen gevochten ?”
„Zeg, smeer ’m nou — je maakt er wat van.”
„’t Is waarachtig. Lees dan zelf. Hier, geef eens door.”
„’t Is zoo waarachtig.”
„Laat mij daar op antwoorden.”
„Nee — laat mij ’t hem vertellen.”
Het was een heele opschudding, terwijl de veertig manschappen en acht 

paarden papier en potlood opscharrelden.
„Hé, barbier — weet jij ook, of er gevochten is?”
„Hoor eens, ordonnans, dat slik ik niet. Ga den baas maar roepen.”
„Die slikt ’t ook niet.”
„Voor een soldaat is niets te goed — nog veel te goed.” 
Er begon iemand te zingen, en de heele zaal 

deed mee :
„Iedereen is idioot,
als ie klein is wil ie groot, 
als ie groot is wil ie klein, 
iedereen wil anders zijn.”

„Waar blijft die barbier ! Barbier ! 
bier !”

Dezelfde lentelucht, die de andere jongens 
prikkelde tot stoute plannen en dolle grappen, steeg 
ook naar zaal 10 (de zaal van Petrus, zeien de jon
gens ; zelfs daar moesten ze een grapje mee maken) 
en naar het smalle bed, waarop baron Keating lag 
te staren naar de witte muren, wetende, dat hij ging 
sterven.

De geurige zonneschijn leidde hem terug door 
twaalf hopelooze jaren — een vroegere lente in 
Parijs, en een troep studenten, die ’s nachts door de 
straten marcheerden, zacht fluitend. Spanje — 
onder een April-hemel. De kanalen van Venetië. 
Een poort van een paleis. Het lied van een gondelier 
— zoet voortvloeiend.

Hij was schilder geweest, en hij had als schilder 
de schoonheid liefgehad, en nu al lag hij maanden 
en maanden en maanden (den tel was hij allang 
kwijt) naar dien witten, onbarmhartigen muur te 
staren, en nu wist hij, dat hij nooit meer iets anders 
zou zien.

Ginds, voorbij de poort van het hospitaal, 
voorbij de uitgebreide vlakten en de oude grijze 
heuvels, bewoog er een wereld van tintelende kleu
ren, waar onverschillige menschen hun onverschil
ligen blik op konden laten rusten. En hij — voor 
wien een enkel straaltje tint zoo veel zou betee- 
kenen — moest weg, en mocht het niet meer zien.

De zaaldokter had hem dien ochtend verteld, 
dat ze hem ter observatie naar het stille kamertje 
zouden laten brengen. De zaaldokter had ’n anderen 
kant opgekeken, en hij had met een opwekkend

bar

heldere stem gesproken, alsof hij een stap in de goede 1 3
richting aankondigde. Maar Keating begreep, en lachte zijn f-NO. 1
ondoorgrondelijk lachje. Als er een op ’t punt stond „uit 
brachten ze hem naar ’t stille kamertje. Dat was het vonnis — 
van het gordijn. Dat wist hij, en hij klaagde niet. Alleen — 
maar één kort oogenblikje terug — zijn hart vullen met de schoonheid der 
dingen, die hij had liefgehad — ze diep indrinken in zijn dorstige ziel — 
dan zou hij kunnen gaan, zender spijt of klacht.

De zaaldokter — Nason — had zijn woorden zoo voorzichtig mogelijk 
gekozen, maar de uitdrukking van Keating’s gezicht had hem zoo doen 
schrikken, dat hij er met dr. Huffy over was gaan praten.

„’t Gaat over Keating, meneer, ’t Loopt af.”
„We waren ’t er toch over eens,” antwoordde de oude dokter droevig, 

„dat hij ’t niet halen zou.”
„Maar hij ligt nog ergens op te hopen — hij smeekt met zijn oogen — 

hij verwacht iets van me. Wat kan hij willen ? Hij ligt bijna den heelen dag 
met zijn oogen dicht, maar als hij ze opendoet — als hij me aankijkt — dan 
is ’t er weer ; die vraag. Maar hij weet niet, dat ’t er is, en hij wil zich niet 
uiten.”

Hij ging heen en weer loopen.
„Je moet ’t je niet indenken.... ’t is baron Keating ! Een schilder — 

een genie ! Ik heb een schilderij van hem gezien, op een tentoonstelling in 
Parijs. Ik heb er een uur naar zitten kijken. Hij had een heel eigenaardige, 
pakkende manier. Een nieuwe techniek. Hij had de wereld onsterfelijke schoon
heid kunnen geven

te stappen”, 
het neerhalen 
kon hij nog

VAN HET VOORAF-KORTE INHOUD
GAANDE. Het weesje Jenny Guest wordt buiten 
door haar tante opgevoed. Deze komt bij een 
brand om het leven en het jonge meisje trekt 
alleen naar de stad. Daar wordt zij ontroerd door 
het zien van een oorlogsinvalide en zij herinnert 
zich ’n droom uit vroeger jaren, waarin duizenden 
verminkte soldaten voorbijschreden. Zij slaagt er 
in haar opleiding tot verpleegster te voltooien en 
wordt aangesteld in het veteranenhospitaal, waar 
Dr. Huffy directeur is. Jenny maakt kennis met 
hem, met de hoofdverpleegster, met Amos, den 
hospitaalsoldaat, en met haar zaal 17. Zij gaat 
spoedig geheel in haar moeilijke taak op. De ver
minkten bewonderen en vereeren haar. Jenny 
maakt plannen om de Kerstdagen voor de soldaten 
zoo aangenaam mogelijk te doen zijn. De vrouw 
van een der verpleegden, Windy. die naar hem toe 
zou komen, verongelukte, terwijl zij, in strijd met 
haar belofte, op weg was naar een feest. Jenny 
weet de redactie van een der groote kranten over 
te halen het bericht niet op te nemen, zoodat 
Windy gelooft, dat zijn vrouw is verongelukt op 
weg naar ’t hospitaal. Kort daarop vraagt een der 
verminkten haar ten huwelijk. Het wordt Jenny te 
machtig; zij vraagt verlof. Maar zij keert spoedig 
terug naar haar werk. De invalide huwelijkscandi- 
daat sterft. Dan wijdt Jenny haar zorgen aan 
een gewonden vliegenier. Deze, Michael Fort, 
krijgt door Jenny s hulp gedaan, dat hij, hoewel 
zwaar verminkt, wederom kan gaan vliegen. 
Jenny zelf stijgt met hem op. Dr. Huffy en de 
hoofdverpleegster zijn woedend op haar, maar 
als Michael alléén een vlucht maakt boven het 
hospitaal, bewonderen zij ’t jonge verpleegstertje 
des te meer. Jenny s genegenheid voor Windy 
groeit intusschen. Van het Kerstfeest en den 
Oudejaarsavond weet zij opnieuw iets bijzonders 
te maken. Tijdens een hevigen sneeuwstorm, als 
Jenny alleen in een hut bij ’n stervenden soldaat 
moet blijven, beseft zij, dat zij Windy liefheeft.

— en toen kwam de oorlog, en toen moest hij zichzelf 
geven. Maar om zijn vermoorde genie tobt hij 
niet.... die hoop moet hij al heel lang hebben 
opgegeven. Maar wat is ’t dan ? Hoe kunnen we hem 
helpen?”

Dr. Huffy zuchtte. No. 
gelijke problemen. Eindelijk

„Laat Jenny maar eens 
kunnen de jongens praten 
iemand hem helpen kan, is zij ’t.”

De hoofdverpleegster wou Jenny niet op zaal 
10 hebben. Dat vertelde ze dr. Huffy ronduit.

„Het is haar zaal niet, dr. Huffy.”
„Ik moet haar kunnen gebruiken, waar ik haar 

noodig heb. De andere meisjes zijn uitstekende 
verpleegsters, maar Jenny is.... Jenny.”

Zij bleef staan, groot en hoekig en afkeurend.
„Ik geef toe, dat ze haar kwaliteiten heeft, 

maar gezond oordeel — nee. Geen greintje. Ik heb 
van haar meer last gehad dan van alle andere 
verpleegsters samen. Ik denk altijd : wat zal ze nu 
weer uitspoken. Ze is te onbesuisd en ze laat zich 
door haar gevoel meesleepen. In ’t begin heb ik ge
dacht dat ze ’t wel leeren zou — dat ze zich aan 
onze regels zou houden, als zij ze begreep. Maar 
nu weet ik, dat ze ’t nooit leert. Gaat u maar even 
na, wat ze allemaal al uitgehaald heeft. De mannen 
van zaal 10 zijn er heel erg aan toe. 
ze er daar óók een van mee op een 
achter onzen rug.”

Zijn oude oogen werden zachter 
nering.

„Ze heeft er hem niets dan goed mee gedaan.” 
„Maar ’t was niet in overeenstemming met de 

voorschriften,” snauwde de hoofdverpleegster.
„Nee ! Volgens onze uitspraken had hij al dood 

moeten zijn.”
„En nu denkt u zeker,” zei ze met bijtenden 

spot, „dat ze in dit geval ook zoo’n wondertje zal 
doen ?”

80 was vol met der- 
zei hij :
hier komen. Met haar 
— zij krijgt ze los. Als

Straks neemt 
vliegtochtje,

bij die herin-
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„Te redden is hij in geen geval. Maar ik wil baron Keating in zijn laatste 
dagen laten krijgen — ’t zullen er heusch niet veel meer zijn — wat Jenny 
geven kan, en niemand anders, die ik ken.”

„Als u maar onthoudt, dat ik u gewaarschuwd heb.”
Zij zou hem dit later hèlpen onthouden — met voldoening.
Dr. Huffy had gelijk — de mannen konden praten tegen Jenny ; en 

baron Keating kon het ook.
Dr. Nason legde Jenny het geval uit.
„Zijn oogen vragen voortdurend om iets, en we kunnen hem maar niet 

aan ’t praten krijgen. Probeer uit te vinden, waar hij over piekert — waarom 
hij zoo met zijn oogen dicht blijft liggen. Help hem als je kunt. Er is iets, 
waar hij nog altijd op hoopt.”

„Ik weet ’t,” zei Jenny zacht, „’t Is al, wat ze nog hebben — dat kleine 
vonkje hoop. Als hij dat losliet, stierf hij.”

„Hij stérft al. Dat moet je goed begrijpen.”
Dat licht van strijd kwam in Jenny’s gezichtje.
„We hebben er wel anderen opgehaald !”
Hij keek haar ongerust aan.
„Begin jij nu ook niet te hopen....”
„Maar — ik ben net als hij. Ik heb óók niets anders !”
Toen begreep hij, dat het verkeerd was geweest, haar hier te brengen. 

Ze trok het zich te veel aan. Hij bleef even staan, met een bezorgden blik naar 
haar gezicht, toen keerde hij zich om, en liet haar staan — met een glans 
om haar heen, die scheen in de donkere gang naast de deur van den dood.

Baron Keating zèg dat licht. Het kwam met Jenny mee zijn kamer 

binnen, en zelfs de stugge witte muren leken weeker en minder fel te worden 
door de zachte overredingskracht van haar bijzijn. Toen hij haar rustig door 
de kamer zag gaan, en toen hij haar zag zitten, met de stille handen gevouwen 
in haar schoot, werd hij zich bewust van een buitengewone innerlijke kalmte — 
vrede. Die oogen. Als hij dié eens mocht schilderen ! Was het de diepe, door
lichte kleur, die je trof, of was het de ziel achter die oogen ?

Hij zei tot haar (het kwam heelemaal vanzelf, dat luidop je gedachten 
uitspreken tegen Jenny) :

„Maanden en maanden lang heb ik gehongerd naar kleur. Nu heb ik die 
gevonden in uw oogen. Het zijn kleine vuurtjes — lampjes, die voor een altaar 
branden. Maar het zijn droevige oogen ook.”

Jenny’s handen trilden, en zij sprak snel — zij was altijd bang, dat de 
menschen haar geheim uit haar oogen lezen zouden.

„U houdt uw oogen den heelen dag dicht. Waarom eigenlijk ?”
„Ik probeer aan het geschitter van die afschuwelijke muren te ontsnappen. 

Verblindend wit ! ’t Doet me zeer. Ik word er zoowat sneeuwblind van.”
Zij ging de gordijnen dichtdoen. Maar dat bedoelde hij niet.
„Je kunt ’t niet temperen — behalve met kleuren.”
Jenny begon het te begrijpen.
„Wat voor kleuren ?”
„Ja ! Dat weet ik niet eens meer. Dat vreet me gewoon op. Ze zijn weg, 

mijn heerlijke, heerlijke kleuren. Ik heb ze hier in de toppen van mijn vingers 
gehad — ze gloeiden door me heen, en er kwamen altijd nieuwe combinaties 
en effecten. Ze zijn een heelen, heelen langen tijd gebleven — om op me te 
wachten. Toen zijn ze weggegaan. Al dat harde, knarsende wit.... ’t Is net 

sneeuwblindheid. Ik heb er zoo
lang naar gekeken, dat ik bang 
word, dat ik geen kleuren meer 
kennen zal, als ik ze zie.”

Jenny praatte over de kleuren, 
die zij het mooiste vond ; tinten 
blauw, lazuur en saffier en tur
koois ; en al de heerlijke tinten 
goud, van barnsteen tot ivoor ; en 
het koele stille groen, en de vlam, 
die de kleur der overwinning was.

Zij zag zijn gezicht opleven, 
de slanke schildersvingers bewegen 
onder het dek. Hij vie’ haar in 
de rede.

„Zeg — bestaat dat allemaal 
nog ? Is de wereld nog mooi en 
bont ? Is ’t niet verdwenen, toe^ 
ik — verdween ? Valt de mane 
schijn nog als een waterval van 
zilver op de rivieren ? En pakker 
de torens nog steeds die laatste 
triomfantelijke fakkel van zon
licht, om het nog één ademloos 
moment omhoog te houden ? En 
juweelen, en zij, en mooie oude 
meubelen — ieder met zijn eigen 
kostbare vlam van binnen ? Ik 
was van plan geweest, dat alle
maal te schilderen, ik wou....”

Zij kon niet spreken.
De sluizen waren eindelijk 

open, zijn stem trilde van ontroe
ring, hij begon haar te vertellen 
over zijn werk.

„Ik was nog maar ’n jongen, 
toen ik in Parijs studeerde, ik be
gon pas een beetje hand te 
krijgen, maar de critici waren 
vriendelijk. Ik had èen atelier — 
een kolossale ruimte, een beetje 
uitheemsch, vol mooie kleeden en 
lappen en zeldzame antieke Fran- 
sche meubelen. Het was de vaste 
plaats van samenkomst voor de 
jonge artisten van de buurt. En 
we hebben een pret gehad ! En 
we hebben vurig gewerkt ! En we 
gingen te keer ’s avonds !.. . .Toen 
kwam de oorlog, en ik ging mee, 
natuurlijk, maar ik was eigenlijk 
heelemaal geen vechter. Ik heb 
nooit gezien, wat er om me heen 
gebeurde ; de soldaterij, de lange 
moeilijke marschen, de modder en 
het vuil en het bloed. Wat denk 
je, dat ik me herinner, als ik terug
denk? Hoe mooi de nachten waren 
in de loopgraven. Ja, echt ! De 
sterren van Frankrijk. De naakte 
schoonheid van een kapotge
schoten, boomloos veld. Zelfs de

najaatówind 
ócAudda de blaten.
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aanvallen ’s nachts — die bommen, die hoog in den hemel barstten, en 
neersproeiden — je hebt geen idee hoe mooi 1 Ik weet zelf, dat ’t idioot 
was, maar ’t hield me beet. Ik liep niet weg. Ik werd getroffen.”

Zijn hartstocht voor schoonheid was zijn ongeluk geworden.
„Vóór den oorlog, in Parijs, was ’t net zoo geweest ; ik leefde in een soort 

droom. Ik was jong en ik was kunstenaar, ik woonde in de mooiste stad ter 
wereld, en ieder uur van den dag was interessant, heerlijk ! Het was tè mooi, 
om lang te duren.. .. Ik had een plan uitgewerkt voor een serie muurschil
deringen. Dat zou mijn meesterwerk worden....”

Er bewogen lichtjes in Jenny’s oogen. Zij vouwde haar handen om haar 
knieën en boog zich voorover.

„Wat een prachtleven ! Ik heb nog nooit echte mooie schilderijen gezien. 
Ik wou, dat ik uw werk zien kon. Zou u.. .. ze niet nóg kunnen schilderen ?”

Zijn mooie, beweeglijke vingers kromden en strekten zich in een gebaar 
van verbittering.

„Nee, nee — hier niet, tegen dien verschrikkelijken muur. Daar is achter- 
grond voor noodig.”

Maar even later begon hij weer te praten.
„Als het eens kon, zooals in die oude sprookjes.... als we langs een 

tooverlamp konden wrijven — hier ontsnappen — teruggaan naar het 
goeie ouwe atelier.. .. dan geloof ik nog, dat ik ’t zou kunnen.” Zijn koortsige 
oogen werden steeds helderder. „Als ik maar op de een of andere manier terug 
kon. Leven tusschen de muren, die me inspireerden, de oude macht weer 
voelen — ’t uitgebluschte vuur weer in mijn vingers hebben ! Ik kan niet 
leven in leelijkheid. Dat heeft me vermoord.”

Jenny zei, toen zij haar stem meester was :
„Zoudt u zich die dingen in uw atelier nog kunnen herinneren ? De 

kleureffecten en alles ? U had natuurlijk precies de dingen, die u ’t mooiste
vond.”

Een blos van blijde opwinding steeg in zijn magere wangen, toen hij het 
vertrek voor Jenny beschreef. Zijn stem streelde de woorden, raakte ze aan 
met vereerende vingers.

Jenny’s keel deed ontzettend pijn. Zóóveel van de schoonheid
te houden, en dan sterven moeten,. opgesloten tusschen vier 
cel-achtige muren. Wat klonk zijn stem, toen de kleuren, lang 
vergeten, weer aandrongen om hem te groeten. Zij dacht — als 
ik ze maar hier kon brengen, hier in deze kamer.... om hem een 
laatste herinnering van schoonheid te geven, om mee te nemen 
in de Duisternis.

En toen wist Jenny, wat zij doen kon.
Dien heelen nacht door vocht Jenny haar strijd. Het was 

weer hetzelfde conflict — de innerlijke dingen, die zich op haar 
hart wierpen als kwesties van leven of dood, en het geregelde 
régime van het hospitaal, dat stijf aan den kant bleef staan en 
het leven liet weggaan, en er dan een papier voor teekende ! 
Hoevelen waren er al heengegaan, ongetroost. Zij zag ze bewegen, 
de eene schaduw na de andere, langs de tragische muren — en 
zij had hen niet geholpen. Maar nu was er een.... Ja, zij deed 
het ! Het zou haar op de een of andere manier wel lukken. 
Daarna mochten ze dan met haar doen, wat ze wilden.

Jenny stond voor de hoofdverpleegster. Het was de drukke 
dag voor het Hoofd, dat wist Jenny, maar wachten kon zij niet.

„Wel ?”
Jenny had een toespraakje klaargemaakt, en meegenomen de 

gang door, tot vlak voor de deur. Maar nu zij het gezicht van 
het Hoofd zag, vervloog haar armzalige speechje tot ijle lucht, 
en zij moest er haar verzoek maar uit zien te krijgen, met de 
woorden, die haar voor den mond kwamen.

Zij hield een groote envelop voor zich uit.
„Hier is een brief, dien ik vandaag ontvangen heb.”
Zij schudde de envelop. Geld kwam neer op de schrijftafel — 

vele groene bankbiljetten. „Die zaten zoo maar in die envelop, 
en er was een briefje bij, waar opstond, dat ’t van een „Onbe
kenden Gever” was, en gebruikt moest worden om..........” Zij
zocht het briefje op en las de juiste woorden : „om wat geluk en 
profijt te geven aan iemand in ’t hospitaal, die ’t noodig heeft.”

De hoofdverpleegster nam het briefje aan, doorvorschte het. 
Zij bekeek het geld. Toen kwam haar onderzoekende blik naar 
Jenny.

„Wie heeft je dat gestuurd ?”
„Ja, eigenaardig, vindt u ook niet ?”
„Heb je heelemaal geen idee, van wien het komt ?”
„Er was in den brief geen spoor van te vinden. Ik heb al 

gedacht.... misschien is ’t iemand, die hier op bezoek geweest 
is — misschien iemand, wien ik ’t hospitaal heb laten zien, en die 
zoo mijn naam te weten is gekomen. Er zijn hier verleden week ’n 
oude heer en ’n oude dame geweest, die naar een vermisten zoon 
zochten. En nog een vrouw, die haar jongen ook niet meer 
terug had gezien.”

Het gezicht van de hoofdverpleegster onderging een snelle, 
niet onder woorden te brengen verandering. Zij liet het briefje 
vallen en schoof het geld naar Jenny toe. „Er moet rapport van 
gemaakt worden.”

Jenny’s gezichtje klaarde op.
„Hij zegt, dat ik maar iets bedenken moet — hier, kijkt 

u maar. Ik denk....” — Jenny kwam wat dichter bij, en het 
vuur in haar oogen gaf iets levends, vlammends aan haar 
donkere wimpers — „vindt u óók niet, dat we ’t bijvoorbeeld 

Qdob&middag.

gebruiken konden om de stille kamer van zaal 10 een beetje op te knap
pen ? Ik heb vroeger nooit geweten, hoe kaal en koud ’t daar is. De jongens, 
die daar komen, krijgen nooit meer een andere kamer te zien. We zouden 
zijden overgordijnen voor de ramen kunnen hangen en.. .. en ’n zacht kleed 
op den vloer, en makkelijke stoelen en boeken en kussens.. ”

Een koude blik stremde haar geestdrift.
„Je lijkt wel gek ! Da’s weer echt iets van jou — „de stille kamer een 

beetje opvrooiijken.” Kussens.... makkelijke stoelen.... boèken nota- 
bene.. .. begrijp je dan niet, dat de patiënten in die kamer met al die dingen 
niets meer kunnen beginnen ?”

„Dat is ’t juist.... daar is ’t juist om!”
„Je denkt waarschijnlijk aan baron Keating. Ik heb dr. Huffy wel gezegd, 

toen je daar heenging, dat er weer wat dols van zou komen ! Begrijp me nu 
eens goed — hij zs niet meer te helpen. Hij sterft en gauw ook. Dat weet je. 
Je moet niet kinderachtig zijn. Schik je er in. Je moet leeren, de dingen aan 
te kunnen.”

Een blik van smart was in Jenny’s bruine oogen, alsof het om een per
soonlijk verlies ging.

„O, ik wéét ’t ! Ik héb me er in geschikt ! Daarom moeten we ons juist 
zoo reppen. Al is ’t maar voor één dag....”

En er was iets, dat de hoofdverpleegster heel even trof, vóór zij zich 
afwendde en haar oogen van Jenny afkeerde — de vurige ernst van het 
meisje, de Kruisvaardersblik, die een weg zag, en hem koos, omdat het goed 
was, al was ’t een harde weg.

„Ik heb ’t vandaag druk.” Zij maakte een eind aan het geval, zij greep 
haar papieren en schoof dat lastige geld uit den weg en uit haar gezicht. 
„Breng dat maar naar ’t kantoor — ’t bestuur zal wel beslissen, wat er mee 
gedaan moet worden.” En zij vestigde haar aandacht weer op haar werk.
Jenny was iets, dat je maar gauw vergeten moest.

Tegenover die ijzige afwijzing stierf Jenny’s persoonlijke warmte weg ; 
want hopen deed zij altijd ; zij zou van de hoofdverpleegster kunnen houden, 
als zij er de kans toe kreeg. (Wordt vervolgd).
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ONZE NIEUWE PRIJSVRAAG
■ M' 
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Verschillende eigenschap
pen drukken haar stem
pel* op ons gelaat, vin

den uitdrukking in onze hou
ding. Zoo kan men aan 
sommige menschen b.v. zien, 
dat zij driftig, verwaand, 
wreed, scherpzinnig, zacht
aardig, ja, wat niet al zijn.

Ook met beroepen is het 
zoo. De branche, waarin hij 
werkzaam is, geeft den be
trokkene vaak een aantal 
uiterlijke kenteekenen, waar
door hij ongewild verraadt, 
welke zijn beroepsbezigheden 
zijn. Natuurlijk, sommigen 
herkent men gemakkelijk 
genoeg aan uniform of andere 
werkkleeding, maar ook waar 
een kenmerkende dracht ont
breekt, kan men toch vaak

De briefkaarten met de. 
oplossing moeten, aan de 
adreszijde voorzien van de 
aanduiding PRIJSVRAAG 
en geadresseerd aan :

De Redactie van De Stad 
Amsterdam, N. Z. Voorburg
wal 262, Amsterdam.
uiterlijk op Zaterdagavond 
28 dezer bij ons zijn binnen
gekomen.

Alle goede oplossers, d.w.z. 
allen, die de juiste, door ons 
vastgestelde en meest voor 
de hand liggende combinatie 
gevonden hebben, loten voor
eerst mee om den

HOOFDPRIJS:
genoeg met groote zekerheid aan houding en 
gelaat vaststellen, dat iemand b.v. dokter, 
musicus, onderwijzer, slager of iets anders 
moet zijn.

Door middel van onze nieuwe prijsvraag 
willen wij nu de menschenkennis van onze 
abonné’s nog eens op de proef stellen.

Op deze bladzijde zijn twaalf portret
ten afgebeeld, elk van een letter voorzien. 
Zij oefenen elk een van de twaalf hieronder 
volgende beroepen uit :

EEN GOUDEN DAMES- 
OF HEEREN-HORLOGE

Daarna worden er onder de goede oplossers 
verloot

Vijftig prachtige prijzen
t.w.

1. uitsmijter
2. omroeper
3. arts
4. dierentemmer
5. operettezanger
6. kappersbediende

7. variétésartist
8. voetbaltrainer
9. poolvorscher

10. spion
11. loodgieter
12. commissaris van 

politie
Wij verzoeken onzen lezers nu, ons op te 

geven, welk van de twaalf beroepen door elk 
der twaalf afgebeelde personen wordt uit
geoefend. Daartoe behoeft men op een brief
kaart slechts in te vullen :

4 zilveren of ver
chroomde dames- 
of heerenpolshor- 
loges

2 moderne luxe-pen- 
dules

3 etui’s met tafel- 
couverts

3 etni’s met messen 
(roestvrij)

1 schitterende siga
rettendoos (uitge
voerd in echt Ita- 
liaansch bewerkt 
leder)

1 bijouteriekistje 
(idem)

1 kaartendoos (idem)
2 portefeuilles
4 sigarenkokers
2 sigarettenkokers 
2etui’s theelepels
6 foto-albums
6 handgeweven 

kleedjes
3 scheeretui’s
2 borstelgarnituren
2 barometers
2 vulpenhouders
4 vulpot looden

A = nr.........
B = nr.........
C = nr.........

enz., enz.
Op de plaats der lijntjes wordt dan slechts 

het cijfer ingevuld, dat behoort bij het beroep, 
dat volgens u door den betrokken persoon 
beoefend wordt.

Onder de overblijvende goede oplossers 
(of onder hen, die de goede oplossing het 
dichtst nabij kwamen) worden verder nog

Vijftig Troostprijzen
verloot, waaronder zakmessen, doozen post, 
boekomslagen, portemonnaies, notitieboek
jes, foto-etui’s, aschbakjes (4-deelig), klokjes, 
enz. enz.

IN TOTAAL DUS HONDERD PRIJZEN!
, ' ■ ' ik
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Herfst
Er zijn voor den herfst o.a. 

ensembles ontworpen van rok 
en blouse met driekwart langen 
mantel, ofwel van japon met 
mantel. In het laatste geval 
kan het bovenstuk van de japon 
uit dezelfde stof bestaan als de 
mantel. Er is, bijvoorbeeld, 
zulk een ensemble van Seraph. De 
rok is zwart, het bovengedeelte van 
de japon, tot aan de heupen, grijs 
met ’n breede zwarte ceintuur. De 
halflange mantel grijs.

Ook de nieuwe lange herfstmantels 
zijn bijzonder interessant. Een fraai 
voorbeeld ervan is het model onzer 
afbeelding, met de losse rugpelerine, 
die in het rugpand is ingezet. Karak
teristiek voor de nieuwe mode is ook 
de leeren ceintuur, welke slechts hal
verwege het middel omsluit en de 
epauletten vormende revers aan den 
voorkant.

Dit model van nibeline stof heeft ’n 
staanden bontkraag van breitschwanz.

Er is voor dezen mantel 2.70 M. 
stof noodig van 1.40 M. breedte.

PAULA DEROSE.

Iersch Haakwerk

1 picot, 2 vaste, 1 picot,
2 vaste, 1 picot boven op 
de punt en aan den ande
ren kant van de punt weer
2 vaste, 1 picot, 2 vaste,
1 picot, 2 vaste. Bij de 
2de en volgende punten 
haakt men de eerste picot 
vast aan de eerste van 
de vorige punt.

Fig. 11: Men haakt 2Ó 
losse st. en verbindt die 
met ’n halven vasten st. 
tot ’n ringetje. Daarom
heen haakt men 30 vaste 
st.

2de toer: 3 vaste st. ih
3 vaste, 8 losse, 3 vaste 
in de volgende 3 vaste, 
8 losse enz.

3de toer: telkens 3 vaste 
in de vorige 3 vaste en 
12 vaste om de 8 losse 
st. enz. enz.

4de toer: telkens 3 vaste 
in de vorige, 14 losse, 
enz.

5de toer: 3 vaste in de 
vorige 3 vaste, 20 vaste 
om de 14 losse st. enz. 
enz.

Fig. III: 12 losse st. 
tot ’n rondje samen
voegen. Daar omheen 18 
vaste st. haken.

2de toer: het werk om- 
keeren, 12 losse st., 1 
vaste in den 3den vaste 
van het rondje. Aan den 
rechterkant van het werk: 
om een deel der losse st. 
heen : 2 vaste st., 1 picot,
2 vaste. Dit den geheelen 
toer herhalen, men heeft 
dan 6 lussen.

3de toer: om elke lus 
12 vaste st.

4de toer: 1 vaste st. 
in eiken vasten, waarbij 
men de voorste lussen 
opneemt.

Voor het steeltje : 25 
losse st. ; daaromheen 
haakt men 35 vaste st. 
en nog 1 toer vaste st.,

Op veler verzoek geef ik nu eens 
’n paar patroontjes van haakwerk voor 
het vervaardigen van allerlei kleedjes 
en voor Iersch haakwerk. Het Iersche 
haakwerk bestaat uit verschillende 
gehaakte motieven, welke door ’n 
luchtig netwerk van losse steken en 
picots met elkaar verbonden worden. 
Het is juist daarom zoo interessant, 
omdat men het zelf op allerlei wijzen 
kan varieeren. Men kan er kleine en 
groote, ronde en vierkante kleedjes 
van samenstellen, men kan ze ook 
aanwenden voor kraagjes en manchet
ten, of voor heele blouses, gehaakt 
van fijne wol. In het laatste geval 
haakt men verschillende figuren, die 
men op bepaalde afstanden op het 
patroon rijgt en door losse steken 
(welke men later al dan niet met vaste steken 
kan omwerken) en picots met elkaar verbindt. 
Waar de opening tusschen twee motieven in 
wat groot is, haakt men ’n klein rondje van 
vaste steken of stokjes om er midden in te zetten.

Hierbij nu worden 4 verschillende motieven 
afgebeeld, die op de volgende manier gehaakt 
worden.

Fig. I: 12 losse st. tot ’n ringetje samenvoegen. 
3 losse st. voor het eerste stokje en verder nog 
23 stokjes in het rondje.

2de toer: 3 vaste st. in de eerste 3, 2 vaste st. 
in den 4den vaste, om en om (beide lussen op
nemen).

3de toer: 15 losse st., 1 vaste st. in den 6den st., 
van boven af gerekend, 2 keer 2 losse, 1 stokje,’ 
waarbij men 2 losse overslaat, 3 losse en 1 vaste 
tusschen 2 bij elkaar staande vaste st. van het 
rondje. Dit herhalen tot het einde van den toer ; 
men heeft dan 6 punten.

4de toer: 1 vaste in eiken lossen en eiken vas
ten steek. Boven op de punt haakt men daarbij 
3 vaste in 1 st. en aan den onderkant slaat men 
tusschen 2 punten 2 st. over.

5de toer: vaste st., waarbij men enkel de achter
ste lussen opneemt; 3 vaste boven op de punten ; 
aan den onderkant geen steken overslaan.

5de toer: De voorste lussen opnemen, 2 vaste,
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waarbij men de voorste lussen opneemt. Aan het 
einde van den toer haakt men het steeltje vast 
aan de bloem.

Fig. IV. 12 losse st. tot’n ringetje samenvoegen. 
Daaromheen 18 vaste st. haken.

2de toer: 3 vaste st. in 3 vaste, 9 losse ; 1 vaste 
in op 1 na den laatsten lossen en verder 7 vaste 
in de overige 7 losse st. Dan omwerkt men deze 
steken met den rechter kant van het werk vóór 
zich, aldus : 1 vaste in den 2den st., 1 vaste in 
den 3den, 3 stokjes, 2 vaste ; op den top : 2 vaste 
en aan den anderen kant naar beneden werkend 
weer : 2 vaste, 3 stokjes, 2 vaste. Hiermee is een 
blaadje klaar en haakt men verder telkens : 3 vaste 
st., 1 blaadje.

3de toer : 3 vaste st., 1 picot van 4 losse en 1 
halve vaste in den eerst gehaakten steek daarvan, 
3 vaste, 1 picot, 3 vaste, 1 picot op de spits; en 
aan den anderen kant van het blaadje, naar be
neden toe : 3 vaste, 1 picot, 3 vaste, 1 picot, 3 
vaste.

Deze steken om elk blad herhalen.
Een volgende maal een en ander over de wijze 

waarop verschillende motieven met elkaar kunnen 
worden verbonden.

THÉRÈSE.

Aan verschillende 
briefsch rijfsters.

Mantel van nibe
line stof met staan
den bontkraag van 
breitschwanz. De los
se rugpelerine is in 
het rugpand ingezet.

Het is jammer, dat niet alle lezeressen die be
lang stellen in onze handwerkrubriek, die rubriek 
geregeld schijnen in te zien, want herhaaldelijk 
ontvang ik brieven met vragen, welke in deze ru
briek reeds uitvoerig werden beantwoord. Het 
spreekt wel vanzelf, dat zulke en ook andere vragen 
alleen maar persoonlijk beantwoord kunnen wor
den wanneer daarbij postzegel voor antwoord wordt 
ingesloten.

Zoo hadden we, in ons nummer van 22 Januari 
’32 de beschrijving van ’n gebreide onderjurk, 
waarin de drukfoutenduivel van ’n 1 ’n 4 had ge
maakt.

Ik ontdekte de fout dadelijk en in het daarop
volgende nummer van ons blad — dat van 29 Jan. 
’32 dus — werd de fout hersteld. In de week die 
intusschen moest verloopen is er ’n ware lawine 
van brieven op m’n arm hoofd neergekomen, alle 
met den noodkreet: „Het patroon komt niet 
uit.”

Afgezien van m’n verbazing over het feit, dat 
zóó vele dames onmiddellijk aan het bewuste 

patroon schenen te zijn begon
nen, was dit begrijpelijk. Maar 
ook na de correctie bleven er 
nog brieven binnenkomen met 
dienzelfden noodkreet en zelfs 
in de afgeloopen week ontving 
ik nog ’n paar brieven met 
klachten over diezelfde onder
jurk, waarvan het patroon niet 
klopte !

Verder ontvang ik telkens 
nog brieven van dames die 
vragen hoeveel knotten ever- 
lasting er noodig zijn voor 
het gehaakte vloerkleedje, of
schoon dit in ons nummer van 
22 Sept. j.l reeds is opgegeven.

Tot slot zij nog even geme
moreerd, dat ik alleen patronen 
van haak- of breiwerk kan 
geven door middel van deze 
rubriek, dus niet persoonlijk en 
dat er, door de beperkte ruim
te welke ervoor beschikbaar 
is, on mogelijk aan alle aan
vragen om bepaalde patronen 
kan worden voldaan.

THÉRÈSE.
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aarom ik aan Kaloderma Scheerzeep de voorkeur geef? Omdat ik een 

V harden, stuggen baard heb, dien ik sterk uitscheren moet. Met andere

Als 2 rijtjes parels..!
Zóó blank, zóó schitterend I 
Heerlijk om zulke tanden te 
hebbent Welnu U kunt ze 
hebben I Poetst toch Uw tan
den geregeld met PASTOL. 
Een heerlijk frissche tandpasta, 
die Uw tanden grondig reinigt 
en heel voorzichtig polijst, 
daarbij afdoende alle schade
lijke ziektekiemen vernietigt.

Ga ze ook gebruiken! 
Nederlandsch Fabrikaat!

Doos 20 en 35 ct. 
Tube 35 en 60 ct.

maakt Uw tanden blank

Zijt gij reeds abonné van 
dit blad?... Zoo niet, 
abonneert IJ nog heden !

zeepsoorten ging m’n huid dan meestal 

schrijnen en trekken.Sedert ik Kaloderma 
Scheerzeep gebruik, heb ik van die on
aangenaamheden niet den minsten last 

meer, ook niet bij het sterkste uitscheren’’

KALODERMA 
SCHEERZEEP

^Glycerinehoudend:

„Uw mes kan niet schrapen — het glijdt!”
Prijs Fl. — 45. hi handigen bakelieten houder Fl. —,60

■ John-OCarLrruhe

GELD t
Sinds onze laatste opgave keerden wij ten gevolge onzer /100.- ƒ500.-

Ambtenaren en vast personeel particuliere 
grootbedrijven ook zonder borg.

ƒ100.— kost flfiü rente in 10 maanden; 
hoogere bedragen en langere termijnen evenr. 
N.V. NATIONALE VOLKSBANK
SARPHATISTRAAT 36 AMSTERDAM
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is niet volledig wanneer 

DE STAD

AMSTERDAM
niet bij de bladen is opgenomen!

AAMBEIEN
In- en uitwendige, zoowel 
dende ais blinde Aambeien 
worden krachtig be- 
streden door

Het hinderlijke 
jeuken bedaart spoe

dig. Alleen echt met den 
BOOM. Verkrijgbaar in Apo

theken en Drogistwinkels A ƒ0.90 per potje.
W naam

I
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DE VERSTUIKTE ENKEL
Met een soort welbehagen nam Johan van 

Voorden achter het stuur van zijn wagentje 
plaats, en alvorens Nice te verlaten, waar hij 

een paar heerlijke dagen had doorgebracht, reed hij 
voor het laatst nog even langs de Promenade des 
Anglais, wierp een afscheidsblik op het Casino 
de la Jetée, waar hij het Jeu de Boule had be
oefend — en er natuurlijk de noodige francs had 
laten zitten 1 — en stuurde dan met vaste hand 
zijn sportcar door de straten van het vriendelijke 
stadje, om zijn tocht langs de Grande Corniche 
te beginnen.

Zijn wagentje had zich toch maar puik gehouden, 
bedacht hij met voldoening. Heelemaal uit Hol
land was hij ermee gekomen, dwars door België en 
Frankrijk, en niet éénmaal had hij pech gehad. En 
hij prees zich gelukkig, dat hij ondanks de malaise 
zich toch maar een paar weken aan de zakenzorgen 
onttrokken had. Vooral in deze beroerde tijden 
had een mensch zoo’n „opknappertje” dubbel 
noodig, en bij het sportieve genot, dat zijn autotocht 
hem schonk, kwam dan nog het natuurschoon, dat 
hier aan de Cöte d’Azur zoo volop te genieten viel.

De Riviera was onvergelijkelijk mooi! Nice, met 
zijn schitterende Promenade des Anglais en Quai 
des Etats Unis, had hem die overtuiging al reeds 
bijgebracht, maar nu hij de Grande Corniche be
steeg kon hij eerst recht constateeren, dat Nice toch 
wel zeer prachtig gelegen was. Telkens weer stopte 
hij even, om een blik achter zich te werpen, waar 
het stadje nu ver in de diepte lag, vredig aan de 
schoone Baie des Anges ; en da^r, een heel eind in 
de diepblauwe zee uitstekend — hoezeer moest hij nu 
erkennen, dat de naam Azuren Kust geen valscn eti
ket voor ’n minderwaardig product was — was Cap 
Ferrat. Zijn blikken even naar den anderen kant 
richtend, zag hij de besneeuwde toppen der bergen 
in de verte, en opnieuw kwam hij in verrukking voor 
deze schitterende natuur rondom zich.

Langzaam rijdend ging het verder. Er was zoo 
ontzaglijk veel schoons te zien, dat het jammer zou 
zijn, hier zoo maar verder te rijden. Langs het in de 
diepte gelegen dorpje Eze naderde hij al La Turbie, 
toen hij opnieuw zijn wagen even deed stilstaan, 
om zijn blikken over de Middellandsche Zee te 
laten weiden. Waarachtig, met het bloote oog fag 
je daar flauwtjes de bergtoppen van het eiland 
Corsica uit een lichten nevel oprijzen. Even nog 
hier blijven staan, ging het door zijn hoofd, en er een 
cigaret bij opsteken.

Toen hij het eerste rookwolkje naar binnen zoog, 
werd zijn oor getroffen door een vreemd geluid. Het 
was, alsof er iemand in zijn onmiddellijke nabijheid 
zacht kreunde.

Verwonderd keek hij rond, doch hij merkte eerst 
niets. Dan, toen een nieuw gekreun zijn oor trof, 
zag hij een eindje tegen de berghelling op een meisje 
zitten, dat met ’n pijnlijk gezicht haar enkel wreef.

Met een sprong was hij uit zijn auto, en vlug liep 
hij op haar toe.

„Heeft u zich bezeerd, mademoiselle ?” vroeg hij, 
zijn hoed lichtend.

Zij sloeg de oogen op, donkere, mooie oogen, en 
het was, alsof ze hem voor het eerst opmerkte. Een 
blos bedekte haar wangen, en er was een pijnlijk 
trekje om haar mond, toen ze aarzelend antwoord
de :

„Ik vrees,dat ik dom ben geweest, en mijn enkel 
heb verstuikt.” En dan zijn verbazing ziend, legde 
ze met nog meer verlegenheid uit: „Ik wilde nog 
hooger klimmen, en dacht, dat ’t hier wel zou gaan. 
Maar ik ben uitgegleden, en.... en.... daar zit 
ik nu !”

Er was iets komisch in haar hulpeloosheid, en 
misschien was het nog eerder haar, verlegenheid, 
dan haar knap gezichtje, welke een gevoel van 
sympathie bij Johan van Voorden wakker riep.

„Is u ver van uw hotel ?” vroeg hij.
„Nogal,” gaf ze toe, „het is wat verder op, voor

bij La Turbie. Zou het te veel van u gevergd zijn,

„Een appel is veel grooter !" *

DOOR ƒ P. BALJÉ
als ik u vroeg, mij met uw auto er heen te rijden ?”

Die eerlijke, openlijke vraag beviel hem. Andere 
meisjes zouden wachten, tot hij haar dat voorstel 
deed, en dan tegenwerpii gen maken, terwijl ze 
allang besloten waren, met beide handen het bui

tenkansje aan te grijpen. Dit meisje gaf blijk, dat 
coquetterie haar vreemd was. Maar al te zelden 
trof je tegenwoordig zulke openhartige types.

Hij hielp haar opstaan, en door hem gesteund 
bereikte zij den auto. In zijn hart wenschte Johan 
van Voorden, dat zijn auto eenige honderden meters 
verder had gestaan. Zoo’n meisjesarm om je hals, 
en een warmkloppend hartje tegen het jouwe, dat



No. 32 VRIJDAG 20 OCTOBER 1933 1017

„Maar ’n koekje is Deel lekkerder /”

was 'geen onprettige situatie, vooral niet, als die 
behoorden aan een bekoorlijk, jong meisje, met een 
guitig gezichtje en donkere oogen, zooals hier het 
geval was.

Weer kreunde ze even, toen ze zat, en hij gereed 
was te starten. De inspanning van dit korte eindje 
„hinken” was haar al te groot geweest.

Zwijgend, maar met een vreugdegevoel in z’n 
hart, reed Vaq Voorden langzaam verder. Toen hij 
La Turbie gepasseerd was, wendde hij het hoofd 
even om.

„U moet mij maar waarschuwen, als we er zijn,” 
verzocht hij.

„U ziet het hotel daar in de verte,” wees ze. „Ik 
heb overigens een verzoek aan u,” ging ze met een 
bekoorlijk blosje verder, „weest u zoo goed, en 
rijdt u naar den achterkant van het hotel. Ik wil 
me wat schuil houden. Ik wou liever niet met mijn 
domheid te koop loopen, en de hinderlijke belang
stelling van andere gasten ....”

„Met genoegen,” stemde hij toe, en even later 
zwenkte hij langs het hotel heen, en stopte hij voor 
den achteringang.

Eenige bedienden schoten toe, en na hem hartelijk 
bedankt te hebben, hinkte ze tusschen die beide 
mannen in naar binnen.

Toen haar slank figuurtje verdwenen was, kwam 

hij tot zich zelf. Een derde bediende keek nem 
vragend aan.

„De garage is al vol, meneer,” zei de man, „zal 
ik uw wagen ginds stallen ? We hebben daar ook ’n 
heel goede plaats voor uw wagen.” En hij wees naar 
een klein bijgebouwtje, dat tot garage was geïm
proviseerd.

„Goed,” antwoordde hij, en hij glimlachte, toen 
hij bedacht, dat hij in zijn onderbewustzijn reeds 
beslote had, hier te blijven, hoewel dat heelemaal 
niet in zijn plan had gelegen. Zoo zonder meer kon 
hij nu eenmaal niet verder gaan. Hij diende toch 
zeker den volgenden dag naar haar toestand te in- 
formeeren.

In de hotelhall ordende hij zijn gedachten. Het 
zig e* hier zeer fijn uit, trouwens, het feit, dat de 
garage al vol auto’s stond, wees er op, dat het hotel 
van de malaise weinig te lijden had, en zijn cliën- 
teele blijkbaar voornamelijk uit autobezitters be
stond. En bovendien frappeerde het hem even later 
bij het diner, dat de gasten voornamelijk heeren 
waren. Slechts hier en daar zag hij een dame zitten. 
Overigens was het hier lang niet kwaad, het diner 
was voortreffelijk, de bediening keurig.

Dien avond informeerde hij discreet naar den 
naam en het welzijn van zijn bekoorlijke bescher
melinge. En hij vernam, dat het ongeval niet zoo 
ernstig was. Mademoiselle hield vandaag haar 
kamer, maar morgen zou zij wellicht de lunch al in 
het restaurant kunnen gebruiken.

En met de vreugdevolle gedachte, Angèle — wat 
een toepasselijke naam! — den volgenden dag 
wèèr te zullen zien, sliep hij in.

Bij het ontbijt was Angèle nog niet aanwezig, en 
den ochtend bracht hij door met een korte wande
ling. Doch ditmaal genoot hij maar half van het 
schoone gezicht, dat hij thans op Monaco en Monte 
Carlo had. Zijn oog was thans niet ingesteld op 
natuurschoon, en zijn ongeduld tooverde hem maar 
steeds dat donkere oogenpaar en haar slanke, 
pittige figuurtje voor den geest.

Een half uur te vroeg zat hij reeds aan het voor 
hem bestemde tafeltje. Het was druk in het restau
rant, ondanks het vroege uur. Tien a vijftien 
heeren waren reeds aanwezig, doch van Angèle 
bespeurde hij nog niets. Steeds hield hij den ingang 
van de zaal in het oog.

Dan, als een visioen van schoonheid, verscheen 
zij. Een glimlach verhelderde zijn gelaat, en snel 
sprong hij op, om haar tegemoet te gaan. En zij 
moest wel een zeer geziene en gefêteerde gaste hier 
zijn, want hij bemerkte, dat ook vele andere heeren 
haar tegemoet traden.

Enkele passen had zij slechts gedaan, en toen was 
ze met'een glimlachje blijven staan. Opnieuw trof 
hem dat verlegen trekje om haar mond, waaraan 
hij herhaaldelijk met een naar verliefdheid zwee
menden weemoed gedacht had.

„Mijne heeren,” zei ze lachend, terwijl haar oogen 
in het rond gingen, en tot zijn teleurstelling niét 
op hèm bleven rusten, „u moet mijn excuses aan
nemen. Ik heb u allemaal bedrogen.”

Een gemompel steeg op. Verwondering en tege
lijkertijd een soort wantrouwen werd voelbaar. Men 
keek elkaar aan, zonder goed te begrijpen.

„Mea culpa,” zei ze met een stemmetje van heel 
jong, ondeugend meisje, „ik heb tegenover u allen 
een verstuikten enkel gesimuleerd.... ik vraag 
er nederig excuus voor.”

Ze stond daar voor hen met neergeslagen oogen, 
maar de kuiltjes in haar wangen bewezen, dat dit 
alleen was om de lachlichtjes te verbergen.

„Overigens,” ging zij voort, „was dat alleen, om 
u van de voortreffelijkheid van dit hotel te over
tuigen. U zult moeten toegeven, dat anders mis
schien slechts één of twee van u hier hun intrek 
zouden hebben genomen. En dat was jammer 
geweest.... óók voor u !”

Er waren slechts weinig gasten, die dienzelfden 
dag nog verder reisden. De meesten konden daartoe 
niet besluiten, en tot die laatsten behoorde Johan 
van Voorden. Men is nu éénmaal altijd geneigd te 
gelooven, dat het eigen geval een op zichzelf staan
de gebeurtenis is. En Johan van Voorden was er 
van overtuigd, dat haar donkere oogen hèm met 
meer beteekenis hadden aangeblikt, dan ze de 
andere gasten hadden gedaan....

Pas bij zijn vertrek vernam hij, dat zij de vrouw 
was van den hoteleigenaar I !
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Marinus van der Lubbe tijdens de behandeling voorovergezonken 
op zijn stoel voor het Ryksgerechtshof. Op groote kaarten ziet 
men de plattegronden van het Rijksdaggebouw in beeld gebracht. Links 
daarvan op den zetel met hooge rugleuning de president dr. Buenger.

v. d. Lubbe rvordt roe der om naar 
den celwagen teruggebracht.

Opeen avond werd bij het Rijksdaggebourv een onderzoek ingesteld 
naar de verklaringen der getuigen, die het begin van de brandstichting 
hadden gezien. Popoff en Van der Lubbe komen aan voor den Rijksdag.

Het Rijksdagbrandproces
De behandeling van het Rijksdagbrandproces is van Leipzig naar Berlijn 

verplaatst. In het herstelde Rijksdaggebouw worden thans de zittin
gen gehouden. De getuigenverhooren nemen veel tijd in beslag; de hoofd- 
beschuldigde v. d. Lubbe volhardt in zijn apathische houding en hij houdt 
vol den brand alleen te hebben gesticht.

Het verhoor van den getuige 
Gempp, die op het tydstip van 
den brand commandant van 
de Berlijnsche brandweer was.
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V.S.V. klopt Feijenoord met 5-3. Kiekje uit deze match voor het doel van 
de gasten, waar Dijke en Bul in actie zijn om het gevaar af te wenden.

/

Het N.O. C. vergadert in Krasnapolsky. Het bestuur op de jaarvergadering 
van Zaterdag j.1. Van l.n.r. K. J. J. Lotsy, G. v. Rossum, Mr. A. Baron Schim- 
melpennink v. d. Ooye, Jhr. j. L. Quarles v. Ufford en D. J. Couvee.

De dameshockeywedstrijd Amsterdam-B.D.H.C. (2-0). Spelmo
ment uit deze ontmoeting.

Ajax heeft het in Haarlem tegen de club van 
dien naam niet makkelijk gehad ; het onaan
gename van een verrassende overwinning op 

sterke tegenstanders is altijd dat de tegenpartij 
van den volgenden Zondag zich tot de tanden 
wapent om dien geweldenaren een hartelijke ont
vangst te bereiden. Zoo troffen de Ajacieden het 
in de Spaarnestad. Haarlem speelde zoo enthou
siast en zat zoo op den bal en voor de beenen 
der tegenstanders, dat Ajax eigenlijk geen mo-

Weer een nederlaag van K.F.C. Ditmaal verloren deKoogers van D.F.C. met den on
even goal. Spelmoment uit dezen wedstrijd, genomen voor het doel der thuisclub.

Haarlem op eigen grond met 2-4 door Ajax geklopt. Tijdens dezen meer 
spannenden dan fraaien wedstrijd nam onze fotograaf dit spelmoment, dat 
één der hoofdstedelijke doelpunten in beeld brengt.

ment zijn gewone spel kon ontplooien. Nu Feijenoord weer ver
loren heeft, komt de grootste concurrentie van V.S.V. Deze 
ploeg komt Zondag in Amsterdam, zoodat de roodwitten wel een 
goede gelegenheid krijgen om zich van een kleinen voorsprong 
te verzekeren. V.S.V. zal zeker niet minder fel kampen dan Haar
lem het Zondag deed. Een makkelijke middag wordt het niet 
voor de Amsterdammers.

In de andere afdeeling teekent de strijd zich minder duide
lijk af. Hier liggen de kampioens-candidaten voor het grijpen 
en hoewel D.H.C. zich op de bovenste plaats kon handhaven, 
zijn wij* er van overtuigd dat er tusschen het meerendeel der 
clubs slechts een uiterst miniem krachtsverschil bestaat.

In de tweede klasse A hielp Zeeburgia zijn supporters over de 
teleurstellingen der laatste weken heen, door West Frisia met 
een kleine nederlaag naar Enkhuizen terug te zenden. Meer 
nog dan zichzelf momenteel, bewezen de Whites hiermede
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D.V.D. met 3-7 
door D.T.V. ge
klopt. Kiekje uit 
deze match. De 
D.V D -speelsters 
hebben een kans 

gemist.

Een drukbeoefende sport. De 
pont over het N. H. Kanaal bij 
Knollendam vol visschers, die 
ter gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan van de C.C.C. aan een 
grooten wedstrijd gaan deel
nemen.

Zaterdagavond werd in het gebouw van 
de Heinekens-brouwerij prof. M. Sjerp ge
huldigd, ter gelegenheid van zijn 12y2-jarige 
loopbaan als schermleeraar aan de ver- 
eeniging H.B.M. De voorzitter van H.B M. 
wenscht op onze kiek den jubilaris geluk 
met zijn jubileum.

Blauw Wit klopt D.D.V. met 7-2. Mo
ment uit deze ontmoeting bij den korf 

van D.D.V.

een dienst aan D.W.S. en ook aan Z.V.V;, dat 
momenteel zelfs de leiding heeft. Een goede start 
is niets vreemds voor deze Zaandammers, doch zoo 
gesmeerd als het thans gaat is buiten de verwach
ting. Voorts dient men op Kinheim te letten, dat 
Zondag A.F.C. met 5—0 klop gaf.

In de andere afdeeling won Blauw Wit den 
belangrijken wedstrijd tegen E.D.O. en heeft zich 
hierdoor vlak onder Velox gehandhaafd. Over pech 
hebben de zebra’s, naar wij hoorden, tegen E.D.O. 
niet te klagen gehad. Echter, deze Haarlemmers 
hebben een goede ploeg en het verwondert ons 
eigenlijk, dat zij niet hooger staan.

T.O.G. leed een zware nederlaag tegen D.O.S., 
doch van meer belang is het resultaat van het 
treffen tusschen V.V.A. en Hercules, de beide 
hekkensluiters. V.V.A. moest hie'r de overwinning 
aan de gasten laten en geniet thans het twijfelach
tige genoegen als nummer laatst te fungeeren.

Tegenover deze beide nederlagen staat een kleine 
overwinning van Spartaan op Bloemendaal. De 
traditie wil nu eenmaal dat Spartaan op eigen 
grond van de witte Bloemendalers wint, evenals 
in Bloemendaal bijna steeds door de roodbroeken 
wordt verloren. Verschil van grond speelt hier een 
groote rol.

Zeilwedstrijden voor wherries om den Amstel-Omval-beker te Amsterdam. De 
start der 2e heat.

Bij de korfballers krijgt men zoo langzamerhand 
’n idee hoe de strijd zich in de Westelijke le klasse 
gaat afteekenen. Drie ploegen, t.w. Blauw-Wit, 
Westerkwartier en Koog-Zaandijk zijn de gegadig
den voor de hoogste plaats in deze afdeeling, Olym- 
pia en D.T.V. en misschien Swift zullen zoo onge
veer de middengroep uitmaken, terwijl de strijd 
om de laatste plaats vermoedelijk wel zal gaan 
tusschen D.V.D. en D.D.V., waarbij de laatste 
wel de slechtste papieren heeft. Van de leiders moest 
j.1. Zondag alleen Westerkwartier een veer laten, 
daar zij het in Bussum tegen Olympia niet verder 
dan een gelijk spel (3—3) wist te brengen. Het begin 
van deze ontmoeting was sensationeel ; voordat 
de roodbroeken zich goed en wel aan het nieuwe 
veld aangepast hadden, boekte Olympia reeds 
binnen 10 minuten ’n 3—0-voorsprong. Met enorme 
krachtsinspanning wisten de Mokumers dezen 
achterstand ca. 10 min. voor het einde in te loopen 
en hoe beide partijen zich toen nog inspanden, 
de stand bleef zooals hij was. Koog Zaandijk 
is tegen Swift door het bekende oog van de 

naald gekropen, doordat zij in de allerlaatste 
minuten een 3—3-stand, die zonder twijfel de 
verhouding goed weergaf, nog in een 4—3-zege 
wist om te zetten. Blauw-Wit had bezoek van het 
zwakste zusje dezer afdeeling en hoewel de zebra’s 
het gedurende de eerste helft niet verder dan 1—1 
wisten te brengen, bracht het einde hun toch nog 
een flinke 7—2-overwinning. De dames der kam
pioenen hadden met 5 doelpunten een zeer groot 
aandeel in deze zege. D.T.V., dat, zooals we reeds 
de vorige maal opmerkten, door hare versterking 
het noodige vertrouwen teruggekregen heeft, 
nam tegen D.V.D. geen halve maatregelen door 
de blauwhemden met een 7—3-nederlaag Huis
waarts te sturen.
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De man die heelemaal 
in zijn eentje den dag 
oan 14 Juli Dier de.

Het groote oerdriet is gekomen., .

In het hartje oan Montmartre. Links : Anna
bella als de Dis a Dis oan den chauffeur.

De Derliefde taxi' 
chauffeur, die na ge- 

danen arbeid op den 
uitkijk staat 

naar de nrourv 
zijner keuze.

Réné Clair, de vermaarde Fransche cineast, maakt niet 
alleen zijn eigen films, doch schrijft ook zelf de 
scenario’s ervoor. „Sous les tóit de Paris”„Le Million”, 

„Vive la Liberté”, het zijn alle specifiek Fransche en 
meer nog. echt Parijsche films, waarvan sfeer en gegeven 
doordrenkt zijn van het leven in de lichtstad. En dat is 
misschien wel een der grootste bekoringen van Clair’s 
films, dat hij steeds oprecht en waar blijft en nergens 
een valsche voorstelling van de plaats der handeling geeft. 
De geschiedenis zelf welke er doorheen geweven is, 
is meestal een speelsch geval van liefde en liefdesverdriet, 
die in talrijke toevalligheden hun oorsprong vinden. Om 
het effect van het geheel te vergrooten is er hier de 14e 
Juli.de groote nationale feestdag in Frankrijk, ingelascht. 
Dan jubelt en danst heel Parijs en zoo’n dag is natuur
lijk bij uitstek geschikt, om conflicten te laten ontstaan en 
op te heffen, speciaal als het liefdesperikelen betreft. Als 
hoofdpersonen koos Réné Clair de bekende Fransche ac
trice Annabella en Georges Rigaud. De film zal binnen 
afzier.baren tijd in Holland worden uitgebracht door 
„Remaco-Film” Amsterdam.

Juli.de


Spaart plaatje» voor het album „Bali”.

Je ziet het 
werkelijk overal.

't Is merkwaardig, zooals Carp's garen er in 
komt Al mijn kennissen gebruiken het en ze 
zijn er reusachtig tevreden over. Dat verwon
dert me trouwens niet. Ik geloof stellig dat 
iedereen, die dit garen éénmaal geprobeerd 
heeft, in het vervolg geen ander meer hebben 

wil. Met die gladde,
soepele draad wordt 
het werken een pleizier. 
Machine- of handwerk, 
in een wip is het klaar 
en wat je gemaakt hebt, 
gaat niet weer stuk.

GAREN

Uiterst serieuse behartiging der studiebelangen
Vraag het kostel. prosp. No. 12Ceensaanl

meer dan ooit hebben alleen de 
best onderlegden kans op een aanstelling 
P B N A, het Nederlandsche Technicum te 
Arnhem, leidt schriftelijk op voor:

• alle lagere en middelbare 
technische beroepen;
verscheiden N.O.-akten (rijks- 
betrekkingen I);
examens van verschillende vak
organisaties ;
PBNA-examens (onder strenge 
controle).

ONOVERTROFFEN NEDERLANDSCH FABRIKAAT

Huidaandoeningen
WAAROM NOG 
LANGER LIJDEN?

Waarom heele nachten wakker lig
gen, terwijl het D.D.D. Recept tegen 
Huidaandoeningen, Ekzeem, Dauw
worm, Open Beenen, Zweren, de on
dragelijke jeuk in enkele seconden 
doet bedaren en U van de folterende 
pijnen verlost?
„Bij de eerste bevochtiging verdween 
de jeuk" schrijft de Heer J. W. M. te 
Haarlem. „Ik heb veel zalf en smeer
sels gebruikt, maar eerst nu ik D.D.D. 
heb is mijn Ekzeem na vijf jaar lijden 
sterk aan het verbeteren." ..

D.D.D. is geen vettige zalf, 
doch een heldere vloei
stof, die onmiddellijk diep 
in de huidporiën door
dringt en daar de ziekte
kiemen doodt.

*
Flacons a f 0.75 en f 2.50 
bij Apoth. en Drogisten.
B 21

„Ik was er zoo erg aan toe, dat 
builen als zakjes aan mijn oogen 
hingen en ik niet kon kijken. De 
jeuk en branderigheid waren on~ 
dragelijk. Met D.D.D. werd in 3 
dagen mijn gezicht beter zonder 
dat ook maar één schilfertje ach
terbleef."

Mej. Y. M. L te Heerenveen

GeneesmiddelD.D.D.
tegen HUIDAANDOENINGEN

aambeien
Vraagt Uwen apotheker of drogist 
uitsluitend naar ’t sedert 25 jaar 
onovertroffen preparaat:

GOEDECKE^finuscl
In roode doosjes met loodje. 
Al het andere wijze men af.

Prijs per doos ƒ1.25 en ƒ2.—
Gen.-Vertegenwoordiger voor Nederland : 

OSKAR KOCH
Valeriusstraat 36, Amsterdam - Tel. 26496

UN19

VIER STUKS 
PER PAKJE

WRIGLEY’S 
KAUWGOM 
IN DE MOND
IS LEKKER EN

GEZOND!

WRIGLEY



1024 VRIJDAG 20 OCTOBER 1933 No. 32

door
Gr ace Livingston Hill

Als Christobel Kershaw van kostschool thuiskomt 
om de begrafenis van haar stiefmoeder bij te wonen, 
ontmoet ze velerlei moeilijkheden: een ontredderde 
huishouding; onbetrouwbaar, diefachtig personeel; haar 
broer Rannie van school weggejaagd; haar vader in 
zware geldzorgen; de onuitstaanbare mevrouw Romayne, 
die haar vader voor zich poogt te winnen. Gelukkig 
is daar de wederzijdsche liefde van vader en kinderen. 
Maar juist als dan het personeel ontmaskerd is en 
vrediger dagen zullen aanbreken, treft de familie een 
harde slag: Rannie wordt door een schurkenbende 
ontvoerd met het doel een hoogen losprijs machtig te 
worden. Over den angst van vader en zuster, over de 
jongensachtige onverschilligheid waarmee Rannie zijn 
lot verduurt, en eindelijk over zijn bevrijding vertelt 
Gr ace Livingston Hill op boeiende wijze in haar roman 
„Het losgeld’'.

Het boek is voor de abonné’s tegen den gewonen 
prijs van 17% ingenaaid, en 70 cent in luxe-
prachtband, verkrijgbaar bij bezorgers en agenten en 
aan ons hoofdkantoor. De bezorgers zijn verplicht 
het u aan te bieden.

Het gedeelte, dat hieronder volgt, geeft u ‘n kijkje 
op de moeilijkheden, waarvoor Christobel geplaatst 
wordt. Het meisje is eerder dan de anderen na de 
begrafenis thuis teruggekeerd en hoort een gesprek 
aan tusschen de bedienden.

Stemmen, die uit een ander gedeelte van het 
huis tot haar doordrongen, brachten Christobel 
tot de werkelijkheid terug. Zij wendde zich snel 

om en keerde geruischloos over de zachte, kost
bare tapijten naar de ruime hal terug. Het waren 
de stemmen van het dienstpersoneel en ze wenschte 
niet gezien te worden in Charmian’s particulier 
heiligdom, aangezien daardoor de indruk zou 
kunnen worden gewekt, alsof ze nieuwsgierig was.

De stemmen weerklonken uit de eetzaal aan de 
andere zijde van de ruime hal ; het was in het 
verlaten huis zóó stil, dat ze de woorden duidelijk 
kon verstaan. Bovendien werd er niet op zachten 
toon gesproken. Uit de verdere geluiden kon ze 
afleiden, dat er zilveren en kristallen voorwerpen 
op tafel gelegd werden. Waarschijnlijk maakte 
men toebereidselen voor het diner.

Christobel was niet bekend met het personeel 
in huis. Eerst den vorigen dag had men haar terug
geroepen om aanwezig te zijn bij de begrafenis, en 
sinds haar laatste thuiskomst was er geheel nieuw 
personeel aangenomen. Charmian, haar stiefmoe
der, was een type geweest, dat moeilijk met min
deren kon omgaan, vandaar dat er nogal eens 
veranderingen plaats vonden.

„Het zal mij benieuwen, wat er nou weer voor 
de deur staat,” zei een stem met een duidelijk 
lersch accent. Christobel meende, dat het de 
keukenmeid was, en vroeg zich verwonderd af, 
wat deze in de eetkamer moest doen ; haar domein 
lag toch in de keuken.

Uit de hierop volgende geluiden meende ze 
verder te kunnen afleiden, dat de butler was 
binnengetreden met een blad met glazen.

„Nou,” gichelde het kamermeisje, „ik veronder
stel, dat we nou een betoovering krijgen door 
mevrouw Romayne.”

„Wat heeft mevrouw Romayne hier te maken ?” 
klonk de stem van den butler, die pas enkele 
maanden in dienst was en dus nog niet met ver
schillende omstandigheden op de hoogte kon zijn.

„O, ken jij mevrouw Romayne nog niet, Haw- 
kins,” gichelde het kamermeisje wederom veel- 
beteekenend. „Wacht maar tot je haar gezien hebt. 
Zij zal binnenkort wel verschijnen. Ze komt uit 
Florida terug, speciaal om een kijkje te nemen. 
Vanmorgen, toen ze allen weg waren, belde ze 
op en liet een boodschap achter, dat ze vanmiddag 
een bezoek kwam brengen. Wacht maar, je zult 
gauw genoeg nader kennis met haar kunnen maken. 
Ze zal overal haar neus wel insteken. Ze behoort 
tot dat soort van menschen. Je had haar bemoei
zuchtige vragen moeten hooren, vanmorgen.” 

„Maar wie is ze dan ?” vroeg de butler.
„O, een aardige weduwe, die gek is op den 

baas,” antwoordde het kamermeisje. „Ze gedraagt 
zich nog net als een jong meisje.”

„Is de baas op haór gesteld?” vroeg de butler 
nieuwsgierig.

„Dat weet ik niet,” zei het meisje. „Maar wat 
maakt dat uit ?”

„Dat maakt heel veel uit,” klonk het wijze 
antwoord van den butler.

„Ik hoor het al, jij kent die dame niet, Haw- 
kins,” gichelde het kamermeisje. „Zij is een handige 
vrouw. Ze weet wat ze wil en stuurt het daar op 
aan. Ik heb haar vroeger al eens meegemaakt.”

„Ik zal eerst eris afwachten, en als ze me niet 
aanstaat, vertrek ik,” verkondigde de butler.

„Stil ! Daar komt Marie terug van de begrafe
nis,” waarschuwde de keukenmeid. „Wij kunnen 
met haar beter nergens over praten. Ze is een 
verklikster. Als het in haar kraam te pas komt, 
vertelt ze alles aan den baas over. Het is anders 
een lange plechtigheid geweest. Ik hoop maar, dat 
onze trotsche mevrouw goed en diep begraven 
ligt.”

Christobel rilde in haar schuilplaats tusschen de 
zware gordijnen. De toon van de vrouw klonk dan 
ook meedoogenloos wreed. Het meisje kreeg het 
gevoel alsof ze verplicht was te voorschijn te treden 
en haar hierover te onderhouden. Maar wat kon 
ze zeggen ? Zij schrok er voor terug iets met deze 
menschen te doen te hebben. Ze zou maar even 
wachten, totdat ze naar de keuken waren terug
gekeerd. Blijkbaar wisten ze niet, dat zij was 
thuisgekomen. Een plaats bekleedde ze nog niet 
in het huis van haar vader — de geest van Charmian 
dwaalde nog door de luxueuze vertrekken.

„Zoo, Marie !” sprak het kamermeisje uitdagend. 
„Was het een prettige begrafenis ? Hoe zag ze 
er uit ? Waren er veel bloemen ?”

„O ja,” antwoordde de kamenier uit de hoogte. 
„Het was een plechtige begrafenis. En ze zag er 
nog net zoo uit als bij haar leven.”

„Zeg, Marie,” vroeg de nieuwsgierige stem van 
de keukenmeid. „Wat is er van die bontjassen 
geworden, die zij een paar dagen voordat ze ziek 
werd kreeg ? Heeft zij ze gehouden ?”

„Zeker. Ze was er veel te gek op. Ik ga nou naar 
boven om dat korte bontjasje eens aan te trekken. 
Als er nog gelegenheid is, voordat de familie 
terugkomt, zal ik het even laten zien.”

„Ja, doe ’t,” moedigde de keukenmeid aan. Te 
oordeelen naar de geluiden verlieten de butler en 
het kamermeisje het vertrek. „En eh.... zeg, 
Marie, als je soms toevallig dat snoer purperen 
paarlen tegenkomt, dat zij meestal droeg, breng 
het dan mee. Ik zou het zoo graag als aandenken 
willen hebben. Als jij dat voor mij doet, dan spreek 
ik verder nergens over, begrijp je wel ?”

„Goed,” stemde Charmian’s kamenier toe. „Ik 
neem aan, dat je weet, dat de paarlen echt en een 
boel waard zijn. Maar ik onderneem niets, voordat 
juffrouw Christobel weer terug is naar school. 
Ze heeft oogen als een kat, die meid ! Ze gaat 
waarschijnlijk vanavond of morgen weer terug en 
dan heb ik vrij spel. Mijn
heer laat het aan mij over 
om de zaken van mevrouw 
in orde te brengen. Hij weet 
niet eens, wat ze bezit en 
kan dus ook nooit iets 
missen.”

„Maar er zijn toch reke
ningen !”

„Daar let hij nu toch niet
op. Hij betaalt ze en dan is het afgeloopen. 
Alleen een vrouw kan er eenig inzicht in hebben 
— en wat dat betreft, is juffrouw Christobel de 
eenige, en die gaat weg, dus — ”

„Maar er is al een ander, die er naar hunkert, de 
plaats van onze mevrouw in te nemen,” waar
schuwde de keukenmeid. „Die mevrouw Romayne 
is terug uit Florida. Zij belde op. Daarom zou het 
misschien beter zijn, als je direct deed, wat je van 
plan was.”

„Mijn hemel !” riep Marie verslagen uit. „Komt 
ze? Dan zal ik vanavond maar thuis blijven om 

verschillende dingetjes weg te halen ; daarna kan 
z ij haar gang gaan 1”

„Als je van plan bent ons die kleine bontjas 
eens te laten zien, Marie, dan mag je wel een beetje 
haast maken. Je hebt best kans, dat ze al heel 
gauw van de begrafenis terugkomen. En het lijkt 
nu niet direct aanbevelenswaardig, dat ze jou 
in de kleeren van de doode mevrouw zien rond- 
loopen.”

„Goed ! Ik ga al !” antwoordde Marie, terwijl 
zij zich omwendde, om langs de achtertrap naar 
boven te gaan.

Intusschen was Christobel reeds snel en geruisch
loos de monumentale trap vanuit de hal op ge
vlogen en had zich langs haar eigen vertrek naar 
de ruime appartementen begeven, die aan Char
mian hadden toebehoord.

Zij opende de deur, haalde snel den sleutel aan 
den binnenkant uit het slot en deed hem aan de 
buitenzijde er weer in. Terwijl zij dit deed, kreeg zij 
gelegenheid een korten blik naar binnen te werpen 
in de vertrekken, waarin eens haar stiefmoeder 
verblijf hield. Ook hier heerschte de meest over
dadige en verfijnde luxe ; het interieur van het 
slaapvertrek ging elke beschrijving te boven, 
terwijl de door de openstaande deur zichtbare, 
aangrenzende badkamer eveneens blijk gaf van 
een kostbare overdaad aan marmer en nikkel. 
Christobel sloot zachtjes de deur, draaide het slot 
om, haalde den sleutel eruit en ging snel naar haar 
eigen kamer, juist bijtijds om te ontsnappen aan 
de aandacht van Marie, toen deze langs de achter
trap de verdieping bereikte.

Zij hoorde Marie naar de appartementen van 
haar overleden meesteres gaan, de kruk van de 
deur omdraaien en even rukken, waarna ongetwij
feld, gezien de plotselinge stilte, een moment van 
verbazing bij haar intrad. Even later vernam 
Christobel, dat de kamenier langs de achtertrap 
weer naar beneden ging. Toen zij voorzichtig de 
deur van haar kamer opende, hoorde het meisje 
onderdrukte opgewonden stemmen, maar het 
was haar niet mogelijk het gesprokene te verstaan.

Christobel stond eenige oogenblikken bevend in 
haar kamer en vroeg zich af, wat zij nu moest 
doen. Er was voldoende van het gesprokene tot 
haar doorgedrongen om te kunnen aannemen, 
dat ’t dienstpersoneel zich op een of andere wijze 
eigendommen van haar stiefmoeder wilde toe- 
ëigenen. En zij bezat toch zeker ’t recht dergelijke 
pogingen te verhinderen door de deur af te sluiten, 
totdat haar vader was teruggekeerd en zij hem 
van den toestand op de hoogte had gesteld.

Zachtjes sloop ze terug en trachtte te vernemen, 
welke opmerkingen door de vrij luide stemmen 
werden gemaakt. Op dat moment echter klonk 
een geluid van beneden, veroorzaakt doordat er 
een sleutel in het slot werd gestoken. Onmiddellijk 
hielden de stemmen op, snel verwijderden zich 
voetstappen in de richting van de keuken, en toen 
iemand de hal binnentrad, heerschte in de woning 
de rust van een ordelijke, stipte huishouding.

Christobel wendde zich om en keek behoedzaam 
over de leuning, in de hoop haar vader te zien, 
maar het geluid van zwaarstappende jongens- 
voeten deed haar plotseling begrijpen, dat Ran- 
dall, haar jongere broer, was binnengekomen. 
Zij trok zich terug in de deuropening van haar 
eigen kamer, totdat haar broer de bovenste trede 
had bereikt en stapte hem toen tegemoet.

^tonnend boek ib onmióbaai 
goot de lange winteravonden!!

„O, hallo, Chris, ben jij daar al ? Waar is vader ? 
Op zijn kamer ? Ik moet hem onmiddellijk spreken. 
Met den volgenden trein vertrek ik weer naar 
schooi. Wij spelen morgen een buitengewoon 
belangrijken wedstrijd. Ik ben aanvoerder.”

Christobel was er zich van bewust, dat beneden 
aan de trap zachtjes een deur moest zijn geopend, 
aangezien er scharnieren piepten. Voor alle zeker
heid trok zij haar broer mee in haar eigen kamer.

„Rand, dat kan je niet doen. Je kunt niet weg
gaan zonder je den tijd te hebben gegund met 
vader te praten. Dat zou een beetje te gek zijn.”
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